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أعـــــد المركـــــز الوطنـــــي إلدارة الديـــــن )“المركز”( هــذا التقريــر كبيـــــاٍن مجمــٍل عــن خطــة 
ـــات المركـــز فيمـــا يخـــص  ـــر توقعــ ـــن التقري ـــام 2023م. يتضمــ ـــنوية لعــ االقتـــراض الســ
بعـــض البيانـــــات الـــواردة فيـــه، وخططـــــه المســـــتقبلية بشـــأنها.  قـــــد تتغيـــــر هـــــذه 
التوقعـــــات والبيانـــــات بشـــــكل جوهـــــري حســب ظـــــروف األسواق المحليــــة والعالميـة، 
وال تتحمــــل وزارة الماليــــة وال المركــــز أي مسـؤولية حيـال تلك التوقعـات والبيانـات، كمـا 
ال يلتزمــــان بإعــــادة نشــــرها أو تعديلهــــا لعكــــس ظــــروف األســـواق المتغيــــرة بعــــد تاريــــخ 
نشــــر هذا التقريــــر. ال يشــــكل التقرير أو البيانــــات الواردة فيه مشــــورة اســــتثمارية، كمــــا ال 
ينبغــي اعتبــار محتــوى التقرير طلًبا أو عرًضا لبيــع أو شــراء أي أوراق ماليــة، أو التعامــل 

فـــــي أي منتـــــج، أو إبــرام أي صفقــة.
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أهداف المركز الوطني 
إلدارة الدين



أهداف المركز الوطني إلدارة الدين

وتأميــن  وتطويرهــا،  الســعودية  العربيــة  للمملكــة  العــام  الديــن  سياســة  وضــع  فــي  اإلســهام 
والبعيــد. والمتوســط  القصيــر  المــدى  علــى  التمويــل  مــن  المملكــة  احتياجــات 

إلــى مختلــف أســواق الديــن إلصــدار أدوات الديــن الســيادية  ضمــان اســتدامة وصــول المملكــة 
المخاطــر. أطــر وأســس مدروســة إلدارة  بتســعيرة عادلــة ضمــن 

متابعة شؤون التصنيف االئتماني للمملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العالقة.

تقديــم خدمــات استشــارية واقتــراح خطــط تنفيذيــة لألجهــزة الحكوميــة والشــركات التــي تمتلــك 
فيهــا الدولــة مــا يزيــد علــى )50٪( مــن رأس مالهــا والمؤسســات العامــة فــي مجــال اختصــاص 
المركــز، بمــا فــي ذلــك تجميــع بيانــات الديــن العــام المباشــر وغيــر المباشــر ومعالجتهــا ومتابعتهــا، 
والتفــاوض حــول إعــادة هيكلــة الديــون أو إعــادة تســعيرها أو إعادة التعاقــد عليهــا، أو خدمات تتعلق 
ــف  ــؤون التصني ــام، أو ش ــن الع ــي أدوات الدي ــتثمرين ف ــات المس ــّوط، أو إدارة عالق ــات التح بسياس

االئتمانــي، أو غيرهــا مــن الخدمــات ذات العالقــة. 

استراتيجية الدين

استدامة التمويل

التصنيف االئتماني

التمكين والدعم

 يهدف المركز إلى:
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تطّورات الدين العام 
ومبادرات أسواق الدين 



تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين

خــالل عــــام 2022م)1( ارتفــع حجــم محفظــة الديــن العــام بحوالــي 52 مليــار ريــال لتصــل إلــى 990 مليــــار 
ريــــال، أي مــــا يعــــادل 25.0٪ مــــن الناتــــج المحلــــي اإلجمالــي مقارنــــًة بــــ 30.0٪ فــي نهايــة عــــام 2021م)2(.

حيــث أن الزيــادة بحجــم المحفظــة ترجــع  بشــكٍل رئيســي  إلــى عمليــات التمويــل االســتباقية التــي تــم 
تنفيذهــا إلدارة مخاطــر إعــادة التمويــل وســط ارتفــاع أســعار الفائــدة. وبالرغــم مــن زيــادة حجــم محفظــة 
الديــن إال أن نســبة الديــن إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي انخفضــت بنهايــة عــام 2022م)1(، ويرجــع ذلــك 
اإلجمالــي. المحلــي  الناتــج  فــي  المتوقعــة  الزيــادة  مــن  أقــل  بمســتوى  تزيــد  الديــن  مســتويات  أن  إلــى 

بلــغ حجــم عمليــات التمويــل لعــام 2022م)3( حوالــي 125 مليــار ريــال، تشــمل 107 مليــار ريــال تمويــل محلــي، 
و 19 مليار ريال تمويل دولي )يشـــمل ســـداد مستحقات أصــــل الديــــن بحوالــــي 42 مليــــار ريــــال(. ويأتي التركيز 
علــى التمويــل المحلــي انعكاســًا للتطــورات المســتمرة التــي يشــهدها ســوق الديــن المحلــي ليصبــح مصــدرًا 

رئيســًيا مســتدامًا للتمويــل، مقارنــًة بالســوق الدولــي الــذي شــهد تذبذبــات عاليــة خــالل عــام 2022م.

 كمــا اســتطاع المركــز إتمــام عمليتــّي شــراء مبكــر لجــزء مــن ســنداٍت وصكــوٍك محليــٍة ودوليــٍة مســتحقة 
لألعــوام 2023م، 2024م، 2025م، و 2026م، وذلــك بقيمــة إجماليــة تجــاوزت 31 مليــار ريــال وإصــدار صكــوك 

محليــة وســندات دوالريــة مقابلهــا. 

ــن  ــك لتأمي ــال، وذل ــار ري ــارب 48 ملي ــا يق ــتباقية بم ــة اس ــات تمويلي ــام 2022م بعملي ــالل ع ــز خ ــام المرك وق
وخفــض جــزء مــن االحتياجــات التمويليــة لعــام 2023م، واغتنــام الفــرص إلدارة مخاطــر ارتفــاع أســعار الفائــدة 
و مخاطــر إعــادة التمويــل. إضافــًة إلــى إدارة مســتحقات أصــل الديــن لألعــوام القادمــة وتعزيــز وجــود المملكــة 
فــي أســواق الديــن. كمــا تــم ترتيــب اتفاقيــات تمويــل بقيمــة 25 مليــار ريــال لتنفيــذ عــدد مــن مشــاريع البنيــة 
التحتيــة كجــزء مــن قنــاة التمويــل الحكومــي البديــل، حيــث تــم ســحب حوالــي 4 مليــار ريــال في عــام 2022م. 

)1(  توقعات الناتج المحيل اإلجمايل بحسب بيان الميزانية العامة للدولة للعام المايل 2023م.
)2( حسب بيانات الهيئة العامة لإلحصاء لألرقام الفعلية للناتج المحيل اإلجمايل لألعوام 2015 - 2021م.

)3(  تشمل عمليات إعادة الشراء المنفذة خالل عام 2022م.
)4(  تشمل عمليات إعادة الشراء المنفذة خالل عام 2021م.

محفظة الدين العام

عمليات التمويل

142 
317 443 560 678 854 938990951

5.8%
13.1%

17.2%19.0%
22.8%

32.5%30.0%
25.0%24.6%

20152016201720182019202020212022(1)2023

  
حجم الدين (مليار ريال) نسبة الدين إلى الناتج المحلي 

الدين العام ونسبته من الناتج المحلي اإلجمالي

عمليات التمويل )مليار ريال(

9897584970
174

109107

103
817150

46

4919
98

200
139120120

220
158

125

201520162017201820192020 (4)2021 (3)2022
محلي دولي
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تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين

بلــغ إجمالــي التمويل المحلي للديــن العــام لعـام 2022م)1( حوالــي 107 مليــــار ريــــال )أي مــا يقارب ٪85( 
مــــن إجمالــــي التمويــل للديــن العــام لعــام 2022م. مشــكلة مــن اإلصــدارات المحليــة للصكــوك الحكوميــة 
بمــا يقــارب 103 مليــار ريــال والتمويــل الحكومــي البديــل بمــا يقــارب 4 مليــار ريــال لتمويــل المشـــاريع 

الرأســـمالية والبنيـة التحتيــة. 

تمكنــــت المملكـــة ضمــــن برنامجــــي الســــندات والصكــــوك الدولــــية مــــن إتمــــام إصدارهــــا الدولـــي لعـــام 
2022م المقــّوم بالــدوالر للصكــوك والســندات. بلــغ إجمالــي حجــم طلبــات االكتتــاب إلــى مــا يقــارب 27 مليــار 
دوالر أمريكــي، حيــث تجــاوزت نســبة التغطيــة 5 أضعــاف إجمالــي اإلصــدار الــذي بلــغ 5 مليــارات دوالر أمريكــي 
)مــا يقــارب 19 مليــار ريــال(، ليشــّكل مــــا يقــارب 15٪ مــــن إجمالــــي التمويل للدين العــام لعــام 2022م)1(. كما 
ُقِســم اإلصــدار علــى شــريحتين، بلغــت الشــريحة األولــى 2.5 مليــار دوالر أمريكــي )مــا يعــادل 9.4 مليــار ريــال( 
لصكــوك 6 ســنوات تســتحق فــي عــام 2028م، فيمــا بلغــت الشــريحة الثانيــة 2.5 مليــار دوالر أمريكــي )مــا 

يعــادل 9.4 مليــار ريــال( لســندات 10 ســنوات تســتحق فــي عــام 2032م. 

عمليات التمويل

عمليات التمويل

على الصعيد المحّلي

على الصعيد الدولي

اإلصدارات المحلية بالصكوك لعام 2022م)1( )مليار ريال(

التمويل الدولي لعام 2022م)1( )مليار ريال(

  
مبلغ اإلصدارمتوسط العائد لإلصدار

4 2 

23 
34

21
16

3 

2.93%
2.70%

3.50%3.59%3.55%3.70%
4.63%

٣٠ سنة١٥ سنة١٢ سنة١٠ سنوات٨ سنوات٧ سنوات٥ سنوات

مبلغ اإلصدارمتوسط العائد لإلصدار 

١٠ سنوات٦ سنوات

9.49.4

5.27%

سندات دوالرّيةصكوك دوالرّية

5.50%

)1(  تشمل عمليات إعادة الشراء المنفذة خالل عام 2022م.
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تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين

يلتــــزم المركــــز بــــإدارة وتقييــــم مخاطــــر إعــــادة التمويــــل علــــى محفظــــة الديــــن. وخالل عام 2022م، نجــح 
المركــز باســتكمال أول عمليــة إعــادة شــراء جزئــي للســندات المقومــة بالــدوالر األمريكــي والمســتحقة فــي 
ــال( وإصــدار  ــار ري ــي 4.8 ملي ــار دوالر )حوال األعــوام 2023م، 2025م، و2026م بقيمــة إجماليــة بلغــت 1.3 ملي

ــة مقابلهــا. ســندات دوالرّي

 باإلضافة إلى إتمـــام عملية إعـــادة الشـــراء المحلية بقيمة تجاوزت 26 مليار ريال، حيـــث تـــم ســـداد أدوات ديـن 
مســـتحقة فــي األعــوام 2023م، 2024م، و 2026م وإصــــدار صكــــوك مقابلهــــا. ممــا ســــاهم فــــي المحافظــة 

على متوســــط عمــــر محفظــــة الديــن وخفــض مخاطــر إعــــادة التمويــل لألعوام القادمة.

ــارب ٪2.95)1(،  ــا يق ــى م ــام 2022م إلــ ــة ع ــة بنهاي ــام للمملك ــن الع ــة الدي ــل لمحفظ ــة التموي ــت تكلف بلغ
ويرجــع ذلــك إلــى ارتفــاع أســعار الفائــدة. كمــا وصل متوســــــط عمر محفظــــــة الديـــــن إلى حوالي 9.3 ســـــنوات 

فـــــي نهايـــة عـــام 2022م.

عمليات إعادة الشراء المبكر للصكوك والسندات

تكلفة التمويل ومتوسط عمر محفظة الدين العام 

عملية إعادة الشراء 2022م المحلية و الدولية )مليار ريال(

تكلفة التمويل)1( ومتوسط عمر محفظة الدين

20232024202520262027202920322037
إجمالي سداد أصل الدين   عملية إعادة الشراء المحلية عملية إعادة الشراء الدولية 

اإلصدار المقابلإعادة الشراء

13
2.4

1.3

7

1.1
632

13

4.8

8

8.47.98.7
9.49.59.3

2.03%

2.91%3.10%
2.81%2.77%

2.95%

201720182019202020212022
 

 
متوسط عمر محفظة الدين (سنوات) تكلفة التمويل

)1(  تكلفة التمويل عىل أساس نقدي.
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تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين

كجـــزء مـــن جهـــود المركـــز نحــو تطويـــر البنيـــة التحتيـــة لســوق الديــن المحــي، وبالتعــاون مـــع الجهــات 
ذات العالقــــة، إلــــى جانــــب تعزيــــز مكانــــة المملكــــة فــــي أسواق الدين الدوليــــة، وتحقيـــق المســـتهدفات 
فيمـــا يخـــص توســيع قاعــدة المســـتثمرين يف أســواق الديــن المحليــة والدولية، يلخـــص أدنـــاه اإلنجازات 

الرئيســية التــي حققهــا المركــز خــالل عــام 2022م:

مبادرات أسواق الدين

إنجازات على الصعيد المحلي

إنجازات على الصعيد الدولي

مــن كل  شــملت  دوليــة،  ماليــة  مؤسســات  خمــس  مــع  اتفاقيــات  والمركــز  الماليــة  وزارة  عــت  وقَّ

ســاكس  وجولدمــان   ،)Citigroup( المصرفيــة  ســيتي  ومجموعــة   ،)BNP Paribas( باريبــا   بــي  إن  بــي   

 Standard Chartered( وبنــك ســتاندرد تشــارترد ،)J.P. Morgan( وجــي بــي مورجــان ،)Goldman Sachs(

تأتــي هــذه  الديــن الحكوميــة المحليــة. حيــث  بــأدوات  أولييــن دولييــن  Bank(; لتعيينهــا كمتعامليــن 

االتفاقيــات تأكيــدًا لــدور المركــز فــي تعزيــز الوصــول ألســواق الديــن المحليــة عــن طريــق تنويــع قاعــدة 

المســتثمرين؛ وذلــك لضمــان اســتدامة الوصــول إليهــا، ودعــم تنميــة الســوق الثانويــة.

ــن  ــتثمرين الدولييــ ــمح للمســ ــداع. حيــــث سيســ ــر وإيــ ــورو كليــ ــن يــ ــا بيــ ــن تفعيــل االرتبــاط مــ اإلعــالن عــ

ــهولة.  ــداول بســ ــة والتــ ــندات المحليــ ــوك والســ ــوق الصكــ ــى ســ ــاءة إلــ ــول بكفــ بالوصــ

توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع شــركة األهلــي الماليــة لتطويــر وإطــالق الصكــوك االدخاريــة لألفــراد وتحفيزهم على 

االدخــار للتخطيــط األفضــل للمســتقبل والبحــث والعمــل علــى شــراكات اســتراتيجية مع القطــاع الخاص.

تمكـــن المركـــز مـــن إتمـــام أول عمليـــة شـــراء مبكـــر دوليــة للمملكــة لجـــزء مـــن ســـندات دوالريــة مســـتحقة 

خــالل األعــوام 2023م، 2025م، و2026م، وإصــدار ســندات مقومــة بالــدوالر مقابلهــا.

تــّوج المركــز بجائزتــي “أفضــل صفقــة ديــن فــي عــام 2021م” و“أفضــل فريــق للتمويــل بالشــرق األوســط لعــام 

2020م”، وذلــك خــالل مؤتمــر أســواق رأس المــال الســعودية.

 تــّوج المركــز بجائــزة “أفضــل فريــق خزينــة وتمويــل ســيادي”، وذلــك خــالل حفــل توزيــع جوائــز الســندات 

األوســط.  بالشــرق  والقــروض والصكــوك 

10
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ُتعــّد إدارة مخاطــر الديــون الســيادية عنصــرًا أساســيًا يف اســتراتيجية الديــن العــام للمملكــة، حيــث تعمــــل إدارة 
المخاطــــر فــــي المركــــز علــى موازنــة قــــرارات التمويــل مــع خمســة اعتبــارات للمخاطـر وهـي: السـيولة، إعـادة 

التمويـــل، أسعار الفائدة، أســـعار الصـــرف، التصنيـــف االئتماني.

يعمـل المركـز مـع الجهـات ذات العالقـة علـى ضمـان عمـق سـوق الديـن المحلـي بمـا يكفـي السـتيعاب أحجـام 
اإلصدارات والحفـــاظ علـى سـيولة السـوق المحلـي. 

يحــّل فــي عــام 2023م اســتحقاق لديــون تقــارب 108 مليــار ريــال مــن الديــون المحليــة والدوليــة، حيــث نجــح 
المركــــز مــــن إتمــــام عمليتّي شــــراء مبكــر محلية ودولية فــي عــام 2022م، لســداد جــزء مــن مســتحقات أصــل 
الديــــن في عــــام 2023م، بقيمــــة تجــــاوزت 15 مليــــار ريــال وإصــدار صكــوك محليـــة وسندات دولية مقابلهـا، ممـا 

أدى إلـى انخفـاض إجمالـي مسـتحقات أصـل الديـن لعـام 2023م إلــى مــا يقــارب 93 مليــار ريــال. 

ــن  ــك لتأمي ــال، وذل ــار ري ــارب 48 ملي ــا يق ــتباقية بم ــة اس ــات تمويلي ــام 2022م بعملي ــالل ع ــز خ ــام المرك ــا ق كم
ــدة  ــعار الفائ ــاع أس ــر ارتف ــرص إلدارة مخاط ــام الف ــام 2023م، واغتن ــة لع ــات التمويلي ــن االحتياج ــزء م ــض ج وخف
ومخاطــر إعــادة التمويــل. وســيواصل المركــز إصــــداراته ألدوات الديــن بالشــــكل األمثــل للحفــــاظ علـــى متوســـط 

عمــر محفظــة الديــن العـــام للمملكـــة والحـــّد مـــن مخاطـــر إعـــادة التمويـــل.

السيولة

إعادة التمويل
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تبلـــغ نســـبة توزيـــع العوائـــد فـــي محفظـــة الديـــن 84٪ كعوائـــد ثابتـــة و 16٪ كعوائـــد متغيـــرة فـــي نهايـة 
عـــام 2022م. كما ســـيركز المركـــز علـى العمليـــات التمويليـة ذات العائـد الثابـت لتخفيـف مخاطـر انكشـاف 

المتغيـر.  العائـد 

تحتــــوي محفظــــة الديــــن الدوليــــة الحاليــــة علــى مخاطــر محــــدودة فيما يتعلق بمتغيــــرات أســعار صــرف 
العمـــالت األجنبيــة، بالنظــــر إلــــى احتياطــــي المملكــــة الكبيــــر مــــن العمــالت األجنبيــة واألصــول وسياســة 

ســعر الصــرف المســتقرة. 

كمـا يبلـغ الديـن المقـّوم بعملـة اليـورو قرابـة 2٪ مـن إجمالـي محفظـة الديـن فـي نهايـة عـام 2022م. وقــد 
يبحــث المركــز فــرص التمويــل الدولــي بعمالت غيــر الدوالر األمريكي حســب أوضـاع األسواق الدوليـة.

انكشاف أسعار الفائدة

 انكشاف أسعار الصرف

انكشاف العوائد

انكشاف أسعار الصرف
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يتابــع المركــز شــؤون التصنيــف االئتماني للمملكــة بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة ذات العالقة. 

وكالــة “فيتــش” أكــدت تصنيــف المملكة االئتمانــي عند “A” مع مراجعة النظرة المســتقبلية 
مــن مســتقرة الــى إيجابية فــي أبريل 2022م.

وكالــة “موديــز” أكــدت تصنيــف المملكــة االئتمانــي عنــد “A1” مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة. 
باإلضافــة إلــى إصدارهــا لتقريرهــا االئتمانــي الســنوي المفّصــل للمملكــة فــي يوليــو 2022م.

 وكالــة “ســتاندرد آنــد بــورز” أكــدت تصنيــف المملكــة االئتمانــي عنــد “-A” مــع مراجعــة النظــرة 
مــن مســتقرة الــى إيجابيــة فــي مــارس 2022م.

التصنيف االئتماني

أبرز المشاهدات لتطورات التصنيف االئتماني للمملكة

التصنيف االئتماني للمملكة حسب نهاية عام 2022م:

النظرة المستقبليةالتصنيفوكالة التصنيف

A

A1

A-

مستقرة موديز

إيجابية فيتش

إيجابية ستاندرد آند بورز



خطة التمويل
لعام 2023م



خطة التمويل لعام 2023م

بحســـب بيـــان الميزانيـــة العامــة للدولــة لعـــام 2023م، مـــن المتوقـــع أن يصــل حجـــم محفظــة الديـــن إىل 
951 مليـــار ريـــال بنهايـــة عـــام 2023م. حيث أنه من المتوقـــع أن تشـــكل االحتياجات التمويليــــة المتبقية 
ــال، نظــرًا لخفــض جــزء مــن إجمــايل االحتياجــات التمويليــة لعــام  ــار ريــ ــارب 45 مليــ ــا يقــ ــام 2023م مــ لعــ

2023م عبــر عمليــات تمويليــة اســتباقية تمــت خــالل عــام 2022م بمــا يقــارب 48 مليــار ريــال.

وعلـــى الرغـــم مـــن توقعـــات تحقيـــق فوائـــض فـــي الميزانيـــة خــالل عـــام 2023م، إال أن المملكــة تهــــدف 
إلــــى االستمرار فــــي عمليــــات التمويل المحليــــة والدولية بهــــدف ســـــداد أصـــــل الديـــــن المســـتحق خالل 
العـــام 2023م وعلـــى المـــدى المتوسـط، واغتنام الفـــرص المتاحـة حسـب أوضـاع السـوق لتنفيـذ عمليـات 
تمويليـــة إضافيـــة بشـــكل اســـتبايق لســـداد مســـتحقات أصـــل الديـــن لألعوام القادمــــة، وتمويــــل بعــــض 
المشــــاريع االستراتيجية، باإلضافة إلــــى استغالل فــــرص األسواق لتنفيــــذ عمليــــات التمويــــل الحكومــــي 
البديــــل التـــي مـــن شـــأنها تعزيـــز النمـــو االقتصادي مثـــل تمويـل المشـــاريع الرأسـمالية والبنيـــة التحتيــة. 

المبادئ التوجيهية للتمويل في عام 2023م

 خـــالل عـــام 2023م، مـــن الممكـــن أن تنظـــر المملكة إلـــى إمكانيـــة الدخـــول بعمليـــات تمويليــــة 
إضافيــــة بشــــكل اســــتباقي عبــــر القنــــوات التمويليــــة المتاحــــة، ســواء محليــــًا أو دوليــــًا، بمــا فــي 
ذلــك أســواق الديــن والتمويــل الحكومــي البديــل، لتمويــل الفــرص التـي مـن شـأنها تعزيـز النمـو 
االقتصــادي. باإلضافــة إلــــى ذلــــك سيســتمر المركــــز بمراقبتــه لألســــواق الغتنــــام الفــــرص بشــــكل 
اســــتباقي لتعزيــــز خصائــــص محفظــــة الديــــن، مــــع األخذ باالعتبار التغّيــــر المتوقــــع فــــي أســــعار 

الفائــدة.

ُيعــــّد تأميــــن االحتياجات التمويليــــة للمملكــــة علــــى المــــدى القصيــــر والمتوســــط والبعيـــد أحـــد 
أهـداف المركـز الرئيسـية، إلـى جانـب ضمـان اسـتدامة وصـول المملكـة إلـى مختلـف أسـواق الديـن 

إلصدار أدوات ديـــن ســـيادية بســـعر عـــادل ضمـــن أطر وأســـس مدروســــة إلدارة المخاطــر.

 مـــن المتوقـــع الحفـــاظ علـــى تنويـــع مصـــادر التمويـــل المحلـــي والدولـــي لمحفظة الدين فـــي عـــام 
ــام 2022م. 2023م بشــكل مماثــل لعـ

ستكون قنـــوات التمويـــل المتوقعـــة موزعـــة علـــى إصـــدار الســـندات والصكـــوك ســـواء المحليـة أو 
الدوليـــة وعمليـــات التمويـــل الحكومـي البديـــل بأشـكالها.

ــة  ــه مــع مســتثمريه المحلييــن والدولييــن خــالل الحمــالت الترويجيــ ــه وتعامل ــز تواصل ــيواصل المركــ ســ
الرئيســية  األحــداث  مشــــاركتهم  إلــــى  باإلضافــة  المملكــة،  لزيــارة  المســتثمرين  وحــّث  ودوليــًا،  محليــًا 
والتحديثــات حــول المســائل البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة واالســتدامة بالمملكــة. كمــا ســيكون التركيز 

ــام 2023م. ــي الع ــز ف ــيًا للمرك ــًا رئيس ــتثمرين هدف ــدة المس ــيع قاع ــى توس عل

إستراتيجية عالقات المستثمرين في عام 2023م
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خطة التمويل لعام 2023م

2023 تقويم
عـــــــام

إلصــــــــــــــــــــدارات 
(1)الصكوك المحلية

فبـــــــــــــراير
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
567891011

السبتالجمعةالخميساإلربعاءالثالثاءاالثنيناألحد

02
يـــــــــــــــــو ما

05
30123456
78910111213

14151617181920
1222324252627

28293031123
45678910

السبتالجمعةالخميساإلربعاءالثالثاءاالثنيناألحد

أغســـطس

08
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

السبتالجمعةالخميساإلربعاءالثالثاءاالثنيناألحد

01
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
567891011

السبتالجمعةالخميساإلربعاءالثالثاءاالثنيناألحد

ير ينـــــــــــــــــا

أبريـــــــــــــــل

04
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456

السبتالجمعةالخميساإلربعاءالثالثاءاالثنيناألحد

يوليــــــــــــــو

07
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

السبتالجمعةالخميساإلربعاءالثالثاءاالثنيناألحد

أكتوبــــــــــــر

10
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
567891011

السبتالجمعةالخميساإلربعاءالثالثاءاالثنيناألحد

نوفمبـــــــــر

11
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789

السبتالجمعةالخميساإلربعاءالثالثاءاالثنيناألحد

مـــــــــــــارس
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678

السبتالجمعةالخميساإلربعاءالثالثاءاالثنيناألحد

03
يونيــــــــــــــو

06
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678

السبتالجمعةالخميساإلربعاءالثالثاءاالثنيناألحد

ســــــــبتمبر

09
272829303112
3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

السبتالجمعةالخميساإلربعاءالثالثاءاالثنيناألحد

ديســـــــمبر

12
262728293012
3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

السبتالجمعةالخميساإلربعاءالثالثاءاالثنيناألحد

نهاية  األسبوع يوم العرض يوم التسوية إجازات األعياد (*) اليوم الوطني يوم التأسيس

)1(   التقويم خاضع للتغيير بناء عىل اإلجازات والعطل الرسمية .
)*(    اإلجازات الرسمية تقريبية
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