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بتي م ال عا ا ا مفماقميماة فعماا الشم ار

Repo

 )Rateاىن ميمرمرمر عمنما  6فمي الممم مة فمي مرمن مم رفمع
م ال عا ا ا فاقياة فعاا الش ار المم ما م

الربع الرابع من عام 6102م بنسبة  0.1في الممم مة لم مبم م
 0226.1م يار ريمال.

Reverse

فممي

شمرمر الم متمارمراة الىلميممة فلمض م متمرم فما م

 )Repo Rateمممن  1.71فممي ال مم م ممة الممض  1.57فممي

ممر ماان ال م مسمماال ال مبممارث لمممل المربممع ال م ممال م

الم ة .كما لفضة الم سمسمة سمتمش ا شم مراك السمبمىعمي

6102م ممتمماار  1.0مم ميممار ري ممال ممتممارنمة بم مبما ممتمماار

ل بنىك الم ية في زةىنماة الممم سمسمة ممن  1مم ميمار ريمال

 72.5م يار ريمال في الربع المتابل من ال ام الساب .

الض  2م يار ريال ىانلف

مممن عممام

م ىسط زسم مار المفما ما عم مض

ىار ف ة المتميمممة البمممالميمة لم ممم ميماة نم مام سمريمع

الىاا م م م ممع برم ممن المآل ممار الم م م رم ممة لم مم مما مم م م ممة زشما م م ممر

لممل المربمع الم اربمع ممن عممام 6102م بمنمسمبمة  10.2فممي

 )SAIBORفي الربم م ممع الرابع مممن ع م ممام 6102م لميمآلمل

ال مم م ممة ل م مب م م  01525.1م م ميممار ري ممال .ىب م م فب ممممالممي
ال م ياة المنفمة ممن لممل زبماما الآلمر

فلض  6.0177فمي الم م م ممة.

اللمي لممل

النت م م ممىا بم م مريمف م ممـ الشمامم م م ممل ن)2

المربممع الم اربممع مممن عممام 6102م ممما يمتممارال  111مم مرممىن

لمل الربع الرابع من ع ممام 6102م ار فاعاً نسمبم م م ممـ 0.1

عم ية بإبمالي س ىباة نتاية قارها  016.1م يمار ريممال

في الم ة ىانلفضة التماعا النت مماية لم مممل المربمع الم اربمع

شم ة عم ياة المآلار ىعم ياة ماى.

ى ت م م عم ممر

ىار فمع الممم شمر الم مام لسم مار السمامم فمي نمامايمة

مممن ع ممام 6102م بن م ممسبة  1.5فممي المم م م ة لم مبم م 216.1
م م ميممار ري ممال ى شمرممر المبميممانمماة الىلميممة ل م ممممركمما الممممالممي

الربع الرابع من عام 6102م بنسبة  61.6في الم ة لرب م

ل م سسة فلض زن فبمالي المممىبمىااة البمنمبميمة قما سمبمل

 5601.1نمتم ممة .كمممما ار مفم مة المتميممممة السمىقميمة لم مسماممم

لمل الربع الرابع من عام 6102م انلفاضماً نسمبم مـ 2.2

بنااية المربمع الم اربمع ممن عمام 6102م بمنمسمبمة  62.1فمي

في الم م ممة لرب  6111.1م رمار ريمال كما سبل فبمالمي

الممم ممة لم مبم م  0216مم ميممار ري ممال ممتممارنممة بمنماممايممة المربممع

الآلىل ا

يا ية لم سسة النتا لمل المربمع الم اربمع ممن

الساب .

عممام 6102م ان مل مفمماض ماً نس مب م ممـ  2.2فممي ال مم م ممة ل مر مب م م
 6100.7م يار ريمال.

ىانمل مف م

فب ممممالممي زآلممىل آلمنمماارم

ا سم م ممممار

الماار من قبمل شركاة ا س م مممار فمي المربمع الم مالم

ىسمبممل فبممممالممي الممىاا ممع المممآلمرفميممة لمممل المربممع

ممن

عام 6102م بنسبة  1.2في الم م ممة لمرمبم م  10.1مم مر م م ممار
الممنمى المفم م مي ممن مم سمسماة ا قم ار

الرابع من عام 6102م ار فاعماً نسمبم مـ  6.6فمي الممم م م م م م ممة

ريمال .ىانلف

ل مر مب م م ن م ممى  0205م م ميممار ري ممال .ك مممما ب م م فب ممممالممي

ال مم م مل مآل مآلممة ال م مكممىم ميممة لمممل ال مربممع الىل مممن عممام

المىبىااة ىالم ىباة ل مآلار ال مبماريمة بمنمامايمة المربمع

فب ممممالممي

6102م ب من مس مبممة  20.6فممي ال مم م ممة ىان مل مف م

الرابع من عام 6102م ىالي  6672.1م ر ممار ريمال زث

الترى

بار فاع نسب ممـ  1.2في الم ممة برنما انلمفمضمة مم م مىبماة

 5.2في الم ة ىةلك سال ز ا

المآلار ال بارية ممن المتم ماعمرمن الملما

المساا في الربع الىل من عام 6102م بنسمبمة
البياناة الم ىفر .

ىالم مام لممل
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قدية

والً :سياسة
اس مرة م سسة النتا ال ربي السم مىاث فمي ف مبماع
فلمض م متمرم اسم متمرار السم مار ىاعمم

سياسة نتاية اما

مل ش الت اعاة ا ق آلماايمة بممما رم مم م ممع الم م مىراة
ا ق آلااية الم ية ىالم مالممميمة ىاعمم المممآلمار

الممم م ميمة

ل ترم ممام باىرها ال مىي ي في ا ق آلاا الممم م مي ىقما قماممة
الممم سمسمة لممل المربمع الم اربمع ممن الم مام 6102م بمإبم ار
ال ايمة ع ض زاىاة السياسة النتايمة ىهمي عم مض

ب

الن ى ال الي:
1-1

ىل شبيع المآلار المم م ميمة عم مض المتميمام بماىرهما

ال م ممممىي م ممي قممامممة ال مم م س مسممة ب مل مف م

6102م ب م مي مر مرممر م م ممال عمما مما ا مفمماق ميمماة فعمماا الش م ار
 )Reverse Repo Rateمممن  1.71فممي

الم ة الض  1.57في الم ة مع البمتما عم مض مم مال عما ما
ا فاقياة فعاا الش ار

 )Repo Rateاىن يررر عنما 6

في الم ة.
ىقا ب الم ىسط الرىمي لممما قماممة بمـ الممم سمسمة
من عم يماة ا مفماقميماة فعماا الشم ار نم مى  1.051مم ميمار

ريمال لمل الربع الرابع من عمام 6102م ممتمابمل 1.272
م يار ريمال في الربع ال ال
الم ىسط الرىمي

ممن عمام 6102م فميممما بم م

فاقياة فعماا الشم ار الممم ما م

12.1

م يار ريمال لم مربمع الم اربمع ممن عمام 6102م ممتمارنمة بمنم مى
 2322م يار ريمال في الربع ال ال
ة نسبة ا

من عام 6102م.

يا ي التمانمىنمي عم مض المىاا مع

ة الم م مال عمنما  5فمي الممم مة ىعم مض المىاا مع الماممنميمة
ىا الارية عنا  1في الم ة.

س متممش ا ش م مراك

السبىعي ل بنىك الممم م ميمة فمي زةىنماة الممم سمسمة ممن 1
م يار ريمال الض  2م يار ريال لمل الربع الرابع من عمام
م ىسط زس ار الفا ا ع ض الىاا ع

6102م .ىقا انلف

برن المآلار الم ميمة لممما مم مة زشمامر )SAIBOR
في الربع الرابع من عمام 6102م لميمآلمل فلمض 6.0177

في الم ة .ىب الفارق برمن مم مىسمط زسم مار المفما ما عم مض

المىاا ممع بمالمري ممال ىالماى ر لمفم ممر ممم مة زشمامر نم ممى 065
لآلالح الريمال في الربع الرابع لم مام 6102م

متارنة بم ىالي  072نت ة زسا

قممامممة ال مم م س مسممة لمممل ال مربممع ال م اربممع مممن ال م ممام

ىقا

 2-1سعار

نت ة زسا

عدل عائد و الح ياطي قا و ي

المم م مما م

ائدة

فمي المربمع الم مالم

لم مام

6102م .زما بالنسبة لس ر آلر الريممال ممتمابمل الماى ر
فتا اس تر عنا س ر الرسمي البال .2.57

ىمممن ض ممممن الاىاة ال م ممي سمماهممم فممي ممىف مرممر

ى تر اس ترار السرىلة قامة الم سسة ب ىفرر ا فاقميماة
فعاا الش ار بأبل اسم م متماق لممما  11رمىمماً بمالضمافمة
فلض آبال ا س تاق الم مىل بماما لمفم مر لمرم مة ىا ما ى5
زيام ى 61رىماً.
عممم مرم م م م م م مماة ممتممايضممة المنمتم م م م م م مما

ىفميممم م مما رملم

ا بنب م م ممي  )Foreign Exchangeلمم متمم الممم سمسمة
بإب ار زث عم ياة متايضة مع البنىك الم ية فمي المربمع
الرابع من عام 6102م.
ثا ياً:

طورت

 1-2عرض

قدية
قود

ت م م عم ممر

النتم م م ممىا بم م مريمف م ممـ الشمامم م م ممل ن)2

لمل الربع الرابع من ع ممام 6102م ار فاعاً نسب م م ممـ 0.1
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فممي الممم ممة  20.1مم ميممار ري ممال) لمرمبم م نم ممى 0515.1

ريمال) لرب ن ى  0222م يار ريمال زى مما نسمبم مـ 10.7

نسب م ممـ  0.1في المم م م م م م ممة

النتىا ن )2متارنة بمار مفماع

م ر م ممار ريم ممال متارن ممة بانلفا

في الم ة من فبمالي عر

 05.5م ر م ممار ريممال) فمي المربم م م ممع السماب م م  .كممما متم م م م م

نسمبم ممـ  1.0فممي الممم م م م ممة  0.1مم ميممار ري ممال) فممي المربممع

بنامارم م ممة المربم م م ممع الم اربمع ممن عمام 6102م ار مفماعماً سمنمىيماً

السمابم  .ىسمبممل بمنماممايممة المربممع الم اربممع مممن عممام 6102م

نسب ممـ  1.5فممي الم م م م ممة  02.2مم مر م م ممار ريم م م ممال) رس م م م ممم

ار فاعاً سن ممىياً نسب ـ  2.7في الم ممة  72م يار ريمال).

بيان ممي رق م م ممم .)0
ىب رل مكىناة عر

النتىا ن )2لمل المربمع

الم اربممع ممن عممام 6102م يمم ممظ ار مفمماع عممر
ب ريفـ الضر
ريمال) لرب

انلفضة التماعا النت مماية لمممل الربع ال اربمع مم ممن

المنمتممىا

ع ممام 6102م بن م ممسبة  1.5فممي المم م م ة  6مم مر م م ممار ريممال)

ن )0بنسبة  6.2في الم ة  61.7م يار

لب

ىالي  0011.1مم ميمار ريممال زى مما نسم م مبم مـ

 21.1في الم ة من فبمالي عر

بانلفا

 2-2قاعدة

النتم ممىا ن )2ممتمارنمة

في نااية المربمع الم اربمع ممن عمام 6102م ار مفماعماً سمنمىيماً

نسب ـ  6.2في الم ة  61.1مم ميمار ريممال) فمي

نسب ـ  1.2في الم ة  1.1م يار ريمال).
ىبم م م مرمل ممكممىنمماة المتمماعمما المنمتممايممة لمممل المربممع

انلفاضاً سنىياً نسب ـ  1.0في الم ة  0.0م ميمار ريممال).

الرابع من عام 6102م يم ظ زن المنمتما الممم مااىل لمار

النتىا ن )6فتا سبل لمل الربمع الم اربمع ممن

المآلار انلمفم

عم م م ممام 6102م ار فاعاً نسب ـ  6.1في الم م ممة  17مم ميمار

ر

بيا

ر 0

 216.1م يار ريمال متارنة بانملمفما

نسمبم مـ 7.2

في الم ة  05.0م يار ريمال) في الربع الساب  .ىسبم مة

الربع الساب  .ىسبل بنااية الربع الرابع من عام 6102م
زما عر

قدية

ر

بمنمسمبمة  0.1فمي الممم مة  2.6مم ميمار

النقو

(مليار

)

1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
ديسمبر 16
1144.4
1636.0
1787.4

سبتمبر 16
1116.0
1591.1
1755.9

يونية 16
1145.7
1589.2
1773.6

مارس 16
1154.6
1567.1
1778.4

ديسمبر 15
1145.6
1580.1
1774.1

عرض النقود 1
عرض النقود 2
عرض النقود 3
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ريمال) لرب ن ى  051.2م يار ريممال ممتمارنم ًة بمانملمفما

الربع الرابع مممن ع م ممام 6102م انلفاضاً نسب م ـ  2.2ف م ممي

نسمبم ممـ  1.2فممي الممم ممة  1.2مم مرممىن ري ممال) فممي المربممع

المم م ة  21مم ميمار ريممال) لمرمبم م  0116.2مم ميمار ريممال

الساب  .ىسمب م م ممل بمنمامايمة المربمع الم اربمع ممن عمام 6102م

متارنة بانلفا

ار فاعاً سنىيم ماً نسب ـ  1.2في الم مة  0م يار ريمال).

في الربمع السمابم  .ىسمبمل بمنمامايمة المربمع الم اربمع ممن عمام

ىار ف ة الىاا ع لاى الم سسة في المربمع الم اربمع
من عام 6102م بنسبة  7.1في الم ة  7.5م يار ريمال)
ل م م مبم م ن م م م مى  016.1مم مر م ممار ريممال م م متمارنمة بمانملمفما

نسب ـ  6.1في الم ة  21م ميمار ريممال)

6102م انلفاضاً سنىياً نسمبم مـ  02.6فمي الممم مة 210
م يار ريمال) رسم بياني رقم .)6
ى ت فبمالي المىاا مع بمالم ممم مة الممم م ميمة لمبماماة

ن مس ممب مـ  1.6فم م ممي الممم م م مة  1.6مم ميمار ريممال) فمي المربمع

زبنبية لمل الربع الرابع من عام 6102م ار فاعاً نسمبم مـ

ىقا سب ة بنااية الربع الرابع ممن عمام 6102م

 1.6في الم مة  61.1مم مرمىن ريممال) لمرمبم م نم مى 01.7

الساب

انلفاضاً سنىياً نسب ـ  1.1في الم ة  1.1م ميمار ريممال)
ىسبل المنمتما فمي الآلمنماىق انملمفماضماً نسمبم مـ  02.6فمي

الم ممة  1.7م يار ريمال) لرب ن ى  61.2م رم ممار ريم م ممال
متارنم ممة بانلفا

نسب م ممـ  61.1في الم م م م ممة  1.7مم ميمار

ريمال) في الربع الساب  .ىسبمل بمنمامايمة المربمع الم اربمع ممن
عام 6102م ار فاعاً سنىياً نسمبم مـ  1.1فمي الممم مة 1.2
م يار ريمال).
ثا ثاً :طورت

سعود

م رممار ريمال مت ممارن ممة بانل مفما

نسب م ممـ  1.6ف م ممي الممم م ممة

 27.6م رىن ريممال) لممل المربمع السمابم

ار فاعاً سنىياً نسب ـ  21.1في الم ة  5.2مم ميمار ريممال)
بنااية الربع الرابع من عام 6102م.
 1-2ألصول الح ياطية
سبل فبمالي الآلىل ا

يا ية لم سسة النتما

لمل الربع الرابع من عام 6102م انلفاضاً نسب مـ 2.2
ركز م ما مي م ماسمسمة م مقمد معمر مي

شرر البياناة الىلميمة لم مممركما المممالمي لم ممم سمسمة

فمي الممم مة  21.0مم ميمار ريممال) لمرمبم م  6100.7مم ميممار

ريمال متمارنمة بمانملمفما

فلض زن فبمالي المىبىااة البنبية قا سبل لمل الربمع

نسمبم مـ  6.1فمي الممم مة 21.1

ر بيا ر  6اف ا و ا ن ية لم

الرابع م ممن عام 6102م انلفاضاً نسب ـ  2.2في المم م م م م ممة

ة النقد ال رب ال و ي

الربع السابم م

2350
2300
2250

2170

نسب ـ  6.1في الم ة  21مم ميمار ريممال) لممل
ىسب ممل انلفاضم م ماً سمنمىي م م ماً نسمبم م م ممـ 06.1

ليار
2283

 21م يار ريمال) لمرمبم م  6111.1مم مر ممار ريممال ممتمارنمة
بانلفا

كممما سم م م مبمل

2200
2150

2107

2100

2050

2050

1982

2000

فمي الم ممة  612.1م يار ريمال) بنامايمة المربمع الم اربمع ممن

1950
1900

عام 6102م .ىسبل آلممافي الآلمىل الب م م منمبميمة لم مممل

1850
1800
ي م ر 02

تم ر 02

يو ية 02

ار

02

ي مر 0
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التطورات النقدية و المصرفية
م يار ريمال) لمل الربع الساب  .ى ت انملمفماضماً سمنمىيماً
نسب ـ  02.1في الم ة  211م يار ريممال) بمنمامايمة المربمع
الرابع من عام 6102م رسم بياني رقم .)2
م ميما ميمة

ىب رل مكىنماة فبمممالمي الآلمىل ا

لمممل ال مربممع ال م اربممع مممن عممام 6102م م متممارن م ًة بممال مربممع
الساب

فتا انملمفم

المىضمع ا

م ميما مي لماى آلمنماىق

النتا الماىلمي بمنمسمبمة  2.5فمي الممم مة  1.2مم ميمار ريممال)
لرب ن ى  5.2م يار ريمال ىانلفضة ا سم م ممماراة فمي
الىراق المالية في اللار بنسبة  6.2فمي الممم مة 26.2
رآلرا

م يار ريمال) ل ب  0220.2م يار ريمال ىانلف

تىق الس ال اللاآلة بنسبة  2.5في الم ة  0.0م يمار

ري ممال) لمرمبم م  65.2مم ميممار ري ممال .ى متمتممة الممىاا ممع فممي
اللم ممار انلفاضاً نسمبم مـ  7.7فمي الممم م ممة  27.1مم ميمار
ريمال) ل ب 202.1م يار ريمال ىاس تر ا يا ي المةهمال
عنا  0261م رىن ريمال .عم ممماً زن الممم سمسمة لمم آلمار
نياب ًة عن ىاار المممالميمة سمنمااة منممميمة مكمىمميمة ىسمنمااة
ةاة م ٍ
ال م يرر لمل المربمع الم اربمع ممن عمام 6102م

ر

بيا

ر  3ا

ىب ية قيم اا لمل عام 6102م  15م يار ريمال.
ربعاً :طورت

شاط

 1-4ود ئع

صرفية

صرفي

سمبممل فبممممالممي الممىاا ممع المممآلمرفميممة لمممل المربممع

الرابع من عم م ممام 6102م ار فاعاً نسب ـ  6.6في المم م م م م م ممة
 21.2مم ميممار ري ممال) لمرمبم م نم مى  0205مم ميممار ري ممال
ممتممارنممة بممانملمفمما

نسمبم ممـ  1.2فممي الممم مة  1.2مم ميممار

ريمال) لمل الربع الساب  .ى ت بنااية الربع الم اربمع ممن
عم م ممام 6102م ار فاعم م ماً سنىي م ماً نسب م م ممـ  1.1ف ممي الممم م م م م ممة
 06.6مم ميممار ري ممال) .فممي مرممن بم ميممة نسمبممة فبممممالممي
الممىاا ممع ال مم مآلمرف ميممة فلممض فب ممممالممي عممر

المنمتممىا ن)2

 11.7في الم ة رسم بياني رقم .)1
ىبم م م مرممل ممكممىنمماة الممىاا ممع سممال المنممىع لمممل
المربممع الم اربمع مممن عممام 6102م رم مضممح ار مفمماع الممىاا ممع
ة ال ال بنسبة  2.1في المم مة  20.2مم ميمار ريممال)
نسمبم مـ

ل ب ن ى  151.0م يار ريمال متارنمة بانملمفما

(مليار

و ا تيا ية

)

2500
2000
1500

1000
500
0
ديسمبر 16
ديسمبر 16
2011.5
613.8
1361.3

سبتمبر 16
سبتمبر 16
2080.6
649.2
1393.6

يونية 16
2137.7
721.7
1377.0

يونية 16
مارس 16
2201.6
705.4
1456.4

مارس 16
ديسمبر 15
2311.6
763.9
1501.0

ديسمبر 15
جمالي األصول االحتياطية
نقد أجنبي وودائع قي الخار
استثمارات في أوراق مالية في الخار
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التطورات النقدية و المصرفية
 6.6في الم ة  60.1م يار ريمال) لممل المربمع السمابم
ىبنااية الربع الرابع من عام 6102م تتة الىاا ع

الم ممة  5.2م يار ريمال) متارنة بمانملمفما
ممة

نسمبم مـ 1.1
كممما

في الم م ممة  1.2م يار ريممال) لممل المربمع السمابم

ال ممال انلفاضم ماً سنىيم ماً نسب ممـ  1.6فممي الممم م م م م م ممة 6.0

سبل بنااية الربع الرابع من عام 6102م ار فماعماً سمنمىيماً

م يار ريمال) .ىار ف ة الىاا م م ممع الامنية ىا الماريمة بمنمسمبمة

نسب ـ  6.6في الم ة  15.2م يار ريمال).

 2.7في الم م ممة  02.7م يار ريمال) ل ب

 110.2مم ميمار

ريمال متارنة بار فاع نسب ـ  5.0في الم مة  20.2مم ميمار
ريمال) لمل الربع الساب  .ى تتة ار فاعاً سنىي م م م ماً نسمبم مـ
 02.0في الم ة  75.0م يار ريمال) .ىانلفضة ال ممىاا ممع
اللم م ممرى شبم ممـ النتاية بنسب م م ممة  1.6فمي الممم م م م م م ممة 02.2
مم ميممار ري ممال) لم مبم م  070.2مم مرم م م م ممار ري م م م ممال ممتممارن م م م م ممة
نسب ـ  01.2في الم م م م ممة  01.7مم ميمار ريممال)

بانلفمما

لمل المربمع السماب م م

ى م متمتمة انملمفماضماً سمنمىيماً نسمبم م م ممـ

 66.1في الم م م ممة  16.5م يار ريمال).
 2-4ودود ت و ط وبات
ب

صار

 3-4م مودمود ت و م مطم موبمات ألدم مفميمة م م مصمار
دارية
س مبممل فب ممممالممي الآلممىل الب من مب ميممة ل م مم مآلممار
ال بارية لمل المربمع الم اربمع ممن عمام 6102م انملمفماضماً
نسب ـ  1.2في الم ة  62.0مم ميمار ريممال) لمرمبم م
 667.1م يار ريمال ممتمارنمة بمانملمفما

مىالمي

نسمبم مـ  0.1فمي
فمي مرمن

الم ة  1.2م يار ريمال) لممل المربمع السمابم

سبل انملمفماضماً سمنمىيماً نسمبم مـ  61.5فمي الممم مة 11.1
مم ميممار ري ممال) مشمكممً ممما نسمبم ممـ  01.1فممي الممم ممة مممن
فبممالمي زآلمىل المممآلمار

دارية

فبمالمي المممىبمىااة ىالممم م مىبماة لم مممآلمار

الم مبماريمة ممتمارنمة بممما نسمبم مـ

 00.0ف ممي الم ممم م م م م م م م م م ممة ف ممي نم ما مماي ممة الم مرب ممع الس مماب م م م م م م

الم مبمماريممة بمنماممايممة المربممع الم اربممع مممن عممام 6102م مىالممي

رس ممم بياني رقم ممم .)7

 6672.1م ر ممار ريمال مسمبممً ار مفماعماً بمنمسمبمة  1.2فمي
ر

بيا

ر

الو ا ع المصرفية

(مليار

النو

)

1000
800
600
400
200
0
ديسمبر 16
ديسمبر 16
974.1
491.6
151.3

سبتمبر 16
سبتمبر 16
942.5
475.1
164.9

مارس 16
يونية 16
ديسمبر 15
مارس 16
يونية 16
976.2
985.4
963.9
434.5
412.4
443.5
194.0
211.3
184.4

ديسمبر 15
الودائع تح الطل
الودائع الزمنية واإلدخارية
الودائع األخر شب النقدية
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التطورات النقدية و المصرفية
الم مبماريمة

ال كىممي) لممل المربمع الم اربمع ممن عمام 6102م بمنمسمبمة

ىسب ة الم ىباة البنبية لم مممآلمار

لمممل ال مربممع ال م اربممع مممن عممام 6102م انملمفمماضماً نسمبم ممـ

 0.1في الم ة  66.1م يار ريمال) ل ب  0226.1م يار

مىالمي 11.0

ريمال متارنة بار فاع نسب ـ  1.1في الم ة  06.2مم ميمار

م ر م ممار ريممال ممت م م م ممارنة بار فاع نسب ـ  06.0ف م ممي المم م م م م م ممة

ىسمبم مة ار مفماعماً سمنمىيماً بمنمامايمة

 62.1في الم ة  61.5م يار ريمال) ل بم م

ريمال) في الربع الساب

 00.5م يار ريمال) لمممل الربم ممع السمابم  .كممما سم م م مبم مة

الرب م م ممع ال اربم م م ممع مممن ع ممام 6102م نسب ممـ  1.0فم ممي الم م ممة

ار فاعاً سنم ممىياً نمسب ـ  06.0في الم م م م ة  00م ميمار ريممال)

 022م يار ريمال) ىار ف ة نسبة م مىبماة المممآلمار

مشك ًة بةلك نسبة  2.2في الم ة من فبمالي مم م مىبماة

ىالم مام فلمض  010.1فمي

ال بارية من الت اعرمن الملما

المآلار ال بارية متارنة بما نسمبم مـ  1.1فمي الممم مة فمي

الم م ممة من فبمالي المىاا م م ممع المممآلمرفميمة ممتمارنم م م ممة بمنمسمب م ممة

نماممايممة المربممع السممابم  .ىار مفممع آلممافممي الآلممىل البمنمبميممة

 011.2في الم م ممة في نااية الربع الساب .

ل مآلار ال بارية بنااية المربمع الم اربمع ممن عمام 6102م

 1-4-4ط وبمات م مصمار

بنسبة  1.1في الممم مة  7.5مم ميمار ريممال) لمرمبم م 017.5

م رممار ريممال متممارنممة بانلفمما

انمل مف مضممة م م م ممىبمماة المم مآلممار

 02.2م يار ريمال) لمل الربع الساب .
 4-4مطم موبمات م مصمار
ا

م مدماريمة م

ا

نسب ممـ  01.1فممي الم م م م م م م ممة

المتم مماع الملمما

م مدماريمة م

مقمطماعم م

بنسبة  6.0فمي الممم مة  61.5مم ميمار ريممال) لم مبم م نم مى

و عام

ال مت م مماع مرممن ال ملمما

ال م مبمماريممة مممن

ر

بيا

ر

ا

نسمبم مـ  1.6فمي

الم ة  2.7م يمار ريممال) لممل المربمع السمابم

ىال م ممام ىيش ممممل ال م مكممىمممي ىش مبممـ
و والمطلوبات و اف

الم مبمماريممة مممن

لمممل المربممع الم اربممع مممن عممام 6102م

 0117.7م يار ريمال متارنة بانلفا

ان مل مف مضممة م م م ممىبمماة ال مم مآلممار

مقمطما

ىسمبم مة

بنااية الربع الرابع من عممام 6102م ار فاعم ماً سنىياً نسب ـ
ا

و ا

ن ية للمصار

الت ارية

(مليار

)

350
300
250
200
150
100
50
0
ديسمبر 16
ديسمبر 16
225.8
80.1
145.7

سبتمبر 16
سبتمبر 16
248.9
108.9
140.0

مارس 16
يونية 16
ديسمبر 15
مارس 16
يونية 16
316.7
281.8
253.5
91.2
81.3
97.2
225.5
200.4
156.3

ديسمبر 15
األصول األجنبية
المطلوبات األجنبية
صافي األصول األجنبية
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التطورات النقدية و المصرفية
 6.1فمي الممم م م م م م م م ممة  22.2مم ميممار ريممال) .ىار مفم ممة نسمبممة
الم مبمماريممة مممن المتم مماع الملما

مم م مىبمماة المممآلممار

الربع الرابع من عام 6102م متارنة بالمربمع السمابم
ت ا

فلممض

فمتما

مان المآلرفي ىيل البل ار فاعاً نسب ـ 1.6

فبمممالممي الممىاا مع المممآلمرفميمة بمنمامايممة المربمع الم اربممع مممن عممام

في الم ة  05.1م يار ريمال) لرب نم مى  126.5مم ميمار

6102م فلض  12.1فمي الممم مة ممتمارنمة بمنمسمبمة  11.5فمي

ريمال متارنة بار فاع نسب ـ  1.2فمي الممم مة  6.2مم ميمار

الم م ممة في ناار م م ممة الربع السابم م
صار

 2-4-4ط وبات

رسم بياني رق م م ممم .)2
دارية

ار ف ة م ىباة الممآلمار

قطا

ري ممال) لمممل ال مربممع السممابم

عام

الم مبماريمة ممن المتم ماع

ال ام ىشبـ ال ام لمل الربع الرابع من عام 6102م بنسمبمة
ىالي  665.1مم ميمار

 2.6في الم ة  5م يار ريمال) ل ب

ريمال متارنة بار فاع نسب ـ  5.1فمي الممم مة  02.0مم ميمار
ريمال) لمل الربع الساب

ىسب ة بنااية الربع ال اربمع مم ممن

عم م ممام 6102م ار فمماع م ماً سن ممىيم ماً نممسب ممـ  16.1فممي الم م م م م م م ممة
 016.7مم ميمار ريممال) .ىبم ميممة نسمبمة فبمممالممي مم م مىبمماة
الم مبمماريممة مممن المتم مماع الم ممام ىشمبممـ الم ممام فلممض

المممآلممار

الم م ممة  1.2مم ميمار ريممال) لمرمبم م  621.1مم ميمار ريممال
متارنة بانلفا

ليار
250.0

لرب  516.1م يار ريمال متارنة بانلمفما

نسمبم مـ 1.6

في الم ة  0.2م يار ريمال) في الربع الساب .
 3-4-4ط وبات

صار

دماريمة حسمل م مشماط

الق صاد
انملمفم

فبممممالممي ا م ممممان المممآلمرفممي المممممنممى

سال النمشماا ا قم مآلمااث لممل المربمع الم اربمع ممن عمام
6102م بنسبة  6.1في الم ة  61.6م يار ريمال) لمرمبم م

ليار
1460.0
1440.0

200.0

ى متم ا م مممان المممآلمرفمي قآلمرمر

البل انلفاضاً نسب ـ  7.0في الم ة  21مم ميمار ريممال)

ىب رل ا م مممان المممآلمرفمي سمال البمال لممل
ر بيا ر  2طلوبات المصار الت ارية القطا ي الخا وال ام

نسب ـ  6.2في الم ة  5.6م يار ريمال)

لمل الربع السمابم

6102م ىالي  01.0في الم ة متارنم ممة بمنمسمبمة  02.1فمي
الم ممة في ناارم ممة الربع الساب م م

فممي مرممن متم

المآلرفمي مم مىس م ممط البم م م ممل انملمفماضماً نسمبم ممـ  2.6فمي

فبمالي الىاا ع المآلرفية فمي نمامايمة المربمع الم اربمع ممن عمام
رس م ممم بياني رق م م ممم .)2

ا م ممممان

ىالي  0111.1م يمار ريممال ممتمارنمة بمانملمفما

نسمبم مـ

 1.1في الم ة  2.6م ميمار ريممال) لممل المربمع السمابم
ى ت بنااية الربع الرابع من عام 6102م ار فاعاً سمنمىيماً
نسمبم ممـ  2.1فمي الممم مة  01.0مم ميممار ري ممال) .ىبم م م مرممل

1420.0
150.0

1400.0

ا

100.0

1380.0

الربع الرابع ممن عمام 6102م يمم مظ ار مفماع ا م مممان

1360.0
50.0

1340.0
1320.0

0.0
ي م ر 02

تم ر 02
القطا ال ام

يو ية 02

ار
القطا الخا

02

ي مر 0

مان المآلرفي الممنى لم نشم مة ا قم مآلماايمة لممل

المآلمرفمي المممممنمى لم متم ماع الم مكمىممي ىشمبمـ الم مكمىممي
بنسبة  2.2في الم م ممة  0.2مم ميمار ريممال) ىلم متم ماعماة
ا لرى بنسبمة  1.2فمي الممم مة  2.0مم ميمار ريممال) .فمي
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التطورات النقدية و المصرفية
رن انلف

ا

مان المآلرفي الممنى لمتم ماع الم م مارمن

الربع الساب

زث بانلفا

نسب ـ  66.2في الم ة 6.6

ىالمممنممابممم بمنمسمبممة  02.2فممي الممم ممة  2.1مم ميممار ري ممال)

م رم ممار ري ممال) ى تتة انلفاضاً نسب ـ  62.2في الممم م م م ممة

لت اع الا ارع م ممة ىآلرا السماك بنسبة  00.6في المم م م م م م ممة

 6.2م يار ريمال) متارن ًة بالربع الرابع من عام 6107م.

 0.2م يار ريمال) ىلتم اع ال شررا ىالمبمن م مما بمنمسمب ممة 1.1

ىفي نااية المربمع الم اربمع ممن عمام 6102م ار مفمع

في الم مة  1.7م يار ريمال) ىلت م مماع الملمامماة بمنمسمب م ممة

عاا فرىع المآلار ال بارية ال ام ة فمي الممممم م مة لمرمبم م

 2.2في الم ة  7م يار ريمال) ىلمتم ماع الم مممىيمل بمنمسمبمة

 6121فرعاً زث باياا  20فرع ممتمارنمة بمالمربمع السمابم

 1.1فممي الممم ممة  0.2مم ميممار ري ممال) ىلمتم مماع الآلمنمماعممة

ىار فع عاا فرىع المآلار ال بارية ال ام ة في الممممم م مة

ىالن ا بنسبة  6.1في الم ة  7.0م يار ريمال) ىلت ماع

سنىياً بنمسمبمـ  6.7فمي الممم مة  11فمرعماً) ممتمارنم ًة بمالمربمع

النتل ىا آلا ة بنسب م م ممة  6.2فمي الممم م م ممة  1.1مم ميمار

المتابل من ال ام الساب .

ريمال) ىلت اع الما ىال اربا ىالياا ىاللاماة الآل ميمة
بنسبة  0.1في الم ة  1.1م يار ريمال) ىلتم ماع الم مبمار

بنسبة  0.1في الم ة  7.7م يار ريمال).

ألد في
 1-6-4شم مريمات م ممصمار

 5-4الح م مميمماطمميممات وراأل م ممال و ألر مما
صار

 6-4ش ريات و فيعات

صار

وفممرو

دارية

دارية م
م ممدماريممة م

م مقممد

ألد في
ار فع فبمالي مش مريماة المممآلمار

ار فع رزسمال ىا ميما ميماة المممآلمار

م مقمد

الم مبماريمة ممن

الم مبماريمة

النتا البنبي لمل الربع الرابع من عمام 6102م بمنمسمبمة

لمل الربع الرابع من عام 6102م بنسبة  1.5في الممم مة

مىالممي

 6م يار ريمال) لرب  611م يار ريمال متارنة بمانملمفما

 62.1فممي الممم ممة  026.1مم ميممار ري ممال) لمرمبم م
 111.2م يار ريمال متارنمة بانلفا

نسمبم مـ  01.1فمي

نس مب م ممـ  6.2فممي ال مم م ممة  2.1م م ميممار ري ممال) فممي ال مربممع

الم ة  071.2م يار ريمال) لمل الربع الساب  .في رن

السمابم  .ىبم ميمة نسمبممة زرسمممال ىا م ميمما ميمماة المممآلممار

سبل ار فاعاً سنىياً نسب ـ  2.5فمي الممم مة  21.0مم ميمار

ال بارية فلض فبمالي الىاا ع المآلرفية بنااية الربع الم اربمع

ريمال) متارن ًة بالربع المتابل ممن الم مام السمابم  .ىبمممتمارنمة

من عام 6102م ىالي  01.7في المم مة ممتمارنمة بمنمسمبمة

ممن المنمتما البمنمبمي بمالمربمع

فبمالي مشم مريماة المممآلمار

ىار مفمع مم مال

الساب يم ظ ار فاع المممشم مريماة ممن المممآلماار اللمرى

نمىها السنىث فمي المربمع الم اربمع ممن عمام 6102م بمنمسمبمة

بنسبة  15.2في الم ة  22.5م يار ريمال) ىالمممشم مريماة

 01.2فممي الممم ممة  65.1م م ميممار ري ممال) .ىب م ميممة زربمما

من م سسة النتا بنسمبمة  10.1فمي الممم مة  71.7مم ميمار

 01.1في الم مة فمي نمامايمة المربمع السمابم

المممآلممار

الم مبمماريمة فمي المربممع الم اربممع مممن عممام 6102م

ىالي  5.2م يار ريمال متارنة بن ى  1.1م يار ريممال فمي

ريمال) ىالمش رياة من المآلمار الم يمة بمنمسمبمة 62.2
في الم ة  65.2م يار ريمال) ىالممشم مريماة ممن الم مممم
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بنسبة  07.6في الم ة  02م يار ريمال) ىالمش رياة ممن

البنبممي لمبي اة الى ااراة ىالب مايماة بمنمسمب م ممة  106.5فمي

المآلار اللاربية بنسبة  00.2في الم ة  25.1مم ميمار

الم م ممة  1.6مم مر م م ممار ريممال) ىلمممبميم ماة لمبماماة مكمىمميمة

ريمال) رسم بياني رقم .)5

بنسبة  251.1في الم ة  06.7مم ميمار ريممال) ىلمممبميم ماة

 2-6-4فيعات

صار

قد ألد في

دارية

ار فع فبمالي مبي اة المآلار ال بارية من النتما
البنبي لمل الربع الرابع من عام 6102م بنسبمة 22.2
في الم ة  611.1م يار ريمال) لرب ن ى  512.5مم ميمار
نسب م ممـ  01.1ف ممي الممم م م م م ممة

ريم م ممال متم م م م ممارنم ممة بانل مفم م م م مما

 026.5م م ميممار ري ممال) لمممل ال مربممع السمماب م  .ىس مب م ممة
المبي اة انلفماضماً سمنمىيماً نسمبم مـ  7.1فمي الممم مة 15.1
مم ميممار ري ممال) ممتممارنم ًة بممالمربممع المممتممابممل مممن الم ممام السممابم .
ىبمتارنة فبممالمي ممبميم ماة المممآلمار

ممن المنمتما البمنمبمي

لم سسة النت مما بنسبة  226.1في الم م ة  0.1م يار ريممال)
ىلمبي م مماة المآلار لم ممار المم م مة بمنمسمبمة  11.2فمي
الم م ممة  002.1م يار ريمال) ىلمبي م مماة المآلمار

االمل

المم ة بمنمسمبمة  12.7فمي الممم م م م ممة  27.7مم ميمار ريممال)
ىلمبي اة ل مم آلريمن فمي الممممم م مة بمنمسمب م ممة  61.1فمي
الم م ممة  10.0م ر ممار ريمال) ىلمبي اة ل آلم م م م ميمارفمة بمنمسمبمة
 1.1في الم م ة  1.6م يمار ريممال) ىلمممبميم م م م م مماة ممنمسمىبمة
لغ ار

زلرى بنسبة  7.6في الم م ممة  1.7مم ميمار ريممال)

رس ممم بيان ممي رق ممم .)5

بالربع الساب يم ظ ار فاع المبي اة المآلار من النت مما

ر

بيا

ر

تريات و ي ات المصار الت ارية

النقد ا ن

ليار
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ا ساً :قطا
دارة

 :2-5حسال راس ا ي:

اردي

سبل بنا ال ساال الرزسمالمي لممل المربمع الم مالم

اردية

انلفضة قيمة المىارااة سمرمش) فمي المربمع الم مالم

من عام  6102م افتاً ل لار بتيمممة  526مم مرمىن ريممال

من عام 6102م بنسمبمة  65.7فمي الممم مة ممتمارنمة بمالمربمع

متابل افم لم ملمار بمنم مى  512مم مرمىن ريممال فمي المربمع

المتابل من ال ام الساب ل ب ن ى  001.1مم ميمار ريممال

المتابل من ال ام الساب .

ىانلفضة بنسبة  02.5في الم ة متارنة بالربع ال اني من
عام 6102م.
ز

 :3-5حسال
انلف
الربع ال ال

دفوعات

ا ي:
بنا آلافمي ا سم م ممماراة المممبماشمر لممل

من عمام  6102م بمتميمممة  6.5مم ميمار ريممال

ىةلك بسبال ار مفماع آلمافمي م صمممل الملمآلمىم فمي الماالمل

 1-5حسال دار :
شمرمر الم متمارمراة الىلميممة فلمض م متمرم فمما م
ممرماان الم مسمماال ال مبممارث لمممل ال مربممع الم ممال م

فممي

بمب

 2.1م يار ريمال عن ار فاع آلافمي ميماا ا آلمىل

مممن عممام

المالية في اللار ال ي قارة بم مىالمي  2.5مم ميمار ريممال.

6102م ممتمماار  1.0مم ميمار ري ممال ممتمارنممة بم مبمما ممتمماار

ىي ىقع زن ر فع آلافي اس ممماراة الم مافم مة بمممبم م 1.1

 72.5م يار ريمال فمي المربمع المممتمابمل ممن الم مام السمابم .

بمممبم م  2.7مم ميمار ريممال فمي

ىيم ممىا ةلممك فلممض ممىقممع م متمرم فمما م

فممي ممرماان السم ممع

م يار ريمال متابل انملمفما

الربع المتابل من ال مام السمابم  .كممما رم مىقمع زن منملمفم

ىالملمماممماة قممار  61.5م م ميممار ري ممال نم مرمبممة نمل مفمما

آلافي ا س ماراة اللرى بمب  5.1م يار ريمال ممتمابمل

الىارااة السم م ميمة بمنمسمبمة  26.1فمي الممم مة لم مبم م 15.1

ار فاع بممبم م  61.0مم ميمار ريممال فمي المربمع المممتمابمل ممن

ممن عمام 6102م ممتمارنممة

م ميما ميمة

مم ميمار ريممال فمي المربمع الم مالم

بن ى  012.7مم ميمار ريممال فمي المربمع المممتمابمل ممن الم مام
الساب

بالرغم ممن انملمفما

الآلمااراة السم م ميمة بمنمسمبمة

 1.1في الم ة لمل الف ر نفساا ىكةلك انلفما

عمبما

اللاماة بنسبة  12.2في الم ة ىي ىقع انلفا

فما م

ال ام الساب  .ىيم مىقمع زن منملمفم

الآلمىل ا

بمم مب م م  75.0م م ميممار ري ممال فممي ال مربممع الم ممالم
6102م متمابمل انملمفما

بمممبم م  51.2مم ميمار ريممال فمي

الربع المتابل من الم مام السمابم
فلض انلفا

ا آلىل ا

مممن عممام

ىيم ماى ةلمك ا نملمفما

يما ميمة اللمرى بمممبم م 72.1
بمنما الم ممممة ىالمىاا مع

مراان الالل الىلي بنسبة  62.0في الم ة متارنمة بمالمربمع

م يار ريمال النما مم ممن انملمفما

المتابل من ال ام السابم لمرمبم م  07.7مم ميمار ريممال كممما

ب مم مب م م  56.7م م ميممار ري ممال بممالممرغممم مممن ار مفمماع ب منمما

ر ىقع ار فاع عبا ساال الالل ال انىث بنمسمبمة  1.0فمي

ا س ماراة في الىراق المالية بمب  02.2م يار ريمال)
م ميما ميمة انملمفما

الم ة متارنة بالربع المتابل من ال ام الساب لمرمبم م 25.0

كما زسام بم م اربمع ا آلمىل ا

م يار ريمال.

الس ال اللاآلة بمب  0.0م ميار ريمال.

متمىق
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سادساً :طورت

ق ية

صرفية و ش ول

ا ي:

3-6

قاصة
ىبالنسبة ل آلا اة المتاآلة ل مربمع الم اربمع ممن

 1-6ظام سريع
برن ال آلا اة زن التيمة البماليمة لم ممم ميماة

عام 6102م فتا ب عاا الشيكماة المممتماممة ممن غمر

ن م ممام س مريممع قمما ار مف م ممة لمممل ال مربممع ال م اربممع مممن عممام

المتاآلمة آلماار ىىارا ) ىالي  0.1م رىن شيكاً بمتميمممة

6102م بنسبة  10.2في الم ة  2227.1مم ميمار ريممال)

فبمالية ب ية  022.0مم ميمار ريممال ىبم م عماا شميمكماة

ل م مب م م  01525.1م م ميممار ري ممال ىب م م م مب ممممىع ق ميممم

الفراا ىالم سساة ن ى  0.2م رىن شيك بتميمممة فبمممالميمة

المافىعاة المفرا  01022.1م يار ريمال في مرمن بم م

بم ميممة  016.2مم ميممار ري ممال فميمممما بم م م عمماا الشميمكم مماة

مبمىع المافىعاة المبممم مة  712.0مم ميمار ريممال .ىبم م

َّ
المآلاقمة ىالي  027.7زلش شيك بتيمة فبماليمة بم ميمة

ممبمممىع ممافمىعماة الم ممممم نم مى  0701.6مم ميمار ري ممال

 21.7م يار ريمال.

ىبار فاع نسب ـ  61.1في الم ة عمن المربمع السمابم  .ىبم م
فبمالي قيمة المافمىعماة مما بمرمن المممآلمار

02676.5

م ميمار ريممال بمار مفماع نسمبم مـ  11.5فمي الممم مة عمن المربمع
الساب .
ب فبمالي ال م ياة المممنمفمة ممن لممل زبماما
اللمي لممل المربمع الم اربمع ممن عمام 6102م ممما

يتارال  111م رىن عم ية بإبمالي س ىباة نمتمايمة قمارهما
 016.1م يار ريمال شم ة عم ياة المممآلمار

ار فع الم شر ال مام لسم مار السمامم فمي نمامايمة
الربع الرابع من عام 6102م بنسبة  61.6في الم ة لرب
 5601.1نت ة متارنة بانلفا

 2-6دى
الآلمر

سابعاً :طورت سوق ألسهم

ىعممم ميماة

ماى .ىب فبممالمي الم ممم ميماة المممنمفمة ممن لممل زبماما
نمتمماا المبميممع لمممل المربممع الم اربممع مممن عممام 6102م نم ممى
 070.1مم مرمىن عممم ميمة بممإبممممالمي ممبميم مماة قممارهما 17.2
م يار ريمال .كما ب فبمممالمي عماا زبماما الآلمر

اللمي

 05.1زلش بااا بنااية المربمع الم اربمع ممن عمام 6102م
ىب عاا ب اقاة الآلر اللي المآلار من الممآلمار

الم ية ن ى  62.7م رىن بم ماقمة .فميممما بم م عماا زبماما
نتاا البيع بمنمامايمة المربمع الم اربمع ممن عمام 6102م مىالمي

ح ية

في الربع الساب

نسب ـ  02.7في الم ة

ى ت ار مفماعماً سمنمىيماً نسمبم مـ  1.2فمي

الم ة .ىار فع عاا السام الم ااىلمة فمي المربمع الم اربمع ممن
عام 6102م بنسبة  11.1في الم ة لربم م
م يار سام متارنة بانلفا

مىالمي 01.6

نسب ـ  17.2في الممم مة فمي

الربع الساب  .ى ت عاا السام الم ااىلة ار فاعاً سمنمىيماً
نسب ـ  61.6في الممم مة ممتمارنم ًة بمالمربمع المممتمابمل ممن عمام
6107م .ىار ف ة التيمة البمالية ل سام المم مااىلمة فمي
الربع الرابع من عام 6102م بنسبة  55.0في الم ة ل ب
ن ى  611.2م يار ريمال متارنة بانلفا ٍ نسب مـ 15.0
في الممم مة فمي المربمع السمابم

ىسمبم مة انملمفماضماً سمنمىيماً

نسب ـ  00.1في الم ة ممتمارنم ًة بمالمربمع المممتمابمل ممن الم مام
الساب .

 652.6زلش بااا.
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ىار ف ة المتميمممة السمىقميمة لم مسمامم بمنمامايمة المربمع

لرب

 10.1م ر ممار ريمال متارنمة بانملمفما

نسمبم م م ممـ 6.6

الم اربممع مممن عممام 6102م بمنمسمبممة  62.1فمي الممم ممة لم مبم م

في الم ممة  6.1م يار ريمال) في الربع الساب  .كمما متم

 0216مم ميممار ري ممال ممتممارنممة بمنماممايممة المربممع السممابم الممةث

انلمفماضماً سمنمىيماً نسمبم مـ  65.1فمي الممم مة  20.5مم ميمار

انلفضة فيـ التيمممة السمىقميمة لم مسمامم بمنمسمبمة  00.1فمي

ريمال) متارن ًة بالربع المتابل من ال ام الساب .
ىب رل فبممالمي زآلمىل آلمنماارم ا سم م مممار

الم ة ى تتة التيمة السىقية ل سام ار فاعاً سنىيماً نسمبم مـ
 2.7فممي ال مم م ممة م متممارن م ًة ب من ماممايممة ال مربممع ال م اربممع مممن عممام

يم ظ انلفا

6107م .ىسبمل فبمممالمي عماا الآلمفمتماة المممنمفمة لممل

عام 6102م بنسبة  1.1في الممم مة  2.1مم مر م م م ممار ريممال)

الربع الرابع ممن عمام 6102م ار مفماعماً نسمبم مـ  52.1فمي

فاع نسمبم مـ  2.7فمي
ل ب م م  22.5م يار ريمال متارن ممة بار ٍ

ىالي  5.0م رمىن آلمفمتمة ممتمارنمة بمانملمفما

الم ة لرب

نسبم ـ  12.6في المم ة في الربمع السماب م م

الآلىل الممم م ميمة فمي المربمع الم مالم

الممم م م ممة  1.2مم ميمار ري ممال) فمي المربمع السمابم

ممن

ىسمبم ممة

ىسبم م م م م ممل عماا

الآلىل الم ية انلفاضاً نسب ـ  62.7في الم مة 61.0

الآلفتاة ار فاعاً سنىياً نسب ـ  2.1في الم م م م م م م ممة ممتمارن م م م م م ًة

مممن عممام 6107م.

بالربع المتاب م ممل من ال ام الساب

رس م ممم بيان م ممي رق م م ممم .)1

فبممممالممي زآلممىل آلمنمماارم ا سم م ممممار

الماار من قبل شركاة ا سم م مممار فمي المربمع الم مالم

ممن

عام 6102م بنسبة  1.2فمي الممم م م ممة  5.1مم ميمار ريممال)

ر
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ىسب ة الآلمىل البنمبميمة لممل المربمع الم مالم

ممن عمام

6102م انلفماضماً نسمبم مـ  60.1فمي الممم مة  1.1مم ميمار

ثا اً :ص اد ق الس ث ار
انملمفم

مم ميممار ري ممال) ممتممارنم ًة بممالمربممع الم ممالم

بيا

ر 8

ريمال) ل ب  07.0م يار ريمال ممتمارنمة بمانملمفما ٍ نسمبم مـ
 61.2في الم ممة  2.6م يار ريمال) في الربع الساب  .في
نسب ـ  22.2في الم ة  5.2م ميمار

رن سب ة انلفا
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قيمة االسهم المتداولة

المصدر تداو

و ي ة السو المالية
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التطورات النقدية و المصرفية
ريمال) متارن ًة بالربع المتابل من ال ام الساب .
ىان ملم مفم م

ىانلف

ع مماا الم مم مشم م ممرك مر ممن ف ممي الآل من مماارم م
من عام 6102م بنسبة 0.0

ا س مارية في الربع ال ال

في الم ة  6152مش رك) لر ممب  667.1زلمش مشم م م مرك
متارنة بانلفما

نسب ـ  6.1في المم م م ة  7566مشم مرك)

في الربع الساب

ىسبل عاا المش ركرن انلفاضاً نسمبم مـ

 7.2في الم ة  02.222مش رك) متارن ًة بالمربمع المممتمابمل
مممن الم ممام السممابم  .زم مما بممالمنم م م م مسمبممة لمم مماا الآل م م م م ممنمماار م
بمنم م م م م م م مسم م مبمة  1.1فم ممي الممم م م م ممة

ال ممام م م م ممة ف م م مت م مما انملمفم

آلناىق ىا ا) لرب  655آلناىقاً في الربع الم مالم

ممن

الم لآلآلة في الربع الىل من عام 6102م بنسبة 5.2
في الممم م م ممة  1.5مم ميمار ريممال) ممتمارنممة بمار مفماع نسمبم ممـ
 11.1في الممم مة  1.5مم ميمار ريممال) فمي المربممع السمابم
ىسبل ار فاعاً سنىياً نسمبم مـ  51.2فمي الممم مة .ىانملمفم
آلافي فقم ار

اسعاً :اسسات إلقرض
فشار فلض ز ا
الق ار

المتما مممة

لمل الربع الىل ممن عم ممام 6102م ار فاعماً نسب م ممـ 1.5
ىالي  271.1مم ميمار

ريمال متارنة بار فاع نسب مـ  6.0فمي الممم مة  5.6مم ميمار
ريمال) في الربمع السمابم  .ى متم بمنمامايمة المربمع الىل ممن
عام 6102م ار فاعاً سنىياً نسب ـ  1.1فمي الممم مة 61.5
م يار ريمال).
الترى

فبممممالممي المممممنممى المفم م ممي مممن

في الربع الىل من عام 6102م فمتما انملمفم

بنسبة  20.6في الم ة  7.0م يار ريمال) متارنممة بمار مفماع
نسمبم ممـ  00.1فممي الممم ممة  0.2مم ميممار ري ممال) فممي المربممع
الساب

نسمبم مـ  21.1فمي الممم مة

م يار ريمال) متارنممة بمانملمفما

ى ت انلفماضماً سمنمىيماً

 2م يار ريمال) في الربع الساب
نسب ـ  12.0في الم مة.
ىب فآلرل م سساة الق ار

الممم ملمآلمآلمة لممل

المتمرى

الممنى ة من آلناىق ال نمية الآلناعية السم مىاث بمنمسمبمة

صصة

الم لآلمآلمة سمبمل فبمممالمي المتمرى

زممما فميمممما رمل م

م سساة الق ار

الربع الىل من عام 6102م يمم مظ انملمفما

البياناة المم مىفمر عمن مم سمسماة

في الم م ممة  6.2م يار ريمال) لرب

الم لآلآلة فمي المربمع

الىل ممن عمام 6102م بمنمسمبممة  22.0فمي الممم ممة 1.1

عممام 6102م م متممارنممة بممار مفمماع نسمب م ممـ  1.1فممي المم م ممة

آلناىق ىا ا) لمل الربع الساب .

فبمالي الترى

المممسماا لممم سمسماة القم ار

ىسبل انلفاضاً سنىياً نسمبم مـ  11.1فمي الممم مة.

 01.2في الم مة  251.0مم مرمىن ريممال) ممتمارنمة بمار مفماع
نسب ـ  16.1في الم ة  121.2مم مرمىن ريممال) فمي المربمع
السممابم

ىانملمفمضممة المتممرى

المممممنممى ممة مممن آلمنمماىق

ال نميمة الم متماريم م ممة فمي المربم م ممع الىل مم ممن عم م م م ممام 6102م
بنسبم ممة  15.2فممي الم ممة  6120.2م رىن ريممال) ممتمارنمة
بار فاع نسب ـ  00.2في الممم مة  212مم مرمىن ريممال) فمي
الربع الساب

ىانلفضة الترى

الممنى ة ممن آلمنماىق

ال نمية الا ارعميمة بمنمسمبمة  61.1فمي الممم مة  26.7مم مرمىن
ريممال) ممتممارنممة بممانملمفمما

نسمبم ممـ  2.2فممي الممم ممة 1.2

مم مرممىن ري ممال) فممي المربممع السممابم  .ىانملمفمضممة المتممرى
الممنى ة مم م ممن آلناىق ا س ماراة ال امة بنسب م ممة 00.1
فممي الم م ممة  721.0م رىن ريمال) متارنة بانلفا

نسبم مـ

 07.0في الم ة  111مم مرمىن ريممال) فمي المربمع السمابم
ىانلفضة الترى

الممنى ة من بنك ال نمية ا ب ماعميمة
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التطورات النقدية و المصرفية
بنسب م ممة  27.1في الم م م م ممة  0621.2مم مرمىن ريممال) ممتمارنمة
بار فاع نسب ـ  21.5فمي الممم مة  122.7مم مرمىن ريممال) فمي
الربع الساب .

حاد عشر :افرز
سعود

طورت

الل ر ع ربع

 المىافتة ع ض لآلي

ظي ية في الق صاد
عام 2116م

مب في اىا الم 01في الم ة من

لممل المربمع الىل

فرمراااة آلممناىق الممىارا البممشرية بممشكل ربممع سممنىث اىن

من عام 6102م يم ظ ار فماع مبمم المممبمالم المممسماا فلمض

اللمل بال اامماة المآلناىق ىفتماً ل ن يممـ ل ار مة ال اممة

آلنم مماىق ا س م مماراة ال ام م ممة بنسب م م ممة  11.1فم م م م ممي الم م م م م م م ممة

ل منشآة الآليرر ىالم ىس ة.

ىبالنسبة ل سارا ممبمالم القم ار

 0111.1م رممىن ريمال) متم ممارنم م م ممة بمار مف مماع نسمبم م ممـ 020.1

 المىافتممة ع ممض زن تممىم ىاار السممكان بال نممسر مممع ىاار

فمي مرمن

المالية ىم سسة النتا ال ربي الس ىاث ب نفرة برنامم مىيمل

بم المبال المساا فلض بمنمك الم منممميمة ا بم ممماعميمة

عتمارث باسمم المرهن الميمسر) ل ممس فرارن ممن بمرامم ىاار

ف م ممي الم م م ممة  0.2م يار ريمال) فمي المربمع السمابم
انلف

بمنمسمبممة  01.0فممي الممم م م م م م ممة  616.6مم مرممىن ري ممال) ممتممارنممة
بار فاع نسب ـ  71.5في المم م م م مة  0مم ميمار ريممال) فمي المربمع

الساب

ىانملمفمضمة المممبمالم المممسماا فلمض آلمنماىق الم منممميمة

السكان.
 المىافت ممة ع ممض

ممارل اس ممم البن ممك ال ممس ىاث ل ممس رش

ىا الار ليكىن بنك ال نمية ا ب ماعية .

الآلناعية بنسمبمة  21.7فمي الممم مة  212.1مم مرمىن ريممال)

 المىافتة ع ض فنشا م تيماة عماليمة فمي سمفاراة المم مة

متارنة بار فاع نسب ـ  10.6فمي الممم مة  251مم مرمىن ريممال)

ف ممي ال مماىل ال ي ممة :م ممآلر الان مما الف بر ممن با ممس ان

في الربع الساب

ىانلفضة المممبمالم المممسماا فلمض آلمنماىق

ال نمية ال تماريمة بمنمسمبمة  20.0فمي الممم مة  0151.2مم مرمىن
ريمال) متارنة بمار مفماع نسمبم مـ  010.2فمي الممم مة 0117.6
م رىن ريمال) في الربع الساب

ىانملمفمضمة المممبمالم المممسماا

لآلناىق ال منممميمة الما ارعميمة بمنمسمبمة  02.7فمي الممم مة 22.1
م رىن ريمال) متارنة بار فاع نسب مـ  02.7فمي الممم مة 61.7
م رىن ريمال) في الربع الساب .
عاشر:
ً

طورت إلشرفية و شريعات

ر ع ربع

عام 2116م

بنبمايش فناىنيسيا سرر نكا).
 المىافتة ع ض شكرل لبنة فشمرافية لممشرىع الم مك عبما
بن عبا ال ايا لستيا امام.
 المىافتة ع ض شكرل ال بنة الى نية ل مسارل النتمل ىال بمار
في اىل من تة فسكىا).
 المىافتة ع ض لآلي

الناية الرياضمية الم ي مشارك فمي

ب ىلة الاىرث المس ىاث لنايمة الاربمة المم ماا ل مر التمام
صرفية الل

لم آلار م سسة النتا ال ربي السم مىاث زث م مامميمم

اىرث الم رفرن).
 المىافتة ع ض ال رلي

لبنك ىكرى مر سىبيمشي بف مح فمرع

لـ في المم ة.

ل ت اع المآلرفي لمل الربع الرابع من عام 6102م.
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