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  :التطورات النقدية :أوالً   

 عرض النقود ١-١
م ارتفاعًا نسبته  ٢٠١٣من عام  الربع الرابعخالل ) ٣ن(حقق عرض النقود بتعريفه الشامل   

في المئة  ١,٣فاع نسبته مليار ريـال، مقارنة بارت ١٥٤٥,١ليبلغ نحو ) مليار ريـال ٥٩,٩( في المئة ٤,٠

م  نموًا سنويًا نسبته ٢٠١٣من عام   الربع الرابع بنهاية كما حقق .في الربع السابق) مليار ريـال ١٨,٩(

 ). ١رسم بياني رقم (  )مليار ريـال ١٥١,٤(في المئة  ١٠,٩
 

٨ ٢ ٣ .١

٨ ٨ ٧ .١

٩ ٤ ٠ .٩

٩ ٦ ٢ .٠

٩ ٦ ٤ .٩

١ ٠ ٠ ٠ .٤

١١١٧ .٠

١٢١١ .٥

١٢٥٣ .٠

١٢٨١ .٣

١٢٩٠ .٥

١٣٤٥ .٥

١ ٣ ١ ٠ .١

١ ٣ ٩ ٣ .٨

١ ٤ ٢ ٧ .٢

١ ٤ ٦ ٦ .٤

١ ٤ ٨ ٥ .٣

١ ٥ ٤ ٥ .١

٠ .٠ ٥ ٠ ٠ .٠ ١ ٠ ٠ ٠ .٠ ١ ٥ ٠ ٠ .٠ ٢ ٠ ٠ ٠ .٠ ٢ ٥ ٠ ٠ .٠ ٣ ٠ ٠ ٠ .٠ ٣ ٥ ٠ ٠ .٠ ٤ ٠ ٠ ٠ .٠

Sep. ١٢

Dec.١٢

Mar. ١٣

Jun. ١٣

Sep. ١٣

Dec.١٣

مليار لایر                                  عرض النقود:1رسم بياني رقم 

2ن   1ن  3ن 
 

 

 
عرض  ارتفاع، يالحظ م٢٠١٣ من عام الربع الرابعخالل ) ٣ن(عرض النقود  مكوناتوبتحليل 

مليار ريـال  ١٠٠٠,٤ليبلغ حوالي ) مليار ريـال ٣٥,٦(في المئة  ٣,٧بنسبة ) ١ن(الضيق  هبتعريف النقود

في المئة  ٠,٣نسبته  بارتفاعمقارنة ) ٣ن(ود ــــفي المئة من إجمالي عرض النق ٦٤,٧بته ــأو ما نس

نسبته  سنوياً  م ارتفاعاً ٢٠١٣من عام  الربع الرابعسجل بنهاية  كما .في الربع السابق) مليار ريـال ٢,٩(

من عام  لرابعاخالل الربع فقد سجل  )٢ن(عرض النقود أما  .)مليار ريـال ١١٣,٣(في المئة  ١٢,٨

 هما نسبتمليار ريـال أو  ١٣٤٥,٥و ليبلغ نح) ريـال مليار ٥٥,٠(في المئة  ٤,٣ نسبتهارتفاعًا م ٢٠١٣

) ريـال مليار ٩,٢(في المئة  ٠,٧ نسبته رتفاعمقارنة با )٣ن(في المئة من إجمالي عرض النقود  ٨٧,١

في المئة  ١١,١نسبته  وياً ـــاعًا سنــم ارتف٢٠١٣من عام  لرابعاوسجل بنهاية الربع  .في الربع السابق

 .)مليار ريـال ١٣٣,٩(
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 القاعدة النقدية ٢-١
  ئةـــــالم يــف ١٢,٥سبة ـــــبنم ٢٠١٣ام ـــن عــم عــــرابالع ــالرب اللــخ ديةـــاعدة النقـالق عتــرتفا

) مليار ريـال ٨,٧(في المئة  ٢,٩نسبته  رتفاعبامليار ريـال، مقارنة  ٣٤٣,٥ بلغتل) ار ريـالـــملي ٣٨,٣(

في  ٢,٠سنويًا نسبته  انخفاضاً  م٢٠١٣من عام  رابعبنهاية الربع ال سجلت في حين .الربع السابقفي 

 .)مليار ريـال ٧,١(المئة 

من عام رابع الالربع  في المتداول خارج المصارف دة النقدية يالحظ أن النقدوبتحليل مكونات القاع

 بارتفاعمليار ريـال، مقارنة  ١٤٣,٢ ليبلغ نحو) ريـال مليار ٤,١(في المئة  ٢,٩ بنسبة ارتفعم ٢٠١٣

م ٢٠١٣من عام  رابعالبنهاية الربع  وقد سجل .السابق بعفي الر ) ريـالمليار  ٠,٢(في المئة  ٠,١نسبته 

 .)مليار ريـال ١٠,٠(في المئة  ٧,٥ نسبتهارتفاعًا سنويًا 

في  ٢٥,٣ بنسبةم ٢٠١٣من عام  رابعالالربع  في ودائع المصارف لدى المؤسسة رتفعتوا

ي ـــف ٤,٥بته ـــســن اعــرتفباقارنة ــال، مــار ريـــملي ١٧٧,١حو ـــبلغ نــتل) مليار ريـال ٣٥,٨(المئة 

م ٢٠١٣من عام  رابعالبنهاية الربع ت وقد سجل .السابق الربعفي ) يار ريـالمل ٦,١(ئة ـــــالم

ًا نخفاضوحقق النقد في الصندوق ا، )ريـال ارملي ٢٠,٦(في المئة  ١٠,٤ نسبتهًا سنويًا نخفاضا

 ١٠,٦نسبته  ة بارتفاعمليار ريـال، مقارن ٢٣,٢بلغ نحو يل) مليار ريـال ١,٧(في المئة  ٦,٧ نسبته

م ٢٠١٣من عام  رابعالبنهاية الربع  وقد سجل .في الربع السابق) مليار ريـال ٢,٤( في المئة

 .)ريـال مليار ٣,٥(في المئة  ١٨,١ نسبتهارتفاعًا سنويًا 

 

 المركز المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي ٣-١
 قد حققت األجنبية أن إجمالي الموجودات إلى للمركز المالي للمؤسسة األوليةتشير البيانات 

 ٢٧٠٠,٥ تبلغل) مليار ريـال ٨٤,٦(في المئة  ٣,٢نسبته ارتفاعًا م ٢٠١٣من عام  رابعالخالل الربع 

 تسجلكما  .السابق الربعخالل ) مليار ريـال ٦٩,٧(في المئة  ٢,٧مقارنة بارتفاع نسبته ، مليـار ريـال

وسجل ، م٢٠١٣من عام  رابعالة الربع بنهاي) مليار ريـال ٢٦٣,٨(  في المئة ١٠,٨ارتفاعًا سنويًا نسبته 

ئة ـــي المــــف ٣,٢ته ــفاعًا نسبــــم ارت٢٠١٣ام ـــــن عــم عـــرابالالل الربع ــنبية خـــاألصـول األج افيــص

مليار  ٦٩,٠(في المئة  ٢,٧مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته  ٢٦٨٧,٨ليبلغ ) مليار ريـال ٨٣,٢(

في  ١٠,٧ارتفاعًا سنويًا نسبته  م٢٠١٣من عام  رابعالبنهاية الربع  كما سجل .بقفي الربع السا) ريـال

  ). ٢رسم بياني رقم ( ، )مليار ريـال ٢٥٩,٢(المئة 
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٢,٢٩٦.٣ 
٢,٤٢٨.٦ 

٢,٤٨٧.٦ 
٢,٥٣٥.٥ 

٢,٦٠٤.٥ 
٢,٦٨٧.٨ 

٢,٠٠٠.٠ 

٢,٢٠٠.٠ 

٢,٤٠٠.٠ 

٢,٦٠٠.٠ 

٢,٨٠٠.٠ 

Sep ١٢ Dec ١٢ Mar ١٣ Jun ١٣ Sep ١٣ Dec ١٣

مليار لایر  صافي االصول األجنبية لمؤسسة النقد                    :  2رسم بياني رقم 

 
 

 ارتفاعاً  م٢٠١٣من عام  رابعالخالل الربع  لي الودائع بالعملة المحلية لجهات أجنبيةوحقق إجما

في المئة  ٦,٤مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته  ٦,٤ليبلغ ) مليار ريـال ٠,٧ (في المئة  ١٢,٣نسبته 

مليار  ٢,٣(مئة في ال ٥٥,٤جل ارتفاعًا سنويًا نسبته ـــكما س .خالل الربع السابق) مليار ريـال ٠,٣(

 .م٢٠١٣من عام  رابعالبنهاية الربع ) ريـال
 

 

 األصول اإلحتياطية ٤-١
 فاعاً ـــارت م٢٠١٣من عام  رابعالخالل الربع  لمؤسسة النقد االحتياطيةمالي األصول سجل إج  

في  ٢,٧فاع نسبته ـــمليار ريـال، مقارنة بارت ٢٧٢١,٥ليبلغ ) مليار ريـال ٨٣,٥(في المئة  ٣,٢نسبته 

في المئة  ١٠,٥نسبته  ارتفاعًا سنوياً  في حين حقق .خالل الربع السابق) مليار ريـال ٧٠,٦(المئة 

  ). ٣رسم بياني رقم ( م ٢٠١٣من عام  رابعالبنهاية الربع  )مليار ريـال ٢٥٩,٣(
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٠

٥٠٠

١٠٠٠

١٥٠٠

٢٠٠٠

٢٥٠٠

٣٠٠٠

Sep ١٢ Dec ١٢ Mar ١٣ Jun ١٣ Sep ١٣ Dec ١٣

Sep ١٢ Dec ١٢ Mar ١٣ Jun ١٣ Sep ١٣ Dec ١٣
إجمالي األصول  ٢,٣٣٠.٠ ٢,٤٦٢.٢ ٢,٥١٩.٣ ٢,٥٦٧.٧ ٢,٦٣٨.٠ ٢,٧٢١.٥
نقد اجنبي وودائع في الخارج ٦٣٧.١ ٧٣٧.٣ ٦٧٢.١ ٦٣٨.٢ ٦٥١.٨ ٧١٦.٦
إستثمارات في أوراق مالية في الخارج ١,٩٤٧.٧ ١,٩٢٨.٣ ١,٨٧٢.٨ ١,٧٩٠.٤ ١,٦٦٥.٢ ١,٦٣٣.٤ 

)مليار لایر(األصول االحتياطية                                 :     3رسم بياني رقم 

 
 

فقد بلغ الوضع م ٢٠١٣من عام  رابعالللربع  االحتياطيةألصول إجمالي ا مكونات وبتحليل 

مليار  ٠,٨(في المئة  ٤,٢نسبته  نخفاضبا ريـال مليار ١٩,٤لدى صندوق النقد الدولي  االحتياطي

 مليار ٦٤,٨( في المئة ٩,٩نسبته ًا رتفاعفي حين حققت الودائع في الخارج ا، السابق ربعن الع) ريـال

مالية في الخارج  أوراقكما ارتفعت اإلستثمارات في  ريـال،مليار  ٧١٦,٦بلغ تالسابق لربع عن ال) ريـال

  كما ارتفع. يـالمليار ر  ١٩٤٧,٧عن الربع السابق لتبلغ ) مليار ريـال ١٩,٤(في المئة  ١,٠بنسبة 

 ٣٦,٢السابق ليبلغ  ربععن ال) ريـال مليار ٠,١(في المئة  ٠,٤حقوق السحب الخاصة بنسبة  رصيد

  .مليون ريـال ١٦٢٤ مليار ريـال، واستقر احتياطي الذهب  عند

 : السياسة النقدية: ثانياً 

إتـباع سياسة نقدية  م في٢٠١٣من عام  رابعالاستمرت مؤسسة النقد العربي السعودي خـالل الربع 

دعم مختلف القطاعات االقتصادية بما يتالءم مع تهدف إلى تحقيق االستقرار المالي واستقرار األسعار و 

التطورات االقتصادية المحلية والعالمية ودعم المصارف المحلية للقيام بدورها التمويلي في االقتصاد 

م نفس اإلجراءات المتبعة خالل الربع ٢٠١٣م من عا رابعالمؤسسة خالل الربع ال تبنتوقد . المحلي

ير عند يدون تغ) Repo Rate(م وهي اإلبقاء على معدل اتفاقيات إعادة الشراء ٢٠١٣من عام لثالثا

 Reverse Repo ( ، كذلك اإلبقاء على معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكسفي المئة ٢,٠

Rate( لما قامت به المؤسسة من عمليات اتفاقيات  اليومي متوسطالوقد بلغ  .في المئة ٠,٢٥ عند

مليون ريـال في الربع  ٣٢٤م مقابل ٢٠١٣من عام  علراباريـال خالل الربع  مليون ٧٤ إعادة الشراء

 .السابق
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ريـال مقارنة بمتوسط  مليار ٦٥,٦ وبلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي للفترة نفسها 

المؤسسة على نسبة االحتياطي القانوني  أبقتكما  .ريـال في الربع السابق مليار ٤٨,٥يومي بلغ 

)Cash Reserve Ratio(  وعلى الودائع الزمنية  ،في المئة ٧,٠على الودائع تحت الطلب عند

 .في المئة ٤,٠واالدخارية عند 

ة أذونات ، أبقت المؤسسة على احتساب تسعير إلقراضا التوسع فيولتشجيع المصارف المحلية على 

وأبقت ) SIBID(من تسعيرة فائدة اإليداع بين البنوك  في المئة ٨٠,٠ير على أساسيالخزينة دون تغ

 .ريـال مليار )٩(عند سقف االشتراك األسبوعي للبنوك المحلية 

في  )SIBOR(أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة ثالثة شهور  انخفضتو 

بين الريـال الفارق بين أسعار الفائدة  وبلغ، في المئة ٠,٩٢لتبلغ  م٢٠١٣من عام  لرابعانهاية الربع 

م ٢٠١٣من عام  رابعالنقطة أساس في نهاية الربع  ٦٨ )لصالح الريـال( والدوالر لفترة ثالثة شهور

  .في نهاية الربع السابق أساس نقطة ٧٠مقابل 

 
 
 
 :تطورات النشاط المصرفي :ثالثاً  

 

 المصرفية الودائع ١-٣

في  ٤,١نسبته  ارتفاعاً  م٢٠١٣من عام  رابعالخالل الربع  سجل إجمالي الودائع المصرفية  

 ١٨,٧(في المئة  ١,٤نسبته  رتفاعمليار ريـال، مقارنة با ١٤٠٢,٠ نحوليبلغ ) مليار ريـال ٥٥,٨(المئة 

 ١١,٢نسبته م ارتفاعًا سنويًا ٢٠١٣من عام  رابعالوحقق بنهاية الربع  .خالل الربع السابق) مليار ريـال

جمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض إنسبة بلغت في حين  .)مليار ريـال ١٤١,٤( في المئة

  ). ٤رسم بياني رقم (  في المئة ٩٠,٧) ٣ن(النقود 
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٠
١٠٠
٢٠٠
٣٠٠
٤٠٠
٥٠٠
٦٠٠
٧٠٠
٨٠٠
٩٠٠

Sep. ١٢ Dec.١٢ Mar. ١٣ Jun. ١٣ Sep. ١٣ Dec.١٣

Sep. ١٢ Dec.١٢ Mar. ١٣ Jun. ١٣ Sep. ١٣ Dec.١٣
الودائع  تحت الطلب ٨٥٧.٣ ٨٢٥.٨ ٨٢٣.١ ٨٠٥.٦ ٧٥٤.٠ ٦٩٣.٠ 
الودائع الزمنية واإلدخارية ٣٤٥.٠ ٣٢٥.٦ ٣١٩.٤ ٣١٢.١ ٣٢٤.٤ ٢٩٣.٩ 
الودائع األخرى شبه النقدية ١٩٩.٧ ١٩٤.٧ ١٨٥.٠ ١٧٤.١ ١٨٢.٢ ١٩٣.١ 

)  مليار لایر( الودائع المصرفية حسب النوع                             :  4رسم بياني رقم  

 
 

ارتفاع يتضح  ،م٢٠١٣من عام  رابعالتطور مكونات الودائع حسب النوع خالل الربع  وباستعراض

ة ـمقارن ريـال مليار ٨٥٧,٣نحو لتبلغ ) مليار ريـال ٣١,٥(المئة  في ٣,٨ة سبتحت الطلب بنالودائع 

من عام  رابعالبنهاية الربع و  .خالل الربع السابق )مليار ريـال ٢,٧( في المئة ٠,٣نسبته  عبارتفا

 كما .)مليار ريـال ١٠٣,٣(في المئة  ١٣,٧نسبته  ارتفاعًا سنوياً  تحت الطلبالودائع  حققت م٢٠١٣

مليار ريـال،  ٣٤٥,٠لتبلغ ) مليار ريـال ١٩,٤(في المئة  ٦,٠الزمنية واالدخارية بنسبة الودائع  ارتفعت

وحققت ارتفاعًا سنويًا نسبته  .خالل الربع السابق) مليار ريـال ٦,٣(في المئة  ٢,٠نسبته  بارتفاعمقارنة 

 ٤,٩(في المئة  ٢,٥الودائع األخرى شبه النقدية بنسبة  وارتفعت). مليار ريـال ٢٠,٦(في المئة  ٦,٤

خالل  )ريـال مليار ٩,٧( في المئة ٥,٣نسبته  تفاعر باة ـمقارن مليار ريـال ١٩٩,٧ لتبلغ) مليار ريـال

 .)مليار ريـال ١٧,٥(في المئة  ٩,٦نسبته  حققت ارتفاعًا سنوياً  كما ،الربع السابق

 

  موجودات ومطلوبات المصارف التجارية ٢-٣
م ٢٠١٣من عام  رابعالبلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف التجارية بنهاية الربع 

 مقارنة بارتفاع نسبته ،)مليار ريـال ٥٧,٧(في المئة  ٣,١ نسبته بارتفاع مليار ريـال ١٨٩٣,٣حوالي 

م ٢٠١٣من عام  رابعالبنهاية الربع  سجلت كما .خالل الربع السابق )مليار ريـال ٢٨,٠( في المئة ١,٥

 .)مليار ريـال ١٥٩,١(في المئة  ٩,٢نسبته  ارتفاعًا سنوياً 
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 ات األجنبية للمصارف التجاريةالموجودات والمطلوب ٣-٣

ًا نخفاضم ا٢٠١٣من عام  رابعالإجمالي األصول األجنبية للمصارف التجارية خالل الربع  سجل

في  ٠,٧بنسبة  رتفاعبامليار ريـال، مقارنة  ٢١٠,٧لغ حوالي يبل )مليار ريـال ٤,٧(في المئة  ٢,٢نسبته 

 ٢,١( في المئة ١,٠نسبته انخفاضًا سنويًا  ين سجلفي ح .خالل الربع السابق) مليار ريـال ١,٥(المئة 

 بما نسبتهفي المئة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة  ١١,١مانسبته ، مشكًال )مليار ريـال

 ). ٦رسم بياني رقم . ( السابق الربعفي المئة في نهاية  ١١,٧

 

٠

٥ ٠

١ ٠ ٠

١ ٥ ٠

٢ ٠ ٠

٢ ٥ ٠

Sep ١٢ Dec ١٢ Mar ١٣ Jun ١٣ Sep ١٣ Dec ١٣

Sep ١٢ Dec ١٢ Mar ١٣ Jun ١٣ Sep ١٣ Dec ١٣
األصول األجنبية ٢٢٩.٦ ٢١٢.٨ ٢١١.٧ ٢١٣.٩ ٢١٥.٣ ٢١٠.٧
المطلوبات األجنبية  ٨٣.٤ ٧٩.٤ ٧٥.٩ ٧٥.٤ ٧٦.٨ ٧٤.٤
صافي األصول األجنبية ١٤٦.٢ ١٣٣.٤ ١٣٥.٨ ١٣٨.٥ ١٣٨.٥ ١٣٦.٣

األصول والمطلوبات وصافي األصول األجنبية للمصارف التجارية  :   6رسم بياني رقم  
)مليار لایر(      

 
 
 

م ٢٠١٣من عام  رابعالخالل الربع  اً نخفاضاالمطلوبات األجنبية للمصارف التجارية ت سجل

في  ١,٩ته نسب رتفاعباقارنة ـمليار ريـال، م ٧٤,٤ليبلغ حوالي ) مليار ريـال ٢,٤(في المئة  ٣,٢نسبته 

 ئةــــــفي الم ٦,٣ سبتهـويًا نــــانخفاضا سن تجلـــس كما. ع السابقـــالل الربــخ) مليار ريـال ٤,١(ئة ـــالم

 مقارنة مطلوبات المصارف التجاريةفي المئة من إجمالي  ٣,٩بذلك نسبة  مشكلةً  ،)مليار ريـال ٥,٠(

 للمصارف التجارية صافي األصول األجنبية نخفضوا .السابق في نهاية الربع  في المئة ٤,٢بما نسبته 

، مليار ريـال ١٣٦,٣ليبلغ ) مليار ريـال ٢,٣(في المئة  ١,٦م بنسبة ٢٠١٣من عام  رابعالبنهاية الربع 

  .خالل الربع السابق )مليار ريـال ٠,٠٤(في المئة  ٠,٠١بارتفاع نسبتة  مقارنة
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 لعاماو  الخاص عينن القطامطلوبات المصارف التجارية م ٤-٣

) ائتمان مصرفي واستثمارات( العامو  الخاص عينمطلوبات المصارف التجارية من القطات ارتفع

مليار  ١٣٩٩,٣ليبلغ ) مليار ريـال ٢٥,٠(في المئة  ١,٨م بنسبة ٢٠١٣من عام  رابعالخالل الربع 

ارتفاعًا سنويًا  توسجل ي الربع السابق،ف) مليار ريـال ٢٣,٩(في المئة  ٨,١ نسبته بارتفاعمقارنة ريـال، 

، وبلغت نسبة )مليار ريـال ١٧٦,٦(في المئة  ١٤,٤نسبته م ٢٠١٣من عام  رابعالبنهاية الربع 

في المئة من إجمالي الودائع  ٩٩,٨ والعاممطلوبات المصارف التجارية من القطاعين الخاص 

  .السابق الربعالمئة في نهاية  في ١٠٢,١ المصرفية مقارنة بنسبة

 
 الخاص عمطلوبات المصارف التجارية من القطا ١-٤-٣

م ٢٠١٣من عام  رابعالمطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خالل الربع  ارتفعت

 ٢,٢نسبته  بارتفاعمليار ريـال، مقارنة  ١١٢٣,٦ نحو لتبلغ) مليار ريـال ١٧,٩(في المئة  ١,٦بنسبة 

من عام  رابعالبنهاية الربع ارتفاعًا سنويًا  تسجلو  ،خالل الربع السابق) مليار ريـال ٢٣,٨(في المئة 

وبلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من  .)مليار ريـال ١٢٤,٥(في المئة  ١٢,٥م نسبته ٢٠١٣

في  ٨٠,١م نحو ٢٠١٣من عام  رابعالإجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع  إلىالقطاع الخاص 

 ). ٥رسم بياني رقم (  السابقالربع في المئة في نهاية  ٨٢,١بنسبة المئة، مقارنة 

 
 عامال عمطلوبات المصارف التجارية من القطا ٢-٤-٣

بنسبة م ٢٠١٣من عام  لرابعاخالل الربع  العاممطلوبات المصارف التجارية من القطاع  رتفعتا

في  ٠,٣نسبته  نخفاضبا، مقارنة مليار ريـال ٢٧٢,٩لغ حوالي تبل) مليار ريـال ٨,٠(في المئة  ٣,٠

ًا سنويًا رتفاعم ا٢٠١٣من عام  رابعال، وسجلت بنهاية الربع خالل الربع السابق) مليار ريـال ٠,٩(المئة 

وشبه  العامالمطلوبات من القطاع  إجمالي ةوبلغت نسب .)مليار ريـال ٥٢,١(في المئة  ٢٣,٦نسبته 

في المئة،  ١٩,٥حوالي  م٢٠١٣من عام  رابعالاية الربع الودائع المصرفية في نه إلى إجمالي العام

 ). ٥رسم بياني رقم ( في المئة في نهاية الربع السابق ١٩,٧مقارنة بنسبة 
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٠
٢٠٠
٤٠٠
٦٠٠
٨٠٠
١٠٠٠
١٢٠٠
١٤٠٠

Sep ١٢ Dec ١٢ Mar ١٣ Jun ١٣ Sep ١٣ Dec ١٣
القطاع العام  ٢١٤.٥ ٢٢٠.٨ ٢٦٠.٦ ٢٦٥.٧ ٢٦٤.٨ ٢٧٢.٩
القطاع الخاص ٩٦٥.٣ ٩٩٩.١ ١٠٣٤.٤ ١٠٨٢ ١١٠٥.٨ ١١٢٣.٦

) مليار لایر(مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين الخاص والعام                     :  5رسم بياني رقم 

 
 

من عام  رابعالخالل الربع ) قطاع الخاص والعاملل( مان المصرفي حسب اآلجالبتحليل االئتو 

في المئة  ٢,٨بنسبة  األجل قصيراالئتمان المصرفي  رتفاعيالحظ ا م مقارنة بالربع السابق،٢٠١٣

) مليار ريـال ١٤,٧(في المئة  ٢,٦ة تنسب رتفاعمليار ريـال، مقارنة با ٦٠٣,٣ليبلغ ) مليار ريـال ١٦,٦(

مليار   ٨,٨(في المئة  ٤,٣األجل بنسبة  متوسطوكذلك ارتفع االئتمان المصرفي  ي الربع السابق،ف

خالل الربع ) مليار ريـال ١,٣(في المئة  ٠,٧مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته  ٢١١,٩ليبلغ ) ريـال

ليبلغ ) ريـال مليار ١٢,٦( في المئة ٣,٩ة بنسب األجل طويلاالئتمان المصرفي  نخفضابينما  السابق،

  .خالل الربع السابق) ريـال ارملي ٩,٠( في المئة ٢,٩نسبته  رتفاعبامليار ريـال، مقارنة  ٣٠٥,٢نحو 
 

 

 حسب النشاط االقتصاديمطلوبات المصارف التجارية  ٣-٤-٣

من عام  رابعالخالل الربع  حسب النشاط االقتصادي إجمالي االئتمان المصرفي الممنوح ارتفع

 بارتفاعمليار ريـال، مقارنة  ١١٢٠,٥ليبلغ حوالي ) مليار ريـال ١٢,٨(في المئة  ١,٢بنسبة م ٢٠١٣

من عام  رابعالحقق بنهاية الربع و  ،خالل الربع السابق) مليار ريـال ٢٥,١(في المئة  ٢,٣نسبته 

المصرفي وبتحليل االئتمان  .)ريـال مليار ١٢٠,٥(في المئة  ١٢,٠نسبته  م ارتفاعًا سنوياً ٢٠١٣

ارتفاع االئتمان المصرفي ، يالحظ م٢٠١٣ من عام رابعالالممنوح لألنشطة االقتصادية خالل الربع 

 ٦,٩ولقطاع الخدمات بنسبة  ،)مليار ريـال ٢,٦(في المئة  ١٩,٢لقطاع التعدين والمناجم بنسبة  الممنوح

في المئة  ٦,٥ات الصحية بنسبة ولقطاع الماء والكهرباء والغاز والخدم ،)مليار ريـال ٤,١(في المئة 

ولقطاع التجارة بنسبة  ،)مليار ريـال ٧,٥(في المئة  ١,٨ولقطاعات أخرى بنسبة  ،)مليار ريـال ٢,١(

 .)مليار ريـال ٠,١(في المئة  ٠,١ولقطاع الصناعة واإلنتاج بنسبة  ،)مليار ريـال ٤,٠(في المئة  ١,٨
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، )مليار ريـال ٢,٦(في المئة  ٣,٣لقطاع البناء والتشييد بنسبة وفي المقابل انخفض التمويل المصرفي 

لقطاع النقل واالتصاالت و  ،)مليار ريـال ٠,٣(في المئة  ٢,٣ولقطاع الزراعة وصيد األسماك بنسبة 

 ،)مليار ريـال ٢,٢(في المئة  ٧,٣ولقطاع التمويل بنسبة  ،)مليار ريـال ٠,٦(في المئة  ١,٧بنسبة 

  .)مليار ريـال ٢,٠(في المئة  ٤,٣بنسبة  العامشبه و  العاملقطاع ول
 

 التجارية االحتياطيات ورأس المال واألرباح وفروع المصارف ٥-٣

م بنسبة ٢٠١٣من عام  رابعالرأسمال واحتياطيات المصارف التجارية خالل الربع  انخفض

في المئة في  ٢,٠نسبته  نخفاضمليار ريـال مقارنة با ٢٢٥,٨ليبلغ ) مليار ريـال ١,٢(في المئة  ٠,٥

المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية  احتياطياتوبلغت نسبة رأسمال و  .الربع السابق

في نهاية الربع  في المئة ١٦,٩مقارنة بنسبة في المئة،  ١٦,١حوالي م ٢٠١٣من عام  لرابعاالربع 

مليار  ١٦,٤(في المئة  ٧,٨م بنسبة ٢٠١٣من عام  رابعالالسنوي في الربع  نموهاوارتفع معدل  السابق،

مليار ريـال مقارنة  ٧,٥م حوالي ٢٠١٣من عام  رابعالربع ال في وبلغت أرباح المصارف التجارية .)ريـال

، )مليار ريـال ١,٦(في المئة  ١٧,٦نسبته  نخفاضأي با لثثاالمليار ريـال خالل الربع  ٩,١بنحو 

                                                    ).     مليار ريـال ١,٢(في المئة  ١٥,٦وحققت ارتفاعًا سنويًا نسبته 

م ارتفع عدد فروع المصارف التجارية العاملة في ٢٠١٣من عام  لرابعاوفي نهاية الربع 

 .الربع السابق فرعًا عن) ٣٣(بزيادة فرعًا  ١٧٦٨المملكة ليبلغ 
 

   مشتريات ومبيعات المصارف التجارية من النقد األجنبي ٦-٣
 

 مشتريات المصارف التجارية من النقد األجنبي ١-٦-٣  
م ٢٠١٣من عام  الرابعتجارية من النقد األجنبي خالل الربع إجمالي مشتريات المصارف ال ارتفع

 ٠,٠٥ نسبته رتفاعباة ـريـال، مقارن مليار ٨٥٢,٣حوالي  لغيبل) مليار ريـال ٢٨,٧(في المئة  ٣,٥ ةبنسب

في المئة  ١٩,١ ًا سنويًا  نسبتهرتفاعا في حين سجل .خالل الربع السابق) مليار ريـال ٠,٤( في المئة

مليار  ١٦,٣(في المئة  ٢٦,٣مشتريات من العمالء بنسبة الارتفاع يالحظ و  .)ر ريـالمليا ١٣٦,٦(

مشتريات من الو  ،)مليار ريـال ٩,٩(في المئة  ٥,٤المشتريات من المصـارف المحلية بنسبة و ، )ريـال

 ٣,٢المشتريات من مؤسسة النقد بنسبة و  ،)مليار ريـال ١٨,١(في المئة  ٤,٦الخارجية بنسبة المصارف 

في  ٤١,٤من المصادر األخرى بنسبة  مشترياتالوفي المقابل انخفضت  .)مليار ريـال ٤,٢(في المئة 

 ). ٧رسم بياني رقم (  )مليار ريـال ١٩,٨(المئة 
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 المصارف التجارية من النقد األجنبي مبيعات ٢-٦-٣
م بنسبة ٢٠١٣عام من  لرابعامبيعات المصارف التجارية من النقد األجنبي خالل الربع  رتفعتا

في  ٥,٣نسبته  نخفاضباريـال، مقارنة  مليار ٧٨٦,٧غ نحو تبلل) مليار ريـال ٦٠,٢(في المئة  ٨,٣

ًا سنويًا رتفاعا تم حقق٢٠١٣من عام  رابعالخالل الربع و . خالل الربع السابق) مليار ريـال ٤٠,٩(المئة 

ي مبيعات المصارف من النقد األجنبي وبمقارنة إجمال ،)مليار ريـال ٢٨,٣( في المئة ١١,٧ نسبته

 ،)مليار ريـال ١,٣(في المئة  ٤٢,٨المبيعات لجهات حكومية بنسبة  ارتفعت فقد بالربع السابق،

 ،)ريـال مليار ٠,١(في المئة  ٣٠,٣مبيعات المصارف من النقد األجنبي لمؤسسة النقد بنسبة و 

المبيعات لعمالء ، و )مليار ريـال ٢٨,١(ة في المئ ١٨,١ ةبنسبوالمبيعات للمصارف داخل المملكـة 

المبيعات للمصارف خارج المملكة بنسبة و  ،)مليار ريـال ٩,٩(في المئة  ٩,٧آخرين في المملكة بنسبة 

ئة ــفي الم ٢١,٨يارفة بنسبة ــــالمبيعات للصت ـضـقابل انخفــوفي الم )مليار ريـال ٢٤,٤(في المئة  ٦,٩

 ). ٧بياني رقم رسم (  )مليار ريـال  ٠,٤( 
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مشتريات  ٧٣١.١ ٧١٥.٦ ٧٣٥.٩ ٨٢٣.١ ٨٢٣.٥ ٨٥٢.٣
مبيعات ٧٥١.٤ ٧٠٤.٥ ٧٠٢.٩ ٧٦٧.٥ ٧٢٦.٦ ٧٨٦.٧

مشتريات ومبيعات المصارف التجارية من النقد االجنبي   :   7رسم بياني رقم  
)مليار لایر(

 

 واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية     ٧-٣

عتمادات الالممولة عن طريق المصارف التجارية بواسطة اواردات القطاع الخاص ت سجل

في المئة  ٦,٥م نسبته ٢٠١٣من عام  الرابعالل الربع ــــخ اً نخفاضا المسددة وأوراق تحت التحصيل

مليار  ٠,٥(في المئة  ٠,٨ هنسبتبارتفاع مليار ريـال، مقارنة  ٥٩,٨لغ حوالي تبل) مليار ريـال ٤,١(

 وقد ارتفع. )مليار ريـال ٣,١(في المئة  ٥,٠ ةنسبًا سنويًا بنخفاضوحققت ا .في الربع السابق) ريـال
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 وفي المقابل انخفض تمويل .)مليار ريـال ٠,١(في المئة  ٠,٤واردات السلع األخرى بنسبة التمويل ل

 ٨,٨ السيارات بنسبة وارداتوالتمويل ل، )مليار ريـال ١,٩(في المئة  ٢٠,٩واردات المواد الغذائية بنسبة 

 ،)مليار ريـال ٠,٠٢(في المئة  ١,٧األجهزة بنسبة  وارداتوالتمويل ل ،)مليار ريـال ١,٣(في المئة 

 وارداتوالتمويل ل ،)مليار ريـال ٠,١(في المئة  ٧,٢المنسوجات والملبوسات بنسبة  وارداتوالتمويل ل

في المئة  ١٢,٦اآلالت بنسبة  وارداتوالتمويل ل ،)مليار ريـال ٠,٣(في المئة  ٦,٢مواد البناء بنسبة 

  .)مليار ريـال ٠,٦(

 

عتمادات الواردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية بواسطة ا مجال وفي 

عتمادات فقد سجل إجمالي تلك اال ،م٢٠١٣من عام  الرابعالمستندية الجديدة المفتوحة خالل الربع 

 نخفاضبامليار ريـال، مقارنة  ٥٢,٢ليبلغ حوالي ) ار ريـالملي ٥,٩(في المئة  ١٢,٧نسبته  اً رتفاعا

في المئة  ٤,٤ ًا سنويًا نسبتهرتفاعا حقق كما .في الربع السابق) مليار ريـال ٢,٤(في المئة  ٤,٩ هنسبت

مليار  ٥,١(في المئة  ٢٨,٠األخرى بنسبة  علاالعتمادات المستندية للس وقد ارتفعت. )مليار ريـال ٢,٢(

في  ١٠,١واردات اآلالت بنسبة لو ، )مليار ريـال ١,٣(في المئة  ١١,٩واردات السيارات بنسبة لو  ،)ريـال

 ،)مليار ريـال ٠,٠٤(في المئة  ٧,٥واردات المنسوجات والملبوسات بنسبة لو  ،)مليار ريـال ٠,٤(المئة 

مبالغ االعتمادات  توفي المقابل انخفض .)مليار ريـال ٠,٢(في المئة  ٦,٠واردات مواد البناء بنسبة لو 

هزة بنسبة ــاردات األجو لو  ،)مليار ريـال  ١,٢( في المئة ١٧,٨واردات المواد الغذائية بنسبة المستندية ل

 ). ٨رسم بياني رقم (   )ـالـــمليار ري ٠,٠٥(ئة ـــفي الم ٤,٥
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االعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة ٤٧.١ ٥٠.١ ٥٥.٨ ٤٨.٧ ٤٦.٤ ٥٢.٢
االعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل ٦٢.٦ ٦٣ ٦٣.٢ ٦٣.٤ ٦٣.٩ ٥٩.٨

واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية   :  8رسم بياني رقم  
)  مليار لایر(
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 صادرات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية ٨-٣

صادرات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية بواسطة االعتمادات  تسجل

 لغتبل) مليار ريـال ١,٩(في المئة  ٥,١م نسبته ٢٠١٣من عام  لرابعاخالل الربع  رتفاعاً االمفتوحة 

. في الربع السابق) مليار ريـال ٠,٠١(في المئة  ٠,٠١نسبته  رتفاعبامليار ريـال، مقارنة  ٤٠,٠حوالي 

تمويل صادرات المواد قد ارتفع و . )مليار ريـال ٦,١(في المئة  ١٧,٩ نسبتهارتفاعًا سنويًا  تحقق كما

صادرات المنتجات الصناعية تمويل ، و )مليار ريـال ٠,٢(في المئة  ١٢,٥كية بنسبة الكيميائية والبالستي

الزراعة واإلنتاج الحيواني صادرات  كل من تمويل، و )يـالمليار ر  ١,٨(في المئة   ٥,٢األخرى بنسبة 

 ).  ٩رسم بياني رقم ( ، )مليار ريـال ٥,٨(في المئة  ٠,٢بنسبة 
  

لصادرات حسب البلدان لتمويل ا المفتوحة عتماداتاالتجاهات الوبدراسة التوزيع الجغرافي  

دول أمريكا  إلىالصادرات  تمويل ارتفاعم، يالحظ ٢٠١٣من عام  لرابعاالمصدر إليها خالل الربع 

دول مجلس التعاون لدول  وتمويل صادرات ،)مليار ريـال ٠,٠٥( في المئة ٢١١,٧ الشمالية بنسبة

 إلىالصادرات  تمويلوفي المقابل انخفض  .)ريـالمليار  ٩,٥(في المئة  ١٢٣,٨الخليج العربية بنسبة 

في المئة  ٠,٧بنسبة  ، وٕالى الدول العربية)مليار ريـال ٠,٠١(في المئة  ١,٠أوروبية أخرى بنسبة  بلدان

أمريكا  ٕالىو  )مليار ريـال ٠,٥(في المئة  ٤١,٥بنسبة وٕالى دول أوروبا الغربية ، )ريـال مليار ٠,٠١(

ئة ــفي الم ٢٦,٠سبة ــــــرى بنـــــبلدان األخـــــ، وٕالى ال)ريـال مليار ٠,٦(في المئة  ٥٩,٤بنسبة الالتينية 

  .)مليار ريـال ٦,٥(
 

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

Sep ١٢ Dec ١٢ Mar ١٣ Jun ١٣ Sep ١٣ Dec ١٣

Sep ١٢ Dec ١٢ Mar ١٣ Jun ١٣ Sep ١٣ Dec ١٣
االعتمادات المفتوحة  ٣٦.٤ ٣٤.٠ ٤١.١ ٣٨.١ ٣٨.١ ٤٠.٠
االعتمادات المسددة   ١٠.٥ ١١.٨ ١٢.٣ ١٢.٤ ١١.٥ ١٢.٥

)مليار لایر(صادرات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية                :    9رسم بياني رقم  
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 تطورات التقنية المصرفية: رابعاً 
 نظام سريع ١-٤

م بلغ ٢٠١٣من عام  رابعالأن مجموع قيمة عمليات نظام سريع في الربع  اتءحصااإلتبين  

مليون رسالة تحتوي ما  ٢,٠، من خالل )مليار دوالر أمريكي تقريباً  ٣,١أي (مليار ريـال  ١١,٧

مليار  ١١,٣وبلغ مجموع قيمة المدفوعات المفردة  ،"سريع"حوالة عبر نظام مليون  ١٥,٣مجموعه 

 وبلغ مجموع مدفوعات العمالء نحو. مليار ريـال ٠,٤ريـال، في حين بلغ مجموع المدفوعات المجمعة 

وبلغ إجمالي قيمة المدفوعات ما  .في المئة عن الربع السابق ١٢,٩نسبته  رتفاعأي با مليار ريـال ١,٢

 .مليار ريـال ١٠,٥المصارف بين 
 

 الشبكة السعودية للمدفوعات ٢-٤
بلغ إجمالي العمليات المنفذة من أما فيما يتعلق بتطورات الشبكة السعودية للمدفوعات، فقد 

مليون عملية بإجمالي  ٣٣٧م ما يقارب ٢٠١٣من عام  رابعالخالل أجهزة الصرف اآللي خالل الربع 

وبلغ  .يار ريـال شملت عمليات المصارف وعمليات الشبكة السعوديةمل ١٦٤,٥سحوبات نقدية قدرها 

مليون  ٧٧,٧م نحو ٢٠١٣من عام  رابعالإجمالي العمليات المنفذة من خالل نقاط البيع خالل الربع 

 ١٣٨٨٣كما بلغ إجمالي عدد أجهزة الصرف اآللي  .مليار ريـال ٣٥,٠عملية بإجمالي مبيعات قدرها 

المصدرة من المصارف  بطاقات الصرف اآلليعدد  بلغم، و ٢٠١٣من عام  رابعال جهازًا بنهاية الربع

م ٢٠١٣من عام  رابعالفيما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع بنهاية الربع  .مليون بطاقة ١٧,٨ نحوالمحلية 

 .ألف جهاز ١٠٧,٨أكثر من 
 

 المقاصة ٣-٤
بلغ عدد الشيكات المقدمة من فقد  ،م٢٠١٣من عام  رابعالوبالنسبة إلحصاءات المقاصة للربع 

ريـال، وبلغ  مليار ٢٢٩,٩ مليون شيكًا بقيمة إجمالية بلغت ١,٧حوالي ) صـادرة وواردة(غرف المقاصـة 

فيما ، ريـالمليار  ١٦٤,٩شيك بقيمة إجمالية بلغت  مليون ١,٦والمؤسسات نحو عدد شيكات األفراد 

 .مليار ريـال ٦٥,٠يك بقيمة إجمالية بلغتألف ش ٢٠٧,٦بلـغ عدد الشيكـات المصدَّقـة حوالي 
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 تطورات سوق األسهم المحلية:  خامساً 
في المئة  ٧,٢ ةبنسبم ٢٠١٣من عام  رابعالالربع  في نهايةالمؤشر العام ألسعار األسهم  ارتفع

في حين حقق ارتفاعًا  ،في المئة في الربع السابق ٦,٣نسبته  بارتفاعنقطة، مقارنة  ٨٥٣٥,٦ليبلغ 

 ةبنسبم ٢٠١٣من عام  لرابعاعدد األسهم المتداولة في الربع  نخفضاو . في المئة ٢٥,٥ويًا نسبته سن

في المئة في الربع  ١٩,٧نسبته  نخفاضباسهم، مقارنة  ارملي ١١,٠في المئة ليبلغ حوالي  ١٢,٠

 اإلجماليةمة القي نخفضتوا .في المئة ٠,٥سنويًا بنسبة  عدد األسهم المتداولة، في حين انخفض السابق

مليار ريـال،  ٢٩٤,٥في المئة لتبلغ نحو  ٦,٣ ةبنسب م٢٠١٣من عام  رابعالفي الربع  لألسهم المتداولة

 ٥,٨ هتانخفاضًا سنويًا نسب سجلت، في حين في المئة في الربع السابق ٢٠,٠نسبته  نخفاضبامقارنة 

 .في المئة

  في المئة ١٠,٥بنسبة  م٢٠١٣من عام  رابعالبنهاية الربع  القيمة السوقية لألسهموارتفعت 

في المئة، في حين حققت  ٥,٩بالربع السابق الذي ارتفعت فيه بنسبة ريـال مقارنة  مليار ١٧٥٣ لتبلغ

وسجل إجمالي عدد الصفقات المنفذة خالل . في المئة ٢٥,٢القيمة السوقية لألسهم ارتفاعًا سنويًا نسبته 

صفقة، مقارنة  مليون ٥,٢في المئة ليبلغ حوالي  ١٤,٨نسبته  م انخفاضاً ٢٠١٣من عام  لرابعاالربع 

    ئةـفي الم ٣٢,٨ويًا نسبته ـفاضًا سنـلت انخـوسج ،ابقـع السـئة في الربـفي الم ٢٨,١ته ـنسب نخفاضبا

 ). ١٠رسم بياني رقم ( 
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مؤشر سوق االسھم  :      10رسم بياني رقم          
    نقطة                                                                                                            مليون لایر        

 
 هيئة السوق المالية، و تداول :المصدر
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 صناديق االستثمار: سادساً 
إجمالي أصول صناديق االستثمار المدارة من قبل شركات االستثمار في الربع  نخفضتا   

، مقارنة مليار ريـال ١٠٣,٢ ليبلغ)  مليار ريـال  ٠,٢(في المئة   ٠,٢ م بنسبة٢٠١٣من عام  الرابع

في المئة  ١٧,٢بنسبة  سنوياً وارتفع  .في الربع السابق) مليار ريـال ٣,١(في المئة  ٣,١نسبته  بارتفاع 

 .)مليار ريـال ١٥,١(

  ٢,٦(في المئة  ٣,٣وبتحليل إجمالي أصول الصناديق، يالحظ ارتفاع األصول المحلية بنسبة  

في  ١,٦نسبته  ارتفاعمليار ريـال، مقارنة ب ٨١,٩م ليبلغ ٢٠١٣من عام  رابعالفي الربع ) مليار ريـال

في  ١٧,٣ًا سنويًا نسبته رتفاعوسجلت األصول المحلية ا .في الربع السابق) مليار ريـال ١,٣(المئة 

مليار  ٢,٨(في المئة  ١١,٦نسبته  اً نخفاضاسجلت األصـول األجنبية و ، )مليار ريـال ١٢,١(المئة 

في المئة  ٨,٣نسبته  رتفاعمليار ريـال، مقارنة با ٢١,٣لتبلغ  م٢٠١٣من عام  رابعالالربع  في) ريـال

 .)مليار ريـال ٣,١(في المئة  ١٦,٨وسجلت ارتفاعًا سنويًا نسبته  .في الربع السابق) مليار ريـال ١,٨(

 ١,٣م بنسبة ٢٠١٣من عام  رابعالوانخفض عدد المشتركين في الصناديق االستثمارية في الربع     

ئة ـــــفي الم ١,٥ اض نسبتهـترك، مقارنة بانخفــألف مش ٢٥٨,١بلغ ـــلي) مشترك ٣٤٣٤(في المئة 

في المئة  ٦,٣ وسجل عدد المشتركين انخفاضًا سنويًا نسبته، في الربع السابق) مشترك ٣٩٦٨(

  ئة ــــــفي الم ٢,٩سبة ـــــبن تـــــــنخفضالة، فقد ــناديق العامــــسبة لعدد الصـــــــــأما بالن، )مشترك ١٧٥١٤(

 خالل صندوقاً  ٢٤٣ مع ةمقارنم، ٢٠١٣من عام  رابعالصندوقًا في الربع  ٢٣٦ليبلغ ) قيدانص ٧(

 .الربع السابق
 

 :مؤسسات اإلقراض المتخصصة :سابعاً 
من عام  لثانيسجل إجمالي القروض القائمة لمؤسسات اإلقراض المتخصصة خالل الربع ا

مليار ريـال، مقارنة  ٢٦٥,٨ليبلغ حوالي ) مليار ريـال ٧,٨(في المئة  ٣,٠م ارتفاعًا نسبته ٢٠١٣

من عام  الرابعوحقق بنهاية الربع . في الربع السابق) مليار ريـال ٨,٨(في المئة  ٣,٥بارتفاع نسبته 

 ).مليار ريـال ٤٠,٩(في المئة  ١٨,٢م ارتفاعًا سنويًا نسبته  ٢٠١٣
 
م، فقد ٢٠١٣من عام  لثانيالفعلي من القروض في الربع ا منوحيخص إجمالي الم فيما أما

مليار  ٣,٣(في المئة  ٣٢,٦نسبته  نخفاضمقارنـة با) مليار ريـال ١,٨(في المئة  ١٣,١بنسبة  نخفضا

إجمالي القروض  نخفضكما ا. في المئة ١٣,٧ًا سنويًا نسبته نخفاضا تفي الربع السابق، وسجل) ريـال
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 ٠,٤(في المئة  ٨,٣م بنسبة ٢٠١٣من عام  لثانيسددة لمؤسسات اإلقراض المتخصصة في الربع االم

ارتفاعًا  سجلفي الربـع السابق، و ) مليار ريـال ٠,٣(في المئة  ٦,٩نسبتـه  نخفاض، مقارنـة با)مليار ريـال

 لثانيالربع ا صافي إقـراض مؤسسات اإلقراض المتخصصة في نخفضوا. في المئة ٢٣,٧سنويًا نسبته 

في المئة  ٦٦,٥، مقارنـة بارتفاع نسبته )مليار ريـال ١,٤(في المئة  ١٥,٤م بنسبة ٢٠١٣من عـام 

 . في المئـة ٢٥,٤ًا سنويًا نسبته نخفاضفي الربع السابق، وحقق ا) مليار ريـال ٣,٦(

نمية صندوق الت من القروض الممنوحة ارتفاعيالحظ  ،وبتفصيل مؤسسات اإلقراض المتخصصة

، مقارنة بانخفاض )مليار ريـال ٠,٠٤(في المئة  ٢٤,٤م بنسبة ٢٠١٣من عام  ثانيالزراعية في الربع ال

القروض الممنوحة  وفي المقابل انخفضت. في الربع السابق) مليار ريـال ٠,٠٧(في المئة  ٣٠,٠نسبته 

 ٠,٠٠١(في المئة  ٠,١ة م بنسب٢٠١٣من عام  ثانيالالبنك السعودي للتسليف واالدخار في الربع  من

القروض و في الربع السابق، ) مليار ريـال ٠,٠١(في المئة  ٠,٦نسبته  نخفاض، مقارنة با)مليار ريـال

في  ٣٦,٧م بنسبة ٢٠١٣من عام  ثانيصندوق التنمية الصناعية السعودي في الربع الالممنوحة من 

 .في الربع السابق) مليار ريـال ٠,٦(مئة في ال ٥٤,٩نسبته  نخفاض، مقارنة با)مليار ريـال ٠,٢(المئة 

 ١٦,٠التسديدات للبنك السعودي للتسليف واالدخار بنسبة  انخفضتنسبة لتسديد مبالغ اإلقراض فقد وبال

، في الربع السابق) مليار ريـال ٠,١(في المئة  ١٢,٩نسبته  رتفاعمقارنة با) مليار ريـال ٠,٢(في المئة 

في المئة  ١٩,٥م بنسبة ٢٠١٣من عام  نيتنمية العقارية في الربع الثاصندوق اللتسديدات ال ارتفعتو 

 .في الربع السابق) مليار ريـال ٠,٣(في المئة  ٣٧,٢نسبته  انخفاض، مقارنة ب)مليار ريـال ٠,٠٩(

 
 م٢٠١٣ من عام رابعال التطورات اإلشرافية والتشريعات المصرفية خالل الربع :ثامناً 

 :م٢٠١٣من عام  رابعالخالل الربع  للقطاع المصرفي د من التعاميمالعدي النقد أصدرت مؤسسة

 
تحديث التعرفة هـ بشأن ٢٥/١١/١٤٣٤وتاريخ  ٣٤١٠٠٠١٣٤٣١٩صدور تعميم المؤسسة رقم  •

البنكية على الحسابات والخدمات المصرفية الشخصية التي يجوز أن تحصلها البنوك من 

 .عمالئها األفراد

الوثيقة  بشأنهـ ٢٥/١١/١٤٣٤وتاريخ  ٣٤١٠٠٠٣٤٣٢٨صدور تعميم المؤسسة رقم  •

االستشارية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات 

 .األوراق المالية بشأن المتطلبات الهامشية للمشتقات المقاصة ال مركزًيا
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إصدار مشروع  هـ بشأن٢٢/١٢/١٤٣٤وتاريخ  ٣٤١٠٠٠١٤١٨٣٥صدور تعميم المؤسسة رقم  •

 .قواعد تصنيف القروض واحتياطياتها

اإليضاحي حول هـ ٢٢/١٢/١٤٣٤وتاريخ  ٣٤١٠٠٠١٤١٨٣٧صدور تعميم المؤسسة رقم  •

 المتضمن متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات الخاضعة إلشراف المؤسسة

ؤسسة المسبقة قبل حصر الوظائف األساسية التي يجب على البنوك الحصول على موافقة الم

 .التعيين عليها

هـ بشأن الوثيقة ٣٠/٠١/١٤٣٥وتاريخ  ٣٥١٠٠٠١٣٤١٣صدور تعميم المؤسسة رقم   •

إطار مخاطر : األساسية لدفتر التداولمراجعة الاالستشارية للجنة بازل للرقابة المصرفية بشأن 

 .السوق

 
 

 م٢٠١٣ من عام رابعاللربع خالل افي االقتصاد السعودي  التنظيميةالتطورات أبرز  :تاسعاً 

 
 
 

هـ بالموافقة على ٢٣/١٢/١٤٣٤م الموافق ٢٨/١٠/٢٠١٣مجلس الوزراء بتاريخ  صدور قرار •

 .نظام صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين من سيول وحرائق ونحو ذلك

هـ بالموافقة على ٢٣/١٢/١٤٣٤م الموافق ٢٨/١٠/٢٠١٣صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ  •

 .)اإليواء السياحي وأسعار خدمات األنشطة والمهن السياحية(ظام السياحة ن

صرف بالموافقة على  هـ١/١/١٤٣٥م الموافق ٤/١١/٢٠١٣صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ  •

لمئة من قيمة األموال المصادرة بحكم قضائي لمن يبلغ داخل في ا ٥مكافأة مالية بنسبة 

ؤسسات المالية، واألعمال المهمة غير المالية، والمنظمات المملكة من غير العاملين في الم

غير الهادفة للربح عن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب إذا قدم دليًال يصلح االستناد إليه 

 .في البدء في التحقيق

على مشروع بالموافقة  هـ١/١/١٤٣٥م الموافق ٤/١١/٢٠١٣صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ  •

 .المدينة المنورة النقل العام في

بالموافقة على  هـ١٣/٢/١٤٣٥م الموافق ١٦/١٢/٢٠١٣صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ  •

 .سل األموالغنظام جرائم اإلرهاب وتمويله، المنصوص عليها في نظام مكافحة 


