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  :التطورات النقدية :أولا   
 عرض النقود 1-1

الشامل)ن بتعريفه خالل3حققعرضالنقود األولالربع( نسبته1024منعام ارتفاعًا م
فيالمئة4,0نسبتهمميارريـال،مقارنةبارتفاع2610,7مميارريـال(ليبمغنحو75,5) فيالمئة4,9

منموًاسنويًانسبته1024منعاماألولالربعبنهايةكماحقق.مميارريـال(فيالربعالسابق59,9)
(.2)رسمبيانيرقممميارريـال(293,5فيالمئة)23,6






 )نمكوناتوبتحميل خالل3عرضالنقود ( يالحظم1024منعاماألولالربع عرضارتفاع،
مميارريـال2062,8مميارريـال(ليبمغحوالي62,4فيالمئة)6,2(بنسبة2)نالضيقهبتعريفالنقود

نس ما ــأو منإجماليعرضالنق65,5بته )نــــفيالمئة مقارنة3ود بارتفاع( فيالمئة3,7نسبته
فيالربعالسابق35,6) األولالربعبنهايةسجلكما.مميارريـال( سنوياً1024منعام ارتفاعًا م

مناألولخاللالربعفقدسجل(1عرضالنقود)نأما.مميارريـال(210,9فيالمئة)21,8نسبته
مامميارريـالأو2409,9و(ليبمغنحريـالمميار64,4فيالمئة)4,8نسبتهارتفاعًام1024عام
منإجما87,0هنسبت )نفيالمئة با(3ليعرضالنقود رتفاعمقارنة )4,3نسبته 55,0فيالمئة
21,5نسبتهوياًـــاعًاسنــمارتف1024منعاماألولوسجلبنهايةالربع.ريـال(فيالربعالسابقمميار

 .مميارريـال(256,8فيالمئة)

 




 

 

-4- 

 

 القاعدة النقدية 1-2
النقـالقعتــرتفا ـــنعــماألولعــالرباللــخديةـــاعدة ـــــبنم1024ام 5,5)ئةـــــالميــف2,6سبة

مميارريـال(في38,3فيالمئة)21,5نسبتهرتفاعبامميارريـال،مقارنة349,0بمغتارريـال(لـــممي
فيالمئة10,2سنويًانسبتهارتفاعًام1024منعاماألولبنهايةالربعسجمتفيحين.الربعالسابق

.مميارريـال(58,3)
النقديةيالحظأنالنقد مناألولالربعفيالمتداولخارجالمصارفوبتحميلمكوناتالقاعدة

 1024عام )1,5بنسبةارتفعم المئة نحومميار3,5في ليبمغ مقارنة246,7ريـال( ريـال، مميار
منعاماألولبنهايةالربعلوسج.السابقبعريـال(فيالرمميار4,2فيالمئة)1,9نسبتهبارتفاع
.مميارريـال(13,9فيالمئة)29,5نسبتهارتفاعًاسنويًام1024

فيالمئة0,1مبنسبة1024وارتفعتودائعالمصارفلدىالمؤسسةفيالربعاألولمنعام      
35,9فـــيالمـــــئة)15,4ســـبتهمميــارريـــال،مــقارنةبارتفــاعنــ277,5مميارريـال(لتــبمغنـــحو0,32)

السابق فيالربع .مميارريـال( الربعاألولمنعام سجمتبنهاية نسبته1024وقد سنويًا ارتفاعًا م
)28,4 17,6فيالمئة نسبته فيالصندوقارتفاعًا وحققالنقد )7,0مميارريـال(، 2,6فيالمئة

مميارريـال(في2,7فيالمئة)6,7ل،مقارنةبانخفاضنسبتهمميارريـا14,8مميارريـال(ليبمغنحو
6,8فيالمئة)37,7مارتفاعًاسنويًانسبته1024وقدسجلبنهايةالربعاألولمنعام.الربعالسابق
مميارريـال(.

 
 المركز المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي 1-3

 البيانات لممؤسساألوليةتشير المالي الموجوداتإلىةلممركز إجمالي حققتاألجنبيةأن قد
1732,5تبمغمميارريـال(ل32,0فيالمئة)2,1نسبتهارتفاعًام1024منعاماألولخاللالربع

تسجمكما.السابقالربعمميارريـال(خالل84,6فيالمئة)3,1مميـارريـال،مقارنةبارتفاعنسبته
م،وسجل1024منعاماألولبنهايةالربعمميارريـال(612,0)يالمئةف19,4ارتفاعًاسنويًانسبته

19,6ئة)ـــيالمــــف2,2تهــفاعًانسبــــمارت1024امـــــنعــماألولاللالربعــنبيةخـــاألصـولاألجافيــص
مميارريـال(في83,1فيالمئة)3,1مميارريـال،مقارنةبارتفاعنسبته1727,4مميارريـال(ليبمغ

السابق سجل.الربع كما الربع األولبنهاية عام م1024من نسبته سنويًا المئة19,1ارتفاعًا في
(.1)رسمبيانيرقممميارريـال(624,4)
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ارتفاعاًم1024منعاماألولخاللالربعوحققإجماليالودائعبالعممةالمحميةلجهاتأجنبية
فيالمئة21,3مميارريـال،مقارنةبارتفاعنسبته7,0مميارريـال(ليبمغ0,7فيالمئة)20,9نسبته

س.مميارريـال(خاللالربعالسابق0,7) ـــكما نسبته سنويًا مميار3,3فيالمئة)88,2جلارتفاعًا
م1024منعاماألولبنهايةالربعريـال(

 
 

 حتياطيةل االاألصو  1-4
فاعاًـــارتم1024منعاماألولخاللالربعلمؤسسةالنقداالحتياطيةمالياألصولسجلإج  
في3,1فاعنسبتهـــمميارريـال،مقارنةبارت1782,3مميارريـال(ليبمغ59,9فيالمئة)1,1نسبته
) السابق83,5المئة الربع خالل ريـال( حقق.مميار سنوياًارتفاعاًفيحين المئة30,1نسبته في

  (.3)رسمبيانيرقمم1024منعاماألولبنهايةالربعمميارريـال(644,9)
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مقارنًةبالربعالسابقم1024منعاماألوللمربعاالحتياطيةألصولإجماليامكوناتوبتحميل 
فيالمئة1,1نسبتهنخفاضباريـالمميار28,9لنقدالدوليلدىصندوقااالحتياطيفقدبمغالوضع

بمغت(لريـالمميار25,3)فيالمئة1,2نسبتهانخفاضاًحققتالودائعفيالخارجو،(مميارريـال0,4)
أوراقفيستثماراتاإلارتفعتفيحينريـال،مميار702,3 فيالخارجبنسبة فيالمئة3,9مالية

0,4حقوقالسحبالخاصةبنسبةرصيدكماارتفع.مميارريـال1013,1ال(لتبمغمميارريـ75,5)
مميونريـال.2614مميارريـال،واستقراحتياطيالذهبعند36,3(ليبمغريـالمميار0,2فيالمئة)
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 ثانياا: السياسة النقدية: 
مفيإتـباعسياسةنقدية1024نعاممالربعاألولاستمرتمؤسسةالنقدالعربيالسعوديخـالل

دعممختمفالقطاعاتاالقتصاديةبمايتالءممعتهدفإلىتحقيقاالستقرارالماليواستقراراألسعارو
االقتصاد في التمويمي بدورها لمقيام المصارفالمحمية ودعم والعالمية المحمية التطوراتاالقتصادية

منفساإلجراءاتالمتبعةخاللالربع1024منعامبعاألولالرالمؤسسةخاللتبنتالمحمي.وقد
يرعندي(دونتغRepo Rateموهياإلبقاءعمىمعدلاتفاقياتإعادةالشراء)1023منعامالرابع
 Reverse Repo )،كذلكاإلبقاءعمىمعدلعائداتفاقياتإعادةالشراءالمعاكسفيالمئة1,0

Rate)بمغ.فيالمئة0,15عند المؤسسةمنعممياتاتفاقياتاليوميمتوسطالوقد قامتبه لما
مميونريـالفيالربع74ممقابل1024منعامالربعاألولريـالخاللمميون229إعادةالشراء

.السابق
نفسها لمفترة اليومي المعاكس الشراء إعادة اتفاقيات متوسط مقارنةمميون93,7وبمغ ريـال

يوم بمتوسط بمغ السابقميونم65,5ي الربع في .ريـال االحتياطيأبقتكما نسبة عمى المؤسسة
)  (Cash Reserve Ratioالقانوني تحتالطمبعند الودائع المئة7,0عمى الودائع،في وعمى

.فيالمئة4,0الزمنيةواالدخاريةعند
عمىاحتسابتسعيرةأذونات،أبقتالمؤسسةإلقراضاالتوسعفيولتشجيعالمصارفالمحميةعمى

اإليداعبينالبنوك)فيالمئة80,0يرعمىأساسيالخزينةدونتغ فائدة (وأبقتSIBIDمنتسعيرة
ريـال.مميار9عندسقفاالشتراكاألسبوعيلمبنوكالمحمية

نهايةفي(SIBORأسعارالفائدةعمىالودائعبينالمصارفالمحميةلمدةثالثةشهور)ارتفعتو
بينالريـالوالدوالرالفارقبينأسعارالفائدةوبمغ،فيالمئة0,95لتبمغم1024منعامالربعاألول

68ممقابل1024منعامالربعاألولنقطةأساسفينهاية71(لصالحالريـال)لفترةثالثةشهور
.فينهايةالربعالسابقأساسنقطة
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 :رفيتطورات النشاط المص :ثالثاا  
 

 الودائع المصرفية 3-1

المصرفية  إجماليالودائع سجل الربع األولخالل ارتفاعاًم1024منعام في5,2نسبته
55,8فيالمئة)4,2نسبتهرتفاعمميارريـال،مقارنةبا2474,0نحومميارريـال(ليبمغ71,0المئة)

24,2نسبتهمارتفاعًاسنويًا1024منعامولاألوحققبنهايةالربع.مميارريـال(خاللالربعالسابق
بمغتفيحين.مميارريـال(281,2)فيالمئة إلىإجماليعرضإنسبة المصرفية جماليالودائع
 (.4)رسمبيانيرقمفيالمئة90,9(3النقود)ن






 ارتفاعيتضح،م1024منعاماألولنوعخاللالربعتطورمكوناتالودائعحسبالستعراضإوب
ةـمقارنريـالمميار925,1نحومميارريـال(لتبمغ57,9المئة)في6,8ةسبتحتالطمببنالودائع
بارتفاع ريـال(32,5)فيالمئة3,8نسبته السابقمميار الربع و.خالل الربع منعاماألولبنهاية
سنوياًلطمبتحتاالودائعحققتم1024 كما.مميارريـال(209,5فيالمئة)23,6نسبتهارتفاعًا
مميارريـال،348,0مميارريـال(لتبمغ3,0فيالمئة)0,9دخاريةبنسبةالزمنيةواإلالودائعارتفعت
 بارتفاعمقارنة )6,0نسبته 29,4فيالمئة ريـال( السابقمميار الربع سنويًا.خالل وحققتارتفاعًا
فيالمئة5,6الودائعاألخرىشبهالنقديةبنسبةوارتفعتمميارريـال(.35,9فيالمئة)22,5نسبته

ريـال(مميار4,9)فيالمئة1,5نسبتهرتفاعباةـمقارنمميارريـال 120,8مميارريـال(لتبمغ22,1)
.مميارريـال(36,7فيالمئة)12,2نسبتهحققتارتفاعًاسنوياًكما،خاللالربعالسابق

 



 

 

-9- 

 

  موجودات ومطموبات المصارف التجارية 3-2
 الربع بنهاية التجارية لممصارف والمطموبات الموجودات إجمالي األولبمغ عام م1024من

مقارنةبارتفاعنسبتهمميارريـال(،97,4فيالمئة)5,2نسبتهبارتفاعمميارريـال2990,6حوالي
م1024منعاماألولبنهايةالربعسجمتكما.خاللالربعالسابقريـال(مميار57,7)فيالمئة3,2

.مميارريـال(128,5)فيالمئة21,3نسبتهارتفاعًاسنوياً
 

 الموجودات والمطموبات األجنبية لممصارف التجارية 3-3
عاًارتفام1024منعاماألولإجمالياألصولاألجنبيةلممصارفالتجاريةخاللالربعسجل

1,1نسبتهنخفاضبامميارريـال،مقارنة118,4مغحوالييبلمميارريـال(27,8فيالمئة)8,4نسبته
4,7فيالمئة) ارتفاعاًفيحينسجل.خاللالربعالسابقمميارريـال( فيالمئة7,9نسبتهسنويًا

بمالمصارفالتجاريةمقارنةفيالمئةمنإجماليأصولا22,5همانسبتمميارريـال(،مشكاًل26,8)
 (.5)رسمبيانيرقمالسابقالربعفيالمئةفينهاية22,2نسبته



 
 

سجم ت خالل التجارية لممصارف األجنبية المطموبات األول الربع عام ارتفاعاًم1024من
3,1تهنسببانخفاضقارنةـمميارريـال،م79,2بمغحواليلتمميارريـال(4,7فيالمئة)6,4نسبته
نــــسنارتفاعاًتجمـــسكما.عالسابقـــاللالربــ(خمميارريـال4,1ئة)ـــفيالم ئةــــــفيالم4,3سبتهـويًا

مقارنةمطموباتالمصارفالتجاريةفيالمئةمنإجمالي4,0بذلكنسبةمشكمةً،مميارريـال(3,3)
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لممصارفالتجاريةصافياألصولاألجنبيةارتفعوفينهايةالربعالسابق.فيالمئة3,9بمانسبته
 الربع بنهاية األول 1024منعام بنسبة )9,6م المئة ريـال23,0في مميار ليبمغ مميار249,3(

.خاللالربعالسابقمميارريـال(1,3فيالمئة)2,6نسبتهبانخفاض،مقارنةريـال
 

لعاماو  الخاص عينت المصارف التجارية من القطامطموبا 3-4
)ائتمانمصرفيواستثمارات(العاموالخاصعينمطموباتالمصارفالتجاريةمنالقطاتارتفع

مميار2474,7مغلتبمميارريـال(75,5فيالمئة)5,4مبنسبة1024منعامالربعاألولخالل
ارتفاعًاسنويًاتوسجممميارريـال(فيالربعالسابق،15,0)فيالمئة8,2نسبتهبارتفاعمقارنةريـال،
 بنهاية األول الربع عام 1024من م )23,7نسبته المئة ريـال(277,4في نسبةمميار وبمغت ،

الخاص القطاعين من التجارية المصارف الودائع200,2والعاممطموبات إجمالي من المئة في
.السابقالربعالمئةفينهايةفي99,8 المصرفيةمقارنةبنسبة

 
 الخاص عمطموبات المصارف التجارية من القطا 3-4-1

م1024منعامالربعاألولمطموباتالمصارفالتجاريةمنالقطاعالخاصخاللارتفعت
2,6نسبتهبارتفاعمميارريـال،مقارنة2266,7نحولتبمغمميارريـال(43,0فيالمئة)3,8بنسبة
تسجمو،مميارريـال(خاللالربعالسابق27,9ئة)فيالم سنويًا منعامالربعاألولبنهايةارتفاعًا
وبمغتنسبةمطموباتالمصارفالتجاريةمن.مميارريـال(231,1فيالمئة)21,8منسبته1024

إلىالقطاعالخاص بنهاية الربعاألولإجماليالودائعالمصرفية في79,2منحو1024منعام
(.6)رسمبيانيرقمالسابقالربعفيالمئةفينهاية80,2المئة،مقارنةبنسبة

 
 عامال عمطموبات المصارف التجارية من القطا 3-4-2

بنسبةم1024منعامالربعاألولخاللالعاممطموباتالمصارفالتجاريةمنالقطاعرتفعتا
في3,0نسبتهارتفاعبمميارريـال،مقارنة304,6واليمغحتبمميارريـال(ل32,7فيالمئة)22,6
) السابق8,0المئة خاللالربع مميارريـال( وسجمتبنهاية الربعاألول، ا1024منعام ًارتفاعم

نسبته العامالمطموباتمنالقطاعإجماليةوبمغتنسب.مميارريـال(43,9فيالمئة)26,9سنويًا
في10,7حواليم1024منعامالربعاألولالودائعالمصرفيةفينهايةإلىإجماليالعاموشبه
(.6)رسمبيانيرقمفيالمئةفينهايةالربعالسابق29,5مقارنةبنسبةالمئة،
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لم)بتحميلاالئتمانالمصرفيحسباآلجالو خالل منعامالربعاألولقطاعالخاصوالعام(
في0,02نسبتهارتفاعاطفيفاًاألجلقصيراالئتمانالمصرفيفقدحققممقارنةبالربعالسابق،1024
مميار26,6فيالمئة)1,8هتنسبرتفاعمميارريـال،مقارنةبا603,3مميارريـال(ليبمغ0,03المئة)

السابق، فيالربع المصرفيريـال( االئتمان األجلبمتوسطوكذلكارتفع )0,9نسبة 2,9فيالمئة
مميارريـال(خالل8,8فيالمئة)4,3مميارريـال،مقارنةبارتفاعنسبته123,9مميارريـال(ليبمغ

(ليبمغريـالمميار39,2)فيالمئة21,8ةبنسباألجلطويلاالئتمانالمصرفيوارتفعالربعالسابق،
 344,4نحو مقارنة ريـال، المئة4,0نسبتهبانخفاضمميار الربعريـالارممي21,6)في خالل )
.السابق

 

 

 حسب النشاط القتصاديمطموبات المصارف التجارية  3-4-3
عاممنالربعاألولخاللحسبالنشاطاالقتصاديإجمالياالئتمانالمصرفيالممنوحارتفع

م1024 )3,7بنسبة ليبمغحوالي42,2فيالمئة مم2262,6مميارريـال( مقارنة بارتفاعيارريـال،
م1024منعامالربعاألولحققبنهايةو،مميارريـال(خاللالربعالسابق21,8فيالمئة)2,1نسبته

وبتحميلاالئتمانالمصرفيالممنوحلألنشطة.ريـال(مميار164,0فيالمئة)19,4نسبتهارتفاعًاسنوياً
 خالل االقتصادية األول عامالربع ،م1024من الممنوح المصرفي االئتمان ارتفاع لقطاعيالحظ

3,1فيالمئة)8,4ولقطاعالنقلواالتصاالتبنسبةمميارريـال(،3,7فيالمئة)23,2التمويلبنسبة
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لقطاعالبناءوالتشييدو،مميارريـال(9,9فيالمئة)7,2لقطاعالصناعةواإلنتاجبنسبة،ومميارريـال(
،مميارريـال(14,0فيالمئة)5,5ولقطاعاتأخرىبنسبةمميارريـال(،4,7المئة)في6,2بنسبة

،ولمقطاع،مميارريـال(0,5فيالمئة)2,4لقطاعالماءوالكهرباءوالغازوالخدماتالصحيةبنسبةو
 بنسبة العام وشبه )0,1العام المئة ريـال(.0,2في انخفضمميار المقابل اوفي لمصرفياالئتمان

ولقطاعالزراعةوصيداألسماك،مميارريـال(0,6فيالمئة)3,9لقطاعالتعدينوالمناجمبنسبةالممنوح
 )3,7بنسبة المئة ريـال(0,4في مميار الخدماتبنسبة )2,8ولقطاع المئة ريـال(2,2في ،مميار

 .مميارريـال(1,7فيالمئة)2,2لقطاعالتجارةبنسبةو


 التجارية حتياطيات ورأس المال واألرباح وفروع المصارفال 3-5

ارتفع خالل المصارفالتجارية واحتياطيات رأسمال األول الربع عام بنسبة1024من م
فيالمئة0,5نسبتهنخفاضمميارريـالمقارنةبا158,3مميارريـال(ليبمغ31,4فيالمئة)24,4

المصارفالتجاريةإلىإجماليالودائعالمصرفيةاحتياطياتوبمغتنسبةرأسمالو.فيالربعالسابق
فينهايةفيالمئة26,2مقارنةبنسبةفيالمئة،27,5حواليم1024منعامالربعاألولبنهاية

السابق، األولالسنويفينموهاوارتفعمعدلالربع الربع بنسبة1024منعام فيالمئة29,5م
20,3محوالي1024منعامالربعاألولفيوبمغتأرباحالمصارفالتجارية.مميارريـال(41,2)

1,8فيالمئة)36,5نسبتهبارتفاعأيفيالربعالسابق،مميارريـال7,5مميارريـالمقارنةبنحو
مميارريـال(.2,0فيالمئة)20,5وحققتارتفاعًاسنويًانسبتهمميارريـال(،

 وفينهاية األول الربع عام المصار1024من فروع عدد ارتفع فيم العاممة فالتجارية
 .الربعالسابق(فرعًاعن66بزيادة)فرعًا2834المممكةليبمغ
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   مشتريات ومبيعات المصارف التجارية من النقد األجنبي 3-6
 

 مشتريات المصارف التجارية من النقد األجنبي 3-6-1  
م1024منعامالربعاألوللإجماليمشترياتالمصارفالتجاريةمنالنقداألجنبيخالارتفع

مقارنمميار979,8حواليمغيبمميارريـال(ل217,5فيالمئة)25,0ةبنسب نسبتهرتفاعباةـريـال،
في20,5ًاسنويًانسبتهرتفاعافيحينسجل.مميارريـال(خاللالربعالسابق18,7)فيالمئة 3,5

فيالمئة258,9منالمصادراألخرىبنسبةمشترياتلاارتفاعيالحظو.مميارريـال(91,9المئة)
،مميارريـال(19,6فيالمئة)25,3المشترياتمنالمصـارفالمحميةبنسبةو،مميارريـال(44,6)
المصارفمشترياتمنالو،مميارريـال(24,7فيالمئة)20,8المشترياتمنمؤسسةالنقدبنسبةو

4,5فيالمئة)5,8مشترياتمنالعمالءبنسبةوال،(مميارريـال34,1)فيالمئة8,1الخارجيةبنسبة
 (.7)رسمبيانيرقممميارريـال(
 

 المصارف التجارية من النقد األجنبي مبيعات 3-6-2
مبنسبة1024منعامالربعاألولمبيعاتالمصارفالتجاريةمنالنقداألجنبيخاللرتفعتا
فيالمئة8,3نسبتهبارتفاعريـال،مقارنةمميار862,0غنحوتبمرريـال(لمميا74,3فيالمئة)9,4

الربعاألولخاللو.مميارريـال(خاللالربعالسابق60,1) سنويًارتفاعاتمحقق1024منعام ًا
وبمقارنةإجماليمبيعاتالمصارفمنالنقداألجنبيبالربع،مميارريـال(53,0)فيالمئة6,6نسبته

2,5فيالمئة)390,2مبيعاتالمصارفمنالنقداألجنبيلمؤسسةالنقدبنسبةارتفعتفقدالسابق،
،مميارريـال(29,6فيالمئة)20,7ةبنسبالمبيعاتلممصارفداخلالمممكـةارتفعتو،(ريـالمميار

ارتفعت كما بنسبة المممكة في آخرين )9,4المبيعاتلعمالء المئة ريـال(ممي20,5في كذلكو،ار
تـضـقابلانخفــوفيالممميارريـال(39,5فيالمئة)20,5المبيعاتلممصارفخارجالمممكةبنسبة

25,7يارفةبنسبةــــالمبيعاتلمصومميارريـال(،2,1فيالمئة)15,0المبيعاتلجهاتحكوميةبنسبة
 (.7)رسمبيانيرقممميارريـال(0,1ئة)ــفيالم
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 واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية     3-7

سجم ات بواسطة التجارية المصارف طريق عن الممولة الخاص القطاع عتماداتالواردات
وأوراقتحتالتحصيل الربعاألولاللــــخاًنخفاضاالمسددة فيالمئة7,4منسبته1024منعام

مميار4,2فيالمئة)6,5هنسبتبانخفاضمميارريـال،مقارنة55,4مغحواليتبمميارريـال(ل4,4)
نخفاضوحققتا.ريـال(فيالربعالسابق سنويًا قدارتفع.ومميارريـال(7,1فيالمئة)22,6نسبتهًا

21,5موادالبناءبنسبةرداتواولمميارريـال(،0,3فيالمئة)13,4األجهزةبنسبةوارداتالتمويلل
وفيالمقابل.مميارريـال(0,6فيالمئة)24,3اآلالتبنسبةوارداتول،مميارريـال(0,6فيالمئة)

لانخفض التمويل بنسبة األخرى السمع )9,0واردات المئة ريـال(1,5في ومميار الموادول، اردات
مميار1,7فيالمئة)10,5وارداتالسياراتبنسبةول(،مميارريـال0,5فيالمئة)6,3الغذائيةبنسبة

.مميارريـال(0,1فيالمئة)11,1وارداتالمنسوجاتوالممبوساتبنسبة،ولريـال(
 

 لواردات اوبالنسبة بواسطة التجارية المصارف طريق عن الخاصالممولة عتماداتالالقطاع
المفتوحةخالل الجديدة الربعاألولالمستندية عتماداتفقدسجلإجماليتمكاال،م1024منعام

هنسبتبارتفاعمميارريـال،مقارنة50,7مميارريـال(ليبمغحوالي2,5فيالمئة)1,9نسبتهانخفاضاً
نسبتهانخفاضاًحققكما.مميارريـال(فيالربعالسابق5,9فيالمئة)21,7 فيالمئة4,1سنويًا

0,9ئة)ـــفيالم73,6هزةبنسبةــوارداتاألجلاالعتماداتالمستنديةدارتفعت.وقمميارريـال(1,1)
وارداتاآلالتبنسبةلو،مميارريـال(1,0فيالمئة)52,4وارداتموادالبناءبنسبةلو،ـال(ـــمميارري
)14,8 ريـال(،2,1فيالمئة لومميار )فيالمئ27,9وارداتالمنسوجاتوالممبوساتبنسبة 0,2ة
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فيالمئة28,6وارداتالموادالغذائيةبنسبةلاالعتماداتالمستنديةوفيالمقابلانخفضت.مميارريـال(
(،2,0) ريـال امميار لسمعولواردات بنسبة )25,7األخرى المئة ريـال(3,7في وارداتلو،مميار

(.8)رسمبيانيرقم(مميارريـال2,0فيالمئة)8,4السياراتبنسبة



 
 صادرات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية 3-8

االعتماداتتسجم بواسطة المصارفالتجارية طريق عن الخاصالممولة صادراتالقطاع
مغتبلمميارريـال(6,9فيالمئة) 27,3منسبته1024منعامالربعاألولخاللانخفاضاًالمفتوحة
كما.مميارريـال(فيالربعالسابق1,0فيالمئة)5,2نسبتهرتفاعبامميارريـال،مقارنة33,2حوالي

انخفاضاًتحقق صادراتكلمنتمويلانخفضقدو.مميارريـال(2,8فيالمئة)5,2نسبتهسنويًا
 بنسبة الحيواني واإلنتاج )98,5الزراعة المئة ريـال(،1,7في المنتجاتومميار صادرات تمويل

 بنسبة األخرى )22,6الصناعية المئة ر4,2في الكيميائيةويـال(،مميار المواد صادرات تمويل
(.9)رسمبيانيرقم(مميارريـال0,08فيالمئة)4,6والبالستيكيةبنسبة


 الجغرافي التوزيع الوبدراسة االمفتوحةعتماداتاالتجاهات البمدانلصادراتلتمويل حسب

أوروبيةبمدانإلىالصادراتتمويلعاارتفم،يالحظ1024منعامالربعاألولالمصدرإليهاخالل
لىومميارريـال(،2,3فيالمئة)133,3أخرىبنسبة 0,4فيالمئة)202,0بنسبةأمريكاالالتينيةا 

فيالمقابلانخفضتمويلالصادراتريـال(مميار بنسبةدولأمريكإلى. الشمالية فيالمئة7,34ا
لى،مميارريـال(0,03) مميار7,0فيالمئة)42,2دولمجمسالتعاونلدولالخميجالعربيةبنسبةوا 
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الغربية،(ريـال لىدولأوروبا لىالدولالعربية(،مميارريـال0,1فيالمئة)35,1بنسبةوا  بنسبةوا 
لو،ريـال(مميار0,1فيالمئة)8,4 .مميارريـال(2,2ئة)ــفيالم5,9سبةــــــرىبنـــــبمداناألخـــــىالا 






 رابعاا: تطورات التقنية المصرفية
 نظام سريع 4-1

مبمغ1024منعامالربعاألولأنمجموعقيمةعممياتنظامسريعفياتءحصااإلتبين
25,5 )أي ريـال م4,2مميار خالل من تقريبًا(، أمريكي دوالر ما 1,0ميار تحتوي رسالة مميون

 "سريع"24,6مجموعه نظام عبر حوالة ،مميون المفردة المدفوعات قيمة مجموع مميار25,2وبمغ
 وبمغمجموعمدفوعاتالعمالءنحو.مميارريـال0,4ريـال،فيحينبمغمجموعالمدفوعاتالمجمعة

وبمغإجماليقيمةالمدفوعاتما.فيالمئةعنالربعالسابق2,2نسبتهبانخفاضأي مميارريـال2,2
.مميارريـال24,3بينالمصارف

 

 الشبكة السعودية للمدفوعات 4-2

 فقد لممدفوعات، السعودية بتطوراتالشبكة يتعمق فيما منأما المنفذة العمميات إجمالي بمغ
مميونعمميةبإجمالي352ممايقارب1024منعامولالربعاألخاللأجهزةالصرفاآلليخالل

 وبمغ.مميارريـالشممتعممياتالمصارفوعممياتالشبكةالسعودية267,9سحوباتنقديةقدرها
مميون83,5منحو1024منعامالربعاألولإجماليالعممياتالمنفذةمنخاللنقاطالبيعخالل

24154كمابمغإجماليعددأجهزةالصرفاآللي.مميارريـال39,2عمميةبإجماليمبيعاتقدرها
المصدرةمنالمصارفبطاقاتالصرفاآلليعددبمغم،و1024منعامالربعاألولجهازًابنهاية
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م1024منعامالربعاألولفيمابمغعددأجهزةنقاطالبيعبنهاية.مميونبطاقة28,7نحوالمحمية
جهاز.ألف223,3حوالي
 

 المقاصة 4-3

فقدبمغعددالشيكاتالمقدمةمن،م1024منعاماألولوبالنسبةإلحصاءاتالمقاصةلمربع
ريـال،وبمغمميار113,2مميونشيكًابقيمةإجماليةبمغت2,7غرفالمقاصـة)صـادرةوواردة(حوالي

فيماريـال،مميار262,9بمغتشيكبقيمةإجماليةمميون2,5والمؤسساتنحوعددشيكاتاألفراد
.مميارريـال62,1ألفشيكبقيمةإجماليةبمغت108,2بمـغعددالشيكـاتالمصدَّقـةحوالي

 
 : تطورات سوق األسهم المحمية خامساا 

في22,0ةبنسبم1024منعامالربعاألولفينهايةالمؤشرالعامألسعاراألسهمارتفع
فيحينحققارتفاعًا،فيالمئةفيالربعالسابق7,1نسبتهبارتفاعة،مقارنةنقط9473,7المئةليبمغ

نسبته فيالمئة10,9سنويًا المتداولةفيارتفعو. الربعاألولعدداألسهم ةبنسبم1024منعام
56,8 حوالي ليبمغ المئة ارممي27,1في مقارنة نخفاضباسهم، الربع21,0نسبته في المئة في
اإلجماليةالقيمةارتفعتوفيالمئة.45,7سنويًابنسبةعدداألسهمالمتداولة،فيحينانخفضقالساب

المتداولة الربعاألولفيلألسهم لتبمغنحو59,0ةبنسبم1024منعام مميار 468,4فيالمئة
هتسنويًانسبانخفاضاًسجمت،فيحينفيالمئةفيالربعالسابق6,3نسبتهنخفاضباريـال،مقارنة

فيالمئة.32,6
لتبمغفيالمئة9,8بنسبةم1024منعامالربعاألولبنهايةالقيمةالسوقيةلألسهموارتفعت

فيالمئة،فيحينحققتالقيمة20,5بالربعالسابقالذيارتفعتفيهبنسبةريـالمقارنةمميار2915
الربع.وسجلإجماليعددالصفقاتالمنفذةخاللالمئةفي15,0السوقيةلألسهمارتفاعًاسنويًانسبته

نخفاضباصفقة،مقارنةمميون7,8فيالمئةليبمغحوالي49,5نسبتهارتفاعاًم1024منعاماألول
)رسمبيانيئةـفيالم41,3ويًانسبتهـفاضًاسنـمتانخـوسج،ابقـعالسـئةفيالربـفيالم24,8تهـنسب
(.20رقم
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 هيئة السوق المالية، و تداول المصدر:

 
 سادساا: صناديق الستثمار

الربعاألولإجماليأصولصناديقاالستثمارالمدارةمنقبلشركاتاالستثمارفيارتفع
خفاضبان،مقارنةمميارريـال208,4مميارريـال(ليبمغ5,1)فيالمئة5,2مبنسبة1024منعام
فيالمئة10,2نسبتهسنوياًاًعاارتفحققو.مميارريـال(فيالربعالسابق0,1فيالمئة)0,1نسبته

 .مميارريـال(28,1)
7,2فيالمئة)8,6وبتحميلإجماليأصولالصناديق،يالحظارتفاعاألصولالمحميةبنسبة

في3,3نسبتهارتفاعمميارريـال،مقارنةب88,9مليبمغ1024منعامالربعاألولمميارريـال(في
) فيالربعالسابق1,6المئة ا.مميارريـال( رتفاعوسجمتاألصولالمحمية نسبته سنويًا في14,0ًا
مميارريـال(2,8فيالمئة)8,6نسبتهاًنخفاضاسجمتاألصـولاألجنبيةومميارريـال(،27,1المئة)
األولفي م1024منعامالربع 29,5لتبمغ مقارنة ريـال، بانخفاضمميار فيالمئة22,6نسبته

.مميارريـال(0,9فيالمئة)5,0وسجمتارتفاعًاسنويًانسبته.مميارريـال(فيالربعالسابق1,8)
في     المشتركينفيالصناديقاالستثمارية الربعاألولوانخفضعدد بنسبة1024منعام م

ئةـــــفيالم2,3اضنسبتهـترك،مقارنةبانخفــألفمش156,4بمغـــمشترك(لي2670فيالمئة)0,7
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نسبته3434) سنويًا انخفاضًا المشتركين عدد وسجل السابق، الربع في المئة22,4مشترك( في
ــئــةالميــف2,7بةــســـــــبنـــضـفــخــنداــقـــة،فـمــــامــقالعـناديـــــعددالصـسبةلــــــــــابالنـأممشترك(،31863)
خاللصندوقاً136معةمقارنم،1024منعامالربعاألولصندوقًافي140(ليبمغقيدانص4)

.الربعالسابق

 :مؤسسات اإلقراض المتخصصة سابعاا:

 الربع خالل اإلقراضالمتخصصة لمؤسسات القروضالقائمة إجمالي عامالثالثسجل من
1023 م نسبته )2,2ارتفاعًا المئة 1,8في حوالي ليبمغ ريـال( مقارنة168,5مميار ريـال، مميار

منعامالثالثالربعمميارريـال(فيالربعالسابق.وحققبنهاية7,8فيالمئة)3,0بارتفاعنسبته
مميارريـال(.30,8فيالمئة)23,0مارتفاعًاسنويًانسبته1023

 

يخص أما المفيما منوحإجمالي الربع القروضفي من عامالثالثالفعمي فقد1023من م،
مميار2,8فيالمئة)23,3نسبتهنخفاضمميارريـال(مقارنـةبا1,3فيالمئة)29,7بنسبةنخفضا

فيالربعالسابق،وسجم نسبتهنخفاضاتريـال( سنويًا 48,0ًا إجماليالقروضارتفعفيالمئة.كما
 المسددة فيالربع الثالثلمؤسساتاإلقراضالمتخصصة بنسبة1023منعام فيالمئة90,0م

سجلمميارريـال(فيالربـعالسابق،و0,4فيالمئة)8,1نسبتـهنخفاضمميارريـال(،مقارنـةبا3,6)
ربعصافيإقـراضمؤسساتاإلقراضالمتخصصةفيالنخفضفيالمئة.وا71,7ارتفاعًاسنويًانسبته

في25,4نسبتهبانخفاضمميارريـال(،مقارنـة6,0فيالمئة)77,4مبنسبة1023منعـامالثالث
فيالمئـة.87,5ًاسنويًانسبتهنخفاضمميارريـال(فيالربعالسابق،وحققا2,4المئة)

يةصندوقالتنممنالقروضالممنوحةارتفاعيالحظ،وبتفصيلمؤسساتاإلقراضالمتخصصة
بارتفاعمميارريـال(،مقارنة0,009فيالمئة)4,6مبنسبة1023منعامالثالثالزراعيةفيالربع

القروضالممنوحة.وفيالمقابلانخفضتمميارريـال(فيالربعالسابق0,04فيالمئة)14,4نسبته
0,1فيالمئة)22,3ةمبنسب1023منعامالثالثالبنكالسعوديلمتسميفواالدخارفيالربعمن

ارتفعتومميارريـال(فيالربعالسابق،0,002فيالمئة)0,2نسبتهنخفاضمميارريـال(،مقارنةبا
مبنسبة1023منعامالثالثصندوقالتنميةالصناعيةالسعوديفيالربعالقروضالممنوحةمن

مميارريـال(في0,1فيالمئة)31,6نسبتهنخفاضمميارريـال(،مقارنةبا0,5فيالمئة)231,7
التسديداتلمبنكالسعوديلمتسميفواالدخارارتفعتنسبةلتسديدمبالغاإلقراضفقدوبال.الربعالسابق



 

 

-21- 

 

مميارريـال(في0,1فيالمئة)26,0نسبتهبانخفاضمميارريـال(مقارنة0,5فيالمئة)55,9بنسبة
مبنسبة1023منعامالثالثصندوقالتنميةالعقاريةفيالربعلتسديداتالارتفعت،والربعالسابق

مميارريـال(في0,09فيالمئة)29,5نسبتهبارتفاعمميارريـال(،مقارنة0,8فيالمئة)257,4
الربعالسابق.

 
 م2114  من عامالربع األول التطورات اإلشرافية والتشريعات المصرفية خالل  :ثامناا 

م1024منعامالربعاألولخالللمقطاعالمصرفيالعديدمنالتعاميمالنقدأصدرتمؤسسة
أبرزها:


 بشأن23/3/2435وتاريخ352000031718صدورتعميمالمؤسسةرقم وثائقمجمس هـ

(وثيقةنهائيةدادتحملالمخاطر)إلطارعملفعالالستعمبادئ:(FSB)االستقرارالمالي
 (.شرافيمعالمؤسساتالماليةحولثقافةالمخاطر)وثيقةاستشاريةالتفاعلاإلوتوجيه

 استشاريةوثيقةبشأنهـ18/3/2435وتاريخ352000039816صدورتعميمالمؤسسةرقم
 لمجنةبازلحولتعديالتإطاربازللمتوريق.

  رقم المؤسسة تعميم بشأن22/4/2435وتاريخ352000046177صدور مشروعإطارهـ
 سامااالستشاريبخصوصالمصارفالمحميةذاتاألهميةلمنظام.عمل

 بشأنمشروع14/4/2435وتاريخ352000051519صدورتعميمالمؤسسةرقم ربطالهـ
 .بينالبنوكووزارةالتجارةوالصناعةكأحدإجراءاتتأسيسالشركاتالمساهمةياإللكترون

 هـبشأناستمرارالحسم30/5/2435وتاريخ352000069176صدورتعميمالمؤسسةرقم
الشهريمنحساباتمقترضيصندوقالتنميةالعقاريةإلىحينانتهاءالمديونيةاوتمقيكتاب

 منالصندوقبإيقافالحسم.
  رقم المؤسسة تعميم 3520000729515صدور أو3/6/2435وتاريخ تمديد بشأن هـ

 مصادرةخطاباتالضمانالبنكية.
 ال تعميم رقمصدور بشأنطمباتعدم23/6/2435وتاريخ352000075808مؤسسة هـ

ممانعةالمؤسسةعمىطرحمنتجاتبنكية.
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م2114  من عام األولالربع خالل في القتصاد السعودي  التنظيميةالتطورات أبرز  :تاسعاا 
 
 

 بالموافقةعمى5/3/2435مالموافق1024/6/2صدورقرارمجمسالوزراءبتاريخ نظامهـ
 التأمينضدالتعطلعنالعمل.

 بالموافقةعمىالدعم5/3/2435مالموافق1024/6/2صدورقرارمجمسالوزراءبتاريخ هـ
 .لوزارةاإلسكانةمنخاللالبوابةاإلكترونيالسكني

 لغاءإبالموافقةعمىهـ21/3/2435مالموافق23/2/1024صدورقرارمجمسالوزراءبتاريخ
م/الترخيصبتأس رقم ممكي بمرسوم عمية الموافق االتصاالتالضوئية وتاريخ4يسشركة

 .هـ19/1/2435
  بتاريخ مجمسالوزراء قرار 14/1صدور الموافق1024/ هـ14/4/2435م عمىبالموافقة

انشاءمركزلمتدريبالعدليضمنالهيكلالتنظيميلوزارةالعدليسمى"مركزالتدريبالعدلي"
رفع في الخصوملإلسهام ومحضري الضبط وكتاب العدل وكتاب القضاة وتأهيل كفاية

 وأعضاءهيئةالنظروغيرهممنمساعديواعوانالقضاة.
 بتاريخ 3/3صدورقرارمجمسالوزراء الموافق1024/ إلزامبالموافقةعمىهـ1/5/2435م

زيارةأوتمديدهاجميعالمتقدمينلمحصولعمىتأشيرةدخولإلىالمممكةومرافقيهمبغرضال
أوبغرضالمروربتقديمشهادةتأمينساريةالمفعولداخلالمممكةتغطيالحاالتالمرضية

سعافيةواالخالءالطبي،ويستثنىمنذلكالحجاجوالمعتمرينوالقادمونوحاالتالطوارئاإل
مياتوالمنظماتاتالدبموماسيةوالخاصةوالعادية،والزائرونلمممثلغرضالعالجوحامموالجواز

لمبدأالمعاممةبالمثل،وضيوفالدولةومنفيحكمهم.وتوعية الدوليةبصفةدبموماسيةوفقًا
المواطنينالراغبينفيالسفرلمخارجبأهميةالحصولعمىتأمينصحيساريالمفعولفي

 .الدولةالمرادالسفرإليهايغطيالحاالتالصحيةالطارئة
 بالموافقةعمىقواعد9/5/2435مالموافق20/3/1024ءبتاريخصدورقرارمجمسالوزرا هـ

جراءاتعمللجانالفصلفيالمنازعاتوالمخالفاتالتأمينية.  وا 
  بتاريخ الوزراء مجمس قرار 14/3/1024صدور الموافق عمى13/5/2435م بالموافقة هـ

 (.كةمساهمةسعوديةشرالترخيصبتأسيسالشركةالعربيةالسعوديةلالستثماراتالصناعية)




