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  :التطورات النقدية :أولا   
 عرض النقود 1-1

بتعريفوالشامل)ن الثاني(خالل3حققعرضالنقود الربع نسبتو1024منعام ارتفاعًا م
فيالمئة4,9مميارريـال،مقارنةبارتفاعنسبتو2647,0ال(ليبمغنحومميارريـ16,3) فيالمئة2,6

منموًاسنويًانسبتو1024منعامالربعالثانيبنيايةكماحقق.مميارريـال(فيالربعالسابق75,5)
 (.2)رسمبيانيرقممميارريـال(280,6فيالمئة)21,3
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)نمكوناتوبتحميل خالل3عرضالنقود الثاني( يالحظم1024منعامالربع عرضارتفاع،
مميارريـال2090,6مميارريـال(ليبمغحوالي18,7فيالمئة)1,7(بنسبة2)نالضيقوبتعريفالنقود

نس ما ــأو منإجماليعرضالنق66,1بتو )نــــفيالمئة مقارنة3ود بارتفاع( فيالمئة6,2نسبتو
فيالربعالسابق62,4) الربعالثانيسجلبنيايةكما.مميارريـال( سنوياً1024منعام ارتفاعًا م

منالربعالثانيخاللفقدسجل(1عرضالنقود)نأما.مميارريـال(218,6فيالمئة)23,4نسبتو
مامميارريـالأو2450,8و(ليبمغنحريـالمميار40,9فيالمئة)3,0نسبتوارتفاعًام1024عام
)ن88,2ونسبت النقود عرض إجمالي من المئة با(3في رتفاعمقارنة المئة4,8نسبتو في

نسبتووياًـــاعًاسنــمارتف1024منعامالربعالثانيوسجلبنياية.ريـال(فيالربعالسابقمميار64,4)
 .مميارريـال(269,4فيالمئة)23,1
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 القاعدة النقدية 1-2
النقـالقانخفضت الثانياللــخديةـــاعدة عــمالربع ـــن 1024ام ـــــبنم ئةـــــالميــف7,1سبة

مميارريـال(5,5فيالمئة)2,6نسبتورتفاعبامميارريـال،مقارنة314,0بمغتارريـال(لـــيمم15,0)
م1024منعامالربعالثانيبنيايةسجمتفيحين.الربعالسابقفي نسبتوارتفاعًا في9,1سنويًا

.مميارريـال(17,4المئة)
النقدية الثانيخاللوبتحميلمكوناتالقاعدة الربع المتداوليالحظأنالنقدم1024منعام

مميارريـال،مقارنة252,5وريـال(ليبمغنحمميار4,8فيالمئة)3,3بنسبةارتفعخارجالمصارف
منعامالربعالثانيبنيايةوسجل.السابقبعريـال(فيالرمميار3,5فيالمئة)1,5نسبتوبارتفاع
.مميارريـال(21,6فيالمئة)9,2نسبتوارتفاعًاسنويًام1024

فيالمئة28,0مبنسبة1024منعامالربعالثانيودائعالمصارفلدىالمؤسسةفيانخفضتو      
31,0) نـــحو لتــبمغ ريـال( 245,5مميار نــســـبتو بارتفــاع مــقارنة ريـــال، المـــــئة0,1مميــار فـــي
سنويًا1024منعامالربعالثانيوقدسجمتبنياية.السابقمميارريـال(فيالربع0,32) مارتفاعًا

 )7,6نسبتو المئة 20,1في نسبتو ارتفاعًا الصندوق في النقد وحقق ريـال(، المئة8,8مميار في
مميارريـال(2,6فيالمئة)7,0نسبتوبارتفاعمميارريـال،مقارنة17,0مميارريـال(ليبمغنحو1,1)

فيالمئة10,2مارتفاعًاسنويًانسبتو1024منعامالربعالثانيوقدسجلبنياية.فيالربعالسابق
مميارريـال(.4,5)
 
 المركز المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي 1-3

خاللقدحققاألجنبيةأنإجماليالموجوداتإلىلممركزالماليلممؤسسةاألوليةتشيرالبيانات
مميـار1752,9ليبمغمميارريـال(10,4فيالمئة)0,8نسبتوارتفاعًام1024منعاملثانيالربعا

ارتفاعًاسجلكما.السابقالربعمميارريـال(خالل32,0فيالمئة)2,1ريـال،مقارنةبارتفاعنسبتو
افيــصم،وسجل1024منعامالربعالثانيبنيايةمميارريـال(105,7)فيالمئة8,2سنويًانسبتو
مميار29,1)ئةـــيالمــــف0,7توــفاعًانسبــــمارت1024امـــــنعــمالربعالثانياللــنبيةخـــاألصـولاألج
ليبمغ 1737ريـال( بارتفاعنسبتو مقارنة )2,2مميارريـال، فيالربع19,6فيالمئة ريـال( مميار

نسبتوم1024منعاملثانيالربعابنيايةكماسجل.السابق سنويًا 102,2فيالمئة)7,9ارتفاعًا
 (.1)رسمبيانيرقممميارريـال(
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ارتفاعاًم1024منعامالربعالثانيخاللممةالمحميةلجياتأجنبيةوحققإجماليالودائعبالع    
فيالمئة20,9مميارريـال،مقارنةبارتفاعنسبتو7,7مميارريـال(ليبمغ0,6فيالمئة)8,5نسبتو

السابق0,7) الربع خالل ريـال( س.مميار ـــكما نسبتو سنويًا ارتفاعًا المئة43,8جل في
 .م1024منعامالربعالثانيبنيايةمميارريـال(1,3)


 

 حتياطيةاألصول اال 1-4
فاعاًـــارتم1024منعامالربعالثانيخالللمؤسسةالنقداالحتياطيةمالياألصولسجلإج  
في2,2فاعنسبتوـــمميارريـال،مقارنةبارت1770,6مميارريـال(ليبمغ29,3فيالمئة)2,0نسبتو
مميار279,8فيالمئة)6,9نسبتوارتفاعًاسنوياًحققو.مميارريـال(خاللالربعالسابق30,0المئة)
 (.3)رسمبيانيرقمم1024منعامالربعالثانيبنيايةريـال(
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مقارنًةبالربعم1024منعامالثانيلربعاخاللاالحتياطيةألصولإجماليامكوناتوبتحميل 
،السابق انخفضفقد الدولياالحتياطيالوضع النقد صندوق لدى المئة2,6بنسبة في

فيالمئة4,0نسبتوانخفاضاًحققتالودائعفيالخارجو،ريـالمميار28,6ليبمغ(يارريـالمم0,3)
ماليةفيالخارجالوراقباألستثماراتاالارتفعتفيحينريـال،مميار649,5بمغت(لريـالمميار17,0)

حقوقالسحبرصيدعكماارتف.مميارريـال1064,5مميارريـال(لتبمغ46,6فيالمئة)1,3بنسبة
مميارريـال،واستقراحتياطيالذىب36,3(ليبمغريـالمميار0,02فيالمئة)0,03الخاصةبنسبة

مميونريـال.2614عند
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 ثانياا: السياسة النقدية: 
مفيإتـباعسياسةنقدية1024منعامالثانيالربعاستمرتمؤسسةالنقدالعربيالسعوديخـالل

دعممختمفالقطاعاتاالقتصاديةبمايتالءممعتيدفإلىتحقيقاالستقرارالماليواستقراراألسعارو
االقتصاد في التمويمي بدورىا لمقيام المصارفالمحمية ودعم والعالمية المحمية التطوراتاالقتصادية

الربعاتالمتبعةخاللمنفساإلجراء1024منعامالربعالثانيالمؤسسةخاللتبنتالمحمي.وقد
،فيالمئة1,0يرعندي(دونتغRepo Rateوىياإلبقاءعمىمعدلاتفاقياتإعادةالشراء)السابق

0,15عند(Reverse Repo Rate )كذلكاإلبقاءعمىمعدلعائداتفاقياتإعادةالشراءالمعاكس
217نحوممياتاتفاقياتإعادةالشراءلماقامتبوالمؤسسةمنعاليوميمتوسطالوقدبمغ.فيالمئة
.مميونريـالفيالربعالسابق229ممقابل1024منعامالثانيالربعريـالخاللمميون
نفسيا المعاكساليوميلمفترة الشراء ريـالمقارنةمميون79,3نحووبمغمتوسطاتفاقياتإعادة

 بمغ يومي السابقميونم93,7بمتوسط الربع في .ريـال االحتياطيأبقتكما نسبة عمى المؤسسة
)  (Cash Reserve Ratioالقانوني تحتالطمبعند الودائع المئة7,0عمى الودائع،في وعمى

.فيالمئة4,0الزمنيةواالدخاريةعند
عمى المصارفالمحمية فيولتشجيع إلقراضاالتوسع عمىاحتسابتسعيرةأستمرت، المؤسسة

(وأبقتسقفSIBIDمنتسعيرةفائدةاإليداعبينالبنوك)فيالمئة80,0أساسأذوناتالخزينةعمى
ريـال.مميار9عنداالشتراكاألسبوعيلمبنوكالمحمية

نيايةفي(SIBORأسعارالفائدةعمىالودائعبينالمصارفالمحميةلمدةثالثةشيور)استقرتو
بينالريـالوالدوالرالفارقبينأسعارالفائدةوبمغ،فيالمئة0,95عندم1024منعامالثانيالربع

71ممقابل1024منعامالثانيالربعنقطةأساسفينياية73(لصالحالريـال)لفترةثالثةشيور
 .فينيايةالربعالسابقأساسنقطة
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 :تطورات النشاط المصرفي :ثالثاا  
 

 الودائع المصرفية 3-1

المصرفيةسجلإجماليالودائ  الثانيخاللع الربع ارتفاعاًم1024منعام في2,5نسبتو
) 12,5المئة ليبمغ ريـال( با2495,5نحومميار مقارنة ريـال، رتفاعمميار المئة5,2نسبتو في

نسبتومارتفاعًاسنويًا1024منعامالربعالثانيوحققبنياية.مميارريـال(خاللالربعالسابق71,0)
ريـال(268,0)فيالمئة21,7 بمغتفيحين.مميار إلىإجماليإنسبة المصرفية جماليالودائع

 (.4)رسمبيانيرقمفيالمئة90,8(3عرضالنقود)ن
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الودائعارتفاعيتضح،م1024منعامالربعالثانيمكوناتالودائعحسبالنوعخاللوبتحميل

بارتفاعةـمقارنريـالمميار939,2نحومميارريـال(لتبمغ13,9المئة)في1,6ةسبتحتالطمببن
م1024منعامالربعالثانيبنيايةو.خاللالربعالسابقمميارريـال(57,9)فيالمئة6,8نسبتو
سنوياًتحتالطمبالودائعحققت ارتفعتكما.مميارريـال(225,9فيالمئة)24,2نسبتوارتفاعًا

مقارنةمميارريـال،360,1مميارريـال(لتبمغ21,1فيالمئة)3,5بنسبةدخاريةواالالزمنيةالودائع
21,8وحققتارتفاعًاسنويًانسبتو.خاللالربعالسابقمميارريـال(3,0فيالمئة)0,9نسبتورتفاعبا

 مميارريـال(40,8)فيالمئة فيحينانخفضت. النقديةبنسبة فيالمئة6,9الودائعاألخرىشبو
ريـال(مميار22,1)المئةفي5,6نسبتورتفاعباةـمقارنمميارريـال 296,1مميارريـال(لتبمغ24,6)

 .مميارريـال(22,1فيالمئة)6,2نسبتوحققتارتفاعًاسنوياًكما،خاللالربعالسابق
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  موجودات ومطموبات المصارف التجارية 3-2
 بنياية التجارية لممصارف والمطموبات الموجودات إجمالي الثانيبمغ الربع عام م1024من

)1,2نسبتوبارتفاعأي،مميارريـال1032,7حوالي بارتفاعمميارريـال(،42,2فيالمئة مقارنة
منعامالربعالثانيبنيايةسجلكما.خاللالربعالسابقمميارريـال(97,4)فيالمئة5,2نسبتو

.مميارريـال(114,2)فيالمئة21,4نسبتومارتفاعًاسنوياً1024
 

 ممصارف التجاريةالموجودات والمطموبات األجنبية ل 3-3
انخفاضاًم1024منعامالربعالثانيإجمالياألصولاألجنبيةلممصارفالتجاريةخاللسجل

8,4نسبتورتفاعبامميارريـال،مقارنة115,0مغحوالييبلمميارريـال(3,5فيالمئة)2,5نسبتو
اعاًارتففيحينسجل.خاللالربعالسابقمميارريـال(27,8فيالمئة) فيالمئة5,1نسبتوسنويًا

بمافيالمئةمنإجماليأصولالمصارفالتجاريةمقارنة22,2ومانسبتمميارريـال(،مشكاًل22,0)
 (.5)رسمبيانيرقمالسابقالربعفيالمئةفينياية22,5نسبتو
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انخفاضاًم1024منعامالربعالثانيالمطموباتاألجنبيةلممصارفالتجاريةخاللتسجمو
 )5,6نسبتو 4,4فيالمئة ريـال( م75,0بمغحواليلتمميار ريـال، ـمميار نسبرتفاعباقارنة 6,4تو
ئةــــــفيالم0,9سبتوـويًانــــسنانخفاضاًتجمـــسكما.عالسابقـــاللالربــ(خمميارريـال7,4ئة)ـــفيالم

مقارنةمطموباتالمصارفالتجاريةفيالمئةمنإجمالي3,7بذلكنسبةمشكمةً،مميارريـال(0,7)
لممصارفالتجاريةصافياألصولاألجنبيةارتفعولربعالسابق.فينيايةافيالمئة4,0بمانسبتو
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مميارريـال250,1(ليبمغمميارريـال0,9فيالمئة)0,6مبنسبة1024منعامالربعالثانيبنياية
.خاللالربعالسابقمميارريـال(23,0فيالمئة)9,6نسبتوبارتفاعمقارنة

 

لعاماو  الخاص عينن القطامطموبات المصارف التجارية م 3-4
منالقطاتارتفع الثانيخاللالعاموالخاصعينمطموباتالمصارفالتجارية منعامالربع

نسبتوبارتفاعمقارنةمميارريـال،2324,6مغلتبمميارريـال(51,4فيالمئة)4,1مبنسبة1024
منعامالربعالثانياعًاسنويًابنيايةارتفتوسجممميارريـال(فيالربعالسابق،44,7فيالمئة)0,4

،وبمغتنسبةمطموباتالمصارفالتجاريةمنمميارريـال(244,8فيالمئة)21,4نسبتوم1024
المئةفي86,0 فيالمئةمنإجماليالودائعالمصرفيةمقارنةبنسبة88,0والعامالقطاعينالخاص

.السابقالربعفينياية
 

 الخاص عمصارف التجارية من القطامطموبات ال 3-4-1

م1024منعامالربعالثانيمطموباتالمصارفالتجاريةمنالقطاعالخاصخاللارتفعت
3,8نسبتوبارتفاعمميارريـال،مقارنة2125,1نحولتبمغمميارريـال(48,5فيالمئة)4,1بنسبة

تسجمو،مميارريـال(خاللالربعالسابق43,0فيالمئة) سنويًا منعامالربعالثانيبنيايةارتفاعًا
وبمغتنسبةمطموباتالمصارفالتجاريةمن.مميارريـال(233,1فيالمئة)21,3منسبتو1024

الخاص إلىالقطاع بنياية المصرفية الودائع الثانيإجمالي 1024منعامالربع نحو في82,3م
 (.6)رسمبيانيرقمالسابقالربعايةفيالمئةفيني79,2المئة،مقارنةبنسبة


 عامال عمطموبات المصارف التجارية من القطا 3-4-2

بنسبةم1024منعامالربعالثانيخاللالعاممطموباتالمصارفالتجاريةمنالقطاعرتفعتا
فيالمئة1,0نسبتوارتفاعبمميارريـال،مقارنة99,4مغحواليتبمميارريـال(ل3,9فيالمئة)4,2

الربعالثاني،وسجمتبنيايةمميارريـال(خاللالربعالسابق2,7) سنويًارتفاعما1024منعام ًا
 )23,3نسبتو المئة ريـال(22,6في منمطموباتالمصارفالتجاريةإجماليةوبمغتنسب.مميار
حواليم1024منعامالثانيالربعالودائعالمصرفيةفينيايةإلىإجماليالعاموشبوالعامالقطاع

(.6)رسمبيانيرقمفيالمئةفينيايةالربعالسابق6,5مقارنةبنسبةفيالمئة6,6
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االئتمو المصرفيحسباآلجالبتحميل ان الثانيخالل الربع بالربع1024منعام مقارنة م
مميارريـال(37,4فيالمئة)6,1نسبتوارتفاعاًاألجلقصيراالئتمانالمصرفيفقدحققالسابق،
مميارريـال(فيالربعالسابق،0,03فيالمئة)0,02وتنسبرتفاعمميارريـال،مقارنةبا640,8ليبمغ

115,5مميارريـال(ليبمغ22,6فيالمئة)5,4األجلبنسبةمتوسطكذلكارتفعاالئتمانالمصرفيو
االئتمانوحققمميارريـال(خاللالربعالسابق،2,9فيالمئة)0,9مميارريـال،مقارنةبارتفاعنسبتو

مميار344,5(ليبمغنحوـالريمميار0,1)فيالمئة0,05وتنسبارتفاعًاطفيفاًاألجلطويلالمصرفي
.(خاللالربعالسابقريـالارممي39,2)فيالمئة21,8نسبتوبارتفاعريـال،مقارنة

 

 حسب النشاط القتصاديمطموبات المصارف التجارية  3-4-3
عاممنالربعالثانيخاللحسبالنشاطاالقتصاديإجمالياالئتمانالمصرفيالممنوحارتفع

بنسبم1024 )4,1ة ليبمغحوالي49,1فيالمئة 2120,8مميارريـال( مقارنة بارتفاعمميارريـال،
)3,7نسبتو المئة السابق42,2في الربع خالل ريـال( و،مميار بنياية الثانيحقق عامالربع من

فيالممنوحوبتحميلاالئتمانالمصر.ريـال(مميار218,1فيالمئة)22,8نسبتومارتفاعًاسنوياً1024
االقتصاديةخالل الثانيلألنشطة المصرفيالممنوحارتفاعيالحظ،م1024منعامالربع االئتمان

 بنسبة والمناجم التعدين )17,2لقطاع المئة ريـال(4,3في والغازو،مميار والكيرباء الماء لقطاع
9,1لزراعةوصيداألسماكبنسبةولقطاعا،مميارريـال(5,1فيالمئة)25,0والخدماتالصحيةبنسبة

لقطاعالتجارةو،مميارريـال(4,8فيالمئة)7,6ولقطاعالخدماتبنسبة،مميارريـال(2,2فيالمئة)
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 )5,4بنسبة المئة ريـال(21,4في لو،مميار بنسبة العام وشبو العام المئة5,3مقطاع في
 مميارريـال(28,2فيالمئة)4,0بةولقطاعاتأخرىبنس،مميارريـال(1,4)

لقطاعالبناءوالتشييدبنسبةو،مميارريـال(1,3فيالمئة)2,6لقطاعالصناعةواإلنتاجبنسبةو
لقطاعالتمويلبنسبةاالئتمانالمصرفيالممنوح(.وفيالمقابلانخفضمميارريـال0,2فيالمئة)0,1
 .مميارريـال(0,1فيالمئة)0,5طاعالنقلواالتصاالتبنسبةولقمميارريـال(2,1فيالمئة)3,9


 التجارية الحتياطيات ورأس المال واألرباح وفروع المصارف 3-5

مبنسبة1024منعامالربعالثانيرأسمالواحتياطياتالمصارفالتجاريةخاللانخفض
)2,6 المئة 4,0في ليبمغ ريـال( مق154,3مميار ريـال مميار بارتفاعارنة المئة24,4نسبتو في

المصارفالتجاريةإلىإجمالياحتياطياتوبمغتنسبةرأسمالو.فيالربعالسابق(ريـالمميار31,4)
في27,5مقارنةبنسبةفيالمئة،27,0حواليم1024منعامالربعالثانيالودائعالمصرفيةبنياية

9,7مبنسبة1024منعامالربعالثانيالسنويفينموىاعدلوارتفعمفينيايةالربعالسابق،المئة
) الثانيفيوبمغتأرباحالمصارفالتجارية.مميارريـال(11,5فيالمئة الربع م1024منعام

في4,1نسبتوبارتفاعأيفيالربعالسابق،مميارريـال20,3مميارريـالمقارنةبنحو20,7حوالي
مقارنًةبالربعالثانيمميارريـال(2,0فيالمئة)20,2وحققتارتفاعًانسبتومميارريـال(،0,4المئة)

.م1023منعام
 الثانيوفينياية الربع في1024منعام العاممة فروعالمصارفالتجارية عدد ارتفع م

،وحققعددفروعالمصارففرعًامقارنةبالربعالسابق16،أيبزيادةقدرىافرعاً2860المممكةليبمغ
فرعًا(مقارنًةبالربعالمقابلمن238فيالمئة)8,0اعًاسنويًانسبتوالتجاريةالعاممةفيالمممكةارتف

 العامالسابق.
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   مشتريات ومبيعات المصارف التجارية من النقد األجنبي 3-6

 

 مشتريات المصارف التجارية من النقد األجنبي 3-6-1  
م1024منعامالربعالثانينبيخاللإجماليمشترياتالمصارفالتجاريةمنالنقداألجانخفض

 25,0نسبتورتفاعباةـريـال،مقارنمميار957,2حواليمغيبمميارريـال(ل11,6فيالمئة)1,3ةبنسب
نسبتورتفاعافيحينسجل.مميارريـال(خاللالربعالسابق217,5)فيالمئة  فيالمئة26,3ًا

المصارفمنمشترياتوبمقارنةإجمالي.المقابلمنالعامالسابقمقارنًةبالربعمميارريـال(234,0)
مميار18,1فيالمئة)34,2المشترياتمنالعمالءبنسبةارتفاعيالحظالنقداألجنبيبالربعالسابق

وريـال( بنسبة، النقد )6,1المشترياتمنمؤسسة فيالمقابلمميارريـال(9,5فيالمئة انخفضت.
المصارفالمشترياتمنو،مميارريـال(18,9فيالمئة)39,8المصادراألخرىبنسبةمنمشترياتال

في0,1والمشترياتمنالمصـارفالمحميةبنسبة،(مميارريـال32,2فيالمئة)6,9الخارجيةبنسبة
مميارريـال(0,4المئة)

(.7)رسمبيانيرقم
 

 د األجنبيالمصارف التجارية من النق مبيعات 3-6-2
م1024منعامالربعالثانيمبيعاتالمصارفالتجاريةمنالنقداألجنبيخاللاجماليرتفعا
في9,4نسبتوبارتفاعريـال،مقارنةمميار892,3غنحوبمليمميارريـال(30,1فيالمئة)3,5بنسبة
ًاسنويًارتفاعامحقق1024عاممنالربعالثانيخاللو.مميارريـال(خاللالربعالسابق74,3المئة)
وبمقارنةإجمالي،مقارنًةبالربعالمقابلمنالعامالسابقمميارريـال(213,8)فيالمئة26,2نسبتو

المبيعاتلعمالءآخرينفيالمممكةارتفاعيالحظمبيعاتالمصارفمنالنقداألجنبيبالربعالسابق
 )29,4بنسبة المئة ريـال13,6في و،(مميار بنسبة حكومية لجيات المئة5,4المبيعات في

.وفيمميارريـال(9,1فيالمئة)1,1المبيعاتلممصارفخارجالمممكةبنسبةو(مميارريـال0,1)
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مميار0,9فيالمئة)44,8مبيعاتالمصارفمنالنقداألجنبيلمؤسسةالنقدبنسبةانخفضتالمقابل
لمصو،(ريـال ــــالمبيعات بنسبة الم5,7يارفة )ــفي ريـال(0,2ئة داخلومميار لممصارف المبيعات

 (.7)رسمبيانيرقممميارريـال(3,2فيالمئة)2,5ةبنسبالمممكـة
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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
فيالمئة21,3سبتومن1024منعام الربعالثانياللــــخارتفاعاًالمسددةوأوراقتحتالتحصيل

ل6,8) ريـال( تبمميار حوالي 61,1مغ مقارنة ريـال، المئة7,4ونسبتبانخفاضمميار في
نخفاضوحققتا.مميارريـال(فيالربعالسابق4,4) مقارنًةمميارريـال(2,1فيالمئة)2,9نسبتوًا

السابق العام من المقابل بالربع ا. الربع وبينتنتائج ارتفاع1024لثانيمنعام م وارداتلالتمويل
في41,9موادالبناءبنسبةوارداتول،مميارريـال(0,3فيالمئة)46,7المنسوجاتوالممبوساتبنسبة

) ريـال(1,1المئة ول،مميار بنسبة األجيزة )28,6واردات المئة ريـال(،0,3في وارداتولمميار
فيالمئة28,4السياراتبنسبة    فيالمئة20,0اآلالتبنسبةوارداتول،مميارريـال(2,9)

وارداتالسمعلومميارريـال(،0,4فيالمئة)6,0ارداتالموادالغذائيةبنسبةولو،مميارريـال(0,5)
.مميارريـال(2,2)فيالمئة4,4األخرىبنسبة

 
 لواردات وبالنسبة الخاصالممولة االقطاع بواسطة التجارية المصارف طريق عتماداتالعن

المفتوحةخالل عتماداتفقدسجلإجماليتمكاال،م1024منعام الربعالثانيالمستنديةالجديدة
ونسبتبانخفاضمميارريـال،مقارنة51,9مميارريـال(ليبمغحوالي1,1فيالمئة)4,3نسبتوارتفاعاً
مميار4,1فيالمئة)8,6نسبتوارتفاعاًحققكما.ـال(فيالربعالسابقمميارري2,5فيالمئة)1,9
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وارداتالمنسوجاتاالعتماداتالمستنديةلتارتفعحيث.مقارنًةبالربعالمقابلمنالعامالسابقريـال(
2,4)فيالمئة13,3وارداتموادالبناءبنسبةل،ومميارريـال(0,3فيالمئة)35,7والممبوساتبنسبة

انخفضتوفيالمقابل.مميارريـال(1,2فيالمئة)20,4األخرىبنسبةولوارداتالسمع،مميارريـال(
ل االعتماداتالمستندية بنسبة الغذائية المئة25,0وارداتالمواد (،0,7)في ريـال وارداتولمميار

ــاألج بنسبة )ـــفيالم20,8يزة وارداتلوـال(ـــمميارري0,1ئة 0,5)فيالمئة4,6السياراتبنسبة
.(8)رسمبيانيرقممميارريـال(0,2فيالمئة)2,4وارداتاآلالتبنسبةول(،مميارريـال
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 صادرات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية 3-8

االعتماداتتسجم بواسطة المصارفالتجارية طريق عن الخاصالممولة صادراتالقطاع
مغتبلمميارريـال(0,07فيالمئة) 0,1منسبتو1024منعامالربعالثانيخاللانخفاضاًالمفتوحة
.مميارريـال(فيالربعالسابق6,9فيالمئة)27,3نسبتوبانخفاضمميارريـال،مقارنة33,0حوالي

.مقارنًةبالربعالمقابلمنالعامالسابقمميارريـال(5,0فيالمئة)23,1نسبتوانخفاضاًتحققكما
 الثانيمنعام ارتفاع1024وبينتنتائجالربع واإلنتاجالحيوانيصادراتكلمنتمويلم الزراعة

67,4تمويلصادراتالموادالكيميائيةوالبالستيكيةبنسبةومميارريـال(،0,3فيالمئة)650,8بنسبة
4,7صادراتالمنتجاتالصناعيةاألخرىبنسبة،فيحينانخفضتمويل(مميارريـال2,2فيالمئة)
(.9)رسمبيانيرقميـال(مميارر2,5فيالمئة)

 الجغرافي التوزيع الوبدراسة االمفتوحةعتماداتاالتجاىات البمدانلتمويل حسب لصادرات

دولأمريكاارتفاعتمويلالصادراتإلىم،يالحظ1024منعامالربعالثانيالمصدرإليياخالل
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بنسبة المئة220,0الشمالية ريـال(0,04)في العربية،مميار الدول لى وا  المئة16,8بنسبة في
الو،ريـال(مميار0,7) لى األخـــــا  بنـــــبمدان ــــــرى الم0,5سبة )ــفي ريـال(0,2ئة المقابلمميار وفي .

لى،مميارريـال(0,1ئة)ــفيالم48,2سبةــــــبنالغربيةدولأورباإلىالصادراتتمويلانخفض بمدانوا 
لىومميارريـال(،0,4فيالمئة)12,8أوروبيةأخرىبنسبة ةفيالمئ23,8بنسبةأمريكاالالتينيةا 

لى،ريـال(مميار0,2) وا  بنسبة العربية الخميج لدول التعاون مجمس المئة2,7دول في
.(ريـالمميار0,1)
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 رابعاا: تطورات التقنية المصرفية
 نظام سريع 4-1

منالربعالثانيقدانخفضتخاللسريعلعممياتنظامالقيمةاإلجماليةأناتءحصااإلتبين
مميار3,8مايعادل)أيريـالمميار24,1لتبمغمميارريـال(2,3فيالمئة)8,6بنسبةم1024عام

 المدفوعاتالمفردة قيم مجموع وبمغ تقريبًا(، أمريكي مجموع23,7دوالر بمغ فيحين ريـال، مميار
بارتفاعأي مميارريـال2,4 وبمغمجموعمدفوعاتالعمالءنحو.مميارريـال0,5المدفوعاتالمجمعة

مميار21,8المدفوعاتمابينالمصارفةوبمغإجماليقيم.ربعالسابقفيالمئةعنال24,2نسبتو
.فيالمئةعنالربعالسابق20,5بانخفاضنسبتوريـال

 

 الشبكة السعودية للمدفوعات 4-2

 فقد لممدفوعات، السعودية بتطوراتالشبكة يتعمق فيما منأما المنفذة العمميات إجمالي بمغ
مميونعمميةبإجمالي389ممايقارب1024منعامالربعالثانياللخاللأجيزةالصرفاآلليخ
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 وبمغ.مميارريـالشممتعممياتالمصارفوعممياتالشبكةالسعودية285,0سحوباتنقديةقدرىا
مميون92,8منحو1024منعامالربعالثانيإجماليالعممياتالمنفذةمنخاللنقاطالبيعخالل

ألف24,7كمابمغإجماليعددأجيزةالصرفاآللي.مميارريـال45,0بيعاتقدرىاعمميةبإجماليم
المصدرةمنالمصارفبطاقاتالصرفاآلليعددبمغم،و1024منعامالربعالثانيبنيايةجياز

م1024منعامالربعالثانيفيمابمغعددأجيزةنقاطالبيعبنياية.مميونبطاقة29,6نحوالمحمية
ألفجياز.212,6حوالي
 

 المقاصة 4-3

فقدبمغعددالشيكاتالمقدمةمن،م1024منعامالثانيوبالنسبةإلحصاءاتالمقاصةلمربع
ريـال،وبمغمميار141,3مميونشيكًابقيمةإجماليةبمغت2,8غرفالمقاصـة)صـادرةوواردة(حوالي

فيماريـال،مميار269,0شيكبقيمةإجماليةبمغتمميون2,6والمؤسساتنحوعددشيكاتاألفراد
.مميارريـال73,3ألفشيكبقيمةإجماليةبمغت125,6بمـغعددالشيكـاتالمصدَّقـةحوالي

 
 : تطورات سوق األسهم المحمية خامساا 

ارتفع الربعالثانيفينيايةالمؤشرالعامألسعاراألسيم في0,4ةبنسبم1024منعام
مقارنة9523,01ليبمغالمئة فيالربعالسابق22,0نسبتوبارتفاعنقطة، حققارتفاعًاو،فيالمئة

نسبتو ةبنسبم1024منعامالربعالثانيعدداألسيمالمتداولةفيارتفعو.فيالمئة16,9سنويًا
.فيالربعالسابقفيالمئة56,8نسبتوبارتفاعسيم،مقارنةارممي10,9فيالمئةليبمغحوالي12,3

.م1023مقارنًةبالربعالمقابلمنعامفيالمئة34,3تونسبارتفاعاًعدداألسيمالمتداولةكماحقق
فيالمئةلتبمغ39,8ةبنسبم1024منعامالربعالثانيفيلألسيمالمتداولةاإلجماليةالقيمةارتفعتو

ارتفاعاًسجمتكما،فيالمئةفيالربعالسابق59,0نسبتوبارتفاعمميارريـال،مقارنة 654,9نحو
.مقارنًةبالربعالمقابلمنالعامالسابقفيالمئة66,9وتنسب


لتبمغفيالمئة2,0بنسبةم1024منعامالربعالثانيبنيايةالقيمةالسوقيةلألسيموارتفعت

،فيالمئة9,8بنسبةالسوقيةلألسيمالقيمةبالربعالسابقالذيارتفعتفيوريـالمقارنةمميار2945
و نسبتو ارتفاعًا لألسيم السوقية فيالمئة30,0حققتالقيمة الثانيمنعام بالربع .م1023مقارنًة

فيالمئة37,8نسبتوارتفاعاًم1024منعامالربعالثانيوسجلإجماليعددالصفقاتالمنفذةخالل
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مقارنةمميون20,7ليبمغحوالي ـنسببارتفاعصفقة، فيالربـفيالم49,5تو السـئة لـوسج،ابقـع
 (.20رسمبيانيرقم)مقارنًةبالربعالمقابلمنالعامالسابقئةـفيالم16,4نسبتوارتفاعاً

 Jun.13  Sep.13  Dec.13  Mar.14 Jun.14

               7497 7965 8536 9474 9513

                    392.3 314.3 294.5 468.4 654.9
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.ىيئةالسوقالمالية،وتداوللمصدر:ا

 
 سادساا: صناديق الستثمار

الربعالثانيإجماليأصولصناديقاالستثمارالمدارةمنقبلشركاتاالستثمارفيارتفع
بارتفاعرنة،مقامميارريـال225,9مميارريـال(ليبمغ7,5)فيالمئة6,9مبنسبة1024منعام
 )5,2نسبتو السابق5,1فيالمئة فيالربع حقق.مميارريـال( فيالمئة25,7نسبتواًعاارتفكما

.مقارنًةبالربعالمقابلمنالعامالسابقمميارريـال(25,7)
 
بنسبةصناديقاالستثماروبتحميلإجماليأصول يالحظارتفاعاألصولالمحمية في5,5،

ارتفاعمميارريـال،مقارنةب93,8مغبليم1024منعامالربعالثانيمميارريـال(في4,9)المئة
 )8,6نسبتو المئة السابق7,2في الربع في ريـال( ا.مميار المحمية نسبتورتفاعوسجمتاألصول ًا
بالربعالثانيمنعاممميارريـال(25,9فيالمئة)10,4 األجنبيةسجمتاألصـولو،م1023مقارنًة
مميار11,2لتبمغم1024منعامالربعالثانيخاللمميارريـال(1,6فيالمئة)23,3نسبتوارتفاعاً

 مقارنة بانخفاضريـال، )8,6نسبتو السابق2,8فيالمئة فيالربع ريـال( سجمتفيحين.مميار
.ربعالمقابلمنالعامالسابقمقارنًةبالمميارريـال(0,1فيالمئة)0,8نسبتوطفيفاًانخفاضاً
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في     المشتركينفيالصناديقاالستثمارية الثانيوانخفضعدد الربع بنسبة1024منعام م
ئةـــــفيالم0,7اضنسبتوـترك،مقارنةبانخفــألفمش154,2بمغـــمشترك(لي1186فيالمئة)0,9

المشترك2670) عدد وسجل السابق، الربع في نسبتومشترك( انخفاضًا المئة4,3ين في
السابقمشترك(22358) المقابلمنالعام بالربع بالنـأم.مقارنًة لــــــــــا الصـسبة ة،ـمــــامــقالعـناديـــــعدد
ــقـــف ــســـــــبنارتفعد ــف3,7بة قيدانص9)ــئــةالمي ليبمغ 149( في الثانيصندوقًا عامالربع من

.الربعالسابقخاللصندوقاً140معةمقارنم،1024



 :مؤسسات اإلقراض المتخصصة سابعاا:

 الربع خالل المتخصصة اإلقراض لمؤسسات القائمة القروض إجمالي عامالرابعسجل من
1023 نسبتو ارتفاعًا )2,2م المئة 3,0في حوالي ليبمغ ريـال( مقارنة172,6مميار ريـال، مميار

فيالربعالسابق.وحققبنياية1,8فيالمئة)2,0سبتوبارتفاعن منعامالرابعالربعمميارريـال(
مميارريـال(.11,3فيالمئة)8,9مارتفاعًاسنويًانسبتو1023

 
ارتفعم،فقد1023منعامالرابعالفعميمنالقروضفيالربعمنوحفيمايخصإجماليالم أما
مميارريـال(1,4فيالمئة)10,0نسبتونخفاضمميارريـال(مقارنـةبا3,9فيالمئة)41,2بنسبة

وسجل السابق، ارتفاعاًفيالربع نسبتو 32,2سنويًا كما إجماليالقروضالمسددةارتفعفيالمئة.
 الربع في المتخصصة اإلقراض عامالرابعلمؤسسات 1023من بنسبة المئة34,6م في

سجلمميارريـال(فيالربـعالسابق،و3,6فيالمئة)90,0نسبتـوبارتفاعيـال(،مقارنـةمميارر1,6)
صافيإقـراضمؤسساتاإلقراضالمتخصصةفيالربعارتفعفيالمئة.و228,6ارتفاعًاسنويًانسبتو

في77,3نسبتوبانخفاضمميارريـال(،مقارنـة2,3فيالمئة)74,8مبنسبة1023منعـامالرابع
فيالمئـة.44,2ًاسنويًانسبتونخفاضمميارريـال(فيالربعالسابق،وحققا6,0المئة)


اإلقراضالمتخصصة مؤسسات وبتفصيل عام من الرابع الربع ارتفاعيالحظم1023خالل
ال(مميارريـ2,6فيالمئة)100,9صندوقالتنميةالصناعيةالسعوديبنسبةالقروضالممنوحةمن

،وارتفعتالقروضالممنوحةمميارريـال(فيالربعالسابق0,5فيالمئة)233,2نسبتوبارتفاعمقارنة
19,4(مقارنةبانخفاضنسبتوريـالمميار1,5فيالمئة)94,0منصندوقاالستثماراتالعامةبنسبة
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صندوقالتنميةالزراعيةمنحةالقروضالممنووارتفعت(فيالربعالسابق،ريـالمميار2,2فيالمئة)
مميارريـال(0,02فيالمئة)4,4نسبتوبارتفاعمميارريـال(،مقارنة0,24فيالمئة)69,1بنسبة

السابق فيالربع منوارتفعت. القروضالممنوحة في5,7البنكالسعوديلمتسميفواالدخاربنسبة
.مميارريـال(فيالربعالسابق0,1فيالمئة)22,3نسبتونخفاضمميارريـال(،مقارنةبا0,2المئة)

م1023وفيالمقابلانخفضتالقروضالممنوحةمنصندوقالتنميةالعقاريةفيالربعالرابعمنعام
(فيريـالمميار2,5فيالمئة)16,4(مقارنةبانخفاضنسبتوريـالمميار0,3فيالمئة)7,8بنسبة

حجميالحظارتفاعم1023خاللالربعالرابعمنعامتسديدمبالغاإلقراضنسبةلوبالالربعالسابق.
مقارنة1,2فيالمئة)263,7السعوديلمتسميفواالدخاربنسبةمبنكلالمبالغالمسددة مميارريـال(

بنسبةالصناعيةصندوقالتنميةلو،مميارريـال(فيالربعالسابق0,5فيالمئة)55,9نسبتوبارتفاع
مميارريـال(فيالربع0,3فيالمئة)29,6نسبتوبانخفاضمميارريـال(،مقارنة0,2فيالمئة)9,9

(مقارنةبانخفاضنسبتوريـالمميار0,2)فيالمئة202,6لصندوقالتنميةالزراعيةبنسبةو،السابق
في21,8العامةبنسبةلصندوقاالستثماراتو،(فيالربعالسابقريـالمميار0,2فيالمئة)53,2
(فيالربعالسابق.ريـالمميار1,7فيالمئة)145,8(مقارنةبارتفاعنسبتوريـالمميار0,5المئة)

م1023خاللالربعالرابعمنعاملصندوقالتنميةالعقاريةالمبالغالمسددةالمقابلانخفضحجمفي
(فيريـالمميار0,8فيالمئة)257,3رتفاعنسبتو(مقارنةباريـالمميار0,1فيالمئة)24,7بنسبة

الربعالسابق.
 

 م2114  من عام الربع الثانيالتطورات اإلشرافية والتشريعات المصرفية خالل  :ثامناا 
منالربعالثانيخالللمقطاعالمصرفيالعديدمنالتعاميمالعربيالسعوديالنقدأصدرتمؤسسة

مأبرزىا:1024عام


 صدور رقم المؤسسة 352000095028تعميم لجنةىـ11/07/2435وتاريخ وثيقة بشأن
عمىأطرافبازلالمتعمقةبالرقابةالمصرفيةحولمتطمباترأسالمالالنكشافاتالمصارف

 م.1024عاممنفيشيرأبريلالصادرةمقابمةمركزية
  رقم المؤسسة تعميم 352000095012صدور 11/07/2435وتاريخ ىـ لجنةبشأن وثيقة

مخاطرائتماناألطرافانكشافاتاألسموبالموحدلقياسحولالرقابةالمصرفيةبالمتعمقةبازل
 م.1024منفيشيرمارسالصادرةالمقابمة
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م2114  من عام الربع الثانيخالل في القتصاد السعودي  التنظيميةالتطورات أبرز  :تاسعاا 
 
 

 ب الوزراء مجمس قرار صدور 24/04/1024تاريخ الموافق عمى24/06/2435م بالموافقة ه
م تحت " التجاري لمتحكيم السعودي المركز " باسم مركز التجاريةظإنشاء الغرف مجمس مة

ذاتالصمةوفقما والمدنية فيالمنازعاتالتجارية والصناعيةلإلشرافعمىإجراءاتالتحكيم
 ضائيةالتجاريةوالمدنيةالمستقرة.تقتضيبواألنظمةالمرعيةوالمبادئالق

 نظامىـبالموافقةعمى24/06/2435مالموافق24/04/1024صدورقرارمجمسالوزراءبتاريخ
المعموماتالوطنيفيوزارة إلىمركز إلكترونيًا المنشآتالخاصة نقلمعموماتالمتعاممينمع

 الداخمية)نظامشموساألمني(.
 الوزراء مجمس قرار صدور 18/04/1024بتاريخ الموافق عمى18/06/2435م بالموافقة ه

في العمل ومكاتب المناطق في الوزارة لفروع تنظيمي وىيكل العمل، وزارة لديوان إداري تنظيم
 المحافظات.

 بالموافقةعمى06/07/2435مالموافق1024/05/05صدورقرارمجمسالوزراءبتاريخ أنىـ
نالغراماتأومنقيمةالبضائعأووسائطالنقلالتيضبطياموظفوتعاملالمبالغالمتحصمةم

مصمحةالجماركالعامةالتيتحكمفيياالمحكمةالمختصةفيجرائمتيريباألسمحةوالذخائروفقًا
الخميجالعربية.لدوللماتقررفينظام)قانون(الجماركالموحدلدولمجمسالتعاون

  الوزراء مجمس قرار صدور 29/05بتاريخ 1024/ الموافق عمى10/07/2435م بالموافقة ىـ
 .مشروعالنقلالعامفيالدماموالقطيف،وتكميفأمانةالشرقيةبتأسيسشركةخاصةلممشروع

  الممكيةصدور الموافقة الموافق29/05/1024بتاريخ 10/07/2435م (عمىقانونىـ نظام (
 لدولالخميجالعربية.لدولمجمسالتعاونالتجاريةالعالمات

  الممكيصدور األمر 29/05بتاريخ 1024/ الموافق ىـ10/07/2435م بالموافقة خطةعمى
 .ريـالمميار80خمسيةلدعممشروعتطويرالتعميمالعامبتكمفة

  بتاريخ الوزراء مجمس قرار 16/05صدور 1024/ الموافق عمىىـ17/07/2435م بالموافقة
 والسفروالسياحة.اإليواءالسياحيوالمرشدينالسياحيينتنظيمجمعياتمرافق
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 طرحىـبالموافقةعمى28/08/2435مالموافق26/06/1024صدورقرارمجمسالوزراءبتاريخ
منالمنافسةالعامة،عمىأنتقومشركةقطاراتواستثناؤهمشروعالنقلالعامبمدينةمكةالمكرمة

 .مشروعمكةلمنقلالعامبإدارةتنفيذال
  بتاريخ مجمسالوزراء قرار م13/06/1024صدور عمىه15/08/2435الموافق بالموافقة

 نظاماآلثاروالمتاحفوالتراثالعمراني.





