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٣ 

 أوالال: التطورات النقدية:   ً                     
 عرض النقود          ١-١ 

فـي الـمـئـة                      ٢,٧م ارتـفـاعـاا نسـبـتـه         ً        ٢٠١٤) خـالل الـربـع الـرابـع مـن عـام                           ٣حقق عرض النقود بتعريفه الشامـل (ن                                   
مليار ريـال) فـي الـربـع                         ٣٧,٢في المئة (            ٢,٣مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته                                     ١٧٢٩,٤مليار ريـال) ليبلغ نحو                          ٤٥,١(   

مـلـيـار ريــال) (رسـم                     ١٨٤,٢فـي الـمـئـة (            ١١,٩م نمواا سنوياا نسـبـتـه      ً      ً        ٢٠١٤السابق. كما حقق بنهاية الربع الرابع من عام                                            
 ).  ١بياني رقم           

 

م، يالحظ ارتفاع عـرض الـنـقـود بـتـعـريـفـه                                   ٢٠١٤) خالل الربع الرابع من عام                           ٣وبتحليل مكونات عرض النقود (ن                             
فـي الـمـئـة            ٦٦,١مليار ريـال أو ما نســـبـتـه                             ١١٤٣,٠مليار ريـال) ليبلغ حوالي                            ٤٤,٠في المئة (            ٤,٠) بنسبة         ١الضيق(ن       

مليار ريـال) في الربع السابق. وسجل بـنـهـايـة                                             ٨,٣في المئة (            ٠,٨) مقارنة بارتفاع نسبته                        ٣من إجمالي عرض النقــــود (ن                           
) فـقـد       ٢مـلـيـار ريــال). أمـا عـرض الـنـقـود (ن                                 ١٤٢,٥في المئة (            ١٤,٢م ارتفاعاا سنوياا نسبته         ً      ً        ٢٠١٤الربع الرابع من عام                     

مـلـيـار         ١٥٤١,٧مليار ريـال) لـيـبـلـغ نـحـو                          ٤١,٢في المئة (            ٢,٧م ارتفاعاا نسبته         ً        ٢٠١٤سجل خالل الربع الرابع من عام                             
مـلـيـار         ٤٩,٧فـي الـمـئـــــــة (               ٣,٤) مقارنة بارتفاع نسبتـه                        ٣في المئة من إجمالي عرض النقود (ن                                  ٨٩,١ريـال أو ما نسبته                   

  ١٩٦,٢فـي الـمـئـة (            ١٤,٦م ارتـفـــــاعـاا سـنـــــــويـاا نسـبـتـه           ً         ً        ٢٠١٤ريـال) في الربع السابق. وسجل بنهاية الربع الرابع من عام                                                         
 مليار ريـال).             

 



٤ 

 القاعدة النقدية                ٢-١

مليــــار ريــال)                   ٣٥,٦فــي المـــــئة (                   ١٠,٨م بنـــــسبة              ٢٠١٤ارتفعت القـاعدة النقـــدية خــالل الربع الرابع مــن عـــام                                                           
فـي حـيـن سـجـلـت               .مليار ريـال) في الربع السـابـق                              ٧,٢في المئة (            ٢,٢مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته                                     ٣٦٦,٩لتبلغ       

 مليار ريـال).               ٢٣,٣في المئة (            ٦,٨م ارتفاعاا سنوياا نسبته         ً      ً        ٢٠١٤بنهاية الربع الرابع من عام                            

م يالحظ أن النقـد الـمـتـداول خـارج الـمـصـارف                                       ٢٠١٤وبتحليل مكونات القاعدة النقدية خالل الربع الرابع من عام                                                        
فـي الـمـئـة            ٤,٣مليار ريـال، مقارنةة بارتفاع نسبتـه                   ً                  ١٥٣,٨مليــار ريـال) ليبلغ نحو                            ٤,٣في المئة (            ٢,٧انخفض بنسبة             

فـي الـمـئـة            ٧,٤م ارتفاعـــاا سنوياا نسبته            ً      ً        ٢٠١٤وسجـــل بنهاية الربع الرابع من عام                                      .مليـــار ريـال) في الربع السابق                                 ٦,٥(   
 مليار ريـال).               ١٠,٦( 

  ٤٥,٤فـي الـمـئـة (            ٣٢,٣م بـنـسـبـة         ٢٠١٤وارتفعت ودائع المصارف لدى المؤسسة في الـربـع الـرابـع مـن عـام                                                            
مـلـيـار ريــال) فـي الـربـع                         ٤,٩فـــي المــــئـة (                 ٣,٤مليــار ريـــال، مــقارنة بانخفاض نــســـبته                                                ١٨٦,٠مليار ريـال) لتــبلغ نـــحو                           

مليار ريــال)، وحـقـق                      ٨,٨في المئة (            ٥,٠م ارتفاعاا سنوياا نسبته         ً      ً        ٢٠١٤وقد سجلت بنهاية الربع الرابع من عام                                       .السابق      
مـلـيـار ريــال، مـقـارنـة بـارتـفـاع                               ٢٧,١مليار ريـال) ليبلغ نحـو                          ٥,٤في المئة (            ١٦,٧النقد في الصندوق انخفاضاا نسبته                        ً        

م ارتـفـاعـاا سـنـويـاا         ً      ً  ٢٠١٤وسجل بنهاية الربع الرابع من عام                                   .مليار ريـال) في الربع السابق                              ٥,٥في المئة (            ٢٠,٥نسبته       
 مليار ريـال).               ٣,٩في المئة (            ١٦,٨نسبته       

 

 المركز المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي                                           ٣-١

تشير البيانات األولية للمركز المالي للمؤسسة إلى أن إجمالي الموجودات األجنبـيـة قـد حـقـق خـالل الـربـع الـرابـع                                                                                                    
مليـار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبتـه                                      ٢٧٣٥,٤مليار ريـال) ليبلغ                      ٤٢,٤في المئة (            ١,٥م انخفاضاا نسبته         ً        ٢٠١٤من عام        

مـلـيـار         ٣٤,٩فـي الـمـئـة (            ١,٣وسـجـل ارتـفـاعـاا سـنـويـاا نسـبـتـه            ً      ً          .مليار ريـال) خالل الربع السابق                               ٢٥,٩في المئة (            ٠,٩
م   ٢٠١٤م، وسجل صــافي األصـول األجـــنبية خــالل الربـع الـرابـع مــــن عــــــــــام                                                                   ٢٠١٤ريـال) بنهاية الربع الرابع من عام                                   

فـي الـمـئـة            ٠,٩مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته                                     ٢٧١٦,٠مليار ريـال) ليبلغ                      ٤٥,٨فــــي المـــئة (                   ١,٧انخفاضاا نسبــته       ً          
فـي الـمـئـة            ١,١م ارتفاعاا سنوياا نسبته         ً      ً        ٢٠١٤وسجل بنهاية الربع الرابع من عام                                   .مليار ريـال) في الربع السابق                              ٢٥,٢(   
 ).      ٢مليار ريـال) (رسم بياني رقم                               ٢٨,٢( 

  ٢٠,٧م ارتفاعاا نسـبـتـه         ً        ٢٠١٤وحقق إجمالي الودائع بالعملة المحلية لجهات أجنبية خالل الربع الرابع من عام                                                                             
مليار ريـال) خالل الربـع                          ٠,٤في المئة (            ٤,٩مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته                                     ٩,٧مليار ريـال) ليبلغ                      ١,٧في المئة (          

 م.  ٢٠١٤مليار ريـال) بنهاية الربع الرابع من عام                                           ٣,٣في المئة (            ٥٢,٥كما ســـجل ارتفاعاا سنوياا نسبته                  ً      ً          .السابق      
 



٥ 

 األصول االحتياطية                ٤-١

فـي      ١,٧م انخفـاضـاا  نسـبـتـه         ً         ٢٠١٤سجل إجمالي األصول االحتياطية لمؤسسة النقد خالل الربع الرابع من عام                                                                   
مـلـيـار ريــال) خـالل                    ٢٢,٨في المـئـة (            ٠,٨مليار ريـال، مقارنة بارتـــفاع نسبته                                        ٢٧٤٦,٣مليار ريـال) ليبلغ                      ٤٧,١المئة (       

م (رسـم        ٢٠١٤مليار ريـال) بنهاية الربـع الـرابـع مـن عـام                                           ٢٤,٩في المئة (            ٠,٩وحقق ارتفاعاا سنوياا نسبته            ً      ً          .الربع السابق            
 ).  ٣بياني رقم           

م مـقـارنـةة بـالـربـع السـابـق، فـقـد        ً                     ٢٠١٤وبتحليل مكونات إجمالي األصول االحتياطية خالل الـربـع الـرابـع مـن عـام                                                                
مليار ريــال،                ١٤,٧مليار ريـال) ليبلغ                      ٢,٥في المئة (            ١٤,٣انخفض الوضع االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة                                                   

مـلـيـار ريــال، فـي حـيـن                       ٧٠٢,٣مـلـيـار ريــال) لـتـبـلـغ                      ٣٧,١فـي الـمـئـة (            ٥,٦وحققت الودائع في الخارج ارتـفـاعـاا نسـبـتـه                               ً        



٦ 

مليار ريــال.                ١٩٩٣,٧مليار ريـال) لتبلغ                      ٨١,٠في المئة (            ٣,٩انخفضت االستثمارات باألوراق المالية في الخارج بنسبة                                                   
مـلـيـار ريــال، واسـتـقـر                       ٣٤,٠مليار ريـال) ليـبـلـغ                      ٠,٨في المئة  (             ٢,٣كما انخفض رصيد حقوق السحب الخاصة بنسبة                                        

 مليون ريـال.                ١٦٢٤احتياطي الذهب عند                   
 

 ثانياا: السياسة النقدية:     ً                    
استمرت مؤسسة النقد العربي السعودي في إتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحـقـيـق اسـتـقـرار األسـعـار ودعـم مـخـتـلـف                                                                                                   

القطاعات االقتصادية بما يتالءم مع التطورات االقتصادية المحلـيـة والـعـالـمـيـة ودعـم الـمـصـارف الـمـحـلـيـة لـلـقـيـام بـدورهـا                                                                                                         
م عـلـى نـفـس اإلجـراءات الـمـتـبـعـة                            ٢٠١٤التمويلي في االقتصاد المحلي. وقد أبقت المؤسسة خالل الربع الرابع مـن عـام                                                                      

 م وهي على النحو التالي:                       ٢٠١٤خالل الربع الثالث من عام                         

فـي الـمـئـة، وكـذلـك اإلبـقـاء عـلـى                              ٢دون تغيير عند                 (Repo Rate)اإلبقاء على معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء                                             . ١
في المئة. وقد بلغ المتوسط الـيـومـي لـمـا                                        ٠,٢٥عند        (Reverse Repo Rate)معدل عائد إعادة الشراء المعاكس                              

م   ٢٠١٤مليـون ريــال خـالل الـربـع الـرابـع مـن عـام                                       ٢٥٤قامت به المؤسسة من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء نحو                                                     
م، فـيـمـا بـلـغ الـمـتـوسـط الـيـومـي التـفـاقـيـات إعـادة الشـراء                                                  ٢٠١٤مليون ريـال فـي الـربـع الـثـالـث مـن عـام                                    ١٠١مقابل       

مليار ريـال في الـربـع الـثـالـث مـن عـام                                      ٧٣,١م مقارنة بنحو               ٢٠١٤مليار ريـال للربع الرابع من عام                                   ٦٨,١المعاكس         
 م.  ٢٠١٤

فـي الـمـئـة،             ٧على الـودائـع تـحـت الـطـلـب عـنـد                             (Cash Reserve Ratio)اإلبقاء على نسبة االحتياطي القانوني                                    . ٢
 في المئة.           ٤وعلى الودائع الزمنية واالدخارية عند                                    

لتشجيع المصارف المحلية على توجيه السيولة نحو اإلقراض، أبقت المؤسسة على احتساب تسعيرة أذونـات مـؤسـسـة                                                                                                   . ٣
وأبـقـت سـقـف االشـتـراك                     (SIBID)في المئة من تسعيرة فائدة اإليـداع بـيـن الـبـنـوك                                              ٨٠النقد دون تغيير على أساس                          

 مليار ريـال.                ٩األسبوعي للبنوك المحلية عند حوالي                                  

في نهايـة الـربـع الـرابـع مـن                            SIBOR)    (استقرت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة ثالثة أشهر                                                                      . ٤
في المئة. وبلغ الفارق بين أسعار الفائدة على الودائع بالريـال والدوالر لفترة ثالثة أشـهـر                                                                                       ٠,٨٥٧٥م عند       ٢٠١٤عام     
نـقـطـة أسـاس فـي نـهـايـة الـربـع                            ٧٢م مـقـارنـة بــ             ٢٠١٤نقطة أساس لصالح الريـال بنهاية الربع الرابع لـعـام                                                    ٦٠نحو     

 . ٣,٧٥م. أما بالنسبة لسعر صرف الريـال مقابل الدوالر فقد استقر عند سعره الرسمي البالغ                                                                               ٢٠١٤الثالث لعام             

، فـلـم تـقـم الـمـؤسـسـة بـإجـراء أي عـمـلـيـات                                    Foreign Exchange)    (وفيما يخص عمليات مـقـايضـة الـنـقـد االجـنـبـي                                     . ٥
 م.  ٢٠١٤مقايضة مع البنوك المحلية في الربع الرابع من عام                                                 



٧ 

 ثالثاا: تطورات النشاط المصرفي:    ً                         
 الودائع المصرفية                 ١-٣

  ٤٩,٤فـي الـمـئـة (            ٣,٢م ارتـفـاعـاا نسـبـتـه         ً        ٢٠١٤سجل إجمالي الودائع المصرفية خالل الربع الـرابـع مـن عـام                                                       
مـلـيـار ريــال) خـالل الـربـع                          ٣٠,٦فـي الـمـئـة (            ٢,١مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته                                     ١٥٧٥,٦مليار ريـال) ليبلغ نحو                        

مـلـيـار ريــال). فـي                    ١٧٣,٦فـي الـمـئـة (            ١٢,٤م ارتفاعاا سنوياا نسبته         ً      ً        ٢٠١٤السابق. وحقق بنهاية الربع الرابع من عام                                         
 ).      ٤في المئة (رسم بياني رقم                           ٩١,١)   ٣حين بلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن                                                              

م، يـتـضـح ارتـفـاع الـودائـع تـحـت الـطـلـب                                  ٢٠١٤وبتحليل مكونات الودائع حسب النوع خالل الربع الرابـع مـن عـام                                                          
  ١,٨فـي الـمـئـة (            ٠,٢مليار ريـال، مقارنـة بارتفاع نسـبـتـه                                      ٩٨٩,٢مليار ريـال) لتبلغ نحو                          ٤٨,٣في المئة (            ٥,١بنسبة       

م حققت الودائع تحت الطلب ارتفاعاا سنوياا نسـبـتـه                                ً      ً        ٢٠١٤مليار ريـال) خالل الربع السابق. وبنهاية الربع الرابع من عام                                                            
مـلـيـار ريــال)                ٢,٨في المئة (            ٠,٧مليار ريـال). وانخفضت الودائع الزمنية واالدخارية بنسبة                                                         ١٣١,٩في المئة (            ١٥,٤
مـلـيـار ريــال) خـالل الـربـع السـابـق. وحـقـقـت                                        ٤١,٤في الـمـئـة (            ١١,٥مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته                                     ٣٩٨,٧لتبلغ       

فـي      ٢,١. في حين ارتفعت الودائع األخرى شبه النقدية بنسبة                                                 مليار ريـال)              ٥٣,٧(   في المئة            ١٥,٦ارتفاعاا سنوياا نسبته       ً      ً        
مـلـيـار ريــال) خـالل                    ١٢,٥في الـمـئـة (            ٦,٤مليار ريـال مقارنـة بانخفاض نسبته                                     ١٨٧,٧مليار ريـال) لتبلغ                      ٣,٩المئة (       

 مليار ريـال).               ١٢,٠في المئة (            ٦,٠الربع السابق، وحققت انخفاضاا سنوياا نسبته                           ً      ً        
 



٨ 

   موجودات ومطلوبات المصارف التجارية                                   ٢-٣

  ٢١٣٢,٦م حـوالـي         ٢٠١٤بلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف الـتـجـاريـة بـنـهـايـة الـربـع الـرابـع مـن عـام                                                                             
مـلـيـار         ٣٦,٨فـي الـمـئـة (            ١,٨مليار ريـال)، مقارنة بارتـفـاع نسـبـتـه                                      ٦٤,١في المئة (            ٣,١مليار ريـال، أي بارتفاع نسبته                               

  ٢٣٩,٣في الـمـئـة (            ١٢,٦م ارتفاعاا سنوياا نسبته         ً      ً        ٢٠١٤ريـال) خالل الربع السابق. كما سجل بنهاية الربع الرابع من عام                                                             
 مليار ريـال).             

 

 الموجودات والمطلوبات األجنبية للمصارف التجارية                                                 ٣-٣ 

فـي      ١١,١م ارتـفـاعـاا نسـبـتـه         ً        ٢٠١٤سجل إجمالي األصول األجنبية للمصارف التجارية خالل الربع الرابع من عام                                                                   
مليار ريـال) خالل                    ١,٦في المئة (            ٠,٧مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته                                     ٢٥١,٦مليار ريـال) ليبلغ حوالي                            ٢٥,٠المئة (       

ً             ٤٠,٩في المئة (            ١٩,٤الربع السابق. في حين سجل ارتفاعاا سنوياا نسبته                                ً      ً         في المئـة            ١١,٨مليار ريـال)، مشكالال ما نسبته                  
 ).  ٥في المئة في نهاية الربع السابق (رسم بياني رقم                                                 ١١,٠من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بما نسبته                                                  

في المـئـة            ١٦,٤م ارتفاعاا نسبته         ً        ٢٠١٤وسجلت المطلوبات األجنبية للمصارف التجارية خالل الربع الرابع من عام                                                                  
مـلـيـار ريــال) خــــالل                      ٤,٦فـي الـمـــــــئـة (               ٦,١مليار ريـال، مـقارنة بارتفـاع نسـبـتـه                                      ٩٢,٣مليار ريـال) لتبلغ حوالي                            ١٣,٠(   

فـي      ٤,٣مـلـيـار ريــال)، مشـكـلـةة بـذلـك نسـبـة                   ً              ١٧,٩في المـــــــئـة (                  ٢٤,٠الربـــع السابق. كما ســـجلت ارتفاعاا سنــــوياا نـسبته                                    ً          ً         
في المئة فـي نـهـايـة الـربـع السـابـق. وارتـفـع صـافـي                                               ٣,٨المئة من إجمالي مطلوبات المصارف التجارية مقارنة بما نسبته                                                           
مليار ريـال) ليـبـلـغ                      ١٢,١في المئة (            ٨,٢م بنسبة         ٢٠١٤األصول األجنبية للمصارف التجارية بنهاية الربع الرابع من عام                                                           

     مليار ريـال) خالل الربع السابق.                                ٢,٩في المئة (            ٢,٠مقارنة بانخفاض نسبته                      مليار ريـال               ١٥٩,٣



٩ 

 مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين الخاص والعام                                                   ٤-٣

  ٠,٧م بنـسـبـة         ٢٠١٤ارتفعت مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين الخاص والعام خالل الربع الرابع من عام                                                                                  
مـلـيـار ريــال) فـي                   ٣١,٦فـي الـمـئـة (            ٢,٤مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبتـه                                     ١٣٥٥,٢مليار ريـال) لتبلغ                      ٩,٠في المئة (          

مـلـيـار ريــال)،                 ١٣٧,٨في المـئـة (            ١١,٣م نسبته         ٢٠١٤الربع السابق، وسجلت ارتفاعاا سنوياا بنهاية الربع الرابع من عام                           ً      ً                             
في المئـة مـن إجـمـالـي الـودائـع الـمـصـرفـيـة                                       ٨٦,٠وبلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين الخاص والعام                                                              

 في المئة في نهاية الربع السابق.                                   ٨٨,٢مقارنة بنسبة              
 

 مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص                                          ١-٤-٣

في المـئـة            ٠,٣م بنسبة         ٢٠١٤ارتفعت مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خالل الربع الرابع من عام                                                                         
مليار ريـال) خالل الربـع                          ٣٦,٧في المئة (            ٣,٠مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته                                     ١٢٥٦,٢مليار ريـال) لتبلغ نحو                          ٤,٣(   

مليار ريـال). وبـلـغـت                       ١٣٢,٦في المئة (            ١١,٨م ارتفاعاا سنوياا نسبته         ً      ً        ٢٠١٤السابق، وسجلت بنهاية الربع الرابع من عام                                          
نسبة مطلوبات المصارف التجارية مـن الـقـطـاع الـخـاص إلـى إجـمـالـي الـودائـع الـمـصـرفـيـة بـنـهـايـة الـربـع الـرابـع مـن عـام                                                                                                      

 ).  ٦في المئة في نهاية الربع السابق (رسم بياني رقم                                                 ٨٢,٠في المئة، مقارنة بنسبة                          ٧٩,٧م نحو       ٢٠١٤
 

 مطلوبات المصارف التجارية من القطاع العام                                          ٢-٤-٣

فـي الـمـئـة                  ٥,٠م بـنـسـبـة         ٢٠١٤ارتفعت مطلوبات المصارف التجارية من القطاع العام خالل الربع الرابع من عـام                                                                         
مليار ريـال) خـالل الـربـع                          ٥,١في المئة (            ٥,٢مليار ريـال، مقارنة بانخفاض نسبته                                     ٩٨,٩مليار ريـال) لتبلغ حوالي                            ٤,٧(   

مليار ريـال). وبلغت نسبـة                            ٥,٢في المئة (            ٥,٥م ارتفاعاا سنوياا نسبته         ً      ً        ٢٠١٤السابق، وسجلت بنهاية الربع الرابع من عام                                          
إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع العام وشبه العام إلى إجمالي الودائع المصـرفـيـة فـي نـهـايـة الـربـع الـرابـع                                                                                                              

 ).  ٦في المئة في نهاية الربع السابق  (رسم بياني رقم                                                  ٦,٢في المئة مقارنة بنسبة                         ٦,٣م حوالي         ٢٠١٤من عام        

م مـقـارنـة بـالـربـع السـابـق، فـقـد حـقـق                                 ٢٠١٤وبتحليل االئتمان المصرفي حسب اآلجال خالل الربع الرابع من عام                                                             
مـلـيـار ريــال، مـقـارنـة                       ٦٢١,٣مـلـيـار ريــال) لـيـبـلـغ                      ٦,٨فـي الـمـئـة (            ١,١االئتمان المصرفي قصير األجل ارتفاعاا نسبته                                 ً        

مليار ريـال) في الربع السابق، وكذلك ارتـفـع االئـتـمـان الـمـصـرفـي مـتـوسـط األجـل                                                                        ٢٦,٣في المئة (            ٤,١بانخفاض نسبته               
مـلـيـار         ١,٦في الـمـئـة (            ٠,٧مليار ريـال، مقارنة بانخفاض نسبته                                     ٢٣٧,٧مليار ريـال) ليبلغ                      ١٣,٩في المئة (            ٦,٢بنسبة       

مليار ريـال) ليبـلـغ                      ٩,٢في المئة (            ٢,٣ريـال) خالل الربع السابق، وحقق االئتمان المصرفي طويل األجل انخفاضاا نسبته                                                               ً        
 مليار ريـال) خالل الربع السابق.                                  ٥٦,٢في المئة (            ١٦,٣مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته                                     ٣٩١,٦نحو     



١٠ 

 مطلوبات المصارف التجارية حسب النشاط االقتصادي                                              ٣-٤-٣

م بـنـسـبـة         ٢٠١٤ارتفع إجمالي االئتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط االقـتـصـادي خـالل الـربـع الـرابـع مـن عـام                                                                                  
ملـيـار         ٢٨,٣في المئة (            ٢,٣مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته                                     ١٢٥٠,٦مليار ريـال) ليبلغ حوالي                            ١١,٥في المئة (            ٠,٩

  ١٣٠,١فـي الـمـئـة (            ١١,٦م ارتـفـاعـاا سـنـويـاا نسـبـتـه         ً      ً        ٢٠١٤ريـال) خالل الربع السابق، وحقق بنهاية الربع الرابع من عام                                                          
م، يـالحـظ         ٢٠١٤مليار ريـال). وبتحليل االئتمان المصرفي الممـنـوح لـألنشـطـة االقـتـصـاديـة خـالل الـربـع الـرابـع مـن عـام                                                                                        

مـلـيـار ريــال)، ولـقـطـاع                        ٠,٩فـي الـمـئـة (            ٧,٠انخفاض االئتمان المصرفي الممنوح لقطاع الزراعة وصيد األسماك بنسبة                                                                
  ٢,٨مليار ريـال)، ولقطاع الماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحية بنسبة                                                                     ٣,١في المئة (            ٦,٦النقل واالتصاالت بنسبة                      

مليار ريـال)، ولـقـطـاع الـخـدمـات بـنـسـبـة                                      ١,٧في المئة  (             ٢,٠مليار ريـال)، ولقطاع البناء والتشييد بنسبة                                              ١,٠في المئة (          
مـلـيـار ريــال)، ولـقـطـاع الـتـجـارة                                ١,٤في المئة (            ٠,٩مليار ريـال)، ولقطاع الصناعة واالنتاج بنسبة                                              ١,٢في المئة (            ١,٩

مليار ريـال). وفي المقابل ارتفع االئتمان المصرفي الممنوح للقطاع الحكومي وشبه الـحـكـومـي                                                                                       ١,٣في المئة (            ٠,٥بنسبة       
مـلـيـار ريــال)، ولـقـطـاع الـتـعـديـن                                ٤,١في المئة (            ١٣,١مليار ريـال)، ولقطاع التمويل بنسبة                                      ٥,٦في المئة (            ١٣,٩بنسبة       

 مليار ريـال).               ١١,٢في المئة  (             ٢,٣مليار ريـال)، وللقطاعات االخرى بنسبة                                       ١,٢في المئة (            ٦,٢والمناجم بنسبة                
  

 االحتياطيات ورأس المال واألرباح وفروع المصارف التجارية                                                     ٥-٣

فـي الـمـئـة                    ١,١م بـنـسـبـة         ٢٠١٤انخفض رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية خـالل الـربـع الـرابـع مـن عـام                                                                  
مليار ريـال) في الـربـع السـابـق.                                 ٣,٣في المئة (            ١,٣مليار ريـال مقارنة بانخفاض نسبته                                    ٢٤٨,١مليار ريـال) ليبلغ                      ٢,٨(   



١١ 

م   ٢٠١٤وبلغت نسبة رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الـربـع الـرابـع مـن عـام                                                                                                      
في المئة في نهاية الربع السابق، وارتفع معدل نموها السنوي في الربع الرابـع                                                                            ١٦,٤في المئة، مقارنة بنسبة                          ١٥,٧حوالي       

مليار ريـال). وبلغت أرباح المصارف الـتـجـاريـة فـي الـربـع الـرابـع مـن عـام                                                                     ٢٢,٣في المئة (            ٩,٩م بنسبة         ٢٠١٤من عام        
فـي الـمـئـة                      ٩,٢مليار ريـال فـي الـربـع السـابـق، أي بـانـخـفـاض نسـبـتـه                                                 ٩,٧مليار ريـال مقارنة بنحو                           ٩,٤م حوالي         ٢٠١٤

م.                              ٢٠١٣مليار ريـال) مقارنةة بالربع الرابع من عام                   ً                         ١,٩في المئة (            ٢٥,٠مليار ريـال)، وحققت ارتفاعاا نسبته                           ً          ٠,٣( 

  ١٩١٢م ارتفع عدد فروع المصارف التجارية العاملة في المـمـلـكـة لـيـبـلـغ                                                            ٢٠١٤وفي نهاية الربع الرابع من عام                               
فرعاا مقارنة بالربع السابق، وارتفع عدد فروع المصارف التـجـاريـة الـعـامـلـة فـي الـمـمـلـكـة سـنـويـاا    ً                                                                                ً    ٣٢فرعاا، أي بزيادة قدرها    ً                   

 فرعاا) مقارنةة بالربع المقابل من العام السابق.    ً        ً                                    ١٤٤في المئة (            ٨,١بنسبه       
   
 مشتريات ومبيعات المصارف التجارية من النقد األجنبي                                                      ٦-٣

 مشتريات المصارف التجارية من النقد األجنبي                                          ١-٦-٣ 

فـي      ٦,٨م بنسبة         ٢٠١٤ارتفع إجمالي مشتريات المصارف التجارية من النقد األجنبي خالل الربع الرابع من عام                                                                                
مـلـيـار ريــال)                ٨,٠فـي الـمـئـة (            ٠,٨مليار ريـال، مقارنـة بارتفاع نسـبـتـه                                      ١٠٣٠,٢مليار ريـال) ليبلغ حوالي                            ٦٥,١المئة (       

مليار ريـال) مقارنةة بالربع المـقـابـل مـن الـعـام                   ً                            ١٧٨,٠في المئة (            ٢٠,٩خالل الربع السابق. في حين سجل ارتفاعاا نسبته                                    ً        
يالحظ ارتفـاع الـمـشـتـريـات مـن الـمـصـارف                                    وبمقارنة إجمالي مشتريات المصارف من النقد األجنبي بالربع السابق                                                               السابق.       

مـلـيـار         ١٥,٢فـي الـمـئـة (            ٩,٦مليار ريـال)، والمشتريات من مؤسسة النقد بنسبة                                                 ٤٩,١في المئة (            ١٢,٥الخارجية بنسبة                
مليار ريـال)، والمشتـريـات مـن الـمـصـــارف الـمـحـلـيـة                                                ٣,٤في المئة (            ٤,٨ريـال)، والمشتريات من المصادر األخرى بنسبة                                           

ملـيـار         ٤,٣في المئة (            ٣,٩مليار ريـال). وفي المقابل انخفضت المشتريات من العمالء بنسبة                                                              ١,٨في المئة (            ٠,٨بنسبة       
 ).        ٧ريـال). ( رسم بياني رقم                         

 
 مبيعات المصارف التجارية من النقد األجنبي                                           ٢-٦-٣

فـي      ٥,٩م بـنـسـبـة         ٢٠١٤ارتفع إجمالي مبيعات المصارف التجارية من النقد األجنبي خالل الربع الرابع من عام                                                                               
مـلـيـار ريــال)                ٢٣,٢فـي الـمـئـة (            ٢,٦مليار ريـال، مقارنة بانخفاض نسـبـتـه                                     ٩١٩,٧مليار ريـال) ليبلغ نحو                          ٥١,٦المئة (       

مليار ريـال) مـقـارنـةة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام                   ً                            ١٣٣,٠في المئة (            ١٦,٩خالل الربع السابق. وحقق ارتفاعاا سنوياا نسبته                              ً      ً        
السابق. وبمقارنة إجمالي مبيعات المصارف من النقد األجنبي بالربع السابق يالحظ ارتفاع المبيعـات لـلـصـــــــــيـارفـة بـنـسـبـة                                                                                                              



١٢ 

مليار ريــال)، والـمـبـيـعـات                           ٦٩,٣في المئة  (             ١٧,٥مليار ريـال)، والمبيعات خارج المملكة بنسبة                                              ١,٢في المــئة (              ١٠٤,٠
مليار ريـال). وفي المقابل انـخـفـضـت الـمـبـيـعـات لـلـمـصـارف داخـل                                                          ٨,٠في المئة (            ٥,٦لعمالء آخرين في المملكة بنسبة                              

مـلـيـار         ٦,٨فـي الـمـئـة (            ٥٠,٢مليار ريـال)، والمبيعات لـجـهـات حـكـومـيـة بـنـسـبـة                                              ٢٣,٨في المئة (            ١١,٩المملكـة بنسبة                
مـلـيـار ريــال). (رسـم بـيـانـي                            ٠,٤فـي الـمـئـة (            ٥٠,٧ومبيعات المصارف من النقـــد األجنبي لمؤسسة النقد بنسبة                                                           ريـــال)،           

 ).  ٧رقـــم        

 

 واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية                                                              ٧-٣

سجلت واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية بواسطـة االعـتـمـادات الـمـسـددة وأوراق تـحـت                                                                                               
مـلـيـار         ٥٨,٨مليار ريـال) لتبلغ حوالـي                            ١,٥في المئة (            ٢,٦م نسبته         ٢٠١٤التحصيل ارتفاعاا خــــالل الربع الرابع من عام               ً                              

فـي الـمـئـة              ١,٧مليار ريـال) في الربع السابق. وحققت انخفاضاا نسبته                                           ً          ٤,٩في المئة (            ٧,٩ريـال، مقارنة بانخفاض نسبته                             
م ارتـفـاع تـمـويـل                ٢٠١٤مليار ريـال) مقارنةة بالربع المقابل من العـام السـابـق. وبـيـنـت نـتـائـج الـربـع الـرابـع مـن عـام                   ً                                                                    ١,٠(   

مـلـيـار ريــال)،                 ٠,٢في المئة (            ١١,٠مليار ريـال)، وواردات األجهزة بنسبة                                      ١,٩في المئة (            ١٦,٢واردات السيارات بنسبة                       
مليار ريـال). وفي المقـابـل انـخـفـض الـتـمـويـل لـكـل مـن واردات الـمـواد                                                                ٠,٩في المئة (            ٣,٨وواردات السلع األخرى بنسبة                           

مـلـيـار ريــال)، وواردات                         ٠,٣في المئة (            ٥,٣مليار ريـال)، وواردات مواد البناء بنسبة                                           ٠,٢في المئة (            ٢,٣الغذائية بنسبة                
مـلـيـار         ٠,٣فـي الـمـئـة (            ٢٤,٠مليار ريـال)، وواردات المنسوجات والملبوسات بنسبة                                                    ٠,٧في المئة (            ١٢,٤اآلالت بنسبة            

 ريـال).       



١٣ 

وبالنسبة لواردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية بواسطة االعـتـمـادات الـمـسـتـنـديـة الـجـديـدة                                                                                                    
  ٢,٣فـي الـمـئـة (            ٤,٨م، فقد سجل إجمالـي تـلـك االعـتـمـادات ارتـفـاعـاا نسـبـتـه                                       ً        ٢٠١٤المفتوحة خالل الربع الرابع من عام                                  

مليار ريـال) في الـربـع السـابـق.                                 ٥,٠في المئة (            ٩,٥مليار ريـال، مقارنة بانخفاض نسبته                                     ٥٠,٢مليار ريـال) ليبلغ حوالي                          
مليار ريـال) مقارنةة بالربع المقابل من العام السابق. وقد ارتـفـعـت االعـتـمـادات                   ً                                                         ٢,٠في المئة (            ٣,٩وحقق انخفاضاا نسبته            ً        

  ٠,٩في المئة (            ١٧,١مليار ريــــال)، ولواردات مواد البناء بنسبة                                               ١,٠في المـــئة (               ٦٧,٤المستندية لواردات األجــهزة بنسبة                                  
مليار ريـال)، ولواردات المنسوجات والملبوسات بنـسـبـة                                                     ٢,٩في المئة (            ١٥,٥مليار ريـال)، ولواردات السلع األخرى بنسبة                                          

ملـيـار ريــال)، وفـي الـمـقـابـل انـخـفـضـت                                    ٠,٢في المئة (            ٤,٥مليار ريـال)، ولواردات اآلالت بنسبة                                     ٠,٠٥في المئة (            ٦,٠
  ١٥,٧مليار ريـال)، ولواردات السيارات بنسـبـة                                         ٠,٨في المئة (            ١٣,٦االعتمادات المستندية لواردات المواد الغذائية بنسبة                                                   

 ).    ٨مليار ريـال). ( رسم بياني رقم                                 ١,٩في المئة (          

 
 صادرات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية                                                      ٨-٣

سجلت صادرات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية بواسطة االعتمادات الـمـفـتـوحـة انـخـفـاضـاا                                                                                           ً  
مـلـيـار ريــال، مـقـارنـة                       ٢١,٧مليار ريـال) لتبلغ حـوالـي                            ١٣,٤في المئة (            ٣٨,١م نسبته         ٢٠١٤خالل الربع الرابع من عام                         

  ١٨,٣فـي الـمـئـة (            ٤٥,٨مليار ريـال) في الربع السابق. كما حققت انـخـفـاضـاا نسـبـتـه                                              ً          ٢,٠في المئة (            ٦,٢بارتفاع نسبته               
م انـخـفـاض تـمـويـل كـل مـن                      ٢٠١٤مليار ريـال) مقارنةة بالربع المقابل من العام السابق. وبينت نتائج الربع الرابع من عام                   ً                                                                  

مــلــيــار ريـــال)، وصــادرات الــمــواد الــكــيــمــيــائــيــة                                           ١٢,٧فــي الــمــئــة (            ٣٨,٨صــادرات الــمــنــتــجــات الصــنــاعــيــة األخــرى بــنــســبــة                                      



١٤ 

مليار ريـال). في حين ارتفع تمويل صادرات الزراعة واإلنتاج الحيواني بنـسـبـة                                                                          ٠,٧في المئة (            ٢٨,٨والبالستيكية بنسبة                   
 ).        ٩مليون ريـال) ( رسم بياني رقم                                ٣في المئة (            ١٧,٩

وبدراسة التوزيع الجغرافي التجاهات االعتمادات المفتوحة لتمويل الصادرات حسب البلدان المصدر إليها خـالل                                                                                                   
فـي الـمـئـة                            ١٢٧,٩م، يالحظ ارتفاع تمـويـل الصـادرات إلـى دول أمـريـكـا الشـمـالـيـة بـنـسـبـة                                                             ٢٠١٤الربع الرابع من عام                       

مليـار ريــال)، واالـى دول أوروبـا الـغـربـيـة                ٕ                         ٠,٣في المئة (            ٢٥٩,٩مليار ريـال)، واالى بلدان أوروبية أخرى بنسبة                ٕ                               ٠,٠٧(   
فـي      ٢٣,٠مليار ريـال)، وفي المقابل انخفض تمويل الصادرات إلى الدول العربية بنسبة                                                                          ٠,٣في المــئة (              ٥١,٣بنــــــسبة             
مـلـيـار ريــال)، واالـى أمـريـكـا الـالتـيـنـيـة                ٕ                      ٧,٣في المــــئـة (              ٤٢,٧مليار ريـال)، واالى الـــــبلدان األخـــــرى بنــــــسبة                ٕ                                          ٠,٧المئة (       
فـي الـمـئـة                            ٤٢,٧مليار ريـال)، واالى دول مـجـلـس الـتـعـاون لـدول الـخـلـيـج الـعـربـيـة بـنـسـبـة                ٕ                                                 ٠,٢في المئة (            ٣٨,٥بنسبة       

 مليار ريـال).               ٦,٠( 

 

 رابعاا: تطورات التقنية المصرفية    ً                          
 نظام سريع           ١-٤

م   ٢٠١٤تبين اإلحصاءات أن القيمة اإلجمالية لعمليات نـظـام سـريـع قـد ارتـفـعـت خـالل الـربـع الـرابـع مـن عـام                                                                                       
مليار دوالر أمريكي)، وبلغ مـجـمـوع قـيـم                                      ٣,٤مليار ريـال (أي نحو                       ١٢,٩مليار ريـال) لتبلغ                      ١,١في المئة (            ٩,٦بنسبة       

مـلـيـار ريــال. وبـلـغ مـجـمـوع                           ٠,١٤مليار ريـال، في حين بلـغ مـجـمـوع الـمـدفـوعـات الـمـجـمـعـة                                                   ١١,٥المدفوعات المفردة                   



١٥ 

في المئة عن الربع السابق. وبلغ إجمالي قيمة الـمـدفـوعـات                                                        ٢١,٩مليار ريـال وبارتفاع نسبته                              ١,٤مدفوعات العمالء نحو                    
 في المئة عن الربع السابق.                           ٨,٣مليار ريـال بارتفاع نسبته                             ١١,٥ما بين المصارف                

 

 الشبكة السعودية للمدفوعات                           ٢-٤

أما فيما يتعلق بتطورات الشبكة السعودية للمدفوعات، فقد بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خالل أجـهـزة الصـرف                                                                                                      
مـلـيـار         ١٨١,٣مليون عملية بـإجـمـالـي سـحـوبـات نـقـديـة قـدرهـا                                          ٤٠٢م ما يقارب            ٢٠١٤اآللي خالل الربع الرابع من عام                              

ريـال شملت عمليات المصارف وعمليات الشبكة السعودية. وبلغ إجمالي العمليـات الـمـنـفـذة مـن خـالل نـقـاط الـبـيـع خـالل                                                                                                       
مليار ريـال. كمـا بـلـغ إجـمـالـي عـدد                                   ٤٢,٣مليون عملية بإجمالي مبيعات قدرها                                    ٩٥,٩م نحو       ٢٠١٤الربع الرابع من عام                     
م، وبلغ عدد بطاقـات الصـرف اآللـي الـمـصـدرة                                       ٢٠١٤ألف جهاز بنهاية الربع الرابع من عام                                       ١٥,٥أجهزة الصرف اآللي                  

م   ٢٠١٤مليون بطاقة. فيما بلغ عدد أجهزة نـقـاط الـبـيـع بـنـهـايـة الـربـع الـرابـع مـن عـام                                                                         ٢٠,٦من المصارف المحلية نحو                        
 ألف جهاز.           ١٣٨,٨حوالي       

 المقاصة         ٣-٤

م، فقد بلغ عدد الشيكات المقدمة مـن غـرف الـمـقـاصـــة                                                ٢٠١٤وبالنسبة إلحصاءات المقاصة للربع الرابع من عام                                              
مليار ريـال، وبلغ عدد شيكات األفـراد والـمـؤسـسـات                                                ٢١٨,١مليون شيكاا بقيمة إجمالية بلغت          ً                       ١,٧(صـادرة وواردة) حوالي                       

ألـف       ١٨٢,٦مليار ريـال، فيما بلـغ عدد الشـيـكـــات الـمـصـددقــة حـوالـي                                          َّ            ١٦١,٤مليون شيك بقيمة إجمالية بلغت                                ١,٥نحو     
 مليار ريـال.              ٥٦,٧شيك بقيمة إجمالية بلغت                        

 

 خامساا : تطورات سوق األسهم المحلية    ً                            
فـي الـمـئـة لـيـبـلـغ                  ٢٣,٢م بـنـسـبـة         ٢٠١٤انخفض المؤشر العام ألسعار األسهم في نـهـايـة الـربـع الـرابـع مـن عـام                                                             

فـي الـمـئـة.             ٢,٤في المئة في الربع السابق، وحقق انخـفـاضـاا سـنـويـاا نسـبـتـه                                      ً      ً          ١٤,١نقطة، مقارنة بارتفاع نسبته                              ٨٣٣٣,٣
مـلـيـار سـهـم،              ١٦,٣فـي الـمـئـة لـيـبـلـغ حـوالـي                        ٤,٦م بـنـسـبـة         ٢٠١٤وارتفع عدد األسهم المتداولة في الربع الرابع من عام                                                   

فـي الـمـئـة            ٤٨,٧في المئة في الربع السابق. وحقق عدد األسهم المـتـداولـة ارتـفـاعـاا نسـبـتـه                                                          ً          ٢٥,٢مقارنة بانخفاض نسبته                      
م   ٢٠١٤م. وانخفضت القيمة اإلجمالية لألسهم المتـداولـة فـي الـربـع الـرابـع مـن عـام                                                                   ٢٠١٣مقارنةة بالربع المقابل من عام      ً                        

في المئة في الربع السـابـق، وسـجـلـت                                   ١٨,٧مليار ريـال، مقارنة بانخفاض نسبته                                     ٤٩٠,٦في المئة لتبلغ نحو                      ٧,٩بنسبة       
 في المئة مقارنةة بالربع المقابل من العام السابق.              ً                                   ٦٦,٦ارتفاعاا نسبته       ً        



١٦ 

  ١٨١٣فـي الـمـئـة  لـتـبـلـغ                   ١٨,١م بنسـبـة         ٢٠١٤وانخفضت القيمة السوقية لألسهم بنهاية الربع الرابع من عام                                                         
في المئـة، وحـقـقـت الـقـيـمـة                          ١٣,٨مليار ريـال مقارنة بنهاية الربع السابق الذي ارتفعت فيه القيمة السوقية لألسهم بنسبة                                                                                   

م. وسجل إجمالي عدد الصفقات                            ٢٠١٣في المئة مقارنةة بنهاية الربع الرابع من عام               ً                               ٣,٤السوقية لألسهم ارتفاعاا نسبته                     ً        
مـلـيـون صـفـقـة، مـقـارنـة                      ٨,٥فـي الـمـئـة لـيـبـلـغ حـوالـي                        ١,٩م انخفاضاا نسبته         ً        ٢٠١٤المنفذة خالل الربع الرابع من عام                                 

في المـئة مـقـارنـةة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن                ً                      ٦٤,٢في المـئة في الربـع السـابق، وسجـل ارتفاعاا نسبته                                          ً          ١٨,٨بانخفاض نسبـته                
 ).  ١٠العام السابق (رسم بياني رقم                             

 المصدر: تداول، وهيئة السوق المالية.                                   

 

 سادساا: صناديق االستثمار    ً                  
انخفض إجمالي أصول صناديق االستثمار المدارة مـن قـبـل شـركـات االسـتـثـمـار فـي الـربـع الـرابـع مـن عـام                                                                                           

فـي الـمـئـة                        ٤,٩ملـيـار ريــال، مـقـارنـة بـارتـفـاع نسـبـتـه                                     ١١٠,٧مليار ريـال) ليبلغ                      ١٠,٨في المئة (            ٨,٩م بنسبة         ٢٠١٤
مليار ريــال) مـقـارنـةة بـالـربـع الـمـقـابـل                   ً                   ٧,٥في المئة (            ٧,٣مليار ريـال) في الربع السابق. كما حقق ارتفاعاا نسبته                                             ً          ٥,٦(   

 من العام السابق.                

وبتحليل إجمالي أصول صناديق االستـثـمـار، يـالحـظ انـخـفـاض األصـول الـمـحـلـيـة فـي الـربـع الـرابـع مـن عـام                                                                                        
فـي الـمـئـة            ٦,٥مليار ريـال، مقارنـــة بارتفـــاع نسبته                                           ٨١,٩مليــــار ريــــال) ليبلـــغ                                ١٨,١في المئة (            ١٨,١م بنسبة         ٢٠١٤



١٧ 

مـلـيـار ريــال)                ٠,٠١في المئة (            ٠,٠١مليار ريـال) في الربع السابق. وسجلت األصول المحلية ارتفاعاا طفيفاا نسبته                                                         ً      ً          ٦,١(   
م ارتـفـاعـاا نسـبـتـه         ً        ٢٠١٤م، وسجلت األصــول األجـنـبـيـة خـالل الـربـع الـرابـع مـن عـام                                                 ٢٠١٣مقارنةة بالربع الرابع من عام      ً                       

مـلـيـار ريــال)                ٠,٥فـي الـمـئـة (            ٢,١مليار ريـال، مقارنة بانخفاض نسبته                                     ٢٨,٨مليار ريـال) لتبلغ                      ٧,٢في المئة (            ٣٣,٥
مـلـيـار ريــال) مـقـارنـةة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام                   ً                            ٧,٥في الـمـئـة (            ٣٥,٣في الربع السابق. في حين سجلت ارتفاعاا نسبته                                    ً        

 السابق.       

فـي الـمـئـة                          ٢,٣م بـنـسـبـة         ٢٠١٤وانخفض عدد المشتركين في الصنـاديـق االسـتـثـمـاريـة فـي الـربـع الـرابـع مـن عـام                                                                        
مشـتـرك) فـي الـربـع                   ٢٣٩٨فـي الـمـــــــــــئـة (                 ٠,٩ألف مشــترك، مقارنة بـانـخـفـــاض نسـبـتـه                                      ٢٤٦,٠مشترك) ليـــبلغ                   ٥٧٢٥(   

مشترك) مقارنةة بالربع المقابل من العام السابـق.             ً                                    ١٢٠٧٩في المئة (            ٤,٧السابق، وسجل عدد المشتركين انخفاضاا نسبته                                  ً        
صـنـدوقـاا فـي الـربـع      ً             ٢٥٢فــي المــئــة (صندوقين) ليبلغ                                  ٠,٨أمـا بالنــــــــــسبة لـعدد الصـــــناديـق العــامــــلـة، فـــقــد ارتفع بنـــــــســبة                                                                                           

 صندوقاا خالل الربع السابق.     ً                     ٢٥٠م، مقارنة مع              ٢٠١٤الرابع من عام               

 

 سابعاا: مؤسسات اإلقراض المتخصصة:    ً                          
م ارتفاعاا نسبـتـه         ً        ٢٠١٤سجل إجمالي القروض القائمة لمؤسسات اإلقراض المتخصصة خالل الربع الثالث من عام                                                                           

مـلـيـار         ١٠,٣في الـمـئـة (            ٣,٧مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته                                     ٣٠١,١مليار ريـال) ليبلغ حوالي                            ١٢,٠في المئة (            ٤,١
مـلـيـار         ٣٢,٥فـي الـمـئـة (            ١٢,١م ارتفاعاا سنوياا نسبته         ً      ً        ٢٠١٤ريـال) في الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الثالث من عام                                                         

 ريـال).       

فـي      ٣,٨م، فقد ارتفـع بـنـسـبـة                    ٢٠١٤أما فيما يخص إجمالي الممنوح الفعلي من القروض في الربع الثالث من عام                                                                     
مليار ريـال) في الربع السابق، وسجل ارتفاعاا سـنـويـاا                                          ً      ً    ٣,٨في المئة (            ٣٣,٦مليار ريـال) مقارنـة بارتفاع نسبته                                      ٠,٦المئة (       
في المئة. وانخفض إجمالي القروض المسددة لمؤسسات اإلقراض المتـخـصـصـة فـي الـربـع الـثـالـث مـن عـام                                                                                         ٦٥,٥نسبته       
مـلـيـار ريــال) فـي الـربــع                          ١,٣في المئة (            ٣٤,٣مليار ريـال)، مقارنـة بارتفاع نسبتـه                                        ١,١في المئة (            ٢٢,٧م بنسبة         ٢٠١٤

في المئة. وارتفع صافي إقـراض مؤسسات اإلقراض المـتـخـصـصـة فـي الـربـع                                                                ٤٩,٠السابق، وسجل انخفاضاا سنوياا نسبته                    ً      ً        
مـلـيـار         ٢,٥فـي الـمـئـة (            ٣٣,٢مليار ريـال)، مقارنـة بارتفاع نسـبـتـه                                       ١,٧في المئة (            ١٧,٣م بنسبة         ٢٠١٤الثالث من عام               

 في المئـة.              ٥٦٥,٥ريـال) في الربع السابق، وحقق ارتفاعاا سنوياا نسبته                                    ً      ً        
م يالحظ ارتـفـاع الـقـروض الـمـمـنـوحـة                               ٢٠١٤وبتفصيل مؤسسات اإلقراض المتخصصة خالل الربع الثالث من عام                                                        

فـي      ٤٢,٦مـلـيـار ريــال) مـقـارنـة بـانـخـفـاض نسـبـتـه                                     ٠,٨في المئة (            ٩١,٦من صندوق التنمية الصناعية السعودي بنسبة                                         
فـي      ٧١,٥مليار ريـال) في الربع السابق، وارتفعت القروض الممنوحة من صندوق االستثمارات العامة بنسـبـة                                                                                          ٠,٦المئة (       



١٨ 

مليار ريـال) في الربع السابق، وانـخـفـضـت الـقـروض                                                ٠,٤في المئة (            ١٣,٥مليار ريـال) مقارنة بارتفاع نسبته                                     ٢,٣المئة (       
في الـمـئـة            ٣٢,٧مليار ريـال)، مقارنة بارتفاع نسبته                                      ٠,٠٧في المئة (            ٢٨,٣الممنوحة من صندوق التنمية الزراعية بنسبة                                          

  ٥١,٢مليار ريـال) في الربع السابق. وانخفضت القروض الممنوحة من البنك السعودي للتسليف واالدخار بنـسـبـة                                                                                                ٠,٠٦(   
مليار ريـال) في الـربـع السـابـق. وفـي الـمـقـابـل                                             ٦,٦في المئة (            ٣٦٤,١مليار ريـال)، مقارنة بارتفاع نسبته                                      ٤,٣في المئة (          

  ١,٩فـي الـمـئـة (            ٨٦,٧م بـنـسـبـة         ٢٠١٤ارتفعت القروض الممنوحة من صندوق التنمية العقارية في الربع الثالث من عام                                                                         
وبـالـنـسـبـة لـتـسـديـد مـبـالـغ                           مـلـيـار ريــال) فـي الـربـع السـابـق.                               ٢,٧فـي الـمـئـة (            ٥٥,٤مليار ريـال) مقارنة بانخفاض نسـبـتـه                                   
م يالحظ انخفاض حجم المبالغ المسددة لكل مـن الـبـنـك السـعـودي لـلـتـسـلـيـف                                                                ٢٠١٤اإلقراض خالل الربع الثالث من عام                                

مـلـيـار ريــال) فـي الـربـع                         ٠,٠٤في الـمـئـة (            ٢,٨مليار ريـال) مقارنة بارتفاع نسبته                                     ٠,٠٧في المئة (            ٤,٥واالدخار بنسبة               
فـي الـمـئـة                  ٥٤,٧مليار ريــال)، مـقـارنـة بـارتـفـاع نسـبـتـه                                      ٠,٠٨في المئة (            ٧,٠السابق، وصندوق التنمية الصناعية بنسبة                                       

مـلـيـار ريــال) مـقـارنـة                       ٠,٠٠٣فـي الـمـئـة (            ١,٦مليار ريـال) في الربع السابق، وصندوق الـتـنـمـيـة الـزراعـيـة بـنـسـبـة                                                               ٠,٤(   
فـي      ٧٢,٩مليار ريـال) في الربع السـابـق، وصـنـدوق االسـتـثـمـارات الـعـامـة بـنـسـبـة                                                                ٠,٠٤في المئة (            ٢١,٦بارتفاع نسبته               

ملـيـار ريــال) فـي الـربـع السـابـق، وصـنـدوق الـتـنـمـيـة                                                ٠,١في المئة (            ١٨,٩مليار ريـال) مقارنة بارتفاع نسبته                                     ٠,٦المئة (       
مليار ريــال) فـي                   ٠,٧في المئة (            ٩٠,٨مليار ريـال) مقارنة بارتفاع نسبته                                     ٠,٤في المئة (            ٣٠,٢م  بنسبة          ٢٠١٤العقارية          

 الربع السابق.               
 

 م ٢٠١٤ثامناا: التطورات اإلشرافية والتشريعات المصرفية خالل الربع الرابع من عام      ً                                                                  
م   ٢٠١٤أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي العديد من التعاميم للقطاع الـمـصـرفـي خـالل الـربـع الـرابـع مـن عـام                                                                                            

 أبرزها :        
 ه بشأن وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية ١٤٣٥/١٢/٢٨وتاريخ  ٣٥١٠٠٠١٥٥٠٧٥صدور تعميم المؤسسة رقم

 حول نسبة الرافعة المالية. ٣حول أكثر األسئلة تداوًال بشأن إطار عمل بازل  ٢٠١٤الصادرة في أكتوبر 

 ه بشأن الوثيقة االستشارية للجنة بازل ١٤٣٦/٠١/١١وتاريخ  ٣٦١٠٠٠٠٠٥٧٧٨صدور تعميم المؤسسة رقم
 مراجعات للمنهجيات البسيطة". –للرقابة المصرفية بعنوان: " المخاطر التشغيلية 

 ه بشأن الوثيقة االستشارية للجنة بازل ١٤٣٦/٠١/١١وتاريخ  ٣٦١٠٠٠٠٠٥٧٩٤صدور تعميم المؤسسة رقم
 للرقابة المصرفية بعنوان: " إرشادات: مبادئ حوكمة المصارف".

 ه بشأن وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية ١٤٣٦/٠١/١١وتاريخ  ٣٦١٠٠٠٠٠٥٧٥٩صدور تعميم المؤسسة رقم
 حول مراجعة مبادئ اإلدارة السليمة للمخاطر التشغيلية.



١٩ 

 ه بشأن المبادئ التوجيهية لمؤسسة النقد ١٤٣٦/٠١/١٣وتاريخ  ٣٦١٠٠٠٠٠٧١٧٧صدور تعميم المؤسسة رقم
 العربي السعودي حول الضوابط الداخلية.

 ه بشأن وثيقة مؤسسة النقد العربي ١٤٣٦/٠١/١٧وتاريخ  ٣٦١٠٠٠٠٠٩٣٣٥صدور تعميم المؤسسة رقم
 السعودي عن الضوابط واإلرشادات المنقحة والمعدلة لنسبة تغطية السيولة.

 ه بشأن متطلبات للحد من هجمات تعطيل ١٤٣٦/٠٣/٠٢وتاريخ  ٣٦١٠٠٠٠٣٣٧٤٦صدور تعميم المؤسسة رقم
 أو حجب الخدمات االلكترونية.

 ه بشأن استقاللية إدارة امن المعلومات في ١٤٣٦/٠٣/٠٨وتاريخ  ٣٦١٠٠٠٠٣٦٧٩٧صدور تعميم المؤسسة رقم
 البنوك التجارية.

 

 م ٢٠١٤تاسعاا: أبرز التطورات التنظيمية في االقتصاد السعودي خالل الربع الرابع من عام      ً                                                                       
                                بالموافقة على أن تقوم جميع المؤسـسـات                                     ه ١٤٣٦/١/١٠الموافق          م ٢٠١٤/١١/٣صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ

والهيئات العامة والصناديق ذات اللوائح الخاصة وعموم الجهات الحكومية التي لديها بـنـود لـلـتـوظـيـف، بـوضـع أسـس                                                                                                      
ومعايير لشغل وظائفها يتم االختيار على أساسها، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين الـمـتـقـدمـيـن، وأن تـلـتـزم                                                                                                          
باإلعالن في مواقعها اإللكترونية، وفي موقع وزارة الخدمة المدنية، وفي صحيفتين أو أكثر من الصحف المحليـة عـن                                                                                                      
الوظائف وما يتعلق بها من شروط ومزايا مالية وعن تلك األسس والمعايير، وذلك إلى حين تـطـبـيـق الـبـوابـة الـوطـنـيـة                                                                                                       

  للتوظيف.        

                               بـالـمـوافـقـة عـلـى تـفـويـض مـعـالـي وزيـر                                ه ١٤٣٦/١/١٧الموافق          م ٢٠١٤/١١/١٠صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ
بالتوقيع مع وزارة الخزانة في الواليات المتحدة األمريكـيـة عـلـى مشـروع اتـفـاقـيـة بـيـن حـكـومـة                                                                                     -أو من ينيبه                 –المالية         

المملكة العربية السعودية وحكومة الواليات الـمـتـحـدة األمـريـكـيـة لـتـحـسـيـن االمـتـثـال الضـريـبـي الـدولـي، وتـنـفـيـذ قـانـون                                                                                                      
 االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية (فاتكا)، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، الستكمال اإلجراءات النظامية.                                                                                                        

                               بالموافقة على إنشاء هيـئـة عـلـيـا لـتـطـويـر                                      ه ١٤٣٦/٢/٢الموافق          م ٢٠١٤/١١/٢٤صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ
المنطقة الشرقية، تهدف إلى اإلسهام في التطوير الشامل للمنطقة وتوفير احتياجاتها من الـمـرافـق الـعـامـة والـخـدمـات،                                                                                                          
على أن تكون لهذه الهيئة مجلس يرأسه أمير المنطقـة الشـرقـيـة ومـيـزانـيـة خـاصـة. ومـن بـيـن مـهـمـات واخـتـصـاصـات                                                                                                
الهيئة رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومتابعة تنفيذ وتخطيط المشاريع بالتنسيق مع مجلس الـمـنـطـقـة                                                                                                            
وأمانة المنطقة واألجهزة األخرى فيها، وأيضاا إعداد دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع والبرامج التي تنفذها مـنـفـردة                                        ً                                                                     



٢٠ 

أو بمشاركة جهات أخرى، والمشاركة في وضع خطط وميزانيات الجهات والمـصـالـح الـحـكـومـيـة والـمـؤسـسـات الـعـامـة                                                                                                
    .والهيئات وجمعيات النفع العام بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة                                                                        

                               بالموافقة على تسـعـيـرة جـديـدة لـبـيـع الـمـيـاه                                        ه ١٤٣٦/٢/٩الموافق          م ٢٠١٤/١٢/١صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ
واالرتفاق بخدمات الصرف الصحـي لـغـيـر االسـتـهـالك السـكـنـي وتـطـبـيـقـهـا عـلـى الـقـطـاعـات الـحـكـومـيـة والصـنـاعـيـة                                                                                          

 والتجارية فقط دون القطاع السكني، على أن يبدأ العمل بها بعد سنة.                                                                 

                               بالموافقة على أن تـقـوم وزارة الـعـمـل بـنـقـل                                        ه ١٤٣٦/٢/٩الموافق          م ٢٠١٤/١٢/١صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ
من المقاول المتعثثر إلى المقـاول (الـجـديـد) الـذي                 ّ                               -من عمال وفنيين ومشرفين                            –خدمة عمالة عقد المشروع المتعثثر                             ّ   

ـ                   ُّ                                ً           ّ                                      َ ررسسيي عليه العقد في حال حاجته إلى خدمات أيي منهم، وفقاا لعدد من الترتيبات مـن بـيـنـهـا تـحـممـل الـدولـة رسـوم نـقـل ُ ّ 
 خدمات العمالة.              

                                 بـالـمـوافـقـة عـلـى نـظـام وظـائـف مـبـاشـرة                                 ه ١٤٣٦/٢/١٦الموافق          م ٢٠١٤/١٢/٨صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ
األموال العامة، ومن أبرز مالمح هذا النظام أن يقضي بتحديد المؤسسات والهيئات العامة وما في حكـمـهـا (الـتـي ال                                                                                                      
يخضع منسوبوها لنظام الخدمة المدنية)، وتسميات الوظائف ذات الصلة بمباشرة األموال العامة وحفظها، وتتددرج تلك                                                                                               ُ ْ        
التسميات بعد اعتمادها من مجلس إدارتـهـا أو مـا فـي حـكـمـهـا فـي لـوائـحـهـا ذات الصـلـة، لضـمـان حصـر تسـمـيـات                                                                                             
الوظائف ذات الصلة بمباشرة األموال العامة وحفظها. ويقضي أيضاا النظام بـوجـوب أن تـقـوم كـل وزارة أو مصـلـحـة                                                          ً                                         
عامة أو مؤسسة عامة أو هيـئـة عـامـة أو مـا فـي حـكـمـهـا، بـاسـتـخـدام الـوسـائـل اإللـكـتـرونـيـة الـتـي تضـبـط مـدخـالت                                                                                             

 الصناديق والمستودعات ومخرجاتها.                                   

                               بالموافـقـة عـلـى تـنـظـيـم جـمـعـيـة حـمـايـة                                 ه ١٤٣٦/٢/٢٣الموافق          م ٢٠١٤/١٢/١٥صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ
المستهلك، وقيام معالي وزير التجارة والصناعة بتعيين أول مجلس تنفيذي للجمعية بعد صدور هذا التنظيم، علـى أن                                                                                                         

  -يحدد مقدارها معالي وزير التـجـارة والصـنـاعـة                                            –تكون مدته ثالث سنوات. كما تمت الموافقة على تخصيص نسبة                                                      
من رسوم اشتراكات العضوية التي تتقاضاه الـغـرفـة الـتـجـاريـة الصـنـاعـيـة فـي كـل مـنـطـقـة لـمـصـلـحـة جـمـعـيـة حـمـايـة                                                                                               
ً                                               ُـ ّ    المستهلك والجمعيات األهلية المتخصصة التي تنشأ مستقبالال في القطاعات المعنية بحماية المستهلك، عـلـى أن تتـوررد                                                   

 .هذه النسبة في حساب خاص وتوزع على تلك الجمعيات وفقاا لنسب تحددها وزارة التجارة والصناعة                                                 ً                                    
                               على عدد من اإلجراءات من                        بالموافقة           ه ١٤٣٦/٢/٢٣الموافق          م ٢٠١٤/١٢/١٥صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ

 بينها ما يلي:             



٢١ 

 

 . ييمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول في أي من الحاالت اآلتية:  ُ                                                                   ١

 إذا صدر في شأنه أكثر من قرار بسحب مشروع حكومي منه لتعثره في التنفيذ.                                                                      -أ 

 إذا اعتذر عن تنفيذ أكثر من مشروع حكومي بعد الترسية.                                                     -ب 

في تنفيذ العمل في أكثر من مشروع حكومي ولم يسحب منه                                                      -ألسباب تعود إليه               –إذا تأخر أو تباطأ                     -ت 
 العمل.        

 

) على وضع المقاول في آخـر (ثـالث) سـنـوات مـن تـاريـخ اإلعـالن عـن بـيـع                                                            ١. يقتصر تطبيق ما ورد في الفقرة (                                ٢
 الكراسة.        

. يصدر بمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول المتعثر بـقـرار مـن الـوزيـر الـمـخـتـص أو رئـيـس الـدائـرة                                                                                                    ٣ 
المستقلة، وذلك بناء على توصية من لجنة فحص العروض، على أال تتجاوز مدة الـمـنـع (ثـالث) سـنـوات مـن تـاريـخ                                                                                                

 صدور القرار، ويكون المنع مقصوراا على مشروعات الجهة التي أصدرته.                              ً                                

 


