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وارتفعت مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين  
م بنسبة بلغت 9102الخاص والعام خالل الربع األول من عام 

مليــــار ريـــــال، وتشير التقديرات  0.13.1في المئة لتبلغ  9.2نحو 
األولية إلى تحقيق فائض في ميزان الحساب الجاري خالل الربع 

مليار ريـال مقارنًة بفائض  52.3م مقداره .910الرابع من عام 
 م.9102مليار ريـال في الربع الرابع من عام  93.1مقداره 

ارتفعت القيمة اإلجمالية لعمليات نظام سريع خـــالل      
مليار  5في المئــــــــة )  3.0م بنسبـــة 9102الربــــع األول من عـــــام 

مليار ريـال، بلغ إجمالي العمليات المنفذة  09442.9ريـال( لتبلغ 
من خالل أجهزة الصرف اآللي خالل الربع األول من عام 

مليون عملية بإجمالي سحوبات نقدية  319.2م ما يقارب 9102
مليار ريـال شملت عمليات المصارف وعمليات  0.1.3قدرها 
سجل المؤشر العام ألسعار األسهم ارتفاًعا ربعًيا في نهاية  .مدى

في المئة ليبلغ      09.2م بنسبة 9102الربع األول من عام 
 نقطة. 02..

ارتفع إجمالي أصول صناديق االستثمار المدارة من قبل 
م بنسبة     9102شركات االستثمار في الربع األول من عام 

مليـــار ريـال.  ..002مليار ريـال( ليبلغ  2.2في المئـــة ) 2.0
وارتفع إجمالي الممنوح الفعلي من القروض في الربع الرابع من 

جمالي  0.4في المئــــة ) 92.0م بنسبة 9102عام  مليار ريـال(، وا 
القروض المسددة لمؤسسات اإلقراض المتخصصة في الربع الرابع 

مليار ريـال( وذلك  1.2في المئـــة ) ..09م بنسبة .910من عام 
 حسب أحدث البيانات المتوفرة.

م  9102قررت مؤسسة النقد خالل الربع األول من عام 
الشراء المعاكس           االبقاء على معدل عائد اتفاقيات إعادة

)Reverse Repo Rate(  في المئة، وكــــذلك قــــررت  9.31عند
اإلبقاء على معـــدل عـــــائد اتفاقيــــات إعــــــادة الشـــــراء        

)Repo Rate(   في المئة. وظلت نسبة االحتياطي  1.11عند
في المئة، وعلى   2.1القانوني على الودائع تحت الطلب عند 

في المئة. كما استمرت  4.1الودائع الزمنية واالدخارية عند 
المؤسسة بالحفاظ على سقف االشتراك األسبوعي للبنوك المحلية 

مليار ريـال خالل الربع األول  1.1في أذونات المؤسسة بمقدار 
م. وارتفع متوسط أسعار الفائدة على الودائع بين 9102من عام 

في الربع األول  )SAIBOR(المصارف المحلية لمدة ثالثة أشهر 
 في المئة.  9.21م ليصل إلى 9102من عام 

( خالل الربع 1سّجل عــــرض النقـــــود بتعريفــه الشامــــل )ن
فـــي الــمئـــة،        0.30م انخفاًضا نسبتــــــه 9102األول من عـــام 

م 9102وارتفعت القـاعدة النقـــدية خــالل الربع األول مــن عـــام 
فــي المـــــئة. وتشير البيانات األولية للمركز  ..9بنـــــسبة بلغت نحو 

المالي للمؤسسة إلى تسجيل إجمالي الموجودات األجنبية خالل 
في المئـــــة  1.5م ارتفاعا نسبته 9102نهاية الربع االول مـــن عام 

مليـار ريـال، وسجل إجمالي األصول االحتياطية  0.54.9لتبلغ 
م ارتفاعا نسبته 9102لمؤسسة النقد خالل الربع االول من عام 

 مليار ريـال. 0.21.1مليار ريـال( ليبلغ  00في المئة ) 1.32

سجل إجمالي الودائع المصرفية خالل الربع االول من 
 2..059في المئــة ليبلغ نحو  9م انخفاضا نسبته 9102عــــــام 

بلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف و   مليار ريـال.
 9154.9م حوالي 9102التجارية بنهاية الربع االول من عام 

 في المئـــة. 1.14مليـــار ريـال، مسجاًل بذلك ارتفاًعا طفيفا بنسبة 

 

 الم    الت ف                  
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: السياسة ال قدية  أوًلا

استمرت مؤسسة النقد العربي السعودي فـي اتـبـاي سـيـاسـة  
نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار األسعار ودعم مـخـتـلـف الـقـطـاعـات 
االقتصادية بما يتالءم مع التطورات االقتصادية المـحـلـيـة والـعـالـمـيـة 
ودعم المصارف المـحـلـيـة لـلـقـيـــــــــام بـدورهـا الـتـمـويـلـي فـي االقـتـصـاد 

 المحلي.

 معدل العائد واًلحتياطي القا و ي 1-1

م  9102قــررت الــمــؤســســة خــالل الــربــع األول مــن عــام   
اإلبقاء على معــــدل عـــــائد اتفـــاقيات إعـــــــادة الــــــشـــــــــراء الــــــمـعـــــــــاكـس     

)Reverse Repo Rate(  في المئة، وكــــذلك قــــــررت  9.31عند
 )Repo Rate(اإلبقاء على معـــدل عـــــائد اتفاقيــــات إعــــــادة الشـــــراء

 في المئة.  1عند  

وقـد بــلـغ الــمـتـوســط الـيــومـي لـمـا قـامـت بـه الــمـؤسـســة مــن   
مليون ريـال خـالل الـربـع  11.2عمليات اتفاقيات إعادة الشراء نحو 

مليون ريـال في الربع الـرابـع  114.5م مقابل 9102األول من عام 
م، فيما بلغ المتوسط اليومي التفاقيات إعـادة الشـراء .910من عام 
م مـقـارنـة 9102مليار ريـال للربـع األول مـن عـام  51.5المعاكس 

 م. .910مليار ريـال في الربع الرابع من عام  35.3بنحو 

وقد ظلت نسبة االحتيـاطـي الـقـانـونـي عـلـى الـودائـع تـحـت   
في المئة، وعلى الودائـع الـزمـنـيـة واالدخـاريـة عـنـد     2.1الطلب عند 

 في المئة. 4.1

 أسعار الفائدة 1-2

لــتــشــجــيــع الــمــصــارف الــمــحــلــيــة عــلــى تــوجــيــه الســيــولــة نــحــو        
ــمــؤســســة بــالــحــفــاظ عــلــى ســقــف االشــتــراك  اإلقــراض، اســتــمــرت ال

مـلـيـار  1.1األسبوعي للبنوك المحلية في أذونات المؤسسة بـمـقـدار 
م. وقد ارتفع متوسط أسعـار 9102ريـال خالل الربع األول من عام 

الـفــائــدة عــلــى الــودائــع بــيــن الــمــصــارف الــمـحــلــيــة لــمـدة ثــالثــة أشــهــر 
)SAIBOR(  9.21م ليصل إلى 9102في الربع األول من عام   

في المئة. وبـلـغ الـفـارن بـيـن مـتـوسـط أسـعـار الـفـائـدة عـلـى الـودائـع 
( لفترة ثـالثـة أشـهـر خـالل LIBOR( والدوالر )SAIBORبالريـال )

نـقـطـة أسـاس لصـالـا الـريـال  94م نـحـو 9102الربع األول لـعـام 
م. أمـا .910نقاط أساس في الربع الرابع لـعـام  .0مقارنة بـحوالي 

بالنسبة لسعر صرف الريـال مـقـابـل الـدوالر فـقـد اسـتـقـر عـنـد سـعـره 
 ريـال. 1.23الرسمي البالغ 

وفيمـــا يـخـص عـمـلـيـــــــــــــات مـقـايضـة الـنـقـــــــــــــد األجـنـبـــــــــــــي  
)Foreign Exchange( لم تـقـم الـمـؤسـسـة بـإجـراء أي عـمـلـيـات ،

 م. 9102مقايضة مع البنوك المحلية في الربع األول من عام 

 ثا ياا: التطورات ال قدية 

 عرض ال قود 2-1

( خالل الربع 1سّجل عــــرض النقـــــود بتعريفــه الشامــــل )ن  
فـــــــــي الــــــمــئــــــــــة           0.3م انــخـفــاًضــا نسـبــتــــــــــــــــــه 9102األول مــن عــــــــام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــًة  0.01.4مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ نـحـو  ..92) 
مـلـيـــــــار ريــال( فـي الـربــــــــع  93.2فـي الـمـئـة ) 0.4بارتفاي نسـبـتـه 

فــــي الـمـئـــــــــــــة       ..0السابــق. في حين حقق ارتفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـــــــه 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق )رســـــــــم  ..10) 

 (.0بيانـــي رقـــــــم 

خـالل الـربـع األول (  1وبتحليل مكونات عرض النقـود )ن 
م، ُيـالحـا ارتـفـاي عـرض الـنـقـود بـتـعـريـفـه الضـيـق 9102من عام 

مليـون ريــال(  1.9في المئة ) 1.10( بنسبة طفيفة بلغت نحو 0)ن
فـي  52.9مـلـيـار ريــال مشـكـلـًة مـا نســـــبـتـه  0..090ليبلغ حوالي 

(، وسـجـل عـرض الـنـقـود 1المـئـة مـن إجـمـالـي عـرض الـنـقـــــــــود )ن
مـلـيـار  05.2)   فـي الـمـئـة 0.4( ارتفاًعا نسبته 0بتعريفه الضيق )ن

في  9.9ريـال( خالل الربع السابق، فيما سجل ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل مـن الـعـام السـابـق.  95.9المئة )

( فقد سـجـل خـالل الـربـع األول مـن عــــــــــــــــام 9أما عرض النقود )ن
مليار ريـال( ليـبـلـغ  01.1في المئــــة ) ..1م انخفاًضا نسبته 9102
فـي الـمـئـة مـن  21.5مليار ريـال مشكلًة مـا نسـبـتـه  0541.5نحو 
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فـي  ..0( مقارنة بـارتـفـاي ربـعـي نسـبـتـه 1إجمالي عرض النقود )ن
مليار ريـال( فـي الـربـع السـابـق، فـيـمـا سـجـل ارتـفـاًعـا  92.4المئـــة )

مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع  90.2في الـمـئـــــــة ) 0.1سنـــوًيا نسبته 
 المقابل من العام السابق.

 القاعدة ال قدية 2-2

ارتــفــعــت الــقـــــاعــدة الــنــقـــــــــــديــة خــــــالل الــربــع األول مــــــن عـــــــــام 
 191.4مليار ريــال( لـتـبـلـغ  2..فــي المـــــئة ) ..9م بنـــــسبة 9102

 1.0فـي الـمـئـة ) 1.14مليار ريـال، مقارنة بارتفـاي طـفـيـف نسـبـتـه 
 9.2مليار ريـال( في الربع السابق، وحققت ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـــــه 

مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام  3..في الـمـئـــــــــة )
السابق. وبتحليل مكونات القاعدة النـقـديـة، يـالحـا أن الـودائـع لـدى 

فـي  3.1م ارتفعت بنـسـبـة 9102المؤسسة في الربع األول من عام 
ملـيـــــار ريــال، مــــقـارنـًة  ..013مليار ريـال( لتــبلغ نـــحو  3.1المئة )
مـلــيـار ريــال( فـي الـربــع  1.2فــــــي الـمـــــئـة ) 1.2نــــســــــــبـتـه  بـارتـفـاي

مـلـيـار  5.4فـي الـمـئـة ) 5.4السابق، وسجلت ارتفاًعا سنوًيا نسبتـه 
ريـال( مقارنًة بالربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق. وسـجـــل الـنـقـد فـي 

ملـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  1.2في المئـــة ) 9.2الصندون انخفاًضا نسبته 
فـي الـمـئـة  3.1مليــــار ريـــال، مقارنــــًة بانخفاض نسبتــــه  ..92نحو 

 مليار ريـال( في الربع السابق، وسجل انخفاًضا سنوًيا نسبـتـه 0.2) 

مليار ريـال( مقارنًة بالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام  ..0في المئة ) ..3
السابق. في حين ارتفع النقد المتــــــداول خــــــاـر الـمـصـــــــارف بـنـسـبـة 

مـلـيـار ريــال،  0.4.2مليار ريـال( ليبلغ نحو  4.5في المئـــة ) 9.3
مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع  0.0في المئة ) 1.5مقارنًة بارتفاي نسبته 

مـلـيـار  1.2في الـمـئـــة ) 9.9السابق. وسجـــل ارتفاًعا سنويـــًا نسبته 
 ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق.

 ثالثاا: تطورات المركز المالي لمؤسسة ال قد العربي السعود 

تشير البيانات األولية للمركز المالي للمؤسسـة إلـى تسـجـيـل 
م 9102إجمالي الموجودات األجنبية خــالل الربع األول مــن عــــــام 

 0.54.1مليار ريـال( ليبـلـغ  00.9في المئـــــة ) 1.5ارتفاًعا نسبته 
مـلـيـار  31.0) فـي الـمـئـة  9.2مليـار ريـال، مقارنة بارتـفـاي نسـبـتـه 

 0.1ريـال( خالل الربع السابـــق، وسجـــلت ارتفاًعا سـنـويـــــًـا نسـبـتـــــــه 
مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام  94.2فـي المئـــة )

السابق. كما سجل صــافــــي األصـول األجـــنبيــة خــــالل الـربـع األول 
مـلـيـار  09.2فـــــــي الـمـــــــئـة ) 1.2م ارتفاًعا نسبــته 9102مــن عـــام 

 9.0مليــــار ريــــال، مقارنـــًة بانخفاض نسبتــــه  2..0.4ريـال( ليبلغ 
مليار ريـال( في الربــع السابق، وسجـــــــل ارتـفـاًعـا  ...1في المئـــــة )

مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع  92.2فـــي المئــة ) 0.3سنــوًيا نسبتــه 
 (. 9المقابل من المقابل من العام السابق )رسم بياني رقم 
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وحقق إجمالي الودائع بالعملة المحلية لجهات أجنبية خــــالل 
فــــي الـمـئـــــة      2.2م انـخـفـاًضـا نسـبـتـه 9102الربع األول مــن عــــــام 

ـــــــــــًة  03.3مــلــيــار ريـــال( لــيــبــلــغ نــحــو  0.2)  ــــــــار ريــــــال، مــقـــــارنـ مــلــيــــــ
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  1.2في المئــــــة ) 4.0بانخفاض نسبتـــــه 

ــــــــجــل انــخــفــاًضــا ســنــوًيــا نســبــتــه  فــي الــمــئــة                     05.9الســابــق، كــمــا ســـ
 مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. 1.1)

 األصول اًلحتياطية 1-1

سجل إجمالي األصول االحتـيـاطـيـة لـمـؤسـسـة الـنـقـد خــــالل  
ـــــام  ـــ فــي الــمــئــة          1.5م ارتــفــاًعــا نســبــتــه 9102الــربــع األول مــــــن عـ

مليار ريـال، مقارنـة بـانـخـفـاض  0.21.1مليار ريـال( ليبلغ  00.0) 
مليار ريـال( خالل الربع السابق، فـيـمـا  ..12في المئة ) 9.0نسبته 

مــــــــلـيـــــــار ريــــــــــال(  91.0في المئة ) 0.9سّجل ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
(. 1مقارنًة بالربع المقابل مـن الـعـام السـابـق )رســـــــم بـيـــــــــانــــي رقــــــم 

وبتحليل مكونات إجمالي األصـول االحـتـيـاطـيـة خــــالل الـربـع األول 
ــام  ـــ ـــ ــن عـ ـــ ــفــع وضــع 9102مـ ــالــربــع الســابــق، فــقــد ارت ــًة ب م مــقــارن

 0.4في المئــــة ) 99.3االحتياطي لدى صندون النقد الدولي بنسبة 
مليار ريـال، وارتفعت االسـتـثـمـارات فـي  2.5مليار ريـال( ليبلغ نحو 

مـلـيـار  9..9فـي الـمـئـة ) 9.4األوران المالـيـة فـي الـخـاـر بـنـسـبـة 
ريال(. وفي المقابل، انخفض النقد األجنبـي والـودائــع فـي الـخـــــــــاـر 

مـلـيـار  512.1مـلـيـار ريــال( لـتـبـلـغ  3..0في المئـــــة ) 1.1بنسبه 
فـي  1.9ريـال، وانخـفـض رصـيـد حـقـون السـحـب الـخـاصـة بـنـسـبـة 

مليار ريـال، واستقر احتياطي  11.1مليون ريـال( ليبلغ  1.0المئة )
 مليار ريـال. 0.5الذهب عند 
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 رابعاا: تطورات ال شاط المصرفي

 الودائع المصرفية 4-1

سجل إجمالي الودائـع الـمـصـرفـيـة خـالل الـربـع األول مـن   
ملـيـار ريــال(  19.4في المئــة ) 9.1م انخفاًضا نسبته 9102عــــــام 

فـي  0.3مليار ريــال، مـقـارنـة بـارتـفـاي نسـبـتـه  2..059ليبلغ نحو 
مليار ريـال( خالل الربع السابق، وشهد ارتفاًعا سنـوًيـا  94.5المئة )
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل مـن  92.2في المئـة ) 0.2نسبته 

 العام السابق. 

وبتحليل مكونات الودائع حسـب الـنـوي خـالل الـربـع األول   
م، يتضا انـخـفـاض الـودائـع تـحـت الـطـلـب بـنـسـبـة 9102من عــــــام 

مليار ريــال،  0111.4مليار ريـال( لتبلغ نحو  4.4في المئة ) 1.4
مـلـيـار ريــال( خـالل  03.3فـي الـمـئـة ) 0.3مقارنـة بارتفاي نسـبـتـه 

الربع السابق، وحققت الودائع تـحـــت الـطـلـب ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام  99.1فـي المئــــــة ) 9.9

فـي  1.0السابق. وانخفضت الودائــــــــــــع الـزمـنـيـة واالدخـاريـة بـنـسـبـة 
مـلــيـار ريــال، مـقــارنــة  493.3مــلـيــار ريـــال( لــتـبــلــغ  01.3الـمــئــــــة )

مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  09.2فـي الـمـئـة ) 1.1بارتـفـاي نسـبـتـه 

الـمـئـة     فـي  0.0السابق، في حين شـهـدت انـخـفـاًضـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. وسجلـت مليار  4.5) 

 04.3في المئة ) 2.2الـــودائع األخـرى شبه النقدية انخفاًضا بنسبة 
مــليــــار ريــــال مقارنـــــة بانخفاض نسبتـــــــــه  ..052مليار ريـال( لتبلغ 

مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع السـابــــق، فـيـمـا  1.2فــي المئــــــــــة ) 9.1
مـلـيـار ريــال(  01.0فـي الـمـئـــــة ) 5.1حــققت ارتفاًعا سنوًيا نسبتــه 

 (. 4مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق )رســم بيـاني رقــم 

  موجودات ومط وبات المصارف التجارية 4-2

بلغ إجمالي الـمـوجـودات والـمـطـلـوبـات لـلـمـصـارف الـتـجـاريـة 
مليـــار ريــال،  9154.9م حوالي 9102بنهاية الربع األول من عام 
مـلـيـار ريــال(،  ..1في المـئـــــــة ) 1.14مسجاًل بذلك ارتفاًعا بنسبة 

مـلـيـار ريــال( خـالل  19.5فـي الـمـئـــــــــــة ) 0.4مقابل ارتفاي نسبته 
 ..010في المـئـة ) 4.3الربع السابق، وسجل ارتفاًعا سنوًيا نسبته 

 مليار ريـال(.

 الموجودات والمط وبات األج بية ل مصارف التجارية 4-3

ســجــل إجــمــالــي األصــول األجــنــبــيــة لــلــمــصــارف الــتــجــاريــة   
فــــي  1.5م انخفاًضا نـــسـبـتـــــه 9102خالل الــربع األول مــن عــام 
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مــلــيـار ريـــال،  901.1مــلـيــار ريــال( لــتـبــلــغ حــوالـي  0..الــمــــئـــــــة )
مـلـيـار ريــال( خـالل  1.4في المئــة ) 1.9مقارنــة بانخفاض نسبته 

 ..1فـي الـمـئـــــة ) 1.4الربع السابق، وشهد انخفاًضا سنويـًا نسبته 
مليـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق، وشـكـلـت 
األصول األجنبية للمصارف التجارية بنهاية الربع األول مـن الـعـام 

في المئـة مـن إجـمـالـي أصـول الـمـصـارف  2.1م ما نسبته 9102
في المئــــة في نهاية الربع السابــــق.  2.4التجارية مقارنًة بما نسبته 

وسجلت المطلوبات األجنبية للمصارف التجارية خالل الربع األول 
مـلـيـار  03.5فـي الـمـئـة ) 05.1م ارتفاًعـا نسـبـتـه 9102من عام 

ملـيـــار ريــال، مــقـــــارنـًة بـارتـفـاي نسـبـتـه  000.0ريـال( لتبلغ حوالي 
مــلــيــار ريـــال( خــالل الــربـــع الســابــــــق.  04.5فـــــــــي الــمـــــئــة ) 0..0

مـلـيـار  40.3فــــي الـمـــئـة ) 32.2وشهدت ارتفاًعا سنـويــًـا نسـبـتـــــه 
ريـال( مقارنًة بالربع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق، مشـكـلـًة بـذلـك مـا 

في المئة من إجـمـالـي مـطـلـوبـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة  4.2نسبته 
في المئة في نهاية الربع السابق. وانـخـفـض  4.1مقارنًة بما نسبته 

صافي األصول األجنبية للمصارف الـتـجـاريـة بـنـهـايـة الـربـع األول 
مليار ريـال( ليبلغ  91.2في المئة ) ...0م بنسبة 9102من عام 
فــــي الـمـــئـة     01.2مليار ريـال مقــارنـًة بـانـخـفـاض نسـبـتـــه  010.2

ق. وشهد صافي األصول ــمليار ريـال( خـــالل الربــــع الساب 03.1) 
 49.1في المئة ) 92.1األجنبية للمصارف انخفاًضا سنوًيا نسبته 

مليار ريال( مقارنًة بالربع المقابـل مـن الـعـام السـابـق )رسـم بـيـانـي 
 (.3رقــم 

 مط وبات المصارف التجارية من القطاع ن ال ا  والعام 4-4

ارتـفــعــت مــطــلــوبــات الــمــصــارف الــتــجــاريــة مــن الــقــطــاعــيــن   
الخاص والعام )ويشـمـل الـحـكـومـي وشـبـه الـحـكـومـي( خـالل الـربـع 

ملـيـار ريــال(  4..4في المئة ) 9.2م بنسبة 9102األول من عام 
فـي  1.10مليــــار ريـــــال، مقارنــــــــًة بـارتـفـاي نسـبـتـه  0.13.1لتبلغ 

مليار ريـال( في الربع السابق، وسجلت ارتفاًعا سـنـوًيـا  1.0المئــة )
مـلـيـار ريــال(. وارتـفـعـت نسـبـة  009.1فــــي الـمـئـــــــــــة ) 5.3بنسبــة 

مطلوبات المصارف التـجـاريـة مـن الـقـطـاعـيـن الـخـاص والـعـام مـن 
في المئـــــــــة مـقـارنـة بـنـسـبـة  009.2إجمالي الودائـــع المصرفية إلى 

 في المئة في نهاية الربع السابق. 012.5

 مط وبات المصارف التجارية من القطاع ال ا  4-4-1

ارتفعت مطلوبات المصارف التجـاريـة مـن الـقـطـاي الـخـاص 
فــي الــمــئــة           0.1م بــنــســبــة 9102خــالل الــربــع األول مــن عــام 
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مــلــيــار ريـــال، مــقــارنــة  0442.5مــلــيــار ريـــال( لــتــبــلــغ نــحــو  04.2) 
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  ..5فـي الـمـئـة ) 1.3بانخفاض نسـبـتـه 

 49.9فـي الـمـئـــــــــــــــــة ) 1.1السابق، وسجلت ارتفاًعا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابـل مـن الـعـام السـابـق. كـمـا ارتـفـعـت 
نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاي الخاص إلى إجمـالـي 

 2.1.م إلـى 9102الودائع المصرفية بنهاية الربع األول مـن عـام 
في المئـــــة في نهايـــــــة الربع السـابــــــق  5.4.في المئة، مقارنة بنسبة 

 (.5)رسم بياني رقـــــــم 

 مط وبات المصارف التجارية من القطاع العام  4-4-2

ارتفـعـت مـطـلـوبـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة مـن الـقـطـاي الـعـام 
فــي الـــمــئـــة           2.5م بــنـــســبـــة 9102خــالل الـــربــع األول مــن عــام 

مــلـيــار ريـــال، مـقــارنــة  1.3.2مـلــيـار ريـــال( لــتـبــلــغ حــوالـي  11.5) 
مــلــيــار ريـــال( خــالل الــربــع  2.1فــي الــمــئــة ) 9.1بــارتــفــاي نســبــتــه 

 ..52فــــي الـمـــئـــــة ) 99.0السابق، وسجلت ارتفاًعا سنوًيا نــسبتــــــه 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. وارتـفـعـت نسـبـة 
إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاي العام إلى إجـمـالـي 

م إلــى 9102الـودائــع الــمـصــرفــيـة فـي نــهـايــة الــربـع األول مـن عـام 
في المئـــــة فـي نـهـايــــــــة  90.9في المئة مقارنـــة بنسبة  91.2حوالي 

 (.                         5الربع السابــــق )رسم بياني رقم 

االئـتــمــان الــمـصــرفـي حســب اآلجــال خــالل الــربــع وبـتــحـلــيـل 
م مقارنة بالربـع السـابـق، فـقـد حـقـق االئـتـمـان 9102األول من عام 

ـــفـــاًعـــا نســـبـــتـــه الـــمـــصـــرفـــي طـــويـــل األجـــل  ـــمـــئـــة               1.3ارت فـــي ال
ــال( لــيــبــلــغ نــحــو  9.4)  ــال، مــقــارنــة  425.3مــلــيــار ريـ مــلــيــار ريـ

مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  1.1فـي الـمـئـة ) 1.0بانخفاض نسبتـه 
السابق، وحقق االئتمان المصرفي متوسـط األجــــــل ارتـفـاًعـا نسـبـتـــــه 

مـلـيـار ريــال،  911.9مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  3.3فــي المئـــــــة ) 9.4
مـلـيـار ريــال( خـالل  3.2فـي الـمـئـة ) 9.3مقارنة بانخفاض نسبته 

الربع السابق، في حين حقق االئـتـمـان الـمـصـرفـي قصـــــيـر األجــــــــل 
 205.9مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  2.0فــي المئــــــة ) 0.1ارتفاًعا نسبتــه 

مـلـيـار  ..0فـي الـمـئـــة ) 1.1مليار ريـال، مقارنـة بـارتـفـاي نسـبـتـــــه 
 (.5ريـال( في الربع السابق )رسم بياني رقـــــــم 

 مط وبات المصارف التجارية حسب ال شاط اًلقتصاد  4-4-3

ارتفع إجمالي االئتمان المصرفي الـمـمـنـوح حسـب الـنـشـاط 
فـي  0.9م بـنـسـبـة 9102االقتصادي خالل الـربـع األول مـن عـام 

مـلـيـار ريــال،  0449.2مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ حـوالـي  02.1المئة )
مـلـيـار ريــال( خـالل  4.1فـي الـمـئـة ) 1.1مقارنة انخفاض نسـبـتـه 

فـي الـمـئـة    1.5الربع السابق، في حين حقق ارتفاًعا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
 مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق.  42.5)

وبتحليل االئتمان المصرفي الممنوح لألنشطة االقـتـصـاديـة 
م، يــالحــا ارتــفــاي االئــتــمــان 9102خــالل الــربــع األول مــن عــام 

لقطاي الماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحية المصرفي الممنوح 
ولـقـطـاي الـبـنـاء مـلـيـار ريــال(،  09.1فـي الـمـئـــــــــــــة ) 91.1بنسـبـة 

مـلـيـار ريــال(، ولـقـطـاي الـنـقـل  ..5في المئـة ) 2.1والتشييد بنسبة 
مـلـيـون ريــال(، ولـقـطـاي  9.2فـي الـمـئـة ) 5.2بنسـبـة واالتصاالت 

مليـار ريــال(،  1.2في المئـــة ) ..3الزراعة وصيد األسماك بنسبــــة 
 9.3فـي الـمـئـــــة ) 3.4وللقطاي الحكومي وشـبـه الـحـكـومـي بـنـسـبـة 

مـلـيـار  0.5فـي الـمـئـة ) 4.1بـنـسـبـة مليار ريـال(، ولقطاي التمويل 
 ..9فـي الـمـئـــــــة ) 0.5ريـال(، ولقطاي الصـنـاعـة واإلنـتـاـ بـنـسـبـة 

مليـار  1.9في المئة ) 1.3مليار ريال(، وللقطاعات األخرى بنسبة 
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ريــال(. فــي حــيــن انــخــفــض االئــتــمــان الــمــصــرفــي الــمــمــنــوح لــقــطــاي 
مليار ريال(، ولـقـطـاي الـتـجـارة  4.0في المئة ) 3.1الخدمات بنسبة 

لقطاي التعدين والمناجم مليار ريال(، و  00.9في المئة ) 4.1بنسبة 
 مليار ريـال(. 1.3في المئة ) 9.3بنسبة 

 اًلحتياطيات ورأس المال واألرباح وفروع المصارف التجارية 4-5

ارتفع رأس مـال واحـتـيـاطـيـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة خــالل 
ملـيـار  ..45في المئـــة ) 03.4م بنسبة 9102الربع األول من عام 
مـلـيـار ريــال مـقـارنـة بـانـخـفـاض نسـبـتـه  131.2ريـال( ليبلغ حوالـي 

مــلــيــار ريـــال( فــي الــربــع الســابــق، وســجــل  04.2فــي الــمــئــة ) 4.2
مليار ريـال( مـقـارنـًة فـي  00.0في المئة ) 1.1ارتفاًعا سنوًيا نسبته 

الــربـــع الـــمـــقـــابـــل مــن الـــعـــام الســـابـــق. وارتــفـــعـــت نســـبـــة رأس مـــال 
واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع الـمـصـرفـيـة فـي 

في المئة مقارنة بـمـا  90.3م إلى 9102نهاية الربع األول من عام 
في المئة في الربع السـابـق. وبـلـغـت أربـاح الـمـصـارف  1..0نسبته 

مليار ريـال  01.2م حوالي 9102التجارية في الربع األول من عام 
مليار ريـال في الربع السابق، أي بارتفاي نسبـتـه  00.2مقارنة بنحو 

 1.2مليار ريـال(، مقارنة بـانـخـفـاض نسـبـتـه  9.1في المئة ) 05.5
                                                                        مليار ريـال( خالل الربع السابق.                                                                                               1.3في المئة )

وارتفع عدد فروي المصارف التجارية العاملـة فـي الـمـمـلـكـة 
م، أي 9102فـرًعـا فـي نـهـايـة الـربـع األول مـن عـام  91.4ليبلـغ 

بزيادة قدرها فرًعا واحًدا مقارنة بـالـربـع السـابـق، وارتـفـع عـدد الـفـروي 
 فروي مقارنًة مع الربع المقابل من العام السابق. .بمقدار 

 مشتريات ومبيعات المصارف التجارية من ال قد األج بي  4-6

 مشتريات المصارف التجارية من ال قد األج بي 4-6-1 

انخفض إجمالي مشتريات المـصـارف الـتـجـاريـة مـن الـنـقـد  
فـي الـمـئـة   3.1م بنسبـة 9102األجنبي خالل الربع األول من عام 

مليـــــــار ريـــــــال، مـقـــــارنــــــــة  244.1مليار ريـال( ليبلغ حوالي  12.1) 
مليار ريـال( خالل الربع  4..01في المئــــــــة ) 90.3بارتفاي نسبتــــه 

مـلـيـار  9.1فـي الـمـئـة ) 1.1السابق. وسجل ارتفاًعا سنوًيا نسـبـتـه 
ريـال(. وبمقارنة إجمالي المشتريــات من المصارف المـحـلـيـة بـالـربـع 

مـلـيـار ريــال(،  2.2في المئــة ) 2.1السابق يالحا ارتفاعه بنسبــــة 
مليار  ..1في المئـة ) 1.5وارتفعت المشتريـــات من العمالء بنسبـــة 

 1..1ريـــــــال(. وانخفضت المشتريـــــات مـن مصـادر أخـرى بـنـسـبـة 
مليار ريال(، وانخفضت المشتـريـات مــن مـؤسـسـة  00.2في المئة )

مليـار ريــــــال(، وانـخـفـضـت  02.3في المئـــــة ) 01.1النقــــــد بنسبـــــة 
 02.2فـي الـمـئـة ) 3.0المشتريات من المصارف الخارجية بنـسـبـة 

 (.2مليار ريـال(، )رسم بياني رقم 

 مبيعات المصارف التجارية من ال قد األج بي 4-6-2

انــخــفــض إجــمــالــي مــبــيــعــات الــمــصــارف الــتــجــاريــة مــن الــنــقــد 
فـي الـمـئـة          4.2م بنسبة 9102األجنبي خالل الربع األول من عام 

مـلـيــار ريـــال، مـقــارنــــــــــة  ..521مــلـيـار ريــال( لـيـبــلـغ نـحــو  14.3) 
مليـار ريــال( خـالل الـربـع  011.1في المئــة ) 05.3بارتفاي نسبته 

فـي الـمـئـة      2.3السابق. وسجلت الـمـبـيـعـات ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
 المقابل من العام السابق. مليار ريـال( مقارنًة في الربع  3..4)

وبمقارنة إجمالي مبيعات المصارف من النقد األجنبـي بـالـربـع 
فـي  554.3السابق يالحا ارتفاي المبيعات لـمـؤسـسـة الـنـقـد بـنـحـو 

مليار ريـال(، والمبيعات لمصارف داخل المملكة بنسبـة  1.0المئة )
مليار ريال(. في حين انخـفـضـت الـمـبـيـعـات  2.1في المئة ) ..01

مـلـيـار ريــال(،   1.9فـي الـمـئـة ) 22.4لـلـوزارات والـبـلـديـات بـنـسـبـة 
مـلـيـار  1.9فـي الـمـئـــــــــة ) 03.1والمبيعـــــات لجهات حكومية بنسبة 

فـي الـمـئـة    2.2ريـال(، والمبيعات لمصارف خاـر المـمـلـكـة بـنـسـبـة 
مليار ريال(، والمبيعات لعمالء آخرين في الـمـمـلـكـة بـنـسـبـة  90.5) 

مليار ريال(، والمبيعات الـمـنـسـوبـة أل ـراض  02.2في المئة ) 2.2
، التحويالت الشخصية، مقاولون أجانب(  محددة )السفر إلى الخاـر

 (.2)رســم بيانـــي رقـــم  مليار ريال(، 0.2في المئة ) 0.2بنسبة 
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  امسسا: القطاع ال ارجي    ا                 

 التجارة ال ارجية                

م .910ارتفعت قيمة الصادرات فـي الـربـع الـرابـع مـن عـام 
مليار ريـال مـقـارنـًة بـنـحـو  ..921في المئة لتبلغ نحو  90.2بنسبة 
م، حـيــث 9102مـلـيـار ريــال فـي الـربـع الـمـقـابـل مـن عـام  3..91

فــي الــمــئــة لــتــبــلــغ  93.5ارتــفــعــت قــيــمــة الصــادرات الــنــفــطــيــة بــنــحــو 
فـي  01.1مليار ريـال، وارتفعت الصادرات األخـرى بـنـحـو  992.3

 مــلــيـــــار ريـــال. كــمــا 50.1الــمــئــة )تشــمــل إعــادة الــتــصــديــر( لــتــبــلــغ 
م .910انخفضت قيمة الواردات )سيف( في الربع الـرابـع مـن عـام 

م لـتـبـلـغ 9102في المئة مقارنًة بالربع المقابل مـن عـام  4.9بنسبة 
 مليار ريـال.  ..099نحو 

 م زان المدفوعات               

 الحساب الجار                  5-1

تشــيــر الــتــقــديــرات األولــيــة إلــى تــحــقــيــق فــائــض فــي مــيــزان   
م مـقـداره .910الحساب الجاري خـالل الـربـع الـرابـع مـن عـام 

مليار ريـال فـي  93.1مليار ريـال مقارنًة بفائض مقداره  52.3

م. ويعود تحقيق هذا  الفائض إلـى 9102الربع الرابع من عام 
مـلـيـار  0..2تحقيق فائض في ميـزان السـلـع والـخـدمـات قـدره 

مليـار فـي الـربـع الـمـقـابـل مـن  30.2ريـال مقارنًة بفائض قدره 
 9..02م، حيث سجل مـيـزان السـلـع فـائًضـا قـدره 9102عام 

مليار ريــال وذلـك نـتـيـجـة الرتـفـاي الصـادرات السـلـعـيـة بـنـسـبـة 
مـلـيـار ريــال مـقـارنـًة بـحـوالـي  ..921في الـمـئـة لـتـبـلـغ  90.2

م، 9102مــلــيــار ريـــال فــي الــربــع الــمــقــابــل مــن عــام  3..91
في المئة لـتـبـلـغ  4.1وانخفاض الواردات السلعية )فوب( بنسبة 

مـلـيـار ريــال فـي  002.2مـلـيـار ريــال مـقـارنـة بـنـحـو  009.5
م، بــالــر ــم مــن ارتــفــاي عــجــز 9102الــربــع الــمــقــابــل مــن عــام 

مليـار ريــال فـي الـربـع الـرابـع مـن  52.1حساب الخدمات من 
مليار ريـال في الربع الـرابـع مـن عـام  1.0.إلى  م9102عام 

م. فيما انخفض فائض ميزان الـدخـل األولـي فـي الـربـع .910
مــلــيــار ريــال مــقــابــل  4.4م إلــى نــحــو .910الــرابــع مــن عــام 

مليار ريـال في الربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق،  ..2حوالي 
فـي الـمـئـة  2.2وانخفض عجز حساب الدخل الـثـانـوي بـنـسـبـة 

مليـار ريــال  15.5مليار ريـال مقابل  11.0ليصل إلى حوالي 
 في الربع الرابع من العام السابق.
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 : الحساب الرأسمالي                    5-2

سجل بند الحـسـاب الـرأسـمـالـي خـالل الـربـع الـرابـع مـن عـام 
مليار ريـال مـقـابـل تـدفـق لـلـخـاـر  9.9م تدفًقا للخاـر بقيمة  .910
 مليار ريـال في الربع المقابل من العام السابق.  0.2بنحو 

 : الحساب المالي                 5-3

الـرابـع ارتفع  بند صافي االستثمارات المباشرة خالل الربع  
مـلـيـار ريــال، وذلـك بسـبـب ارتـفـاي  45.2م بـقـيـمـة .910من عام 

مـلـيـار  31.1قيمة صافي حيازة األصول المالية في الخاـر بـمـبـلـغ 
ريـال عن قـيـمـة صـافـي تـحـّمـل الـخـصـوم فـي الـداخـل والـتـي قـدرت 

مليار ريــال. كـمـا ارتـفـع صـافـي اسـتـثـمـارات الـحـافـظـة  1.0بحوالي 
مـلـيـار ريــال  99.9مليار ريـال، مقابل انخفاض بمبلغ  11.2بمبلغ 

في الربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق. وارتـفـع صـافـي االسـتـثـمـارات 
 15.3مـلـيـار ريــال، مـقـابـل ارتـفـاي بـمـبـلـــــــــغ  91.2األخرى بـمـبـلـغ 

مليـــــار ريـــــال في الربـــع المقابـــل من الـعـام السـابـق. وسـجـل صـافـي 
مـلـيـار ريــال فـي الـربـع  ..12األصول االحتياطية انخفاضًا بـمـبـلـغ 

مليــــار ريـــــال في  49.1م مقابل ارتفاي بمبلــغ .910من عام الرابع 
الـربـــــــع الـمـقــابــــــل مــــــن الـعــــــــــام الســابـق، حـيــث انـخـفــضـت األصــول 

مليار ريــال )الـنـاتـ  مـن انـخـفـاض  41.1االحتياطية األخرى بمبلغ 
مليار ريــال وانـخـفـاض  5.3بند االستثمار في األوران المالية بمبلغ 

مـلـيـار ريـال( مـقـابـل ارتـفـاي بـمـبـلـغ  11.2بند عملة وودائـع بـمـبـلـغ 
مليار ريـال في الربع المقابل مـن الـعـام السـابـق )الـنـاتـ  مـن  41.0

مـلـيـار ريــال  01.2ارتفاي بند االستثمار في األوران الماليـة بـمـبـلـغ 
 مليار ريال(. 92.9وارتفاي بند عملة وودائع بمبلغ 

ا: تطورات التق ية المصرفية والشمول المالي  سادسا

  ظام سريع  6-1

ارتفعـت الـقـيـمـة اإلجـمـالـيـة لـعـمـلـيـات نـظـام سـريـع خــــــالل  
 1.5فـي الـمـئـــــــــــــــــة )  3.0م بنسـبـــــــة 9102الربــــع األول من عـــــام 
مــلــيــار ريـــال، وبــلــغ مــجــمــوي قــيــم  09442.9مــلــيــار ريـــال( لــتــبــلــغ 

مليار ريـال، فـي حـيـن بـلـغ مـجـمـوي  00252.2المدفوعات المفردة 
مـلـيـار ريــال. وبـلـغ مـجـمـوي  552.9المدفوعـات الـمـجـمـعـة حـوالـي 

مـلـيـار ريــال، بـانـخـفـاض نسـبـتـه  0201.1مدفوعات العمالء نـحـو 
في المئة عن الربع السابق. وبلغ إجمالي قيمة المدفـوعـات مـا  5.4

فـي  2.0مـلـيـار ريــال، بـارتـفـاي نسـبـتـه  ..01295بين المصارف 
 المئة عن الربع السابق.

 مدى 6-2

بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خالل أجـهـزة الصـرف اآللـي      
مــلــيــون  319.2م مــا يــقــارب 9102خــالل الــربــع األول مــن عــام 

مـلـيـار ريــال شـمـلـت  0.1.3عملية بإجمالي سحوبات نقدية قدرهـا 
عمليات المصارف وعمليات مدى. وبلغ إجمالي العـمـلـيـات الـمـنـفـذة 

م 9102من خالل أجهزة نقـاط الـبـيـع خـالل الـربـع األول مـن عـام 
مليار ريـال.  54مليون عملية بإجمالي مبيعات قدرها  195.0نحو 

ــــي             ــــي حــــوال ــــي عــــدد أجــــهــــزة الصــــرف اآلل ــــغ إجــــمــــال ــــل كــــمــــا ب
م، وبـلـغ 9102ألف جهاز في نهـايـة الـربـع األول مـن عـام  2..0

عدد بطاقات الصرف اآللي المصدرة من المصارف الـمـحـلـيـة نـحـو 
مليون بطاقة. فيما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع في نهاية الربع  11.0

 ألف جهاز. ..151م حوالي 9102األول من عام 

 

 المقاصة 6-3

وبــالــنــســبــة إلحصــاءات الــمــقــاصــة لــلــربــع األول مــن عــام  
م، فــقــد بــلــغ عــدد الشــيــكــات الــمــقــدمــة مــن  ــرف الــمــقــاصـــــة 9102

ألــف شــيــًكــا بــقـيــمــة إجــمــالــيــة بــلــغــت  24.)صــــادرة وواردة( حــوالــي 
مليار ريـال، وبلـغ عـدد شـيـكـات األفـراد والـمـؤسـسـات نـحـو  010.1
مليار ريـال، فـيـمـا بـلـــغ  55.0ألف شيك بقيمة إجمالية بلغت  252

آالف شــيــك بــقــيــمــة  015عــدد الشــيــكـــــات بــيــن الــمــصــارف حــوالــي 
  مليار ريـال. 13.0إجمالية بلغت 
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 سابعاا: تطورات سوق األسهم المح ية

سجل المؤشر العام ألسعار األسهم ارتفاًعا ربـعـًيـا فـي نـهـايـة      
ــيــبــلــغ      09.2م بــنــســبــة 9102الــربــع األول مــن عــام  فــي الــمــئــة ل

فـي الـمـئـة فـي الـربـع  9,9نقطة، مقـارنـًة بـانـخـفـاض نسـبـتـه  02..
فـي الـمـئـة مـقـارنـًة فـي  09.0السابق، وحقق ارتفاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 

الربع المقابل من العام السابق. وانخفض عدد األسهم المتـداولـة فـي 
في الـمـئـة لـيـبـلـغ حـوالـي  05.0م بنسبة 9102الربع األول من عام 

في المئة خالل الـربـع  92.2مليار سهم، مقارنًة بارتفاي نسبته  2.5
 11.2السابق. وحقق عدد األسهم المتداولة انخفاًضا سـنـوًيـا نسـبـتـه 

م. وانخفضت القـيـمـة .910في المئة مقارنًة بالربع المقابل من عام 
م 9102اإلجمالية لـألـسـهـم الـمـتـداولـة خـالل الـربـع األول مـن عـام 

مليار ريـال، مقارنًة بـارتـفـاي  022في المئة لتبلغ نحو  2..0بنسبة 
في المئة خالل الربع السابق، وسجلت انخفاًضا سنوًيا  91.1نسبته 
 في المئة مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. 93.4نسبته 

وارتفعت القيمة السوقـيـة لـألـسـهـم بـنـهـايـة الـربـع األول مـن  
ملـيـار ريــال مـقـارنـًة  9.0في المئة لتبلغ  09.1م بنسبة 9102عام 

فـي الـمـئـة فـي نـهـايـة الـربـع السـابـق،  9.0بانخفاض بـلـغـت نسـبـتـه 

في المئـة  00.5وحققت القيمة السوقية لألسهم ارتفاًعا سنوًيا بنسبة 
مــقــارنــًة بــالــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق. وســجــل إجــمــالــي عــدد 

م انـخـفـاًضـا 9102الصفقات المـنـفـذة خـالل الـربـع األول مـن عـام 
مـلـيـون صـفـقـة، مـقـارنـًة  2.9فـي الـمـئـة لـيـبـلـغ حـوالـي  0.2نسبـتـه 

في المـئة في الربـع السـابــــق، وسـجـــــــــــــــل عـدد  41.3بارتفاي نسبـته 
فـي الـمـــئـــــة مـقـارنــــــــــًة بـالـربـع  01.2الصفقات ارتفاًعا سنوًيا نسبته 

 (..المقابـل من العام السابق )رسم بياني رقم 

 ثام اا: ص اد ق اًلستثمار

ارتفع إجمالي أصول صـنـاديـق االسـتـثـمـار الـمـدارة مـن قـبـل      
م بــنــســبــة     9102شــركــات االســتــثــمــار فــي الــربــع األول مــن عــام 

مـلـيـــــــار ريــال،  ..002مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  2.2في المئـــة ) 2.0
مـلـيـار ريــال( فـي  5.1فـي الـمـئـــــــة ) 3.0مقارنـة بانخفاض نسبتـــه 

فـي الـمـئـة    1.1الربع السابق. في حين حقق انخفاًضا سنوًيا نسبته 
 مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. 1.1)

وبتحليل إجمالي صـنـاديـق االسـتـثـمـار، يـالحـا انـخـفـاض  
 00.1م بـنـسـبـة 9102األصول المحلية في الربـع األول مـن عـام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــــــًة  1.1.مليــــار ريـال( لتبلـــغ  01.5في المئة )
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مـلــيـار ريــال( فـي الـربــع  2.1فـي الــمـئــــــــة ) 2.1بـانـخـفـاض نسـبـتـه 
 09.5السابق، وسجلت األصول المحـليــة انخـفـاًضـا سـنـوًيـا نسـبـتـــــه 

مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام  00.2فــي المئــة )
السـابـق. وسـجـلـت األصـــول األجـنــبـيـة خـالل الـربـع األول مـن عــام 

مـلـيـار ريــال(  3..0فـي الـمـئـــــــــة ) 010.2م ارتفاًعا نسبـتـه 9102
فـي الـمـئـــــــة     99.9مليار ريـال، مقارنـًة بـارتـفـاي نسـبـتـه  15.2لتبلغ 

مليار ريـال( في الربع السابق. وسجلت ارتفاًعا سـنـوًيـا نسـبـتـه  1.1) 
مليـــــار ريــــال( مقارنـــًة بالربـــــع المقابــــل مـــن  00.5في المئة ) 45.0

 العـــام السابــــق.

وارتفـع عـدد الـمـشـتـركـيـن فـي الصـنـاديـق االسـتـثـمـاريـة فـي   
ألـف  ..91فـي الـمـئـــــة ) 2.9م بنسـبـة 9102الربع األول من عام 
ألف مشـــــتـرك، مـقـارنـًة بـارتـفـاي نسـبـتـه  135.4مشترك( ليـــبلغ نحو 

ألف مشترك( في الربع السابق، وسـجـل عـدد  3.2في المـــــئة ) 0.2
ألــف  50.5فــي الــمـئــة ) 91.0الـمـشــتـركــيـن ارتـفــاًعـا سـنــوًيـا نسـبــتـه 

مشترك( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. أّمـا بالنـــــسـبـة لــعـدد 
الصـــــناديـق العاملـة فقد سجلت ارتفاًعا بنحـو ثـالثـة صـنـاديـق لـتـبـلـغ   

م مــقــارنــًة بــالــربــع 9102صــنـدون فــي الــربــع االول مـن عــام  939
 السابق.

 تاسعاا: مؤسسات اإلقراض المت صصة

إشارة إلى أحدث البيانات المـتـوفـرة عـن مـؤسـسـات اإلقـراض 
المتخصصة، سجـل إجـمـالـي الـقـروض الـقـائـمـة خـالل الـربـع الـرابـع  

ــام  ـــ ـــ ـــ ـــــه .910مـــن عـ ـــ ـــ ـــ ــة               1.9م ارتــفــاًعــا ربــعــًيــا نســبــتـــ ـــ ـــ ـــ ـــ فــي الــمــئـــ
مــلـيــار ريـــال، مـقــارنــة  911.2مـلــيـار ريـــال( لــيـبــلــغ حــوالـي  1.13) 

مــلــيــار ريـــال( فــي الــربــع  1.2فــي الــمــئــة ) 1.1بــانــخــفــاض نســبــتــه 
م انـخـفـاًضـا .910السابق. وحقق في نهـايـة الـربـع الـرابـع مـن عـام 

ملـيـار ريــال( مـقـارنـًة فـي الـربـع  5.9فـي المئة ) 1.11سنوًيا نسبته 
م. أما فيما يخص إجمالـي الـمـمـنـوح الـفـعـلـي 9102المقابل من عام 

م، فـقـد ارتـفـع بـنـسـبـة .910من القروض في الربع الرابـع مـن عـام 
 001.0مليار ريـال( مقارنـة بارتفـاي نسـبـتـه  0.4في المئــــة ) 92.0

مليار ريـال( فـي الـربـع السـابـق، وسـجـل انـخـفـاًضـا  9.3في المئـــة )
مـلـيـار ريـال( مـقـارنـًة فـي الـربـع 1.1فـي الـمـئـة ) 3.9سنوًيا نسبـتـه 

م. وارتــفــع إجــمــالــي الــقــروض الــمــســددة 9102الــمــقــابــل مــن عــام 
م .910لمؤسسات اإلقراض المتخصصة في الربع الرابع من عـام 

مليار ريـال(، مقارنــة بـارتـفـاي نسـبـتـــه  1.2في المئـــة ) ..09بنسبة 
مــلــيــار ريـــال( فــي الــربـــع الســابــق، وســجــل  1.3فــي الــمــئـــــة ) 2.2

مـلـيـار ريـال( مـقـارنـًة  ..1في المـئـة ) 09.1انخفاًضا سنوًيا نسبته 
م. وســجــل صــافــي إقــراض 9102فــي الــربــع الــمــقــابــل مــن عــام 

مؤسسات اإلقراض المـتـخـصـصـة فـي نـهـايـة الـربـع الـرابـع مـن عـام 
ملـيـون، أي بـارتـفـاي فـي نسـبـة الـفـائـض  4,1.م فائًضا بلغ .910
 في المئة مقارنة بالربع السابق.                           001.5بنسبة 

وبـتـفــصـيــل مــؤسـسـات اإلقـراض الـمــتـخـصــصـة خـالل الـربــع 
م، يـالحـا ارتـفـاي الـقـروض الـمـمـنـوحـة مـن .910الرابع مـن عـام 

مـلـيـار  ..1فــــي الـمـئـــــــة ) 912.2صندون التنمية العقارية بنسبـــــة 
مليار ريـال(  1.94في المئة ) 41.5ريـال( مقارنة بانخفاض نسبته 

في الربع السابق، وارتـفـعـت الـقـروض الـمـمـنـوحـة مـن بـنـك الـتـنـمـيـة 
مـلـيـار ريـال( مـقـارنـة  1.01فـي الـمـئـة ) 93.9االجتماعية بـنـسـبـة 
مـلـيـار ريـال( فـي الـربـع  1.0فـي الـمـئـة ) 05.2بانخـفـاض نسـبـتـه 

السابق. في المقابل ارتفعت القروض الممنوحة من صندون التنميـة 
مـلـيـار ريــال(  1.49فـي الـمـئـة ) 00.0الصناعية السعودي بنسبة 

مـلـيـار ريــال( فـي  ..9فـي الـمـئـة ) 5..92مقارنة بارتـفـاي نسـبـتـه 
الربع السابق، وارتفعت القروض الممنوحـة مــــــــــــن صـنـدون الـتـنـمـيـة 

مـلـيـار ريــال( مـقـارنـة  1.15فــــي الـمـئـــــــــــة ) 42.1الزراعية بنسبـــــة 
مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع  1.15فـي الـمـئـة ) 002.5بارتفاي نسبته 

 السابق.

وبالنسبة لتسديد مبالغ اإلقراض خالل الربع الرابـع مـن عـام 
م، يالحا انخفـاض حـجـم الـمـبـالـغ الـمـسـددة إلـى صـنـــــــــدون .910

مليــــار ريــال(  1.09فــــــــــي المئـــــــة ) 15.2التنمية الزراعية  بنسبـــــــة 
مـلـيـار ريــال( فـي  1.9فـــــي المئـــــــة ) 4.3.مقـــارنــــة بارتفاي نسبتــه 
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 الربع السابق، وارتفع حجم المـبـالـغ الـمـسـددة إلـى صـنـدون الـتـنـمـيـة
مليار ريـال(، مقارنــــة بـارتـفـاي  1.1في المئة ) 2..0العقارية بنسبة 

مليار ريـال( في الربع السابق، وارتـفـاي  1.0في المئـــة ) 2..نسبتــه 
فـي  1.2حجم المبالغ المسددة إلى بنك التنمية االجـتـمـاعـيـة بـنـسـبـة 

في المــــئـــــــــة  2.1مليار ريـال( مقارنـــــة بارتفاي نسبتــه  .1.1المئـــــة )
مليار ريـال( في الربع السابق، وارتفع حـجـم الـمـبـالـغ الـمـسـددة  1.0) 

فـي الـمـئـة     11.5إلى صندون التنمية الصـنـاعـيـة السـعـودي بـنـسـبـة 
 1.13فـي الـمـئـة ) 4.9مليار ريــال( مـقـارنـة بـارتـفـاي نسـبـتـه  1.3) 

 مليار ريـال( في الربع السابق.

عاشراا: التطورات اإلشرافية والتشششريشعشات الشمشصشرفشيشة  ش ل الشربشع 
 م2112األول من عام 

  أصـدرت الــمــؤســســة ضــوابـط تــمــلــك الــبــنـوك وشــركــات الــتــمــويــل
الـعــقـاري لـلــعـقــارات الــواقـعــة فــي نــطـان مـديــنـتــي مــكـة الـمــكـرمــة 

 والمدينة المنورة.

  وجهت المؤسسة جميع البنوك والمصارف بـإتـبـاي مـنـهـ  مـتـزن
في تسويق المنتجات التمويليـة عـبـر الـوسـائـل الـتـسـويـقـيـة كـافـة 
وعدم التركيز على تسويق المنتجات الـتـمـويـلـيـة ذات األ ـراض 

 االستهالكية.

  شددت المؤسسة على جميع البنوك والمصارف بضرورة توعـيـة
عمالء البنوك عند الـتـعـامـل بـالـنـقـد وتـوعـيـة الـعـمـالء بـمـخـاطـر 
حمل المبالغ النقـديـة الـكـبـيـرة والـحـث عـلـى اسـتـخـدام الـخـدمـات 

 االلكترونية المختلفة عند التعامل بالنقد.

   واصلت المؤسسة رفع مسـتـويـات الـنـضـ  فـي الـقـطـاي الـمـالـي
لمواجهة التحديات السيبرانـيـة، حـيـث تـقـرر رفـع مسـتـوى نضـ  

 Maturityالـبـنـوك والـمــصـارف إلـى مســتـوى الـنـضــ  الـرابـع )
Level 4.) 

  قررت المؤسسة االكتفاء بتوقيع الـعـمـيـل مـرة واحـدة عـلـى آخـر
صفحة من اتفاقية فتـا الـحـسـاب الـبـنـكـي عـوًضـا عـن الـتـوقـيـع 

على جميع صفحات الـعـقـود واالتـفـاقـيـات الـتـي يـكـون الـعـمـيـل 
 طرًفا فيها.

  أصدرت المؤسسة تعليمات لجميع البنوك والمصارف في شـنن
 حساب نسبة احتياطيات السيولة.

  أصدرت المؤسسة تعليمات لجميع البنوك والمصارف في شـنن
 كيفية حساب نسبة الودائع النظامية.

  حدثت المؤسسة التعليمـات الـمـتـعـلـقـة بسـعـر اإلقـراض مـا بـيـن
ــنــوك ) ــب ــعــمــل بــمــوجــب هــذه SAIBORال ( وشــددت عــلــى ال

ـــيـــمـــات خـــالل فـــتـــرة أقصـــاهـــا  أشـــهـــر مـــن تـــاريـــ          1الـــتـــعـــل
 هـ.044143402

  اعتمدت المؤسسة المبادئ التوجيهية والتـشـغـيـلـيـة لـلـبـنـوك الـتـي
تــقــوم بــنــشــاط الــمــتــعــامــل األولــي فــي ســون األوران الــمــالــيــة 
الحكومية والتي يجب على البـنـوك الـتـي تـر ـب الـقـيـام بـنـشـاط 

 المتعامل األولي االلتزام بها.

  أتاحت المؤسسة تغيير ساعـات عـمـل فـروي الـبـنـوك الـمـوجـودة
في مقار الجهات الحـكـومـيـة أو الـمـالـصـقـة لـهـا وفـق ضـوابـط 

 محددة.

  استثنت المؤسسة من قواعد تجميد الحسابـات الـبـنـكـيـة الـعـمـالـة
حامـلـي بـطـاقـات الـرواتـب مسـبـقـة الـدفـع فـي بـعـض الشـركـات 

 المتعثرة.

  أصـدرت الــمــؤســسـة الــقــواعــد الــمــنــظــمـة لــمــزاولــة نشــاط الــوكــالــة
المصرفية المتضمنة اإلطار النظامي والحد األدنى لمـتـطـلـبـات 
مزاولة نشاط تقديم الخدمات والمنتجـات الـمـصـرفـيـة مـن خـالل 
وكالء نـيـابـة عـن الـبـنـوك والـمـصـارف بـهـدف تـعـزيـز الشـمـول 

 المالي في المملكة، وتوسيع انتشار الخدمات المصرفية.

  أكدت المـؤسـسـة عـلـى الـبـنـوك والـمـصـارف وشـركـات الـتـمـويـل
سرعة الرفع بالمعلومات االئتمـانـيـة الـمـتـوافـرة لـديـهـا مـع شـركـة 

 بيان للمعلومات االئتمانية.
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  أكـدت الــمـؤســسـة عــلـى اإلبـالا عـن الــحـســابـات الـتـي ال تــتـوافــق
 حركتها مع دخول أصحابها وأجورهم.

  استثنت المؤسسة عمالء فروي البنوك والمصارف المسافـريـن إلـى
 خاـر المملكة فقط من تقديم الهوية الوطنية.

  ،أكدت المؤسسة على االلتـزام بـنحـكـام نـظـامـي الـتـمـويـل الـعـقـاري
وااليجار التمويلي والئحتهما التنفيذيتين والـتـعـلـيـمـات الصـادرة فـي 

 شننها.

الحاد  عشر: أبرز التطورات التش شظشيشمشيشة فشي اًلقشتشصشاد السشعشود  
 م2112من عام    ل الربع األول 

  قرر مجلس الوزراء الموافقة على النـمـوذـ االسـتـرشـادي التـفـاقـيـة
الـتـعــاون الــجـمــركـي الــمـشــتـرك بـيــن الـهــيـئــة الــعـامـة لـلــجـمــارك فــي 
المملكة العربـيـة السـعـوديـة والسـلـطـات الـجـمـركـيـة الـمـخـتـصـة فـي 
الدول األخرى لالعتراف المتبـادل بـبـرنـامـ  الـمـشـغـل االقـتـصـادي 

 .المعتمد لدى كل منهما

  قــرر مــجــلــس الــوزراء انضــمــام الــمــمــلــكــة إلــى آلــيــة الــتــعــاون بــيــن
 .اإلدارات الضريبية في مبادرة الحزام والطريق بصفة )مراقب(

  قـرر مــجــلـس الــوزراء الــمـوافــقــة عــلـى الــتــرخـيــص لــبــنـك )ســتــانــدرد
تشارترد( بفتا فري له في المملكة ، وتفويض معالي وزير المالـيـة 
بالبت في أي طلب الحق بفتا فروي أخرى لـلـبـنـك فـي الـمـمـلـكـة، 
على أن يلتزم البنـك فـي مـزاولـتـه األعـمـال الـمـصـرفـيـة بـاألنـظـمـة 
واللوائا والتعليمات المعمول بها في المملكة، وأن تنـسـق مـؤسـسـة 
النقد العربي السعودي مع البنك السـتـكـمـال اإلجـراءات الـنـظـامـيـة 

  الالزمة لذلك.

  قرر مـجـلـس الـوزراء إنشـاء هـيـئـة عـامـة لـلـتـجـارة الـخـارجـيـة ذات
  شخصية اعتبارية تسمى )الهيئة العامة للتجارة الخارجية(.

  قــرر مــجــلــس الــوزراء الــتــنكــيــد عــلــى أن مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي
السعودي هي الجهة المختصة نظـاًمـا بـتـشـغـيـل نـظـم الـمـدفـوعـات 
والتسوية الـمـالـيـة وخـدمـاتـهـا فـي الـمـمـلـكـة، ومـراقـبـتـهـا، واإلشـراف 

عليها، ولها إصدار الـقـواعـد والـتـعـلـيـمـات والـتـراخـيـص بـحـسـب 
  .المعايير التي تطبقها المؤسسة في هذا الشنن

  قرر مجلـس الـوزراء الـمـوافـقـة عـلـى الـالئـحـة الـتـنـفـيـذيـة لـنـظـام
 . مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله

   ــفــصــل فــي ــتــي ال ــجــن قــرر مــجــلــس الــوزراء إعــادة تشــكــيــل ل
المنـازعـات والـمـخـالـفـات الـتـنمـيـنـيـة فـي مـحـافـظـة جـدة ومـديـنـة 

 .الدمام لمدة ثالث سنوات

 .قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام المنافسة  

  قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتـيـبـات الـتـنـظـيـمـيـة لـهـيـئـة
  المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

  قرر مجلس الوزراء استمرار صرف بدل )طبيعة عمل( بـنـسـبـة
%( من راتب أول درجة في المرتـبـة لـمـن يـمـارس أعـمـااًل 91) 

لـمـدة  -رقابية أو التحقيق من منسوبي هيئة الرقابة والـتـحـقـيـق 
هــ، وفـق 40441    43    94خمس سـنـوات اعـتـبـاًرا مـن تـاريـ  

الضوابط المحددة بـاالتـفـان بـيـن وزارة الـخـدمـة الـمـدنـيـة وهـيـئـة 
  .الرقابة والتحقيق

  قــرر مــجــلــس الــوزراء الــمــوافــقــة عــلــى تــنــظــيــم مــركــز اإلســنــاد
  والتصفية.




