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وارتفعت مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين  
م بنسبة بلغت 0202الخاص والعام خالل الربع األول من عام 

مليــــار ريـــــال. وتشير  0.121.2في المئة لتبلغ  5.5نحو 
التقديرات األولية إلى تحقيق فائض في ميزان الحساب الجاري 

مليار ريـال  64.4م مقداره 0212خالل الربع الرابع من عام 
مليار ريـال في الربع المقابل من عام  42.0مقارنًة بفائض مقداره 

 م.0212

ارتفعت القيمة اإلجمالية لعمليات نظام سريع خـــالل الربــــع 
 1.640.6في المئــــــــة ) 12.4م بنسبـــة 0202األول من عـــــام 
مليار ريـال، وبلغ إجمالي العمليات  15.111.4مليار ريـال( لتبلغ 

المنفذة من خالل أجهزة الصرف اآللي خالل الربع األول من عام 
مليون عملية بإجمالي سحوبات نقدية  624.4م ما يقارب 0202
مليار ريـال شملت عمليات المصارف وعمليات  144.0قدرها 
 مدى. 

سجل المؤشر العام ألسعار األسهم انخفاًضا ربعًيا في 
في المئة ليبلغ  00.5م بنسبة 0202نهاية الربع األول من عام 

نقطة. وارتفع إجمالي أصول صناديق االستثمار المدارة  4.525
م بنسبة     0212من قبل شركات االستثمار في الربع الرابع من عام 

 مليـــار ريـال.  142.2مليار ريـال( ليبلغ  00.4في المئـــة ) 14.4

م   0202قررت مؤسسة النقد خالل الربع األول من عام 
خفض معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس              

)Reverse Repo Rate(  في  2.52في المئة الى  1.45من
المئة، وكــــذلك قــــررت خفض معـــدل عـــــائد اتفاقيــــات إعــــــادة 

في المئة.  1.2في المئة الى  0.05من  )Repo Rate(الشـــــراء 
واستقرت نسبة االحتياطي القانوني على الودائع تحت الطلب عند 

في  6.2في المئة، وعلى الودائع الزمنية واالدخارية عند  4.2
المئة. كما استمرت المؤسسة بالحفاظ على سقف االشتراك 

مليار  1.2األسبوعي للبنوك المحلية في أذونات المؤسسة بمقدار 
م. وانخفض متوسط أسعار 0202ريـال خالل الربع األول من عام 

الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة ثالثة أشهر
)SAIBOR(  م ليصل إلى 0202في الربع األول من عام
 في المئة.  1.2240

( خالل الربع 1سّجل عــــرض النقـــــود بتعريفــه الشامــــل )ن 
فـــي الــمئـــة،        1.0م ارتفاًعا نسبتــــــه 0202األول من عـــام 

م 0202وارتفعت القـاعدة النقـــدية خــالل الربع األول مــن عـــام 
فــي المـــــئة. وتشير بيانات المركز المالي  6.2بنـــــسبة بلغت نحو 

للمؤسسة إلى تسجيل إجمالي األصول االحتياطية لمؤسسة النقد 
 1.445.0م انخفاًضا ليبلغ 0202خالل الربع األول من عام 

 مليار ريـال.

سجل إجمالي الودائع المصرفية خالل الربع األول من 
 1.212.5في المئــة ليبلغ نحو  2.2م ارتفاًعا نسبته 0202عــــــام 

مليار ريـال. وبلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف 
 0.406.4م حوالي 0202التجارية بنهاية الربع األول من عام 
 في المئـــة. 1.4مليـــار ريـال، مسجاًل بذلك ارتفاًعا 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 0202قــررت الــمــؤســســة خــالل الــربــع األول مــن عــام  
خفض معـــــدل عــــــــــائـد اتـفـــــــاقـيـات إعــــــــــــــادة الــــــشـــــــــراء الــــــمـعـــــــــاكـس 

)Reverse Repo Rate(  فـي  2.52فـي الـمـئـة الـى  1.45من
( من  )Repo Rateالمئة، ومعـــدل عـــــائد اتفاقيــــات إعــــــادة الشـــــراء

في المئة تدريجًيا، ويأتي ذلـك اسـتـمـراًرا  1.22في المئة الى  0.05
لنهج المؤسسة في الحفاظ على االسـتـقـرار الـنـقـدي ودعـم االقـتـصـاد 

 المحلي، نظير التطورات العالمية األخيرة.

وقـد بــلـغ الــمـتـوســط الـيــومـي لـمـا قـامـت بـه الــمـؤسـســة مــن  
مـلـيـون ريــال خـالل الـربـع   520عمليات اتفاقيات إعادة الشراء نحو

مليون ريـال خالل الربـع الـرابـع  241م مقابل 0202األول من عام 
م، فيما بلغ المتوسط اليومي التفاقيات إعـادة الشـراء 0212من عام 

م 0202مـلـيـار ريــال لـلـربـع األول مـن عـام  26.2المعاكس نـحـو 
 م. 0212مليار ريـال في الربع الرابع من عام  54.2مقارنة بنحو 

واستقرت نسبة االحـتـيـاطـي الـقـانـونـي عـلـى الـودائـع تـحـت  
في المئة، وعلى الودائـع الـزمـنـيـة واالدخـاريـة عـنـد  4.2الطلب عند 

 في المئة.   6.2

 أسعار الفائدة 1-2

استمرت المؤسسة بالحفاظ على سقف االشتراك  
مليار  1.2األسبوعي للبنوك المحلية في أذونات المؤسسة بمقدار 

م، لتشجيع المصارف 0202ريـال خالل الربع األول من عام 
المحلية على توجيه السيولة نحو اإلقراض. وانخفض متوسط أسعار 

الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة ثالثة أشهر 
)SAIBOR(  م، ليصل إلى 0202في الربع األول من عام
في المئة. وبلغ الفارق بين متوسط أسعار الفائدة على  1.2240

لفترة ثالثة أشهر  )LIBOR(والدوالر  )SAIBOR( الودائع بالريـال
نقطة أساس لصالح  14م، نحو 0202خالل الربع األول لعام 

نقطة أساس في الربع السابق.  واستقر  11الريال مقارنًة بنحو 
سعر صرف الريـال مقابل الدوالر األمريكي عند سعره الرسمي 

 ريـال. 1.45البالغ 
 

 ثا ياا: التطورات ال قدية 

 عرض ال قود 2-1

( خالل الربع 1سّجل عــــرض النقـــــود بتعريفــه الشامــــل )ن  
ــــــــام  ـــــه 0202األول مــن عـ ــــــ ـــ ـــ ــــــــي الــــــمــئـــــــــــة           1.0م ارتــفــاًعــا نســبــتـــ فـ

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــًة  0.222.2مليار ريـال( لـيـبـلـغ نـحـو  01.2) 
مـلـيـــــــار ريــال( فـي الـربــــــــع  24.4فـي الـمـئـة ) 5.0بارتفاي نسبتـه 

 122.2فــي المئـــــــة ) 2.2السابــق. كما حقق ارتفاًعا سنوًيا نسبتـــه 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق )رســـــــــم بـيـانــــــي 

 (.1رقـــــــم 

( خـالل الـربـع األول 1وبتحليل مكونات عرض النقود )ن 
م، ُيـالحـا ارتـفـاي عـرض الـنـقـود بـتـعـريـفـه الضـيـق 0202من عام 

ملـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  44.2في المئة ) 4.2( بنسبة بلغت نحو 1)ن
فـي الـمـئـة  44.2مليار ريـال مشكلًة مـا نســـــبـتـه  1.145.1حوالي 

فـي  2.4(، مقارنًة بـارتـفـاي نسـبـتـه 1من إجمالي عرض النقــــود )ن
مليار  ريـال( خالل الربع السابق، وسجل ارتفاًعا سنوًيا  4.1)  المئة
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابـل  161.2في المئة ) 11.2نسبته 

( فـقـد سـجـل خـالل الـربـع 0من العام السابق. أما عرض النقـود )ن
 15.6فـي الـمـئـــــــــة ) 0.2م ارتفاًعا نسبـتـه 0202األول من عــــــــام 

مـلـيـار ريــال مشـكـلـًة مـا نسـبـتـه  1.205.6مليار ريـال( ليبلغ نـحـو 
( مـقـارنـة بـارتـفـاي 1في المئة من إجمالي عـرض الـنـقـود )ن 22.2
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مـلـيــار ريــال( فـي الـربــع السـابــق،   42.6فـي الـمـئــــــــة ) 6.4نسـبـتـه 
مـلـيـار  146.1فـي الـمـئـــــــة ) 12.4وسجل ارتفاًعا سـنـــــــوًيـا نسـبـتـه 

 ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق.

 القاعدة ال قدية 2-2

ارتــفــعــت الــقـــــاعــدة الــنــقـــــــــــديــة خــــــالل الــربــع األول مــــــن عـــــــــام 
 162.4مليـار ريــال( لـتـبـلـغ  14فــي المـــــئة ) 6.2م بنـــــسبة 0202

مليار ريـال(  0.4في المئة ) 2.2مليار ريـال، مقارنة بارتفاي نسبته 
فـي الـمـئـــــــــة      4.1في الربع السابق، وحققت ارتفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـــــه 

مــلــيــار ريـــال( مــقــارنــًة بــالــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق.  02.1) 
وبتحليل مكونات القاعدة النقدية، يالحا أن الودائـع لـدى الـمـؤسـسـة 

فـي الـمـئـة      1.4م ارتـفـعـت بـنـسـبـة 0202في الربع األول مـن عـام 
 بـارتـفـايمليـــار ريــال، مــــقـارنـًة  122مليار ريـال( لتــبلغ نـــحو  1.2) 

مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع السـابـق،  0.0فــــــي الـمـــــئـة ) 0.1نــســــبـتـه 
مـلـيـار ريــال(  0.0فـي الـمـئـة ) 0.1وسجلت ارتفاًعا سنـوًيـا نسـبـتـه 

مــقــارنــًة بــالــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق. كــمــا ســجـــــل الــنــقــد فــي 
مليار ريــال( لـيـبـلـغ  6.2في المئـــة ) 14.5الصندوق ارتفاًعا نسبته 

فـي الـمـئـة  1.1مليــــار ريـــال، مقارنــــًة بانخفاض نسبتــــه  16.0نحو 
 مليار ريـال( في الربع السابق، وسجل ارتفاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 2.6) 

مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل مـن الـعـام  6.1في المئة ) 16.5

 5.2السابق. بينما ارتفع النقد المتـــداول خـــارج المـصـــــــارف بـنـسـبـة 
مـلـيـار ريــال،  122.4مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ نـحـو  2.6في المئــــــة )

مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع  2.2في المئة ) 2.5مقارنًة بارتفاي نسبته 
مليـار  11.2في المئـة ) 4.5السابق. وسجـــل ارتفاًعا سنويـــًا نسبته 

 ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق.
 

 ثالثاا: تطورات المركز المالي لمؤسسة ال قد العربي السعود 

تشير بيانات المركز المالي للمؤسسة إلـى انـخـفـاض إجـمـالـي       
م لتبلغ نحو 0202موجودات المؤسسة خالل الربع األول مــن عـــام 

مليـار ريـال. كمـا تـراجـع إجـمـالـي األصـول االحـتـيـاطـيـة  1.201.4
م لـيـبـلـغ نـحـو 0202لدى المؤسسة خـــالل الـربـع األول مــــن عــــــام 

 مليار ريـال.  1.445.1
 

 رابعاا: تطورات ال شاط المصرفي

 الودائع المصرفية 4-1

سجل إجمالي الودائع الـمـصـرفـيـة خـالل الـربـع األول مـن   
مـلـيـار ريــال(  16.5في المئــة ) 2.2م ارتفاًعا نسبته 0202عــــــام 

فـي  5.4مليار ريـال، مقارنة بارتـفـاي نسـبـتـه  1.212.5ليبلغ نحو 
مـلــيـار ريــال( خـالل الـربــع السـابــق، وشـهـد ارتـفـاًعــا  24.4الـمـئـة )
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مليار ريـال( مـقـارنـًة بـالـربـع  144.1في المئـة ) 12.1سنوًيا نسبته 
 المقابل من العام السابق. 

وبتحليل مكونات الودائع حسـب الـنـوي خـالل الـربـع األول   
 4.1م، يتضح ارتفاي الودائع تحت الطلب بنـسـبـة 0202من عــــــام 
مـلـيـار ريــال،  1.144.5مليار ريـال( لتبلـغ نـحـو  44.6في المئة )

مليار ريـال( خالل الربع  4.0في المئة ) 2.4مقارنـة بارتفاي نسبته 
 10.5السابق، وحققت الودائع تحـت الطلب ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 

مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام  112فـي المئــــــة )
السابق. في المقابل، انخفضت الودائــــــع الزمـنـيـة واالدخـاريـة بـنـسـبـة 

مـلـيـار ريــال،  642.1مـلـيـار ريــال( لـتـبـلـغ  61.6في المئــة ) 2.0
مـلـيـار ريــال( خـالل  41.1في المـئـة ) 14.4مقارنة بارتفاي نسبته 

الـمـئـة  فـي  4.1الربع السابق، في حين حققت ارتفاعًا سنوًيا نسـبـتـه 
ريـــال( مــقــارنــًة بــالــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق. مــلــيــار  12.6) 

فـي  5.2وسجلت الـــودائع األخــرى شـبـه الـنـقـديـة انـخـفـاًضـا بـنـسـبـة 
مــــلـيـــــــــار ريــــــــال مـقـارنــــــــــة  121.4مليار ريـال( لتبلغ  11.5المئة )

مليار ريـال( خالل الـربـع  12.0فــي المئــــــــة ) 12.2بارتفاي نسبتــــه 
فـي الـمــئـــــــة         1.0السـابـــــق، فـيــمـا حـــــقــقـت انـخــفـاًضــا ســنـوًيــا نسـبــتــــــه 

مليار ريـال( مقارنًة بالربع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق )رســـــم  5.4) 
 (. 0بيـاني رقــم 

 

  موجودات ومط وبات المصارف التجارية 4-2

بلغ إجمالـي الـمـوجـودات والـمـطـلـوبـات لـلـمـصـارف الـتـجـاريـة 
مليـــار ريـال،  0.406.4م حوالي 0202بنهاية الربع األول من عام 
مـلـيـار ريــال(،  21.5في المـئـــــــة ) 1.4مسجاًل بذلك ارتفاًعا بنسبة 

مـلـيـار ريــال( خـالل  106.2في المئـــــــــة ) 5.2مقابل ارتفاي نسبته 
فــي الــمــئــة          11.4الــربــع الســابــق، وســجــل ارتــفــاًعــا ســنــوًيــا نســبــتــه 

 مليار ريـال(. 104.4)

 

 

 الموجودات والمط وبات األج بية ل مصارف التجارية 4-3

ســجــل إجــمــالــي األصــول األجــنــبــيــة لــلــمــصــارف الــتــجــاريــة   
فــــي  5.5م ارتـفـاًعـا نــــسـبـتـــــه 0202خالل الــربع األول مــن عــام 

مـلـيـار ريــال،  054.2ملـيـار ريــال( لـتـبـلـغ حـوالـي  11.6الـمـئــة )
مـلـيـار ريــال( خـالل  5.2في الـمـئـــــة ) 0.5مقارنــة بارتفاي نسبته 
فــي الــمــئــــــــة        14.1ارتــفــاعــًا ســنــويـًــا نســبــتــه  الــربــع الســابــق، وشــهــد

ملـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق،  14.1) 
وشكلت األصول األجنبية للمصارف التجارية بـنـهـايـة الـربـع األول 

فـي الـمـئـة مـن إجـمـالـي أصـول  2.6م ما نسـبـتـه 0202من عام 
فـي الـمـئـــــــــة فـي نـهـايـة  2.1المصارف التجارية مقارنًة بما نسبته 

الربع السابـــق. وسجلت المطلوبات األجنـبـيـة لـلـمـصـارف الـتـجـاريـة 
في الـمـئـة  4.1م ارتفاًعا نسبته 0202خالل الربع األول من عام 

مـلـيـــار ريــال، مــقـــــارنـًة  125.5مليار ريـال( لتبلغ حوالي  10.1) 
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربــع  2.2فـــــي الـمـــئـة ) 6.2بارتفاي نسبته 

 40.1فــي الـمـــئـة ) 52.4السابــق. وسجلت ارتفاعًا سنـويــًا نسبتــه 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق، مشـكـلـًة بـذلـك 

في المئة من إجمالي مطلوبات المصارف التجاريـة  4.2ما نسبته 
في المئة فـي نـهـايـة الـربـع السـابـق. وارتـفـع  4.4مقارنًة بما نسبته 

صافي األصول األجنبية للمصارف التـجـاريـة بـنـهـايـة الـربـع األول 
مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  1.1في المئة ) 1.5م بنسبة 0202من عام 
فــــي الـمـــئــة        1.2مـلـيـار ريــال مـقــــــارنـًة بـانـخـفـاض نسـبـتــــه  41.4

ق. وشهـد صـافـي األصـول ــمليار ريـال( خـــالل الربــــع الساب 0.0) 
فــي الــمــئــة         04.2األجــنــبــيــة لــلــمــصــارف انــخــفــاًضــا ســنــوًيــا نســبــتــه 

مليار ريال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السـابـق )رسـم  04.0) 
 (.1بياني رقــم 

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

ارتـفــعــت مـطــلــوبــات الــمــصــارف الــتــجــاريـة مــن الـقــطــاعــيــن   
الخاص والعام )ويشـمـل الـحـكـومـي وشـبـه الـحـكـومـي( خـالل الـربـع 

مـلـيـار  122.0فـي الـمـئـة ) 5.5م بـنـسـبـة 0202األول مـن عـام 
 1.6مليــــار ريـــــال، مقارنــــًة بارتفاي نسـبـتـه  0.121.2ريـال( لتبلغ 
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مليار ريـال( في الربع السابق، وسـجـلـت ارتـفـاًعـا  45.2في المئــة )
مـلـيـار ريــال(. وارتـفـعـت  064.1فــــي المئـــــة ) 11.1سنوًيا بنسبــة 

نسبة مطلوبات المصارف التجارية مـن الـقـطـاعـيـن الـخـاص والـعـام 
فـي الـمـئـــــــــة مـقـارنـة  114.2من إجمالي الودائــــع الـمـصـرفـيـة إلـى 

 في المئة في نهاية الربع السابق. 112.2بنسبة 
 

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

ارتفعت مطلوبات المصارف التـجـاريـة مـن الـقـطـاي الـخـاص 
فــي الــمــئـــة           5.4م بــنــســبــة 0202خــالل الــربــع األول مــن عــام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنـة  1.411.5ملـيـار ريــال( لـتـبـلـغ نـحـو  24.2) 
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  64.5فـي الـمـئـة ) 1.0بارتفـاي نسـبـتـه 

ــة            11.2الســابــق، وســجــلــت ارتــفــاًعــا ســنــوًيــا نســبــتــه  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ فــي الــمــئـــ
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العـام السـابـق. كـمـا  140.4) 

ارتفعت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاي الخاص إلـى 
م إلـى 0202إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع األول من عـام 

في المئـــــة في نهايــــــــــــة الـربـع  24.1في المئة، مقارنة بنسبة  22.0
 (.6السابـــق )رسم بياني رقـــــــم 

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

ارتفعت مـطـلـوبـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة مـن الـقـطـاي الـعـام 
ــنــســبــة 0202خــالل الــربــع األول مــن عــام  فــي الــمــئــة           5.2م ب

مـلـيـار ريــال، مـقـارنـة  644.5ملـيـار ريــال( لـتـبـلـغ حـوالـي  00.0) 
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  12.6فـي الـمـئـة ) 6.1بارتفاي نسـبـتـه 

ـــــه  ـــ ـــــة            12.2الســابــق، وســجــلــت ارتــفــاًعــا ســنــوًيــا نــــــســبــتـــ ـــــي الــمـــــئـــ فـ
مــلــيــار ريـــال( مــقــارنــًة بــالــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق.  46.5) 

وارتفعت نسبة إجمالي مطلوبـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة مـن الـقـطـاي 
العام إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع األول مـن عـام 

فـي  06.2فـي الـمـئـة مـقـارنــــــة بـنـسـبـة  05.2م إلى حوالي 0202
 (.                         6المئــة في نهايــــة الربع السابــــق )رسم بياني رقم 

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

ارتــفــع إجــمــالــي االئــتــمــان الــمــصــرفــي الــمــمــنــو  لــ نشــطــة 
فـي  5.0م بـنـسـبـة 0202االقتصادية خالل الـربـع األول مـن عـام 

مـلـيـار ريــال،  1.411.4مليار ريــال( لـيـبـلـغ حـوالـي  21.0المئة )
مـلـيـار ريــال( خـالل  51.5فـي الـمـئـة ) 1.6مقارنة بارتفاي نسبته 

فــي الــمــئــة          11.2الــربــع الســابــق، وحــقــق ارتــفــاًعــا ســنــوًيــا نســبــتــه 
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 مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق.  140.2)

وبتحليل االئتمان المصرفي الممنو  ل نشـطـة االقـتـصـاديـة 
م، يــالحــا ارتــفــاي االئــتــمــان 0202خــالل الــربــع األول مــن عــام 

فـي  11.2لقطاي الزراعة وصيد األسماك بنسبـة المصرفي الممنو  
ـــــة ) ـــ ـــ ـــ ـــ ولــقــطــاي الــمــاء والــكــهــربــاء والــغــاز مــلــيــار ريـــال(،  1.4الــمــئـــ

  مـلـيـار ريــال(، 12.6فـي الـمـئـة ) 14.2والخدمات الصحية بنسبة 
مـلـيـار ريـال(،  5.4فـي الـمـئـة ) 4.2ولقطاي البناء والتشييد بنسـبـة 

مـلـيـار  11.4فـي الـمـئـــــــة ) 4.6ولقطاي الصناعة واإلنتاج بنسبــــــة 
 0.1فـي الـمـئـــــــة ) 6.5ريـال(، ولقطاي النقل واالتصاالت بنـسـبـــــــــة 

مـلـيـار  2.2في المئة ) 12.2مليار ريـال(، ولقطاي الخدمات بنسبة 
مـلـيـار  1.5في المئة ) 4.4لقطاي التعدين والمناجم بنسبة ريال(، و 

مـلـيـار  60.4فـي الـمـئـة ) 4.0ريـال(، وللقطاعات األخـرى بـنـسـبـة 
مـلـيـار ريـال(.  1.2في الـمـئـة ) 6.4ولقطاي التمويل بنسبة ريـال(، 

فـي  1.2في حين انخفض االئتمان الممنو  لقطاي التجارة بنسـبـــــــــة 
وللقطاي الحكومي وشبه الحكومي بنـسـبـة مليار ريـال(،  0.2المئـــة )
 مليار ريـال(. 0.1في المئة ) 1.4

االئــتــمــان الــمــصــرفــي حســب اآلجــال خــالل الــربــع وبــتــحــلــيــل 
م مقارنة بـالـربـع السـابـق، فـقـد حـقـق االئـتـمـان 0202األول من عام 

ـــتـــه الـــمـــصـــرفـــي طـــويـــل األجـــل  ـــفـــاًعـــا نســـب ـــمـــئـــة               2.2ارت فـــي ال
مليار ريـال، مقارنة بارتفاي  422.6مليار ريـال( ليبلغ نحو  55.2) 

مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع السـابـق،  40.1في المئة ) 12.2نسبته 
فــــي  5.2وشهد االئتمان المصرفي متوسط األجـــل ارتفاًعا  نسبتــــه 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنـة  062.0مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  11.4المئــــــة )
مــلــيــار ريـــال( خــالل الــربــع  5.1فــي الــمــئــة ) 0.0بــارتــفــاي نســبــتــه 

السابق، وشهد االئتمان المصرفي قصـــيـر األجــــــــل ارتـفـاًعـا نسـبـتـــــه 
مـلـيـار ريــال،  425.2مليار ريــال( لـيـبـلـغ  11.2فــي المئــــة ) 1.4

مـلـيـار ريــال( فـي  15.2في المئــة ) 0.1مقارنة بانخفاض  نسبتــه 
 الربع السابق.

اًلحتتتتتيتتاطتتيتتات ورأأل التتمتتال واألربتتا  وفتتروع التتمتتصتتارف  4-5
 التجارية

ارتفع رأس مال واحـتـيـاطـيـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة خــالل 
مـلـيـار  02.2في المئــــة ) 2.0م بنسبة 0202الربع األول من عام 
مـلـيـار ريــال مـقـارنـة بـانـخـفـاض نسـبـتـه  141.2ريـال( ليبلغ حوالي 

مليار ريـال( في الربع السابق، وسجل ارتفاًعـا  0.1في المئة ) 2.4
مليـار ريـال( مـقـارنـًة فـي الـربـع  02.2في المئة ) 5.2سنوًيا نسبته 

المقابل من الـعـام السـابـق. وارتـفـعـت نسـبـة رأس مـال واحـتـيـاطـيـات 
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المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفـيـة فـي نـهـايـة الـربـع 
فـي الـمـئـة مـقـارنـة بـمـا نسـبـتـه  02.5م إلـى 0202األول مـن عـام 

في المئة في الربع السابق. وبلغت أربا  المصارف التجارية  12.1
مليـار ريــال مـقـارنـة  11.4م حوالي 0202في الربع األول من عام 

 14.1مليار ريـال في الربع السابق، أي بارتفاي نسبته  11.2بنحو 
فـي  16.1مليار ريـال(، مـقـارنـة بـانـخـفـاض نسـبـتـه  1.2في المئة )

                                                                        مليار ريـال( خالل الربع السابق.                                                                                               1.2المئة )

وانــخــفــض عــدد فــروي الــمــصــارف الــتــجــاريــة الــعــامــلــة فــي 
م، 0202فرًعا في نهاية الربع األول من عـام  0241المملكة ليبلغ 

أي بانخفاض قدره خمسة فروي مقارنة بـالـربـع السـابـق، بـيـنـمـا ارتـفـع 
عدد الفروي بمقدار ستة فـروي مـقـارنـًة مـع الـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام 

 السابق.

 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   1.5م بنسبة 0202األجنبي خالل الربع األول من عام 

مليـــــــار ريــــال، مـقـــــارنــــــــة  220.1مليار ريـال( ليبلغ حوالي  10.2) 
مـلـيـار ريــال( خـالل  0.6في المئـــــــــــة ) 2.1بارتفاي طفيف نسبتــــه 

فــي الــمــئــة          12.2الــربــع الســابــق. وســجــل ارتــفــاًعــا ســنــوًيــا نســبــتــه 
مليار ريـال(. وبمقارنة إجمالي المشتريــات من المصـارف  162.1) 

فـي الـمـئـــة      02.6المحلية بالربع السابق يـالحـا ارتـفـاعـه بـنـسـبـــــــــة 
مليار ريـال(، كما ارتفعت المشتريات مـن مـؤسـسـة الـنـقـــــــــــــد  01.2) 

مـلـيـــار ريــــــال(. فـي الـمـقـابـل،  46.6فـي الـمـئـــــــــــة ) 42.1بنسبـــــة 
فـي  12.2انخفضت المشتريـــــات من المصارف الـخـارجـيـة بـنـسـبـة 

مليار ريال(، وانخفضت الـمـشـتـريــــــات مـن الـعـمـالء  124.1المئة )
مليار ريـــــــال(، وانخفضت المشتريــــــات  4.1في المئـة ) 5.4بنسبـــة 

مـلـيـار ريـال(  15.2فـي الـمـئـة ) 41.1من مصادر أخرى بـنـسـبـة 
 (.5)رسم بياني رقم 

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

انــخــفــض إجــمــالــي مــبــيــعــات الــمــصــارف الــتــجــاريــة مــن الــنــقــد 
فـي الـمـئـة           4.0م بنسبة 0202األجنبي خالل الربع األول من عام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــــــــة  221.4مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ نـحـو  41.2) 
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  01.2فـي الـمـئـــــة ) 0.5بارتفاي نسبته 
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فـي الـمـئـة     15.5السابق. وسجلت المبيعات ارتفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
 المقابل من العام السابق. مليار ريـال( مقارنًة في الربع  124.2)

وبمقارنة إجمالي مبيعات المصارف من النقد األجـنـبـي بـالـربـع 
فـي  114.5السابق يالحا ارتفاي المبيعات لمؤسـسـة الـنـقـد بـنـسـبـة 

مليار ريال(،  فـي حـيـن انـخـفـضـت الـمـبـيـعـات لـجـهـات  0.2المئة )
مـلـيـار ريـال(، والـمـبـيـعـات  11.2في الـمـئـة ) 24.2حكومية بنسبة 

مليار ريـال(،  11.6في المئة ) 1.2لمصارف خارج المملكة بنسبة 
فـي الـمـئـــــــــة        5.2والمبيعــــــات لـعـمـالء نخـريـن فـي الـمـمـلـكـة بـنـسـبـة 

 61.1مليار ريـال(. والمبيعـات لـلـوزرات والـبـلـديـات بـنـسـبـة  14.6) 
مـلـيـون ريـال(. والـمـبـيـعـات لـلـمـصـارف الـمـحـلـيـة  00.2في المئة  )

مليار ريـال(، والـمـبـيـعـات الـمـنـسـوبـة  14.2في المئة ) 16.4بنسبة 
ألغــراض مــحــددة )الســفــر إلــى الــخــارج، الــتــحــويــالت الشــخــصــيــة، 

ــثــمــارات الــخــارجــيــة(       ــمــويــل الــواردات واالســت مــقــاولــون أجــانــب، وت
 مـــــــلـــــــيـــــــار ريـــــــال(                      5.2فـــــــي الـــــــمـــــــئـــــــة ) 5.0بـــــــنـــــــســـــــبـــــــة 

 (.5)رســم بيانـــي رقـــم 

  امسسا: القطاع ال ارجي    ا                 

 التجارة ال ارجية                

م 0212انخفضت قيمة الصادرات في الربع الرابع من عـام 
مليار ريـال مقارنـًة بـنـحـو  012.5في المئة لتبلغ نحو  14.6بنسبة 
م، حـيـ  0212مـلـيـار ريــال فـي الـربـع الـمـقـابـل مـن عـام  022.1

فـي الـمـئـة لـتـبـلـغ  12.1انخفضت قيمـة الصـادرات الـنـفـطـيـة بـنـحـو 
 11.1مليار ريـال، وانـخـفـضـت الصـادرات األخـرى بـنـحـو  125.4

 مـلـيـــار ريــال. فـيـمـا 51.2في المئة )تشمل إعادة التصديـر( لـتـبـلـغ 
م 0212ارتفعت قيمة الـواردات )سـيـف( فـي الـربـع الـرابـع مـن عـام 

م لـتـبـلـغ 0212في المئة مقارنًة بالربع المقابل مـن عـام  0.4بنسبة 
 مليار ريـال.  112.0نحو 

 

 

 م زان المدفوعات               

 الحساب الجار                  5-1

تشــيــر الــتــقــديــرات األولــيــة إلــى تــحــقــيــق فــائــض فــي مــيــزان  
 64.4م مـقـداره 0212الحساب الجاري خالل الربع الرابع من عام 

مـلــيـار ريــال فـي الـربــع  42.0مـلـيـار ريـــال مـقـارنــًة بـفـائــض مـقـداره 
م. ويعود تحقيق هـذا  الـفـائـض إلـى تـحـقـيـق 0212المقابل من عام 

مـلـيـار ريــال مـقـارنـًة  40.2فائض في ميزان السلع والخـدمـات قـدره 
م، حيـ  0212مليار في الربع المقابل من عام  26.1بفائض قدره 

مـلـيــار ريــال بـالـرغـم مــن  102.1سـجـل مـيـزان السـلـع فـائًضـا قـدره 
 012.5في الـمـئـة لـتـبـلـغ  14.6انخفاض الصادرات السلعية بنسبة 

مليار ريـال في الربع المقابل من  022.1مليار ريـال مقارنًة بحوالي 
م، وبالرغم من ارتفاي الـواردات السـلـعـيـة )فـوب( بـنـسـبـة 0212عام 
 114.1مـلـيـار ريــال مـقـارنـة بـنـحـو  112.1في المئـة لـتـبـلـغ  0.5

م. كـمـا تـحـسـن عـجـز 0212مليار ريـال في الربع المقابل من عـام 
ملـيـار ريــال فـي الـربـع الـرابـع مـن عـام  42.5حساب الخدمات من 

م. 0212مليار ريـال في الربع الرابع مـن عـام  64.5إلى   م0212
وارتــفــاي فــائــض مــيــزان الــدخــل األولــي فــي الــربــع الــرابــع مــن عــام 

ملـيـار ريــال  6.1مليار ريال مقارنة بحوالي  4.6م إلى نحو 0212
في الربع المقابل من العام السابق، وانـخـفـض عـجـز حسـاب الـدخـل 

مليار ريــال  11.4في المئة ليصل إلى حوالي  10.5الثانوي بنسبة 
 مليار ريـال في الربع الثال  من العام السابق. 12.6مقابل 

 : الحساب الرأسمالي                    5-2

سجل بند الـحـسـاب الـرأسـمـالـي خـالل الـربـع الـرابـع مـن عـام 
مليار ريـال مـقـابـل تـدفـق لـلـخـارج  1.4م تدفًقا للخارج بقيمة  0212
 مليار ريـال في الربع المقابل من العام السابق.  0.2بنحو 
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 : الحساب المالي                 5-3

الـرابـع ارتفع  بند صافي االستثمارات المباشرة خالل الربع  
مليار ريـال، وذلك بسبب ارتفـاي قـيـمـة  2.2م بقيمة 0212من عام 

مـلـيـار ريــال  11.2صافي حيازة األصول المالية في الخارج بمبلـغ 
عن قيمة صافي تحّمل الخصـوم فـي الـداخـل والـتـي قـدرت بـحـوالـي 

 2.2مليار ريـال. ارتـفـع صـافـي اسـتـثـمـارات الـحـافـظـة بـمـبـلـغ  1.2
مــلــيــار ريـــال فــي الــربــع  12.4مـلــيــار ريـــال، مـقــابــل ارتــفــاي بــمــبــلــغ 

المقابل من العام السابق. وارتفع صافي االستثمارات األخرى بـمـبـلـغ 
مليــــــــــار ريــــــــــال فـي  65.1مليار ريـال، مقابل ارتفاي بمبلــــغ  12.4

ــعــام الســابــق. وســجــل صــافــي األصــول  ــل مــن ال ـــ ـــ ــمــقــابـ ــع ال ـــ ـــ الــربـ
مـن الـرابـع مـلـيـار ريــال فـي الـربـع  1.2االحتياطية انخفاضًا بمبلـغ 

مليــــار ريـــــال في الـربــــــع  12.2م مقابل انخفاض بمبلــغ 0212عام 
المقابـــل مـــن العــــام السابق، حيـ  انـخـفـضـت األصـول االحـتـيـاطـيـة 

مـلـيـار ريــال )الـنـاتـج مـن انـخـفـاض بـنـد عـمـلـة  6.2األخرى بمبلـغ 
مليار ريال بالرغم من ارتفاي بند االستثمار في  12.1وودائع بمبلغ 

مـلـيـار ريــال( مـقـابـل انـخـفـاض بـمـبـلـغ  5.0األوراق الـمـالـيـة بـمـبـلـغ 
 مليار ريـال في الربع المقابل من العام السابق. 62.1

 

ا: تطورات التق ية المصرفية والشمول المالي  سادسا

  ظام سريع  6-1

ارتفعت الـقـيـمـة اإلجـمـالـيـة لـعـمـلـيـات نـظـام سـريـع خــــــالل  
فـي الــمــئــــــــــــــــــــــــــة            12.4م بــنــســبــــــــــة 0202الـربــــــــــــع األول مــن عــــــــــــــام 

مــلــيـار ريـــال، وبــلــغ  15.111.4مــلـيــار ريـــال( لـتــبــلـغ  1.640.6) 
مليـار ريــال، فـي حـيـن  16.501.1مجموي قيم المدفوعات المفردة 

مليـار ريــال. وبـلـغ  445.6بلغ مجموي المدفوعات المجمعة حوالي 
ملـيـار ريــال، بـانـخـفـاض  1.204.2مجموي مدفوعات العمالء نحو 

فـي الـمــئـة عـن الــربـع السـابــق. وبــلـغ إجــمـالــي قــيـمــة  12.2نسـبـتــه 
مـلـيـار ريــال، بـارتـفـاي  11.140.4المدفوعات ما بـيـن الـمـصـارف 

 في المئة عن الربع السابق. 14.4نسبته 

 مدى 6-2

بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خالل أجـهـزة الصـرف اآللـي      
مــلــيــون  624.4م مــا يــقــارب 0202خــالل الــربــع األول مــن عــام 

مـلـيـار ريــال شـمـلـت  144.0عملية بإجمالي سحوبات نقدية قدرها 
عمليات المصارف وعمليات مدى. وبلغ إجمالي العـمـلـيـات الـمـنـفـذة 

م 0202من خالل أجهزة نقـا  الـبـيـع خـالل الـربـع األول مـن عـام 
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مـلـيـار  42.1مليون عملية بـإجـمـالـي مـبـيـعـات قـدرهـا  566.2نحو 
ريــــال. كـــمـــا بـــلـــغ إجـــمـــالـــي عـــدد أجـــهـــزة الصـــرف اآللـــي حـــوالـــي            

م، وبـلـغ 0202ألف جهاز في نـهـايـة الـربـع األول مـن عـام  12.2
عدد بطاقات الصرف اآللي المصدرة من المـصـارف الـمـحـلـيـة نـحـو 

مليون بطاقة. فيما بلغ عدد أجهزة نقا  البيع في نهاية الربـع  11.2
 ألف جهاز. 640.0م حوالي 0202األول من عام 

 المقاصة 6-3

وبــالــنــســبــة إلحصــاءات الــمــقــاصــة لــلــربــع األول مــن عــام  
م، فــقــد بــلــغ عــدد الشــيــكــات الــمــقــدمــة مــن غــرف الــمــقــاصـــــة 0202

 24.2ألف شيًكا بقيمة إجمالية بلغت  446)صـادرة وواردة( حوالي 
 541.4مليار ريـال، وبلغ عـدد شـيـكـات األفـراد والـمـؤسـسـات نـحـو 

مـلـيـار ريــال، فـيـمـا بـلـــغ عـدد  50.1ألف شيك بقيمة إجمالية بلغت 
ألـف شـيـك بـقـيـمـة إجـمـالـيـة  20.1الشيكـات بين المصارف حـوالـي 

  مليار ريـال. 16.4بلغت 

 سابعاا: تطورات سوق األسهم المح ية

حقق المؤشر الـعـام ألسـعـار األسـهـم انـخـفـاًضـا ربـعـًيـا فـي  
فـي الـمـئـة لـيـبـلـغ        00.5م بـنـسـبـة 0202نهاية الربع األول من عام 

فـي الـمـئــة فـي الـربــع  1.4نـقـطـة، مــقـارنـًة بـارتــفـاي نسـبـتـه  4.525
فـي الـمـئـة مـقـارنـًة فـي  04.0السابق، وحقق انخفاًضا سنوًيا نسبتـه 

الربع المقابل من العام السابق. فيما ارتفع عدد األسهم المتداولة في 
في الـمـئـة لـيـبـلـغ حـوالـي  11.6م بنسبة 0202الربع األول من عام 

فـي الـمـئـة خـالل  14.1مليار سهم، مقارنـًة بـارتـفـاي نسـبـتـه  11.2
الربع السابق. وحقق عـدد األسـهـم الـمـتـداولـة ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 

م. وارتـفـعـت 0212في المئة مقارنًة بالربع المقابل مـن عـام  56.6
الـقــيــمــة اإلجــمــالـيــة لــ ــســهــم الــمــتــداولــة خــالل الــربــع األول مــن عــام 

مـلـيـار ريــال،  040.2في المئـة لـتـبـلـغ نـحـو  14.6م بنسبة 0212
في المئة خالل الربع السابق، وسـجـلـت  11.5مقارنًة بارتفاي نسبته 
في المئة مقارنًة بالربع المقابل من العـام  56.0ارتفاًعا سنوًيا نسبته 

 السابق.

وانخفضت القيمة السوقية ل سهم بنهاية الـربـع األول مـن  
مليار ريـال مـقـارنـًة  4.4في المئة لتبلغ  14.0م بنسبة 0202عام 

في المئة في نهاية الربع السابق، فيما  140.2بارتفاي بلغت نسبته 
فـي  040.1حققت القيمة السوقية لـ ـسـهـم ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا بـنـسـبـة 

المئة مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. وسـجـل إجـمـالـي عـدد 
م ارتفاًعا نسبته 0202الصفقات المنفذة خالل الربع األول من عام 

مليون صفقة، مـقـارنـًة بـارتـفـاي  10.0في المئة ليبلغ حوالي  66.0
في المـئة في الربـع السـابــــق، وسجـــــــل عدد الصفقـات  04.1نسبـته 

في المـئــة مقارنـــــــًة بـالـربـع الـمـقـابــل مـن  24.4ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
 (.4العام السابق )رسم بياني رقم 

 ثام اا: ص اد ق اًلستثمار

ارتفع إجمالي أصول صـنـاديـق االسـتـثـمـار الـمـدارة مـن           
م بـنـسـبـة     0212قبل شركات االستثـمـار فـي الـربـع الـرابـع مـن عـام 

مليــــــار ريــال،  142.2مليار ريـال( ليبلغ  00.4في المئـــة ) 14.4
مـلـيـار ريــال( فـي  11.1فـي الـمـئـــــــة ) 2.2مقارنـة بارتفاي نسبتــــه 

فـي الـمـئـة        61.2الربع السابق. في حين حقق ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
 مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. 62.1)

وبـتــحــلــيــل إجــمــالــي صــنــاديــق االســتــثــمــار، يــالحــا ارتــفــاي  
 14.2م بـنـسـبـة 0212األصول المحلية في الربع الرابـع مـن عـام 

مليار ريـال، مقارنـــــًة  111.6مليــــار ريـال( لتبلـــغ  02.0في المئة )
مليار ريـال( في الربع السابق،  2.1في المئـــة ) 4.2بارتفاي نسبته 

فــــي الـمـئـــــة    60.5وحققت األصول المحـليــة ارتفاًعا سنوًيا نسبـتـــــه 
مــلـيــار ريـــال( مـقــارنــًة بــالـربــع الــمــقـابــل مــن الـعــام الســابــق.  12.2) 

م 0202وسجلت األصــول األجـنـبـيـة خـالل الـربـع الـرابـع مـن عـام 
 04.5مـلـيـار ريــال( لـتـبـلـغ  0.4في المئــــــة ) 12.4ارتفاًعا نسبته 

ـــال، مـــقـــارنـــًة بـــارتـــفـــاي نســـبـــتـــه  ـــة                 11.6مـــلـــيـــار ريـ ــــ ــــ فـــي الـــمـــئــــ
مليار ريـال( في الربع السابق. وسجلت ارتفاًعا سنوًيا نسـبـتـه  0.2) 

مليـــــار ريــــال( مقارنـــًة بالربـــــع المقابـــــل مــــن  2.1في المئة ) 65.4
 العـــام السابــــق.
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وانخفض عدد المشتركين في الصـنـاديـق االسـتـثـمـاريـة فـي   
ألـف  1.4فـي الـمـئـــــة ) 1.1م بـنـسـبـة 0212الربع الرابع من عـام 
ألف مشــترك، مقارنًة بانخفـاض نسـبـتـه  102.4مشترك( ليـــبلغ نحو 

في الـمـــــــــــئـة )ألـفـي مشـتـرك( فـي الـربـع السـابـق، وسـجـل عـدد  2.4
ألــف  0.2فــي الــمــئــة ) 2.2الــمــشــتــركــيــن انــخــفــاًضــا ســنــوًيــا نســبــتــه 

مشترك( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. أّمـا بالنـــــسـبـة لــعـدد 
الصـــــناديـق العاملـة فقد سجلت ارتفـاًعـا بـنـحـو صـنـدوق واحـد لـتـبـلـغ   

م مــقـارنــًة بــالـربــع 0212صــنـدوق فــي الــربـع الـرابــع مـن عـام  051
 السابق.

 

تاسعاا: التطورات اإلشرافية والتتشتريتعتات التمتصترفتيتة  ت ل التربتع 
 م2222األول من عام 

  قامت المؤسسة بإصدار قواعد ودليـل إلدارة الـقـروض مـحـتـمـلـة
التعثر الممنوحة ل شخاص االعـتـبـاريـيـن، بـهـدف دعـم الـبـنـوك 
والمصارف على مراقبة القروض التـي تـظـهـر عـلـيـهـا مـؤشـرات 
تعثر وكذلك بهدف تنظيم إجراءات إعادة هيكلة تلك الـقـروض، 
بـاإلضــافـة إلــى تــعـزيــز الـمــعــامـلــة الــعــادلـة مــع الــعـمــالء وتـقــديــم 

 الحلول المناسبة لهم. 

  قامت المؤسسة بإصدار التحدي  األول لـقـواعـد األطـراف ذوي
العالقة الهادفـة إلـى تـنـظـيـم تـعـرضـات الـبـنـوك تـجـاه األطـراف 
التي تربطهم عالقة مـع الـبـنـوك وذلـك بـهـدف تـفـادي تضـارب 

 المصالح لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

  قــامــت الــمــؤســســة بــإصــدار تــعــلــيــمــات الــمــعــالــجــة الــتــنــظــيــمــيــة
لـــتـــعـــرضـــات الـــبـــنـــوك مـــع مـــراكـــز مـــقـــاصـــة األوراق الـــمـــالـــيـــة 

)CCPs( والهادفة إلى تـنـظـيـم تـعـرضـات الـبـنـوك الـمـصـارف ،
 مع مراكز مقاصة األوراق المالية.

  قامت المـؤسـسـة بـتـحـديـ  الصـيـغـة الـنـمـوذجـيـة لـعـقـد الـتـمـويـل
العقاري بصيغة المـرابـحـة لـ فـراد، والصـيـغـة الـنـمـوذجـيـة لـعـقـد 
التمويل العقاري بصيغة اإلجـارة لـ فـراد حـرصـًا عـلـى تـحـقـيـق 
أهــداف الصــيــغ الــنــمــوذجــيــة لــعــقــود الــتــمــويــل الــعــقــاري لــ فــراد، 

 ومراعاة حقوق األطراف ذات العالقة.

  قامت الـمـؤسـسـة بـتـحـديـ  الصـيـغـة الـنـمـوذجـيـة لـعـقـد االيـجـار
التمويلي للمركبات ل فراد حرصًا على تحقيق أهداف الصـيـغـة 
النموذجية لعقد االيجار التـمـويـلـي لـلـمـركـبـات لـ فـراد، ومـراعـاة 

 حقوق األطراف ذات العالقة.
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  قامت المؤسسة بإصدار تعليمات الخدمات المقدمة ل شـخـاص
ذوي اإلعاقة في المؤسسات الـمـالـيـة والـتـي تـهـدف إلـى تـعـزيـز 
الــدور اإلنســانــي لــلــمــؤســســات الــمــالــيــة الــعــامــلــة فــي الــمــمــلــكــة 
والتشجيع على تطوير الخدمات المالية الـمـقـدمـة لـعـمـالئـهـا مـن 

 األشخاص ذوي اإلعاقة.

  قامت المؤسسة بإصدار ضوابط أمـر الـدفـع الـمـسـتـديـم لصـالـح
ممـول عـقـاري بـهـدف وضـع الـحـد األدنـى مـن الضـوابـط الـتـي 
يتعين االلتزام بها عند تقـديـم هـذه الـخـدمـة أو االسـتـفـادة مـنـهـا، 
وللمساهمة في إتـاحـة الـخـيـارات الـتـمـويـلـيـة الـمـخـتـلـفـة لـلـعـمـالء 

 والخفض من مخاطر التعثر في السداد.

  ــنــوك ــب ــيــمــات أوقــات فــروي ال ــمــؤســســة بــإصــدار تــعــل قــامــت ال
والــمــصــارف ومــراكــز الــخــدمــة الــذاتــيــة ومــراكــز الــتــحــويــل فــي 
المجمعات التجارية، بهدف إتاحة تمديد ساعات عمل فـي هـذه 
الفروي والمـراكـز وفـق ضـوابـط مـحـددة بـمـا يـتـفـق مـع األنـظـمـة 

 والتعليمات ذات العالقة.

عتاشتتراا: اإلجتتراءات والتتتتطتتورات التتتت تتظتيتتمتيتتة لتتمتواجتتهتة  ثتتار 
 COVID)-(19ف روأل كورو ا المستجد 

أهم إجراءات المؤسستة لتمتواجتهتة  ثتار فت تروأل كتورو تا  12-1
 المستجد 

انطالًقا من دور مؤسسة النقـد الـعـربـي السـعـودي فـي تـفـعـيـل أدوات 
السياسة النقدية وتعزيز االستقرار المالي في اقـتـصـاد الـمـمـلـكـة، بـمـا 
في ذلك من تمكين القطاي المالي من دعم نمو القطاي الخاص فـي 

فــي  -أيـدهـا ه-ظـل هـذه األزمـة ودعـم جـهـود حـكــومـتـنـا الـرشـيـدة 
وتـخـفـيـف نثـاره  )COVID-12(مكافحة فيروس كـورونـا الـمـسـتـجـد 

المالية واالقتصادية، قامت المؤسسة على إعداد برنامج تصل قيمتـه 
مليار ريال، يستهدف دعم القطـاي  52في المرحلة الحالية إلى نحو 

الخاص وتمكينه من القيام بدوره فـي تـعـزيـز الـنـمـو االقـتـصـادي مـن 
 خالل حزمة من اإلجراءات تتضمن ما يلي:

 

  دعم تمويل المنشآت الصـغـيـرة والـمـتـوسـطـة مـن خـالل تـأجـيـل
مليار ريال لصالح الـبـنـوك  12الدفعات بإيداي مبلغ يصل إلى 

وشركات التمويل مقابل تأجيل دفع مستـحـقـات الـقـطـاي الـمـالـي 
على قطاي المنشآت الصـغـيـرة والـمـتـوسـطـة لـمـدة سـتـة أشـهـر، 
وتمويل اإلقراض الميسر للمنشآت الصغيرة والمتـوسـطـة بـمـبـلـغ 

مليار ريال وذلـك لـدعـم اسـتـمـراريـة األعـمـال  11.0يصل إلى 
ونــمــو الــقــطــاي خــالل الــمــرحــلــة الــحــالــيــة، بــاإلضــافــة إلــى دعــم 
ضمانات الـتـمـويـل الـخـاصـة بـالـمـنـشـآت الصـغـيـرة والـمـتـوسـطـة 

مليارات ريال لصالح  4وذلك عن طريق إيداي مبلغ يصل إلى 
جهات التمويل لتمكينها من إعفاء هـذه الـمـنـشـآت مـن تـكـالـيـف 

 م.0202برنامج كفالة ودعم التوسع في التمويل خالل عام 

   دعم رسوم مدفوعات عمليات نقا  البيع والـتـجـارة اإللـكـتـرونـيـة
لجميع الـمـتـاجـر ومـنـشـآت الـقـطـاي الـخـاص وتـكـفـل الـمـؤسـسـة 

أشـهـر بـقـيـمـة إجـمـالـيـة  1بدفعها لصالح مقدمي الخـدمـة لـمـدة 
 مليون ريال. 222تجاوزت 

  دعم تمويل المنشآت المتضررة جّراء أخـذ الـتـدابـيـر االحـتـرازيـة
 التي تم تبنيها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.  

   وجهت المؤسسة البنوك والمصارف كافة بتأجـيـل سـداد أقسـا
ثالثة أشهر لكافة المنتجات التمويلية دون أي تكـلـفـة أو رسـوم 
إضافية للعاملين السعوديين المشمولين بالدعم الـحـكـومـي وفـقـًا 
لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل )ساند( ابتداًء مـن شـهـر 

 م.        0202أبريل من العام 

أهتم التتتطتورات التتت تظتيتمتيتة لتمتواجتهتة فت تروأل كتورو تا  12-2
 المستجد 

  بغرض منح القطاي المصرفي القدرة التشغيلية الالزمة للتركـيـز
عــلــى االســتــجــابــة آلثــار انــتــشــار الــفــيــروس ودعــم الــقــطــاعــات 
االقتصادية المتضررة، قامت المؤسسة بتأجيل إصدار وتطبيق 

 عدد من التعليمات حتى وقت الحق.

  أصدرت المؤسسـة تـعـمـيـمـًا لـلـمـؤسـسـات الـمـالـيـة إلنشـاء لـجـنـة
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حـيـ     (COVID-19)داخلية رسمية إلدارة مخاطر كورونا 
يكـون دور الـلـجـنـة أن تضـع خـطـة مـنـاسـبـة إلدارة مـخـاطـر 
الفيروس حيـ  تشـمـل الـجـوانـب الـرئـيـسـيـة الـتـالـيـة: تـرتـيـبـات 
الــعــمــل الــبـــديــلــة، وتــدابــيـــر صــحــة الــمـــوظــفــيــن، وخــيـــارات 
التكنولوجيا، خطط االتصاالت وغيرها. كما يـحـتـوي الـتـعـمـيـم 
عــلــى مــتــطــلــبــات تــحــديــ  خــطــط إدارة اســتــمــراريــة األعــمــال 

)BCMs(   ل خذ باالعتبار التـأثـيـرات الـنـاتـجـة عـن كـورونـا
)COVID-12(. 

  قامت المؤسسـة بـإصـدار ضـوابـط تـنـظـيـم عـمـل الـمـؤسـسـات
الــمــالــيــة ،عــن بــعــد،، انــطــالقــًا مــن دور الــمــؤســســة الــرقــابــي 
واالشرافي في تطبيق اإلجراءات الرقابية واالحترازية الصادرة 
عــن الــجــهــات الــمــخــتــصــة لــمــكــافــحــة انشــار فــيــروس كــورونــا 

(COVID-19) وحفاظا علـى سـالمـة مـوظـفـي الـمـؤسـسـات ،
المالية وعـمـالئـهـا مـع اسـتـمـرار تـقـديـم الـخـدمـات الـمـصـرفـيـة 

 والمالية كافة بمختلف الوسائل المتاحة.

  قررت المؤسسة تعليق تجميد حسابات العمالء البـنـكـيـة لـمـدة
يومًا وفق لحاالت محددة، ورفع حد الشراء لخدمـة مـدى  12

أثير دون الحاجة إلدخال الرقـم السـري، ورفـع الـحـد األعـلـى 
ألـف ريـال  02المسمو  به لتغذية المحفظة اإللكترونية إلـى 

شهريا وتأجيل أقسا  العاملين في المجال الصحي الحكومي 
والخاص الذين لديهم تسهيالت ائتمانية )عقارية، استهالكية، 

 أشهر ابتداًء من شهر أبريل. 1تمويل تأجيري( لمدة 

  حددت المؤسسة الـتـزامـات الـبـنـوك والـمـصـارف تـجـاه األفـراد
والــقــطــاي الــخــاص واإلجــراءات الــمــتــوقــع اتــخــاذهــا لصــالــح 
المتأثرين من انتشار كورونا )باستثناء المـنـشـآت الـتـي تـمـلـك 

 فيها الجهات الحكومية وشبه الحكومية(.




