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التجارية من القطاعين الخاص والعاعاخ خعال العرألعل ا ول 
 0.13.1فع  العمعلعة لعتعألع ع   1.0خ ألنسألة 7102من عاخ 

 م يار ريعال.
وتشعيعر العتعقع يعراي ا ولعيعة قلعج تعيعقعيع  ععجع  فعع  
مععيعع ان الععيععسععاال الععجععارر خععال الععرألععل الععراألععل مععن عععاخ 

معع عيععار ريعععال مععقععارنعة ألععاععجع  مععقعع ار   0.4خ معقعع ار  .710
 م يار ريعال ف  الرألل المقاألل من الااخ الساأل . 11.0

وارتفاي العقعيعمعة الجعمعالعيعة لعاعمع عيعاي نع عاخ سعريعل 
فع  العمعلعة  70خ ألنسألة 7102خال الرألل ا ول من عاخ 

مع عيعار ريععال. وألع ع  قجعمعالع  العاعمع عيعاي   01101.0لتأل   
المنفذة من خال أجه ة الصرف اآلل  خال العرألعل ا ول 

م يون ععمع عيعة ألعيجعمعالع   011خ ما يقارال 7102من عاخ 
م يار ريعال شم ي عمع عيعاي  023.1سيوألاي نق ية ق رها 

 المصارف وعم ياي م ى.
انخفض المؤشر الااخ  ساار ا سعهعخ فع  نعهعايعة و 

ف  العمعلعة لعيعألع ع   7.3خ ألنسألة 7102الرألل ا ول من عاخ 
كما انخعفع عي العقعيعمعة السعوقعيعة لع عسعهعخ . نقطة ..2110

فعع   ..7خ ألععنععسععألععة 7102ألععنععهععايععة الععرألعععل ا ول مععن عععاخ 
معع ععيعار ريععال مععقعارنععة ألععنععهعايععة الععرألععل  0.11العمععلعععععععععة لعتععألع عع  

 الساأل .
وارتفل قجمال  أصول صنا ي  االسعتعاعمعار العمع ارة 
مععن قععألعععععل شععركععاي االسععتععاععمععار فعع  الععرألععل ا ول مععن عععاخ 

مع عيعععععععار  010.4ف  العمعلعععععععة لعيعألع ع   03.1خ ألنسألة 7102
ريعال. وانخفض الممنعو  العفعاع ع  معن معؤسعسعاي االقعراض 
الععمععتععخععصععصععة الععيععكععومععيععة خععال الععرألععل الععاععالعع  مععن عععاخ 

ف  الملة، وانخفض قجمال  العقعروض  47خ ألنسألة .710
فع   01خ ألنسألة .710المس  ة ف  الرألل الاال  من عاخ 

 الملة وذلك يسال أي   الألياناي المتوفرة. 

ألععععقعععع  مععععاعععع ل عععععالعععع  اتععععفععععاقعععععيععععاي قعععععا ة الشعععععرا                                                      
فع  العمعلعة وقع  تعخ رفعل                       7 ون ت يعيعر ععنع                               

معععععاععععع ل ععععععالععععع  اتعععععفعععععاقعععععيعععععاي قععععععا ة الشعععععرا  العععععمعععععاعععععاكععععع                                                          
فع       0فع  العمعلعة قلعج                1.24من                         

الملة، وتخ الألقعععععععا  عع عج نسعألعععععععععة االيعتعيعاطعععع  العقعانعونع  عع عج                                                            
فع  العمعلعععععة، وعع عج العو الععععععععععععععل                                   2الو العععل تيي الط عععال عنعععععععع                                  

ف  الملة. كما أألقي المؤسعسعة عع عج                                  0ال منيعععة واال خارية عن                           
سقف االشتراك ا سألوع  ل ألنوك المي ية ف  أذوناي المعؤسعسعة                                                      

خ،    7102معع ععيععار ريعععال خععال الععرألععل االول مععن عععاخ                                     1عععنعع      
وانخفض متوسط أساار الفال ة ع ج العو العل ألعيعن العمعصعععععععارف                                                       

فع  العرألعل االول مععن                             المي ية لمع ة اااععة أشعهعر                          
 فع  الملععععة.                0.11.4خ ليصل قلج            7102ععععاخ        

  1يقعععع  عععععرض النقعععععععو  ألعتعاعريعفعععععـ الشعامععععععععل  نو 
 1.4خ انخفا ًا نسألتعععـ 7102خال الرألل ا ول من ععععاخ 

خععععال العرألعل ا ول ، وارتفاي القعاع ة العنعقععععععع يعة ف  الملة 
 117.2فعع  المعععععلة لعتعألع ع   1.0خ ألنعععععسألة 7102مععن ععععاخ 

، وتشععيععر الععألععيععانععاي ا ولععيععة لعع ععمععركعع  الععمععالعع  معع ععيععار ريعععال
سعجعل ل مؤسسة قلج أن قجمال  العمعوجعو اي ا جعنعألعيعة قع  

  4.0خ انخفا ًا نسعألعتعـ 7102خال الرألل ا ول من عاخ 
، كعمعا سعجععل مع ععيعععار ريععال  0131.3فع  الععمعلعععععععععععععة لعيععألع ع  

قجمال  ا صول االيتياطعيعة لعمعؤسعسعة العنعقع  خعال العرألعل 
فع  العمعلعة  4.0خ انعخعفعا عًا نسعألعتعـ 7102ا ول من عاخ 

 م يار ريعال.  0313.1ليأل   
وسععجععل قجععمععالعع  الععو الععل الععمععصععرفععيععة خععال الععرألععل 

ف  العمعلعععععععععععععة  1.4خ انخفا ًا نسألتـ 7102ا ول من عاخ 
م يار . كما أل   قجمالع  العمعوجعو اي  0.11.3ليأل   نيو 

والمط وألاي ل مصعارف العتعجعاريعة ألعنعهعايعة العرألعل ا ول معن 
م يععععععار ريععال، أر ألعارتعفعا   77.2.0خ يوال  7102عاخ 

ف  الملعععة، ألينما ارتفاي مط وألاي العمعصعارف  1.4نسألتععـ 
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خ، وذلك لتشجيل                7102خال الرألل ا ول من عاخ                       
المصارف المي ية ع ج توجيـ السيولة نيو القراض.                                               
كما انخفض متوسط أساار الفال ة ع ج الو الل ألين                                               

ف                المصارف المي ية لم ة اااة أشهر                              
ف       0.11.4خ ليصل قلج            7102الرألل ا ول من عاخ                   

الملة. وأل   الفار  ألين متوسط أساار الفال ة ع ج                                                
  10.1الو الل ألالريعال وال والر لفترة اااة أشهر نيو                                              
خ   7102نقطة أسا  لصال  الريعال ف  الرألل ا ول لااخ                                            

نقطة أسا  ف  الرألل الراألل لااخ                                  072مقارنة ألعيوال                 
خ. أما ألالنسألة لسار صرف الريعال مقاألل ال والر                                              .710

 . 1.24فق  استقر عن  سار  الرسم  الألال                                   
كما أألقي المؤسسة ع ج اتفاقياي قعا ة الشرا                                              

يوما، ألال افة قلج  جال                          31أل جل استيقا  لم ة                   
  71أياخ و        2االستيقا  المامول ألها لفترة لي ة واي ة و                                       
 يومما، وذلك لتا ي  وتيقي  استقرار السيولة.  ً                                       

وفيمععا يخص عم يععاي مقاي ة النقعععععع  ا جنألععع                                                                    
، لخ تقخ المؤسسة أليجرا  أر                                              

عم ياي مقاي ة مل الألنوك المي ية ف  الرألل ا ول من                                                  
  خ.  7102عاخ     

 
 ثا  ًا:    طور ت    قد ة 

 عرض    قود 2-1
  1يقعععع  عععععرض النقعععععو  ألتاريفععـ الشامععععل  ن  

خ انخفاً ا نسألتعععـ 7102خال الرألل ا ول من ععععاخ 
 0221.2م يار ريعال  ليأل   نيو  1.2ف  الملة   1.4

 10.4ف  الملة   0.1م يار ريعال، مقارنعة ألارتفا  نسألتـ 
م يعععار ريعال  ف  الرألععععل الساألعع . كما يقعععع  ألنهايعععة الرألععععل 

فعع   1.17خ ارتفاعًا سنويًا نسألتعععـ 7102ا ول من عاخ 
  .0م يون   رسععععخ أليانععع  رقعععععععخ  124.0الملععععععة  

  واًل:   س اسة    قد ة
استمري مؤسسة النق  الارأل  الساو ر ف  اتألا                                              

سياسة نق ية ته ف قلج تيقي  استقرار ا ساار و عخ                                                
مخت ف القطاعاي االقتصا ية ألما يتا خ مل التطوراي                                                
االقتصا ية المي ية والاالمية و عخ المصارف المي ية                                                  
ل قيععععاخ أل ورها التموي   ف  االقتصا  المي  . وق  قامي                                                        

خ أليجرا           7102المؤسسة خال الرألل ا ول من الااخ                                 
 ألاض التا ياي ع ج أ واي السياسة النق ية.                                       

 

  عدل   عائد و الح  اطي   قا و ي  1-1
قامي المؤسسة خال الرألل ا ول من الااخ   

خ ألت يير ما ل عال  اتفاقياي قعا ة الشرا  7102
ف   1.24من                      المااك  
ف  الملة، مل الألقا  ع ج ما ل عال   0الملة قلج 

 7 ون ت يير عن               اتفاقياي قعا ة الشرا 
 ف  الملعععة. 

وق  أل   المتوسط اليوم  لما قامي ألـ المؤسسة   
م يون ريعال  02من عم ياي اتفاقياي قعا ة الشرا  نيو 

م يون  020خ مقاألل 7102خال الرألل ا ول من عاخ 
خ، فيما أل   المتوسط .710ريعال ف  الرألل الراألل من عاخ 

م يار  000.0اليوم  التفاقياي قعا ة الشرا  المااك  
 11.0خ مقارنة ألنيو 7102ريعال ل رألل ا ول من عاخ 

 خ. .710م يار ريعال ف  الرألل الراألل من عاخ 
وق    ي نسألة االيتياط  القانون  ع ج الو الل   

ف  الملة، وع ج الو الل ال منية  2تيي الط ال عن  
 ف  الملة. 0واال خارية عن  

 

  سعار    ائد                1-2
أألقي المؤسسة ع ج سقف االشتراك ا سألوع                                        

م يار ريعال               1ل ألنوك المي ية ف  أذوناي المؤسسة عن                                       
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م يار ريعال، مقارنة ألانخفاض نسألتـ  117.2ريعال  لتأل   
م يار ريعال  ف  الرألل الساأل .  7ف  الملة   1.2

خ ارتفاعًا 7102وسج ي ف  نهاية الرألل ا ول من عاخ 
 م يار ريعال . 0.4ف  الملة   0.4سنويًا نسألتـ 

وألتي يل مكوناي القاع ة النق ية خال الرألل 
خ ياي  أن النق  المت اول خارج 7102ا ول من عاخ 

م يون  .44ف  الملة   1.1المصارف انخفض ألنسألة 
م يار ريعال، مقارنًة ألانخفاض  0.3.1ريعال  ليأل   نيو 

م يار ريعال  ف  الرألل  1.7ف  الملة   0.1نسألتـ 
خ 7102الساأل . وسجعععل ألنهاية الرألل ا ول من عاخ 

 م يون ريعال . 470ف  الملعة   1.1ارتفاعًا سنويعععًا نسألتـ 
 

وارتفاي الو الل ل ى المؤسسة ف  الرألل ا ول   
م يون  70.7.ف  الملة   ..1خ ألنسألة 7102من عاخ 

 ألارتفا م يععار ريعال، مععقارنة  011.1ريعال  لتععأل   نعععيو 
م يار ريعال  ف  الرألل  4.2فععع  المععلة   4.3نععسعععألتـ 

ف  الملة  0.2الساأل ، وق  سج ي  ارتفاعا سنويًا نسألتـ 
خ. 7102م يار ريعال  ألنهاية الرألل ا ول من عاخ  ..0 

ف  الملعععة  1.2وسجعل النق  ف  الصن و  ارتفاعا نسألتـ 

  خال الرألل 1وألتي يل مكوناي عرض النقو   ن 
خ، ياي  ارتفا  عرض النقو  7102ا ول من عاخ 
م يار  70.1ف  الملة   0.3  ألنسألة 0ألتاريفـ ال ي   ن

م يار ريعال أو ما نسععألتـ  00.4.2ريعال  ليأل   يوال  
  مقارنة 1ف  الملة من قجمال  عرض النقععععو   ن 4.4.

م يار ريعال  ف   71.0ف  الملة   7.4ألارتفا  نسألتـ 
خ 7102الرألل الساأل . وسجل ألنهاية الرألل ا ول من عاخ 

م يار ريعال . أما  00ف  الملة   0.1ارتفاعا سنويًا نسألتـ 
  فق  سجل خال الرألل ا ول من 7عرض النقو   ن

م يار  .ف  الملععععة   1.1خ انخفاً ا نسألتـ 7102عععععععععاخ 
 30.2م يار ريعال أو ما نسألتـ  10.11.ريعال  ليأل   نيو 

  مقارنة ألارتفا  1ف  الملة من قجمال  عرض النقو   ن
م يار ريعال  ف  الرألل الساأل .  04ف  الملعععة   7.1نسألتـ 

خ ارتفاعًا سنعععويًا 7102وسجل ألنهاية الرألل ا ول من عاخ 
 م يار ريعال . 1.ف  الملعععة   0نسألتـ 

 

   قاعد     قد ة 2-2
ارتفاي القعاع ة النقععع ية خععال الرألل ا ول مععن 

م يععون  713فعع  المعععععلة   1.0خ ألنعععععسألة 7102ععععاخ 

   
   
   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

16  مارس  16  يونية  16  سبتمبر  16  ديسمبر  17  مارس 

1عرض النقود   1154 6 1145 7 1116 1 1144 4 1165 7

2عرض النقود   1567 1 1589 2 1591 1 1636 1 1631 3

3عرض النقود   1778 4 1773 6 1755 9 1787 4 1778 7

(   مليار) ر  النقو                                                              0ر   بيا   ر   
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  ألصول  الح  اط ة 1-1
سجل قجمال  ا صول االيتياطية لمؤسسة النق   

 4.0خ انخفا ًا نسألتـ 7102خال الرألل ا ول من عاخ 
م يار  0312.4م يار ريعال  ليأل    010.1ف  الملة  

م يار  3.ف  الملة   1.1ريعال، مقارنة ألانخفاض نسألتـ 
ريعال  خال الرألل الساأل . ويق  انخفا ًا سنويًا نسألتـ 

م يار ريعال  ألنهاية الرألل ا ول  730.0ف  الملة   01.0
  .1خ  رسخ أليان  رقخ 7102من عاخ 
وألتي يل مكوناي قجمال  ا صول االيتياطية  

خ مقارنًة ألالرألل 7102خال الرألل ا ول من عاخ 
الساأل ، فق  انخفض الو ل االيتياط  ل ى صن و  

م يون ريعال  ليأل    31ف  الملة   0.1النق  ال ول  ألنسألة 
م يار ريعال، وانخف ي االستاماراي ف   2.7نيو 

 44.1ف  الملة   0.0ا ورا  المالية ف  الخارج ألنسألة 
م يار ريعال، وارتفل رصي   0111.2م يار ريعال  لتأل   

 741ف  الملة   1.3يقو  السيال الخاصة ألنسألة 
م يار ريعال. ويققي الو العل  72.3م يون ريعال  ليأل   

م يار  2..0ف  الملععة   ..2ف  الخععععارج انخفا ًا نسألتـ 
م يار ريعال، واستقر ايتياط   4.2.0ريعال  لتأل   
م يون ريعال. كما أن المؤسسة لخ  0.70الذهال عن  

م يععععار ريعععال،  73.3م يون ريعال  ليأل   نيو  770 
م يار  0.4ف  الملعععععععة   01.7مقارنععععة ألانخفاض نسألتععععـ 

ريعال  ف  الرألل الساأل . وسجل ألنهاية الرألل ا ول من 
 00.ف  الملة   7.1خ انخفاً ا سنويًا نسألتـ 7102عاخ 

 م يون ريعال .
 

ثا ثًا:  طور ت    ركز    ا ي   ؤسسة    قد   عربي 
   سعود 

تشير الألياناي ا ولية ل مرك  المال  ل مؤسسة 
قلج أن قجمال  الموجو اي ا جنألية ق  سجل خال الرألل 

ف  الملعععععة  4.0خ انخفا ًا نسألتـ 7102ا ول معععن عاخ 
م يعار ريعال، مقارنة  0131.1م يار ريعال  ليأل    017 

م يار ريعال   2.1.ف  الملة   1.1ألانخفاض نسألتـ 
خال الرألل الساألععع ، وسجعععل انخفا عععًا سنويعععًا نسألتعععـ 

م يار ريعال  ألنهاية الرألل ا ول  731فع  الملعععة   01.7
خ. وسجل صععاف  ا صعول ا جعععنألية 7102من عاخ 

خ انخفا ًا نسألععتـ 7102خععال الرألل ا ول مععن ععععععاخ 
 0111.1م يار ريعال  ليأل    017فعععع  المعععلة   4.7

ف  الملعععععة  1.1م يععععار ريععععال، مقارنعععة ألانخفعععاض نسألتعععـ 
م يار ريعال  ف  الرألل الساأل ، وسجل انخفا ًا  1. 

م يار ريعال   ألنهاية  731ف  الملة   01.0سنويًا نسألتـ 
  . 7خ  رسخ أليان  رقخ 7102الرألل ا ول من عاخ 

ويق  قجمال  الو الل ألالام ة المي ية لجهاي  
خ ارتفاعًا نسألتـ 7102أجنألية خال الرألل ا ول من عاخ 

م يار  01.4م يون ريعال  ليأل   نيو  41ف  الملة   1.1
م يون  11ف  الملة   1.7ريعال، مقعارنعة ألارتفا  نسألتعـ 

ريعال  خال الرألل الساأل ، كما سعععجل ارتفاعًا سنويًا 
م يون ريعال  ألنهاية الرألل  31ف  الملة   1.4نسألتـ 

 خ.7102ا ول من عاخ 

7021

7001

71 1

0  7

0  1

0211

02 1

0 11

0  1

0 11

0  1

7111

71 1

7011

70 1

7711

02   ار   0  ي م ر  0   تم ر    0  يو ية  0   ار  

 اف  األ و  األ ن ية لم   ة النقد ال رب  ال  و ي  7ر   بيا   ر   
     ليار 
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م يار ريعال، مقارنة  0.13م يار ريعال  ليأل   نيو  1.0 
م يار ريعال  خال  ..10ف  الملة   7.7ألارتفا  نسألتـ 

الرألل الساأل . ويق  ألنهاية الرألل ا ول من عععععععاخ 
 .00ف  الملعة   1.10خ انخفا ًا سنويًا نسألتـ 7102

  .0م يون ريعال   رسعععخ أليان  رقعععخ 
وألتي يل مكوناي الو الل يسال النو  خال   

خ، يت   ارتفا  الو الل 7102الرألل ا ول من عاخ 
م يار ريعال   70.1ف  الملة   7.7تيي الط ال ألنسألة 

تنمية يكومية  تص ر نياألًة عن و ارة المالية سن اي
وسن اي ذاي ما ٍل مت ير خال الرألل ا ول من عاخ 

 خ.7102
 

 ر بعًا:  طور ت    شاط    صرفي
   ود ئع    صرف ة 4-1

سجل قجمال  الو الل المصرفية خال الرألل ا ول  
ف  الملععععععة        1.4خ انخفا ًا نسألتـ 7102من عععععععاخ 

1

511

1111

1511

2111

2511

16  مارس  16  يونية  16 سبتمبر  16 ديسمبر  17  مارس 

16  مارس  16  يونية  16 سبتمبر  16 ديسمبر  17  مارس 

6 2211 جمالي األصول االحتياطية 2138 6 2178 2 2119 2 1917 5

نقد أجنبي وودائع قي الخار  715 4 721 4 649 2 613 8 567 1

استثمارات في أوراق مالية في الخار  1456 4 1378 2 1391 2 1359 1 1313 7

(   مليار)األ و  ا  تيا ية                                                           3ر   بيا   ر   

1

211

411

611

811

1111

16  مارس  16  يونية  16 سبتمبر  16 ديسمبر  17  مارس 

16  مارس  16  يونية  16 سبتمبر  16 ديسمبر  17  مارس 

الودائع تح  الطل  985 4 963 9 942 5 974 1 995 9

الودائع الزمنية واإلدخارية 412 4 443 5 475 1 491 6 464 6

الودائع األخر  شب  النقدية 211 3 184 4 164 9 151 3 148 4

(   مليار)الو ا ع المصرفية     النو   ر   بيا   ر    
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خ ارتفاعًا سنويًا نسألتـ 7102ألنهاية الرألل ا ول من عاخ 
 م يار ريعال . 07.1ف  الملة   0.3

 

   وجود ت و   ط وبات  ألج ب ة    صارف  4-3
    جار ة
سجل قجمال  ا صول ا جنألية ل مصارف  

خ ارتفاعا 7102التجارية خال الرألل ا ول من عاخ 
م يار ريعال  ليأل   يوال   0.0ف  الملة   0.1نسألتـ 
ف   3.1م يار ريعال، مقارنة ألانخفاض نسألتـ  773.3
م يار ريعال  خال الرألل الساأل ، ف  يين  71.0الملة  

 40.3ف  الملة   01.0سجل انخفا ًا سنويًا نسألتـ 
ف  الملة من  01.0م يار ريعال ، مشكًا ما نسألتـ 

قجمال  أصول المصارف التجارية مقارنة ألما نسألتـ 
ف  الملععععة ف  نهاية الرألل الساألععع   رسعععخ أليان   01.1
  .4رقععععخ 

وسج ي المط وألاي ا جنألية ل مصارف التجارية  
 ..0خ ارتفاعا نسألتـ 7102خال الرألل ا ول من عاخ 

م يعععععار  10.0م يار ريعال  لتأل   يوال   0.1ف  الملة  
 71.2فععع  المعلة   0..7ريعال، معقععارنة ألانخفاض نسألتـ 

م يار ريعال  خال الرألل الساأل . و سج ي ارتفاعا سنويا 
م يار ريعال ، مشك ًة ألذلك  1.0ف  المععععععلة   1.0نسألتـ 

م يار ريعال، مقارنعة ألارتفا  نسألتـ  334.3لتأل   نيو 
م يار ريعال  خال الرألل الساأل ،  ..10ف  الملة   1.0

خ يققي الو الل تيعي 7102وألنهاية الرألل ا ول من عاخ 
 01.4فع  الملععععععة   0.0الط عععال ارتفاعا سنويعععًا نسألتعععـ 

م يار ريعال . وانخف ي الو الععععععل ال منية واال خارية 
 ..0.0م يار ريعال  لتأل    72ف  الملععععة   4.4ألنسألة 

 4..0ف  الملة   1.4م يار ريعال، مقارنة ألارتفا  نسألتـ 
م يار ريعال  خال الرألل الساأل ، ويققي ارتفاعًا سنويععععععًا 

م يار ريعال . وانخف ي  47.7ف  الملة   07.2نسألتـ 
 7.3ف  الملة   0.3العععو الل ا خعرى شألـ النق ية ألنسألة 

م يععععار ريععععال مقارنعععععة  001.0م يار ريعال  لتأل   
م يار ريعال   ..01ف  الملععععععة   1.7ألانخفععاض نسألتـ 

خال الرألل الساألعع ، ويععققي انخفا ًا سنويًا نسألتعععـ 
 م يار ريعال . 7.1.ف  الملععععععة   73.2
 

   وجود ت و ط وبات    صارف    جار ة 4-2
أل   قجمال  الموجو اي والمط وألاي ل مصارف 

خ يوال  7102التجارية ألنهاية الرألل ا ول من عاخ 
ف   1.4م يعععار ريعال، مسجًا ارتفاعًا ألنسألة  77.2.0
ف   1.1م يار ريعال ، مقاألل ارتفا  نسألتـ  00الملعععة  
م يار ريعال  خال الرألل الساأل ، كما سجل  2.1الملعععععة  

1

51

111

151

211

251

311

16  مارس  16  يونية  16 سبتمبر  16 ديسمبر  17  مارس 

16  مارس  16  يونية  16 سبتمبر  16 ديسمبر  17  مارس 

األصول األجنبية 281 8 253 5 248 9 225 8 229 9

المطلوبات األجنبية  81 3 97 2 118 9 81 1 81 4

صافي األصول األجنبية 211 4 156 3 141 1 145 7 148 5

(   مليار)األ و  لوالمطلوبات لو اف  األ و  األ ن ية للمصار  الت ارية     ر   بيا   ر    
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ف   1.0خ انخفا ا سنويًا نسألتـ 7102ا ول من عععاخ 
م يار ريعال . وارتفاي نسألة مط وألاي  0.1الملععععععععة  

المصارف التجارية من القطا  الخاص قلج قجمال  
خ 7102الو الل المصرفية ألنهاية الرألل ا ول من عاخ 

ف  الملعععععة ف   3..1ف  الملة، مقارنة ألنسألة  12.3قلج 
  ..نهايعععععععة الرألل الساألععع   رسخ أليان  رقعععععععخ 

 

  ط وبات    صارف    جار ة  ن   قطاع   عام  4-4-2
انخف ي مط وألاي المصارف التجارية من 
القطا  الااخ وشألـ الااخ خال الرألل ا ول من عاخ 

م يار ريعال  لتأل    1.1ف  الملة   0.1خ ألنسألة 7102
 1.7م يار ريعال، مقارنة ألارتفا  نسألتـ  770.0يوال  

م يار ريعال  خال الرألل الساأل ، وسج ي  2ف  الملة  
خ ارتفععاعععععًا سنعععويعععًا 7102ألنهاية الرألل ا ول مععن عععععععاخ 

م يار ريعال . وأل  ي  1.1.فعع  المعلععععععة   13.1نععسألتعععـ 
نسألة قجمال  مط وألاي المصارف التجارية من القطا  
الااخ وشألـ الااخ قلج قجمال  الو الل المصرفية ف  نهاية 

ف  الملة  01.3خ يوال  7102الرألل ا ول من عاخ 
ف  الملععة ف  نهايععععة الرألل الساألعععع   00.0مقارنعععة ألنسألة  

  .. رسعععععخ أليان  رقعععععععخ 

ف  الملة من قجمال  مط وألاي المصارف  ..1ما نسألتـ 
التجارية وه  نف  النسألة ف  نهاية الرألل الساأل . وارتفل 
صاف  ا صول ا جنألية ل مصارف التجارية ألنهاية الرألل 

م يار  7.1ف  الملة   0.3خ ألنسألة 7102ا ول من عاخ 
م يععار ريععال مقععارنععة ألارتفا  نسألتعععـ  001.4ريعال  ليأل   

م يار ريعال  خعععال الرألععععل  4.2فعع  المععلعععععة   0.1
  .ععالساأل

 
 ط وبات    صارف    جار ة  ن   قطاع ن  4-4

    ا  و  عام
ارتفاي مط وألاي المصارف التجارية من 
القطاعين الخاص والااخ  ويشمل اليكوم  وشألـ 

 1.0خ ألنسألة 7102اليكوم   خال الرألل ا ول من عاخ 
م يار ريعال،  0.13.0م يار ريعال  لتأل    4..ف  الملة  

م يار  77.1ف  الملة   0.0مقارنة ألانخفاض نسألتـ 
ريعال  ف  الرألل الساأل ، وسج ي ارتفاعًا سنويًا ألنهاية 

فعععع  الملععععة  1.3خ نسألتععـ 7102الرألعععععععل ا ول مععن عععععععاخ 
م يار ريعال . وارتفاي نسألة مط وألاي المصارف  0.4. 

ف   010.3التجارية من القطاعين الخاص والااخ قلج 
الملععععة من قجمال  الو العععل المصرفية مقارنععععة ألنسألععة 

 ف  الملععععة ف  نهاية الرألل الساأل .  010.1
 

   قطاع   ن     جار ة     صارف   ط وبات 4-4-1

    ا 
ارتفاي مط وألاي المصارف التجارية من القطا  

 1.2خ ألنسألة 7102الخاص خال الرألل ا ول من عاخ 
م يار  0004م يار ريعال  لتأل   نيو  3.4ف  الملة  

 73.2ف  الملة   7.0ريعال، مقارنة ألانخفاض نسألتـ 
م يار ريعال  خال الرألل الساأل ، وسج ي ألنهاية الرألل 

1 1

 1 1

011 1

0 1 1

711 1

7 1 1

03 1 1

03 1 1

0 11 1

0 01 1

0 71 1

0 31 1

0  1 1

0  1 1

02   ار   0  ي م ر  0   تم ر  0  يو ية  0   ار  

 طلوبات المصار  الت ارية    القطا ي  الخا  لوال ام    ر   بيا   ر   

القطا  الخا  القطا  ال ام 

     ليار 
     ليار 



 (11 ) 

 

 التطورات النقدية لو المصرفية

فعع  الملععععة  7.2ولقطا  ال راعععة وصيعع  ا سماك ألنسألععة 
فعع  المعلععة  0.1م يععععار ، ولقطععععا  التجععععارة ألنسألععة  1.1 
م يار ريعال . وانخفض االلتمان المصرف  الممنو   7.3 

 7.1ف  الملة   00.2لقطا  التا ين والمناجخ ألنسألة 
م يار ريعال ، ف  يين انخفض االلتمان المصرف  

 2..الممنو  ل قطعععا  اليكوم  وشألـ اليكوم  ألنسألة 
م يار ريعال ، ولقطا  التمويل ألنسألة  1.1ف  الملععة  

م يار ريعال ، ولقطا  التشيي   0.2ف  الملة   4.7
م يار ريعال ،  7.3ف  الملععععععة   ..7والألنا  ألنسألة 

م يار  ..0ف  الملة   1.1ول قطاعاي االخرى ألنسألة 
فعع  الملععة  1.0ريعال ، ولقطا  الصناعة والنتاج ألنسألعة 

 م يار ريعال . 1.7 
 

 الح  اط ات ورأس    ال و ألرباح وفروع  4-5
    صارف    جار ة

ارتفل رأ  مال وايتياطياي المصارف التجارية 
ف   00.1خ ألنسألة 7102خال الرألل ا ول من عاخ 

م يار ريعال  111م يار ريعال  ليأل   يوال   10الملة  
م يار ريعال  ف   7ف  الملة   1.2مقارنة ألارتفا  نسألتـ 

الرألل الساأل . وأل  ي نسألة رأ  مال وايتياطياي 
المصارف التجارية قلج قجمال  الو الل المصرفية ألنهاية 

ف  الملة،  71.2خ يوال  7102الرألل ا ول من عاخ 
ف  الملة ف  نهاية الرألل الساأل ،  01.4مقارنة ألنسألة 

وارتفل ما ل نموها السنور ف  الرألل ا ول من عاخ 
م يار ريعال .  77.0ف  الملة   2.7خ ألنسألة 7102

وأل  ي أرألا  المصارف التجارية ف  الرألل ا ول من عاخ 
 ..2م يار ريعال مقارنة ألنيو  00.1خ يوال  7102

 01.2م يار ريعال ف  الرألل الساأل ، أر ألارتفا  نسألتـ 
 7.1م يار ريعال ، مقارنة ألانخفاض نسألتـ  1.2ف  الملة 

وألتي يل االلتمان المصرف  يسال اآلجال خال 
خ مقارنة ألالرألل الساأل ، فق  7102الرألل ا ول من عاخ 

 7.1يق  االلتمان المصرف  طويل ا جل ارتفاعًا نسألتـ 
م يار  007.1م يار ريعال  ليأل   نيو  1.1ف  الملة  

م يار  02.0ف  الملة   0.7ريعال، مقارنة ألارتفا  نسألتـ 
ريعال  خال الرألل الساأل ، ف  يين يق  االلتمان 

ف  الملععععة  1.1المصرف  متوسععط ا جععععل انخفا ًا نسألتعـ 
م يار ريعال، مقارنة  7.7.1م يار ريعال  ليأل    7.0 

م يار ريعال  خال  ..1ف  الملة   1.7ألانخفاض نسألتـ 
الرألل الساأل ، ويق  االلتمان المصرف  قصير ا جل 

م يار ريعال  ليأل    1.1ف  الملة   1.0انخفا ًا نسألتـ 
ف  الملة  4.0م يار ريعال، مقارنة ألانخفاض نسألتـ  210.4

 م يار ريعال  ف  الرألل الساأل . 11 
 

 ط وبات    صارف    جار ة حسب    شاط  4-4-3
  الق صاد 

ارتفل قجمال  االلتمان المصرف  الممنو  يسال 
خ 7102النشاط االقتصا ر خال الرألل ا ول من عاخ 

م يار ريعال  ليأل   يوال   4.3ف  الملة    1.0ألنسألة 
ف   7.1م يار ريعال، مقارنة ألانخفاض نسألتـ  1..001
م يار ريعال  خال الرألل الساأل ، ويق   73.7الملة  

خ انخفا ا سنويًا نسألتـ 7102ألنهاية الرألل ا ول من عاخ 
م يار ريعال . وألتي يل االلتمان  ..0ف  الملة   1.0

المصرف  الممنو  ل نشطة االقتصا ية خال الرألل ا ول 
ياي  ارتفا  االلتمان المصرف  الممنو   7102من عاخ 

 4..ف  الملعععة   7..0لقطا  النقل واالتصاالي ألنسألععععة 
م يار ريعال ، ولقطا  الما  والكهرألا  وال ا  والخ ماي 

م يار ريعال ،  4.0ف  الملة   01.0الصيية ألنسألة 
م يار ،  7.2ف  الملة   1.3ولقطا  الخ ماي ألنسألة 
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ريعال  مقارنًة ألالرألل المقاألل من الااخ الساأل . وألمقارنة 
قجمال  مشترياي المصارف من النق  ا جنأل  ألالرألل 
الساأل  ياي  انخفاض المشترياي من المصا ر ا خرى 

م يار ريعال ، والمشترياي  00ف  الملة   71.0ألنسألة 
م يار  ..04ف  الملة   3.0من مؤسسة النق  ألنسألة 

 4.0ريعال ، والمشترياي من المصعارف الخارجية ألنسألة 
م يار ريعال ، ألينما ارتفاي المشترياي  ..03ف  الملعة  

 ..02ف  الملة   07.1من المصارف المي ية ألنسألة 
ف   01.7م يار ريعال  والمشترياي من الاما  ألنسألة 

  .2م يار ريعال   رسخ أليان  رقخ  01.1الملة  
 

  ب عات    صارف    جار ة  ن    قد  ألج بي 4-6-2
انخفض قجمال  مأليااي المصارف التجارية من  

خ ألنسألة 7102النق  ا جنأل  خال الرألل ا ول من عاخ 
 ..2.1م يار ريعال  ليأل   نيو  04.1ف  الملة   0.3

فععع  الملعععععة  1..1م يار ريععععععال، مقععععععععععارنععععة ألارتفا  نسألتعععععـ 
م يار ريعال  خال الرألل الساأل . وسج ي  711.1 

 44.2ف  الملة   1..المأليااي انخفا ًا سنويًا نسألتـ 
م يار ريعال  مقارنًة ألالرألل المقاألل من الااخ الساأل . 

م يار ريعال  خال الرألل ا ول من الااخ  1.1  ف  الملة
                                                                                   الساأل .                                                                                                                      

خ ارتفل 7102وف  نهاية الرألل ا ول من عاخ 
ع   فرو  المصارف التجارية الاام ة ف  المم كة ليأل   

أفر  مقارنة ألالرألل الساأل ،  .فرعًا، أر أل يا ة  7100
وارتفل ع   فرو  المصارف التجارية الاام ة ف  المم كة 

فرعًا  مقارنًة ألالرألل  01ف  الملة   7.0سنويًا ألنسألـ 
 المقاألل من الااخ الساأل . 

 

 ش ر ات و ب عات    صارف    جار ة  ن    قد  4-6
  ألج بي  

 ش ر ات    صارف    جار ة  ن    قد  4-6-1 
  ألج بي
انخفض قجمال  مشترياي المصارف التجارية من  

خ ألنسألة 7102النق  ا جنأل  خال الرألل ا ول من عاخ 
 171.0م يار ريعال  ليأل   يوال   70.4ف  الملة   ..7

 الملععععععة ف  71.1 م يععععععار ريععععال، مقارنععععة ألارتفعععععععا  نسألتععععـ

م يار ريعال  خال الرألل الساأل . ف  يين  0.7.0 
م يار  0..1ف  الملة   ..0سجل ارتفاعًا سنويًا نسألتـ 
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211

411

611

811

1111
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16  مارس  16  يونية  16 سبتمبر  16 ديسمبر  17  مارس 

16  مارس  16  يونية  16 سبتمبر  16 ديسمبر  17  مارس 

مشتريات 786 7 841 6 682 2 844 6 823 1

مبيعات 824 3 717 6 574 9 783 7 768 6

  تريات لو  ي ات المصار  الت ارية    النقد ا  ن                                  2ر   بيا   ر    
     ليار 
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م يار ريعال نتيجة الرتفا  الصا راي  70.3والخ ماي ق ر  
م يار ريعال  030.7ف  الملة لتأل    02.3الس اية ألنسألة 
م يار ريعال ف  الرألل الراألل من  0.0.2مقارنة أليوال  

 71.1خ، وانخفاض الوار اي الس اية ألنسألة 7104عاخ 
 ..003م يار ريعال  مقارنة ألنيو  012.2ف  الملة لتأل   

م يار ريعال ف  الرألل المقاألل من الااخ الساأل ، وكذلك 
ف  الملة. كما  3.7انخفاض عج  الخ ماي ألنسألة 

ف  الملة  7.1انخفض فالض مي ان ال خل ا ول  ألنسألة 
م يار  00.0مقارنة ألالرألل المقاألل من الااخ الساأل  ليأل   

 7.3ريعال، وانخفض عج  يساال ال خل الاانور ألنسألة 
ف  الملة مقارنة ألالرألل المقاألل من الااخ الساأل  ليأل   

 م يار ريعال.  01.1
 

 :   حساب   رأس ا ي: 5-2
سجل ألن  اليساال الرأسمال  خال الرألل الراألل من  
م يون ريعال مقاألل  13.خ ت فقًا ل خارج ألقيمة  .710عاخ 

م يون ريعال ف  الرألل المقاألل من  312ت ف  ل خارج ألنيو 
  الااخ الساأل .

 
 :   حساب    ا ي: 5-3

انخفض ألن  صاف  االستاماراي المألاشرة خال  
م يار ريعال  0.4خ ألقيمة  .710الرألل الراألل من عاخ 

وذلك ألسألال ارتفا  صاف  تيّمل الخصوخ ف  ال اخل 
م يار ريعال عن ارتفا  صاف  ييا ة االصول  2.4ألمأل   

م يار ريعال.  1.1المالية ف  الخارج الت  ق ري أليوال  
م يار  1..0وانخفض صاف  استاماراي الياف ة ألمأل   

م يار ريعال ف  الرألل المقاألل  0.2ريعال مقاألل ارتفا  ألمأل   
من الااخ الساأل . كما ارتفل صاف  االستاماراي ا خرى 

م يار  01.2م يار ريعال مقاألل ارتفا  ألمأل    01.0ألمأل   

وألمقارنة قجمال  مأليااي المصارف من النق  ا جنأل  
ألالرألل الساأل  ياي  ارتفا  المأليااي لاما   خرين ف  

م يعععار ريعال ، كما  03.2ف  الملععععة   3.0المم كة ألنسألععة 
فعععع  المعلععة  41.4انخف ي المأليااي لمؤسسة النقعع  ألنسألة 

م يععععار ريعال ، والمأليااي لجهاي يكومية ألنسألة  0.1 
م يار ريعال ، ولمأليااي الو اراي  1.1ف  الملة   ..44

م يعععار ريعال ،  1.0ف  الملععععة   07.3والأل  ياي ألنسألععة 
ف   4.0والمألياعععععاي لمصارف خععععارج المم كة ألنسألة 

م يار ريعال ، والمأليااي المنسوألة  غراض  01.4الملععععة  
م يار ريعال ،  ..1    ف  الملة    0.1  أخرى ألنسألة

ف  الملععععة  7.7والمألياعععععاي لمصارف  اخل المم كة ألنسألة 
    1.17مأليااي لصععععيارفة ألنسألة والم يار ريعال ،  ..7 
  .2م يون ريعال   رسعععخ أليانععع  رقعععخ  1.0 

 
  ا سًا:   قطاع    ارجي

    جار     ارج ة
انخف ي قيمة الوار اي  سيف  ف  الرألل الراألل من 

ف  الملة مقارنة ألالرألل المقاألل  71.0خ ألنسألة .710عاخ 
م يار ريعال، وارتفاي  001.0من الااخ الساأل  لتأل   نيو 

ف  الملة مقارنة ألالرألل الاال  من عاخ  ..1ألنسألة 
 خ..710

 
   ز ن    دفوعات

   حساب   جار : 5-1
تشير التق يراي ا ولية قلج تيقي  عج  ف  مي ان 

خ .710اليساال الجارر خال الرألل الراألل من عاخ 
م يار  11.0م يار ريعال مقارنة ألاج  مق ار   0.4مق ار  

ريعال ف  الرألل المقاألل من الااخ الساأل . وياو  االنخفاض 
ف  الاج  قلج توقل تيقي  فالض ف  مي ان الس ل 
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م يار ريعال شم ي عم ياي المصارف  023.0ق رها 
وعم ياي م ى. وأل   قجمال  الام ياي المنفذة من خال 

خ نيو 7102أجه ة نقاط الأليل خال الرألل ا ول من عاخ 
م يار  7..0م يون عم ية أليجمال  مأليااي ق رها  044

ريعال. كما أل   قجمال  ع   أجه ة الصرف اآلل  يوال  
خ، وأل   7102ألف جها  ألنهاية الرألل ا ول من عاخ  01

ع   ألطاقاي الصرف اآلل  المص رة من المصارف 
م يون ألطاقة. فيما أل   ع   أجه ة  ...7المي ية نيو 

خ يوال  7102نقاط الأليل ألنهاية الرألل ا ول من عاخ 
 ألف جها . 730.4

 

    قاصة 6-3
وألالنسألة ليصا اي المقاصة ل رألل ا ول من 

خ، فق  أل   ع   الشيكاي المق مة من غرف 7102عاخ 
م يون شيكًا ألقيمة  0.1المقاصعة  صعا رة ووار ة  يوال  

م يار ريعال، وأل   ع   شيكاي  ..071قجمالية أل  ي 
م يون شيك ألقيمة قجمالية  0.7ا فرا  والمؤسساي نيو 

م يار ريعال، فيما أل ع  ع   الشيكعاي  34.0أل  ي 
ألف شيك ألقيمة قجمالية أل  ي  073المص َّقعة يوال  

 م يار ريعال. 11.4
 

 سابعًا:  طور ت سوق  ألسهم    ح  ة
انخفض المؤشر الااخ  ساار ا سهخ ف  نهاية 

ف  الملة ليأل     7.3خ ألنسألة 7102الرألل ا ول من عاخ 
ف  الملة  71.7نقطة، مقارنة ألانخفاض نسألتـ  ..2110

ف   07.4ف  الرألل الساأل ، ويق  ارتفاعًا سنويًا نسألتـ 
الملة. وانخفض ع   ا سهخ المت اولة ف  الرألل ا ول من 

 ..01ف  الملة ليأل    يوال   73.1خ ألنسألة 7102عاخ 
ف  الملة ف   30.1م يار سهخ، مقارنة ألارتفا  نسألتـ 

ريعال ف  الرألل المقاألل من الااخ الساأل . وانخف ي 
م يار ريعال ف  الرألل  3.1.ا صول االيتياطية ألمأل   

 001.1خ مقاألل انخفاض ألمأل   .710الراألل من عاخ 
م يار ريعال ف  الرألل المقاألل من الااخ الساأل ، ويا ى 
ذلك االنخفاض قلج انخفاض االصول االيتياطية 

م يار ريعال  الناتج من انخفاض ألن   ..2.ا خرى ألمأل   
م يار ريعال وانخفاض ألن   14.0الاماي والو الل ألمأل   

م يار ريعال،  17.7االستاماراي ف  ا ورا  المالية ألمأل   
كما أسهخ ألتراجل االصول االيتياطية انخفاض يقو  

 م عيار ريعال. 0.0السيال الخاصة ألمأل   
 

 سادسًا:  طور ت    ق  ة    صرف ة و  ش ول    ا ي:
  ظام سر ع 6-1

تألين اليصا اي أن القيمة الجمالية لام ياي 
ن اخ سريل ق  ارتفاي خال الرألل ا ول من عاخ 

م يار ريعال   1407.7ف  الملة   70خ ألنسألة 7102
م يار ريعال، وأل   مجمو  قيخ  01101.0لتأل   

م يار ريعال، ف  يين أل    2..0221الم فوعاي المفر ة 
م يار ريعال. وأل    404.1مجمو  الم فوعاي المجماة 

م يار ريعال،  01.1.7مجمو  م فوعاي الاما  نيو 
ف  الملة عن الرألل الساأل . وأل    01نسألتـ  ألانخفاض

 0.300.4قجمال  قيمة الم فوعاي ما ألين المصارف 
ف  الملة عن الرألل  73م يار ريعال، ألارتفا  نسألتـ 

 الساأل .
 

  دى 6-2
أل   قجمال  الام ياي المنفذة من خال أجه ة 

خ ما 7102الصرف اآلل  خال الرألل ا ول من عاخ 
م يون عم ية أليجمال  سيوألاي نق ية  011.0يقارال 
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ف  المعلععة مقارنعععععًة  77.1الصفقاي انخفا ا سنويًا نسألتـ 
  .1ألالرألل المقاألعل من الااخ الساأل   رسخ أليانع  رقععخ 

 
 ثا  ًا: ص اد ق  الس ث ار

ارتفل قجمال  أصول صنا ي  االستامار الم ارة 
من قألل شركاي االستامار ف  الرألل ا ول من عاخ 

م يار ريعال   2..0ف  الملعععة   03.1خ ألنسألة 7102
 2.0م يعععار ريعال، مقارنعة ألارتفا  نسألتعععـ  010.4ليأل   

م يار ريعال  ف  الرألل الساأل . كما يق   1..ف  الملعععة  
م يار ريعال   01.1ف  الملة   ..00ارتفاعا سنويًا نسألتـ 

 مقارنًة ألالرألل المقاألل من الااخ الساأل .
وألتي يل قجمال  صنا ي  االستامار، ياي  

خ 7102ارتفا  االصول المي ية ف  الرألل ا ول من عاخ 
 11.1م يععععار ريعال  لتأل ععع   07.0ف  الملة   02.4ألنسألة 

 0.1ف  الملعععة   1..م يار ريعال، مقارنعععة ألارتفاٍ  نسألتـ 
م يار ريعال  ف  الرألل الساأل ، وسج ي ا صول الميع يععة 

م يار  02.7فعع  الملععة   7..7ارتفاعًا سنويعًا نسألتععـ 
ريعال  مقارنًة ألالرألل المقاألل من الااخ الساأل . وسج ي 

الرألل الساأل . ويق  ع   ا سهخ المت اولة انخفا ا 
ف  الملة مقارنًة ألالرألل المقاألل من  10.4سنويًا نسألتـ 

خ. وارتفاي القيمة الجمالية ل سهخ المت اولة .710عاخ 
ف  الملة  1..0خ ألنسألة 7102ف  الرألل ا ول من عاخ 

م يار ريعال، مقارنة ألارتفا  نسألتـ  740.4لتأل   نيو 
ف  الملة ف  الرألل الساأل ، وسج ي انخفا ًا  22.0

ف  الملة مقارنًة ألالرألل المقاألل من  10.2سنويًا نسألتـ 
 الااخ الساأل .

وانخف ي القيمة السوقية ل سهخ ألنهاية الرألل 
ف  الملة لتأل    ..7خ ألنسألة 7102ا ول من عاخ 

م يار ريعال مقارنة ألنهاية الرألل الساأل  الذر  0.11
ف   3..7ارتفاي فيـ القيمة السوقية ل سهخ ألنسألة 

الملة، ويققي القيمة السوقية ل سهخ ارتفاعًا سنويًا نسألتـ 
ف  الملة مقارنًة ألنهاية الرألل ا ول من عاخ  01.3
خ. وسجل قجمال  ع   الصفقاي المنفذة خال .710

ف   1.0خ انخفا ا نسألتـ 7102الرألل ا ول من عاخ 
م يون صفقة، مقارنة ألارتفا   3..الملة ليأل   يوال  

ف  المعلة ف  الرألعل السعاألعععع ، وسجعععععععل ع    21.3نسألعتـ 

16  مارس  16  يونية  16 سبتمبر  16 ديسمبر  17  مارس 

مؤشر سوق  االسهم 6223 6511 5623 7211 7112

قيمة االسهم المتداولة 368 321 169 311 251
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     ليار  ــقطــة   ر  و  األ                                   ر   بيا   ر   

 السو  المالية تداو   و ي ة  المصدر 
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ف  الملة. وانخفض  4.وسجل انخفا ًا سنويًا نسألتـ 
قجمال  القروض المس  ة لمؤسساي القراض 

 01خ ألنسألة .710المتخصصة ف  الرألل الاال  من عاخ 
م يار ريعال ، مقارنعة ألانخفاض نسألتعـ  1.0ف  الملعععة  

م يار ريعال  ف  الرألعل الساأل ،  1.1ف  الملة   3.7
ف  الملة. وانخفض  1.0وسجل انخفا ا سنويًا نسألتـ 

صاف  ققعراض مؤسساي القراض المتخصصة ف  الرألل 
م يار  7.0ف  الملعة   21خ ألنسألة .710الاال  من عاخ 

م يون  023ف  الملة   2ريعال ، مقارنعة ألارتفا  نسألتـ 
 30ريعال  ف  الرألل الساأل ، ويق  انخفا ًا سنويًا نسألتـ 

 ف  الملعة. 
وألتفصيل مؤسساي القراض المتخصصة خال 

خ ياي  ارتفا  القروض .710الرألل الاال  من عاخ 
الممنوية من صن و  التنمية الصناعية الساو ر ألنسألة 

م يون ريعال  مقارنة ألانخفاض نسألتـ  001ف  الملة   00
م يون ريعال  ف  الرألل الساأل ،  01.ف  الملة   13

وانخف ي القروض الممنوية من صن و  التنمية 
خ ألنسألععععة .710الاقاريعععة ف  الرألعععل الاال  مععن ععععععاخ 

م يون ريعال  مقارنة ألارتفا   0340فعع  الملعععة   41.0
م يون ريعال  ف  الرألل  14.ف  الملة   03نسألتـ 

الساأل ، وانخف ي القروض الممنوية من صن و  
م يون ريعال،  772فع  الملععة   21التنمية ال راعية ألنسألة 
م يون  713فعع  الملعة   711مقعارنة ألارتفا  نسألتعـ 

ريعال  ف  الرألل الساأل . وانخف ي القروض الممنوية 
فعع  الملعععععة  21مععععععن صن و  االستاماراي الاامة ألنسألعععععة 

ف   1.0م يون ريعال  مقارنة ألانخفاض نسألتـ  1102 
م يون ريعال  ف  الرألل الساأل ، وانخف ي  101الملة  

القروض الممنوية من ألنك التنمية االجتماعية ألنسألعععععة 
م يون ريعال ، مقارنة ألانخفاض  040ف  الملعععععة   .7

خ 7102ا صعول ا جنألية خال الرألل ا ول من عاخ 
م يار ريعال  لتأل    0.1ف  الملععععة   74.1ارتفاععععععًا نسألتـ 

ف  الملعععة  ..01م يار ريعال، مقارنة ألارتفا  نسألتـ  70.4
م يار ريعال  ف  الرألل الساأل . ف  يين سج ي  7.1 

م يار ريعال  مقارنًة  1.3ف  الملة   04.1انخفا ًا نسألتـ 
 ألالرألل المقاألل من الااخ الساأل .

وانخفض ع   المشتركين ف  الصنا ي      
 1.0خ ألنسألة 7102االستامارية ف  الرألل ا ول من عاخ 

ألف مشععترك،  770.7مشترك  ليعععأل    0.2ف  الملة  
مشترك   0011ف  المعععععلة   ..1مقارنة ألانخفعاض نسألتـ 

ف  الرألل الساأل ، وسجل ع   المشتركين انخفا ًا سنويا 
مشترك  مقارنًة ألالرألل  3111ف  الملة   0.7نسألتـ 

المقاألل من الااخ الساأل . أمعا ألالنععععسألة لعا   الصعععععنا يع  
 724الاععامعععع عة، فعععقعع   ل كما هو ع يـ ف  الرألل الساأل   

 صن و  . 
 

  اسعًا:  ؤسسات  إلقر ض      صصة
قشارة قلج أي   الألياناي المتوفرة عن مؤسساي 
القراض المتخصصة، سجل قجمال  القروض القالمة 

خ انخفا ا نسألتعععععـ .710خال الرألل الاال  معن عععععاخ 
م يار ريعال  ليأل   يوال   41.4ف  الملعععععة   1..0
ف  الملة  0.1م يار ريعال، مقارنة ألارتفا  نسألتـ  111.4

م يار ريعال  ف  الرألل الساأل . ويق  ألنهاية الرألل  0.2 
فع   07.1خ انخفا ا سنويًا نسألتـ .710الاال  من عاخ 

 م يار ريعال . 00.0الملة  
أما فيما يخص قجمال  الممنو  الفا   من 

خ، فق  انخفض .710القروض ف  الرألل الاال  من عاخ 
م يار ريعال  مقارنعة ألانخفاض  .ف  الملة   47ألنسألة 
م يار ريعال  ف  الرألل الساأل ،  ..1ف  الملة   4.0نسألتـ 
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 أساار الفال ة ف  السجل المصرف  ومخاطر السو .
 أص ري المؤسسة ع  ا من الماايير والرشا اي

 التوجيهية .

  استكم ي المؤسسة أي ا الام ية التشاورية مل القطا
المصرف  يول مخاطر أساار الفال ة ف  السجل 
المصرف  ومخاطر السو  وأص ري الماايير النهالية 

 لها.

 ًأص ري المؤسسة أي ا ع  ا من الماايير والرشا اي
 التوجيهية الت  يمكن قيجا ها كما ي  :

تق يص يجخ الخسارة عن  التاار لانكشافاي غير  -0
ف   41ف  الملة قلج  1.الم مونة ل منشآي من 

 الملة.

اتخاذ مألا راي تن يمية تتا   ألالخروج ألما وماي  -7
تفصي ية يول قعا ة ج ولة وهيك ة المألال  

 المشكوك ف  تيصي ها.
اتخاذ مألا راي تن يمية فيما يخص الاوال  من  -1

 فجواي أساار الفال ة.
اتخاذ مألا راي تن يمية الستي ا  لوية ألياناي  -0

المنشآي الص يرة والمتوسطة ألال افة قلج تا يل 
 الألياناي اليالية.

 
  حاد  عشر: أبرز    طور ت     ظ   ة في  الق صاد 

 م2112ول  ن عام  أل   سعود   الل   ربع 
 الموافقة ع ج االتفاقية الموي ة ل ريألة القيمة الم افة

ل ول مج   التااون ل ول الخ يج الارألية، واالتفاقية 
الموي ة ل  ريألة االنتقالية ل ول مج   التااون ل ول 

 الخ يج الارألية.
 الموافقة ع ج اتفاقية ألين يكومة المم كة الارألية

الساو ية ويكومة الوالياي المتي ة ا مريكية لتيسين 

م يون ريعال  ف  الرألل  011ف  الملة   77نسألتـ 
 الساأل .

وألالنسألة لتس ي  مألال  القراض خال الرألل  
خ ياي  انخفاض يجخ المألال  .710الاال  من عاخ 

المس  ة قلج صنعععع و  االستامعععاراي الاامعععععة ألنسألعععععععة 
م يععون ريعال  مقعععارنععععة  307فعععععععععع  الملعععععععة    1.7.

م يون ريعال   .741فععععع  الملععععععة   0.ألانخفاض نسألتععـ 
ف  الرألل الساأل ، ف  يين انخفض يجخ المألال  المس  ة 

 040ف  الملعععععة   .7قلج ألنك التنمية االجتماعية ألنسألة 
ف  المعععلععععة  77م يععععون ريععععال  مقارنعععععة ألانخفعععاض نسألتععـ 

م يون ريعال  ف  الرألل الساأل ، وارتفاي المألال   011 
ف   00المس  ة قلج صن و  التنمية الصناعية ألنسألة 

 13م يون ريعال ، مقارنة ألانخفاض نسألتـ  001الملة  
م يون ريعال  ف  الرألل الساأل ،  01.ف  الملة  

وانخف ي المألال  المس  ة قلج صن و  التنمية الاقارية 
م يون ريعال  مقارنة  0340ف  الملة   41.1ألنسألة 

م يون ريعال  ف  الرألل  14.ف  الملة   03ألارتفا  نسألتـ 
الساأل ، وانخف ي المألال  المس  ة لصن و  التنمية 

م يون ريعال  مقارنة  772ف  الملة   21ال راعية ألنسألة 
م يون ريعال  ف   713ف  الملة   711ألارتفا  نسألتـ 
 الرألل الساأل .

 
عاشرً :    طور ت  إلشر ف ة و   شر عات    صرف ة  الل 

 م2112  ربع  ألول  ن عام 
 أص ري المؤسسة  ليل تن يخ أعمال مراك  التيويل

 المالية التاألاة ل ألنوك.
  أنهي المؤسسة الام ية التشاورية مل القطا  المصرف

لقيا  مخاطر التمان الطرف المقاألل، واستكم ي أي ا 
الام ية التشاورية مل القطا  المصرف  يول مخاطر 
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 المالية الساو ية  ت اول .
 الموافقة ع ج ق افة ممال هيلة تولي  الو الف ومكافية

الألطالة قلج ع وية مج   ق ارة الهيلة الاامة ل منشآي 
 الص يرة والمتوسطة.

 الموافقة ع ج ق افة نص يق   ألتيمل مرتكأل  جرالخ
 الشيكاي عقوألة التشهير ألهخ.

 تي ي  سار  ريألة الوعا  ال ريأل  ل مك ف الذر يامل
ف  قنتاج ال يي والموا  الهي روكرألونية ف  المم كة الارألية 

 الساو ية.

االمتاال ال ريأل  ال ول  وتنفيذ قانون االمتاال ال ريأل  
 ل يساألاي ا جنألية  فاتكا .

 الموافقة ع ج تا يل اسخ ألرنامج  قواخ  الخاص ألرفل كفا ة
النفا  الااخ وتيقي  الكفا ة ف  استخ اخ الموار  والي  
من اله ر الوار  ف    رؤية المم كة الارألية الساو ية 

  ليكون  الألرنامج الوطن  لرفل كفا ة النفا  7111
 اليكوم  من خال الممارساي الو يفية  ات ان  .

.الموافقة ع ج قنشا  الهيلة الاامة ل اقار 
  الموافقة ع ج قعا ة تشكيل مج   ق ارة شركة السو




