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ارتفعت مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين الخاص والعام 
في المئة لتبلغ  0.1م بنسبة 8102خالل الربع األول من عام 

 مليار ريـال. 0181.1

وتشير التقديرات األولية إلى تحقيق فائض في ميزان 
 2..8م مقداره 8101الحساب الجاري خالل الربع الرابع من عام 

مليار ريـال في الربع المقابل  ..9مليار ريـال مقارنة بعجز مقداره 
 من العام السابق. 

وارتفعت القيمة اإلجمالية لعمليات نظام سريع خـــالل  
في المئـــة لتبلغ  88.2م بنسبة 8102الربع األول من عام 

مليار ريـال. وبلغ إجمالي العمليات المنفذة من خالل  02882.1
م ما يقارب 8102أجهزة الصرف اآللي خالل الربع األول من عام 

مليار  029.1مليون عملية بإجمالي سحوبات نقدية قدرها  982.2
 ريـال شملت عمليات المصارف وعمليات مدى.

وارتفع المؤشر العام ألسعار األسهم في نهاية الربع األول 
نقطة. كما  ..1211في المئة ليبلغ  ..2م بنسبة 8102من عام 

م 8102ارتفعت القيمة السوقية لألسهم بنهاية الربع األول من عام 
مليار ريـال مقارنة بنهاية الربع  0211في المئة لتبلغ  01.1بنسبة 
 السابق.

وارتفع إجمالي أصول صناديق االستثمار المدارة من قبل 
 ..2م بنسبة 8102شركات االستثمار في الربع األول من عام 

مليـــار ريـال. وارتفع الممنوح الفعلي من  081.0في المئـــة ليبلغ 
مؤسسات االقراض المتخصصة الحكومية خالل الربع الرابع من 

في المئة، وارتفع إجمالي القروض  081.1م بنسبة 8101عام 
في المئة  81.2م بنسبة 8101المســــددة في الربع الرابع من عام 
 رة.ــــوذلك حسب أحدث البيانات المتوف

قررت مؤسسة النقد خالل الربع االول من عام     
الشراء المعاكس  م  رفع معدل عائد اتفاقيات إعادة8102

(Reverse Repo Rate)  في المئة،  0.19إلى  0.91من
وكــذلك قــــررت رفــع مـعــدل عـــائد اتفـــاقيـــات إعـــادة الــشــــراء 

(Repo Rate)  في المئة. وتم اإلبقــــاء على  8.89إلى  8من
في  1نسبــــة االحتياطــي القانوني على الودائـــع تحت الطلـــب عنــــد 

في المئة. كما  2المئــة، وعلى الودائـــــــع الزمنيـــة واالدخارية عند 
استمرت المؤسسة في الحفاظ على سقف االشتراك األسبوعي 

مليار ريـال خالل  1للبنوك المحلية في أذونات المؤسسة بمقدار 
م. وارتفع متوسط أسعار الفائدة على 8102الربع األول من عام 

الــــودائع بيــــن المصـــارف المحـــــليــــة لـــمــــدة ثالثـــــــة أشــهـر 
(SAIBOR)  م ليصل إلى  8102في الربــــــع األول مــن عـــــام
 فـي المئــة. 891..0

) خالل 1وسجل عــــرض النقـــــود بتعريفــه الشامــــل (ن  
في المئة،  1.9م انخفاضًا نسبتـــه 8102الربع األول من عـــام 

فــي المـــــئة  1.1وارتفعت القـاعدة النقـــدية خــالل نفس الفترة بنـــــسبة 
مليار ريـال. وتشير البيانات األولية للمركز المالي  ..100لتبلغ 

للمؤسسة إلى تسجيل إجمالي الموجودات األجنبية خالل الربع 
في المئـــــة ليبلغ  1.1م انخفاضًا نسبته 8102األول مـــن عام 

مليـار ريـال، كما سجل إجمالي األصول  9..021حوالي 
م 8102االحتياطية لمؤسسة النقد خالل الربع األول من عام 

 مليار ريـال.  0291.8في المئة ليبلغ  1.2انخفاضًا نسبته 

وسجل إجمالي الودائع المصرفية خالل الربع األول من    
في المئــــــة ليبلغ نحو  0.0م انخفاضًا نسبته 8102عــــــام 

مليار ريـال. كما بلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات  0211.2
م حوالي 8102للمصارف التجارية بنهاية الربع األول من عام 

في المئـــة، بينما  ..0مليـــار ريـال، بانخفاض نسبته  8828.2

 الم    الت ف                  
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 أواًل: السياسة ال قدية

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 واالحتياطي القا و ي 1-1

م  8102قــررت الــمــؤســســة خــالل الــربــع االول مــن عــام   
رفـــــع مـعـــــــــدل عــــــــــائـد اتـفـــــــاقـيـات إعــــــــــــــادة الــــــشـــــــــراء الــــــمـعـــــــــاكـس

(Reverse Repo Rate)  فــي الــمــئــة،  0.19إلــى  0.91مــن
وكــــذلك قــــررت رفـــــع معـــــــدل عــــــــــائـد اتـفـاقـيـــــــــات إعــــــــــــادة الشـــــــــــراء

(Repo Rate)   في المئة.  8.89إلى  8من 

وقـد بــلـغ الــمـتـوســط الـيــومـي لـمـا قـامـت بـه الــمـؤسـســة مــن   
مـلـيـون ريــال خـالل الـربـع  29عمليات اتفاقيات إعادة الشـراء نـحـو 

مـلـيـون ريــال فـي الـربـع الـرابـع  822م مقابل 8102األول من عام 
م، فيما بلغ المتوسط اليومي التفاقيات إعـادة الشـراء 8101من عام 
م مـقـارنـة 8102مـلـيـار ريــال لـلـربـع االول مـن عـام  1.المعاكـس 

 م. 8101مليار ريـال في الربع الرابع من عام  11بنحو 

وقد ظلت نسبة االحتيـاطـي الـقـانـونـي عـلـى الـودائـع تـحـت   
فـي الـمـئـة، وعـلـى الـودائـع الـزمـنـيـة واالدخـاريـة عـنـد     1الطلب عند 

 في المئة. 2

 أسعار الفائدة 1-2

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

مـلـيـار  1األسبوعي للبنوك المحـلـيـة فـي أذونـات الـمـؤسـسـة بـمـقـدار 
م. وقد ارتفع متوسط أسعـار 8102ريـال خالل الربع األول من عام 

الـفــائــدة عــلــى الــودائــع بــيــن الــمــصــارف الــمـحــلــيــة لــمـدة ثــالثــة أشــهــر 
(SAIBOR)  م لـــيـــصـــل إلـــى 8102فـــي الـــربـــع األول مـــن عـــام

في المئة. وبلغ الفارق بين متـوسـط أسـعـار الـفـائـدة عـلـى  891..0
) لفترة ثالثة أشـهـر LIBOR) والدوالر (SAIBORالودائع بالريـال (

نــقــطــة أســاس لصــالــ   1.0م نــحــو8102خـالل الــربــع األول لــعــام 
نـقـطـة أسـاس فـي الـربـع الـرابـع لـعـام  ..19الدوالر  مقارنة بـحوالي 

م لصال  الريال. أمـا بـالـنـسـبـة لسـعـر صـرف الـريــال مـقـابـل 8101
 ريـال. 1.19الدوالر فقد استقر عند سعره الرسمي البالغ 

فـي ظـل الـتــطـورات الـراهـنـة ولـتـعـزيـز االســتـقـرار الـنـقــدي،  
قررت مؤسسـة الـنـقـد إيـقـاف الـعـمـل التـفـاقـيـات إعـادة الشـراء بـ جـل 

 يوًما. 1.يوًما و 82أيام و  1استحقاق لمدة 

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

 م. 8102مقايضة مع البنوك المحلية في الربع األول من عام 

 ثا يًا: التطورات ال قدية 

 عرض ال قود 2-1

) خالل الربع 1سّجل عــــرض النقـــــود بتعريفــه الشامــــل (ن  
فـــــــــي الــــــمــئــــــــــة         1.9م انــخـفــاضــًا نسـبــتــــــــــــــــــه 8102األول مــن عــــــــام 

مليار ريـال، مقارنـة بارتفاي  0120.2مليار ريـال) ليبلغ نحو  9..( 
مليـــار ريـال) في الربــــع السابـــق. كـمـا  01.1في المئة ( 0.1نسبته 

مـلـيـار ريــال)  ..8فــــي الـمـئـــــــــــــة ( 1.8حقق ارتفاعًا سنويًا نسبتــــه 
 ).0مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق (رســــم بيانـــي رقـــــــم 

) خـالل الـربـع األول 1وبتحليل مكونات عرض النقود (ن 
م، ُيـالحـا ارتـفـاي عـرض الـنـقـود بـتـعـريـفـه الضـيـق 8102من عام 

مـلـيـار ريــال) لـيـبــلـغ حـوالــي  1..0فـي الـمـئـة ( 0.1) بـنـسـبــة 0(ن
فـي الـمـئـة مـن إجـمـالـي  ..22مليار ريـال أو ما نســبـتـه  ..00.0

) 0)، وسجل عرض النقود بتـعـريـفـه الضـيـق (ن1عرض النقــــود (ن
مـلـيـار ريــال) خـالل الـربـع  81.1(   فـي الـمـئـة 8.0ارتفاعًا  نسـبـتـه 

 82.8(   فـي الـمـئـة 8.8السابق، فيما سـجـل ارتـفـاعـًا سـنـويـًا نسـبـتـه 
مليار ريـال) مقارنًة بالربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق. أمـا عـرض 
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م 8102) فــقــد ســجــل خـالل الــربــع األول مــن عـــــــــــــــــــــام 8الـنــقــود (ن
ملـيـار ريــال) لـيـبـلـغ نـحـو  8.1في المئــــة ( 1.0ارتفاعًا طفيفًا نسبته 

في المئة من إجمالي عرض  0.1.مليار ريـال أو ما نسبته  0288
مليار  ..1في المئـــة ( 1.0) مقارنة بارتفاي ربعي نسبته 1النقود (ن

فـي  1.9ريـال) في الربع السابق، فيما سجل انخفاضًا سنـــويًا نسبته 
 مليار ريـال) مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. 2.1المئـــة (

 القاعدة ال قدية 2-2

ارتــفــعــت الــقـــــاعــدة الــنــقـــــــــــديــة خــــــالل الــربــع األول مــــــن عـــــــــام 
 ..100مـلـيـار ريــال) لـتـبـلـغ  01فــي المـــــئة ( 1.1م بنـــــسبة 8102

مليار ريــال)  1في المئة ( 8.1مليار ريـال، مقارنة بانخفاض نسبته 
في الـمـئـــــــــة  1.1في الربع السابق، فيما حققت ارتفاعًا سنويًا نسبتــه 

مليار ريـال) مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. وبتـحـلـيـل  8..( 
مكونات القاعدة النقدية، يالحا أن الودائع لدى المؤسسة فـي الـربـع 

مـلـيـار  1.2فـي الـمـئـة ( 1.2م ارتفعت بنسبة 8102األول من عام 
نــــســـــــبـتـه  بـانـخـفـاضمليــار ريــال، مــــقـارنـة  2...ريـال) لتــبلغ نـــحو 

مليار ريـال) في الربع السـابـق، فـيـمـا سـجـلـت  1.1فـــي المــئة ( 2.1
مـلـيـار ريــال) مـقـارنـًة  1.1فـي الـمـئـة ( 1.9انخفاضًا سنويًا نسـبـتـه 

بالربع المقابل من العام السابق. وسجـل النقد في الصنـدوق ارتـفـاعـًا 
مـلـيـــــــــار  10.1مليار ريـال) ليبلغ نـحـو  1.2في المئـــة ( 0.8نسبته 

مـلـيـار ريــال)  0.2في المئة ( 2.1ريـــال، مقارنــــة بانخفاض نسبتــــه 
فـي الـمـئــة       2.1فـي الـربــع السـابــق، وسـجــل ارتـفـاعــًا سـنــويـًا نســبـتـه 

مليار ريـال) مقارنًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق. كـمـا  0.2( 
فـي الـمـئـــــــة       9.0ارتفع النقد المتـــــداول خــــــارص الـمـصـــــــارف بـنـسـبـة 

مليار ريـال، مـقـارنـًة بـارتـفـاي  021.2مليار ريـال) ليبلغ نحو  2.2( 
مليار ريـال) في الربع السابق. وسـجـــــــل  0.2في المئة ( 1.2نسبته 

مـلـيـار ريــال) مـقـارنـًة  00.0في الـمـئـــة ( 2.9ارتفاعًا سنويـــًا نسبته 
 بالربع المقابل من العام السابق.

 ثالثًا: تطورات المركز المالي لمؤسسة ال قد العربي السعود 

تشير البيانات األولية للمركز المالي للمؤسسـة إلـى تسـجـيـل 
م 8102إجمالي الموجودات األجنبية خالل الربع األول مــــــن عـام 

ــــــــــــــة ( 1.1انــخــفــاضــًا نســبــتــه  مــلــيــار ريـــال) لــيــبــلــغ  08.1فــي الــمــئـــ
فــي الــمــئــة         8.1مــلــيـــــار ريـــال، مــقــارنــة بــارتــفــاي نســبــتــه  9..021

مليار ريـال) خالل الربع السابـــق، فيـمـا سـجـــــــل انـخـفـاضـــــــًا  28.8( 
مـلـيـار ريــال) مـقـارنـًة بـالـربـع  1..9فـي المئـــة ( 1.0سنويـــًا نسبتـــه 

المقابل من العام السابق. كما سجل صــافـــــــي األصـــول األجــــــنـبـيـــة 
فــــــــي  1.1م انخفاضًا نسبــــتـه 8102خــالل الربــــع األول مــن عـــــام 

ملـيـــــــــار ريــــــــال، مـقـارنــــــة  0280مليار ريـال) ليبلغ  08.2المـــئة  (
مـلـيـار ريــال) فـي الـربــــع  28.8فـي الـمـئـــــــــــة ( 8.2بارتفاي نسبتـــه 
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ـــــويــًا نســبــتــــــــه  ـــــفــاضــًا ســنـــ ــــــــل انــخـــ ـــ فـــــــــي الــمــئــــــــة            1.8الســابــق، وســجـــ
مــلــيــار ريـــال) مــقــارنــًة بــالــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق             1..9( 

 ). 8(رسم بياني رقم 

وحقق إجمالي الـودائـع بـالـعـمـلـة الـمـحـلـيـة لـجـهـات أجـنـبـيـة  
فـــي الـمـئـــــة  1.1م ارتفاعًا نسبته 8102خــالل الربع األول من عام 

مـلـيـــــــــار ريــــال، مـقـــارنــــــــة  02.9ملـيـون ريــال) لـيـبـلـغ نـحـو  91.0( 
مـلـيـون ريــال) خـالل الـربـع  22في المئــــــــة ( 1.1بانخفاض نسبتـــــه 

ـــــجــل انــخــفــاضــًا ســنــويــًا نســبــتــه  ـــ فــي الــمــئــة                     1.8الســابــق، كــمــا ســـ
 مليون ريـال) مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. 2..8(

 

 األصول االحتياطية 1-1

سجل إجمالي األصـول االحـتـيـاطـيـة لـمـؤسـسـة الـنـقـد خـالل  
           فــي الــمــئــة 1.2م انــخــفــاضــًا نســبــتــه 8102الــربــع األول مــن عــام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنـة بـارتـفـاي  0291.8مليار ريـال) ليبلـغ  00.2( 
مليار ريــال) خـالل الـربـع السـابـق، فـيـمـا  28في المئة ( 8.1نسبته 

مــــليـــــار ريــــــــــال)  91.1في المئة ( 1.1سّجل انخفاضًا سنويًا نسبته 
) مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق. 1(رســـم بيــــانــي رقــــــم 

وبتحليل مكونات إجمـالـي األصـول االحـتـيـاطـيـة خـالل الـربـع األول 

م مقارنًة بالربع السابق، فقد ارتفع وضع االحتياطـي 8102من عام 
مليون ريـال)  8.2في المئـــة ( 1.0لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 

مليـار ريــال، وانـخـفـضـت االسـتـثـمـارات فـي األوراق  9.2ليبلغ نحو 
مليار ريـال) لتبلغ  11.8في المئــــــة ( 8.1المالية فـي الخارص بنسبـة 

مليار ريـال، وارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة بنـسـبـة  0812.9
مـلـيـار ريــال. وحـقـق  11.2مليار ريـال) ليبلغ  0.9في المئة ( 9.1

فـي  1.9بند النقد األجنـبـي والـودائــع فـي الـخـــــــــارص ارتـفـاعـًا نسـبـتـه 
مـلـيـار ريــال، واسـتـقـر  219.2مـلـيـار ريــال) لـتـبـلـغ  81.1المئـــــة (

 مليون ريـال. 0282احتياطي الذهب عند 

                                                       

                                                    

                                                   

                                                                

 

   

    

    

    

    

                                              

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                       

  ريال   يار   ا   األ ول األ ن ية مل   ة النقد ال رب  ال  ود   8ر   بيا   رق  



7 

 رابعًا: تطورات ال شاط المصرفي

 الودائع المصرفية 4-1

سجل إجمالي الودائـع الـمـصـرفـيـة خـالل الـربـع األول مـن   
ملـيـار ريــال)  02.1في المئــة ( 0.0م انخفاضًا نسبته 8102عــــــام 

فـي  0.1مليار ريــال، مـقـارنـة بـارتـفـاي نسـبـتـه  0211.2ليبلغ نحو 
مــلـيــار ريــال) خـالل الـربــع الســابـق، فـي حـيــن شــهــد  02.1الـمــئـة (

مـلـيـار ريــال) مـقـارنـًة  2.8فـي الـمـئـــة ( 1.9انخفاضًا سنويًا نسبتـه 
بالربع المقابل من العام السابـق. وبـتـحـلـيـل مـكـونـات الـودائـع حسـب 

م، يـتـضـ  ارتـفـاي الـودائـع 8102النوي خالل الربع األول مـن عـام 
مليار ريــال) لـتـبـلـغ نـحـو  ..01في المئة ( 0.0تحت الطلب بنسبة 

ــفــاي نســبــتــه  0100 ــال، مــقــارنـــة بــارت ــيــار ريـ ــمــئــة           8.1مــل فــي ال
مليار ريــال) خـالل الـربـع السـابـق، وحـقـقـت الـودائـع تـحـــت  88.1( 

مـلـيـار ريــال)  09.0فـي المئــــــــــــة ( 0.9الطلب ارتفاعًا سنويًا نسبته 
مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. وانخفضت الودائــــــع الزمـنـيـة 

ـــــة ( 2.1واالدخــاريــة بــنــســبــة  مــلــيــار ريـــال) لــتــبــلــغ   01.1فــي الــمــئـــ
فــي الــمــئــة        ..2مــلــيــار ريـــال، مــقــارنــة بــانــخــفــاض نســبــتــه  211.0

مليار ريــال) خـالل الـربـع السـابـق، فـيـمـا شـهـدت انـخـفـاضـًا  ..88( 

مـلـيـار ريــال) مـقـارنـًة بـالـربـع  12.9في الـمـئـة ( 1.2سنويــــــًا نسبته 
المقابل من العام السابق. وانخفضت الـــودائع األخـرى شـبـه الـنـقـديـة 

مــــلـيـــــــــار  2..09مليار ريـال) لـتـبـلـغ  00.9في المئة ( 2.1بنسبة 
ــه  ـــ ـــ ـــ ـــ ــت ــاي نســب ـــ ـــ ـــ ـــ ــة بــارتــف ـــ ـــ ـــ ـــ ــال مــقــارنـ ـــ ـــ ـــ ـــــة                  00.1ريـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــمــئ ــي ال ـــ فـ

مليار ريـال) خالل الربع السابـــق، وحــــقـقـت ارتـفـاعـًا سـنـويـًا  ..02( 
مليار ريــال) مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل  00.8في المئــة ( 1.9نسبتــه 

 ). 2من العام السابق (رســم بيـاني رقــم 

  موجودات ومط وبات المصارف التجارية 4-2

بلغ إجمالي الـمـوجـودات والـمـطـلـوبـات لـلـمـصـارف الـتـجـاريـة 
مليـــار ريــال،  8828.2م حوالي 8102بنهاية الربع األول من عام 
مـلـيـار ريــال)،  21.2في المئـــة ( ..0مسجاًل بذلك انخفاضًا بنسبة 

مـلـيـار ريــال) خـالل  88.2فـي الـمـئـــــــــــة ( 0.1مقابل ارتفاي نسبته 
فـي الـمـئـة  1.8الربع السابق، في حين سجل انخفاضًا سنويًا نسبته 

 مليار ريـال). 9.1(
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 الموجودات والمط وبات األج بية ل مصارف التجارية 4-3

سجل إجمالي األصول األجنبية للمصارف التجارية خـالل   
فــي الـمـئـــة  00.2م انخــفاضـًا نــسبتــه 8102الــربع األول مــن عــام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــــة  801.2مليار ريـال) لـيـبـلـغ حـوالـي  82.9( 
مـلـيـار ريــال) خـالل الـربـع  1.2في المئـــــة ( 1.1بانخفاض نسبته 

فـي الـمـئـــــة      1.1السابق، في حــين شـهـد انـخـفـاضـًا سـنـويــًا نسـبـتـه 
مـلــيـار ريــال) مـقـارنــًة بـالـربــع الـمــقـابـل مــن الـعــام السـابــق،  02.0( 

وشكلت األصول األجنبية للمصارف التجاريـة بـنـهـايـة الـربـع األول 
فـي الـمـئـة مـن إجـمـالـي أصـول  9..مـا نسـبـتـه  8102من العـام 

في المـئـــــــــة فـي نـهـايـة  01.9المصارف التجارية مقارنة بما نسبته 
الربع السابـــق. وسجلت المطلوبات األجـنـبـيـة لـلـمـصـارف الـتـجـاريـة 

فـي  82.2م انـخـفـاضـًا نسـبـتـه 8102خالل الربع األول مـن عـام 
مليـار ريـال، مـقــارنـة  2..2مليار ريـال) لتبلغ حوالي  89.1المئة (

مـلـيـار ريــال) خـالل الـربــع  1.1فــــــي الـمـــئـة ( 2.2بارتفاي نسبتـه 
فــــــي الــمـــــئــة         02.2الســابــــــق. وشــهــدت انــخــفــاضــًا ســنـــــويــــــًا نســبــتــــــــه 

مـلــيـار ريــال) مـقـارنــًة بـالـربــع الـمــقـابـل مــن الـعــام السـابــق،  ..00( 
فــي الــمــئــة مــن إجـمــالــي مـطــلــوبــات  1.0مشـكــلــًة بــذلــك مـا نســبـتــه 

فـي الـمـئـة فـي نـهـايـة  2.0المصارف التجارية مـقـارنـة بـمـا نسـبـتـه 

الــربــع الســابــق. وانــخــفــض صــافــي األصــول األجــنــبــيــة لــلــمــصــارف 
في المئة  8.2م بنسبة 8102التجارية بنهاية الربع األول من عام 

مـلـيـار ريــال مـقـــــارنـة بـانـخـفـاض  022.1مليار ريـال) ليبلغ  1.2( 
ق. ــــمليار ريـال) خــــالل الـربــــــــع السـاب 2.1فــي المـئة ( 9.0نسبتـه 

وشهد صافي األصول األجنبية للمصارف انخفاضـًا سـنـويـًا نسـبـتـه 
مليار ريال) مقارنًة بالربع المـقـابـل مـن الـعـام  2.8في المئة ( 8.2

 ).9السابق (رسم بياني رقــم 

 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)  82.9في المئة ( 0.1م بنسبة 8102األول من عام 
فـي  1.0مليــــار ريـــــال، مقارنــــة بانخفـــــاض نسـبـتـه  0181.1لتبلغ 

مـلـيـار ريــال) فـي الـربـع السـابـق، وسـجـلـت ارتـفـاعـًا  8.2المئـــــة  (
مـلـيـار ريــال). كـمـا ارتـفـعـت  22فــــي المئـــــــــــة ( 9.0سنويـــًا بنسبــة 

نسبة مطلوبات المصارف التجارية من الـقـطـاعـيـن الـخـاص والـعـام 
فـي الـمـئـــــــــة مـقـارنـة  011.1من إجمالي الودائــــع الـمـصـرفـيـة إلـى 

 في المئة في نهاية الربع السابق. 012.1بنسبة 
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 مط وبات المصارف التجارية من القطاع ال ا  4-4-1

ارتفعت مطلوبات المصارف التـجـاريـة مـن الـقـطـاي الـخـاص 
فــي الـــمــئـــة           0.1م بــنـــســبـــة 8102خــالل الـــربــع األول مــن عــام 

مــلــيــار ريـــال، مــقــارنــة  0211.9مــلــيــار ريـــال) لــتــبــلــغ نــحــو  01.2( 
مـلـيـار ريــال) خـالل الـربـع  80.9في الـمـئـة ( 0.9بانخفاض نسبته 

ــة            1.9الســابــق، وســجــلــت انــخــفــاضــًا ســنــويــًا نســبــتــه  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ فــي الــمــئـــ
مليار ريـال) مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق. كـمـا  1.9( 

ارتفعت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاي الخاص إلـى 
م إلـى 8102إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع األول من عـام 

في المئـــــة في نهايــــــــــــــة الـربـع  22.0في المئة، مقارنة بنسبة  ..21
 ).2السابـــق (رسم بياني رقـــــــم 

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

ارتفـعـت مـطـلـوبـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة مـن الـقـطـاي الـعـام 
فــي الـــمــئـــة           ..2م بــنـــســبـــة 8102خــالل الـــربــع األول مــن عــام 

مــلـيــار ريـــال، مـقــارنــة  ..109مـلــيـار ريـــال) لــتـبــلــغ حــوالـي  02.1( 
مـلـيـار ريـــال) خـالل الـربــع  0..0فـي الـمـئـة ( 2.2بـارتـفـاي نسـبــتـه 

فـــــي الــمـــــئــــــــة          21.2السـابــق، وســجــلــت ارتــفـــــــاعـــًا ســنــــــــــويـــًا نــــــســبــتــــــــــه 
مــلــيــار ريـــال) مــقــارنــًة بــالــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق.  0.9.( 

وارتفعت نسبة إجمالي مـطـلـوبـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة مـن الـقـطـاي 

العام إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع األول مـن عـام 
فـي  02.2فـي الـمـئـة مـقـارنــــــة بـنـسـبـة  1..0م إلى حـوالـي 8102

).                               2المئــة في نهايــــة الربع السابــــق (رسم بياني رقم 

وبـتــحـلــيـل االئـتــمــان الــمـصــرفـي حســب اآلجــال خــالل الــربــع 
م مقارنة بالربـع السـابـق، فـقـد حـقـق االئـتـمـان 8102األول من عام 

ـــفـــاعـــًا نســـبـــتـــه  ـــمـــئـــة               1.2الـــمـــصـــرفـــي طـــويـــل األجـــل ارت فـــي ال
مليار ريـال، مـقـارنـة بـارتـفـاي  211.2مليار ريـال) ليبلغ نحو  0.2( 

مليار ريــال) خـالل الـربـع السـابـق، فـي  0.0في المئة ( 1.8نسبته 
حيـن حـقـق االئـتـمـان الـمـصـرفـي مـتـوسـط األجــــــل ارتـفـاعــــًا نسـبـتـــــه   

مـلـيـار ريــال،  822.8مـلـيـار ريــال) لـيـبـلـغ  1.2فــي المئـــــــة ( 1.8
مليار ريـال) خالل الـربـع  2.1في المئة ( 1.8مقارنة بارتفاي نسبته 

السابق، وحقق االئتمان المصرفي قصــير األجــــل ارتـفـــــــاعـًا نسـبـتـــــه 
مـلـيـار ريــال،  2.2.9مـلـيـار ريــال) لـيـبـلـغ  2.1فــي المئـــــــة ( 1.2

مـلـيـار ريــال)    10.1فـي الـمـئـــة ( 2.2مقارنة بانخفاض نسـبـتـــــه   
 ).2في الربع السابق (رسم بياني رقـــــــم 

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

ارتفع إجمالي االئتمان المصرفي الـمـمـنـوح حسـب الـنـشـا  
فـي  1.9م بـنـسـبـة 8102االقتصادي خالل الـربـع األول مـن عـام 

مليار ريـال، مقارنـة  01.1.1مليار ريـال) ليبلغ حوالي  2.1المئة (
مـلـيـار ريــال) خـالل الـربـع  88.1في المئـة ( 0.2بانخفاض نسبته 

ـــمـــئـــة                ..1الســـابـــق، وحـــقـــق انـــخـــفـــاضـــًا ســـنـــويـــًا نســـبـــتـــه  فـــي ال
مــلــيــار ريـــال) مــقــارنــًة بــالــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق.  01.0( 

وبتحليل االئتمان المصرفـي الـمـمـنـوح لـألنشـطـة االقـتـصـاديـة خـالل 
م، يالحا انخفاض االئتمان المـصـرفـي 8102الربع األول من عام 

فـي الـمـئـــــــــــــة    1..الممنوح للقطاي الحكومي وشبه الحكومي بنسـبـة 
في المئة  8.0مليار ريـال)، ولقطاي الصناعة واالنتاص بنسبة  2.2(
ــال)، ولــقــطــاي الــتــمــويــل بــنــســبــة  1.1(  فــي الــمــئــة          0.2مــلــيــار ريـ
فـي  1.1مليار ريــال)، ولـقـطـاي الـنـقـل واالتصـاالت بـنـسـبـــــة  1.2( 

فـي الـمـئـة  1.2مليار ريـال)، ولقطاي الخدمات بنسبة  1.1المئـــــة (
مـلــيــار ريـــال)، ولـقــطــاي الــمــاء والــكــهـربــاء والـ ــاز والـخــدمــات  1.9( 
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مـلـيـار ريــال). فـي الـمـقـابـل  1.1فـي الـمـئـــــــة ( 1.2الصحية بنسبة 
ارتفع االئتمان المصرفي الممنوح لقطــــــــاي الـزراعـة وصـيـد األسـمـاك 

مليار ريـال)، ولقطاي البناء والتشـيـيـد  0.2فــي المـئــة ( 01.0بنسبــة 
مليار ريـال)، ولقطاي التعـديـن والـمـنـاجـم  9.9في المئة ( 2.8بنسبة 
مـلـيـار ريــال)، ولـلـقـطـاعـات األخـرى  1.2فـي الـمـئـــــة ( 8.1بنـسـبـة 
مليار ريــال)، ولـقـطـاي الـتـجـارة بـنـسـبـة  1.8في المئـــة ( 0.1بنسبــــة 
 مليار ريـال).  0.1في المئة ( 1.9

 االحتياطيات ورأس المال واألرباح وفروع المصارف التجارية 4-5

ارتفع رأس مـال واحـتـيـاطـيـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة خــالل 
فـــي الـــمـــئــــــــــــــــة                 ..2م بـــنـــســــبـــة 8102الـــربـــع األول مـــن عـــام 

مليار ريــال مـقـارنـة بـارتـفـاي  2..11مليار ريـال) ليبلغ حوالي  88( 
مليار ريـال) فـي الـربـع السـابـق، وسـجـل  1.2في المئة ( 1.8نسبته 

مــلـيــار ريــال) مــقـارنــًة      ..2فـي الـمــئـة ( 8.0ارتـفـاعــًا ســنـويــًا نســبـتــه 
فــي الــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق. وارتــفــعــت نســبــة رأس مــال 
واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع الـمـصـرفـيـة فـي 

في المئة مقارنة بـمـا  80.8م إلى 8102نهاية الربع األول من عام 
في المئة في الربع السـابـق. وبـلـ ـت أربـاح الـمـصـارف  2..0نسبته 

مليار ريـال  08.8م حوالي 8102التجارية في الربع األول من عام 
مليار ريـال في الربع السابق، أي بارتفاي نسبـتـه  01.1مقارنة بنحو 

مــلــيــار ريـــال)، مــقــارنــة بــانــخــفــاض نســبــتــه      ..0فــي الــمــئــة ( 02.8
                                                                        مليار ريـال) خالل الربع السابق.                                                                                               ..1في المئة ( 1.2

وانــخــفــض عــدد فــروي الــمــصــارف الــتــجــاريــة الــعــامــلــة فــي 
م، 8102فرعًا في نهاية الربع األول من عـام  8112المملكة ليبلغ 

فروي مـقـارنـة بـالـربـع السـابـق، فـي حـيـن ارتـفـع  1أي بانخفاض بلغ 
فـرعـًا) مـقـارنـة مـع الـربـع  18فـي الـمـئـة ( 0.2عدد الـفـروي بـنـسـبـة 

 المقابل من العام السابق.

 

 

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

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

ارتفع إجـمـالـي مشـتـريـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة مـن الـنـقـد  
فـي الـمـئـة  1.1م بنسبة 8102األجنبي خالل الربع األول من عام 

مليــــــــــار ريــــــــال، مـقـــــارنــــــــة  ..120مليار ريـال) ليبلغ حوالي  9.2( 
مـلـيـار ريــال) خـالل الـربـع  22.0في المئــــــــة ( 2.1بارتفـــاي نسبتــــه 

فـي الـمـئـة       ...السابـق. فـي حـيـن سـجـل انـخـفـاضـًا سـنـويـًا نسـبـتـه 
مليار ريـال). وبـمـقـارنـة إجـمـالـي مشـتـريـات الـمـصـارف مـن  20.8( 

النقد األجنبي بالربع السابق يالحا ارتفاي المشتريات من المصـادر 
مـلـيـار ريــال)، والـمـشـتـريـات  02.2في المئة ( 11.2األخرى بنسبة 

مـــلــيـــار ريــــال)،  09.1فـــي الـــمـــئـــة( 02.2مــن الـــعــمـــالء بـــنــســـبـــة 
فــي الــمــئــــــــــــــــة            1.2والـمــشــتــريـــــــــــــات مـــن مـؤســســة الـنــقــــــــــــــــــد بــنــســبـــــــــــــــة 

مليـار ريــــــال)، بـيـنـمـا شـهـدت الـمـشـتـريــــات مـن الـمـصـــــــــارف  1.2( 
مـلـيـار ريــال)  81.1فـي الـمـئـــة ( 09.2المحليــــة انخفـــاض بنسبــــة 

فـي الـمـئـــة        0.9والمشتريـــات مـن الـمـصـــــــــــارف الـخـارجـيـة بـنـسـبـــــــة 
 ).1مليار ريـــــــال) (رسم بياني رقم  9.0(

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

انــخــفــض إجــمــالــي مــبــيــعــات الــمــصــارف الــتــجــاريــة مــن الــنــقــد 
فـي الـمـئـة  ..2م بنسبة 8102األجنبي خالل الربع األول من عام 

مـلـيــار ريـــال، مـقــارنــــــــــة  229.1مــلـيـار ريــال) لـيـبــلـغ نـحــو  21.1( 
مـلـيـار ريــال) خـالل الـربـع  09.1فـي الـمـئـــــة ( 8.1بارتفاي نسبتـه 

فـي الـمـئـة            02.1السابق. وسجلت المبيعات انخفاضًا سنويًا نسبتـه 
مليار ريـال) مقارنًة في الربع المـقـابـل مـن الـعـام السـابـق.  081.1( 

وبـمـقـارنـة إجـمـالـي مـبـيـعـات الـمـصـارف مـن الـنـقـد األجـنـبـي بـالـربــع 
السابق يالحا انخفاض المبيعات لمصارف داخل الممـلـكـة بـنـسـبـــــة 

مــلــيـــــــــــار ريـــال)، والــمــبــيــعــات لــلــوزارات  82.9فــي الــمــئــــــــــــــة ( 11.2
مليـــــون ريــال)، والـمـبـيـعـات  22فــــي المـئــة ( 82.0والبلديات بنسبة 

فــــــــــي الـــمــــئــــــــــــــة                    2..لـــلــــمــــصــــارف خــــارص الــــمـــمــــلـــــــــكــــة بــــنــــســــبـــة 
مليار ريـال)، والمبيعـــــات لعمالء آخرين في المملكة بـنـسـبـة  81.1( 
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مليار ريـال)، والمبيعات المـنـسـوبـة أل ـراض  ..00(   في المئــــة 9.0
محددة (تحويل الواردات، ومقاولـون أجـانـب، وتـحـويـالت شـخـصـيـة، 

فـي الـمـئـة      1.8والسفر إلى الـخـارص، واسـتـثـمـارات بـالـخـارص) بـنـسـبـة 
مليار ريـال)، فيما لم تسجل المبيعات للصـيـارفـة خـالل الـربـع  1.0( 

األول أي مبيعات. بينما سجلت المبيعات لجهـات حـكـومـيـة ارتـفـاعـًا 
مـــلـــيـــار ريــــال)، والـــمـــبـــيـــعـــات      1.0فـــي الـــمـــئـــة ( 820.9بـــنـــســـبـــة 

ـــــة ( 98.1لــمــؤســســة الــنــقــد بــنــســبــة  ـــ ـــ ــال)               0.1فــي الــمــئـــ مــلــيــار ريـ
 ).1(رســم بيانـــي رقـــم 

  امساا: القطاع ال ارجي    ً                 

 التجارة ال ارجية                

م 8101ارتفعت قيمة الصادرات فـي الـربـع الـرابـع مـن عـام 
مليار ريـال مـقـارنـة بـنـحـو  812.0في المئة لتبلغ نحو  80.1بنسبة 
م، حـيــث 8102مـلـيـار ريــال فـي الـربـع الـمـقـابـل مـن عـام  0.2.2

فــي الــمــئــة لــتــبــلــغ  ..80ارتــفــعــت قــيــمــة الصــادرات الــنــفــطــيــة بــنــحــو 
فـي  ..01مليار ريـال، وارتفعت الصادرات األخـرى بـنـحـو  028.2

مليـار ريـال. في المقابل انخفضت قيـمـة الـواردات  99.2المئة لتبلغ 
فـي الـمـئـة  8.2م بـنـسـبـة 8101(سيف) في الـربـع الـرابـع مـن عـام 

مـلـيـار  088م لـتـبـلـغ نـحـو 8102مقارنة بالربـع الـمـقـابـل مـن عـام 
 ريـال. 

 م زان المدفوعات               

 الحساب الجار                  5-1

تشــيــر الــتــقــديــرات األولــيــة إلــى تــحــقــيــق فــائــض فــي مــيــزان 
 2..8م مـقـداره 8101الحساب الجاري خالل الربع الرابع من عام 

مليار ريـال في الـربـع الـمـقـابـل  ..9مليار ريـال مقارنة بعجز مقداره 
م. ويعود تحقيق هذا  الـفـائـض إلـى تـحـقـيـق فـائـض 8102من عام 

مليار ريــال مـقـارنـًة بـفـائـض  1..9في ميزان السلع والخدمات قدره 
م، حـيـث سـجـل 8102مليار في الربع المقابل من عام  80.1قدره 

مليار ريـال وذلـك نـتـيـجـة الرتـفـاي  089.2ميزان السلع فائضًا قدره 
مليار ريـال  811.1في المئة لتبلغ  81.9الصادرات السلعية بنسبة 

مـلـيـار ريــال فـي الـربـع الـمـقـابـل مـن عـام  ..0.2مقـارنـة بـحـوالـي 
فـي الـمـئـة  8.1م، وانخفاض الواردات السلعية (فوب) بنسبة 8102
مـلـيـار ريــال فـي  002.9مليار ريـال  مقـارنـة بـنـحـو  ..000لتبلغ 

م، بالر م من ارتفـاي عـجـز الـخـدمـات 8102الربع المقابل من عام 
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مــلـيــار ريـــال مــقــارنــة بــحــوالــي     22.0فــي الــمـئــة لــتـبــلــغ  2.1بـنــســبــة 
م. كما انخفـض 8102مليار ريـال في الربع المقابل من عام  20.0

فـي الـمـئـة مـقـارنـة بـالـربـع  11.2فائض ميزان الدخل األولي بنسـبـة 
مـلـيـار ريــال، وانـخـفـض عـجـز  9..م ليبلـغ 8102المقابل من عام 

في المـئـة مـقـارنـة بـالـربـع الـمـقـابـل  1.0حساب الدخل الثانوي بنسبة 
 مليار ريـال. 2..1م ليبلغ 8102من عام 

 : الحساب الرأسمالي                    5-2

سجل بند الحساب الرأسمالي خالل الـربـع الـرابـع مـن عـام  
مليار ريـال مقابل تدفق لـلـخـارص  .1.9م تدفقًا للخارص بقيمة  8101
 م. 8102مليار ريـال في الربع المقابل من عام  1.22بنحو 

 : الحساب المالي                 5-3

ارتفع بند صافي االستثمارات الـمـبـاشـرة خـالل الـربـع الـرابـع مـن     
مـلـيـار ريــال وذلـك بسـبـب ارتـفـاي قـيـمـة  9.8م بـقـيـمـة  8101عام 

صــافــي حــيــازة األصــول الــمــالــيــة فــي الــخــارص الــتــي قــدرت بــحــوالــي    
مليار ريـال عن قيمة صافي تحّمل الخصوم في الداخل والـتـي  2.8

مــلــيــار ريـــال. وانــخــفــض صــافــي اســتــثــمــارات  0.1قــدرت بــحــوالــي 
مـلـيـــــــــــار ريــــــــــــال مـقـابــــــــل انـخـفـاض بـمـبـلـــــــــغ      22الحافظـــــة بـمـبـلـغ 

م. كـمـا ارتـفـــــع 8102مليــــار ريـال في الربع المقابل من عام  92.1
مليار ريــال مـقـابـل ارتـفـاي  11.9صافي االستثمارات األخرى بمبلغ 

م. 8102مليـــــار ريـــــال في الربـــع الـمـقـابــــــل مـن عـام  19.9بمبلــــغ 
مـلـيـار ريــال فـي الـربـع  28.1وارتفعت األصول االحتياطيـة بـمـبـلـغ 

مليــــار ريــــــــــال  1..2م مقابل انخفاض بمبلــغ 8101الرابع من عام 
م، ويعـــــزى ذلـك االرتـفـاي إلــــــى 8102في الربـــع المقابـــل مـــن عــــام 

مـلـيـــــــــار ريــال،  21.0ارتفاي األصول االحتياطيــــة األخـــــرى بمبلــــغ 
الــنــاتــر مــن ارتــفــاي بــنــد االســتــثــمــارات فــي عــمــلــة وودائــع بــمــبــلــغ     

مليار ريال وارتفاي بـنـد االسـتـثـمـارات فـي األوراق الـمـالـيـــــــــــــة  8..8
  مليار ريـــــال. ..01بمبلغ 

 

 سادسًا: تطورات التق ية المصرفية والشمول المالي

  ظام سريع  6-1

ارتفعت القيمة اإلجمالية لعمليات نـظـام سـريـع خــــــالل الـربــــــــع      
ـــــــــــة                 88.2م بـــنـــســـبـــــــــــــــة 8102األول مـــن عــــــــــــــــــــام  ــــــــ ــــ ــــــــ فـــي الـــمـــئــــ

مليار ريـال، وبلغ مجموي  02882.1مليار ريـال) لتبلغ  ..8.21( 
مليار ريـال، في حين بـلـغ مـجـمـوي  09211قيم المدفوعات المفردة 

مــلــيــار ريـــال. وبــلــغ مــجــمــوي  288الــمــدفــوعــات الــمــجــمــعــة حــوالــي 
نسـبـتـه  بـانـخـفـاضمـلـيـار ريــال،  0910.0مدفوعات العمالء نـحـو 

في المئة عن الربع السابق. وبلغ إجمالـي قـيـمـة الـمـدفـوعـات  01.1
ــمــصــارف  ــيــن ال ــتــه      ..02291مــا ب ــفــاي نســب ــيــار ريـــال، بــارت مــل

 في المئة عن الربع السابق. 81.2

 مدى 6-2

بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خالل أجـهـزة الصـرف اآللـي      
مــلــيــون عــمــلــيــة بــإجــمــالــي  982.2م مــا يــقــارب 8101خـالل عــام 

ــال شــمــلــت عــمــلــيــات  029.1ســحــوبــات نــقــديــة قــدرهــا  ــيــار ريـ مــل
المصارف وعمليات مدى. وبلغ إجمالي العمليات المنفذة من خـالل 

ــبــيــع خــالل الــربــع األول مــن عــام  م نــحــو   8102أجــهــزة نــقــا  ال
مـلـيـار ريــال.  90.2مليون عملية بإجمالي مبيعات قـدرهـا  881.1

ــــي             ــــي حــــوال ــــي عــــدد أجــــهــــزة الصــــرف اآلل ــــغ إجــــمــــال ــــل كــــمــــا ب
م، وبـلـغ 8102ألف جهاز في نهـايـة الـربـع األول مـن عـام  02.2

عدد بطاقات الصرف اآللي المصدرة من المصارف الـمـحـلـيـة نـحـو 
مليون بطاقة. فيما بلغ عدد أجهزة نقا  البيع في نهاية الربع  82.2

 ألف جهاز. 101.2م حوالي 8102األول من عام 

 المقاصة 6-3

وبــالــنــســبــة إلحصــاءات الــمــقــاصــة لــربــع األول مــن عــام  
م، فــقــد بــلــغ عــدد الشــيــكــات الــمــقــدمــة مــن  ــرف الــمــقــاصـــــة 8102

ــ ــت        ــل ــيــة ب ــيــمــة إجــمــال ــق ــكــًا ب ــيــون شــي ــادرة وواردة) حــوالــي مــل (صـــ
مـلــيــار ريـــال، وبــلــغ عـدد شــيــكــات األفــراد والــمــؤسـســات نــحــو    011
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مليـار ريــال، فـيـمـا بـلـــغ  11.2ألف شيك بقيمة إجمالية بل ت  00.
ألف شيك بقيمة إجمالـيـة  000عدد الشيكـات بين المصارف حوالي 

  مليار ريـال. 2..8بل ت 

 سابعًا: تطورات سوق األسهم المح ية

سجل المؤشر العام ألسعار األسهم ارتفاعًا ربـعـيـًا فـي نـهـايـة      
ــنــســبــة 8102الــربــع األول مــن عــام  ــيــبــلــغ    ..2م ب فــي الــمــئــة ل

فـي الـمـئـة فـي الـربـع  1.2نقطة، مقارنة بانخفاض نسبته  ..1211
فـي الـمـئـة مـقـارنـًة فـي  08.2السابق، وحقق ارتفاعـًا سـنـويـًا نسـبـتـه 

الربع المقابل من العام السابق. وانخفض عدد األسهم المتـداولـة فـي 
فـي الـمـئـة لـيـبـلـغ حـوالـي  2.2م بـنـسـبـة 8102الربع األول من عام 

فـي الـمـئـة خـالل  92.1مليار سهم، مقـارنـة بـارتـفـاي نسـبـتـه  00.0
الربع السابق. وحقق عدد األسهم المتداولـة انـخـفـاضـًا سـنـويـًا نسـبـتـه 

م. وارتـفـعـت 8101في المئة مقارنًة بالربع المقابـل مـن عـام  02.1
ـــع األول              ـــة خـــالل الـــرب ـــمـــتـــداول ـــة لـــألـــســـهـــم ال ـــي ـــيـــمـــة اإلجـــمـــال ـــق ال

فــــي الــــمــــئــــة لــــتــــبــــلــــغ نــــحــــو            1.9م بــــنــــســــبــــة 8102مــــن عــــام 
فـي الـمـئـة خـالل  12.8مليار ريـال، مقارنة بارتفاي نسبتـه  811.1

في المئة مقـارنـًة  9.2الربع السابق، وسجلت انخفاضًا سنويًا نسبته 
 بالربع المقابل من العام السابق.

وارتفعت القيمة السوقية لـألـسـهـم بـنـهـايـة الـربـع األول مـن  
مـلـيـار ريــال  0211فـي الـمـئـة لـتـبـلـغ  01.1م بـنـسـبـة 8102عام 

فـي الـمــئـة فـي نـهـايـة الـربــع  0.2مـقـارنـًة بـانـخـفـاض بـلــ ـت نسـبـتـه 
السـابــق، وحـقــقــت الــقــيـمــة الســوقـيــة لـألــســهـم ارتــفــاعـًا ســنـويــًا بـنــســبــة   

في المئة مقارنًة بالربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق. وسـجـل  02.0
م 8102إجمالي عدد الصفقات المنفذة خالل الربع األول من عـام 

مـلـيـون صـفـقـة،  2.1فـي الـمـئـة لـيـبـلـغ حـوالـي  1.1ارتفاعًا نسـبـتـه 
في المـئة في الربـع السـابــــق، وسجــــــــــل  8..8مقارنة بارتفاي نسبـته 

في المـئــة مقارنـــــًة بالربـع  2.2عدد الصفقات انخفاضًا سنويًا نسبته 
 ).2المقابـل من العام السابق (رسم بياني رقم 

 ثام ًا: ص اد ق االستثمار

ارتفع إجمالي أصول صـنـاديـق االسـتـثـمـار الـمـدارة مـن قـبـل      
م بــنــســبــة     8102شــركــات االســتــثــمــار فــي الــربــع األول مــن عــام 

مـلـيـــــــار ريــال،  081.0مـلـيـار ريــال) لـيـبـلـغ  ...في المئـــة ( ..2

                                                       

                                   

                                  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

  ريال   يار                                 

 المصدر: تداول، وهيئة السوق المالية. 
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مـلـيـار ريــال) فـي  8.2فـي الـمـئـــــــة ( 8.0مقارنـة بانخفاض نسبتـــــه 
فـي الـمـئــة       ..02الـربـع السـابـق. كـمـا حـقـق ارتـفـاعـًا سـنـويـًا نسـبـتـه 

 مليار ريـال) مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. 09.2(

وبــتــحــلــيــل إجــمــالــي صــنــاديــق االســتــثــمــار، يــالحــا ارتــفــاي  
فـي  2.8م بنـسـبـة 8102األصول المحلية في الربع األول من عام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــــــة بـارتـفـاي   9.مليــــار ريـال) لتبلـــغ  1.2المئة (
مليار ريـال) في الربع السابق، وسجلـت  1.8في المئـــة ( 1.1نسبته 

ـــــه  ــًا نســبــتـــ ـــــة ارتــفــاعــًا ســنــويـ ــلــيـــ ــة            02.1األصــول الــمــحـــ ـــ ـــــي الــمــئـــ فـ
مــلــيــار ريـــال) مــقــارنــًة بــالــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق.  ..00( 

م 8102وسجـلـت األصـــول األجـنـبـيـة خـالل الـربـع األول مـن عـام 
مليـار  89.0مليار ريـال) لتبلغ  2في المئــــة ( 10.1ارتفاعـــــًا نسبته 

مـلـيـار ريــال)  9.2في المئـــة ( 88.2ريـال، مقارنة بانخفاض نسبته 
فــي الــربـــع الســابــق. فــي حــيـــن ســجــلـــت ارتــفــاعـــًا ســنــويـــًا نســبــتـــه       

مليـــــار ريــــال) مقارنـــًة بالربـــــع المـقـابــــــــل مــــن  1.1في المئة ( 01.1
 العـــام السابــــق.

وارتفـع عـدد الـمـشـتـركـيـن فـي الصـنـاديـق االسـتـثـمـاريـة فـي  
ـــع األول مـــن عـــام  ـــرب ـــة 8102ال ـــســـب ـــن ـــة               81.2م ب ــــ ــــ ـــمـــئ فـــي ال

ألف مشــتـرك، مـقـارنـة بـارتـفـاي  8.2.2ألف مشترك) ليـــبلغ  92.1( 
ألف مشترك) في الربع السابق، وسجل  1.8في المـــــئة ( 0.2نسبته 

فـــي الـــمـــئـــة               10.9عـــدد الـــمـــشـــتـــركـــيـــن ارتـــفـــاعـــًا ســـنـــويـــًا نســـبـــتـــه 
ألف مشترك) مقارنًة بالربع المقابـل مـن الـعـام السـابـق. أمــا  11.2( 

صـنـدوق  00بالنــــسبة لـعدد الصـــــناديـق العاملـة، فـقـد انخفض بـعـدد 
 صندوق. 828عامل عن السابق ليبلغ 

 تاسعًا: مؤسسات اإلقراض المت صصة

إشارة إلى أحدث البيانات المـتـوفـرة عـن مـؤسـسـات اإلقـراض 
المتخصصة، سجل إجمالي القروض القائمة خالل الربع الرابـع مــن 

ـــــام  ـــ ـــ ــه 8101عـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــت ــًا نســب ـــــة               1.0م انــخــفــاضــًا ربــعــي ـــ ـــ ـــ ـــ ــمــئ فــي ال
مــلــيــار ريـــال، مــقــارنــة  ..812مــلــيــار ريـــال) لــيــبــلــغ حــوالــي  1.1( 

مــلــيــار ريـــال) فــي الــربــع  ..0فــي الــمــئــة ( 1.2بــانــخــفــاض نســبــتــه 

م انــخـفــاضــًا ســنــويــًا نســبــتــه   8101السـابــق. وحــقــق فــي نــهــايـة عــام 
مليار ريـال) مقارنًة في الربع المقابل من عـام  8.2فـي المئة ( 0.8

م. أما فيما يخص إجمالي الممنوح الفعلي من الـقـروض فـي 8102
في الـمـئـــــــــة  081.1م، فقد ارتفع بنسبة 8101الربع الرابع من عام 

 0.2في المئــــــة ( 18.2مليار ريـال) مقارنـة بانخفاض نسبته  1.2( 
 2.2مليار ريـال) في الربع السابق، وسجل انخفاضًا سـنـويـًا نسـبـتـه 

مـلـيـار ريـال) مـقـارنـًة فـي الـربـع الـمـقـابـل مـن عـام  1.2في المـئـة (
م. وارتـفـع إجـمـالـي الـقـروض الـمـسـددة لـمـؤسـسـات اإلقـراض 8102

فـي  81.2م بـنـسـبـة 8101المتخصصة في الربع الـرابـع مـن عـام 
فـي الـمـئـــة  1.2مليار ريـال)، مقارنـة بانخفاض نسبتـه  0.0المئـــة (

مليون ريــال) فـي الـربــع السـابـق، وسـجـل انـخـفـاضـًا سـنـويـًا  82.2( 
مليار ريال) مـقـارنـًة فـي الـربـع الـمـقـابـل  1.2في المئة ( 2.1نسبته 

م. وبــلـــغ صـــافــي إقــــراض مــؤســـســـات اإلقـــراض 8102مــن عـــام 
مـلـيـون  212م  8101المتخصصة في نهاية الربع الرابع من عام 

ريـال، حيث كان مجموي المـمـنـوح الـفـعـلـي مـن مـؤسـسـات اإلقـراض 
 المتخصصة أكبر من القروض المسددة إليها.                          

وبتفصيل مؤسسـات اإلقـراض الـمـتـخـصـصـة خـالل الـربـع   
م، يـالحـا ارتـفـاي الـقـروض الـمـمـنـوحـة مـن 8101الرابع مـن عـام 

فـي الـمـئــة       291.9صـنـدوق الـتـنـمـيـة الصــنـاعـيـة السـعـودي بـنـســبـة 
فــي الــمـــئـــة             2.8مـــلــيـــار ريــــال) مـــقــارنـــة بـــانــخـــفـــاض نســـبــتـــه  2( 
مليون ريـال) في الربع السابق، وارتفعت القروض الممنوحة  92.8( 

م 8101من صندوق التنمية العقارية في الربــــع الـرابـع مــــن عــــــــــام 
مليون ريــال) مـقـارنـة بـانـخـفـاض  012.1فــي المئـــة ( 89.2بنسبــــة 
مليار ريـال) فـي الـربـع السـابـق. وفـي  1.2في المئة ( ..91نسبته 

المقابل انخفضت القروض الممنوحة من  بنك التنمـيـة االجـتـمـاعـيـة 
مـلـيـار ريــال)، مـقـــارنـة بـانـخـفـاض  1.9فـي الـمـئـــــة  ( ...1بنسبة 
مـلـيـار ريــال) فـي الـربـع السـابـق،  1.9فــــي الـمـئـــة ( 82.2نسبـتـــه 

وانخـفـضـت الـقـروض الـمـمـنـوحـة مــــــــــــن صـنـدوق الـتـنـمـيـة الـزراعـيـة 
مـلـيـون ريــال) مـقـارنـة بـانـخـفـاض  .1فــي الـمـئـــــــــــة ( 11.8بنسبـــــة 
 مليون ريـال) في الربع السابق.  ..21في المئة ( 11.0نسبته 
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وبالنسبة لتسديد مبالغ اإلقراض خالل الربـع الـرابـع مـن عـام 
م يالحا ارتفاي حجم المبالغ المسددة إلى صنــــــدوق الـتـنـمـيـة 8101

مليـــار ريــال)  0فــــــــــي المئـــــــة ( 2..08الصناعية السعودي بنسبـــــــة 
مليار ريـال) فـي  1.2فـــــي المئــــــة ( 10.2مقـــارنــــة بانخفاض نسبتــه 

الربع السابق، وارتفاي حجم المـبـالـغ الـمـسـددة إلـى صـنـدوق الـتـنـمـيـة 
مـلـيـــــــــون ريــال) مـقـارنــــــــــة  2..1في المئـــــــة ( 22.1الزراعية بنسبة 

مليون ريـال) في الربـع  89.0في المـــئــــة  ( 01.1بانخفـــاض نسبتــه 
السابق، وارتفاي حجم المبالغ المسددة إلى بنك التنـمـيـة االجـتـمـاعـيـة 

مـلـيـار ريــال)، مـقـارنــــــة بـارتـفـاي نسـبـتـــــه  0في المئة ( 21.2بنسبة 
مــلـيـار ريــال) فــي الـربــع السـابــق. فـي حـيــن  0فـي الـمـئـــــــــة ( 81.0

انخفض حجم المبالغ المسددة إلى صندوق التنمـيـة الـعـقـاريـة بـنـسـبـة 
 8.9مليار ريــال) مـقـارنـة بـانـخـفـاض نسـبـتـه  1.0في المئة ( 21.2

 مليون ريـال) في الربع السابق. 11.9في المئة (

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

 الت كيد على البنوك بعدم المساس ببدالت  الء المعـيـشـة وكـذلـك
المـكافـ ة الـتي تـم صرفها بموجـــب األمــر الملـــــــــكـي الــــكـريـم رقــــــــم 

 هـ.2/02/.021) وتاريخ 22(أ/

 شددت المؤسسة على البنوك بضـرورة االسـتـعـداد لـتـلـقـي طـلـبـات
االشتراك بمنتر بطاقة رواتب العمالة المنزلية، تعـاونـًا مـع مـبـادرة 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية لتنظيم سـوق االسـتـقـدام الـمـحـلـي 

 بهدف حماية أجور هذه العمالة المنزلية. 

 أصدرت المؤسسة تعليمات حفا السجالت والمستندات الـخـاصـة
 بالعمالء إلكترونيًا بعد مضي عشر سنوات من حفظها ورقيًا.

 الت كيد عـلـى جـمـيـع الـبـنـــــــــوك الـتـي لـهـا نشـــــــــــا  فـي الـمـشـتـقـات
ـــــــوق الـــرســـمـــيـــة                    ــــ ــــ ـــــــة فـــي الســــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــر مـــدرجـ ــــ ــــ ـــــــة الـــ ـــيــــ ــــ ــــ ــــ الـــمـــالـــيــــ

 )OTC Derivatives مــع عــمــالئــهــا فــي الــمــمــلــكــة بــااللــتــزام (
 بتعليمات الشراء اآلجل المركب. 

 أصــدرت الــمــؤســســة تــعــلــيــمــات مــحــدثــة لــنــســبــة صــافــي الــتــمــويــل
 )، لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.NSFRالمستقر (

         ـــــــــــرة أصــدرت الــمــؤســســة تــعــلــيــمــــــــــــــات مــحــدثــة لــلــتــعــرضــات الــكــبــيـــ
 )Large Exposures لـــتـــتـــوافــق مـــع أفضـــل الـــمـــمـــارســـات ،(

 الدولية.

 قررت المؤسسة السماح للبنوك برفع الـحـد األقصـى لـلـدفـع عـبـر
ألف ريـال بنـاًء عـلـى طـلـب الـعـمـيـل  811أجهزة نقا  البيع إلى 

 وتقدير البنك.

 قامت المؤسسة بتفعيـل بـعـض اإلعـدادات الـفـنـيـة عـلـى نـظـامـهـا
) Terminal Management System-TMSالـــمـــركـــزي (

بــهــدف دعــم قــطــاي الــمــنــشــطت الصــ ــيــرة والــمــتــوســطــة ومــتــنــاهــيــة 
 الص ر.

 أكدت المؤسسة على جـمـيـع الـبـنـوك وشـركـات الـتـمـويـل الـعـامـلـة
بــالــمــمــلــكــة بضــرورة مــراقــبــة ومــتــابــعــة عــمــلــيــات الســداد الــمــبــكــر 
لــمــديــونــيــات الــعــمــالء بشــكــل مــكــثــف ومســتــمــر وذلــك مــن خــالل 

 تقارير دورية تهدف إلى التحقق من سالمة مصادر األموال.

 أل ت المؤسسة الـفـقـرة (ا) الـواردة ضـمـن حـاالت عـدم تـحـقـيـق
االستقاللـيـة لـعـضـو مـجـلـس اإلدارة الـواردة فـي الـتـحـديـث األول 
للمبادئ الرئيسية للحوكمة في البنوك العاملـة بـالـمـمـلـكـة الـعـربـيـة 

 السعودية.

) 2-211) مـن الـقـاعـدة (01عدلت المؤسسة على الفقرة رقـم (
الخاصة بضوابط فت  وتشـ ـيـل الـحـسـابـات الـبـنـكـيـة لـلـمـؤسـسـات 
المالية األجنبـيـة الـمـؤهـلـة لـالـسـتـثـمـار فـي األسـهـم الـمـدرجـة فـي 

 السوق المالية السعودية.

 استحدثت المؤسسة ضوابط الحتساب نسبة القروض إلى الـودائـع
لتحفيز البنـوك لـخـلـق مـنـتـجـات ادخـاريـة مـن خـالل وضـع أوزان 

فـي  8111أعلى للودائع طويلة األجل، وتحقيقًا لـرؤيـة الـمـمـلـكـة 
 تعزيز ثقافة االدخار في المملكة.



06 

 أكدت المؤسسة على البنوك والمصارف العاملة في الـمـمـلـكـة بـ ن
يعامل حسـاب سـداد وفـقـًا لـحـالـة الـحـسـاب الـجـاري الـرئـيـس عـنـد 
تـطـبـيـق مـتــطـلـبـات الـتـحــديـث فـي قـواعـد فـتـ  الـحـسـابــات الـبـنـكـيــة 
والقواعد العامة لتحديثهـا مـمـا يـتـرتـب عـلـى ذلـك مـن أعـبـاء عـلـى 

 العمالء وعلى البنوك.

 أصدرت المؤسسة تعليمات مـنـظـمـة لـلـحـاالت الـتـي يـحـظـر عـلـى
البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المـرخصـيـن اإلفصـاح 
فـيـهـا مــبـاشـرة لــلـجـهـات الـحـكـومــيـة و ـيــر الـحـكــومـيـة عــن بـيـانــات 

 ومعلومات العمالء. 

الحاد  عشر: أبرز التطورات الت ظيمية فشي االقشتشصشاد السشعشود  
 م2112من عام  األول  ل الربع 

 الموافقة علـى تـحـديـد مـهـمـات وزارتـي الـداخـلـيـة والـعـمـل والـتـنـمـيـة
 االجتماعية واختصاصاتهما في مجال مكافحة التسول.

 الموافقة على تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصـابـيـن واألسـرى
 .والمفقودين

 الــمــوافــقــة عــلــى الضــوابــط الــالزمــة لــتــخــصــيــص أمــوال مــجــهــولــي
 األبوين.

 الموافقة على إنشاء وكالة في وزارة العـمـل والـتـنـمـيـة االجـتـمـاعـيـة
ُتعنى بشؤون توظيف السـعـوديـيـن فـي الـقـطـاي الـخـاص، وتـتـولـى 
هـذه الــوكــالــة االخــتــصــاصــات والـمــهــمــات الــمـنــوطــة بــهــيـئــة تــولــيــد 

 الوظائف ومكافحة البطالة (المل اة).

 الموافقة على الترخيص لبنك أبو ظبي األول بـفـتـ  ثـالثـة فـروي
 له في المملكة.

 الموافقة على تحويل "مصلحة الجمارك العامة" إلى هيئـة عـامـة
 باسم "الهيئة العامة للجمارك" والموافقة على تنظيمها.

 تشــكــيــل لــجــنــة تــتــولــى وضــع األســس والضــوابــط والــمــتــطــلــبــات
واآلليات لـقـيـام وزارة الـمـالـيـة بـتـعـويـض الـمـنـشـطت الـتـي أبـرمـت 
عــقــودًا مــع الــدولــة أو تــقــدمــت بــعــروض لــمــشــروعــات ُفــتــحــت 

 ظروفها.

 




