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م 0202القطاعين الخاص والعام خالل الربع الثاني من عام 
 مليــــار ريـــــال.  0.260.2في المئة لتبلغ  0.2بنسبة بلغت نحو 

وتشير التقديرات األولية إلى تحقيق فائض في ميزان 
 22.1م مقداره 0202الحساب الجاري خالل الربع األول من عام 

مليار ريـال في الربع  92.2مليار ريـال مقارنًة بفائض مقداره 
 م.0222المقابل من عام 

انخفضت القيمة اإلجمالية لعمليات نظام سريع خـــالل 
في المئــــــــة          22.1م بنسبـــة 0202الربــــع الثاني من عـــــام 

 20.012.2مليار ريـال( مقارنًة بالربع السابق، لتبلغ  3.232.0)
مليار ريـال، وبلغ إجمالي العمليات المنفذة من خالل أجهزة 

م ما يقارب 0202الصرف اآللي خالل الربع الثاني من عام 
 232.2مليون عملية بإجمالي سحوبات نقدية قدرها  322.9

 مليار ريـال شملت عمليات المصارف وعمليات مدى. 

سجل المؤشر العام ألسعار األسهم ارتفاًعا ربعًيا في نهاية 
 1.002في المئة ليبلغ  22.2م بنسبة 0202الربع الثاني من عام 

نقطة. وارتفع إجمالي أصول صناديق االستثمار المدارة من قبل 
م بنسبة     0202شركات االستثمار في الربع األول من عام 

 مليـــار ريـال.  212.1مليار ريـال( ليبلغ  22.1في المئـــة ) 2.0

م   0202قررت مؤسسة النقد خالل الربع الثاني من عام 
اإلبقاء على معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس              

)Reverse Repo Rate(  في المئة، وكــــذلك اإلبقاء  2.92عند
من  )Repo Rate(على معـــدل عـــــائد اتفاقيــــات إعــــــادة الشـــــراء 

في المئة. واستقرت نسبة االحتياطي القانوني على  2.2عند 
في المئة، وعلى الودائع الزمنية  1.2الودائع تحت الطلب عند 

في المئة. كما استمرت المؤسسة بالحفاظ  2.2واالدخارية عند 
على سقف االشتراك األسبوعي للبنوك المحلية في أذونات 

مليار ريـال خالل الربع الثاني من عام  3.2المؤسسة بمقدار 
م. وانخفض متوسط أسعار الفائدة على الودائع بين 0202

في الربع الثاني  )SAIBOR(المصارف المحلية لمدة ثالثة أشهر
 في المئة.  2.2012م ليصل إلى 0202من عام 

( خالل الربع 3سّجل عــــرض النقـــــود بتعريفــه الشامــــل )ن 
فـــي الــمئـــة،        0.2م ارتفاًعا نسبتــــــه 0202الثاني من عـــام 

م 0202وارتفعت القـاعدة النقـــدية خــالل الربع الثاني مــن عـــام 
فــي المـــــئة مقارنًة بالربع السابق. وتشير  2.2بنـــــسبة بلغت نحو 

البيانات األولية للمركز المالي للمؤسسة إلى تسجيل إجمالي 
م انخفاًضا 0202الموجودات األجنبية خالل الربع الثاني مـــن عام 

مليـار ريـال، وسجل إجمالي األصول االحتياطية  2.612.1ليبلغ 
م انخفاًضا ليبلغ 0202لمؤسسة النقد خالل الربع الثاني من عام 

 مليار ريـال. 2.611.2

سجل إجمالي الودائع المصرفية خالل الربع الثاني من 
في المئــة مقارنًة بالربع السابق،  2.1م ارتفاًعا نسبته 0202عــــــام 

مليار ريـال. وبلغ إجمالي الموجودات  2.123.2ليبلغ نحو 
والمطلوبات للمصارف التجارية بنهاية الربع الثاني من عام 

مليـــار ريـال، مسجاًل بذلك ارتفاًعا  0.132.3م حوالي 0202
في المئـــة. وارتفعت مطلوبات المصارف التجارية من  2.0بنسبة 

 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 

 22-الــمــحــلــي، وفــي ضــوء الــتــطــورات الــمــصــاحــبــة لــجــائــحــة كــوفــيــد
وانـطـالًقـا مـن دور الـمـؤسـسـة فـي تـفـعـيـل السـيـاسـة الـنـقـديـة وتـعـزيـز 
االستقرار المالي، قررت مؤسسة النقد العربي السـعـودي ضـب مـبـلـغ 
خمسين مليار ريال لتعزيز السيولة في القـطـاي الـمـصـرفـي وتـمـكـيـنـه 
من االستمرار في دوره في تقديم التسهيالت االئتمانية لعمالئه كـافـة 
من القطاي الخاص، كذلك قـامـت مـؤسـسـة الـنـقـد الـعـربـي السـعـودي 

بــــتـــــفـــــعـــــيـــــل عـــــمـــــلـــــيـــــات الســـــو  الـــــمـــــفـــــتـــــوحـــــة كـــــ داة مـــــكـــــمـــــلـــــة               
إلصـدارات أذونـات ســامـا الـحـالــيـة، وذلـك  لـتـعـزيـز إدارة مسـتـويــات 

 السيولة في النظام المصرفي على المدى القصير. 

 معدل العائد واًلحتياطي القا و ي 1-1

م 0202قــررت الــمــؤســســة خــالل الــربــع الــثــانــي مــن عــام  
ــراء        ـــ ـــ ـــ ــشـــ ـــ ـــ ــادة الـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاقــيــات إعـ ـــ ـــ ــائــد اتــفـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدل عـ ـــ ـــ ـــ اإلبــقــاء عــلــى مــعـــ

فـي الـمـئـة،  2.92عـنـد  )Reverse Repo Rate(الـــمـعـــــــــاكـس 
وكــــذلك قــــــــررت اإلبـقـاء عـلـى مـعـــــــدل عــــــــــائـد اتـفـاقـيـــــــــات إعــــــــــــادة                   

ـــــراء  ــــــ ــمــئــة، ويــ تــي ذلــك      2.2عــنــد  )Repo Rate(الشــــــ فــي ال
 استمراًرا لنهج المؤسسة في الحفاظ على االستقرار النقدي. 

وقـد بــلـغ الــمـتـوســط الـيــومـي لـمـا قـامـت بـه الــمـؤسـســة مــن  
مليون ريـال خالل الـربـع  103.0عمليات اتفاقيات إعادة الشراء نحو

مليون ريـال في الربع االول  396.2م مقابل 0202الثاني من عام 
م، فيما بلغ المتوسط اليومي التفاقيات إعـادة الشـراء 0202من عام 

مــــلــــيــــار ريـــــال لــــلــــربــــع الــــثــــانــــي مــــن                99.2الــــمــــعــــاكــــس نــــحــــو 
ملـيـار ريــال فـي الـربـع األول مـن  61.9م مقارنة بنحو 0202عام 
 م. 0202عام 

وظــلــت نســبــة االحــتــيــاطــي الــقــانــونــي عــلــى الــودائــع تــحــت  

في المئة، وعلى الودائع الـزمـنـيـة واالدخـاريـة عـنـد  1.2الطلب عند 
 في المئة.   2.2

 أسعار الفائدة 1-2

استمرت المؤسسة بالحفاظ على سقف االشتراك  
مليار  3.2األسبوعي للبنوك المحلية في أذونات المؤسسة بمقدار 

م. وانخفض متوسط أسعار 0202ريـال خالل الربع الثاني من عام 
الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة ثالثة أشهر 

)SAIBOR(  م ليصل 0202في الربع الثاني من عام
في المئة. وبلغ الفار  بين متوسط أسعار الفائدة  2.2012إلى

لفترة ثالثة   )LIBOR(والدوالر  )SAIBOR(على الودائع بالريـال
نقطة أساس   90م نحو 0202أشهر خالل الربع الثاني من عام 

نقطة أساس في الربع األول من  32لصالح الريال، مقارنة بنحو 
م. أما بالنسبة لسعر صرف الريـال مقابل الدوالر فقد 0202عام 

 ريـال. 3.19استقر عند سعره الرسمي البالغ 
 

 ثا ياا: التطورات ال قدية 

 عرض ال قود 2-1

( خالل الربع 3سّجل عــــرض النقـــــود بتعريفــه الشامــــل )ن  
ـــــــــــــــــه 0202الــثــانــي مــن عـــــــــام  فـــــــــي الــــــمــئـــــــــــة           0.2م ارتــفــاًعــا نســبــتـــ

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــًة  0.292.6مليار ريـال( لـيـبـلـغ نـحـو  20.9) 
مـلـيـــــــار ريــال( فـي الـربــــــــع  03.2فـي الـمـئـة ) 2.0بارتفاي نسبتـه 

 262.3فــي المئـــــــة ) 2.2السابــق. كما حقق ارتفاًعا سنوًيا نسبتـــه 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق )رســـــــــم بـيـانــــــي 

 (.2رقـــــــم 

( خالل الـربـع الـثـانـي 3وبتحليل مكونات عرض النقود )ن 
م، ُيـالحـا ارتـفـاي عـرض الـنـقـود بـتـعـريـفـه الضـيـق 0202من عام 

ملـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  62.2في المئة ) 2.2( بنسبة بلغت نحو 2)ن
فـي الـمـئـة  62.9مليار ريـال مشكلًة مـا نســـــبـتـه  2.209.0حوالي 

فـي  6.2(، مقارنًة بـارتـفـاي نسـبـتـه 3من إجمالي عرض النقــــود )ن
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مـلـيـار  ريــال( خـالل الـربـع السـابـق، وسـجـل ارتـفـاًعـا  16.1)  المئة
مليار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع  260.2في المئة ) 20.1سنوًيا نسبته 

( فـقـد سـجـل خـالل 0المقابل من العام السابق. أما عرض النقود )ن
فـي الـمـئـــــــــة       0.2م ارتـفـاًعـا نسـبـتـه 0202الربع الثاني من عــــــــــــــام 

مـلـيـار ريــال مشـكـلـًة مـا  2.161.1مليار ريـال( ليبلغ نحو  23.3) 
( مـقـارنـة 3فـي الـمـئـة مـن إجـمـالـي عـرض الـنـقـود )ن 22.2نسبته 

مـلــيــار ريـــال( فــي الــربــع  39.2فــي الــمــئــــــــــة ) 0.2بـارتــفــاي نســبــتــه 
 261.2فـي الـمـئـــــــة ) 2.2السابق،  وسجل ارتفاًعا سنـــــوًيـا نسـبـتـه 

 مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق.

 القاعدة ال قدية 2-2

ارتـفـعـت الـقــــاعـدة الــنـقــــــــديـة خــــالل الـربـع الــثـانـي مــــن عـــــــام 
مــلـيـار ريــال( لـتـبـلــغ  23.6فــــي الـمــــــــــــئـة ) 2.2م بـنـــــــــــســبـة 0202
 26.2فـي الـمـئـة ) 2.2مليار ريـال، مقارنة بارتفاي نسبته  392.3

 1.1مليار ريـال( في الربع السابق، وحققت ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـــــه 
مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام  01.3في المئــــة )

السابق. وبتحليل مكونات القاعدة النـقـديـة، يـالحـا أن الـودائـع لـدى 
فـي  9.2م ارتفعت بنسبة 0202المؤسسة في الربع الثاني من عام 

مليــــار ريــال، مــــقـارنـًة  223.2مليار ريـال( لتــبلغ نـــحو  9.2المئة )

مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع  2.1فــــــي الـمـــــئـة ) 2.1نــــســـــــبـتـه  بارتفاي
 22.2فـي الـمـئـة ) 22.2السابق، وسجلت ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 

مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل مـن الـعـام السـابـق. بـيـنـمـا سـجـــل 
مـلـيـار  2.2فـي الـمـئـــــــة ) 9.6النقد في الصندو  انخفاًضا نسبـتـه 

مليـــــــــار ريــــــال، مـقـارنــــــــًة بـارتـفـاي نسـبـتـــــــــه  30.0ريـال( ليبلغ نحو 
مــلـيـار ريــال( فـي الــربـع السـابـق، وسـجــل  2.1فــي الـمــئـة ) 26.9

مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة  2.1فـي الـمـئـة ) 0.9 انخفاًضا سنوًيا نسبته
بالربع المقابل من العام السابق. في المقابل، ارتفع النقد الـمـتـــــــداول 

مليار ريـال( ليـبـلـغ  22.2في المئـــة ) 9.2خـــارج المصـــارف بنسبة 
فـي الـمـئـة     9.2مليار ريــال، مـقـارنـًة بـارتـفـاي نسـبـتـه  021.6نحو 

مليار ريـال( في الربع السابق. وسجـــل ارتفاًعا سنويـــًـا نسـبـتـه  2.2) 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العـام  21.1في المئـة ) 2.3

 السابق.

 ثالثاا: تطورات المركز المالي لمؤسسة ال قد العربي السعود 

تشير البيانات األولية للمركز المالي للمؤسسة إلى تسجيـل إجـمـالـي 
ـــــام  ـــ ـــــن عـ ـــــالل الــربــع الــثــانــي مـ م 0202الــمــوجــودات األجــنــبــيــة خـ

مليــار ريــال. كـمـا سـجـل صـــــافــــــــي  2.612.1انخفاًضا ليبلغ نحو 
م انـخـفـاًضـا  0202األصـول األجـــنبيـة خــالل الربع الثاني مــن عـــام 
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 مليــــار ريــــال.  2.662.2ليبلغ نحو 

وحقق إجمالي الودائع بالعملة المحلية لجهات أجنبية خــــالل 
فــــي الـمـئـــــة  02.0م انخفاًضا نسـبـتـه 0202الربع الثاني مــن عـــام 

فـي  9.0مليــــار ريــال، مقـارنــــًة بانخفـاض نسـبـتـــــــــــه  2.6ليبلغ نحو 
 20.1المئــــــة خالل الربع السابق، كما ســـجل انخفاًضا سنوًيا نسبته 

 في المئة مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق.

 األصول اًلحتياطية 3-1

سجل إجمالي األصول االحتـيـاطـيـة لـمـؤسـسـة الـنـقـد خــــالل  
مـلـيـار  2.611.2م انـخـفـاًضـا لـيـبـلـغ 0202الربع الثاني مــن عــــام 

ريـال. وبتحليل مكونات إجمالي األصـول االحـتـيـاطـيـة خــــالل الـربـع 
ــــــــام   الــثــانــي م مــقــارنــًة بــالــربــع الســابــق، ارتــفــع وضــع 0202مــــــن عـ

مليار ريــال،  20.2االحتياطي لدى صندو  النقد الدولي ليبلغ نحو 
في حين انخفضت االستثمارات في األورا  المالية في الخارج لتبـلـغ 

مـلـيـار ريـال وانـخـفـض رصـيـد حـقـو  السـحـب الـخـاصـة   2.232.1
مليار ريـال، كما انخفـض الـنـقـد األجـنـبـي والـودائــع فـي  32.2ليبلغ 

مليار ريـال،  واستقر احـتـيـاطـي الـذهـب عـنـد  620.6الخــــارج لتبلغ 
 مليار ريـال.  2.6

 رابعاا: تطورات ال شاط المصرفي

 الودائع المصرفية 4-1

سجل إجمالي الودائع المصـرفـيـة خـالل الـربـع الـثـانـي مـن   
مـلـيـار ريــال(  30.9في المئــــة ) 2.1م ارتفاًعا نسبته 0202عــــــام 

فـي  2.1مليار ريـال، مقارنـة بـارتـفـاي نسـبـتـه  2.123.2ليبلغ نحو 
مليار ريـال( خالل الربع السابق، وشهد ارتفاًعا سنوًيـا  22.9المئة )
مليار ريـال( مقارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل  292.9في المئـة ) 2.2نسبته 

 من العام السابق. 

وبتحليل مكونات الودائع حسب النـوي خـالل الـربـع الـثـانـي   
 2.3م، يتضح ارتفاي الودائع تحت الطلب بنـسـبـة 0202من عــــــام 
مـلـيـار ريــال،  2.026.6مليار ريـال( لتبلـغ نـحـو  92.2في المئة )

مـلـيـار ريــال( خـالل  61.2فـي الـمـئـة ) 6.2مقارنـة بارتفاي نسبتـه 

الربع السابق، وحققت الودائع تحـــت الـطـلـب ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقـابـل مـن  222.3فـي المئــــــة ) 23.9

العام السابق. في المقابل، انخفضت الودائـــــــــــع الـزمـنـيـة واالدخـاريـة 
مـلـيـار  223.9مـلـيـار ريــال( لـتـبـلـغ  26.1في المئــة ) 3.1بنسبة 

مـلـيـار ريــال(  22.2في المئة ) 1.0ريـال، مقارنة بانخفاض نسبته 
فـي  2.2خالل الربع السابق، في حين حققت ارتفاًعا سنوًيا نسبـتـه 

ريـال( مقارنًة بالربع المقابـل مـن الـعـام السـابـق. مليار  6.3المئة  )
فـي  2.2وسجلت الـــودائع األخـرى شـبـه الـنـقـديـة انـخـفـاًضـا بـنـسـبـة 

مــــلـيـــــــــار ريــــــــال مـقـارنــــــــــة  210.1مليار ريـال( لتـبـلـغ  2.1المئة )
مـلـيـار ريــال( خـالل  22.9فـــي الـمـئـــــــــــــــــة ) 9.2بانخفاض نسبتــــه 

فـي الـمـئـــــة         2.9الربع السابــق، فيما حــققت ارتفاًعا سـنـوًيـا نسـبـتـــــه 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المـقـابـل مـن الـعـام السـابـق )رســـــم  2.2) 

 (. 0بيـاني رقــم 

  موجودات ومط وبات المصارف التجارية 4-2

بلغ إجمالي الـمـوجـودات والـمـطـلـوبـات لـلـمـصـارف الـتـجـاريـة 
مـلـيـــــــار  0.132.3م حـوالـي 0202بنهاية الـربـع الـثـانـي مـن عـام 

مـلـيـار  222.2في المئـــــة ) 2.0ريـال، مسجاًل بذلك ارتفاًعا بنسبة 
مـلـيـار ريــال(  23.3في المئـــــــــــة ) 3.9ريـال(، مقابل ارتفاي نسبته 

فـي الـمـئـة         29.2خالل الربع السابق، وسجل ارتفاًعا سنوًيا نسـبـتـه 
 مليار ريـال(. 362.1)

 الموجودات والمط وبات األج بية ل مصارف التجارية 4-3

ســجــل إجــمــالــي األصــول األجــنــبــيــة لــلــمــصــارف الــتــجــاريــة   
فــــي  1.1م ارتـفـاًعـا نــــسـبـتـــــه 0202خالل الــربع الثاني مــن عــام 

مـلـيـار ريــال،  012.1ملـيـار ريــال( لـتـبـلـغ حـوالـي  00.1الـمـئــة )
مـلـيـار ريــال( خـالل  23.2في المئــة ) 9.9مقارنــة بارتفاي نسبته 
فــي الــمــئــــــــة        09.6ارتــفــاعــًا ســنــويـًــا نســبــتــه  الــربــع الســابــق، وشــهــد

ملـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق،  91.2) 
وشكلت األصول األجنبية للمصارف التجارية بنهاية الـربـع الـثـانـي 

فـي الـمـئـة مـن إجـمـالـي أصـول  2.2م ما نسـبـتـه 0202من عام 
فـي الـمـئـــــــــة فـي نـهـايـة  2.2المصارف التجارية مقارنًة بما نسبته 



7 

الربع السابـــق. في حين سجـلـت الـمـطـلـوبـات األجـنـبـيـة لـلـمـصـارف 
 9.3م انخفاًضا نسبته 0202التجارية خالل الربع الثاني من عام 

مـلـيـــار ريــال،  219.6مليار ريـال( لـتـبـلـغ حـوالـي  2.2في المئة )
مـلـيـار ريــال( خـالل  20.3فـــي المـئة ) 1.2مـقــارنًة بارتفاي نسبته 

فــــي الـمـــئـة     02.6الربـع السابــق. وسجلت ارتفاعًا سنـويـــًـا نسـبـتـــــه 
مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابــق،  22.2) 

فـي الـمــئـة مـن إجـمــالـي مـطــلـوبــات  6.0مشـكـلــًة بــذلـك مـا نسـبــتـه 
فـي الـمـئـة فـي نـهـايـة  6.1المصارف التجارية مقـارنـًة بـمـا نسـبـتـه 

الربع السابق. وبذلك، ارتفع صافي األصـول األجـنـبـيـة لـلـمـصـارف 
فـي  29.6م بـنـسـبـة 0202التجارية بنهاية الربع الثـانـي مـن عـام 

مـلـيـار ريــال مـقـــــارنـًة  222.0مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  30.6المـئـة )
مـلـيـار ريــال( خــــــالل الـربــــــــع  2.2فــي المـئة ) 2.9بارتفاي نسبتـه 

ق. وشهد صافي األصول األجنبية للمصارف ارتفـاًعـا سـنـوًيـا ــالساب
مليار ريال( مقارنًة بالربـع الـمـقـابـل  21.2في المئة ) 22.9نسبته 

 (.3من العام السابق )رسم بياني رقــم 

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

ارتــفــعــت مــطــلــوبــات الــمــصــارف الــتــجــاريــة مــن الــقــطــاعــيــن   
الخاص والعـام )ويشـمـل الـحـكـومـي وشـبـه الـحـكـومـي( خـالل الـربـع 

مليار ريـال(  62.6في المئة ) 0.2م بنسبة 0202الثاني من عام 
فـي  9.9مليــــار ريـــــال، مقـارنــــــــًة بـارتـفـاي نسـبـتـه  0.260.2لتبلغ 

مليار ريـال( فـي الـربـع السـابـق، وسـجـلـت ارتـفـاًعـا  222.2المئــة )
مـلـيـار ريــال(. وارتـفـعـت  011.2فــــي المئـــــة ) 22.1سنوًيا بنسبــة 

نسبة مطلوبات المصارف التجارية من الـقـطـاعـيـن الـخـاص والـعـام 
فـي الـمـئـــــــــة مـقـارنـة  221.3من إجمالي الودائـــع المـصـرفـيـة إلـى 

 في المئة في نهاية الربع السابق. 226.2بنسبة 

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

ارتفعت مطلوبات المصارف التجاريـة مـن الـقـطـاي الـخـاص 
فــي الــمــئــة           0.2م بــنــســبــة 0202خــالل الــربــع الــثــانــي مــن عــام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنـة  2.612.2مليار ريــال( لـتـبـلـغ نـحـو  31.9) 
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  16.2فـي الـمـئـة ) 9.6بارتفاي نسـبـتـه 

ــة            23.0الســابــق، وســجــلــت ارتــفــاًعــا ســنــوًيــا نســبــتــه  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ فــي الــمــئـــ
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابـق. كـمـا  222.1) 

ارتفعت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاي الخاص إلى 
م إلـى 0202إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثاني من عام 

في المئـــــة في نهايــــــــــة الـربـع  22.0في المئة، مقارنة بنسبة  22.1
 (.2السابـــق )رسم بياني رقـــــــم 
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 مط وبات المصارف التجارية من القطاع العام  4-4-2

ارتفـعـت مـطـلـوبـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة مـن الـقـطـاي الـعـام 
ــثــانــي مــن عــام  ــنــســبــة 0202خــالل الــربــع ال فــي الــمــئــة           2.2م ب

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــة  222.9مـلـيـار ريــال( لـتـبـلـغ حــوالـي  03.2) 
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  00.0فـي الـمـئـة ) 9.2بارتفـاي نسـبـتـه 

ـــــه  ـــ ــســبــتـــ ـــ ــة            02.2الســابــق، وســجــلــت ارتــفــاًعــا ســنــوًيــا نـ ـــ ــئـــ ـــــي الــمـــ فـ
مــلــيــار ريـــال( مــقــارنــًة بــالــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق.  13.0) 

وارتفعت نسبة إجمالي مـطـلـوبـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة مـن الـقـطـاي 
العام إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الثـانـي مـن عـام 

فـي  09.1فـي الـمـئـة مـقـارنــــــة بـنـسـبـة  06.6م إلى حـوالـي 0202
 (.                         2المئــة في نهايــــة الربع السابــــق )رسم بياني رقم 

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

بتحليل االئتمان المصرفي المـمـنـوأل لـةنشـطـة االقـتـصـاديـة 
م، يــالحــا ارتــفــاي االئــتــمــان 0202خــالل الــربــع الــثــانــي مــن عــام 

لقطاي الزراعة وصيد األسماك على أساس ربعـي المصرفي الممنوأل 
مليار ريـال(، ولقطاي التجارة بـنـسـبـــــــــة  2.2في المئــــــة ) 6.0بنسبة 
مـلـيـار ريــال(، ولـقـطـاي الـبـنـاء والـتـشـيـيـد  02.1في المئـــة   ) 1.1

مليار ريال(،  ولقطاي الخدمـات بـنـسـبـة  2.0في المئة ) 2.0بنسبة 

لقطاي التعدين والمناجم بـنـسـبـة مليار ريال(، و  0.0في المئة ) 0.9
مـلـيـار ريــال(، ولـلـقـطـاعـات األخـرى بـنـسـبـة  0.9في المئة ) 22.2
مـلـيـار ريــال(، ولـلـقـطـاي الـحـكـومـي وشـبـه  09.1فـي الـمـئـة ) 3.9

فــي حــيــن  مــلـيــار ريــال(. 0.2فــي الــمــئـة ) 2.2الـحــكـومــي بـنــســبـة 
لقطاي الماء والكهـربـاء والـغـاز والـخـدمـات انخفض االئتمان الممنوأل 

ولــقــطــاي مــلــيــار ريـــال(،  9.3فــي الــمــئــة ) 1.9الصــحــيــة بــنــســبــة 
مـلـيـار ريــال(،  6.2فـي الـمـئـــــــة ) 3.6الصناعة واإلنتاج بـنـسـبـــــــــة 

مـلـيـار  2.0فـي الـمـئـــــــة ) 1.2ولقطاي النقل واالتصاالت بـنـسـبـــــــــة 
 .مليار ريال( 3.2في المئة ) 1.1ريـال(، ولقطاي التمويل بنسبة 

االئــتــمــان الــمـصــرفــي حســب اآلجــال خــالل الــربــع وبـتــحــلــيــل 
م مقارنة بالربع السـابـق، فـقـد حـقـق االئـتـمـان 0202الثاني من عام 

ـــتـــه الـــمـــصـــرفـــي طـــويـــل األجـــل  ـــفـــاًعـــا نســـب ـــمـــئـــة               3.2ارت فـــي ال
مليار ريـال، مقارنة بارتفاي  120.2مليار ريـال( ليبلغ نحو  02.6) 

مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع السـابـق،  99.1فـي الـمـئـة ) 1.1نسبته 
فــــي  3.2وشهد االئتمان المصرفي قصير األجـــل ارتفاًعا  نسـبـتـــــه 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنـة  126.1مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  02.1المئــــــة )
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  22.1فـي الـمـئـة ) 2.1بارتفاي نسـبـتـه 

السابق، بينما شهد االئتمان الـمـصـرفـي مـتـوسـط األجــــــــل انـخـفـاًضـا 
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مـلـيـار  023.3مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  2.2فــي المئـــــــة ) 0.2نسبتــه 
مـلـيـار ريــال(  23.6فـي الـمـئـــة ) 9.1ريـال، مقارنة بارتفاي نسبتــه 

 في الربع السابق.

 اًلحتياطيات ورأس المال واألرباح وفروع المصارف التجارية 4-5

ارتفع رأس مـال واحـتـيـاطـيـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة خــالل 
مـلـيـار  1.3فـي الـمـئـــــــة ) 0.0م بنسبة 0202الربع الثاني من عام 
 1.0مليار ريـال مقارنة بـارتـفـاي نسـبـتـه  312.2ريـال( ليبلغ حوالي 

ملـيـار ريــال( فـي الـربـع السـابـق، وسـجـل ارتـفـاًعـا  01.2في المئة )
ملـيـار ريـال( مـقـارنـًة فـي الـربـع  02.2في المئة ) 9.2سنوًيا نسبته 

المقابل مـن الـعـام السـابـق. وارتـفـعـت نسـبـة رأس مـال واحـتـيـاطـيـات 
المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفـيـة فـي نـهـايـة الـربـع 

فـي الـمـئـة مـقـارنـة بـمـا نسـبـتـه  02.6م إلـى 0202الثاني من عـام 
في المئة في الربع السابق. وبلغت أرباأل المصارف التجارية  02.9

مـلـيـار ريــال مـقـارنـة  1.1م حـوالـي 0202في الربع الثاني من عام 
مليـار ريــال فـي الـربـع السـابـق، أي بـانـخـفـاض نسـبـتـه  23.3بنحو 
 23.2مليار ريـال(، مقـارنـة بـارتـفـاي نسـبـتـه  2.9في المئة ) 33.2

                                                                        مليار ريـال( خالل الربع السابق.                                                                                               2.9في المئة )

وانــخــفــض عــدد فــروي الــمــصــارف الــتــجــاريــة الــعــامــلــة فــي 
فــرًعــا فــي نــهــايــة الــربــع الــثــانــي مــن عــام  0.262الــمــمــلــكــة لــيــبــلــغ 

م، أي بانخـفـاض قـدره سـبـعـة فـروي مـقـارنـة بـالـربـع السـابـق، 0202
بينما ارتفع عدد الفروي بمقـدار فـرعـيـن مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن 

 العام 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 المصارف الـتـجـاريـة مـن الـنـقـد  
فـي  29.0م بـنـسـبـة 0202األجنبي خالل الـربـع الـثـانـي مـن عـام 

مليـــــــــار ريــــــــال،  196.1مليار ريـال( ليبلغ حوالي  239.9المئة  )
مـلـيـار ريــال(  30.2في المئـــــــــــــــــة ) 3.9مقــارنــــة بانخفاض نسبتــــه 

في الـمـئـة          22.6خالل الربع السابق. وسجل انخفاًضا سنوًيا نسبته 
مليار ريـال(. وبمقارنة إجمالي المشتـريــــات مـن الـمـصـارف  12.2) 

فـي الـمـئـــة      20.2المحلية بالربع السابق يالحا انخفاضه بـنـسـبـــــــــة 
مليار ريـال(، وكـذلـك انـخـفـضـت الـمـشـتـريـات مــن مـؤسـسـة  26.2) 

مـلـيـــار ريــــــال(. وانـخـفـضـت  1.9في المـئـــــــــــة ) 3.1النقــــــد بنسبـــــة 
فـي الـمـئــة         02.3الـمـشـتــريـــــــــــات مـن الـمــصـارف الــخـارجـيــة بـنــسـبـة 
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مليار ريال(، وانخفضت المشتريـــات من العـمـالء بـنـسـبـــــــة  222.0) 
مليار ريـــــــال(. في حين ارتفعت المشتريـــــات  22.2في المئـة ) 2.3

مليار ريـال( )رسـم  2.3في المئة ) 29.1من مصادر أخرى بنسبة 
 (.9بياني رقم 

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

انخفض إجمالي مبيعات المصارف التجارية من النقد األجنبي 
فــي الــمــئــة           26.2م بــنــســبــة 0202خــالل الــربــع الــثــانــي مــن عــام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــــــــة  613.1مليار ريــال( لـيـبـلـغ نـحـو  201.2) 
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  62.2في المئــة ) 1.0بانخفاض نسبته 

فـي الـمـئـة     20.0السابق. وسجلت المبيعات انخفاًضا سنوًيا نسـبـتـه 
 المقابل من العام السابق. مليار ريـال( مقارنًة بالربع  23.1)

وبمقارنة إجمالي مبيعات المصارف من النقد األجـنـبـي بـالـربـع 
فـي  60.2السابق يالحا انخفاض المبيعات لمؤسسة الـنـقـد بـنـسـبـة 

مليار ريال(، والمبيعات لمصارف خارج المملكة بـنـسـبـة  3.2المئة )
مليار ريال(، والمبيعـــــــــــات لـعـمـالء  خـريـن  26.9في المئة ) 01.3

مليار ريـال(، والـمـبـيـعـات  22.6في المئــــة ) 9.6في المملكة بنسبة 
مــلــيــار ريــال(،  9.9فــي الــمــئــة ) 9.0لـلــمــصــارف الــمــحــلــيــة بــنــســبــة 

والــمــبــيــعــات الــمــنــســوبــة ألىــراض مــحــددة )الســفــر إلــى الــخـــارج، 
الـــتـــحـــويـــالت الشـــخـــصـــيـــة، مـــقـــاولـــون أجـــانـــب، وتـــمـــويـــل الـــواردات 

مـلـيــار  22.2فـي الـمـئـة ) 22.2واالسـتـثـمـارات الـخـارجـيـة( بـنـسـبــة 
 231.2ريال(. في حين ارتفعت المبيعات لجهات حـكـومـيـة بـنـسـبـة 

مليار ريال(، والمبيعات لـلـوزارات والـبـلـديـات بـنـسـبـة  2.6في المئة )
 (.9)رســم بيانـــي رقـــم مليون ريال(  21.2في المئة ) 262.2

 

  امسسا: القطاع ال ارجي    ا                 

 التجارة ال ارجية                

م 0202انخفضت قيمة الصادرات في الربع االول من عـام 
مليار ريـال مقارنـًة بـنـحـو  221.1في المئة لتبلغ نحو  02.6بنسبة 

م، حـيـ  0222مـلـيـار ريــال فـي الـربـع الـمـقـابـل مـن عـام  022.2

فـي الـمـئـة لـتـبـلـغ  02.2انخفضت قيمة الصـادرات الـنـفـطـيـة بـنـحـو 
  22.0مليار ريـال، وانخفـضـت الصـادرات األخـرى بـنـحـو  292.2

 مـلـيـــار ريــال. فـيـمـا 21.2في المئة )تشمل إعادة التصدير( لتـبـلـغ 
م 0202انخفضت قيمة الواردات )سيف( في الربع االول مـن عـام 

م لـتـبـلـغ 0222في المئة مقارنًة بالربع المقابل من عام  6.2بنسبة 
 مليار ريـال.  202.2نحو 

 م زان المدفوعات               

 الحساب الجار                  5-1

تشـيــر الــتـقــديـرات األولــيـة إلـى تـحــقـيــق فـائــض فــي مــيــزان   
 22.1م مقداره 0202الحساب الجاري خالل الربع االول من عام 

مـلـيـار ريــال فـي الـربـع  92.2مليار ريــال مـقـارنـًة بـفـائـض مـقـداره 
م. ويعود تحقيق هذا  الفـائـض إلـى تـحـقـيـق 0222المقابل من عام 

مـلـيـار ريــال مـقـارنـًة  21.1فائض في ميزان السلع والخدمات قدره 
م، 0222مـلـيـار فـي الـربـع الـمـقـابـل مـن عـام  11.0بفائض قـدره 

مليار ريـال بـالـرىـم مـن  12.2حي  سجل ميزان السلع فائًضا قدره 
 221.2في المئة لـتـبـلـغ  02.1انخفاض الصادرات السلعية بنسبة 

مليـار ريــال فـي الـربـع الـمـقـابـل  022.2مليار ريـال مقارنًة بحوالي 
 2.6م، وانخفضت الواردات السلعية )فوب( بنسـبـة 0222من عام 

مـلـيـار  221.2مليـار ريــال مـقـارنـة بـنـحـو  223.2في المئة لتبلغ 
م. كما تحسن عجـز حسـاب 0222ريـال في الربع المقابل من عام 

 م0222مليار ريـال في الربع االول مـن عـام  90.0الخدمات من 
م. وقــد 0202مـلــيـار ريـــال فـي الـربـع االول مـن عـام  36.1إلـى 

م 0202سجل صافي ميزان الدخل األولي في الربع االول من عام 
مـلـيـار  1.1مليار ريـال مـقـارنـة بـفـائـض بـحـوالـي  3.0عجزا بمبلغ 

ريـال في الربع المقابل من العـام السـابـق، وانـخـفـض عـجـز حسـاب 
 33.2فـي الـمـئـة لـيـصـل إلـى حـوالـي  3.0الدخل الثـانـوي بـنـسـبـة 

مـلـيـار ريــال فـي الـربـع االول مـن الـعـام  39.2مليار ريـال مـقـابـل 
 السابق.
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 : الحساب الرأسمالي                    5-2

سجل بند الـحـسـاب الـرأسـمـالـي خـالل الـربـع االول مـن عـام 
مليار ريـال مـقـابـل تـدفـق لـلـخـارج  2.0م تدفًقا للخارج بقيمة  0202
 مليار ريـال في الربع المقابل من العام السابق.  2.6بنحو 

 : الحساب المالي                 5-3

مـن األول سجل صافي االستثمارات المباشرة خالل الربـع  
مـلـيـار ريــال، وذلـك بسـبـب زيـادة  0.2م ارتفاعًا بـقـيـمـة 0202عام 

مـلـيـار  1.2قيمة صافي حيازة األصول المالـيـة فـي الـخـارج بـمـبـلـغ 
ريـال عن قـيـمـة صـافـي تـحـّمـل الـخـصـوم فـي الـداخـل والـتـي قـدرت 

مليار ريـال. ارتفع صافي استـثـمـارات الـحـافـظـة بـمـبـلـغ  6.2بحوالي 
مليار ريـال في الربـع  32.2مليار ريـال، مقابل ارتفاي بمبلغ  21.2

المقابل من العام السابق. وارتفع صافي االستثمارات األخرى بـمـبـلـغ 
مليـــــار ريـــــال فـي  29.2مليار ريـال، مقابل انخفاض بمبلــــغ  92.2

ــعــام الســابــق. وســجــل صــافــي األصــول  ــل مــن ال ـــ ـــ ــمــقــابـ ــع ال ـــ ـــ الــربـ
مـن االول مليار ريــال فـي الـربـع  21.3االحتياطية انخفاضًا بمبلغ 

مليــــــار ريــــــــــال فـي الـربــــــع  22.2م مقابل ارتفاي بمبلــغ 0202عام 
المقابـــل مـــن العــــام السابق، حيـ  انـخـفـضـت األصـول االحـتـيـاطـيـة 

مليار ريــال )الـنـاتـج مـن انـخـفـاض بـنـد عـمـلـة  21.9األخرى بمبلغ 

مــلــيــار ريــال وانــخــفــاض بــنـد االســتــثــمــار فــي  09.6وودائـع بــمــبــلــغ 
مــلـيـار ريــال( مـقــابـل ارتــفـاي بــمـبـلــغ  10.2األورا  الـمـالــيـة بــمـبـلــغ 

 مليار ريـال في الربع المقابل من العام السابق. 01.0

ا: تطورات التق ية المصرفية والشمول المالي  سادسا

  ظام سريع  6-1

انخفضت القيمة اإلجمالية لـعـمـلـيـات نـظـام سـريـع خــــــالل  
فـي الـمـئـــــــــــــــــــة          22.1م بـنـسـبــــــــة 0202الـربــــــــع الـثـانــي مـن عـــــــــــام 

مــلــيـار ريـــال، وبــلــغ  20.012.2مــلـيــار ريـــال( لـتــبــلـغ  3.232.0) 
مليـار ريــال، فـي حـيـن  22.212.3مجموي قيم المدفوعات المفردة 

مليـار ريــال. وبـلـغ  111.6بلغ مجموي المدفوعات المجمعة حوالي 
مـلـيـار ريــال، بـارتـفـاي  2.201.9مجموي مدفوعـات الـعـمـالء نـحـو 

في المئة عن الربع السابق. وبلغ إجـمـالـي قـيـمـة  2.2طفيف نسبته 
مليار ريــال، بـانـخـفـاض  22.320.2المدفوعات ما بين المصارف 

 في المئة عن الربع السابق. 00.1نسبته 

 مدى 6-2

بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خالل أجـهـزة الصـرف اآللـي      
مـلـيــون  322.9م مـا يـقـارب 0202خـالل الـربـع الـثـانـي مـن عـام 
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مـلـيـار ريــال شـمـلـت  232.2عملية بإجمالي سحوبات نقدية قـدرهـا 
عمليات المصارف وعمليات مدى. وبلغ إجمالي الـعـمـلـيـات الـمـنـفـذة 

م 0202من خالل أجهزة نقاط الـبـيـع خـالل الـربـع الـثـانـي مـن عـام 
مـلـيـار  16.6مليون عملية بـإجـمـالـي مـبـيـعـات قـدرهـا  920.2نحو 

ريــــال. كـــمـــا بـــلـــغ إجـــمـــالـــي عـــدد أجـــهـــزة الصـــرف اآللـــي حـــوالـــي            
م، وبـلـغ 0202ألف جهاز في نهاية الـربـع الـثـانـي مـن عـام  21.1

عدد بطاقات الصرف اآللي المصدرة من المـصـارف الـمـحـلـيـة نـحـو 
مليون بطاقة. فيما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع في نهاية الربـع  30.2

 ألف جهاز. 932.1م حوالي 0202الثاني من عام 

 المقاصة 6-3

وبــالــنــســبــة إلحصــاءات الــمــقــاصــة لــلــربــع الــثــانــي مــن عــام  
م، فــقــد بــلــغ عــدد الشــيــكــات الــمــقــدمــة مــن ىــرف الــمــقــاصـــــة 0202

 91.1ألف شيًكا بقيمة إجمالية بلغت  316)صـادرة وواردة( حوالي 
ألـف  331مليار ريـال، وبلغ عدد شيكات األفراد والمؤسـسـات نـحـو 

مــلــيــار ريــال، فــيــمــا بــلـــــغ عــدد  33.9شـيــك بــقــيـمــة إجــمــالـيــة بــلــغـت 
ألف شيك بقيمة إجماليـة بـلـغـت  22الشيكـات بين المصارف حوالي 

  مليار ريـال. 09.3

 سابعاا: تطورات سوق األسهم المح ية

حقق المؤشر العام ألسعار األسهم ارتفاًعا ربعًيا في نهايـة  
فــي الــمــئــة لــيــبــلــغ        22.2م بــنــســبــة 0202الــربــع الــثــانــي مــن عــام 

فـي الـمـئـة فـي الـربـع  00.9نقطة، مقارنًة بانخفاض نسبته  1.002
فـي الـمـئـة مـقـارنـًة فـي  21.2السابق، وحقق انخفاًضا سنوًيا نسبتـه 

الربع المقابل من العام السـابـق. وارتـفـع عـدد األسـهـم الـمـتـداولـة فـي 
في المـئـة لـيـبـلـغ حـوالـي  22.2م بنسبة 0202الربع الثاني من عام 

فـي الـمـئـة خـالل  32.2مليار سهم، مقارنـًة بـارتـفـاي نسـبـتـه  26.6
الربع السابق. وحقق عـدد األسـهـم الـمـتـداولـة ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 

م. وارتـفـعـت 0222في المئة مقارنًة بالربع المقابل مـن عـام  10.6
القـيـمـة اإلجـمـالـيـة لـةـسـهـم الـمـتـداولـة خـالل الـربـع الـثـانـي مـن عـام 

مـلـيـار ريــال،  990.3في المئة لتبلغ نحـو  220.2م بنسبة 0222
في المئة خالل الربع السابق، وسـجـلـت  21.2مقارنًة بارتفاي نسبته 

في المئة مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن  222.1ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
 العام السابق.

كما ارتفعت القيمة السوقية لـةـسـهـم بـنـهـايـة الـربـع الـثـانـي  
مـلـيـار ريــال  1.0فـي الـمـئـة لـتـبـلـغ  1.2م بـنـسـبـة 0202من عام 

فـي الـمـئـة فـي نـهـايـة الـربـع  26.0مقارنًة بانخفاض بـلـغـت نسـبـتـه 
السـابــق، وحـقــقــت الــقــيـمــة الســوقـيــة لـةــســهـم ارتــفــاًعـا ســنـوًيــا بـنــســبــة 

في المئة مقارنًة بالربع المقابل من الـعـام السـابـق. وسـجـل  029.6
م 0202إجمالي عدد الصفقات المنفذة خالل الربع الثاني من عـام 

مـلـيـون صـفـقـة،  23.2في المئة ليبلغ حوالـي  22.0ارتفاًعا نسبته 
في المـئة في الربـع السـابــــق، وسجـــــــــل  22.0مقارنًة بارتفاي نسبـته 

في المـئــة مقارنـــــًة بالربع  22.2عدد الصفقات ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
 (.6المقابـل من العام السابق )رسم بياني رقم 

 ثام اا: ص اد ق اًلستثمار

ارتفع إجمالي أصول صـنـاديـق االسـتـثـمـار الـمـدارة مـن قـبـل      
م بــنــســبــة     0202شــركــات االســتــثــمــار فــي الــربــع األول مــن عــام 

مـلـيـــــــار ريــال،  212.1مليار ريـال( ليبلـغ  22.1في المئـــة ) 2.0
مـلـيـار ريــال( فـي  00.1في المئـــــــة ) 26.6مقارنـة بارتفاي نسبتـــه 

فـي الـمـئـة        29.2الربع السابق. في حين حقق ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
 مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. 99.2)

وبتحليل إجمالي صـنـاديـق االسـتـثـمـار، يـالحـا انـخـفـاض  
فـي  0.2م بنسبة 0202األصول المحلية في الربع األول من عام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــــــًة  202.6مليـــــــار ريــال( لـتـبـلـــــــغ  3.1المئة )
مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع  02.0فـي الـمـئـــــــة ) 21.1بارتفاي نسبته 

فــــي  96.2السابق، وحققت األصول المحـليــة ارتفاًعا سنوًيا نسبتــه 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السـابـق.  26.6المئــة )

م 0202وسجلت األصـــول األجـنـبـيـة خـالل الـربـع األول مـن عـام 
 29.2مليار ريــال( لـتـبـلـغ  21.6في المئــــة ) 12.2ارتفاًعا نسبته 

ـــال، مـــقـــارنـــًة بـــارتـــفـــاي نســـبـــتـــه  ـــة                 22.1مـــلـــيـــار ريـ ــــ ــــ فـــي الـــمـــئــــ
مليار ريـال( في الربع السابق. وسجلت ارتفاًعا سنوًيا نسـبـتـه  0.6) 

مليـــــار ريــــال( مقارنـــًة بالربـــــع المقابـــــل مــــن  1.2في المئة ) 00.1
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 العـــام السابــــق.

وارتفـع عـدد الـمـشـتـركـيـن فـي الصـنـاديـق االسـتـثـمـاريـة فـي   
ألـف  2.2فـي الـمـئـــــة ) 3.2م بـنـسـبـة 0202الربع األول من عـام 
ألف مشــترك، مقارنًة بانخفـاض نسـبـتـه  332.1مشترك( ليـــبلغ نحو 

ألف مشترك( في الربع السابق، وسجـل عـدد  3.6في المـــــئة ) 2.2
ألـف  26.1فـي الـمـئـة ) 2.1المـشـتـركـيـن انـخـفـاًضـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 

مشترك( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. أّمـا بالنـــــسـبـة لــعـدد 
صندو  فـي الـربـع  093الصـــــناديـق العاملـة فقد استقر عددها عند 

 م مقارنًة بالربع السابق.0202األول من عام 
 

تاسعاا: التطورات اإلشرافية والتشششريشعشات الشمشصشرفشيشة  ش ل الشربشع 
 م2222الثا ي من عام 

  قامت الـمـؤسـسـة بـإصـدار تـعـلـيـمـات تـخـفـيـض مـعـدل األصـول
المرجحة ب وزان المخاطر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لغرض 
تــقــديــم الــدعــم الــالزم لــلــمــنــشــآت الصــغــيــرة الــمــتــوســطــة تــطــبــيــًقــا 

( المتعلقة بالتعرضات للـمـنـشـآت الصـغـيـرة 3إلصالحات بازل )
 Corporateوالمتوسطة ىير الـمـصـنـفـة مـن فـئـة الشـركـات )

SMEs.) 

  قامت المؤسسة بإصدار متطلبات الهامش للـمـشـتـقـات الـتـي ال
يتم مقاصتها بشكل مـركـزي والـهـادفـة إلـى تـخـفـيـض الـمـخـاطـر 

 وتعزيز المقاصة المركزية.

  قامت المؤسسة بتحدي  التعليمات اإللزامـيـة عـنـد تـقـديـم مـنـتـج
التمويل العقاري لةفراد بهدف وضع الحد األدنى مـن األحـكـام 
الذي يتعين على جهات التمويل االلتزام بهـا عـنـد تـقـديـم مـنـتـج 
التمويل العقاري لةفراد، للمساهمة في مساعـدة الـعـمـالء عـلـى 
اتخاذ القـرار الـمـنـاسـب عـنـد طـلـبـهـم الـتـمـويـل الـعـقـاري وكـذلـك 
 حماية حقو  األطراف وتعزيز سالمة قطاي التمويل العقاري.

  قـامـت الـمــؤسـسـة بـإصــدار ضـوابـط إجــراءات الـقـيـد فـي سـجــل
جـراءات إطـالي  العقود والبيانات التي يتطلبـهـا الـقـيـد وأحـكـام وا 
الغير على سجل العقود، استناًدا على الصالحـيـات الـمـمـنـوحـة 
للمؤسسة بموجب نظام اإليـجـار الـتـمـويـلـي الصـادر بـالـمـرسـوم 

 ه.2233/1/23( وتاريب 21الملكي رقم )م/

  أصـدرت الـمــؤســسـة تــعـمــيـًمــا لـخــطــة تــرقــيـة أجـهــزة نـقــاط الـبــيــع
العاملة في المملكة إلى تقنية الجيل الرابع بهدف مواكبة تطور 
الـمـواصـفــات الـفــنـيـة الـقـيــاسـيـة بـاألجـهــزة الـطــرفـيـة الـتـي تـرتـبــط 

 بشبكات الهاتف المتنقل.
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عاشراا: اإلجراءات والتطورات الت ظيمية لمواجهة فش شروس كشورو شا 
 COVID)-(19المستجد 

  انطالًقا من دورها في تفعيل السياسة النقدية وتعزيـز االسـتـقـرار
المالي، قررت مؤسسة النقد العربي السـعـودي فـي شـهـر يـونـيـه 

م ضب مبلغ خمـسـيـن مـلـيـار ريـال لـتـعـزيـز السـيـولـة فـي 0202
القطاي المصرفي وتمكـيـنـه مـن االسـتـمـرار فـي دوره فـي تـقـديـم 

 التسهيالت االئتمانية لعمالئه كافة في القطاي الخاص.

  كما قامت المؤسسة بإصدار تعليمات اتاحة تمديد أوقات عـمـل
مـراكـز الـتــحـويـل لـلــحـد مـن تــزاحـم الـعـمــالء، مـع الـتــ كـيـد عـلــى 
االلتزام بالتقيـد بـاإلجـراءات االحـتـرازيـة الـالزمـة الـتـي وضـعـتـهـا 

 وزارة الصحة.

  ــمــعــالــجــة ــيــة تــوضــح ال ــمــؤســســة تــوجــيــهــات إضــاف أصــدرت ال
المحاسبية والتنـظـيـمـيـة إلجـراءات الـدعـم لـتـخـفـيـف  ثـار تـفـشـي 

، باإلضافة إلى الـمـعـالـجـة IFRS2الفيروس وأثرها على معيار 
االنتقالية اإلضافية ألثر المخصصات عـلـى رأس مـال الـبـنـوك 
تبنت فيها المعايير التي أصدرتها لجنة بازل لـشـشـراف الـبـنـكـي 

 م.0202في أبريل 

  قامت الـمـؤسـسـة بـاتـخـاذ الـعـديـد مـن اإلجـراءات لـدعـم الـقـطـاي
المصرفي والقطاي الخـاص فـي مـواجـهـة  ثـار انـتـشـار فـيـروس 
كورونا، وتضمنت تـلـك اإلجـراءات دعـًمـا مـالـًيـا واتـخـاذ قـرارات 
تــتــعــلــق بــالســيــاســة الــنــقــديــة بــاإلضــافــة إلــى تــوجــيــهــات لــلــقــطــاي 
المصـرفـي فـي الـجـوانـب الصـحـيـة االحـتـرازيـة. وعـلـى الـجـانـب 
التنظيمي، ولغرض منـح الـقـطـاي الـمـصـرفـي الـقـدرة الـتـشـغـيـلـيـة 
الالزمة للتركيز على االستجابة آلثـار انـتـشـار الـفـيـروس ودعـم 
القـطـاعـات االقـتـصـاديـة الـمـتـضـررة، قـامـت الـمـؤسـسـة بـتـ جـيـل 

 إصدار وتطبيق عدد من التعليمات حتى وقت الحق.

 




