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المصارف التجارية من القطاعين الخاص والعام خالل الربع الثاني 
مليار  0.55.2في المئة لتبلغ  0.1م بنسبة 8102من عام 

 ريـال.

وتشير التقديرات األولية إلى تحقيق فائض في ميزان 
 15.0م ليبلغ 8102الحساب الجاري خالل الربع األول من عام 

مليار ريـال في الربع  2..0مليار ريـال مقارنة بفائض مقداره 
 م. .810األول من عام 

وانخفضت القيمة اإلجمالية لعمليات نظام سريع خـــالل  
في المئـــة لتبلغ  11.5م بنسبة 8102الربع الثاني من عام 

مليار ريـال. وبلغ إجمالي العمليات المنفذة من خالل  8182.1
م ما 8102أجهزة الصرف اآللي خالل الربع الثاني من عام 

مليون عملية بإجمالي سحوبات نقدية قدرها  510.8يقارب 
 مليار ريـال شملت عمليات المصارف وعمليات مدى. 011.8

وارتفع المؤشر العام ألسعار األسهم في نهاية الربع الثاني 
نقطة. كما  2108.8في المئة ليبلغ  5.5م بنسبة 8102من عام 

م 8102ارتفعت القيمة السوقية لألسهم بنهاية الربع الثاني من عام 
مليار ريـال مقارنة بنهاية الربع  0128في المئة لتبلغ  5,1بنسبة 
 السابق.

وانخفض إجمالي أصول صناديق االستثمار المدارة من 
م بنسبة     8102قبل شركات االستثمار في الربع الثاني من عام 

مليـــار ريـال.    001,1مليار ريـال( ليبلغ  0.18في المئـــة ) 1.1
وانخفض إجمالي الممنوح الفعلي من القروض في الربع األول من 

مليار ريـال(،   8.5في المئــــة ) 52.1م بنسبة 8102عام 
جمالي القروض المسددة لمؤسسات اإلقراض المتخصصة في  وا 

مليار  8.5في المئـــة ) 8..1م بنسبة 8102الربع االول من عام 
 ريـال( وذلك حسب أحدث البيانات المتوفرة.

م  8102قررت مؤسسة النقد خالل الربع الثاني من عام 
الشراء المعاكس           رفع معدل عائد اتفاقيات إعادة

)Reverse Repo Rate(  في المئة،  8.1إلى  5..0من
وكــذلك قــــررت رفــع مـعــدل عـــائد اتفـــاقيـــات إعـــادة الــشــــراء 

)Repo Rate(  في المئة. وتم اإلبقــــاء على  8.5إلى  8.85من
في  .نسبــــة االحتياطــي القانوني على الودائـــع تحت الطلـــب عنــــد 

في المئة. كما  8المئــة، وعلى الودائـــــــع الزمنيـــة واالدخارية عند 
استمرت المؤسسة في الحفاظ على سقف االشتراك األسبوعي 

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

الــــودائع بيــــن المصـــارف المحـــــليــــة لـــمــــدة ثالثـــــــة أشــهـر 
)SAIBOR(  م ليصل إلى  8102في الربــــــع الثاني مــن عـــــام

 فـي المئــة. 8.8085

( خالل 1وسجل عــــرض النقـــــود بتعريفــه الشامــــل )ن  
في المئة،  0.1م ارتفاًعا نسبتـــه 8102الربع الثاني من عـــام 

فــي المـــــئة  ..8وارتفعت القـاعدة النقـــدية خــالل نفس الفترة بنـــــسبة 
مليار ريـال. وتشير البيانات األولية للمركز المالي  185.5لتبلغ 

للمؤسسة إلى تسجيل إجمالي الموجودات األجنبية خالل الربع 
في المئـــــة ليبلغ حوالي  ..8م ارتفاًعا نسبته 8102الثاني مـــن عام 

مليـار ريـال، كما سجل إجمالي األصول االحتياطية  0221.8
م ارتفاًعا نسبته 8102لمؤسسة النقد خالل الربع الثاني من عام 

 مليار ريـال.  0211.1في المئة ليبلغ  8.5

وسجل إجمالي الودائع المصرفية خالل الربع الثاني من    
 0508.1في المئــــــة ليبلغ نحو  1.2م ارتفاًعا نسبته 8102عــــــام 

مليار ريـال. كما بلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف 
 8108.1م حوالي 8102التجارية بنهاية الربع الثاني من عام 

في المئـــة، وارتفعت مطلوبات  8.8مليـــار ريـال، بارتفاع نسبته 

 الم    الت ف                  
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 أواًل: السياسة ال قدية

استمرت مؤسسة النقد العربي السعودي فـي اتـبـاع 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 الــثــانــي مــن عــام   
رفـــــع مـعـــــــــدل عــــــــــائـد اتـفـــــــاقـيـات إعــــــــــــــادة الــــــشـــــــــراء الــــــمـعـــــــــاكـس

)Reverse Repo Rate(  فــي الــمــئـــة،  8.1إلــى  5..0مــن
وكــــذلك قــــررت رفـــــع معـــــــدل عــــــــــائـد اتـفـاقـيـــــــــات إعــــــــــــادة الشـــــــــــراء

)Repo Rate(   في المئة.  8.5إلى  8.85من 

وقـد بــلـغ الــمـتـوســط الـيــومـي لـمـا قـامـت بـه الــمـؤسـســة مــن   
ملـيـون ريــال خـالل الـربـع  821عمليات اتفاقيات إعادة الشراء نحو 

مليون ريـال في الربع األول مـن  85م مقابل 8102الثاني من عام 
م، فيما بـلـغ الـمـتـوسـط الـيـومـي التـفـاقـيـات إعـادة الشـراء 8102عام 

م مـقـارنـة 8102مليار ريـال للربع الثانـي مـن عـام  58.5المعاكس 
 م. 8102مليار ريـال في الربع األول من عام  .1بنحو 

وقد ظلت نسبة االحتيـاطـي الـقـانـونـي عـلـى الـودائـع تـحـت   
في المئة، وعلى الـودائـع الـزمـنـيـة واالدخـاريـة عـنـد     1,.الطلب عند 

 في المئة. 8,1

 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 أسعار 8102ريـال خالل الربع الثاني من عام 

الـفــائــدة عــلــى الــودائــع بــيــن الــمــصــارف الــمـحــلــيــة لــمـدة ثــالثــة أشــهــر 
)SAIBOR(  ــثــانــي مــن عــام م لــيــصــل إلــى 8102فــي الــربــع ال

في المئة. وبلغ الفارق بين متـوسـط أسـعـار الـفـائـدة عـلـى  8.8085
( لفترة ثالثة أشـهـر LIBOR( والدوالر )SAIBORالودائع بالريـال )

نقاط أساس لصالح الـريـال  2م نحو 8102خالل الربع الثاني لعام 
م. أمـا 8102نقاط أساس فـي الـربـع األول لـعـام  1مقارنة بـحوالي 

بالنسبة لسعر صرف الريـال مـقـابـل الـدوالر فـقـد اسـتـقـر عـنـد سـعـره 
 ريـال. 5..1الرسمي البالغ 

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  
ــــــــــــــه 8102الــثــانــي مــن عـــــــــام  فـــــــــي الــــــمــئـــــــــــة           0.1م ارتــفــاًعــا نســبــتــــــ

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــة  0218.0مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ نـحـو  88.5) 
مـلـيـــــــار ريــال( فـي الـربــــــــع  1.5فـي الـمـئـة ) 1.5بانخفاض نسبته 

فــــي الـمـئـــــــــــــة     1.2السابــق. في حين حقق انخفاًضا سنوًيا نسبـتـــــــه 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق )رســـــــــم  ..08) 

 (.0بيانـــي رقـــــــم 

( خالل الـربـع الـثـانـي 1وبتحليل مكونات عرض النقود )ن 
م، ُيـالحـا ارتـفـاع عـرض الـنـقـود بـتـعـريـفـه الضـيـق 8102من عام 

مـلـيـار ريــال( لـيـبــلـغ حـوالــي  8..0فـي الـمـئـة ) 0.5( بـنـسـبــة 0)ن
فـي الـمـئـة مـن إجـمـالـي  1..5مليار ريـال أو ما نســبـتـه  0811.1

( 0(، وسجل عرض النقود بتـعـريـفـه الضـيـق )ن1عرض النقــــود )ن
مــلـيـار ريــال( خــالل الـربــع  ..01)   فــي الـمــئـة ..0ارتـفـاعـًا نسـبـتــه 

           فــي الــمــئـــة      ..1الســابــق، فــيــمــا ســجــل ارتــفــاًعــا ســنــوًيــا نســبــتــه 

مليار ريـال( مقارنًة بالربع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق. أمـا  88.5) 
( فــقـد ســجـل خــالل الــربــع الــثــانـي مــن عــــــــــــــــــــــام 8عـرض الـنــقــود )ن

مـلـيـار ريــال(  ...في الـمـئـــــــــة ) 1.5م ارتفاًعا طفيًفا نسبته 8102
فـي الـمـئـة مـن  11.1مليـار ريــال أو مـا نسـبـتـه  0511ليبلغ نحو 
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فـي  1.0( مقارنة بـارتـفـاع ربـعـي نسـبـتـه 1إجمالي عرض النقود )ن
مليار ريـال( في الـربـع السـابـق، فـيـمـا سـجـل انـخـفـاًضـا  8.1المئـــة )

مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع  05.2في الـمـئـــــــة ) 0.1سنـــويًا نسبته 
 المقابل من العام السابق.

 القاعدة ال قدية 2-2

ارتـفـعـت الـقــــاعـدة الــنـقــــــــديـة خــــالل الـربـع الــثـانـي مــــن عـــــــام 
 185.5مليار ريـال( لتبلغ  ..08فــي المـــــئة ) ..8م بنـــــسبة 8102

مـلـيـار  01,1فـي الـمـئـة ) 1.1مليار ريـال، مـقـارنـة بـارتـفـاع نسـبـتـه 
فـي  0.8ريـال( في الربع السـابـق، وحـقـقـت ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـــــه 

مليار ريـال( مقارنًة بالربع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق.  8.1المئــــة )
وبتحليل مكونات القاعدة النقدية، يالحا أن الودائـع لـدى الـمـؤسـسـة 

فـي الـمـئـة       0.1م ارتـفـعـت بـنـسـبـة 8102في الربع الثاني مـن عـام 
 بارتـفـاعمليــار ريـال، مــقارنة  ..011مليار ريـال( لتــبلغ نـــحو  0.1) 

مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع السـابـق،  1.2فــــــي الـمـــــئـة ) 1.2نــســــــبـتـه 
مـلـيـار ريــال(  0.8فـي الـمـئـة ) 0.8وسجلت ارتفاًعا سـنـوًيـا نسـبـتـه 

مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. وسجـل الـنـقـد فـي الصـنـدوق 
 15.1مليار ريـال( ليبـلـغ نـحـو 8.8في المئـــة ) 01.2ارتفاًعا نسبته 

مـلـيـار  1.8فـي الـمـئـة ) 0.8مليــــار ريـــال، مقارنــــة بارتفاع نسبتـــــــه 
 2..ريـال( في الربع السابق، في حين سجل انخفاًضا سنوًيا نسبـتـه 

مــلــيــار ريـــال( مــقــارنــًة بــالــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام  1.1فــي الــمــئــة )
في  5.1السابق. كما ارتفع النقد المتـــداول خـــارج المصـــارف بنسبة 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنـًة  021.1مليار ريـال( ليبلغ نحو  1.1المئـــة  )
مليار ريـال( في الـربـع السـابـق.  2.2في المئة ) 5.0بارتفاع نسبته 

مـلـيـار ريــال(  5.5فـي الـمـئـــة ) 1.1وسجـــل ارتفاًعا سنويـــًا نسـبـتـه 
 مقارنًة 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 الثاني مــــــن عـام 

 0221.8مليار ريـال( ليبـلـغ  81.1في المئـــــة ) ..8ارتفاًعا نسبته 
مـلـيـار  08.8في الـمـئـة ) ..1مليـار ريـال، مقارنة بانخفاض نسبته 

فــي  1.1ريـال( خالل الربع السابـــق، وسجـــل ارتفاًعا سنويـــًا نسبتـــه 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العـام السـابـق.  ..05المئـــة )

كما سجل صــافــــي األصـول األجـــنـبـيـــة خــــالل الـربــــــــع الـثـانـي مــــن 
ملـيـار ريــال(  81.1فــــي المـــئة ) ..8م ارتفاًعا نسبــته 8102عـــــام 
فـي  ..1مليــــار ريــــال، مقارنـــة بـانـخـفـاض نسـبـتـــــــه  02.0,1ليبلغ 

ملـيـار ريــال( فـي الـربــــع السـابـق، وسـجـــــــــل ارتـفـاًعـا  08.8المئـــــة )
مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع  05.5فـــي المئــة ) 1.1سنــوًيا نسبتــه 

 (. 8المقابل من العام السابق  )رسم بياني رقم 
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وحقق إجمالي الـودائـع بـالـعـمـلـة الـمـحـلـيـة لـجـهـات أجـنـبـيـة  
فــــي  1.0م انـخـفـاًضـا نسـبـتـه 8102خــالل الـربـع الـثـانـي مـن عـام 

مليــــار ريــال، مقــارنــــــــة  02.5مليون ريـال( ليبلغ نحو  05.1المئــة )
مـلـيـون ريــال( خـالل الـربـع  51.0في المئـــــــة ) 1.1بارتفاع نسبتـــــه 

ــفــاًعــا ســنــوًيــا نســبــتــه  ــجــل ارت ـــ فــي الــمــئــة                     1.1الســابــق، كــمــا ســــــ
 مليون ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. 51.0)

 

 األصول االحتياطية 1-1

سجل إجمالي األصـول االحـتـيـاطـيـة لـمـؤسـسـة الـنـقـد خـالل  
فــي الــمــئــة          8.5م ارتــفــاعــًا نســبــتــه 8102الــربــع الــثــانــي مــن عــام 

مليار ريـال، مقارنـة بـانـخـفـاض  0211.1مليار ريـال( ليبلغ  00.8) 
مليار ريـال( خالل الربع السابق، فـيـمـا  00.8في المئة ) 1.5نسبته 

مــــــــلـيـــــــار ريــــــــــال(  ..05في المئة ) 1.1سّجل ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
(. 1مقارنًة بالربع المقابل مـن الـعـام السـابـق )رســـــــم بـيـــــــــانــــي رقــــــم 

وبتحليل مكونات إجمالي األصول االحـتـيـاطـيـة خـالل الـربـع الـثـانـي 
م مــقــارنــًة بــالــربــع الســابــق، فــقــد انــخــفــض وضــع 8102مــن عــام 

 .88في المـئـــــــة ) 8.1االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 
مـلـيـار ريــال، وانـخـفـض رصـيـد حـقـوق  5.5مليون ريـال( ليبلغ نحو 

مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  0.1فـي الـمـئـة ) 1.1السحب الخاصة بنسبـة 
مليار ريـال ، وانخفضت االستثمارات في األوراق المالية فـي  81.2

 0810.5ملـيـار ريــال( لـتـبـلـغ  8.1في المئــــــة ) 1.8الخارج بنسبـة 
مليار ريـال. وحقق بند النقد األجنبي والودائـع في الـخـــــــــارج ارتـفـاعـًا 

مـلـيـار  551.5مـلـيـار ريــال( لـتـبـلـغ  58.1في المئـــــة ) 1.0نسبته 
 مليون ريـال. 0588ريـال، واستقر احتياطي الذهب عند 
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 رابعًا: تطورات ال شاط المصرفي

 الودائع المصرفية 4-1

سجل إجمالي الودائع المصـرفـيـة خـالل الـربـع الـثـانـي مـن   
مـلـيـار ريــال(  01.5في المـئـــــة ) 1.2م ارتفاًعا نسبته 8102عــــــام 

فـي  0.0مليار ريـال، مقارنة بانخفاض نسـبـتـه  0508.1ليبلغ نحو 
مــلـيــار ريــال( خـالل الـربــع الســابـق، فـي حـيــن شــهــد  02.1الـمــئـة )

مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة  81.1في المئـــة ) 0.8انخفاضًا سنويًا نسبته 
بالربع المقابل من العام السابـق. وبـتـحـلـيـل مـكـونـات الـودائـع حسـب 

م، يـتـضـح ارتـفـاع الـودائـع 8102النوع خالل الربع الثاني من عـام 
مـلـيـار ريــال( لـتـبـلـغ نـحـو  2.8في المـئـة ) 1.2تحت الطلب بنسبة 

فــي الــمــئــة           0.0مــلــيــار ريـــال، مــقــارنـــة بــارتــفــاع نســبــتــه  0101.8
مليار ريــال( خـالل الـربـع السـابـق، وحـقـقـت الـودائـع تـحـــت  01.1) 

مـلـيـار ريــال(  0..1فـي المئــــــــــــة ) 1.2الطلب ارتفاعًا سنويًا نسبته 
مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. وانخفضت الودائــــــع الزمـنـيـة 

 881.8مليار ريـال( لتبلـغ   1.2في المئــة ) 8.1واالدخارية بنسبة 
مـلـيـار  ...0فـي الـمـئـة ) 8.1مليار ريـال، مقارنة بانخفاض نسبته 

ريـال( خالل الربع السابق، فيمـا شـهـدت انـخـفـاضـًا سـنـويــــــــــــًا نسـبـتـه 

مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن  52.5في المئة ) 08.8
في  1.1العام السابق. وارتفعت الـــودائع األخـرى شبه النقدية بنسبة 

مــــلـيـــــــــار ريــــــــال مـقـارنــــــــــة  0.8.5مليار ريـال( لتبلغ  08.1المئة )
مـلـيـار ريــال( خـالل  00.5فــــي الـمـئـــــــــــــــــة ) ..5بانخفاض نسبتــــه 

 0.0فـي الـمـئـــــة ) 1.5الربع السابــق، وحــققت ارتفاعًا سنويًا نسبتــه 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من الـعـام السـابـق )رســـــم بـيـــانـي 

 (. 8رقــم 

  موجودات ومط وبات المصارف التجارية 4-2

بلغ إجمالي الـمـوجـودات والـمـطـلـوبـات لـلـمـصـارف الـتـجـاريـة 
مليـــار ريـال،  8108.1م حوالي 8102بنهاية الربع الثاني من عام 
مـلـيـار ريــال(،  81.5في المـئـــــــة ) 8.8مسجاًل بذلك ارتفاًعا بنسبة 

مـلـيـار ريــال( خـالل  81.8في المئـــــة ) 0.1مقابل انخفاض نسبته 
فـي الـمـئـة    1.2الربع السابق، في حين سجل ارتفاًعا سنوًيـا نسـبـتـه 

 مليار ريـال(. 01.8)

 الموجودات والمط وبات األج بية ل مصارف التجارية 4-3

ســجــل إجــمــالــي األصــول األجــنــبــيــة لــلــمــصــارف الــتــجــاريــة   
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فــــي  5.8م ارتـفـاًعـا نــــسـبـتـــــه 8102خالل الــربع الثاني مــن عـــام 
مـلـيـار ريــال،  0..88مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ حـوالـي  01.8الـمـئــة )

مـلـيـار ريــال(  82.5فـي الـمـئـــــة ) 00.2مقارنــة بانخفاض نسـبـتـه 
في  5.1خالل الربع السابق، في حــين شهد انخفاضًا سنويـًا نسبته 

مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابـق،  08.1المئــة )
وشكلت األصول األجنبية للمصارف التجارية بنهـايـة الـربـع الـثـانـي 

فـي الـمـئـة مـن إجـمـالـي أصـول  1.2مـا نسـبـتـه  8102من العـام 
فـي الـمـئـــــــــة فـي نـهـايـة  1.5المصارف التجارية مقارنة بما نسبـتـه 

الربع السابـــق. وسجلت المطلوبات األجـنـبـيـة لـلـمـصـارف الـتـجـاريـة 
فـي  81.5م ارتـفـاًعـا نسـبـتـه 8102خالل الـربـع الـثـانـي مـن عـام 

مليـار ريـال، مـقــارنـة  11.8مليار ريـال( لتبلغ حوالي  81.5المئة )
مـلـيـار ريــال( خـالل  85.1فــــــي الـمـــئـة ) 85.8بانخفاض نسـبـتـه 

فــــي الـمـــئـة     08.2الربـع السابــق. وشهدت ارتفاًعا سنـــويـــًـا نسـبـتـــــه 
مـلــيـار ريــال( مـقـارنــًة بـالـربــع الـمــقـابـل مــن الـعــام السـابــق،  00.1) 

فــي الــمــئــة مــن إجـمــالــي مـطــلــوبــات  1.1مشـكــلــًة بــذلــك مـا نســبـتــه 
فـي الـمـئـة فـي نـهـايـة  1.0المصارف التجارية مـقـارنـة بـمـا نسـبـتـه 

الــربــع الســابــق. وانــخــفــض صــافــي األصــول األجــنــبــيــة لــلــمــصــارف 
في المئة  5.0م بنسبة 8102التجارية بنهاية الربع الثاني من عام 

مـلـيـار ريــال مـقـــــارنـة بـانـخـفـاض  015.1مليار ريـال( ليبلغ  8..) 
ق. ــــمليار ريـال( خــــالل الـربــــــــع السـاب 1.5فــي المـئة ) 8.8نسبتـه 

وشهد صافي األصول األجنبية للمصارف انخفاضـًا سـنـويـًا نسـبـتـه 
مليار ريـال( مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن  81.5في المئة ) ..08

 (.5العام السابق )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 

مليار ريــال(  18.8في المئة ) 0.1م بنسبة 8102الثاني من عام 
فـي  ..0مليــــار ريــــــــــال، مـقـارنــــــــة بـارتـفـاع نسـبـتـه  0.55.2لتبلغ 

ملـيـار ريــال( فـي الـربـع السـابـق، وسـجـلـت ارتـفـاعـًا  82.5المئــة  )
مليار ريــال(. كـمـا ارتـفـعـت  21.1فــــي المئـــــة ) 5.8سنويـــًا بنسبــة 

نسبة مطلوبات المصارف التجارية من الـقـطـاعـيـن الـخـاص والـعـام 
فـي الـمـئـــــــــة مـقـارنـة  012.2من إجمالي الودائــــع الـمـصـرفـيـة إلـى 

 في المئة في نهاية الربع السابق. ...01بنسبة 

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

ارتفعت مطلوبات المصارف التجـاريـة مـن الـقـطـاع الـخـاص 

                                                        

                                      

                                     

                                           

1

51

111

151

211

251

311

                                                                                      



9 

ــثــانــي مــن عــام  ــنــســبــة 8102خــالل الــربــع ال فــي الــمــئــة           0.8م ب
مــلــيــار ريـــال، مــقــارنــة  8..088مــلــيــار ريـــال( لــتــبــلــغ نــحــو  01.1) 

مـلـيـار ريـــال( خـالل الـربــع  01.2فـي الـمـئـة ) 0.1بـارتـفـاع نسـبــتـه 
مليـار  2.2في المئــــــــة  ) 1.5السابق، وسجلت ارتفاًعا سنوًيا نسبته 

ريـال( مقارنًة بالربع المقابل مـن الـعـام السـابـق. كـمـا ارتـفـعـت نسـبـة 
مطلـوبـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة مـن الـقـطـاع الـخـاص إلـى إجـمـالـي 

 22.8م إلـى 8102الودائع المصرفية بنهاية الربع الثاني مـن عـام 
في المئـــــة في نهايـــــــة الربع السـابــــــق  1..2في المئة، مقارنة بنسبة 

 (.5)رسم بياني رقـــــــم 

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

ارتفـعـت مـطـلـوبـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة مـن الـقـطـاع الـعـام 
ــثــانــي مــن عــام  ــنــســبــة 8102خــالل الــربــع ال ــمــئــة           8.1م ب فــي ال

مــلـيــار ريـــال، مـقــارنــة  182.8مـلــيـار ريـــال( لــتـبــلــغ حــوالـي  08.5) 
مـلـيـار ريـــال( خـالل الـربــع  ..08فـي الـمـئـة ) 8.1بـارتـفـاع نسـبــتـه 

فـــــي الــمـــــئــــــــة          18.2السـابــق، وســجــلــت ارتــفـــــــاعـــًا ســنــــــــــويـــًا نــــــســبــتــــــــــه 
مــلــيــار ريـــال( مــقــارنــًة بــالــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق.  20.0) 

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

في المئــة  ..01في المئة مقارنـــة بنسبة  81.1م إلى حوالي 8102
 (.                               5في نهايــــة الربع السابــــق )رسم بياني رقم 

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

فـــي الـــمـــئـــة               1.8الـــمـــصـــرفـــي طـــويـــل األجـــل انـــخـــفـــاًضـــا نســـبـــتـــه 
مليار ريـال، مقارنة بارتفـاع  805.5مليار ريـال( ليبلغ نحو  01.1) 

مليار ريــال( خـالل الـربـع السـابـق، فـي  0.2في المئة ) 1.8نسبته 
حيـن حـقـق االئـتـمـان الـمـصـرفـي مـتـوسـط األجــــــل ارتـفـاعــــًا نسـبـتـــــه   

مـلـيـار ريــال،  8.1.5مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  8.8فــي المئـــــــة ) ..0
مليار ريـال( خالل الـربـع  1.5في المئة ) 1.8مقارنة بارتفاع نسبته 

السابق، وحقق االئتمان المصرفي قصــير األجــــل ارتـفـــــــاعـًا نسـبـتـــــه 
مـلـيـار ريــال،  85.2.مليـار ريــال( لـيـبـلـغ  11.1فــي المئــــة ) 8.1

مليار ريـال(   في الربـع  8.1في المئـة ) 1.5مقارنة بارتفاع نسبتــه 
 (.5السابق )رسم بياني رقـــــــم 

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

ارتفع إجمالي االئتمان المصرفي الـمـمـنـوح حسـب الـنـشـاط 
فـي  0.5م بـنـسـبـة 8102االقتصادي خالل الربع الثـانـي مـن عـام 

مليار ريـال، مـقـارنـة  0808مليار ريـال( ليبلغ حوالي  81.2المئة )
مــلــيــار ريـــال( خــالل الــربــع  ..5فــي الــمــئــة ) 1.5بــارتــفــاع نســبــتــه 

مـلـيـار  8.5فـي الـمـئـة ) 1.8السابق، وحقق ارتفاعًا سـنـويـًا نسـبـتـه 
ريـال( مقارنًة بالربع المقابل مـن الـعـام السـابـق. وبـتـحـلـيـل االئـتـمـان 
المصرفي الممنوح لألنشطة االقتصادية خالل الربع الثاني من عـام 

م، يالحا ارتفاع االئتمان المصرفي الممنوح لقطاع التـعـديـن 8102
مليار ريـال(، ولقطاع النقـل  5.8في المئــة )  81.2والمناجم بنسبة 

مليار ريــال(،  ولـقـطـاع  8.5في المئـــــة )  1.5واالتصاالت بنسبــة 
مــلـيــار ريـــال(،  08.8فــي الــمـئــة ) 2..الصـنــاعـة واالنـتــاج بــنـســبـة 

مليار  1.1فــي المـئــة ) ..5وقطــــاع الزراعة وصيد األسماك بنسبــة 
مـلـيـار ريــال(،  0.2في المئة )  5.0ريـال(، ولقطاع التمويل بنسبة 

مليار ريـال(، ولقطـاع  0.1في المئة ) 0.1ولقطاع الخدمات بنسبة 
ــتــشــيــيــد بــنــســبــة  ــال(،     ..8فــي الــمــئــة ) 5.1الــبــنــاء وال مــلــيــون ريـ

ـــــــــــة           8.5ولــلــقــطــاع الــحــكــومــي وشــبــه الــحــكــومــي بــنــســبــة  ـــ ـــ فــي الــمــئـــ
فـي الـمـئـــــــة     1.1مليار ريـال(، وللقطاعات األخـرى بـنـسـبـــــــــة  8.1) 
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مليـار ريــال(، ولـقـطـاع الـمـاء والـكـهـربـاء والـ ـاز والـخـدمـات  05.5) 
مـلـيـار ريــال(. فـي الـمـقـابـل  1.0فـي الـمـئـــــــة ) 1.8الصحية بنسبة 

فـي  1.8انخفض االئتمان المصرفي الممنوح لقطاع التجـارة بـنـسـبـة 
 مليار ريـال(.  81.5المئة )

 االحتياطيات ورأس المال واألرباح وفروع المصارف التجارية 4-5

انخفض رأس مال واحتياطيات المصارف الـتـجـاريـة خــالل 
مـلـيـار  ..5في المئـــة  )  8.1م بنسبة 8102الربع الثاني من عام 
 5.1مليار ريـال مقارنـة بـارتـفـاع نسـبـتـه  118.1ريـال( ليبلغ حوالي 

مليار ريـال( في الربع السابق، وسجل ارتفاعًا سـنـويـًا  88في المئة )
مليار ريال( مقـارنـًة فـي الـربـع الـمـقـابـل  ..2في المئة )  ..8نسبته 

من العام السابق. وانخفضت نسبة رأس مال واحتياطيات المصارف 
التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الـثـانـي  مـن 

في المئة  80.8في المئة مقارنة بما نسبته  81.5م إلى 8102عام 
في الربع السابق. وبل ت أرباح المصارف التجارية في الربع الـثـانـي 

 08.8مـلـيـار ريــال مـقـارنـة بـنـحـو  00.1م حـوالـي 8102من عام 
فـي الـمـئـة   8.8مليار ريـال في الربع السابق، أي بانخفاض  نسبتـه 

ــال(، مــقــارنــة بــارتــفــاع نســبــتــه  1.1)  ــيــار ريـ فــي الــمــئــة           02.8مــل
                                                                        مليار ريـال( خالل الربع السابق.                                                                                               0.1)

وارتفع عدد فروع المصارف التجارية العاملـة فـي الـمـمـلـكـة 
م، أي 8102فرعـًا فـي نـهـايـة الـربـع الـثـانـي مـن عـام  81.2ليبلغ 

بزيادة قـدرهـا فـرعـيـن مـقـارنـة بـالـربـع السـابـق، فـي حـيـن ارتـفـع عـدد 
فرًعا( مقارنة مع الربع المقابل من  18في المئة ) ..0الفروع بنسبة 
 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 المـصـارف الـتـجـاريـة مـن الـنـقـد  
فـي الـمـئـة  1.5م بنسبة 8102األجنبي خالل الربع الثاني من عام 

مليـــــــار ريـــــــال، مـقـــــارنــــــــة  05.0.مليار ريـال( ليبلغ حوالي  85.1) 

مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  5.8في المئـــــــــــــة ) ..1بارتفـــاع نسبتــــه 
 5..0في المئة ) 8.5السابق. في حين سجل ارتفاعًا سنويًا نسبته 

مليار ريـال(. وبمقارنة إجمالي المشتريــات من المصــــارف المحليــــــة 
 08.5فـي الـمـئـــة ) 00.2بالربع السابق يـالحـا ارتـفـاع  بـنـسـبـــــــــة 

 01.8مليار ريـال( والمشتريـــات من المصـــــارف الخارجيـة بـنـسـبـــــــة 
ـــــال(، فــي حــيــن انــخــفــض إجــمــالــي  11.1فــي الــمــئـــــة) ــــــ ـــ ـــ ـــ مــلــيــار ريـ

 88.8فـي الـمـئـة ) ..1.المشتريات من المصادر األخرى بـنـسـبـة 
فـي  01.0مليار ريـال(، والمشتريـــــات مـن مؤسسة النقـــــــد بـنـسـبـــــــــــة 

 1.2مليـار ريـــال(، والمشتريات من العمالء بـنـسـبـة  ..85المئـــــة  )
 (..مليار ريـال(. )رسم بياني رقم  1.1في المئة )

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

ارتفع إجمالي مبيعات المصارف التجارية مـن الـنـقـد األجـنـبـي 
ــثــانــي مــن عــام  فــي الــمــئــة          1.1م بــنــســبــة 8102خــالل الــربــع ال

ـــــــــــة  550.1مــلــيــار ريـــال( لــيــبــلــغ نــحــو  5.1)  مــلــيــار ريـــال، مــقــارنـ
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  51.1في المئــة ) 2.1بانخفاض نسبته 

فـي الـمـئـة    1.5السابق. وسجلت المبيعات انخفاضـًا سـنـويـًا نسـبـتـه 
مليار ريـال( مقارنـًة فـي الـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق.  88.1) 

وبـمـقـارنـة إجـمـالـي مـبـيـعـات الـمـصـارف مـن الـنـقـد األجـنـبـي بـالـربــع 
فـي  1.1.السابق يالحا ارتفاع المبيعات لجهات حكومـيـة بـنـسـبـة 

مـلـيـار ريــال(، والـمـبـيـعـات لـلـوزارات والـبـلـديـات بـنـسـبـة  8..المئـة )
مليون ريــال(، والـمـبـيـعـات   لـلـمـصـارف  51.2فــــي المـئــة ) 85.0

مــلــيـــــــــــار ريـــال(، 02.2فــي الــمــئــــــــــــــة ) 81داخــل الــمــمــلــكــة بــنــســبــــــــة 
فـي الـمـئـــــــــة       ..0والمبيعـــــات لـعـمـالء يخـريـن فـي الـمـمـلـكـة بـنـسـبـة 

مـلــيـار ريـــال(. فـي حـيـن سـجـلــت الـمــبـيـعــات لـمــؤسـسـة الـنـقــد  1.2) 
مـلـيـار ريــال(، والـمـبـيـعـات  ..0في المئـــــــة ) 55.5انخفاضًا بنسبة 

 ..01فــــي الـمـئـــــة ) ...للمصارف خارج المملـكة انخفاضًا بنسبة 
ــال(، والــمــبــيــعــات الــمــنــســوبــة أل ــراض مــحــددة )تــحــويــل  مــلــيــار ريـ
الــواردات، ومــقــاولــون أجــانــب، وتــحــويــالت شــخــصــيــة، والســفــر إلــى 

فــــي الــــمــــئــــة                 ..8الـــخــــارج، واســــتــــثــــمــــارات بــــالــــخــــارج( بــــنــــســــبــــة 
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مليار ريـال(، فيما لم تسجل المبيعات للصـيـارفـة خـالل الـربـع  8.5) 
 (..األول أي مبيعات. )رســم بيانـــي رقـــم 

  امساا: القطاع ال ارجي    ً                 

 التجارة ال ارجية                

م 8102ارتفعت قيمة الصادرات فـي الـربـع األول مـن عـام 
مليار ريـال مـقـارنـة بـنـحـو  ..881في المئة لتبلغ نحو  5..0بنسبة 
م، حـيــث .810مـلـيـار ريــال فـي الـربـع الـمـقـابـل مـن عـام  8..81

فــي الــمــئــة لــتــبــلــغ  05.1ارتــفــعــت قــيــمــة الصــادرات الــنــفــطــيــة بــنــحــو 
فـي  81.5مليار ريـال، وارتفعت الصادرات األخـرى بـنـحـو  5..02

مليـار ريـال. فـي الـمـقـابـل  55.8المئة )تشمل إعادة التصدير( لتبلغ 
م 8102انخفضت قيمة الواردات )سيف( في الربـع األول مـن عـام 

م لـتـبـلـغ .810في المئة مقارنة بالربع المقابل مـن عـام  0.2بنسبة 
 مليار ريـال.  081.8نحو 

 

 

 

 م زان المدفوعات               

 الحساب الجار                  5-1

تشــيــر الــتــقــديــرات األولــيــة إلــى تــحــقــيــق فــائــض فــي مــيــزان 
 15.0م مـقـداره 8102الحساب الجاري خالل الربع األول من عام 

مليار ريـال في الربع األول   2..0مليار ريـال مقارنة بفائض مقداره 
م. ويعود تحقيق هذا  الـفـائـض إلـى تـحـقـيـق فـائـض .810من عام 

مليار ريــال مـقـارنـًة بـفـائـض  ..55في ميزان السلع والخدمات قدره 
م، حـيـث سـجـل .810مليار في الربع المقابل من عام  85.8قدره 

مليار ريــال وذلـك نـتـيـجـة الرتـفـاع  011.5ميزان السلع فائضًا قدره 
مليار ريـال  ..881في المئة لتبلغ  1..0الصادرات السلعية بنسبة 

مـلـيـار ريــال فـي الـربـع الـمـقـابـل مـن عـام  ..815مقـارنـة بـحـوالـي 
فـي الـمـئـة  ..0م، وانخفاض الواردات السلعية )فوب( بنسبة .810
مـلـيـار ريــال فـي  005.0مليار ريـال  مقـارنـة بـنـحـو  001.8لتبلغ 

م، بـالـر ـم مـن ارتـفـاع عـجـز حسـاب .810الربع المقابل من عـام 
م .810مليار ريـال في الربع األول مـن عـام  85.1الخدمات من 

م. فـيـمـا 8102مـلـيـار ريــال فـي الـربـع األول مـن عـام  58.1إلى 
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 5.0م إلـى 8102انخفض فـائـض مـيـزان الـدخـل األولـي مـن عـام 
مــلــيــار ريـــال فــي الــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق،  01.5مــقــابــل 

فـي الـمـئـة لـيـصـل  8..وانخفض عجز حساب الدخل الثانوي بنسبة 
مليار ريـال في الربع األول من  11.0مليار ريـال مقابل  15.5إلى 

 العام السابق.

 : الحساب الرأسمالي                    5-2

سجل بند الحساب الرأسمالي خالل الربع األول  مـن عـام  
مليار ريـال مقابل تدفق لـلـخـارج  1.58م تدفقًا للخارج بقيمة  8102
 مليار ريـال في الربع المقابل من العام السابق.  1.51بنحو 

 : الحساب المالي                 5-3

ارتفع  بند صافي االستثمارات المباشـرة خـالل الـربـع األول مـن     
ملـيـار ريــال وذلـك بسـبـب ارتـفـاع قـيـمـة  08.1م بقيمة  8102عام 

مـلـيـار ريــال  05.8صافي حيازة األصول المالية في الخارج البال ة 
عن قيمة صافي تحّمل الخصـوم فـي الـداخـل والـتـي قـدرت بـحـوالـي 

مليار ريـال. كـمـا ارتـفـع صـافـي اسـتـثـمـارات الـحـافـظـة بـمـبـلـغ   1.0
مليار ريــال فـي الـربـع  01.0مليار ريـال مقابل ارتفاع بمبلغ  ..01

المقابل من العام السابق. وارتفع صافي االستثمارات األخرى بـمـبـلـغ 
ملـيـــــــــــار ريــــــــــال فـي   10.0مليار ريـال مقابل ارتفاع بمبلــــغ  88.5

ــعــام الســابــق. وســجــل صــافــي األصــول  ــل مــن ال ـــ ـــ ــمــقــابـ ــع ال ـــ ـــ الــربـ
مـلـيـار ريــال فـي الـربـع األول    00.8االحتياطية انخفاضًا  بـمـبـلـغ 

مليــــار ريــــــــــال فـي  010.2م مقابل انخفاض بمبلــغ 8102من عام 
الـربـــــــع الـمـقــابــــــل مــــــن الـعــــــــــام الســابـق، حـيــث انـخـفــضـت األصــول 

مليار ريــال )الـنـاتـ  مـن انـخـفـاض  08.1االحتياطية األخرى بمبلغ 
مـلـيـار ريــال( مـقـابـل  11.8بند االستثمار في األوراق المالي بمبلـغ 

مـلـيـار ريــال فـي الـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام  010.1انخفاض بمبلغ 
مليار  ..85السابق ) النات  من انخفاض بند العملة والودائع بمبلغ 

 55.1ريـال وانـخـفـاض بـنـد االسـتـثـمـار فـي األوراق الـمـالـيـة بـمـبـلـغ 
 مليار ريـال(.

 

 سادسًا: تطورات التق ية المصرفية والشمول المالي

  ظام سريع  6-1

انخفضت القيمة اإلجمالية لعمليات نظام سريع خـــالل الـربــــــــع      
فــي الــمـــئـــــــــــــــــــــــــــة                 11.5م بــنــســبــــــــــــة 8102الــثــانــي مــن عــــــــــــــــام 

مليار ريـال، وبلغ مجموع  8...008مليار ريـال( لتبلغ  8182.1) 
مليار ريـال، في حين بـلـغ مـجـمـوع  01528قيم المدفوعات المفردة 

مـلـيـار ريــال. وبـلـغ مـجـمـوع  522.1المدفوعـات الـمـجـمـعـة حـوالـي 
 5.1نسـبـتـه  بارتـفـاعمليار ريـال،  05.1.5مدفوعات العمالء نحو 

في المئة عن الربع السابق. وبلغ إجمالي قيمة المـدفـوعـات مـا بـيـن 
في المئـة  18.5مليار ريـال، بانخفاض نسبته  1511.0المصارف 

 عن الربع السابق.

 مدى 6-2

بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خالل أجـهـزة الصـرف اآللـي      
مــلـيــون  510.8م مـا يـقـارب 8102خـالل الــربـع الــثـانـي مـن عـام 

مـلـيـار ريــال شـمـلـت  011.8عملية بإجمالي سحوبات نقدية قدرهـا 
عمليات المصارف وعمليات مدى. وبلغ إجمالي العـمـلـيـات الـمـنـفـذة 

م 8102من خالل أجهزة نقاط البيع خـالل الـربـع الـثـانـي مـن عـام 
مـلـيـار  50.2مليون عملية بـإجـمـالـي مـبـيـعـات قـدرهـا  882.5نحو 

ريــــال. كـــمـــا بـــلـــغ إجـــمـــالـــي عـــدد أجـــهـــزة الصـــرف اآللـــي حـــوالـــي            
م، وبـلـغ 8102ألف جهاز في نهاية الربـع الـثـانـي مـن عـام  02.5

عدد بطاقات الصرف اآللي المصدرة من المصارف الـمـحـلـيـة نـحـو 
مليون بطاقة. فيما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع في نهاية الربع  82.8

 ألف جهاز. 188.1م حوالي 8102الثاني من عام 

 المقاصة 6-3

وبـالــنــســبــة إلحصــاءات الـمــقــاصــة لــلــربــع الــثــانــي مــن عــام  
م، فــقــد بــلــغ عــدد الشــيــكــات الــمــقــدمــة مــن  ــرف الــمــقــاصـــــة 8102

 15.5شـيـكـًا بـقـيـمـة إجـمـالـيـة بـلـ ـت  118)صـادرة وواردة( حوالـي 
ألـف  218مليار ريـال، وبلغ عدد شيكات األفراد والمؤسسات نـحـو 
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مــلــيــار ريـــال، فــيــمــا بــلـــــغ عــدد  1.8.شــيــك بــقــيــمــة إجــمــالــيــة بــلــ ــت 
ألـف شـيـك بـقـيـمـة إجـمـالـيـة  010الشيكـات بيـن الـمـصـارف حـوالـي 

  مليار ريـال. 85.1بل ت 
 

 سابعًا: تطورات سوق األسهم المح ية

سجل المؤشر العام ألسعار األسهم ارتفاعًا ربـعـيـًا فـي نـهـايـة      
ــثــانــي مــن عــام  ــيــبــلــغ    5.5م بــنــســبــة 8102الــربــع ال فــي الــمــئــة ل

فـي الـمـئـة فـي الـربـع  2.1نقطة، مقـارنـة بـارتـفـاع نسـبـتـه  2108.8
فـي الـمـئـة مـقـارنـًة فـي  08.1السابق، وحقق ارتفاعـًا سـنـويـًا نسـبـتـه 

الربع المقابل من العام السابق. وانخفض عدد األسهم المتـداولـة فـي 
فـي الـمـئـة لـيـبـلـغ حـوالـي  5.1م بنـسـبـة 8102الربع الثاني من عام 

فـي الـمـئـة خـالل  2.8مليار سهم، مقارنة بانـخـفـاض نسـبـتـه  01.5
الربع السابق. وحقق عدد األسهم المتداولـة انـخـفـاضـًا سـنـويـًا نسـبـتـه 

م. وارتـفـعـت .810في المئة مقارنًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن عـام  1.5
القيـمـة اإلجـمـالـيـة لـألـسـهـم الـمـتـداولـة خـالل الـربـع الـثـانـي مـن عـام 

مـلـيـار ريــال،  812.1فـي الـمـئـة لـتـبـلـغ نـحـو  1.8م بنسـبـة 8102

في المئة خالل الربع السابق، وسـجـلـت   1.5مقارنة بارتفاع نسبته 
في المئة مقارنًة بالربع الـمـقـابـل مـن الـعـام  81ارتفاعًا سنويًا نسبته 

 السابق.

وارتفعت القيمة السوقية لألسهم بـنـهـايـة الـربـع الـثـانـي مـن  
مليار ريـال مقـارنـًة  0128في المئة لتبلغ  5.1م بنسبة 8102عام 

فـي الـمـئـة فـي نـهـايـة الـربـع السـابـق،  ..01بارتفاع  بل ت نسـبـتـه 
في المئـة  08.8وحققت القيمة السوقية لألسهم ارتفاعًا سنويًا بنسبة 

مــقــارنــًة بــالــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق. وســجــل إجــمــالــي عــدد 
م انـخـفـاضـًا 8102الصفقات المنفذة خـالل الـربـع الـثـانـي مـن عـام 

مـلـيـون صـفـقـة، مـقـارنـة  5.8فـي الـمـئـة لـيـبـلـغ حـوالـي  0.8نسبـتـه 
في المـئة في الربــع الســـابــــــــق، وسـجـــــــــــــــل عـدد  ..1بارتفاع نسبـته 

فـي الـمـــئـــــة مـقـارنــــــــــًة بـالـربـع  85.8الصفقات ارتفاعًا سنويًا نسبته 
 (.2المقابـل من العام السابق )رسم بياني رقم 

 ثام ًا: ص اد ق االستثمار

انخفض إجمالي أصول صناديق االستثمار المدارة مـن قـبـل      
م بــنــســبــة     8102شــركــات االســتــثــمــار فــي الــربــع الــثــانــي مــن عــام 
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مـلـيـــــــار ريــال،  001.0مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  0.1في المئـــــة ) 1.1
مليار ريـال( في الـربـع  1.1في المئـــة ) 2.1مقارنـة بارتفاع  نسبتـــه 

مـلـيـار  2.5في الـمـئـة ) 2..السابق. كما حقق ارتفاعًا سنويًا نسبته 
 ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق.

وبــتــحــلــيــل إجــمــالــي صــنــاديــق االســتــثــمــار، يــالحــا ارتــفــاع  
فـي   1.8م بنسبة 8102األصول المحلية في الربع الثاني من عام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــــــة  011.2مـلـيـــــــــار ريــال( لـتـبـلـــــــغ  2.1المئة )
مليار ريـال( في الـربـع السـابـق،  1.2في المئـــة ) 8.8بارتفاٍع نسبته 

فــــي الـمـئـــــة            81.5وسجلت األصول المحـليــة ارتفاعًا سنويـًا نسبتــــه 
مــلــيــار ريـــال( مــقــارنــًة بــالــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق.  ...0) 

م 8102وسجلت األصــول األجـنـبـيـة خـالل الـربـع الـثـانـي مـن عـام 
 05.8مـلـيـار ريــال( لـتـبـلـغ  1.1في المئــــة ) 11.5انخفاضًا نسبته 

مـلـيـار  5.1فـي الـمـئـــــــة ) ..10مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسـبـتـه 
ريـال( في الربع السابق. في حـيـن سـجـلـت انـخـفـاضـًا سـنـويـًا نسـبـتـه       

مليـــــار ريــــال( مقارنـــًة بالربـــــع المقابـــــل مــــن  1.0في المئة )  8..1
 العـــام السابــــق.

وارتفـع عـدد الـمـشـتـركـيـن فـي الصـنـاديـق االسـتـثـمـاريـة فـي  
ـــة                5.5م بـــنـــســـبـــة 8102الـــربـــع الـــثـــانـــي مـــن عـــام  ــــ فـــي الـــمـــئــــ

ألف مشــتـرك، مـقـارنـة بـارتـفـاع  100.8ألف مشترك( ليـــبلغ  05.8) 
ألـف مشـتـرك( فـي الـربـع السـابـق،  55.1في المــــــئـة ) 81.5نسبته 

فــي الــمــئــة               15.5وسـجــل عــدد الــمــشــتـركــيــن ارتــفــاعــًا ســنـويــًا نســبــتــه 
ألف مشترك( مقارنًة بالربع المقابـل مـن الـعـام السـابـق. أمــا  ..20) 

صـنـدوق  8بالنــــسبة لـعدد الصـــــــــنـاديــق الـعـامـلـــة، فــقـــد ارتـفـع بـعـدد 
 صندوق. 858عامل عن السابق ليبلغ 

 تاسعًا: مؤسسات اإلقراض المت صصة

إشارة إلى أحدث البيانات المـتـوفـرة عـن مـؤسـسـات اإلقـراض 
المتخصصة، سـجـل إجـمـالـي الـقـروض الـقـائـمـة خـالل الـربـع األول  

ـــــــــــه 8102مـــن عــــــــــــام  ـــ ــــــــــــــة               0.1م انــخــفــاضــًا ربــعــيــًا نســبــتـــ فــي الــمــئـــ
مــلــيــار ريـــال، مــقــارنــة  811.1مــلــيــار ريـــال( لــيــبــلــغ حــوالــي  1.0) 

مــلــيــار ريـــال( فــي الــربــع  1.1فــي الــمــئــة ) 1.0بــانــخــفــاض نســبــتــه 
م انـخـفـاضـًا 8102السابق. وحقق في نهايـة الـربـع األول مـن عـام 

مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة فـي الـربـع  5.2فـي المـئـة ) 8.8سنويًا نسبته 
م. أما فيما يخص إجمالي المـمـنـوح الـفـعـلـي .810المقابل من عام 

م، فقد انخفض بنسـبـة 8102من القروض في الربع األول من عام 
 1..08مليار ريـال( مقارنـة بارتفاع نسبـتـه  8.5في المئــــة ) 52.1

مليار ريـال( فـي الـربـع السـابـق، وسـجـل انـخـفـاضـًا  1.5في المئـــة )
مـلـيـار ريـال( مـقـارنـًة فـي الـربـع  8.2فـي الـمـئـة ) 52سنويًا نسبته 

م. وانـخـفـض إجـمـالـي الـقـروض الـمـسـددة .810المـقـابـل مـن عـام 
م 8102لمؤسسات اإلقراض المتخصصة في الربع االول من عـام 

مليار ريـال(، مقارنــة بـارتـفـاع نسـبـتـــه  8.5في المئـــة ) 8..1بنسبة 
مـلـيـون ريــال( فـي الـربــع السـابـق، وسـجـل  8.8في الـمـئـــة ) 8..8

مليـون ريـال( مـقـارنـًة  818في المئة ) 01.8انخفاضًا سنويًا نسبته 
م. وســجــل صــافــي اقــراض .810فــي الــربــع الــمــقــابــل مــن عــام 

مؤسسات اإلقراض الـمـتـخـصـصـة فـي نـهـايـة الـربـع األول مـن عـام 
مليار، أي بارتفاع في نسبة العـجـز بـنـسـبـة  8.1م عجًزا بلغ 8102
 في المئة مقارنة بالربع السابق.                           880.8

وبتفصيل مؤسسـات اإلقـراض الـمـتـخـصـصـة خـالل الـربـع   
م، يـالحـا ارتـفـاع الـقـروض الـمـمـنـوحـة مـن 8102األول مـن عـام 

م بنسبــــة 8102صندوق التنمية العقارية في الربـــع األول مــن عـــــام 
مـلـيـون ريــال( مـقــارنـة بـارتـفـاع نسـبـتــه 081.8فــــي الـمـئــــــــة ) 05.8
مــلــيـون ريــال( فـي الـربــع الســابـق. فــي   ..0.5فــي الــمـئــة ) 85.5

المقابل انخفاض القروض الممنوحة من صندوق التنمية الصنـاعـيـة 
مليار ريـال( مقارنة بارتفاع  8.5في المئة )  18.8السعودي بنسبة 

مليار ريـال( في الـربـع السـابـق،  52.88في المئة  ) 851.5نسبته 
وانخـفـضـت الـقـروض الـمـمـنـوحـة مــــــــــــن صـنـدوق الـتـنـمـيـة الـزراعـيـة 

مـلـيـون ريــال( مـقـارنـة بـانـخـفـاض 8..0فــي المئــــــــة ) 01.1بنسبـــــة 
مــلــيــون ريـــال( فــي الــربــع الســابــق،  11فــي الــمــئــة ) 11.8نســبــتــه 

وانخفضت القروض الممنوحة من بنك التـنـمـيـة االجـتـمـاعـيـة بـنـسـبـة 
مليون ريــال(، مـقـــارنـة بـانـخـفـاض نسـبـتـــه  082فـي المئــة  ) 02.8
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 مليار ريـال( في الربع السابق. 1.5فــي المئـة ) 11.1

وبالنسبة لتسديد مبالغ اإلقراض خالل الـربـع األول مـن عـام 
م يـالحـا انـخـفـاض حـجـم الــمـبـالـغ الـمـسـددة إلـى صـنـــــــــــدوق 8102

 0.5فــــــــــــــــــــي الـمـئـــــــــــــــة ) 25.5التنمية الصناعية السعودي بنسبـــــــة 
مـلـيـار  0فـــــي المئــــــة ) 081.5مليــار ريـال( مقـــارنــــة بارتفاع نسبتــه 

ريـال( في الربع السابق، وانخفاض حجم المبـالـغ الـمـسـددة إلـى بـنـك 
مـلـيـون ريــال(،  181فـي الـمـئـة ) 5..8التنمية االجتماعية بـنـسـبـة 

فـي الـمـئـــــــة )مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع  81.8مقارنـــة بارتفاع نسبتـــه 
السـابــق. وانــخـفــاض حــجـم الــمــبـالــغ الــمـســددة إلــى صــنــدوق الـتــنــمــيــة 

مـلـيـــــــــون ريــال( مـقـارنــــــــــة  85.2في المئـــــــة ) 81.1الزراعية بنسبة 
مـلـيـون ريــال( فـي الـربـع  1.5.في المـــئـــــة  ) 52.1بارتفاع نسبتــه 

السـابــق، فــي حـيــن انــخــفــض حــجــم الــمـبــالــغ الــمــسـددة إلــى صــنــدوق 
مليون ريــال( مـقـارنـة  55.1في المئة ) 8.80التنمية العقارية بنسبة 

 مليار ريـال( في الربع السابق. 1.0في المئة ) 2..بارتفاع نسبته 

عاشرًا: التطورات اإلشرافية والتشششريشعشات الشمشصشرفشيشة  ش ل الشربشع 
 م2112الثا ي من عام 

 عممت المؤسسة على البنوك وشركات التمويل وشركات الصـرافـة
بأهمية اعتماد اإلصدار الثـالـث لـبـطـاقـة الـهـويـة الـوطـنـيـة )الـجـيـل 
الـثـالـث(، مـع الـتـأكــيـد عـلـى أن الـبـطــاقـات مـن اإلصـدار السـابــق 

 سارية المفعول حتى انتهاء تاريخها.

 تحـديـث بـعـض اإلجـراءات الـمـرتـبـطـة بـعـمـل مـؤسـسـات وشـركـات
 الصرافة. 

 أصدرت المؤسسة قائمة أسماء البنوك ذات األهمــــية النظــاميـــــة 
)D-SIB(  وتم اختيار هذه البنوك بناء عـلـى مـؤشـر  8102لعام

حجم األصول .الترابط. التعقيد واالستبـدال  ووقـع االخـتـيـار عـلـى 
البنك األهلي التجاري مجموعة سامبا المالية بنـك الـريـاض الـبـنـك 
 السعودي الفرنسي البنك السعودي البريطاني ومصرف الراجحي. 

 أصدرت المؤسسة تعليمات محدثة لنسبة صافي التمويل المسـتـقـر

(NSFR.لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ،) 

            أصــدرت الــمــؤســســة تــعــلــيــمــات مــحــدثــة لــلــتــعــرضــات الــكــبــيـــرة
(Large Exposures.لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ،) 

 أصدرت المؤسسة مبادئ التمويل المسـئـول لـألفـراد حـرصـًا عـلـى
سالمة قطاع التمويل وعـدالـة الـتـعـامـالت فـيـه وحـمـايـة لـلـعـمـالء. 

الشروع فورًا فـي   وأكدت المؤسسة جميع البنوك وشركات التمويل
 اتخاذ ما يلزم لضمان االلتزام الكامل بهذه التعليمات.

 أصـدرت الــمــؤســســة تــعــلــيــمــات الــزامـيــة لــجــمــيــع الــبــنــوك وشــركــات
التمويل عند تقـديـم مـنـتـ  الـتـمـويـل الـعـقـاري لـألفـراد، حـرصـًا مـن 
المؤسـسـة لـمـسـاعـدة الـعـمـالء عـلـى اتـخـاذ الـقـرار الـمـنـاسـب عـنـد 

  طلبهم التمويل العقاري ولحماية حقوق جميع األطراف

الحاد  عشر: أبرز التطورات الت ظيمية في االقشتشصشاد السشعشود  
 م2112من عام الثا ي   ل الربع 

 الــمــوافــقــة عــلــى مــذكــرة تــفــاهــم إلنشــاء ســوق عــربــيــة مشــتــركــة
 للكهرباء.

 الموافقة على انضمام المملكة إلـى االتـفـاقـيـة الـجـمـركـيـة بشـأن
 النقل الدولي للبضائع.

.الموافقة على تمديد العمل ببرنام  الرهن الميسر لمدة سنتين 

.الموافقة على نظام الرهن التجاري 

 الموافقة علـى جـدول الـمـقـابـل الـمـالـي لـلـخـدمـات الـتـي تـقـدمـهـا
 الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة.

 الموافقة على اتفاقية بيـن حـكـومـة الـمـمـلـكـة الـعـربـيـة السـعـوديـة
وحــكــومــة هــونــ  كــونــ ( الــمــنــطــقــة اإلداريــة الــخــاصــة الــتــابــعــة 
لجمهورية الصين الشعبية )لـتـجـنـب االزدواج الضـريـبـي ولـمـنـع 
التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكـول 

 المرافق لها.




