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مليـــار ريـال، أي  7.1032م حوالي 7102الرابع من عام 
انـفـفـمـل مـتـلـوبـال في المئـــة، بينما  031بارتفاع بنسبة 

المصارف التجارية من الـطـتـاعـيـن الـفـام والـ ـام فـ ل 
في الـمـئـة لـتـبـلـ   130م بنسبة 7102الربع الرابع من عام 

 مليار ريـال. 0.4932
وتشير التـطـريـرال ايولـيـة حلـق تـحـطـيـ  فـائـ  فـي 
مــيــاان الــحــســاال الــجــاري فــ ل الــربــع الــ ــالــ  مــن عــام 

مليار ريـال مـطـارنـة بـفـائـ  مـطـراره  37..م مطراره 7102
 مليار ريـال في الربع المطابل من ال ام الساب .  0232

وانففمل الطيمة اإلجمالية لـ ـمـلـيـال نـيـام سـريـع  
في الـمـئـة  439م بنسبة 7102ف ل الربع الرابع من عام 

مـلـيـار ريــال. وبـلـ  حجـمـالـي الـ ـمـلـيـال  0.70239لتبلـ  
المنفذة من ف ل أجهاة الصرف اآللي ف ل الربـع الـرابـع 

ــطــارال 7102مــن عــام  ــيــة  07932م مــا ي ــيــون عــمــل مــل
مليار ريـال شمـلـل  02.32بإجمالي سحوبال نطرية قررها 

 عمليال المصارف وعمليال مرى.
وانفف  المؤشر ال ام يس ار ايسـهـم فـي نـهـايـة 

في الـمـئـة لـيـبـلـ   132م بنسبة 7102الربع الرابع من عام 
نطتة. كما انفـفـمـل الـطـيـمـة السـوقـيـة لـ ـسـهـم  277.39

في المئـــة  032م بنسبة 7102بنهاية الربـع الرابع من عام 
 مليار ريـال مطارنة بنهاية الربع الساب . 0.41لتبل  

وارتفع حجمالي أصول صناري  االسـتـ ـمـار الـمـرارة 
مـن قـبـــل شـركـال االسـتـ ـمـار فـي الـربـع الـ ـالـ  مـن عــام 

مـلـيـــــــار  00732فـي الـمـئـــــــة لـيـبـلـ   731م بنـسـبـة 7102
ريـال. وانفف  الممنـو  الـفـ ـلـي مـن مـؤسـسـال االقـرا  
الــمــتــفــصــصــة الــحــكــومــيــة فــ ل الــربــع الــ ــانــي مــن عــام 

فــي الــمــئــة، وانــفــفــ  حجــمــالــي  .003م بــنــســبــة 7102
م بنسبة 7102الطرو  المسررة في الربع ال اني من عام 

 في المئة وذلك حسال أحر  البيانال المتوفرة.  731

تم رفع م رل عائر اتفاقيال حعارة الشراء الم اكس   
 (Reverse Repo Rate حلق )في المئة مع اإلبطـاء   030

( Repo Rateعلق م رل عائر اتـفـاقـيـال حعـارة الشـراء )
في المـئـة فـ ل الـربـع الـرابـع مـن عـام  7رون تغيير عنر 

ي الـطـانـونـي ــــم. وتم اإلبطــــاء علق نسبـــــــــة االحـتـيـات7102
فـي الـمـئـــــة، وعـلـق  2علق الورائـــع تحل التلــــــال عـنـــــــــر 

فـي الـمـئــة. كـمــا  9الـورائــــــــــــــــع الــامـنـيــــــــة واالرفـاريـة عـنـر 
استمرل مؤسسة النطر ال ربي الس وري فـي الـحـفـاي عـلـق 
سطـف االشـتـراك ايسـبـوعـي لـلـبـنـوك الـمـحـلـيـة فـي أذونـال 

مليار ريـال ف ل الربع الرابع من عـام  .المؤسسة بمطرار 
م. وارتفع متوست أس ار الفائرة علق الــــورائع بيــــــن 7102

 (SAIBORالمصـــارف المحـــــليــــة لـــمــــرة    ـــــــة أشــهـر )
 ..0327م ليصل حلق7102ف ل الربــــــع الرابع مــن عـــــام

 فـي المئـــــــة.
( .حطــــ  عــــر  النطـــــــور بـتـ ـريـفــــــ الشـامــــــــل )نو 

 031م ارتفاعًا نسـبـتــــــــ 7102ف ل الربع الرابع من عـــام 
انففمل الطـاعرة النطـــرية فــــ ل الـربـع الـرابـع و في المئة، 
 1034.فــي المـــــئة لـتـبـلـ   .73م بنـــــسبة 7102مــن عـــام 

، وتشــيــر الــبــيــانــال ايولــيــة لــلــمــركــا الــمــالــي مــلــيــار ريـــال
سـجـل للمؤسسة حلق أن حجمالي الـمـوجـورال ايجـنـبـيـة قـر 

 .73ارتـفـاعـًا نسـبـتــ م 7102ف ل الربع الرابع مـن عـام 
، كما سجل حجمالـي مليـار ريـال 020032في المئـــــة ليبل  

ف ل الـربـع الـرابـع مـن ايصول االحتياتية لمؤسسة النطر 
 .02.03في المئة ليبل   .73م ارتفاعًا نسبتـ 7102عام 

 . مليار ريـال
وســجــل حجــمــالــي الــورائــع الــمــصــرفــيــة فــ ل الــربــع 

فـي الـمـئـــــــــــــة   031م ارتفاعًا نسبتـ 7102الرابع من عــــــام 
مــلــيــار ريـــال. كــمــا بــلــ  حجــمــالــي  0.0430لــيــبــلــ  نــحــو 

الموجورال والمتلوبال للمصارف التـجـاريـة بـنـهـايـة الـربـع 
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وارتفع متوست أس ار الفائرة علق الورائع بين   
( في SAIBORالمصارف المحلية لمرة    ة أشهر )

في  ..0327م ليصل حلق 7102الربع الرابع من عام 

المئة. وبل  الفار  بين متوست أس ار الفائرة علق 
نطتة  ..الورائع بالريـال والروالر لفترة    ة أشهر نحو 
م 7102أساس لصالح الريـال في الربع الرابع ل ام 

نطتة أساس في الربع ال ال  ل ام  92مطارنة بـحوالي 
م. أما بالنسبة لس ر صرف الريـال مطابل الروالر 7102

 ريـال. 320.فطر استطر عنر س ره الرسمي البال  
واستمرل المؤسسة بتوفير اتفاقيال حعارة الشراء  

يوًما، باإلمافة حلق آجال االستحطا   41بأجل استحطا  
 يوًما. 72أيام و 2الم مول بها لفترة ليلة واحرة و

ر ايجنبــــــي ــــــوفيمــا يفم عمليــــــال مطايمة النط  
(Foreign Exchange لم تطم المؤسسة بإجراء أي ،)

عمليال مطايمة مع البنوك المحلية في الربع الرابع من 
 م.7102عام 

  
 ثا  ًا:    طور ت    قد ة 

 عرض    قود 2-1
( .حطــــ  عــــر  النطـــــور بت ريفـــ الشامــــل )ن  

 031م ارتفاعًا نسبتــــ 7102ف ل الربع الرابع من عـــام 
مليار  024030مليار ريـال( ليبل  نحو  0232في المئة )

 9030في المئة ) 730ريـال، مطارنـة بانففا  نسبتـ 
مليـــار ريـال( في الربــــع السابــ . كما حطــــ  في نهايـــة 

 32.فــي المئــــــة ) 137م ارتفاعًا سنويًا نسبتــــ 7102عام 
 (.0مليار ريـال( )رســــم بيانـــي رقـــــــم 

( ف ل الربع .وبتحليل مكونال عر  النطور )ن 
م، ي حي ارتفاع عر  النطور 7102الرابع من عام 

 أواًل:   س اسة    قد ة
استمرل مؤسسة النطر ال ربي الس وري في اتباع      

سياسة نطرية تهـــرف حلق تحطي  استطـــــرار ايس ـــــار 
ورعـــــم مفتلف الطتاعال االقتصارية بما يت ءم مع 
التتــــــورال االقتصـــاريــــة المحـــليــــــة وال الميــــة ورعــــم 
المصـارف المحليـــة للطيــــام برورها التمويلي في االقتصار 

  المحلي.
 
  عدل   عائد و الح  اطي   قا و ي  1-1

م 7102قررل المؤسسة ف ل الربع الرابع من عام      
رفـــــع م ـــــرل عائـــــر اتفــــاقيــــال حعـــــارة الشــــراء الم ـــاكـــس  

(Reverse Repo Rate من )في  0301حلق  0370
المئــــة، وأبطـــــل علق م ـــــرل عائـــــر اتفاقيال حعارة الشراء 

(Repo Rate رون تغيير عنر )في المئة.  7 
وقر بل  المتوست اليومي لما قامل بـ المؤسسة  

مليون ريـال  722من عمليال اتفاقيال حعارة الشراء نحو 
مليون  074م مطابل 7102ف ل الربع الرابع من عام 

م، فيما بل  7102ريـال في الربع ال ال  من عام 
 21المتوست اليومي التفاقيال حعارة الشراء الم اكس 

 .2م مطارنة بنحو 7102مليار ريـال للربع الرابع من عام 
 م. 7102مليار ريـال في الربع ال ال  من عام 

وقر يلل نسبة االحتياتي الطانوني علق الورائع  
في المئة، وعلق الورائع الامنية  2تحل التلال عنر 

 في المئة. 9واالرفارية عنر 
 
 أسعار    ائد                1-2

استمرل المؤسسة بالحفاي علق سطف االشتراك   
 .ايسبوعي للبنوك المحلية في أذونال المؤسسة بمطرار 

 م. 7102مليار ريـال ف ل الربع الرابع من عام 
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مليار ريـال( في الربع الساب ، فيما  0.32في المئة )
مليار  130في المئة ) 137سجلل انففامًا سنويًا نسبتـ 

م. وبتحليل مكونال الطاعرة 7102ريـال( في نهاية عام 
النطرية، ي حي أن الورائع لرى المؤسسة في الربع الرابع 

 230في المئة ) 32.م ارتف ل بنسبة 7102من عام 
مليــار ريـال، مــطارنة  .423مليار ريـال( لتــبل  نـــحو 

مليار ريـال( في  .3.فـــي المــئة ) 39.نــســـبتـ  بارتفاع
في  32.الربع الساب ، فيما سجلل انففامًا سنويًا نسبتـ 

م. وسجـل 7102مليار ريـال( في نهاية عام  32.المئة )
 039في المئـــة ) .93النطر في الصنرو  انففامًا نسبتـ 

مليــــار ريـــال، مطارنــــة  .03.مليار ريـال( ليبل  نحو 
مليار ريـال(  39.في المئـــــــة ) 0.39بانففا  نسبتـــــ 

في  030في الربع الساب ، وسجل ارتفاعًا سنويًا نسبتـ 
م. كما 7102مليار ريـال( في نهاية عام  .03المئة )

في  132ارتفع النطر المتـــراول فـــارج المصـــارف بنسبة 
مليار ريـال،  02730مليار ريـال( ليبل  نحو  039المئـــة )

مليار  0.32في المئة ) 239مطارنًة بانففا  نسبتـ 
ريـال( في الربع الساب . وسجـــل ارتفاعًا سنويـــًا نسبتـ 

مليار  7.32في المئة ) 730( بنسبة 0بت ريفـ المي  )ن
مليار ريـال أو ما نســبتـ  002737ريـال( ليبل  حوالي 

( مطارنة .في المئة من حجمالي عر  النطــــور )ن 039.
مليار ريـال( في  0237في المئة ) .03بانففا  نسبتـ 

في  739الربع الساب ، فيما سجل ارتفاعًا سنويًا نسبتـ 
م. أما 7102مليار ريـال( في نهاية عام  7232المئة )

( فطر سجل ف ل الربع الرابع من 7عر  النطور )ن
 132في المئــــة ) 130م ارتفاعًا تفيفًا نسبتـ 7102عــــــــام 

مليار ريـال أو ما نسبتـ  0.71مليار ريـال( ليبل  نحو 
( مطارنة .في المئة من حجمالي عر  النطور )ن 4139

مليار ريـال( في  .7.3في المئـــة ) .03بانففا  نسبتـ 
في  031الربع الساب ، فيما سجل انففامًا سنـــويًا نسبتـ 

 م.7102مليار ريـال( في نهاية عام  .0المئـــة )
 
   قاعد     قد ة                 2-2

انففمل الطـاعرة النطـــرية فــ ل الربع الرابع مــن 
مليار ريـال(  2فــي المـــــئة ) .73م بنـــــسبة 7102عـــام 
 .93مليار ريـال، مطارنة بانففا  نسبتـ  1034.لتبل  
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وحط  حجمالي الورائع بال ملة المحلية لجهال  
م انففامًا 7102أجنبية ف ل الربع الرابع من عام 

 0230مليون ريـال( ليبل  نحو  92في المئة ) .13نسبتـ 
في المئــــــة     139مليــــار ريــال، مطـارنــــة بارتفاع نسبتــــــ 

مليون ريـال( ف ل الربع الساب ، كما ســـجل  2.)
مليون  7032في المئة ) 130انففامًا سنويًا نسبتـ 

 م.7102ريـال( في نهاية عام 
 

    ول  الح  اط ة                 1-.
سجل حجمالي ايصول االحتياتية لمؤسسة النطر  

 .73م ارتفاعًا نسبتـ 7102ف ل الربع الرابع من عام 
مليار ريـال،  .02.03مليار ريـال( ليبل   97في المئة )

مليار  732.في المئة ) .3.مطارنة بانففا  نسبتـ 
ريـال( ف ل الربع الساب ، فيما حط  انففامًا سنويًا 

مليار ريـال( في نهاية  09232في المئة ) .23نسبتـ 
(. وبتحليل مكونال .م )رسم بياني رقم 7102عام 

حجمالي ايصول االحتياتية ف ل الربع الرابع من عام 
م مطارنًة بالربع الساب ، فطر انفف  الومع 7102

في  0234االحتياتي لرى صنرو  النطر الرولي بنسبة 
مليار ريـال،  032مليار ريـال( ليبل  نحو  039المئة )

وارتف ل االست مارال في ايورا  المالية في الفارج 
 07.432مليار ريـال( لتبل   0.34في المئة ) 030بنسبة 

مليار ريـال، وارتفع رصير حطو  السحال الفاصة بنسبة 
مليار  .743مليون ريـال( ليبل   .74في المئة ) 031

في  .03ريـال. وحططل الورائـع في الفــــارج ارتفاعًا نسبتـ 
مليار ريـال،  02037مليار ريـال( لتبل   7437المئــة )

مليون ريـال. كما  0.79واستطر احتياتي الذهال عنر 
 أن المؤسسة لم تصرر نيابًة عن واارة المالية سنرال
تنمية حكومية وسنرال ذال م رٍل متغير ف ل الربع 

  م.7102الرابع من عام 

مليار ريـال( في نهاية عام  032في المئـة ) 031
 م.7102

 
ثا ثًا:  طور ت    ركز    ا ي   ؤسسة    قد   عربي 

   سعود 
تشير البيانال ايولية للمركا المالي للمؤسسة 
حلق تسجيل حجمالي الموجورال ايجنبية ف ل الربع 

في المئـــــة    .73م ارتفاعًا نسبتـ 7102الرابع مـــن عام 
مليـار ريـال، مطارنة  020032مليار ريـال( ليبل   9737)

مليار ريـال(  30..في المئة ) 39.بانففا  نسبتـ 
ف ل الربع السابـــ ، فيما سجـــل انففامـــًا سنويـــًا نسبتــــ 

مليار ريـال( في نهاية عام  094فـي المئـــة ) 230
م. كما سجل صــافي ايصـول ايجـــنبية فــ ل 7102

فــــي  739م ارتفاعًا نسبــتـ 7102الربع الرابع مــن عـــــام 
مليــــار ريــــال،  39..02مليار ريـال( ليبل   9737المـــئة )

مليار  37..في المئـــــة ) 39.مطارنـــة بانففـــا  نسبتــــ 
ريـال( في الربع الساب ، وسجل انففامًا سنويًا نسبتـ 

مليار ريـال(  في نهاية عام  094في المئة ) 230
 (. 7م )رسم بياني رقم 7102

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                         

  ريا   مليار    ا   األ و  األ ن ية مل   ة النقد ال رب  ال  ود   7ر   بيا   رق  
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مليار ريـال( لتبل   0.34في المئة ) 0031النطرية بنسبة 
 0030مليــــار ريــــال مطارنـــــة بانففا  نسبتـ  02030

مليار ريـال( ف ل الربع السابــ ،  0437في المئــــــة )
 0432في المئــــــة ) 0.30وحــططل ارتفاعًا سنويًا نسبتــــ 
  (.9مليار ريـال( )رســـم بياني رقـــم 

 
    و ود ت و ط وبات     ار      ار ة                                   2- 

بل  حجمالي الموجورال والمتلوبال للمصارف 
م حوالي 7102التجارية بنهاية الربع الرابع من عام 

في  031مليـــار ريـال، مسجً  ارتفاعًا بنسبة  7.1032
 139مليار ريـال(، مطابل انففا  نسبتـ  .773المئـــة )

مليار ريـال( ف ل الربع الساب ، كما  432في المئـــــة )
 737م ارتفاعًا سنويًا نسبتـ 7102سجل في نهاية عام 

 مليار ريـال(. 9439في المئة )
 

     ار ة              ار              ب ة         و   ط وبات               و ود ت            - 
ــلــمــصــارف   ســجــل حجــمــالــي ايصــول ايجــنــبــيــة ل

م انـفـفـامـًا 7102التجارية ف ل الربـع الـرابـع مـن عـام 
مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـ  حـوالـي  .13فـي الـمـئـة ) .13نسبتـ 

فــي  .03مـلـيـار ريــال، مـطـارنـــــة بـارتـفـاع نسـبـتــ  79739

 ر بعًا:  طور ت    شاط     رفي
   ود ئع     رف ة 1- 
سجل حجمالي الورائع المصرفية ف ل الربع الرابع من  

 .0.3في المئــــــة ) 031م ارتفاعًا نسبتـ 7102عــــــام 
مليار ريـال، مطارنة  0.0430مليار ريـال( ليبل  نحو 

مليار ريـال(  032.في المئة ) 034بانففا  نسبتـ 
ف ل الربع الساب ، في حين حط  ارتفاعًا سنويًا نسبتـ 

مليار ريـال( في نهاية عــــــام  730في المئـة ) 130
م. وبتحليل مكونال الورائع حسال النوع ف ل 7102

م، يتمح ارتفاع الورائع تحل 7102الربع الرابع من عام 
مليار ريـال( لتبل   .773في المئة ) .73التلال بنسبة 

 130مليار ريـال، مطارنـة بانففا  نسبتـ  011130نحو 
مليار ريـال( ف ل الربع الساب ، وحططل  930في المئة )

م ارتفاعًا سنويًا 7102الورائع تحـل التلال بنهاية عــــــام 
مليار ريـال(. وانففمل  .7فـي المئــــــة  ) 732نسبتـ 

 7734في المئــــة ) 934الورائــــــع الامنية واالرفارية بنسبة 
مليار ريـال، مطارنة بانففا   99232مليار ريـال( لتبل  

مليار ريـال( ف ل الربع  230في المئة ) 032نسبتـ 
في  234الساب ، فيما شهرل انففامًا سنويــــــًا نسبتـ 

مليار ريـال(. وارتف ل الـــورائع ايفـرى شبـ  9.32المئة )
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فـي الـمـئـة مـن  930مليار ريـال(، مشكلًة بذلك ما نسـبـتــ 
حجمالي متلوبال المصارف التجـاريـة مـطـارنـة بـمـا نسـبـتــ 

في المئة في نهاية الربع السابـ . وانـفـفـ  صـافـي  32.
ايصول ايجنبية للمصارف التجارية بنهايـة الـربـع الـرابـع 

مـلـيـار ريــال(  2في المـئـة ) 030م بنسبة 7102من عام 
 734مليار ريـال مطــارنة بانـفـفـا  نسـبـتــــ  09234ليبل  

 . ــــمـلـيـار ريــال( فــــــ ل الـربــــــــع السـاب 932فــي المـــئـة )
وسجل صافي ايصول ايجنبية للمصارف ارتفاعًا سنويـًا 

مـلـيـار ريــال( )رســـــــم بـيـانـي  737في المــــــئة ) 030نسبتـ 
  (.0رقــــم 

مليار ريــال( فـ ل الـربـع السـابـ ، فـي حـيـن  34.المئــة )
مـلـيـار  0.30فـي الـمـئـة ) .23سجل ارتفاعًا سنويًا نسبتـ 
فـي الـمـئـة مـن حجـمـالـي  0130ريـال(، مشـكـً  مـا نسـبـتــ 

فـي  .013أصول المصارف التجارية مـطـارنـة بـمـا نسـبـتــ 
المـئـــــــــة فـي نـهـايـة الـربـع السـابــــــ . وسـجـلـل الـمـتـلـوبـال 
ايجنبية للمصارف التجارية فـ ل الـربـع الـرابـع مـن عـام 

مـلـيـار ريــال(  .23في المئة ) 239م ارتفاعًا نسبتـ 7102
مليـــــار ريـال، مــطـــــارنـة بـارتـفـاع نسـبـتــ  4930لتبل  حوالي 

مليار ريـال( ف ل الربـع السـابـ .  232فـــي المـئة ) 0031
 0939فـي الـمـــــــــــــئـة ) 0234وسجلل ارتفاعًا سنويًا نسبتـ 
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مليار  1030.مليار ريـال( لتبل  حوالي  0430المئة )
 932.في المئة ) 0931ريـال، مطارنة بارتفاع نسبتـ 

مليار ريـال( ف ل الربع الساب ، وسجلل في نهاية عــــــام 
 739.فــي المـئــة ) 30..م ارتفــاعـًا سنـــويـًا نــسبتــــ 7102

مليار ريـال(. وارتف ل نسبة حجمالي متلوبال المصارف 
التجارية من الطتاع ال ام حلق حجمالي الورائع المصرفية 

 .023م حلق حوالي 7102في نهاية الربع الرابع من عام 
في المئــة في نهايــــة الربع  .023في المئة مطارنـــة بنسبة 
 (.                               .السابــــ  )رسم بياني رقم 

وبتحليل االئتمان المصرفي حسال اآلجال ف ل 
م مطارنة بالربع الساب ، فطر 7102الربع الرابع من عام 

 137حط  االئتمان المصرفي تويل ايجل ارتفاعًا نسبتـ 
مليار  97232مليار ريـال( ليبل  نحو  030في المئة )

 0434في المئة ) 939ريـال، مطارنة بانففا  نسبتـ 
مليار ريـال( ف ل الربع الساب ، في حين حط  االئتمان 

 فــي المئـة 37.المصرفي متوست ايجـــل ارتفاعــًا نسبتـــ 

مليار ريـال، مطارنة  .7.03مليار ريـال( ليبل   .23)
مليار ريـال( ف ل  .93في المئة ) 032بارتفاع نسبتـ 

الربع الساب ، وحط  االئتمان المصرفي قصير ايجل 
مليار ريـال( ليبل   032.في المئة ) 939انففامًا نسبتـ 

في  032مليار ريـال، مطارنة بارتفاع نسبتـــ  4737.
 مليار ريـال( في الربع الساب . 0734المئـة )

 ط وبات     ار      ار ة      قطاع                                           - 
    ا  و  عا             

انففمل متلوبال المصارف التجارية من   
الطتاعين الفام وال ام )ويشمل الحكومي وشبـ 

م بنسبة 7102الحكومي( ف ل الربع الرابع من عام 
مليار  0.4932مليار ريـال( لتبل   739في المئة ) 130

مليار  039.في المئة ) 034ريـال، مطارنة بارتفاع نسبتـ 
ريـال( في الربع الساب ، وسجلل ارتفاعًا سنويًا في نهاية 

مليار  034.فــــي المئــــة ) 32.م بنسبة 7102عــــــام 
ريـال(. كما انففمل نسبة متلوبال المصارف التجارية 

في المئــــة من  01932من الطتاعين الفام وال ام حلق 
في  01034حجمالي الورائـــع المصرفية مطارنة بنسبة 

 المئة في نهاية الربع الساب .
 

    ا          قطا                   ار ة              ار           ط وبات         1- - 
انففمل متلوبال المصارف التجارية من 

م بنسبة 7102الطتاع الفام ف ل الربع الرابع من عام 
 0.4.32مليون ريـال( لتبل  نحو  7030في المئة ) 030

 .3.في المئة ) 137مليار ريـال، مطارنة بانففا  نسبتـ 
مليار ريـال( ف ل الربع الساب ، وسجلل في نهاية عــام 

 0032في المئــــــــة ) 132م انففامًا سنويًا نسبتـ 7102
مليار ريـال(. كما انففمل نسبة متلوبال المصارف 
التجارية من الطتاع الفام حلق حجمالي الورائع 

 2.30م حلق 7102المصرفية بنهاية الربع الرابع من عام 
في المئـــــة في نهايـــــــة  .223في المئة، مطارنة بنسبة 

 (..الربع السابـــ  )رسم بياني رقـــــــم 
 

  ط وبات     ار      ار ة      قطا    عا                                             2- - 
ارتف ل متلوبال المصارف التجارية من الطتاع 

في  32.م بنسبة 7102ال ام ف ل الربع الرابع من عام 
 

  

   

   

   

   

   

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                         

                                                                  

                         

  ريا          ريا   مليار   
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مليار ريـال  .023.مليار ريـال( ليبل  حوالي  132)
مليار ريـال(  239في المئة ) .73مطارنة بانففا  نسبتـ 

في الربع الساب . وانففمل نسبة رأس مال واحتياتيال 
المصارف التجارية حلق حجمالي الورائع المصرفية في 

في المئة  .043م حلق 7102نهاية الربع الرابع من عام 
في المئة في الربع الساب ،  0432مطارنة بما نسبتـ 

وارتفع م رل نموها في نهاية الربع الرابع من عام 
مليار ريـال(  0232في المئة ) .3.م بنسبة 7102

مطارنة بالربع المطابل من ال ام الساب . وبلغل أربا  
م 7102المصارف التجارية في الربع الرابع من عام 

مليار ريـال في  0037مليار ريـال مطارنة بنحو  2حوالي 
في المئة       239.الربع الساب ، أي بانففا  نسبتـ 

 في المئة 032مليار ريـال(، مطارنة بارتفاع نسبتـ  937)

مليار ريـال( ف ل الربع الساب .                                                                                               130)
وارتفع عرر فروع المصارف التجارية ال املة 

فرعًا في نهاية الربع الرابع من  7124في المملكة ليبل  
فرعًا مطارنة بالربع الساب ،  74م، أي بايارة 7102عام 

فرعًا(  90في المئة ) 731كما ارتفع عرر الفروع بنسبة 
 مطارنة مع الربع المطابل من ال ام الساب .

  

 ش ر ات و ب عات     ار      ار ة       قد   6- 
     بي

    قد          ار ة      ار    ش ر ات  6-1-  

     بي
ارتفع حجمالي مشتريال المصارف التجارية من  

م بنسبة 7102النطر ايجنبي ف ل الربع الرابع من عام 
 .3..2مليار ريـال( ليبل  حوالي  9.30في المئة ) 32.

 237) المئة في 037 مليــار ريـال، مطارنـة بانففا  نسبتــ
مليار ريـال( ف ل الربع الساب . كما سجل انففامًا 

مليار ريـال(  01230في المئة ) 0732سنويًا نسبتـ 

 ط وبات     ار      ار ة حس     شاط                                        - - 
  ال   اد         

انفف  حجمالي االئتمان المصرفي الممنو  
حسال النشات االقتصاري ف ل الربع الرابع من عام 

مليار ريـال( ليبل   .773في المئة ) .03م بنسبة 7102
 137مليار ريـال، مطارنة بانففا  نسبتـ  0.2.30حوالي 

مليار ريـال( ف ل الربع الساب ، وحط  في  732في المئة )
في المئة    031م انففامًا سنويًا نسبتـ 7102نهاية عام 

مليار ريـال(. وبتحليل االئتمان المصرفي الممنو   0.34)
م، 7102ل نشتة االقتصارية ف ل الربع الرابع من عام 

ي حي انففا  االئتمان المصرفي الممنو  لطتاع الاراعة 
مليار ريـال،  .73في المئــــــة ) 0032وصير ايسماك بنسبة 

مليار  .0.3في المئة ) 0030ولطتاع البناء والتشيير بنسبة 
في المئة     .3.ريـال(، ولطتاع النطل واالتصاالل بنسبة 

 .3.مليار ريـال(، ولطتاع الصناعة واإلنتاج بنسبــة  37.)
مليار ريـال(، ولطتاع الت رين والمناجم  30.في المئـــــة )

مليار ريـال(، ولطتاع التجارة  139)  في المئة .73بنسبة 
مليار ريـال(، ولطتاع الفرمال  34.في المئة ) 737بنسبة 
مليار ريـال(. في المطابل  ارتفع  037في المئة ) .03بنسبة 

االئتمان المصرفي الممنو  لطتــــاع الماء والكهرباء والغاا 
مليار  .3.فــي المـئــة ) 34.والفرمال الصحية بنسبــة 

مليار  .73في المئة  ) 32.ريـال(، ولطتاع التمويل بنسبة 
 239في المئـــة ) .03ريـال(، وللطتاعال ايفرى بنسبــــة 

مليار ريـال(، وللطتاع الحكومي وشبـــــ الحكومي بنسبة 
 مليار ريـال(.  130في المئــة ) 137

 

 الح  اط ات ورأ     ال و  ربا  وفرو      ار                                                 - 
     ار ة        

ارتفع رأس مال واحتياتيال المصارف التجارية 
في المئـــة  137م بنسبة 7102فـ ل الربع الرابع من عام 
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النطر ايجنبي بالربع الساب  ي حي ارتفاع المبي ال 
مليــــار  130)  فــــي المـئــة 7.730للواارال والبلريال بنسبة 

في المئــــة  0.039ريـال(، والمبي ال لمؤسسة النطر بنسبة 
مليار ريـال(، والمبي ـــــال ل م ء آفرين في  037)

مليار ريـال(،  732.في المئــــة ) .0.3المملكة بنسبة 
في   0030  والمبي ال المنسوبة يغرا  أفرى بنسبة

مليار ريـال(، فيما سجلل المبي ال للصيارفة  434)  المئة
مليون ريـال،  29134ف ل الربع الرابع مبي ال بمطرار 

في حين لم تسجل أي مبي ال في الربع الساب . بينما 
 2732شهرل المبي ال لجهال حكومية انففا  بنسبــة 

مليـــار ريـال(، والمبي ال للمصارف  234في المئــــة )
مليار ريـال(،  02)  فــي المئــة  31.  فارج المملـكة بنسبة

في  .73والمبي ال للمصارف رافل المملكة بنسبــة 
 (.2مليـــار ريـال( )رســم بيانـــي رقـــم  730المئــــة )

 
  ا ساا:   قطا     ار ي    ً                 

     ار     ار  ة                
ارتف ل قيمة الصاررال في الربع ال ال  من عام 

مليار  04034في المئة لتبل  نحو  .003م بنسبة 7102

مطارنًة مع ال ام الساب . وبمطارنة حجمالي مشتريال 
المصارف من النطر ايجنبي بالربع الساب  ي حي ارتفاع 

في المئة   0.34المشتريال من المصارر ايفرى بنسبة 
مليار ريـال(، والمشتريال من مؤسسة النطر بنسبة  0.32)

مليـــــار ريـــــال(، والمشتريـــال  0.34في المئـــــة ) 0.34
 30.في المئــــة ) 039من المصـــــارف المحليـــة بنسبـــة 

مليـــار ريـــــــال(، والمشتريال من المصـــارف الفارجيـــــة         
مليار ريـال(، بينما شهرل  .43في المئة ) 31.بنسبة 

في المئـــة  .43المشتريــال من ال مـــ ء انففـــا  بنسبة 
 (.2مليار ريـال( )رسم بياني رقم  39.)

 
  ب عات     ار      ار ة       قد     بي                                         6-2- 

ارتفع حجمالي مبي ال المصارف التجارية من النطر 
 .73م بنسبة 7102ايجنبي ف ل الربع الرابع من عام 

مليار  21239مليار ريـال( ليبل  نحو  0032في المئة )
مليار  0230في المئــة ) 730ريـال، مطارنــــة بارتفاع نسبتـ 

ريـال( ف ل الربع الساب . وسجلل المبي ال انففامًا 
مليار ريـال( مطارنًة  .203في المئة ) .43سنويًا نسبتـ 

مع ال ام الساب . وبمطارنة حجمالي مبي ال المصارف من 

                                                         

                                

                               

 

   

   

   

   

    

    

  ريا   مليار                                                                    
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مليار ريـال، وانفف  عجا حساال الرفل ال انوي بنسبة 
في المئة مطارنة بالربع المطابل من ال ام الساب  ليبل   .03

 مليار ريـال. 730.
 

 :   حسا    رأس ا ي                    2- 
سجل بنر الحساال الرأسمالي ف ل الربع ال ال   

مليار ريـال  1327م ترفطًا للفارج بطيمة  7102من عام 
مليار ريـال في الربع  .132مطابل ترف  للفارج بنحو 
 المطابل من ال ام الساب . 

 
 :   حسا     ا ي                  - 

انفف  بنر صافي االست مارال المباشرة ف ل الربع     
مليار ريـال وذلك  030م بطيمة  7102ال ال  من عام 

بسبال انففا  قيمة صافي حيااة ايصول المالية في 
مليار ريـال عن قيمة  037الفارج التي قررل بحوالي 

صافي تحّمل الفصوم في الرافل والتي قررل بحوالي 
مليار ريـال. وارتفــــع صافي است مارال الحافيـــة  37.

 .073مليـــــار ريــــــال مطابــــل ارتفـــــاع بمبلــــ   7.39بمبل  
مليــــار ريـال في الربع المطابل من ال ام السابــ . كما 

مليار  0239ارتفــع صافي االست مارال ايفرى بمبل  
مليـــــار ريـــــال في  0737ريـال مطابل انففا  بمبلــــ  

الربـــع المطابـــل من ال ام الساب . وانففمل ايصول 
مليار ريـال في الربع ال ال  من  732.االحتياتية بمبل  

مليــــار ريـــــال  139.م مطابل انففا  بمبلــ  7102عام 
في الربـــع المطابـــل مـــن ال ــــام السابــــ ، وي ــــاى ذلك 
االنففــــا  حلـــق انففا  ايصول االحتياتيــــة ايفـــــرى 

مليــــار ريـال، الناتج من انففا  بنر  734.بمبلــــ  
مليار  32..االست مارال في ايورا  الماليــــــة بمبل  

  ريـــــال.

مليار ريـال في الربع المطابل  02030ريـال مطارنة بنحو 
من ال ام الساب ، حي  ارتف ل قيمة الصاررال النفتية 

مليار ريـال، وارتف ل  09439في المئة لتبل   07بنحو 
 9.39في المئة لتبل   0139الصاررال ايفرى بنحو 

مليـار ريـال. في المطابل انففمل قيمة الواررال )سيف( 
في المئة  739م بنسبة 7102في الربع ال ال  من عام 

 00930مطارنة بالربع المطابل من ال ام الساب  لتبل  نحو 
في المئة مطارنة بالربع  430مليار ريـال، وانففمل بنسبة 

 م. 7102ال اني من عام 
 

   ز      دفوعات               
   حسا     ار                1- 

تشير التطريرال ايولية حلق تحطي  فائ  في 
مياان الحساال الجاري ف ل الربع ال ال  من عام 

مليار ريـال مطارنة بفائ  مطراره  37..م مطراره 7102
مليار ريـال في الربع المطابل من ال ام الساب .  0232

وي ور تحطي  هذا  الفائ  حلق تحطي  فائ  في مياان 
مليار ريـال مطارنًة بفائ   .0.3السلع والفرمال قرره 

مليار في الربع المطابل من ال ام الساب  نتيجة  30..قرره 
في المئة لتبل   .003الرتفاع الصاررال السل ية بنسبة 

مليار ريـال  02030مليار ريـال مطارنة بحوالي  04034
في الربع المطابل من ال ام الساب ، وانففا  الواررال 

مليار  01031في المئة لتبل   034السل ية )فوال( بنسبة 
مليار ريـال في الربع المطابل  01231ريـال  مطارنة بنحو 

من ال ام الساب ، بالرغم من ارتفاع عجا الفرمال بنسبة 
مليار ريـال مطارنة بحوالي  .23.في المئة لتبل   230

مليار ريـال في الربع المطابل من ال ام الساب . كما  031.
في  0132انفف  فائ  مياان الرفل ايولي بنسبة 

 0039المئة مطارنة بالربع المطابل من ال ام الساب  ليبل  
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مليون شيكًا بطيمة حجمالية  037)صـاررة وواررة( حوالي 
مليار ريـال، وبل  عرر شيكال ايفرار  07037بلغل 

مليار شيك بطيمة حجمالية بلغل  030والمؤسسال نحو 
مليار ريـال، فيما بلـ  عرر الشيكـال المصرَّقـة حوالي  47

مليار  37..ألف شيك بطيمة حجمالية بلغل  0.039
  ريـال.

 
 سابعاا:  طور ت سو    س      ح  ة    ً                           

انفف  المؤشر ال ام يس ار ايسهم في نهاية      
في المئة ليبل   132م بنسبة 7102الربع الرابع من عام 

في المئة  034نطتة، مطارنة بانففا  نسبتـ  .277.3
في  137في الربع الساب ، وحط  ارتفاعًا سنويًا نسبتـ 

المئة. وارتفع عرر ايسهم المتراولة في الربع الرابع من 
 0730في المئة ليبل  حوالي  0932م بنسبة 7102عام 

في المئة  7034مليار سهم، مطارنة بانففا  نسبتـ 
ف ل الربع الساب . وحط  عرر ايسهم المتراولة 

في المئة مطارنًة بالربع  231.انففامًا سنويًا نسبتـ 
م. وارتف ل الطيمة اإلجمالية .710المطابل من عام 

م 7102ل سهم المتراولة ف ل الربع الرابع من عام 
مليار ريـال،  77437في المئة لتبل  نحو  930.بنسبة 

في المئة ف ل الربع  230مطارنة بانففا  نسبتـ 
في المئة  7.30الساب ، وسجلل انففامًا سنويًا نسبتـ 
 مطارنًة بالربع المطابل من ال ام الساب .

وانففمل الطيمة السوقية ل سهم بنهاية الربع  
في المئة لتبل   032م بنسبة 7102الرابع من عام 

مليار ريـال مطارنة بنهاية الربع الساب  وبانففا   0.41
في المئة، وحططل الطيمة السوقية  739بلغل نسبتـ 

في المئة مطارنًة بنهاية  130ل سهم ارتفاعًا سنويًا بنسبة 
م. وسجل حجمالي عرر .710الربع الرابع من عام 

 سادساا:  طور ت    ق  ة     رف ة و  ش ول    ا ي    ً                                         
   ا  سر ع             6-1

انففمل الطيمة اإلجمالية ل مليال نيام سريع      
في  439م بنسبة 7102فـــ ل الربع الرابع من عام 

مليار  0.70239مليار ريـال( لتبل   0.2230المئـــة )
 .0709.3ريـال، وبل  مجموع قيم المرفوعال المفررة 

مليار ريـال، في حين بل  مجموع المرفوعال المجم ة 
مليار ريـال. وبل  مجموع مرفوعال  21034حوالي 

 .713نسبتـ  بارتفاعمليار ريـال،  020230ال م ء نحو 
في المئة عن الربع الساب . وبل  حجمالي قيمة المرفوعال 

مليار ريـال، بانففا  نسبتـ  00949ما بين المصارف 
 في المئة عن الربع الساب . 0732

 

  د      6-2
بل  حجمالي ال مليال المنفذة من ف ل أجهاة      

 07932م ما يطارال 7102الصرف اآللي ف ل عام 
 02.32مليون عملية بإجمالي سحوبال نطرية قررها 

مليار ريـال شملل عمليال المصارف وعمليال مرى. 
وبل  حجمالي ال مليال المنفذة من ف ل أجهاة نطات البيع 

مليون عملية بإجمالي  71739م نحو 7102ف ل عام 
مليار ريـال. كما بل  حجمالي عرر  0.30مبي ال قررها 

ألف جهاا في نهاية  .023أجهاة الصرف اآللي حوالي 
م، وبل  عرر بتاقال الصرف اآللي المصررة 7102عام 

مليون بتاقة. فيما بل   7239من المصارف المحلية نحو 
م حوالي 7102عرر أجهاة نطات البيع في نهاية عام 

 ألف جهاا. 74434
 

    قا ة          -6
م، 7102وبالنسبة إلحصاءال المطاصة ل ام          

فطر بل  عرر الشيكال المطرمة من غرف المطاصـة 
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في المئـــة  32.مليار ريـال، مطارنـــة بارتفاٍع نسبتـ  2234
مليار ريـال( في الربع الساب ، وسجلل ايصول  30.)

 7037فــي المئــة ) 032.المحـليــة ارتفاعًا سنويـًا نسبتـــ 
مليار ريـال( مطارنًة بالربع المطابل من ال ام الساب . 
وسجلل ايصـول ايجنبية ف ل الربع ال ال  من عام 

مليار  139في المئــــة ) 032م ارتفاعـــــًا نسبتـ 7102
مليار ريـال، مطارنة بارتفاع نسبتـ  7932ريـال( لتبل  

مليار ريـال( في الربع الساب .  732في المئـــة ) 0.31
 .43في المئة ) 30..في حين سجلل ارتفاعًا نسبتـ 

مليـــــار ريــــال( مطارنـــًة بالربـــــع المطابــــل مــن ال ـــام 
 السابــــ .
وارتفع عرر المشتركين في الصناري  االست مارية  

في المئــة  730م بنسبة 7102في الربع ال ال  من عام 
ألف مشــترك، مطارنة  7.037مشترك( ليـــبل   0.20)

مشترك( في الربع  0720في المـــــئة ) 739بارتفاع نسبتـ 
 930الساب ، وسجل عرر المشتركين ارتفاعًا سنويًا نسبتـ 

مشترك( مطارنًة بالربع المطابل من  4.90في المئة )
ال ام الساب . أمـا بالنــــسبة لـ رر الصـــــناريـ  ال املـة، فـطـر 

م 7102الصفطال المنفذة ف ل الربع الرابع من عام 
مليون  30.في المئة ليبل  حوالي  7437ارتفاعًا نسبتـ 

في المـئة في الربـع  0130صفطة، مطارنة بارتفاع نسبـتـ 
السـابــــ ، وسجـــــــل عرر الصفطال انففامًا سنويًا نسبتـ 

في المـئــة مطارنـــــًة بالربع المطابـل من ال ام الساب   0934
 .(2)رسم بياني رقم 

 
 ثا  اا:   اد    الس ث ار    ً                  

ارتفع حجمالي أصول صناري  االست مار المرارة      
من قبل شركال االست مار في الربع ال ال  من عام 

مليار ريـال( ليبل   737في المئـــة ) 731م بنسبة 7102
في  .03مليـــار ريـال، مطارنـة بارتفاع نسبتــــ  00732
مليار ريـال( في الربع الساب . كما حط   034المئـــة )

مليار ريـال(  132.في المئة ) 232.ارتفاعًا سنويًا نسبتـ 
 مطارنًة بالربع المطابل من ال ام الساب .

وبتحليل حجمالي صناري  االست مار، ي حي  
ارتفاع ايصول المحلية في الربع ال ال  من عام 

مليــــار ريـال( لتبلـــ   032في المئة ) 730م بنسبة 7102

                                                         

                                   

                                  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
  ريا   مليار                                  
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في  30..0الممنوحة من صنرو  التنمية الاراعية بنسبة 
مليون ريـال( مطارنة بانففا  نسبتـ  07139المئة )
مليون ريـال( في الربع الساب ،  .293في المئة ) 0.32

وارتف ل الطرو  الممنوحة من بنك التنمية االجتماعية 
فــي  7139م بنسبــــة 7102في الربـــع ال اني مــن عـــــام 

مليون ريـال( مطارنة بانففا  نسبتـ  72037المئـــة )
مليون ريـال( في الربع الساب ،  90230في المئة ) .703

وارتف ل الطرو  الممنوحة من صنرو  التنمية 
 00032فـي المئــة ) 0430الصناعية الس وري بنسبة 

فــي المئـة   239.مليون ريـال(، مطـارنة بانففا  نسبتــ 
مليون ريـال( في الربع الساب . وانففمل  7732.)

الطرو  الممنوحة مــــــن صنرو  التنمية ال طارية بنسبـــــة 
مليار ريـال( مطارنة بانففا   030فــي المئـــــة  ) 9731
مليار ريـال( في الربع  0.232في المئة ) 30.نسبتـ 

 الساب . 
وبالنسبة لتسرير مبال  اإلقرا  ف ل الربع ال اني 

م ي حي ارتفاع حجم المبال  المسررة حلق .710من عام 
فــــــــــي  4039صنــــرو  التنمية الصناعية الس وري بنسبـــــــة 

مليــون ريـال( مطـــارنــــة بانففا  نسبتـــ  00.30المئـــــــة )
مليون ريـال( في الربع  7732.فـــــي المئــــــة ) 0032

الساب ، في حين انفف  حجم المبال  المسررة حلق بنك 
 09934في المئـــــة ) 7034التنمية االجتماعية بنسبة 

في المـــئــــة  7032مليــــون ريـال( مطارنـــــة بانففـــا  نسبتـــ 
مليون ريـال( في الربع الساب ، وانففمل  4130.)

المبال  المسررة حلق صنرو  التنمية الاراعية بنسبة 
مليون ريـال(، مطارنـــة بارتفاع  .773في المئة ) .0.3
مليون ريـال( في الربع  .023في المئـــة ) 0732نسبتـــ 

الساب ، وانففمل المبال  المسررة حلق صنرو  التنمية 
مليون ريـال( مطارنة  .2في المئة ) 039ال طارية بنسبة 

صناري  عاملة عن الربع ال اني من ال ام  .اار ب رر 
 صنرو . 722نفسـ ليبل  

 
  اسعاا:  ؤسسات    ر ض        ة    ً                         

حشارة حلق أحر  البيانال المتوفرة عن مؤسسال 
اإلقرا  المتفصصة، سجل حجمالي الطرو  الطائمة 

م انففامًا نسبتــــــ 7102ف ل الربع ال اني مـن عــــام 
 7.437مليار ريـال( ليبل  حوالي  130في المئـــــة ) 137

في  1317مليار ريـال، مطارنة بانففا  تفيف نسبتـ 
مليون ريـال( في الربع الساب . وحط  في  2.المئة )

م ارتفاعًا سنويًا نسبتـ 7102نهاية الربع ال اني من عام 
مليار ريـال(. أما فيما يفم  030فـي المئة ) 130

حجمالي الممنو  الف لي من الطرو  في الربع ال اني من 
في المئة          .003م، فطر انفف  بنسبة 7102عام 

في  .73.مليار ريـال( مطارنـة بانففا  نسبتـ  130)
مليار ريـال( في الربع الساب ، وسجل  .73المئة )

في المئة. وانفف  حجمالي  230.انففامًا سنويًا نسبتـ 
الطرو  المسررة لمؤسسال اإلقرا  المتفصصة في 

 130في المئـــة ) 731م بنسبة 7102الربع ال اني من عام 
في المئة     .773مليار ريـال(، مطارنـة بانففا  نسبتــ 

مليار ريـال( في الربـع الساب ، وسجل انففامًا  039)
في المئة. وبل  صافي حقـرا   .723سنويًا نسبتـ 

مؤسسال اإلقرا  المتفصصة في الربع ال اني من عام 
مليون ريـال، حي  كان مجموع  92.32م 7102

الطرو  المسررة حلق مؤسسال اإلقرا  المتفصصة 
أكبر من الممنو  الف لي منها ف ل الربع ال اني من عام 

 م.                          7102
وبتفصيل مؤسسال اإلقرا  المتفصصة ف ل   

م، ي حي ارتفاع الطرو  7102الربع ال اني من عام 
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(، والتأكير كذلك علق التاامال .المالية )المبرأ رقم 
ومسئوليال الُممول تجاه عميلة والتي من أهمها 
التحط  من ُم ئمة المنتج الحتياجال ويروف ال ميل 
وشر  تبي ة الُمنتج وتكاليفـ وما ينتوي عليـ من 
ماايا ومفاتر بشكل وامح ومفهوم لل ميل، حمافة 
حلق تطريم النصح والمشورة لل م ء الذين تواجههم 
ص وبال مالية وال مل م هم للتغلال علق تلك 
الص وبال قبل الُممي في اتفاذ حجراءال قانونية في 

 حطهم.
 تتبي  النهج المؤقل والترتيال االنتطالي الصارر من

لجنة باال لإلشراف البنكي للم الجة التنييمية 
للمفصصال المحاسبية المت لطة بالم يار الرولي 

( IFRS4"ايروال المالية" ) 4للتطرير المالي رقم 
( IASBوالم تمر من مجلس م ايير المحاسبة الرولي )

 0م والذي رفل حيا التنفيذ ابتراء من 7109في عام 
م ونشر تفاصيل أ ر الترتيبال االنتطالية 7102يناير 

علق نسال رأس المال والراف ة المالية في حفصاحال 
 الركياة ال ال ة.

 عممل المؤسسة علق جميع البنوك ال املة في
المملكة بالتأكير علق عرم فتح حسابال فاصة بإيراع 
حيرارال أو مبال  لجهال حكومية أو شبـ حكومية حال 

 ب ر موافطة واارة المالية.
 وّحرل المؤسسة آلية احتساال الس ورة لجميع البنوك

والمصارف وشركال التمويل ال املة في المملكة 
وارتباتها بما يصرر عن واارة ال مل والتنمية 

 االجتماعية. 
 أكرل المؤسسة علق جميع البنوك والمصارف ال املة

في المملكة بمرورة نشر المفالفال البنكية الصارر 
في شأنها قرارال جاائية من المؤسسة في تطاريرها 
السنوية تحل بنر "قرارال مؤسسة النطر ال ربي 
الس وري الجاائية" علق أن يتممن النشر موموع 
جمالي مبل   المفالفة وعرر الطرارال الجاائية وا 

 الغرامال بالريـال الس وري.

مليون ريـال( في  2230في المئة ) 037بانففا  نسبتـ 
 الربع الساب .

 

عاشر  :    طور ت   شر ف ة و   شر عات     رف ة   ل     ً                                             
    1 2  ربع   ر بع    عا                      

 حلاام البنوك بتممين بيانال كمية ونوعية عن أنشتتها
مع المنشآل الصغيرة والمتوستة في التطرير السنوي 

م، وذلك من أجل 7102لمجلس اإلرارة اعتبارًا من عام 
ايارة فاعلية وحرال المنشآل الصغيرة والمتوستة رافل 

 البنوك.
 التأكير علق البنوك ب رم متالبة المرأة بالحصول علق

موافطة ولي ايمر عنر تطريم الفرمال لها أو حنهاء 
اإلجراءال الفاصة بها مالم يكن هناك سنر نيامي 
لهذا التلال، وااللتاام بما ورر في ايمر السامي الكريم 

 في تسهيل اإلجراءال.
  استحرا  موابت ت ليمال حسنار المهام لترف  ال

لفروع البنوك ايجنبية ال املة في المملكة واست انتها 
بالمراكا الرئيسية/اإلقليمية أو الكيانال أعماء 

 المجموعة.
 ألامل المؤسسة البنوك تتبي  المبارئ التوجيهية إلرارة

الصاررة من  )Step-in Risk(وقياس مفاتر الترفل 
لجنة باال لإلشراف البنكي ممن مباررة رول مجموعة 

، والمت لطة بمفاتر الترفل في رعم )G71(ال شرين 
كيانال تجارية مستطلة بمبال  تتجاوا التاامال البنك 
الت اقرية مع تلك الكيانال عنر مواجهة تلك الكيانال 
مائطة مالية. وتهرف المبارئ حلق ت ايا ف الية حرارة 
وقياس مفاتر الترفل وتففي  تأ يرها علق رأس 

 المال ومستوى السيولة للبنك.
 أكرل المؤسسة علق جميع البنوك وشركال التمويل

ال املة بالمملكة بمرورة االلتاام علق ما تممنتـ 
مبارئ حماية عم ء المصارف وشركال التمويل من 

نصاف )المبرأ رقم  (، 0مرورة الت امل ب رل وا 
(، والت طيف والتوعية 7واإلفصا  والشفافية )المبرأ رقم 
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 لجنة عليا لمكافحة الفسار.حنشاء 
 الموافطة علق تنييم المركا الس وري للشراكال

 .االستراتيجية الرولية
 الموافطة علق تنييم مكتال اإلرارة االستراتيجية

 بـمـجلـس الشؤون االقتصارية والتنمية.
 الموافطة علق موابت الرعم المطرم من ف ل برنامج

 .حساال المواتن
 الموافطة علق فتة حماية المستهلك في يل

 اإلص حال االقتصارية.
 الموافطة علق االستراتيجية الشاملة لطتاع الت رين

 والصناعال الم رنية.

 أصررل المؤسسة ت ليمال تو ي  الشهارال ايكاريمية
 والمهنية لل املين بالطتاع المصرفي.

 
  حاد  عشر: أبرز    طور ت         ة في  ال   اد                                                

    1 2   عا             ر بع        سعود    ل   ربع                   
."حنشاء صنرو  باسم "صنرو  التنمية الوتني 
 ت ريل اسم )مجلس المنافسة( ليكون: الموافطة علق

 "الهيئة ال امة للمنافسة".
.الموافطة علق نيام التجارة بالمنتجال البترولية 
.الموافطة علق نيام مكافحة غسل ايموال 
.الموافطة علق نيام مكافحة جرائم اإلرهاال وتمويلـ 


