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وارتفعت مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين  
م بنسبة بلغت 9102الخاص والعام خالل الربع الثاني من عام 

مليــــار ريـــــال، وتشير التقديرات  0.16.1في المئة لتبلغ  0.1نحو 
األولية إلى تحقيق فائض في ميزان الحساب الجاري خالل الربع 

مليار ريـال مقارنًة بفائض  9..2م مقداره 9102األول من عام 
 م..910مليار ريـال في الربع المقابل من عام  2.2.مقداره 

انخفضت القيمة اإلجمالية لعمليات نظام سريع خـــالل 
في المئــــــــة          02.1م بنسبـــة 9102الربــــع الثاني من عـــــام 

مليار ريـال، وبلغ  01.106.1مليار ريـال( لتبلغ  0.6...0)
إجمالي العمليات المنفذة من خالل أجهزة الصرف اآللي خالل 

مليون عملية  ..692م ما يقارب 9102الربع الثاني من عام 
مليار ريـال شملت عمليات  ..0.2بإجمالي سحوبات نقدية قدرها 

وسجل المؤشر العام ألسعار األسهم  .المصارف وعمليات مدى
 .1.1م بنسبة 9102ارتفاًعا ربعًيا في نهاية الربع الثاني من عام 

 نقطة. 99...في المئة ليبلغ 

ارتفع إجمالي أصول صناديق االستثمار المدارة من قبل 
م بنسبة     9102شركات االستثمار في الربع األول من عام 

مليـــار ريـال.  ..002مليار ريـال( ليبلغ  1.2في المئـــة ) 1.0
وانخفض إجمالي الممنوح الفعلي من القروض في الربع األول من 

مليار ريـال(، وكذلك  9.9في المئــــة ) 1.9.م بنسبة 9102عام 
إجمالي القروض المسددة لمؤسسات اإلقراض المتخصصة في 

في المئـــة              ..96م بنسبة 9102الربع األول من عام 
 مليار ريـال( وذلك حسب أحدث البيانات المتوفرة. 0.6)

م  9102قررت مؤسسة النقد خالل الربع الثاني من عام 
االبقاء على معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس              

)Reverse Repo Rate(   في المئة، وكــــذلك  9.61عند
قــــررت اإلبقاء على معـــدل عـــــائد اتفاقيــــات إعــــــادة الشـــــراء             

)Repo Rate(   في المئة. وظلت نسبة االحتياطي  11..عند
في المئة، وعلى   1.1القانوني على الودائع تحت الطلب عند 

في المئة. كما استمرت  2.1الودائع الزمنية واالدخارية عند 
المؤسسة بالحفاظ على سقف االشتراك األسبوعي للبنوك المحلية 

مليار ريـال خالل الربع الثاني  1..في أذونات المؤسسة بمقدار 
م. انخفض متوسط أسعار الفائدة على الودائع بين 9102من عام 

في الربع الثاني   )SAIBOR(المصارف المحلية لمدة ثالثة أشهر
 في المئة.  9..9م ليصل إلى 9102من عام 

( خالل الربع .سّجل عــــرض النقـــــود بتعريفــه الشامــــل )ن 
فـــي الــمئـــة،        1..م ارتفاًعا نسبتــــــه 9102الثاني من عـــام 

م 9102وارتفعت القـاعدة النقـــدية خــالل الربع الثاني مــن عـــام 
فــي المـــــئة. وتشير البيانات األولية  0.16بنـــــسبة بلغت نحو 

للمركز المالي للمؤسسة إلى تسجيل إجمالي الموجودات األجنبية 
في  9.1م ارتفاًعا نسبته 9102خالل نهاية الربع الثاني مـــن عام 

مليـار ريـال، وسجل إجمالي األصول  ...020المئـــــة لتبلغ 
م 9102االحتياطية لمؤسسة النقد خالل الربع الثاني من عام 

 ...029مليار ريـال( ليبلغ  61.1في المئة ) 9.1ارتفاعا نسبته 
 مليار ريـال.

سجل إجمالي الودائع المصرفية خالل الربع الثاني من 
 0111.1في المئــة ليبلغ نحو  1..م ارتفاًعا نسبته 9102عــــــام 

بلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف و   مليار ريـال.
 2...92م حوالي 9102التجارية بنهاية الربع الثاني من عام 
 في المئـــة. 1..مليـــار ريـال، مسجاًل بذلك ارتفاًعا بنسبة 

 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 

 المحلي.
 

 معدل العائد واًلحتياطي القا و ي 1-1

م  9102قــررت الــمــؤســســة خــالل الــربــع الــثــانــي مــن عــام   
اإلبـقــاء عــلــى مـعــــــــــــــدل عـــــــــــــــائـد اتــفـــــــــــاقـيــات إعــــــــــــــــــــادة الــــــــشــــــــــــــراء 

في المئـة،  9.61عند   )Reverse Repo Rate(الـــمعــــاكس
وكــــذلك قــــررت اإلبقاء على معـــدل عـــــــائـد اتـفـاقـيـــــــــات إعــــــــــــادة 

 في المئة.  .( عند  )Repo Rateالشـــــراء

وقـد بــلـغ الــمـتـوســط الـيــومـي لـمـا قـامـت بـه الــمـؤسـســة مــن   
مـلـيـار ريــال خـالل  0.19عمليات اتفاقيات إعادة الشراء نـحـو 

مـلـيـون ريــال فـي  1...م مـقـابـل 9102الربع الثاني من عـام 
م، فــيــمــا بــلــغ الــمــتــوســط الــيــومــي 9102الــربــع االول مــن عــام 

مــلــيــار ريـــال لــلــربــع  21.6التــفــاقــيــات إعــادة الشــراء الــمــعــاكــس 
مـلـيـار ريــال فـي  1..1م مقـارنـة بـنـحـو 9102الثاني من عام 

 . 9102الربع االول من عام 

وظــلــت نســبــة االحــتــيــاطــي الــقــانــونــي عــلــى الــودائــع تــحــت   
في المئة، وعلـى الـودائـع الـزمـنـيـة واالدخـاريـة  1.1الطلب عند 

 في المئة.   2.1عند 
 

 أسعار الفائدة 1-2

لتشـجـيـع الـمـصـارف الـمـحـلـيـة عـلـى تـوجـيـه السـيـولـة نـحـو  
ــمــؤســســة بــالــحــفــاظ عــلــى ســقــف االشــتــراك  اإلقــراض، اســتــمــرت ال

مـلـيـار  1..األسبوعي للبنوك المحلية في أذونات المؤسسة بـمـقـدار 
م. وانخفض متوسط أسـعـار 9102ريـال خالل الربع الثاني من عام 

الـفـائـدة عـلـى الـودائـع بــيـن الــمـصـارف الــمـحـلــيـة لـمــدة ثـالثــة أشـهــر 
)SAIBOR(   9..9م ليصل إلى 9102في الربع الثاني من عام 

في المئة. وبـلـغ الـفـارن بـيـن مـتـوسـط أسـعـار الـفـائـدة عـلـى الـودائـع 
لفترة ثالثة أشهر خـالل   )LIBOR(والدوالر  )SAIBOR(بالريـال 

نـقـطـة أسـاس لصـالـا الـريـال  9.م نـحـو 9102الربع الثاني لـعـام 
م. أمـا 9102نقطة أساس في الربع االول لعام  92مقارنة بـحوالي 

بالنسبة لسعر صرف الريـال مـقـابـل الـدوالر فـقـد اسـتـقـر عـنـد سـعـره 
 ريـال. 16..الرسمي البالغ 

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

 م. 9102مقايضة مع البنوك المحلية في الربع الثاني من عام 
 

 ثا ياا: التطورات ال قدية 

 عرض ال قود 2-1

( خالل الربع .سّجل عــــرض النقـــــود بتعريفــه الشامــــل )ن  
ــــــــــــــه 9102الــثــانــي مــن عـــــــــام  فـــــــــي الــــــمــئـــــــــــة           1..م ارتــفــاًعــا نســبــتــــــ

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــًة  6..0.1مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ نـحـو  66.1) 
مـلـيـــــــار ريــال( فـي الـربــــــــع  ..91في المئة ) 0.6بانخفاض نسبته 

فــــي الـمـئـــــــــــــة       1..السابــق. في حين حقق ارتفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـــــــه 
مــلــيــار ريـــال( مــقــارنــًة بــالــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق    12.9) 

 (.0)رســــم بيانـــي رقـــــــم 

خالل الـربـع الـثـانـي (  .وبتحليل مكونات عرض النقود )ن 
م، ُيـالحـا ارتـفـاي عـرض الـنـقـود بـتـعـريـفـه الضـيـق 9102من عام 

مليار ريـال( ليـبـلـغ  29.0في المئة ) 26..( بنسبة بلغت نحو 0)ن
في المئـة مـن  11.2مليار ريـال مشكلًة ما نســبته  0911.9حوالي 

فـي  1.10(، مـقـارنـًة بـارتـفـاي نسـبـتـه .إجمالي عرض النـقـــــــــود )ن
مليون  ريـال( خالل الربع السابق، فـيـمـا سـجـل ارتـفـاًعـا  1.9)  المئة

مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع  61.2فـي الـمـئـة ) 2.9سنوًيا نسبـتـه 
( فقد سـجـل خـالل 9المقابل من العام السابق. أما عرض النقود )ن
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فـي الـمـئـــــــــة       1..م ارتـفـاًعـا نسـبـتـه 9102الربع الثاني من عـــــــــــــــام 
مـلـيـار ريــال مشـكـلـًة مـا  6..012مليار ريـال( ليـبـلـغ نـحـو  22.2) 

( مـقـارنـة .فـي الـمـئـة مـن إجـمـالـي عـرض الـنـقـود )ن 21.1نسبتـه 
مـلـيـار ريــال( فـي  ...0فـي الـمـئـــــــة ) ..1بانخفاض ربعي نسـبـتـه 

فـي الـمـئـــــــة       2..الربع السابق، فيما سـجـل ارتـفـاًعـا سـنـــــــوًيـا نسـبـتـه 
 مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. 2..1)
 

 القاعدة ال قدية 2-2

ارتـفـعـت الـقــــاعـدة الــنـقــــــــديـة خــــالل الـربـع الــثـانـي مــــن عـــــــام 
 91.1.مليار ريـال( لتبلغ  6.1فــي المـــــئة ) 0.16م بنـــــسبة 9102

فــــي الــــمــــئــــة                  1..9مــــلــــيــــار ريـــــال، مــــقــــارنــــة بــــارتــــفــــاي نســــبــــتــــه 
مليار ريـال( في الربع السابق، وحققت انخفاًضا سنوًيا نسبتـــــه  1..) 

مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من الـعـام  .1.1في المئــــة ) 1.9
السابق. وبتحليل مكونات القاعدة النـقـديـة، يـالحـا أن الـودائـع لـدى 

 6..م انـخـفـضـت بـنـسـبـة 9102المؤسسة في الربع الثاني من عام 
مـلـيـــــار ريــال،  019.1مليار ريـال( لـتـــــبـلـغ نــــــحـو  1..في المئة  )

مليار ريـال( في الـربـع  6.1فـــي المــئة ) 6.1نــســـبته  بارتفايمــقارنًة 
مـلـيـار  6..0في المئـة ) ..0السابق، وسجلت ارتفاًعا سنوًيا نسبته 

ريـال( مقارنًة بالربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق. وسـجـــل الـنـقـد فـي 

مليار ريــال( لـيـبـلـغ  9..في المئـــة ) ..01الصندون ارتفاًعا نسبته 
فـي الـمـئـة  9.2مليــــار ريـــال، مقارنــــًة بانخفاض نسبتــــه  0...نحو 

 مليار ريـال( في الربع السابق، وسجل انخفاًضا سنوًيا نسبته 1.2) 
مليار ريـال( مقارنًة بالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام  1..في المئة ) ...

السابق. في حين ارتفع النقد المتــــــداول خــــــاـر الـمـصـــــــارف بـنـسـبـة 
مـلـيـار ريــال،  ..021مليار ريـال( ليبلغ نحو  1.0في المئـــة ) ...

مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع  2.1في المئة ) 9.6مقارنًة بارتفاي نسبته 
فـــي الـــمـــئـــــــة               1.6الســـابـــق. وســـجـــــــــــــــل ارتـــفـــاًعـــا ســـنـــويـــــــــًـــا نســـبـــتـــه 

 مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. 1.26)
 

 ثالثاا: تطورات المركز المالي لمؤسسة ال قد العربي السعود 

تشير البيانات األولية للمركز المالي للمؤسسـة إلـى تسـجـيـل 
م 9102إجمالي الموجودات األجنبية خــالل الربع الثاني مــن عـــــام 

 ...020مليار ريـال( ليبـلـغ  22.1في المئـــــة ) 9.1ارتفاًعا نسبته 
فــــي الــــمــــئــــة                   1.1مــــلــــيـــــــــار ريـــــال، مــــقــــارنــــة بــــارتــــفــــاي نســــبــــتــــه 

مليار ريـال( خالل الربع السابـــق، وسجـــلت ارتفاًعا سـنـويـــــًـا  00.9) 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع الـمـقـابـل  1..9فـي المئـــة ) 0.96نسبتـــه 

من العام السابق. كما سجل صــافــــــــي األصـــول األجــــــنـبـيـــة خــــالل 
فــــــــي الـمـــــــئـة      9.1م ارتـفـاًعـا نسـبـــــتـه 9102الربع الثاني مــن عـــام 
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مليــــار ريــــال، مقارنــــــًة بـارتـفـاي  0.22.1مليار ريـال( ليبلغ  61.1) 
مـلـيـار ريــال( فـي الـربــــع السـابـق،  09.2في الـمـئـــــــــــة ) 1.1نسبتـــه 

مـلـيـار ريــال(  91.1فـــي المئـــة ) 0.6وسجــــل ارتفاًعا سنــوًيا نسبتــه 
مقارنًة بالربع الـمـقـابـل مـن الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق )رسـم بـيـانـي   

 (. 9رقم 

وحقق إجمالي الودائع بالعملة المحلية لجهات أجنبية خــــالل 
فــــي الـمـئـــــة      ..1م انـخـفـاًضـا نسـبـتـه 9102الربع الثاني مــن عـــــام 

ـــــــــــًة  02.2مــلــيــار ريـــال( لــيــبــلــغ نــحــو  0.0)  ــــــــار ريــــــال، مــقـــــارنـ مــلــيــــــ
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  0.1في المئــــــة ) 2.1بانخفاض نسبتـــــه 

ــــــــجــل انــخــفــاًضــا ســنــوًيــا نســبــتــه  فــي الــمــئــة                     99.9الســابــق، كــمــا ســـ
 مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. 2.0)

 

 األصول اًلحتياطية 1-.

سجل إجمالي األصول االحتـيـاطـيـة لـمـؤسـسـة الـنـقـد خــــالل  
فــي الــمــئــة          9.1م ارتــفــاًعــا نســبــتــه 9102الــربــع الــثــانــي مــــــن عـــــــــام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنـة بـارتـفـاي  ...029مليار ريـال( ليبلـغ  61.1) 
مليار ريـال( خالل الربع السابق، فـيـمـا  00.0في المئة ) 1.1نسبته 

مــــــلـيـــــــار ريــــــــــال(  2..9في المئة ) 0.9سّجل ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. وبتـحـلـيـل مـكـونـات إجـمـالـي 

م مـقـارنـًة 9102األصول االحتياطية خــالل الربع الثاني مــن عــــــام 
بالـربـع السـابـق، فـقـد ارتـفـع وضـع االحـتـيـاطـي لـدى صـنـدون الـنـقـد 

 0..مليار ريـال( لـيـبـلـغ نـحـو  .1.2في المئـــة ) ..1الدولي بنسبة 
مليار ريـال، وانخفضت االستثمارات في األوران المالية فـي الـخـاـر 

مـلـيـار  00.1.2مليار ريـال(. لـتـبـلـغ  21.0في المئة ) ...بنسبة 
ريال، وفي المقابل، ارتفع النقد األجنبي والودائـع في الخــــاـر بنسـبـه 
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مـلـيـار ريــال،  110.9مليار ريــال( لـتـبـلـغ  2..2في المئــة ) 06.6
فــي الــمــئــة          6.1وارتــفــع رصــيــد حــقــون الســحــب الــخــاصــة بــنــســبــة 

مـلــيـار ريــال، واســتـقــر احـتــيـاطــي  9.1.مــلـيـار ريــال( لــيـبــلـغ  0.1) 
 (. .مليار ريـال )رســـم بيــــانــي رقـــم  0.1الذهب عند 

 

 رابعاا: تطورات ال شاط المصرفي

 الودائع المصرفية 4-1

سجل إجمالي الودائع المصـرفـيـة خـالل الـربـع الـثـانـي مـن   
مـلـيـار ريــال(  22.1في المـئـــــة ) 1..م ارتفاًعا نسبته 9102عــــــام 

فـي  9.1مليار ريـال، مقارنة بانخفاض نسـبـتـه  0111.1ليبلغ نحو 
مليار ريـال( خالل الربع السابق، وشهد ارتفاًعا سنـوًيـا  9.2.المئة )
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل مـن  ...1في المئـة ) 2..نسبته 

 العام السابق. 

وبتحليل مكونات الودائع حسب النـوي خـالل الـربـع الـثـانـي   
 6..م، يتضا ارتفاي الودائع تحت الطلب بـنـسـبـة 9102من عــــــام 
مـلـيـار ريــال،  0112.2مليار ريــال( لـتـبـلـغ نـحـو  1.1.في المئة )

مـلـيـار ريــال( خـالل  2.2فـي الـمـئـة ) 1.2مقارنـة بانخفاض نسبته 

الربع السابق، وحققت الودائع تحــت الـطـلـب ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن  61.1فـي المئــــــة ) 2.2

فـي  ..0العام السابق. وارتفعت الودائــــــع الزمنية واالدخارية بنسـبـة 
مــلــيــار ريـــال، مــقــارنــة  ....2مــلــيــار ريـــال( لــتــبــلــغ  ..1الــمــئــــــــة )

مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  6..0في المئة ) 0..بانخفاض نسبته 
الــمــئــة       فــي  0..السـابــق، فــي حــيـن حــقــقــت ارتــفـاًعــا ســنــوًيــا نسـبــتــه 

ريـــال( مــقــارنــًة بــالــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق. مــلــيــار  1..0) 
فـي الـمـئـة  0..وسجلت الـــودائع األخـرى شبه النقدية ارتفاًعا بنسبة 

مــليــــار ريــــال مقارنـــــــــة بـانـخـفـاض  012.2مليار ريـال( لتبلغ  6.9) 
مليار ريـال( خالل الربع السـابــــق،  02.6فــي المئــــــــة ) 1.2نسبتــــه 

مـلـيـار  .1.2فـي الـمـئـــــة ) 1.9فيما حــققت ارتفاًعا سنوًيـا نسـبـتـــــه 
 (.2ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق )رســم بيـاني رقــم 

  
  موجودات ومط وبات المصارف التجارية 4-2

بلغ إجمالي الـمـوجـودات والـمـطـلـوبـات لـلـمـصـارف الـتـجـاريـة 
مليـــار ريـال،  2...92م حوالي 9102بنهاية الربع الثاني من عام 
مـلـيـار ريــال(،  12.0في المـئـــــــة ) 1..مسجاًل بذلك ارتفاًعا بنسبة 
مـلـيـار ريــال(  2..1في المئـــــــة ) 1.12مقابل ارتفاي طفيف نسبته 
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فـي الـمـئـة     6.9خالل الربع السابق، وسـجـل ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
 مليار ريـال(. 090.2)

 

 الموجودات والمط وبات األج بية ل مصارف التجارية 4-3

سجل إجمالي األصول األجنبية للمصارف التجارية خـالل   
فــــي الــمـــئـــــة     0.2م ارتفاًعا نـــسـبـتـــــه 9102الــربع الثاني مــن عــام 

مـلـيــار ريــال، مــقـارنـــــة  901.1مـلـيــار ريــال( لــتـبـلـغ حـوالـي  1..) 
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  0..في المئـــــة ) 1..بانخفاض نسبته 

مليار  00.1في المئــة ) 2.2السابق، وشهد انخفاًضا سنويـًا نسبته 
ريـال( مقارنًة بالربع المقابـل مـن الـعـام السـابـق، وشـكـلـت األصـول 

م 9102األجنبية للمصارف التجارية بنهاية الربع الثاني من العـام 
في المئة من إجـمـالـي أصـول الـمـصـارف الـتـجـاريـة  2..ما نسبته 

في المئــــة في نهاية الربع السابـــق. وسجلـت  2.1مقارنًة بما نسبته 
المطلوبات األجنبية للـمـصـارف الـتـجـاريـة خـالل الـربـع الـثـانـي مـن 

مـلـيـار ريــال(  1.0فـي الـمـئـة ) 1.2م ارتـفـاًعـا نسـبـتـه 9102عام 
 ..01مليـار ريــال، مــقـــــارنـًة بـارتـفـاي نسـبـتـه  0..00لتبلغ حوالي 
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربــع السـابــــق. وحـقـقـت  06.1فـــــي الـمـــئـة )

مليار ريـال( مقارنـًة  1..9فــي المـئة ) 0.1.ارتفاًعا سنـويــًا نسبتــه 

فـي  2.2بالربع المقابل من العام السابق، مشكلًة بـذلـك مـا نسـبـتـه 
المئة من إجمالي مطلوبات المصارف التجارية مقارنـًة بـمـا نسـبـتـه 

في المئة في نهاية الربع السابق. وانخفـض صـافـي األصـول  2.1
م 9102األجنبية للمصارف التجارية بنهاية الربع الثاني مـن عـام 

مـلـيـار ريــال  21.2مليار ريـال( ليبلـغ  2.1في المئة ) 2.1بنسبة 
مـلـيـار ريــال(  1..9فــــي الـمـــئـة ) ...0مقــارنًة بانخفاض نسبتــه 

ق. وشهد صافي األصول األجنبية لـلـمـصـارف ــخـــالل الربــــع الساب
مليار ريال( مقارنـًة  2.1.في المئة ) 6..9انخفاًضا سنوًيا نسبته 

 (.6بالربع المقابل من العام 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(  92.1في المئة ) 0.1م بنسبة 9102الثاني من عام 
فـي  9.1مليــــار ريــــــــــال، مـقـارنــــــــًة بـارتـفـاي نسـبـتـه  0.16.1لتبلغ 

مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع السـابـق، وسـجـلـت ارتـفـاًعـا  2..2المئـــة )
مـلـيـار ريــال(. وانـخـفـضـت  ..012فــــي المئـــــة ) 1.9سنوًيا بنسبــة 

نسبة مطلوبات المصارف التجارية من الـقـطـاعـيـن الـخـاص والـعـام 
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فـي الـمـئـــــــــة مـقـارنـة  000.9من إجمالي الودائـــــع الـمـصـرفـيـة إلـى 
 في المئة في نهاية الربع السابق. 009.1بنسبة 

 

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

ارتفعت مطلوبات المصارف التـجـاريـة مـن الـقـطـاي الـخـاص 
ــثــانــي مــن عــام  ــنــســبــة 9102خــالل الــربــع ال ــمــئــة           0.1م ب فــي ال

مــلــيــار ريـــال، مــقــارنــة  0216.1مــلــيــار ريـــال( لــتــبــلــغ نــحــو  06.2) 
مـلـيـار ريـــال( خـالل الـربــع  02.1فـي الـمـئـة ) 0.1بـارتـفـاي نسـبــتـه 

ــتــه  ــا نســب ــاًعــا ســنــوًي ــف ـــــــــــــــــة              9.1الســابــق، وســجــلــت ارت فــي الــمــئـــــــــ
مليار ريـال( مقارنًة بالربع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق. كـمـا  1.1.) 

انخفضت نسبة مطلوبات المصارف التـجـاريـة مـن الـقـطـاي الـخـاص 
م 9102إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثاني من عـام 

في المئـــــــــة فـي نـهـايــــــــــــــة  2.1.في المئة، مقارنة بنسبة  ..1.إلى 
 (.1الربع السابـــق )رسم بياني رقـــــــم 

 

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

ارتفـعـت مـطـلـوبـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة مـن الـقـطـاي الـعـام 
ــثــانــي مــن عــام  ــنــســبــة 9102خــالل الــربــع ال ــمــئــة           1..م ب فــي ال

مليار ريـال، مقارنـة بـارتـفـاي  211مليار ريـال( لتبلغ حوالي  ..02) 

مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع السـابـق،  1...فـي الـمـئـة ) 2.1نسبته 
مـلـيـار  10.6فــــي الـمـــئـــــة ) ..90وسجلت ارتفاًعا سنوًيا نـــسـبـتـــــــه 

ريــال( مـقــارنـًة بـالــربـع الــمـقــابـل مـن الـعــام السـابــق. وارتــفـعــت نســبــة 
إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاي العام إلى إجمالـي 

م إلـى 9102الودائع المصـرفـيـة فـي نـهـايـة الـربـع الـثـانـي مـن عـام 
في المئـــة فـي نـهـايــــــــة  1..9في المئة مقارنـــة بنسبة  ...9حوالي 

 (.                         1الربع السابــــق )رسم بياني رقم 

االئـتــمــان الــمـصــرفـي حســب اآلجــال خــالل الــربــع وبـتــحـلــيـل 
م مقارنة بالربع السـابـق، فـقـد حـقـق االئـتـمـان 9102الثاني من عام 

ـــفـــاًعـــا نســـبـــتـــه الـــمـــصـــرفـــي طـــويـــل األجـــل  ـــمـــئـــة               ..2ارت فـــي ال
مليار ريـال، مقارنة بارتفـاي  601.2مليار ريـال( ليبلغ نحو  90.2) 

مليار ريـال( خالل الربع السابق، وشهـد  9.2في المئة ) 1.6نسبته 
فــي المئــــــة  9.0االئتمان المصرفي متوسط األجـــل انخفاًضا نسبتــه 

مليار ريـال، مقارنة بارتفاي نسبـتـه  ..996مليار ريـال( ليبلغ  2.2) 
مــلــيــار ريـــال( خــالل الــربــع الســابــق، وشــهــد  6.6فــي الــمــئــة ) 9.6

فــي المئـــــــة  1.9االئتمان المصرفي قصــير األجــــل انخفاًضا نسبتــه 
مليار ريـال، مقارنة بارتفاي نسبتــه  102.2مليار ريـال( ليبلغ  ..0) 

ملـيـار ريــال( فـي الـربـع السـابـق )رسـم بـيـانـي  2.0في المئـة ) ..0
 (.1رقـــــــم 

 

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

ارتفع إجمالي االئتمان المصرفي الـمـمـنـوح حسـب الـنـشـا  
فـي  0.0م بـنـسـبـة 9102االقتصادي خالل الربع الثـانـي مـن عـام 

مـلـيـار ريــال،  0..026مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ حـوالـي  06.9المئة )
مـلـيـار ريــال( خـالل  01.1فـي الـمـئـة ) 0.9مقارنة بارتفاي نسبـتـه 

فـي الـمـئـة    0..الربع السابق، في حين حقق ارتفاًعا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
 مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق.  22.1)

وبتحليل االئتمان المصرفي الممنوح لألنشطة االقـتـصـاديـة 
م، يــالحــا ارتــفــاي االئــتــمــان 9102خــالل الــربــع الــثــانــي مــن عــام 

ــة            ..1لــقــطــاي الــتــجــارة بــنــســبــة الــمــصــرفــي الــمــمــنــوح  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ فــي الــمــئـــ
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فــي الــمــئــة        2..ولــقــطــاي الــخــدمــات بــنــســبــة مــلــيــار ريـــال(،  ...0) 
 1..ولقطاي الزراعة وصيـد األسـمـاك بـنـسـبـــــــــة مليار ريـال(،  9.2) 

فـي  9.6مليار ريـال(، وللقطاعات األخـرى بـنـسـبـة  1.6في المئـــة )
في الـمـئـــــــة  0.2مليار ريال(. ولقطاي التمويل بنسبــــة  ..02المئة )

فـي  0.1مليار ريـال(، ولـقـطـاي الـنـقـل واالتصـاالت بـنـسـبـــــــــة  1.1) 
مليار ريــال(، فـي حـيـن انـخـفـض االئـتـمـان الـمـصـرفـي  1.6المئـــة )

الممنوح لقطاي الماء والـكـهـربـاء والـغـاز والـخـدمـات الصـحـيـة بـنـسـبـة 
مليار ريال(، ولقطاي البناء والـتـشـيـيـد بـنـسـبـة  1..في المئة ) 1..0
لقطاي التعدين والمـنـاجـم بـنـسـبـة مليار ريال(، و  6.2في المئة ) 6.9
مليار ريـال(، ولقطاي الصناعة واإلنتاـ بنسـبـة  0.1في المئة ) 6.0
مــلــيــار ريـــال(، ولــلــقــطــاي الــحــكــومــي وشــبــه  ..6فــي الــمــئــة ) 2..

 مليار ريـال(. ..0في المئة ) 9.1الحكومي بنسبة 
 

 اًلحتياطيات ورأس المال واألرباح وفروع المصارف التجارية 4-5

ارتفع رأس مـال واحـتـيـاطـيـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة خــالل 
مـلـيـار  9..فـي الـمـئـــــــة ) ..9م بنسبة 9102الربع الثاني من عام 
 06.2مليار ريـال مقارنة بارتفاي نسبتـه  2..6.ريـال( ليبلغ حوالي 

مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع السـابـق، وسـجـل ارتـفـاًعـا  ..21في المئة )
مـلـيـار ريـال( مـقـارنـًة فـي الـربـع  91فـي الـمـئـة ) ..1سنوًيا نسـبـتـه 

المقابل من العام السابق. وانخفـضـت نسـبـة رأس مـال واحـتـيـاطـيـات 
المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفـيـة فـي نـهـايـة الـربـع 

فـي الـمـئـة مـقـارنـة بـمـا نسـبـتـه  90.2م إلـى 9102الثاني من عـام 
في المئة في الربع السابق. وبلغت أرباح المصارف التجاريـة  90.6

مليار ريــال مـقـارنـة  01.2م حوالي 9102في الربع الثاني من عام 
ملـيـار ريــال فـي الـربـع السـابـق، أي بـانـخـفـاض نسـبـتـه  2..0بنحو 
 01.1مليار ريــال(، مـقـارنـة بـارتـفـاي نسـبـتـه  9.2في المئة ) 90.9

                                                                        مليار ريـال( خالل الربع السابق.                                                                                               9في المئة )

وانــخــفــض عــدد فــروي الــمــصــارف الــتــجــاريــة الــعــامــلــة فــي 
م، 9102فرًعا في نهاية الربع الثاني من عام  9119المملكة ليبلغ 

أي بتراجع قدره ثالثة فروي مقـارنـة بـالـربـع السـابـق، وانـخـفـض عـدد 
الــفــروي بــمــقــدار أربــعــة فــروي مــقــارنــًة مــع الــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام 

 السابق.

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

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

ارتفع إجـمـالـي مشـتـريـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة مـن الـنـقـد  
فـي  1..0م بـنـسـبـة 9102األجنبي خـالل الـربـع الـثـانـي مـن عـام 

مليـــــــــــار ريــــــــال،  21.9.مليار ريـال( ليبلغ حوالي  019.9المئة  )
مـلـيـار ريــال(  ..2.في الـمـئـــــــــــــــــة ) 6.1مقــارنــــة بانخفاض نسبتــــه 

فـي الـمـئـة   9..0خالل الربع السابق. وسجل ارتفاًعا سنوًيا نسـبـتـه 
مليار ريـال(. وبمقارنة إجمالي المشتريــات من المـصـارف  0.1.0) 

فـي الـمـئـــة      1..9المحلية بالربع السابق يـالحـا ارتـفـاعـه بـنـسـبـــــــــة 
مليار ريـال(، وارتـفـعـت الـمـشـتـريــــــات مـن الـعـمـالء بـنـسـبـــــــة  9.1.) 

مليار ريـــــــال(، وارتفعت المـشـتـريــــــــــات مـن  21.2في المئـة ) 1.2.
مليار ريال(، وارتـفـعـت  6..في المئة ) 6..0مصادر أخرى بنسبة 

فـي الـمــئــة        06.1الـمــشـتــريــــــــــــات مـن الـمــصـارف الـخــارجـيــة بــنــسـبــة 
مليار ريال(، وانخفضت الـمـشـتـريـات مــن مـؤسـسـة الـنـقـــــــــــــد  66.1) 

 (.1مليـار ريـــال( )رسم بياني رقم  ..92في المئـــــة ) 6..9بنسبـــــة 

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

ارتفع إجمالي مبيعات المصارف التجارية مـن الـنـقـد األجـنـبـي 
فــي الــمــئــة          01.1م بــنــســبــة 9102خــالل الــربــع الــثــانــي مــن عــام 

مـلـيــار ريـــال، مـقــارنــــــــــة  111.2مــلـيـار ريــال( لـيـبــلـغ نـحــو  1..1) 
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  2.6.في المئــة ) 2.1بانخفاض نسبته 

فـي الـمـئـة      ..01السابق. وسجلت المبيعات ارتفاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
 المقابل من العام السابق. مليار ريـال( مقارنًة في الربع  001.0)

وبمقارنة إجمالي مبيعات المصارف من النقد األجنبـي بـالـربـع 
 2.1.2السابق يالحا ارتفاي المبيعات للوزارات أو البلديات بنـحـو 

 69.6مليار ريـال(، والمبيعات لمؤسسة النقد بنسبة  1.1في المئة )
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مليار ريـال(، والـمـبـيـعـات لـمـصـارف مـحـلـيـة بـنـسـبـة  0.2في المئة )
مليار ريـال(، والـمـبـيـعـات لـمـصـارف خـاـر  1.1.في المئة ) 9.6.

مـلـيـار ريـال(، والـمـبـيـعـات  2..9فـي الـمـئـة ) ..2الممـلـكـة بـنـسـبـة 
، الــتــحــويــالت  ــمــنــســوبــة أل ــراض مــحــددة )الســفــر إلــى الــخــاـر ال

مـلـيـار  ..1فـي الـمـئـة ) 1..الشخصية، مـقـاولـون أجـانـب( بـنـسـبـة 
في المئـــــة  2.2ريال(، والمبيعـــــات لعمالء آخرين في المملكة بنسبة 

مليار ريـال(. في حين انخفضت المبيعات لجهات حـكـومـيـة  01.2) 
 (.1)رســم بيانـــي رقـــم  مليار ريال(، 1.1في المئة ) ...بنسبة 
 

  امسسا: القطاع ال ارجي    ا                 

 التجارة ال ارجية                

م 9102ارتفعت قيمة الصادرات فـي الـربـع األول مـن عـام 
مـلـيـار ريــال مـقـارنـًة بـنـحـو  922.2في المئة لتبلغ نحو  9.0بنسبة 
م، حـيــث .910مـلـيـار ريــال فـي الـربـع الـمـقـابـل مـن عـام  922.9

 029.1في المئة لـتـبـلـغ  ..9ارتفعت قيمة الصادرات النفطية بنحو 
فــي الــمــئــة  ..0مــلــيــار ريـــال، وارتــفــعــت الصــادرات األخــرى بــنــحــو 

ارتفعـت قـيـمـة   مليـار ريـال. كما ..61)تشمل إعادة التصدير( لتبلغ 

فـي  1..م بنسبـة 9102الواردات )سيف( في الربع األول من عام 
 ..092م لـتـبـلـغ نـحـو .910المئة مقارنًة بالربع المقابـل مـن عـام 

 مليار ريـال. 

 م زان المدفوعات               

 الحساب الجار                  5-1

تشـيــر الــتـقــديـرات األولــيـة إلـى تـحــقـيــق فـائــض فــي مــيــزان   
م مـقـداره 9102الحساب الجاري خـالل الـربـع األول مـن عـام 

مليار ريـال في  2.2.مليار ريـال مقارنًة بفائض مقداره  9..2
م. ويعـود تـحـقـيـق هـذا  الـفـائـض .910الربع المقابل من عام 

 6..1إلى تـحـقـيـق فـائـض فـي مـيـزان السـلـع والـخـدمـات قـدره 
مليار في الربع الـمـقـابـل  6..1مليار ريـال مقارنًة بفائض قدره 

م، حــيــث ســجــل مــيــزان الســلــع فــائًضــا قــدره .910مــن عــام 
مليار ريـال وذلك نتـيـجـة الرتـفـاي الصـادرات السـلـعـيـة  0.1.2
مليار ريـال مقارنًة بـحـوالـي  922.2في المئة لتبلغ  9.0بنسبة 
م، .910مــلــيــار ريـــال فــي الــربــع الــمــقــابــل مــن عــام  922.9

فـي  1..وبالر م من ارتفاي الواردات السـلـعـيـة )فـوب( بـنـسـبـة 
مـلـيـار  006.6مليار ريــال مـقـارنـة بـنـحـو  002.1المئة لتبلغ 
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م، وكذلك تحـسـن عـجـز .910ريـال في الربع المقابل من عام 
مـلـيـار ريــال فـي الـربـع األول مـن  ..11حساب الخدمات من 

مليار ريـال في الـربـع األول مـن عـام  61.1إلى   م.910عام 
م. فيما انخفض فائض ميـزان الـدخـل األولـي فـي الـربـع 9102

مليار ريال مقابل حوالي  ..2م إلى نحو 9102األول من عام 
مليار ريـال في الربع المقابل من العام السابـق، وانـخـفـض  6.2

في المئة ليصـل إلـى  00.0عجز حساب الدخل الثانوي بنسبة 
مـلـيـار ريــال فـي الـربـع  2.2.مليار ريـال مقابل  6.1.حوالي 

 األول من العام السابق.
 

 : الحساب الرأسمالي                    5-2

سجل بند الـحـسـاب الـرأسـمـالـي خـالل الـربـع األول مـن عـام 
مليار ريـال مـقـابـل تـدفـق لـلـخـاـر  0.1م تدفًقا للخاـر بقيمة  9102
 مليار ريـال في الربع المقابل من العام السابق.  ..0بنحو 

 

 : الحساب المالي                 5-3

 ارتفع  بند صافي االستثمارات المباشرة خالل الربـع األول 
مـلـيـار ريــال، وذلـك بسـبـب ارتـفـاي  00.6م بـقـيـمـة 9102من عام 

مـلـيـار  01.9قيمة صافي حيازة األصول المالية في الخاـر بـمـبـلـغ 
ريـال عن قـيـمـة صـافـي تـحـّمـل الـخـصـوم فـي الـداخـل والـتـي قـدرت 

مليار ريـال. انخفض صافي استثمارات الحافظة بمبلـغ  2.1بحوالي 
مـلـيـار ريــال فـي الـربـع  2.1مليار ريـال، مقابل ارتفاي بـمـبـلـغ  1.0

المقابل من العام السابق. وارتفع صافي االستثمارات األخرى بـمـبـلـغ 
ملـيـــــــــــار ريــــــــــال فـي  91.1مليار ريـال، مقابل ارتفاي بمبلــــغ  1..0

ــعــام الســابــق. وســجــل صــافــي األصــول  ــل مــن ال ـــ ـــ ــمــقــابـ ــع ال ـــ ـــ الــربـ
مـن   مـلـيـار ريــال فـي الـربـع األول 00.0االحتياطية ارتفاعًا بـمـبـلـغ 

مليــــار ريـــــال في الـربــــــع  00.2م مقابل انخفاض بمبلــغ 9102عام 
المقابـــل مـــن العـــــــــام السـابـق، حـيـث ارتـفـعـت األصـول االحـتـيـاطـيـة 

مليار ريـال )الناتج من انخفاض بـنـد االسـتـثـمـار  2.1األخرى بمبلغ 
مليار ريـال مقابل ارتفاي بنـد عـمـلـة  6..0في األوران المالية بمبلغ 

 09.2مـلـيـار ريـال( مـقـابـل انـخـفـاض بـمـبـلـغ  9..9وودائع بمبـلـغ 
 مليار ريـال في الربع المقابل من العام السابق.

 

ا: تطورات التق ية المصرفية والشمول المالي  سادسا

  ظام سريع  6-1

انخفضت القيمة اإلجمالية لـعـمـلـيـات نـظـام سـريـع خــــــالل  
فـي الــمـئــــــــــــــــــــة           02.1م بـنــسـبــــــــة 9102الـربـــــــــع الـثــانـي مــن عـــــــــــام 

مــلــيــار ريـــال، وبــلــغ  01.106.1مــلــيــار ريـــال( لــتــبــلــغ  0.6...0) 
مليار ريـال، في حين بلغ  ...1..2مجموي قيم المدفوعات المفردة 

مـلـيـار ريــال. وبـلـغ  ..129مجموي الـمـدفـوعـات الـمـجـمـعـة حـوالـي 
مـلـيـار ريــال، بـارتـفـاي  0..2..0مجموي مـدفـوعـات الـعـمـالء نـحـو 

فــي الـمــئــة عــن الـربــع السـابــق. وبـلــغ إجـمــالــي قــيــمــة  00.1نسـبــتــه 
مـلـيـار ريــال، بـانـخـفـاض  1..11..المدفوعات ما بين الـمـصـارف 

 في المئة عن الربع السابق. ...0نسبته 
 

 مدى 6-2

بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خالل أجـهـزة الصـرف اآللـي      
مــلـيــون  ..692م مـا يـقـارب 9102خـالل الــربـع الــثـانـي مـن عـام 

مـلـيـار ريــال شـمـلـت  ..0.2عملية بإجمالي سحوبات نقدية قدرهـا 
عمليات المصارف وعمليات مدى. وبلغ إجمالي العـمـلـيـات الـمـنـفـذة 

م 9102من خالل أجهزة نقا  البيع خـالل الـربـع الـثـانـي مـن عـام 
مـلـيـار  19.1مليون عملية بـإجـمـالـي مـبـيـعـات قـدرهـا  ..19.نحو 

ريــــال. كـــمـــا بـــلـــغ إجـــمـــالـــي عـــدد أجـــهـــزة الصـــرف اآللـــي حـــوالـــي            
م، وبـلـغ 9102ألف جهاز في نهاية الربـع الـثـانـي مـن عـام  ...0

عدد بطاقات الصرف اآللي المصدرة من المصارف الـمـحـلـيـة نـحـو 
مليون بطاقة. فيما بلغ عدد أجهزة نقا  البيع في نهاية الربع  ..1.

 ألف جهاز. ...م حوالي 9102الثاني من عام 
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 المقاصة 6-3

وبــالــنــســبــة إلحصــاءات الــمــقــاصــة لــلــربــع الــثــانــي مــن عــام  
م، فــقــد بــلــغ عــدد الشــيــكــات الــمــقــدمــة مــن  ــرف الــمــقــاصـــــة 9102

 26.2ألف شيًكا بقيمة إجمالية بلغـت  16.)صـادرة وواردة( حوالي 
 101.6مليار ريـال، وبلـغ عـدد شـيـكـات األفـراد والـمـؤسـسـات نـحـو 

مـلـيـار ريــال، فـيـمـا بـلـــغ عـدد  ..16ألف شيك بقيمة إجمالية بلغت 
آالف شـيـك بـقـيـمـة إجـمـالـيـة  22.6الشيكـات بين المصارف حوالي 

  مليار ريـال. 92.1بلغت 
 

 سابعاا: تطورات سوق األسهم المح ية

سجـل الـمـؤشـر الـعـام ألسـعـار األسـهـم ارتـفـاًعـا ربـعـًيـا فـي  
فـي الـمـئـة لـيـبـلـغ      .1.1م بـنـسـبـة 9102نهاية الربع الثاني من عام 

فـي الـمـئـة فـي الـربـع  09.1نقطة، مـقـارنـًة بـارتـفـاي نسـبـتـه  99...
في المئة مقارنـًة فـي الـربـع  1.0السابق، وحقق ارتفاًعا سنوًيا نسبته 

المقابل من العام السابق. وارتـفـع عـدد األسـهـم الـمـتـداولـة فـي الـربـع 
 2.0في الـمـئـة لـيـبـلـغ حـوالـي  02.9م بنسبة 9102الثاني من عام 

فـي الـمـئـة خـالل الـربـع  01.0مليار سهم، مقارنًة بانخفاض نسبـتـه 

 1..0السابق. وحقق عدد األسهم المتداولة انخفاًضا سنوًيـا نسـبـتـه 
م. وارتـفـعـت الـقـيـمـة .910في المئة مقارنًة بالربع المقابل من عام 

م 9102اإلجمالية لألسهم المـتـداولـة خـالل الـربـع الـثـانـي مـن عـام 
مــلــيــار ريـــال، مــقــارنــًة  919فــي الــمــئــة لــتــبــلــغ نــحــو  0..2بــنــســبــة 

فـي الـمـئـة خـالل الـربـع السـابـق، وسـجـلـت  2..0بانخفاض نسبـتـه 
في المئة مقارنًة بالربع المقابل من العام  01.1ارتفاًعا سنوًيا نسبته 

 السابق.

وانخفضت القيمة السوقية لألسهم بنهـايـة الـربـع الـثـانـي مـن عـام    
مليار ريـال مقارنًة بارتفاي  9.0في المئة لتبلغ  ..1م بنسبة 9102

في المئة في نهاية الربع السابق، وحققت القيمة  ..09بلغت نسبته 
في الـمـئـة مـقـارنـًة بـالـربـع  6.1السوقية لألسهم ارتفاًعا سنوًيا بنسبة 

المقابل من العام السابق. وسـجـل إجـمـالـي عـدد الصـفـقـات الـمـنـفـذة 
فـي الـمـئـة  2..م ارتفاًعا نسبـتـه 9102خالل الربع الثاني من عام 

فـي  00.0مليون صفقة، مقارنًة بانخفاض نسبـته  1.1ليبلغ حوالي 
المـئة في الربـع السـابــــق، وسجــــــــــــل عـدد الصـفـقـات ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا 

في المـئــة مقارنـــــًة بالربع المقابـل من العام السابق )رسم  1..نسبته 
 (..بياني رقم 
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 ثام اا: ص اد ق اًلستثمار

ارتفع إجمالـي أصـول صـنـاديـق االسـتـثـمـار الـمـدارة مـن قـبـل      
فـي  1.0م بنسبة 9102شركات االستثمار في الربع األول من عام 

مـلـيــــــــار ريـــال، مـقـارنـــة  ..002مـلـيـار ريــال( لـيـبــلـغ  1.2الـمـئــــــــة )
مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع  1.1فـي الـمـئـــــــة ) 6.0بانخفاض نسبـتـــــــه 

فــي الــمــئــة        ..1الســابــق. فــي حــيــن حــقــق انــخــفــاًضــا ســنــوًيــا نســبــتــه 
 مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. ..1)

وبتحليل إجمـالـي صـنـاديـق االسـتـثـمـار، يـالحـا انـخـفـاض  
في  ..00م بنسبة 9102األصول المحلية في الربع األول من عام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــــــًة  1...مـلـيـــــــــار ريــال( لـتـبـلـــــــغ  01.1المئة )
مـلــيـار ريــال( فـي الـربــع  ..2فـي الــمـئــــــــة ) 2.1بـانـخـفـاض نسـبـتـه 

 09.1السابق، وسجلت األصول المحـليــة انخـفـاًضـا سـنـوًيـا نسـبـتـــــه 
مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام  00.2فــي المئــة )

السـابـق. وسـجـلـت األصـــول األجـنــبـيـة خـالل الـربـع األول مـن عــام 
مـلـيـار ريــال(  6..0فـي الـمـئـــــــــة ) 010.1م ارتفاًعا نسبـتـه 9102
فـي الـمـئـــــــة     99.9مليار ريـال، مقارنـًة بـارتـفـاي نسـبـتـه  1.1.لتبلغ 

مليار ريـال( في الربع السابق. وسجلت ارتفاًعا سـنـوًيـا نسـبـتـه  ...) 
مليـــــار ريــــال( مقارنـــًة بالربـــــع المقابــــل مـــن  00.1في المئة ) 21.0

 العـــام السابــــق.

وارتفـع عـدد الـمـشـتـركـيـن فـي الصـنـاديـق االسـتـثـمـاريـة فـي   
ألـف  ...9فـي الـمـئـــــة ) 1.9م بنسـبـة 9102الربع األول من عام 
ألف مشـــــتـرك، مـقـارنـًة بـارتـفـاي نسـبـتـه  61.2.مشترك( ليـــبلغ نحو 

ألف مشترك( في الربع السابق، وسـجـل عـدد  6.1في المـــــئة ) 0.1
ألــف  10.1فــي الــمـئــة ) 91.2الـمـشــتـركــيـن ارتـفــاًعـا سـنــوًيـا نسـبــتـه 

مشترك( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. أّمـا بالنـــــسـبـة لــعـدد 
الصـــــناديـق العاملـة فقد سجلت ارتفاًعا بنحـو ثـالثـة صـنـاديـق لـتـبـلـغ   

م مــقــارنــًة بــالــربــع 9102صــنـدون فــي الــربــع االول مـن عــام  969
 السابق.

 

 تاسعاا: مؤسسات اإلقراض المت صصة

إشارة إلى أحدث البيانات المتوفرة عـن مـؤسـسـات اإلقـراض 
المتخصصة، سجل إجـمـالـي الـقـروض الـقـائـمـة خـالل الـربـع األول  

ــــــــــــــة               ..1م انــخــفــاًضــا ربــعــًيــا نســبــتـــــــــــــــــه 9102مـــن عــــــــــــام  فــي الــمــئـــ
مليار ريـال، مقارنة بارتفاي  9.1.0مليار ريـال( ليبلغ حوالي  1.1)

مليار ريـال( في الربع السابـق. وحـقـق  6..1في المئة ) 1.9نسبته 
مليار ريـال( مقارنًة فـي  ...فـي المئة ) 0.1انخفاًضا سنوًيا نسبته 
م. أما فيـمـا يـخـص إجـمـالـي الـمـمـنـوح .910الربع المقابل من عام 

م، فقد انخفض 9102الفعلي من القروض في الربع األول من عام 
مليار ريــال( مـقـارنــة بـارتـفـاي نسـبـتـه  9.9في المئــــة ) 1.9.بنسبة 
مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع السـابـق، وسـجـل  0.2في الـمـئـــــــة ) 92.0

مليار ريال( مقـارنـًة فـي  0.2في المئة ) 22.1ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
م. وانخفض إجمالي القروض المسددة .910الربع المقابل من عام 

م 9102لمؤسسات اإلقراض المتخصصة في الربع األول من عـام 
مليار ريـال(، مقارنــة بـارتـفـاي نسـبـتـــه  0.6في المئـــة ) ..96بنسبة 
مـلـيـار ريــال( فـي الـربــع السـابـق، وسـجــل  1.1فـي الـمـئـــة ) ..09

مـلـيـار ريـال( مـقـارنـًة فـي  1.9في المئة ) ..2ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
م. وسـجـل صـافـي إقـراض مـؤسـسـات .910الربع المقابل من عام 

م 9102اإلقـراض الــمـتــخـصـصــة فــي نــهـايـة الـربــع األول مـن عــام 
مــلــيــون، ويــعــود ذلــك إلــى أن إجــمــالــي الــقــروض  109عــجــًزا بــلــغ 

المسددة أكـبـر مـن إجـمـالـي الـمـمـنـوح الـفـعـلـي مـن الـقـروض بـنـسـبـة 
 في المئة.                           06.1

وبـتـفــصـيــل مــؤسـسـات اإلقـراض الـمــتـخـصــصـة خـالل الـربــع 
م، يـالحـا ارتـفـاي الـقـروض الـمـمـنـوحـة مـن 9102األول مـن عـام 

مـلـيـار  ..1فــــي الـمـئـــــــة ) 10.1صندون التنمية العقارية بـنـسـبـــــــــة 
مـلـيـار ريــال(  ..1في الـمـئـة ) 9.1.2ريـال( مقارنة بارتفاي نسبته 

في الربع السابق، وارتـفـعـت الـقـروض الـمـمـنـوحـة مـن بـنـك الـتـنـمـيـة 
مـلـيـار ريـال( مـقـارنـة  1.11فـي الـمـئـة ) 01.2االجتماعية بـنـسـبـة 

مليار ريال( في الربع السابق.  1.0في المئة ) 96.9بارتفاي نسبته 
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فـي الـمـقــابـل انـخــفـضـت الـقــروض الـمـمــنـوحـة مـن صـنـدون الــتـنـمـيــة 
مليار ريــال( مـقـارنـة  .في المئة ) ..10الصناعية السعودي بنسبة 

مليار ريـال( في الربع السابـق،  1.2في المئة ) 00.0بارتفاي نسبته 
وانخفضت القروض الممنوحة مــــــن صندون التنمية الزراعية بنسبــــــة 

 ..21مليار ريـال( مقارنة بارتفاي نسـبـتـه  1.11فــي المئـــــة ) 1.1.
 مليار ريـال( في الربع السابق. 1.11في المئة )

وبالنسبة لتسديد مبالغ اإلقراض خالل الـربـع األول مـن عـام 
م، يالحا انـخـفـاض حـجـم الـمـبـالـغ الـمـسـددة إلـى صـنـــــــــدون 9102

فــــــــــــــــــــــــــــي الــمــئـــــــــــــــــــــة            0.9.الـتــنــمـيــة الصــنـاعــيــة الســعــودي بـنــســبـــــــــــــــــــــة 
فــــــــــي الـمـئـــــــــــــة       1...مليــار ريـال( مقـــارنــــة بـارتـفـاي نسـبـتـــــه  0.6) 
مــلــيــار ريـــال( فــي الــربــع الســابــق، وانــخــفــض حــجــم الــمــبــالــغ  1.6) 

فــي الــمــئــة        6..9الــزراعــيــة بــنــســبــة  الـمــســددة إلــى صــنــدون الــتــنــمــيــة
فـي الـمـئـــــــة     1.2.مليار ريـال(، مقارنـــة بانخـفـاض نسـبـتـــــه  1.11) 
مــلــيــار ريـــال( فــي الــربــع الســابــق، وانــخــفــض حــجــم الــمــبــالــغ  1.0) 

 1.19فـي الـمـئـــــــــــة ) 0.0المسددة إلى بنك التنمية العقاريـة بـنـسـبـة 
مـلـيـار  ..1في المـــئـــــــة ) 1..0مليار ريـال( مقارنـــــة بارتفاي نسبتــه 

ريـال( في الربع السابق. وفي المقابل ارتـفـع حـجـم الـمـبـالـغ الـمـسـددة 
 1.19فـي الـمـئـة ) 0.0إلى صندون بنك التنمية االجتماعية بنسبة 

مـلـيـار  .1.1فـي الـمـئـة ) 1..مليار ريـال( مقـارنـة بـارتـفـاي نسـبـتـه 
 ريـال( في الربع السابق.

 

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

 أصـدرت الــمــؤســســة ضــوابـط تــمــلــك الــبــنـوك وشــركــات الــتــمــويــل
الـعــقـاري لـلــعـقــارات الــواقـعــة فــي نــطـان مـديــنـتــي مــكـة الـمــكـرمــة 

 والمدينة المنورة.

 أكدت المؤسسة على جميع البنوك والمصارف العاملة بالمملكة
بعدم حجز أو استقطاي أي مبالغ ترد من برنـامـج نسـنـد مـحـمـد 
بن سلمانن أو مؤسسة نمسكن الخيرية في حسابات المستحـقـيـن 

 مقابل سداد القروض الشخصية وااللتزامات التمويلية األخرى.

 شددت المؤسسة على أهمية استعداد البنوك والمصارف لـتـلـقـي
طلبـات فـتـا الـحـسـابـات الـبـنـكـيـة ألصـحـاب مـحـطـات الـوقـود، 
وتوفير أجهزة نقا  البيع من خالل نظـام الـمـدفـوعـات الـوطـنـي 

 )مدى(.

 قررت المؤسسة على المؤسسات المالية إتـاحـة قـنـوات تـواصـل
مجانية للعمالء داخل المملكة وخارجها، وذلك لتقديم الشـكـاوى 
والبـال ـات واالسـتـفـسـارات، إلـى جـانـب تـوفـيـر قـنـوات تـواصـل 
أخرى وبنية تحتية ذكية للعمالء مثل خدمة المحادثات الـفـوريـة 

 عبر اإلنترنت.

 قررت المؤسسة تمديد استثناء مراكز التـحـويـل الـمـالـيـة الـتـابـعـة
للبنوك للعـمـل يـوم الـجـمـعـة لـمـدة عـام وفـق الـتـنـظـيـم الـمـعـتـمـد 

 لساعات العمل.

  أجرت المؤسسة تحديث على نطان تطبيق متطـلـبـات الـهـامـ
 Marginلـــلـــمـــشـــتـــقـــات الـــمـــالـــيـــة الـــغـــيـــر مـــغـــطـــاة مـــركـــزيـــًا )

Requirements for Non-Centrally Covered 
Derivatives.) 

 قامت المؤسسة بإتاحة ساعات عمل إضافية للفروي الـمـوجـودة
 بالمدن والقواعد العسكرية/الجوية وفق ضوابط معينة.

 أتاحت المؤسسة السحب النقدي للمبالغ المستـثـنـاة مـن الـحـجـز
في الحسابات البنكية المحجوزة بأمر قضـائـي واسـتـثـنـت كـذلـك 

 خدمات إصدار وتجديد بطاقات الصرف اآللي.

 أكــدت الــمــؤســســة عــلــى جــمــيــع الــبــنــوك والــمــصــارف الــعــامــلــة
بالمملكة بضرورة التقدم بطلب تمديد فترة االحـتـفـاظ بـالـعـقـارات 

يـوم  11التي آلت ملكيتها للبنوك مقابـل تسـويـة مـديـونـيـة قـبـل 
 من تاريخ انتهاء الفترة النظامية.

 أكدت المؤسسة ضرورة االلتزام باألنظمـة والـتـعـلـيـمـات األمـنـيـة
 والمتطلبات الخاصة بالعربات لنقل أو استالم النقود.
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 أصدرت المؤسسة القائمة السنوية المحدثة لـلـبـنـوك ذات األهـمـيـة
 م.9102( لعام D-SIBsالنظامية )

 اعــتــمــدت الــمــؤســســة اإلطــار الــتــنــظــيــمــي لــمــحــاكــاة ســيــنــاريــوهــات
 Financial Entities Ethical Redالـهــجــمــات الســيــبــرانــيــة )

Teaming Framework والذي تـم إعـداده بـنـاء عـلـى أفضـل )
 الممارسات والتجارب الدولية.

 شددت المؤسسة على جميع البنوك والمصارف العاملة بـالـمـمـلـكـة
عدم قبول السحب من الحسـابـات الـبـنـكـيـة الـحـكـومـيـة إال بـتـوقـيـع 

 مشترك من المخولين بالسحب.

 قامت المؤسسة باستثناء عمالء المراكز والصـرافـة فـي الـمـطـارات
المسافرين إلى خاـر المملكة فقط من تقديم الهوية الوطنية لتنـفـيـذ 

 العمليات واالكتفاء بتقديم جواز السفر وتذكرة صعود الطائرة.

 السماح للبنوك والمصـارف بـاالسـتـمـرار بـمـمـارسـة نشـا  اإليـجـار
 التمويلي دون الحاجة لتجديد الترخيص الممنوح لها.

 اعتمدت المؤسسة البالغ االلكتروني المعتمـد لـدى اإلدارة الـعـامـة
لــلــتــحــريــات الــمــالــيــة فــي مــجــال مــكــافــحــة  ســل األمــوال وتــمــويــل 

 اإلرهاب.

 قررت المؤسسة تـمـديـد سـاعـات عـمـل فـروي الـبـنـوك الـواقـعـة فـي
أماكن تجمع الحجاـ بالقرب من الحرمين الشريفيـن خـالل مـوسـم 

 ه.0221حج عام 

 حــثــت الــمــؤســســة جــمــيــع الــبــنــوك والــمــصــارف وشــركــات الــتــمــويــل
العاملة بالمملكة على طرح منـتـج تـمـويـل مـنـشـأة خـاصـة صـحـيـة 
ن ل ططط ططط   ططط ططط ن ن لدطططتطططس  ن  ططط طططس  ن طططعدطططنططط  نلططط اطططا ن لدطططتطططس  لطططاطططا

 ملنشآتهان لخسصة.

ن ططتطط طط ططان لطط طط طط  ن طط ن ن طط  اطط   صطط  ان ملطط دطط ططةن ططوطط  ططظناططلططر

  ص لن ل م يلن ون لحق قن لتسشئةنانهس.

ش  ان مل د ةنالرنجم عن ل ت كنو مل س  ن ل سملةنبسملطمطلط طةن

كسفةن اللتز منبسد خ  منب نسمجن"   ئا"نكم   نللطحط ط لناطلطرن

نفططقطط ناططلططرن نلططلطط طط ططسنططسان لطط طط ططس يططةنو الاطط ططمططس   لططقطط  ئططان ملططسلطط ططة

  لق  ئان ملسل ةن مل ث  ةن مل  ف ةن  نهذ ن لبرنسمج.

ان مل د ةن ل مسحنللش كطةن ل ط ط   طةنةاطس ةن لط طمط يطلن   

بشراء محافا التمويل العقاري السكني مـن الـمـمـولـيـن  ل قس ين
العقاريين بعد مضى ماال يقل عن ثالثة أشهر من تاريـخ مـنـا 

 التمويل المرتبط بتلك األصول.

 أكــدت الــمــؤســســة عــلــى جــمــيــع الــبــنــوك والــمــصــارف وشــركــات
التمويل بضرورة البدء في تسجيل عقود اإليجار التمويلي لـدى 

 الشركة السعودية لتسجيل عقود اإليجار التمويلي )سجل(.

 أكدت المؤسسة بعدم مـمـانـعـتـهـا مـن قـيـام الـبـنـوك والـمـصـارف
العاملة بالمملكة بالتعاقد مع األشخاص المرخـص لـهـم لـتـوزيـع 
صــنــاديــق االســتــثــمــار الــمــطــروحــة طــرًحــا عــاًمــا عــبــر الــقــنــوات 

 اإللكترونية فقط.
 

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

 قرر مجلس الوزراء الموافقة عـلـى الـهـيـكـل والـدلـيـل الـتـنـظـيـمـي
 لوزارة التجارة واالستثمار. 

 قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات الـتـنـظـيـمـيـة لـمـركـز
 برنامج التحول الوطني. 

 قرر مجلـس الـوزراء الـمـوافـقـة عـلـى الـتـرخـيـص لـبـنـك )كـريـدي
 سويس( بفتا فري له في المملكة.

 قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظـام صـنـدون االسـتـثـمـارات
  العامة.

 قرر مجلـس الـوزراء الـمـوافـقـة عـلـى تـنـظـيـم الـمـركـز السـعـودي
 لألعمال االقتصادية. 

 قرر مجلس الوزراء إنشاء مركز باسم نالمركز الوطنـي لـتـنـمـيـة
  القطاي  ير الربحين.
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 قرر مجلس الوزراء الموافقة على االستراتيجية الوطنـيـة لـلـتـنـمـيـة
 اإلحصائية. 

  قرر مـجـلـس الـوزراء الـمـوافـقـة عـلـى تـنـظـيـم الـمـركـز السـعـودي
 للتحكيم التجاري.

 قرر مجلس الوزراء أن تتولـى الـهـيـئـة الـعـامـة لـلـعـقـار الـتـسـجـيـل
 العيني للعقار.

.قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام اإلقامة المميزة  

 ــمــهــن ــيــف الســعــودي لــل ــتــصــن ــمــاد ال قــرر مــجــلــس الــوزراء اعــت
  )المحدث(.

 قرر مجلس الوزراء الموافقـة عـلـى نـظـام مـقـدمـي خـدمـة حـجـاـ
.  الخاـر

 قرر مـجـلـس الـوزراء الـمـوافـقـة عـلـى انضـمـام الـمـمـلـكـة الـعـربـيـة
السعودية إلى االتفاقية متعددة األطراف بين السلطات المختصة 

 بشأن تبادل التقارير عن األنشطة االقتصادية في الدول. 

 قرر مجلس الوزراء تحويل اللجنة الوطنية لالعـتـمـاد إلـى مـركـز
مســتــقــل بــاســم نالــمــركــز الســعــودي لــالعــتــمــادن والــمــوافــقــة عــلــى 

 تنظيمه.




