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مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين الخاص والعام خالل 
في  1010م بنسبة طفيفة بلغت نحو 8102الربع الرابع من عام 

وتشير التقديرات األولية إلى مليــــار ريـــــال،  0.2801المئة لتبلغ 
تحقيق فائض في ميزان الحساب الجاري خالل الربع الثالث من 

مليار ريـال مقارنًة بفائض مقداره  00101م مقداره 8102عام 
 م..810مليار ريـال في الربع الثالث من عام  8101

ارتفعت القيمة اإلجمالية لعمليات نظام سريع خـــالل الربــــع 
في المئــــــــة لتبلغ  0001م بنسبـــة 8102الرابع من عـــــام 

مليار ريـال، وبلغ إجمالي العمليات المنفذة من خالل  0021108
م ما يقارب 8102أجهزة الصرف اآللي خالل الربع الرابع من عام 

مليار  02404مليون عملية بإجمالي سحوبات نقدية قدرها  41101
ريـال شملت عمليات المصارف وعمليات مدى. وسجل المؤشر 
العام ألسعار األسهم انخفاًضا ربعًيا في نهاية الربع الرابع من عام 

 نقطة. .28.في المئة ليبلغ  808م بنسبة 8102

انخفض إجمالي أصول صناديق االستثمار المدارة      
م 8102من قبل شركات االستثمار في الربع الثالث من عام 

وارتفع إجمالي  مليـــار ريـال. 00.01في المئـــة ليبلغ  001بنسبة 
م 8102الممنوح الفعلي من القروض في الربع الثالث من عام 

جمالي القروض  804في المئــــة ) 00300بنسبة  مليار ريـال(، وا 
المسددة لمؤسسات اإلقراض المتخصصة في الربع الثالث من عام 

مليار ريـال( وذلك حسب  104في المئـــة ) .10م بنسبة 8102
 أحدث البيانات المتوفرة.

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

)Reverse Repo Rate(  في المئة،  8041إلى  8084من
وكــــذلك قــــررت رفـــــع معـــدل عـــــائد اتفاقيــــات إعــــــادة الشـــــراء

)Repo Rate(   في المئة. وظلت نسبة  3011إلى  80.4من
في   01.االحتياطي القانوني على الودائع تحت الطلب عند 

في المئة. كما  101المئة، وعلى الودائع الزمنية واالدخارية عند 
استمرت المؤسسة بالحفاظ على سقف االشتراك األسبوعي للبنوك 

مليار ريـال خالل الربع  301المحلية في أذونات المؤسسة بمقدار 
م. وارتفع متوسط أسعار الفائدة على الودائع 8102الرابع من عام 

في الربع  )SAIBOR(بين المصارف المحلية لمدة ثالثة أشهر 
 في المئة.  8028م ليصل إلى 8102الرابع من عام 

( خالل الربع 3سّجل عــــرض النقـــــود بتعريفــه الشامــــل )ن
فـــي الــمئـــة،        001م ارتفاًعا نسبتــــــه 8102الرابع من عـــام 

م 8102وارتفعت القـاعدة النقـــدية خــالل الربع الرابع مــن عـــام 
فــي المـــــئة. وتشير البيانات  1011بنـــــسبة طفيفة بلغت نحو 

األولية للمركز المالي للمؤسسة إلى تسجيل إجمالي الموجودات 
 800م انخفاًضا نسبته 8102األجنبية خالل الربع الرابع مـــن عام 

مليـار ريـال، وسجل إجمالي األصول  024300في المئـــــة لتبلغ 
م 8102االحتياطية لمؤسسة النقد خالل الربع الرابع من عام 

 028808مليار ريـال( ليبلغ  3102في المئة ) 800انخفاًضا نسبته 
 مليار ريـال.

سجل إجمالي الودائع المصرفية خالل الربع الرابع من 
 088000في المئــة ليبلغ نحو  004م ارتفاًعا نسبته 8102عــــــام 

بلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف و   مليار ريـال.
 838301م حوالي 8102التجارية بنهاية الربع الرابع من عام 

ارتفعت في المئـــة. و  001مليـــار 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  رفــــع 8102قررت المؤسسة خالل الربع الرابع من عام   
ــاكــس      ـــ ـــ ـــ ــمــعـــ ـــ ـــ ـــــراء الـ ـــ ـــ ـــــشـــ ـــ ـــــادة الـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاقــيــات إعـ ـــ ـــ ــائــد اتــفـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدل عـ ـــ ـــ ـــ مــعـــ

)Reverse Repo Rate(  فــي الــمــئــة،  8041إلــى  8084مــن
وكــــذلك قــــررت رفـــــع معـــــــدل عــــــــــائـد اتـفـاقـيـــــــــات إعــــــــــــادة الشـــــــــــراء

)Repo Rate(   في المئة.  3إلى  80.4من 

وقـد بــلـغ الــمـتـوســط الـيــومـي لـمـا قـامـت بـه الــمـؤسـســة مــن   
مـلـيـون ريــال خـالل  31108عمليـات اتـفـاقـيـات إعـادة الشـراء نـحـو 

مليون ريــال فـي الـربـع  01401م مقابل 8102الربع الرابع من عام 
م، فيما بلغ المتوسط اليومي التفاقيـات إعـادة 8102الثالث من عام 
م 8102مليار ريـال لـلـربـع الـرابـع مـن عـام  4804الشراء المعاكس 

 م. 8102مليار ريـال في الربع الثالث من عام  41مقارنة بنحو 

وقد ظلت نسبة االحتيـاطـي الـقـانـونـي عـلـى الـودائـع تـحـت   
في المئة، وعلى الودائـع الـزمـنـيـة واالدخـاريـة عـنـد     01.الطلب عند 

 في المئة. 101

 أسعار الفائدة 1-2

لتشجيع المصارف المحلية على توجيه السيولة نحو اإلقـراض،      
استمرت المؤسسة بالحفاظ على سقف االشـتـراك األسـبـوعـي لـلـبـنـوك 

مـلـيـار ريــال خـالل الـربـع  301المحلية في أذونات المؤسسة بمقدار 
م. وقـد ارتـفـع مـتـوسـط أسـعـار الـفـائـدة عـلـى 8102الرابـع مـن عـام 

فـي  )SAIBOR(الودائع بين المصارف المحلية لمدة ثالثـة أشـهـر 
فـي الـمـئـة. وبـلـغ    8028م لـيـصـل إلـى 8102الربع الرابع من عام 

ـــال              الـــفـــارم بـــيـــن مـــتـــوســـط أســـعـــار الـــفـــائـــدة عـــلـــى الـــودائـــع بـــالـــريـ
 (SAIBOR( والدوالر )LIBOR لـفـتـرة ثـالثـة أشـهـر خـالل الـربـع )

نـقـطـة أسـاس لصـالـا الـريـال مـقـارنـة  02م نحو 8102الرابع لعام 
م. أما بالنسبة 8102نقاط أساس في الربع الثالث لعام  82بـحوالي 

لسعر صرف الريـال مقابل الدوالر فـقـد اسـتـقـر عـنـد سـعـره الـرسـمـي 
 ريـال. 30.4البالغ 

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

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

 ثا ياا: التطورات ال قدية 

 عرض ال قود 2-1

( خالل الربع 3سّجل عــــرض النقـــــود بتعريفــه الشامــــل )ن  
ـــــــــــه 8102الــرابــع مــن عـــــــــام  ـــ ـــ ـــــي الــــــمــئـــــــــــة           001م ارتــفــاًعــا نســبــتـــ فــــ

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــًة  021003مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ نـحـو  8402) 
مـلـيـــــــار ريــال( فـي الـربــــــــع  0003فـي الـمـئـة ) 108بارتفاي نسـبـتـه 

فــــي الـمـئـــــــــــــة       802السابــق. في حين حقق ارتفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـــــــه 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق )رســـــــــم  4100) 

 (.0بيانـــي رقـــــــم 

خـالل الـربـع الـرابـع (  3وبتحليل مكونات عرض النقود )ن 
م، ُيـالحـا ارتـفـاي عـرض الـنـقـود بـتـعـريـفـه الضـيـق 8102من عام 

مـلـيـار ريــال( لـيـبــلـغ حـوالــي  .080فـي الـمـئـة ) 001( بـنـسـبــة 0)ن
فـي الـمـئـة مـن إجـمـالـي  8800مليار ريـال أو ما نســبـتـه  080201

( 0(، وسجل عرض النقود بتـعـريـفـه الضـيـق )ن3عرض النقــــود )ن
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربــع  201)   فـي الـمــئـة .10انـخـفـاًضـا نسـبـتـه 

           فــي الــمــئـــة      301الســابــق، فــيــمــا ســجــل ارتــفــاًعــا ســنــوًيــا نســبــتــه 

مليار ريـال( مقارنًة بالربع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق. أمـا  1402) 
ـــــــــــــــــام 8عــرض الــنــقــود )ن ــــــ ( فــقــد ســجــل خــالل الــربــع الــرابــع مــن عـ

مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  8101في المئــــة ) 002م ارتفاًعا نسبته 8102
فــي الــمــئــة مــن  1101مــلــيــار ريـــال أو مــا نســبــتــه  084.01نــحــو 
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فـي  100( مقارنة بانخفاض ربعي نسبته 3إجمالي عرض النقود )ن
مليار ريــال( فـي الـربـع السـابـق، فـيـمـا سـجـل ارتـفـاًعـا  800المئـــة  )

مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع  3.01في الـمـئـــــــة ) 803سنـــوًيا نسبته 
 المقابل من العام السابق.

 القاعدة ال قدية 2-2

ارتــفــعــت الــقـــــاعــدة الــنــقـــــــــــديــة خــــــالل الــربــع الــرابــع مــــــن عـــــــــام 
مـلـيـار  100فــي الـمـــــــــــئـة ) 1011م بنـــــسبة طفيفة بلغت نحو 8102

فـي  108مليار ريـال، مقارنة بانخفـاض نسـبـتـه  30008ريـال( لتبلغ 
مليار ريـال( في الربع السابق، وحققت ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا  0400المئة )
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المـقـابـل مـن  .10في المئــــة ) 308نسبتــه 

العام السابق. وبتحليل مكونات القاعدة النـقـديـة، يـالحـا أن الـودائـع 
 .10م ارتفعت بنسبـة 8102لدى المؤسسة في الربع الرابع من عام 

مـلـيـــــار ريــال،  .0110مليار ريـال( لـتـــــبـلـغ نــــــحـو  .10في المئة  )
مـلـيـار ريــال( فـي  .10فـــــي الـمـــــئـة ) .10نــســـبته  بانخفاضمــقارنًة 

 808فـي الـمـئـة ) 808الربع السابق، وسجلت ارتفاًعا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من الـعـام السـابـق. وسـجـــل الـنـقـد 

مـلـيـار ريــال(  .00فـي الـمـئـــــــة ) 403في الصندوم انخفاًضا نسبته 
فـي  0101مليــــار ريـــال، مقارنــــًة بانخفاض نسبتــــه  .310ليبلغ نحو 

 مليار ريـال( في الربع السابق، وانخفاًضا سنوًيـا نسـبـتـه 308المئة )

مليار ريـال( مقارنًة بالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام  108في المئة ) 002
السابق. في حين ارتفع النقد المتــــــداول خــــــاـر الـمـصـــــــارف بـنـسـبـة 

مليار ريـال،  02108مليار ريـال( ليبلغ نحو  000في المئـــة  ) 108
مـلـيـار ريــال( فـي  0101فـي الـمـئـة ) .40مقارنًة بانخفاض نسبـتـه 

 200فـي الـمـئـــة ) .10الربع السابق. وسجـــل ارتفاًعا سنويـــًا نسبـتـه 
 مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق.

 ثالثاا: تطورات المركز المالي لمؤسسة ال قد العربي السعود 

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

ــــــــــــــة ) 800انــخــفــاًضــا نســبــتــه  مــلــيــار ريـــال( لــيــبــلــغ  3108فــي الــمــئـــ
 803) فـي الـمـئـة  100مليـار ريـال، مقارنة بارتفاي نسبته  024300

مليار ريـال( خالل الربع السابـــق، في سجـــل ارتفاًعا سنويـــًا نسبـتـــــــه 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المـقـابـل مـن الـعـام  008فـي المئـــة ) 100

السابق. كما سجل صــافــــي األصـول األجـــنبيـة خــالل الربـــــع الـرابـع 
مـلـيـار  3202فــــي المـــئة ) 800م انخفاًضا نسبــته 8102مــن عـــــام 

 108مليــــار ريــــال، مقارنــــًة بـارتـفـاي نسـبـتـــــــه  023401ريـال( ليبلغ 
مليار ريـال( في الربــع السابـق، فـي حـيـن سـجـــــــــل  801في المئـــــة )

مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة  804فــــي الـمـئـــــة ) 100ارتفاًعا سنــوًيا نسبتــه 
 (. 8بالربع المقابل من المقابل من العام السابق )رسم بياني رقم 

                                                         

                                           

                                           

                                           

 

   

   

   

   

    

    

    

    

    

    

  
    

   
 

                           



6 

وحقق إجمالي الودائع بالعملة المحلية لجهات أجنبية خــــالل 
 .10فــي المئـــة ) 100م انخفاًضا نسبته 8102الربع الرابع من عام 

مـلـيـــــــــار ريــــال، مـقـــارنــــــــًة بـانـخـفـاض  0.08مليون ريـال( ليبلغ نحو 
مـلـيـون ريــال( خـالل الـربـع السـابـق،  108في المئــــــــة ) 300نسبتـــــه 

فــــي الــــمــــئــــة                     801كـــمــــا ســــــــــــــــــجـــل انــــخــــفـــاًضــــا ســــنـــوًيــــا نســــبـــتــــه 
 مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. 003)

 األصول اًلحتياطية 3-1

سجل إجمالي األصـول االحـتـيـاطـيـة لـمـؤسـسـة الـنـقـد خـالل  
فــي الــمــئــة          800م انــخــفــاًضــا نســبــتــه 8102الــربــع الــرابــع مــن عــام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنـة بـارتـفـاي  028808مليار ريـال( ليبلـغ  3102) 
مليار ريـال( خالل الـربـع السـابـق، فـيـمـا  808في المئة ) 100نسبته 

مــــــــلـيـــــــار ريــــــــــال(  108في المئة ) 1013سّجل ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
(. 3مقارنًة بالربع المقابل مـن الـعـام السـابـق )رســـــــم بـيـــــــــانــــي رقــــــم 

وبتحليل مكونات إجمالي األصول االحتياطية خالل الربع الرابع من 
م مقارنًة بـالـربـع السـابـق، فـقـد ارتـفـع وضـع االحـتـيـاطـي 8102عام 

ملـيـار ريــال(  108في المئـــة ) 101لدى صندوم النقد الدولي بنسبة 
مليار ريـال، وارتفع رصيد حـقـوم السـحـب الـخـاصـة  808ليبلغ نحو 

مـلـيـار ريــال.  3103مليار ريـال( ليبـلـغ  103في المئة ) 101بنسبة 
فيما انخفضت االستثمارات في األورام المالـيـة فــي الـخـاـر بـنـسـبـــة 

مـلـيـار ريــال،  001203مليـار ريــال( لـتـبـلـغ  804في المئــــــة ) 104
فـي الـمـئـــــة  400وانخفض النقد األجنبي والودائـع في الخــــاـر بنسبه 

مليـار ريــال، واسـتـقـر احـتـيـاطـي  88402مليار ريـال( لتبلغ  3301) 
 مليار ريـال. 008الذهب عند 
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 رابعاا: تطورات ال شاط المصرفي

 الودائع المصرفية 4-1

سجل إجمالي الودائع الـمـصـرفـيـة خـالل الـربـع الـرابـع مـن   
مـلـيـار ريــال(  8108في المـئـــــة ) 004م ارتفاًعا نسبته 8102عــــــام 

فـي  001مليار ريــال، مـقـارنـة بـارتـفـاي نسـبـتـه  088000ليبلغ نحو 
مليار ريـال( خالل الربع السابق، وشهد ارتفاًعا سنـوًيـا  8808المئة )
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل مـن  1800في المئـة ) 808نسبته 

 العام السابق. 

وبتحليل مكونات الودائع حسـب الـنـوي خـالل الـربـع الـرابـع   
 004م، يتضا ارتفاي الودائع تحـت الـطـلـب بـنـسـبـة 8102من عام 

مـلـيـار ريــال،  013.02مليار ريــال( لـتـبـلـغ نـحـو  0408في المئة )
مليار ريـال( خالل الـربـع  802في المئة ) 103مقارنـة بارتفاي نسبته 

فــي  302السابق، وحققت الودائع تحـت الطلب ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السـابـق.  .3.0المئــــــة )

 .080في الـمـئـــــة ) 301وارتفعت الودائــــــع الزمنية واالدخارية بنسبة 
 001مليار ريـال، مقارنة بـارتـفـاي نسـبـتـه  13101مليار ريـال( لتبلغ 

مليار ريـال( خالل الربع السابـق، فـي حـيـن شـهـدت  401في المئة )

ريــال( مـقـارنـًة مـلـيـار  202الـمـئـة )فـي  801انخفاًضا سنوًيا نسبتـه 
بالربع المقابل من الـعـام السـابـق. وسـجـلـت الــــــودائـع األخــرى شـبـه 

مـلـيـار ريــال( لـتـبـلـغ    .30فـي الـمـئـة ) 801النقدية انخفاًضا بنسـبـة 
فــــي الـمـئـــــــــــــــــة      .0.مــليــــار ريــــال مقارنـــــة بارتفاي نسبتـــــــه  02103

مليـار ريــال( خـالل الـربـع السـابــــق، فـيـمـا حــــقـقـت ارتـفـاًعـا  0301) 
مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع  0300في الـمـئـــــة ) .0.سنوًيا نسبتــه 

 (. 1المقابل من العام السابق )رســم بيـاني رقــم 

  موجودات ومط وبات المصارف التجارية 4-2

بلغ إجمالي الـمـوجـودات والـمـطـلـوبـات لـلـمـصـارف الـتـجـاريـة 
مليـــار ريــال،  838301م حوالي 8102بنهاية الربع الرابع من عام 
مـلـيـار ريــال(،  3808في المـئـــــــة ) 001مسجاًل بذلك ارتفاًعا بنسبة 

مـلـيـار ريــال( خـالل  0202فـي الـمـئـــــــــــة ) 102مقابل ارتفاي نسبته 
 4.08فـي الـمـئـة  ) 804الربع السابق، وسجل ارتفاًعا سنوًيا نسبته 

 مليار ريـال(.

 الموجودات والمط وبات األج بية ل مصارف التجارية 4-3

ســجــل إجــمــالــي األصــول األجــنــبــيــة لــلــمــصــارف الــتــجــاريــة   
فــــي  108م انخفاًضا نــــسـبـتـــــه 8102خالل الــربع الرابع مــن عــام 
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مــلــيـار ريـــال،  88000مــلـيــار ريــال( لــتـبــلــغ حــوالـي  101الــمــــئـــــــة )
مـلـيـار ريــال( خـالل  408في المئــة ) 804مقارنــة بانخفاض نسبته 

 8003في المئــة ) 202الربع السابق، وشهد انخفاًضا سنويـًا نسبته 
مليـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق، وشـكـلـت 
األصول األجنبية للمصارف التجارية بنهاية الربع الرابع مـن الـعـام 

فـي الـمـئـة مـن إجـمـالـي أصـول الـمـصـارف  101ما نسبته  8102
في المئــــة في نهاية الربع السابــــق.  104التجارية مقارنًة بما نسبته 

وسجلت المطلوبات األجنبية للمصارف التجارية خالل الربع الرابع 
مـلـيـار  0108فـي الـمـئـة ) 0200م ارتفاًعـا نسـبـتـه 8102من عام 

مليـار ريـال، مــقـــــارنـًة بـانـخـفـاض نسـبـتـه  1404ريـال( لتبلغ حوالي 
مليار ريـال( خالل الربـع السابــق. وشهدت  103فـــي المـئة ) 0103

مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة  001فــي الـمـــئـة ) 001ارتفاًعا سنـويــًا نسبتــه 
فـي  101بالربع المقابل من العام السابق، مشكلًة بـذلـك مـا نسـبـتـه 

المئة من إجمالي مطلوبات المصارف التجارية مـقـارنـًة بـمـا نسـبـتـه 
في المئة في نهاية الربع السابق. وانـخـفـض صـافـي األصـول  304

م 8102األجنبية للمصارف التجارية بنهاية الربع الـرابـع مـن عـام 
مـلـيـار  08408مليار ريــال( لـيـبـلـغ  0401في المئة ) .010بنسبة 

مـلـيـار ريــال(  .30فــــي الـمـــئـة ) .80ريـال مقــارنًة بارتفاي نسـبـتـــه 

ق. وشهد صافي األصول األجنبية لـلـمـصـارف ــخـــالل الربــــع الساب
مليار ريال( مقارنـًة  8803في المئة ) 0401انخفاًضا سنوًيا نسبته 

 (.4بالربع 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 

مـلـيـار ريــال(  100في المئة ) 1010م بنسبة 8102الرابع من عام 
فـي  002مليــــار ريــــــــــال، مـقـارنــــــــًة بـارتـفـاي نسـبـتـه  0.2801لتبلغ 

مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع السـابـق، وسـجـلـت ارتـفـاًعـا  3000المئـــة )
مـلـيـار ريــال(. فـي حـيـن  1800فــــــــي الـمـئـــــــــــة ) 401سنوًيا بنسبــة 

انــخــفــضــت نســبــة مــطــلــوبــات الــمــصــارف الــتــجــاريــة مــن الــقــطــاعــيــن 
فـي  01.08الخاص والعام من إجمـالـي الـودائــــــع الـمـصـرفـيـة إلـى 

 .في المئة في نهاية الربع السابق 01108المئــــة مقارنة بنسبة 

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

انخفضت مطلوبات المصارف التجارية من القطاي الخـاص 
ــنــســبــة 8102خــالل الــربــع الــرابــع مــن عــام  فــي الــمــئــة           104م ب

مليار ريـال، مقارنة بارتـفـاي  013101مليار ريـال( لتبلغ نحو  802) 
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مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع السـابـق،  0101فـي الـمـئـة ) 001نسبته 
مليـار ريــال(  1008في المئــــــــة  ) 301وسجلت ارتفاًعا سنوًيا نسبته 

مــقــارنــًة بــالــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق. كــمــا انــخــفــضــت نســبــة 
مطلـوبـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة مـن الـقـطـاي الـخـاص إلـى إجـمـالـي 

 2801م إلـى 8102الودائع المصرفية بنهاية الربع الرابـع مـن عـام 
في المئـــــة في نهايـــــــة الربع السـابــــــق  2200في المئة، مقارنة بنسبة 

 (.8)رسم بياني رقـــــــم 

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

ارتفـعـت مـطـلـوبـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة مـن الـقـطـاي الـعـام 
ــنــســبــة 8102خــالل الــربــع الــرابــع مــن عــام  فــي الــمــئــة           801م ب

مليار ريـال، مقارنة بارتـفـاي  34800مليار ريـال( لتبلغ حوالي  01.) 
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع السـابـق،  .080فـي الـمـئـة ) 400نسبته 

مـلـيـار  4101فــــي الـمـــئـــــة ) 0801وسجلت ارتفاًعا سنوًيا نــــسـبـتـــــــه 
ريـــال( مــقــارنــًة بــالــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق. وارتــفــعــت نســبــة 
إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاي العام إلى إجـمـالـي 

م إلــى 8102الـودائـع الـمــصـرفـيـة فــي نـهـايــة الـربـع الــرابـع مـن عـام 
في المئـــــة فـي نـهـايــــــــة  8000في المئة مقارنـــة بنسبة  8008حوالي 

 (.  8الربع السابــــق )رسم بياني رقم 

                              

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

فـي الـمـئــة               100انــخـفـاًضـا طــفـيـًفـا نســبـتـه الـمـصـرفـي طــويـل األجـل 
مليار ريـال، مـقـارنـة بـارتـفـاي  11100مليار ريـال( ليبلغ نحو  103) 

مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع السـابـق،   02..في المئة ) .020نسبته 
فــــي  804وحقق االئتمان المصرفي متوسط األجـــل انخفاًضا نسبتــه 

مــلــيــار ريـــال، مــقــارنــة  .8810مــلــيـار ريـــال( لــيــبــلــغ  401الـمــئــــــــــــــة )
مليار ريــال( خـالل الـربـع  1100في المئة ) 0102بانخفاض نسبته 

السابق، في حين حقق االئتمان المصرفي قصــيـر األجــــــــل ارتـفـاًعـا 
مـلـيـار  1.00.مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  002فــي المئــــــــة ) 103نسبتــه 

ملـيـار ريــال(  8004في المئـة ) 301ريـال، مقارنة بانخفاض نسبتــه 
 (.8في الربع السابق )رسم بياني رقـــــــم 

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

انــخــفــض إجــمــالــي االئــتــمــان الــمــصــرفــي الــمــمــنــوح حســب 
 103م بنسبة 8102النشاط االقتصادي خالل الربع الرابع من عام 

مـلـيـار ريــال،  018401مليار ريـال( لـيـبـلـغ حـوالـي  103في المئة )
مـلـيـار ريــال( خـالل  0808فـي الـمـئـة ) 000مقارنة بارتفاي نسبـتـه 

فـي الـمـئـة    802الربع السابق، في حين حقق ارتفاًعا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
 مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق.  3101)

وبتحليل االئتمان المصرفي الممنوح لألنشطة االقـتـصـاديـة 
م، يــالحــا ارتــفــاي االئــتــمــان 8102خــالل الــربــع الــرابــع مــن عــام 

لقطاي الماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحية المصرفي الممنوح 
ولقطاي الخدمات بنـسـبـة مليار ريـال(،  801في المئــــــة ) 401بنسبة 
مـلـيـار ريــال(، ولـلـقـطـاعـات األخـرى بـنـسـبـــــة  301في المئة  ) 108
مليار ريـال(. فـي حـيـن انـخـفـض االئـتـمـان  0108فــي المـئــة ) 804

في المـئـة           0108بنسبة المصرفي الممنوح لقطاي النقل واالتصاالت 
فـي الـمـئـة   402بـنـسـبـة ولقطاي البناء والتشييد مليون ريـال(،  00.) 
في الـمـئـة  108لقطاي التعدين والمناجم بنسبة و   مليار ريـال(، 401) 
 108ولقطاي الزراعة وصيد األسـمـاك بـنـسـبـــــــــة مليار ريـال(،  102) 

مليار ريـال(، وللقطاي الـحـكـومـي وشـبـه الـحـكـومـي  .10في المئـــة )
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ولقطاي الصناعة واإلنتاـ مليار ريـال(،  001في المئــة ) 802بنسبة 
ولقطـاي الـتـمـويـل بـنـسـبـــــة مليار ريـال(،  .10في المئـــة ) .80بنسبة 
فـي  003مليار ريـال(، ولقطاي التجارة بنسبة  001في المئـــــة ) 804

 مليار ريـال(.  308المئة )

 اًلحتياطيات ورأس المال واألرباح وفروع المصارف التجارية 4-5

انخفض رأس مال واحتياطيات المصارف الـتـجـاريـة خــالل 
مـلـيـار  0401في المـئـــــــة ) .10م بنسبة 8102الربع الرابع من عام 
مـلـيـار ريــال مـقـارنـة بـانـخـفـاض نسـبـتـه  31302ريـال( ليبلغ حوالـي 

مــلــيــار ريـــال( فــي الــربــع الســابــق، وســجــل  0100فــي الــمــئــة ) 108
مليار ريال( مقارنًة في  0302في المئة ) 101انخفاًضا سنوًيا نسبته 

الــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق. وانــخــفــضــت نســبــة رأس مــال 
واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع الـمـصـرفـيـة فـي 

في المئة مقارنـة بـمـا  0203م إلى 8102نهاية الربع الرابع من عام 
في المئة في الربع السـابـق. وبـلـغـت أربـاح الـمـصـارف  0101نسبته 

مليار ريــال  0001م حوالي 8102التجارية في الربع الرابع من عام 
مـلـيـار ريــال فـي الـربـع السـابـق، أي بـانـخـفـاض  0801مقارنة بنحو 

 108مليار ريـال(، مقارنة بارتفاي نسبته  104في المئة ) 101نسبته 
                                                                        مليار ريـال( خالل الربع السابق.                                                                                               104في المئة )

وارتفع عدد فروي المصارف التجارية العاملـة فـي الـمـمـلـكـة 
م، أي 8102فـرًعـا فـي نـهـايـة الـربـع الـرابـع مـن عـام  8123ليبلغ 

بزيادة قدرها فرعان مقارنة بالربع السابق، وارتفع عدد الفـروي بـنـسـبـة 
 فروي( مقارنًة مع الربع المقابل من العام السابق. 1في المئة ) 108

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

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

ارتـفـع إجــمـالـي مشـتـريــات الـمــصـارف الــتـجـاريــة مـن الـنـقــد  
في المـئـة  8004م بنسبة 8102األجنبي خالل الربع الرابع من عام 

مليـــــــار ريــــال، مقـــارنــــــــة  2303.مليار ريـال( ليبلغ حوالي  03201) 
مليار ريـال( خـالل الـربـع  008.في المئــــــــة ) 101بانخفاض نسبتــــه 

مـلـيـار  .180في الـمـئـة ) 803السابق. وسجل ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
ريـال(. وبمقارنة إجمالي المشتريــات مـن الـمـصـادر األخـرى بـالـربـع 

مـلـيـار  0401فـي الـمـئـــة ) 01201السابق يالحا ارتفاعه بنسبـــــــــة 
 3302ريـال( وارتفعت المشتريـــات من المصـــــارف المحلية بـنـسـبـــــــة 

ــــــــــــــــــــال(، وارتــفــعــت الــمــشــتــريـــــــــــــــات مــن  8.03فــي الــمــئـــــة ) مــلــيــار ريـ
مـلـيـار ريـال(،  801.في الـمـئـة ) 8808المصارف الخارجية بنسبة 

فـي الـمـئـــــــــــة    .010وارتفعت المشتريات مـن مؤسسة النقــــــد بنسبـــــــة 
 103مليـار ريـــال(، وارتفعت المشتريات من العمالء بنـسـبـة  0202) 

 (..مليار ريـال( )رسم بياني رقم  101في المئة )

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

ارتفع إجمالي مبيعات المصارف التجارية مـن الـنـقـد األجـنـبـي 
فــي الــمــئــة          0804م بــنــســبــة 8102خــالل الــربــع الــرابــع مــن عــام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــــــــة  8203.مليار ريـال( لـيـبـلـغ نـحـو  01301) 
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  8401في المئــة ) 101بانخفاض نسبته 

فـي الـمـئـة      802السابق. وسجلت الـمـبـيـعـات ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
 المقابل من العام السابق. مليار ريـال( مقارنًة في الربع  8101)

وبمقارنة إجمالي مبيعات المصارف من النقد األجنبـي بـالـربـع 
 21.04السابق يالحا ارتفاي المبيعات  للوزارات والبـلـديـات بـنـحـو 

مليار ريـال(، والمبيعـات لـمـصـارف خـاـر الـمـمـلـكـة  103في المئة )
مليار ريال(، والـمـبـيـعـات لـمـصـارف  4101في المئة ) .8.0بنسبة 

مــلــيــار ريــال(،   .000فــي الــمــئــة ) 0808داخــل الــمــمــلــكــة بــنــســبــة 
فـي الـمـئـــــــــة      .000والمبيعـــــات لعمالء آخرين فـي الـمـمـلـكـة بـنـسـبـة 

مليار ريـال(، والمبيعات المنسوبة ألغراض مـحـددة )السـفـر  8.01) 
، التحويالت الشخصية، مقاولون أجانب( بـنـسـبـة   8004إلى الخاـر

مــلــيــار ريــال(. فــي حــيــن انــخــفــضــت الــمــبــيــعــات  0001فــي الــمــئــة )
مـلـيـار ريــال(،  .10فــــــــي الـمـــئـــــة  ) 4203لمـؤسـسـة الـنـقـد بـنـسـبـة 

مـلـيـار  300فـي الـمـئـــــــــة ) 0300والمبيعات لجهات حكومية بنسـبـة 
فيما لم تسجل المبيعات لـلـصـيـارفـة أي مـبـيـعـات مـنـذ الـربـع ريـال(، 

 (..م )رســم بيانـــي رقـــم .810الثاني من عام 
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  امسسا: القطاع ال ارجي    ا                 

 التجارة ال ارجية                

م 8102ارتفعت قيمة الصادرات في الربع الـثـالـث مـن عـام 
مليار ريـال مـقـارنـًة بـنـحـو  82104في المئة لتبلغ نحو  1.04بنسبة 
م، حـيــث .810مـلـيـار ريــال فـي الـربـع الـمـقـابـل مـن عـام  01803

فــي الــمــئــة لــتــبــلــغ  4108ارتــفــعــت قــيــمــة الصــادرات الــنــفــطــيــة بــنــحــو 
فـي  8401مليار ريـال، وارتفعت الصادرات األخـرى بـنـحـو  83101

ارتـفـعـت   مليـار ريـال. كما 4208المئة )تشمل إعادة التصدير( لتبلغ 
م بـنـسـبـة 8102قيمة الواردات )سـيـف( فـي الـربـع الـثـالـث مـن عـام 

م لـتـبـلـغ نـحـو .810في المئة مقارنًة بالربع المـقـابـل مـن عـام  303
 مليار ريـال.  08.01

 م زان المدفوعات               

 الحساب الجار                  5-1

تشــيــر الــتــقــديــرات األولــيــة إلــى تــحــقــيــق فــائــض فــي مــيــزان الــحــســاب 
 00101م مـقـداره 8102الجاري خالل الربع الـثـالـث مـن عـام 

مليـار ريــال فـي الـربـع  8101مليار ريـال مقارنًة بفائض مقداره 

م. ويـعـود تـحـقـيـق هـذا  الـفـائـض إلـى .810الثالث مـن عـام 
مـلـيـار  03302تحقيق فائض في ميزان السلع والخدمات قـدره 

مليـار فـي الـربـع الـمـقـابـل مـن  1801ريـال مقارنًة بفائض قدره 
 02001م، حيث سجل مـيـزان السـلـع فـائًضـا قـدره .810عام 

مليار ريــال وذلـك نـتـيـجـة الرتـفـاي الصـادرات السـلـعـيـة بـنـسـبـة 
مـلـيـار ريــال مـقـارنـًة بـحـوالـي  82808في المئة لتـبـلـغ   1801

م، .810مــلــيــار ريـــال فــي الــربــع الــمــقــابــل مــن عــام  01803
في المئة لـتـبـلـغ  03.وانخفاض الواردات السلعية )فوب( بنسبة 

مـلـيـار ريــال فـي  00304مـلـيـار ريــال مـقـارنـة بـنـحـو  01408
م، بــالــرغــم مــن ارتــفــاي عــجــز .810الــربــع الــمــقــابــل مــن عــام 

مليار ريـال فـي الـربـع الـثـالـث مـن  1101حساب الخدمات من 
مليار ريـال في الربع الثالث مـن عـام  1.08إلى  م.810عام 

م. فيما انخفض فائض ميزان الـدخـل األولـي فـي الـربـع 8102
مـلـيـار  00001مـقـابـل  00001م إلـى 8102الثالث من عـام 

ريـال في الربع المقابل من العام السابق، وارتفع عـجـز حسـاب 
مـلـيـار  3301في المئة لـيـصـل إلـى  008الدخل الثانوي بنسبة 

مـلـيـار ريــال فـي الـربـع الـثـالـث مـن الـعــام  3304ريــال مـقـابـل 
 السابق. 
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 : الحساب الرأسمالي                    5-2

سجل بند الحساب الرأسـمـالـي خـالل الـربـع الـثـالـث مـن عـام 
مليار ريـال مقابل تدفق لـلـخـاـر  0042م تدفًقا للخاـر بقيمة  8102
 مليار ريـال في الربع المقابل من العام السابق.  0081بنحو 

 : الحساب المالي                 5-3

الثالث ارتفع  بند صافي االستثمارات المباشرة خالل الربع  
مليار ريـال وذلك بسبب ارتفاي قـيـمـة  8101م بقيمة 8102من عام 

مـلـيـار ريــال  8303صافي حيازة األصول المالية في الخاـر بمبـلـغ 
عن قيمة صافي تحّمل الخصـوم فـي الـداخـل والـتـي قـدرت بـحـوالـي 

 101مليار ريـال. كما ارتفع صافي استثمارات الحافظة بـمـبـلـغ  801
مليار ريـال في الربع الـمـقـابـل  8008مليار ريـال مقابل ارتفاي بمبلغ 

 001.من العام السابق. وارتفع صافي االستثمارات األخـرى بـمـبـلـغ 
مـلـيـــــــــــار ريــــــــــال فـي الـربــــــع  .3.0مليار ريـال مقابل ارتفاي بمبلــــغ 

المقـابــــــل مـن الـعـام السـابـق. وسـجـل صـافـي األصـول االحـتـيـاطـيـة 
م 8102مـن عـام الـثـالـث مليار ريـال فـي الـربـع  808ارتفاًعا بمبلغ 

مليــــار ريـــــال في الربـــع المقـابــــــل مــــــن  .880مقابل انخفاض بمبلــغ 
العــــام السابق، حيث ارتـفـعـت األصـول االحـتـيـاطـيـة األخـرى بـمـبـلـغ 

مـلــيــار ريـــال )الــنـاتــب مـن ارتــفــاي بــنــد االســتــثــمـار فــي األورام  004
مليار ريـال بالرغم من انخفاض بند عملة وودائـع  002المالية بمبلغ 
مـلـيـار  8801مليـار ريـال( مـقـابـل انـخـفـاض بـمـبـلـغ  103بمبلغ    )

ريـال في الربع المقابل من العام السابق ) الناتب من انخفـاض  بـنـد 
مـلـيـار ريــال وانـخـفـاض  .380االستثمار في األورام المالية بـمـبـلـغ 

 مليار ريال(. 8808بند عملة وودائع بمبلغ 

ا: تطورات التق ية المصرفية والشمول المالي  سادسا

  ظام سريع  6-1

ارتفعت القيمة اإلجمالية لعملـيـات نـظـام سـريـع خــــــالل الـربــــــــع      
مليار  081203في المئــــــــة ) 0001م بنسبـــة 8102الرابع من عـــــام 

مليار ريـال، وبلـغ مـجـمـوي قـيـم الـمـدفـوعـات  0021108ريـال( لتبلغ 

مليار ريـال، في حين بـلـغ مـجـمـوي الـمـدفـوعـات  0018408المفردة 
مــلــيــار ريـــال. وبــلــغ مــجــمــوي مــدفــوعــات  302..الــمــجــمــعــة حــوالــي 

في المـئـة  0.01مليار ريـال، بارتفاي نسبته  028.01العمالء نحو 
عن الربع السابق. وبلغ إجمالي قيمة المدفوعات ما بين الـمـصـارف 

في المـئـة عـن الـربـع  0103مليار ريـال، بارتفاي نسبته  0110801
 السابق.

 مدى 6-2

بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خالل أجـهـزة الصـرف اآللـي      
مــلــيــون  41101م مــا يــقــارب 8102خــالل الــربــع الــرابــع مــن عــام 

مـلـيـار ريــال شـمـلـت  02404عملية بإجمالي سحوبات نقدية قدرهـا 
عمليات المصارف وعمليات مدى. وبلغ إجمالي العـمـلـيـات الـمـنـفـذة 

م 8102من خالل أجهزة نقاط الـبـيـع خـالل الـربـع الـرابـع مـن عـام 
مـلـيـار  8004مليون عملية بـإجـمـالـي مـبـيـعـات قـدرهـا  31003نحو 

ريــــال. كـــمـــا بـــلـــغ إجـــمـــالـــي عـــدد أجـــهـــزة الصـــرف اآللـــي حـــوالـــي            
م، وبـلـغ 8102ألف جهاز في نهايـة الـربـع الـرابـع مـن عـام  .020

عدد بطاقات الصرف اآللي المصدرة من المصارف الـمـحـلـيـة نـحـو 
مليون بطاقة. فيما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع في نهاية الربع  8208

 ألف جهاز. 34008م حوالي 8102الرابع من عام 

 المقاصة 6-3

وبــالــنــســبــة إلحصــاءات الــمــقــاصــة لــلــربــع الــرابــع مــن عــام  
م، فــقــد بــلــغ عــدد الشــيــكــات الــمــقــدمــة مــن غــرف الــمــقــاصـــــة 8102

ألــف شــيــًكــا بــقـيــمــة إجــمــالــيــة بــلــغــت  142)صــــادرة وواردة( حــوالــي 
مليار ريـال، وبلـغ عـدد شـيـكـات األفـراد والـمـؤسـسـات نـحـو  01808
مليار ريـال، فـيـمـا بـلـــغ  804.ألف شيك بقيمة إجمالية بلغت  240

آالف شــيــك بــقــيــمــة  .01عــدد الشــيــكـــــات بــيــن الــمــصــارف حــوالــي 
  مليار ريـال. 3100إجمالية بلغت 
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 سابعاا: تطورات سوق األسهم المح ية

سجل المؤشر العام ألسعار األسهم انخفاًضا ربعًيا في نهـايـة      
ــنــســبــة 8102الــربــع الــرابــع مــن عــام  ــبــلــغ      808م ب ــي ــمــئــة ل فــي ال

فـي الـمـئـة فـي الـربـع  302نقطة، مقارنـًة بـانـخـفـاض نسـبـتـه  .28.
في المئة مقارنًة فـي الـربـع  203السابق، وحقق ارتفاًعا سنوًيا نسبته 

المقابل من العام السابق. وارتفـع عـدد األسـهـم الـمـتـداولـة فـي الـربـع 
 100فـي الـمـئـة لـيـبـلـغ حـوالـي  .8.0م بنسبة 8102الرابع من عام 

فـي الـمـئـة خـالل الـربـع  3801مليار سهم، مقارنًة بانخفاض نسبـتـه 
 8108السابق. وحقق عدد األسهم المتداولة انخفاًضا سـنـوًيـا نسـبـتـه 

م. وارتـفـعـت الـقـيـمـة .810في المئة مقارنًة بالربع المقابل من عـام 
م 8102اإلجمالية لألـسـهـم الـمـتـداولـة خـالل الـربـع الـرابـع مـن عـام 

مــلــيــار ريـــال، مــقــارنــًة  802فــي الــمــئــة لــتــبــلــغ نــحــو  8308بــنــســبــة 
فـي الـمـئـة خـالل الـربـع السـابـق، وسـجـلـت  8408بانخفاض نسـبـتـه 

في المئة مقارنًة بالربع المقابل من العـام  102انخفاًضا سنوًيا نسبته 
 السابق.

وانخفضت القيمة السوقية لألسهم بنهايـة الـربـع الـرابـع مـن  
مليار ريـال مـقـارنـًة  0241في المئة لتبلغ  800م بنسبة 8102عام 

فـي الـمـئـة فـي نـهـايـة الـربـع السـابـق،  108بانخفاض  بلغت نسبتـه 
في المئـة  0101وحققت القيمة السوقية لألسهم ارتفاًعا سنوًيا بنسبة 

مــقــارنــًة بــالــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق. وســجــل إجــمــالــي عــدد 
م ارتفاًعا نسبته 8102الصفقات المنفذة خالل الربع الرابع من عام 

مليون صفقة، مقارنـًة بـانـخـفـاض  03.في المئة ليبلغ حوالي  1104
في المـئة في الربـع السـابــــق، وسجـــــــل عدد الصفـقـات  0803نسبـته 

في المـئــة مقارنــــــــًة بـالـربـع الـمـقـابــل مـن  8101ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
 (.2العام السابق )رسم بياني رقم 

 ثام اا: ص اد ق اًلستثمار

انخفض إجمالي أصول صناديق االستثمار المدارة مـن قـبـل      
م بــنــســبــة     8102شــركــات االســتــثــمــار فــي الــربــع الــثــالــث مــن عــام 

مـلـيـــــــار ريــال،  00.01مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  008في المئـــة ) 001
مـلـيـار ريــال( فـي  101فـي الـمـئـــــــة ) 001مقارنـة بانخفاض نسبتـــه 

فـي الـمـئـة    108الربع السابق. في حين حقق ارتفاًعا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
 مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. 408)

وبتحليل إجمالي صـنـاديـق االسـتـثـمـار، يـالحـا انـخـفـاض  
فـي  101م بنسبة 8102األصول المحلية في الربع الثالث من عام 
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مـلـيـار ريــال، مـقـارنــــــًة  01301مـلـيـــــــــار ريــال( لـتـبـلـــــــغ  101المئة )
مليار ريـال( في الـربـع السـابـق،  201في المئـــة ) 101بارتفاي نسبته 

فــــي الـمـئـــــة            0.00وسجلت األصول المحـليــة ارتفاًعا سنوًيا نسبتـــــه 
مــلــيــار ريـــال( مــقــارنــًة بــالــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق.  0401) 

م 8102وسجلت األصـول األجـنـبـيـة خـالل الـربـع الـثـالـث مـن عـام 
 0101مـلـيـار ريــال( لـتـبـلـغ  103في الـمـئـــــــــة ) 800انخفاًضا نسبته 

مـلـيـار  101في المئــــــة ) 3104مليار ريـال، مقارنًة بانخفاض نسبته 
ريـــال( فـــي الـــربـــع الســـابـــق. وســـجـــلـــت انـــخـــفـــاًضـــا ســـنـــوًيـــا نســـبـــتـــه       

مليـــــار ريــــال( مقارنـــًة بالربـــــع المقابـــــل مــــن  102في المئة )  .310
 العـــام السابــــق.

وارتفـع عـدد الـمـشـتـركـيـن فـي الصـنـاديـق االسـتـثـمـاريـة فـي  
ألـف  08فـي الـمـئـــــة ) 401م بـنـسـبـة 8102الربع الثالث مـن عـام 
 408ألف مشــترك، مقارنًة بارتفاي نسـبـتـه  .38مشترك( ليـــبلغ نحو 

ألـف مشــتــرك( فـي الــربــع الســابـق، وســجــل عــدد  08فـي الــمــــــــــــــــئــة )
ألف مشـتـرك(  18في المئة ) 3101المشتركين ارتفاًعا سنوًيا نسبته 

ـــــــــــســبــة لـــعــدد  مــقــارنــًة بــالــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق. أّمـــا بــالــنـــ
صندوم في الربع الثالث مـن  881الصـــــناديـق العاملـة فاستقر عند 

 م مقارنًة بالربع السابق.8102عام 

 تاسعاا: مؤسسات اإلقراض المت صصة

إشارة إلى أحدث البيانات المـتـوفـرة عـن مـؤسـسـات اإلقـراض 
المتخصصة، سجل إجمالـي الـقـروض الـقـائـمـة خـالل الـربـع الـثـالـث  

ـــــــــــه 8102مـــن عــــــــــــام  ـــ ــــــــــــــة               103م انــخــفــاًضــا ربــعــًيــا نســبــتـــ فــي الــمــئـــ
مــلــيــار ريـــال، مــقــارنــة  83101مــلــيــار ريـــال( لــيــبــلــغ حــوالــي  .10) 

مــلــيــار ريـــال( فــي الــربــع  802فــي الــمــئــة ) 008بــانــخــفــاض نســبــتــه 
م انـخـفـاًضـا 8102السابق. وحقق في نهاية الربـع الـثـالـث مـن عـام 

مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة فـي الـربـع  801فـي الـمـئـة ) 801سنوًيا نسبته 
م. أما فيما يخص إجمالـي الـمـمـنـوح الـفـعـلـي .810المقابل من عام 

م، فـقـد ارتـفـع بـنـسـبـة 8102من القروض في الربع الثالث من عـام 
 0101مليار ريـال( مقارنـة بارتفـاي نسـبـتـه  804في المئــــة ) 00300

مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع السـابـق، وسـجـل ارتـفـاًعـا  108في المئـــة )
ملـيـار ريـال( مـقـارنـًة فـي الـربـع  001في المئة ) 8801سنوًيا نسبته 

م. وارتــفــع إجــمــالــي الــقــروض الــمــســددة .810الــمــقــابــل مــن عــام 
م 8102لمؤسسات اإلقراض المتخصصة في الربع الثالث من عام 

ملـيـار ريــال(، مـقـارنــة بـارتـفـاي نسـبـتـــه  104في المئـــة ) .10بنسبة 
مـلـيـار ريــال( فـي الـربــع السـابـق، وسـجــل  108فـي الـمـئـــة ) 0303

مليار ريال( مقـارنـًة فـي  .10في المئة ) 0104ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
م. وسـجـل صـافـي إقـراض مـؤسـسـات .810الربع المقابل من عام 

م 8102اإلقراض المتخـصـصـة فـي نـهـايـة الـربـع الـثـالـث مـن عـام 
 01..مليار، أي بانخفاض في نسبة العجز بنـسـبـة  108عجًزا بلغ 

 في المئة مقارنة بالربع السابق.                          

وبتفصيل مؤسسـات اإلقـراض الـمـتـخـصـصـة خـالل الـربـع   
م، يالحا انخفاض القروض الـمـمـنـوحـة مـن 8102الثالث من عام 

مـلـيـار  108فــــي الـمـئـــــــة ) 1108صندوم التنمية العقارية بـنـسـبـــــــــة 
مـلـيـار ريــال(  104في المئة ) 1401ريـال( مقارنة بانخفاض نسبته 

في الربع السابق، وانخفضت القروض المـمـنـوحـة مـن بـنـك الـتـنـمـيـة 
مـلــيـار ريـال( مـقــارنــة  100فــي الــمـئــة ) .080االجـتــمـاعــيـة بـنــسـبــة 

مـلــيــار ريــال( فـي الــربــع  1018فــي الـمــئــة ) 0103بـارتــفــاي نســبــتـه 
السـابـق. فـي  الـمـقـابـل ارتــفـعـت الـقــروض الـمـمـنـوحــة مـن صـنــدوم 

مـلـيـار  802فـي الـمـئـة ) 8.208التنمية الصناعية السعودي بنسبة 
مـلـيـار ريــال(  108في الـمـئـة ) 0.103ريـال( مقارنة بارتفاي نسبته 

في الربع السابق، وارتفعت القروض الممنوحة مــــــن صندوم التنمية 
مـلـيـار ريــال( مـقـارنـة  1018فــي المئـــــــــة ) 00.08الزراعية بنسبـــــة 
مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع  1018فـي الـمـئـة ) 8403بانخفاض نسبته 

 السابق.

وبالنسبة لتسديد مبالغ اإلقراض خالل الربع الثالث من عـام 
م، يالحا ارتفاي حجم المبالغ المسددة إلى صنــــدوم التنميـة 8102

مليــار ريـال( مقـــارنـــــة  108فــــــــــي المئـــــــة )  2104الزراعية  بنسبـــــــة 
مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع  1013فـــــي المئـــــــــة ) 8101بارتفاي نسبتــه 
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الـعـقـاريـة  السابق، وارتفع حجم المبالغ المسددة إلى صندوم الـتـنـمـيـة
مليار ريـال(، مقارنـــة بانـخـفـاض نسـبـتـــــه  100في المئة ) 201بنسبة 
مليار ريـال( في الربع السابق، وارتفاي حجـم  108في المئـــة ) 0001

فـي الـمـئـــــــــــة       01.المبالغ المسددة بنك التـنـمـيـة االجـتـمـاعـيـة بـنـسـبـة 
فـي الـمـــــــئـــــــــة      .010مليار ريـال( مقارنـــــة بـانـخـفـاض نسـبـتـــــه  100) 
مليار ريـال( في الربع السابق، وارتفع حـجـم الـمـبـالـغ الـمـسـددة  101) 

فـي الـمـئـة       108إلى صنـدوم الـتـنـمـيـة الصـنـاعـيـة السـعـودي بـنـسـبـة 
 000فـي الـمـئـة ) 11301مليار ريـال( مقارنة بارتفاي نسبته  1018) 

 مليار ريـال( في الربع السابق.

عاشراا: التطورات اإلشرافية والتشششريشعشات الشمشصشرفشيشة  ش ل الشربشع 
 م2112الرابع من عام 

  قامت المؤسسـة بـتـحـديـث قـائـمـة الشـركـات الـمـحـظـور الـتـعـامـل
معهـا فـي تـعـامـيـم الـمـؤسـسـة السـابـقـة، وذلـك بـإضـافـة شـركـات 
جديدة مع مالحظة قـيـام بـعـض الشـركـات الـتـي سـبـق الـتـعـمـيـم 
بــمســمــائــهــا بــتــغــيــيــر أســمــائــهــا بــيــن فــتــرة وأخــرى لــغــرض تــمــريــر 

 الحواالت.

  قامت المؤسسة باستثناء حسابات العمالة الـوافـدة الـعـامـلـيـن فـي
بعض الشركات المـتـعـثـرة مـن الـتـجـمـيـد، والسـمـاح لـلـبـنـك بـفـتـا 
حســابــاتــهــم وتــنــشــيــطــهــا لــغــرض إيــداي رواتــبــهــم ومســتــحــقــاتــهــم 

 وتمكينهم من استخدامها.

  وافقت المؤسسة على إتاحة ساعات عمل إضافيـة لـلـبـنـوك يـوم
السبت لغرض خدمة مستفيدي صندوم التنمية الـعـقـاريـة ووزارة 
 اإلسكان على أن يكون ذلك لمدة عام من تاريخ نشر التعميم.

  الــتــمكــيــد عــلــى الــبــنــوك بــعــدم مســاس بــدالت غــالء الــمــعــيــشــة
للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكـريـيـن، وعـدم االعـتـداد 
بها في طلبات التمويل أو أي الـتـزامـات مسـتـقـبـلـيـة، وفـي حـال 
االستقـطـاي الـخـاطـه فـإنـه يـتـوجـب عـلـى الـبـنـك إعـادة الـمـبـالـغ 

 ساعة. 12المستقطعة في مدة أقصاها 

  سـمــحـت الـمــؤســسـة لـلــمــصـارف الـمــرخصــة بــمـمــارســة الــتـمــويــل
العقاري و/أو نشاط اإليجار التمويلي باالستـمـرار فـي مـمـارسـة 
نشاطها دون الحاجة لتجديد الترخيص بشريطة الحصول عـلـى 
خطابات عدم الممانعة من المؤسسة لطرح المنتجات التمويلـيـة 

 ذات الصلة وفًقا ألحكام األنظمة واللوائا ذات العالقة.

  ــبــول الــوكــاالت ــتــزام بــق ــنــوك بــاالل ــب أكــدت الــمــؤســســة عــلــى ال
اإللكترونية والتحقق منها من خالل موقـع وزارة الـعـدل وخـدمـة 
)واثــق( الــتــي وفــرتــهــا شــركــة ثــقــة لــخــدمــات األعــمــال لــلــتــحــقــق 
الـكـتـرونـًيـا مـن الـوكـاالت، بـمـا يـتـمـاشـى مـع نـظـام الـتـعـامــالت 

( وتــاريــخ 2اإللــكــتــرونــيــة الصــادر بــالــمــرســوم الــمــلــكــي رقــم )م/
 ه والئحته التنفيذية.0182/13/12

  أكدت المؤسسة على الـبـنـوك بـوجـوب الـحـصـول عـلـى مـوافـقـة
الــمــؤســســة قــبــل تــزويــد الــجــهــات الــحــكــومــيــة وغــيــر الــحــكــومــيــة 

 بالمعلومات والبيانات اإلشرافية واإلحصائية.

  قامت المؤسسة بتعميم برقية معالـي وزيـر الـتـجـارة واالسـتـثـمـار
بخصوص جواز استخدام السجل التجاري لعـدة )مـقـار/مـحـال( 

 لنفس النشاط ونفس المنطقة اإلدارية.

  قامت الـمـؤسـسـة بـتـمـديـد مـواعـيـد إرسـال الـقـوائـم الـمـالـيـة الـربـع
 سنوية والسنوية لفروي البنوك األجنبية.

  طلبت المؤسسة من البنوك والمصارف تقـديـم الـخـطـة السـنـويـة
للتوسع في الخدمات المصرفية )فروي، مراكـز تـحـويـل، مـراكـز 

 م.8101خدمات ذاتية( للعام 

  قــامــت الــمــؤســســة بــتــعــمــيــم وزارة الــتــجــارة واالســتــثــمــار لــلــتــجــارة
 بخصوص إزالة شعار الوزارة من عقود تمسيس الشركات.
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الحاد  عشر: أبرز التطورات التش شظشيشمشيشة فشي اًلقشتشصشاد السشعشود  
 م2112من عام    ل الربع الرابع

  وافــق مــجــلــس الــوزراء عــلــى الــالئــحــة الــتــنــظــيــمــيــة لــعــمــل األســر
  المنتجة، ونقل برنامب األسر المنتجة.

  وافق مجلس الوزراء على تعديل قائمة أنواي النشاط المستثنى مـن
 االستثمار األجنبي.

  وافــق مــجــلــس الــوزراء عــلــى إلــغــاء الــبــنــد )خــامًســا( مــن الــمــادة
)الخامسة( من نظام مراقبة شركات التـمـويـل، الصـادر بـالـمـرسـوم 

هــ. وكـذلــك 0133 /  2 /  03 ( وتــاريـخ 40 الـمـلــكـي رقـم ) م /
( 841إلــــغــــاء الــــبــــنــــد )رابــــًعــــا( مــــن قــــرار الــــمــــجــــلــــس رقــــم )

 هـ.0133 / 2 / 08 وتاريخ

  هـ   0110/    0111إعالن الميزانية العامة لـلـدولـة لـلـعـــــام الـمـالـي
 م(.8101)

 .وافق مجلس الوزراء على النظام البحري التجاري 

  وافق مجلس الوزراء على تمديد العمل باالتفاقيـة الـمـبـرمـة بـيـن
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الـفـرنسـيـة 
من أجل تحاشي االزدواـ الضريبـي فـي شـمن الضـرائـب عـلـى 

 الدخل واإلرث والتركات و)البروتوكول(.

 .إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين  

 .إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية واألمنية 

 .إعادة تشكيل مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية 

 .إنشاء الهيئة السعودية للفضاء 

 .إنشاء الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات 

  .إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية 

 




