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 التطورات النقدية  :أولا 
 3,4نسبته   ـ ارتفاعا  3103مف عاـ  األوؿ( خالؿ الربع 3حقؽ عرض النقود بتعريفه الشامؿ )ف  

في المئة  6,4نسبته  بارتفاع، مقارنة ريػاؿمميار  0437,3( ليبمغ نحو ريػاؿ مميار 33,4) ةالمئ في
 األوؿبنهاية الربع  (3عرض النقود بتعريفه الشامؿ )ف سجؿ كذلؾ ،( في الربع السابؽريػاؿمميار  83,7)

  .(ريػاؿمميار  056,6في المئة ) 03,3نسبته نموا  سنويا   ـ 3103 مف عاـ
 

 
 

عرض النقود  ارتفاع، يالحظ ـ3103 األوؿ( خالؿ الربع 3وبتحميؿ عناصر عرض النقود )ف
في  66,1أو ما نسبته  ريػاؿمميار  940( ليبمغ حوالي ريػاؿمميار  53,8في المئة ) 6,0( بنسبة 0)ف

( في الربع ريػاؿر مميا 64,1في المئة ) 7,8نسبته  بارتفاع( مقارنة 3المئة مف إجمالي عرض النقود )ف
 ـ ارتفاعا  سنويا  3103مف عاـ  األوؿ( بنهاية الربع 0)ف الضيؽ وسجؿ عرض النقود بتعريفه ،السابؽ
 األوؿخالؿ الربع  ا  رتفاعافقد سجؿ  (3عرض النقود )فأما  ،(ريػاؿمميار  041,8في المئة ) 07,6نسبته 

 هما نسبتأو  ريػاؿمميار 0353يبمغ نحو ( لريػاؿ مميار 40,5في المئة ) 3,4 ـ نسبته3103 مف عاـ
( ريػاؿ مميار 94,6في المئة ) 8,5نسبته  رتفاعمقارنة با (3في المئة مف إجمالي عرض النقود )ف 87,8

نسبته  ـ ارتفاعا  سنويا  3103مف عاـ  األوؿ( بنهاية الربع 3وسجؿ عرض النقود )ف ،في الربع السابؽ
  .(ريػاؿمميار  045,8في المئة ) 03,3
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 ثانياا: السياسة النقدية: 
ـ فػي إتػػباع سياسػة 3103مف عػاـ  األوؿاستمرت مؤسسة النقد العربي السعودي خػالؿ الربع 

إلػػػػق تحقيػػػػؽ ااسػػػػتقرار المػػػػالي واسػػػػتقرار األسػػػػعار وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ متابعػػػػة التطػػػػورات  نقديػػػػة تهػػػػدؼ
وبمػػػػغ  ،جػػػػرالات الالزمػػػػة حيالهػػػػاااقتصػػػػادية المحميػػػػة والعالميػػػػة وتطػػػػورات السػػػػيولة النقديػػػػة واتخػػػػاذ اإ

ـ 3103مػف عػاـ  األوؿمميػوف ريػػاؿ خػالؿ الربػع  43المتوسط اليومي لعمميات اتفاقيات إعادة الشػرال 
وبمػغ متوسػط اتفاقيػات إعػادة الشػرال المعػاكس اليػومي لمفتػرة  ،مميػوف ريػػاؿ فػي الربػع السػابؽ 33مقابؿ 
 .مميوف ريػاؿ في الربع السابؽ 90,734بمغ مميوف ريػاؿ مقارنة بمتوسط يومي  97,933نفسها 

( SIBORأسػػعار الفائػػدة عمػػق الودائػػع بػػيف المصػػارؼ المحميػػة لمػػدة  ال ػػة شػػهور ) اسػػتقرتو 
 بنسػبة ، مقارنػةفي المئة 1,99حيث بمغت  ـ3103مف عاـ  األوؿنهاية الربع عمق ذات المعدؿ  في 

والػػدوار لفتػػرة  ال ػػة  الريػػػاؿالفائػػدة بػػيف  الفػػارؽ فػػي أسػػعار أصػػب و  ،فػػي المئػػة فػػي الربػػع السػػابؽ 0,1
نقطػة  69مقابػؿ  ـ3103مػف عػاـ  األوؿنقطػة أسػاس فػي نهايػة الربػع  71 ليبمغ الريػاؿشهور لصال  

عنػد سػعر   السػعودي مقابػؿ الػدوار فقػد اسػتمر الريػػاؿوبالنسػبة لسػعر صػرؼ   ،في نهاية الربع السابؽ
  .ـ3103اـ مف ع األوؿفي نهاية الربع  3,75الرسمي 

 

 تطورات النشاط المصرفي :ثالثاا  
 

 الودائع المصرفية 3-1

في المئة  3,5نسبته  ارتفاعا  ـ 3103مف عاـ  األوؿسجؿ إجمالي الودائع المصرفية خالؿ الربع   
مميار  81,7في المئة ) 6,8نسبته  رتفاع، مقارنة باريػاؿمميار  0390,8 نحو( ليبمغ ريػاؿمميار  30,3)

في  03,5نسبته ارتفاعا  سنويا  ـ 3103مف عاـ  األوؿوحقؽ بنهاية الربع  ،الؿ الربع السابؽ( خريػاؿ
( بنهاية 3)ف مالي عرض النقودػة إلق إجػوبمغت نسبة إجمالي الودائع المصرفي ،(ريػاؿمميار  044) المئة

 الربعنهاية  في  في المئة 91,4مقارنة بنسبة  ،في المئة 91,5 ما نسبتهـ 3103مف عاـ  األوؿالربع 
  .السابؽ
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ارتفاع يتض  ـ 3103مف عاـ  األوؿتطور مكونات الودائع حسب النوع خالؿ الربع  وباستعراض
 بارتفػاعة ػمقارن ريػاؿ مميار 815,6نحو ( لتبمغ ريػاؿمميار  50,7المئة ) في 7ة سبتحت الطمب بنالودائع 
الزمنيػة واادخاريػة الودائػع انخفضػت بينمػا  ،خػالؿ الربػع السػابؽ (ريػاؿمميار  60,1) في المئة 8,8نسبته 
في المئة  01,4نسبته  رتفاعبامقارنة ، ريػاؿمميار  303,0( لتبمغ ريػاؿمميار  03,3في المئة ) 3,8بنسبة 

فػػي المئػػة  4,4قديػػة بنسػػبة الودائػػع األخػػره شػػبه الن وانخفضػػت ،السػػابؽ الربػػع خػػالؿ( ريػػػاؿمميػػار  31,6)
 (ريػػاؿ مميػار 01,9) فػي المئػة 5,6نسػبته  نخفاضباة ػمقارن ريػاؿمميار  074,0 ( لتبمغ ريػاؿمميار  8,0)

نسبته  ارتفاعا  سنويا   تحت الطمب الودائع حققت ـ3103مف عاـ  األوؿبنهاية الربع و  ،خالؿ الربع السابؽ
في المئة  0,7ا  سنويا  نسبته رتفاعالزمنية واادخارية االودائع  وحققت، (ريػاؿمميار  038,3في المئة ) 09

 01,7فػي المئػة ) 6,6نسػبته  ا  سػنويا  رتفاعػاالودائع األخره شبه النقديػة حققت  وكذلؾ، (ريػاؿمميار  5,0)
 .(ريػاؿمميار 

 

 لنشاط الئتماني والستثماري للمصارف التجاريةا 3-2
الحكومي )ائتماف مصرفي  و الخاص يفعلتجارية مف القطاإجمالي مطموبات المصارؼ ا رتفعا

 0395,0مميار ريػاؿ( ليبمغ  75,3في المئة ) 6,3ـ بنسبة 3103مف عاـ  األوؿواست مارات( خالؿ الربع 
ارتفاعا  وسجؿ  ،في الربع السابؽ (ريػاؿمميار  41,1في المئة ) 3,4نسبته  رتفاعبامقارنة ، ريػاؿمميار 
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، وبمغت نسبة (ريػاؿمميار  073,0في المئة ) 05,3نسبته ـ 3103مف عاـ  األوؿربع سنويا  بنهاية ال
في المئة مف إجمالي الودائع  011,3مطموبات المصارؼ التجارية مف القطاعيف الخاص والحكومي 

  .السابؽ الربعالمئة في نهاية  في  96,8 المصرفية مقارنة بنسبة
 مف عاـ األوؿرية مف القطاع الخاص خالؿ الربع إجمالي مطموبات المصارؼ التجا وارتفع

نسبته  بارتفاع، مقارنة ريػاؿمميار  0134,4( ليبمغ نحوريػاؿمميار  35,3في المئة ) 3,5بنسبة ـ 3103
مف عاـ  األوؿبنهاية الربع سجؿ ارتفاعا  سنويا  و  ،( خالؿ الربع السابؽريػاؿمميار  33,8في المئة ) 3,5

وبمغت نسبة مطموبات المصارؼ التجارية مف  ،(ريػاؿمميار  035,5المئة )في  05,0نسبته  ـ3103
في المئة،  81,0نحو ـ 3103 مف عاـ األوؿإجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع  إلقالقطاع الخاص 

 .السابؽالربع في المئة في نهاية  79,3مقارنة بنسبة 
الحكومي وشبه الحكومي خالؿ الربع  إجمالي مطموبات المصارؼ التجارية مف القطاع رتفعاو 

، ريػاؿمميار  361,6( ليبمغ حوالي ريػاؿمميار  39,8في المئة ) 08,0بنسبة ـ 3103 مف عاـ األوؿ
 األوؿ، وسجمت بنهاية الربع ( خالؿ الربع السابؽريػاؿمميار  6,3في المئة ) 3,1نسبته  رتفاعبامقارنة 

 إجمالي ةوبمغت نسب ،(ريػاؿمميار  36,5في المئة ) 06,3سنويا  نسبته  ا  رتفاعـ ا3103 مف عاـ
مف  األوؿالودائع المصرفية في نهاية الربع  المطموبات مف القطاع الحكومي وشبه الحكومي إلق إجمالي

 .في المئة في نهاية الربع السابؽ 07,5مقارنة بنسبة في المئة،  31,3حوالي  ـ3103 عاـ
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 مف عاـ األوؿ)القطاع الخاص والعاـ( خالؿ الربع  تحميؿ اائتماف المصرفي حسب اآلجاؿبو 
في المئة  3,3بنسبة  األجؿ قصيراائتماف المصرفي  رتفاعيالحظ ا ـ مقارنة بالربع السابؽ،3103

 (ريػاؿ مميار 09,0في المئة ) 3,4نسبة  نخفاض، مقارنة باريػاؿمميار  553,8( ليبمغ ريػاؿمميار  07,0)
مميار   38,7في المئة ) 01,9وكذلؾ ارتفع اائتماف المصرفي طويؿ األجؿ بنسبة  ، في الربع السابؽ

مميار ريػاؿ( خالؿ الربع  09,4في المئة ) 8,1مميار ريػاؿ، مقارنة بارتفاع نسبته  390,7ريػاؿ( ليبمغ 
( ليبمغ ريػاؿ مميار 6,0) المئة في 3,0ة بنسب األجؿ متوسطاائتماف المصرفي  نخفضابينما  ،السابؽ
  .( خالؿ الربع السابؽريػاؿ ارممي 36,5) في المئة 05,3، مقارنة بارتفاع نسبته ريػاؿمميار  094,3نحو 

 
 مف عاـ األوؿخالؿ الربع  حسب النشاط ااقتصادي إجمالي اائتماف المصرفي الممنوح رتفعوا

 بارتفاع، مقارنة ريػاؿمميار  0139,7ليبمغ حوالي  (ريػاؿمميار  39,6في المئة ) 4,1بنسبة ـ 3103
ـ 3103 مف عاـ األوؿحقؽ بنهاية الربع و  ،( خالؿ الربع السابؽريػاؿمميار  36,8في المئة ) 3,8نسبته 

وبتحميؿ اائتماف المصرفي الممنوح لألنشطة  ،(ريػاؿ مميار 043,0في المئة ) 05,8نسبته  ارتفاعا  سنويا  
مقطاع ل ارتفاع اائتماف المصرفي الممنوح، يالحظ ـ3103 مف عاـ األوؿالربع ااقتصادية خالؿ 

قطاع الزراعة وصيد األسماؾ ول مميار ريػاؿ(، 6,3في المئة ) 05,9الحكومي وشبه الحكومي بنسبة 
 مميار ريػاؿ(، 34,1في المئة ) 6,5ولقطاعات أخره بنسبة  مميار ريػاؿ(، 0,4في المئة ) 05,0بنسبة 

 3,4بنسبة التعديف والمناجـ لقطاع و   ريػاؿ(،مميار  7,4في المئة ) 5,9بنسبة  الصناعة واانتاجع قطاول
ولقطاع الخدمات  مميار ريػاؿ(، 6,5في المئة ) 3,0بنسبة  التجارةولقطاع   (،ريػاؿمميار  1,4في المئة )

مف  األوؿالممنوح خالؿ الربع بينما انخفض اائتماف المصرفي  ،مميار ريػاؿ( 1,3في المئة ) 1,3بنسبة 
مميار ريػاؿ(، ولقطاع النقؿ وااتصاات  4,1في المئة ) 5,3لقطاع البنال والتشييد بنسبة  ـ3103عاـ 

مميار ريػاؿ(،  1,9في المئة ) 3,8لقطاع التمويؿ بنسبة ، و مميار ريػاؿ( 0,6في المئة ) 4,3بنسبة 
  .مميار ريػاؿ( 1,14في المئة ) 1,0ية بنسبة الخدمات الصحو لقطاع المال والكهربال والغاز و 
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 الموجودات والمطلوبات األجنبية للمصارف التجارية 3-3
ـ 3103مف عاـ  األوؿإجمالي األصوؿ األجنبية لممصارؼ التجارية خالؿ الربع  سجؿ

 نخفاضبا، مقارنة ريػاؿمميار  300,7مغ حوالي يبل (ريػاؿمميار  0,0في المئة ) 1,5نسبته  انخفاضا  
في  3,7نسبته ا  سنويا  نخفاضا وسجؿ ،خالؿ الربع السابؽ مميار ريػاؿ( 06,7في المئة ) 7,3بنسبة 

في المئة مف إجمالي أصوؿ المصارؼ التجارية مقارنة  00,9(، مشكال  بذلؾ نسبة ريػاؿمميار  6) المئة
 .السابؽ الربعفي المئة في نهاية  03,3 بما نسبته

 
 
 

ـ 3103 مف عاـ األوؿوسجؿ إجمالي المطموبات األجنبية لممصارؼ التجارية خالؿ الربع 
ته نسب نخفاضباقارنة ػ، مريػاؿمميار  75,9( ليبمغ حوالي ريػاؿمميار  3,5في المئة ) 4,4نسبته  ا  نخفاضا

 5,7) في المئة 7,1 ويا  نسبتهسجؿ انخفاضا سن و ،( خالؿ الربع السابؽريػاؿمميار  4,1ئة )الم في 4,8
مقارنة بنسبة  لممصارؼ التجارية في المئة مف إجمالي المطموبات 4,3ليشكؿ بذلؾ نسبة  ،(ريػاؿمميار 

بنهاية الربع  لممصارؼ التجارية صافي األصوؿ األجنبية رتفعاو  ،في المئة في نهاية الربع السابؽ 4,6
 ، مقارنةريػاؿمميار  035,8( ليبمغ ريػاؿمميار  3,4في المئة ) 0,8ـ بنسبة 3103مف عاـ  األوؿ

  .خالؿ الربع السابؽ ريػاؿ(مميار  0,3في المئة ) 8,7نسبة  نخفاضبا
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 التجارية وفروع المصارفالحتياطيات ورأس الما  واألرباح  3-4
 03,0ـ بنسبة 3103مف عاـ  األوؿرأسماؿ واحتياطيات المصارؼ التجارية خالؿ الربع  رتفعا

في المئة في الربع  1,3نسبته  نخفاضمقارنة با ريػاؿمميار  334,7ليبمغ  (ريػاؿمميار  35,3ي المئة )ف
المصارؼ التجارية إلق إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع  احتياطياتوبمغت نسبة رأسماؿ و  ،السابؽ
 لربع السابؽ،في نهاية ا في المئة 06,6مقارنة بنسبة في المئة،  08,3حوالي ـ 3103مف عاـ  األوؿ

 ،(ريػاؿمميار  08,5في المئة ) 8,6ـ بنسبة 3103 مف عاـ األوؿالسنوي في الربع  نموهاوارتفع معدؿ 

مقارنة بنحو  ريػاؿمميار  9,3ـ حوالي 3103 مف عاـ األوؿوبمغت أرباح المصارؼ التجارية خالؿ الربع 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ،(ريػاؿمميار  0,8)في المئة  33,8ته نسب رتفاعخالؿ الربع السابؽ أي با ريػاؿمميار  7,5

 .(ريػاؿمميار  1,10في المئة ) 1,0نسبته  ا  سنوي ا  نخفاضوحققت ا
ـ ارتفع عدد فروع المصارؼ التجارية العاممة في المممكة 3103مف عاـ  األوؿوفي نهاية الربع 

فرعا  في نهاية الربع  0696(، مقارنة  بعدد عا  فر  05في المئة ) 1,9فرعا  وبنسبة نمو بمغت  0700ليبمغ 
 .السابؽ

 
  

  موجودات ومطلوبات المصارف التجارية 3-5
ـ 3103 مف عاـ األوؿبمغ إجمالي الموجودات والمطموبات لممصارؼ التجارية بنهاية الربع 

 5,1 تفاع نسبتهمقارنة بار  (،ريػاؿمميار  38في المئة ) 3,3 نسبته بارتفاع ريػاؿمميار  0773,3حوالي 
بنهاية الربع  إجمالي الموجودات والمطموبات وحقؽ ،خالؿ الربع السابؽ (ريػاؿمميار  84,7) في المئة

  .(ريػاؿمميار  076,3)في المئة  00,1نسبته  ارتفاعا  سنويا  ـ 3103 مف عاـ األوؿ
 

 رابعاا: تطورات التقنية المصرفية
ـ بمغ 3103مف عاـ  األوؿظاـ سريع في الربع أف مجموع قيمة عمميات ن اتلحصااإتبيف  

مميوف رسالة تحتوي ما  0,8مميار دوار أمريكي تقريبا (، مف خالؿ  4946,3)أي  ريػاؿمميار  08548,7
مميار  07459,0وبمغ مجموع قيمة المدفوعات المفردة  ،مميوف حوالة عبر نظاـ "سريع" 03,4مجموعه 
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 وبمغ مجموع مدفوعات العمالل نحو ،0ريػاؿمميار  359,9المجمعة  ، في حيف بمغ مجموع المدفوعاتريػاؿ

وبمغ إجمالي  ،في المئة عف الربع المقابؿ مف العاـ السابؽ 8,7أي بارتفاع نسبته  ريػاؿمميار   0167,9
 .ريػاؿمميار  07473,6قيمة المدفوعات ما بيف المصارؼ 

بمغ إجمالي العمميات المنفذة مف خالؿ فقد  أما فيما يتعمؽ بتطورات الشبكة السعودية لممدفوعات،
بإجمالي سحوبات مميوف عممية  341ـ ما يقارب 3103مف عاـ  األوؿأجهزة الصرؼ اآللي خالؿ الربع 

وبمغ إجمالي العمميات  ،وعمميات الشبكة السعودية المصارؼشممت عمميات  ريػاؿمميار  063 اقدره نقدية
 مميوف عممية بإجمالي 69,3ـ نحو 3103 مف عاـ األوؿلربع المنفذة مف خالؿ نقاط البيع خالؿ ا

جهازا  بنهاية الربع  03113كما بمغ إجمالي عدد أجهزة الصرؼ اآللي  ،ريػاؿمميار  35,0 اقدره مبيعات
 ،مميوف بطاقة 06,5 نحوالمحمية  مصارؼعدد البطاقات المصدرة مف ال بمغـ، و 3103 مف عاـ األوؿ

 .ألؼ جهاز 94,9ـ أك ر مف 3103مف عاـ  األوؿط البيع بنهاية الربع فيما بمغ عدد أجهزة نقا
ـ فقد بمغ عدد الشيكات المقدمة مف 3103 مف عاـ األوؿات المقاصة لمربع لوبالنسبة إحصا

، وبمغ ريػاؿ مميار335,8بقيمة إجمالية بمغت  مميوف شيكا   0,8غرؼ المقاصػة )صػادرة وواردة( حوالي 
مميار  068,6شيؾ خالؿ تمؾ الفترة بقيمة إجمالية بمغت  مميوف 0,6والمؤسسات نحو عدد شيكات األفراد 

 .ريػاؿمميار  67,3ألؼ شيؾ بقيمة إجمالية بمغت  334,8فيما بمػغ عدد الشيكػات المصدَّقػة حوالي  ريػاؿ،
 

 : تطورات سوق األسهم المحلية خامساا 
في المئة  4,8 ةبنسبـ 3103مف عاـ  األوؿ الربع في نهايةالمؤشر العاـ ألسعار األسهـ  رتفعا
ا  نخفاضفي حيف حقؽ ا ،في المئة في الربع السابؽ 1,6نسبته  نخفاضبانقطة، مقارنة  7035,7ليبمغ 

 31,1 ةبنسبـ 3103مف عاـ  األوؿعدد األسهـ المتداولة في الربع  رتفعا ،في المئة 9,1سنويا  نسبته 
، في في المئة في الربع السابؽ 38,7نسبته  بانخفاضـ، مقارنة سه ارممي 03,3في المئة ليبمغ حوالي 

لألسهـ  اإجماليةالقيمة  رتفعتوا ،في المئة 58,3بنسبة  سنويا   عدد األسهـ المتداولة نخفضحيف ا
مميار ريػاؿ، مقارنة  368,5في المئة لتبمغ نحو  07,9 ةبنسب ـ3103مف عاـ  األوؿفي الربع  المتداولة

 .في المئة 46,3نسبة  ا  سنوي ا  نخفاضفي حيف حققت ا ،في المئة في الربع السابؽ 05,5 نسبته بانخفاض
                                              

 تشمؿ مجموع مدفوعات العمالل وما بيف المصارؼ 1
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 لتبمغ  في المئة 3,7بنسبة  ـ3103 مف عاـ األوؿبنهاية الربع  القيمة السوقية لألسهـ ارتفعتو 
قيمة في المئة، في حيف حققت ال 3,1فيه بنسبة  رتفعتابالربع السابؽ الذي مقارنة  ريػاؿ مميار 0453

وسجؿ إجمالي عدد الصفقات المنفذة خالؿ الربع  ،في المئة 5,7ا  سنويا  نسبته نخفاضالسوقية لألسهـ ا
 انخفاضبصفقة، مقارنة  مميوف 9,3في المئة ليبمغ حوالي  08,5نسبته  ا  رتفاعـ ا3103 مف عاـ األوؿ

  .في المئة 33,1 وسجمت انخفاضا  سنويا  نسبته ،في المئة في الربع السابؽ 8,7نسبته 

 
 

 
 

 سادساا: صناديق الستثمار
ارتفع إجمالي أصوؿ صناديؽ ااست مار المدارة مف قبؿ شركات ااست مار في الربع األوؿ مف    

مميار ريػاؿ ، مقارنة بانخفاض نسبته  93,5مميار ريػاؿ(  ليبمغ 4,5 في المئة ) 5,0ـ بنسبة 3103عاـ 
 .مميار ريػاؿ( 3,3في المئة ) 3,5بنسبة  سنويا  وارتفع  ،مميار ريػاؿ( في الربع السابؽ 3,1في المئة ) 3,3

  1,4في المئة ) 1,6وبتحميؿ إجمالي أصوؿ الصناديؽ، يالحظ ارتفاع األصوؿ المحمية بنسبة  
في  0,4فاض نسبته مميار ريػاؿ، مقارنة بانخ 71,3ـ ليبمغ 3103مميار ريػاؿ( في الربع األوؿ مف عاـ 

في المئة  3,0وسجمت األصوؿ المحمية انخفاضا  سنويا  نسبته  ،مميار ريػاؿ( في الربع السابؽ 0,1المئة )
مميار ريػاؿ( في الربع  4,0في المئة ) 33,3مميار ريػاؿ(، وسجمت األصػوؿ األجنبية ارتفاعا  نسبته  0,5)
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مميار ريػاؿ( 0,1في المئة ) 5,3قارنة بانخفاض نسبته مميار ريػاؿ، م 33,3لتبمغ  ـ3103مف عاـ  األوؿ
 .مميار ريػاؿ( 3,8في المئة ) 31,3وسجمت ارتفاعا  سنويا  نسبته  ،في الربع السابؽ

في  0,7ـ بنسبة 3103وانخفض عدد المشتركيف في الصناديؽ ااست مارية في الربع األوؿ مف عاـ     
 4131في المئة ) 0,4رؾ، مقارنة بانخفاض نسبته ألؼ مشت 371,8مشترؾ( ليبمغ  4761المئة )

 08439في المئة ) 6,4مشترؾ( في الربع السابؽ، وسجؿ عدد المشتركيف انخفاضا  سنويا  نسبته 
صندوقا   341مشترؾ(، أما بالنسبة لعدد الصناديؽ العاممة، فمـ يطرأ تغيير عمق عدد الصناديؽ البالغة 

 .في المئة )صندوؽ( في الربع السابؽ 1,4رنة بارتفاع نسبته ـ، مقا3103في الربع األوؿ مف عاـ 

 
 

 م2113 من عام األو  التطورات اإلشرافية والتشريعات المصرفية خال  الربع سابعاا:
 ـ:3103مف عاـ  ألوؿأصدرت المؤسسة العديد مف التعاميـ خالؿ الربع ا

 

هػػػػػ بشػػػػ ف 0434/ 36/3ـ الموافػػػػؽ 8/0/3103وتػػػػاري   35418تعمػػػػيـ المؤسسػػػػة رقػػػػـ  -
 .بتطبيؽ نظاـ مكافحة غسؿ األمواؿمعالجة المالحظات المتعمقة 

هػػػػػ بشػػػػ ف 38/3/0434ـ الموافػػػػؽ 01/0/3103وتػػػػاري   36347تعمػػػػيـ المؤسسػػػػة رقػػػػـ  -
 .لمتورؽ التعديالت عمق إطار بازؿ -ااستشاريةالو ائؽ 

هػػػػػ بشػػػػ ف 03/3/0434ـ الموافػػػػؽ 34/3/3103وتػػػػاري   33556تعمػػػػيـ المؤسسػػػػة رقػػػػـ  -
 .المعمومات المتعمقة بالقروض ااستهالكية عفااحترازي  لعائدا

 هػػػػػ بشػػػػ ف05/3/0434ـ الموافػػػػؽ 37/3/3103وتػػػػاري   33331تعمػػػػيـ المؤسسػػػػة رقػػػػـ  -
 .تحسيف الشفافية في سوؽ المشتقات المالية السعودي

قواعػد هػػ بشػ ف 30/3/0434ـ الموافػؽ 3/3/3103وتاري   36443تعميـ المؤسسة رقـ  -
 .ر اائتمافإدارة مخاط

 و يقة هػ بش ف05/4/0434ـ الموافؽ 35/3/3103وتاري   47687تعميـ المؤسسة رقـ  -
لضماف فعالية جمع بيانات المخاطر النهائية بعنواف " مبادئ  لمرقابة المصرفيةلجنة بازؿ 

 ." واإبالغ عنها
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 هػػػػػػ بشػػػػػ ف34/4/0434ـ الموافػػػػػؽ 6/3/3103وتػػػػػاري   53130تعمػػػػػيـ المؤسسػػػػػة رقػػػػػـ  -
  .لممصارؼ الداخمية الرقابة ضوابطيمات عمق التعم

 هػػػػػ  بشػػػػ ف3/5/0434ـ الموافػػػػؽ 04/3/3103وتػػػػاري   55883تعمػػػػيـ المؤسسػػػػة رقػػػػـ  -
 .إيقاؼ التعامؿ بنظاـ خيار التمويؿ بالقسط المتزايد

البيػاف  هػػ بشػ ف4/5/0434ـ الموافؽ 06/3/3103وتاري   56417تعميـ المؤسسة رقـ  -
والمتعمؽ بتوجيهاتها النهائية  3103فبراير  05في  المصرفيةة بازؿ لمرقابالصحفي لمجنة 

 .تسويات عمميات الصرؼ األجنبيةببخصوص إدارة المخاطر المرتبطة 

مسودة  هػ بش ف7/5/0434ـ الموافؽ 09/3/3103وتاري   58306تعميـ المؤسسة رقـ  -
المعتمػػد عمػػق ولة لمعػػدات السػػي  lllبػػازؿ معيػػار  متابعػػةب لمبيػػاف ااحتػػرازي المتعمػػؽسػػاما 

 .عمق معدؿ تغطية السيولة 3103تعديؿ يناير 

هػػػػػػ بشػػػػػ ف 00/5/0434ـ الموافػػػػػؽ33/3/3103وتػػػػػاري   59360تعمػػػػػيـ المؤسسػػػػػة رقػػػػػـ  -
 .معمومات العمالل الصادرة عف الشركة السعودية لممعمومات اائتمانية ) سمة (

ػ بشػػػػ ف هػػػػ09/5/0434ـ الموافػػػػؽ 30/3/3103وتػػػػاري   63753تعمػػػػيـ المؤسسػػػػة رقػػػػـ  -
 قيػاسحػوؿ اإطار الرقػابي  بش ف الخاصة بمجنة بازؿ لمرقابة المصرفية التشاورية الو يقة 

 .والحد منها الكبيرة اانكشافات

 
 م2113 من عام األو خال  الربع في القتصاد السعودي  التنظيميةالتطورات أبرز  ثامناا:

 
   النظاـ  ـ بالموافقة عمق83/0/3103هػ الموافؽ 06/3/0434صدور قرار مجمس الوزرال بتاري

)القانوف( الموحد لمكافحة اإغراؽ والتدابير التعويضية والوقائية لدوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخميج 
 .العربية )المعدؿ(

   ت سيس شركة  ـ بالموافقة عمق00/3/3103هػ الموافؽ 0/4/0434صدور قرار مجمس الوزرال بتاري
   .المباني الترا ية الممموكة لمدولة في اإيوال والضيافة الترا يةمساهمة قابضة لتطوير واست مار 


