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

مليــــار ريـــــال، وتشير التقديرات  0292.1في المئة لتبلغ  9.9نحو 
األولية إلى تحقيق فائض في ميزان الحساب الجاري خالل الربع 

مليار ريـال مقارنًة بفائض  52.4م مقداره 9102الثاني من عام 
 م.9102مليار ريـال في الربع المقابل من عام  0..1مقداره 

ارتفعت القيمة اإلجمالية لعمليات نظام سريع خـــالل الربــــع 
مليار  9..22في المئــــــــة ) 2.5م بنسبـــة 9102الثالث من عـــــام 
مليار ريـال، وبلغ إجمالي العمليات  008922.2ريـال( لتبلغ 

المنفذة من خالل أجهزة الصرف اآللي خالل الربع الثالث من عام 
مليون عملية بإجمالي سحوبات نقدية  9..49م ما يقارب 9102
مليار ريـال شملت عمليات المصارف وعمليات  029.1قدرها 
وسجل المؤشر العام ألسعار األسهم انخفاًضا ربعًيا في  .مدى

في المئة ليبلغ  ..2م بنسبة 9102نهاية الربع الثالث من عام 
 نقطة. 28129

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

 مليـــار ريـال.  0.1.9مليار ريـال( ليبلغ  00.0في المئـــة ) 2.2

م   9102قررت مؤسسة النقد خالل الربع الثالث من عام 
خفض معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس              

)Reverse Repo Rate(   في المئة،  9في المئة الى  9.4من
وكــــذلك قــــررت خفض معـــدل عـــــائد اتفاقيــــات إعــــــادة الشـــــراء 

)Repo Rate(  في المئة. وظلت  9.4في المئة الى  1..من
في   1.1نسبة االحتياطي القانوني على الودائع تحت الطلب عند 

في المئة. كما  5.1المئة، وعلى الودائع الزمنية واالدخارية عند 
استمرت المؤسسة بالحفاظ على سقف االشتراك األسبوعي للبنوك 

مليار ريـال خالل الربع  1..المحلية في أذونات المؤسسة بمقدار 
م. وانخفض متوسط أسعار الفائدة على 9102الثالث من عام 

في   )SAIBOR(الودائع بين المصارف المحلية لمدة ثالثة أشهر
 في المئة.  9.40م ليصل إلى 9102الربع الثالث من عام 

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

بينما انخفضت القـاعدة النقـــدية خــالل الربع الثالث مــن عـــام 
فــي المـــــئة. وتشير البيانات  0.9م بنـــــسبة بلغت نحو 9102

األولية للمركز المالي للمؤسسة إلى تسجيل إجمالي الموجودات 
 ..9م انخفاًضا نسبته 9102األجنبية خالل الربع الثالث مـــن عام 

مليـار ريـال، وسجل إجمالي األصول  0222.2في المئـــــة لتبلغ 
م 9102االحتياطية لمؤسسة النقد خالل الربع الثالث من عام 

 0211.9مليار ريـال( ليبلغ  5280في المئة ) 9.5انخفاًضا نسبته 
 مليار ريـال.

سجل إجمالي الودائع المصرفية خالل الربع الثالث من 
 0222.9في المئــة ليبلغ نحو  1.4م ارتفاًعا نسبته 9102عــــــام 

بلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف و   مليار ريـال.
 9412.5م حوالي 9102التجارية بنهاية الربع الثالث من عام 
 في المئـــة. 0.4مليـــار 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 9102قررت المؤسسة خالل الربع الثالث من عام   
خفض معــــدل عـــــائد اتفـــاقيات إعـــــــادة الـــشــــراء الـــمعــــاكس 

)Reverse Repo Rate(  في  9في المئة الى  9.4من
المئة، وكــــذلك قــــررت خفض معـــدل عـــــائد اتفاقيــــات إعــــــادة 

في المئة  9.4في المئة الى  .( من  )Repo Rateالشـــــراء
بشكل تدريجي ويأتي ذلك استمرارا لنهج المؤسسة في الحفاظ 

 على االستقرار النقدي.

وقد بلغ المتوسط اليومي لما قامت به المؤسسة من   
مليار ريـال خالل  .0.5عمليات اتفاقيات إعادة الشراء نحو 

مليار ريـال في  0.10م مقابل 9102الربع الثالث من عام 
م، فيما بلغ المتوسط اليومي 9102الربع الثاني من عام 

مليار ريـال للربع  ..51التفاقيات إعادة الشراء المعاكس 
مليار ريـال في  51.4م مقارنة بنحو 9102الثالث من عام 

 . 9102الربع الثاني من عام 

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

  في المئة. 5.1عند 

 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. وانــخــفــض مــتــوســط 9102ريـــال خــالل الــربــع الــثــالــث مــن عــام 
أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة ثالثة أشهـر 

)SAIBOR(  9.40م ليصل إلـى 9102في الربع الثالث من عام 
في المئة. وحافظ الفارق بين متـوسـط أسـعـار الـفـائـدة عـلـى الـودائـع 

لـفـتـرة ثـالثـة أشـهـر خـالل  )LIBOR(( والـدوالر)SAIBORبالريـال
م على استقراره وبنفس مستوى الربع الثاني 9102الربع الثالث لعام 

نقطة أساس لصالح الريال السـعـودي. أمـا بـالـنـسـبـة  9.البالغ نحو 
لسعر صرف الريـال مقابل الدوالر فـقـد اسـتـقـر عـنـد سـعـره الـرسـمـي 

 ريـال. 14..البالغ 

وفيمــا يخص عمليــــــات مقايضة النقــــــد األجنبـــــــي، لـم تـقـم  
المؤسسة بإجراء أي عمليات مقايضة مع البنوك المحلية فـي الـربـع 

  م. 9102الثالث من عام 

 ثا ياا: التطورات ال قدية 

 عرض ال قود 2-1

( خالل الربع .سّجل عــــرض النقـــــود بتعريفــه الشامــــل )ن  
فــــــي الــــمـئـــــــة           ..1م ارتفاًعا طفيًفا نسبتــــــــــه 9102الثالث من عـــام 

مليار ريـال، مقارنـًة بارتفاي  0221.4مليار ريـال( ليبلغ نحو  4.9) 
مليـــار ريـال( في الربــــع السـابــــق. فـي  9..4في المئة ) 9.2نسبته 

مـلـيـار  52.4فــــي الـمـئـــــــــــــة ) 9.1حين حقق ارتفاًعا سنوًيا نسبتــــه 
ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق )رســــم بـيـانــــــي رقــــــــــــــم 

0.) 

( خالل الربـع الـثـالـث .وبتحليل مكونات عرض النقود )ن 
م، ُيـالحـظ ارتـفـاي عـرض الـنـقـود بـتـعـريـفـه الضـيـق 9102من عام 

مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  02.0في المئة ) 0.5( بنسبة بلغت نحو 0)ن
في المئـة مـن  21.2مليار ريـال مشكلًة ما نســبته  0920.9حوالي 

 فـي الـمـئـة 5..(، مقارنًة بارتفاي نسبته .إجمالي عرض النقــــود )ن

مليار  ريـال( خالل الربع السابق، فيما سجل ارتفاًعا سنوًيـا  50.2) 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل مـن  11.0في المئة ) 2.5نسبته 

( فقد سجل خالل الربع الثالـث 9العام السابق. أما عرض النقود )ن
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مـلـيـار  00.9فـي الـمـئـــــــــة ) 1.1م ارتفاًعا نسـبـتـه 9102من عــــــــام 
فـي  21.1مليار ريـال مشكلًة ما نسـبـتـه  0100.4ريـال( ليبلغ نحو 

( مقارنة بانخفاض ربعي نسبتـه .المئة من إجمالي عرض النقود )ن
مليار ريـال( في الـربـع السـابـق، فـيـمـا سـجـل  52.9في المئـــة ) 1..

مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة  11.1في المـئـــــــة ) 5.1ارتفاًعا سنـــوًيا نسبته 
 بالربع المقابل من العام السابق.

 القاعدة ال قدية 2-2

انخفضت القـاعدة النـقـــــــديـة خــــالل الـربـع الـثـالـث مــــن عــــــام 
 99.1.مليار ريــال( لـتـبـلـغ  5.1فــي المـــــئة ) 0.9م بنـــــسبة 9102

مليار ريــال(  4.2في المئة ) 0.1مليار ريـال، مقارنة بارتفاي نسبته 
فـي الـمـئـــــــــة      5..في الربع السابق، وحققت ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـــــه 

مــلــيــار ريـــال( مــقــارنــًة بــالــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق.  01.4) 
وبتحليل مكونات القاعدة النقدية، يالحظ أن الودائـع لـدى الـمـؤسـسـة 

فـي الـمـئـة     0.2م ارتـفـعـت بـنـسـبـة 9102في الربع الثالث من عـام 
مــلـيـــــــار ريــال، مـــــقــارنــًة  015.1مــلــيـار ريــال( لــتــــــبــلــغ نــــــــحــو  9.1) 

مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع  1..فــــــي الـمـــــئـة ) 4..نــســـبتـه  بانخفاض
مـلـيـار  5.1فـي الـمـئـة ) 5.1السابق، وسجلت ارتفاًعا سنوًيا نسبتـه 

ريـال( مقارنًة بالربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق. وسـجـــل الـنـقـد فـي 
مليار ريـال( ليبـلـغ  5..في المئـــة ) 01.9الصندوق انخفاًضا نسبته 

فـي الـمـئـة   01.2مليــــار ريـــال، مقارنــــًة بارتفاي نسبتـــــــه  92.1نحو 

 مليار ريـال( في الربع السابق، وسجل انخفاًضا سنوًيا نسبته 9..) 
مليار ريـال( مقارنًة بالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام  9.1في المئة ) 2.5

السابق. في حين انخفض النقد المتـــداول خـــارج المصـــــارف بـنـسـبـة 
مـلـيـار ريــال،  022.9مليار ريـال( ليبلغ نحو  9.2في المئـــة ) 0.5

مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع  2.0في المئة ) ...مقارنًة بارتفاي نسبته 
مـلـيـار  2.9في الـمـئـــة ) 4.0السابق. وسجـــل ارتفاًعا سنويـــًا نسبته 

 ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق.

 ثالثاا: تطورات المركز المالي لمؤسسة ال قد العربي السعود 

تشير البيانات األولية للمركز المالي للمؤسسة إلى تسجيـل إجـمـالـي 
ـــــام  ـــ م 9102الــمــوجــودات األجــنــبــيــة خــــــالل الــربــع الــثــالــث مــــــن عـ

ــــــــــــــة ) ..9انــخــفــاًضــا نســبــتــه  مــلــيــار ريـــال( لــيــبــلــغ  54.1فــي الــمــئـــ
 52.2في المئة ) 9.1مليـار ريـال، مقارنة بارتفاي نسبته  0222.2

مليار ريـال( خالل الربع السابـــق، وسجـــلت انخفاًضا سنويـــًا نسبتـــــه 
مليار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن  1..9فـي المئـــة ) 0.94

العام السابق. كما سجل صــافــــي األصـول األجـــنـبـيـــة خــــالل الـربـع 
 2..5فــــي المــــئـة ) ..9م انخفاًضا نسبــته 9102الثالث مــن عـــام 
مليــــار ريــــال، مقارنـــًة بارتـفـاي نسـبـتـــــــه  0244.1مليار ريـال( ليبلغ 

مليار ريـال( فـي الـربــــع السـابـق، وسـجـــــــــل  41.1في المئـــــة ) 9.1
مـلـيـار ريــال(  02.1فــــــي الـمـئـــــة ) 0.1انخفاًضا  سنـــــوًيـا نسـبـتـــــه 

 (. 9مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق )رسم بياني رقم 
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وحقق إجمالي الودائع بالعملة المحلية لجهات أجنبية خــــالل 
فــــي الـمـئـــــة      2.5م انـخـفـاًضـا نسـبـتـه 9102الربع الثالث مــن عــــام 

ـــــــــــًة  9..0مــلــيــار ريـــال( لــيــبــلــغ نــحــو  0.9)  ــــــــار ريــــــال، مــقـــــارنـ مــلــيــــــ
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  0.0في المئــــــة ) ..1بانخفاض نسبتـــــه 

ــــــــجــل انــخــفــاًضــا ســنــوًيــا نســبــتــه  فــي الــمــئــة                     92.4الســابــق، كــمــا ســـ
 مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. 5.1)

 األصول اًلحتياطية 1-.

سجل إجمالي األصول االحتـيـاطـيـة لـمـؤسـسـة الـنـقـد خــــالل  
فـي الـمـئـة          9.5م انـخـفـاًضـا نسـبـتـه 9102الربع الثالـث مــــن عــــــام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنـة بـارتـفـاي  0211.9مليار ريـال( ليبلـغ  52.0) 
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع السـابـق،   41.1فـي الـمـئـة ) 9.1نسبته 

مــــليـــار ريــــــــال(  95.2في المئة ) ..0وسّجل انخفاًضا سنوًيا نسبته 
مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. وبـتـحـلـيـل مـكـونـات إجـمـالـي 

م مـقـارنـًة 9102مــن عــــــام   األصول االحتياطية خــالل الربع الثالث
بـالـربـع السـابـق، فــقـد ارتـفــع وضـع االحــتـيـاطـي لـدى صـنــدوق الـنـقــد 

 2.2مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ نـحـو  1.1في المئــــة ) 2.2الدولي بنسبة 
مليار ريـال، وارتفعت االستـثـمـارات فـي األوراق الـمـالـيـة فـي الـخـارج 

مـلـيـار  0022.4مـلـيـار ريـال( لـتـبـلـغ  2.0فـي الـمـئـة ) 1.1بنسبة 
ريال. وفي المقابل، انخفض النقـد األجـنـبـي والـودائــع فـي الـخـــــــــارج 

مـلـيـار  251.9مـلـيـار ريــال( لـتـبـلـغ  45.1في المئـــــة ) 1.1بنسبه 
فـي  1..ريـال، وانخـفـض رصـيـد حـقـوق السـحـب الـخـاصـة بـنـسـبـة 

مليار ريـال، واستقر احتيـاطـي  0.1.مليار ريـال( ليبلغ  1.2المئة )
 (. .مليار ريـال )رســـم بيــــانــي رقـــم  0.2الذهب عند 
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 رابعاا: تطورات ال شاط المصرفي

 الودائع المصرفية 4-1

سجل إجمالي الودائع المصرفـيـة خـالل الـربـع الـثـالـث مـن   
مـلـيـار ريــال(  1.2فـي الـمـئـــــة ) 1.4م ارتفاًعا نسـبـتـه 9102عــــــام 

فـي  9.2مليار ريــال، مـقـارنـة بـارتـفـاي نسـبـتـه  0222.9ليبلغ نحو 
مليار ريـال( خالل الربع السابق، وشهد ارتفاًعا سنـوًيـا  51.0المئة )
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل مـن  ..51في المئـة ) 9.5نسبته 

 العام السابق. 

وبتحليل مكونات الودائع حسب النوي خـالل الـربـع الـثـالـث   
 0.2م، يتضح ارتفاي الودائع تحت الطلب بـنـسـبـة 9102من عــــــام 
مـلـيـار ريــال،  1..012مليار ريــال( لـتـبـلـغ نـحـو  91.1في المئة )

مـلـيـار ريــال( خـالل  4.2.فـي الـمـئـة ) 4..مقارنـة بارتفاي نسـبـتـه 
الربع السابق، وحققت الودائع تـحـــت الـطـلـب ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 

مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام  21.2فـي المئــــــة ) 2.2
فـي  0.2السابق. وانخفضت الودائــــــــــــع الـزمـنـيـة واالدخـاريـة بـنـسـبـة 

مليار ريـال، مقارنة بـارتـفـاي  5.1.5مليار ريـال( لتبلغ  2.2المئــة )
مليـار ريــال( خـالل الـربـع السـابـق، فـي  ..1في المئة ) 0.1نسبته 

مـلـيـار  1.0الـمـئـة )فـي  1.19حين حققت انخفاًضا سنوًيـا نسـبـتـه 
ريـال( مقارنًة بالربع المقـابـل مـن الـعـام السـابـق. وسـجـلـت الــــــودائـع 

مـلـيـار  2.0فـي الـمـئـة ) ...األخـرى شبه النقدية انخفاًضا بـنـسـبـة 
فــي  9.9مــليــــار ريــــال مقارنـــــة بارتفاي نسبتــــه  014.2ريـال( لتبلغ 
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع السـابــــق، فـيـمـا حــــقـقـت  5.1المئــــــــــــــــة )

مليار ريـال( مقارنًة  91.4في المئــة ) 4..0انخفاًضا سنوًيا نسبتــه 
 (. 5بالربع المقابل من العام السابق )رســم بيـاني رقــم 

  موجودات ومط وبات المصارف التجارية 4-2

بلغ إجمالي الـمـوجـودات والـمـطـلـوبـات لـلـمـصـارف الـتـجـاريـة 
مـلـيـــــــار  9412.5م حـوالـي 9102بنـهـايـة الـربـع الـثـالـث مـن عـام 

مـلـيـار  2.1.فـي الـمـئـــــــة ) 0.4ريـال، مسجاًل بذلك ارتفاًعا بنسبـة 
مـلـيـار ريــال(  10.1في الـمـئـــــــــــة ) 1..ريـال(، مقابل ارتفاي نسبته 

فـي الـمـئـة     4.4خالل الربع السابق، وسجل ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
 مليار ريـال(. ..0.0)

 الموجودات والمط وبات األج بية ل مصارف التجارية 4-3

ســجــل إجــمــالــي األصــول األجــنــبــيــة لــلــمــصــارف الــتــجــاريــة   
فــــي  2.2م ارتـفـاًعـا نــــسـبـتـــــه 9102خالل الــربع الثالث مــن عــام 

                                                         

                                               

                                                  

                                                  

1

211

411

611

811

1111

1211

   
   

    

                                           



8 

مـلـيـار ريــال،  9.1.2مـلـيـار ريــال( لـتـبـلـغ حـوالـي  04.0الـمـئــة )
مـلـيـار ريــال( خـالل  0.1فـي الـمـئـــــة ) 1.2مقارنــة بارتفاي نسبته 

فــي الــمــئــــــــة         ..0الــربــع الســابــق، وشــهــد انــخــفــاًضــا ســنــويـًــا نســبــتــه 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق، وشكلت  9..) 

األصول األجنبية للمصارف التجارية بنهاية الربع الثالث من العـام 
في المئـة مـن إجـمـالـي أصـول الـمـصـارف  2.4م ما نسبته 9102

في المئــــة في نهاية الربع السابــــق.  2.1التجارية مقارنًة بما نسبته 
وسجلـت الـمـطـلـوبـات األجـنـبـيـة لـلـمـصـارف الـتـجـاريـة خـالل الـربـع 

 92.1فـي الـمـئـة ) 90.2م ارتفـاًعـا نسـبـتـه 9102الثالث من عام 
مـلـيـــار ريــال، مــقـــــارنـًة بـارتـفـاي  024.9مليار ريـال( لتبلغ حوالـي 

مليار ريـال( خالل الربـع السـابــــق.  ..09فـــي المـئة ) 01.1نسبته 
مـلـيـار  22.2فــــي الـمـــئـة ) 10.1وحققت ارتفاًعا سـنـــويـــًـا نسـبـتـــــه 

ريـال( مقارنًة بالربع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق، مشـكـلـًة بـذلـك مـا 
في المئة من إجـمـالـي مـطـلـوبـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة  2.2نسبته 

في المئة في نهاية الربع السابق. وانـخـفـض  4.4مقارنًة بما نسبته 
صافي األصول األجنبية للمصارف التجارية بـنـهـايـة الـربـع الـثـالـث 

مليار ريـال( ليبلغ  05.4في المئة ) 02.2م بنسبة 9102من عام 
فــــي الـمـــئـة       01.2مليـار ريــال مـقـــــارنـًة بـانـخـفـاض نسـبـتـــه  19.2

ق. وشهد صافي األصول ــمليار ريـال( خـــالل الربــــع الساب 01.2) 
 10.2في المئة ) 52.1األجنبية للمصارف انخفاًضا سنوًيا نسبته 

مليار ريال( مقارنًة بالربع المقابـل مـن الـعـام السـابـق )رسـم بـيـانـي 
 (.4رقــم 

 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(  50.2في المئة ) 9.9م بنسبة 9102الثالث من عام 
فـي  0.1مليــــار ريــــــــــال، مـقـارنــــــــًة بـارتـفـاي نسـبـتـه  0292.1لتبلغ 

مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع السـابـق، وسـجـلـت ارتـفـاًعـا  1.1.المئـــة )
مـلـيـار ريــال(. وارتـفـعـت  090.5فــــي الـمـئـــــــــــة ) 2.1سنوًيا بنسبــة 

نسبة مطلوبات المصارف التجارية من الـقـطـاعـيـن الـخـاص والـعـام 
فـي الـمـئـــــــــة مـقـارنـة  ...00من إجمالي الودائــــع الـمـصـرفـيـة إلـى 

 في المئة في نهاية الربع السابق. 000.5بنسبة 

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

ارتفعت مطلوبات المصارف التجـاريـة مـن الـقـطـاي الـخـاص 
فــي الــمــئــة           0.4م بــنــســبــة 9102خــالل الــربــع الــثــالــث مــن عــام 
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مــلــيــار ريـــال، مــقــارنــة  0522.1مــلــيــار ريـــال( لــتــبــلــغ نــحــو  90.2) 
مـلـيـار ريـــال( خـالل الـربــع  ..02فـي الـمـئـة ) 0.0بـارتـفـاي نسـبــتـه 

 52.2فـي الـمـئـــــــــــــــــة ) 9..السابق، وسجلت ارتفاًعا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابـل مـن الـعـام السـابـق. كـمـا ارتـفـعـت 
نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاي الخاص إلى إجمـالـي 

 22.9م إلـى 9102الودائع المصرفية بنهاية الربع الثالث من عـام 
في المئـــــة في نهايـــــــة الربع السـابــــــق  ..21في المئة، مقارنة بنسبة 

 (.2)رسم بياني رقـــــــم 

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

ارتفـعـت مـطـلـوبـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة مـن الـقـطـاي الـعـام 
ــثــالــث مــن عــام  فــي الــمــئــة           5.2م بــنــســبــة 9102خــالل الــربــع ال

مــلـيــار ريـــال، مـقــارنــة  591.1مـلــيـار ريـــال( لــتـبــلــغ حــوالـي  02.2) 
مـلـيـار ريـــال( خـالل الـربــع  05.5فـي الـمـئـة ) 1..بـارتـفـاي نسـبــتـه 

 15.2فــــي الـمـــئـــــة ) ..90السابق، وسجلت ارتفاًعا سنوًيا نــسبتــــــه 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. وارتـفـعـت نسـبـة 
إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاي العام إلى إجـمـالـي 

م إلـى 9102الودائع المـصـرفـيـة فـي نـهـايـة الـربـع الـثـالـث مـن عـام 
في المئـــــة فـي نـهـايــــــــة  95.0في المئة مقارنـــة بنسبة  94.0حوالي 

 (.                         2الربع السابــــق )رسم بياني رقم 

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

ـــفـــاًعـــا نســـبـــتـــه الـــمـــصـــرفـــي طـــويـــل األجـــل  ـــمـــئـــة               2.1ارت فـــي ال
مليار ريـال، مقارنة بارتفـاي  419.4مليار ريـال( ليبلغ نحو  51.1) 

مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع السـابـق،  90.1فـي الـمـئـة ) ..5نسبته 
 1.2وشهد االئتمان المصرفي متوسط األجـــل ارتفاًعا طفيًفا نسبتــــه 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنـة  992.4مليار ريـال( لـيـبـلـغ  0.5فــي المئــــة )
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  4.5فـي الـمـئـة ) ..9بانخفاض نسبتـه 

السابق، وشهد االئتمان المصرفي قصــير األجــــل انخـفـاًضـا نسـبـتـــــه 
مـلـيـار ريــال،  222.1مليـار ريــال( لـيـبـلـغ  95.4فــي المئــــة ) 5..

مليـون ريــال(  22في المئـة ) 1.10مقارنة بانخفاض طفيف نسبتــه 
 (.2في الربع السابق )رسم بياني رقـــــــم 

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

ارتفع إجمالي االئتمان المصرفي الممنوح لجميع األنشـطـة 
فـي  0.2م بـنـسـبـة 9102االقتصادية خالل الربع الثالـث مـن عـام 

مـلـيـار ريــال،  0410.1مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ حـوالـي  95.1المئة )
مـلـيـار ريــال( خـالل  02.9فـي الـمـئـة ) 0.0مقارنة بارتفاي نسبـتـه 

فـي الـمـئـة    1..الربع السابق، في حين حقق ارتفاًعا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
 مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق.  4..4)

وبتحليل االئتمان المصرفي الممنوح لألنشطة االقـتـصـاديـة 
م، يــالحــظ ارتــفــاي االئــتــمــان 9102خــالل الــربــع الــثــالــث مــن عــام 

 1.4فـي الـمـئـــــــــــــة ) 1.9لقطـاي الـتـجـارة بـنـسـبـة المصرفي الممنوح 
ولقطاي الماء والـكـهـربـاء والـغـاز والـخـدمـات الصـحـيـة مليار ريـال(، 

ولــقــطــاي الــبــنــاء  مــلــيــون ريـــال(، 09.1فــي الــمــئــة ) 1.19بــنــســبــة 
مــلــيــار ريــال(، ولــلــقــطــاي  ..1فــي الــمــئــة ) ..1والــتــشــيــيــد بــنــســبــة 

مليار ريـال( 1.5في المئـــة ) 1.2الحكومي وشبه الحكومي بنسبــــة 
مـلـيـار  0.2فـي الـمـئـــــــة ) 2..، ولقطاي النقل واالتصاالت بنسبــــة 

مـلـيـار ريـال(،  0.1في المئة ) 9.9ريـال(، ولقطاي الخدمات بنسبة 
ملـيـار ريــال(،  1.2في المئة ) 4.9لقطاي التعدين والمناجم بنسبة و 

فـي  مليار ريــال(. 91.4في المئة ) 5.4وللقطاعات األخرى بنسبة 
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 2.9حين انخفض االئتمان المصرفي الممنوح لقطاي التمويل بنسبة 
مــلــيــار ريــال(، ولــقــطــاي الــزراعــة وصــيــد األســمــاك  2..فــي الــمــئــة )
ولـقـطـاي الصـنـاعـة مـلـيـار ريــال(،  ..1فـي الـمـئـــــــة ) 9.0بنسـبـــــــــة 

 مليار ريـال(. 4.9في المئة ) 1..واإلنتاج بنسبة 

 اًلحتياطيات ورأس المال واألرباح وفروع المصارف التجارية 4-5

ارتفع رأس مـال واحـتـيـاطـيـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة خــالل 
مـلـيـار  1.5فـي الـمـئـــــــة ) 1.0م بنسبة 9102الربع الثالث من عام 
 4.9مليار ريـال مقارنـة بـارتـفـاي نسـبـتـه  2..2.ريـال( ليبلغ حوالي 

مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع السـابـق، وسـجـل ارتـفـاًعـا  02.0في المئة )
مـلـيـار ريـال( مـقـارنـًة فـي الـربـع  92.2في المئة ) 2.0سنوًيا نسبته 

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

فـي الـمـئـة مـقـارنـة بـمـا نسـبـتـه  99.2م إلـى 9102الثالث من عـام 
في المئة في الربع السابق. وبلغت أرباح المصارف التجاريـة  99.1

مليار ريــال مـقـارنـة  1..0م حوالي 9102في الربع الثالث من عام 
 ..94مليار ريـال في الربع السابق، أي بارتفاي نسبتـه  01.2بنحو 

فـي  ..90مليار ريــال(، مـقـارنـة بـانـخـفـاض نسـبـتـه  9.2في المئة )
                                                                        مليار ريـال( خالل الربع السابق.                                                                                               1..المئة )

وارتفع عدد فروي المصارف التجارية العاملـة فـي الـمـمـلـكـة 
م، أي 9102فرًعا فـي نـهـايـة الـربـع الـثـالـث مـن عـام  9110ليبلغ 

بزيادة قدرها تسعة أفري مقارنـة بـالـربـع السـابـق، وارتـفـع عـدد الـفـروي 
 بمقدار فرعان مقارنًة مع الربع المقابل من العام السابق.

 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  
فـي الـمـئـة   2.2م بنسبة 9102األجنبي خالل الربع الثالث من عام 

مليـــــــار ريـــــــال، مـقـــــارنــــــــة  290.2مليار ريـال( ليبلغ حوالي  14.2) 
مليار ريـال( خالل الربع  019.9في المئــــــــة ) 1..0بارتفاي نسبتــــه 

 912.2فـي الـمـئـة ) 59.2السابق. وسجل ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
مليار ريـال(. وبمقارنة إجمالي المشتريــات من الـمـصـارف الـمـحـلـيـة 

 2..4فـي الـمـئـــة ) ..2.بالربع السابق يالحظ انخفاضه بنـسـبـــــــــة 
فـي  05.1مليار ريـال(، وانخفضت المشتريـــات من العمالء بنسبـــة 

مليار ريـــــــال(، وانخفضت المشـتـريــــــــــات مـن مصـادر  90.9المئـة )
مليار ريال(، في حيـن ارتـفـعـت  4.9في المئة ) 5..9أخرى بنسبة 

 25.9في المئة ) 02.1المشتريـــــات من المصارف الخارجية بنسبة 
 15.1مليار ريال(، وارتفعت المشتريات مـن مؤسسة النقــــــد بنسبــــــة 

 (.1مليـار ريـــال( )رسم بياني رقم  10.1في المئـــــة )

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

ارتفع إجمالي مبيعات المصارف التجارية مـن الـنـقـد األجـنـبـي 
ــثــالــث مــن عــام  فــي الــمــئــة          2.2م بــنــســبــة 9102خــالل الــربــع ال

مـلـيــار ريـــال، مـقــارنــــــــــة  259.2مــلـيـار ريــال( لـيـبــلـغ نـحــو  14.0) 
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  2..1في المئـــــة ) 01.2بارتفاي نسبته 

فـي الـمـئـة      5.1.السابق. وسجلت المبيعات ارتفاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
 المقابل من العام السابق. مليار ريـال( مقارنًة في الربع  901.9)

وبمقارنة إجمالي مبيعات المصارف من النقد األجنبـي بـالـربـع 
فـي  91.2السابق يالحظ ارتفاي المبـيـعـات لـمـؤسـسـة الـنـقـد بـنـسـبـة 

مليار ريال(، والمبيعات لمصارف خارج المملكة بنـسـبـة  0.9المئة )
مليار ريال(، والمبيعـــــــــــات لـعـمـالء  خـريـن  21.1في المئة ) ..92

مليار ريـال(. في حـيـن  2.1.في المئــــة ) 05.4في المملكة بنسبة 
 1.2فـي الـمـئـة ) 52.5انخفضت المبيعات لجهات حكومية بنسبة 

فـي الـمـئـة   21.1مليار ريال(، والمبيعات للوزرات والبلديات بنسـبـة 
فـي  91.2مليار ريال(، والمبيعات لمصارف مـحـلـيـة بـنـسـبـة  1.1) 

مليار ريال(، والمـبـيـعـات الـمـنـسـوبـة ألةـراض مـحـددة  94.4المئة )
)السفر إلى الخارج، التحويالت الشخصية، مقاولون أجانب( بنـسـبـة 

 (.1)رســم بيانـــي رقـــم  مليار ريال( 2.1في المئة ) 2.2
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  امسسا: القطاع ال ارجي    ا                 

 التجارة ال ارجية                

م 9102انخفضت قيمة الصادرات في الربع الثاني من عام 
مـلـيـار ريــال مـقـارنـًة بـنـحـو  944.2في المئة لتبلغ نحو  2.1بنسبة 
م، حـيــث 9102مـلـيـار ريــال فـي الـربـع الـمـقـابـل مـن عـام  920.0

فـي الـمــئـة لـتــبـلــغ  ..2انـخـفــضـت قـيــمـة الصـادرات الـنــفـطــيـة بـنــحـو 
فـي  1.2مليار ريـال، وانخفضت الصادرات األخرى بـنـحـو  022.2

ارتـفـعـت   مليـار ريـال. كما 42.1المئة )تشمل إعادة التصدير( لتبلغ 
 1.4م بنسبة 9102قيمة الواردات )سيف( في الربع الثاني من عام 

 1..05م لتبلغ نحو 9102في المئة مقارنًة بالربع المقابل من عام 
 مليار ريـال. 

 م زان المدفوعات               

 الحساب الجار                  5-1

تشير التقديرات األولية إلى تحقيق فـائـض فـي مـيـزان الـحـسـاب  
 52.4م مــقــداره 9102الـجــاري خـالل الــربـع الــثـانــي مـن عــام 

مليـار ريــال فـي الـربـع  0..1مليار ريـال مقارنًة بفائض مقداره 

م. ويـعـود تـحـقـيـق هـذا  الـفـائـض إلـى 9102المقابل من عـام 
مـلـيـار  ..11تحقيق فائض في ميـزان السـلـع والـخـدمـات قـدره 

مليار في الربع الـمـقـابـل مـن  1..01ريـال مقارنًة بفائض قدره 
 095.2م، حيث سجل مـيـزان السـلـع فـائًضـا قـدره 9102عام 

 2.1مليار ريـال بالرةم من انخفاض الصادرات السلعية بنسبة 
 920.0مـلـيـار ريــال مـقـارنـًة بـحـوالـي  944.2في المئة لتبلغ 

م، وبـالـرةـم مـن 9102مليار ريـال في الربع المقابـل مـن عـام 
فـي الـمـئـة لـتـبـلـغ  1.5ارتفاي الواردات السلعية )فـوب( بـنـسـبـة 

مـلـيـار ريــال فـي  090.2مـلـيـار ريــال مـقـارنـة بـنـحـو  0.1.2
م. كـمـا تـحـسـن عـجـز حسـاب 9102الربـع الـمـقـابـل مـن عـام 

مـلـيـار ريــال فـي الـربـع الـثـانـي مـن عـام  42.9الخدمـات مـن 
مـلــيــار ريـــال فــي الــربــع الــثــانــي مــن عــام  51.2إلــى   م9102
م. فيما انخفض فائض ميزان الـدخـل األولـي فـي الـربـع 9102

مـلـيــار ريـال مـقـابــل  5.5م إلـى نــحـو 9102الـثـانـي مـن عــام 
مليار ريـال في الربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق،  2.9حوالي 

فـي الـمـئـة  01.0وانخفض عجز حساب الدخل الثانوي بنسبـة 
مليـار ريــال  2.0.مليار ريـال مقابل  4.9.ليصل إلى حوالي 

 في الربع الثاني من العام السابق.
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 : الحساب الرأسمالي                    5-2

سجل بند الحساب الـرأسـمـالـي خـالل الـربـع الـثـانـي مـن عـام 
مليار ريـال مـقـابـل تـدفـق لـلـخـارج  0.9م تدفًقا للخارج بقيمة  9102
 مليار ريـال في الربع المقابل من العام السابق.  9.9بنحو 

 : الحساب المالي                 5-3

الثانـي ارتفع  بند صافي االستثمارات المباشرة خالل الربع  
مليار ريـال، وذلك بسبب ارتـفـاي قـيـمـة  2.9م بقيمة 9102من عام 

مـلـيـار ريــال  ...0صافي حيازة األصول المالية في الخارج بمبـلـغ 
عن قيمة صافي تحّمل الخصـوم فـي الـداخـل والـتـي قـدرت بـحـوالـي 

 ..41مليار ريـال. انخفض صافي استثمارات الحافظة بمـبـلـغ  5.1
مـلـيـار ريــال فـي الـربـع  55.1مليار ريـال، مقابـل انـخـفـاض بـمـبـلـغ 

المقابل من العام السابق. وارتفع صافي االستثمارات األخرى بـمـبـلـغ 
ملـيـــــــــــار ريــــــــــال فـي  2..4مليار ريـال، مقابل ارتفاي بمبلــــغ  2.4.

ــعــام الســابــق. وســجــل صــافــي األصــول  ــل مــن ال ـــ ـــ ــمــقــابـ ــع ال ـــ ـــ الــربـ
مـن الـثـانـي مـلـيـار ريــال فـي الـربـع  41.1االحتياطية ارتفاًعا بمبلغ 

مليـــــــار ريــــــــــال فـي الـربــــــع  52.2م مقابل ارتفاي بمبلــغ 9102عام 
المقابـــل مـــن العـــــــــام السـابـق، حـيـث ارتـفـعـت األصـول االحـتـيـاطـيـة 

مـلـيــار ريــال )الــنـاتـج مـن ارتـفــاي بـنـد عـمـلــة  51.2األخـرى بـمــبـلـغ 
مليار ريال بالرةم من انخفاض بـنـد االسـتـثـمـار  2..2وودائع بمبلغ 

مـلـيـار ريــال( مـقـابـل ارتـفـاي بـمـبـلـغ  52.0في األوراق المالية بمبلغ 
 مليار ريـال في الربع المقابل من العام السابق. 41.2

ا: تطورات التق ية المصرفية والشمول المالي  سادسا

  ظام سريع  6-1

ارتفعـت الـقـيـمـة اإلجـمـالـيـة لـعـمـلـيـات نـظـام سـريـع خــــــالل  
ـــــــــــة            2.5م بــنــســبـــــــــــة 9102الــربــــــــــــع الــثــالــث مــن عـــــــــــــــام  ــــــ ـــ ـــ فــي الــمــئـــ

مليار ريــال، وبـلـغ مـجـمـوي  008922.2مليار ريـال( لتبلغ  9..22) 
مــلـيــار ريــال، فــي حــيــن بــلــغ  1..01840قـيــم الــمــدفـوعــات الـمــفــردة 

مـلـيـار ريــال. وبـلـغ  112.5مجـمـوي الـمـدفـوعـات الـمـجـمـعـة حـوالـي 

مـلـيـار ريــال، بـانـخـفـاض  08222.2مجموي مدفوعات العمالء نحو 
فــي الــمــئــة عــن الــربــع الســابــق. وبــلــغ إجــمــالــي قــيــمــة  1.0نســبــتــه 

مليار ريـال، بارتفاي نسبته  28.24.9المدفوعات ما بين المصارف 
 في المئة عن الربع السابق. 1.2

 مدى 6-2

بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خالل أجـهـزة الصـرف اآللـي      
مـلـيـون  9..49م مـا يـقـارب 9102خـالل الـربـع الـثـالـث مـن عـام 

مـلـيـار ريــال شـمـلـت  029.1عملية بإجمالي سحوبات نقدية قدرهـا 
عمليات المصارف وعمليات مدى. وبلغ إجمالي العـمـلـيـات الـمـنـفـذة 

م 9102من خالل أجهزة نقاط البيع خـالل الـربـع الـثـالـث مـن عـام 
مـلـيـار  22.1مليون عملية بـإجـمـالـي مـبـيـعـات قـدرهـا  501.2نحو 

ريــــال. كـــمـــا بـــلـــغ إجـــمـــالـــي عـــدد أجـــهـــزة الصـــرف اآللـــي حـــوالـــي            
م، وبـلـغ 9102ألف جهاز في نهاية الربع الـثـالـث مـن عـام  02.2

عدد بطاقات الصرف اآللي المصدرة من المصارف الـمـحـلـيـة نـحـو 
مليون بطاقة. فيما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع في نهاية الربع  0.1.

 ألف جهاز. 511.9م حوالي 9102الثالث من عام 

 المقاصة 6-3

وبـالــنـســبـة إلحصـاءات الـمــقـاصــة لــلـربــع الــثـالــث مــن عــام  
م، فــقــد بــلــغ عــدد الشــيــكــات الــمــقــدمــة مــن ةــرف الــمــقــاصـــــة 9102

 25.0ألف شيًكا بقيمة إجمالية بلغت  129)صـادرة وواردة( حوالي 
ألـف  222مليار ريـال، وبلغ عدد شيكات األفراد والمؤسسات نـحـو 

مـلــيـار ريــال، فـيــمـا بـلــــغ عــدد  5..2شـيــك بــقـيــمـة إجـمــالـيــة بــلـغــت 
ألف شيك بقيمة إجمالية بـلـغـت  22الشيكـات بين المصارف حوالي 

  مليار ريـال. 1.1.

 سابعاا: تطورات سوق األسهم المح ية

سجل المؤشر العام ألسعار األسـهـم انـخـفـاًضـا ربـعـًيـا فـي  
فـي الـمـئـة لـيـبـلـغ        ..2م بـنـسـبـة 9102نهاية الربع الثالث من عـام 

فـي الـمـئـة فـي الـربـع  .1.1نقطة، مـقـارنـًة بـارتـفـاي نسـبـتـه  2129
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في المئة مقارنـًة فـي الـربـع  0.9السابق، وحقق ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
المقابل من العام السابق. وانخفض عدد األسهم المتداولة فـي الـربـع 

 1.1في المـئـة لـيـبـلـغ حـوالـي  04.2م بنسبة 9102الثالث من عام 
فـي الـمـئـة خـالل الـربـع  02.0مليار سهـم، مـقـارنـًة بـارتـفـاي نسـبـتـه 

فـي  1.5السابق. وحقق عدد األسهم المتداولة ارتفاًعا سنوًيا نسـبـتـه 
م. وانـخـفـضـت الـقـيـمـة 9102المئة مقارنًة بالربع الـمـقـابـل مـن عـام 

م 9102اإلجمالية لألسهم الـمـتـداولـة خـالل الـربـع الـثـالـث مـن عـام 
مـلـيـار ريــال، مـقـارنـًة  912.2فـي الـمـئـة لـتـبـلـغ نـحـو  91.5بنسبة 

في المئة خالل الربع السابق، وسجلت ارتفاًعـا  52.0بارتفاي نسبته 
فـي الــمـئــة مـقــارنـًة بــالـربــع الـمــقــابـل مــن الــعــام  01.1سـنــوًيـا نســبـتــه 

 السابق.

وانخفضت القيمة السوقية لألسهم بنهاية الربع الـثـالـث مـن  
مـلـيـار ريــال مـقـارنـًة  0.2في المئة لـتـبـلـغ  ..2م بنسبة 9102عام 

فـي الـمـئـة فـي نـهـايـة الـربـع السـابـق،  ..1بانخفاض بـلـغـت نسـبـتـه 
فـي الـمـئـة  1.4وحققت القيمة السوقية لألسهم ارتفاًعا سنوًيا بنـسـبـة 

مــقــارنــًة بــالــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق. وســجــل إجــمــالــي عــدد 
م ارتفاًعا نسبته 9102الصفقات المنفذة خالل الربع الثالث من عام 

مـلـيـون صـفـقـة، مـقـارنـًة بـارتـفـاي  1.1في المئة لـيـبـلـغ حـوالـي  5.9
في المـئة في الربـع السـابــــق، وسجـــــــــــل عـدد الصـفـقـات  2..نسبـته 

في المـئــة مقارنــــــــًة بـالـربـع الـمـقـابــل مـن  ..4.ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
 (.2العام السابق )رسم بياني رقم 

 ثام اا: ص اد ق اًلستثمار

ارتفع إجمالي أصول صـنـاديـق االسـتـثـمـار الـمـدارة مـن           
م بـنـسـبـة     9102قبل شركات االستثمار في الـربـع الـثـالـث مـن عـام 

مـلـيـــــــار ريــال،  0.1.9مليار ريـال( لـيـبـلـغ  00.0في المئـــة ) 2.2
مليار ريـال( فـي الـربـع  ..2في المئـــة ) ..4مقارنـة بارتفاي نسبتـــه 

فــي الــمــئــة        02.5السـابــق. فـي حــيـن حــقـق ارتــفـاًعــا سـنــوًيــا نســبــتـه 
 مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. 02.5)

وبـتــحــلــيــل إجــمــالــي صــنــاديــق االســتــثــمــار، يــالحــظ ارتــفــاي  
فـي  1.2م بنسبة 9102األصول المحلية في الربع الثالث من عام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــــــًة  ...00مليـــــــــار ريــال( لـتـبـلـــــــغ  ..2المئة )
مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع  99.1فـي الـمـئـــــــة ) 92.5بارتفاي نسبـتـه 

فــــي  01.1السابق، وحققت األصول المحـليــة ارتفاًعا سنوًيا نسبتــه 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العـام السـابـق.  ..01المئــة )
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م 9102وسجلت األصـول األجـنـبـيـة خـالل الـربـع الـثـالـث مـن عـام 
 95.1مـلـيـار ريــال( لـتـبـلـغ  9.2في الـمـئـــــــــة ) 5..0ارتفاًعا نسبته 

مليـار  04.2في المئـــة ) 59.4مليار ريـال، مقارنًة بانخفاض نسبته 
فـي  21.2ريـال( في الربع السابق. وسجلت ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 

مليـــــار ريــــال( مقـارنــــــًة بـالـربــــــــــع الـمـقـابــــــــل مــــن الـعـــــــام  2.0المئة )
 السابــــق.

وانخفض عدد المشتركين في الصـنـاديـق االسـتـثـمـاريـة فـي   
في المئــــة )ألـفـا مشـتـرك(  1.2م بنسبة 9102الربع الثالث من عام 

فـي  4.2ألف مشــترك، مقارنًة بانخفاض نسبتـه  .....ليـــبلغ نحو 
ــئــة ) ـــ ــــــ ـــ ألــف مشــتــرك( فــي الــربــع الســابــق، وســجــل عــدد  90.1الــمـــ

ألـف مشـتـرك(  2.5في المئة ) 9.1المشتركين ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
ـــــــــــســبــة لـــعــدد  مــقــارنــًة بــالــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق. أّمـــا بــالــنـــ

الصـــــناديـق العاملـة فقد سجلت ارتفـاًعـا بـنـحـو صـنـدوق واحـد لـتـبـلـغ   
م مـقـارنـًة بـالـربـع 9102صندوق فـي الـربـع الـثـالـث مـن عـام  949

 السابق.

تاسعاا: التطورات اإلشرافية والتشششريشعشات الشمشصشرفشيشة  ش ل الشربشع 
 م2112الثالث من عام 

 قامت المؤسسة بتحديث قـواعـد الـحـسـابـات الـبـنـكـيـة الـمـتـضـمـنـة
 تنظيم فتح الحسابات وتشغيلها.

 قامت المـؤسـسـة بـإصـدار تـعـلـيـمـات اإلفصـاح عـن الـتـراخـيـص
الهادفة إلى توعية العمالء حول معلومـات الـمـؤسـسـات الـمـالـيـة 

 وتمكينهم من معرفة الجهة اإلشرافية والرقابية الخاضعة لها.

 قامت المؤسسة بإصدار قواعد اإلفصاح عن أسعار الـمـنـتـجـات
الــتــمــويــلــيــة واالدخــاريــة الــهــادفــة إلــى تــحــديــد الــحــد األدنــى مــن 
المعلومات التي يجب على البنوك وشركات الـتـمـويـل اإلفصـاح 

 عنها في قنوات التواصل الخاصة بها.

 قامت المؤسسة بإصدار مبادئ السلوك وأخـالقـيـات الـعـمـل فـي
الـمــؤســسـات الــمـالــيــة الــهــادفـة إلــى تــعــزيـز االنضــبـاط الــوظـيــفــي 

والنزاهة والشفافية والـمـوضـعـيـة والـكـفـاءة والـوالء والـفـاعـلـيـة فـي 
ســلــوك مــوظــفــي الــمــؤســســة الــمــالــيــة أثــنــاء تــأديــتــهــم لــواجــبــاتــهــم 

 ومهامهم الوظيفية.

 قامت المؤسسة بإصدار سياسة اإلبـال  عـن الـمـخـالـفـات لـدى
المؤسسات المالية الهادفة إلـى تـحـديـد الـحـد األدنـى لـلـضـوابـط 
الالزمة الستقبال البالةات ومعالجتها ليكون من السـهـل عـلـى 
منسوبيها وأصحاب المصلحة التبليغ عـن الـمـخـالـفـات دون أن 

 يترتب على تصرفهم أي أثر سلبي.

 قامت المؤسسة باستحداث قواعد خاصة بتعامالت الـبـنـوك مـع
األطراف ذوي العالقة والهادفة إلى تعزيز فاعلية إدارة مخاطـر 
االئــتــمــان والــحــد مــن تضــارب الــمــصــالــح والــتــوافــق مــع أفضــل 

 الممارسات الدولية.

 قـامـت الـمـؤسـسـة بـتـحـديـث قـواعـد الـتـعـرضـات الـكـبـيـرة لـلـبـنــوك
 لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. 

 قامت المؤسسة بإصدار النسخة الثانية من متطـلـبـات الـتـعـيـيـن
فــي الــمــنــاصــب الــقــيــاديــة فــي الــمــؤســســات الــمــالــيــة الــخــاضــعــة 

 إلشراف المؤسسة. 

 قامت المؤسسة بإصدار تعليمات فروي البنوك األجـنـبـيـة والـتـي
تهدف إلى تعزيز المتطلبات التنظيمية واإلشرافية لفروي البنـوك 
 األجنبية إضافة إلى إدارة المخاطر المتعلقة بطبيعة نشاطها.

 حثـت الـمـؤسـسـة الـبـنـوك والـمـصـارف الـعـامـلـة بـالـمـمـلـكـة كـافـة
لالستفادة من خدمة "نذير" اإللكترونية لتيسير االلتزام بـتـطـبـيـق 
 أحكام قواعد الحسابات البنكية على حسابات العمالء الوافدين.

 




