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المصارف التجارية من القطاعين الخاص والعام خالل الربع 
 0.28.2في المئة لتبلغ  0.2م بنسبة 8102الثالث من عام 

مليــــار ريـــــال، وتشير التقديرات األولية إلى تحقيق فائض في 
م مقداره 8102ميزان الحساب الجاري خالل الربع الثاني من عام 

مليار ريـال في الربع  81.8مليار ريـال مقارنًة بعجز مقداره  0.7.
 م. .810الثاني  من عام 

انخفضت القيمة اإلجمالية لعمليات نظام سريع خـــالل  كما
في المئــــــــة لتبلغ  ..7م بنسبـــة 8102الربــــع الثالث من عـــــام 

وبلغ إجمالي العمليات المنفذة من خالل  مليار ريـال. 01837.7
م        8102أجهزة الصرف اآللي خالل الربع الثالث من عام 

مليون عملية بإجمالي سحوبات نقدية قدرها  787.3ما يقارب 
 مليار ريـال شملت عمليات المصارف وعمليات مدى.  024.8

وسجل المؤشر العام ألسعار األسهم انخفاًضا ربعًيا في  
في المئة ليبلغ    3.2م بنسبة 8102نهاية الربع الثالث من عام 

في المئة في الربع  7.8نقطة، مقارنًة بارتفاع نسبته  777.7.
 السابق.

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

وارتفع إجمالي الممنوح  مليـــار ريـال. 7..00في المئـــة ليبلغ  0.1
م بنسبة 8102الفعلي من القروض في الربع الثاني من عام 

جمالي القروض المسددة  1.8في المئــــة ) 01.7 مليار ريـال(، وا 
م 8102لمؤسسات اإلقراض المتخصصة في الربع الثاني من عام 

مليار ريـال( وذلك حسب أحدث  1.8في المئـــة ) 03.3بنسبة 
 البيانات المتوفرة.

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

)Reverse Repo Rate(  في المئة،  8.87إلى  8.1من
وكــــذلك قــــررت رفـــــع معـــدل عـــــائد اتفاقيــــات إعــــــادة الشـــــراء

)Repo Rate(   في المئة. وظلت نسبة  7..8إلى  8.7من
في المئة،  1..االحتياطي القانوني على الودائع تحت الطلب عند 

في المئة. كما استمرت  4.1وعلى الودائع الزمنية واالدخارية عند 
المؤسسة بالحفاظ على سقف االشتراك األسبوعي للبنوك المحلية 

مليار ريـال خالل الربع الثالث  3.1في أذونات المؤسسة بمقدار 
م. وارتفع متوسط أسعار الفائدة على الودائع بين 8102من عام 

في الربع الثالث  )SAIBOR(المصارف المحلية لمدة ثالثة أشهر 
 في المئة.  8.8078م ليصل إلى 8102من عام 

( خالل 3سّجل عــــرض النقـــــود بتعريفــه الشامــــل )نو   
فـــي الــمئـــة  1.8م ارتفاًعا نسبتــــــه 8102الربع الثالث من عـــام 

انخفضت القـاعدة النقـــدية خــالل و   ،مليار ريال 0207.7ليبلغ 
فــي المـــــئة لتبلغ  4.8م بنـــــسبة 8102الربع الثالث مــن عـــام 

مليار ريـال، وتشير البيانات األولية للمركز المالي  300.7
للمؤسسة إلى تسجيل إجمالي الموجودات األجنبية خالل الربع 

في المئـــــة ليبلغ  1.0م ارتفاًعا نسبته 8102الثالث مـــن عام 
سجل إجمالي األصول االحتياطية  كمامليـار ريـال،  0278.8

في المئة  1.0م ارتفاًعا نسبته 8102خالل الربع الثالث من عام 
  .مليار ريـال 0718.1ليبلغ 

سجل إجمالي الودائع المصرفية خالل الربع الثالث من و 
 0838.7في المئــة ليبلغ نحو  0.4م ارتفاًعا نسبته 8102عــــــام 

بلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف كما   .مليار ريـال
 8331.2م حوالي 8102التجارية بنهاية الربع الثالث من عام 

في المئـــة. وارتفعت مطلوبات  1.2مليـــار ريـال، بارتفاع نسبته 

 الم    الت ف                  
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: السياسة ال قدية  أوًلا

استمرت مؤسسة النقد العربي السعودي فـي اتـبـاع 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  8102قــررت الــمــؤســســة خــالل الــربــع الــثــالــث مــن عــام   
رفـــــع مـعـــــــــدل عــــــــــائـد اتـفـــــــاقـيـات إعــــــــــــــادة الــــــشـــــــــراء الــــــمـعـــــــــاكـس

)Reverse Repo Rate(  فــي الــمــئـــة،  8.87إلــى  8.1مــن
وكــــذلك قــــررت رفـــــع معـــــــدل عــــــــــائـد اتـفـاقـيـــــــــات إعــــــــــــادة الشـــــــــــراء

)Repo Rate(   في المئة.  7..8إلى  8.7من 

وقـد بــلـغ الــمـتـوســط الـيــومـي لـمـا قـامـت بـه الــمـؤسـســة مــن   
مـلـيـون ريــال خـالل  1..03عمليـات اتـفـاقـيـات إعـادة الشـراء نـحـو 

مليون ريـال في الـربـع  427.1م مقابل 8102الربع الثالث من عام 
م، فيما بلغ المتوسط اليومي التفاقـيـات إعـادة 8102الثاني من عام 
م 8102مليار ريـال للربع الـثـالـث مـن عـام  71.1الشراء المعاكس 

 م. 8102مليار ريـال في الربع الثاني من عام  74.7مقارنة بنحو 

وظــلــت نســبــة االحــتــيــاطــي الــقــانــونــي عــلــى الــودائــع تــحــت   
في المئة، وعلى الودائـع الـزمـنـيـة واالدخـاريـة عـنـد     1..الطلب عند 

 في المئة. 4.1

 أسعار الفائدة 1-2

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

مـلـيـار ريــال خـالل الـربـع  3.1المحلية في أذونات المؤسسة بمقدار 
م. وقـد ارتـفـع مـتـوسـط أسـعـار الـفـائـدة عـلـى 8102الثالث من عـام 

فـي  )SAIBOR(الودائع بين المصارف المحلية لمدة ثالثـة أشـهـر 
في المئة. وبلـغ  8.8078م ليصل إلى 8102الربع الثالث من عام 

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

نقـطـة أسـاس لصـالـي الـريـال مـقـارنـة  82م نحو 8102الثالث لعام 
م. أمـا بـالـنـسـبـة 8102نقاط أساس في الربع الثاني لعام  2بـحوالي 

لسعر صرف الريـال مقابل الدوالر فـقـد اسـتـقـر عـنـد سـعـره الـرسـمـي 
 ريـال. 7..3البالغ 

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

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

 ثا ياا: التطورات ال قدية 

 عرض ال قود 2-1

( خالل الربع 3سّجل عــــرض النقـــــود بتعريفــه الشامــــل )ن  
ـــــــــــــــــه 8102الــثــالــث مــن عـــــــــام  فـــــــــي الــــــمــئـــــــــــة           1.8م ارتــفــاًعــا نســبــتـــ

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــة  0207.7مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ نـحـو  00.3) 
مـلـيـــــــار ريــال( فـي الـربــــــــع  88.7فـي الـمـئـة ) 0.3بارتفاع نسـبـتـه 

مليار  48.0فــي المئــــــة ) 8.4السابــق. وحقق ارتفاًعا سنوًيا نسبتـــه 
ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق )رســــم بـيـانــــــي رقــــــــــــــم 

0.) 

( خالل الربـع الـثـالـث 3وبتحليل مكونات عرض النقود )ن 
م، ُيالحظ انخفاض عرض النـقـود بـتـعـريـفـه الضـيـق 8102من عام 

مـلـيـار ريــال( لـيـبــلـغ حـوالــي  78.2فـي الـمـئـة ) ..1( بـنـسـبــة 0)ن
فـي الـمـئـة مـن إجـمـالـي  88.8مليار ريـال أو ما نســبـتـه  0810.3

( 0(، وسجل عرض النقود بتـعـريـفـه الضـيـق )ن3عرض النقــــود )ن
مــلـيـار ريــال( خــالل الـربــع  4..0)   فــي الـمــئـة 0.7ارتـفـاًعـا نسـبـتــه 

           فــي الــمــئـــة      4.8الســابــق، فــيــمــا ســجــل ارتــفــاًعــا ســنــوًيــا نســبــتــه 

مليار ريـال( مقارنًة بالربع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق. أمـا  78.2) 
( فــقـد ســجـل خــالل الــربـع الــثـالـث مـن عـــــــــــــــــــام 8عـرض الــنـقـود )ن

مـلـيـار ريــال(  8.0في المئــــة ) 1.0م انخفاًضا طفيًفا نسبته 8102
فـي الـمـئـة مـن  27.8مليار ريـال أو ما نسبته  8..088ليبلغ نحو 
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فـي  1.7( مقارنة بـارتـفـاع ربـعـي نسـبـتـه 3إجمالي عرض النقود )ن
مليار ريـال( في الربع السابق، وسجل ارتـفـاًعـا سـنـــــــوًيـا  ...المئـــة )
مليار ريـال( مقارنًة بالربـع الـمـقـابـل مـن  2.4في المئـــة ) 1.7نسبته 

 العام السابق.

 القاعدة ال قدية 2-2

انخفضت القـاعدة النـقـــــــديـة خــــالل الـربـع الـثـالـث مــــن عــــــام 
 300.7مليار ريـال( لتبلغ  07.0فــي المـــــئة ) 4.8م بنـــــسبة 8102

مـلـيـار  ..04فـي الـمـئـة ) ..4مليار ريـال، مقـارنـة بـارتـفـاع نسـبـتـه 
 1.2ريـال( في الربع السابق، في حين حققت ارتفاًعا سنوًيا نسـبـتـــــه 

مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام  8.8في الـمـئـــــــــة )
السابق. وبتحليل مكونات القاعدة النـقـديـة، يـالحـظ أن الـودائـع لـدى 

 ..1م انـخـفـضـت بـنـسـبـة 8102المؤسسة في الربع الثالث من عام 
مـلـيـــــار ريــال،  011.1مـلـيـار ريــال( لـتـــــبـلـغ نــــــحـو  ..1في المئة )

مليار ريـال( في الـربـع  0.3فـــي المــئة ) 0.3نــســـبته  بارتفاعمــقارنًة 
مـلـيـار  7.8في المئـة ) 7.3السابق، وسجلت انخفاًضا سنوًيا نسبته 

ريـال( مقارنًة بالربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق. وسـجـــل الـنـقـد فـي 
مليار ريـال( ليبـلـغ  3.8في المئـــة ) 01.1الصندوم انخفاًضا نسبته 

فـي الـمـئـة    03.2مليــــار ريـــال، مقارنــــة بارتفاع نسـبـتـــــــــه  38.4نحو
 مليار ريـال( في الربع السابق، وسجل انخفاًضا سنوًيا نسبته  4.4)

مليار ريـال( مقارنًة بالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام  1.8في المئة ) ..1
 ..7السابق. كما انخفض النقد المتـــداول خـــارج المصـــارف بنـسـبـة 

مـلـيـار ريــال،  0.7.1مليار ريـال( لـيـبـلـغ نـحـو  01.7في المئـــة  )
مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع  7.1في المئة ) 7.1مقارنًة بارتفاع نسبته 

 2.4في المئــة ) 4.7السابق. في حين سجـــل ارتفاًعا سنويـــًا نسبته 
 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 الثالث مــــــن عـام 

 0278.8ملـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  8.3في المئـــــة ) 1.0ارتفاًعا نسبته 
مـلـيـار  71.2) في الـمـئـة  8.2مليـار ريـال، مقارنة بانخفاض نسبته 

فــي  4.8ريـال( خالل الربع السابـــق، وسجـــل ارتفاًعا سنويـــًا نسبتـــه 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العـام السـابـق.  28.7المئـــة )

كما سجل صــافــــي األصـول األجـــنبـيـــة خــــالل الـربــــــــع الـثـالـث مــــن 
مـلـيـار ريــال(  8.7فــــي المــــــئـة ) 1.8م ارتفاًعا نسبــته 8102عـــــام 
فـي  8.2مليــــار ريــــــــال، مـقـارنــــــًة بـارتـفـاع نسـبـتـــــــه  ..02.4ليبلغ 

ملـيـار ريــال( فـي الـربــــع السـابـق، وسـجـــــــــل ارتـفـاًعـا  71.2المئـــــة )
مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع  23.7فـــي المئــة ) ..4سنــوًيا نسبتــه 
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 (. 8المقابل من العام السابق )رسم بياني رقم 

وحقق إجمالي الودائع بالعملة المحلية لجهات أجنبية خــــالل 
 1.8فــي المئــة ) 3.0م انخفاًضا نسبته 8102الربع الثالث من عام 

مـلـيـــــــــار ريــــال، مـقـــارنــــــــًة بـانـخـفـاض  7..0مليون ريـال( ليبلغ نحو 
مليون ريــال( خـالل الـربـع السـابـق،  08.7في المئــــــة ) 1.0نسبتـــــه 

فــــي الــــمــــئــــة                     3.8كـــمــــا ســــــــــــــــــجـــل انــــخــــفـــاًضــــا ســــنـــوًيــــا نســــبـــتــــه 
 مليون ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. 1.8)

 

 األصول اًلحتياطية 3-1

سجل إجمالي األصول االحتياطية خالل الربع الـثـالـث مـن  
مليار ريـال( لـيـبـلـغ  8.8في المئة ) 1.0م ارتفاًعا نسبته 8102عام 

 47.8في المـئـة ) ..8مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته  0718.1
مليار ريـال( خالل الربع السابق، فيما سـّجـل ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 

مــــليـــار ريــــــــــال( مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن  28.7في المئة ) 4.7
(. وبـتـحـلـيـل مـكـونـات إجـمـالـي 3العام السابق )رســـم بيـــــــــانــــي رقــــــم 

م مـقـارنـًة 8102األصول االحتياطية خالل الـربـع الـثـالـث مـن عـام 
بـالـربـع السـابـق، فــقـد ارتـفــع وضـع االحــتـيـاطـي لـدى صـنــدوم الـنـقــد 

 8.1مليون ريـال( ليبلغ نحو  480.1في المئـــة ) 8..الدولي بنسبة 

فـي  0.1مليار ريـال، وارتفع رصيد حقوم السحب الخاصـة بـنـسـبـة 
مــلــيــار ريـــال، وارتــفــعــت  31.1مــلــيــار ريـــال( لــيــبــلــغ  1.3الــمــئــة )

في المئـــــــــــــة  1.8االستثمارات في األورام المالية فـي الخارج بنسبـة 
مليار ريـال. في حيـن حـقـق بـنـد  0814.2مليار ريـال( لتبلغ  0.2) 

فـي  1.0النقد األجنبي والودائـع في الخــــارج انخفاًضا طفيًفا نسـبـتـه 
مــلــيــار ريـــال، واســتــقــر  877.8مــلــيــار ريـــال( لــتــبــلــغ  1.3الــمــئــــــــة )

 مليون ريـال. 0884احتياطي الذهب النقدي عند 
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 رابعاا: تطورات ال شاط المصرفي

 الودائع المصرفية 4-1

سجل إجمالي الودائع المصرفـيـة خـالل الـربـع الـثـالـث مـن   
مـلـيـار ريــال(  88.8في المـئـــــة ) 0.4م ارتفاًعا نسبته 8102عــــــام 

فـي  1.2مليار ريــال، مـقـارنـة بـارتـفـاع نسـبـتـه  0838.7ليبلغ نحو 
مليار ريـال( خالل الربع السابق، وشهد ارتفاًعا سنـوًيـا  03.7المئة )
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل مـن  ..33في المئـة ) 8.0نسبته 

 العام السابق. 

وبتحليل مكونات الودائع حسب النوع خـالل الـربـع الـثـالـث   
 1.3م، يتضي ارتفاع الودائع تحـت الـطـلـب بـنـسـبـة 8102من عام 

مـلـيـار ريــال،  0188.3مـلـيـار ريــال( لـتـبـلـغ نـحـو  8.2في المـئـة )
مليار ريـال( خالل الـربـع  2.4في المئة ) 1.2مقارنـة بارتفاع نسبته 

فــي  4.7السابق، وحققت الودائع تحـت الطلب ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السـابـق.  44.4المئــــــة )

 7.7فـي الـمـئـــــة ) 0.4وارتفعت الودائــــــع الزمنية واالدخارية بـنـسـبـة 
مليـار ريــال، مـقـارنـة بـانـخـفـاض نسـبـتـه  488.3مليار ريـال( لتبلغ  

مليار ريـال( خالل الربع السابق، وشهـدت فـي  7.2في المئة ) 8.3

ريــال( مـلـيـار  44.4المئـة )في  7.4المقابل انخفاًضا سنوًيا نسبته 
مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. وارتـفـعـت الــــــودائـع األخــرى 

مـلــيــار ريـــال( لـتــبــلــغ  03.4فــي الـمــئــة ) ...شـبــه الـنــقــديـة بــنـســبــة 
 04.7فـي المـئـة ) 7.3مــليــار ريــال مقارنـة بارتفاع نسبتــه  7..02

مليار ريـال( خالل الربع السابـــق، وحــــقـقـت ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـــــه 
مليـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن  ..33في المئــة ) 80.7

 (. 4العام السابق )رســم بيـاني رقــم 

  موجودات ومط وبات المصارف التجارية 4-2

بلغ إجمالي الـمـوجـودات والـمـطـلـوبـات لـلـمـصـارف الـتـجـاريـة 
مـلـيـــــــار  8331.21م حـوالـي 8102بنهاية الربع الثـالـث مـن عـام 

مـلـيـار  02.2فـي الـمـئـــــــة ) 1.2ريـال، مسجاًل بذلك ارتفاًعا بنسبـة 
مـلـيـار ريــال(  47.8في الـمـئـــــــــــة ) 8.8ريـال(، مقابل ارتفاع نسبته 

فـي الـمـئـة     8.0خالل الربع السابق، وسجل ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
 مليار ريـال(. ...4)

 الموجودات والمط وبات األج بية ل مصارف التجارية 4-3

ســجــل إجــمــالــي األصــول األجــنــبــيــة لــلــمــصــارف الــتــجــاريــة   
فــــي  8.7م انخفاًضا نــسبتـــــه 8102خالل الــربع الثالث مــن عــام 
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مــلــيـار ريـــال،  880.4مــلـيــار ريــال( لــيـبــلــغ حــوالـي  7.8الــمــــئـــــــة )
مـلـيـار ريــال( خـالل  03.8في المئــــة ) 8.8مقارنــة بارتفاع نسبته 

في المئــة  2.7الربع السابق، في حــين شهد انخفاًضا سنويـًا نسبته 
مـلــيـار ريــال( مـقـارنــًة بـالـربــع الـمــقـابـل مــن الـعــام السـابــق،  80.8) 

وشكلت األصول األجنبية للمصارف التجارية بنهاية الـربـع الـثـالـث 
فـي الـمـئـة مـن إجـمـالـي أصـول  7.7مـا نسـبـتـه  8102من العـام 

فـي الـمـئـــــــــة فـي نـهـايـة  7.2المصارف التجارية مقارنًة بما نسبـتـه 
الربع السابـــق. وسجلت المطلوبات األجـنـبـيـة لـلـمـصـارف الـتـجـاريـة 

فـي  01.3م انـخـفـاًضـا نسـبـتـه 8102خالل الربع الثالث من عام 
مليـار ريــال، مــقـــــارنـًة  21.2مليار ريـال( لتبلغ حوالي  7.3المئة )

مـلـيـار ريــال( خـالل الـربــع  87.1فـــي الـمـــئـة ) 3..بارتفاع نسبته 
 8.3فــــي الـمـــئـة ) 04.2السابــق. وشهدت ارتفاًعا سنـويــًا نسـبـتـــــه 

مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابـق، مشـكـلـًة بـذلـك 
في المئة من إجمالي مطلوبات المصارف التـجـاريـة  3.7ما نسبته 

في المـئـة فـي نـهـايـة الـربـع السـابـق. وارتـفـع  3.7مقارنًة بما نسبته 
صافي األصول األجنبية للمصارف التجارية بـنـهـايـة الـربـع الـثـالـث 

مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  ..3في المـئـة ) ..8م بنسبة 8102من عام 
فــــي الـمـــئـة         7.0مليـار ريــال مـقـــــارنـًة بـانـخـفـاض نسـبـتـــه  041.8

ق. فـي حـيـن شـهـد صـافـي ــــمليار ريـال( خـــالل الربــــع الساب 4..) 
في الـمـئـة  7.2األصول األجنبية للمصارف انخفاًضا سنوًيا نسبته 

مليار ريال( مقارنًة بالربع المقابل من العـام السـابـق )رسـم  07.8) 
 (.7بياني رقــم 

 مط وبات المصارف التجارية من القطاع ن ال ا  والعام 4-4

ارتـفــعــت مــطــلــوبــات الــمــصــارف الــتــجــاريــة مــن الــقــطــاعــيــن   
الخاص والعام )ويشـمـل الـحـكـومـي وشـبـه الـحـكـومـي( خـالل الـربـع 

مليار ريــال(  30.0في المئة ) 0.2م بنسبة 8102الثالث من عام 
فـي  0.7مليــــار ريــــــــــال، مـقـارنــــــــًة بـارتـفـاع نسـبـتـه  0.28.2لتبلغ 

مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع السـابـق، وسـجـلـت ارتـفـاًعـا  38.4المئـــة )
مـلـيـار ريــال(. كـمـا ارتـفـعـت  27.8فــــي المئـــــة ) 7.3سنوًيا بنسبــة 

نسبة مطلوبات المصارف التجارية من الـقـطـاعـيـن الـخـاص والـعـام 
فـي الـمـئـــــــــة مـقـارنـة  017.8من إجمالي الودائــــع الـمـصـرفـيـة إلـى 

 في المئة في نهاية الربع السابق. 012.2بنسبة 

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

ارتفعت مطلوبات المصارف التجـاريـة مـن الـقـطـاع الـخـاص 
فــي الــمــئــة           0.1م بــنــســبــة 8102خــالل الــربــع الــثــالــث مــن عــام 
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مــلــيــار ريـــال، مــقــارنــة  ..0440مــلــيــار ريـــال( لــتــبــلــغ نــحــو  04.4) 
مـلـيـار ريـــال( خـالل الـربــع  07.7فـي الـمـئـة ) 0.4بـارتـفـاع نسـبــتـه 

مليـار  88.7في المئـــــة ) 0.7السابق، وسجلت ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. كمـا انـخـفـضـت نسـبـة 
مطلـوبـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة مـن الـقـطـاع الـخـاص إلـى إجـمـالـي 

 22.0م إلـى 8102الودائع المصرفية بنهاية الربع الثالث من عـام 
في المئـــــة في نهايـــــــة الربع السـابــــــق  22.4في المئة، مقارنة بنسبة 

 (.8)رسم بياني رقـــــــم 

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

ارتفـعـت مـطـلـوبـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة مـن الـقـطـاع الـعـام 
ــثــالــث مــن عــام  فــي الــمــئــة           7.0م بــنــســبــة 8102خــالل الــربــع ال

مــلـيــار ريـــال، مـقــارنــة  347.0مـلــيـار ريـــال( لــتـبــلــغ حــوالـي  ..08) 
مـلـيـار ريـــال( خـالل الـربــع  08.7فـي الـمـئـة ) 4.1بـارتـفـاع نسـبــتـه 

 83.0فــــي الـمـــئـــــة ) 88.4السابق، وسجلت ارتفاًعا سنوًيا نــسبتــــــه 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. وارتـفـعـت نسـبـة 
إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع العام إلى إجـمـالـي 

م إلـى 8102الودائع المـصـرفـيـة فـي نـهـايـة الـربـع الـثـالـث مـن عـام 
في المئـــــة فـي نـهـايــــــــة  81.3في المئة مقارنـــة بنسبة  80.0حوالي 

 (.                               8الربع السابــــق )رسم بياني رقم 

االئـتــمــان الــمـصــرفـي حســب اآلجــال خــالل الــربــع وبـتــحـلــيـل 
م مقارنة بالربع السابـق، فـقـد حـقـق االئـتـمـان 8102الثالث من عام 

فـــي الـــمـــئـــة               ..02ارتـــفـــاًعـــا نســـبـــتـــه الـــمـــصـــرفـــي طـــويـــل األجـــل 
مــلــيــار ريـــال، مــقــارنــة  474.4مــلــيــار ريـــال( لــيــبــلــغ نــحــو  2...) 

مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  03.7في المئـة ) 3.8بانخفاض نسبته 
السابق، في حين حقق االئتمان المصرفي متوسط األجـــل انخفاًضـا 

مـلـيـار  831.7مليار ريـال( ليبلـغ  41.0فــي المئــــة ) 04.2نسبتــه 
مـلـيـار ريــال(  4.4فـي الـمـئـة ) ..0ريـال، مـقـارنـة بـارتـفـاع نسـبـتـه 

خالل الربـع السـابـق، وحـقـق االئـتـمـان الـمـصـرفـي قصـــــيـر األجــــــــل 
 17.3.مليار ريـال( ليبلغ  80.7فــي المئــــة ) 3.1انخفاًضا نسبتــه 

مـلـيـار  31.3فـي الـمـئـــة ) 4.3مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبتـــــه 
 ريـال( في الربع السابق.

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

ارتفع إجمالي االئتمان المصرفي الـمـمـنـوح حسـب الـنـشـاط 
فـي  0.0م بـنـسـبـة 8102االقتصادي خالل الربع الثالـث مـن عـام 

مـلـيـار ريــال،  0431.8مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ حـوالـي  08.8المئة )
مـلـيـار ريــال( خـالل  81.2فـي الـمـئـة ) 0.7مقارنة بارتفاع نسبـتـه 

 80.4فـي الـمـئـة ) 0.7الربع السابق، وحقق ارتفاًعا سنـوًيـا نسـبـتـه 
 مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. 

وبتحليل االئتمان المصرفي الممنوح لألنشطة االقـتـصـاديـة 
م، يــالحــظ ارتــفــاع االئــتــمــان 8102خــالل الــربــع الــثــالــث مــن عــام 

فـي  7.7للقطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسبة المصرفي الممنوح 
فـي الـمـئـة   4.7ولقطاع التمويل بـنـسـبـة مليار ريـال(،  4.4المئــــــة )

 3.2مليار ريـال(، ولقطــــاع الزراعة وصيد األسـمـاك بـنـسـبـــــة  ..0) 
 3.3ولقطاع البناء والتـشـيـيـد بـنـسـبـة مليار ريـال(،  1.8فــي المـئــة )
فـي  8.7بـنـسـبـة ولقطاع الخدمات مليون ريـال(،  3.8في المئة   )

 8.7لقطاع الصنـاعـة واالنـتـاج بـنـسـبـة و   مليار ريـال(، 8.0المئة  )
فـي  1.7وللقطاعات األخرى بنسبــــة مليار ريـال(،  4.7في المئة  )

الـمـصـرفـي مليار ريـال(. في المقابل انخفض االئتـمـان  7.1المئـــة )
مـلـيـار  0.3في المئــة ) 8.1 الممنوح لقطاع التعدين والمناجم بنسبة
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ولقطاع الماء والكهـربـاء والـ ـاز والـخـدمـات الصـحـيـة بـنـسـبـة ريـال(، 
ولـقـطـاع الـنـقـل واالتصـاالت مـلـيـار ريــال(،  0.7فـي الـمـئـــــــة ) ..3

مليار ريــال(، ولـقـطـاع الـتـجـارة بـنـسـبـة  ..0في المئـــــة ) 3.3بنسبــة 
 مليار ريـال(.  1.2في المئة ) 1.3

 

 اًلحتياطيات ورأس المال واألرباح وفروع المصارف التجارية 4-5

انخفض رأس مال واحتياطيات المصارف الـتـجـاريـة خــالل 
مـلـيـار  04.0في المئــــة ) 4.8م بنسبة 8102الربع الثالث من عام 
مـلـيـار ريــال مـقـارنـة بـانـخـفـاض نسـبـتـه  302.2ريـال( ليبلغ حوالـي 

مليار ريـال( في الربع السابق، وسجل ارتـفـاًعـا  ..8في المئة ) 8.1
مـلـيـار ريـال( مـقـارنـًة فـي الـربـع  0.7فـي الـمـئـة ) 1.8سنوًيا نسبته 

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

فـي الـمـئـة مـقـارنـة بـمـا نسـبـتـه  07.7م إلـى 8102الثالث من عـام 
في المئة في الربع السابق. وبل ت أرباح المصارف التجاريـة  81.8

مليار ريــال مـقـارنـة  08.4م حوالي 8102في الربع الثالث من عام 
 4.8مليار ريـال في الربع السابق، أي بـارتـفـاع نسـبـتـه  00.7بنحو 

في المئة  8.4مليار ريـال(، مقارنة بانخفاض نسبته  1.7في المئة )
                                                                        مليار ريـال( خالل الربع السابق.                                                                                               1.3)

وارتفع عدد فروع المصارف التجارية العاملـة فـي الـمـمـلـكـة 
م، أي 8102فرًعا فـي نـهـايـة الـربـع الـثـالـث مـن عـام  8120ليبلغ 

فـروع مـقـارنـة بـالـربـع السـابـق، فـي حـيـن ارتـفـع عـدد  3بزيادة قدرها 
فرًعا( مقارنة مع الربع المقابل من  30في المئة ) 3.1الفروع بنسبة 
 العام السابق.

 

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

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

انخفض إجمالي مشتريات المـصـارف الـتـجـاريـة مـن الـنـقـد  
فـي الـمـئـة  7.7م بنسبة 8102األجنبي خالل الربع الثالث من عام 

مليـــــــار ريـــــال، مـقـــــارنــــــــة  844.7مليار ريـال( ليبلغ حوالي  0.8.) 
مليار ريـال( خالل الـربـع  87.7في المئــــــــة ) 3.7بانخفاض نسبتــــه 

ملـيـار  47.8في المئة ) 8.8السابق. وسجل انخفاًضا سنوًيا نسبته 
ريـال(. وبمقارنة إجمالي المشتريــات من المصــــارف المحليــــة بالربع 

مـلـيـار  32.0فـي الـمـئـــة ) 38.1السابق يالحظ االنخفاض بنسبــــة 
ريـال(، واالنخفاض كذلك في المشتريـــات من المصـــــارف الخارجـيـة 

مليار ريـــــــــــال(، وانـخـفـض إجـمـالـي  41.8في المئـة ) 00.3بنسبـــة 
 3.2فـي الـمـئـة ) 81.7المشتريات مـن الـمـصـادر األخـرى بـنـسـبـة 

فـي  3.1مليار ريـال(، وانـخـفـض الـمـشـتـريـات مـن الـعـمـالء بـنـسـبـة 
مليار ريـال( في حين ارتفعت المشتريـــــات مـن مـؤسـسـة  3.8المئة )

مليـار ريـــال(. )رسم بيانـي  04.7في المئـــــة  ) 08.7النقــــــد بنسبـــــة 
 (..رقم 

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

انــخــفــض إجــمــالــي مــبــيــعــات الــمــصــارف الــتــجــاريــة مــن الــنــقــد 
في الـمـئـة          4.1م بنسبة 8102األجنبي خالل الربع الثالث من عام 

مـلـيــار ريـــال، مـقــارنــــــــــة  887.4مــلـيـار ريــال( لـيـبــلـغ نـحــو  87.7) 
مـلــيـار ريــال( خـالل الـربــع  8.1فــي الــمـئــــــة ) 1.7بـارتـفــاع نســبـتــه 

فـي الـمـئـة    ..7السابق. وسجلت المبيعات انخفاًضـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
 المقابل من العام السابق. مليار ريـال( مقارنًة في الربع  3..8)

وبمقارنة إجمالي مبيعات المصارف من النقد األجنبـي بـالـربـع 
السابق يالحظ انخفاض فـي الـمـبـيـعـات لـلـوزارات والـبـلـديـات بـنـسـبـة 

مـلـيـار ريــال(، والـمـبـيـعـات لـمـؤسـسـة الـنـقـد  1.8فــــي المـئــة ) 28.4
مليار ريـال(، والـمـبـيـعـات لـلـمـصـارف  1.8في المئــــة ) 04.0بنسبة 

مـلـيـار ريــال(،  ..00فـي الـمـئـــــــــة ) 04.1داخل المـمـلـكـة بـنـسـبـــــة 
 80.8فــي الـمـئـــــة ) 7.0والمبيعات للمصارف خارج المملـكة بنسبة 

مــلــيــار ريـــال(، والــمــبــيــعــات الــمــنــســوبــة أل ــراض مــحــددة )مــقــاولــون 
فـي  0..واستثمارات بالخارج( بنسـبـة أجانب، وتحويالت شخصية، 

مليار ريـال(، فيما لم تسجل المبيعات للـصـيـارفـة خـالل  8.4المئة )
ارتــفــعــت الــمــبــيــعــات لــجــهــات الــربــع األول أي مــبــيــعــات. فــي حــيــن 
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مـلـيـار ريــال(، والـمـبـيـعـــــــــــات  8.8في الـمـئـة ) 32.7حكومية بنسبة 
مـلـيـار  7..فـي الـمـئـــــــــة ) 3.4لعمالء آخرين فـي الـمـمـلـكـة بـنـسـبـة 

 (..)رســم بيانـــي رقـــم ريـال(. 
 

  امسسا: القطاع ال ارجي    ا                 

 التجارة ال ارجية                

م 8102ارتفعت قيمة الصادرات في الربـع الـثـانـي مـن عـام 
مليار ريـال مـقـارنـًة بـنـحـو  828.8في المئة لتبلغ نحو  47.1بنسبة 

م، حـيــث .810مـلـيـار ريــال فـي الـربـع الـمـقـابـل مـن عـام  ..027
فــي الــمــئــة لــتــبــلــغ  74.8ارتــفــعــت قــيــمــة الصــادرات الــنــفــطــيــة بــنــحــو 

فـي  ..38مليار ريـال، وارتفعت الصادرات األخـرى بـنـحـو  888.8
 مـلــيـــــار ريـــال. كــمــا  82.0الـمــئــة )تشـمــل إعــادة الــتــصــديـر( لــتــبـلــغ 

م 8102ارتفعت قيمة الواردات )سيـف( فـي الـربـع الـثـانـي مـن عـام 
م لـتـبـلـغ .810في المئة مقارنًة بالربع المقابل مـن عـام  4.7بنسبة 
 مليار ريـال.  038.7نحو 

 

 

 م زان المدفوعات               

 الحساب الجار                  5-1

تشــيــر الــتــقــديــرات األولــيــة إلــى تــحــقــيــق فــائــض فــي مــيــزان 
 0.7.م مقـداره 8102الحساب الجاري خالل الربع الثاني من عام 

مليار ريـال في الربع الـثـانـي   81.8مليار ريـال مقارنًة بعجز مقداره 
م. ويعود تحقيق هذا  الـفـائـض إلـى تـحـقـيـق فـائـض .810من عام 

مليار ريــال مـقـارنـًة بـفـائـض  77.1في ميزان السلع والخدمات قدره 
م، حـيـث سـجـل .810مليار في الربع المقـابـل مـن عـام  4.8قدره 

مليار ريــال وذلـك نـتـيـجـة الرتـفـاع  081.2ميزان السلع فائًضا قدره 
مليار ريـال  828.8في المئة لتبلغ  47.7الصادرات السلعية بنسبة 

مـلـيـار ريــال فـي الـربـع الـمـقـابـل مـن عـام  027.0مقـارنـًة بـحـوالـي 
فـي الـمـئـة  7.7م، وانخفاض الواردات السلعية )فوب( بنسبة .810
مـلـيـار ريــال فـي  007.4مليـار ريــال مـقـارنـة بـنـحـو  080.2لتبلغ 

م، وانخفاض عجـز حسـاب الـخـدمـات .810الربع المقابل من عام 
إلــى   م.810مــلــيــار ريـــال فــي الــربــع الــثــانــي مــن عــام  87.7مــن 
م. فيما انخـفـض 8102مليار ريـال في الربع الثاني من عام  80.2
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 ..00مقابل  7.8م إلى 8102فائض ميزان الدخل األولي من عام 
مليار ريـال في الربع المقابل من العام السابق، وارتفع عجز حسـاب 

مـلـيـار ريــال  38.8في المئة ليصـل إلـى  1.7الدخل الثانوي بنسبة 
 مليار ريـال في الربع الثاني من العام السابق. 38.0مقابل 

 : الحساب الرأسمالي                    5-2

سجل بند الحساب الرأسمالي خالل الـربـع الـثـانـي  مـن عـام 
مليار ريـال مـقـابـل تـدفـق لـلـخـارج  ..1م تدفًقا للخارج بقيمة  8102
 مليار ريـال في الربع المقابل من العام السابق.  0.0بنحو 

 : الحساب المالي                 5-3

ارتفع  بند صافي االستثمارات المباشرة خالل الربع الثانـي مـن عـام 
مليار ريــال وذلـك بسـبـب ارتـفـاع قـيـمـة صـافـي  4.2م بقيمة 8102

مليار ريـال عن قيـمـة  2.0حيازة األصول المالية في الخارج البال ة 
مـلـيـار  3.3صافي تحّمل الخصوم في الداخل والتي قدرت بحـوالـي 
مـلـيـار  48.1ريـال. كما انخفض صافي استثمارات الحافظة بمـبـلـغ 

مليار ريـال في الربع المقابل مـن  31.4ريـال مقابل انخفاض بمبلغ 
 44.0الـعـام السـابـق. وارتـفـع صـافــي االسـتــثـمـارات األخـرى بـمـبــلـغ 

مـلـيـــــــــــار ريــــــــــال فـي الـربــــــع  34.7مليار ريـال مقابل ارتفاع بمبلــــغ 
المقـابــــــل مـن الـعـام السـابـق. وسـجـل صـافـي األصـول االحـتـيـاطـيـة 

م 8102مليار ريـال في الربع الثانـي مـن عـام  42.2ارتفاًعا بمبلغ 
مليــــار ريـــــال في الربـــع المقـابــــــل مــــــن  87.8مقابل انخفاض بمبلــغ 

العــــام السابق، حيث ارتـفـعـت األصـول االحـتـيـاطـيـة األخـرى بـمـبـلـغ 
مليار ريـال )الـنـاتـن مـن ارتـفـاع بـنـد الـعـمـلـة والـودائـع بـمـبـلـغ  71.1
مـلـيـار ريــال فـي  88.0مليار ريـال( مقابل انخـفـاض بـمـبـلـغ  74.7

الربع المقابل من العام السابق ) الناتن من انخفاض  بند االستثمـار 
 مليار ريـال(. 40.8في األورام المالية بمبلغ 

ا: تطورات التق ية المصرفية والشمول المالي  سادسا

  ظام سريع  6-1

انخفضت القيمة اإلجمالية لعمليات نظام سريع خــــــالل الـربــــــــع      

مـلـيـار  840.4في المئـــــــــــة ) ..7م بنسبـــة 8102الثالث من عـــــام 
مليار ريـال، وبلغ مـجـمـوع قـيـم الـمـدفـوعـات  01837.7ريـال( لتبلغ 

مليـار ريــال، فـي حـيـن بـلـغ مـجـمـوع الـمـدفـوعـات  77.1.8المفردة 
مــلــيــار ريـــال. وبــلــغ مــجــمــوع مــدفــوعــات  880.7الــمــجــمــعــة حــوالــي 

فـي  3..مـلـيـار ريــال، بـانـخـفـاض نسـبـتـه  ..0778العمالء نـحـو 
المئة عن الربـع السـابـق. وبـلـغ إجـمـالـي قـيـمـة الـمـدفـوعـات مـا بـيـن 

فـي الـمـئـة  7.4مليار ريـال، بانخفاض نسبتـه  71.7.2المصارف 
 عن الربع السابق.

 مدى 6-2

بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خالل أجـهـزة الصـرف اآللـي      
مـلـيـون  787.3م مـا يـقـارب 8102خـالل الـربـع الـثـالـث مـن عـام 

مـلـيـار ريــال شـمـلـت  024.8عملية بإجمالي سحوبات نقدية قدرهـا 
عمليات المصارف وعمليات مدى. وبلغ إجمالي العـمـلـيـات الـمـنـفـذة 

م 8102من خالل أجهزة نقاط البيع خـالل الـربـع الـثـالـث مـن عـام 
مـلـيـار  ...7مليون عملية بـإجـمـالـي مـبـيـعـات قـدرهـا  881.7نحو 

ريــــال. كـــمـــا بـــلـــغ إجـــمـــالـــي عـــدد أجـــهـــزة الصـــرف اآللـــي حـــوالـــي            
م، وبـلـغ 8102ألف جهاز في نهاية الربع الـثـالـث مـن عـام  02.7

عدد بطاقات الصرف اآللي المصدرة من المصارف الـمـحـلـيـة نـحـو 
مليون بطاقة. فيما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع في نهاية الربع  ..82

 ألف جهاز. 337.1م حوالي 8102الثالث من عام 

 المقاصة 6-3

وبـالــنـســبـة إلحصـاءات الـمــقـاصــة لــلـربــع الــثـالــث مــن عــام  
م، فــقــد بــلــغ عــدد الشــيــكــات الــمــقــدمــة مــن  ــرف الــمــقــاصـــــة 8102

 22.0ألف شيًكا بقيمة إجمالية بل ت  282)صـادرة وواردة( حوالي 
ألـف  4..مليار ريـال، وبلغ عدد شيكات األفراد والمؤسسات نـحـو 

مـلــيـار ريــال، فـيــمـا بـلــــغ عــدد  84.2شـيــك بــقـيــمـة إجـمــالـيــة بــلـ ــت 
ألف شيك بقيمة إجمالية بـلـ ـت  74الشيكـات بين المصارف حوالي 

  مليار ريـال. 83.3
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 سابعاا: تطورات سوق األسهم المح ية

سجل المؤشر العام ألسعار األسهم انخفاًضا ربعًيا في نهـايـة      
ــثــالــث مــن عــام  ــيــبــلــغ    3.2م بــنــســبــة 8102الــربــع ال فــي الــمــئــة ل

فـي الـمـئـة فـي الـربـع  7.8نقطة، مقـارنـًة بـارتـفـاع نسـبـتـه  777.7.
فـي الـمـئـة مـقـارنـًة  7.2السابق، في حين حقق ارتفاًعا سنوًيا نسبته 

في الربع المقابل من العام السابق. وانخفض عدد األسهم الـمـتـداولـة 
فـي الـمـئـة لـيـبـلـغ  38.1م بـنـسـبـة 8102في الربع الثالث مـن عـام 

فـي الـمـئـة  7.3مليار سهـم، مـقـارنـًة بـانـخـفـاض نسـبـتـه  0..حوالي 
خالل الربع السابق. وحقق عدد األسهم الـمـتـداولـة انـخـفـاًضـا سـنـوًيـا 

م. .810فــي الـمـئـة مــقـارنـًة بـالــربـع الـمـقـابــل مـن عـام  2.8نسـبـتـه 
وانخفضت القيمة اإلجمالية لألسهم المتداولة خالل الربع الثالث من 

مـلـيـار  8...0فـي الـمـئـة لـتـبـلـغ نـحـو  87.8م بـنـسـبـة 8102عام 
فـي الـمـئـة خـالل الـربـع السـابـق،  1.4ريـال، مقارنًة بارتفـاع نسـبـتـه 
في المئة مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل  ..3وسجلت ارتفاًعا سنوًيا نسبته 

 من العام السابق.

وانخفضت القيمة السوقية لألسهم بنهاية الربع الـثـالـث مـن  

مليار ريـال مقـارنـًة  0711في المئة لتبلغ  4.8م بنسبة 8102عام 
في المئـة فـي نـهـايـة الـربـع السـابـق، فـي  8.1بارتفاع  بل ت نسبته 

فـي  01.4حين حققت القيمة السوقية لألسهم ارتفاًعا سنوًيا بنـسـبـة 
المئة مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. وسـجـل إجـمـالـي عـدد 

م انـخـفـاًضـا 8102الصفقات المنفذة خالل الـربـع الـثـالـث مـن عـام 
مـلـيـون صـفـقـة، مـقـارنـًة  7.8في المئـة لـيـبـلـغ حـوالـي  08.3نسبته 

في المـئة في الربـع السـابــــق، وسجــــــــــــــل عـدد  0.8بانخفاض نسبـته 
فـي الـمـــئـــــة مـقـارنــــــــــًة بـالـربـع  ..01الصفقات ارتفاًعا سنوًيا نسبته 

 (.2المقابـل من العام 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،  7..00مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  0.8في المئـــة ) 0.1
مـلـيـار ريــال( فـي  0.1في المـئـــــــة ) 1.7مقارنـة بانخفاض  نسبتـــه 

 7.8فـي الـمـئـة ) 4.8الربع السابق. كما حقق ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
 مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق.
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وبتحليل إجمـالـي صـنـاديـق االسـتـثـمـار، يـالحـظ انـخـفـاض  
فـي  1.7م بنسبـة 8102األصول المحلية في الربع الثالث من عام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــــــًة  013.1مـلـيـــــــــار ريــال( لـتـبـلـــــــغ  1.7المئة )
مليار ريـال( في الـربـع السـابـق،  2.7في المئـــة ) 7.4بارتفاع نسبته 

فــــي الـمـئـــــة            0..0وسجلت األصول المحـليــة ارتفاًعا سنوًيا نسبتـــــه 
مــلــيــار ريـــال( مــقــارنــًة بــالــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق.  07.1) 

م 8102وسجلت األصـول األجـنـبـيـة خـالل الـربـع الـثـالـث مـن عـام 
 04.7مـلـيـار ريــال( لـتـبـلـغ  1.3في الـمـئـــــــــة ) 8.0انخفاًضا نسبته 

مـلـيـار  7.7في المئــــــة ) 37.7مليار ريـال، مقارنًة بانخفاض نسبته 
ريـال( في الربع السابق. في حـيـن سـجـلـت انـخـفـاًضـا سـنـوًيـا نسـبـتـه       

مليـــــار ريــــال( مقارنـــًة بالربـــــع المقابـــــل مــــن  7.2في المئة )  ..37
 العـــام السابــــق.

وارتفـع عـدد الـمـشـتـركـيـن فـي الصـنـاديـق االسـتـثـمـاريـة فـي  
ألـف  07.2فـي الـمـئـــــة ) 7.1م بنسبة 8102الربع الثالث من عام 

 7.8ألف مشـــتـرك، مـقـارنـًة بـارتـفـاع نسـبـتـه  388.7مشترك( ليـــبلغ 
ألـف مشـتـرك( فـي الـربـع السـابـق، وسـجـل عـدد  08.4في المـــــئـة )

ألــف  ..70فــي الــمـئــة ) 37.1الـمـشــتـركــيـن ارتـفــاًعـا سـنــوًيـا نسـبــتـه 
مشترك( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. أّمـا بالنـــــسـبـة لــعـدد 

 صندوم. 884الصـــــناديـق العاملـة فاستقر عند 
 

 تاسعاا: مؤسسات اإلقراض المت صصة

إشارة إلى أحدث البيانات المـتـوفـرة عـن مـؤسـسـات اإلقـراض 
المتخصصة، سجل إجمـالـي الـقـروض الـقـائـمـة خـالل الـربـع الـثـانـي  

ـــــــــــه 8102مـــن عــــــــــــام  ـــ ــــــــــــــة               0.8م انــخــفــاًضــا ربــعــًيــا نســبــتـــ فــي الــمــئـــ
مــلــيــار ريـــال، مــقــارنــة  830.0مــلــيــار ريـــال( لــيــبــلــغ حــوالــي  8.2) 

مــلــيــار ريـــال( فــي الــربــع  3.0فــي الــمــئــة ) 0.3بــانــخــفــاض نســبــتــه 
م انـخـفـاًضـا 8102السابق. وحقق في نهاية الـربـع الـثـانـي مـن عـام 

مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة فـي الـربـع  2.0فـي الـمـئـة ) 3.4سنوًيا نسبته 
م. أما فيما يخص إجمالـي الـمـمـنـوح الـفـعـلـي .810المقابل من عام 

م، فـقـد ارتـفـع بـنـسـبـة 8102من القروض في الربع الثاني من عـام 
 82.7مليار ريـال( مقارنـة بانخفاض نسبته  1.8في المئــــة ) 01.7

مليار ريـال( فـي الـربـع السـابـق، وسـجـل انـخـفـاًضـا  4.7في المئـــة )
ملـيـار ريـال( مـقـارنـًة فـي الـربـع  8.1في المئة ) 4..4سنوًيا نسبته 

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

مـلـيـار ريــال(، مـقـارنــة بـانـخـفـاض  1.8فـي الـمـئـــــــة ) 03.3بنسبـة 
مـلـيـون ريــال( فـي الـربــع السـابـق،  8.8فـي الـمـئـــة ) 4..3نسبـتـــه 

مـلـيـار ريـال(  1.8فـي الـمـئـة ) 3.2وسجل ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
م. وسـجـل صـافـي إقـراض .810مقارنًة في الربع المقابل من عام 

مؤسسات اإلقراض المتخصـصـة فـي نـهـايـة الـربـع الـثـانـي مـن عـام 
مليار، أي بارتفاع في نسبة العـجـز بـنـسـبـة  ..8م عجًزا بلغ 8102
 في المئة مقارنة بالربع السابق.                           07.3

وبتفصيل مؤسسـات اإلقـراض الـمـتـخـصـصـة خـالل الـربـع   
م، يالحظ انخفاض القـروض الـمـمـنـوحـة مـن 8102الثاني من عام 

م  8102صندوم التـنـمـيـة الـعـقـاريـة فـي الـربــــــع الـثـانـي مــــن عــــــــــام 
مليار ريـال( مقارنة بارتـفـاع نسـبـتـه  1.7فــي المئـــة )  47.4بنسبــــة 
مليار ريـال( في الربع السـابـق. فـي الـمـقـابـل  1.0في المئة ) 08.8

حققت القروض الممنوحة من صندوم التنمية الصنـاعـيـة السـعـودي 
ــال( مــقــارنــة  1.8فــي الــمــئــة ) 0.4.3ارتــفــاًعــا بــنــســبــة  مــلــيــار ريـ
مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع  4.7فـي الـمـئـة ) 78.4بانخفـاض نسـبـتـه 

السـابـق، وانـخـفـضـت الـقـروض الـمـمـنـوحــة مــــــــــــن صـنـدوم الـتـنـمـيــة 
مـلـيـار ريــال( مـقـارنـة  1.8فــــي الـمـئـــــــــــة ) 87.3الزراعية بنسبـــــــــــة 
مـلـيـون ريــال( فـي الـربـع  4..0في المـئـة ) 07.3بانخفاض نسبته 

السابق، وارتفعت القروض الممنوحة من بـنـك الـتـنـمـيـة االجـتـمـاعـيـة 
مــلــيــون ريـــال(، مــقـــــارنــة  ..72فـــي الــمــئــــــــة      ) 01.3بــنــســبــة 

مليار ريــال( فـي الـربـع  1.7فــي المئـة    ) 37.7بانخفاض نسبتـه 
 السابق.

وبالنسبة لتسديد مبالغ اإلقراض خالل الربع الثاني مـن عـام 
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م، يالحظ ارتفاع حجم المبالغ المسددة إلى صنــــدوم التـنـمـيـة 8102
مـلـيـــــار  0.0فــــــــــــي الـمـئـــــــــــــــة ) 443.4الصناعية السعودي بنسبـــــــة 

مـلـيـار  0.7فــــــــي الـمـئـــــــــــــة ) 28.8ريـال( مقـــارنــــة بانخفاض نسبتــه 
ريـال( في الربع السابق، وانخفاض حجم المبـالـغ الـمـسـددة إلـى بـنـك 

مـلـيـار ريــال(،  1.4فـي الـمـئـة ) ..04التنمية االجـتـمـاعـيـة بـنـسـبـة 
مـلـيـار ريــال( فـي  1.7في المئـــــــة ) 7..8مقارنـــة بانخفاض نسبتــه 

الربع السابق، وارتفاع حجم المـبـالـغ الـمـسـددة إلـى صـنـدوم الـتـنـمـيـة 
مـلـيـــــــــون ريــال( مـقـارنــــــــــة  30.8في المئـــــــة ) 81.7الزراعية بنسبة 

مليون ريـال( فـي الـربـع  48.2في المـــئــــة  ) 83.7بانخفاض نسبتــه 
السـابــق، فــي حـيــن انــخــفــض حــجــم الــمـبــالــغ الــمــسـددة إلــى صــنــدوم 

مـلـيـار ريــال( مـقـارنـة  1.8في الـمـئـة ) 00.1التنمية العقارية بنسبة 
مـلـيـون ريــال( فـي الـربـع  88.3فـي الـمـئـة ) 4.80بانخفاض نسبته 

 السابق.
 

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

 أكدت المؤسسة على البنوك وشركـات الـتـنمـيـن وا عـادة الـتـنمـيـن
وشركات التمـويـل الـعـامـلـة بـالـمـمـلـكـة بضـرورة الـحـصـول عـلـى 

، )Legal Entity Identifier )LEIمعرف للكيانات القانونية 
لتمكين الجهات الرقابية واإلشرافية من تقييم المخاطر المحتملـة 
والمحافظـة عـلـى االسـتـقـرار الـمـالـي، ومـراقـبـة الـمـتـعـامـلـيـن فـي 

 األسوام المالية.

 تنكيد المؤسسة على جميع البنوك والمصـارف بضـرورة تـمـكـيـن
أجهزتها في المتاجر من قبول العمـلـيـات الشـرائـيـة الـمـنـفـذة مـن 
البطاقات المصدرة من البنوك البحرينية وكذلك تـمـكـيـن عـمـالء 
البنوك والمصارف المـحـلـيـة مـن إتـمـام الـعـمـلـيـات الشـرائـيـة فـي 
مملكة البحرين من خالل الربط المباشر مـع نـظـام الـمـدفـوعـات 

 في مملكة البحرين.

 أكـدت الـمـؤسـسـة عـلـى الـبـنـوك الـعـامـلـة فـي الـمـمـلـكـة بضــرورة

االلتزام باعتماد آلية التصديق اإللكترونـي وتـطـويـر اإلجـراءات 
الداخلية لتتوائم مع الخدمـات اإللـكـتـرونـيـة الـتـي تـقـدمـهـا  ـرفـة 
الـــريـــاض، لـــلـــتـــحـــقـــق مـــن الـــوثـــائـــق والشـــهـــادات والـــمـــحـــررات 

 .E-SERVICEوالمصادقة عليها عبر البوابة اإللكترونية 

  شددت المؤسسة على البنوك وشركات التنمين وا عادة التـنمـيـن
وشركات التمويل وشركات الصرافة العامـلـة بـالـمـمـلـكـة بـنهـمـيـة 
المساهمة في برنامن صاحب السمو الملكي األمير مـحـمـد بـن 
سـلــمـان زاعــتـزازز لــكـافــة الـقــوات الـعــسـكــريــة بــالــمـمــلــكـة الــعـربــيــة 
السـعـوديـة تـقـديـًرا لـدور مـنـسـوبـي الـقـوات الـعـسـكـريـة فـي حـفــظ 

 األمن واألمان.
 

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

 الموافقة على الترخيص للمصرف العراقي للتجارة بفتي فـرع لـه
في المملكة، وتفويض معالي وزير المالية بالبت في أي طـلـب 

  الحق بفتي فروع أخرى للمصرف.

 الموافقة على تنسيس شركة مملوكة للحكومة لـتـقـديـم الـخـدمـات
  الزراعية برأسمال ال يتجاوز ملياري ريال سعودي.

 الموافقة على تحويل وحدة تنمية اإليـرادات  ـيـر الـنـفـطـيـة إلـى
مركز باسم )مركز تنمية اإليـرادات  ـيـر الـنـفـطـيـة(، والـمـوافـقـة 

  على الترتيبات التنظيمية للمركز.

 الموافقة على تحويل مكتب ترشيد اإلنفام الرأسمالي والتش يلي
إلى مركز باسم زمركز تحقيق كفاءة اإلنـفـامز، والـمـوافـقـة عـلـى 

 الترتيبات التنظيمية للمركز.

 الموافقة على تحويل زمصلحة أمالك الـدولـةز إلـى هـيـئـة عـامـة
باسم زالهيئة العامة لعقارات الدولةز وعلى الترتيبات التـنـظـيـمـيـة 

  لها.




