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مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين الخاص والعام خالل 
في المئة لتبلغ  4.3م بنسبة بلغت نحو 9102الربع الرابع من عام 

 مليــــار ريـــــال. 0220.1

تشير التقديرات األولية إلى تحقيق فائض في ميزان  
 2..4م مقداره 9102الحساب الجاري خالل الربع الثالث من عام 

مليار ريـال في الربع  ...2مليار ريـال مقارنًة بفائض مقداره 
 م.9101المقابل من عام 

ارتفعت القيمة اإلجمالية لعمليات نظام سريع خـــالل الربــــع 
 9901.3في المئــــــــة ) ..99م بنسبـــة 9102الرابع من عـــــام 
مليار ريـال. وبلغ إجمالي العمليات  049132.9مليار ريـال( لتبلغ 

المنفذة من خالل أجهزة الصرف اآللي خالل الربع الرابع من عام 
مليون عملية بإجمالي سحوبات نقدية  042.3م ما يقارب 9102
مليار ريـال شملت عمليات المصارف وعمليات  010.1قدرها 

  .مدى

سجل المؤشر العام ألسعار األسهم ارتفاًعا ربعًيا في نهاية 
 19412في المئة ليبلغ  4.3م بنسبة 9102الربع الرابع من عام 

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

 مليـــار ريـال.  043.9مليار ريـال( ليبلغ  00.0في المئـــة ) 1.1

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

)Reverse Repo Rate(   في  0.30في المئة إلى  9.1من
المئة، وكــــذلك قــــررت خفض معـــدل عـــــائد اتفاقيــــات إعــــــادة 

في المئة.  9.90في المئة إلى  9.0من  )Repo Rate(الشـــــراء 
وظلت نسبة االحتياطي القانوني على الودائع تحت الطلب عند 

في  3.1في المئة، وعلى الودائع الزمنية واالدخارية عند  3.1
المئة. كما استمرت المؤسسة بالحفاظ على سقف االشتراك 

مليار  4.1األسبوعي للبنوك المحلية في أذونات المؤسسة بمقدار 
م. وانخفض متوسط أسعار 9102ريـال خالل الربع الرابع من عام 

الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة ثالثة أشهر
)SAIBOR(   م ليصل إلى 9102في الربع الرابع من عام

 في المئة.  9.9012

( خالل الربع 4سّجل عــــرض النقـــــود بتعريفــه الشامــــل )ن 
فـــي الــمئـــة،        0.9م ارتفاًعا ملحوًظا نسبتــــــه 9102الرابع من عـــام 

م 9102وارتفعت القـاعدة النقـــدية خــالل الربع الرابع مــن عـــام 
فــي المـــــئة. في حين تشير البيانات األولية  1.1بنـــــسبة بلغت نحو 

للمركز المالي للمؤسسة إلى تسجيل إجمالي الموجودات األجنبية 
 1.9م انخفاًضا طفيًفا نسبته 9102خالل الربع الرابع مـــن عام 

مليـار ريـال، وسجل إجمالي األصول  01.3.2في المئـــــة ليبلغ 
م 9102االحتياطية لمؤسسة النقد خالل الربع الرابع من عام 

 0134.4مليار ريـال( ليبلغ  4.2في المئة ) 1.9انخفاًضا نسبته 
 مليار ريـال.

سجل إجمالي الودائع المصرفية خالل الربع الرابع من 
 1..032في المئــة ليبلغ نحو  0.3م ارتفاًعا نسبته 9102عــــــام 

بلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف و   مليار ريـال.
 9.40.0م حوالي 9102التجارية بنهاية الربع الرابع من عام 

في المئـــة. وارتفعت  0.1مليـــار 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 الرابع من عام   
خفض معــــدل عـــــائد اتفـــاقيات إعـــــــادة الـــشــــراء الـــمعــــاكس 

)Reverse Repo Rate(    0.30في المئة إلى  9.1من 
في المئة، وكــــذلك قــــررت خفض معـــدل عـــــائد اتفاقيــــات 

 9.90في المئة إلى  9.0( من  )Repo Rateإعــــــادة الشـــــراء
في المئة، ويأتي ذلك استمرارًا لنهج المؤسسة في الحفاظ على 

 االستقرار النقدي.

وقد بلغ المتوسط اليومي لما قامت به المؤسسة من   
مليون ريـال خالل  2.0عمليات اتفاقيات إعادة الشراء نحو

مليار ريـال في  0.34م مقابل 9102الربع الرابع من عام 
م، فيما بلغ المتوسط اليومي 9102الربع الثالث من عام 

مليار ريـال للربع الرابع  1..0التفاقيات إعادة الشراء المعاكس 
مليار ريـال في الربع  33.4م مقارنة بنحو 9102من عام 

 . 9102الثالث من عام 

وظــلــت نســبــة االحــتــيــاطــي الــقــانــونــي عــلــى الــودائــع تــحــت   
في المئة، وعلـى الـودائـع الـزمـنـيـة واالدخـاريـة  3.1الطلب عند 

 في المئة.   3.1عند 

 أسعار الفائدة 1-2

لتشجيع المصارف المحلية على توجيه السيولة نحو  
اإلقراض، استمرت المؤسسة بالحفاظ على سقف االشتراك 

مليار  4.1األسبوعي للبنوك المحلية في أذونات المؤسسة بمقدار 

م. وانخفض متوسط أسعار 9102ريـال خالل الربع الرابع من عام 
الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة ثالثة أشهر 

)SAIBOR(  م ليصل إلى 9102في الربع الرابع من عام
في المئة. وبلغ الفارق بين متوسط أسعار الفائدة على  9.9012

لفترة ثالثة أشهر  )LIBOR(والدوالر   )SAIBOR(الودائع بالريـال
نقطة أساس لصالح  44م حوالي 9102خالل الربع الرابع لعام 

نقطة أساس في الربع الثالث. أما بالنسبة  49الريال، مقارنة ب 
لسعر صرف الريـال مقابل الدوالر فقد استقر عند سعره الرسمي 

 ريـال. 4.30البالغ 

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

  م.9102الرابع من عام 

 ثا ياا: التطورات ال قدية 

 عرض ال قود 2-1

( خالل الربع 4سّجل عــــرض النقـــــود بتعريفــه الشامــــل )ن  
فـــــي الــــمـئـــــــة           0.9م ارتفاًعا ملحوًظا نسبتــــــه 9102الرابع من عـــام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــًة  0210.9مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ نـحـو  23.3) 
مــلــيـــــــــــار ريــال( فــي الــربــــــــــــع  0.9فــي الـمــئــة ) 1.4بـارتــفــاي نســبــتــه 

فــــي الـمـئـــــــــــــة       3.0السابــق. في حين حقق ارتفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـــــــه 
مــلـيـار ريــال( مـقـارنــًة بــالـربـع الـمــقـابـل مـن الـعـام السـابــق  ..040) 

 (.0)رســــم بيانـــي رقـــــــم 

( خـالل الـربـع الـرابـع 4وبتحليل مكونات عرض النقود )ن 
م، ُيـالحـا ارتـفـاي عـرض الـنـقـود بـتـعـريـفـه الضـيـق 9102من عام 

مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  3.9فـي الـمـئـة ) ..1( بنسبة بلغت نحو 0)ن
في المئـة مـن  3.2.مليار ريـال مشكلًة ما نســبته  0911.3حوالي 

 فـي الـمـئـة 0.3(، مقارنًة بارتفاي نسبته 4إجمالي عرض النقــــود )ن

مليار  ريـال( خالل الـربـع السـابـق، وسـجـل ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا  01.0) 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل مـن  ..3.في المئة ) 0.0نسبته 

( فقد سجل خالل الربـع الـرابـع 9العام السابق. أما عرض النقود )ن
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مـلـيـار  31.0فـي الـمـئـــــــــة ) ..3م ارتفاًعا نسـبـتـه 9102من عــــــــام 
فـي  21.9مـلـيـار ريــال مشـكـاًل مـا نسـبـتـه  0321ريـال( ليبلغ نحو 

( مقارنة بارتفاي طـفـيـف نسـبـتـه 4المئة من إجمالي عرض النقود )ن
مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع السـابـق، فـي حـيـن  00.9في المئـــة ) 1.3

مـلـيـار ريــال(  9..09في المـئـــــــة ) ..3سجل ارتفاًعا سنـــوًيا نسبته 
 مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق.

 القاعدة ال قدية 2-2

ارتــفــعــت الــقـــــاعــدة الــنــقـــــــــــديــة خــــــالل الــربــع الــرابــع مــــــن عـــــــــام 
 493.3مليار ريــال( لـتـبـلـغ  9.3فــي المـــــئة ) 1.1م بنـــــسبة 9102

مـلـيـار  3.1فـي الـمـئـة ) 0.9مليار ريـال، مقارنة بانخـفـاض نسـبـتـه 
فـي  3.9ريـال( في الربع السـابـق، وحـقـقـت ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـــــه 

مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابـق.  04.0المئــــة  )
وبتحليل مكونات القاعدة النقدية، يالحا أن الودائـع لـدى الـمـؤسـسـة 

فـي الـمـئـة      9.0م ارتـفـعـت بـنـسـبـة 9102في الربع الـرابـع مـن عـام 
 بارتـفـايمليــار ريـال، مــقارنًة  9..01مليار ريـال( لتــبلغ نـــحو  9.9) 

مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع السـابـق،  9.1فــــــي الـمـــــئـة ) 0.2نــســــــبـتـه 
مـلـيـار ريــال(  0.3فـي الـمـئـة ) 0.3وسجلت ارتفاًعا سـنـوًيـا نسـبـتـه 

مقارنًة بالربع المقابل من العام السـابـق. فـي حـيـن سـجـــل الـنـقـد فـي 
ملـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  1.0في المئـــة ) 0.0الصندوق انخفاًضا نسبته 

في المئة  01.9مليــــار ريـــال، مقارنــــًة بانخفاض نسبتــــه  92.4نحو 

 مليار ريـال( في الربع السابق، وسجل انخفاًضا سنوًيا نسبته 4.3) 
مليار ريـال( مقارنًة بالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام  0.0في المئة ) 3.1

 1.0السابق. بينما ارتفع النقد المتـــداول خـــارج الـمـصـــــــارف بـنـسـبـة 
مـلـيـار ريــال،  012.9مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ نـحـو  0.1في المـئـــــــة )

مليار ريـال( في الـربـع  ..9في المئة ) 0.3مقارنًة بانخفاض نسبته 
مـلـيـار  2.0في الـمـئـــة ) 0.1السابق. 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 
م انخفاًضا 9102الموجودات األجنبية خــالل الربع الرابع مــن عـــام 

 01.3.2مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  3.1في المئــــــــة ) 1.9طفيًفا نسبته 
مـلـيـار  31.9في المـئـة ) 9.0مليـار ريـال، مقارنة بانخفاض نسبته 

ريـال( خالل الربع السابـــق، فيما سجــــــلـت ارتـفـاًعـا سـنـويـــــًـا نسـبـتـــــــه 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام  00.1فـي المئـــة ) ..1

السابق. كما سجل صــافــــي األصـول األجـــنبيـة خــــالل الـربـع الـرابـع 
مـلـيـار  4.1فــــــي الـمـــــــئـة ) 1.9م انخفاًضا نسبــته 9102مــن عـــام 

 9.0مليــــار ريــــال، مقارنـــًة بانخفاض نسبتـــه  ..0109ريـال( ليبلغ 
مليار ريـال( في الربــع السابق، في حين سجـــــــــل  2..3في المئـــــة )

مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة  1..0فـــي المئــة ) 1.2ارتفاًعا سنــوًيا نسبتــه 
 (. 9بالربع المقابل من العام السابق )رسم بياني رقم 
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وحقق إجمالي الودائع بالعملة المحلية لجهات أجنبية خــــالل 
فــــي الـمـئـــــة      3.0م انـخـفـاًضـا نسـبـتـه 9102الربع الرابع مــن عــــــام 

ـــــــــــًة  09.9مــلــيــار ريـــال( لــيــبــلــغ نــحــو  1.2)  ــــــــار ريــــــال، مــقـــــارنـ مــلــيــــــ
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  0.9في المئــــــة ) 1.3بانخفاض نسبتـــــه 

ــــــــجــل انــخــفــاًضــا ســنــوًيــا نســبــتــه  فــي الــمــئــة                     91.3الســابــق، كــمــا ســـ
 مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. 3.2)

 األصول اًلحتياطية 4-1

سجل إجمالي األصول االحتـيـاطـيـة لـمـؤسـسـة الـنـقـد خــــالل  
في المـئـة          1.9م انخفاًضا طفيًفا نسبته 9102الربع الرابع مــن عـــام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنـة بـانـخـفـاض  0134.4مليار ريـال( ليبلغ  4.2) 
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع السـابـق،   32.9فـي الـمـئـة ) ..9نسبته 

مــــــــلـيـــــــار  00.0فـي الـمـئـة ) ..1بينما سّجل ارتفاًعا سنوًيـا نسـبـتـه 
ريـــــال( مقارنًة بالربع المقابل مـن الـعـام السـابـق. وبـتـحـلـيـل مـكـونـات 

م 9102مــــن عــــــام   إجمالي األصول االحتياطية خــالل الربع الرابع
مقارنًة بالربع السـابـق، فـقـد ارتـفـع وضـع االحـتـيـاطـي لـدى صـنـدوق 

مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ نـحـو  ..1في المئــــــة ) 3.1النقد الدولي بنسبة 
مـلـيـار ريــال، وارتـفـعـت االسـتـثـمـارات فـي األوراق الـمـالـيـة فــي  2.3

 0024.1مـلـيـار ريـال( لـتـبـلـغ  0.9في الـمـئـة ) 1.3الخارج بنسبة 
فـي  1.1مليار ريال وارتفع رصيد حقوق السـحـب الـخـاصـة بـنـسـبـة 

مـلـيـار ريــال. وفـي الـمـقـابـل،  40.4مليار ريـال( ليـبـلـغ  1.4المئة )
فـي الـمـئـــــة   ..0انخفض النقد األجنبي والودائـع في الخــــارج بنسبـه 

مليار ريـال،  واسـتـقـر احـتـيـاطـي  43.9.مليار ريـال( لتبلغ  01.0) 
 (. 4مليار ريـال )رســـم بيــــانــي رقـــم  ..0الذهب عند 
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 رابعاا: تطورات ال شاط المصرفي

 الودائع المصرفية 4-1

سجل إجمالي الودائع الـمـصـرفـيـة خـالل الـربـع الـرابـع مـن   
مـلـيـار ريــال(  3..2في المـئـــــة ) 0.3م ارتفاًعا نسبته 9102عــــــام 

فـي  1.0مليار ريــال، مـقـارنـة بـارتـفـاي نسـبـتـه  1..032ليبلغ نحو 
مليار ريـال( خالل الربع السابق، وشـهـد ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا  3.1المئة )
مليار ريـال( مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل  099.0في المئـة ) 3.4نسبته 

 من العام السابق. 

وبتحليل مكونات الودائع حسـب الـنـوي خـالل الـربـع الـرابـع   
 ..1م، يتضح ارتفاي الودائع تحت الطلب بـنـسـبـة 9102من عــــــام 

مـلـيـار ريــال،  0122.0مـلـيـار ريــال( لـتـبـلـغ نـحـو  9..في المـئـة )
مـلـيـار ريــال( خـالل  91.3فـي الـمـئـة ) 0.2مقارنـة بارتفاي نسـبـتـه 

الربع السابق، وحققت الودائع تـحـــت الـطـلـب ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام  01.0فـي المئــــــة ) ..0

فـي  ...0السابق. وارتفعت الـودائــــــــــــع الـزمـنـيـة واالدخـاريـة بـنـسـبـة 
مـلــيـار ريــال، مـقــارنــة  010.3مــلـيــار ريـــال( لــتـبــلــغ  30.4الـمــئــــــة )

مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  1..فـي الـمـئـة ) ..0بانخفاض نسبتـه 
الـمـئـة     فـي  04.9السابق، في حـيـن حـقـقـت ارتـفـاعـًا سـنـوًيـا نسـبـتـه 

ريـــال( مــقــارنــًة بــالــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق. مــلــيــار  ..01) 
فـي  01.2وسجلت الـــودائع األخــرى شـبـه الـنـقـديـة ارتـفـاعـًا بـنـسـبـة 

مــــلـيـــــــــار ريــــــــال مـقـارنــــــــــة  020.9مليار ريـال( لتبلغ  02.9المئة )
مليار ريــال( خـالل الـربـع  0..فــي المئــــــــة ) 4.4بانخفاض نسبتــــه 

فــي الــمــئــــــــة           9.1الســابــــــق، فــيــمــا حــــــقــقــت ارتــفــاًعــا ســنــوًيــا نســبــتــــــــه 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المـقـابـل مـن الـعـام السـابـق )رســـــم  0.4) 

 (. 3بيـاني رقــم 

  موجودات ومط وبات المصارف التجارية 4-2

بلغ إجمالي الـمـوجـودات والـمـطـلـوبـات لـلـمـصـارف الـتـجـاريـة 
مليـــار ريــال،  9.40.0م حوالي 9102بنهاية الربع الرابع من عام 
مـلـيـار ريــال(،  093.1في المئـــة ) 0.1مسجاًل بذلك ارتفاًعا بنسبة 

مـلـيـار ريــال( خـالل  3..4فـي الـمـئـــــــــــة ) 0.0مقابل ارتفاي نسبته 
ــا نســبــتــه  فــي الــمــئــة           2.3الــربــع الســابــق، وســجــل ارتــفــاًعــا ســنــوًي

 مليار ريـال(. 944.1)
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 الموجودات والمط وبات األج بية ل مصارف التجارية 4-3

سجل إجمالي األصول األجنبية للمصارف التجارية خـالل   
فــــي الــمـــئـــــة     9.0م ارتفاًعـا نــــسـبـتـــــه 9102الــربع الرابع مــن عــام 

مـلـيــار ريــال، مــقـارنـــــة  ..934مـلـيــار ريــال( لــتـبـلـغ حـوالـي  0.1) 
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  00.0فـي الـمـئـــــة ) 1..بارتفاي نسبته 

مـلـيـار  00.1في المئــــة ) 0.0السابق، وشهد ارتفاعًا سنويـًا نسبته 
ريـال( مقارنًة بالربع المقابـل مـن الـعـام السـابـق، وشـكـلـت األصـول 

م 9102األجنبية للمصارف التجارية بنهاية الربع الرابع من الـعـام 
في المئة من إجـمـالـي أصـول الـمـصـارف الـتـجـاريـة  2.4ما نسبته 

في المئــــة في نهاية الربع السابـــق. وسجلـت  2.0مقارنًة بما نسبته 
المطلوبات األجنبية للمصارف التجارية خالل الربع الرابع من عام 

مـلـيـار ريــال( لـتـبـلـغ  1.1فـي الـمـئـة ) 3.1م ارتفاًعا نسبته 9102
فــــــي  90.2مليـار ريــال، مــقـــــارنـًة بـارتـفـاي نسـبـتـه  034.9حوالي 
مليار ريـال( خالل الربـع السابــــق. وسـجـلـت ارتـفـاعـًا  92.3المـئة )

مليار ريـال( مقـارنـًة بـالـربـع  9.9.فــي المـئة ) 0..0سنـويــًا نسبتــه 
فـي الـمـئـة  ...المقابل من العام السابق، مشكلًة بـذلـك مـا نسـبـتـه 

من إجمالي مطلوبات المصارف التجارية مـن دون أي تـغـيـر عـن 

مــا كــانــت عــلــيــه فــي الــربــع الســابــق. وانــخــفــض صــافــي األصــول 
م 9102األجنبية للمصارف التجارية بنهاية الربع الـرابـع مـن عـام 

مـلـيـار ريــال  31.0مليار ريـال( ليبلـغ  9.9في المئة ) 4.1بنسبة 
مـلـيـار ريــال(  03.0فــي المـئة   ) ...0مقــارنًة بانخفاض نسبتـه 

ق. وشهد صافي األصول األجنبية لـلـمـصـارف ــخـــالل الربــــع الساب
مليار ريال( مقارنـًة  01.3في المئة ) 30.3انخفاًضا سنوًيا نسبته 

 (.0بالربع 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(  0.2.في المئة ) 4.3م بنسبة 9102الرابع من عام 
فـي  9.9مليــــار ريــــــــــال، مـقـارنــــــــًة بـارتـفـاي نسـبـتـه  0220.1لتبلغ 

مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع السـابـق، وسـجـلـت ارتـفـاًعـا  ..30المئـــة )
مـلـيـار ريــال(. وارتـفـعـت  013.3فــــي المئـــــة ) 01.3سنوًيا بنسبــة 

نسبة مطلوبات المصارف التجارية من الـقـطـاعـيـن الـخـاص والـعـام 
فـي الـمـئـــــــــة مـقـارنـة  001.2من إجمالي الودائــــع الـمـصـرفـيـة إلـى 

 في المئة في نهاية الربع السابق. 004.4بنسبة 
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 مط وبات المصارف التجارية من القطاع ال ا  4-4-1

ارتفعت مطلوبات المصارف التـجـاريـة مـن الـقـطـاي الـخـاص 
ــنــســبــة 9102خــالل الــربــع الــرابــع مــن عــام  فــي الــمــئــة           4.9م ب

مــلــيــار ريـــال، مــقــارنــة  0..003مــلــيــار ريـــال( لــتــبــلــغ نــحــو  33.0) 
مـلـيـار ريـــال( خـالل الـربــع  90.2فـي الـمـئـة ) 0.0بـارتـفـاي نسـبــتـه 

 010.4فـي الـمـئـــــــــــــــــة ) 3.1السابق، وسجلت ارتفاًعا سنوًيا نسبتـه 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. كمـا انـخـفـضـت 
نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاي الخاص إلى إجمـالـي 

 0..1م إلـى 9102الودائع المصرفية بنهاية الربع الرابـع مـن عـام 
في المئـــــة في نهايـــــــة الربع السـابــــــق  11.9في المئة، مقارنة بنسبة 

 (..)رسم بياني رقـــــــم 

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

ارتفـعـت مـطـلـوبـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة مـن الـقـطـاي الـعـام 
ــنــســبــة 9102خــالل الــربــع الــرابــع مــن عــام  فــي الــمــئــة           3.4م ب

مــلـيــار ريـــال، مـقــارنــة  330.4مـلــيـار ريـــال( لــتـبــلــغ حــوالـي  01.3) 
مـلـيـار ريـــال( خـالل الـربــع  ..02فـي الـمـئـة ) 3.1بـارتـفـاي نسـبــتـه 

 3..1فــــي الـمـــئـــــة ) 93.0السابق، وسجلت ارتفاًعا سنوًيا نــسبتــــــه 
مليار ريـال( مقارنًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق. وانـخـفـضـت 
نسبة إجمالي مطلوبات المصارف الـتـجـاريـة مـن الـقـطـاي الـعـام إلـى 

م 9102إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الـرابـع مـن عـام 
فـي الـمـئـــــة فـي  90.0في المئة مقـارنــــــة بـنـسـبـة  93.1إلى حوالي 

 (.                         .نهايــــة الربع السابــــق )رسم بياني رقم 

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

فـــي الـــمـــئـــة               01.1ارتـــفـــاًعـــا نســـبـــتـــه الـــمـــصـــرفـــي طـــويـــل األجـــل 
مليار ريـال، مقارنة بارتفـاي  ..43.مليار ريـال( ليبلغ نحو  9.0.) 

مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع السـابـق،  33.1فـي الـمـئـة ) 2.1نسبته 
فــــي  9.9وشهد االئتمان المصرفي متوسط األجـــل ارتفاًعا  نسبتــــه 

مليار ريـال، مقارنة بارتفـاي  ..943مليار ريـال( ليبلغ  0.0المئــــة )
مليار ريـال( خالل الربع السابق، وشهـد  0.3في المئة ) ..1نسبته 

فــي المئـــــــة  9.4االئتمان المصرفي قصــير األجــــل انخفاًضا نسبتــه 
مليار ريــال، مـقـارنـة بـانـخـفـاض   14.9.مليار ريـال( ليبلغ  00.1) 

مليار ريـال( في الـربـع السـابـق )رسـم  93.0في المئـة ) 4.3نسبتــه 
 (..بياني رقـــــــم 

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

ارتفع إجمالي االئتمان المصرفي الممنوح لجميع األنشـطـة 
فـي  4.3م بـنـسـبـة 9102االقتصادية خالل الربـع الـرابـع مـن عـام 

مـلـيـار ريــال،  0009.0مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ حـوالـي  00.0المئة )
مـلـيـار ريــال( خـالل  93.1فـي الـمـئـة ) ..0مقارنة بارتفاي نسبـتـه 

فـي الـمـئـة    ..3الربع السابق، في حين حقق ارتفاًعا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
 مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق.  012.1)

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

المصرفي الممنوح لقطاي الماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحية 
مليار ريـال(، وللقطاي الـحـكـومـي وشـبـه  0.1في المئة ) 2.1بنسبة 

مـلـيـار ريــال(، ولـقـطـاي  0.1فـي الـمـئـــــــة ) 01.4الحكومي بنسبــــة 
مـلـيـار ريــال(،  9.1فـي الـمـئـــــــة ) 0.3النقل واالتصاالت بـنـسـبـــــــــة 

مليار ريال(، ولقـطـاي  0.2في المئة ) 9.3ولقطاي الخدمات بنسبة 
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مليـار ريــال(، ولـقـطـاي  1.2في المئة ) ..3التعدين والمناجم بنسبة 
مـلـيـار ريـال(، ولـلـقـطـاعـات  3.3فـي الـمـئـة ) 00.1التمويل بنسـبـة 

مــلــيــار ريـــال(. فــي حــيــن   33.3فــي الــمــئــة ) 3.0األخــرى بــنــســبــة 
فـي  1.3انخفض االئتمان المصرفي الممنوح لقطاي التجـارة بـنـسـبـة 

انخفض لقطاي الـبـنـاء والـتـشـيـيـد بـنـسـبـة مليار ريـال(، و  0.2المئــــــة )
مليار ريال(، ولقطاي الزراعة وصـيـد األسـمـاك  0.2في المئة ) 1..

ولـقـطـاي الصـنـاعـة مـلـيـار ريــال(،  0.9فـي الـمـئـــــــة ) ..3بنسـبـــــــــة 
 مليار ريـال(. ..3في المئة ) 3.3واإلنتاج بنسبة 

 اًلحتياطيات ورأس المال واألرباح وفروع المصارف التجارية 4-5

انخفض رأس مال واحتياطيات المصارف الـتـجـاريـة خــالل 
مـلـيـار  9.0فـي الـمـئـــــــة ) ..1م بنسـبـة 9102الربع الرابع من عام 
مـلـيـار ريــال مـقـارنـة بـانـخـفـاض نسـبـتـه  434.1ريـال( ليبلغ حوالـي 

مــلــيــار ريـــال( فــي الــربــع الســابــق، وســجــل  04.4فــي الــمــئــة ) 4.3
مـلـيـار ريـال( مـقـارنـًة  42.0فـي الـمـئـة ) 04.1ارتفاًعا سنوًيا نسبته 

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

في المئة مقارنـة بـمـا  02.0م إلى 9102نهاية الربع الرابع من عام 
في المئة في الربع السـابـق. وبـلـغـت أربـاح الـمـصـارف  91.4نسبته 

مليار ريــال  00.2م حوالي 9102التجارية في الربع الرابع من عام 
مـلـيـار ريــال فـي الـربـع السـابـق، أي بـانـخـفـاض  04.3مقارنة بنحو 

مـلـيـار ريــال(، مـقـارنـة بـارتـفـاي نسـبـتـه  0.1في المئة ) 04.0نسبته 
                                                                        مليار ريـال( خالل الربع السابق.                                                                                               9.1في المئة ) 90.4

وارتفع عدد فروي المصارف التجارية العاملـة فـي الـمـمـلـكـة 
م، أي 9102فـرًعـا فـي نـهـايـة الـربـع الـرابـع مـن عـام  .913ليبلغ 

بزيادة قدرها خمسة فروي مقارنة بالربع السابـق، وارتـفـع عـدد الـفـروي 
 فرعًا مقارنًة مع الربع المقابل من العام السابق. 09بمقدار 

 

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

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

ارتفع إجـمـالـي مشـتـريـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة مـن الـنـقـد  
فـي الـمـئـة   1.4م بنسبة 9102األجنبي خالل الربع الرابع من عام 

مليــــــــــار ريــــــــال، مـقـــــارنــــــــة  293.9مليار ريـال( ليبلغ حوالي  9.3) 
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  ..30في المئــــــــة ) 1.2بارتفاي نسبتــــه 

 031.2فـي الـمـئـة ) 01.1السابق. وسجل ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
مليار ريـال(. وبمقارنة إجمالي المشتريــات من الـمـصـارف الـمـحـلـيـة 

 01.1فـي الـمـئـــة ) 02.1بالربع السابق يـالحـا ارتـفـاعـه بـنـسـبـــــــــة 
فـي  9.3مليار ريـال(، وانخفضت المشتريـــات من العمالء بـنـسـبـــــــة 

مليار ريـــــــال(، وارتفعت المشتريـــــات من مصادر أخرى  4.0المئـة )
مــلــيــار ريــال(، فــي حــيــن ارتــفــعــت  1.9فــي الــمــئــة ) 31.9بــنــســبــة 

 93.1فـي الـمـئـة ) 3.2المشتريـــــات من المصارف الخارجية بنسبة 
مليار ريال(، وانخفضت المشتريات مـن مـؤسـسـة الـنـقـــــــــــــد بـنـسـبـــــــــــة 

 (.3مليـار ريـــال( )رسم بياني رقم  30.1في المئـــــة ) 3..9

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

ارتفع إجمالي مبيعات المصارف التجارية مـن الـنـقـد األجـنـبـي 
 90.1فـي الـمـئـة ) 9.0م بنسبـة 9102خالل الربع الرابع من عام 

مليار ريـال، مقارنــــة بارتفاي نسـبـتـه  ..1.4مليار ريـال( ليبلغ نحو 
مليار ريـال( خالل الـربـع السـابـق. وسـجـلـت  30.0في المئــة ) 2.1

مـلـيـار  040.9فـي الـمـئـة ) ..01المبيعات ارتفاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
 المقابل من العام السابق. ريـال( مقارنًة بالربع 

وبمقارنة إجمالي مبيعات المصارف من النقد األجنبـي بـالـربـع 
فـي  2.3.السابق يالحا انخفاض المبيعات لمؤسسة النقـد بـنـسـبـة 

مليار ريال(، والمبيعات لمصارف خارج المملكة بنـسـبـة  ..3المئة )
مليار ريال(، والمبيعـــــــات لـعـمـالء  خـريـن فـي  9.9في المئة ) ..1

مليار ريـال(. في حين ارتفعت  1.1في المئــــة ) 9.1المملكة بنسبة 
مليار ريال(  4.4في المئة ) 40.2المبيعات لجهات حكومية بنسبة 
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فـي الـمـئـة       92.0وانخفضت الـمـبـيـعـات لـلـوزرات والـبـلـديـات بـنـسـبـة 
مليون ريال(. في حين ارتفعت المبيعات للمصارف المحليـة  ..90) 

ملـيـار ريـال(، والـمـبـيـعـات الـمـنـسـوبـة  1..9في المئة ) 1..9بنسبة 
ألغراض أخرى )السفر إلى الخارج، التحويالت الشخصية، مقاولون 

)رســـــم بـيـانــــــي     مـلـيـار ريـال( 3..فـي الـمـئـة ) 3.0أجانب( بـنـسـبـة 
 (.3رقـــم 

  امسسا: القطاع ال ارجي    ا                 

 التجارة ال ارجية                

م 9102انخفضت قيمة الصادرات في الربع الثالث من عام 
مليار ريـال مـقـارنـًة بـنـحـو  0..94في المئة لتبلغ نحو  01.9بنسبة 

م، حـيــث 9101مـلـيـار ريــال فـي الـربـع الـمـقـابـل مـن عـام  911.3
فـي الـمـئـة لـتـبـلـغ  90.0انخفضت قيـمـة الصـادرات الـنـفـطـيـة بـنـحـو 

فـي  3.3مليار ريـال، وانخفضت الصادرات األخرى بـنـحـو  010.4
ارتـفـعـت   مليـار ريـال. كما 03.1المئة )تشمل إعادة التصدير( لتبلغ 

م بـنـسـبـة 9102قيمة الواردات )سـيـف( فـي الـربـع الـثـالـث مـن عـام 
م لـتـبـلـغ نـحـو 9101في المئة مقارنًة بالربع المـقـابـل مـن عـام  1.1

 مليار ريـال.  041.9

 م زان المدفوعات               

 الحساب الجار                  5-1

تشير التقديرات األولية إلى تحقيق فائض فـي مـيـزان الـحـسـاب  
 2..4م مـقـداره 9102الجاري خـالل الـربـع الـثـالـث مـن عـام 

مليار ريــال فـي الـربـع  ...2مليار ريـال مقارنًة بفائض مقداره 
م. ويـعـود تـحـقـيـق هـذا  الـفـائـض إلـى 9101المقابل من عـام 

مـلـيـار  0.0.تحقيق فائض في ميـزان السـلـع والـخـدمـات قـدره 
مليار في الربع الـمـقـابـل مـن  4..09ريـال مقارنًة بفائض قدره 

 012.4م، حيث سجل مـيـزان السـلـع فـائًضـا قـدره 9101عام 
مليار ريــال بـالـرغـم مـن انـخـفـاض الصـادرات السـلـعـيـة بـنـسـبـة 

مـلـيـار ريــال مـقـارنـًة بـحـوالـي  0..94في الـمـئـة لـتـبـلـغ  01.9
م، 9101مــلــيــار ريـــال فــي الــربــع الــمــقــابــل مــن عــام  911.3

فـي  1.1وبالرغم من ارتفاي الواردات السـلـعـيـة )فـوب( بـنـسـبـة 
مـلـيـار  003.3مليار ريــال مـقـارنـة بـنـحـو  1..09المئة لتبلغ 

م. كـمـا تـحـسـن عـجـز 9101ريـال في الربع المقابل مـن عـام 
مليار ريـال فـي الـربـع الـثـالـث مـن  33.3حساب الخدمات من 

مليار ريـال في الربع الثالث مـن عـام  34.1إلى  م9101عام 
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م. فيما انخفض فائض ميـزان الـدخـل األولـي فـي الـربـع 9102
مـلــيــار ريــال مـقــابــل  0.3م إلـى نــحـو 9102الـثــالـث مــن عــام 

مليار ريـال في الـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق،  3.4حوالي 
فـي الـمـئـة  1.9وانخفض عجز حساب الـدخـل الـثـانـوي بـنـسـبـة 

مـلـيـار ريــال  43.1مليار ريـال مقابل  43.1ليصل إلى حوالي 
 في الربع الثالث من العام السابق.

 : الحساب الرأسمالي                    5-2

سجل بند الحساب الرأسـمـالـي خـالل الـربـع الـثـالـث مـن عـام 
مليار ريـال مـقـابـل تـدفـق لـلـخـارج  9.1م تدفًقا للخارج بقيمة  9102
 مليار ريـال في الربع المقابل من العام السابق.  9.4بنحو 

 : الحساب المالي                 5-3

الثالث ارتفع  بند صافي االستثمارات المباشرة خالل الربع  
مليار ريـال، وذلك بسبب ارتـفـاي قـيـمـة  1.1م بقيمة 9102من عام 

مـلـيـار ريــال  04.0صافي حيازة األصول المالية في الخارج بمبـلـغ 
عن قيمة صافي تحّمل الخصـوم فـي الـداخـل والـتـي قـدرت بـحـوالـي 

 1.0مليار ريــال. ارتـفـع صـافـي اسـتـثـمـارات الـحـافـظـة بـمـبـلـغ  3.4
مليار ريـال في الربع المقابل  41.1مليار ريـال، مقابل ارتفاي بمبلغ 

 ..2.من العام السابق. وارتفع صافي االستثمارات األخـرى بـمـبـلـغ 
مليــــــــــار ريــــــــــال فـي الـربــــــع  31.0مليار ريـال، مقابل ارتفاي بمبلــــغ 

المقـابــــــل مـن الـعـام السـابـق. وسـجـل صـافـي األصـول االحـتـيـاطـيـة 
مــن عــام الــثــالــث مــلــيــار ريـــال فــي الــربــع  32.9انــخــفــاضــًا بــمــبــلــغ 

مليــــار ريـــــال في الربـــع الـمـقـابــــــل  9.9م مقابل ارتفاي بمبلــغ 9102
مـــن العــــام السابق، حيث انـخـفـضـت األصـول االحـتـيـاطـيـة األخـرى 

ملـيـار ريــال )الـنـاتـج مـن انـخـفـاض بـنـد عـمـلـة وودائـع  32.1بمبلغ 
مــلــيـار ريــال بـالــرغــم مــن ارتــفـاي بــنـد االســتــثـمــار فــي  03.1بـمــبــلـغ 

 0.1مـلـيـار ريــال( مـقـابـل ارتـفـاي بـمـبـلـغ  0.1األوراق المالية بمبلغ 
 مليار ريـال في الربع المقابل من العام السابق.

 

ا: تطورات التق ية المصرفية والشمول المالي  سادسا

  ظام سريع  6-1

ارتفعت الـقـيـمـة اإلجـمـالـيـة لـعـمـلـيـات نـظـام سـريـع خــــــالل  
فــي الــمــئـــــــــــــــــــــــــة            ..99م بــنــسـبـــــــــــة 9102الـربــــــــــــع الــرابــع مــن عــــــــــــــام 

مــلــيــار ريـــال، وبــلــغ  049132.9مــلــيــار ريـــال( لــتــبــلــغ  9001.3) 
مـلـيـار ريــال، فـي حـيـن  ..0992.3مجموي قيم المدفوعات المفردة 

ملـيـار ريــال. وبـلـغ  134.0بلغ مجموي المدفوعات المجمعة حوالي 
مـلـيـار ريــال، بـارتـفـاي  99439.1مجموي مـدفـوعـات الـعـمـالء نـحـو 

فــي الـمــئــة عــن الـربــع السـابــق. وبـلــغ إجـمــالــي قــيــمــة  90.1نسـبــتــه 
مـلـيـار ريــال، بـارتـفـاي  0...0093المدفوعات مـا بـيـن الـمـصـارف 

 في المئة عن الربع السابق. 99.1نسبته 

 مدى 6-2

بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خالل أجـهـزة الصـرف اآللـي      
مــلــيــون  042.3م مــا يــقــارب 9102خــالل الــربــع الــرابــع مــن عــام 

مـلـيـار ريــال شـمـلـت  010.1عملية بإجمالي سحوبات نقدية قدرهـا 
عمليات المصارف وعمليات مدى. وبلغ إجمالي العـمـلـيـات الـمـنـفـذة 

م 9102من خالل أجهزة نقاط الـبـيـع خـالل الـربـع الـرابـع مـن عـام 
مـلـيـار  31.2مليون عملية بـإجـمـالـي مـبـيـعـات قـدرهـا  000.0نحو 

ريــــال. كـــمـــا بـــلـــغ إجـــمـــالـــي عـــدد أجـــهـــزة الصـــرف اآللـــي حـــوالـــي            
م، وبـلـغ 9102ألف جهاز في نهايـة الـربـع الـرابـع مـن عـام  01.2

عدد بطاقات الصرف اآللي المصدرة من المصارف الـمـحـلـيـة نـحـو 
مليون بطاقة. فيما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع في نهاية الربع  40.0

 ألف جهاز. ..341م حوالي 9102الرابع من عام 

 المقاصة 6-3

وبــالــنــســبــة إلحصــاءات الــمــقــاصــة لــلــربــع الــرابــع مــن عــام  
م، فــقــد بــلــغ عــدد الشــيــكــات الــمــقــدمــة مــن غــرف الــمــقــاصـــــة 9102

ألــف شــيــًكــا بــقـيــمــة إجــمــالــيــة بــلــغــت  143)صــــادرة وواردة( حــوالــي 
مليار ريـال، وبلـغ عـدد شـيـكـات األفـراد والـمـؤسـسـات نـحـو  ..011



03 

مليـار ريــال، فـيـمـا بـلـــغ  0.0.ألف شيك بقيمة إجمالية بلغت  341
ألف شيك بقيمة إجمالـيـة  013عدد الشيكـات بين المصارف حوالي 

  مليار ريـال. 40.3بلغت 

 سابعاا: تطورات سوق األسهم المح ية

حقق المؤشر العام ألسعار األسهم ارتفاعًا ربعًيا في نهايـة  
ــنــســبــة 9102الــربــع الــرابــع مــن عــام  ــلــغ        4.3م ب ــب ــي ــمــئــة ل فــي ال

فـي الـمـئـة فـي الـربـع  1.4نقطة، مقارنـًة بـانـخـفـاض نسـبـتـه  1412
في المئة مقارنـًة فـي الـربـع  3.9السابق، وحقق ارتفاًعا سنوًيا نسبته 

المقابل من العام السابق. وارتـفـع عـدد األسـهـم الـمـتـداولـة فـي الـربـع 
 1.2فـي الـمـئـة لـيـبـلـغ حـوالـي  03.4م بنسبة 9102الرابع من عام 

فـي الـمـئـة خـالل الـربـع  00.2مليار سهم، مقارنًة بانخفاض نسبـتـه 
 0.40السابق. وحقق عدد األسهم المتداولة انخفاضًا سـنـوًيـا نسـبـتـه 

م. وارتـفـعـت الـقـيـمـة 9101في المئة مقارنًة بالربع المقابل مـن عـام 
م 9102اإلجمالية لألـسـهـم الـمـتـداولـة خـالل الـربـع الـرابـع مـن عـام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنـًة  949.0فـي الـمـئـة لـتـبـلـغ نـحـو  00.0بنسبة 
فـي الـمـئـة خـالل الـربـع السـابـق، وسـجـلـت  91.3بانخفاض نسـبـتـه 

في المئة مقارنًة بالربع الـمـقـابـل مـن الـعـام  ...ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
 السابق.

وارتفعت القيمة السوقية لألـسـهـم بـنـهـايـة الـربـع الـرابـع مـن  
مــلـيــار ريـــال  2.1فـي الـمــئـة لـتـبــلـغ  439.2م بـنــسـبــة 9102عـام 

فـي الـمــئـة فـي نـهـايـة الـربــع  1.4مـقـارنـًة بـانـخـفـاض بـلــغـت نسـبـتـه 
السـابــق، وحـقــقــت الــقــيـمــة الســوقـيــة لـألــســهـم ارتــفــاًعـا ســنـوًيــا بـنــســبــة 

في المئة مقارنًة بالربع المقابل مـن الـعـام السـابـق. وسـجـل  410.0
م 9102إجمالي عدد الصفقات المنفذة خالل الربع الرابع مـن عـام 

مـلـيـون صـفـقـة،  1.3في الـمـئـة لـيـبـلـغ حـوالـي  0..9ارتفاًعا نسبته 
في المـئة في الربـع السـابــــق، وسجـــــــل  1.3مقارنًة بانخفاض نسبـته 

في المـئــة مقارنـــــًة بالربـع  00.3عدد الصفقات ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
 (.1المقابـل من العام 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،  043.9مليار ريـال( لـيـبـلـغ  00.0في المئـــة ) 1.1
مليار ريـال( فـي الـربـع  4..في المئـــة ) 0.4مقارنـة بارتفاي نسبتـــه 

فــي الــمــئــة        3..0السـابــق. فـي حــيـن حــقـق ارتــفـاًعــا سـنــوًيــا نســبــتـه 
 مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. 02.3)
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وبــتــحــلــيــل إجــمــالــي صــنــاديــق االســتــثــمــار، يــالحــا ارتــفــاي  
فـي  3.2م بنسبـة 9102األصول المحلية في الربع الثالث من عام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــــــًة  004.4مـلـيـــــــــار ريــال( لـتـبـلـــــــغ  1.4المئة )
مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع  99.1فـي الـمـئـــــــة ) 3..9بارتفاي نسـبـتـه 

فــــي  01.1السابق، وحققت األصول المحـليــة ارتفاًعا سنوًيا نسبتــــه 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل مـن الـعـام السـابـق.  01.4المئــة )

م 9102وسجلت األصـول األجـنـبـيـة خـالل الـربـع الـثـالـث مـن عـام 
 93.1مـلـيـار ريــال( لـتـبـلـغ  9.1في الـمـئـــــــــة ) 04.3ارتفاًعا نسبته 

مليـار  ..00في المئـــة ) 39.0مليار ريـال، مقارنًة بانخفاض نسبته 
فـي  1.1.ريـال( 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(  ..1م بنسبة 9102الربع الثالث من عام 

فـي  0.2ألف مشــترك، مقارنًة بانخفاض نسبتـه  444.4ليـــبلغ نحو 
ــئــة ) ـــ ــــــ ـــ ألــف مشــتــرك( فــي الــربــع الســابــق، وســجــل عــدد  90.1الــمـــ

ألـف مشـتـرك(  3..في 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  909

 السابق.

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

 قامت المؤسسة بإصدار التحديث األول لتعليمات إسناد الـمـهـام
إلى طرف ثالث، التي تهدف إلى حوكمة أفضل وبالتالي تقليـل 
الـمــخـاطــر الــنـاتــجــة عــن أي إسـنــاد إلــى طـرف ثـالــث مــن قــبــل 
البنوك، وذلك بإتباي أفضل الممارسات الـدولـيـة مـثـل بـازل فـي 

 هذا الشأن.

 قامت المؤسسة بإصدار متطلبـات الـتـسـجـيـل واالفصـاح والـحـد
من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة في مـنـصـة 
مــركــزيــه، والــتــي تــهــدف إلــى الــتــخــفــيــف مــن مــخــاطــر نشــاط 

 المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية.

 قامت المؤسسة بإصدار ضـوابـط مـعـالـجـة عـمـلـيـات االسـتـرداد
، والـتـي تـهـدف إلـى )Refund(المالي للـبـطـاقـات الـمـصـرفـيـة 

تـحــديـد الـمــدة الــزمـنــيـة لـعــمــلـيــات االســتـرداد الـمــالـي لـلــبـطــاقــات 
المصرفية واإلجراءات الواجب على البنوك والمصارف االلـتـزام 

 بها في هذا الشأن. 

 قامت المؤسسة بإصدار تعليمات خـاصـة بـالشـهـادات الـمـهـنـيـة
لموظفي المؤسسات المالية والتي تضمنت تحـديـثـًا لـالخـتـبـارات 

 المهنية لبعض القطاعات التي ُتشرف عليها.

 قامت المؤسسة بإصدار تعليمات عدم المسـاس بـبـدالت غـالء
المعيشة، بناًء على الـتـوجـيـه الـمـلـكـي الـكـريـم الـقـاضـي بـتـمـديـد 
صرف بدل غالء معيشة للمواطنـيـن مـن الـمـوظـفـيـن الـمـدنـيـيـن 

 والعسكريين والمتقاعدين.

 قامت المـؤسـسـة بـإصـدار تـعـلـيـمـات عـدم جـواز الـحـجـز عـلـى
مبالغ اإلعانات الزراعـيـة، حـيـث تـنـدرج هـذه اإلعـانـات ضـمـن 

 اإلعانات الحكومية المشمولة بعدم جواز الحجز عليها.    

 قامت المؤسسة بإصدار تعليمات تـمـديـد إتـاحـة سـاعـات عـمـل
إضافية ليوم السبت لتقديم الخدمات المتعلقة بـبـرنـامـج الـقـرض 

 العقاري "التمويل المدعوم".

 قامت المؤسسة بإصدار دليل مكـافـحـة غسـل األمـوال وتـمـويـل
اإلرهاب المتضمن الحد األدنى مـن مـتـطـلـبـات نـظـام مـكـافـحـة 
غسل األمـوال ونـظـام مـكـافـحـة جـرائـم اإلرهـاب وتـمـويـلـه الـذي 

 ينبغي على المؤسسات المالية االلتزام به.

 

 




