
 
 
 

 
 
 
 

  النقدية والمصرفيةالتطورات 
 م4102من عام  لثالثاخالل الربع 

 

 

 

 
 إعداد

 إدارة األبحاث االقتصادية 
 م4102ر نوفمب  هـ0216محرم 

 

 

 



 

 
-2- 

 

 المحتويات  
   3      ............  ...................................................................................................................التطورات النقدية :أولا 

    3      ......................................................................................................................عرض النقود 1-1   
    4      .....................................................................................................................القاعدة النقدية 1-2  

 4      ................................................................السعودي المركز المالي لمؤسسة النقد العربي 1-3

   5      ..............................................................................................................األصول الحتياطية 1-4  

 6    ...............................................................................................................................السياسة النقدية  ثانياا:

 7    ................................................................................................................. تطورات النشاط المصرفي ثالثاا:

 7    ...................................................................................................................الودائع المصرفية 3-1

 8    .......................................................................التجارية المصارفمطلوبات و موجودات  3-2
     9    ....................................................الموجودات والمطلوبات األجنبية للمصارف التجارية 3-3

   9         ..................................................... العامو  الخاصمطلوبات المصارف من القطاعين  3-4

 11  .....................................التجارية وفروع المصارف حورأس المال واألربا تالحتياطيا 3-5

 12   ..........................................مشتريات ومبيعات المصارف التجارية من النقد األجنبي 3-6

 13   ...............................واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية 3-7

 14   .............................صادرات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية 3-8

 15   ......................................................................................................التقنية المصرفية تطورات  رابعاا:

 16   ........................................................................................تطورات سوق األسهم المحلية  خامساا:

 17   ...........................................................................................................صناديق الستثمار  سادساا:

 18   ............................................................................................ مؤسسات اإلقراض المتخصصة :سابعاا 

 19   ........................  م2114 لثالثاالتطورات اإلشرافية والتشريعات المصرفية خالل الربع  :ثامناا 

        21         .................م2114 لثالثاالربع برز التطورات التنظيمية في القتصاد السعودي خالل : أتاسعاا 



 

 
-3- 

 

  :التطورات النقدية :أولا 
 عرض النقود 1-1

م ارتفاعًا نسبته  2024من عام  الثالثالربع ( خالل 3حقق عرض النقود بتعريفه الشامل )ن 
في المئة  ..2مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته  2.44.2ل( ليبلغ نحو مليار ريـا 2..3) في المئة 2.3

م نموًا سنويًا نسبته 2024من عام  لثالثالربع ا بنهاية كما حقق .مليار ريـال( في الربع السابق 3..2)
 (.2)رسم بياني رقم  مليار ريـال( 299.0في المئة ) 23.4

 

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

Sep.13 Dec.13 Mar.14 Jun.14 Sep.14

             964.9 1,000.4 1,061.9 1,090.6 1,098.9

             1,290.5 1,345.5 1,409.9 1,450.8 1,500.5

             1,485.3 1,545.1 1,620.7 1,647.0 1,684.2

                                                                                                

 
 

عرض  ارتفاع، يالحظ م2024 من عام الثالثالربع ( خالل 3عرض النقود )ن مكوناتوبتحليل 
مليار ريـال  2094.9ليار ريـال( ليبلغ حوالي م 4.3في المئة ) 0.4( بنسبة 2)نالضيق  هبتعريف النقود

في المئة  ..2نسبته  بارتفاع( مقارنة 3ود )نــــفي المئة من إجمالي عرض النق 2...بته ــما نس وأ
 م ارتفاعًا سنوياً 2024من عام  الثالثالربع سجل بنهاية  كما .مليار ريـال( في الربع السابق ..24)

من  الثالثالربع خالل فقد سجل  (2عرض النقود )نأما  .ليار ريـال(م 234.0في المئة ) 23.9 نسبته
ما مليار ريـال أو  ..2.00و ( ليبلغ نحريـال مليار ..49في المئة ) 3.4 نسبتهارتفاعًا م 2024عام 
 40.9) ةـــفي المئ 3.0نسبته  رتفاعمقارنة با (3في المئة من إجمالي عرض النقود )ن 49.2 هنسبت
 3..2نسبته  وياً ـــاعًا سنــم ارتف2024من عام  ثالثالربع الوسجل بنهاية  .في الربع السابقريـال(  مليار

  .مليار ريـال( 220.0في المئة )
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 القاعدة النقدية 1-2
 2..) ئةـــــالم يــف 2.2سبة ـــــبنم 2024ام ـــن عــم ثالثالربع ال اللــخ ديةـــاعدة النقـالقارتفعت 

مليار ريـال( في  0..2في المئة ) 2..نسبته  انخفاضبمليار ريـال، مقارنة  332.2 بلغت( لار ريـالـــملي
في المئة  ..4سنويًا نسبته ارتفاعًا  م2024من عام  ثالثالربع البنهاية  سجلت في حين .الربع السابق

 .مليار ريـال( 9..2)
المتداول  يالحظ أن النقد م2024من عام  الثالثالربع  خالل وبتحليل مكونات القاعدة النقدية

مليار ريـال، مقارنة  2.4.2 وريـال( ليبلغ نح مليار ...في المئة ) 4.3 بنسبة ارتفع خارج المصارف
من عام  ثالثالربع البنهاية  وسجل .السابق بعريـال( في الر مليار  4.4في المئة ) 3.3نسبته  بارتفاع
 .مليار ريـال( 24.9في المئة ) ..23 نسبتهارتفاعًا سنويًا م 2024

في المئة  3.4م بنسبة 2024من عام  ثالثالربع الودائع المصارف لدى المؤسسة في  انخفضتو       
 32.0فـــي المـــــئة ) 24.0نــســـبته  نخفاضمليــار ريـــال، مــقارنة با ..240مليار ريـال( لتــبلغ نـــحو  4.9)

ًا سنويًا نسبته نخفاضم ا2024من عام  ثالثالربع الت بنهاية وقد سجل .مليار ريـال( في الربع السابق
مليار  ...في المئة ) ..20وحقق النقد في الصندوق ارتفاعًا نسبته  ،مليار ريـال( ..0في المئة ) ..0

مليار ريـال( في الربع  2.2في المئة ) 4.4نسبته  بارتفاعمليار ريـال، مقارنة  ..32ريـال( ليبلغ نحو 
 ...في المئة ) 30.4م ارتفاعًا سنويًا نسبته 2024من عام  ثالثالربع القد سجل بنهاية و  .السابق

 مليار ريـال(.
 
 المركز المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي 1-3

خالل  قد حقق األجنبية أن إجمالي الموجودات إلى للمركز المالي للمؤسسة األوليةتشير البيانات 
مليـار  4....2 ليبلغمليار ريـال(  9..2في المئة ) 0.9نسبته ارتفاعًا  م2024من عام  الثالثالربع 
ارتفاعًا سجل كما  .السابق الربعمليار ريـال( خالل  20.4في المئة ) 0.4مقارنة بارتفاع نسبته  ريـال،

 افيــصوسجل  م،2024من عام  الربع الثالثبنهاية مليار ريـال(  2.2.9) في المئة 2..سنويًا نسبته 
مليار  2..2ئة )ـــي المــــف 0.9ته ــفاعًا نسبــــم ارت2024ام ـــــن عــم الربع الثالثالل ــنبية خـــاألصـول األج
مليار ريـال( في الربع  29.2في المئة ) ..0مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته  ..2..2 ريـال( ليبلغ

 2...2في المئة ) 0..ارتفاعًا سنويًا نسبته  م2024من عام  الثالربع الثبنهاية  كما سجل .السابق
  (.2)رسم بياني رقم مليار ريـال( 
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 م2024من عام  الثالثالربع خالل  وحقق إجمالي الودائع بالعملة المحلية لجهات أجنبية
في  ..4مقارنة بارتفاع نسبته  مليار ريـال، 4.0مليار ريـال( ليبلغ  0.3في المئة ) 4.9نسبته  ارتفاعاً 
 2.3في المئة ) 42.4جل ارتفاعًا سنويًا نسبته ـــكما س .مليار ريـال( خالل الربع السابق ..0المئة )

 .م2024من عام  ثالثالربع البنهاية مليار ريـال( 
 

 

 حتياطيةاألصول اال 1-4
 فاعاً ـــارت م2024من عام  ثالثالربع الخالل  لمؤسسة النقد االحتياطيةمالي األصول سجل إج  
في  ..0فاع نسبته ـــمليار ريـال، مقارنة بارت 2.93.4مليار ريـال( ليبلغ  22.4في المئة ) 0.4نسبته 
مليار  4...2في المئة ) 9..نسبته  ارتفاعًا سنوياً  حققو  .مليار ريـال( خالل الربع السابق 29.3المئة )
 (.3)رسم بياني رقم م 2024من عام  لثالربع الثابنهاية  ريـال(
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مقارنًة بالربع  م2024من عام  لثالثالربع ا خالل االحتياطيةألصول إجمالي ا مكونات وبتحليل 
مليار  2.4) في المئة 4..بنسبة  لدى صندوق النقد الدولي االحتياطيالوضع  انخفضفقد  ،السابق
 مليار ...2) في المئة 2.4نسبته  ارتفاعاً حققت الودائع في الخارج و  ،ريـال مليار 2..2 ليبلغ (ريـال
 ..0مالية في الخارج بنسبة ال وراقباأل ستثماراتاالارتفعت في حين  ريـال،مليار  2....بلغ ت( لريـال

حقوق السحب الخاصة  رصيد انخفضكما . مليار ريـال ..20.4مليار ريـال( لتبلغ  20.2في المئة )
 2.24 مليار ريـال، واستقر احتياطي الذهب عند 34.4( ليبلغ ريـال مليار 2.4في المئة ) 4.2بنسبة 

  مليون ريـال.
 

  ثانياا: السياسة النقدية:

التي تهدف إلى تحقيق استقرار السياسة النقدية استمرت مؤسسة النقد العربي السعودي في إتباع 
األسعار ودعم مختلف القطاعات االقتصادية بما يتالءم مع التطورات االقتصادية المحلية والعالمية 

سة خالل الربع ودعم المصارف المحلية للقيام بدورها التمويلي في االقتصاد المحلي. وقد أبقت المؤس
م وهي على 2024عام  من الثانيم على نفس اإلجراءات المتبعة خالل الربع 2024من عام  الثالث

 النحو التالي:
 ،في المئة 2دون تغيير عند  (Repo Rate)اإلبقاء على معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء  .2

 0,.2عند  (Reverse Repo Rate)وكذلك اإلبقاء على معدل عائد إعادة الشراء المعاكس 
. وقد بلغ المتوسط اليومي لما قامت به المؤسسة من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء في المئة

في الربع  ريـالمليون .22م مقابل 2024من عام  ثالثخالل الربع ال ريـال مليون 202نحو 
 3.2.كس م، فيما بلغ المتوسط اليومي التفاقيات إعادة الشراء المعا2024من عام لثاني ا
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في الربع الثاني من  ريـال مليار 9.2. بنحو م مقارنة2024الثالث من عام للربع  ريـال يارمل
 م.2024عام 

على الودائع تحت الطلب  (Cash Reserve Ratio)اإلبقاء على نسبة االحتياطي القانوني  .2
 .في المئة 4لودائع الزمنية واالدخارية عند وعلى ا ،في المئة .عند 

المصارف المحلية على توجيه السيولة نحو اإلقراض، أبقت المؤسسة على احتساب لتشجيع   .3
من تسعيرة فائدة اإليداع بين  في المئة 40ت الخزينة دون تغيير على أساس تسعيرة أذونا

 . يـالر  مليار 9وأبقت سقف االشتراك األسبوعي للبنوك المحلية عند حوالي  (SIBID)البنوك 
في  SIBOR) (على الودائع بين المصارف المحلية لمدة ثالثة أشهر استقرت أسعار الفائدة .4

. وبلغ الفارق بين اسعار الفائدة على في المئة .0.94م عند 2024من عام  الثالثنهاية الربع 
بنهاية الربع  الريـالنقطة أساس لصالح  2.نحو  أشهروالدوالر لفترة ثالثة  ريـالالودائع بال

م. أما بالنسبة 2024لعام الثاني نقطة اساس عند نهاية الربع  3.ة بـ م مقارن2024لعام  الثالث
 ....3مقابل الدوالر فقد استقر عند سعره الرسمي البالغ  يـاللسعر صرف الر 

، فلم تقم المؤسسة بإجراء أي Foreign Exchange) (وفيما يخص عمليات مقايضة النقد االجنبي
 م.2024من عام  الثالثربع عمليات مقايضة مع البنوك المحلية في ال

 
 :تطورات النشاط المصرفي :ثالثاا  

 

 الودائع المصرفية 3-1

في  2.2نسبته  ارتفاعاً  م2024من عام  لثالربع الثاخالل  سجل إجمالي الودائع المصرفية  
 ..22) في المئة ..2نسبته  رتفاعمليار ريـال، مقارنة با 2..2.2 نحومليار ريـال( ليبلغ  ..30المئة )

 23.4نسبته م ارتفاعًا سنويًا 2024من عام  لثالربع الثاوحقق بنهاية  .مليار ريـال( خالل الربع السابق
جمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض إنسبة بلغت في حين  .مليار ريـال( 2.9.9) في المئة
  (.4)رسم بياني رقم  في المئة ..90( 3النقود )ن
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الودائع ارتفاع يتضح  ،م2024من عام  لثالربع الثامكونات الودائع حسب النوع خالل  وبتحليل

 بارتفاعة ـمقارن ريـال مليار 940.4نحو مليار ريـال( لتبلغ  2.4المئة ) في 0.2ة سبتحت الطلب بن
 م2024من عام  لثالربع الثابنهاية و  .خالل الربع السابق مليار ريـال( 23.9) في المئة ..2نسبته 
 ارتفعت كما .مليار ريـال( 2..22في المئة ) 23.9نسبته  ارتفاعًا سنوياً  تحت الطلبالودائع  حققت
مقارنة مليار ريـال،  ..402مليار ريـال( لتبلغ  42.4في المئة ) ..22بنسبة  دخاريةواالالزمنية ئع الودا

وحققت ارتفاعًا سنويًا نسبته  .خالل الربع السابقمليار ريـال(  22.2في المئة ) ..3نسبته  بارتفاع
في  4..قدية بنسبة الودائع األخرى شبه الن في حين انخفضت. مليار ريـال( 9...)في المئة  23.3
 ..24) في المئة 9..نسبته  نخفاضباة ـمقارن مليار ريـال ..243 مليار ريـال( لتبلغ ..22المئة )
 .مليار ريـال( 22.0في المئة ) ...نسبته  سنوياً  حققت انخفاضاً  كما ،خالل الربع السابق ريـال( مليار

 
 موجودات ومطلوبات المصارف التجارية 3-2

م 2024من عام  لثالربع الثالموجودات والمطلوبات للمصارف التجارية بنهاية بلغ إجمالي ا
مقارنة بارتفاع  مليار ريـال(، ...3في المئة ) 2.4 نسبته بارتفاع أي ،مليار ريـال 20.4.4حوالي 
من عام  لثالربع الثابنهاية  سجل كما .خالل الربع السابق مليار ريـال( 42.2) في المئة 2.2 نسبته

 .مليار ريـال( 232.4)في المئة  ..22نسبته  م ارتفاعًا سنوياً 2024
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 الموجودات والمطلوبات األجنبية للمصارف التجارية 3-3
رتفاعًا ام 2024من عام  لثالربع الثاإجمالي األصول األجنبية للمصارف التجارية خالل  سجل

 ..2 نسبته نخفاضبار ريـال، مقارنة مليا ...22لغ حوالي يبل مليار ريـال( ..2في المئة ) ..0نسبته 
 في المئة 2..نسبته سنويًا  ارتفاعاً  في حين سجل .خالل الربع السابقمليار ريـال(  ..3في المئة )

بما في المئة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة  22.0 هما نسبتمليار ريـال(، مشكاًل  22.2)
 (..)رسم بياني رقم  سابقال الربعفي المئة في نهاية  22.2 نسبته
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 اً رتفاعا م2024 من عام لثالربع الثاالمطلوبات األجنبية للمصارف التجارية خالل ت سجلو 
    ...ته نسب نخفاضباقارنة ـمليار ريـال، م 9.3.بلغ حوالي لتمليار ريـال(  ..4في المئة ) 2..نسبته 
 ئةــــــفي الم 3.2 سبتهـويًا نــــسن اً رتفاعا تجلـــس كما. ع السابقـــالل الربــ( خمليار ريـال 4.4ئة )ـــفي الم

 مقارنة مطلوبات المصارف التجاريةفي المئة من إجمالي  3.4بة بذلك نس مشكلةً  ،مليار ريـال( ..2)
 للمصارف التجارية صافي األصول األجنبية نخفضاو  في نهاية الربع السابق. في المئة ..3بما نسبته 

 مليار ريـال 3..24( ليبلغ مليار ريـال ..2في المئة ) 2.4م بنسبة 2024من عام  لثالربع الثابنهاية 
  .خالل الربع السابق مليار ريـال( 0.9في المئة ) ..0 نسبته عبارتفا مقارنة

 
 لعاماو  الخاص عينمطلوبات المصارف التجارية من القطا 3-4

 من عام لثالربع الثاخالل  العامو  الخاص عينمطلوبات المصارف التجارية من القطا رتفعتا
 نسبته بارتفاعمقارنة ار ريـال، ملي 2..234لغ لتبمليار ريـال(  32.0في المئة ) 2.4م بنسبة 2024
 من عام لثالربع الثاارتفاعًا سنويًا بنهاية  توسجل مليار ريـال( في الربع السابق، 2.4.في المئة ) 4.2
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، وبلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من مليار ريـال( 2.4.4في المئة ) 22.9نسبته م 2024
المئة  في 44.0 مالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبةفي المئة من إج 44.2 والعامالقطاعين الخاص 

  .السابق الربعفي نهاية 
 

 الخاص عمطلوبات المصارف التجارية من القطا 3-4-1

م 2024 من عام لثالربع الثامطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خالل  ارتفعت
 4.2نسبته  بارتفاعليار ريـال، مقارنة م 22.2.4 نحو لتبلغمليار ريـال(  ...3في المئة ) 3.0بنسبة 

ارتفاعًا  م2024 من عاملث الربع الثابنهاية  تسجلو  ،مليار ريـال( خالل الربع السابق ..44في المئة )
وبلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من  .مليار ريـال( 0..24في المئة ) 23.2سنويًا نسبته 

في  42.0م نحو 2024 من عام لثالربع الثافية بنهاية إجمالي الودائع المصر  إلىالقطاع الخاص 
 (..)رسم بياني رقم  السابقالربع في المئة في نهاية  42.3المئة، مقارنة بنسبة 

 
 عامال عمطلوبات المصارف التجارية من القطا 3-4-2

م 2024 من عام لثالربع الثاخالل  العاممطلوبات المصارف التجارية من القطاع  تانخفض
في  4.2نسبته  ارتفاعبمليار ريـال، مقارنة  94.2لغ حوالي تبمليار ريـال( ل 2..في المئة ) 2.. بنسبة

ًا رتفاعم ا2024 من عام لثالربع الثا، وسجلت بنهاية مليار ريـال( خالل الربع السابق 3.9المئة )
من  ارف التجاريةمطلوبات المص إجمالي ةوبلغت نسب .مليار ريـال( 4.3في المئة ) ..9سنويًا نسبته 

حوالي  م2024 من عام لثالربع الثاالودائع المصرفية في نهاية  إلى إجمالي العاموشبه  العامالقطاع 
 (..)رسم بياني رقم  في المئة في نهاية الربع السابق ...مقارنة بنسبة في المئة  2..

 

75

80

85

90

95

100

105

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

 Sep.13  Dec.13  Mar.14 Jun.14 Sep.14

                                                                    
         

                         

 



 

 
-22- 

 

م مقارنة بالربع 2024 من عام  الربع الثالثخالل  بتحليل االئتمان المصرفي حسب اآلجالو 
مليار ريـال(  3..2في المئة ) 4.2 نسبته انخفاضاً  األجل قصيراالئتمان المصرفي  فقد حقق السابق،

 مليار ريـال( في الربع السابق، 4..3في المئة ) 2.. هتنسب رتفاعمليار ريـال، مقارنة با ..24.بلغ لي
 223.4مليار ريـال( ليبلغ  ..2في المئة ) ..0األجل بنسبة  متوسطاالئتمان المصرفي  نخفضوكذلك ا

 وحقق ربع السابق،مليار ريـال( خالل ال ..22في المئة ) 4..مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته 
 ..400( ليبلغ نحو ريـال مليار 2...) في المئة 3..2 هتنسبارتفاعًا  األجل طويلاالئتمان المصرفي 
  .( خالل الربع السابقريـال ارملي 0.2) في المئة .0.0نسبته  طفيف بارتفاعمليار ريـال، مقارنة 

 
 حسب النشاط القتصاديمطلوبات المصارف التجارية  3-4-3

عام  من لثالربع الثاخالل  حسب النشاط االقتصادي إجمالي االئتمان المصرفي الممنوح فعارت
 بارتفاعمليار ريـال، مقارنة  2239.2مليار ريـال( ليبلغ حوالي  24.3في المئة ) 2.3بنسبة م 2024
م 2024عام  من لثالربع الثاحقق بنهاية و  ،مليار ريـال( خالل الربع السابق 49.2في المئة ) 4.2 نسبته

وبتحليل االئتمان المصرفي الممنوح لألنشطة  .ريـال( مليار 232.4في المئة ) 22.4نسبته  ارتفاعًا سنوياً 
النقل لقطاع االئتمان المصرفي الممنوح  ارتفاعيالحظ  ،م2024 من عام لثالربع الثااالقتصادية خالل 

في المئة  2..بنسبة الصناعة واالنتاج اع لقطو  ،مليار ريـال( 4..في المئة ) 23.3بنسبة  االتصاالتو 
 البناء والتشييدولقطاع  ،مليار ريـال( 22.4في المئة ) 2..بنسبة  التجارةولقطاع  ،مليار ريـال( ...)

 ،مليار ريـال( ..24في المئة ) 3.2بنسبة  الخرىا اتقطاعللو  ،مليار ريـال( ..3في المئة ) 4.9بنسبة 
االئتمان المصرفي  وفي المقابل انخفض. مليار ريـال( ..0) ي المئةف ..2بنسبة  التمويللقطاع لو 

 الخدماتولقطاع  مليار ريـال( 3..في المئة ) ..23بنسبة  الحكومي وشبه الحكوميلقطاع ل الممنوح
 2.7بنسبة لقطاع الماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحية و، مليار ريـال( 2..في المئة ) 9.0بنسبة 

 مليار لاير(. ..7في المئة )
  

 التجارية الحتياطيات ورأس المال واألرباح وفروع المصارف 3-5
م بنسبة 2024 من عام لثالربع الثارأسمال واحتياطيات المصارف التجارية خالل  انخفض

 4.0) في المئة ..2نسبته  بارتفاعمليار ريـال مقارنة  2.0.9مليار ريـال( ليبلغ  3.3في المئة ) 2.3
المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع  احتياطياتوبلغت نسبة رأسمال و  .في الربع السابق (يـالر مليار 

 في المئة 0..2مقارنة بنسبة في المئة،  4..2حوالي م 2024 من عام لثالربع الثاالمصرفية بنهاية 
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في  ..20نسبة م ب2024 من عام لثالربع الثاالسنوي في  نموهاوارتفع معدل  في نهاية الربع السابق،
م حوالي 2024 من عام لثالربع الثا في وبلغت أرباح المصارف التجارية .مليار ريـال( 23.4المئة )
في المئة  9.4نسبته  نخفاضباأي  في الربع السابق،مليار ريـال  ..20مليار ريـال مقارنة بنحو  ..9

من عام  لثمقارنًة بالربع الثا ار ريـال(ملي ..0في المئة ) ...وحققت ارتفاعًا نسبته مليار ريـال(،  2.0)
                                                                                                                                                                                                     .     م2023

م ارتفع عدد فروع المصارف التجارية العاملة في 2024 من عام لثالربع الثا وفي نهاية
وحقق عدد فروع المصارف  ،فرعًا مقارنة بالربع السابق 20أي بزيادة قدرها  ،فرعاً  2440المملكة ليبلغ 

فرعًا( مقارنًة بالربع المقابل من  .24في المئة ) 4.4التجارية العاملة في المملكة ارتفاعًا سنويًا نسبته 
  العام السابق.

   
   مشتريات ومبيعات المصارف التجارية من النقد األجنبي 3-6

 

 مشتريات المصارف التجارية من النقد األجنبي 3-6-1 
م 2024 اممن ع الثالثالربع إجمالي مشتريات المصارف التجارية من النقد األجنبي خالل  انخفض

 2.3 نسبته نخفاضباة ـريـال، مقارن مليار 2...9حوالي  لغيبمليار ريـال( ل 4.0المئة ) في 0.4 ةبنسب
في المئة  2..2 نسبته اً رتفاعا في حين سجل .مليار ريـال( خالل الربع السابق ..22) في المئة

صارف من الم مشترياتوبمقارنة إجمالي  .مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق مليار ريـال( ..242)
 .0.22في المئة ) 0.2المشتريات من العمالء بنسبة  فاضنخايالحظ  النقد األجنبي بالربع السابق

المشتريات من و  ،مليار ريـال( 3.2في المئة ) 2.9المشتريات من مؤسسة النقد بنسبة و  ،مليار ريـال(
من  مشترياتال رتفعتا في المقابل ،(مليار ريـال 9..2في المئة ) 4..الخارجية بنسبة المصارف 

والمشتريات من المصـارف المحلية بنسبة  ،مليار ريـال( ...2في المئة ) 2.2.المصادر األخرى بنسبة 
 (.   .) رسم بياني رقم  مليار ريـال( 22.4في المئة ) 2..

 

 المصارف التجارية من النقد األجنبي مبيعات 3-6-2
م 2024 من عام ثالثالربع النقد األجنبي خالل مبيعات المصارف التجارية من ال اجمالي نخفضا
في  ..3نسبته  بارتفاعريـال، مقارنة  مليار 4.4.2غ نحو بلليمليار ريـال(  23.2في المئة ) ..2بنسبة 
ًا سنويًا رتفاعا م حقق2024 من عام ثالثالربع الخالل و . مليار ريـال( خالل الربع السابق 30.2المئة )
وبمقارنة إجمالي  ،مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق مليار ريـال( ..242) في المئة ..29 نسبته
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 ..2المبيعات لجهات حكومية بنسبة  ارتفاع يالحظ مبيعات المصارف من النقد األجنبي بالربع السابق
 مليار 0.4.2في المئة ) 0.2 ةبنسبالمبيعات للمصارف داخل المملكـة و  ،(مليار ريـال 9.4) في المئة

 مليار ريـال( ..4في المئة ) 3.2المبيعات للمصارف خارج المملكة بنسبة انخفضت  وفي المقابل ريـال(
 ،(ريـال مليار .0.24في المئة ) 4..2مبيعات المصارف من النقد األجنبي لمؤسسة النقد بنسبة و 
لعمالء آخرين في المملكة المبيعات و  ،مليار ريـال( 0.024ئة )ــفي الم ...يارفة بنسبة ــــالمبيعات للصو 

 (..)رسم بياني رقم   .مليار ريـال( ..4في المئة ) 3.2بنسبة 
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 ت القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية    واردا 3-7

عتمادات الواردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية بواسطة ات سجل
في المئة  9..م نسبته 2024 من عامالث الربع الثالل ــــخ انخفاضاً  المسددة وأوراق تحت التحصيل

مليار  4..) في المئة 22.3 هنسبت رتفاعباار ريـال، مقارنة ملي 3...لغ حوالي تبمليار ريـال( ل 4.9)
مقارنًة بالربع المقابل  مليار ريـال( ...في المئة ) 20.4 نسبتهًا نخفاضوحققت ا .ريـال( في الربع السابق

واردات المنسوجات لالتمويل  م ارتفاع2024من عام  الثوبينت نتائج الربع الث. من العام السابق
 0.2في المئة ) 2.9اآلالت بنسبة  وارداتول ،مليار ريـال( 2.4.في المئة ) 0..نسبة والملبوسات ب
ـال(. وفي المقابل انخفض مليار ري 0.3في المئة ) ..3اردات المواد الغذائية بنسبة ولو  ،مليار ريـال(
مواد البناء واردات ، ولمليار ريـال( 3.2) في المئة 22.4واردات السلع األخرى بنسبة  من التمويل لكل

 مليار ريـال(، 0.2في المئة ) ..20واردات األجهزة بنسبة ول مليار ريـال(، 2.0في المئة ) 24.9بنسبة 
 .مليار ريـال( 0.9) في المئة 3..واردات السيارات بنسبة ول
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عتمادات الالقطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية بواسطة اوبالنسبة لواردات 
عتمادات فقد سجل إجمالي تلك اال ،م2024 من عام لثالربع الثاالجديدة المفتوحة خالل المستندية 

 هنسبت رتفاعبامليار ريـال، مقارنة  9..4مليار ريـال( ليبلغ حوالي  4.9في المئة ) 9.4نسبته  ارتفاعاً 
مليار  ..2مئة )في ال 3.3 نسبته ارتفاعاً  حقق كما .مليار ريـال( في الربع السابق 2.2في المئة ) 4.3
واردات المنسوجات االعتمادات المستندية ل انخفضت وقد. مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق ريـال(

 2.2في المئة ) 30.9واردات مواد البناء بنسبة لو  ،مليار ريـال( 0.2في المئة ) 29.0والملبوسات بنسبة 
هزة ــواردات األجول ،مليار ريـال( 3.4ي المئة )ف ...2األخرى بنسبة  ولواردات السلع ،مليار ريـال(

 مليار ريـال( 2.4في المئة ) ..24واردات اآلالت بنسبة ول ـال(ـــمليار ري ..0ئة )ـــفي الم 2..2بنسبة 
مليار  ..2) في المئة 42.2واردات المواد الغذائية بنسبة االعتمادات المستندية ل رتفعتا وفي المقابل

 .( 4) رسم بياني رقم  (،مليار ريـال 2.2)  في المئة 22.2السيارات بنسبة  وارداتلو  ريـال (،
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 خاص الممولة عن طريق المصارف التجاريةصادرات القطاع ال 3-8

صادرات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية بواسطة االعتمادات  تسجل
 لغتبلمليار ريـال(  2.0في المئة ) 2..م نسبته 2024 من عام لثالربع الثاخالل  ارتفاعاً المفتوحة 
مليار ريـال( في الربع  .0.0ي المئة )ف 0.22نسبته  بانخفاضمليار ريـال، مقارنة  0..3حوالي 
مقارنًة بالربع المقابل من العام  مليار ريـال( 3.0في المئة ) 9.. نسبته انخفاضاً  تحقق كما. السابق
صادرات الزراعة واإلنتاج  كل من تمويل نخفاضم ا2024من عام  لثوبينت نتائج الربع الثا. السابق

تمويل صادرات المواد الكيميائية والبالستيكية و  يار ريـال(،مل 0.3في المئة ) ..94الحيواني بنسبة 
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صادرات المنتجات الصناعية األخرى  تمويل رتفعفي حين ا ،(مليار ريـال 0.4في المئة ) ...2بنسبة 
 (.  9) رسم بياني رقم  يـال(مليار ر  ..2في المئة ) 9.2بنسبة 
  
لصادرات حسب البلدان لتمويل ا مفتوحةال عتماداتاالتجاهات الوبدراسة التوزيع الجغرافي  

دول أمريكا  تمويل الصادرات إلى نخفاضا م، يالحظ2024 من عام  الثالثالربع المصدر إليها خالل 
لى الدول العربية ،مليار ريـال( 24.9) في المئة 2..2 الشمالية بنسبة  0.4)   في المئة 22.9بنسبة  وا 

لى الو  ،ريـال( مليار لى  ،مليار ريـال( 0.3ئة )ــفي الم 2.2سبة ــــــرى بنـــــبلدان األخـــــا  أوروبية  بلدانوا 
لىو  مليار ريـال(، 2.3في المئة ) 90.9أخرى بنسبة   0.2)ة في المئ 2..3بنسبة أمريكا الالتينية  ا 

 0.3ئة )ــفي الم ...24سبة ــــــبن الغربية دول أوربا إلىالصادرات  تمويل رتفعا وفي المقابل ،ريـال( مليار
لى ،مليار ريـال(  .(ريـالمليار  4.2) في المئة 42.2دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة  وا 
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 رابعاا: تطورات التقنية المصرفية
 نظام سريع 4-1

من  لثالربع الثا قد انخفضت خالل سريع لعمليات نظام القيمة اإلجماليةأن  اتءحصااإلتبين  
مليار  3.2 نحو )أي ريـالمليار  22.4مليار ريـال( لتبلغ  2.4في المئة ) 4..2بنسبة  م2024 عام

مليار ريـال، في حين بلغ مجموع المدفوعات  ..20وع قيم المدفوعات المفردة دوالر أمريكي(، وبلغ مجم
نسبته  بانخفاضو  مليار ريـال 2.2 وبلغ مجموع مدفوعات العمالء نحو. مليار ريـال 0.20المجمعة 

 مليار ريـال ..20المدفوعات ما بين المصارف  ةوبلغ إجمالي قيم .في المئة عن الربع السابق ..23
 .في المئة عن الربع السابق 2..2نسبته بانخفاض 
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 الشبكة السعودية للمدفوعات 4-2

بلغ إجمالي العمليات المنفذة من أما فيما يتعلق بتطورات الشبكة السعودية للمدفوعات، فقد 
مليون عملية بإجمالي  349م ما يقارب 2024 من عام لثالربع الثاخالل أجهزة الصرف اآللي خالل 

وبلغ  .مليار ريـال شملت عمليات المصارف وعمليات الشبكة السعودية 4..24ها سحوبات نقدية قدر 
مليون  92.3م نحو 2024 من عام لثالربع الثاإجمالي العمليات المنفذة من خالل نقاط البيع خالل 

 ألف 2..2كما بلغ إجمالي عدد أجهزة الصرف اآللي  .مليار ريـال ..43عملية بإجمالي مبيعات قدرها 
المصدرة من المصارف  بطاقات الصرف اآلليعدد  بلغم، و 2024 من عام لثالربع الثابنهاية  جهاز

م 2024 من عام لثالربع الثافيما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع بنهاية  .مليون بطاقة 20.0 نحوالمحلية 
 ألف جهاز. 9..22 حوالي
 

 المقاصة 4-3

فقد بلغ عدد الشيكات المقدمة من  ،م2024 من عام لثالثاوبالنسبة إلحصاءات المقاصة للربع 
ريـال، وبلغ  مليار 223.4 مليون شيكًا بقيمة إجمالية بلغت ..2غرف المقاصـة )صـادرة وواردة( حوالي 

فيما  ريـال،مليار  2.4.2شيك بقيمة إجمالية بلغت  مليون 2.4والمؤسسات نحو عدد شيكات األفراد 
 .مليار ريـال ..9. ألف شيك بقيمة إجمالية بلغت 9...2بلـغ عدد الشيكـات المصدَّقـة حوالي 

 
 : تطورات سوق األسهم المحلية خامساا 

في  24.2 ةبنسبم 2024 من عام لثالربع الثا في نهايةالمؤشر العام ألسعار األسهم  ارتفع
ًا سنويًا حقق ارتفاعو  ،في المئة في الربع السابق 0.4نسبته  بارتفاعنقطة، مقارنة  204.4.4المئة ليبلغ 

 2..2 ةبنسبم 2024 من عام لثالربع الثاعدد األسهم المتداولة في  نخفضاو . في المئة 2..3نسبته 
كما  .في المئة في الربع السابق 22.3نسبته  بارتفاعسهم، مقارنة  ارملي ...2في المئة ليبلغ حوالي 

 .م2023لربع المقابل من عام مقارنًة با في المئة 2..2 تهنسب ارتفاعاً  عدد األسهم المتداولة حقق
في المئة  ..24 ةبنسب م2024 من عام الربع الثالثفي  لألسهم المتداولة اإلجماليةالقيمة  نخفضتاو 

 ارتفاعاً  سجلتو ، في المئة في الربع السابق 39.4نسبته  بارتفاعمليار ريـال، مقارنة  ..32.لتبلغ نحو 
 .من العام السابق مقارنًة بالربع المقابل في المئة 9.4. هتنسب
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  في المئة 23.4بنسبة  م2024 من عام لثالربع الثابنهاية  القيمة السوقية لألسهموارتفعت 
في  2.0بنسبة  القيمة السوقية لألسهم بالربع السابق الذي ارتفعت فيهريـال مقارنة  مليار 2223 لتبلغ
من عام  لثمقارنًة بالربع الثا المئة في  ..39حققت القيمة السوقية لألسهم ارتفاعًا نسبته و  ،المئة

نسبته  اً نخفاضام 2024 من عام لثالربع الثا. وسجل إجمالي عدد الصفقات المنفذة خالل م2023
ع ـئة في الربـفي الم 4..3ته ـنسب بارتفاع صفقة، مقارنة  مليون ..4في المئة ليبلغ حوالي  24.4
رسم بياني رقم ) مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق ئةـفي الم ..42نسبته  ارتفاعاً ل ـوسج ،ابقـالس
20.) 

 
 
 
 
 
 
 

 .هيئة السوق المالية، و لمصدر: تداولا   
 

 سادساا: صناديق الستثمار
 لثالربع الثاإجمالي أصول صناديق االستثمار المدارة من قبل شركات االستثمار في  ارتفع   
 بارتفاع، مقارنة مليار ريـال ..222يار ريـال( ليبلغ مل ...)في المئة  4.4 م بنسبة2024 من عام
في المئة  ...2 نسبته اً عاارتف كما حقق .مليار ريـال( في الربع السابق ...في المئة ) 9..نسبته 

 .مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق مليار ريـال( 24.2)
 
لث الربع الثافي صول المحلية ، يالحظ ارتفاع األصناديق االستثماروبتحليل إجمالي أصول  
نسبته  ارتفاعمليار ريـال، مقارنة ب 99.9لغ بليمليار ريـال(  2..) في المئة ...بنسبة  م2024 من عام

في  2..2ًا نسبته رتفاعوسجلت األصول المحلية ا .مليار ريـال( في الربع السابق 4.9في المئة ) ...
الربع  خالل سجلت األصـول األجنبيةو ، م2023من عام  لثالثامقارنًة بالربع  مليار ريـال( ..20المئة )

مليار ريـال،  22.2مليار ريـال( لتبلغ  ..0في المئة ) 2.2نسبته  نخفاضاً ا م2024لث من عام الثا
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 انخفاضاً سجلت  في حين .مليار ريـال( في الربع السابق ..2في المئة ) 23.3نسبته  رتفاعبامقارنة 
 .مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق مليار ريـال( ..2)في المئة  20.4نسبته 

 

 0.9م بنسبة 2024 من عام لثالربع الثاوانخفض عدد المشتركين في الصناديق االستثمارية في     
ئة ـــــفي الم 0.9 اض نسبتهـترك، مقارنة بانخفــألف مش ..2.2بلغ ـــمشترك( لي 2394في المئة )

 9.44) في المئة ..3 وسجل عدد المشتركين انخفاضًا نسبته ،بع السابقمشترك( في الر  .224)
 ارتفعد ــقـــة، فـلــــامــق العـناديـــــعدد الصـسبة لــــــــــا بالنـأم .مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق مشترك(

 ةمقارنم، 2024 من عام لثربع الثاالصندوقًا في  2.0( ليبلغ صندوق واحد) ــئــةالمي ــف 0.4بة ــســـــــبن
 .الربع السابق خالل صندوقاً  249 مع
 

 :مؤسسات اإلقراض المتخصصة سابعاا:
 من عام الرابعسجل إجمالي القروض القائمة لمؤسسات اإلقراض المتخصصة خالل الربع 

ل، مقارنة مليار ريـا ..2.2مليار ريـال( ليبلغ حوالي  3.0في المئة ) 2.2م ارتفاعًا نسبته 2023
من عام  الرابعالربع مليار ريـال( في الربع السابق. وحقق بنهاية  2.4في المئة ) 2.0بارتفاع نسبته 

 مليار ريـال(. 22.3في المئة ) 4.9م ارتفاعًا سنويًا نسبته 2023
 

 ارتفعم، فقد 2023 من عام الرابعالفعلي من القروض في الربع  منوحفيما يخص إجمالي الم أما
مليار ريـال(  2.4في المئة ) 20.0نسبته  نخفاضمليار ريـال( مقارنـة با 3.9في المئة ) 42.2 بنسبة

إجمالي القروض المسددة  ارتفعفي المئة. كما  32.2سنويًا نسبته  ارتفاعاً في الربع السابق، وسجل 
           في المئة ..34م بنسبة 2023 من عام الرابعلمؤسسات اإلقراض المتخصصة في الربع 

 سجلمليار ريـال( في الربـع السابق، و  ..3في المئة ) 90.0نسبتـه  بارتفاعمليار ريـال(، مقارنـة  ..2)
صافي إقـراض مؤسسات اإلقراض المتخصصة في الربع  ارتفعفي المئة. و  ..224ارتفاعًا سنويًا نسبته 

في  3...نسبته  بانخفاضرنـة مليار ريـال(، مقا 2.3في المئة ) 4.4.م بنسبة 2023 من عـام الرابع
 في المئـة.  44.2ًا سنويًا نسبته نخفاضمليار ريـال( في الربع السابق، وحقق ا 0..المئة )
 

ارتفاع  يالحظ م2023خالل الربع الرابع من عام  وبتفصيل مؤسسات اإلقراض المتخصصة
مليار ريـال(  ..2مئة )في ال 200.9صندوق التنمية الصناعية السعودي بنسبة القروض الممنوحة من 

، وارتفعت القروض الممنوحة مليار ريـال( في الربع السابق ..0في المئة ) 233.2نسبته  بارتفاعمقارنة 
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( مقارنة بانخفاض نسبته ريـال مليار ..2في المئة ) 94،0من صندوق االستثمارات العامة بنسبة 
صندوق التنمية  من القروض الممنوحة تفعتوار  ( في الربع السابق،ريـال مليار 2.2في المئة ) 29.4

مليار  0.02في المئة ) 4.4نسبته  بارتفاعمليار ريـال(، مقارنة  0.24في المئة ) 9.2.الزراعية بنسبة 
 ...البنك السعودي للتسليف واالدخار بنسبة  القروض الممنوحة من وارتفعت. ريـال( في الربع السابق

مليار ريـال( في الربع  0.2في المئة ) 22.3نسبته  نخفاضرنة بامليار ريـال(، مقا 0.2في المئة )
. وفي المقابل انخفضت القروض الممنوحة من صندوق التنمية العقارية في الربع الرابع من عام السابق
 مليار ..2في المئة ) 4..2( مقارنة بانخفاض نسبته ريـال مليار 0.3في المئة ) 4..م بنسبة 2023
يالحظ  م2023خالل الربع الرابع من عام  نسبة لتسديد مبالغ اإلقراضوبال السابق.( في الربع ريـال
مليار  2.2في المئة ) ..2.3السعودي للتسليف واالدخار بنسبة  لبنكل المبالغ المسددةحجم   ارتفاع

ية صندوق التنملو ، مليار ريـال( في الربع السابق ..0في المئة ) 9...نسبته  بارتفاعريـال( مقارنة 
مليار  0.3في المئة ) ..29نسبته  بانخفاضمليار ريـال(، مقارنة  0.2في المئة ) 9.9بنسبة  الصناعية

( مقارنة ريـال مليار 0.2)في المئة  ..202لصندوق التنمية الزراعية بنسبة و ، ريـال( في الربع السابق
صندوق االستثمارات العامة لو  ،( في الربع السابقريـال مليار 0.2في المئة ) 3.2.بانخفاض نسبته 

( في ريـال مليار ..2في المئة ) 4..24( مقارنة بارتفاع نسبته ريـال مليار ..0في المئة ) 22.4بنسبة 
خالل الربع الرابع من  لصندوق التنمية العقاريةالمبالغ المسددة المقابل انخفض حجم الربع السابق. في 

 0.4في المئة ) 3...2( مقارنة بارتفاع نسبته ريـال رمليا 0.2في المئة ) ..24بنسبة  م 2023عام 
 ( في الربع السابق. ريـال مليار

 
 م2114  من عام لثالربع الثاوالتشريعات المصرفية خالل  ةالتطورات اإلشرافي :ثامناا 

 من  لثالربع الثاخالل  للقطاع المصرفي العديد من التعاميم العربي السعودي النقد أصدرت مؤسسة
 م أبرزها :2024عام 

 

  هـ بشأن تحديث قانون .04/09/243وتاريخ  3.2000223442صدور تعميم المؤسسة رقم
 االلتزام الضريبي الخاص بالحسابات الخارجية. 

  بشأن الوثيقة األخيرة  هـ.20/09/243وتاريخ  3.20002222.0صدور تعميم المؤسسة رقم
 الداخلي لمخاطر االئتمان. القائمة على التقييم 3للمؤسسة حول طرق معيار بازل 
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  هـ بشأن وثيقة لجنة .29/20/243وتاريخ  ..3.20002333صدور تعميم المؤسسة رقم
 بازل للرقابة المصرفية المتعلقة بمعايير اإلفصاح عن نسبة تغطية السيولة. 

  عمل الهـ بشأن إطار .22/22/243وتاريخ  ..3.20002343صدور تعميم المؤسسة رقم
 المهمة في النظام المالي.  لمصارف المحليةل

  هـ بشأن لوائح المؤسسة .20/22/243وتاريخ  3.200024.2.4صدور تعميم المؤسسة رقم
 المعدلة.    3و ..2و 2ووثائقها اإلرشادية المتعلقة بمعايير بازل 

 
 م2114  الث من عامخالل الربع الثفي القتصاد السعودي  التنظيميةالتطورات أبرز  تاسعاا:

 ه بالموافقة على  .20/09/243م الموافق 2024/.0/.0رار مجلس الوزراء بتاريخ صدور ق
 وذلك المنورة المدنية منطقة أمانة في"  والتنمية للتطوير المقر شركة"  باسم مساهمة شركة تأسيس
 وأي المنورة المدينة في العشوائية المناطق في وتنفيذها العمراني والتطوير التنمية برامج إلعداد

 والتطوير التنمية لمشروعات الذاتي االستمرار يحقق وبما والتطوير، التنمية تتطلب فيها أخرى طقةمن
 .الحضري والتجديد

  ه بالموافقة على نظام.20/09/243م الموافق 2024/.0/.0صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 
 للمرضى الالزمة سيةالنف الصحية الرعاية وتعزيز لتنظيم تهدف والتي النفسية الصحية الرعاية
 في وعالجهم معاملتهم آلية ووضع والمجتمع، وأسرهم كرامتهم وحفظ حقوقهم وحماية النفسيين
 .النفسية العالجية المنشآت

  ه بالموافقة على .24/09/243م الموافق 2024/.22/0صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ
 أو بمفرده خارجها أو المملكة داخل شركات بتأسيس العامة االستثمارات لصندوق الترخيص
 الشركات في منهما أي مع المشاركة ذلك في بما الخاص أو العام القطاعين من الغير بمشاركة
 القائمة.

  فتح على ه بالموافقة.24/09/243م الموافق 2024/.22/0صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 
 وفقاً  السعودية المالية السوق في رجةالمد األسهم وبيع لشراء األجنبية المالية للمؤسسات المجال
  .الشأن هذا في قواعد من المالية السوق هيئة تضعه ما وبحسب تراه، الذي المالئم للتوقيت
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  نظام على هـ بالموافقة.24/09/243م الموافق 2024/ .22/0صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 
 .البلدية المجالس

  إيكال على هـ بالموافقة.24/09/243م الموافق 2024 /.22/0صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 
 بالمخالفات يتعلق ما إلى باإلضافة وبشريًا، آلياً  وضبطها العام النقل مخالفات رصد مشروع
 .ساهر مشروع إلى وصيانتها وتشغيلها والمتحركة الثابتة الوزن بمحطات المتصلة

  هـ بالموافقة على .20/243/.2 م الموافق2024/ 22/04صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ
 في( للمرور العامة اإلدارة في ممثلة) الداخلية وزارة ومشاركة المنورة المدينة في العام النقل مشروع
 .المشروع تنفيذ بمتابعة الخاصة التنفيذية اللجنة عضوية

  تحف على هـ بالموافقة.22/20/243م الموافق 2024/ 24/04صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 
 لإلجراءات إخضاعها إلى حاجة دون المملكة في للعمل المعروفة األجنبية للشركات المجال
 .المقاولين تصنيف وكالة في بها المعمول

  تعديل على ه بالموافقة.29/20/243م الموافق 04/2024/.2صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 
 يجوز: " اآلتي بالنص ليصبح ه،2402/./20 بتاريخ الصادر( ..) رقم الوزراء مجلس قرار

 متعددة سيارات مواقف تخصص التي للمواقع البلدية العقارات استثمار مشاريع في) لألمانات
 التجاري، لالستعمال المواقف مبنى من المئة في وعشرون خمسة يتجاوز ال جزء تحديد( األدوار

 ".للموقع المعتمدة البناء لضوابط وفقاً 
  خطة على هـ بالموافقة.20/22/243م الموافق 2024/ 09/.2بتاريخ صدور قرار مجلس الوزراء 

 وتعزيز الوطني لالقتصاد االستيعابية الطاقة توسيع) أهدافها أبرز من كان والتي العاشرة التنمية
 وخيارات برامج وفق المالئم السكن على المواطنين حصول تيسير التنافسية، وقدراته واستقراره نموه

 كفاءة ورفع المدني المجتمع مؤسسات ودعم المؤسسي اإلصالح مسيرة تعزيز لب،الط تلبي متنوعة
نتاجية  (.الفساد ومكافحة النزاهة وحماية والشفافية المساءلة مبادئ ترسيخ وموظفيها، الدولة أجهزة وا 

  نظام على ه بالموافقة.20/22/243م الموافق 09/2024/.2صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 
 .المنورة والمدينة المكرمة مكة مدينتي في السياحية العقارية الوحدات في الوقتب المشاركة

 


