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سجل إجمالي الودائع المصرفية خالل الربع الرابع من 
في المئــة مقارنًة بالربع السابق،  2.3م ارتفاًعا نسبته 2021عــــــام 

مليار ريـال. وبلغ إجمالي الموجودات  2,104.5ليبلغ نحو 
مليـــار ريـال،  3,277.8والمطلوبات للمصارف التجارية نحو 

في المئـــة. وارتفعت مطلوبات  4.0مسجاًل بذلك ارتفاًعا بنسبة 
المصارف التجارية من القطاعين الخاص والعام بنسبة بلغت نحو 

 مليــــار ريـــــال.  2,609.9في المئة لتبلغ  2.5

وتشير التقديرات األولية إلى تحقيق فائض في ميزان 
 81.4م مقداره 2021الحساب الجاري خالل الربع الثالث من عام 

مليار ريـال في الربع المقابل  2.6مليار ريـال مقارنًة بعجز مقداره 
 م.2020من عام 

ارتفعت القيمة اإلجمالية لعمليات نظام سريع خـــالل الربــــع 
 1,780.0في المئــــــــة ) 15.5م بنسبـــة 2021الرابع من عـــــام 
مليار ريـال، وبلغ إجمالي العمليات  13,200.9مليار ريال( لتبلغ 

المنفذة من خالل أجهزة الصرف اآللي خالل الربع الرابع  من عام 
مليون عملية بإجمالي سحوبات نقدية  396.1م ما يقارب 2021
مليار ريـال شملت عمليات المصارف وعمليات  141.9قدرها 
 مدى.

فيما يتعلق بتطورات سوق األسهم المحلية، سجل المؤشر 
العام ألسعار األسهم انخفاضًا ربعًيا في نهاية الربع الرابع من عام 

 نقطة. 11,282في المئة ليبلغ  1.8م بنسبة 2021

استمراًرا لنهج البنك المركزي في الحفاظ على االستقرار 
النقــــدي. قـــرر البنك المركزي خالل الربــع الرابع من عـــام 

م، اإلبقاء على معــــدل عـــــائد اتفـــاقيات إعـــــــادة الـــشــــراء 2021
في المئة،  0.50عند  (Reverse Repo Rateالـــمعــــاكس )

وكــــذلك اإلبقاء على معـــدل عـــــائد اتفاقيــــات إعــــــادة الشـــــراء
)Repo Rate(  في المئة، وظلت نسبة االحتياطي  1.0عند

في المئة، وعلى   7.0القانوني على الودائع تحت الطلب عند 
 في المئة.   4.0الودائع الزمنية واالدخارية عند 

كما استمر البنك المركزي السعودي بالحفاظ على سقف 
االشتراك األسبوعي للبنوك المحلية في "أذونات ساما" بمقدار 

مليار ريال، وذلك لتعزيز كفاءة البنوك في إدارة سيولتها.  10.0
وارتفع متوسط أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية 

م 2021( في الربع الرابع من عام SAIBOR)لمدة ثالثة أشهر
 في المئة.  0.8428ليصل إلى نحو 

( خالل الربع 3سّجل عــــرض النقـــــود بتعريفــه الشامــــل )ن
فـــي الــمئـــة،         2.1م ارتفاًعا ربعًيا نسبتــــــه 2021الرابع من عـــام 

فــي المـــــئة  0.4وانخفضت القـاعدة النقـــدية بنـــــسبة بلغت نحو 
مقارنًة بالربع السابق. وتشير البيانات األولية للمركز المالي للبنك 
المركزي إلى تسجيل إجمالي الموجودات خالل الربع الرابع مـــن 

مليـار ريـال، كما سجل  1,848.7م انخفاًضا ليبلغ 2021عام 
ليبلغ ربًعيا إجمالي األصول االحتياطية للبنك المركزي انخفاًضا 

 مليار ريـال. 1,707.6

 الم    الت ف                  
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: السياسة ال قدية  أوًلا

استمر البنك المركزي السعودي في اتباع سياسة نقدية           
تهدف إلى تحقيق استقرار األسعار ودعم مختلف القطاعات 
االقتصادية بما يتالءم مع التطورات االقتصادية المحلية والعالمية، 
ودعم المصارف المحلية للقيــــام بدورها التمويلي في االقتصاد المحلي. 
واستمراًرا لدور البنك المركزي في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز 
االستقرار المالي، قرر البنك المركزي السعودي تمديد فترة برنامج 

، رغبًة منه م2022تأجيل الدفعات حتى نهاية الربع األول من العام 
في تمكين القطاع المالي من القيام بدوره في دعم قطاع المنشآت 
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ولإلسهام في دعم وتيرة 

 التعافي االقتصادي لكافة األنشطة االقتصادية. 

 

 معدل العائد واًلحتياطي القا و ي 1-1

استمراًرا لنهج البنك المركزي في الحفاظ على االستقرار  
، م2021النقدي، قرر البنك المركزي خالل الربع الرابع من عام 

اإلبقاء على معــــدل عـــــائد اتفـــاقيات إعـــــــادة الـــشــــراء الـــمعــــاكس       
(Reverse Repo Rate)  في المئة، وكــــذلك اإلبقاء  0.50عند

عند  )Repo Rate( على معـــدل عـــــائد اتفاقيــــات إعــــــادة الشـــــراء
 في المئة. 1.0

وقد بلغ المتوسط اليومي لما قام به البنك المركزي من  
مليار ريـال في الربع الرابع  1.8عمليات اتفاقيات إعادة الشراء نحو 

مليار ريـال في الربع الثالث من  1.3مقارنًة بنحو  م2021من عام 
، فيما بلغ المتوسط اليومي التفاقيات إعادة الشراء م2021عام 

مقارنة  م2021مليار ريـال للربع الرابع من عام  43.5المعاكس نحو 
 .م2021مليار ريـال في الربع الثالث من عام  44.0بنحو 

وظلت نسبة االحتياطي القانوني على الودائع تحت الطلب  
في  4.0في المئة، وعلى الودائع الزمنية واالدخارية عند  7.0عند 

 المئة.  

 

 أسعار الفائدة 1-2

استمر البنك المركزي السعودي بالحفاظ على سقف           
االشتراك األسبوعي للبنوك المحلية في "أذونات ساما" بمقدار 

 مليار ريال، وذلك لتعزيز كفاءة البنوك في إدارة سيولتها.  10.0

وارتفع متوسط أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف           
( في الربع الرابع من عام SAIBOR)المحلية لمدة ثالثة أشهر

في المئة. وبلغ الفارق بين  0.8428ليصل إلى نحو  م2021
 ( والدوالر SAIBOR)  متوسط أسعار الفائدة على الودائع بالريـال

(LIBOR لفترة ثالثة أشهر خالل الربع الرابع من عام )م2021 
نقطة أساس  67نقطة أساس لصالح الريال، مقارنة بنحو  68نحو 

. أما بالنسبة لسعر صرف الريـال م2021في الربع الثالث من عام 
مقابل الدوالر فقد حافظ على استقراره عند سعره الرسمي البالغ 

  ريـال.  3.75

 

 ثا ياا: التطورات ال قدية 

 عرض ال قود 2-1

( خالل الربع 3سّجل عــــرض النقـــــود بتعريفــه الشامــــل )ن  
فــــــي الــــمـئـــــــة           2.1ارتفاًعا ربعًيا نسبـتـــــــــــــه  م2021الرابع من عـــام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــًة  2,308.8مليار ريـال( لـيـبـلـغ نـحـو  46.4) 
مـلـيـــــــار ريــال( فـي الـربــــــــع  23.6فـي الـمـئـة ) 1.1بارتفاع نسبتـه 

ـــــــــــة           7.4الســابــــــق. كــمــا حــقــق ارتــفــاًعــا ســنــوًيــا نســبــتـــــــــــه  ـــ فــــــي الــمــئــــــ
مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربــع الـمـقـابـل مــن الـعـام السـابــق  159.6) 

 (.1)رســــم بيانـــي رقـــــــم 

( خـالل الـربـع الـرابـع 3وبتحليل مكونات عرض النقود )ن 
، ُيـالحـظ ارتـفـاع عـرض الـنـقـود بـتـعـريـفـه الضـيـق م2021من عام 

ملـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  33.9في المئة ) 2.2( بنسبة بلغت نحو 1)ن
فـي الـمـئـة  67.8مليار ريـال مشكاًل مـا نســـــبـتـه  1,564.4حوالي 

في  0.7(، مقارنًة بانخفاض نسبته 3من إجمالي عرض النقــــود )ن
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مليار ريـال( خالل الربع السابق، وسجل ارتفاًعا سنوًيا  11.5) المئة
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل مـن  75.6في المئة ) 5.1نسبته 

( فقد سجل خـالل الـربـع الـرابـع 2العام السابق. أما عرض النقود )ن
مـلـيـار  69.2فـي الـمـئـــــــــة ) 3.5ارتفاًعا نسبتـه  م2021من عــــــــام 

في  89.2مليار ريـال مشكاًل ما نسبته  2,059.8ريـال( ليبلغ نحو 
 0.2(، مقارنة بـارتـفـاع نسـبـتـه 3المئة من إجمالي عرض النقود )ن

مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع السـابـق، وسـجـل ارتـفـاًعـا  3.4في المئــــة )
مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع  96.9في المئـــــــة ) 4.9سنـــوًيا نسبته 

 المقابل من العام السابق. 
  

 القاعدة ال قدية 2-2

انخفضت القــاعـدة الـنـقـــــــديـة خــــالل الـربـع الـرابـع مــــن عــــــام 
 356.3مليار ريـال( لتبلغ  1.3فــي المـــــئة ) 0.4بنـــــسبة   م2021

مـلـيـار  4.1فـي الـمـئـة ) 1.1مليار ريـال، مقارنة بانخفاض نسـبـتـه 
فـي  1.1ريـال( في الربع السـابـق، وحـقـقـت ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـــــه 

مليار ريـال( مقارنًة بالربع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق.  3.6المئــــة )
وبتحليل مكـونـات الـقـاعـدة الـنـقـديـة، يـالحـظ أن الـودائـع لـدى الـبـنـك 

ارتـفـعـت بـنـسـبـة ضـئـيـلـة  م2021المركزي في الربع الرابع من عـام 
مليــــار  128.8مليار ريـال( لتــبلغ نـــحو  0.1في المئة ) 0.1بلغت 

مـلـيـار ريــال(  3.1فــــي الـمـــــئـة ) 2.5نــســـبته  بارتفاعريـال، مــقارنًة 

فــــي الـمـئـــة  8.2فـــي الربـــع السابـــق، وسجلــت ارتفاًعا سنوًيا نسبتــه 
مليار ريـال( مقارنًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق. كـمـا  9.8) 

في الـمـئـــــــة  5.4سجــــل النقـــد فـــي الصنـــدوق انخفاًضا ربعًيا نسبتـــه 
مـلــيـــــــــــــار ريـــــــــال، مـقــارنــــــــــــًة  23.1مــلـيــار ريـــال( لــيـبــلــغ نــحــو  1.3) 

مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع  3.0فـي الـمـئـة ) 10.8بانخفاض نسبتــــه 
 4.6فـي الـمـئـة ) 15.5  السابق، وسـجـل انـخـفـاًضـا سـنـوًيـا نسـبـتـه

مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السـابـق. فـيـمـا انـخـفـض 
فـي  0.02النقد المتـــداول خـــارج المصـــارف بنـسـبـة ضـئـيـلـة بـلـغـت 

مليار ريــال، مـقـارنـًة  204.4مليار ريـال( ليبلغ نحو  0.05المئـــة )
مــلــيــار ريـــال( فــي الــربــع  4.2فــي الــمــئــة ) 2.0بــانــخــفــاض نســبــتــه 

مـلـيـار  1.9فـي الـمـئـــة ) 0.9السابق. وسجـــل ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
 ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق.

 

 ثالثاا: تطورات المركز المالي ل ب ك المركز  السعود 

تشـيـر الــبـيـانــات األولـيــة لـلــمـركـز الـمـالــي لـلــبـنـك الـمـركــزي  
السعودي إلى تسجيل إجمالي الـمـوجـودات خــــالل الـربـع الـرابـع مـن 

 مـلـيـــار ريــال. 1,848.7انخفاًضا ربًعيا ليبلغ نـحـو  م2021عـــام 
سجل إجمالي األصول االحتياطية للبنك المركزي السعودي خـــالل و 

مـلـيـار  1,707.6انـخـفـاًضـا لـيـبـلـغ  م2021الربع الرابع مــن عـــــام 
ريـال. وبتحليل مكونات إجمالـي األصـول االحـتـيـاطـيـة خـالل الـربـع 
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م مـقـارنـًة بـالـربـع السـابـق، ارتـفـع االحـتـيـاطـي 2021مــن عام   الرابع
مـلـيـار ريــال، وارتـفـع  14.6لدى صندوق النقد الـدولـي لـيـبـلـغ نـحـو 
مـلـيـار ريــال، وانـخـفـض  80.8رصيد حقوق السحب الخاصة ليبلغ 

مـلـيـار ريــال، فـي  494.0النقد األجنبي والودائـع في الخــــارج ليبلغ 
حين انخفضت االستثمـارات فـي األوراق الـمـالـيـة فـي الـخـارج لـتـبـلـغ 

مـلـيـار  1.6مليار ريال، واستقر احتـيـاطـي الـذهـب عـنـد  1,116.6
 ريـال.

 

 رابعاا: تطورات ال شاط المصرفي

 الودائع المصرفية 4-1

سجل إجمالي الودائع الـمـصـرفـيـة خـالل الـربـع الـرابـع مـن   
مـلـيـار ريــال(  46.5في المئــــة ) 2.3م ارتفاًعا نسبته 2021عــــــام 

فـي  1.4مليار ريـال، مقارنـة بـارتـفـاع نسـبـتـه  2,104.5ليبلغ نحو 
مليار ريـال( خالل الربع السابق، وشهد ارتفاًعا سنوًيـا  27.8المئة )
مليار ريـال( مقارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل  161.5في المئـة ) 8.3نسبته 

 من العام السابق. 

وبتحليل مكونات الودائع حسب الـنـوع خـالل الـربـع الـرابـع   
م، يتضح ارتفاع الودائع الزمنية واالدخارية بنـسـبـة 2021من عــــــام 

مـلـيـار  495.3مـلـيـار ريــال( لـتـبـلـغ نـحـو  35.3في الـمـئـة ) 7.7
مـلـيـار ريــال(  14.9فـي الـمـئـة ) 3.3ريـال، مقارنـة بارتفاع نسبته 

خالل الربع السـابـق، وحـقـقـت الـودائـع الـزمـنـيـة واالدخـاريـة ارتـفـاًعـا 
مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع  21.4فــي الـمـئـة ) 4.5سنوًيا نسبته 

المقابل من العام السابق. كما سجلت الـــودائع تحت الطلب ارتفـاًعـا 
مــليــــــار  1,360.1مليار ريـال( لتبلغ  34.0في المئة ) 2.6بنسبة 

مـلـيـار  7.2فــــي الـمـئـــــــــــــــــة ) 0.5ريــــال، مقارنـــــة بانخفاض نسبتــــه 
 6.0ريـال( خالل الربع السابــق، فيما حــققت ارتفاًعا سنوًيا نسـبـتـــــه 

مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام  77.5في المئــة )
السابق. في المقابل، انخفضت الودائع األخرى شبه النـقـديـة بـنـسـبـة 

مـلـيـار ريــال،  249.0ملـيـار ريــال( لـتـبـلـغ  22.8في المئــة ) 8.4
مـلـيـار ريــال( خـالل  20.2فـي الـمـئـة ) 8.0مقارنة بارتفاع نسبته 

 62.6في المئة ) 33.6الربع السابق، وحققت ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل مـن الـعـام السـابـق )رســـــم بـيـــانـي 

 (. 2رقــم 
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  موجودات ومط وبات المصارف التجارية 4-2

بلغ إجمالي الموجودات والمطلـوبـات لـلـمـصـارف الـتـجـاريـة   
مليـــار ريـال،  3,277.8م قرابة 2021بنهاية الربع الرابع من عام 

مـلـيـار  126.6في المئـــــة ) 4.0مسجاًل بذلك ارتفاًعا ربعًيا بنسبة 
مـلـيـار ريــال(  37.0في المئـــــــة ) 1.2ريـال(، مقابل ارتفاع نسبته 

فـي الـمـئـة    10.0خالل الربع السابق، وسجل ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
 مليار ريـال(. 298.2)

 
 الموجودات والمط وبات األج بية ل مصارف التجارية 4-3

سجل إجمالي األصول األجنبية للمصارف التجارية خـالل   
فــي الــمـــئـــــــة  4.2م ارتفــــاًعا نــسبتـــــه 2021الــربـع الرابـــع مــن عــام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــــة  255.6مليار ريـال( لتبـلـغ حـوالـي  10.3) 
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  6.0في المئـــة ) 2.4بانخفاض نسبته 
مـلـيـار  5.5في المئـــــة ) 2.2ارتفاًعا سنوًيـا نسبته  السابق، وسجل

ريـــال( مــقــارنــًة بــالــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق، وبــقــيــت نســبــة 
ــتــجــاريــة مــن إجــمــالــي أصــول  ــيــة لــلــمــصــارف ال ــب األصــول األجــن

في المئة بنهـايـة الـربـع الـرابـع  7.8المصارف التجارية  ثابتة عند 
م بالمقارنـة بـالـربـع السـابـق. وسـجـلـت الـمـطـلـوبـات 2021من عام 

م 2021األجنبية للمصارف التجارية خالل الربع الـرابـع مـن عـام 
مليار ريـال( لـتـبـلـغ حـوالـي  40.3في المئة ) 21.7ارتفاًعا نسبته 

فــــي الـمـــئـــــة  2.2مليـار ريــــال، مـقــارًنة بانخفــاض نسبتــه  225.7
مليار ريـال( خالل الربـع السابــق. وسجلت ارتـفـاًعـا سـنـــوًيــــا  4.1) 

مـلــيـار ريــال( مـقــارنـًة بـالــربــع  43.7فـــــي الــمــــئـة ) 24.0نسـبــتــــــه 
فـي الـمـئـة  6.9المقابل من العام السابق، مشكلًة بذلك مـا نسـبـتـه 

 5.9من إجمالي مطلوبات المصارف التجارية مقارنًة بـمـا نسـبـتـه 
فــي الــمــئــة فــي نــهــايــة الــربــع الســابــق. وبــذلــك، انــخــفــض صــافــي 
األصول األجنبية للمصارف التجارية بنهاية الربع الـرابـع مـن عـام 

 29.8مليار ريـال( ليبلغ  30.0في المئة ) 50.1م بنسبة 2021
مـلـيـار  1.8فــي المــئـة ) 3.0مليار ريـال مقــارنًة بانخفاض نسبتـه 

ــال( خـــالل الــربــع الســابــق. فــي حــيــن شــهــد صــافــي األصــول  ريـ
فــي الـمـئـــــــــــة  56.1األجنبيــــة للمصـــــارف انخفـــاًضـا سنـــوًيا نسبتـــه 

مليار ريال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السـابـق )رسـم  38.2) 
 (.3بياني رقــم 
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 مط وبات المصارف التجارية من القطاع ن ال ا  والعام 4-4

ارتــفــعــت مــطــلــوبــات الــمــصــارف الــتــجــاريــة مــن الــقــطــاعــيــن   
الخاص والعـام )ويشـمـل الـحـكـومـي وشـبـه الـحـكـومـي( خـالل الـربـع 

ملـيـار ريــال(  64.2في المئة ) 2.5م بنسبة 2021الرابع من عام 
فـي  3.0مليــــار ريــــــال، مـقـارنــــــــًة بـارتـفـاع نسـبـتـه  2,609.9لتبلغ 

مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع السـابـق، وسـجـلـت ارتـفـاًعـا  74.0المئـــة )
مـلـيـار ريــال(. وارتـفـعـت  329.9فــــي المئـــــة ) 14.5سنوًيا بنسبــة 

نسبة مطلوبات المصارف التجارية مـن الـقـطـاعـيـن الـخـاص والـعـام 
فـي الـمـئـــــــــة مـقـارنـة  124.0من إجمالي الودائــــع الـمـصـرفـيـة إلـى 

 في المئة في نهاية الربع السابق. 123.7بنسبة 

 

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

ارتفعت مطلوبات المصارف التـجـاريـة مـن الـقـطـاع الـخـاص 
ــنــســبــة 2021خــالل الــربــع الــرابــع مــن عــام  ــمــئــة           2.4م ب فــي ال

مـلـيـار ريــال، مـقـارنـة  2,034.1ملـيـار ريــال( لـتـبـلـغ نـحـو  48.4) 
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  51.7فـي الـمـئـة ) 2.7بارتفـاع نسـبـتـه 

 271.6في المئـــــــــة  ) 15.4السابق، وسجلت ارتفاًعا سنوًيا نسبته 

مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. وارتفـعـت نسـبـة 
مطلوبـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة مـن الـقـطـاع الـخـاص إلـى إجـمـالـي 

 96.7م إلـى 2021الودائع المصرفية بنهاية الربع الرابع مـن عـام 
في المئـــــة في نهايـــــــة الربع السابــــــق  96.5في المئة، مقارنة بنسبة 

 (.4)رسم بياني رقـــــــم 

 

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

ارتفعـت مـطـلـوبـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة مـن الـقـطـاع الـعـام 
ــنــســبــة 2021خــالل الــربــع الــرابــع مــن عــام  ــمــئــة           2.8م ب فــي ال

مـلـيـار ريــال، مـقـارنـة  575.8مـلـيـار ريــال( لـتـبـلـغ حـوالـي  15.8) 
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  22.2فـي الـمـئـة ) 4.1بارتفاع نسـبـتـه 

فــــي الـمـــئـــــة     11.3السابق، في حين سجلت ارتفاًعا سنوًيا نــسبتـــــه 
مــلــيــار ريـــال( مــقــارنــًة بــالــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق.  58.3) 

وارتفعت نسبة إجمالي مطـلـوبـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة مـن الـقـطـاع 
العام إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الـرابـع مـن عـام 

فـي  27.2فـي الـمـئـة، مـقـارنــــــة بـنـسـبـة  27.4م إلى حوالي 2021
 (.  4المئــة في نهايــــة الربع السابــــق )رسم بياني رقم 
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 اًلئتمان المصرفي حسب ال شاط اًلقتصاد  4-4-3

بتحليل االئتمان الـمـصـرفـي الـمـمـنـو  لـتنشـطـة االقـتـصـاديـة 
ــتــمــان 2021خــالل الــربــع الــرابــع مــن عــام  ــفــاع االئ م، ُيــالحــظ ارت

مـلـيـار  4.2في الـمـئـة ) 7.9المصرفي الممنو  لقطاع التمويل بنسبة 
فــي الـمـئـــــــة  4.6ريـــــال(، ولقطـــاع الزراعــــة وصيـــد األسمـــاك  بنسبــــة 

مليون ريـال(، ولـقـطـاع الـمـاء والـكـهـربـاء والـغـاز والـخـدمـات  619.7) 
مليار ريـال(، وللقطاع الحكـومـي  3.1في المئة ) 4.4الصحية بنسبة 

مـلـيـار ريــال(، ولـقـطـاع  3.5في المئـــة ) 3.8وشبه الحكومي بنسبــــة 
مليار ريال(، ولقـطـاع الـخـدمـات  12.1في المئة ) 3.6التجارة بنسبة 

مليون ريـال(، وللقطاعات األخرى بـنـسـبـة  3.1في المئة ) 3.4بنسبة 
مـلـيـار ريــال(. فـي حـيـن انـخـفـض االئـتـمـان  37.2فـي الـمـئـة ) 3.7

فـــي الـمـئـــــــة  5.6المصرفي الممنـــو  لقطــاع التعديــن والتنجيـــم بنسبــــة 
فـي الـمـئـة  4.2مليار ريـال(، ولقطاع الصناعة واإلنتــاج بنسبة  1.3) 
 3.9فـي الـمـئـــــــة ) 3.8مليار ريال(، البناء والتشـيـيـد بـنـسـبـــــــــة  7.0) 

 1.5في الـمـئـة ) 3.3مليار ريـال(، ولقطاع النقل واالتصاالت بنسبة 
 مليار ريال(. 

وبتحليل االئتمان المصرفي حسب اآلجال خـالل الـربـع الـرابـع 
م مقارنة بالربع السابق، فقد حقق االئتمـان الـمـصـرفـي 2021من عام 

مـلـيـار ريــال(  22.8فـي الـمـئـة ) 9.3متوسط األجل ارتفـاًعـا نسـبـتـه 
فـي  1.4مليار ريــــال، مقارنـــة بانخفاض نسـبـتـــــــه  269.4ليبلغ نحـو 
مــلــيــار ريـــال( خــالل الــربــع الســابــق، وشــهــد االئــتــمــان  3.5الــمــئـــــــــــة )

 46.9فــــي الـمـئـــــــــة ) 4.8المصرفي طويل األجــــــل ارتـفـاًعـا نسـبـتـــــه 
مليــار ريــــال، مـقـارنـة بـارتـفـــــــاع نسـبـتـــــه  1,018.3مليار ريـال( ليبلغ 

مليار ريـال( في الربع السـابـق. فـي الـمـقـابـل،  49.5في المئـــة ) 5.4
فــــي  2.5شهد االئتمان المصرفي قصيـر األجــــــل انـخـفـاًضـا نسـبـتـــــه 

مليار ريـال، مقارنة بارتفـاع  771.6مليار ريـال( ليبلغ  19.7المئــــة )
 مليار ريـال( خالل الربع السابق. 10.4في المئة ) 1.3نسبته 

 

اًلحتتتتتيتتاطتتيتتات ورأأل التتمتتال واألراتتا  وفتتروع التتمتتصتتارف  4-5
 التجارية

ارتفع رأس مال واحـتـيـاطـيـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة خــالل 
مـلـيـار  24.7في المئـــة ) 6.3م بنسبة 2021الربع الرابع من عام 
مليار ريــال، مـقـارنـًة بـانـخـفـاض نسـبـتـه  419.5ريـال( ليبلغ حوالي 

مليار ريـال( في الربع السابق، وسجل ارتفاًعا  3.4في المئة ) 0.8
مليار ريال( مقارنًة في الـربـع  42.4في المئة ) 11.3سنوًيا نسبته 

المقابل من الـعـام السـابـق. وارتـفـعـت نسـبـة رأس مـال واحـتـيـاطـيـات 
المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفية فـي نـهـايـة الـربـع 

فـي الـمـئـة مـقـارنـة بـمـا نسـبـتـه  19.9م إلـى 2021الرابع من عـام 
فــي الــمــئــة فــي الــربــع الســابــق. وبــلــغــت أربــا  الــمــصــارف  19.2

مـلـيـار  13.7م حـوالـي 2021التجارية فـي الـربـع الـرابـع مـن عـام 
ــال فــي الــربــع الســابــق، أي  15.1ريـــال مــقــارنــة بــنــحــو  مــلــيــار ريـ

مليار ريـال(، مقارنة بـارتـفـاع  1.4في المئة ) 9.3بانخفاض نسبته 
مليار ريـال( خالل الربع السابق.                                                                                               2.3في المئة ) 18.0نسبته 

وانــخــفــض عــدد فــروع الــمــصــارف الــتــجــاريــة الــعــامــلــة فــي 
م، 2021فرع في نهاية الربع الرابع من عام  1.945المملكة ليبلغ 

فرع مقارنة بالربع السابق، وانخفاض بمقدار  16أي بانخفاض قدره 
 فرًعا مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. 69

 

 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   7.5م بنسبة 2021األجنبي خالل الربع الرابع من عام 

مليـــــــار ريــــــــال، مـقـــــارنــــــــة  937.0مليار ريـال( ليبلغ قرابة  65.5) 
مـلـيـار ريــال( خـالل  148.5في الـمـئـــــــــــــــــة ) 20.5بارتفاع نسبتــــه 

في الـمـئـــــــــة  21.2الربع السابـــق، كما سجـــل ارتفـــاًعا سنــوًيا نسبتـــه 
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مليار ريـال(. وبمقارنة إجمالي المشتريــات من الـمـصـارف  163.6) 
فــي المـئـــــــــــة  18.3المحليـــة بالربـــع السابــق يالحـــظ ارتفاعـــه بنسبـــة 

مليار ريـال(، وكذلك ارتفعت المشتريات مـن البنك المـركـزي  14.5) 
مليـار ريـال(، وارتفعت المـشـتـريــات  49.9في المئـــــة ) 34.1بنسبـة 

مـلـيـار ريـال(،  12.5فـي الـمـئـة ) 94.8من مصادر أخرى بنـسـبـة 
في  2.1بينما انخفضت المشتريـــــات من المصارف الخارجية بنسبة 

مـلـيـار ريـال(، وانـخـفـضـت الـمـشـتـريــــــات مـن الـعـمـالء  10.8المئة )
 (.5مليون ريال( )رسم بياني رقم  562في المئـة ) 0.5بنسبـة 

 

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

ارتفع إجمالي مبيعات المصارف التجـاريـة مـن الـنـقـد األجـنـبـي 
ــنــســبــة 2021خــالل الــربــع الــرابــع مــن عــام  ــمــئــة           7.5م ب فــي ال

مــلـيــار ريـــال، مــقـارنـــــــــــة  857.2مــلـيــار ريـــال( لــيـبــلـغ نـحــو  59.9) 
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  43.0فـي الـمـئـــــة ) 5.7بارتفاع نسبتـه 

فـي الـمـئـة     19.8السابق. وسجلت المبيعات ارتفاًعا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
 مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق.  142.0)

وبمقارنة مبيعات المصارف من النقد األجنبـي بـالـربـع السـابـق 
فـي الـمـئـة     51.0يالحظ ارتفاع المبيعات لجهات حـكـومـيـة بـنـسـبـة 

فـي  27.9مليار ريال(، والمبيـعـات لـلـبـنـك الـمـركـزي بـنـسـبـة  3.3) 
 22.6مليون ريال( والمبيعات لعمالء آخرين بنسبة  356.5المئة )

مليار ريال(، والمبيعات لمصارف داخل الـمـمـلـكـة  57.3في المئة )
مليار ريال(، والـمـبـيـعـات الـمـنـسـوبـة  15.8في المئة ) 18.3بنسبة 

ألغــراض مــحــددة )الســفــر إلــى الــخــارج، الــتــحــويــالت الشــخــصــيــة، 
مقاولون أجانب، وتمويل الواردات واالستـثـمـارات الـخـارجـيـة( بـنـسـبـة 

مليار ريال(. في المقابل، انخفضت المبيعات  4.2في المئة ) 4.3
مليون ريــــــال(،  164.8في المئة ) 76.7للوزارات والبلديات بنسبة 

 20.9فـي الـمـئـــة ) 5.9والمبيعـــات لمصارف خـارج المملكة بنسبة 
 (.5مليار ريال( )رســم بيانـــي رقـــم 
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  امسسا: القطاع ال ارجي    ا                 

 التجارة ال ارجية                

 م2021ارتفعت قيمة الصادرات في الربع الـثـالـث مـن عـام 
مليار ريـال مقارنـًة بـنـحـو  276.0في المئة لتبلغ نحو  71.8بنسبة 
، حـيـث م2020مـلـيـار ريــال فـي الـربـع الـمـقـابـل مـن عـام  160.6

فــي الــمــئــة لــتــبــلــغ  93.9ارتـفــعــت قــيــمــة الصــادرات الــنــفـطــيــة بــنــحــو 
فـي  35.7مليار ريـال، وارتفعت الصادرات األخرى بـنـحـو  206.6

مليـار ريـال. فيما ارتفعت  68.5المئة )تشمل إعادة التصدير( لتبلغ 
بـنـسـبـة  م2021قيمة الواردات )سـيـف( فـي الـربـع الـثـالـث مـن عـام 

لـتـبـلـغ نـحـو  م2020في المئة مقارنًة بالربع المقابل من عام  17.5
 مليار ريـال.   124.2

 

 م زان المدفوعات               

 الحساب الجار                  5-1

تشيـر الـتـقـديـرات األولـيـة إلـى تـحـقـيـق فـائـض فـي مـيـزان          
 81.4مقداره  م2021الحساب الجاري خالل الربع الثالث من عام 

مليار ريـال في الـربـع الـمـقـابـل  2.6مليار ريـال مقارنًة بعجز مقداره 
. ويعود ذلك إلى تسجيل فـائـض فـي مـيـزان السـلـع م2020من عام 

مـلـيـار  12مليار ريـال مقارنًة بفائـض قـدره  101.2والخدمات قدره 
، حيث سجل ميزان السلع فائًضـا م2020في الربع المقابل من عام 

مليـار ريــال نـتـيـجـة ارتـفـاع قـيـمـة الصـادرات السـلـعـيـة  142.2قدره 
مـلـيـار ريــال مـقـارنـًة بـحـوالـي  276.0في المئة لتبلـغ  71.8بنسبة 
، على الرغم م2020مليار ريـال في الربع المقابل من عام  160.6

فـي الـمـئـة لـتـبـلـغ  19.3من ارتفاع الواردات السلعية )فوب( بنـسـبـة 
مـلـيـار ريــال فـي الـربـع  112.2مليار ريـال مقـارنـة بـنـحـو  133.8

. فيمـا ارتـفـع عـجـز حسـاب الـخـدمـات مـن م2020المقابل من عام 
 41.0إلـى  م2020مليار ريـال في الربـع الـثـالـث مـن عـام  36.4

. وانـخـفـض مـيـزان م2021مليار ريــال فـي الـربـع الـثـالـث مـن عـام 

مـلـيـار ريـال فـي   22.7في المئة ليبلـغ  0.3الدخل األولي بنسبة 
مقارنة مـع الـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام  م2021الربع الثالث من عام 

في المـئـة  13.5السابق، وارتفع عجز حساب الدخل الثانوي بنسبة 
مليـار ريــال فـي  37.4مليار ريـال مقابل  42.4ليصل إلى حوالي 

  .الربع الثالث من العام السابق

 

 : الحساب الرأسمالي                      5-2

سجل بند الحساب الرأسمالي خالل الربع الثالث مـن عـام   
مليار ريــال مـقـابـل تـدفـق لـلـخـارج  1.1م تدفًقا للخارج بقيمة 2021
 .مليار ريـال في الربع المقابل من العام السابق 2.1بنحو 

 

 : الحساب المالي                   5-3

سجل صافي االستثمارات المباشرة خالل الربع الثالث مـن 
مليـار ريــال، وذلـك بسـبـب ارتـفـاع  3.7م ارتفاًعا بقيمة 2021عام 

مـلـيـار  10.3قيمة صافي حيازة األصول المالية في الخارج بمـبـلـغ 
ريـال، رغم ارتفاع قيمة صافي تـحـّمـل الـخـصـوم فـي الـداخـل والـتـي 

مليار ريـال. وارتفع صافي استثمارات الـحـافـظـة  6.6ُقّدرت بحوالي 
مـلـيـار ريــال  7.1مليار ريـال، مقابل انخفاض بـمـبـلـغ  18.6بمبلغ 

في الربع المقابل من العام السابق. وانـخـفـض صـافـي االسـتـثـمـارات 
 0.5ملـيـار ريــال، مـقـابـل انـخـفـاض بـمـبـلـــــــــغ  21.3األخرى بمبلغ 

مليـــــار ريـــــال في الربـــع المقابـــل من العـام السـابـق. وسـجـل صـافـي 
مـلـيـار ريــال فـي الـربـع  73.3األصول االحتياطية ارتـفـاًعـا بـمـبـلـغ 

مليـــــار ريــــــــــال  0.6م مقابل انخفاض بمبلــغ 2021الثالث من عام 
في الربـــع المقـابــــــل مــــــن الـعـــــــــام السـابـق، حـيـث ارتـفـعـت األصـول 

مليار ريـال )الناتج من ارتفاع بنـــد  23.1االحتياطية األخرى بمبلغ 
مــلــيــار ريـــال رغــم  26.8االســتــثــمــار فــي األوراق الــمــالــيــة بــمــبــلــغ 

مليار ريال( مقابل انخفـاض  3.7انخفاض بنـــد عملـة وودائع بمبلغ 
  مليار ريـال في الربع المقابل من العام السابق. 1.5بمبلغ 
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ا: تطورات التق ية المصرفية   سادسا

  ظام سريع  6-1

ارتفعـت الـقـيـمـة اإلجـمـالـيـة لـعـمـلـيـات نـظـام سـريـع خــــــالل  
 1,780.0في المئــة ) 15.6م بنسبـة 2021الربــــع الرابع من عـــــام 
مــلــيــار ريـــال، وبــلــغ مــجــمــوع قــيــم  13,200.9مــلــيــار ريــال( لــتــبــلــغ 
مليار ريـال، في حـيـن بـلـغ مـجـمـوع  11,739.6المدفوعات المفردة 

مـلـيـار ريــال. وبـلـغ مـجـمـوع  1,239.9المدفوعات المجمعة حوالي 
مــلــيـار ريـــال، بــارتـفــاع نســبــتــه  2,570.3مـدفــوعــات الــعـمــالء نــحــو 

في المئة عن الربع السابق. وبلغ إجمـالـي قـيـمـة الـمـدفـوعـات  18.0
 14.2مليار ريــال، بـارتـفـاع نسـبـتـه  10,409.1ما بين المصارف 

 في المئة عن الربع السابق.

 

 مدى 6-2

بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خـالل أجـهـزة الصـرف اآللـي      
مليون عملية  396.2م ما يقارب 2021خالل الربع الرابع من عام 

مليـار ريــال شـمـلـت عـمـلـيـات  141.9بإجمالي سحوبات نقدية قدره 
المصارف وعمليات مدى. وبلغ إجمالي العمليات المنفذة مـن خـالل 

ــبــيــع خــالل الــربــع الــرابــع مــن عــام  م نــحــو 2021أجــهــزة نــقــاخ ال
مـلـيـار  126.1مـلـيـون عـمـلـيـة بـإجـمـالـي مـبـيـعـات قـدره  1,516.1

ألـف  16.5ريـال. كما بلغ إجمالي عدد أجهزة الصرف اآللي قرابـة 
م، وبـلـغ عـدد بـطـاقـات 2021جهاز في نهاية الربع الرابع من عـام 

مـلـيـون  39.3الصرف اآللي المصدرة من المصارف المحلية نـحـو 
بطاقة. فيما بلغ عدد أجهزة نقاخ الـبـيـع فـي نـهـايـة الـربـع الـرابـع مـن 

 م حوالي مليون جهاز.2021عام 

 

 المقاصة 6-3

وبــالــنــســبــة إلحصــاءات الــمــقــاصــة لــلــربــع الــرابــع مــن عــام  
م، فــقــد بــلــغ عــدد الشــيــكــات الــمــقــدمــة مــن غــرف الــمــقــاصـــــة 2021

ألـف شـيـًكـا بـقـيـمـة إجـمـالـيـة بـلـغـت  456.7)صـادرة وواردة( حوالي 

ملـيـار ريــال، وبـلـغ عـدد شـيـكـات األفـراد والـمـؤسـسـات نـحـو  91.6
مـلـيـار ريــال، فـيـمـا  42.2ألف شيك بقيمة إجمالية بلـغـت  370.1

ألـف شـيـك بـقـيـمـة  85.7بلـغ عدد الشيكـات بين المصارف حوالـي 
 مليار ريـال. 49.0إجمالية بلغت 

  
 

 سابعاا: تطورات سوق األسهم المح ية

حقق المؤشر العام ألسـعـار األسـهـم انـخـفـاًضـا ربـعـًيـا فـي  
فـي الـمـئـة لـتـبـلـغ  1.8م بـنـسـبـة 2021نهاية الربع الرابع مـن عـام 

فـي الـمـئـة فـي الـربـع  4.7نقطة، مقارنًة بارتـفـاع نسـبـتـه  11.282
في المئة مـقـارنـًة بـالـربـع  29.8السابق، وحقق ارتفاًعا سنوًيا نسبته 

المقابل من العام السابق. فيما انخفض عدد األسـهـم الـمـتـداولـة فـي 
فـي الـمـئـة لـيـبـلـغ حـوالـي  4.9م بنسـبـة 2021الربع الرابع من عام 

في الـمـئـة خـالل  40.1مليار سهم، مقارنًة بانخفاض نسبته  11.7
الربع السابق. في حين حقق عدد األسهم المتداولة انخفاًضا سـنـوًيـا 

 م.2020في المئة مقارنًة بالربع المقابل من عام  56.2نسبته 

في المقابل، ارتفعت القيمة اإلجمالية لتسهم المتداولة خالل الربع  
 449.8في المـئـة لـتـبـلـغ نـحـو  0.7م بنسبة 2021الرابع من عام 

فـي الـمـئـة خـالل الـربـع  30.4مليار ريـال، مقارنًة بانخفاض نسبته 
في المئة مـقـارنـًة  38.6السابق، فيما سجلت انخفاضًا سنوًيا نسبته 

 بالربع المقابل من العام السابق.

من جهة أخرى، انخفضت القيمة السوقية لتسـهـم بـنـهـايـة  
 10.1فـي الـمـئـة لـتـبـلـغ  0.6م بنسـبـة 2021الربع الرابع من عام 

فـي الـمـئـة فـي نـهـايـة  3.6مليار ريـال مقارنًة بارتفاع بلغت نسـبـتـه 
الربع السابق، وحققت القيمة السوقية لتسهم ارتفـاًعـا سـنـوًيـا بـنـسـبـة 

في المئة مقارنًة بالربع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق. فـي حـيـن  9.9
سجل إجمالي عدد الصفقـات الـمـنـفـذة خـالل الـربـع الـرابـع مـن عـام 

مـلـيـون  21.0في المئة ليبلغ حوالي  12.5م ارتفاًعا نسبته 2021
فــي الــمـــــئــة فــي الــربـــع  24.1صــفــقــة، مــقــارنــًة بــانــخــفــاض نســبـــــتــه 

 28.9السـابــــق، فيما سجـــــــل عدد الصفقات انخفاًضا سنوًيا نسـبـتـه 
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فـي المـئــة مقارنـــــًة بالربع المقابـل من العــــــام السـابــــــق )رســـــــم بـيـانــــــي 
 (.6رقـــم 

 

ثام اا: التطورات اإلشرافية والتشريعات المصرفية  الل الراع التثتا تي 
 م2021من عام 

  أصدر البنك المركزي تـعـلـيـمـات تـخـص الـمـدد الـزمـنـيـة إلصـدار
خطاب إخالء الطرف وتحويل الحساب والـمـديـونـيـة والـتـي تـلـغـي 
بــدورهــا الــمــدد الــزمــنــيــة الــمــحــددة فــي عــدد مــن تــعــلــيــمــات الــبــنــك 
المركزي ذات الصلة، كما تهدف هذه التعليمـات إلـى رفـع جـودة 
الخدمات المقدمة إلى العمالء األفراد من قبل البنوك والمصارف 
وشركات التمويل العاملة في الممـلـكـة مـن خـالل تـقـلـيـص الـمـدد 
الــزمــنــيــة الــمــحــددة إلصــدار خــطــاب إخــالء الــطــرف، وتــحــويــل 
الــحــســاب، وتــحــويــل مــديــونــيــة الــتــمــويــل االســتــهــالكــي، وتــحــويــل 
مديونية التمويل العقـاري، الـتـي وردت فـي عـدد مـن الـتـعـلـيـمـات 
ذات الــعــالقــة، بــمــا يســهــم فــي حــمــايــة الــعــمــالء وتــحــقــيــق عــدالــة 

 التعامالت وتمكين المنافسة.

  قام البنك المركزي بـتـحـديـث إطـار احـتـسـاب األصـول الـمـرجـحـة

بأوزان المخاطر التشغيلـيـة والـذي يـهـدف إلـى تـعـزيـز مـتـانـة 
اإلطار وزيادة االستجابة للمخاطر وتقليل الـتـبـايـن فـي أوزن 
المخاطر، وذلك تـمـاشـًيـا مـع اإلصـالحـات األخـيـرة الصـادرة 

.  ويعتبـر م2017عن لجنة بازل لإلشراف البنكي في العام 
تحديث إطار احتساب األصول الـمـرجـحـة بـأوزان الـمـخـاطـر 

 التشغيلية جزًءا من مشروع تبني إصالحات بازل.

  قام البنك المركزي بتحديث إطار نسبة الرافعة المالية والـذي
يــهــدف إلــى زيــادة مــتــانــة اإلطــار وتـــحــديــد الــحــد األدنـــى 
لمتطلبات نسبة الرافعة المالية لتفادي تضخم الرافعة المـالـيـة 
في النظـام الـمـصـرفـي وتـحـديـد آلـيـة قـيـاس ومـراقـبـة الـرافـعـة 
المالـيـة بـمـا يـتـوافـق مـع أفضـل الـمـمـارسـات الـدولـيـة، وذلـك 
تماشـًيـا مـع اإلصـالحـات األخـيـرة الصـادرة عـن لـجـنـة بـازل 

. ويـعـتـبـر تـحـديـث إطـار م2017لإلشراف البنكي في العام 
 الرافعة المالية جزًءا من مشروع تبني إصالحات بازل. 

  قام البنـك الـمـركـزي بـتـحـديـث ضـوابـط أمـر الـدفـع الـمـسـتـدام
لصالح الممول العقاري والتي تهدف إلى وضع الحد األدنـى 
من األحكام الـتـي يـتـعـيـن االلـتـزام بـهـا فـي شـأن أمـر الـدفـع 
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المستدام لصالح جهات التمويل، وتعزيز وحماية الـمـنـافسـة بـيـن 
جــهــات الــتــمــويــل، ودعــم إتــاحــة الــخــيــارات الــتــمــويــلــيــة لــلــعــمــالء، 
والمساهمة في خفض مخاطر التعثر عن السداد، وقد شمل هذا 
التحديث شمول الخدمة كافة منتجات التمويل دون قصرها على 
مـنــتـجــات الــتـمــويــل الــعـقــاري، إلــى جــانــب شــمـول نـطــاق جــهــات 
 التمويل البنوك والصناديق التابعة لصندوق التنمية الوطني. 

  ــبــنــك الــمــركــزي بــإصــدار إطــار احــتــســاب الــحــد األدنــى قــام ال
لمتطلبات رأس المال لمخاطر السـوق والـتـي تـهـدف إلـى إيـجـاد 
طرق ومنهجيات معيارية لحسـاب األصـول الـمـرجـحـة بـمـخـاطـر 
السوق والخسائر التي قد تتعرض لـهـا الـبـنـوك نـتـيـجـة االحـتـفـاظ 
بأي مراكز مالية داخل وخارج الميزانية بسبب حدوث تغيير فـي 
أسعار السوق لتعزيز متانة اإلطار وزيادة االستجـابـة لـلـمـخـاطـر 
وتـــقـــلـــيـــل الـــتـــبـــايـــن فـــي أوزن الـــمـــخـــاطـــر، وذلـــك تـــمـــاشـــًيـــا مـــع 
اإلصالحات األخيرة الصادرة عن لجنة بـازل لـإلـشـراف الـبـنـكـي 

. ويعتبر إصدار إطار احتسـاب الـحـد األدنـى م2017في العام 
لمتطلبات رأس المال لمـخـاطـر السـوق جـزًءا مـن مشـروع تـبـنـي 

 إصالحات بازل. 

  أصدر البنك المركزي مبـاد  الـمـراجـعـة الـداخـلـيـة والـتـي تـهـدف
إلى وضع الحد األدنى من المتطـلـبـات الـتـي مـن شـأنـهـا تـعـزيـز 
قيام لجان المراجعة الداخلية اّتباع منهجية موحدة لضمان القيـام 
بعملية تقييم مستقلة وموضوعية لتأكيد كفايـة وفـاعـلـيـة عـمـلـيـات 
ــيــة والســيــاســات  ــاب ــمــخــاطــر والضــوابــط الــرق دارة ال الــحــوكــمــة وام

 واإلجراءات المنفذة.

  قام البنك المركزي بإصدار وتحديث التعليمات الموحدة لـلـمـبـالـغ
المستثناة من الحجز بموجب أوامـر قضـائـيـة والـتـي تـهـدف إلـى 
إيجاد تعليمات موحدة للمبالغ المستـثـنـاة مـن الـحـجـز بـنـاًء عـلـى 
الترتيبات مع وزارة العدل باعتبارها الجهة المختصة في تـطـبـيـق 
نظام التنفيذ، ويساهم ذلك في تطبيق االستثناءات على الـمـبـالـغ 
مــن قــبــل الــبــنــوك والــمــصــارف بــفــعــالــيــة بــمــا يــؤثــر إيــجــاًبــا عــلــى 

مصلحة العميل وحقوقه. وقـد حـددت الـمـبـالـغ الـتـي تصـرف 
لبعض المستفيدين وتسـتـثـنـى مـن الـحـجـز عـلـيـهـا بـنـاًء عـلـى 
التنسيق مع الجـهـات الـمـخـتـصـة، عـلـى نـحـو واضـح ودقـيـق 
يسهل معه قـراءتـه مـن قـبـل أصـحـاب الـمـصـلـحـة، وصـدرت 

وُحــدثــت فــي ديســمــبــر  م2021هــذه الــتــعــلــيــمــات فــي يــونــيــو 
لـــتـــشـــمـــل الـــمـــبـــالـــغ الـــمـــودعـــة مـــن وزارة الصـــحـــة  م2021

لـلــمــســتــحــقــيــن كــتـعــويــض عــن اإلقــامــة خــارج الــمــديــنــة لــتــلــقــي 
 العالج.

  قــام الــبــنــك الــمــركــزي بــإصــدار إطــار عــمــل إدارة الــمــخــاطــر
للبنوك والمصارف التي تمارس نشاخ الـمـصـرفـيـة اإلسـالمـيـة 
والــذي يــهــدف إلــى وضــع الــحــد األدنــى مــن مــبــاد  إدارة 

 المخاطر، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية. 

  أصدر البنك المركزي السياسة التسعيرية لخـدمـة الـتـحـويـالت
المالية عبر نظام المدفوعات الخليجـيـة "آفـاق" والـتـي تـهـدف 
إلى تسهيل المدفوعات الـعـابـرة لـلـحـدود وتـمـكـيـن وجـود بـنـيـة 
تحتـيـة ُمـتـقـدمـة وُمـوحـدة فـي الـمـدفـوعـات عـبـر دول مـجـلـس 
التـعـاون بـاإلضـافـة إلـى تـنـفـيـذ الـمـعـالـجـة الـفـوريـة لـلـحـواالت 
المتبادلة بين دول المجلس بما في ذلك التسويات اإلجـمـالـيـة 

 لتعزيز التكامل المالي واالقتصادي بينهم.

  أصــدر الــبــنــك الــمــركــزي الــدلــيــل الــتــنــظــيــمــي لــحــوكــمــة تــقــنــيــة
الــمــعــلــومــات فــي الــقــطــاع الــمــالــي بــهــدف تــحــســيــن مســتــوى 
الـمـمـارسـات الـمـتـعـلـقـة بـحـوكـمـة تـقـنـيـة الـمـعـلـومـات فـي ظـل 
التطور التـقـنـي، وذلـك مـن خـالل إيـجـاد ضـوابـط فـعـالـة فـي 
تطوير البنى التحتية لتنظمة والتطبيقات واألجهـزة، لضـمـان 
االستخدام األمثل لموارد تـقـنـيـة الـمـعـلـومـات فـي الـمـؤسـسـات 

 المالية.

  قام البنك المركزي بتحديث آلية احتساب الـمـؤشـر الـمـرجـعـي
)سايبور/سايبد( تماشيًا مع المباد  والتوصيات الدولية وذلك 

 بهدف الحفاظ على جودة وسالمة المؤشر المرجعي.




