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وتشير التقديرات األولية إلى تحقيق فائض في ميزان 
 7.8م مقداره 0202الحساب الجاري خالل الربع الرابع من عام 

مليار ريـال في الربع  0..0مليار ريـال مقارنًة بفائض مقداره 
 م.0202المقابل من عام 

انخفضت القيمة اإلجمالية لعمليات نظام سريع خـــالل 
في المئــــــــة            ..2م بنسبـــة 0200الربــــع األول من عـــــام 

 7.,07.28مليار ريـال( مقارنًة بالربع السابق، لتبلغ  0.788.7)
مليار ريـال، وبلغ إجمالي العمليات المنفذة من خالل أجهزة 

مليون عملية بإجمالي سحوبات  4..0.الصرف اآللي ما يقارب 
مليار ريـال شملت عمليات المصارف  040.8نقدية قدرها 
 وعمليات مدى. 

سجل المؤشر العام ألسعار األسهم ارتفاًعا ربعًيا في نهاية 
في المئة ليبلغ  00.2م بنسبة 0200الربع األول من عام 

نقطة. وارتفع إجمالي أصول صناديق االستثمار المدارة  2.702.4
مليار  0.,0في المئـــة ) 00.2من قبل شركات االستثمار بنسبة 

 مليـــار ريـال.  0,0.7ريـال( ليبلغ 

قرر البنك المركزي السعودي خالل الربع األول من عام 
م اإلبقاء على معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس              0200

(Reverse Repo Rate(  في المئة، وكــــذلك اإلبقاء  2.42عند
عند  )Repo Rate)على معـــدل عـــــائد اتفاقيــــات إعــــــادة الشـــــراء 

في المئة. واستقرت نسبة االحتياطي القانوني على الودائع  0.2
في المئة، وعلى الودائع الزمنية واالدخارية  8.2تحت الطلب عند 

في المئة. كما قرر البنك المركزي الحفاظ على سقف  2..عند 
 02.2االشتراك األسبوعي للبنوك المحلية في أذونات ساما عند 

م. وانخفض متوسط 0200مليار ريال خالل الربع األول من عام 
أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة ثالثة أشهر

(SAIBOR(  م ليصل إلى 0200في الربع األول من عام
 في المئة.  2.7280

( خالل الربع ,سّجل عــــرض النقـــــود بتعريفــه الشامــــل )ن 
فـــي الــمئـــة،         0.7م ارتفاًعا ربعًيا نسبتــــــه 0200األول من عـــام 

فــي المـــــئة مقارنًة  2.8وارتفعت القـاعدة النقـــدية بنـــــسبة بلغت نحو 
بالربع السابق. وتشير البيانات األولية للمركز المالي للبنك 
المركزي إلى تسجيل إجمالي الموجودات خالل الربع األول مـــن 

مليـار ريـال، فيما سجل  ..,0.74م ارتفاًعا ليبلغ 0200عام 
إجمالي األصول االحتياطية للبنك المركزي انخفاًضا ليبلغ 

 مليار ريـال. 4.,0.87

سجل إجمالي الودائع المصرفية خالل الربع األول من 
في المئــة مقارنًة بالربع السابق،  0.2م ارتفاًعا نسبته 0200عــــــام 

مليار ريـال. وبلغ إجمالي الموجودات  ,.0.272ليبلغ نحو 
مليـــار ريـال،  2,4.0.,والمطلوبات للمصارف التجارية قرابة 

في المئـــة. وارتفعت مطلوبات  0.2مسجاًل بذلك ارتفاًعا بنسبة 
المصارف التجارية من القطاعين الخاص والعام بنسبة بلغت نحو 

 مليــــار ريـــــال.  8..7,.0في المئة لتبلغ  8..

 الم    الت ف                  
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: السياسة ال قدية  أوًلا

استمر البنك المركزي السعودي )ساما( فـي اتـبـاي سـيـاسـة  
نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار األسعار ودعم مـخـتـلـف الـقـطـاعـات 
االقتصادية بما يتالءم مع التطورات االقتصادية المحلية والـعـالـمـيـة، 
ودعم المصارف المـحـلـيـة لـلـقـيـــــــــام بـدورهـا الـتـمـويـلـي فـي االقـتـصـاد 
المحلي. وفي ظل التطورات المصاحبة لجائحة كورونا وانطالًقا من 
دور الــبــنــك الــمــركــزي فــي تــفــعــيــل أدوات الســيــاســة الــنــقــديــة وتــعــزيــز 
االستقرار المالي، قرر البنك المركزي السـعـودي خـالل الـربـع األول 

م تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات مدة ثالثة أشـهـر 0200من عام 
إضافية، وذلك لتمكين القطاي المالي من االستمرار في القيـام بـدوره 
في دعم قطاي المنشآت المتنـاهـيـة الصـغـر والصـغـيـرة والـمـتـوسـطـة، 
واإلسهام في دعم التعافـي االقـتـصـادي، والـمـحـافـظـة عـلـى مـعـدالت 

 التوظيف في القطاي الخاص. 

 معدل العائد واًلحتياطي القا و ي 1-1

م، 0200قرر البنك المركزي خالل الربع األول مـن عـام  
اإلبقاء على معــــدل عـــــائد اتفـــاقيات إعــــــــادة الــــــشـــــــــراء الــــــمـعـــــــــاكـس 

(Reverse Repo Rate(  في المئة، وكــــذلـك اإلبـقـاء  2.42عند
عـنـد   )Repo Rate)على معـــدل عـــــائد اتفاقيــــات إعــــــادة الشــــــــراء

في المئة، ويأتي ذلك استمراًرا لنهج البنك المركزي في الحفـاظ  0.2
 على االستقرار النقدي.

وقد بلغ المتوسط اليومي لـمـا قـام بـه الـبـنـك الـمـركـزي مـن  
مـلـيـار  020.4صافي عمليات اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس نحو 

مـلـيـار  8.,00م، مقارنًة بنحو0200ريـال في الربع األول من عام 
م، وظـلـت نسـبـة االحـتـيـاطـي 0202ريـال في الربع الرابـع مـن عـام 

فـي الـمـئـة، وعـلـى  8.2القانوني عـلـى الـودائـع تـحـت الـطـلـب عـنـد 
 في المئة.  2..الودائع الزمنية واالدخارية عند 

 أسعار الفائدة 1-2

استمر البنك المركزي السعودي بالحفاظ على سقف  

 02.2االشتراك األسبوعي للبنوك المحلية في أذونات ساما بمقدار 
 م. 0200مليار ريال خالل الربع األول من عام 

وانخفض متوسط أسعار الفائدة على الودائع بين  
في الربع األول  )SAIBOR)المصارف المحلية لمدة ثالثة أشهر 

في المئة. وبلغ الفارق  2.7280م ليصل إلى نحو 0200من عام 
 )SAIBOR)بين متوسط أسعار الفائدة على الودائع بالريـال

لفترة ثالثة أشهر خالل الربع األول من عام  )LIBOR)والدوالر 
نقطة أساس لصالح الريال. أما بالنسبة لسعر  80م نحو0200

صرف الريـال مقابل الدوالر فقد استقر عند سعره الرسمي البالغ 
 ريـال. 84.,

 

 ثا ياا: التطورات ال قدية 

 عرض ال قود 2-1

( خالل الربع ,سّجل عــــرض النقـــــود بتعريفــه الشامــــل )ن  
ــــــــام  ـــــه 0200األول مــن عـ ــــــ ـــ ـــ ــــــــي الــــــمــئـــــــــــة           0.7م ارتــفــاًعــا نســبــتـــ فـ

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــًة  ,.0.078مليار ريـال( لـيـبـلـغ نـحـو  7.2,) 
مـلـيـــــــار ريــال( فـي الـربــــــــع  ,.80فـي الـمـئـة ) 0.2بارتفاي نسبتـه 

ـــــــــــة           7.2الســابــــــق. كــمــا حــقــق ارتــفــاًعــا ســنــوًيــا نســبــتـــــــــــه  ـــ فــــــي الــمــئــــــ
مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربــع الـمـقـابـل مــن الـعـام السـابــق  ,.087) 

 ).0)رســــم بيانـــي رقـــــــم 

( خـالل الـربـع األول ,وبتحليل مكونات عرض النقود )ن 
م، ُيـالحـا ارتـفـاي عـرض الـنـقـود بـتـعـريـفـه الضـيـق 0200من عام 

ملـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  2.7,في المئة ) 0.0( بنسبة بلغت نحو 0)ن
فـي الـمـئـة  82.4مليار ريـال مشكاًل مـا نســـــبـتـه  0.402.8حوالي 

فـي  2..(، مقارنًة بـارتـفـاي نسـبـتـه ,من إجمالي عرض النقــــود )ن
مليـار  ريــال( خـالل الـربـع السـابـق، وسـجـل ارتـفـاًعـا  48.2)   المئة

مليار ريـال( مـقـارنـًة بـالـربـع  8..04في المئة ) ,.00سنوًيا نسبته 
( فقد سـجـل خـالل 0المقابل من العام السابق. أما عرض النقود )ن

فـي الـمـئـــــــــة       2.4م ارتـفـاًعـا نسـبـتـه 0200الربع األول من عـــــــــــــام 
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مـلـيـار ريــال مشـكـاًل مـا  ..0.280مليار ريـال( لـيـبـلـغ نـحـو  2.4) 
(، مـقـارنـة ,في المئة من إجـمـالـي عـرض الـنـقـود )ن  22.0نسبته 

مـلــيــار ريـــال( فــي الــربــع  72.2فــي الــمــئــــــــــة ) 0..بـارتــفــاي نســبــتــه 
 0.8.2فـي الـمـئـــــــة ) 7.0السابق، وسجل ارتفاًعا سـنـــــــوًيـا نسـبـتـه 

 مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق.

 القاعدة ال قدية 2-2

ارتــفــعــت الــقـــــاعــدة الــنــقـــــــــــديــة خــــــالل الــربــع األول مــــــن عـــــــــام 
 44.0,مليار ريـال( لتبلغ   0.4فــي المـــــئة ) 2.8م بنـــــسبة 0200

مليار ريـال(  0.0في المئة ) ,.2مليار ريـال، مقارنة بارتفاي نسبته 
فـي الـمـئـــــــــة      0..في الربع السابق، وحققت ارتفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـــــه 

مـلـيـار ريـــال( مـقـارنـًة بـالــربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابــق.   ...0) 
وبتحليل مكـونـات الـقـاعـدة الـنـقـديـة، يـالحـا أن الـودائـع لـدى الـبـنـك 

  ..0م ارتـفـعـت بـنـسـبـة 0200المركزي  في الـربـع األول مـن عـام 
مـلـيـــــار ريــال،  000.2مليـار ريــال( لـتـــــبـلـغ نــــــحـو  0.2في المئة )
مليار ريـال( في الربـع  4.,فـــي المــئة ) 0.,نــســـبته  بارتفايمــقارنًة 

 2.,0فـي الـمـئـة ) 00.2السابق، وسـجـلـت ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابـل مـن الـعـام السـابـق. بـيـنـمـا سـجـــل 

 0.0فـي الـمـئـــــــة ) 0..النقد في الصندوق انخـفـاًضـا ربـعـًيـا نسـبـتـه 
مـلـيـــــــــار ريــــــال، مـقـارنــــــــًة بـانـخـفـاض  ,.08مليار ريـال( ليبلغ نحو 

مليار ريـال( في الربع السابق، وسـجـل  0.7في المئة ) 8.2نسبتــــه 
مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة  8.2في المئة ) 0.,0 انخفاًضا سنوًيا نسبته

بالربع المقابل من العام السابق.  فيما ارتفع النقد المتــــــداول خــــــار  
مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ نـحـو   2.8في المئـــة ) ,.2المصـــارف بنسبة 

فـي الـمـئـة        ,.2مـلـيـار ريــال، مـقـارنـًة بـانـخـفـاض نسـبـتـه  028.2
مليار ريـال( في الربع السابق. وسجـــل ارتفاًعا سنويـــًا نسبته   2.8) 

مليار ريـال( مقارنًة بالربع الـمـقـابـل مـن الـعـام  ..7في المئـة ) 0..
 السابق.

 ثالثاا: تطورات المركز المالي ل ب ك المركز  السعود 

تشـيـر الـبـيـانـات األولـيـة لـلـمــركـز الـمـالـي لـلـبـنـك الـمـركــزي  
السعودي إلى تسجيل إجمالي الموجودات خــــالل الـربـع األول مــــن 

سـجـل و مـلـيـــار ريــال.  ..,0.74م ارتفاًعا ليبلغ نـحـو 0200عـــام 
إجمالي األصول االحتياطية للبنك المركزي السعـودي خــــالل الـربـع 

مـلـيـار ريــال.  4.,0.87م انخفاًضـا لـيـبـلـغ 0200األول مــن عـــام 
 وبتحليل مكونات إجمالي األصول االحتـيـاطـيـة خــــالل الـربـع األول

م مقارنًة بالربع السابق، انخفض وضع االحتياطي 0200مــن عـــام 
مليار ريــال، وانـخـفـض  2.,0لدى صندوق النقد الدولي ليبلغ نحو 
مليار ريـال، وانـخـفـض  0.2,رصيد حقوق السحب الخاصة  ليبلغ 

مـلـيـار ريــال، فـي  8.,40النقد األجنبي والودائـع في الخــــار  لتبلغ 

                                                       

             1,365.1 1,425.2 1,431.8 1,488.9 1,519.7
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حين ارتـفـعـت االسـتـثـمـارات فـي األوراق الـمـالـيـة فـي الـخـار  لـتـبـلـغ 
مـلـيـار  0.8مليار ريال،  واستقر احتياطي الذهب عـنـد  ,..0.00

 ريـال.

 

 رابعاا: تطورات ال شاط المصرفي

 الودائع المصرفية 4-1

سجل إجمالي الودائـع الـمـصـرفـيـة خـالل الـربـع األول مـن   
مـلـيـار ريــال(  ..8,في المئــــة ) 0.2م ارتفاًعا نسبته 0200عــــــام 

فـي  ,.,مليار ريـال، مقارنـة بـارتـفـاي نسـبـتـه  ,.0.272ليبلغ نحو 
مليار ريـال( خالل الربع السابق، وشهد ارتفاًعا سنوًيـا  80.2المئة )
مليار ريـال( مقارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل  082.7في المئـة ) ..2نسبته 

 من العام السابق. 

وبتحليل مكونات الودائع حسـب الـنـوي خـالل الـربـع األول   
 ,.0م، يتضح ارتفاي الودائع تحت الطلب بنـسـبـة 0200من عــــــام 
مـلـيـار ريــال،  00.8,.0مليار ريـال( لتبلـغ نـحـو  2.0,في المئة )

مـلـيـار ريــال( خـالل  48.8فـي الـمـئـة ) 8..مقارنـة بارتفاي نسبتـه 

الربع السابق، وحققت الودائع تحـــت الـطـلـب ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقـابـل مـن  0.8.0فـي المئــــــة ) 00.4

العام السابق. كما سـجـلـت الــــــودائـع األخــرى شـبـه الـنـقـديـة ارتـفـاًعـا 
مــلـيـــــــــار  2..00مليار ريـال( لتبلغ  07.4في المئة ) ,.04بنسبة 

مـلـيـار  07.8فــي المئــــــــــــــة ) 2.0ريــــال، مقارنـــــة بانخفاض نسبتــــه 
ريـال( خـالل الـربـع السـابــــق، فـيـمـا حــــقـقـت ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـــــه 

مليار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن  ,.0,في المئــة ) 08.2
العام السابق. في المقابل، انخفضت الودائـــــــــــع الـزمـنـيـة واالدخـاريـة 

مـلـيـار  40.8.مـلـيـار ريــال( لـتـبـلـغ  ,.00في المئــة ) 4..بنسبة 
مـلـيـار ريــال(  00.2فـي الـمـئـة ) 4.0ريـال، مقارنة بارتفاي نسبتـه 

الـمـئـة فـي  0.8خالل الربع السابق، وحققت انخفاًضا سنوًيا نسبتـه 
ريـال( مقارنًة بالربع المـقـابـل مـن الـعـام السـابـق )رســـــم مليار  8.8) 

 ). 0بيـاني رقــم 

 موجودات ومط وبات المصارف التجارية 4-2

بلغ إجمالي الـمـوجـودات والـمـطـلـوبـات لـلـمـصـارف الـتـجـاريـة 
مليـــــار ريــال،  2,4.0.,م قرابة 0200بنهاية الربع األول من عام 

مـلـيـار  44.4فـي الـمـئـــــــة ) 0.2مسجاًل بذلك ارتفاًعا ربعًيا بنـسـبـة 
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مـلـيـار ريــال(  22.2في الـمـئـــــــــــة ) 4.,ريـال(، مقابل ارتفاي نسبته 
فـي الـمـئـــة   ..00خالل الربع السابق، وسجل ارتفاًعا سنوًيا نسـبـتـه 

 مليار ريـال(. 00.2,)

 الموجودات والمط وبات األج بية ل مصارف التجارية 4-3

سجل إجمالي األصول األجنبية للمصارف التجارية خـالل   
فــــي الــمـــئـــــة   ,.2م انخفاًضا نــسبتــه 0200الــربع األول مــن عــام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــــة  ,.0.2مـلـيـار ريــال( لـتـبـلـغ حـوالـي  2.7) 
مليار ريــال( خـالل الـربـع  8..0في المئــة ) 4.4بانخفاض نسبته 
مليـار  8.7في المئــة ) 2.,انخفاًضا سنويـًا نسبته  السابق، وسجل

ريـال( مقارنًة بالربع المقابـل مـن الـعـام السـابـق، وشـكـلـت األصـول 
م 0200األجنبية للمصارف التجارية بنهاية الـربـع األول مـن عـام 

في المئة من إجـمـالـي أصـول الـمـصـارف الـتـجـاريـة  7.0ما نسبته 
في المئــــة في نهاية الربع السابـــق. وسجلت  ..7مقارنًة بما نسبته 

المطلوبات األجنبية للمصارف التجارية خالل الربع األول من عام 
ملـيـار ريــال( لـتـبـلـغ  8.8في المئة ) 0..م انخفاًضا نسبته 0200
فــــــي  02.8مليـار ريـال، مــقـــــارنـًة بـارتـفـاي نسـبـتـه  ...08حوالي 
مليار ريـال( خالل الربـع السابــق. وسجلت انخفاًضـا  08.8المـئة )

مليار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع  00.0فــي المـئة ) 8.2سنـويــًا نسبتــه 
فـي الـمـئـة  4.8المقابل من العام السابق، مشكلًة بذلك مـا نسـبـتـه 

 8.0من إجمالي مطلوبات المصارف التجارية مقارنًة بـمـا نسـبـتـه 
في المئة في نهاية الربع السابق. وبـذلـك، ارتـفـع صـافـي األصـول 

م 0200األجنبية للمصارف التجارية بنهاية الربع األول مـن عـام 
مـلـيـار  2..8مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  8.2في الـمـئـة ) 02.0بنسبة 

مـلـيـار  0.0,فــــي الـمـــئـة ) 0.0,ريـال مقــارنًة بانخفاض نسـبـتـــه 
ق. فـي حـيـن شـهـد صـافـي األصـول ــــريـال( خــــــالل الـربــــــــع السـاب

 ,.,فـي الـمـئـة ) 8..األجنبية للمصارف ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
مليار ريال( مقارنًة بالربع المقابل مـن الـعـام السـابـق )رسـم بـيـانـي 

 ).,رقــم 

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

ارتـفــعـت مــطـلــوبـات الــمـصــارف الــتــجـاريــة مــن الـقــطـاعــيــن   
الخاص والعام )ويشمـل الـحـكـومـي وشـبـه الـحـكـومـي( خـالل الـربـع 

مـلـيـار  7..02فـي الـمـئـة ) 8..م بـنـسـبـة 0200األول من عـام 
 0.7مليــــار ريـــــال، مقارنــــًة بارتفاي نسـبـتـه  8..7,.0ريـال( لتبلغ 
مليار ريـال( في الربع السابق، وسجلـت ارتـفـاًعـا  80.2في المئــة )
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مـلـيـار ريــال(. وارتـفـعـت  0..07فــــي المئـــــة ) 4.,0سنوًيا بنسبــة 
نسبة مطلوبات المصارف التجارية مـن الـقـطـاعـيـن الـخـاص والـعـام 

فـي الـمـئـــــــــة مـقـارنـة  ..002من إجمالي الودائــــع الـمـصـرفـيـة إلـى 
 في المئة في نهاية الربع السابق. ,.008بنسبة 

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

ارتفعت مطلوبات المصارف التـجـاريـة مـن الـقـطـاي الـخـاص 
فــي الــمــئـــة           8.0م بــنــســبــة 0200خــالل الــربــع األول مــن عــام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنـة  0.780.8مليار ريـال( لتبلـغ نـحـو  022.0) 
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  7.8,فـي الـمـئـة ) 0.0بارتفـاي نسـبـتـه 

ــة            8..0الســابــق، وســجــلــت ارتــفــاًعــا ســنــوًيــا نســبــتــه  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ فــي الــمــئـــ
مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق.  0,7.4) 

وارتفعت نسبة مطلوبات الـمـصـارف الـتـجـاريـة مـن الـقـطـاي الـخـاص 
م 0200إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع األول مـن عـام 

في المئـــــــة فـي نـهـايــــــــــــــة  22.8في المئة، مقارنة بنسبة  4..2إلى 
 )..الربع السابـــق )رسم بياني رقـــــــم 

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

انخفضت مطلوبات المصـارف الـتـجـاريـة مـن الـقـطـاي الـعـام 

فــي الــمــئــة           2.7م بــنــســبــة 0200خــالل الــربــع األول مــن عــام 
مــلــيــار ريـــال، مــقــارنــة  0.,40مــلــيــار ريـــال( لــتــبــلــغ حــوالــي  ...) 

مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  ..00فـي الـمـئـة ) 4..بارتفاي نسـبـتـه 
فــــي الـمـــئـــــة     2.7السابق، في حين سجلت ارتفاًعا سنوًيـا نــــسـبـتـــــــه 

مــلــيــار ريـــال( مــقــارنــًة بــالــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق.  4.8.) 
وانخفضت نسبة إجمالي مطلوبات المصارف التجـاريـة مـن الـقـطـاي 
العام إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربـع األول مـن عـام 

فـي  08.8فـي الـمـئـة، مـقـارنــــــة بـنـسـبـة  04.2م إلى حوالي 0200
 ).                         .المئــة في نهايــــة الربع السابــــق )رسم بياني رقم 

 اًلئتمان المصرفي حسب ال شاط اًلقتصاد  4-4-3

بتحليل االئتمان المصرفي الممـنـول لـطنشـطـة االقـتـصـاديـة 
م، يــالحــا ارتــفــاي االئــتــمــان 0200خــالل الــربــع األول مــن عــام 

في المئـــــــة  0.0لقطاي الصناعة واإلنتا  بنسبــــة المصرفي الممنول 
 7.2في المئة ) ..08ولقطاي التمويل بنسبة   مليار ريـال(،  ,.,) 

 7.,فـي الـمـئـة ) 0..مليار ريال(، ولقطاي البناء والتشيـيـد بـنـسـبـة 
مـلـيـار  ,.8فـي الـمـئـة ) 8.8مليار ريال(، ولقطاي الخدمات بنسبة 

 ..4فـي الـمـئـــــــة ) ..00ولقطاي النقل واالتصاالت بنسبــــة   ريال(،
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لقطاي الـمـاء والـكـهـربـاء والـغـاز والـخـدمـات الصـحـيـة مليار ريـال(، و 
ولقـطـاي الـتـجـارة بـنـسـبـــــــــة  مليار ريـال(، 7.,في المئة ) 4.7بنسبة 
ولـلـقـطـاعـات األخـرى بـنـسـبـة ملـيـار ريــال(،  00.2في المئـــة ) 8.,
فـي حـيـن انـخـفـض االئـتـمـان  مـلـيـار ريــال(. 80.7في المئة ) 8.0

بـنـسـبـة  على أساس ربـعـيللقطاي الحكومي وشبه الحكومي  الممنول
، ولقطاي الزراعة وصيد األسـمـاك  مليار ريـال( 8.4في المئة ) 2.4

لــقــطــاي الــتــعــديــن مــلــيــار ريـــال(، و  0.0فــي الــمــئـــــــــــــــــــة ) 8.2بـنــســبــة 
 مليون ريـال(. 8.4,في المئة ) 2.0والمناجم بنسبة 

االئــتــمــان الــمــصــرفــي حســب اآلجــال خــالل الــربــع وبــتــحــلــيــل 
م مقارنة بـالـربـع السـابـق، فـقـد حـقـق االئـتـمـان 0200األول من عام 

ـــمـــصـــرفـــي طـــويـــل األجـــل  ـــتـــه ال ـــفـــاًعـــا نســـب ـــة               7.8ارت ـــمـــئ فـــي ال
مليار ريـال، مقارنة بارتفـاي  724.2مليار ريـال( ليبلغ نحو  ..80) 

مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع السـابـق،  88.0فـي الـمـئـة ) 7.2نسبته 
فــــي  2.0وشهد االئتمان المصرفي متوسط األجـــل ارتفـاًعـا نسـبـتـــــه 

مــلــيــار ريـــال، مــقــارنــة  ..080مــلــيــار ريـــال( لــيــبــلــغ  2.8الــمــئــــــــــــــة )
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  2.4فـي الـمـئـة ) 2.0بانخفاض نسبـتـه 

السابق، وشهد االئتمان المـصـرفـي قصـيـر األجــــــــل ارتـفـاًعـا نسـبـتـــــه 
مـلـيـار ريــال،  800.2مليار ريــال( لـيـبـلـغ  7.,0فــي المئــــة ) ..,

مـلـيـار ريــال( فـي  7..0فـي الـمـئـــة ) 0.0مقارنة بانخفاض نسبتــه 
 الربع السابق.

 اًلحتياطيات ورأس المال واألرباح وفروع المصارف التجارية 4-5

ارتفع رأس مـال واحـتـيـاطـيـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة خــالل 
مـلـيـار  0.4,في المئـــــة ) 7.8م بنسبة 0200الربع األول من عام 
 ,.2مليار ريـال مقارنة بـارتـفـاي نسـبـتـه  22.8.ريـال( ليبلغ حوالي 

مليار ريـال( في الربع السابق، وسجل ارتفاًعا سنوًيا  0.0في المئة )
مليار ريال( مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل  7.4,في المئة ) ..02نسبته 

من العام السابق. وارتفعت نسبة رأس مال واحـتـيـاطـيـات الـمـصـارف 
التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفيـة فـي نـهـايـة الـربـع األول مـن 

فـي  ..02فـي الـمـئـة مـقـارنـة بـمـا نسـبـتـه  02.8م إلى 0200عام 

المئة في الربع السابق. وبلغت أربال المصارف التجارية فـي الـربـع 
مـلـيـار ريــال مـقـارنـة بـنـحـو  ,.00م حـوالـي 0200األول من عـام 

فـي  02.8مليار ريـال في الربع السابق، أي بارتفاي نسبـتـه  00.0
فـي الـمـئـة  4..0مليار ريـال(، مقارنة بانخفاض نسبته  0.0المئة )

مليار ريـال( خالل الربع السابق.                                                                                               0.2)

وانــخــفــض عــدد فــروي الــمــصــارف الــتــجــاريــة الــعــامــلــة فــي 
فــروي فــي نــهــايــة الــربــع األول مــن عــام  0.227الــمــمــلــكــة لــيــبــلــغ 

فــروي مــقــارنــة بــالــربــع الســابــق،  8م، أي بــانــخــفــاض قــدره 0200
 فرًعا مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. ,8وانخفاض بمقدار 

 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   8.8م بنسبة 0200األجنبي خالل الربع األول من عام 

مليـــــــار ريــــــــال، مـقـــــارنــــــــة  2.,,7مليار ريـال( ليبلغ قرابة  42.8) 
مـلـيـار ريــال( خـالل  ,.027في الـمـئـــــــــــــــــة ) ,.08بارتفاي نسبتــــه 

في الـمـئـة          8.8الربع السابق، في حين سجل انخفاًضا سنوًيا نسبته 
مليار ريـال(. وبمقارنة إجمالي المشتـريــــات مـن الـمـصـارف  ,.42) 

فـي الـمـئـــة      ,..0المحلية بالربع السابق يـالحـا ارتـفـاعـه بـنـسـبـــــــــة 
مليار ريـال(، وكذلك ارتفعت المشتريات مـن البنك المركزي  02.4) 

ــــــــــــــة  ــــــــــــــة ) 02.8بــنــســبـــ مــلــيـــــار ريـــــــــال(، وارتــفــعــت  08.4فــي الــمــئـــ
ملـيـار  4..في المئة ) ..00المشتريـــــات من مصادر أخرى بنسبة 

 8.8ريال(، وارتفعت المشتريـــــات من المصارف الـخـارجـيـة بـنـسـبـة 
مليار ريال(، في حين انخفضت المشتريـــــات مـن  04.2في المئة )

ـــــــــــــــال(             8.7فـــي الـــمـــئـــــــة ) 8.0الـــعـــمـــالء بـــنـــســـبـــــــــــــــة  مـــلـــيـــار ريـــــــــــــ
 ).4)رسم بياني رقم 

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

ارتفع إجمالي مبيعات المصارف التجارية مـن الـنـقـد األجـنـبـي 
فــي الــمــئــة           04.8م بــنــســبــة 0200خــالل الــربــع األول مــن عــام 
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مـلـيـار ريــال، مـقـارنــــــــة  ..708مليار ريــال( لـيـبـلـغ نـحـو  000.0) 
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  80.4في المئـــــة ) ,.00بارتفاي نسبته 

فـي الـمـئـة      0.,السابق. وسجلت الـمـبـيـعـات ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
 المقابل من العام السابق. مليار ريـال( مقارنًة بالربع  04.8)

وبمقارنة إجمالي مبيعات المصارف من النقد األجـنـبـي بـالـربـع 
فـي  2.0,السابق يالحا انخفاض المبيعات للبنك المركزي بـنـسـبـة 

مـلـيـار ريـال(، والـمـبـيـعـات الـمـنـسـوبـة أل ـراض مـحـددة  2.4المئة )
)السفر إلى الخار ، التحويالت الشخصية، مقاولون أجانب، وتمويل 

 8.0.فـي الـمـئـة ) 2.0الواردات واالستـثـمـارات الـخـارجـيـة( بـنـسـبـة 
مليون ريال(. في حين ارتفعت المبيعـات لـمـصـارف خـار  الـمـمـلـكـة 

مليار ريال(، والمبـيـعـــــــــــات لـعـمـالء  0.8,في المئة  ) ..02بنسبة 
مـلـيـار ريــال(،  48.4في المئـــــــــة ) 08.2آخرين في المملكة بنسبة 

مـلـيـار  2.2في المئة ) 8.4,.والمبيعات للوزارات والبلديات بنسبة 
 ..00في المئة ) 00.8ريال(، والمبيعات للمصارف المحلية بنسبة 

فـي الـمـئـة     04.2مليار ريال(، والمبيعات لجـهـات حـكـومـيـة بـنـسـبـة 
 ).4)رســم بيانـــي رقـــم مليار ريال(  ,.2)

  امسسا: القطاع ال ارجي    ا                 

 التجارة ال ارجية                

م 0202انخفضت قيمة الصادرات في الربع الرابع من عام 
مليار ريـال مقارنًة بنـحـو  072.0في المئة لتبلغ نحو  08.2بنسبة 

م، حـيـ  0202مليـار ريــال فـي الـربـع الـمـقـابـل مـن عـام  ..,.0
فـي الـمـئـة لـتـبـلـغ  8..,انخفضت قيمة الصـادرات الـنـفـطـيـة بـنـحـو 

فـي  2.4مليار ريـال، وارتفعـت الصـادرات األخـرى بـنـحـو  000.4
مــلــيــــار ريـــال. فـيــمــا  48.4الـمــئـة )تشــمـل إعـادة الــتـصــديــر( لــتـبــلــغ 

م 0202انخفضت قيمة الواردات )سيف( في الربع الرابع مـن عـام 
م لـتـبـلـغ 0202في المئة مقارنًة بالربع المقابل من عام  4.0بنسبة 
  مليار ريـال.  2.,00نحو 

 م زان المدفوعات               

 الحساب الجار                  5-1

تشـيــر الــتـقــديـرات األولــيـة إلـى تـحــقـيــق فـائــض فــي مــيــزان   
 7.8م مـقـداره 0202الحساب الجاري خالل الربع الرابع مـن عـام 

                                                       

       892.3 756.8 665.1 773.4 833.0

      801.7 673.7 642.7 715.3 827.4

0

200

400

600

800

1000

1200

                                                                 
  ريال   يار  



11 

مـلـيـار ريــال فـي الـربـع  0..0ملـيـار ريــال مـقـارنـًة بـفـائـض مـقـداره 
م. ويعود ذلك إلى تسجيل فائض في مـيـزان 0202المقابل من عام 

 40.8مليار ريـال مقارنًة بفائض قـدره  00.2السلع والخدمات قدره 
م، حي  سجل ميـزان السـلـع 0202مليار في الربع المقابل من عام 

مــلــيـار ريـــال بــالــر ــم مــن انــخــفــاض الصــادرات  2..4فـائًضــا قــدره 
مـلـيـار ريــال مـقـارنـًة  072.0في المئة لـتـبـلـغ  08.2السلعية بنسبة 

م، 0202مليار ريـال فـي الـربـع الـمـقـابـل مـن عـام  ..,.0بحوالي 
فـي الـمـئـة لـتـبـلـغ  4.8وانخفضت الواردات السلـعـيـة )فـوب( بـنـسـبـة 

مـلـيـار ريــال فـي الـربـع  0,0.8مليار ريـال مقـارنـة بـنـحـو  004.0
م. فيما تحسن عـجـز حسـاب الـخـدمـات مـن 0202المقابل من عام 

 0.2.م إلـى 0202مليار ريـال فـي الـربـع الـرابـع مـن عـام  ,.42
م. وقـد سـجـل صـافـي 0202مليار ريـال في الربـع الـرابـع مـن عـام 

م فائًضا بـمـبـلـغ 0202ميزان الدخل األولي في الربع الرابع من عام 
مليار ريـال في الربع  8.0مليار ريال مقارنة بفائض بحوالي  4.2,

المقابل من العام السابق، وارتفع عجز حساب الدخل الثانوي بنـسـبـة 
 4.,,مليار ريـال مقابل  2.0,في المئة ليصل إلى حوالي  08.2

 مليار ريـال في الربع الرابع من العام السابق.

 : الحساب الرأسمالي                    5-2

سجل بند الحـسـاب الـرأسـمـالـي خـالل الـربـع الـرابـع مـن عـام 
ملـيـار ريــال مـقـابـل تـدفـق لـلـخـار   0.0م تدفًقا للخار  بقيمة 0202
 مليار ريـال في الربع المقابل من العام السابق. 0.8بنحو 

 : الحساب المالي                 5-3

مـن الـرابـع سجل صافي االستثمارات المباشرة خالل الربع  
ملـيـار ريــال، وذلـك بسـبـب ارتـفـاي  8..م ارتفاًعا بقيمة 0202عام 

مـلـيـار  00.8قيمة صافي حيازة األصول المالية في الخار  بـمـبـلـغ 
ريـال، وارتفاي قيمة صافي تحّمل الخصوم في الداخـل والـتـي ُقـّدرت 

مليار ريـال. وارتفع صافي استثمارات الـحـافـظـة بـمـبـلـغ  8.2بحوالي 
مليـار ريــال فـي الـربـع  4.0مليار ريـال، مقابل ارتفاي بمبلغ  08.2

المقابل من الـعـام السـابـق. وانـخـفـض صـافـي االسـتـثـمـارات األخـرى 
مليـــــار ريــــــــال  04.7مليار ريـال، مقابل ارتفاي بمبلــــغ  ,.,.بمبلغ 

فـي الـربـــــــع الـمـقــابــــــل مــن الـعـام الســابـق. وسـجـل صـافـي األصــول 
مـن الـرابـع مـلـيـار ريــال فـي الـربـع  00.8االحتياطية ارتفاًعا بمبلغ 

مليــــار ريـــــــال فـي الـربــــــع  7.,م مقابل انخفاض بمبلــغ 0202عام 
المقابـــل مـــن العـــــــام السـابـق، حـيـ  ارتـفـعـت األصـول االحـتـيـاطـيـة 

مليار ريـال )الـنـاتـج مـن انـخـفـاض بـنـد عـمـلـة  ..02األخرى بمبلغ 
مليار ريال وارتفاي بند االستـثـمـار فـي األوراق  8..,وودائع بمبلغ 
مـلـيـار  2..مليار ريـال( مقابل انخفاض بمبلغ  44.0المالية بمبلغ 

 ريـال في الربع المقابل من العام السابق.

 
ا: تطورات التق ية المصرفية   سادسا

  ظام سريع  6-1

انخفضت القيمة اإلجمالية لـعـمـلـيـات نـظـام سـريـع خــــــالل  
ـــــام  ـــــــــ ـــــع األول مــن عـ ـــــة 0200الــربـــــــ ـــــــــــة             ..2م بــنــســبــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ فــي الــمــئـــ

مــلــيــار ريـــال، وبــلــغ  7.,07.28مـلــيــار ريــال( لــتــبــلــغ  0.788.7) 
مليـار ريــال، فـي حـيـن  08.272.2مجموي قيم المدفوعات المفردة 

مليـار ريــال. وبـلـغ  ..280بلغ مجموي المدفوعات المجمعة حوالي 
ملـيـار ريــال، بـانـخـفـاض  0.220.8مجموي مدفوعات العمالء نحو 

فـي الـمــئـة عـن الــربـع السـابــق. وبــلـغ إجــمـالــي قــيـمــة  07.8نسـبـتــه 
مليار ريــال، بـانـخـفـاض  08.282.8المدفوعات ما بين المصارف 

 في المئة عن الربع السابق. 7.0نسبته 

 مدى 6-2

بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خالل أجـهـزة الصـرف اآللـي 
مــلــيــون  4..0.م مــا يــقــارب 0200خــالل الــربــع األول مــن عــام 

مـلـيـار ريــال شـمـلـت  040.8عملية بإجمالي سحوبات نـقـديـة قـدره 
عمليات المصارف وعمليات مدى. وبلغ إجمالي العـمـلـيـات الـمـنـفـذة 

م 0200من خالل أجهزة نقـا  الـبـيـع خـالل الـربـع األول مـن عـام 
ملـيـار  022.0مليون عملية بإجمالي مبيعات قدره  0.284.8نحو 

ـــال. كـــمـــا بـــلـــغ إجـــمـــالـــي عـــدد أجـــهـــزة الصـــرف اآللـــي قـــرابـــة            ريـ
م، وبـلـغ 0200ألف جهاز في نهايـة الـربـع األول مـن عـام  ,.08



12 

عدد بطاقات الصرف اآللي المصدرة من المـصـارف الـمـحـلـيـة نـحـو 
مليون بطاقة. فيما بلغ عدد أجهزة نقا  البيع في نهاية الربـع  ,.4,

 ألف جهاز. 820.7م حوالي 0200األول من عام 

 المقاصة 6-3

وبــالــنــســبــة إلحصــاءات الــمــقــاصــة لــلــربــع األول مــن عــام  
م، فــقــد بــلــغ عــدد الشــيــكــات الــمــقــدمــة مــن  ــرف الــمــقــاصـــــة 0200

ألـف شـيـًكـا بـقـيـمـة إجـمـالـيـة بـلـغـت  ..4,0)صـادرة وواردة( حوالي 
مليار ريـال، وبـلـغ عـدد شـيـكـات األفـراد والـمـؤسـسـات نـحـو  2.,02
مـلـيـار ريــال، فـيـمـا  40.4ألف شيك بقيمة إجمالية بـلـغـت  4.2,.

ألـف شـيـك بـقـيـمـة  ..28بلـغ عدد الشيكـات بين المصـارف حـوالـي 
 مليار ريـال. ..40إجمالية بلغت 

 

 سابعاا: تطورات سوق األسهم المح ية

حقق المؤشر العام ألسعار األسهم ارتفاًعا ربعًيا في نهايـة  
فــي الــمــئــة لــيــبــلــغ        00.2م بــنــســبــة 0200الــربــع األول مــن عــام 

فـي الـمـئـة فـي الـربـع  8..نقطة، مقارنًة بارتفـاي نسـبـتـه  2.702.4
في المـئـة مـقـارنـًة بـالـربـع  42.7السابق، وحقق ارتفاًعا سنوًيا نسبته 

المقابل من العام السابق. فيما انخفـض عـدد األسـهـم الـمـتـداولـة فـي 

في المئـة لـيـبـلـغ حـوالـي  07.4م بنسبة 0200الربع األول من عام 
فـي الـمـئـة خـالل  4..0مليار سهم، مقارنًة بارتـفـاي نسـبـتـه  00.2

الربع السابق. في حين حقق عدد األسهم الـمـتـداولـة ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا 
م. فـي 0202في المئة مقارنًة بالربع المقابل من عام  ..70نسبته 

المقابل، انخفضت القيمة اإلجمالية لطسـهـم الـمـتـداولـة خـالل الـربـع 
 ,.828في المـئـة لـتـبـلـغ نـحـو  2..م بنسبة 0200األول من عام 

فـي الـمـئـة خـالل الـربـع  7.8,مليار ريـال، مقارنًة بـارتـفـاي نسـبـتـه 
في المئة مـقـارنـًة  044.4السابق، فيما سجلت ارتفاًعا سنوًيا نسبته 

 بالربع المقابل من العام السابق.

من جهة أخرى، ارتفعت القيـمـة السـوقـيـة لـطـسـهـم بـنـهـايـة  
 2.8فـي الـمـئـة لـتـبـلـغ  4.7م بـنـسـبـة 0200الربع األول مـن عـام 

في المئة فـي نـهـايـة  ,.2مليار ريـال مقارنًة بانخفاض بلغت نسبته 
الربع السابق، وحققت القيمة السوقية لطسهم ارتفـاًعـا سـنـوًيـا بـنـسـبـة 

في المئة مقارنًة بالربع المقابل من العـام السـابـق. فـي حـيـن  ..08
سجل إجمالي عدد الصفـقـات الـمـنـفـذة خـالل الـربـع األول مـن عـام 

مـلـيـون  08.8في المئة ليبلغ حوالي  8.8م انخفاًضا نسبته 0200
في المـئة في الربــع الســـابــــــــق،  ..8,صفقة، مقارنًة بارتفاي نسبـته 

في المـئـــــة  ..008فيما سجـــــــل عدد الصفقات ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
 ).8مقارنـــــًة بالربع المقابـل من العام السابق )رسم بياني رقم 

                                                       

               6,505.4 7,224.1 8,299.1 8,689.5 9,810.5
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 ثام اا: ص اد ق اًلستثمار

ارتفع إجمالـي أصـول صـنـاديـق االسـتـثـمـار الـمـدارة مـن قـبـل 
م بــنــســبــة     0200شــركــات االســتــثــمــار فــي الــربــع األول مــن عــام 

ملـيـــــــار ريــال،  0,0.7مليار ريـال( ليبلغ  0.,0في المئـــة ) 00.2
مـلـيـار ريــال( فـي  8.,0فـي الـمـئـــــــة ) 8.2مقارنـة بارتفاي نسبتــــــه 

فـي الـمـئـة        0.,,الربع السابق. في حين حقق ارتفاًعا سنوًيا نسبتـه 
 مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. 47.0)

وبــتــحــلــيــل إجــمــالــي صــنــاديــق االســتــثــمــار، يــالحــا ارتــفــاي  
فـي  0.,م بنسـبـة 0200األصول المحلية في الربع األول من عام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــــــًة  ,..04مليـــــــــار ريــال( لـتـبـلـــــــغ  8..المئة )
مليار ريـال( في الربع السـابـق،  2.7في المئـــة ) 2.4بارتفاي نسبته 

فــــي الـمـئـــــة    02.2وحققت األصول المحـليــة ارتفاًعا سنوًيا نسـبـتـــــه 
مــلــيــار ريـــال( مــقــارنــًة بــالــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق.  8..0) 

م 0200وسجـلـت األصـــول األجـنـبـيـة خـالل الـربـع األول مـن عـام 
 87.4ملـيـار ريــال( لـتـبـلـغ  ..07في المئــــة ) 2.4,ارتفاًعا نسبته 

ـــتـــه  ـــال، مـــقـــارنـــًة بـــارتـــفـــاي نســـب ـــيـــار ريـ ـــة                 08.0مـــل ــــ ــــ ــــ فـــي الـــمـــئ
مليار ريـال( في الربع السابق، وسجلت ارتفاًعا سنوًيا نسبته  00.2)

مليـــــار ريــــال( مقارنــــــًة بـالـربــــــــــع الـمـقـابــــــــل  ..,,في المئة ) 0..8
 مــن العـــام السابــــق.

وارتـفــع عــدد مشــتـركــي الصــنـاديــق االســتـثــمـاريــة فــي الــربــع   
ألف مشترك(  ..,0في المئــة ) 8.4م بنسبة 0200األول من عام 

فـي  2.0ألف مشــترك، مقـارنـًة بـارتـفـاي نسـبـتـه  70.0,ليـــبلغ نحو 
ــئــة ) ـــ ـــ ـــ ـــ ألــف مشــتــرك( فــي الــربــع الســابــق، وســجــل عــدد  ,.2الــمـــ

ألـف  0.8.فـي الـمـئـة ) 00.4الـمـشـتـركـيـن ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
مشترك( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. أّمـا بالنـــــسـبـة لــعـدد 

صـنـاديـق لـيـسـتـقـر  ,الصـــــناديـق العاملـة فقد انخفض عددها بـنـحـو 
م مقـارنـًة بـالـربـع 0200صندوًقا في الربع األول من عام  040عند 

 السابق.
 

تاسعاا: التطورات اإلشرافية والتشرريرعرات الرمرصررفريرة  ر ل الرربرع 
 م2221األول من عام 

  قام الـبـنـك الـمـركـزي بـتـحـديـ  مـتـطـلـبـات الـتـسـجـيـل واإلفصـال
المـتـعـلـقـة بـالـحـد مـن مـخـاطـر عـقـود الـمـشـتـقـات الـمـالـيـة  ـيـر 
الــمــدرجــة فــي مــنــصــة مــركــزيــة، والــتــي تــهــدف إلــى تــخــفــيــض 

 المخاطر وتعزيز المقاصة المركزية.

  عـمــم الـبــنــك الــمــركـزي عــلـى الــبـنــوك والـمــصــارف الــعــامـلــة فــي
المملكة بإلغاء ربط التحويل من الحسابات التجميعيـة لـلـجـهـات 
الـحــكــومـيــة ذات اإليــرادات الـمــبــاشــرة لــدى الـبــنــوك مــع حســاب 
اإليــرادات الــمــبــاشــرة لــدى الــبــنــك الــمــركــزي، وذلــك اســتــكــمــااًل 
للتنسيق القائم بـيـن الـبـنـك الـمـركـزي السـعـودي ووزارة الـمـالـيـة  
ولتتمكن الجهـات الـحـكـومـيـة مـن الـتـحـويـل بشـكـل مـبـاشـر مـن 

 حساباتها التجميعية إلى حسابات الجهات.

  أكــد الــبــنــك الــمــركــزي عــلــى الــبــنــوك والــمــصــارف الــعــامــلــة فــي
المملكة بضرورة اعتماد المسمى اإلنجليزي الـمـحـدد فـي خـدمـة 
السجالت التجارية المتـرجـمـة الصـادرة عـن وزارة الـتـجـارة عـنـد 
إبــرام اتــفــاقــيــات تــحــويــل رواتــب مــع الــعــمــالء مــن الــمــؤســســات 
والشركات التجارية، وذلك لتجنـب اسـتـغـالل تشـابـه الـمـسـمـيـات 

 فيما بين الكيانات التجارية.

  قـام الــبـنــك الـمــركــزي بــتــحـديــ  الـقــواعــد الــخــاصـة بــالـمــؤســســات
والــمــنــشــآت والــمــحــالت الــمــرخــص لــهــا، والــخــاصــة بــالشــركــات 
المقيمة، والتي تهدف إلى إيضال المتطلبات الـالزم اسـتـيـفـاؤهـا 
عند فتح الحـسـابـات الـبـنـكـيـة لـلـمـؤسـسـات أو الشـركـات حـيـنـمـا 
يــكــون مــالــك الــمــؤســســة أو أحــدي كــافــة الشــركــاء جــمــعــيــات أو 

 مؤسسات أهلية.

  عـمــم الـبــنــك الــمــركـزي عــلـى الــبـنــوك والـمــصــارف الــعــامـلــة فــي
الــمــمــلــكــة عــن تــفــعــيــل خــدمــة نــقــا  الــبــيــع لشــبــكــة الــمــدفــوعــات 
الخليجية مع سـلـطـنـة عـمـان، لـلـربـط واتـخـاذ الـتـدابـيـر الـالزمـة 

 م.0200أبريل  .اعتباًرا من تاريخ 
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  أكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة في المملكـة
بعدم مطالبة الشركات والمؤسسات باستعادة السجالت التجـاريـة 
المشطوبة الستالم مستحقاتها المالية، وذلك استكمااًل لـلـتـنـسـيـق 

 القائم بين البنك المركزي السعودي ووزارة التجارة.

  أكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة في المملكـة
بأن الصيغ النموذجية التـفـاقـيـة فـتـح الـحـسـاب الـبـنـكـي الـجـاري 
لطفراد واألشخاص االعتباريين نـافـذة ومـعـتـمـدة لـفـتـح الـحـسـاب 
البنكي الجاري بالطريقتين: الفعلّية واإللكترونية، باستثنـاء خـانـة 
إرفـاق صــورة الــهــويــة  حــيــ  تــتــم مــطــابــقــة الــهــويــة عــن طــريــق 

 منصة أبشر عند فتح الحساب إلكترونًيا.

  أكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة في المملكـة
بعدم الحجز أو التنفيذ على المبالغ المودعة من صندوق النفقة 

 للمستفيدين.

 

 




