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م 0202القطاعين الخاص والعام خالل الربع الثالث من عام 
 مليــــار ريـــــال.  0.012.2في المئة لتبلغ  0.2بنسبة بلغت نحو 

وتشير التقديرات األولية إلى تحقيق عجز في ميزان 
 6..2م مقداره 0202الحساب الجاري خالل الربع الثاني من عام 

مليار ريـال في الربع  60.2مليار ريـال مقارنًة بفائض مقداره 
 م.0212المقابل من عام 

ارتفعت القيمة اإلجمالية لعمليات نظام سريع خـــالل الربــــع 
مليار  ..222في المئــــــــة ) 1..م بنسبـــة 0202الثالث من عـــــام 

مليار ريـال، وبلغ  1..16..1ريـال( مقارنًة بالربع السابق، لتبلغ 
إجمالي العمليات المنفذة من خالل أجهزة الصرف اآللي خالل 

مليون عملية  642.4م ما يقارب 0202الربع الثالث من عام 
مليار ريـال شملت عمليات  142.2بإجمالي سحوبات نقدية قدرها 

 المصارف وعمليات مدى. 

سجل المؤشر العام ألسعار األسهم ارتفاًعا ربعًيا في نهاية 
في المئة ليبلغ  16.2م بنسبة 0202الربع الثالث من عام 

نقطة. وارتفع إجمالي أصول صناديق االستثمار المدارة  2.022
م 0202من قبل شركات االستثمار في الربع الثالث من عام 

مليـــار  122.1مليار ريـال( ليبلغ  16.4في المئـــة ) 2.2بنسبة 
 ريـال. 

م   0202قررت مؤسسة النقد خالل الربع الثالث من عام 
اإلبقاء على معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس              

)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  1.2
في المئة، وعلى الودائع الزمنية واالدخارية  2..تحت الطلب عند 

في المئة. كما استمرت المؤسسة بالحفاظ على سقف  6.2عند 
االشتراك األسبوعي للبنوك المحلية في أذونات المؤسسة بمقدار 

م. وانخفض 0202مليار ريـال خالل الربع الثالث من عام  2..
متوسط أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة 

م ليصل 0202في الربع الثالث من عام  )SAIBOR(ثالثة أشهر
 في المئة.  2.2122إلى 

( خالل الربع .سّجل عــــرض النقـــــود بتعريفــه الشامــــل )ن 
فـــي الــمئـــة،        1.2م ارتفاًعا نسبتــــــه 0202الثالث من عـــام 

فيما انخفضت القـاعدة النقـــدية خــالل الربع الثالث مــن عـــام 
فــي المـــــئة مقارنًة بالربع السابق.  2.2م بنـــــسبة بلغت نحو 0202

وتشير البيانات األولية للمركز المالي للمؤسسة إلى تسجيل إجمالي 
م ارتفاًعا ليبلغ 0202الموجودات خالل الربع الثالث مـــن عام 

مليـار ريـال، وسجل إجمالي األصول االحتياطية  ..1.200
م ارتفاًعا ليبلغ 0202لمؤسسة النقد خالل الربع الثالث من عام 

 مليار ريـال. 1.2.2.4

سجل إجمالي الودائع المصرفية خالل الربع الثالث من 
في المئــة مقارنًة بالربع السابق،  0.1م ارتفاًعا نسبته 0202عــــــام 

مليار ريـال. وبلغ إجمالي الموجودات  1.221.1ليبلغ نحو 
والمطلوبات للمصارف التجارية بنهاية الربع الثالث من عام 

مليـــار ريـال، مسجاًل بذلك ارتفاًعا  ..0.2.2م حوالي 0202
في المئـــة. وارتفعت مطلوبات المصارف التجارية من  ..1بنسبة 

 الم    الت ف                  
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: السياسة ال قدية  أوًلا

استمرت مؤسسة النقد العربي السعودي فـي اتـبـاي سـيـاسـة  
نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار األسعار ودعم مـخـتـلـف الـقـطـاعـات 
االقتصادية بما يتالءم مع التطورات االقتصادية المـحـلـيـة والـعـالـمـيـة 
ودعم المصارف المـحـلـيـة لـلـقـيـــــــــام بـدورهـا الـتـمـويـلـي فـي االقـتـصـاد 
المحلي. واستمراًرا لدور المؤسسة في تفعيل أدوات السيـاسـة الـنـقـديـة 
وتعزيز االستقرار المالي، قررت المؤسسة تمديد فترة بـرنـامـأ تـ جـيـل 

ديســمــبــر  16الــدفــعــات لــمــدة ثــالثــة أشــهــر إضــافــيــة حــتــى تــاريــ  
م، رغبًة منها في استمرار تمكين القطاي المالـي الـقـيـام بـدوره 0202

في دعم القطـاي الـخـاص وخصـوًصـا الـمـنـشـهت الـمـتـنـاهـيـة الصـغـر 
والصغيرة والمتوسطة، والمـسـاهـمـة فـي تـعـزيـز الـتـعـافـي االقـتـصـادي 

 والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاي. 

 معدل العائد واًلحتياطي القا و ي 1-1

م 0202قــررت الــمــؤســســة خــالل الــربــع الــثــالــث مــن عــام  
اإلبقاء على معــــدل عـــــائد اتفـــاقيات إعــــــــادة الــــــشـــــــــراء الــــــمـعـــــــــاكـس   

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

في المئة، وي تي ذلك استمراًرا لنهأ المؤسسة في الـحـفـاظ  1.2عند 
 على االستقرار النقدي.

وقـد بــلـغ الــمـتـوســط الـيــومـي لـمـا قـامـت بـه الــمـؤسـســة مــن  
مليون ريـال خـالل الـربـع  22.4عمليات اتفاقيات إعادة الشراء نحو 

مــلـيــون ريـــال فــي الــربــع  0..0.م مـقــابــل 0202الـثــالــث مـن عــام 
م، فيما بلغ المتوسط اليومي التفـاقـيـات إعـادة 0202الثاني من عام 

مـلـيـار ريــال لـلـربـع الـثـالـث مـن عـام  ..22الشراء الـمـعـاكـس نـحـو 
مليار ريـال في الـربـع الـثـانـي مـن عـام  44.6م مقارنة بنحو 0202
 م. 0202

وظــلــت نســبــة االحــتــيــاطــي الــقــانــونــي عــلــى الــودائــع تــحــت  
في المئة، وعلى الودائـع الـزمـنـيـة واالدخـاريـة عـنـد  2..الطلب عند 

 في المئة.   6.2

 أسعار الفائدة 1-2

استمرت المؤسسة بالحفاظ على سقف االشتراك  
مليار  2..األسبوعي للبنوك المحلية في أذونات المؤسسة بمقدار 

م. وانخفض متوسط 0202ريـال خالل الربع الثالث من عام 
أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة ثالثة أشهر       

)SAIBOR(  م ليصل إلى 0202في الربع الثالث من عام
في المئة. وبلغ الفارق بين متوسط أسعار الفائدة على  2.2122

لفترة ثالثة أشهر   )LIBOR(والدوالر  )SAIBOR(الودائع بالريـال
نقطة أساس لصالح  22م نحو0202خالل الربع الثالث من عام 

نقطة أساس في الربع الثاني من عام  40الريال، مقارنة بنحو 
م. أما بالنسبة لسعر صرف الريـال مقابل الدوالر فقد استقر 0202

 ريـال.  4...عند سعره الرسمي البالغ 
 

 ثا ياا: التطورات ال قدية 

 عرض ال قود 2-1

( خالل الربع .سّجل عــــرض النقـــــود بتعريفــه الشامــــل )ن  
فـــــــــي الــــــمــئـــــــــــة           1.2م ارتــفــاًعــا نســبــتــــــــــــــــــــه 0202الــثــالــث مــن عـــــــــام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــًة  0.222.2مليار ريـال( لـيـبـلـغ نـحـو  2.4.) 
مـلـيـــــــار ريــال( فـي الـربــــــــع  60.4فـي الـمـئـة ) 0.1بارتفاي نسبتـه 

فـــــي الـمــئـــــــــــــــة         12.2السـابــــق. كـمـا حــقـق ارتـفــاًعـا سـنــوًيـا نسـبــتــــــــه 
مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربــع الـمـقـابـل مــن الـعـام السـابــق  022.2) 

 (.1)رســــم بيانـــي رقـــــــم 

( خالل الربـع الـثـالـث .وبتحليل مكونات عرض النقود )ن 
م، ُيـالحـا ارتـفـاي عـرض الـنـقـود بـتـعـريـفـه الضـيـق 0202من عام 

مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  2.2في الـمـئـة ) 2.4( بنسبة بلغت نحو 1)ن
فـي الـمـئـة  22.2مليار ريـال مشكلًة مـا نســـــبـتـه  1.6.1.2حوالي 

فـي  6.6(، مقارنًة بـارتـفـاي نسـبـتـه .من إجمالي عرض النقــــود )ن
مليـار  ريــال( خـالل الـربـع السـابـق، وسـجـل ارتـفـاًعـا  22.1)   المئة

مليار ريـال( مـقـارنـًة بـالـربـع  ..142في المئة ) 11.2سنوًيا نسبته 
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( فـقـد سـجـل خـالل 0المقابل من العام السابق. أما عرض النقود )ن
فـي الـمـئـــــــــة       2.2م ارتـفـاًعـا نسـبـتـه 0202الربع الثالث من عـــــــــــــام 

مـلـيـار ريــال مشـكـلـًة مـا  1.220.2مليار ريـال( ليبلغ نحو  16.1) 
( مـقـارنـة .فـي الـمـئـة مـن إجـمـالـي عـرض الـنـقـود )ن 22.0نسبته 

مـلــيــار ريـــال( فــي الــربــع  ...6فــي الــمــئــــــــــة ) 0.6بـارتــفــاي نســبــتــه 
 ..1.1فـي الـمـئـــــــة ) 12.2السابق، وسجل ارتفاًعا سنـــوًيا نسـبـتـه 

 مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق.

 القاعدة ال قدية 2-2

انخفضت القـاعدة النـقـــــــديـة خــــالل الـربـع الـثـالـث مــــن عــــــام 
 41.4.مليار ريـال( لتـبـلـغ  ..0فــي المـــــئة ) 2.2م بنـــــسبة 0202

مـلـيـار  2..1فـي الـمـئـة ) 6.2مليار ريـال، مقارنة بـارتـفـاي نسـبـتـه 
فـي  2.0ريـال( في الربع السـابـق، وحـقـقـت ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـــــه 

مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العـام السـابـق.  02.2المئــــة )
وبتحليل مكونات القاعدة النقدية، يالحا أن الودائـع لـدى الـمـؤسـسـة 

فـي الـمـئـة     1.2م ارتـفـعـت بـنـسـبـة 0202في الربع الثالث من عـام 
 بارتفايمليــار ريـال، مــقارنًة  114.4مليار ريـال( لتــبلغ نـــحو  0.2) 

مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع السـابـق،  4.6فــــــي الـمـــــئـة ) 4.2نــســــبـتـه 
مـلـيـار ريــال(  11.6في المئة ) 11.2وسجلت ارتفاًعا سنوًيا نسبته 

مقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق. بـيـنـمـا سـجـــل الـنـقـد فـي 

مليار ريـال( لـيـبـلـغ  1..في المئـــة ) ..2الصندوق انخفاًضا نسبته 
في الـمـئـة  4.2مليــــار ريـــال، مقارنــــًة بانخفاض نسبتــــه  02.1نحو 

 مليار ريـال( في الربع السابق، وسجل انخفاًضا سنوًيا نسبته 1.2)
مليار ريـال( مقارنًة بالربع الـمـقـابـل مـن الـعـام  2.2في المئة ) 0.2

السابق.  كما انخفض النقد الـمـتـــــــداول خــــــارا الـمـصـــــــارف بـنـسـبـة 
مليار ريــال،  022.2مليار ريـال( ليبلغ نحو  ..1في المئـــة ) 2.2

مليار ريـال( في الـربـع  12.2في المئة ) 4.1مقارنًة بارتفاي نسبته 
مليـار  ..12في المئـة ) 2.2السابق. وسجـــل ارتفاًعا سنويـــًا نسبته 

 ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق.

 ثالثاا: تطورات المركز المالي لمؤسسة ال قد العربي السعود 

تشــيــر الــبــيــانــات األولــيــة لــلــمــركــز الــمــالــي لــلــمــؤســســة إلــى  
م 0202تسجيل إجمالي الموجودات خــالل الربع الثالث مـــن عــــــام 

مـلـيـــار ريــال.   ..1.200في المئة ليـبـلـغ نـحـو  2.2ارتفاًعا بنسبة 
وحقق إجمالي الودائع بالعملة المحلية لجهات أجنبـيـة خــــالل الـربـع 

فــي المئــة ليبلغ  ..2م ارتفاًعا طفيًفا نسبته 0202الثالث مــن عـــام 
فـي  01.0مليــــار ريـــال، مـقـــارنــــــــًة بـانـخـفـاض نسـبـتـــــــــــه  ..2نحو 

المئــــــة خالل الـربـع السـابـق، كـمـا ســـــــجـل انـخـفـاًضـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
 في المئة مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. 02.2
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 األصول اًلحتياطية 3-1

سجل إجمالي األصول االحتـيـاطـيـة لـمـؤسـسـة الـنـقـد خــــالل  
مـلـيـار  1.2.2.4م ارتـفـاًعـا لـيـبـلـغ 0202الربع الثـالـث مــــن عــــــام 

ريـال. وبتحليل مكونات إجمالي األصـول االحـتـيـاطـيـة خــــالل الـربـع 
م مــقــارنــًة بــالــربــع الســابــق، ارتــفــع وضــع 0202مــــــن عـــــــــام   الــثــالــث

مليار ريــال،  10.0االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي ليبلغ نحو 
ــبــلــغ  ــت ــخــارا ل ــيــة فــي ال ــمــال ــمــارات فــي األوراق ال ــث وارتــفــعــت االســت

مليار ريال وارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة  لـيـبـلـغ  2..1.24
مليار ريـال، في حين انـخـفـض الـنـقـد األجـنـبـي والـودائــع فـي  ..2.

مليار ريـال،  واستقر احـتـيـاطـي الـذهـب عـنـد  422.0الخــــارا لتبلغ 
 مليار ريـال.  1.2

 

 رابعاا: تطورات ال شاط المصرفي

 الودائع المصرفية 4-1

سجل إجمالي الودائع المصرفـيـة خـالل الـربـع الـثـالـث مـن   
مـلـيـار ريــال(  2.1.في المئــــة ) 0.1م ارتفاًعا نسبته 0202عــــــام 

فـي  1.2مليار ريـال، مقارنـة بـارتـفـاي نسـبـتـه  1.221.1ليبلغ نحو 
مليار ريـال( خالل الربع السابق، وشهد ارتفاًعا سنوًيـا  0.4.المئة )
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقـابـل  121.2في المئـة ) ..12نسبته 

 من العام السابق. 

وبتحليل مكونات الودائع حسب النوي خـالل الـربـع الـثـالـث   
 ..2م، يتضح ارتفاي الودائع تحت الطلب بنـسـبـة 0202من عــــــام 
مـلـيـار ريــال،  1.006.2مليـار ريــال( لـتـبـلـغ نـحـو  ..2في المئة )

مـلـيـار ريــال( خـالل  42.1فـي الـمـئـة ) ..6مقارنـة بارتفاي نسبتـه 
الربع السابق، وحققت الودائع تـحـــت الـطـلـب ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 

مليار ريـال( مقارنًة بالربع الـمـقـابـل مـن  1.0.2فـي المئــــــة ) 10.1
 ..1العام السابق. كما ارتفعت الودائــــــع الزمنية واالدخـاريـة بـنـسـبـة 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنـة  641.2مليـار ريــال( لـتـبـلـغ  4..في المئــة )
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  12.2في المئـة ) ...بانخفاض نسبته 

الــمــئــة       فـي  6.2السـابــق، فــي حــيــن حـقــقــت ارتـفــاًعــا سـنــوًيــا نسـبــتــه 
ريـــال( مــقــارنــًة بــالـربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق. مــلــيــار  ..02) 

فـي  10.0وسجلت الـــودائع األخــرى شـبـه الـنـقـديـة ارتـفـاًعـا بـنـسـبـة 
مـــلـيـــــــــار ريــــــــال مـقـارنــــــــــة  024.0مليار ريـال( لتبلغ  ..00المئة )

مليار ريـال( خـالل الـربـع  2.2فــي المئــــــــة ) 2.6بانخفاض نسبتــــه 
فـي الـمـئـــــــة         12.2السـابـــــق، فـيــمـا حـــــقــقـت ارتــفـاًعـا سـنـوًيــا نســبـتــــــه 

مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السـابـق )رســـــم  02.0) 
 (. 0بيـاني رقــم 

  موجودات ومط وبات المصارف التجارية 4-2

بلغ إجمالي الـمـوجـودات والـمـطـلـوبـات لـلـمـصـارف الـتـجـاريـة 
مـلـيـــــــار  ..0.2.2م حـوالـي 0202بنهاية الربـع الـثـالـث مـن عـام 

مـلـيـار  2..6فـي الـمـئـــــــة ) ..1ريـال، مسجاًل بذلك ارتفاًعا بنسبة 
مـلـيـار ريــال(  2..12في المئـــــة ) 6.2ريـال(، مقابل ارتفاي نسبته 

فـي الـمـئـة         16.2خالل الربع السابق، وسجل ارتفاًعا سنوًيا نسـبـتـه 
 مليار ريـال(. .....)

 الموجودات والمط وبات األج بية ل مصارف التجارية 4-3

ســجــل إجــمــالــي األصــول األجــنــبــيــة لــلــمــصــارف الــتــجــاريــة   
فــــي  4.6م انخفاًضا نــسبتـــــه 0202خالل الــربع الثالث مــن عــام 

مـلـيـار ريــال،  026.2ملـيـار ريــال( لـتـبـلـغ حـوالـي  14.1الـمـئــة )
مـلـيـار ريــال( خـالل  ..00في المئــة ) 2.2مقارنــة بارتفاي نسبته 
فــي الــمــئــــــــة        ..11ارتــفــاًعــا ســنــويـًــا نســبــتــه  الــربــع الســابــق، وشــهــد

ملـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق،  02.2) 
وشكلت األصول األجنبية للمصارف التجارية بنهاية الـربـع الـثـالـث 

فـي الـمـئـة مـن إجـمـالـي أصـول  2.0م ما نسـبـتـه 0202من عام 
فـي الـمـئـــــــــة فـي نـهـايـة  2.2المصارف التجارية مقارنًة بما نسبته 

الربع السابـــق. وسجلت المطلوبات األجنـبـيـة لـلـمـصـارف الـتـجـاريـة 
فـي  ..2م انـخـفـاًضـا نسـبـتـه 0202خالل الربع الثالـث مـن عـام 

مـلـيـــار ريــال،  126.4مـلـيـار ريــال( لـتـبـلـغ حـوالـي  11.1المئة )
مليار ريـال( خـالل  2.2فـــي المـئة ) ..4مـقــارنًة بانخفاض نسبته 

فــــي الـمـــئـة     2.6الربـع السابــق. وسجلت انخفاًضا سنـويــًـا نسـبـتـــــه 
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مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق، مشـكـلـًة  ..2) 
في المئـة مـن إجـمـالـي مـطـلـوبـات الـمـصـارف  ..4بذلك ما نسبته 

في المئة في نهايـة الـربـع السـابـق.  2.0التجارية مقارنًة بما نسبته 
وبذلك، انـخـفـض صـافـي األصـول األجـنـبـيـة لـلـمـصـارف الـتـجـاريـة 

 6.2فـي الـمـئـة ) 2..م بنسبة 0202بنهاية الربع الثالث من عام 
مـلـيـار ريــال مـقـــــارنـًة بـارتـفـاي نسـبـتـــه  122.0مليار ريـال( لـيـبـلـغ 

ق. ــــمـلـيـار ريــال( خــــــالل الـربــــــــع السـاب 0.2.فــي المــئـة ) 64.2
وشهد صافي األصول األجنبيـة لـلـمـصـارف ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 

مليار ريـال( مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن  4..0في المئة ) 2...
 (..العام السابق )رسم بياني رقــم 

 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 

مليار ريـال(  42.4في المئة ) 0.2م بنسبة 0202الثالث من عام 
فـي  0.2مليــــار ريــــــال، مـقـارنــــــــًة بـارتـفـاي نسـبـتـه  0.012.2لتبلغ 

مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع السـابـق، وسـجـلـت ارتـفـاًعـا  21.2المئـــة )
مـلـيـار ريــال(. وارتـفـعـت  2..02فــــي المئـــــة ) 14.0سنوًيا بنسبــة 

نسبة مطلوبات المصارف التجارية مـن الـقـطـاعـيـن الـخـاص والـعـام 
فـي الـمـئـــــــــة مـقـارنـة  112.2من إجمالي الودائــــع الـمـصـرفـيـة إلـى 

 في المئة في نهاية الربع السابق. ...11بنسبة 

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

ارتفعت مطلوبات المصارف التجاريـة مـن الـقـطـاي الـخـاص 
فــي الــمــئــة           1..م بــنــســبــة 0202خــالل الــربــع الــثــالــث مــن عــام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنـة  2..0..1مليار ريــال( لـتـبـلـغ نـحـو  41.2) 
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  2.2.فـي الـمـئـة ) 0.6بارتفاي نسـبـتـه 

ــة            14.2الســابــق، وســجــلــت ارتــفــاًعــا ســنــوًيــا نســبــتــه  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ فــي الــمــئـــ
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابـق. كـمـا  006.2) 

ارتفعت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاي الخاص إلى 
م إلى 0202إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثالث من عام 

في المئـــــة في نهايــــــــــة الـربـع  ..22في المئة، مقارنة بنسبة  21.2
 (.6السابـــق )رسم بياني رقـــــــم 

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

ارتفعت مـطـلـوبـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة مـن الـقـطـاي الـعـام 
فــي الــمــئــة           2.2م بــنــســبــة 0202خــالل الــربــع الــثــالــث مــن عــام 

مــلــيــار ريـــال، مــقــارنــة  624.1مــلــيــار ريـــال( لــتــبــلــغ حــوالــي  6.2) 
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  2..0فـي الـمـئـة ) 6.2بارتفاي نسـبـتـه 

 22.0فــــي الـمـــئـــــة ) 12.2السابق، وسجلت ارتفاًعا سنوًيا نــسبتـــه 
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مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. فيما انـخـفـضـت 
نسبة إجمالي مطلوبات المصارف الـتـجـاريـة مـن الـقـطـاي الـعـام إلـى 

م 0202إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الثـالـث مـن عـام 
فـي الـمـئـــــة فـي  02.2في المئة مقـارنــــــة بـنـسـبـة  ..02إلى حوالي 

 (.                         6نهايــــة الربع السابــــق )رسم بياني رقم 

 اًلئتمان المصرفي حسب ال شاط اًلقتصاد  4-4-3

بتحليل االئتمان المصرفي المـمـنـوأل لـةنشـطـة االقـتـصـاديـة 
م، يــالحــا ارتــفــاي االئــتــمــان 0202خــالل الــربــع الــثــالــث مــن عــام 

المصرفي الممنوأل لقطاي الماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحـيـة 
ولقـطـاي الـتـجـارة بـنـسـبـــــــــة  مليار ريـال(، ..0في المئة ) 6.1بنسبة 
مليار ريـال(، ولقطاي البـنـاء والـتـشـيـيـد بـنـسـبـة  0.4في المئـــة ) 2.2
 ..2مليار ريال(،  ولقطاي الـخـدمـات بـنـسـبـة  2.2في المئة ) 2.2

فـي  0..وللقطاعـات األخـرى بـنـسـبـة  مليار ريال(، ..2في المئة )
مـلـيـار ريــال(، ولـلـقـطـاي الـحـكـومـي وشـبـه الـحـكـومـي  ..46المئة )
، ولـقـطـاي الـتـمـويـل بـنـسـبـة مليار ريــال( 2..في المئة ) 4.2بنسبة 
فــي حـيـن انـخـفـض االئـتـمــان  . مـلـيــار ريـال( 1.0فـي الــمـئـة ) 0.2

الممنوأل لقطاي الزراعة وصـيـد األسـمـاك عـلـى أسـاس ربـعـي بـنـسـبـة 

لـقـطـاي الـتـعـديـن والـمـنـاجـم مـلـيـار ريــال(، و  1.4في المئــــــــــة ) 2.2
ولــقـطــاي الصــنـاعــة مـلــيـار ريــال(،  2..فــي الــمـئــة ) 10.4بـنـســبـة 

مليار ريــال(، ولـقـطـاي الـنـقـل  1.2في المئـــة ) 1.1واإلنتاا بنسبــــة 
 .مليار ريـال( ..2في المئـــة ) ..2واالتصاالت بنسبــــة 

االئــتــمــان الــمـصــرفــي حســب اآلجــال خــالل الــربــع وبـتــحــلــيــل 
م مقارنة بالربع السـابـق، فـقـد حـقـق االئـتـمـان 0202الثالث من عام 

ـــتـــه الـــمـــصـــرفـــي طـــويـــل األجـــل  ـــفـــاًعـــا نســـب ـــمـــئـــة               ..2ارت فـــي ال
مليار ريـال، مقارنة بارتفاي  42.4.مليار ريـال( ليبلغ نحو  66.4) 

مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع السـابـق،  01.2فـي الـمـئـة ) 1..نسبته 
فــــي  6..وشهد االئتمان المصرفي متوسط األجـــل ارتفاًعـا نسـبـتـــــه 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنـة  021.6مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  12.1المئــــــة )
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  6.2فـي الـمـئـة ) 0.2بانخفاض نسبتـه 

السابق، بينما شهـد االئـتـمـان الـمـصـرفـي قصـيـر األجــــــــل انـخـفـاًضـا 
مـلـيـار  2..1.مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  ...فــي المئــــــة ) 2.4نسبتــه 

مـلـيـار ريــال(  00.1فـي الـمـئـــة ) 0..ريـال، مقارنة بارتفاي نسبتــه 
 في الربع السابق.
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 اًلحتياطيات ورأس المال واألرباح وفروع المصارف التجارية 4-5

انخفض رأس مال واحتياطيات المصارف الـتـجـاريـة خــالل 
مـلـيـار  2..في الـمـئـــــــة ) 2.2م بنسبة 0202الربع الثالث من عام 
 ..0مليار ريـال مقارنة بـارتـفـاي نسـبـتـه  4.2..ريـال( ليبلغ حوالي 

مليار ريـال( في الربع السابق، وسجل ارتفاًعا سنوًيا  2.4في المئة )
مليار ريال( مقارنًة في الـربـع الـمـقـابـل  2.2.في المئة ) 2.2نسبته 

من العام السابق. وانخفضت نسبة رأس مال واحتياطيات المصارف 
التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهـايـة الـربـع الـثـالـث مـن 

فـي  02.2فـي الـمـئـة مـقـارنـة بـمـا نسـبـتـه  02.2م إلى 0202عام 
المئة في الربع السابق. وبلغت أرباأل المصارف التجـاريـة فـي الـربـع 

مـلـيـار ريــال مـقـارنـة بـنـحـو  2..1م حـوالـي 0202الثالث من عـام 
فـي  222.2مليار ريـال في الربع السابق، أي بارتفـاي نسـبـتـه  1.6

في المئة  22.0مليار ريـال(، مقارنة بانخفاض نسبته  11.4المئة )
                                                                        مليار ريـال( خالل الربع السابق.                                                                                               11.2)

وانــخــفــض عــدد فــروي الــمــصــارف الــتــجــاريــة الــعــامــلــة فــي 
فــرًعــا فــي نــهــايــة الــربــع الــثــالــث مــن عــام  0.2.2الــمــمــلــكــة لــيــبــلــغ 

فــرًعــا مــقــارنــة بــالــربــع الســابــق،   02م، أي بــانــخــفــاض قــدره 0202

 فرًعا مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. 4.وانخفاض بمقدار 

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

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

انخفض إجمالي مشتريات المصارف الـتـجـاريـة مـن الـنـقـد  
فـي  10.1م بـنـسـبـة 0202األجنبي خالل الـربـع الـثـالـث مـن عـام 

مـلـيـــــــــــــــار ريــــــــال،  224.1مليار ريـال( ليبلغ حوالي  ..21المئة  )
مليار ريــال(  1.4.4في المئــــــــة ) 14.0مقــارنــــة بانخفاض نسبتــــه 

في الـمـئـة          2..0خالل الربع السابق. وسجل انخفاًضا سنوًيا نسبته 
مليار ريـال(، وبمقارنة إجمالي المشتريــات من المصـارف  ..042) 

فـي الـمـئـــة      62.0المحلية بالربع السابق يالحا انخفاضه بـنـسـبـــــــــة 
مليار ريـال(، وكـذلـك انـخـفـضـت الـمـشـتـريـات مــن مـؤسـسـة  46.2) 

مـلـيـــار ريــــــال(. فـي حـيـن  62.2في المئـــــة ) 06.0النقــــــد بنسبـــــة 
 2.6في المئة ) 0.2ارتفعت المشتريـــــات من مصادر أخرى بنسبة 

مليار ريال(، وارتفعت المشتريـــــات من المصارف الـخـارجـيـة بـنـسـبـة 
مــلــيــار ريــال(، وارتــفــعــت الــمــشــتــريـــــــــات مــن  2..فــي الــمــئــة ) 0.6

ـــــــــــــــال(             1.1فـــي الـــمـــئـــــــة ) 1.1الـــعـــمـــالء بـــنـــســـبـــــــــــــــة  مـــلـــيـــار ريـــــــــــــ
 (.4)رسم بياني رقم 
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 مبيعات المصارف التجارية من ال قد األج بي 4-6-2

انخفض إجمالي مبيعات المصارف التجارية من النقد األجنبي 
ــثــالــث مــن عــام  فــي الــمــئــة           6.2م بــنــســبــة 0202خــالل الــربــع ال

مــلـيــار ريـــال، مــقـارنـــــــــــة  ..260مــلـيــار ريـــال( لــيـبــلـغ نـحــو  2.2.) 
مـلـيـار ريــال( خـالل  102.2فـي الـمـئـــــة ) 12.2بانخفاض نسـبـتـه 

فـي  ...0الربع السابق. وسجلت المبيعات انخفاًضا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
 المقابل من العام السابق. مليار ريـال( مقارنًة بالربع  122.2المئة )

وبمقارنة إجمالي مبيعات المصارف من النقد األجـنـبـي بـالـربـع 
فـي  ..00السابق يالحا انخفاض المبيعات لمؤسسة الـنـقـد بـنـسـبـة 

مليار ريال(، والمبيعـــــــات لـعـمـالء  خـريـن فـي الـمـمـلـكـة  2.6المئة )
مـلـيـار ريــال(، والـمـبـيـعـات لـلـمـصـارف  ..2في المئــــة ) 0.2بنسبة 

مـلـيـار ريـال(، والـمـبـيـعـات  2.4.فـي الـمـئـة ) ..2.المحلية بنسبة 
مـلـيـار ريـال(. فـي  1.1فـي الـمـئـة ) 44.2لجهات حكومية بنـسـبـة 

فـي  2.2حين ارتفعت المبيـعـات لـمـصـارف خـارا الـمـمـلـكـة بـنـسـبـة 
مـلـيــار ريـال(، والـمــبـيـعـات لـلـوزارات والــبـلـديـات بـنـسـبــة  ..0الـمـئـة )

مــلــيــار ريــال(، والــمــبــيــعــات الــمــنــســوبــة  2.2فــي الــمــئــة ) 1.122.1
ألغــراض مــحــددة )الســفــر إلــى الــخــارا، الــتــحــويــالت الشــخــصــيــة، 
مقاولون أجانب، وتمويل الواردات واالسـتـثـمـارات الـخـارجـيـة( بـنـسـبـة 

 (.4)رســم بيانـــي رقـــم مليار ريال(  6.0في المئة ) 4.0
 

  امسسا: القطاع ال ارجي    ا                 

 التجارة ال ارجية                

م 0202انخفضت قيمة الصادرات في الربع الثاني من عام 
مليار ريـال مقارنـًة بـنـحـو  1..11في المئة لتبلغ نحو  2..4بنسبة 

م، حـيـث 0212مـلـيـار ريــال فـي الـربـع الـمـقـابـل مـن عـام  040.2
فـي الـمـئـة لـتـبـلـغ  21.2انخفضت قيمـة الصـادرات الـنـفـطـيـة بـنـحـو 

فـي  04.4مليار ريـال، وانخفضت الصادرات األخرى بنحـو  6.2.
 مــلــيـــــار ريـــال. فــيــمــا ..60الــمــئــة )تشــمــل إعــادة الــتــصــديــر( لــتــبــلــغ 

م 0202انخفضت قيمة الواردات )سيف( في الربع الثاني مـن عـام 

م لتبلغ 0212في المئة مقارنًة بالربع المقابل من عام  00.2بنسبة 
 مليار ريـال.  1..11نحو 

 م زان المدفوعات               

 الحساب الجار                  5-1

تشــيــر الــتــقــديــرات األولــيــة إلــى تــحــقــيــق عــجــز فــي مــيــزان   
 6..2م مقداره 0202الحساب الجاري خالل الربع الثاني من عام 

مـلـيـار ريــال فـي الـربـع  60.2مليار ريــال مـقـارنـًة بـفـائـض مـقـداره 
م. ويعود ذلك إلى تسجيل عجز فـي مـيـزان 0212المقابل من عام 

 24.2مليار ريـال مقارنًة بفائض قدره  2...السلع والخدمات قدره 
م، حيث سجل ميزان السـلـع 0212مليار في الربع المقابل من عام 

مـلـيــار ريــال بـالــرغـم مـن انــخـفـاض الصــادرات  ..12فـائًضـا قـدره 
مـلـيـار ريــال مـقـارنـًة  1..11في المئة لتبلـغ  2..4السلعية بنسبة 

م، 0212مليار ريـال في الـربـع الـمـقـابـل مـن عـام  040.2بحوالي 
فـي الـمـئـة لـتـبـلـغ  1..0وانخفضت الواردات السلعية )فوب( بنسبة 

مـلـيـار ريــال فـي الـربـع  1.2.2مليار ريـال مقارنة بـنـحـو  122.2
م. فيما تحسن عجز حسـاب الـخـدمـات مـن 0212المقابل من عام 

 2..6إلـى   م0212مليار ريـال في الربع الـثـانـي مـن عـام  ..62
م. وقـد سـجـل صـافـي 0202مليار ريـال في الربع الثاني مـن عـام 

م فائضًا بمبلغ 0202ميزان الدخل األولي في الربع الثاني من عام 
مـلـيـار ريــال فـي  10.2مليار ريـال مـقـارنـة بـفـائـض بـحـوالـي  6.1

الربع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق، وانـخـفـض عـجـز حسـاب الـدخـل 
مـلـيـار ريــال  2...في المئة ليصل إلى حوالي  0.1الثانوي بنسبة 

 مليار ريـال في الربع الثاني من العام السابق. ..6.مقابل 

 

 : الحساب الرأسمالي                    5-2

سجل بند الحساب الرأسمـالـي خـالل الـربـع الـثـانـي مـن عـام 
مليار ريــال مـقـابـل تـدفـق لـلـخـارا  ..1م تدفًقا للخارا بقيمة 0202
 مليار ريـال في الربع المقابل من العام السابق. 1.0بنحو 
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 : الحساب المالي                 5-3

مـن الثانـي سجل صافي االستثمارات المباشرة خالل الربع  
مــلــيــار ريـــال، وذلــك بســبــب  2.6م انــخــفــاًضــا بــقــيــمــة 0202عــام 

 0.2انخفاض قيمة صافي حيازة األصول المالية في الخارا بمبـلـغ 
مليار ريـال، وارتفاي قيمة صافي تحّمل الخصوم فـي الـداخـل والـتـي 

مليار ريـال. وارتفع صافي استثـمـارات الـحـافـظـة  4..قدرت بحوالي 
مـلـيـار ريــال  1.0.مليار ريـال، مقابل انخفاض بمبلغ  4..1بمبلغ 

في الربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق. وارتـفـع صـافـي االسـتـثـمـارات 
 ..20مـلـيـار ريــال، مـقـابـل ارتـفـاي بـمـبـلـــــــــغ  ..06األخرى بمبـلـغ 

مليـــــار ريـــــال في الربـــع المقابـــل من الـعـام السـابـق. وسـجـل صـافـي 
مـلـيـار ريــال فـي الـربـع  ...2األصول االحتياطية انخفاًضا بمـبـلـغ 

مـلـيـــــــــار ريــــــــــال  0..4م مقابل ارتفاي بمبلــغ 0202من عام الثاني 
في الربـــع المقابـــل مـــن الـعـــــــــام السـابـق، حـيـث انـخـفـضـت األصـول 

مليار ريـال )الـنـاتـأ مـن انـخـفـاض  22.1االحتياطية األخرى بمبلغ 
مليـار ريـال وانـخـفـاض بـنـد االسـتـثـمـار  2.1بند عملة وودائع بمبلغ 

ملـيـار ريــال( مـقـابـل ارتـفـاي بـمـبـلـغ  22.2في األوراق المالية بمبلغ 
 مليار ريـال في الربع المقابل من العام السابق. 41.2

ا: تطورات التق ية المصرفية والشمول المالي  سادسا

  ظام سريع  6-1

ارتفعت الـقـيـمـة اإلجـمـالـيـة لـعـمـلـيـات نـظـام سـريـع خــــــالل  
ـــــــــــــــــة            1..م بــنــســبـــــــــــة 0202الــربــــــــــــع الــثــالــث مــن عـــــــــــــــام  فــي الــمــئـــــــــ

مليار ريـال، وبلغ مـجـمـوي  1..16..1مليار ريال( لتبلغ  ..222) 
مـلـيـار ريــال، فـي حـيـن بـلـغ  ..22..10قيم الـمـدفـوعـات الـمـفـردة 

مـلـيـار ريــال. وبـلـغ  ..2.2مجموي الـمـدفـوعـات الـمـجـمـعـة حـوالـي 
مـلـيـار ريــال، بـارتـفـاي  ..0.222مجموي مدفوعـات الـعـمـالء نـحـو 

فــي الــمــئــة عــن الــربــع الســابــق. وبــلــغ إجــمــالــي قــيــمــة  2..نســبــتــه 
مـلـيـار ريــال، بـارتـفـاي  11.1.2.1المدفوعات ما بـيـن الـمـصـارف 

 في المئة عن الربع السابق. ...نسبته 

 مدى 6-2

بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خالل أجـهـزة الصـرف اآللـي      
مـلـيـون  642.4م مـا يـقـارب 0202خالل الـربـع الـثـالـث مـن عـام 

مـلـيـار ريــال شـمـلـت  142.2عملية بإجمالي سحوبات نقدية قدرها 
عمليات المصارف وعمليات مدى. وبلغ إجمالي العـمـلـيـات الـمـنـفـذة 
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م 0202من خالل أجهزة نقاط البيـع خـالل الـربـع الـثـالـث مـن عـام 
مـلـيـار  24.2مليون عملية بـإجـمـالـي مـبـيـعـات قـدرهـا  202.2نحو 

ريــــال. كـــمـــا بـــلـــغ إجـــمـــالـــي عـــدد أجـــهـــزة الصـــرف اآللـــي حـــوالـــي            
م، وبـلـغ 0202ألف جهاز في نهاية الربـع الـثـالـث مـن عـام  12.2

عدد بطاقات الصرف اآللي المصدرة من المـصـارف الـمـحـلـيـة نـحـو 
مليون بطاقة. فيما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع في نهاية الربـع  0...

 ألف جهاز. ..216م حوالي 0202الثالث من عام 

 المقاصة 6-3

وبــالــنــســبــة إلحصــاءات الــمــقــاصــة لــلــربــع الــثــالــث مــن عــام  
م، فــقــد بــلــغ عــدد الشــيــكــات الــمــقــدمــة مــن غــرف الــمــقــاصـــــة 0202

ألـف شـيـًكـا بـقـيـمـة إجـمـالـيـة بـلـغـت  2..44)صـادرة وواردة( حوالي 
مـلـيـار ريـــال، وبـلـغ عـدد شــيـكـات األفـراد والــمـؤسـسـات نـحــو  2...

مـلـيـار ريــال، فـيـمـا  64.4ألف شيك بقيمة إجمالية بـلـغـت  6.2.6
ألـف شـيـك بـقـيـمـة  6.6.بلـغ عدد الشيكـات بين المصـارف حـوالـي 

  مليار ريـال. 1.4.إجمالية بلغت 
 

 سابعاا: تطورات سوق األسهم المح ية

حقق المؤشر العام ألسعار األسهم ارتفاًعا ربعًيا في نهايـة  
فــي الــمــئــة لــيــبــلــغ        16.2م بــنــســبــة 0202الــربــع الــثــالــث مــن عــام 

فـي الـمـئـة فـي الـربـع  11.2نقطة، مقارنـًة بـارتـفـاي نسـبـتـه  2.022
فـي الـمـئـة مـقـارنـًة بـالـربـع  0.2السابق، وحقق ارتفاًعا سنوًيا نسبـتـه 

المقابل من العام السابق. وارتـفـع عـدد األسـهـم الـمـتـداولـة فـي الـربـع 
 2..0في المئة ليبلغ حوالـي  61.2م بنسبة 0202الثالث من عام 

فـي الـمـئـة خـالل الـربـع  61.2مليار سهم، مـقـارنـًة بـارتـفـاي نسـبـتـه 
 2..02السابق. وحقق عدد األسهم المتداولة ارتفاًعا سنـوًيـا نسـبـتـه 

م. فـيـمـا انـخـفـضـت 0212في المئة مقارنًة بالربع المقابـل مـن عـام 
القيمـة اإلجـمـالـيـة لـةـسـهـم الـمـتـداولـة خـالل الـربـع الـثـالـث مـن عـام 

مـلـيـار ريــال،  ..402فـي الـمـئـة لـتـبـلـغ نـحـو  6.0م بنسبـة 0202
فــي الــمــئــة خــالل الــربــع الســابــق،  120.6مــقــارنــًة بــارتــفــاي نســبــتــه 

فــي الـمـئـة مــقـارنـًة بـالـربــع  ...14وسـجـلـت ارتـفـاًعــا سـنـوًيـا نســبـتـه 
 المقابل من العام السابق.

في المقابل، ارتفعت القيمة السوقية لةسـهـم بـنـهـايـة الـربـع  
مـلـيـار  2.1في المئة لـتـبـلـغ  12.2م بنسبة 0202الثالث من عام 

فـي الـمـئـة فـي نـهـايـة الـربـع  2.2ريـال مقارنًة بارتفاي بلغت نسبـتـه 
السـابــق، وحـقــقــت الــقــيـمــة الســوقـيــة لـةــســهـم ارتــفــاًعـا ســنـوًيــا بـنــســبــة 

في المئة مقارنًة بالربع المقابل من الـعـام السـابـق. وسـجـل  2.6..
م 0202إجمالي عدد الصفقات المنفذة خالل الربع الثالث من عام 

مـلـيـون صـفـقـة،  01.4في المئة ليبلغ حوالـي  22.0ارتفاًعا نسبته 
في المـئة في الربـع السـابــــق، وسجـــــــــل  12.0مقارنًة بارتفاي نسبـته 

فـي الـمـــئـــــة مـقـارنــــــــــًة  001.1عدد الصفقات ارتفاًعا سنوًيا نسبـتـه 
 (.2بالربع المقابـل من العام السابق )رسم بياني رقم 

 

 ثام اا: ص اد ق اًلستثمار

ارتفع إجمالي أصول صـنـاديـق االسـتـثـمـار الـمـدارة مـن قـبـل      
م بــنــســبــة     0202شــركــات االســتــثــمــار فــي الــربــع الــثــالــث مــن عــام 

مـلـيـــــــار ريــال،  122.1مليار ريـال( ليبلـغ  16.4في المئـــة ) 2.2
مليار ريـال( في الـربـع  2.2في المئـــة ) 2..مقارنـة بارتفاي نسبتـــه 

فــي الــمـئــة        60.2السـابـق. فـي حـيــن حـقــق ارتــفـاًعــا ســنـوًيـا نسـبــتـه 
 مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. 42.2)

وبـتــحــلــيــل إجــمــالــي صــنــاديــق االســتــثــمــار، يــالحــا ارتــفــاي  
فـي  6.2م بنسبة 0202األصول المحلية في الربع الثالث من عام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــــــًة  162.2مليـــــــار ريــال( لـتـبـلـــــــغ  2.2المئة )
مـلـيـار ريـــال( فـي الـربــع  10.0فــي الـمـئــــــــة ) 2.6بـارتـفـاي نســبـتـه 

فــــي  ..1.السابق، وحققت األصول المحـليــة ارتفاًعا سنوًيا نسبتــه 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السـابـق.  4.4.المئــة )

م 0202وسجلت األصـول األجنبـيـة خـالل الـربـع الـثـالـث مـن عـام 
 ...6مـلـيـار ريــال( لـتـبـلـغ  4..في المئــــــة ) 12.2ارتفاًعا نسبته 

فـــي الـــمـــئــــــــــــــة                 11.2مــلـــيـــار ريــــال، مــقـــارنـــًة بــانـــخـــفــاض نســـبــتـــه 
مليار ريـال( في الربع السابق، وسجلت ارتفاًعا سنوًيا نسـبـتـه  4.6) 

مليـــــار ريــــال( مقارنـــًة بـالـربــــــــــع الـمـقـابــــــــل  ...0في المئة ) ...2
 مــن العـــام السابــــق.
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وارتفـع عـدد الـمـشـتـركـيـن فـي الصـنـاديـق االسـتـثـمـاريـة فـي   
ألـف  2.1فـي الـمـئـــــة ) ..0م بـنـسـبـة 0202الربع الثالث من عام 
ألف مشـــــتـرك، مـقـارنـًة بـارتـفـاي نسـبـتـه  42.2.مشترك( ليـــبلغ نحو 

ألـف مشـتـرك( فـي الـربـع السـابـق، وسـجـل  12.2في المـــــئة ) 0..
ألـف  ..04فـي الـمـئـة ) 2..عدد المشتركين ارتفاًعا سنوًيا نسـبـتـه 

مشترك( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. أّمـا بالنـــــسـبـة لــعـدد 
 044الصـــــناديـق العاملـة فقد ارتفع عددها بصندوقين ليـسـتـقـر عـنـد 

 م مقارنًة بالربع السابق.0202صندوق في الربع الثالث من عام 
 

تاسعاا: التطورات اإلشرافية والتشششريشعشات الشمشصشرفشيشة  ش ل الشربشع 
 م2222الثالث من عام 

  أكـدت الـمــؤســسـة عـلــى جـمــيـع الــمـؤســسـات الــمـالــيـة الــخـاضــعــة
إلشرافها بضرورة تطوير وتفـعـيـل عـمـل إدارة الـعـنـايـة بـالـعـمـيـل 
حـرًصــا عــلــى ســرعــة مــعـالــجــة الشــكــاوى الــواردة بــكــفـاءة وجــودة 

 عالية حفًظا لحقوق العمالء.

  أصدرت المؤسسة مبادئ االلتزام للبـنـوك والـمـصـارف الـتـجـاريـة
العاملة في المملكة والـتـي تـهـدف إلـى تـفـعـيـل األدوار الـرقـابـيـة 

 وتعزيز الممارسات السليمة في المؤسسات المصرفية. 

  أكدت المؤسسة على البنوك والمـصـارف الـعـامـلـة فـي الـمـمـلـكـة
ومــزودي خــدمــات الــدفــع وشــركــة الــمــدفــوعــات الســعــوديــة عــلــى 

ضــرورة االســتــعــداد لــتــلــقــي طــلــبــات تــركــيــب وســائــل الــدفــع 
اإللكتروني لكافة أنشطة قطاي الـتـجـزئـة، بـهـدف تـعـزيـز الـدفـع 
اإللكتروني وتقليل التعامل النـقـدي ومـكـافـحـة الـتـسـتـر الـتـجـاري 
عن طريق اإللزام التدريجي لقطاي التجزئة بتوفير وسائل الدفع 

 اإللكتروني.

  أكدت المؤسسة عـلـى الـبـنـوك والـمـصـارف عـلـى إتـاحـة خـدمـة
إصـدار الـوثـائـق والـتـحـقـق مــن صـحـتـهـا إلـكـتـرونـًيـا مـع أهـمـيــة 
تضمين الوثائق مما يؤكد سرية المعلومات ومسـؤولـيـة حـامـلـهـا 
بالمحافظة عليها، حرًصا على تطوير القطاي المالي ومواكبـتـه 

 ألحدث التقنيات الرقمية.

  قامت المؤسسة بـإصـدار دلـيـل مـكـافـحـة االحـتـيـال الـمـالـي فـي
الـبــنـوك والـمــصـارف الـعــامـلــة فــي الــمـمــلـكــة والــذي يــهـدف إلــى 
مســاعـــدة الــبـــنـــوك فــي وضـــع الــحـــد األدنـــى مـــن اإلجـــراءات 
والسياسات لمكافحة حاالت االحتيال المالي التي تتـعـرض لـهـا 

 البنوك أو عمالئها.

  قامت المؤسسة بتحديث قواعد اإلفصاأل لـلـمـنـتـجـات الـتـمـويـلـيـة
واالدخارية الهادفة إلى تحديد الحد األدنى من المعلومات التـي 
يجب على البنوك وشركات التمويل اإلفصاأل عنها فـي قـنـوات 

 التواصل الخاصة بهم.
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