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وتشير التقديرات األولية إلى تحقيق فائض في ميزان 
 1.52م مقداره 0202الحساب الجاري خالل الربع الثاني من عام 

مليار ريـال في الربع  6057مليار ريـال مقارنًة بعجز مقداره 
 م02025المقابل من عام 

انخفضت القيمة اإلجمالية لعمليات نظام سريع خـــالل 
في المئــــــــة            .015م بنسبـــة 0202الربــــع الثالث من عـــــام 

 22.10253مليار ريـال( مقارنًة بالربع السابق، لتبلغ  9.62.53)
مليار ريـال، وبلغ إجمالي العمليات المنفذة من خالل أجهزة 

مليون عملية بإجمالي سحوبات  93059الصرف اآللي ما يقارب 
مليار ريـال شملت عمليات المصارف  21256نقدية قدرها 

وعمليات مدى5 وبلغ إجمالي العمليات المنفذة من خالل أجهزة 
 .2.9895م نحو 0202نقاط البيع خالل الربع الثالث من عام 

 مليار ريـال5 22358مليون عملية بإجمالي مبيعات قدره 

سّجل المؤشر العام ألسعار األسهم ارتفاًعا ربعًيا في نهاية 
في المئة ليبلغ  156م بنسبة 0202الربع الثالث من عام 

 نقطة5 22.137

قرر البنك المركزي السعودي خالل الربع الثالث من عام 
م اإلبقاء على معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس              0202

)Reverse Repo Rate(  في المئة، وكــــذلك اإلبقاء  25.2عند
عند  )Repo Rate(على معـــدل عـــــائد اتفاقيــــات إعــــــادة الشـــــراء 

في المئة5 واستقرت نسبة االحتياطي القانوني على الودائع  252
في المئة، وعلى الودائع الزمنية واالدخارية  652تحت الطلب عند 

في المئة5 كما استمر البنك المركزي في الحفاظ على  152عند 
عند “  أذونات ساما”سقف االشتراك األسبوعي للبنوك المحلية في 

مليار ريال5 وارتفع متوسط أسعار الفائدة على الودائع بين  2252
في الربع الثالث  )SAIBOR(المصارف المحلية لمدة ثالثة أشهر

 في المئة5  256370م ارتفاًعا طفيًفا ليصل إلى 0202من عام 

( خالل الربع 9سّجل عــــرض النقـــــود بتعريفــه الشامــــل )ن 
فـــي الــمئـــة،         252م ارتفاًعا ربعًيا نسبتــــــه 0202الثالث من عـــام 

فــي المـــــئة  252وانخفضت القـاعدة النقـــدية بنـــــسبة بلغت نحو 
مقارنًة بالربع السابق5 وتشير البيانات األولية للمركز المالي للبنك 

تسجيل إجمالي الموجودات خالل الربع الثالث مـــن المركزي إلى 
ريـال، كما سجل مليـار  2.83256م ارتفاًعا ربعًيا ليبلغ 0202عام 

إجمالي األصول االحتياطية للبنك المركزي ارتفاًعا ليبلغ 
 مليار ريـال5 2.61.57

سّجل إجمالي الودائع المصرفية خالل الربع الثالث من 
في المئــة مقارنًة بالربع السابق،  251م ارتفاًعا نسبته 0202عــــــام 

مليار ريـال5 وبلغ إجمالي الموجودات  0.2.852ليبلغ نحو 
مليـــار ريـال،  9.2.250والمطلوبات للمصارف التجارية قرابة 
في المئـــة5 وارتفعت  250مسجاًل بذلك ارتفاًعا ربعًيا بنسبة 

مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين الخاص والعام بنسبة 
 مليــــار ريـــــال5  1.56..0في المئة لتبلغ  952بلغت نحو 

 الم    الت ف                  
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: السياسة ال قدية  أوًلا

استمر البنك المركزي السعودي في اتباع سياسة نقدية تهدف  
إلى تحقيق االستقرار النقدي ودعم مختلف القطاعات االقتصادية بما 
يتالءم مع التطورات االقتصادية المحلية والعالمية، ودعم القطاع 
المصرفي للقيــــام بدوره في تمويل مختلف القطاعات االقتصادية5 
واستمراًرا لدور البنك المركزي في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز 
االستقرار المالي والنقدي، قرر البنك المركزي السعودي تمديد فترة 

م، 0202برنامج تأجيل الدفعات حتى نهاية الربع الرابع من العام 
في تمكين القطاع المالي من القيام بدوره في دعم قطاع   رغبًة منه

المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، واإلسهام في دعم 
التعافي االقتصادي والمحافظة على معدالت التوظيف في القطاع 

 .الخاص

 معدل العائد واًلحتياطيات المصرفية 1-1

م، 0202قرر البنك المركزي خالل الربع الثالث من عام  
 اإلبقاء على معــــدل عـــــائد اتفـــاقيات إعـــــــادة الـــشــــراء الـــمعــــاكس

)Reverse Repo Rate(  في المئة، وكــــذلك اإلبقاء  25.2عند
( عند  )Repo Rateعلى معـــدل عـــــائد اتفاقيــــات إعــــــادة الشـــــراء

في المئة، ويأتي ذلك استمراًرا لنهج البنك المركزي في الحفاظ  252
 على االستقرار النقدي5

 259وقد بلغ المتوسط اليومي لعمليات اتفاقيات إعادة الشراء نحو 
 983م مقارنًة بنحو 0202مليار ريـال في الربع الثالث من عام 
م، فيما بلغ المتوسط 0202مليون ريـال في الربع الثاني من عام 

مليار ريـال في  1957اليومي التفاقيات إعادة الشراء المعاكس نحو 
مليار ريـال في  6158م مقارنة بنحو 0202الربع الثالث من عام 

الربع السابق من العام5 وحافظ البنك المركزي السعودي على سقف 
 2252االشتراك األسبوعي للبنوك المحلية في "أذونات ساما" بمقدار 

 مليار ريال5 

 652وظلت نسبة االحتياطي القانوني على الودائع تحت الطلب عند 
    في المئة5 152في المئة، وعلى الودائع الزمنية واالدخارية عند 

 أسعار الفائدة 1-2

متوسط أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف  سّجل 
( في الربع الثالث من عام )SAIBORالمحلية لمدة ثالثة أشهر

م ارتفاًعا طفيًفا مقارنة بالربع السابق ليصل إلى نحو 0202
في المئة5 وبلغ الفارق بين متوسط أسعار الفائدة على  256370

( خالل الربع )LIBOR( والدوالر  )SAIBORالودائع بالريـال
نقطة أساس لصالح الريال،  76م نحو0202الثالث من عام 

م5 0202نقطة أساس في الربع الثاني من عام  71مقارنة بنحو 
أما بالنسبة لسعر صرف الريـال مقابل الدوالر فقد استقر عند سعره 

  ريـال5 .956الرسمي البالغ 

 ثا ياا: التطورات ال قدية 

 عرض ال قود 2-1

( خالل الربع 9سّجل عــــرض النقـــــود بتعريفــه الشامــــل )ن  
فــــــي الــــمـئـــــــة           252م ارتفاًعا ربعًيا نسبتـــــــــــه 0202الثالث من عـــام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــًة  0.07051مليار ريـال( لـيـبـلـغ نـحـو  0957) 
مـلـيـــــــار ريــال( فـي الـربــــــــع  .25.فـي الـمـئـة ) 051بارتفاع نسبتـه 

ـــــــــــة           851الســابــــــق5 كــمــا حــقــق ارتــفــاًعــا ســنــوًيــا نســبــتـــــــــــه  ـــ فــــــي الــمــئــــــ
مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربــع الـمـقـابـل مــن الـعـام السـابــق  26151) 

 (25)رســــم بيانـــي رقـــــــم 

( خالل الربـع الـثـالـث 9وبتحليل مكونات عرض النقود )ن 
م، ُيالحظ انخفاض عرض النـقـود بـتـعـريـفـه الضـيـق 0202من عام 

ملـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  .225في المئة ) 256( بنسبة بلغت نحو 2)ن
فـي الـمـئـة مـن  7657مليار ريـال مشكاًل ما نســبته  92..2حوالي 

 في الـمـئـة .25(، مقارنًة بارتفاع نسبته 9إجمالي عرض النقــــود )ن

مليار  ريـال( خالل الربـع السـابـق، وسـجـل ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا  0059) 
ملـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل  3856في المئة ) 753نسبته 

( فـقـد سـجـل خـالل الـربـع 0من العام السابق5 أما عرض النقـود )ن
ـــــام   الــثــالــث ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــة            250م ارتــفــاًعــا نســبــتــه 0202مــن عـ ـــ ـــ فــي الــمــئـــ
مليار ريــال مشـكـاًل  2.33257مليار ريـال( ليبلغ نحو  951نسبته )
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(، مـقـارنـة 9في المئة من إجمالي عرض النقـود )ن 8852ما نسبته 
مـلــيــار ريـــال( فــي الــربــع  2158فــي الــمــئــــــــــة ) 258بـارتــفــاع نســبــتــه 

 22656فـي الـمـئـــــــة ) 56.السابق، وسجل ارتفاًعا سـنـــــــوًيـا نسـبـتـه 
 مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق5

 القاعدة ال قدية 2-2

انخفضت القـاعدة النـقـــــــديـة خــــالل الـربـع الـثـالـث مــــن عــــــام 
 .9.65مليار ريـال( لتـبـلـغ  152فــي المـــــئة ) 252م بنـــــسبة 0202

مليار ريـال(  .75في المئة ) 258مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته 
فـي الـمـئـــــــــة      256في الربع السابق، وحققت ارتفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـــــه 

مــلــيــار ريـــال( مــقــارنــًة بــالــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق5   752) 
وبتحليل مكـونـات الـقـاعـدة الـنـقـديـة، يـالحـظ أن الـودائـع لـدى الـبـنـك 

في  .05م ارتفعت بنسبة 0202المركزي  في الربع الثالث من عام 
مليــــار ريــال، مــــقـارنـًة  20856مليار ريـال( لتــبلغ نـــحو  952المئة )
مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع  956فــــــي الـمـــــئـة ) 952نــــســـــــبـتـه  بارتفـاع

 2950فـي الـمـئـة ) 2251السابق، وسـجـلـت ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق5 كما سجـل النقد 

مـلـيـار  952في المـئـــــــة ) 2258في الصندوق انخفاًضا ربعًيا نسبته 
 159مليــــار ريـــال، مقارنــــًة بارتفاع نسبتــــــــه  0151ريـال( ليبلغ نحو 

مليـار ريــال( فـي الـربـع السـابـق، وسـجـل انـخـفـاًضـا  252في المئة )

مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع  156فـي الـمـئـة ) 2752 سنوًيا نسبـتـه
المقابل من العام السابـق5  فـيـمـا انـخـفـض الـنـقـد الـمـتـــــــداول خــــــار  

مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ نـحـو  150في المئـــــــة ) 052المصـــارف بنسبة 
فــي الــمــئــة          258مــلــيــار ريـــال، مــقــارنــًة بــارتــفــاع نســبــتــه  02151

مليار ريــال( فـي الـربـع السـابـق5 وسـجـــــــل انـخـفـاًضـا سـنـويـــــًـا   256) 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع الـمـقـابـل مـن  .05في المئـة ) 250نسبته 

 العام السابق5

 ثالثاا: تطورات المركز المالي ل ب ك المركز  السعود 

تشـيـر الــبـيـانــات األولـيــة لـلــمـركـز الـمـالــي لـلــبـنـك الـمـركــزي  
السعودي إلى تسجيل إجمالي الموجودات خــالل الـربـع الـثـالـث مــــن 

 مـلـيـــار ريــال5 2.83256م ارتفاًعا ربًعيـا لـيـبـلـغ نـحـو 0202عـــام 
سجل إجمالي األصول االحتياطية للبنك المركزي السعودي خـــالل و 

مـلـيـار  2.61.57م ارتـفـاًعـا لـيـبـلـغ 0202الربع الثالث مــــن عــــــام 
ريـال5 وبتحليل مكونات إجمالي األصول االحـتـيـاطـيـة خــــالل الـربـع 

م مـقـارنـًة بـالـربـع السـابـق، انـخـفـض وضـع 0202مــن عـــــام   الثالث
مليار ريـال،  2151االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي ليبلغ نحو 
مـلـيـار ريــال،  8251وارتفع رصيد حقوق السحب الـخـاصـة  لـيـبـلـغ 

ـــغ           ـــل ـــب ـــي ـــار  ل ــــ ــــ ــــ ـــخــــ ـــع فـــي ال ـــي والـــودائـ ـــقـــد األجـــنـــب ـــن وانـــخـــفـــض ال
ملـيـار ريـال، فـي حـيـن ارتـفـعـت االسـتـثـمـارات فـي األوراق  2251.
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مليار ريال،  واسـتـقـر احـتـيـاطـي  2.29756المالية في الخار  لتبلغ 
 مليار ريـال5 257الذهب عند 

 رابعاا: تطورات ال شاط المصرفي

 الودائع المصرفية 4-1

سجل إجمالي الودائع المصرفـيـة خـالل الـربـع الـثـالـث مـن   
مـلـيـار ريــال(   0658في المئــة ) 251م ارتفاًعا نسبته 0202عــــــام 

فـي  .05مليار ريـال، مقارنـة بـارتـفـاع نسـبـتـه  0.2.852ليبلغ نحو 
مليار ريـال( خالل الربع السابق، وشهد ارتفاًعا سنوًيـا  1358المئة )
مليار ريـال( مقارنًة بالربع الـمـقـابـل  26753في المئـة )  351نسبته 

 من العام السابق5 

وبتحليل مكونات الودائع حسب النوع خـالل الـربـع الـثـالـث   
م، يتضح انـخـفـاض الـودائـع تـحـت الـطـلـب بـنـسـبـة 0202من عــــــام 

مـلـيـار  2.90752مـلـيـار ريــال( لـتـبـلـغ نـحـو  650في المـئـة ) 257
مـلـيـار ريــال(  0256فـي الـمـئـة ) 257ريـال، مقارنـة بارتفاع نسبـتـه 

خالل الربع السابق، وحققت الـودائـع تـحـــت الـطـلـب ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا 
مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع  22250فــي الـمـئـــــــــــــة )  859نسبتـه 

المقابل من العام السابق5 كما سجلت الـــودائع األخـرى شبه الـنـقـديـة 
 06258مـلـيـار ريــال( لـتـبـلـغ  0250في المئة ) 852ارتفاًعا بنسبة 

 9756فــي المئـــــــــــة )  2652مــليــــار ريــــال، مقارنـــــة بارتفاع نسبتــــه 
مليار ريـال( خالل الربع السابــق، فيما حــققت ارتفاًعا سنوًيا نسبـتـــــه 

مليار ريـال( مقارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن   7756في المئــة ) .905
الـودائــــــــــــع الـزمـنـيـة واالدخـاريـة ارتـفـعـت العام السابق5 في المقـابـل، 

مـلـيـار  17252مـلـيـار ريــال( لـتـبـلـغ  2153في المئــة ) 959بنسبة 
مـلـيـار ريــال(  .65فـي الـمـئـة ) 256ريـال، مقارنة بانخفاض نسبته 

الـمـئـة   فـي  052خالل الربع السابق، وحققت ارتفاًعا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
ريـال( مقارنًة بالربع المـقـابـل مـن الـعـام السـابـق )رســـــم مليار  352) 

 (5 0بيـاني رقــم 
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  موجودات ومط وبات المصارف التجارية 4-2

بلغ إجمالـي الـمـوجـودات والـمـطـلـوبـات لـلـمـصـارف الـتـجـاريـة 
مليــــار ريــال،  9.2.250م قرابة 0202بنهاية الربع الثالث من عام 

مـلـيـار  9652فـي الـمـئـــــــة ) 250مسجاًل بذلك ارتفاًعا ربعًيا بـنـسـبـة 
مـلـيـار ريــال(  6352في الـمـئـــــــــــة ) 057ريـال(، مقابل ارتفاع نسبته 

فـي الـمـئـة     351خالل الربع السابق، وسجـل ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
 مليار ريـال(5 .0625)

 الموجودات والمط وبات األج بية ل مصارف التجارية 4-3

سجل إجمالي األصول األجنبية للمصارف التجارية خـالل   
فـــي الــمـــئـــــة    051م انخفاًضا نــسبتــه 0202الــربع الثالث مــن عــام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــــة  01.59مـلـيـار ريــال( لـتـبـلـغ حـوالـي  752) 
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  052فـي الـمـئـــــة ) 258بارتفاع نسـبـتـه 
 2351فـي الـمـئـــــة ) 659انخفـاًضـا سـنـويـًـا نسـبـتـه  السابق، وسجل

مليـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق، وشـكـلـت 
األصول األجنبية للمصارف التجارية بنهاية الربع الثالـث مـن عـام 

في المئة مـن إجـمـالـي أصـول الـمـصـارف  658م ما نسبته 0202

فــي الــمــئــــــــــــة فــي نــهــايـة الــربــع  852الـتــجــاريـة مــقـارنــًة بــمـا نســبـتــه 
السابـــق5 وسجلت المطلوبات األجنبية للمـصـارف الـتـجـاريـة خـالل 

فـي الـمـئـة        050م انـخـفـاًضـا نسـبـتـه 0202الربع الثالث مـن عـام 
مـلـيـــار ريــال، مــقـــــارنـًة  28.51مليار ريـال( لـتـبـلـغ حـوالـي  152) 

مـلـيـار ريــال( خـالل الـربــع  2.50فـــي المـئة ) 856بارتفاع نسبته 
 0252فــي الـمـــئـة ) 2058السابــق5 وسجلت ارتفاًعا سنـويــًا نسبتــه 

مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق، مشكـلـًة بـذلـك 
في المئة من إجمالي مطلوبات المصارف التجارية  53.ما نسبته 

في المئة في نهاية الـربـع السـابـق5 وبـذلـك،  752مقارنًة بما نسبته 
انخفض صافي األصول األجنبية للمصارف التجارية بنهاية الربـع 

مليـار ريــال(  258في المئة ) 952م بنسبة 0202الثالث من عام 
فــي المـئة  2657مليار ريـال مقــارنًة بانخفاض نسبتـه  358.ليبلغ 

ق5 في حين شهد صـافـي ــمليار ريـال( خـــالل الربــــع الساب 2950) 
فـي  1259األصول األجنبية للمـصـارف انـخـفـاًضـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 

مليار ريال( مقارنًة بالربع المقابل من الـعـام السـابـق  1259المئة )
 (95)رسم بياني 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 

مليار ريـال(  6152في المئة ) 952م بنسبة 0202الثالث من عام 
فـي  957مليــــار ريــــــال، مـقـارنــــــــًة بـارتـفـاع نسـبـتـه  1.56..0لتبلغ 

مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع السـابـق، وسـجـلـت ارتـفـاًعـا  8652المئـــة )
مـلـيـار ريــال(5 وارتـفـعـت  90756فــــي المئـــــة ) 2156سنوًيا بنسبــة 

نسبة مطلوبات المصارف التجارية مـن الـقـطـاعـيـن الـخـاص والـعـام 
فـي الـمـئـــــــــة مـقـارنـة  20956من إجمالي الودائــــع الـمـصـرفـيـة إلـى 

 في المئة في نهاية الربع السابق5 20258بنسبة 

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

ارتفعت مطلوبات المصارف التـجـاريـة مـن الـقـطـاع الـخـاص 
ــثــالــث مــن عــام  فــي الــمــئــة           056م بــنــســبــة 0202خــالل الــربــع ال

مـلـيـار ريــال، مـقـارنـة  2.38.56ملـيـار ريــال( لـتـبـلـغ نـحـو  256.) 
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  7051فـي الـمـئـة ) 959بارتفـاع نسـبـتـه 

 07253في المئـــــــــة  ) 2.50السابق، وسجلت ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق5 وارتـفـعـت نسـبـة 

مطلوبـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة مـن الـقـطـاع الـخـاص إلـى إجـمـالـي 
 .375م إلـى 0202الودائع المصرفية بنهاية الربع الثالث من عام 

في المئـــــة في نهايـــــــة الربع السابــــــق  3.59في المئة، مقارنة بنسبة 
 (15)رسم بياني رقـــــــم 

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

ارتفعـت مـطـلـوبـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة مـن الـقـطـاع الـعـام 
ــثــالــث مــن عــام  فــي الــمــئــة           152م بــنــســبــة 0202خــالل الــربــع ال

مـلـيـار ريــال، مـقـارنـة  7252.مـلـيـار ريــال( لـتـبـلـغ حـوالـي  0050) 
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  0157فـي الـمـئـة ) 158بارتفاع نسـبـتـه 

فــــي الـمـــئـــــة     2952السابق، في حين سجلت ارتفاًعا سنوًيا نــسبتـــــه 
مــلــيــار ريـــال( مــقــارنــًة بــالــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق5  7158) 

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

فـي  .075فـي الـمـئـة، مـقـارنــــــة بـنـسـبـة  0650م إلى حوالي 0202
 (5  1المئــة 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 
ــثــالــث مــن عــام  يــالحــظ ارتــفــاع االئــتــمــان م، 0202خــالل الــربــع ال

فـي الـمـئـــــــة   759لقطاع الصناعة واإلنتا  بنسبــــــة المصرفي الممنو  
 2.56في المئـــــة ) 153مليار ريـال(، ولقطاع التجارة بنسبــــة  2252) 

مليار  .125في المئة ) 150وللقطاعات األخرى بنسبة مليار ريـال(، 
فـي الـمـئـة       958ريـال(، وللقـطـاع الـحـكـومـي وشـبـه الـحـكـومـي بـنـسـبـة 

فـي الـمـئـة       950ولقطاع الـبـنـاء والـتـشـيـيـد بـنـسـبـة مليار ريـال(،  951) 
في حيـن انـخـفـض االئـتـمـان الـمـصـرفـي الـمـمـنـو  5  مليار ريال( 952) 

مـلـيـار  953في المئـــــــة ) 0056لقطاع الزراعة وصيد األسماك بنسبة 
مليار   056في المئة ) 2257لقطاع التعدين والمناجم بنسبة ريـال(، و 
 مـلـيـار ريـال(، 057فـي الـمـئـة )  156لقطاع التمويل بنسبة و   ريـال(،
مليـار ريــال،  059في المئـــة ) 157النقل واالتصاالت بنسبــــة ولقطاع 

لـقـطـاع مـلـيـار ريـال(، و 053في الـمـئـة ) 952ولقطاع الخدمات بنسبة 
فـي الـمـئـة       057الماء والـكـهـربـاء والـغـاز والـخـدمـات الصـحـيـة بـنـسـبـة 

 5 مليار ريـال( 253)

االئتمان المصرفي حسب اآلجال خالل الربع الـثـالـث وبتحليل 
م مقارنة بالربع السابق، فقد حقق االئتمـان الـمـصـرفـي 0202من عام 

مـلـيـار ريـــال(   .135فـي الـمـئـة ) 51.ارتـفــاًعـا نسـبـتـه طـويـل األجـل 
فـي الـمـئـة     952مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته  36251ليبلغ نحو 

مليار ريـال( خالل الربع السابق، وشـهـد االئـتـمـان الـمـصـرفـي  0753) 
مـلـيـار ريــال(  2251فــي المئـــــــــة ) 259قصير األجــــل ارتفاًعا نسبتــه 

فـي الـمـئـــة      850مليار ريــال، مـقـارنـة بـارتـفـاع نسـبـتـــــه  63259ليبلغ 
مليار ريـال( في الربع السـابـق5 فـي الـمـقـابـل، شـهـد االئـتـمـان  853.) 

 .95فــــي الـمـئـــــــــة ) 251المصرفي متوسط األجـــل انخفاًضـا نسـبـتـــــه 
 159مليار ريـال، مقارنة بانخفاض نسبـتـه  .0175مليار ريـال( ليبلغ 

 مليار ريـال( خالل الربع السابق5 2251في المئة )

 اًلحتياطيات ورأس المال واألرباح وفروع المصارف التجارية 4-5

انخفض رأس مال واحتيـاطـيـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة خــالل 

مـلـيـار  951في المئـــــــة ) 253م بنسبة 0202الربع الثالث من عام 
مليار ريــال، مـقـارنـًة بـانـخـفـاض نسـبـتـه  93158ريـال( ليبلغ حوالي 

مــلـيـار ريــال( فـي الــربـع السـابـق، وسـجــل  2251فـي الـمــئـة ) 058
مليار ريال( مقارنًة فـي  2853في المئة ) 52.ارتفاًعا سنوًيا نسبته 

الــربــع الــمــقــابــل مــن الــعــام الســابــق5 وانــخــفــضــت نســبــة رأس مــال 
واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصـرفـيـة فـي 

الـمـئـة مـقـارنـة فـي  2350م إلـى 0202نهاية الربع الثالث من عام 
فــي الــمــئــة فــي الــربــع الســابــق5 وبــلــغــت أربــا   2357بــمــا نســبــتــه 

م حــوالــي 0202الــمــصــارف الــتــجــاريــة فــي الــربــع الــثــالــث مــن عــام 
مــلــيــار ريـــال فــي الــربــع  2058مــلــيــار ريـــال مــقــارنــة بــنــحــو  2.52

مـلـيـار ريــال(،   059فـي الـمـئـة ) 2852السابق، أي بارتفاع نسـبـتـه 
مليار ريـال( خالل الربع  .25في المئة ) 159مقارنة بارتفاع نسبته 

السابق5                                                                                                                      

وانــخــفــض عــدد فــروع الــمــصــارف الــتــجــاريــة الــعــامــلــة فــي 
فــرع فــي نــهــايــة الــربــع الــثــالــث مــن عــام  2.372الــمــمــلــكــة لــيــبــلــغ 

مــقــارنــة بــالــربــع الســابــق،   فــروع  8م، أي بــانــخــفــاض قــدره 0202
 فرًعا مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق5 .6وانخفاض 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  .025م بـنـسـبـة 0202األجنبي خالل الـربـع الـثـالـث مـن عـام 

مليـــــــــــار ريــــــــال،  .8625مليار ريـال( ليبلغ قرابة   .2185المئة  )
مليار ريــال(  22252في المئــــــــة ) 2950مقــارنــــة بانخفاض نسبتــــه 

فـي  9252خالل الربع السابق، كـمـا سـجـل ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
مليار ريــال(5 وبـمـقـارنـة إجـمـالـي الـمـشـتـريــــات مـن  02751المئة  )

 22151المصارف المحلية بالربع السابق يالحظ انخفاضه بنسبــــــة 
مـلـيـار ريــال(، وكـذلـك ارتـفـعـت الـمـشـتـريـات مــن  1257في المئـة )

مـلـيـــار ريــــــال(،  958فـي الـمـئـــــــــــة ) 056البنك المـركـزي بـنـسـبـــــــــــة 
فـي الـمـئـة   0.59وانخفضت المشتريـــــات من مصادر أخرى بنسبـة 
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مليار ريال(، وارتفعت المشتريـــــات مـن الـمـصـارف الـخـارجـيـة  056) 
ــفــعــت  .335فــي الــمــئــة ) 0152بــنــســبــة  ــيــار ريــال(، كــمــا ارت مــل

مليار ريـــــــــــال(  253في المئـة ) 257المشتريـــات من العمالء بنسبـــة 
 (5.)رسم بياني رقم 

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

ارتفع إجمالي مبيعات المصارف التجـاريـة مـن الـنـقـد األجـنـبـي 
ــثــالــث مــن عــام  فــي الــمــئــة           56.م بــنــســبــة 0202خــالل الــربــع ال

مــلـيــار ريـــال، مــقـارنـــــــــــة  63651مــلـيــار ريـــال( لــيـبــلـغ نـحــو  1952) 
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  6952في المئــة ) 858بانخفاض نسبته 

فـي الـمـئـة       0152السابق5 وسجلت المبيعات ارتفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
 المقابل من العام السابق5 مليار ريـال( مقارنًة بالربع  2.157)

وبمقارنة مبيعات المصارف من النقد األجـنـبـي بـالـربـع السـابـق 
في الـمـئـة  18157يالحظ ارتفاع المبيعات للوزارات والبلديات بنسبة 

فـي  7751مليار ريال(، والمبيعات لـجـهـات حـكـومـيـة بـنـسـبـة  250) 
مليار ريـال(، والـمـبـيـعـات لـلـمـصـارف الـمـحـلـيـة بـنـسـبـة  057المئة  )
مليار ريال(، والمـبـيـعـات لـلـبـنـك الـمـركـزي  0252في المئة  ) 9259

مـلـيـار ريـال(، والـمـبـيـعـات لـمـصـارف  250في المئة ) 0959بنسبة 
مــلــيــار ريــال(،  0751فــي الــمــئــة ) 852خــار  الــمــمــلــكــة بــنــســبــة 

ــخــار ،  ــمــنــســوبــة ألغــراض مــحــددة )الســفــر إلــى ال ــمــبــيــعــات ال وال
الــتـــحـــويـــالت الشـــخـــصـــيـــة، مـــقــاولـــون أجـــانـــب، وتـــمـــويـــل الـــواردات 

مليـار ريـال(5   257في المئة ) 257واالستثمارات الخارجية( بنسبة 
في المقابل، انخفضت المبيعـــــات لعمالء آخرين في المملكة بـنـسـبـة 

 (5.)رســم بيانـــي رقـــم مليار ريـال(  852في المئــــة ) 952

  امسسا: القطاع ال ارجي    ا                 

 التجارة ال ارجية                

م 0202ارتفعت قيمة الصادرات في الربع الثـانـي مـن عـام 
مليار ريـال مقارنًة بنـحـو  09856في المئة لتبلغ نحو  .335بنسبة 
م، حـيـث 0202مليـار ريــال فـي الـربـع الـمـقـابـل مـن عـام  22356

فـي الـمـئـة لـتـبـلـغ  20752ارتفعت قيمة الصـادرات الـنـفـطـيـة بـنـحـو 
فـي  950.مليار ريـال، وارتفعت الصادرات األخرى بنحـو  26952

مــلـــيـــــار ريــــال5          .715الــمــئــة )تشـــمــل إعــادة الــتــصــديــر( لــتــبــلـــغ 
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فــيــمــا ارتــفــعــت قــيــمــة الــواردات )ســيــف( فــي الــربــع الــثــانــي مــن عــام 
فـي الـمـئـة مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن عـام  2150م بنسبـة 0202
  مليار ريـال5  29252م لتبلغ نحو 0202

 م زان المدفوعات               

 الحساب الجار                  5-1

األولــيــة إلــى تــحــقــيــق فــائــض فــي مــيــزان تشــيــر الــتــقــديــرات   
 1.52م مقـداره 0202الحساب الجاري خالل الربع الثاني من عام 

مليار ريـال في الربع المقابل  6057مليار ريـال مقارنًة بعجز مقداره 
م5 ويعود ذلك إلى تسجيل فائـض فـي مـيـزان السـلـع 0202من عام 

مـلـيـار  .1.5مليار ريـال مقارنًة بعـجـز قـدره  7056والخدمات قدره 
م، حيث سجل ميزان السلع فائًضـا 0202في الربع المقابل من عام 

مليار ريــال حـيـث ارتـفـعـت قـيـمـة الصـادرات السـلـعـيـة  22856قدره 
مـلـيـار ريــال مـقـارنـًة بـحـوالـي  09856في المئة لتبلـغ  .335بنسبة 
م، وارتـفـعـت 0202مليار ريـال في الربع المقابل مـن عـام  22356

 29252فـي الـمـئـة لـتـبـلـغ  2150الواردات السلـعـيـة )فـوب( بـنـسـبـة 
مليار ريـال في الربع الـمـقـابـل مـن  22953مليار ريـال مقارنة بنحو 

مـلـيـار  259.م5 وانخفض عجز حسـاب الـخـدمـات مـن 0202عام 
ملـيـار ريــال فـي  1752م إلى 0202ريـال في الربع الثاني من عام 

م5 وقـد سـجـل صـافـي مـيـزان الـدخــل 0202الـربـع الـثـانـي مـن عـام 
مليـار  0159م فائًضا بمبلغ 0202األولي في الربع الثاني من عام 
مليار ريـال فـي الـربـع الـمـقـابـل  59.ريال مقارنة بفائض بلغ حوالي 

 0359من العام السابق، وارتفع عجز حساب الدخل الثانوي بنـسـبـة 
مـلـيـار  9051مليار ريـال مقابل  1253في المئة ليصل إلى حوالي 

  ريـال في الربع الثاني من العام السابق5

 : الحساب الرأسمالي                    5-2

م 0202مـن عـام الربـع الـثـانـي سجل بند الحساب الرأسمالي خالل 
 259مليار ريـال مقابل تدفق للخار  بـنـحـو  250ا للخار  بقيمة تدفقً 

 مليار ريـال في الربع المقابل من العام السابق5

 

 : الحساب المالي                 5-3 

سجل صافي االستثمارات المباشرة خالل الربع الثاني من  
مليار ريـال، وذلك بسبب  0750م انخفاًضا بقيمة 0202عام 

ارتفاع قيمة صافي تحّمل الخصوم في الداخل والتي ُقّدرت بحوالي 
مليار ريـال عن قيمة صافي حيازة األصول المالية في  253.

مليار ريـال5 وارتفع صافي  0.57الخار  والتي بلغت حوالي 
مليار ريـال، مقابل ارتفاع بمبلغ  2057استثمارات الحافظة بمبلغ 

مليار ريـال في الربع المقابل من العام السابق5 وارتفع  0856
مليار ريـال، مقابل  7757صافي االستثمارات األخرى بمبلغ 

مليـــــار ريـــــال في الربـــع المقابـــل من العام  250انخفاض بمبلــــغ 
 2259السابق5 وسجل صافي األصول االحتياطية انخفاًضا بمبلغ 

م مقابل انخفاض 0202مليار ريـال في الربع الثاني من عام 
مليــــار ريـــــال في الربـــع المقابـــل مـــن العــــام السابق،  3752بمبلــغ 

مليار  2952حيث انخفضت األصول االحتياطية األخرى بمبلغ 
ريـال )الناتج من انخفاض بند االستثمار في األوراق المالية بمبلغ 

مليار  251مليار ريال وارتفاع بند عملة وودائع بمبلغ  2151
مليار ريـال في الربع المقابل  3653ريـال( مقابل انخفاض بمبلغ 

 من العام السابق5

ا: تطورات التق ية المصرفية   سادسا

  ظام سريع  6-1

انخفضت القيمة اإلجمالية لـعـمـلـيـات نـظـام سـريـع خــــــالل  
فـي الـمـئـــــــــــــــــة            .015م بـنـسـبـــــــة 0202الربــــــــع الـثـالـث مـن عــــــــــام 

مــلــيــار ريـــال، وبــلــغ  22.10253مـلــيــار ريــال( لــتــبــلــغ  9.62.53) 
مليـار ريــال، فـي حـيـن  22.08750مجموع قيم المدفوعات المفردة 

مـلـيـار ريــال5   2.22.56بلغ مجموع المدفوعات المجمعـة حـوالـي 
مــلــيــار ريـــال،  0.26852وبــلــغ مــجــمــوع مــدفــوعــات الــعــمــالء نــحــو 

فـي الـمـئـة عـن الـربـع السـابـق5 وبـلـغ إجـمـالـي  2520بارتفاع نسبته 
ــال،  3.22953قــيــمــة الــمــدفــوعــات مــا بــيــن الــمــصــارف  مــلــيــار ريـ

 في المئة عن الربع السابق5 0356بانخفاض نسبته 
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 مدى 6-2

بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خـالل أجـهـزة الصـرف اآللـي      
مـلـيـون  93059م مـا يـقـارب 0202خالل الربع الـثـالـث  مـن عـام 

مـلـيـار ريــال شـمـلـت  21256عملية بإجمالي سحـوبـات نـقـديـة قـدره 
عمليات المصارف وعمليات مدى5 وبلغ إجمالي الـعـمـلـيـات الـمـنـفـذة 

م 0202من خالل أجهزة نقاط البيـع خـالل الـربـع الـثـالـث مـن عـام 
مـلـيـار  22358مليون عملية بإجمالي مبيعات قدره  .2.9895نحو 

ـــال5 كـــمـــا بـــلـــغ إجـــمـــالـــي عـــدد أجـــهـــزة الصـــرف اآللـــي قـــرابـــة            ريـ
م، وبـلـغ 0202ألف جهاز في نهاية الربـع الـثـالـث مـن عـام  2758

عدد بطاقات الصرف اآللي المصدرة من المـصـارف الـمـحـلـيـة نـحـو 
مليون بطاقة5 فيما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع في نهاية الربـع  9659

 ألف جهاز5 83357م 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  19359)صـادرة وواردة( حوالي 
مـلـيـار ريـــال، وبـلـغ عـدد شــيـكـات األفـراد والــمـؤسـسـات نـحــو  8250
مـلـيـار ريــال، فـيـمـا  1250ألف شيك بقيمة إجمالية بـلـغـت  97358

ألـف شـيـك بـقـيـمـة  .735بلـغ عدد الشيكـات بين المصـارف حـوالـي 

   مليار ريـال5 1253إجمالية بلغت 
 

 سابعاا: تطورات سوق األسهم المح ية

حـقـق الـمـؤشـر الـعـام ألسـعـار األسـهـم ارتـفـاًعـا ربـعـًيـا فـي  
فـي الـمـئـة لـيـبـلـغ        156م بـنـسـبـة 0202نهاية الربع الثالث من عام 

فـي الـمـئـة فـي الـربـع  2253نقطة، مقارنًة بارتفاع نسبته  22.137
في المئة مـقـارنـًة بـالـربـع  .985السابق، وحقق ارتفاًعا سنوًيا نسبته 

المقابل من العام السابق5 فيما انخفض عدد األسـهـم الـمـتـداولـة فـي 
في المئة لـيـبـلـغ حـوالـي  1252م بنسبة 0202الربع الثالث من عام 

فـي الـمـئـة خـالل  58.مليار سهم، مقارنًة بانخفاض نسـبـتـه  2051
الربع السابق5 في حين حقق عدد األسهم المتداولة انخفاًضا سـنـوًيـا 

م5 فـي 0202في المئة مقارنًة بالربع المقابل من عام  1659نسبته 
المقابل، انخفضت القيمة اإلجمالية لتسـهـم الـمـتـداولـة خـالل الـربـع 

 11758في المئة لتبلغ نحو  9251م بنسبة 0202الثالث من عام 
فـي الـمـئـة خـالل الـربـع  653مليار ريـال، مقارنًة بانخفـاض نسـبـتـه 

في المئة مـقـارنـًة  2.57السابق، فيما سجلت انخفاًضا سنوًيا نسبته 
 بالربع المقابل من العام السابق5

من جهة أخرى، ارتفعت القيـمـة السـوقـيـة لـتـسـهـم بـنـهـايـة  
 2252فـي الـمـئـة لـتـبـلـغ  957م بنسبة 0202الربع الثالث من عام 
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في المئة في  253مليار ريـال مليار ريـال مقارنًة بارتفاع بلغت نسبته 
نهاية الربع السابق، وحققت الـقـيـمـة السـوقـيـة لـتـسـهـم ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا 

في المئة مقارنًة بالربع المـقـابـل مـن الـعـام السـابـق5 فـي  2259بنسبة 
حين سجل إجمالي عدد الصفقات المنفذة خالل الربع الثالث من عام 

مـلـيـون  2856في المئة ليبلغ حوالـي  0152م انخفاًضا نسبته 0202
في المـئة في الربـع الســابــــــــق،  2253صفقة، مقارنًة بانخفاض نسبـته 

فـي الـمـــئـــــة  2950فيما سجـــــــل عدد الصفقات انخفاًضا سنوًيا نسبتـه 
 (75مقارنـــــًة بالربع المقابـل من العام السابق )رسم بياني رقم 

 

ثام اا: التطورات اإلشرافية والتشريعات المصرفية  الل الربع الثاالا  
 م2221من عام 

      البنك الـمـركـزي بـتـحـديـث الـمـبـاد  الـرئـيـسـيـة لـلـحـوكـمـة فـي
شـراف الـبـنـك الـمـركـزي  المـؤسـسـات الـمـالـيـة الـخـاضـعـة لـرقـابـة وام
السعودي بهدف تعزيز اإلدارة الفـاعـلـة فـي الـمـؤسـسـات الـمـالـيـة، 
وتــوجــيــه مــواردهــا الــمــالــيــة وغــيــر الــمــالــيــة إلــى تــحــقــيــق أهــدافــهــا 
االسـتــراتــيـجــيــة، إلــى جـانــب الـمــحــافـظــة عـلــى اسـتــقــرارهـا وحــقــوق 

  أصحاب المصالح5

  ــتــزامــات ــمــوضــحــة لــالل ــعــلــيــمــات ال ــت ــبــنــك الــمــركــزي ال أصــدر ال
والتعامالت المصرفية وفق نظام اإلفالس والئحته التنفيذية والتـي 
تهدف إلى إيضا  التزامات البنوك والمصارف وفق أحكام نـظـام 
اإلفــالس والئــحــتــه الــتــنــفــيــذيــة، إلــى جــانــب تــيــســيــر الــتــعــامــالت 
المصرفية المرتبطة بإجراءات اإلفـالس، مـمـا يسـاهـم فـي تـعـزيـز 
فعالّية تلك اإلجـراءات ويـعـود بـالـنـفـع عـلـى الـبـيـئـة الـتـجـاريـة فـي 

 المملكة5

 برنامج تـأجـيـل الـدفـعـات ) أحـد بـرامـج   بتمديد البنك المركزي  قام
البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الـخـاص ( مـدة ثـالثـة أشـهـر 

م؛ 0202ديسمبر  92م إلى 0202أكتوبر  2إضافية من تاريخ 
وذلك دعًما للمنشآت المتنـاهـيـة الصـغـر والصـغـيـرة والـمـتـوسـطـة، 
التي ما زالت متأثرة من اإلجراءات االحترازية المـتـخـذة لـمـواجـهـة 

الـجــائــحـة وفــًقـا لــتـقــيــيـم جــهـات الــتـمــويــل5 والــتــي تــأتــي دعــًمــا 
للقطـاع الـخـاص ولـمـسـتـويـات السـيـولـة فـي الـنـظـام الـمـالـي، 
حيث تساهم في تمكين جهات التمويل من القيام بدورهـا فـي 
دعم وتمويل القطاع الخاص، وتـخـفـيـف اآلثـار االقـتـصـاديـة 
والمالية على قطاع المنـشـآت الـمـتـنـاهـيـة الصـغـر والصـغـيـرة 

  والمتوسطة5 

  الـتـعـلـيـمـات اإلرشـاديـة التـفـاقـيـة إعـادة  أصدر البنك المركزي
الشراء )الريبو( والتي تهدف إلى ضمان إبرام اتفاقيات إعادة 
جــراءات مــتــســقــة مــع الــمــتــطــلــبــات  الشــراء وفــق ســيــاســات وام
التنظيمية للبنك المركزي، وكذلـك اعـتـمـاد الـوثـائـق الـقـانـونـيـة 
الموحدة لهذه التعامالت والـتـأكـد مـن سـالمـة وشـمـولـيـة إدارة 

 المخاطر لدى الممارسين ألنشطة إعادة الشراء5

  أكد البنك المركزي على جميع المؤسسات المالية الـخـاضـعـة
إلشرافه على ضرورة اعتماد قبول الهوية الرقمية من منـصـة 

 أبشر وتطبيق توكلنا5 




