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وتشير التقديرات األولية إلى تحقيق فائض في ميزان 
 7023م مقداره 0202الحساب الجاري خالل الربع األول من عام 

مليار ريـال في الربع المقابل  327مليار ريـال مقارنًة بعجز مقداره 
 م02022من عام 

انخفضت القيمة اإلجمالية لعمليات نظام سريع خـــالل 
في المئــــــــة            2.20م بنسبـــة 0202الربــــع الثاني من عـــــام 

 27.27.22مليار ريـال( مقارنًة بالربع السابق، لتبلغ  0.27.22)
مليار ريـال، وبلغ إجمالي العمليات المنفذة من خالل أجهزة 

مليون عملية بإجمالي سحوبات  42422الصرف اآللي ما يقارب 
مليار ريـال شملت عمليات المصارف  .2432نقدية قدرها 

 وعمليات مدى2 

سجل المؤشر العام ألسعار األسهم ارتفاًعا ربعًيا في نهاية 
في المئة ليبلغ  2222م بنسبة 0202الربع الثاني من عام 

 نقطة2  22.284

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

)Reverse Repo Rate(  في المئة، وكــــذلك اإلبقاء  2272عند
عند  )Repo Rate(على معـــدل عـــــائد اتفاقيــــات إعــــــادة الشـــــراء 

في المئة2 واستقرت نسبة االحتياطي القانوني على الودائع  222
في المئة، وعلى الودائع الزمنية واالدخارية  322تحت الطلب عند 

في المئة2 كما استمر البنك المركزي في الحفاظ على  422عند 
عند “  أذونات ساما”سقف االشتراك األسبوعي للبنوك المحلية في 

مليار ريال2 وانخفض متوسط أسعار الفائدة على الودائع  2222
في الربع  )SAIBOR(بين المصارف المحلية لمدة ثالثة أشهر

 في المئة2  223273م ليصل إلى 0202الثاني من عام 

( خالل الربع 7سّجل عــــرض النقـــــود بتعريفــه الشامــــل )ن 
فـــي الــمئـــة،         024م ارتفاًعا ربعًيا نسبتــــــه 0202الثاني من عـــام 

فــي المـــــئة مقارنًة  228وارتفعت القـاعدة النقـــدية بنـــــسبة بلغت نحو 
بالربع السابق2 وتشير البيانات األولية للمركز المالي للبنك 
المركزي إلى تسجيل إجمالي الموجودات خالل الربع الثاني مـــن 

مليـار ريـال، كما سجل   2.84027م انخفاًضا ليبلغ 0202عام 
إجمالي األصول االحتياطية للبنك المركزي انخفاًضا ليبلغ 

 مليار ريـال2 3027..2

سجل إجمالي الودائع المصرفية خالل الربع الثاني من 
في المئــة مقارنًة بالربع السابق،  027م ارتفاًعا نسبته 0202عــــــام 

مليار ريـال2 وبلغ إجمالي الموجودات  0.27222ليبلغ نحو 
مليـــار ريـال،  7.22420والمطلوبات للمصارف التجارية قرابة 

في المئـــة2 وارتفعت مطلوبات  .02مسجاًل بذلك ارتفاًعا بنسبة 
المصارف التجارية من القطاعين الخاص والعام بنسبة بلغت نحو 

 مليــــار ريـــــال2  0.43223في المئة لتبلغ  .72

 الم    الت ف                  
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: السياسة ال قدية  أوًلا

استمر البنك المركزي السعودي "ساما" في اتباع سياسة  
نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار األسعار ودعم مختلف القطاعات 
االقتصادية بما يتالءم مع التطورات االقتصادية المحلية والعالمية، 
ودعم المصارف المحلية للقيــــام بدورها التمويلي في االقتصاد المحلي2 
واستمرارًا لدور البنك المركزي في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز 
االستقرار المالي، قرر البنك المركزي السعودي تمديد فترة برنامج 

 م، رغبًة منه0202تأجيل الدفعات حتى نهاية الربع الثالث من العام 

في تمكين القطاع المالي من القيام بدوره في دعم قطاع المنشآت 
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، واإلسهام في دعم التعافي 

 االقتصادي والمحافظة على معدالت التوظيف في القطاع الخاص2

 معدل العائد واًلحتياطي القانوني 1-1

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

)Reverse Repo Rate(  في المئة، وكــــذلك اإلبقاء  2272عند
( عند  )Repo Rateعلى معـــدل عـــــائد اتفاقيــــات إعــــــادة الشـــــراء

في المئة، ويأتي ذلك استمرارًا لنهج البنك المركزي في الحفاظ  222
 على االستقرار النقدي2

وقد بلغ المتوسط اليومي لما قام به البنك المركزي من 
مليون ريـال في الربع  72.24عمليات اتفاقيات إعادة الشراء نحو 

مليون ريـال في الربع  2222م مقارنًة بنحو 0202الثاني من عام 
م، فيما بلغ المتوسط اليومي التفاقيات إعادة 0202األول من عام 

م 0202مليار ريـال للربع الثاني من عام  3423الشراء المعاكس نحو 
 م02022مليار ريـال في الربع االول من عام  .2222مقارنة بنحو

وظلت نسبة االحتياطي القانوني على الودائع تحت الطلب 
في  422في المئة، وعلى الودائع الزمنية واالدخارية عند  322عند 

 المئة2  

 أسعار الفائدة 1-2

استمر البنك المركزي السعودي بالحفاظ على سقف االشتراك  

مليار  2222األسبوعي للبنوك المحلية في "أذونات ساما" بمقدار 
 ريال، وذلك لتعزيز كفاءة البنوك في إدارة سيولتها2 

وانخفض متوسط أسعار الفائدة على الودائع بين  
( في الربع الثاني  )SAIBORالمصارف المحلية لمدة ثالثة أشهر

في المئة2 وبلغ الفارق  223273م ليصل إلى نحو 0202من عام 
(  )SAIBORبين متوسط أسعار الفائدة على الودائع بالريـال

( لفترة ثالثة أشهر خالل الربع الثاني من عام  )LIBORوالدوالر
 2.نقطة أساس لصالح الريال، مقارنة بنحو  4.م نحو0202

م2 أما بالنسبة لسعر 0202نقطة أساس في الربع األول من عام 
صرف الريـال مقابل الدوالر فقد استقر عند سعره الرسمي البالغ 

  ريـال2 7237
 

ا: التطورات ال قدية   ثانيا

 عرض ال قود 2-1

( خالل الربع 7سّجل عــــرض النقـــــود بتعريفــه الشامــــل )ن  
فــــــي الــــمـئـــــــة           024م ارتفاًعا ربعًيا نسبتــــــه 0202الثاني من عـــام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــًة  0.07828مليار ريـال( ليبلغ نحو  7227) 
مليــــــار ريــال( فـي الـربــــــــع  7822في المئة ) 228بارتفاع نسبته 

فــــي الـمـئـــــــــــــة           222السابــق2 كما حقق ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـــــــه 
مليار ريـال( مقارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق  28320) 

 (22)رســــم بيانـــي رقـــــــم 

( خالل الربع الـثـانـي 7وبتحليل مكونات عرض النقود )ن 
م، ُيالحظ ارتفاع عرض الـنـقـود بـتـعـريـفـه الضـيـق 0202من عام 

مليار ريـال( ليبـلـغ  0027في المئة ) 227( بنسبة بلغت نحو 2)ن
فـي الـمـئـة مـن  822.مليار ريـال مشكاًل ما نســبته  2.740حوالي 

 في المئـة 022(، مقارنًة بارتفاع نسبته 7إجمالي عرض النقــــود )ن

مليار  ريـال( خالل الربع السـابـق، وسـجـل ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا  7228) 
مليار ريـال( مقارنًة بالربـع الـمـقـابـل  22.28في المئة ) 820نسبته 

( فـقـد سـجـل خـالل الـربـع 0من العام السابق2 أما عرض النقود )ن
فـي الـمـئـــــــــة            228م ارتـفـاًعـا نسـبـتـه 0202الثاني من عـــــــــــام 
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مـلـيـار ريــال مشـكـاًل مـا  2.28320مليار ريـال( ليبلغ نحو  2428) 
(، مـقـارنـة 7في المئة من إجمالي عرض النـقـود )ن 8828نسبته 

مليار ريـال( في الربع السابق،  227في المئـــة ) 227بارتفاع نسبته 
ملـيـار ريــال(  22827في المئـــة ) 27.وسجل ارتفاًعا سنـــوًيا نسبته 

 مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق2

 القاعدة ال قدية 2-2

ارتفعت القـاعدة النقـــــديـة خــــالل الـربـع الـثـانـي مــــن عــــــام 
 .7.22مليار ريـال( لتبلغ  27.فــي المـــــئة ) 228م بنـــــسبة 0202

مليار ريـال(  027في المئة ) 223مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته 
فـي الـمـئـــــــــة      022في الربع السابق، وحققت ارتفاًعا سنوًيا نسبتـــه 

مليار ريـال( مقارنًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق2   327) 
وبتحليل مكونات القاعدة النقدية، يالحظ أن الـودائـع لـدى الـبـنـك 

في  722م ارتفعت بنسبة 0202المركزي  في الربع الثاني من عام 
مليــــار ريــال، مــــقـارنـًة  20727مليار ريـال( لتــبلغ نـــحو  723المئة )
مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع  024فـــي المــــئـة ) 024نــســـبته  بارتفاع

 2022فـي الـمـئـة ) 2223السابق، وسجلت ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق2 كما سجـل النقد 

مـلـيـار  222فـي الـمـئـــــــة ) 427في الصندوق ارتفاًعا ربعًيا نسبته 
مليــــار ريـــال، مقارنـــــًة بـانـخـفـاض نسـبـتـــــــــه  0324ريـال( ليبلغ نحو 

مليار ريــال( فـي الـربـع السـابـق، وسـجـل  222في المئة ) 422
مليار ريـال( مـقـارنـًة  422في المئة ) 2722 انخفاًضا سنوًيا نسبته

بالربع المقابل من العام السابق2  فيما ارتفع النقد المتـــداول خــــــار  
مليار ريـال( لـيـبـلـغ نـحـو  223في المئـــة ) 228المصـــارف بنسبة 

فـي الـمـئـة          227مليار ريـال، مقارنًة بارتـفـاع نسـبـتـه  .0282
مليار ريـال( في الربع السابق2 وسجـــل ارتفاًعا سنويـــًـا طـفـيـًفـا  223) 

مليار ريـال( مقارنًة بالربـع الـمـقـابـل  .222في المئـة ) 2227نسبته 
من العام السابق2

 ثالثاا: تطورات المركز المالي ل ب ك المركز  السعود 

تشير البيانات األولية لـلـمـركـز الـمـالـي لـلـبـنـك الـمـركـزي  
السعودي إلى تسجيل إجمالي الموجودات خــالل الربع الثـانـي مــــن 

 مليـــار ريــال2 2.84027م انخفاًضا ربًعيا ليبلغ نحو 0202عـــام 
سجل إجمالي األصول االحتياطية للبنك المركزي السعودي خــالل و 

مـلـيـار  3027..2م انخفاًضا ليبلـغ 0202الربع الثاني مــن عـــام 
ريـال2 وبتحليل مكونات إجمالي األصول االحتياطية خــــالل الـربـع 

م مـقـارنـًة بـالـربـع السـابـق، ارتـفـع وضـع 0202مــن عـــام   الثاني
مليار ريـال،  2427االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي ليبلغ نحو 
مـلـيـار ريــال،  7220وارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة  ليبلغ 

مليـار ريــال،  727وارتفع النقد األجنبي والودائـع في الخــــار  ليبلغ 
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في حين انخفضت االستثمارات في األوراق المالية في الخار  لتبلغ 
مـلـيـار  .22مليار ريال،  واستقر احتياطي الـذهـب عـنـد  2.222
 ريـال2

 

 رابعاا: تطورات ال شاط المصرفي

 الودائع المصرفية 4-1

سجل إجمالي الودائع المصرفيـة خـالل الـربـع الـثـانـي مـن   
ملـيـار ريــال(   4228في المئــة ) 027م ارتفاًعا نسبته 0202عــــــام 

فـي  222مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته  0.27222ليبلغ نحو 
مليار ريـال( خالل الربع السابق، وشهد ارتفاًعا سنوًيا  7324المئة )
مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع  28320في المئـة )  2220نسبته 

 المقابل من العام السابق2 

وبتحليل مكونات الودائع حسب النوع خالل الربع الـثـانـي   
 .22م، يتضح ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 0202من عــــــام 

مليـار ريــال،  2.77727مليار ريـال( لتبلغ نحو  0223في المئة )
مليـار ريــال( خـالل  7222في المئة ) 027مقارنـة بارتفاع نسبته 

الربع السابق، وحققت الودائع تحـت الطلب ارتفاًعا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع الـمـقـابـل مـن  22.23فـي المئــــــة )  .22

العام السابق2 كما سجلت الــــودائـع األخــرى شـبـه الـنـقـديـة ارتـفـاًعـا 
مــليـــــار  .0722مليار ريـال( لتبلغ  7.23في المئة ) 2322بنسبة 

مـلـيـار  0827فــي المئــــــــة )  2727ريــــال، مقارنـــــة بارتفاع نسبتــــه 
ريـال( خالل الربع السابــق، فيما حــــقـقـت ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـــــه 

مليار ريـال( مقارنًة بالربع الـمـقـابـل مـن   828.في المئــة ) .732
العام السابق2 في المقابل، انخفضت الودائـــــــع الـزمـنـيـة واالدخـاريـة 

مـلـيـار  44720مليار ريـال( لتـبـلـغ  327في المئــة ) 223بنسبة 
مليار ريــال(  0227في المئة ) 427ريـال، مقارنة بانخفاض نسبته 

الـمـئـة   فـي  224خالل الربع السابق، وحققت ارتفاَعا سنوًيا نسبتـه 
ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السـابـق )رســـــم مليار  223) 

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

بلغ إجمالي الموجـودات والـمـطـلـوبـات لـلـمـصـارف الـتـجـاريـة 
مليــــار ريــال،  7.22420م قرابة 0202بنهاية الربع الثاني من عام 

مـلـيـار  3222في المئــــة ) .02مسجاًل بذلك ارتفاًعا ربعًيا بنسبة 
مـلـيـار ريــال(  7727في المئـــــة ) 222ريـال(، مقابل ارتفاع نسبته 

فـي الـمـئـة    2222خالل الربع السابق، وسجل ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
 مليار ريـال(2 08027)

 الموجودات والمط وبات األج بية ل مصارف التجارية 4-3

سجل إجمالي األصول األجنبية للمصارف التجارية خالل   
فــــي الــمـــئـــــة    228م ارتفاًعا نــسبتــه 0202الــربع الثاني مــن عــام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــــة  07220مليار ريـال( لتبلغ حوالي  022) 
مليـار ريــال( خـالل الـربـع  228في المئــة ) 227بانخفاض نسبته 
 0827في المئـــة ) 2220انخفاًضا سنويـًا نسبته  السابق، وسجل

مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابـل مـن الـعـام السـابـق، وشـكـلـت 
األصول األجنبية للمصارف التجارية بنهاية الربع الـثـانـي مـن عـام 

في المئة من إجمالـي أصـول الـمـصـارف  822م ما نسبته 0202

فـي الـمـئـــــــــة فـي نـهـايـة الـربـع  820التجارية مقارنًة بما نسبته 
السابـــق2 وسجلت المطلوبات األجنبية للمصارف التجـاريـة خـالل 

فـي الـمـئـة        823م ارتـفـاًعـا نسـبـتـه 0202الربع الثاني من عام 
مليـــار ريــال، مــقـــــارنـًة  28227مليار ريـال( لتبلغ حوالي  2720) 

مليار ريــال( خـالل الـربــع  323فـــي المـئة ) 420بانخفاض نسبته 
 2422فــي المــئـة ) 822السابــق2 وسجلت ارتفاًعا سنـويــًا نسبتــه 

مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق، مشكـلـًة بـذلـك 
في المئة من إجمالي مطلوبات المصارف التجارية  22.ما نسبته 

في المئة في نهاية الربع السـابـق2 وبـذلـك،  723مقارنًة بما نسبته 
انخفض صافي األصول األجنبية للمصارف التجارية بنهاية الربع 

مـلـيـار  2720في المـئـة ) .232م بنسبة 0202الثاني من عام 
فــــي  2222مليار ريـال مقــارنًة بارتفاع نسبتـه  223.ريـال( ليبلغ 

ق2 فـي حـيـن شـهـد ــمليار ريـال( خـــالل الربــــع الساب 22.المـئة )
 4228صافي األصول األجنبية للمصارف انخفاًضا سنوًيا نسبته 

مليار ريال( مقارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام  4027في المئة )
 (72السابق )رسم بياني رقــم 
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 مط وبات المصارف التجارية من القطاع ن ال اص والعام 4-4

ارتفعت مطلـوبـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة مـن الـقـطـاعـيـن   
الخاص والعام )ويشمل الحكـومـي وشـبـه الـحـكـومـي( خـالل الـربـع 

مليار ريـال(  8322في المئة ) .72م بنسبة 0202الثاني من عام 
فـي  .42مليــــار ريـــــال، مقارنــــًة بارتفاع نسـبـتـه  0.43223لتبلغ 
مليار ريـال( في الربع السابـق، وسـجـلـت ارتـفـاًعـا  22428المئــة )

مليار ريـال(2 وارتـفـعـت  72227فــــي المئـــــة ) 2427سنوًيا بنسبــة 
نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القـطـاعـيـن الـخـاص والـعـام 

فـي الـمـئـــــــــة مـقـارنـة  20228من إجمالي الودائـــع المصرفية إلى 
 في المئة في نهاية الربع السابق2 20224بنسبة 

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

ارتفعت مطلوبات المصارف التجـاريـة مـن الـقـطـاع الـخـاص 
فـي الـمـئـة           727م بـنـسـبـة 0202خالل الربع الثاني مـن عـام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنـة  2.27422مليار ريـال( لتبلغ نحو  024.) 
مليـار ريــال( خـالل الـربـع  22222في المئة ) 20.بارتفاع نسبته 

 0.022في المئــــــــة  ) 2723السابق، وسجلت ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق2 وارتـفـعـت نسـبـة 

مطلوبات المصارف التجـاريـة مـن الـقـطـاع الـخـاص إلـى إجـمـالـي 
 2727م إلـى 0202الودائع المصرفية بنهاية الربع الثاني من عام 

في المئـــــة في نهايـــــــة الربع السابـــق  2427في المئة، مقارنة بنسبة 
 (42)رسم بياني رقـــــــم 

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

ارتفعت مطلوبات المصـارف الـتـجـاريـة مـن الـقـطـاع الـعـام 
فـي الـمـئـة           428م بـنـسـبـة 0202خالل الربع الثاني من عـام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنـة  77328مليار ريـال( لتبلغ حوالي  .042) 
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  424في المئة ) 228بانخفاض نسبته 

فــــي الـمـــئـــــة     .22السابق، في حين سجلت ارتفاًعا سنوًيا نــسبتـــه 
مليار ريـال( مقارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق2  4327) 

وارتفعت نسبة إجمالي مطلوبات المصارف الـتـجـاريـة مـن الـقـطـاع 
العام إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الثـانـي مـن عـام 

فـي  0722في المئة، مقارنـــة بنسبـة  0.27م إلى حوالي 0202
 (2  4المئــة في نهايــــة الربع السابــــق )رسم بياني رقم 
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 اًلئتمان المصرفي حسب ال شاط اًلقتصاد  4-4-3

بتحليل االئتمان المصرفي الـمـمـنـون لـ نشـطـة االقـتـصـاديـة 
يـالحـظ ارتـفـاع االئـتـمـان م، 0202خالل الربع الثانـي مـن عـام 

في  0720المصرفي الممنون للقطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسبة 
ولقطاع الزراعة وصـيـد األسـمـاك  بـنـسـبـة مليار ريـال(،  .2.2المئة )
لقطاع الماء والكهربـاء والـغـا  مليار ريـال(، و  022في المئــــــة ) 2724

ولقطاع مليار ريـال(،  722في المئة ) 427والخدمات الصحية بنسبة 
لقطاع الـتـمـويـل و مليار ريـال(،  822في المئـــة ) .02التجارة بنسبــــة 

لقطاع التعدين والـمـنـاجـم مليار ريال(، و  220في المئة )  024بنسبة 
ولقطاع الـبـنـاء والـتـشـيـيـد  مليون ريـال(،  772في المئة ) 227بنسبة 
ولـلـقـطـاعـات األخـرى     مـلـيـار ريـال(،  222في المئة ) 220بنسبة 
فـي حـيـن انـخـفـض  مليـار ريــال(2  7720في المئة ) 22.بنسبة 

في  324االئتمان المصرفي الممنون لقطاع النقل واالتصاالت بنسبــــة 
فـي  324مليار ريـال(، ولقطاع الخدمات كذلك بنـسـبـة  722المئـــة )
فـي  222مليار ريال(، ولقطاع الصناعة واإلنتا  بنسبـــــة .32المئة )
 مليار ريـال(2  228المئـــة )

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

مـلـيـار ريــال(   0.22في المئة ) 722ارتفاًعا نسبته طويل األجل 
في المـئـة     823مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته  20222ليبلغ نحو 

مليار ريـال( خالل الربع السابق، وشهد االئتمـان الـمـصـرفـي  3224) 
مـلـيـار ريــال(  7822فــي المئــــة ) 820قصير األجــــل ارتفاًعا نسبتــه 

فـي الـمـئـــة      724مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبـتـــــه  38228ليبلغ 
مليار ريـال( في الربع السابق2 في المقابل، شـهـد االئـتـمـان  0728) 

 2224فــي المئـــــة ) 427المصرفي متوسط األجـــل انخفاًضا نسبتــه 
 220مليار ريـال، مقارنة بارتـفـاع نسـبـتـه  07222مليار ريـال( ليبلغ 

 مليار ريـال( خالل الربع السابق2 .22في المئة )

 اًلحتياطيات ورأس المال واألرباح وفروع المصارف التجارية 4-5

انخفض رأس مال واحتياطيـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة خــالل 

مليار  2224في المئـــة ) 028م بنسبة 0202الربع الثاني من عام 
 .82مليار ريـال، مقارنًة بارتفاع نسبته  72820ريـال( ليبلغ حوالي 

مليار ريـال( في الربع السابـق، وسـجـل ارتـفـاًعـا  7027في المئة )
مليار ريال( مقارنًة في الـربـع  2823في المئة ) 422سنوًيا نسبته 

المقابل من العام السابق2 وانخفضت نسـبـة رأس مـال واحـتـيـاطـيـات 
المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهـايـة الـربـع 

في المئة مقـارنـة بـمـا نسـبـتـه  .222م إلى 0202الثاني من عام 
في المئة فـي الـربـع السـابـق2 وبـلـغـت أربـان الـمـصـارف  0223

مـلـيـار  2028م حـوالـي 0202التجارية في الربع الثاني من عام 
مليار ريـال في الربع السابق، أي بارتـفـاع  2027ريـال مقارنة بنحو 

مليار ريـال(، مقارنة بـارتـفـاع نسـبـتـه  227في المئة ) 427نسبته 
مليار ريـال( خالل الربع السابق2                                                                                               220في المئة ) 2223

وانخفض عدد فـروع الـمـصـارف الـتـجـاريـة الـعـامـلـة فـي 
م، 0202فرع في نهاية الربع الثاني من عام  2.2.2المملكة ليبلغ 

فرع مقارنة بالربع السابق، وانخفاض بمقدار  72أي بانخفاض قدره 
 فرًعا مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق2 27

 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 التجـاريـة مـن الـنـقـد  
فـي  2720م بنسـبـة 0202األجنبي خالل الربع الثاني من عام 

مليــــــــــار ريــــــــال،  30722مليار ريـال( ليبلغ قرابة   22222المئة  )
مـلـيـار ريــال(  .722في المئـــــــــــة ) 323مقــارنــــة بارتفاع نسبتــــه 

فـي  427خالل الربع السابق، كما سجل انخفاًضا سنوًيـا نسـبـتـه 
مليار ريـال(2 وبمقارنـة إجـمـالـي الـمـشـتـريــــات مـن  7728المئة  )

 028.المصارف المحلية بالربع السابق يالحظ انخفاضه بنسبــــة 
مليار ريـال(، وكذلك انخفضت المـشـتـريـات مــن  723.في المئـة )

مـلـيـــار ريــــــال(،  0822في المئـــــة ) 2.28البنك المركزي بنسبـــــة 
فـي الـمـئـة   7322وانخفضت المشتريـــــات من مصادر أخرى بنسبة 

مليار ريـال(، وانـخـفـضـت الـمـشـتـريــــــــــات مـن الـمـصـارف  2422) 
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مليار ريال(، في حين ارتفعت  024في المئة ) .22الخارجية بنسبة 
مليار ريــــــــال(  222في المئـة ) 228المشتريـــات من العمالء بنسبـــة 

 (72)رسم بياني رقم 

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

انخفض إجمالي مبيعات المصارف التجارية من النقد األجنبي 
فـي الـمـئـة           828م بـنـسـبـة 0202خالل الربع الثاني مـن عـام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــــــــة  37427مليار ريـال( ليبلغ نحـو  3722) 
مليـار ريــال( خـالل الـربـع  22022في المئــة ) 2723بارتفاع نسبته 

فـي الـمـئـة       20السابق2 وسجلت المبيعات ارتفاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
 المقابل من العام السابق2 مليار ريـال( مقارنًة بالربع  .822)

وبمقارنة مبيعات المصارف من النقد األجنبي بالـربـع السـابـق 
في الـمـئـة   27822يالحظ ارتفاع المبيعات لجهات حكومية بنسبة 

فـي  4328مليار ريال(، والمبيعات للبنك المركزي بـنـسـبـة  027) 
مليار ريال(، والمبيعات الـمـنـسـوبـة ألمـراض مـحـددة  227المئة )

)السفر إلى الخار ، التحويالت الشخصية، مقاولون أجانب، وتمويل 
  722فـي الـمـئـة ) 727الواردات واالستثمارات الخارجية( بـنـسـبـة 

مليار ريال(2 في المقابل، انـخـفـضـت الـمـبـيـعـات لـمـصـارف خـار  
مليار ريال(، والـمـبـيـعـــــــــــات  0222في المئة ) 728المملكة بنسبة 

مـلـيـار  422في المئـــــــــة ) 227لعمالء آخرين في المملكة بنسبة 
 222في المئة ) .2.2ريـال(، والمبيعات للو ارات والبلديات بنسبة 

في المـئـة   4723مليار ريال(، والمبيعات للمصارف المحلية بنسبة 
 (72)رســم بيانـــي رقـــم مليار ريال(  .772)

 

  امسسا: القطاع ال ارجي    ا                 

 التجارة ال ارجية                

م 0202ارتفعت قيمة الصادرات في الربع األول من عام 
مليار ريـال مقارنًة بنحو  02027في المئة لتبلغ نحو  2222بنسبة 

م، حـيـث 0202مليار ريـال في الربع المقـابـل مـن عـام  22223
 27027في المئة لتبلغ  .2.ارتفعت قيمة الصادرات النفطية بنحو 

فـي الـمـئـة  0720مليار ريـال، وارتفعت الصادرات األخرى بنحو 
مليـار ريـال2 فيما ارتفعت قيمة  222.)تشمل إعادة التصدير( لتبلغ 
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فـي  724م بنسبة 0202الواردات )سيف( في الربع األول من عام 
 27227م لـتـبـلـغ نـحـو 0202المئة مقارنًة بالربع المقابل من عام 

  مليار ريـال2 
 

 م زان المدفوعات               

 الحسا  الجار                  5-1

تشير التقديـرات األولـيـة إلـى تـحـقـيـق فـائـض فـي مـيـزان   
 7023م مقـداره 0202الحساب الجاري خالل الربع األول من عام 

مليار ريــال فـي الـربـع الـمـقـابـل  327مليار ريـال مقارنًة بعجز مقداره 
م2 ويعود ذلك إلى تسجيل فائض في ميـزان السـلـع 0202من عام 

مـلـيـار  7728مليار ريـال مقارنًة بفائض قدره  .082والخدمات قدره 
م، حيث سجل ميزان السلع فائًضا 0202في الربع المقابل من عام 

مليار ريـال حيث ارتـفـعـت قـيـمـة الصـادرات السـلـعـيـة  8724قدره 
مليـار ريــال مـقـارنـًة بـحـوالـي  02027في المئة لتبلغ  2222بنسبة 
م، وارتـفـعـت 0202مليار ريـال في الربع المقابل من عام  22223

مليار  20322في المئة لتبلغ  722الواردات السلعية )فوب( بنسبة 
مليار ريـال في الربع المقابـل مـن عـام  20222ريـال مقارنة بنحو 

ملـيـار ريــال  7.22م2 فيما ارتفع عجز حساب الخدمات من 0202
ملـيـار ريــال فـي الـربـع  7.28م إلى 0202في الربع األول من عام 

م2 وقد سجل صافي ميزان الدخل األولـي فـي 0202األول من عام 
مـلـيـار ريـال  4723م فائًضـا بـمـبـلـغ 0202الربع األول من عام 
مليار ريـال في الربع المـقـابـل مـن الـعـام  728مقارنة بعجز بحوالي 

في المئـة  2228السابق، وارتفع عجز حساب الدخل الثانوي بنسبة 
مـلـيـار ريــال فـي  7727مليار ريـال مقابل  7223ليصل إلى حوالي 

 الربع األول من العام السابق2

 : الحسا  الرأسمالي                    5-2

سجل بند الحساب الرأسمالي خالل الـربـع األول مـن عـام 
مليار ريــال مـقـابـل تـدفـق لـلـخـار   222م تدفًقا للخار  بقيمة 0202
 مليار ريـال في الربع المقابل من العام السابق2 220بنحو 

 : الحسا  المالي                 5-3

مـن األول سجل صافي االستثمارات المباشرة خالل الربع  
مليار ريـال، وذلك بسبب ارتفاع  7728م ارتفاًعا بقيمة 0202عام 

مـلـيـار  4027قيمة صافي حيا ة األصول المالية في الخار  بمبلغ 
ريـال، وارتفاع قيمة صافي تحّمل الخصوم في الداخل والتـي ُقـّدرت 

مليار ريـال2 وارتفع صافي استثمارات الحافظة بـمـبـلـغ  23.بحوالي 
مـلـيـار ريــال فـي  0323مليار ريـال، مقابل ارتفاع بمبلغ  4220

الربع المقابل من العـام السـابـق2 وانـخـفـض صـافـي االسـتـثـمـارات 
 7224مليار ريـال، مقابل ارتفـاع بـمـبـلـــــــــغ  0227األخرى بمبلغ 

مليـــــار ريـــــال في الربـــع المقابـــل من العام السابق2 وسـجـل صـافـي 
مليـار ريــال فـي الـربـع  2323األصول االحتياطية انخفاًضا بمبلغ 

مليــــار ريـــــال  2827م مقابل انخفاض بمبلــغ 0202من عام األول 
في الربـــع المقابـــل مـــن العــــام السـابـق، حـيـث انـخـفـضـت األصـول 

مليار ريـال )الناتج من انـخـفـاض  2.27االحتياطية األخرى بمبلغ 
مليار ريال وارتـفـاع بـنـد االسـتـثـمـار  7228بند عملة وودائع بمبلغ 
مليار ريـال( مقابل انخفاض بمبلغ  2727في األوراق المالية بمبلغ 

 مليار ريـال في الربع المقابل من العام السابق2 2327

 

ا: تطورات التق ية المصرفية   سادسا

 نظام سريع  6-1

انخفضت القيمة اإلجمالية لعمليات نظـام سـريـع خــــــالل  
فـي الـمـئـــــــــــــــــة            2.20م بـنـسـبـــــــة 0202الربــــع الثاني من عـــــام 

مـلـيـار ريــال، وبـلـغ  27.27.22مليار ريال( لتبلغ  0.27.22) 
مليار ريـال، فـي حـيـن  24.22.22مجموع قيم المدفوعات المفردة 

مـلـيـار ريــال2   2.22827بلغ مجموع المدفوعات المجمعة حوالي 
مـلـيـار ريــال،  0.27.22وبلغ مجموع مدفوعـات الـعـمـالء نـحـو 

في المئة عن الربع السابق2 وبلغ إجمالي قيمة  827بارتفاع نسبته 
مليـار ريــال، بـانـخـفـاض  20.2.820المدفوعات ما بين المصارف 

 في المئة عن الربع السابق2 2227نسبته 
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 مدى 6-2

بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خالل أجهـزة الصـرف اآللـي      
مـلـيـون  42420م مـا يـقـارب 0202خالل الربع الثاني  من عام 

مـلـيـار ريــال شـمـلـت  .2432عملية بإجمالي سحوبات نقدية قدره 
عمليات المصارف وعمليات مدى2 وبلغ إجمالي العمليـات الـمـنـفـذة 

م 0202من خالل أجهزة نقاط البيع خالل الربع الثاني من عـام 
ملـيـار  22822مليون عملية بإجمالي مبيعات قدره  2.02728نحو 

ريــال2 كــمـا بــلـغ إجــمـالـي عـدد أجــهـزة الصــرف اآللـي قـرابــة           
م، وبـلـغ 0202ألف جها  في نهاية الربع الثاني مـن عـام  2.22

عدد بطاقات الصرف اآللي المصدرة من المصارف الـمـحـلـيـة نـحـو 
مليون بطاقة2 فيما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع في نهاية الربع  7.20

 ألف جها 2 84824م حوالي 0202الثاني من عام 

 المقاصة 6-3

وبالنسبة إلحصاءات المقاصـة لـلـربـع الـثـانـي مـن عـام  
م، فقد بلغ عدد الشيـكـات الـمـقـدمـة مـن مـرف الـمـقـاصـــة 0202

ألف شيًكا بقيـمـة إجـمـالـيـة بـلـغـت  4.828)صـادرة وواردة( حوالي 
مليار ريـال، وبلـغ عـدد شـيـكـات األفـراد والـمـؤسـسـات نـحـو  8327
ملـيـار ريــال، فـيـمـا  4420ألف شيك بقيمة إجمالية بلغت  72422

ألف شـيـك بـقـيـمـة  3423بلـغ عدد الشيكـات بين المصارف حوالي 

  مليار ريـال2 4720إجمالية بلغت 

 سابعاا: تطورات سوق األسهم المح ية

حقق المؤشر العام ألسـعـار األسـهـم ارتـفـاًعـا ربـعـًيـا فـي  
في الـمـئـة لـيـبـلـغ        2222م بنسبة 0202نهاية الربع الثاني من عام 

في المئة في الـربـع  2422نقطة، مقارنًة بارتفاع نسبته  22.284
في المئة مقـارنـًة بـالـربـع  7022السابق، وحقق ارتفاًعا سنوًيا نسبته 

المقابل من العام السابق2 فيما انخفض عدد األسهم المـتـداولـة فـي 
في المئة لـيـبـلـغ حـوالـي  728م بنسبة 0202الربع الثاني من عام 

في المئة خالل  2827مليار سهم، مقارنًة بانخفاض نسبته  0223
الربع السابق2 في حين حقق عدد األسهم المتداولة ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا 

م2 في 0202في المئة مقارنًة بالربع المقابل من عام  0420نسبته 
المقابل، انخفضت القيمة اإلجمالية ل سهم المتداولة خـالل الـربـع 

 4022.في المئة لتبلغ نحو  322م بنسبة 0202الثاني من عام 
في المئـة خـالل الـربـع  422مليار ريـال، مقارنًة بانخفاض نسبته 

في المئة مـقـارنـًة  2.20السابق، فيما سجلت ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
 بالربع المقابل من العام السابق2

من جهة أخرى، ارتفعت القيمة السوقية ل سـهـم بـنـهـايـة  
 223في المئـة لـتـبـلـغ  222م بنسبة 0202الربع الثاني من عام 
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في المئة في نهاية الربع  728مليار ريـال مقارنًة بارتفاع بلغت نسبته 
 2822السابق، وحققت القيمة السوقية ل سهم ارتفاًعا سنوًيا بنسبـة 

في المئة مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق2 فـي حـيـن سـجـل 
م 0202إجمالي عدد الصفقات المنفذة خالل الربع الثاني من عـام 

مـلـيـون صـفـقـة،  .042في المئة ليبلغ حوالي  2222انخفاًضا نسبته 
في المـئـة فـي الـربــع الســـابــــــــق، فـيـمـا  .2.مقارنًة بانخفاض نسبـته 

في المـئــة مقارنــــــًة  8720سجـــــــل عدد الصفقات ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
 (2.بالربع المقابـل من العام السابق   )رسم بياني رقم 

 

ا: التطورات اإلشرافية والتشريعات المصرفية  الل الربع الثاني  ثام ا
 م2221من عام 

  قام البنك المركزي بـتـحـديـث الـمـتـطـلـبـات والـمـعـلـومـات الـال مـة
لكشوف الحسابات البنكية للعمالء، سعيًا إلى توحيد الحد األدنى 
من العمليات والمعلومات والتفاصيل التي ينبغي تضمينـهـا فـي 
كشوف الحسابات البنكية للعمالء وفق معايير موحدة لدى جميع 
البنوك والمصارف، ولما توفره تلك المعلومات من منفعة للـبـنـوك 
والمصارف في توفير اإلجابة على اسـتـفـسـارات الـعـمـالء عـن 

 العمليات التي تجرى على حساباتهم2

  أصدر البنك المركزي اإلجراءات الرقـابـيـة والـتـوعـويـة لـمـوظـفـي
الفروع وخدمة العمالء في البنوك والمصارف العاملـة بـالـمـمـلـكـة 
والتي تهدف إلى الحد من المخاطر التشغيلية المتعلقة بالتعامـل 
مع األنظمة البنكية، وضمان تنـفـيـذ الـعـمـلـيـات وفـقـًا لـ نـظـمـة 
والتعليمات والصالحيات المعتمدة لحماية البنـوك والـعـمـالء مـن 

 التعرض للخسائر2

  عـمـم الـبـنـك الــمـركـزي عـلـى الـبــنـوك والـمـصـارف وشـركــات
الـمـدفـوعـات الـعـامـلـة بـالـمـمـلــكـة بضـرورة اسـتـحـدا  وظـيـفــة 
متخصصة بمكافحة جريمة التستر التجاري، تتبع لمدير مكافحة 
مسل األموال وتمويل اإلرهاب وُتعنى بتحليـل حـاالت االشـتـبـاه 
بالتستر التجاري واإلبالغ عنهـا  حـرصـًا عـلـى حـمـايـة الـقـطـاع 

المالي وسمعته من إساءة االستـغـالل فـي عـمـلـيـات مسـل 
األموال وتمويل اإلرهاب أو الجرائم األصلية المرتـبـطـة بـهـا 

 ومنها التستر التجاري2 

  قام البنك المركزي بتحديث متطلبات التعيين في المناصـب
 القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة إلشرافه2

  أصدر البنك الـمـركـزي الـتـعـلـيـمـات الـمـوضـحـة لـاللـتـزامـات
والتعامالت المصرفيـة فـي ضـوء نـظـام اإلفـالس والئـحـتـه 
التنفيذية بهدف إيضان التزامات البـنـوك والـمـصـارف وفـق 
أحكام نظام اإلفالس والئحته التنفيذية باإلضافة إلى تيسـيـر 

 التعامالت المصرفية المرتبطة بإجراءات اإلفالس2

  أصدر البنك المركزي وثيقة خدمة التحويالت عـبـر نـظـام
المدفوعات الخليجية "آفـاق" الـخـاصـة بـالـقـطـاع الـمـصـرفـي 
المحلي والذي ُيعد رافدًا يضمن تدفق المدفوعات في القطاع 
المصرفي الـمـحـلـي وداعـمـًا لـنـشـاطـات الـتـجـارة الـثـنـائـيـة 
والمتعددة األطراف بما يسهم في تـعـزيـز الـتـعـاون والـتـكـامـل 

 االقتصادي بين دول المجلس2

  أكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة
بتمكين األم من فتح حسابات بنكـيـة فـر ـيـة عـن حسـابـهـا 
الرئيس ألبنائها الُقـّصـر، بـهـدف الـمـسـاهـمـة فـي تـمـكـيـن 

 األمهات من إدارة شؤون أبنائهم2

  أكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة
ضرورة وضـع سـيـاسـات وءجـراءات داخـلـيـة لـرهـن األسـهـم 
كضمانات مقابل التسهيالت االئتمـانـيـة وتسـجـيـل األسـهـم 
المرهونة في مركز إيداع األوراق الـمـالـيـة2 وذلـك امـتـدادًا 
للتنسيق المستمر بين البنك المركزي وهـيـئـة السـوق الـمـالـيـة 
لتنفيذ االختصاصات الموكـلـة إلـى الـجـهـتـيـن بـمـا يـعـز  

 اإلشراف والرقابة على القطاع المالي وتطويره2

  أكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة
ضرورة استكمال اإلجراءات ذات الـعـالقـة بـأتـمـتـة طـلـبـات 
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و ارة المالية المتعلقة بحسابات الجهات الحـكـومـيـة لـدى الـبـنـوك 
والمصارف التجارية العاملة بالمملكـة عـبـر الـبـوابـة اإللـكـتـرونـيـة 

 "حساب"2

  أكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة على
ضرورة تعريف "البنك المركزي السعودي" كبنك مشـارك يسـتـقـبـل 
حواالت العمالء عبر النظام السعودي للتحويالت المالية السريعة 
على القنوات اإللكترونية الخاصة بالبنك أو المصرف، والسـمـان 
ل فراد أو الشركات بتعريف حسابات البنك الـمـركـزي مـن ضـمـن 

 الجهات المسمون بالتحويل لها2

  أكد البنك المركزي على البـنـوك والـمـصـارف الـعـامـلـة بـالـمـمـلـكـة
بوجوب إيقاف أجهزة نقاط البيـع لـلـحـسـابـات الـبـنـكـيـة الـمـجـمـدة 
ل شخاص االعتباريين، مع التأكيد على تجمـيـد كـافـة الـحـسـابـات 
والتعامالت ل شخاص االعتباريين عند انتهاء صـالحـيـة الـوثـيـقـة 

 الال مة لمزاولة النشاط2




