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

مليار ريـال في الربع  08.2مليار ريـال مقارنًة بفائض مقداره 
 م.0222المقابل من عام 

ارتفعت القيمة اإلجمالية لعمليات نظام سريع خـــالل الربــــع 
 5.728.8في المئــــــــة ) 82.7م بنسبـــة 0202الرابع من عـــــام 

مليار ريـال،  22.282.5مليار ريـال( مقارنًة بالربع السابق، لتبلغ 
وبلغ إجمالي العمليات المنفذة من خالل أجهزة الصرف اآللي ما 

مليون عملية بإجمالي سحوبات نقدية قدرها  988.2يقارب 
 مليار ريـال شملت عمليات المصارف وعمليات مدى.  282.8

سجل المؤشر العام ألسعار األسهم ارتفاًعا ربعًيا في نهاية 
في المئة ليبلغ  9.8م بنسبة 0202الربع الرابع من عام 

نقطة. وارتفع إجمالي أصول صناديق االستثمار المدارة  7.572.8
مليار  28.8في المئـــة ) 8.2من قبل شركات االستثمار بنسبة 

 مليـــار ريـال.  022.8ريـال( ليبلغ 

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

)Reverse Repo Rate(  في المئة، وكــــذلك اإلبقاء  2.82عند
عند  )Repo Rate(على معـــدل عـــــائد اتفاقيــــات إعــــــادة الشـــــراء 

في المئة. واستقرت نسبة االحتياطي القانوني على الودائع  2.2
في المئة، وعلى الودائع الزمنية واالدخارية  8.2تحت الطلب عند 

في المئة. كما قرر البنك المركزي رفع سقف االشتراك  9.2عند 
مليار ريـال  8.2من “  أذونات ساما”األسبوعي للبنوك المحلية في 

م. وانخفض 0202220202مليار ريال ابتداًء من  22.2إلى 
متوسط أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة 

م ليصل 0202في الربع الرابع من عام  )SAIBOR(ثالثة أشهر
  في المئة. 2.7822إلى 

( خالل الربع 8سّجل عــــرض النقـــــود بتعريفــه الشامــــل )ن 
فـــي الــمئـــة،         0.2م ارتفاًعا ربعًيا نسبتــــــه 0202الرابع من عـــام 

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

مليـار ريـال، وسجل إجمالي  2.795.7م ارتفاًعا ليبلغ 0202عام 
مليار  2.822.0األصول االحتياطية للبنك المركزي ارتفاًعا ليبلغ 

 ريـال.

سجل إجمالي الودائع المصرفية خالل الربع الرابع من 
في المئــة مقارنًة بالربع السابق،  8.8م ارتفاًعا نسبته 0202عــــــام 

مليار ريـال. وبلغ إجمالي الموجودات  2.298.2ليبلغ نحو 
مليـــار ريـال،  0.282.8والمطلوبات للمصارف التجارية حوالي 

في المئـــة. وارتفعت مطلوبات  8.8مسجاًل بذلك ارتفاًعا بنسبة 
المصارف التجارية من القطاعين الخاص والعام بنسبة بلغت نحو 

 مليــــار ريـــــال.  0.072.8في المئة لتبلغ  0.7

 الم    الت ف                  
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: السياسة ال قدية  أوًلا

استمر البنك المركزي السعودي "سـامـا" فـي اتـبـاس سـيـاسـة  
نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار األسعار ودعم مـخـتـلـف الـقـطـاعـات 
االقتصادية بما يتالءم مع التطورات االقتصادية المحلية والـعـالـمـيـة، 
ودعم المصارف المـحـلـيـة لـلـقـيـــــــــام بـدورهـا الـتـمـويـلـي فـي االقـتـصـاد 
المحلي. واستمراًرا لدور البنك الـمـركـزي فـي تـفـعـيـل أدوات السـيـاسـة 
النقدية وتـعـزيـز االسـتـقـرار الـمـالـي، قـرر الـبـنـك الـمـركـزي السـعـودي 
تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات حتى نهاية الربـع األول مـن الـعـام 

م، وذلك لتمـكـيـن الـقـطـاس الـمـالـي مـن الـقـيـام بـدوره فـي دعـم 0202
قطاس المنشآت المتناهية الصـغـر والصـغـيـرة والـمـتـوسـطـة، واإلسـهـام 
في دعم التعافي االقتصادي والمحافظة على معدالت التوظيـف فـي 

 القطاس الخاص. 

 معدل العائد واًلحتياطي القا و ي 1-1

م، 0202قرر البنك المركزي خالل الربع الرابـع مـن عـام  
اإلبقاء على معــــدل عـــــائد اتفـــاقيات إعــــــــادة الــــــشـــــــــراء الــــــمـعـــــــــاكـس 

)Reverse Repo Rate(  في المئة، وكــــذلـك اإلبـقـاء  2.82عند
عـنـد   )Repo Rate(على معـــدل عـــــائد اتفاقيــــات إعــــــادة الشــــــــراء

في المئة، ويأتي ذلك استمراًرا لنهج البنك المركزي في الحفـا   2.2
 على االستقرار النقدي.

وقد بلغ المتوسط اليومي لـمـا قـام بـه الـبـنـك الـمـركـزي مـن  
مـلـيـون ريــال فـي الـربـع  2.02عمليات اتفاقيات إعادة الشـراء نـحـو 

مـلـيـون ريــال فـي الـربـع  77.8م مقارنًة بنحو 0202الرابع من عام 
م، فيما بلغ المتوسط اليومي التفاقـيـات إعـادة 0202الثالث من عام 

مـلـيـار ريــال لـلـربـع الـرابـع مـن عـام  222.8الشراء المعاكس نحو  
مليار ريـال في الـربـع الـثـالـث مـن عـام   57.8م مقارنة بنحو0202
 م. 0202

وظــلــت نســبــة االحــتــيــاطــي الــقــانــونــي عــلــى الــودائــع تــحــت  
في المئة، وعلى الودائـع الـزمـنـيـة واالدخـاريـة عـنـد  8.2الطلب عند 

 في المئة.  9.2

 أسعار الفائدة 1-2

قرر البنك المركزي السعودي رفع سقف إصدارات  
مليار  22.2مليار ريال إلى  8.2"أذونات ساما" األسبوعي من 

م، وذلك لتعزيز كفاءة البنوك 20202    220    02ريال ابتداًء من 
 في إدارة سيولتها. 

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

في المئة. وبلغ الفارق  2.7822م ليصل إلى نحو 0202من عام 
 )SAIBOR(بين متوسط أسعار الفائدة على الودائع بالريـال

لفترة ثالثة أشهر خالل الربع الرابع من عام  )LIBOR(والدوالر
 55نقطة أساس لصالح الريال، مقارنة بنحو  52م نحو0202

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

 ريـال. 8.88
 

 ثا ياا: التطورات ال قدية 

 عرض ال قود 2-1

( خالل الربع 8سّجل عــــرض النقـــــود بتعريفــه الشامــــل )ن  
ـــــــــــه 0202الــرابــع مــن عـــــــــام  ـــ ـــ فـــــــــي الــــــمــئـــــــــــة           0.2م ارتــفــاًعــا نســبــتـــ

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــًة  0.292.8مليار ريـال( لـيـبـلـغ نـحـو  52.8) 
مـلـيـــــــار ريــال( فـي الـربــــــــع  85.8فـي الـمـئـة ) 2.7بارتفاس نسبتـه 

ـــــــــــة           7.8الســابــــــق. كــمــا حــقــق ارتــفــاًعــا ســنــوًيــا نســبــتـــــــــــه  ـــ فــــــي الــمــئــــــ
مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربــع الـمـقـابـل مــن الـعـام السـابــق  259.2) 

 (.2)رســــم بيانـــي رقـــــــم 

( خـالل الـربـع الـرابـع 8وبتحليل مكونات عرض النقود )ن 
م، ُيـالحـا ارتـفـاس عـرض الـنـقـود بـتـعـريـفـه ال ـيـق 0202من عام 

ملـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  88.2في المئة ) 9.2( بنسبة بلغت نحو 2)ن
فـي الـمـئـة  52.8مليار ريـال مشكاًل مـا نســـــبـتـه  2.977.2حوالي 

فـي  2.8(، مقارنًة بـارتـفـاس نسـبـتـه 8من إجمالي عرض النقــــود )ن
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مليار  ريـال( خالل الربع السابق، وسجل ارتفاًعا سنـوًيـا  5.5)  المئة
مليار ريـال( مقارنًة بالربع الـمـقـابـل  022.5في المئة ) 28.5نسبته 

( فـقـد سـجـل خـالل الـربـع 0من العام السابق. أما عرض الـنـقـود )ن
 72.2فـي الـمـئـــــــــة ) 9.0م ارتفاًعـا نسـبـتـه 0202الرابع من عــــــــام 

مـلـيـار ريــال مشـكـاًل مـا نسـبـتـه  2.250.7مليار ريـال( ليبـلـغ نـحـو 
(، مـقـارنـة بـارتـفـاس 8في المئة من إجمالي عرض النقود )ن   22.8
مـلـيــار ريــال( فـي الـربــع السـابــق،  29.2فـي الـمـئــــــــة ) 2.7نسـبـتـه 

مـلـيـار ريــال(  280.2في المئـــة ) 2.8وسجل ارتفاًعا سنـــوًيا نسبته 
 مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق.

 القاعدة ال قدية 2-2

ارتــفــعــت الــقـــــاعــدة الــنــقـــــــــــديــة خــــــالل الــربــع الــرابــع مــــــن عـــــــــام 
 880.8مليار ريـال( لتبلغ   2.2فــي المـــــئة ) 2.8م بنـــــسبة 0202

مـلـيـار  0.8فـي الـمـئـة ) 2.7مليار ريـال، مقارنة بانخفاض نسـبـتـه 
فـي  7.5ريـال( في الربع السـابـق، وحـقـقـت ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـــــه 

مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق.   07.2المئــــة )
وبتحليل مكـونـات الـقـاعـدة الـنـقـديـة، يـالحـا أن الـودائـع لـدى الـبـنـك 

في   8.2م ارتفعت بنسبة 0202المركزي  في الربع الرابع من عام 
مليــــار ريــال، مــــقـارنـًة  222.2مليار ريـال( لتــبلغ نـــحو  8.8المئة )
مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع  0.2فــــــي الـمـــــئـة ) 2.7نــــســـــــبـتـه  بارتفـاس

 20.7فـي الـمـئـة ) 20.2السابق، وسجلت ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل مـن الـعـام السـابـق. بـيـنـمـا سـجـــل 

 2.7فـي الـمـئـــــــة ) 5.2النقد في الصندوق انخفاً ا ربـعـًيـا نسـبـتـه 
ملـيـــــــــار ريــــــال، مـقـارنــــــــًة بـانـخـفـاض  08.9مليار ريـال( ليبلغ نحو 

مليار ريـال( في الربع السابق، وسـجـل  8.2في المئة ) 2.8نسبتــــه 
مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة  2.2فـي الـمـئـة ) 5.5 انخفاً ا سنوًيا نسبته

بالربع المقابل مـن الـعـام السـابـق.  كـمـا انـخـفـض الـنـقـد الـمـتـــــــداول 
مليار ريــال( لـيـبـلـغ   2.5في المئـــة ) 2.8خـــارج المصـــارف بنسبة 

فـي الـمـئـة   2.7مليار ريـال، مقارنًة بانخفاض نسبته  025.8نحو 
مليار ريـال( في الربع السابق. وسجـــل ارتفاًعا سنويـــًا نسبته   2.8) 

مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العـام  28.2في المئـة ) 2.2
 السابق.

 ثالثاا: تطورات المركز المالي ل ب ك المركز  السعود 

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

مــلـيــــار ريــال. فــي  2.795.7م ارتــفـاًعــا لــيـبــلـغ نـحــو 0202عـــــــام 
المقابل، حقق إجمالي الودائع بالعملة المحلية لجهات أجنبية خــالل 

مـلـيـار  7.8م انـخـفـاً ـا لـيـبـلـغ نـحـو 0202الربع الرابع مــن عــــــام 
 ريــال.
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 األصول اًلحتياطية 3-1

سجل إجمالي األصول االحتياطية للبنك المركزي السعودي  
مليار  2.822.0م ارتفاًعا ليبلغ 0202خــالل الربع الرابع مــن عـــام 

ريـال. وبتحليل مكونات إجمالي األصـول االحـتـيـاطـيـة خــــالل الـربـع 
ــام   الــرابــع ـــ ـــ ـــــن عـ م مــقــارنــًة بــالــربــع الســابــق، ارتــفــع و ــع 0202مـ

مليار ريــال،  28.8االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي ليبلغ نحو 
ــبــلــغ  ــت ــخــارج ل ــيــة فــي ال ــمــال ــمــارات فــي األوراق ال ــث وارتــفــعــت االســت

مليار ريال وارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة  لـيـبـلـغ  2.222.2
مليار ريـال، في حين انـخـفـض الـنـقـد األجـنـبـي والـودائــع فـي  82.8

مليار ريـال،  واستقر احـتـيـاطـي الـذهـب عـنـد  898.9الخــــارج لتبلغ 
 مليار ريـال. 2.5

 

 رابعاا: تطورات ال شاط المصرفي

 الودائع المصرفية 4-1

سجل إجمالي الودائع الـمـصـرفـيـة خـالل الـربـع الـرابـع مـن   
مـلـيـار ريــال(  52.2في المئــــة ) 8.8م ارتفاًعا نسبته 0202عــــــام 

فـي  0.2مليار ريـال، مقارنـة بـارتـفـاس نسـبـتـه  2.298.2ليبلغ نحو 
مليار ريـال( خالل الربع السابق، وشهد ارتفاًعا سنوًيـا  87.2المئة )
مليار ريـال( مقارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل  298.2في المئـة ) 7.0نسبته 

 من العام السابق. 

وبتحليل مكونات الودائع حسـب الـنـوس خـالل الـربـع الـرابـع   
 9.8م، يت ح ارتفاس الودائع تحت الطلب بنـسـبـة 0202من عــــــام 
مـلـيـار ريــال،  2.070.5مليار ريـال( لتبلـغ نـحـو  88.8في المئة )

مليار ريـال( خالل الربع  7.8في المئة ) 2.8مقارنـة بارتفاس نسبته 
 25.8السابق، وحققت الودائع تحـت الطلب ارتـفـاًعـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 

مليار ريـال( مقارنًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام  278.8فـي المئــــــة )
فـي  8.2السابق. كما ارتفعت الودائــــــع الـزمـنـيـة واالدخـاريـة بـنـسـبـة 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــة  988.2مـلـيـار ريــال( لـتـبـلـغ  00.2الـمـئـــــة )
مــلــيــار ريـــال( خــالل الــربــع  8.8فــي الــمــئــة ) 2.8بــارتــفــاس نســبــتــه 

الـمـئـة       فـي  8.8السابق، في حيـن حـقـقـت انـخـفـاً ـا سـنـوًيـا نسـبـتـه 
ريـال( مقارنًة بالربع الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـق. فـي مليار  08.7) 

 2.2المقابل، سجلت الـــودائع األخـرى شبه النقدية انخفاً ا بـنـسـبـة 
مــليــــار ريــــال مقارنــــــــة  275.9مليار ريـال( لتبلغ  27.8في المئة )

مليار ريـال( خالل الربـع  00.8فــي المئــــــــة ) 20.0بارتفاس نسبتــــه 
فـي الـمـئــــــة         9.8السـابــــق، فـيــمـا حــــقــقـت انـخـفــاً ـا سـنـوًيــا نسـبـتــــــه 

مليار ريـال( مقارنًة بالربع المـقـابـل مـن الـعـام السـابـق )رســـــم  7.8) 
 (. 0بيـاني رقــم 

  موجودات ومط وبات المصارف التجارية 4-2

بلغ إجمالي الـمـوجـودات والـمـطـلـوبـات لـلـمـصـارف الـتـجـاريـة 
مـلـيـــــــار  0.282.8م حـوالـي 0202بنـهـايـة الـربـع الـرابـع مـن عـام 

 22.7فـي الـمـئـــــــة ) 8.8ريـال، مسجاًل بذلك ارتفاًعا ربعًيـا بـنـسـبـة 
مـلـيـار  98.7فـي الـمـئـــــــــــة ) 2.8مليار ريـال(، مقابل ارتفاس نسبته 

فـي  28.0ريـال( خالل الربع السابق، وسجل ارتفاًعا سنوًيا نسـبـتـه 
 مليار ريـال(. 897.8المئة )

 الموجودات والمط وبات األج بية ل مصارف التجارية 4-3

ســجــل إجــمــالــي األصــول األجــنــبــيــة لــلــمــصــارف الــتــجــاريــة   
فــــي  8.5م انخفاً ا نـــسـبـتـــــه 0202خالل الــربع الرابع مــن عــام 

مـلـيـار ريــال،  092.2ملـيـار ريــال( لـتـبـلـغ حـوالـي  29.8الـمـئــة )
مـلـيـار ريــال(  28.2فـي الـمـئـــــة ) 8.9مقارنــة بـانـخـفـاض نسـبـتـه 

فـي  0.5ارتـفـاًعـا سـنـويـًـا نسـبـتـه  خالل الربـع السـابـق، فـيـمـا شـهـد
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من الـعـام السـابـق،  5.8المئــة )

وشكلت األصول األجنبية للمصارف التجارية بنـهـايـة الـربـع الـرابـع 
فـي الـمـئـة مـن إجـمـالـي أصـول  7.9م ما نسـبـتـه 0202من عام 

فـي الـمـئـــــــــة فـي نـهـايـة  2.0المصارف التجارية مقارنًة بما نسبته 
الربع السابـــق. وسجلت المطلوبات األجنـبـيـة لـلـمـصـارف الـتـجـاريـة 

فـي  22.2م ارتـفـاًعـا نسـبـتـه 0202خالل الـربـع الـرابـع مـن عـام 
مـلـيـــار ريــال،  270.9مـلـيـار ريــال( لـتـبـلـغ حـوالـي  28.2المئة )

مـلـيـار ريــال(  22.2فــــــي الـمـــئـة ) 5.8مـقــارنًة بانخفاض نسـبـتـه 
 8.8خالل الربـع السابــق. في حين سجلت ارتفاًعا سنـويــًا نسبـتـــــه 
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مـلـيـار ريــال( مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن الـعـام  2.0فــي المــئـة )
فــي الــمــئــة مــن إجــمــالــي  5.2الســابــق، مشــكــلــًة بــذلــك مــا نســبــتــه 

في الـمـئـة فـي  5.2مطلوبات المصارف التجارية مقارنًة بما نسبته 
نهاية الربـع السـابـق. وبـذلـك، انـخـفـض صـافـي األصـول األجـنـبـيـة 

م بـنـسـبـة 0202للمصارف التجارية بنـهـايـة الـربـع الـرابـع مـن عـام 
مـلـيـار ريــال  58.8مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  80.5في المئة ) 80.5

مليار ريـال( خــــالل  9.2فــي المـئة ) 8.7مقــارنًة بانخفاض نسبتـه 
ق. في حين شهد صافي األصول األجنبية للـمـصـارف ــالربــــع الساب

مـلـيـار ريـال( مـقـارنـًة  0.2في الـمـئـة ) 9.0انخفاً ا سنوًيا نسبته 
 (.8بالربع المقابل من 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 

ملـيـار ريــال(  50.8في المئة ) 0.7م بنسبة 0202الرابع من عام 
فـي  0.5مليــــار ريــــــال، مـقـارنــــــــًة بـارتـفـاس نسـبـتـه  0.072.8لتبلغ 

مـلـيـار ريــال( فـي الـربـع السـابـق، وسـجـلـت ارتـفـاًعـا  85.8المئـــة )
مليار ريـال(. وانخفـ ـت  072.7فــــي المئـــــة ) 29.5سنوًيا بنسبــة 

نسبة مطلوبات المصارف التجارية مـن الـقـطـاعـيـن الـخـاص والـعـام 
فـي الـمـئـــــــــة مـقـارنـة  228.9من إجمالي الودائــــع الـمـصـرفـيـة إلـى 

 في المئة في نهاية الربع السابق. 227.2بنسبة 

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

ارتفعت مطلوبات المصارف التجاريـة مـن الـقـطـاس الـخـاص 
ــمــئــة           0.0م بــنــســبــة 0202خــالل الــربــع الــرابــع مــن عــام  فــي ال

مـلـيـار ريــال، مـقـارنـة  2.850.8مليار ريــال( لـتـبـلـغ نـحـو  87.8) 
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  82.2فـي الـمـئـة ) 8.2بارتفاس نسـبـتـه 

ــة            29.2الســابــق، وســجــلــت ارتــفــاًعــا ســنــوًيــا نســبــتــه  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ فــي الــمــئـــ
مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العـام السـابـق. فـي  025.2) 

حين انخف ت نسـبـة مـطـلـوبـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة مـن الـقـطـاس 
الخاص إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الـرابـع مـن عـام 

في المئــــــــة فـي  22.5في المئة، مقارنة بنسبة  22.8م إلى 0202
 (.9نهايـــــــة الربع السابـــق )رسم بياني رقـــــــم 

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

ارتفعت مـطـلـوبـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة مـن الـقـطـاس الـعـام 
ــمــئــة           9.2م بــنــســبــة 0202خــالل الــربــع الــرابــع مــن عــام  فــي ال

مـلـيـار ريــال، مـقـارنـة  822.0ملـيـار ريــال( لـتـبـلـغ حـوالـي  09.2) 
مــلــيــار ريـــال( خــالل الــربــع  9.5فــي الــمــئــة ) 2.2بــارتــفــاس نســبــتــه 

 88.2فــــي الـمـــئـــــة ) 25.5السابق، وسجلت ارتفاًعا سنوًيا نــسبتـــه 
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مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. وارتـفـعـت نسـبـة 
إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاس العام إلى إجـمـالـي 

م إلــى 0202الـودائـع الـمــصـرفـيـة فــي نـهـايــة الـربـع الــرابـع مـن عـام 
في المئـــة فـي نـهـايــــــــة  05.8في المئة مقارنـــة بنسبة  05.8حوالي 

 (.                         9الربع السابــــق )رسم بياني رقم 

 اًلئتمان المصرفي حسب ال شاط اًلقتصاد  4-4-3

بتحليل االئتمان المصرفي المـمـنـوأل لـةنشـطـة االقـتـصـاديـة 
م، يــالحــا ارتــفــاس االئــتــمــان 0202خــالل الــربــع الــرابــع مــن عــام 

 02.2المصرفي الممنوأل للقطاس الحكومي وشبه الـحـكـومـي بـنـسـبـة 
لـقـطـاس الـتـعـديـن والـمـنـاجـم بـنـسـبـة ، و مليار ريــال( 28.0في المئة )

 20.2ولقطاس التمويل بنـسـبـة مليار ريـال(،  9.2في المئة ) 22.2
فـي  5.8وللقطاعـات األخـرى بـنـسـبـة  مليار ريال(، 9.2في المئة )
ولقطاس الزراعة وصيد األسماك  بنـسـبـة  مليار ريـال(، 80.0المئة )
 0.8مليار ريـال(، ولقطاس الخدمـات بـنـسـبـة  2.8في المئــــــة ) 8.2

في حـيـن انـخـفـض االئـتـمـان الـمـمـنـوأل  . مليار ريال( 0.2في المئة )
 8.7في المئة ) 8.7لقطاس البناء والتشييد على أساس ربعي بنسبة 

فـي الـمـئـــــــة     8.9مليار ريال(، ولقطاس النقل واالتصـاالت بـنـسـبـــــــــة 

لــقـطــاس الـمــاء والـكــهــربــاء والــغــاز والــخــدمــات مـلــيــار ريـــال(، و  2.8) 
ولـقـطـاس الـتـجـارة  مليار ريـال(، 0.8في المئة ) 8.8الصحية بنسبة 

ولـقـطـاس الصـنـاعـة   مـلـيـار ريــال(،  2.0فـي الـمـئـــــــة ) 8.2بنسبــــة 
 .مليار ريـال( 9.8في المئـــة ) 0.8واإلنتاج بنسبــــة 

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

ـــتـــه الـــمـــصـــرفـــي طـــويـــل األجـــل  ـــفـــاًعـــا نســـب ـــمـــئـــة               7.8ارت فـــي ال
مليار ريـال، مقارنة بارتفاس  700.2مليار ريـال( ليبلغ نحو  58.8) 

مليار ريـال( خالل الربع السابـق، فـي  99.8في المئة ) 5.8نسبته 
 2.5حين شهد االئتمان المصرفي متوسط األجـــل انخفاً ا نسبتـــــه 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنـة  082.7مليار ريـال( ليـبـلـغ  2.5فــي المئــــة )
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  27.2فـي الـمـئـة ) 8.9بارتفاس نسـبـتـه 

السابق، وشهد االئتمان المصرفي قصير األجـــــل انـخـفـاً ـا نسـبـتـــــه 
مـلـيـار ريــال،  822.7مليار ريــال( لـيـبـلـغ  20.0فــي المئــــة ) 2.8

مـلـيـار ريــال( فـي  8.8فـي الـمـئـــة ) 2.8مقارنة بانخفاض نسـبـتـــــه 
 الربع السابق.
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 اًلحتياطيات ورأس المال واألرباح وفروع المصارف التجارية 4-5

ارتفع رأس مـال واحـتـيـاطـيـات الـمـصـارف الـتـجـاريـة خــالل 
مـلـيـار  2.8فـي الـمـئـــــــة ) 2.8م بنسبة 0202الربع الرابع من عام 
مـلـيـار ريــال مـقـارنـة بـانـخـفـاض نسـبـتـه  888.0ريـال( ليبلغ حوالي 

مليار ريـال( في الربع السابق، وسجل ارتفـاًعـا  8.5في المئة ) 2.2
مليار ريال( مقارنـًة فـي الـربـع  89.0في المئة ) 22.2سنوًيا نسبته 

المقابل من العام السابق. وانخفـ ـت نسـبـة رأس مـال واحـتـيـاطـيـات 
المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفـيـة فـي نـهـايـة الـربـع 

فـي الـمـئـة مـقـارنـة بـمـا نسـبـتـه  22.9م إلـى 0202الرابع مـن عـام 
في المئة في الربع السابق. وبلغت أرباأل المصارف التجارية  02.2

ملـيـار ريــال مـقـارنـة  22.2م حوالي 0202في الربع الرابع من عام 
مليـار ريــال فـي الـربـع السـابـق، أي بـانـخـفـاض نسـبـتـه  28.2بنحو 
 727.2مليار ريـال(، مقارنة بارتفاس نسبـتـه  2.2في المئة ) 29.5

                                                                        مليار ريـال( خالل الربع السابق.                                                                                               22.8في المئة )

وانــخــفــض عــدد فــروس الــمــصــارف الــتــجــاريــة الــعــامــلــة فــي 
م، 0202فرًعا في نهاية الربع الرابع من عام  0.229المملكة ليبلغ 

فــرًعــا مــقــارنــة بــالــربــع الســابــق، وانــخــفــاض  00أي بــانــخــفــاض قــدره 

 فرًعا مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. 50بمقدار 

 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  25.8م بـنـسـبـة 0202األجنبـي خـالل الـربـع الـرابـع مـن عـام 

مليـــــــــار ريــــــــال،  885.2مليار ريـال( ليبلغ حوالي  222.2المئة  )
مـلـيـار ريــال(  22.8في المئـــــــــة ) 20.2مقــارنــــة بانخفاض نسبتــــه 

في الـمـئـة          25.2خالل الربع السابق، وسجل انخفاً ا سنوًيا نسبته 
مليار ريـال(. وبمقارنة إجمالي المشتريــات من المصـارف  297.2) 

فـي الـمـئـــة      82.5المحلية بالربع السابق يـالحـا ارتـفـاعـه بـنـسـبـــــــــة 
مليار ريـال(، وكذلك ارتفعت المشتريات مـن البنك المركزي  02.0) 

مليـار ريـــال(، وارتفعت المشتريـــــات  22.8في المئـــــة ) 8.9بنسبـــــة 
مـلـيـار ريـال(،  5.2فـي الـمـئـة ) 98.8من مصـادر أخـرى بـنـسـبـة 

فـي  25.7وارتفعت المشتريـــــات مـن الـمـصـارف الـخـارجـيـة بـنـسـبـة 
مـلــيـار ريـال(، فـي حــيـن ارتـفــعـت الـمـشــتـريــــــــات مــن  88.7الـمـئــة )

ــة  ـــ ـــ ـــ ــة ) 25.5الــعــمــالء بــنــســب ــال(             27.0فــي الــمــئـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــلــيــار ريـ
 (.8)رسم بياني رقم 
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 مبيعات المصارف التجارية من ال قد األج بي 4-6-2

ارتفع إجمالي مبيعات المصارف التجـاريـة مـن الـنـقـد األجـنـبـي 
فــي الــمــئــة           22.7م بــنــســبــة 0202خــالل الــربــع الــرابــع مــن عــام 

مــلـيــار ريـــال، مــقـارنـــــــــــة  827.2مــلـيــار ريـــال( لــيـبــلـغ نـحــو  85.2) 
مـلـيـار ريــال( خـالل الـربـع  82.2في المئــة ) 9.5بانخفاض نسبته 

فـي الـمـئـة   25.7السابق. وسجلت المبيعات انخفاً ا سنوًيا نسـبـتـه 
 المقابل من العام السابق. مليار ريـال( مقارنًة بالربع  299.8)

وبمقارنة إجمالي مبيعات المصارف من النقد األجـنـبـي بـالـربـع 
فـي  25.8السابق يالحا انخفاض المبيعات للبنك المركزي بـنـسـبـة 

مليار ريال(، والمبيعـــــــات لـعـمـالء  خـريـن فـي الـمـمـلـكـة  2.0المئة )
مليار ريــال(، والـمـبـيـعـات لـلـوزارات  07.0في المئــــة ) 22.7بنسبة 

مـلـيـار ريـال(. فـي حـيـن  2.7فـي الـمـئـة ) 72.0والبلديـات بـنـسـبـة 
فـي الـمـئـة   07.2ارتفعت المبيعات لمصارف خارج المملكة بـنـسـبـة 

 98.7مليار ريال(، والمبيعات للمصـارف الـمـحـلـيـة بـنـسـبـة  57.2) 
مليار ريال(، والمبيعـات لـجـهـات حـكـومـيـة بـنـسـبـة  82.0في المئة )

مليار ريال(،  والمبيعات المنسوبـة ألرـراض  2.9في المئة ) 98.8
محددة )السفر إلى الخارج، التحويالت الشخصية، مقاولون أجـانـب، 

فـي الـمـئـة      5.2وتمويل الـواردات واالسـتـثـمـارات الـخـارجـيـة( بـنـسـبـة 
 (.8)رســم بيانـــي رقـــم مليار ريال(  8.7)

 

  امسسا: القطاع ال ارجي    ا                 

 التجارة ال ارجية                

م 0202انخف ت قيمة الصادرات في الربع الثالث من عام 
مليار ريـال مقارنـًة بـنـحـو  252.7في المئة لتبلغ نحو  82.9بنسبة 
م، حـيـث 0222مـلـيـار ريــال فـي الـربـع الـمـقـابـل مـن عـام  088.2

فـي الـمـئـة لـتـبـلـغ  82.7انخف ت قيمـة الصـادرات الـنـفـطـيـة بـنـحـو 
فـي  9.9مليار ريـال، وانخف ت الصادرات األخرى بنـحـو  227.9

مــلــيـــــار ريـــال. فــيــمــا  88.9الــمــئــة )تشــمــل إعــادة الــتــصــديــر( لــتــبــلــغ 
م 0202انخف ت قيمة الواردات )سيف( في الربع الثالث مـن عـام 

م لتبلغ 0222في المئة مقارنًة بالربع المقابل من عام  02.8بنسبة 
  مليار ريـال.  229.0نحو 

 م زان المدفوعات               

 الحساب الجار                  5-1

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

مـلـيـار ريــال فـي الـربـع  08.2مليار ريــال مـقـارنـًة بـفـائـض مـقـداره 
م. ويعود ذلك إلى تسجيل فائض في ميـزان 0222المقابل من عام 

 87.2مليار ريـال مقارنًة بفائض قدره  08.2السلع والخدمات قدره 
م، حيث سجل ميزان السـلـع 0222مليار في الربع المقابل من عام 

مـلـيــار ريــال بـالــررـم مـن انــخـفـاض الصــادرات  88.5فـائً ـا قـدره 
مـلـيـار ريــال مـقـارنـًة  252.7في المئة لتبلـغ  82.9السلعية بنسبة 

م، 0222مليار ريـال في الـربـع الـمـقـابـل مـن عـام  088.2بحوالي 
فـي الـمـئـة لـتـبـلـغ  02.2وانخف ت الواردات السلعية )فوب( بنسبة 

مـلـيـار ريــال فـي الـربـع  288.9مليار ريـال مقارنة بـنـحـو  229.0
م. فيما تحسن عجز حسـاب الـخـدمـات مـن 0222المقابل من عام 

 82.8م إلـى 0222مليار ريـال في الربع الثـالـث مـن عـام  98.5
م. وقـد سـجـل صـافـي 0202مليار ريـال في الربع الثالث من عـام 

م فـائً ــا 0202مـيـزان الـدخـل األولـي فــي الـربـع الـثـالـث مـن عـام 
مـلـيـار ريــال  0.0مليار ريال مقارنة بفائـض بـحـوالـي  02.2بمبلغ 

في الربع المقابـل مـن الـعـام السـابـق، وارتـفـع عـجـز حسـاب الـدخـل 
مـلـيـار  87.0فـي الـمـئـة لـيـصـل إلـى حـوالـي  20.8الثانوي بنسبة 
 مليار ريـال في الربع الثالث من العام السابق. 89.2ريـال مقابل 

 : الحساب الرأسمالي                    5-2

سجل بند الحساب الرأسمالي خـالل الـربـع الـثـالـث مـن عـام 
مليار ريــال مـقـابـل تـدفـق لـلـخـارج  2.2م تدفًقا للخارج بقيمة 0202
 مليار ريـال في الربع المقابل من العام السابق. 0.2بنحو 
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 : الحساب المالي                 5-3

مـن الثالث سجل صافي االستثمارات المباشرة خالل الربع  
ملـيـار ريــال، وذلـك بسـبـب ارتـفـاس  0.2م ارتفاًعا بقيمة 0202عام 

مـلـيـار  5.2قيمة صافي حيازة األصول المالـيـة فـي الـخـارج بـمـبـلـغ 
ريـال، وارتفاس قيمة صافي تحّمل الخصوم في الداخـل والـتـي ُقـّدرت 

مليار ريـال. وارتفع صافي استثمارات الـحـافـظـة بـمـبـلـغ  8.2بحوالي 
مـلـيـار ريــال فـي  22.0مليار ريـال، مـقـابـل انـخـفـاض بـمـبـلـغ  2.0

الربع المقابل من العام السابق. وارتفع صافي االسـتـثـمـارات األخـرى 
مليــــــــــار ريــــــــــال  52.2مليار ريـال، مقابل ارتفاس بمبلــــغ  2.7بمبلغ 

فـي الــربــــــــع الــمــقـابـــــــــل مـن الــعــام السـابــق. وســجــل صــافــي األصــول 
من عـام الثالث مليار ريـال في الربع  2.5االحتياطية ارتفاًعا بمبلغ 

مـلـيـــــــــار ريــــــــــال فـي الـربــــــع  92.0م مقابل انخفاض بمبلــــغ 0202
المقابـــل مـــن العــــام السابق، حيـث انـخـفـ ـت األصـول االحـتـيـاطـيـة 

مـلـيـار ريــال )الـنـاتـج مـن انـخـفـاض بـنـد عـمـلـة  2.8األخرى بمبلـغ 
مليار ريال وارتفاس بنـد االسـتـثـمـار فـي األوراق  00.9وودائع بمبلغ 
 92.2مـلـيـار ريــال( مـقـابـل انـخـفـاض بـمـبـلـغ  00.2المالية بمـبـلـغ 

 مليار ريـال في الربع المقابل من العام السابق.

ا: تطورات التق ية المصرفية والشمول المالي  سادسا

  ظام سريع  6-1

ارتفعت الـقـيـمـة اإلجـمـالـيـة لـعـمـلـيـات نـظـام سـريـع خــــــالل  
فــي الــمــئـــــــــــــــــــــــة            82.8م بـنــســبـــــــــة 0202الـربـــــــــــع الــرابــع مــن عـــــــــــــام 

مــلــيــار ريـــال، وبــلــغ  22.282.5مـلــيــار ريــال( لــتــبــلــغ  5.728.8) 
مليـار ريــال، فـي حـيـن  27.702.8مجموس قيم المدفوعات المفردة 

مـلـيـار ريــال.  2.222.2بلغ مجموس المدفوعـات الـمـجـمـعـة حـوالـي 
مــلــيــار ريـــال،  0.998.2وبــلــغ مــجــمــوس مــدفــوعــات الــعــمــالء نــحــو 

فـي الـمـئـة عـن الـربـع السـابـق. وبـلـغ إجـمـالـي  00.8بارتفاس نسبته 
مــلــيــار ريـــال،  28.928.8قــيــمــة الــمــدفــوعــات مــا بــيــن الــمــصــارف 

 في المئة عن الربع السابق. 88.2بارتفاس نسبته 

 مدى 6-2

بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خالل أجـهـزة الصـرف اآللـي      
مــلــيــون  988.2م مــا يــقــارب 0202خــالل الــربــع الــرابــع مــن عــام 

مـلـيـار ريــال شـمـلـت  282.8عملية بإجمالي سحوبات نـقـديـة قـدره 
عمليات المصارف وعمليات مدى. وبلغ إجمالي العـمـلـيـات الـمـنـفـذة 
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م 0202من خالل أجهزة نـقـاا الـبـيـع خـالل الـربـع الـرابـع مـن عـام 
مـلـيـار  228.8مليون عملية بإجـمـالـي مـبـيـعـات قـدره  287.2نحو 

ريــــال. كـــمـــا بـــلـــغ إجـــمـــالـــي عـــدد أجـــهـــزة الصـــرف اآللـــي حـــوالـــي            
م، وبـلـغ 0202ألف جهاز في نهـايـة الـربـع الـرابـع مـن عـام  27.8

عدد بطاقات الصرف اآللي المصدرة من المـصـارف الـمـحـلـيـة نـحـو 
مليون بطاقة. فيما بلغ عدد أجهزة نقاا البيع في نهاية الربـع  89.8

 ألف جهاز. 802.2م حوالي 0202الرابع من عام 

 المقاصة 6-3

وبــالــنــســبــة إلحصــاءات الــمــقــاصــة لــلــربــع الــرابــع مــن عــام  
م، فــقــد بــلــغ عــدد الشــيــكــات الــمــقــدمــة مــن رــرف الــمــقــاصـــــة 0202

ألـف شـيـًكـا بـقـيـمـة إجـمـالـيـة بـلـغـت  875.2)صـادرة وواردة( حوالي 
مـلـيـار ريـــال، وبـلـغ عـدد شــيـكـات األفـراد والــمـؤسـسـات نـحــو  25.9
مـلـيـار ريــال، فـيـمـا  80.9ألف شيك بقيمة إجمالية بـلـغـت  929.8

ألـف شـيـك بـقـيـمـة  22.8بلـغ عدد الشيكـات بين المصـارف حـوالـي 
  مليار ريـال. 98.2إجمالية بلغت 

 

 سابعاا: تطورات سوق األسهم المح ية

حقق المؤشر العام ألسعار األسهم ارتفاًعا ربعًيا في نهايـة  
ــنــســبــة 0202الــربــع الــرابــع مــن عــام  ــلــغ        9.8م ب ــب ــي ــمــئــة ل فــي ال

فـي الـمـئـة فـي الـربـع  29.2نقطة، مقارنًة بارتفاس نسبته  7.572.8
فـي الـمـئـة مـقـارنـًة بـالـربـع  8.5السابق، وحقق ارتفاًعا سنوًيا نسبـتـه 

المقابل من العام السابق. وارتـفـع عـدد األسـهـم الـمـتـداولـة فـي الـربـع 
 08.2في المئة ليبلـغ حـوالـي  28.2م بنسبة 0202الرابع من عام 

فـي الـمـئـة خـالل الـربـع  92.5مليار سهم، مـقـارنـًة بـارتـفـاس نسـبـتـه 
 022.8السابق. وحقق عدد األسهم المتداولة ارتفاًعا سنـوًيـا نسـبـتـه 

م. فـيـمـا ارتـفـعـت 0222في المئة مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن عـام 
الـقــيـمــة اإلجــمـالــيـة لـةــسـهــم الــمـتــداولـة خـالل الـربــع الــرابـع مـن عــام 

مـلـيـار ريــال،  888.8في المئـة لـتـبـلـغ نـحـو  87.5م بنسبة 0202
في المئة خالل الربع السابق، وسجلت  9.0مقارنًة بانخفاض نسبته 
في المـئـة مـقـارنـًة بـالـربـع الـمـقـابـل مـن  028.9ارتفاًعا سنوًيا نسبته 

 العام السابق.

في المقابل، انخف ت القيمة السوقية لةسهم بنهايـة الـربـع الـرابـع 
مـلـيـار ريــال  2.2فـي الـمـئـة لـتـبـلـغ  2.8م بـنـسـبـة 0202من عام 

فــي الـمــئــة فــي نـهــايــة الــربــع  22.2مـقــارنــًة بــارتـفــاس بــلــغــت نســبــتــه 
 2.2السابق، وحققت القيمة السوقية لةسهم ارتفاًعـا سـنـوًيـا بـنـسـبـة 

في المئة مقارنًة بالربع المقابل من الـعـام السـابـق. وسـجـل إجـمـالـي 
م ارتـفـاًعـا 0202عدد الصفقات المنفذة خالل الربع الرابع من عـام 

مـلـيـون صـفـقـة، مـقـارنـًة  02.5في المئة ليبلغ حوالي  88.9نسبته 
في المـئة في الربـع السـابــــق، وسـجـــــــــــــــل عـدد  52.0بارتفاس نسبـته 

في المـئــــة مـقـارنــــــــــًة بـالـربـع  092.8الصفقات ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
 (.5المقابـل 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 الــرابــع مــن عــام 

مـلـيـــــــار ريــال،  022.8مليار ريـال( ليبلـغ  28.8في المئـــة ) 8.2
مـلـيـار ريــال( فـي  29.8فـي الـمـئـــــــة ) 7.2مقارنـة بارتفاس نسبتــــه 

فـي الـمـئـة        82.2الربع السابق. في حين حقق ارتفاًعا سنوًيا نسبته 
 مليار ريـال( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. 92.7)

وبـتــحــلــيــل إجــمــالــي صــنــاديــق االســتــثــمــار، يــالحــا ارتــفــاس  
فـي  2.8م بنسبـة 0202األصول المحلية في الربع الرابع من عام 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنــــــًة  292.5مليـــــــار ريــال( لـتـبـلـــــــغ  2.7المئة )
مليار ريـال( في الربع السابق،  5.2في المئـــة ) 9.2بارتفاس نسبته 

فــــي الـمـئـــــة    20.2وحققت األصول المحـليــة ارتفاًعا سنوًيا نسبـتـــــه 
مــلـيــار ريـــال( مـقــارنــًة بــالـربــع الــمــقـابــل مــن الـعــام الســابــق.  25.2) 

م 0202وسجلت األصــول األجـنـبـيـة خـالل الـربـع الـرابـع مـن عـام 
 52.0مليار ريــال( لـتـبـلـغ  20.2في المئــــة ) 08.8ارتفاًعا نسبته 

ـــال، مـــقـــارنـــًة بـــارتـــفـــاس نســـبـــتـــه  ـــة                 22.2مـــلـــيـــار ريـ ــــ ــــ فـــي الـــمـــئــــ
مليار ريـال( في الربع السابق، وسجلت ارتفاًعا سنوًيا نسـبـتـه  8.8) 

مليـــــار ريــــال( مقارنـــًة بالربــــــع الـمـقـابــــــــل  88.5في المئة ) 205.2
 مــن العـــام السابــــق.
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وارتـفــع عــدد مشــتـركــي الصــنـاديــق االســتـثــمـاريــة فــي الــربــع   
ألـف مشـتـرك(  2.8في المئـــة ) 2.2م بنسبة 0202الرابع من عام 
فـي  0.8ألف مشــترك، مقـارنـًة بـارتـفـاس نسـبـتـه  887.2ليـــبلغ نحو 
ــئــة ) ـــ ـــ ـــ ـــ ألــف مشــتــرك( فــي الــربــع الســابــق، وســجــل عــدد  7.2الــمـــ

ألــف  02.0فــي الــمــئــة ) 7.7الــمــشــتــركــيــن ارتــفــاًعــا ســنــوًيــا نســبــتــه 
مشترك( مقارنًة بالربع المقابل من العام السابق. أّمـا بالنـــــسـبـة لــعـدد 
الصـــــناديـق العاملـة فقد انخفض عددها بصندوق واحد ليسـتـقـر عـنـد 

م مــقـارنــًة بــالـربــع 0202صــنـدوًقــا فـي الـربــع الــرابـع مـن عـام  089
 السابق.

 

تاسعاا: التطورات اإلشرافية والتشششريشعشات الشمشصشرفشيشة  ش ل الشربشع 
 م2222الرابع من عام 

  قام الـبـنـك الـمـركـزي بـتـحـديـث تـعـلـيـمـات ونـمـاذج الـعـوائـد عـلـى
األصول والخصوم والتي تهدف إلى تمكين البنك المـركـزي مـن 
تحليل الـبـيـانـات الـمـالـيـة الـمـقـدمـة والـمـتـعـلـقـة بـأسـعـار األصـول 

 والخصوم وتحديد أثرها على القطاس المصرفي.

  قام البنك المركزي باستحداث الصيغتين النـمـوذجـيـتـيـن التـفـاقـيـة
فتح حساب بنكي جاٍر لةفـراد واألشـخـاص االعـتـبـاريـيـن والـتـي 

تهدف إلى تيسير وتـنـظـيـم إجـراءات فـتـح الـحـسـابـات الـبـنـكـيـة، 
يجاد أحكام وشروا وا حة تحقق عدالة التعامالت.  وا 

  قام الـبـنـك الـمـركـزي بـإصـدار تـعـلـيـمـات اعـتـمـاد الـرقـم الـمـوحـد
( 8الصادر عن مركز الـمـعـلـومـات الـوطـنـي الـمـبـتـد  بـالـرقـم )

محل رقم السجل التـجـاري لـلـمـنـشـآت رـيـر الـحـكـومـيـة، بـهـدف 
( الخاص بـاعـتـمـاد الـرقـم 008تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم )

( لــيــكــون رقــًمــا مــوحــًدا لــلــمــنــشــآت رــيــر 8الــمــبــتــد  بــالــرقــم )
الحكومية، ومنـع اسـتـخـدام الـتـرقـيـم الـعـشـري الـخـاص بـالسـجـل 

 المدني.

  قام البنك الـمـركـزي بـتـحـديـث دلـيـل إجـراءات الـتـقـيـيـم الـداخـلـي
لكفاية السـيـولـة لـغـرض تـحـسـيـن تـلـك الـتـعـلـيـمـات لـتـتـوافـق مـع 

 أف ل الممارسات الدولية.

  "قام الـبـنـك الـمـركـزي بـإصـدار تـعـلـيـمـات مـنـتـج "الـبـنـاء الـذاتـي
للتمويل العقـاري انـطـالًقـا مـن دوره فـي حـمـايـة حـقـوق عـمـالء 
المؤسسات المالية الـخـا ـعـة إلشـرافـه، وحـرًصـا عـلـى سـالمـة 

 قطاس التمويل العقاري وتحقيق االستقرار المالي.

  أكد البنك المركزي على  رورة قيام البنوك والمصارف بتوفير
كميات كافية من الفئات النقدية الصـغـيـرة والـعـمـالت الـمـعـدنـيـة 
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لتلبية طلبات الجمهور المتعلقة بالحصول عليها أو اسـتـبـدالـهـا، 
 وأن يتاأل ذلك للجميع وفي كافة الفروس.

  حّدث البنك المركزي قوالب اإلشعارات النصية المرسلة لـعـمـالء
المؤسسات المالية لعمليات بطاقات مـدى، وذلـك حـرًصـا عـلـى 
 رفع وعي للعمالء من خالل رسائل اإلشعار للعمـلـيـات الـمـنـفـذة

 على حساباتهم وع وياتهم ومحافظهم اإللكترونية.

  أكد البنك المركزي على كافة الـبـنـوك والـمـصـارف الـعـامـلـة فـي
المملكة عدم االمـتـنـاس عـن مصـادرة خـطـاب ال ـمـان الـبـنـكـي 
بغرض افتتاأل أحد إجراءات اإلفالس وتعليق الـمـطـالـبـات تـجـاه 
العميل اآلمر بإصدار الخطـاب، وذلـك اسـتـنـاًدا عـلـى الـمـبـاد  
الــقــ ــائــيــة واألعــراف الــمــصــرفــيــة الــمــســتــقــرة فــي شــأن خــطــاب 
ال مان البنكي الذي ُيمثل التزاًما أصلًيا ومباشـًرا ومسـتـقـاًل فـي 
ذمة البنك الُمصدر بمعزل عـن الـظـروف الـمـحـيـطـة بـالـعـمـيـل، 
وبهدف الحـفـا  عـلـى سـمـعـة االئـتـمـان فـي الـمـمـلـكـة واسـتـقـرار 

 المعامالت المصرفية.

  أكد البنك المركزي على البنوك والـمـصـارف وشـركـات الـتـمـويـل
العاملة بالمملكة االكتفاء بتسجيـل عـمـلـيـات الـتـصـرف الـعـقـاري 
عبر البوابة اإللكتـرونـيـة لـلـتـصـرفـات الـعـقـاريـة وسـداد ال ـريـبـة 
المستحقة عبرها، وعدم مطالبة العمالء بالتـسـجـيـل فـي  ـريـبـة 
الـقـيـمـة الـمـ ـافـة لـلـتـوريـدات الـعـقـاريـة الـُمـعـفـاة بـمـوجـب األمـر 

( الـقـا ـي بـإعـفـاء الـتـوريـدات الـعـقـاريـة مـن 79الملكي رقم )أ2
  ريبة القيمة الم افة. 

 

 




