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تقرير التطورات النقدية واملصرفية للربع الثاني من عام 7102

بقي معرل عائـر اتـفـاهـيـات حعـار الشـ ار

Repo

نسبتــه  1.1في المئ ــة ،بينما ارتفعت مطلوبات الـمـرـار

 )Rateرون تغيير عـنـر  7فـي الـمـئـة وهـر تـم رفـا مـعـرل

التجارية من القطاعين الخاص والعام خالل الـربـا الـيـانـي

عائر اتفاهيات حعار الش ار المعاكس Reverse Repo

من عام 7112م بنسبة  1.1فـي الـمـئـة لـتـبـلـ 1116.1

 )Rateمن  1.11في المئة الـق  1.76فـي الـمـئـة خـالل

مليار ريـال.

الربا الياني من عام 7112م .و تم اإلبقـ ــا علـق نسـب ـ ـ ـ ــة

وتشير التـقـريـرات ايولـيـة حلـق تـئـقـيـ فـائـ

االئتياط ـي القانوني علق الورائ ــا تئت الطلـ ــال عـن ـ ـ ـ ــر 2

م ـي ـاان ال ـئ ـســاال ال ـجــارو خــالل ال ـربــا ايول مــن عــام

في المئــة ،وعلق الورائ ـ ـ ــا الامني ــة واالرخارية عـنـر  2فـي

7112م مقراره  7..2مـلـيـار ريــال مـقـارنـة بـعـجـا مـقـراره

المـئـة .كـمـا اسـتـمـرت الـمـ سـسـة فـي الـئـفـاي عـلـق سـقـ

 21.7مليار ريـال فـي الـربـا الـمـقـابـل مـن الـعـام السـابـ .

االشتراك ايسبوعي للبنوك المئلية فـي زةونـات الـمـ سـسـة

وانخفضت القيمة اإلجمالية لـعـمـلـيـات نـيـام سـريـا

مـتـوسـط

خالل الربـا الـيـانـي مـن عـام 7112م بـنـسـبـة  17.2فـي

الـمـئـلـيـة لـم ــر

ال ـم ـئــة ل ـت ـب ـل ـ  16412.1م ـل ـيــار ري ــال .وب ـل ـ حج ـمــالــي

ياليـة زشار  )SAIBORفي الربـ ـ ـ ــا الـيـانـي مـ ــن عـ ـ ـ ـ ــام

العمليات المنفـة مـن خـالل زجـاـا الرـر

اللـي خـالل

7112م ليرل حلق  1.217فـي المئ ـ ـ ــة.

الربا الياني من عام 7112م مـا يـقـارال  612.1مـلـيـون

من  4مليار ريـال الق  .ملـيـار ريــال .وانـخـفـ
زسعار الفائر علق الورائا بين المر ــار

وئق ـ ـ عـ ــر

النق ـ ـ ــور بـتـعـريـف ـ ــه الشـامـ ـ ـ ــل ن).

خالل الربا الياني من ع ــام 7112م ارتفاعاً نسبت ـ ـ ــه 1..

عملية بإجمالي سئوبات نـقـريـة هـرر ـا  141مـلـيـار ريــال
شملت عمليات المرار وعمليات مرى.

في المئة ،وارتفعت القـاعر الـنـق ـ ـ ــريـة خـ ــالل الـربـا الـيـانـي

وارتفـا الـمـ شـر الـعـام يسـعـار ايسـاـم فـي نـاـايـة

مــن ع ــام 7112م بن ـ ــسبة  1.2فــي الم ـ ــئة لـتـبـلـ .12.1

الربا الياني من عام 7112م بنسبة  1.1في المئـة لـيـبـلـ

م ـلـيــار ري ــال ،وتشـيــر الـبـيــانــات ايولـيــة ل ـلـمــركــا الـمــالــي

 2276.2نـقـطــة .كـمــا ارتـفـعـت الـقـيـمــة السـوهـيـة لـ ـسـاــم

للم سسة حلق زن حجمالي الـمـوجـورات ايجـنـبـيـة هـر سـجـل

بـنـاـايـة الـرب ــا الـيـانـي مــن عـام 7112م بـنـسـبـة  2.2فــي

خالل الربا الياني من عام 7112م انخفاضاً نسـبـتـه 1.1

الـمـئـ ـ ـ ــة لـتـبـلـ  1212مـلـيـار ريــال مـقـارنــة بـنـاـايــة الـربــا

في المئ ـ ــة ليبل  1111.7مليـار ريـال ،كما سجل حجمالـي

الساب .

ايرول االئتياطية لم سسة النقر خالل الربا الـيـانـي مـن

وارتفا حجمالي زرول رناري االسـتـيـمـار الـمـرار

عــام 7112م ان ـخ ـفــاض ـاً نس ـب ـتــه  1.1فــي ال ـم ـئــة ل ـي ـب ـل ـ

مــن هـبـ ــل شــركــات االسـتـيـمــار فــي الـربــا ايول مــن عــام

 1122.2مليار ريـال.

7112م بنسبة  14.1في الـمـئ ـ ـ ــة لـيـبـلـ  112.6مـلـي ـ ـ ــار

وسـجــل حجـمــالــي الــورائــا الـمـرـرفـيــة خــالل الـربــا

3

فـي

ري ــال .وارتـفــا الـمـمـنــوس الـفـعـلــي مــن مـ سـســات االهـ ار

الياني من عام 7112م ارتفاعاً نسـبـتـه  1.1فـي الـمـئ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ال ـم ـت ـخ ـر ـرــة ال ـئ ـكــوم ـيــة خــالل ال ـربــا ال ـ اربــا مــن عــام

ليبل نئـو  11.6مـلـيـار .كـمـا بـلـ حجـمـالـي الـمـوجـورات

7111م بنسبة  71.1في المئة ،وارتفا حجمالـي الـقـرو

والمطلوبات للمرار التجـاريـة بـنـاـايـة الـربـا الـيـانـي مـن

المسرر في الربا الرابا مـن عـام 7111م بـنـسـبـة 27.1

عام 7112م ئوالي  7747.4مليـ ـ ــار ريــال ،زو بـارتـفـا

في المئة وةلك ئسال زئرث البيانات المتوفر .
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ة

والً:

-

ق ة

استمرت م سسة النقر العربي السعورو في اتبا
سياسة نقرية تار
مختل

حلق تئقي

استقرار ايسعار ورعم

القطاعات االهترارية بما يتال م ما التطورات
المئلية

االهترارية المئلية والعالمية ورعم المرار

للقيـ ــام برور ا التمويلي في االهترار المئلي ،وهر هامت
الم سسة خالل الربا الياني من عام 7112م بإج ار
بع

التعريالت علق زروات السياسة النقرية.
ل

-

ولتشجيا المرار
نئو اإله ار

المئلية علق توجيه السيولة

 ،استمرت الم سسة بالئفاي علق سق

االشتراك ايسبوعي للبنوك المئلية في زةونات الم سسة
بمقرار  .مليار ريـال خالل الربا الياني من عام
7112م .وهر انخف
بين المرار

متوسط زسعار الفائر علق الورائا

المئلية لمر يالية زشار

)

في الربا الياني من عام 7112م ليرل حلق 1.2211
في المئة .وبل الفار بين متوسط زسعار الفائر علق

و الح طي ق و ي

هامت الم سسة خالل الربا الياني من عام
7112م بتغيير معرل عائر اتفاهيات حعار

الش ار

الورائا بالريـال والروالر لفتر يالية زشار نئو  21نقطة
الريـال في الربا الياني لعام 7112م

زساس لرال

المعاكس  ) e er e e o a eمن  1.11في المئة

مقارنة بـئوالي  61نقطة زساس في الربا ايول لعام

علق معرل عائر

الريـال مقابل الروالر

حلق  1.76في المئة ،ما اإلبقا
اتفاهيات حعار الش ار

 ) e o a eرون تغيير عنر 7

7112م .زما بالنسبة لسعر رر

فقر استقر عنر سعره الرسمي البال  ..26ريـال.

في المئة.
وهر بل المتوسط اليومي لما هامت به الم سسة
من عمليات اتفاهيات حعار الش ار نئو  22مليون ريـال
خالل الربا الياني من عام 7112م مقابل  12مليون
ريـال في الربا ايول من عام 7112م ،فيما بل المتوسط
اليومي التفاهيات حعار الش ار المعاكس  42مليار ريـال
للربا الياني من عام 7112م مقارنة بنئو  111مليار
ريـال في الربا ايول من عام 7112م.
وهر يلت نسبة االئتياطي القانوني علق الورائا
تئت الطلال عنر  2في المئة ،وعلق الورائا الامنية

ومن ضمن ايروات التي تسا م في توفير
وتئقي

استقرار السيولة ،استمرت الم سسة بتوفير

اتفاهيات حعار الش ار بأجل استئقا
باإلضافة حلق آجال االستئقا

يوما،
لمر ً 41

المعمول باا لفتر ليلة

يوما.
وائر و 2زيام وً 71
يخص

وفيمــا

عمليـ ـ ــات

مقايضة

النق ـ ـ ـر

ايجنبـ ـ ــي  ،)Foreign Exchangeلم تقم الم سسة
بإج ار زو عمليات مقايضة ما البنوك المئلية في الربا
الياني من عام 7112م.

واالرخارية عنر  2في المئة.
ث ً:

طو ت

 عضئق ـ ـ

4

ق ة
قو

عـ ــر

النق ـ ــور بتعريفــه الشامـ ــل ن).
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خالل الربا الياني من ع ــام 7112م ارتفاعاً نسبت ــه 1..

بانخفا

في المئة  77..مليار ريـال) ليبل نئو  1111مليار

الربا الساب  .وسجل بنااية الربا الياني من عام

نسبته  1.6في المئة  1.1ملي ــار

7112م ارتفاعاً سن ــوياً نسبته  7.2في المئ ــة .1.2

ريـال ،مقارنـة بانخفا

ريـال) في الربـ ــا الساب ـ  .كما ئق ـ ـ بنااي ــة الربـ ــا الياني

نسبته  1..في المئ ــة  1مليار ريـال) في

مليار ريـال).

من عام 7112م ارتفاعاً سنوياً نسبت ــه  1.6فــي المئـ ـ ــة
 72.2مليار ريـال) رسـ ــم بيان ــي ره ـ ـ ــم .)1
وبتئليل مكونات عر

-

النقور ن ).خالل الربا

ارتفعت القـاعر النق ــرية خــالل الربا الياني مــن

النقور

ع ــام 7112م بن ـ ــسبة  1.2فــي الم ـ ــئة  7.1مليار ريـال)

ن )1بنسبة  1.2في المئة  11.4مليار

لتبل  .12.1مليار ريـال ،مقارنة بارتفا نسبته  1.1في

ريـال) ليبل ئوالي  1121.1مليار ريـال زو ما نســبته

المئة  714مليون ريـال) في الربا الساب  .وسجلت في

النقـ ــور ن ).مقارنة

نااية الربا الياني من عام 7112م انخفاضاً سنوياً نسبته

الياني من عام 7112م ،يالئي انخفا
بتعريفه الضي

 1..1في المئة من حجمالي عر
بارتفا

عر

نسبته  1.4في المئة  71.7مليار ريـال) في

 6.7في المئة  11.2مليار ريـال).

الربا الساب  .وسجل بنااية الربا الياني من عام 7112م

وبتئليل مكونات القاعر النقرية خالل الربا

ارتفاعا سنوياً نسبته  1..في المئة  ..1مليار ريـال).

الياني من عام 7112م يالئي زن النقر المتراول خارج

النقور ن )7فقر سجل خالل الربا الياني من

بنسبة  7.1في المئة  ..2مليار

زما عر

انخفاضا نسبته  1.7في المئـ ــة  .مليار
عـ ـ ـ ــام 7112م
ً
ريـال) ليبل نئو  1627.6مليار ريـال زو ما نسبته 41.2
في المئة من حجمالي عر

5

قع

ق ة

النقور

ن ).مقارنة

المرار

انخف

ريـال) ليبل نئو  111.2مليار ريـال ،مقارنةً بانخفا
نسبته  1..في المئة  661مليون ريـال) في الربا
الساب  .وسج ــل بنااية الربا الياني من عام 7112م
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انخفاضاً سنويـ ـاً نسبته  1.6في المئـة  16.2مليار

ر بياني رق  7ا األ و األ ن ية مل ة النقد ال ربي ال ود

مليار ريا

ريـال).
وانخفضت الورائا لرى الم سسة في الربا
الياني من عام 7112م بنسبة  ..1في المئة  ..2مليار
ريـال) لتــبل ن ــئو  44..مليــار ريـال ،مــقارنة بارتفا

ن ـس ــبته  1.1ف ــي المــئة  172.7مليون ريـال) في الربا
الساب  ،وهر سجلت ارتفاعا سنوياً نسبته  7.2في المئة
 7..مليار ريـال) بنااية الربا الياني من عام 7112م.
وسجـل النقر في الرنرو ارتفاعا نسبته  .1.1في المئ ــة
 4.7مليار ريـال) ليبل
مقارنـ ــة بارتفا

نئو  .4.1مليـ ــار ري ــال،

نسبتـ ــه  1.2في المئ ـ ـ ــة  771مليون

ريـال) في الربا الساب  .وسجل بنااية الربا الياني من

انخفاضا سنوياً نسبته  1.6في المئة ..1
عام 7112م
ً

مليار ريـال).

ث ث ً :طو ت

 17..في المئة  711مليار ريـال) بنااية الربا الياني
من عام 7112م رسم بياني رهم .)7
وئق

حجمالي الورائا بالعملة المئلية لجاات

زجنبية خالل الربا الياني من عام 7112م انخفاضاً
نسبته  1.6في المئة  111مليون ريـال) ليبل نئو
 11.2مليار ريـال ،مقـارنـة بارتفا نسبتـه  1..في المئة

كز

ي

ؤ

ة

ق

بي

 61مليون ريـال) خالل الربا الساب  ،كما س ــجل
انخفاضاً سنوياً نسبته  1..في المئة  22مليون ريـال)

و
تشير البيانات ايولية للمركا المالي للم سسة

بنااية الربا الياني من عام 7112م.

حلق زن حجمالي الموجورات ايجنبية هر سجل خالل الربا
الياني م ــن عام 7112م انخفاضاً نسبته  1.1في المئ ـ ــة
 .1.1مليار ريـال) ليبل  1111.7مليـار ريـال ،مقارنة

سجل حجمالي ايرول االئتياطية لم سسة النقر

نسبته  6.1في المئة  117مليار ريـال) خالل

خالل الربا الياني من عام 7112م انخفاضاً نسبته 1.1

الربا السابـ ـ  ،وسج ــل انخفاضـ ـاً سنويـ ـاً نسبت ــه 17.7

في المئة  .1مليار ريـال) ليبل  1122.2مليار ريـال،

فـي المئ ــة  711مليار ريـال) بنااية الربا الياني من

مقارنة بانخفا

نسبته  6.1في المئة  111.1مليار

عام 7112م .وسجل رــافي ايرـول ايج ــنبية خــالل

ريـال) خالل الربا الساب  .وئق انخفاضاً سنوياً نسبته

الربا الياني مــن ع ـ ــام 7112م انخفاضاً نسبــته  1.1فـ ــي

 17.7في المئة  711مليار ريـال) بنااية الربا الياني

الم ــئة  .1.6مليار ريـال) ليبل  1124.2مليـ ــار ريـ ــال،

من عام 7112م رسم بياني رهم .).

بانخفا

نسبت ــه  6.7في المئ ـ ــة  117مليار

وبتئليل مكونات حجمالي ايرول االئتياطية

ريـال) في الربا الساب  ،وسجل انخفاضاً سنوياً نسبته

خالل الربا الياني من عام 7112م مقارنةً بالربا

مقارن ــة بانخف ــا

6

-.

ألصول الح ط ة
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الساب  ،فقر ارتفا الوضا االئتياطي لرى رنرو النقر

لتبل  617.7مليار ريـال ،واستقر ائتياطي الة ال عنر

الرولي بنسبة  7.6في المئة  124مليون ريـال) ليبل

 1172مليون ريـال .كما زن الم سسة لم تررر نيابةً

نئو  2.2مليار ريـال ،وانخفضت االستيمارات في

عن واار المالية سنرات تنمية ئكومية وسنرات ةات

ايو ار المالية في الخارج بنسبة  ..6في المئة 26.1

ٍ
معرل متغير خالل الربا الياني من عام 7112م.

مليار ريـال) لتبل
ئقو

 1761مليار ريـال ،وارتفا ررير

السئال الخارة بنسبة  7.6في المئة 142

ب ً :طو ت

مليون ريـال) ليبل  71.1مليار ريـال .وئققت الورائـا في

و ع

الخـ ــارج ارتفاعاً نسبته  7.2في المئــة  16.1مليار ريـال)

-4

شط

ص في

صفة

سجل حجمالي الورائا المررفية خالل الربا

1211
1111
811
611
411
211
1
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الياني من عـ ـ ــام 7112م ارتفاعاً نسبته  1.1في المئـ ـ ــة
 76.1مليار ريـال) ليبل
مقارنة بانخفا

نئو  11.6مليار ريـال،

الساب ـ  ،وئــققت انخفاضاً سنوياً نسبت ــه  1.1في المئـ ـ ــة
 11مليار ريـال).

نسبته  1.6في المئة  1.1مليار ريـال)

خالل الربا الساب  .وئق بنااية الربا الياني من عـ ـ ــام

-4

7112م ارتفاعاً سنوياً نسبته  7.2في المئـة 27.1

مليار ريـال) رس ــم بياني ره ــم .)2

وجو ت و ط وب ت
بل

ص ف

ج ة

حجمالي الموجورات والمطلوبات للمرار

التجارية بنااية الربا الياني من عام 7112م ئوالي

وبتئليل مكونات الورائا ئسال النو خالل الربا

 7747.4ملي ــار ريـال ،مسجالً ارتفاعاً بنسبة  1.1في

الورائا تئت

المئ ــة  76.2مليار ريـال) ،مقابل ارتفا نسبته  1.6في

الياني من عام 7112م ،يتض انخفا

الطلال بنسبة  1.2في المئة  1..6مليار ريـال) لتبل

المئ ـ ــة  11.1مليار ريـال) خالل الربا الساب  ،كما

نئو  417.2مليار ريـال ،مقارنـة بارتفا نسبته  7.7في

سجل بنااية الربا الياني من عام 7112م ارتفاعاً سنوياً

المئة  71.1مليار ريـال) خالل الربا الساب  ،وبنااية

نسبته  1.1في المئة  .6.2مليار ريـال).

الربا الياني من عام 7112م ئققت الورائا تئـت

الطل ــال ارتفاعا سنويـ ـاً نسبت ــه  1.4فـي المئـ ـ ــة 11.6
مليار ريـال) .وارتفعت الورائـ ـ ــا الامنية واالرخارية بنسبة
 ..1في المئـ ــة  12.7مليار ريـال) لتبل  221.1مليار
ريـال ،مقارنة بانخفا

3-4

ألج ب ة

وجو ت و ط وب ت

ج ة
سجل حجمالي ايرول ايجنبية للمرار

نسبته  6.6في المئة  72مليار

التجارية خالل الربا الياني من عام 7112م ارتفاعاً

ريـال) خالل الربا الساب  ،وئققت ارتفاعاً سنوي ـ ـ ـاً نسبته

نسبته  2.1في المئة  4.7مليار ريـال) ليبل ئوالي

 1في المئة  .6..مليار ريـال) .وارتفعت ال ــورائا

 7.4.1مليار ريـال ،مقارنة بارتفا نسبته  1.1في المئة

ايخـرى شبه النقرية بنسبة  11.1في المئة  76مليار

 2.1مليار ريـال) خالل الربا الساب  ،في ئين سجل

ريـال) لتبل

 12..2مليـ ــار ريـ ــال مقارن ـ ــة بانخفــا

نسبته  1.4في المئـ ـ ــة  7.4مليار ريـال) خالل الربا

انخفاضاً سنوياً نسبته  6.2في المئة  12.2مليار
ريـال) ،مشكالً ما نسبته  11.2في المئة من حجمالي

311

251
211
151
111
51

1

8

ص ف
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زرول المرار

التجارية مقارنة بما نسبته  11.1في

المئـ ــة في نااية الربا السابـ ـ

ط وب ت
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ج ة

ص ف

ن

رس ــم بياني رهـ ــم .)6

وسجلت المطلوبات ايجنبية للمرار

التجارية

ارتفعت مطلوبات المرار

التجارية من القطا

خالل الربا الياني من عام 7112م انخفاضاً نسبته ..1

الخاص خالل الربا الياني من عام 7112م بنسبة 1..

في المئة  7.4مليار ريـال) لتبل ئوالي  21.6ملي ـ ــار

في المئة  ..1مليار ريـال) لتبل نئو  1211.6مليار

ريـال ،مـقــارنة بارتفا نسبته  1.1ف ــي المـئة  1..مليار

ريـال ،مقارنة بارتفا نسبته  1.2في المئة  4.6مليار

ريـال) خالل الربا الساب  .وسجلت انخفاضاً سنويا نسبته

ريـال) خالل الربا الساب  ،وسجلت بنااية الربا الياني

 14.7في المـ ـ ــئة  11.1مليار ريـال) ،مشكلةً بةلك ما

من عــام 7112م انخفاضا سنوياً نسبته  1.2في المئـ ـ ـ ــة

نسبته  ..2في المئة من حجمالي مطلوبات المرار

 71.7مليار ريـال) .وانخفضت نسبة مطلوبات

التجارية مقارنة بما نسبته  ..1في المئة في نااية الربا

المرار

الساب  .وارتفا رافي ايرول ايجنبية للمرار

الورائا المررفية بنااية الربا الياني من عام 7112م

التجارية بنااية الربا الياني من عام 7112م بنسبة 1.1

حلق  11.1في المئة ،مقارنة بنسبة  12.4في المئ ـ ــة في

في المئة  17.1مليار ريـال) ليبل  111.1مليــار ريــال
مقــارنــة بارتفا

التجارية من القطا

نااي ـ ـ ــة الربا السابـ ـ

الخاص حلق حجمالي

رسم بياني ره ـ ـ ــم .)1

نسبت ــه  1.4فــي الم ـئ ـ ــة  7.1مليار

ريـال) خ ــالل الربـ ــا الساب ـ .
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ط وب ت

ص ف

ج ة ن قط ع

ارتفعت مطلوبات المرار
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ط وب ت

ص ف

ج ة

ن

قط ع ن

و م
ارتفعت

م

التجارية من القطا

العام وشبه العام خالل الربا الياني من عام 7112م
بنسبة  11.7في المئة  77.4مليار ريـال) لتبل ئوالي

مطلوبات

القطاعين الخاص والعام

المرار

التجارية

من

 722..مليار ريـال ،مقارنة بانخفا

نسبته  1..في

ويشمل الئكومي وشبه

الئكومي) خالل الربا الياني من عام 7112م بنسبة

ريا

مليار ريا

 1.1في المئة  71.6مليار ريـال) لتبل  1116.1مليار

300

1450

ريـال ،مقارنة بارتفا نسبته  1.2في المئة  1.6مليار

250

1440

ريـال) في الربا الساب  ،وسجلت ارتفاعاً سنوياً بنااية

200

الرب ـ ـ ــا الياني مــن عـ ـ ــام 7112م نسبتــه  1.2فـ ــي المئـ ــة

150

 77.2مليار ريـال) .واستمرت نسبة مطلوبات المرار

100

التجارية من القطاعين الخاص والعام علق  111.4في

50

1390

المئـ ــة من حجمالي الورائ ــا المررفية و ي نفس النسبة

0

1380

1430
1420
1410

في نااية الربا الساب .

9

قط ع
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1400

المئة  .مليار ريـال) خالل الربا الساب  ،وسجلت بنااية

المئة  6.4مليار ريـال) خالل الربا الساب  ،وئق

الربا الياني مــن عـ ـ ــام 7112م ارتفــاع ـ ـاً سن ــويـ ـاً نــسبت ــه

بنااية الربا الياني من عام 7112م انخفاضا سنوياً

 71.1فــي المـئـ ـ ــة  27.4مليار ريـال) .وارتفعت نسبة

نسبته  1.2في المئة  72..مليار ريـال) .وبتئليل

العام

االئتمان المررفي الممنوس ل نشطة االهترارية خالل

وشبه العام حلق حجمالي الورائا المررفية في نااية الربا

الربا الياني من عام  7112يالئي ارتفا

االئتمان

الياني من عام 7112م ئوالي  16.1في المئة مقارن ــة

المررفي الممنوس لقطا الاراعة ورير ايسماك بنسبـ ــة

رس ـ ــم

التمويل

حجمالي مطلوبات المرار

التجارية من القطا

بنسبة  1..4في المئــة في ناايـ ــة الربا الساب ـ ـ
بياني ره ـ ـ ــم .)1

 1.2في المئ ــة  1.1مليار ريـال) ،ولقطا

بنسبة  6..في المئة  1.1مليار ريـال) ،وللقطا
الئكومي وشبة الئكومي بنسبة  7.6في المئة 1.7

وبتئليل االئتمان المررفي ئسال الجال خالل
الربا الياني من عام 7112م مقارنة بالربا الساب  ،فقر
ئق

االئتمان المررفي طويل ايجل ارتفاعاً نسبته 1.7

في المئة  6.6مليار ريـال) ليبل نئو  222.1مليار
ريـال ،مقارنة بارتفا

نسبته  7.1في المئة  1.1مليار
االئتمان

ريـال) خالل الربا الساب  ،في ئين ئق

المررفي متوســط ايجـ ــل انخفاضاً نسبتـه  ..2في المئـ ــة
 4.1مليار ريـال) ليبل

مليار ريـال) ،ولقطا التجار بنسبــة  7.7فــي المئـ ــة
 1.1مليـ ــار ريـال) ،ولقطـ ــا

النقل واالتراالت بنسبــة

 1..فــي المـئــة  1.1مليار ريـال) ،ولقطـ ــا

والتشيير بنسبــة  1.1فــي المـئــة
ئين انخف

البنا

 1.1مليار ريـال) .في

االئتمان المررفي الممنوس لقطا

الرناعة واإلنتاج بنسبة  7.6في المئة
ريـال) ،ولقطا

الما

والكاربا

 2.2مليار

والغاا والخرمات

 76.مليار ريـال ،مقارنة

الرئية بنسبة  1.2في المئــة  1.1مليار ريـال)،

نسبته  1.1في المئة  7.1مليار ريـال) خالل

ولقطا الخرمات بنسبة  1.2في المئة  1..مليار ريـال)

االئتمان المررفي هرير ايجل

 ،ولقطا التعرين والمناجم بنسبة  1.2في المئـ ـ ــة 11

ارتفاعاً نسبته  1.2في المئة  4.6مليار ريـال) ليبل 211

مليون ريـال) ،وللقطاعات االخرى بنسبة  1.7في المئة

بانخفا

الربا الساب  ،وئق

مليار ريـال ،مقارنة بانخفا

نسبته  1.1في المئة 1.1

 1..مليار ريـال).

مليار ريـال) في الربا الساب .
5-4
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ط وب ت

ص ف

ج ة ح ب

شط

الح ط ت و س

ص ف

ج ة

انخف

الق ص

ل و أل ب ح وف وع

رزس مال وائتياطيات المرار

ارتفا حجمالي االئتمان المررفي الممنوس ئسال

التجارية خالل الربا الياني من عام 7112م بنسبة 7.1

النشاط االهترارو خالل الربا الياني من عام 7112م

في المئة  1.6مليار ريـال) ليبل ئوالي  .72.7مليار

بنسبة  1..2في المئة  6.7مليار ريـال) ليبل ئوالي

ريـال مقارنة بارتفا نسبته  11..في المئة  ...1مليار

نسبته  1.27في

ريـال) في الربا الساب  .وبلغت نسبة رزس مال

 1211.6مليار ريـال ،مقارنة بارتفا

11
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وائتياطيات المرار

التجارية حلق حجمالي الورائا

 6-4ش

المررفية بنااية الربا الياني من عام 7112م ئوالي

ألج بي

 14.1في المئة ،مقارنة بنسبة  71.2في المئة في نااية
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الربا الساب  ،وارتفا معرل نمو ا السنوو في الربا الياني

ألج بي

من عام 7112م بنسبة  1.2في المئة  71.6مليار

ريـال) .وبلغت زرباس المرار

انخف

ت وب ت
ش

ت

ص ف
ص ف

ج ة ن
ج ة

ن

ق
ق

حجمالي مشتريات المرار التجارية من

التجارية في الربا الياني

النقر ايجنبي خالل الربا الياني من عام 7112م بنسبة

من عام 7112م ئوالي  11مليار ريـال مقارنة بنئو

ئوالي

 11..مليار ريـال في الربا الساب  ،زو بانخفا

نسبته

 16.1في المئة  172.6مليار ريـال) ليبل
 141.1مليـ ـ ــار ريـ ــال ،مقارنـ ــة بانخفا

نسبتـ ــه  7.6في

 7.6في المئة  711مليون ريـال) ،مقارنة بانخفا

المئـ ـ ــة  71.6مليار ريـال) خالل الربا الساب  .كما

نسبته  2.1في المئة  227مليار ريـال) خالل الربا

سجل انخفاضاً سنوياً نسبته  11.4في المئة 121.4

الياني من العام الساب .

مليار ريـال) مقارنةً بالربا المقابل من العام الساب .
وبمقارنة حجمالي مشتريات المرار

وفي نااية الربا الياني من عام 7112م استمر

بالربا الساب يالئي انخفا

من النقر ايجنبي

المشتريات من المرار

عرر فرو المرار التجارية العاملة في المملكة كما و

المئلية بنسبة  ...1في المئة  6...مليار ريـال)،

عليه في الربا الساب والبال  7122فرعاً  ،وارتفا عرر

والمشتريات من المرارر ايخرى بنسبة  72.6في المئة

فرو المرار التجارية العاملة في المملكة سنوياً بنسبه

بنسبة

 1..2مليار ريـال) ،والمشتريات من العمال

 1.4في المئة  .4فرعاً) مقارنةً بالربا المقابل من العام

 11.4في المئـة  11..مليار ريـال) ،والمشتريات من

الساب .

المرار الخارجية بنسبة  17..في المئة  27.7مليار
مليار ريا
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ريـال) ،بينما ارتفعت المشتريات من م سسة النقر بنسبة

المقابل من العام الساب

 1.2في المئة  7.2مليار ريـال) رسم بياني رهم .)2

وانخفضت بنسبة  6.1في المئة مقارنة بالربا الرابا من

-6-4

ب ت
انخف

ص ف

ج ة ن

حجمالي مبيعات المرار

ق ألج بي
التجارية من

النقر ايجنبي خالل الربا الياني من عام 7112م بنسبة
 17.1في المئة  4..1مليار ريـال) ليبل نئو 126.1
مليار ريـ ـ ــال ،مقـ ـ ـ ـ ــارنـ ــة بانخفا

نسبت ـ ــه  1.4ف ــي المئ ـ ــة

 16مليار ريـال) خالل الربا الساب  .وسجلت المبيعات
انخفاضاً سنوياً نسبته  2.6في المئة  .7مليار ريـال)
مقارنةً بالربا المقابل من العام الساب  .وبمقارنة حجمالي
مبيعات المرار من النقر ايجنبي بالربا الساب يالئي
ارتفا المبيعات لجاات ئكومية بنسبــة  11..2في المئـ ــة
 2..ملي ــار ريـال) ،والمبيعات المنسوبة يغ ار

زخرى

بنسبة  1.6في المئة  6.1مليار ريـال) ،كما انخفضت
المبيعات للو اارات والبلريات بنسبة  21.1فـ ــي المـئــة 1.1
مليـ ــار ريـال) ،والمبيعات للريارفة بنسبة  67..في المئة
 1مليار ريـال) ،ولمبيعات مرار راخل المملكة بنسبــة
 .2..في المئـ ــة

 27.2ملي ــار ريـال) ،والمبيع ـ ــات

لم سسة النقر بنسبة  72.2في المئـ ــة  1.7مليار ريـال)،
ولمبيعات مرار

خارج المملـكة بنسبة  17.4فــي المئــة

 27..مليار ريـال) ،والمبيع ـ ــات لعمال

آخرين في

المملكة بنسبة  1.1في المئـ ــة  14.1مليار ريـال) رس ــم
بيان ــي ره ــم .)2
ً :قط ع
ج

زن
-5

فوع ت
ح ب ج
تشير التقريرات ايولية حلق تئقي

فائ

في

مياان الئساال الجارو خالل الربا ايول من عام 7112م
مقراره  7..2مليار ريـال مقارنة بعجا مقراره  21.7مليار
ريـال في الربا المقابل من العام الساب  .ويعور تئقي
الفائ

حلق تئقي فائ

ةا

في مياان السلا والخرمات هرره

 22.1مليار ريـال مقارنةً بعجا هرره  27.6في الربا
المقابل من العام الساب  ،نتيجة الرتفا

الراررات

السلعية بنسبة  21..في المئة لتبل  716.1مليار ريـال
مقارنة بئوالي  121.7مليار ريـال في الربا المقابل من
العام الساب  ،وانخفا

الواررات السلعية بنسبة  12.1في

المئة لتبل  111..مليار ريـال

مقارنة بنئو 1.1.6

مليار ريـال في الربا المقابل من العام الساب  ،وكةلك
عجا الخرمات بنسبة  11.2في المئة .كما

انخفا
ارتفا فائ

مياان الرخل ايولي بنسبة  21..في المئة

مقارنة بالربا المقابل من العام الساب ليبل  17.1مليار
ريـال ،وانخف

عجا ئساال الرخل اليانوو بنسبة 17.1

في المئة مقارنة بالربا المقابل من العام الساب

ليبل

 .2.1مليار ريـال.
ي

سجل بنر الئساال الرزسمالي خالل الربا ايول من

جة

انخفضت هيمة الواررات سي ) في الربا ايول
من عام 7112م بنسبة  12.7في المئة مقارنة بالربا

12

عام 7111م.

 : -5ح ب

جي

لتبل نئو  111.1مليار ريـال،

عام  7112م ترفقاً للخارج بقيمة  672مليون ريـال مقابل
ترف للخارج بنئو  167مليون ريـال في الربا المقابل من
العام الساب .
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 :3-5ح ب

بارتفا

ي
بنر رافي االستيمارات المباشر خالل

انخف

الربا ايول من عام  7112م بقيمة  6.6مليار ريـال
وةلك بسبال ارتفا

تئمل الخروم في الراخل
رافي ّ

نسبته  1.1في المئة عن الربا الساب  .وبل

حجمالي هيمة المرفوعات ما بين المرار
مليار ريـال ،بانخفا

12611.2

نسبته  12..في المئة عن الربا

الساب .

بمبل  1.6مليار ريـال عن ارتفا رافي ئياا االرول

المالية في الخارج التي هررت بئوالي  1مليار ريـال.

-6

وارتفا رافي استيمارات الئافية بمبل  2..مليار ريـال
مقابل انخفا

بمبل  1.2مليار ريـال في الربا المقابل

ى
بل حجمالي العمليات المنفة من خالل زجاا

الرر

اللي خالل الربا الياني من عام 7112م ما

من العام الساب  .كما ارتفا رافي االستيمارات ايخرى

يقارال  612.1مليون عملية بإجمالي سئوبات نقرية

بمبل  21.7مليار ريـال مقابل ارتفا بمبل  11.4مليار

هرر ا  141مليار ريـال شملت عمليات المرار

ريـال في الربا المقابل من العام الساب  .وانخفضت

وعمليات مرى .وبل حجمالي العمليات المنفة من خالل

ايرول االئتياطية بمبل  111.1مليار ريـال في الربا

زجاا نقاط البيا خالل الربا الياني من عام 7112م

بمبل 111.1

نئو  122.2مليون عملية بإجمالي مبيعات هرر ا 6..2

مليار ريـال في الربا المقابل من العام الساب  ،ويعاى

اللي

ايول من عام 7112م مقابل انخفا
حلق انخفا

ةلك االنخفا

االرول االئتياطية

ايخرى بمبل  111.4مليار ريـال ،الناتج من انخفا
بنر االستيمارات في ايو ار
ريـال ،وانخفا

ئوالي  11.7زل

جااا بنااية الربا الياني من عام

7112م ،وبل عرر بطاهات الرر

المالية بمبل  66..مليار

بنر العمالت والورائا بمبل  21.2مليار

ريـال.

المرار

ظم

ق ة

ص ف ة و ش ول

ي

اللي المررر من

المئلية نئو  72.7مليون بطاهة .فيما بل

عرر زجاا نقاط البيا بنااية الربا الياني من عام
7112م ئوالي  744.2زل

ً :طو ت
-6

مليار ريـال .كما بل حجمالي عرر زجاا الرر

3-6

جااا.

ق صة
وبالنسبة إلئرا ات المقارة للربا الياني من

ع

تبين اإلئرا ات زن القيمة اإلجمالية لعمليات

عام 7112م ،فقر بل عرر الشيكات المقرمة من غر

نيام سريا هر انخفضت خالل الربا الياني من عام

المقارـة رـارر ووارر ) ئوالي  1.7مليون شيكاً بقيمة

7112م بنسبة  17.2في المئة  7.76..مليار ريـال)

حجمالية بلغت  177.2مليار ريـال ،وبل عرر شيكات

هيم

ايفرار والم سسات نئو  1.1مليون شيك بقيمة حجمالية

لتبل

 16412.1مليار ريـال ،وبل

مجمو

المرفوعات المفرر  1622..2مليار ريـال ،في ئين بل

بلغت  11.1مليار ريـال ،فيما بلـ

مجمو المرفوعات المجمعة  612.1مليار ريـال .وبل

َّ
المررهـة ئوالي  172زل

مجمو مرفوعات العمال نئو  1227.2مليار ريـال،

 .2.7مليار ريـال.
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شيك بقيمة حجمالية بلغت
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ب ً :طو ت وق أل هم

 1212مليار ريـال مقارنة بنااية الربا الساب

ح ة

ارتفا الم شر العام يسعار ايسام في نااية
الربا الياني من عام 7112م بنسبة  1.1في المئة ليبل
 2276.2نقطة ،مقارنة بانخفا

الةو

انخفضت فيه القيمة السوهية ل سام بنسبة  7.1في
المئة ،وئققت القيمة السوهية ل سام ارتفاعاً سنوياً نسبته

نسبته  7.4في المئة

 12..في المئة مقارنةً بنااية الربا الياني من عام

في الربا الساب  ،وئق ارتفاعاً سنوياً نسبته  12.7في

7111م .وسجل حجمالي عرر الرفقات المنفة خالل

عرر ايسام المتراولة في الربا الياني

الربا الياني من عام 7112م انخفاضا نسبته  .1..في

المئة .وانخف

من عام 7112م بنسبة  77.7في المئة ليبل ئوالي
 11.6مليار سام ،مقارنة بانخفا
المئة في الربا الساب  .وئق

المئة ليبل ئوالي  2..مليون رفقة ،مقارنة بانخفا

نسبته  74..في

نسبـته  ..6في المـئة في الربـا السـاب ـ ـ  ،وسج ـ ـ ــل عرر

عرر ايسام المتراولة

الرفقات انخفاضا سنوياً نسبته  21.1في المـئــة مقارنـ ـ ـةً

انخفاضا سنوياً نسبته  21.2في المئة مقارنةً بالربا

بالربا المقابـل من العام الساب

رسم بيانـي رهــم .)1

المقابل من عام 7111م .وانخفضت القيمة اإلجمالية
ل سام المتراولة في الربا الياني من عام 7112م بنسبة

ث ً :ص

ق ال ث

 71.1في المئة لتبل نئو  112.2مليار ريـال ،مقارنة

ارتفا حجمالي زرول رناري االستيمار المرار

نسبته  11.1في المئة في الربا الساب ،

من هبل شركات االستيمار في الربا ايول من عام

وسجلت انخفاضاً سنوياً نسبته  27..في المئة مقارنةً

7112م بنسبة  14.1في المئ ــة  11.2مليار ريـال)

بالربا المقابل من العام الساب .

ليبل  112.6ملي ــار ريـال ،مقارنـة بارتفا نسبت ــه 2.2

بانخفا

وارتفعت القيمة السوهية ل سام بنااية الربا
الياني من عام 7112م بنسبة  2.2في المئة لتبل

في المئ ــة  1مليار ريـال) في الربا الساب  .كما ئق
ارتفاعا سنوياً نسبته  12.1في المئة  1...مليار ريـال)
مليار ريا
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مقارنةً بالربا المقابل من العام الساب .
وبتئليل حجمالي رناري

ريـال ،مقارنة بارتفا نسبته  1.4في المئة  7.2مليار
االستيمار ،يالئي

ريـال) في الربا الساب  .وئق بنااية الربا الرابا من عام

ارتفا االرول المئلية في الربا ايول من عام 7112م

7111م ارتفاعاً سنوياً نسبته  1.7فـي المئة  122مليون

بنسبة  12.6في المئة  17.2مليـ ــار ريـال) لتبلـ ـ 1..1

ريـال).
زما فيما يخص حجمالي الممنوس الفعلي من

مليار ريـال ،مقارن ــة بارتفا ٍ نسبته  1.1في المئ ــة 2

في الربا الرابا من عام 7111م ،فقر ارتفا

مليار ريـال) في الربا الساب  ،وسجلت ايرول المئـليــة

القرو

ارتفاعاً سنويـاً نسبتــه  71.7فــي المئــة  12.7مليار

بنسبة  71.1في المئة  7مليار ريـال) مقارنـة بانخفا

ريـال) مقارنةً بالربا المقابل من العام الساب  .وسجلت

نسبته  4.7في المئة  1.2مليار ريـال) في الربا الساب ،

ايرـول ايجنبية خالل الربا ايول من عام 7112م

وسجل انخفاضاً سنوياً نسبته  26.7في المئة .وارتفا

ارتفاعـ ـ ـاً نسبته  76.1في المئـ ــة  2..مليار ريـال) لتبل

حجمالي

 71.6مليار ريـال ،مقارنة بارتفا نسبته  1..1في المئ ــة

المتخررة في الربا الرابا من عام 7111م بنسبة

 7مليار ريـال) في الربا الساب  .في ئين سجلت

المسرر

القرو

اإله ار

لم سسات

 27.1في المئ ــة  ..1مليار ريـال) ،مقارنـة بانخفا

انخفاضاً نسبته  16..في المئة  ..4مليار ريـال) مقارنةً

نسبتـه  21.1في المئة  ..2مليار ريـال) في الربـا

بالربا المقابل من العام الساب .

الساب  ،وسجل انخفاضا سنوياً نسبته  71.4في المئة.

وانخف

عرر

المشتركين

في

الرناري

وانخف

رافي حهـ ار

م سسات اإله ار

المتخررة

االستيمارية في الربا ايول من عام 7112م بنسبة 1.1

في الربا الرابا من عام 7111م بنسبة  .4.1في المئـة

مشــترك،

نسبته  1.117في

في المئة  112مشترك) لي ــبل  772.7زل
مقارنة بانخفـا

نسبته  1.1في الم ـ ــئة  12.1مشترك)

في الربا الساب  ،وسجل عرر المشتركين انخفاضاً سنويا

 1.1مليار ريـال) ،مقارنـة بارتفا

المئة  .مليار ريـال) في الربا الساب  ،وئق انخفاضاً
سنوياً نسبته  21.2في المئـة.

نسبته  2.7في المئة  411.مشترك) مقارنةً بالربا
المقابل من العام الساب  .زمـا بالنـ ــسبة لـعرر الر ـ ــناريـ
العــام ـ ـلـة ،فـ ـقــر يل كما و عليه في الربا الساب

726

رنرو ).

وبتفريل م سسات اإله ار

المتخررة خالل

الربا الرابا من عام 7111م يالئي ارتفا

القرو

الممنوئة من رنرو التنمية الرناعية السعورو بنسبة
 22.1في المئة  1مليار ريـال) مقارنة بارتفا

نسبته

 22.1في المئة  211مليون ريـال) في الربا الساب ،
ً :ؤ
اإله ار

ت إلق ض

وارتفعت القرو

صصة

الممنوئة من رنرو التنمية العقاري ــة

حشار حلق زئرث البيانات المتوفر عن م سسات

في الرب ــا الرابا مــن ع ـ ــام 7111م بنسبـ ــة  2..2فــي

القائمة

نسبته 61.2

المتخررة ،سجل حجمالي القرو

المئ ــة  1.2مليون ريـال) مقارنة بانخفا

خالل الربا الرابا مـن عـ ــام 7111م ارتفاعاً نسبت ـ ــه 1.1

في المئة  1.4مليون ريـال) في الربا الساب  ،وارتفعت

في المئ ـ ــة  1.1مليار ريـال) ليبل ئوالي  .17.2مليار

التنمية الاراعية بنسبة
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القرو

الممنوئة من رنرو
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 12..فـي المئــة  21.2مليون ريـال ،مقـارنة بانخفا
نسبتـه  2..1فــي المئـة  772مليون ريـال) في الربا
الممنوئة مـ ـ ــن رنرو

الساب  .وانخفضت القرو

ع ش ً:

طو ت إلش ف ة و ش

ت

ص ف ة الل

بع ث ي ن ع م  1 2م
 هررت الم سسة تخفي

معرل ايرول المرجئة

االستيمارات العامة بنسب ـ ــة  14.1فــي المئ ـ ــة 214

بأواان المخاطر ) (RWAالمتعلقة بالتمويل العقارو

نسبته  112.1في المئة

لتملك المساكن من  %111حلق  %26ابترا ً من 1

مليون ريـال) مقارنة بارتفا

 1.6مليار ريـال) في الربا الساب  ،وارتفعت القرو
الممنوئة من بنك التنمية االجتماعية بنسب ـ ــة  21.6في
المئ ـ ــة  6.1مليون ريـال) ،مقارنة بانخفا

نسبته

 71.1في المئة  267مليون ريـال) في الربا الساب .
وبالنسبة لتسرير مبال

اإله ار

الرابا من عام 7111م يالئي ارتفا

زبريل 7112م علق زن يبرز العمل بةلك في نماةج
البيانات االئت اراية للربا الياني 7112م.
 زرررت لجنة باال لإلش ار

البنكي مبارئ توجياية

إلرار وهياس مخاطر الترخل ) (Step-in Riskضمن

خالل الربا

مبارر رول مجموعة العشرين) (G20لتعايا الرهابة

ئجم المبال

والتنييم لنيام اليل المررفي )(Shadow Banking

المسرر حلق رنـ ــرو االستيم ــارات العام ـ ــة بنسب ـ ـ ــة .61

وتخفي

المخاطر المئتملة المرتبطة باا.

فـ ـ ـ ـ ــي المئ ـ ـ ــة  414مليــون ريـال) مق ــارنـ ــة بانخفا

 تم حررار التئريث ايول للتعرفة البنكية.

نسبتــه  17.2ف ـ ــي المئـ ـ ــة  1.7مليار ريـال) في الربا

 تعاونت م سسة النقر العربي السعورو ما السو

الساب  ،في ئين ارتفا ئجم المبال المسرر حلق بنك

المالية السعورية تراول) في برنامج تعريل المر

التنمية االجتماعية بنسبة  21.2في المئ ـ ــة  4.1مليـ ــون

آلية

ريـ ــال) مقارن ـ ــة بانخف ــا

نسبتــه  17.2في المـ ـئـ ــة

الامنية لتسوية رفقات ايو ار

المالية لتئقي

التسليم مقابل الرفا ) (DVPوفقاً يفضل المعايير

 .71مليون ريـال) في الربا الساب  ،وارتفعت المبال

والممارسات الرولية ،بئيث سا مت الم سسة في

المسرر حلق رنرو التنمية الرناعية بنسبة  12.6في

وضا اإلطار التنييمي للتسوية النقرية وكةلك تطوير

نسبته 67.1

سير عمل التسوية وانشا ئساال مركا اإليرا

في

في المئة  111مليون ريـال) في الربا الساب  ،وارتفعت

الم سسة ).(Security Depository Center

المئة  211مليون ريـال) ،مقارنة بانخفا

المبال المسرر حلق رنرو التنمية العقارية بنسبة 21.1
في المئة  27.مليون ريـال) مقارنة بانخفا

نسبته

 .1.1في المئة  211مليون ريـال) في الربا الساب ،
وارتفعت المبال المسرر لرنرو التنمية الاراعية بنسبة

 تم حررار تعميم حلئاهي في شأن زوهات عمل مراكا
التئويل المالية التابعة للبنوك.
 زرررت الم سسة تعليمات في شأن مااولة شركات
تجار العمالت ).(FOREX

 .2.6في المئة  .2..مليون ريـال) مقارنة بانخفا

 تم حررار استراتيجية زمن المعلومات.

نسبته  14.2في المئة  412مليون ريـال) في الربا

 تم حررار الرليل التنييمي يمن المعلومات.

الساب .

 تم حررار الرليل التنييمي الستم اررية ايعمال.
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عش  :ب ز

ح

الل

و

طو ت

ظ ة في الق ص

 الموافقة علق تسجيل جميا ركوك ملكية العقارات التي

بع ث ي ن ع م  1 2م

 حعار جميا البرالت والمكافآت والماايا المالية لمويفي
الرولة من مرنيين وعسكريين التي تم حلغا ا زو تعريلاا زو

 الموافقة علق حررار الترخيص الالام لبنك الخليج الرولي
 الموافقة علق حعار تشكيل مجلس حرار بنك التنمية

خالل الجمعية العامة وفقاً يئكام نيام الشركات.

 الموافقة علق تبارل المعلومات االئتمانية بين رول المجلس
خطة العمل هرير ايجل) واإلطار الشامل للية

تسايل تبارل المعلومات االئتمانية بين رول المجلس

نيام ربط ينيمة المرفوعات برول

 الموافقة علق استمرار رر برل ساعات حضافية لشاغلي
الويائ

الرئية.

 الموافقة علق حنشا ملئقية تجارية في سفار المملكة في

جماورية كوريا.
 الموافقة علق زن تتئمل الرولة لمر خمس سنوات رسم

المجلس.
 الموافقة علق حعار تشكيل مجلس حرار شركة السو
المالية السعورية تراول).

ومرافقاا ضمن المخططات المعتمر بورفاا زوهافاً ،وتفرغ
علق ةا ايساس.

االجتماعية لمر يالث) سنوات.
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 الموافقة علق تعيين زعضا مجلس حرار الشركة السعورية

 الموافقة علق زن تعامل ايراضي المخررة مساجر

السعورية.

وتأسيس وبنا

تملكاا الرولة باسم عقارات الرولة).
للرناعات ايساسية سابك) الةين يميلون الئكومة من

حيقافاا حلق ما كانت عليه.

وف

 الموافقة علق تنييم الايئة العامة للاكا والرخل.

تأشير الرخول عن العمالة الموسمية لمشرو
وايضائي.
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