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 التطورات النقدية  :أولا 
 3,7نسبته   م ارتفاعاً 3103من عام  الثاني( خالل الربع 3حقق عرض النقود بتعريفه الشامل )ن  

في المئة  3,1نسبته  بارتفاع، مقارنة ريـالمميار  1,,,01( ليبمغ نحو ريـاليار مم 32,3) ةالمئ في
 الثانيبنهاية الربع  (3عرض النقود بتعريفه الشامل )ن سجل كذلك .( في الربع السابقريـالمميار  33,1)

  .(ريـالمميار  021,3في المئة ) 01,1نسبته نموًا سنويًا  م 3103 من عام
 

 
 

عرض النقود  ارتفاع، يالحظ م3103 الثاني( خالل الربع 3ر عرض النقود )نوبتحميل عناص
في  ,,6,أو ما نسبته  ريـالمميار  2,3,1( ليبمغ حوالي ريـالمميار  30,1في المئة ) 3,3( بنسبة 0)ن

( في الربع ريـالمميار  63,2في المئة ) 0,,نسبته  بارتفاع( مقارنة 3المئة من إجمالي عرض النقود )ن
 م ارتفاعًا سنوياً 3103من عام  الثاني( بنهاية الربع 0)ن الضيق وسجل عرض النقود بتعريفه .سابقال

من  الثانيخالل الربع فقد سجل  (3عرض النقود )نأما  .(ريـالمميار  061,3في المئة ) 02,6نسبته 
ما أو  ريـاليار مم 0320,3و ( ليبمغ نحريـال مميار 32,3في المئة ) 3,3 نسبتهارتفاعًا م 3103 عام
 مميار 10,6في المئة ) 3,1نسبته  رتفاعمقارنة با (3في المئة من إجمالي عرض النقود )ن 27,1 هنسبت
 م ارتفاعًا سنوياً 3103من عام  الثاني( بنهاية الربع 3وسجل عرض النقود )ن .( في الربع السابقريـال

 .(ريـالمميار  0,1,7في المئة ) 01,3نسبته 
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 اسة النقدية: ثانياا: السي
م في إتــباع سياسـة 3103من عام  الثانياستمرت مؤسسة النقد العربي السعودي خـالل الربع 

إلــــق تحقيــــق ااســــتقرار المــــالي واســــتقرار ااســــعار وذلــــك مــــن خــــالل متابعــــة التطــــورات  نقديــــة تهــــد 
وبمــــغ  .ة حيالهــــاااقتصــــادية المحميــــة والعالميــــة وتطــــورات الســــيولة النقديــــة واتخــــاذ ا جــــرا ات الالزمــــ

م 3103مـن عـام  الثـانيمميون ريــال خـالل الربـع  72المتوسط اليومي لعمميات اتفاقيات إعادة الشرا  
وبمـغ متوسـط اتفاقيـات إعـادة الشـرا  المعـاكس اليـومي لمفتـرة  .مميـون ريــال فـي الربـع السـابق 13مقابل 
 .يون ريـال في الربع السابقمم 27,233مميون ريـال مقارنة بمتوسط يومي بمغ   ,71,02نفسها

( SIBORأســعار الفائــدة عمــق الودائــع بــين المصــار  المحميــة لمــدة ثالثــة شــهور ) وشــهدت
 1,22 بنسـبة ، مقارنـةفـي المئـة ,1,2حيـث بمتـت  م3103مـن عـام  الثانينهاية الربع في   إنخفاضاً 

والــدوار لفتــرة ثالثــة شــهور  الالريـــالفــارق فــي أســعار الفائــدة بــين  واســتمر .فــي المئــة فــي الربــع الســابق
 أسـاس نقطـة 71مقابـل  م3103مـن عـام  الثـانينقطة أساس في نهاية الربـع  2, ليبمغ الريـاللصالح 

   .في نهاية الربع السابق
 

 تطورات النشاط المصرفي :ثالثاا  
 

 الودائع المصرفية 3-1

في المئة  3,2نسبته  ارتفاعاً م 3103من عام  الثانيسجل إجمالي الودائع المصرفية خالل الربع   
مميار  30,3في المئة ) 3,6نسبته  رتفاع، مقارنة باريـالمميار  0337,6 نحو( ليبمغ ريـالمميار  ,,36)

في  01,1نسبته ارتفاعًا سنويًا م 3103من عام  الثانيوحقق بنهاية الربع  .( خالل الربع السابقريـال
جمالي الودائع المصرفية إلق إجمالي عرض النقود إتير نسبة في حين لم تت .(ريـالمميار  0,7,1) المئة
  في المئة. 21,6( مقارنة بنهاية الربع السابق والبالتة 3)ن
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ارتفاع يتضح م 3103من عام  الثانيتطور مكونات الودائع حسب النوع خالل الربع  وباستعراض
ـــاليــار مم 07,6المئــة ) فــي 3,3ة ســبتحــت الطمــب بنالودائــع  ة ـمقارنــ ريـــال مميــار 233,0نحــو ( لتبمــغ ري
الزمنيـــة الودائـــع  ارتفعـــتبينمـــا  .خـــالل الربـــع الســـابق (ريــــالمميـــار  60,0) فـــي المئـــة 7,1نســـبته  بارتفـــاع

نســبته  بانخفــاضمقارنــة ، ريـــالمميــار  302,1( لتبمــغ ريـــالمميــار  7,3فــي المئــة ) 3,3واادخاريــة بنســبة 
 3,,الودائـع ااخـرى شـبه النقديـة بنسـبة  وارتفعـت .السـابق الربـع خالل( ريـاليار مم 03,3في المئة ) 3,2

 2,0) فــي المئــة 1,1نســبته  نخفــاضباة ـمقارنــ ريـــالمميــار  026,1 ( لتبمــغ ريـــالمميــار  01,2فــي المئــة )
ارتفاعًا  تحت الطمب الودائع حققت م3103من عام  الثانيبنهاية الربع و  .خالل الربع السابق (ريـال مميار
ًا ســـنويًا رتفاعـــالزمنيـــة واادخاريـــة االودائـــع وحققــت ، (ريــــالمميـــار  037,0فـــي المئـــة ) 31,1نســـبته  ســنوياً 
نسـبته  ًا سنوياً رتفاعاالودائع ااخرى شبه النقدية حققت  وكذلك، ( ريـالمميار  01,1في المئة ) 3,1نسبته 
 .(ريـالمميار  02,1في المئة ) 00,2

 

 ئتماني والستثماري للمصارف التجاريةلنشاط ال ا 3-2
)ائتمان مصرفي  العام و الخاص ينعإجمالي مطموبات المصار  التجارية من القطا رتفعا

مميار ريـال( ليبمغ  63,1في المئة ) 1,0م بنسبة 3103من عام  الثانيواستثمارات( خالل الربع 



 

 

-6- 

 

وسجل  ،في الربع السابق (ريـالمميار  71,7في المئة ) ,,0 نسبته رتفاعبامقارنة ، ريـالمميار  0361,3
، وبمتت (ريـالمميار  ,,026في المئة ) 1,,0نسبته م 3103من عام  الثانيارتفاعًا سنويًا بنهاية الربع 

في المئة من إجمالي الودائع  010,7 والعامنسبة مطموبات المصار  التجارية من القطاعين الخاص 
  .السابق الربعالمئة في نهاية  في  011,1 المصرفية مقارنة بنسبة

 من عام الثانيإجمالي مطموبات المصار  التجارية من القطاع الخاص خالل الربع  وارتفع
نسبته  بارتفاع، مقارنة ريـالمميار  0123,1( ليبمغ نحوريـالمميار  ,,17في المئة ) ,,1بنسبة م 3103
من عام  الثانيبنهاية الربع سجل ارتفاعًا سنويًا و  ،( خالل الربع السابقريـالمميار  36,3في المئة ) 3,6

وبمتت نسبة مطموبات المصار  التجارية من  .(ريـالمميار  ,,012في المئة ) 06,2نسبته  م3103
في المئة،  20,6نحو م 3103 من عام الثانيإجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع  إلقالقطاع الخاص 
 .السابقالربع نهاية في المئة في  21,0مقارنة بنسبة 
 من عام الثانيخالل الربع  العامإجمالي مطموبات المصار  التجارية من القطاع  رتفعاو 

نسبته  رتفاعبا، مقارنة ريـالمميار  3,6,7( ليبمغ حوالي ريـالمميار  6,0في المئة ) 3,1بنسبة م 3103
م 3103 من عام الثانياية الربع ، وسجمت بنه( خالل الربع السابقريـالمميار  32,2في المئة ) 02,0

المطموبات من القطاع  إجمالي ةوبمتت نسب .(ريـالمميار  37,0في المئة ) 3,,0سنويًا نسبته  اً رتفاعا
في  31,1حوالي  م3103 من عام الثانيالودائع المصرفية في نهاية الربع  إلق إجمالي العاموشبه  العام

 .هاية الربع السابقفي المئة في ن 31,3مقارنة بنسبة المئة، 
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 من عام الثاني)القطاع الخاص والعام( خالل الربع  بتحميل اائتمان المصرفي حسب اآلجالو 
في المئة  3,3بنسبة  ااجل قصيراائتمان المصرفي  رتفاعيالحظ ا م مقارنة بالربع السابق،3103

 (ريـالمميار  07,0في المئة ) 3,3ة نسب رتفاع، مقارنة باريـالمميار  673,1( ليبمغ ريـالمميار  02,3)
مميار ريـال(   07,0في المئة ) 6,2وكذلك ارتفع اائتمان المصرفي طويل ااجل بنسبة  ،في الربع السابق

 ،مميار ريـال( خالل الربع السابق 32,7في المئة ) 01,2مميار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته  312,2ليبمغ 
 310,2( ليبمغ نحو ريـال مميار ,,7) في المئة 3,2ة بنسب ااجل متوسط اائتمان المصرفي ارتفعبينما 
  .( خالل الربع السابقريـال ارممي 0,,) في المئة 3,0نسبته  بانخفاض، مقارنة ريـالمميار 

 
 من عام الثانيخالل الربع  حسب النشاط ااقتصادي إجمالي اائتمان المصرفي الممنوح رتفعوا
 بارتفاع، مقارنة ريـالمميار  ,,0123( ليبمغ حوالي ريـالمميار  13,2المئة )في  1,0بنسبة م 3103
م 3103 من عام الثانيحقق بنهاية الربع و  ،( خالل الربع السابقريـالمميار  ,,32في المئة ) 1,1نسبته 

لألنشطة  وبتحميل اائتمان المصرفي الممنوح .(ريـال مميار 016,2في المئة ) ,,06نسبته  ارتفاعًا سنوياً 
لقطاع  ارتفاع اائتمان المصرفي الممنوح، يالحظ م3103 من عام الثانيااقتصادية خالل الربع 

 ,,00بنسبة قطاع الزراعة وصيد ااسماك ول (،ريـالمميار  0,7في المئة ) 03,7بنسبة التعدين والمناجم 
لقطاع التمويل و  مميار ريـال(، 33,1في المئة ) 6,7ولقطاعات أخرى بنسبة  مميار ريـال(، 0,3في المئة )

ولقطاع  مميار ريـال(، 2,1في المئة ) 1,1ولقطاع التجارة بنسبة  ،مميار ريـال( 0,6في المئة ) 6,0بنسبة 
في  0,2بنسبة  الصناعة واانتاجقطاع ول ، مميار ريـال( 1,2في المئة ) ,,3النقل وااتصاات بنسبة 

ولقطاع  ،مميار ريـال( 0,3في المئة ) 0,2بنا  والتشييد بنسبة لقطاع الو  ريـال(،مميار  ,,3المئة )
 1,6في المئة ) 0,0بنسبة  العاموشبه  العاملقطاع و  ،مميار ريـال( 1,2في المئة ) 0,7الخدمات بنسبة 

  .مميار ريـال( 1,3في المئة ) 1,2الخدمات الصحية بنسبة و لقطاع الما  والكهربا  والتاز و  ،مميار ريـال(
 

  موجودات ومطلوبات المصارف التجارية 3-3
م 3103 الثاني من عامبمغ إجمالي الموجودات والمطموبات لممصار  التجارية بنهاية الربع 

 3,3 مقارنة بارتفاع نسبته (،ريـالمميار  36,6في المئة ) 3,1 نسبته بارتفاع ريـالمميار  ,,0217حوالي 
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بنهاية الربع  إجمالي الموجودات والمطموبات وحقق .سابقخالل الربع ال (ريـالمميار  32,1) في المئة
 .(ريـالمميار  022,0)في المئة  ,,00نسبته  ارتفاعًا سنوياً م 3103 الثاني من عام

 
 الموجودات والمطلوبات األجنبية للمصارف التجارية 3-4

 اً رتفاعام 3103من عام  الثانيإجمالي ااصول ااجنبية لممصار  التجارية خالل الربع  سجل
 1,6بنسبة  نخفاضبا، مقارنة ريـالمميار  303,2مغ حوالي يبل (ريـالمميار  3,3في المئة ) 0,0نسبته 

 07,3) في المئة 7,6نسبته ًا سنويًا نخفاضا وسجل .خالل الربع السابق مميار ريـال( 00,6في المئة )
 بما نسبتهلمصار  التجارية مقارنة في المئة من إجمالي أصول ا ,200(، مشكاًل بذلك نسبة ريـالمميار 
 .السابق الربعفي المئة في نهاية  00,2

 
 
 

م 3103 من عام الثانيوسجل إجمالي المطموبات ااجنبية لممصار  التجارية خالل الربع 
ته نسب نخفاضباقارنة ـ، مريـالمميار  76,1( ليبمغ حوالي ريـالمميار  1,6في المئة ) ,,1نسبته  اً نخفاضا

 3,1) في المئة 3,2 سجل انخفاضا سنويًا نسبتهو  . ( خالل الربع السابقريـالمميار  6,3ئة )الم في 1,1
مقارنة بنسبة  التجارية مطموبات المصار في المئة من إجمالي  1,3ليشكل بذلك نسبة  ،(ريـالمميار 
بنهاية الربع  لتجاريةلممصار  ا صافي ااصول ااجنبية رتفعاو  .في المئة في نهاية الربع السابق 1,3
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 رتفاعبا ، مقارنةريـالمميار  032,6 ( ليبمغريـالمميار  3,7في المئة ) 3,1م بنسبة 3103من عام  الثاني
  .خالل الربع السابق ريـال(مميار  3,1في المئة ) 0,2ة تنسب
 
 
 التجارية وفروع المصارفالحتياطيات ورأس المال واألرباح  3-5

 0,3م بنسبة 3103من عام  الثانييات المصار  التجارية خالل الربع رأسمال واحتياط انخفض
في المئة في الربع  03,0نسبته  رتفاعمقارنة با ريـالمميار  330,7ليبمغ  (ريـالمميار  3,1في المئة )

المصار  التجارية إلق إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع  احتياطياتوبمتت نسبة رأسمال و  .السابق
 لربع السابق،في نهاية ا في المئة 02,3مقارنة بنسبة في المئة،  07,6حوالي م 3103من عام  نيالثا

 .(ريـالمميار  31,3في المئة ) ,,2م بنسبة 3103 من عام الثانيالسنوي في الربع  نموهاوارتفع معدل 

مقارنة بنحو  ريـالمميار  2,7م حوالي 3103 من عام الثانيوبمتت أرباح المصار  التجارية خالل الربع 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ،(ريـالمميار  1,1)في المئة  1,7نسبته  رتفاعأي با ااولخالل الربع  ريـالمميار  2,3

 .(ريـالمميار  1,2في المئة ) ,,01نسبته  اً سنوي اً رتفاعوحققت ا
ة في المممكة م ارتفع عدد فروع المصار  التجارية العامم3103من عام  الثانيوفي نهاية الربع 

 .الربع السابق ( فرعًا عن00بزيادة )فرعًا  0733ليبمغ 

 
 

 رابعاا: تطورات التقنية المصرفية
م بمغ 3103من عام  الثانيأن مجموع قيمة عمميات نظام سريع في الربع  ات حصاا تبين  

رسالة تحتوي ما  مميون 0,2مميار دوار أمريكي تقريبًا(، من خالل  ,,3222)أي  ريـالمميار  012,0,0
مميار  016,3,0وبمغ مجموع قيمة المدفوعات المفردة  ،مميون حوالة عبر نظام "سريع" 06,3مجموعه 

 وبمغ مجموع مدفوعات العمال  نحو. ريـالمميار  ,,320، في حين بمغ مجموع المدفوعات المجمعة ريـال

وبمغ إجمالي  .المقابل من العام السابق في المئة عن الربع 01,1أي بارتفاع نسبته  ريـالمميار   0330,2
 .ريـالمميار  03730,2قيمة المدفوعات ما بين المصار  
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بمغ إجمالي العمميات المنفذة من خالل أما فيما يتعمق بتطورات الشبكة السعودية لممدفوعات، فقد 
مالي سحوبات بإجمميون عممية  336م ما يقارب 3103من عام  الثانيأجهزة الصر  اآللي خالل الربع 

وبمغ إجمالي  .وعمميات الشبكة السعودية المصار شممت عمميات  ريـالمميار  0,2,0 اقدره نقدية
مميون عممية  73,2م نحو 3103 من عام الثانيالعمميات المنفذة من خالل نقاط البيع خالل الربع 

جهازًا  03330اآللي  كما بمغ إجمالي عدد أجهزة الصر  .ريـالمميار  32,6 اقدره مبيعات بإجمالي
 07,1 نحوالمحمية  مصار عدد البطاقات المصدرة من ال بمغم، و 3103 من عام الثانيبنهاية الربع 
أل   22,1م أكثر من 3103من عام  الثانيفيما بمغ عدد أجهزة نقاط البيع بنهاية الربع  .مميون بطاقة

 جهاز.
م فقد بمغ عدد الشيكات المقدمة من 3103 من عام الثانيات المقاصة لمربع  وبالنسبة  حصا

، وبمغ ريـال مميار 333,2 بقيمة إجمالية بمتت مميون شيكاً  0,2غر  المقاصـة )صـادرة وواردة( حوالي 
مميار  0,6,1شيك خالل تمك الفترة بقيمة إجمالية بمتت  مميون ,,0والمؤسسات نحو عدد شيكات اافراد 

مميار   7,2,أل  شيك بقيمة إجمالية بمتت 333,1دَّقـة حوالي فيما بمـغ عدد الشيكـات المصريـال،  
 .ريـال

 
 : تطورات سوق األسهم المحلية خامساا 
في المئة  6,3 ةبنسبم 3103من عام  الثانيالربع  في نهايةالمؤشر العام اسعار ااسهم  رتفعا
سنويًا  ارتفاعاً في حين حقق  ،في المئة في الربع السابق 1,2نسبته  رتفاعبانقطة، مقارنة  ,,,712ليبمغ 
في  07,1 ةبنسبم 3103من عام  الثانيعدد ااسهم المتداولة في الربع  رتفعاو . في المئة 00,7نسبته 

، في حين في المئة في الربع السابق 31,1نسبته  رتفاعباسهم، مقارنة  ارممي ,,06المئة ليبمغ حوالي 
 لألسهم المتداولة ا جماليةالقيمة  رتفعتوا في المئة. 13,2سنويًا بنسبة  عدد ااسهم المتداولة نخفضا

 رتفاعبامميار ريـال، مقارنة  323,3في المئة لتبمغ نحو  6,, ةبنسب م3103من عام  الثانيفي الربع 
 في المئة. 31,3ة تنسب اً سنوي نخفاضاً في حين حققت ا ،في المئة في الربع السابق 07,2نسبته 
 لتبمغ  في المئة 3,0بنسبة  م3103 الثاني من عامبنهاية الربع  ألسهمالقيمة السوقية ل ارتفعتو 
في المئة، في حين حققت القيمة  3,7فيه بنسبة  ارتفعتبالربع السابق الذي مقارنة  ريـال مميار 0127

. وسجل إجمالي عدد الصفقات المنفذة خالل الربع في المئة 03,1سنويًا نسبته  رتفاعاً السوقية لألسهم ا
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 ارتفاعبصفقة، مقارنة  مميون 2,6في المئة ليبمغ حوالي  7,1نسبته  انخفاضاً  م3103 اني من عامالث
  في المئة. ,,30 وسجمت انخفاضًا سنويًا نسبته ،في المئة في الربع السابق 02,6نسبته 

 

 
 

 سادساا: صناديق الستثمار
من  الثانيااستثمار في الربع  ارتفع إجمالي أصول صناديق ااستثمار المدارة من قبل شركات   

نسبته  بارتفاع ، مقارنة مميار ريـال 011,3مميار ريـال(  ليبمغ   7,7)في المئة   2,3 م بنسبة3103عام 
مميار  03,7في المئة ) ,,01بنسبة  سنوياً وارتفع  .مميار ريـال( في الربع السابق 1,6في المئة ) 6,0
 .ريـال(

  7,7في المئة ) 00,1يق، يالحظ ارتفاع ااصول المحمية بنسبة وبتحميل إجمالي أصول الصناد 
في  ,,1نسبته  ارتفاعمميار ريـال، مقارنة ب 72,1م ليبمغ 3103من عام  الثانيمميار ريـال( في الربع 

في المئة  03,0ًا سنويًا نسبته رتفاعوسجمت ااصول المحمية ا .مميار ريـال( في الربع السابق 1,1المئة )
مميار ريـال( في الربع  1,0في المئة ) 1,3ًا نسبته نخفاضميار ريـال(، وسجمت ااصـول ااجنبية ام 2,1)

مميار ريـال(  1,0في المئة ) 33,3نسبته  رتفاعمميار ريـال، مقارنة با 33,3لتبمغ  م3103من عام  الثاني
 .ر ريـال(مميا 3,7في المئة ) 31,3وسجمت ارتفاعًا سنويًا نسبته  .في الربع السابق

في  3,1م بنسبة 3103من عام  الثانيوانخفض عدد المشتركين في الصناديق ااستثمارية في الربع     
 17,1في المئة ) 0,7 أل  مشترك، مقارنة بانخفاض نسبته 3,6,6مشترك( ليبمغ  6363المئة )
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 02331لمئة )في ا 6,, مشترك( في الربع السابق، وسجل عدد المشتركين انخفاضًا سنويًا نسبته
 310صناديق ( ليبمغ  0في المئة )  1,1أما بالنسبة لعدد الصناديق العاممة، فقد ارتفع بنسبة مشترك(، 

 .الربع السابق خالل صندوقاً  311 مع ةمقارنم، 3103من عام  الثانيصندوقًا في الربع 

 
 

 م2113 عامالثاني من  التطورات اإلشرافية والتشريعات المصرفية خالل الربع سابعاا:
 م:3103خالل الربع الثاني من عام  لمقطاع المصرفي أصدرت المؤسسة العديد من التعاميم

 

هــــــ بشـــــ ن 37/6/0131م الموافـــــق 2/1/3103وتـــــاري   62,,,تعمـــــيم المؤسســـــة رقـــــم  -
ئتمــــان إإصــــدار لجنــــة بــــازل لبيــــان صــــحفي ووثيقــــة استشــــارية حــــول اقــــرار تكمفــــة حمايــــة 

 .يالمشتر 

هــ بشـ ن تزويـد 0131/,/1م الموافـق 01/1/3103وتاري   23,1,تعميم المؤسسة رقم  -
 المؤسسة بكافة البيانات التي تطمبها من قبل المرخص لهم مزاولة أعمال الصرافة.

هـ بش ن وثيقة 0131/,/06م الموافق 36/1/3103تاري  و  71216تعميم المؤسسة رقم  -
 مصار .لجنة بازل ااستشارية الخاصة بعمميات التدقيق الخارجي لم

هـ بش ن نظام 0131/,/06م الموافق 36/1/3103وتاري   71217تعميم المؤسسة رقم  -
 مكافحة غسل ااموال وائحته التنفيذية.

هــــ بشـــ ن 01/7/0131م الموافـــق 31/6/3103وتـــاري   ,,266تعمـــيم المؤسســـة رقـــم  -
 م.3103 دارة السيولة اعتبارًا من شهر ابريل  اليومية أدوات الرقابة

هـــــ بشــــ ن 7/0131/,0م الموافــــق 6/3103/,3وتــــاري   22122المؤسســــة رقــــم تعمــــيم  -
إجــرا  تعـــديل جزئـــي عمـــق بعـــض قواعـــد فــتح وتشـــتيل الحســـابات البنكيـــة الخاصـــة بإقفـــال 

 الحسابات.

هــــــ بشـــــ ن 2/0131/,م الموافـــــق 3103/,/06وتـــــاري   6,,,2تعمـــــيم المؤسســـــة رقـــــم  -
 الضوابط المتعمقة بتطبيق خدمة الجوال المصرفي. 
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 م2113 الثاني من عامخالل الربع في القتصاد السعودي  التنظيميةالتطورات أبرز  ثامناا:
 
   لهيئة عمق مبادرة ابالموافقة  م0/1/3103هـ الموافق 31/6/0131صدور قرار مجمس الوزرا  بتاري

رد في ن تحسين مراكز الخدمة عمق الطرق ااقميمية المبنية عمق ما و  العامة لمسياحة واآلثار بش
 ااستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.

   بالموافقة عمق إعطا  وزارة م 2/1/3103هـ الموافق 37/6/0131صدور قرار مجمس الوزرا  بتاري
التجارة والصناعة صالحيات فرض الترامات والجزا ات ذات الصمة باختصاصاتها داخل المدن 

 الصناعية والمصانع.
  الموافقة عمق تحويل ب م37/6/3103هـ الموافق 07/7/0131ا  بتاري  صدور قرار مجمس الوزر

"البرنامج الوطني لممعارض والمؤتمرات"  سمباالمجنة الدائمة لممعارض والمؤتمرات إلق برنامج وطني 
لتنظيم وتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات التي تقام بالمممكة ووضع الخطط الالزمة لتحقيق أهدا  

 البرنامج.
 عمق الترتيبات بالموافقة  م3103/,/01هـ الموافق 0/2/0131قرار مجمس الوزرا  بتاري   صدور

 الخاصة بمعالجة ت خر أو تعثر مشروعات الحكومة التنموية وبحث الحمول الممكنة لها.
   يام العمل الرسمية ب ن تكون أم 3103/,/33ه الموافق 01/2/0131صدور أمر ممكي كريم بتاري

 لق يوم الخميس، وتكون العطمة ااسبوعية يومي الجمعة والسبت.حد امن يوم اا
 

 

 


