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في المئـــة، بينما ارتفعت مطلوبات الـمـرـار   4.0نسبتــه 
التجارية من القطاعين الخاص والعام خالل الـرعـا الـثـالـ  

مليار  0912في المئة لتبلغ  0.1م بنسبة 7402من عام 
 ريـال.

وتشير التـقـريـرات ايولـيـة حلـق تـئـقـيـ  فـائـ  فـي 
مــيــاان الــئــســاال الــجــارث خــالل الــرعــا الــثــانــي مــن عــام 

مــلـيــار ريـــال مــقــارنـة بــعــجـا مــقــرار   0.0م مـقــرار  7402
مليار ريـال فـي الـرعـا الـمـقـابـع مـن الـعـام السـابـ .  79.2

وانخفضت القيمة اإلجمالية لـعـمـلـيـات نـيـام سـريـا  
في المئـة  4.0م بنسبة 7402خالل الرعا الثال  من عام 

مليار ريـال. وعلغ حجمالي العمليات المنفـة   00949لتبلغ 
من خالل أجها  الرـر  اللـي خـالل الـرعـا الـثـالـ  مـن 

مـلـيـون عـمـلـيـة بـ جـمـالـي  010.4م ما يقارال 7402عام 
مليار ريـال شملت عمـلـيـات  022.4سئوبات نقرية قررها 

 المرار  وعمليات مرى.
وانخف  المؤشر العام يسعار ايسـهـم فـي نـهـايـة 

في المئة لـيـبـلـغ  0.1م بنسبة 7402الرعا الثال  من عام 
نــقـطــة. نـمــا انــخـفــضـت الـقــيـمـة السـوقــيـة لـ ــسـهــم  2744

فـي  7.0م بـنـسـبـة 7402بنـهـايـة الـرعــا الـثـالـ  مـن عـام 
مــلــيـار ريــال مــقـارنــة بــنــهـايــة الــرعــا  0270الـمــئـــــــــة لـتــبـلــغ 

 الساب .
وارتفا حجمالي أرول رناري  االسـتـثـمـار الـمـرار  
مـن قــبـــع شـرنــات االسـتــثـمــار فـي الـرعـا الـثــانـي مــن عــام 

مـلـيـــــــار  004.0فـي الـمـئـــــــة لـيـبـلـغ  2.9م بنـسـبـة 7402
ريـــال. وارتــفــا الــمــمــنــوس الــفــعــلــي مــن مــؤســســات االقــرا  
الــمــتــخــرــرــة الــئــنــومــيــة خــالل الــرعــا الــرابــا مــن عــام 

في المئة، وارتفا حجمالـي الـقـرو   74.0م بنسبة 7409
 27.0م بـنـسـبـة 7409المسرر  في الرعا الرابا مـن عـام 

 في المئة وةلك ئسال أئر  البيانات المتوفر . 

 Repoبقي معرل عـائـر اتـفـاقـيـات حعـار  الشـرا   

Rate في المئة ومعرل عائر اتفاقيـات  7( رون تغيير عنر
( عـنـر Reverse Repo Rateحعار  الشـرا  الـمـعـا ـ   

م. وتم 7402في المئة خالل الرعا الثال  من عام  0.72
ي الـقـانـونـي عـلـق الـورائــــــا ــــاإلبقــــا  علق نسبــــة االئـتـيـاط

في المئــة، وعلق الورائـــــــا الامـنـيـــــــة  2تئت الطلـــال عنــــر 
في المئة. نمـا اسـتـمـرت الـمـؤسـسـة فـي  0واالرخارية عنر 

الئفاظ علق سقف االشتراك ايسبوعي للبنوك المئلية في 
مليار ريـال خالل الرعا الثالـ   4أةونات المؤسسة بمقرار 

م. وارتــفــا مــتــوســف أســعــار الــفــائــر  عــلــق 7402مــن عــام 
الــــورائا بيــــن المرـــار  المئـــــليــــة لـــمــــر  ثالثـــــــــة أشـــــهـــر 

  SAIBOR )  م 7402فــي الــرعــــــــــــــــــا الــثــالــ  مــــــن عـــــــــــــــام
 فـي المئـــــــة. 0.2107ليرع حلق  
( 4ئقــــ  عــــر  النقـــــــور بـتـعـريـفـــــه الشـامــــــــع  نو 

م انـخـفـاضـاب نسـبـتـــــــه 7402خالل الرعا الثال  مـن عــــــام 
خــــالل الـرعـا ، وانخفضت القـاعر  الـنـقـــــــريـة في المئة 7.2

فــي الـمـــــــــــئـة لـتـبـلـغ  0.4م بنـــــسبة 7402الثال  مــن عـــام 
، وتشــيــر الــبــيــانــات ايولــيــة لــلــمــرنــا مــلــيــار ريـــال 444.1

المالي للمؤسسة حلق أن حجمالي الـمـوجـورات ايجـنـبـيـة قـر 
م انخفاضاب نسبته 7402سجع خالل الرعا الثال  من عام 

، نـمـا سـجـع مـلـيـــار ريــال 0441.2في المئـــــة ليبلغ  4.4
حجمالي ايرول االئتياطـيـة لـمـؤسـسـة الـنـقـر خـالل الـرعـا 

فـي الـمـئـة  4.0م انخفـاضـاب نسـبـتـه 7402الثال  من عام 
 مليار ريـال.  0401.9ليبلغ 

وســجــع حجــمــالــي الــورائــا الــمــرــرفــيــة خــالل الــرعــا 
في المـئـــــــــــــة  0.1م انخفاضاب نسبته 7402الثال  من عام 

مـلـيـار. نـمـا بـلـغ حجـمـالـي الـمـوجـورات  0944ليبلغ نئـو 
والمطلوبات للمرار  التجارية بـنـهـايـة الـرعـا الـثـالـ  مـن 

مليـــار ريـال، أث بانخفا   7744.0م ئوالي 7402عام 
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( في الرعا الثال                          المئلية لمر  ثالثة أشهر                          
في المئة. وعلغ                  0.2107م ليرع حلق            7402من عام        

الفار  بين متوسف أسعار الفائر  علق الورائا بالريـال                                                     

نقطة أسا  لرال                    04والروالر لفتر  ثالثة أشهر نئو                             
  20م مقارنة بـئوالي                  7402الريـال في الرعا الثال  لعام                              

م. أما بالنسبة                7402نقطة أسا  في الرعا الثاني لعام                                
لسعر رر  الريـال مقابع الروالر فقر استقر عنر سعر                                                   

 ريـال.        4.22الرسمي البالغ               

ومن ضمن ايروات التي تساهم في توفير  
وتئقي  استقرار السيولة، استمرت المؤسسة بتوفير 

يومبا،  14اتفاقيات حعار  الشرا  بأجع استئقا  لمر  
باإلضافة حلق آجال االستئقا  المعمول بها لفتر  ليلة 

 يومبا. 74أيام و 2وائر  و
ر ايجنبــــــي ــــــوفيمــا يخص عمليــــــات مقايضة النق  

 Foreign Exchange لم تقم المؤسسة ب جرا  أث ،)
عمليات مقايضة ما البنوك المئلية في الرعا الثال  من 

 م. 7402عام 
 

 ثا يًا:    طور ت    قدية 
 عرض    قود 2-1
( 4ئقــــ  عــــر  النقـــــور بتعريفــه الشامــــع  ن  

م انخفاضاب نسبتـــه 7402خالل الرعا الثال  من عـــام 
 0224مليار ريـال( ليبلغ نئو  02.2في المئة   7.2

 04.7في المئة   7.4مليار ريـال، مقارنـة بارتفاع نسبته 
مليـــار ريـال( في الرعــــا السابــ . نما ئقــــ  بنهايـــة الرعــــا 

فــي  0.4م ارتفاعاب سنوياب نسبتـــه 7402الثال  من عام 
 (.0مليار ريـال(  رســــم بيانـــي رقـــــــم  02.2المئــــــة  
( خالل الرعا 4وعتئليع منونات عر  النقور  ن 

 أواًل:   سياسة    قدية
استمرت مؤسسة النقر العرعي السعورث في اتباع                                                 

سياسة نقرية تهر  حلق تئقي  استقرار ايسعار ورعم                                                
مختلف القطاعات االقترارية بما يتال م ما التطورات                                                
االقترارية المئلية والعالمية ورعم المرار  المئلية                                                  

 للقيــــام برورها التمويلي في االقترار المئلي.                                             
 

  عدل   عائد و الح ياطي   قا و ي  1-1
م     7402أبقت المؤسسة خالل الرعا الثال  من عام                                           

 e er e معرل عائر اتفاقيات حعار  الشرا  المعا                                             
 e o  a e       في المئة، ونةلك أبقت علق                            0.72( عنر

( رون       e o  a e معرل عائر اتفاقيات حعار  الشرا                                    
 في المئة.             7تغيير عنر           

المتوسف اليومي لما قامت به المؤسسة                                    وقر بلغ          
مليون ريـال               071من عمليات اتفاقيات حعار  الشرا  نئو                                     

مليون         00م مقابع         7402خالل الرعا الثال  من عام                         
م، فيما بلغ المتوسف                     7402ريـال في الرعا الثاني من عام                              

مليار ريـال               49اليومي التفاقيات حعار  الشرا  المعا                                        
مليار         12م مقارنة بنئو               7402للرعا الثال  من عام                     

   م.  7402ريـال في الرعا الثاني من عام                              
وقر يلت نسبة االئتياطي القانوني علق الورائا                                             

في المئة، وعلق الورائا الامنية                                  2تئت الطلال عنر               
 في المئة.           0واالرخارية عنر               

  
 أسعار    ائد                1-2

ولتشجيا المرار  المئلية علق توجيه السيولة نئو                                                    

اإلقرا ، استمرت المؤسسة بالئفاظ علق سقف االشتراك                                                
  4ايسبوعي للبنوك المئلية في أةونات المؤسسة بمقرار                                                 

م. وقر        7402مليار ريـال خالل الرعا الثال  من عام                                     
ارتفا متوسف أسعار الفائر  علق الورائا بين المرار                                                    
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مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته  444.1ريـال( لتبلغ 
مليار ريـال( في الرعا الساب .  74في المئة   9.9

م ارتفاعاب 7402وسجلت في نهاية الرعا الثال  من عام 
مليار ريـال(.    0.2في المئة   0.2سنوياب نسبته 

وعتئليع منونات القاعر  النقرية خالل الرعا الثال  من 
م يالئظ أن النقر المتراول خارج المرار  7402عام 

مليار ريـال( ليبلغ  04.2في المئة   2.0انخف  بنسبة 
في  4.9مليار ريـال، مقارنةب بارتفاع نسبته  024.9نئو 

مليون ريـال( في الرعا الساب . وسجـــع  00.2المئة  
م انخفاضاب سنويـــاب 7402بنهاية الرعا الثال  من عام 

مليار ريـال(. وارتفعت  7.1في المئـة   0.2نسبته 
م 7402الورائا لرى المؤسسة في الرعا الثال  من عام 

مليار ريـال( لتــبلغ نـــئو  9.4في المئة   9.0بنسبة 
فـــي  4.9نــســـبته  بانخفا مليــار ريـال، مــقارنة  042.9
مليار ريـال( في الرعا الساب ، وقر سجلت   4.2المــئة  

مليار ريـال(  4.1في المئة   1.7ارتفاعا سنوياب نسبته 
م. وسجـع النقر في 7402بنهاية الرعا الثال  من عام 
مليار  9.0في المئـــة   09.0الرنرو  انخفاضاب نسبته 

م، يالئظ انخفا  عر  النقور 7402الثال  من عام 
مليار  04.7في المئة   0.9( بنسبة 0بتعريفه الضي   ن

مليار ريـال أو ما نســبته  0004.2ريـال( ليبلغ ئوالي 
( مقارنة 4في المئة من حجمالي عر  النقــــور  ن 90.4

مليون ريـال( في  112في المئة   2.0بارتفاع نسبته 
م 7402الرعا الساب . وسجع بنهاية الرعا الثال  من عام 

مليار ريـال(.  47.2في المئة   7.1ارتفاعا سنوياب نسبته 
( فقر سجع خالل الرعا الثال  من 7أما عر  النقور  ن

 79.4في المئــــة   0.9م انخفاضاب نسبته 7402عــــــــام 
مليار ريـال أو ما نسبته  0901.7مليار ريـال( ليبلغ نئو 

( مقارنة  4في المئة من حجمالي عر  النقور  ن 10.4
مليار ريـال( في  02.7في المئـــة   2.1بارتفاع نسبته 

م 7402الرعا الساب . وسجع بنهاية الرعا الثال  من عام 
 مليار ريـال(. 74.0في المئـــة   0.4ارتفاعاب سنـــوياب نسبته 

 
   قاعد     قدية                 2-2

انخفضت القـاعر  النقـــرية خــالل الرعا الثال  مــن 
مليار  04.4فــي المـــــئة   0.4م بنـــــسبة 7402عـــام 
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    ول  الح ياطية                 4-1
سجع حجمالي ايرول االئتياطية لمؤسسة النقر  

 4.0م انخفاضاب نسبته 7402خالل الرعا الثال  من عام 
مليار  0401.9مليار ريـال( ليبلغ  24.0في المئة  

مليار  44في المئة   0.9ريـال، مقارنة بانخفا  نسبته 
ريـال( خالل الرعا الساب . وئق  انخفاضاب سنوياب نسبته 

مليار ريـال( بنهاية الرعا الثال   721في المئة   07.4
(. وعتئليع منونات 4م  رسم بياني رقم 7402من عام 

حجمالي ايرول االئتياطية خالل الرعا الثال  من عام 
م مقارنةب بالرعا الساب ، فقر انخف  الوضا 7402

في  4.4االئتياطي لرى رنرو  النقر الرولي بنسبة 
مليار ريـال،  2.0مليون ريـال( ليبلغ نئو  700المئة  

وانخفضت االستثمارات في ايورا  المالية في الخارج 
 0779مليار ريـال( لتبلغ  47.0في المئة   7.9بنسبة 

مليار ريـال، وارتفا ررير ئقو  السئال الخارة بنسبة 
مليار  71مليون ريـال( ليبلغ  092في المئة   0.9

 0.2ريـال. وئققت الورائـا في الخــــارج انخفاضاب نسبته 
مليار ريـال،  229مليار ريـال( لتبلغ  79.7في المئــة  

مليون ريـال. نما  0970واستقر ائتياطي الةهال عنر 
 أن المؤسسة لم تررر نيابةب عن واار  المالية سنرات

مليــــار ريـــال، مقارنــــة بارتفاع  47.2ريـال( ليبلغ نئو 
مليار ريـال( في الرعا  1.7في المئـــــــة   44.4نسبتــــه 

م 7402الساب . وسجع بنهاية الرعا الثال  من عام 
ا سنوياب نسبته   مليار ريـال(. 0.2في المئة   0.0انخفاضب

 

ثا ثًا:  طور ت    ركز    ا ي   ؤسسة    قد   عربي 
   سعود 

تشير البيانات ايولية للمرنا المالي للمؤسسة 
حلق أن حجمالي الموجورات ايجنبية قر سجع خالل الرعا 

في المئـــــة  4.4م انخفاضاب نسبته 7402الثال  مـــن عام 
مليـار ريـال، مقارنة  0441.2مليار ريـال( ليبلغ  24.2 

مليار ريـال(  44.9في المئة   0.9بانخفا  نسبته 
خالل الرعا السابـــ ، وسجـــع انخفاضـــاب سنويـــاب نسبتـــه 

مليار ريـال( بنهاية الرعا الثال   721فـي المئـــة   04.4
م. وسجع رــافي ايرـول ايجـــنبية 7402من عام 

م انخفاضاب نسبــته 7402خــالل الرعا الثال  مــن عـــــام 
 0210.7مليار ريـال( ليبلغ  24.9فــــي المـــئة   4.7

في المئـــــة  0.9مليــــار ريــــال، مقارنـــة بانخفـــا  نسبتـــه 
مليار ريـال( في الرعا الساب ، وسجع انخفاضاب  44.2 

مليار ريـال(  بنهاية  721في المئة   07.9سنوياب نسبته 
 (. 7م  رسم بياني رقم 7402الرعا الثال  من عام 

 
وئق  حجمالي الورائا بالعملة المئلية لجهات  

م ارتفاعاب نسبته 7402أجنبية خالل الرعا الثال  من عام 
 04.2مليون ريـال( ليبلغ نئو  92.1في المئة   4.0

في المئــــــة  4.2مليــــار ريــال، مقـارنــــة بانخفا  نسبتـــــه 
مليون ريـال( خالل الرعا الساب ، نما ســـجع  044 

مليون ريـال(  29في المئة   4.4ارتفاعاب سنوياب نسبته 
 م.7402بنهاية الرعا الثال  من عام 
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مليار ريـال(  72.9في المئة   0.9مقارنة بارتفاع نسبته 
خالل الرعا الساب . وئق  بنهاية الرعا الثال  من عــــــام 

 74.0في المئـة   0.4م ارتفاعاب سنوياب نسبته 7402
 (. 0مليار ريـال(  رســـم بياني رقـــم 

وعتئليع منونات الورائا ئسال النوع خالل الرعا  
م، يتض  انخفا  الورائا تئت 7402الثال  من عام 
مليار ريـال( لتبلغ  0.2في المئة   4.2الطلال بنسبة 

 0.0مليار ريـال، مقارنـة بانخفا  نسبته  122.4نئو 

تنمية ئنومية وسنرات ةات معرٍل متغير خالل الرعا 
 م.7402الثال  من عام 

 
 ر بعًا:  طور ت    شاط     رفي

   ود ئع     رفية 4-1
سجع حجمالي الورائا المررفية خالل الرعا  

في المئــــــة        0.1م انخفاضاب نسبته 7402الثال  من عــــــام 
مليار ريـال،  0944مليار ريـال( ليبلغ نئو  40.4 
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     ار ة              ار               ية         و   ط وبات               و ود ت            -4
ــلــمــرــار    ســجــع حجــمــالــي ايرــول ايجــنــبــيــة ل

م ارتـفـاعـاب 7402التجاريـة خـالل الـرعـا الـثـالـ  مـن عـام 
مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ ئـوالـي  4.1فـي الـمـئـة   0.9نسبته 
فـي الـمـئـــــة  0.4مليار ريـال، مقارنــة بارتفاع نسبته  704

مليار ريـال( خالل الرعا السـابـ ، فـي ئـيـن سـجـع  1.7  
مــلــيــار    2.1فــي الــمــئــة   7.0انــخــفــاضــاب ســنــويــاب نســبــتــه 
فـي الـمـئـة مـن حجـمـالـي  04.9ريـال(، مشنـالب مـا نسـبـتـه 

فـي  04.0أرول المرار  التجارية مقارنـة بـمـا نسـبـتـه 
(. 2المئــــة في نهاية الرعـا السـابــــــ   رســـــــم بـيـانـي رقــــــــم 

وسجلت المطلوبات ايجنبيـة لـلـمـرـار  الـتـجـاريـة خـالل 
فـي  00م ارتـفـاعـاب نسـبـتـه 7402الرعـا الـثـالـ  مـن عـام 

مـلـيـــــــــــار  42.7مـلـيـار ريــال( لـتـبـلـغ ئـوالـي  4.9المئـة  
 7.1فــــــي الـمـــئـة   4.9ريـال، مـقــارنة بـانـخـفـا  نسـبـتـه 

مليار ريـال( خالل الرعا الساب . وسجلت انخفاضاب سنويا 
مـلـيـار ريــال(، مشـنـلـةب  70.2في المــــــــــــئـة   01.1نسبته 

فـي الـمـئـة مـن حجـمـالـي مـطـلـوبـات  4.4بةلـك مـا نسـبـتـه 
فـي الـمـئـة فـي  4.0المرار  التجارية مقارنة بما نسبته 

نهاية الرعا الساب . وانخفـ  رـافـي ايرـول ايجـنـبـيـة 
م 7402للمرار  التجارية بنهاية الرعا الثال  مـن عـام 

 022.4مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  0.2في المئة   7.1بنسبة 

مليار ريـال( خالل الرعا الساب ،  04.2في المئة  
م ئققت الورائا 7402وعنهاية الرعا الثال  من عام 

فـي المئــــــة        4.4تئـت الطلال ارتفاعا سنوياب نسبته 
مليار ريـال(. وانخفضت الورائــــــا الامنية  42.0  

مليار ريـال( لتبلغ  4.0في المئــــة   0.2واالرخارية بنسبة 
في المئة  4.0مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته  024.2

مليار ريـال( خالل الرعا الساب ، وئققت  00.7  
مليار  0.0في المئة   4.1انخفاضاب سنويــــــاب نسبته 

ريـال(. وانخفضت الـــورائا ايخـرى شبه النقرية بنسبة 
 020.7مليار ريـال( لتبلغ  01.7في المئة   00.0

في المئــــــة     09.4مليــــار ريــــال مقارنـــــة بارتفاع نسبته 
مليار ريـال( خالل الرعا السابــ ، وئــققت انخفاضاب  72 

 مليار ريـال(. 04.9في المئــــــة   9.2سنوياب نسبتـــه 
    و ود ت و ط وبات     ار      ار ة                                   4-2

بلغ حجمالي الموجورات والمطلوبات للمرار  
م ئوالي 7402التجارية بنهاية الرعا الثال  من عام 

في  4.0مليـــار ريـال، مسجالب انخفاضاب بنسبة  7744.0
في  0.0مليار ريـال(، مقابع ارتفاع نسبته  1.2المئـــة  
مليار ريـال( خالل الرعا الساب ، نما  72.0المئـــــة  

م ارتفاعاب سنوياب 7402سجع بنهاية الرعا الثال  من عام 
 مليار ريـال(. 40في المئة   0.2نسبته 
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 07.9م بـنـسـبـة 7402العام خالل الرعا الثال  من عام 
مليار  724.2مليار ريـال( لتبلغ ئوالي  40.7في المئة  

 77.1فـي الـمــئــة   04.7ريــال، مـقــارنـة بــارتـفــاع نســبــتـه 
مليار ريـال( خالل الرعا السـابـ ، وسـجـلـت بـنـهـايـة الـرعـا 

 79.4م ارتفــاعــــاب سنـــويـــاب نــسبتـــه 7402الثال  مــن عــــــام 
مليار ريـال(. وارتفعت نسـبـة حجـمـالـي  24.0فــي المـئــــــة  

مــطــلــوبــات الــمــرــار  الــتــجــاريــة مــن الــقــطــاع الــعــام حلــق 
حجمالي الورائا المررفية في نهاية الرعا الثال  من عـام 

في  02.0في المئة مقارنـــة بنسبة  02.0م ئوالي 7402
(.                               9المئــة في نهايــــة الرعا السابــــ   رسم بياني رقم 

وعتئليع االئتمان المررفي ئسـال الجـال خـالل 
م مقارنة بالرعا السـابـ ، فـقـر 7402الرعا الثال  من عام 

ئق  االئتمان المـرـرفـي طـويـع ايجـع انـخـفـاضـاب نسـبـتـه 
 072.2مليـار ريــال( لـيـبـلـغ نـئـو  01.1في المئة   0.0

 2.2فـي الـمـئـة   0.7مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسـبـتـه 
مليار ريـال( خالل الرعا الساب ، في ئين ئق  االئـتـمـان 

 فـــي الـمـئـــة 0.2المررفي متوسف ايجـــع ارتفاعــاب نسبتــه 

مـلـيـار ريــال، مـقـارنـة  722.7ملـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  0.4  
مليار ريــال( خـالل  1.4في المئة   4.2بانخفا  نسبته 

 07.0فــي الـمـــئـة   4.0مليار ريال مقــارنة بارتفاع نسبتـه 
  .ــمليار ريـال( خـــالل الرعــــا الساب

 ط وبات     ار      ار ة      قطاع                                          4-4
    ا  و  عا             

ارتـــفـــعـــت مـــطـــلـــوبـــات الـــمـــرـــار  الـــتـــجـــاريـــة مـــن 
ــعــام  ويشــمــع الــئــنــومــي وشــبــه  الــقــطــاعــيــن الــخــاص وال

م بـنـسـبـة 7402الئنومي( خـالل الـرعـا الـثـالـ  مـن عـام 
مـلـيـار  0912ملـيـار ريــال( لـتـبـلـغ  40.0في المئة   0.1

مـلـيـار  79.2في المـئـة   0.9ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته 
ريـال( في الرعا السـابـ ، وسـجـلـت ارتـفـاعـاب سـنـويـاب بـنـهـايـة 

فــــي المئـــــــــة  7.2م نسبتــه 7402الرعـــــــا الثال  مــن عــــــام 
مليار ريـال(. وارتفعت نسبة مطلـوبـات الـمـرـار   00.4  

فـي  042.1التجارية من القـطـاعـيـن الـخـاص والـعـام حلـق 
الـمـئــــــــــة مـن حجــمـالـي الـورائـــــــا الـمـرــرفـيـة مـقـارنــة بـنـسـبــة 

 في المئة في نهاية الرعا الساب . 040.1
    ا          قطا                   ار ة              ار           ط وبات         4-4-1

انــخــفــضــت مــطــلــوبــات الــمــرــار  الــتــجــاريــة مــن 
م 7402الــقــطــاع الــخــاص خــالل الــرعــا الــثــالــ  مــن عــام 

مليون ريـال( لتبلـغ نـئـو  042.1.في المئة   4.40بنسبة 
فـي  4.4مـلـيـار ريــال، مـقـارنـة بـارتـفـاع نسـبـتـه  0004.0
مـلـيـار ريــال( خـالل الـرعـا السـابـ ، وسـجـلـت  4.9المئة  

م انـخـفـاضـا سـنـويـاب 7402بنهايـة الـرعـا الـثـالـ  مـن عــــام 
مـلـيـار ريــال(. وارتـفـعـت  09.4في المئـــــــــــــــــة   0.7نسبته 

نسبة مطلوبات المرار  الـتـجـاريـة مـن الـقـطـاع الـخـاص 
حلق حجمالي الورائا المررفية بنهاية الرعا الثال  من عام 

فـي  49.4في المئـة، مـقـارنـة بـنـسـبـة  44.2م حلق 7402
 (.9المئـــــة في نهايـــــــة الرعا السابـــ   رسم بياني رقـــــــم 

  ط وبات     ار      ار ة      قطا    عا                                             4-4-2
ارتفعت مطلوبات المرار  التجاريـة مـن الـقـطـاع 
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مليون  001  في المئة  4.7ولقطاع الخرمات بنسبة 
 ريـال(.

 
 الح ياطيات ورأ     ال و  ربا  وفرو                                         -4

     ار      ار ة                
انــخــفــ  رأ  مــال وائــتــيــاطــيــات الــمــرــار  

 7.4م بنسبة 7402التجارية خالل الرعا الثال  من عام 
مـلـيـار  409.1مليار ريـال( ليبلغ ئوالـي  2.0في المئة  

مـلـيـار  4.2في المئة   7.9ريـال مقارنة بانخفا  نسبته 
ــال( فــي الــرعــا الســابــ . واســتــمــرت نســبــة رأ  مــال  ريـ
وائـتـيـاطــيـات الــمـرـار  الـتـجـاريــة حلـق حجـمـالــي الـورائــا 

م عـلـق 7402المررفية بـنـهـايـة الـرعـا الـثـالـ  مـن عـام 
في المئة، وارتفا معـرل نـمـوهـا السـنـوث فـي الـرعـا  01.4

 01.1فـي الـمـئـة   9.2م بـنـسـبـة 7402الثال  من عام 
مليار ريـال(. وعلغت أرعاس المرار  التجارية فـي الـرعـا 

مليار ريـال مقارنة  00.7م ئوالي 7402الثال  من عام 
مـلــيــار ريــال فــي الــرعـا الســابــ ، أث بــارتــفــاع  00بـنــئــو 
مــلـيـون ريـــال(، مـقـارنــة  047.7فـي الـمــئـة   0.2نسـبـتـه 

مـلـيـار ريــال( خـالل  0.0  في المئة 00.4بارتفاع نسبته 
الرعا الثال  من العام الساب .                                                                                                

م ارتـفـا 7402وفي نهاية الرعا الثال  من عام 
عرر فروع المرار  التجارية العاملة في المـمـلـ ـة لـيـبـلـغ  

أفـرع مـقـارنـة بـالـرعـا السـابـ ،   9فرعاب، أث بايار   7424
وارتفا عرر فروع المرار  التجارية العاملة في الممـلـ ـة 

فـرعـاب( مـقـارنـةب بـالـرعـا  04فـي الـمـئـة   7.0سنوياب بنسبه 
 المقابع من العام الساب . 

الــرعــا الســابــ ، وئــقــ  االئــتــمــان الــمــرــرفــي قرــيــر ايجــع 
مـلـيـار ريــال( لـيـبـلـغ  07.9فـي الـمـئـة   0.4ارتفاعاب نسبتـه 

فـي الـمـئـــة  0.0مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبتــه  274.9
 مليار ريـال( في الرعا الساب . 1.2 

 
 ط وبات     ار      ار ة حس     شاط                                        -4-4

  ال   اد         
انخف  حجمالي االئتمان المررفي الممنوس 
ئسال النشاط االقترارث خالل الرعا الثال  من عام 

مليار ريـال( ليبلغ ئوالي  4في المئة   4.7م بنسبة 7402
في المئة  4.0مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته  0044.2

مليار ريـال( خالل الرعا الساب ، وئق  بنهاية الرعا  2.7 
في  0.2م انخفاضا سنوياب نسبته 7402الثال  من عام 

مليار ريـال(. وعتئليع االئتمان المررفي  70.0المئة  
الممنوس ل نشطة االقترارية خالل الرعا الثال  من عام 

م يالئظ ارتفاع االئتمان المررفي الممنوس لقطــــاع 7402
مليار  4.7فــي المـئــة   9.4النقع واالتراالت بنسبــة 

مليار  0.0في المئة   0.0ريـال(، ولقطاع التمويع بنسبة 
في  0.4ريـال(، ولقطاع الاراعة ورير ايسماك بنسبــــة 

مليار ريـال(، ولقطاع الما  وال هرعا  والغاا  4.9المئـــة  
مليار  0.2في المئــة   4.2والخرمات الرئية بنسبة 

مليــــار  1.9فــي المئــــة   4.0ولقطاع التجار  بنسبــة  ريـال(،
 7.0  المـئــة فــي 7.0ريـال(، ولقطــــاع البنا  والتشيير بنسبــة 

مليار ريـال(. في ئين انخف  االئتمان المررفي الممنوس 
 0.4في المئــــــة   04.4لقطاع التعرين والمناجم بنسبة 

في  7.4مليار ريـال(، ولقطاع الرناعة واإلنتاج بنسبة 
 7.2مليار ريـال(، وللقطاعات ايخرى بنسبة  0.1المئة  

مليار ريـال(، وللقطاع الئنومي وشبــــة  00.1في المئة  
مليار ريال(،  4.4في المئـــــة   4.9الئنومي بنسبــة 
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 (.2مليار ريـال(  رسم بياني رقم  49.7المئة  
 

   يعات     ار      ار ة       قد      ي                                         2- -4
ارتفا حجمالي مبيعات المرار  التجارية من النقر 

 7.2م بنسبة 7402ايجنبي خالل الرعا الثال  من عام 
مليار  917.2مليار ريـال( ليبلغ نئو  02.0في المئة  

 14.0في المئــة   07.0ريــــــال، مقارنــــة بانخفا  نسبته 
مليار ريـال( خالل الرعا الساب . وسجلت المبيعات 

مليار  002.4في المئة   74.2ارتفاعاب سنوياب نسبته 
ريـال( مقارنةب بالرعا المقابع من العام الساب . وبمقارنة 
حجمالي مبيعات المرار  من النقر ايجنبي بالرعا 
الساب  يالئظ انخفا  المبيعات لجهات ئنومية بنسبــة 

مليـــار ريـال(، والمبيعات  4.2في المئــــة   70.7
مليار  2.0  في المئة 2.2 المنسوبة يغرا  أخرى بنسبة

ريـال(، فيما لم تسجع أث مبيعات للريارفة خالل الرعا 
الثال  وانخفضت المبيعـــــات لعمال  آخرين في الممل ة 

ارتفعت نما مليار ريـال(.  00في المئــــة   2.4بنسبة 
       فــــي المـئــة 07.7المبيعات للواارات والبلريات بنسبة 

 ش ر ات و  يعات     ار      اار اة  ا    ا اقاد    -4
      ي

      ي    قد        ار ة     ار   ش ر ات 1- -4 
انخف  حجمالي مشتريات المرار  التجارية من  

م بنسبة 7402النقر ايجنبي خالل الرعا الثال  من عام 
 914.0مليار ريـال( ليبلغ ئوالي  4.7في المئة   0.7

 المئــــــة في 02.0 مليــــــار ريــــال، مقارنــــة بانخفا  نسبتــــه

مليار ريـال( خالل الرعا الساب . نما سجع  070.2 
مليار ريـال(  4.7في المئة   0.7ارتفاعاب سنوياب نسبته 

مقارنةب بالرعا المقابع من العام الساب . وبمقارنة حجمالي 
مشتريات المرار  من النقر ايجنبي بالرعا الساب  
يالئظ ارتفاع المشتريات من المرار  المئلية بنسبة 

مليار ريـال(، والمشتريات من  07.2في المئة   00.9
مليار ريـال(،  2.0في المئـة   9.0العمال  بنسبة 

في المئة  9.9والمشتريات من المرار  الخارجية بنسبة 
مليار ريـال(، بينما انخفضت المشتريات من  74  

مليار  04.0في المئة   70.2المرارر ايخرى بنسبة 
في  77.1ريـال(، والمشتريات من مؤسسة النقر بنسبة 

                                                         

                                

                               

 

   

   

   

   

    

    

  ريا   مليار                                                                    
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مليار ريـال مقارنة بئوالي  22.4في المئة لتبلغ  9.4
مليار ريـال في الرعا المقابع من العام الساب . نما  27.4

في المئة  4.9انخف  فائ  مياان الرخع ايولي بنسبة 
مليار  09.4مقارنة بالرعا المقابع من العام الساب  ليبلغ 

 04.7ريـال، وانخف  عجا ئساال الرخع الثانوث بنسبة 
في المئة مقارنة بالرعا المقابع من العام الساب  ليبلغ 

 مليار ريـال. 44.0

 :   حسا    رأس ا ي                    2- 
سجع بنر الئساال الرأسمالي خالل الرعا الثاني  
مليار ريـال  0.04م ترفقاب للخارج بقيمة  7402من عام 

مليار ريـال في الرعا  0.00مقابع ترف  للخارج بنئو 
 المقابع من العام الساب . 

 :   حسا     ا ي                  - 
ارتفا بنر رافي االستثمارات المباشر  خالل الرعا     

مليار ريـال وةلك  0.4م بقيمة  7402الثاني من عام 
بسبال ارتفاع رافي ئياا  ايرول المالية في الخارج 

مليار ريـال عن ارتفاع رافي تئّمع  04.9بمبلغ 
مليار ريـال.  9.9الخروم في الراخع التي قررت بئوالي 

مليار  00.4وانخف  رافي استثمارات الئافية بمبلغ 
مليار ريـال في الرعا  4.4ريـال مقابع ارتفاع بمبلغ 

المقابع من العام الساب . نما ارتفا رافي االستثمارات 
مليار ريـال مقابع انخفا  بمبلغ  01.4ايخرى بمبلغ 

مليار ريـال في الرعا المقابع من العام الساب .  44.9
مليار ريـال  40.4وانخفضت ايرول االئتياطية بمبلغ 

م مقابع انخفا  بمبلغ 7402في الرعا الثاني من عام 
مليار ريـال في الرعا المقابع من العام الساب ،  97.1

ويعاى ةلك االنخفا  حلق انخفا  ايرول االئتياطية 
مليار ريـال، الناتج من انخفا  بنر  42.2ايخرى بمبلغ 

 مليار ريـال. 24.4االستثمارات في ايورا  المالية بمبلغ 

مليــــون ريـال(، والمبيعات للمرار  راخع  09.0  
مليـــار ريـال(،  74.1في المئــــة   44.4الممل ة بنسبــة 

 4.74في المئــــة   04.7والمبيعـــــات لمؤسسة النقر بنسبة 
 مليار ريـال(، والمبيعات للمرار  خارج المملـنة بنسبة

 (.2 رســم بيانـــي رقـــم  مليار ريال(، 02.2  فــي المئــة 2.0
 

  ا ساا:   قطا     ار ي    ً                 
     ار     ار ية                

انخفضت قيمة الواررات  سيف( في الرعا الثاني 
في المئة مقارنة بالرعا  00.9م بنسبة 7402من عام 

مليار ريـال،  001.7المقابع من العام الساب  لتبلغ نئو 
في المئة مقارنة بالرعا ايول من  2.4وانخفضت بنسبة 

 م.7409عام 
 

   ز      دفوعات               
   حسا     ار                  1- 

تشير التقريرات ايولية حلق تئقي  فائ  في 
مياان الئساال الجارث خالل الرعا الثاني من عام 

مليار ريـال مقارنة بعجا مقرار   0.0م مقرار  7402
مليار ريـال في الرعا المقابع من العام الساب .  79.2

ويعور تئقي  هةا  الفائ  حلق تئقي  فائ  في مياان 
مليار ريـال مقارنةب بعجا قرر   70.7السلا والخرمات قرر  

مليار في الرعا المقابع من العام الساب ، نتيجة  4.0
في المئة لتبلغ  2.9الرتفاع الراررات السلعية بنسبة 

مليار ريـال  022.1مليار ريـال مقارنة بئوالي  042.1
في الرعا المقابع من العام الساب ، وانخفا  الواررات 

مليار  041.4في المئة لتبلغ  00.7السلعية  فوال( بنسبة 
مليار ريـال في الرعا المقابع  072.0ريـال  مقارنة بنئو 

من العام الساب ، ونةلك انخفا  عجا الخرمات بنسبة 
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مليون شيناب بقيمة  0المقارـة  رـارر  ووارر ( ئوالي 
مليار ريـال، وعلغ عرر شينات  040.4حجمالية بلغت 

مليون شيك بقيمة حجمالية  144ايفرار والمؤسسات نئو 
مليار ريـال، فيما بلـغ عرر الشينـات  29.2بلغت 

قـة ئوالي  ألف شيك بقيمة حجمالية بلغت  044المررَّ
 مليار ريـال. 72.2

 

 سابعاا:  طور ت سو    س      ح ية    ً                           
انخف  المؤشر العام يسعار ايسهم في نهاية      

في المئة  0.1م بنسبة 7402الرعا الثال  من عام 
في المئة  9.0نقطة، مقارنة بارتفاع نسبته  2744ليبلغ 

في  71.2في الرعا الساب ، وئق  ارتفاعاب سنوياب نسبته 
المئة. وانخف  عرر ايسهم المتراولة في الرعا الثال  

في المئة ليبلغ ئوالي  72.1م بنسبة 7402من عام 
في  77.7مليار سهم، مقارنة بانخفا  نسبته  2.4

المئة في الرعا الساب . وئق  عرر ايسهم المتراولة 
في المئة مقارنةب بالرعا  74.1انخفاضا سنوياب نسبته 

م. وانخفضت القيمة اإلجمالية 7409المقابع من عام 
م 7402ل سهم المتراولة في الرعا الثال  من عام 

مليار ريـال،  024.1في المئة لتبلغ نئو  2.2بنسبة 
في المئة في الرعا  79.9مقارنة بانخفا  نسبته 

في المئة  0.4الساب ، وسجلت ارتفاعاب سنوياب نسبته 
 مقارنةب بالرعا المقابع من العام الساب .

وانخفضت القيمة السوقية ل سهم بنهاية الرعا الثال  
 0270في المئة لتبلغ  7.0م بنسبة 7402من عام 

مليار ريـال مقارنة بنهاية الرعا الساب  الةث ارتفعت فيه 
في المئة، وئققت  2.2القيمة السوقية ل سهم بنسبة 

في  71.1القيمة السوقية ل سهم ارتفاعاب سنوياب نسبته 
م. 7409المئة مقارنةب بنهاية الرعا الثال  من عام 

وسجع حجمالي عرر الرفقات المنفة  خالل الرعا 

 سادساا:  طور ت    ق ية     رفية و  ش ول    ا ي    ً                                         
   ا  سر ع             1- 

تبين اإلئرا ات أن القيمة اإلجمالية لعمليات نيام      
م 7402سريا قر انخفضت خالل الرعا الثال  من عام 

مليار ريـال( لتبلغ  0404.1في المئة   4.0بنسبة 
مليار ريـال، وعلغ مجموع قيم المرفوعات المفرر   00949

مليار ريـال، في ئين بلغ مجموع المرفوعات  00041.9
مليار ريـال. وعلغ مجموع مرفوعات  270.4المجمعة 

في  0.0نسبته  بارتفاعمليار ريـال،  0024العمال  نئو 
المئة عن الرعا الساب . وعلغ حجمالي قيمة المرفوعات ما 

مليار ريـال، بانخفا  نسبته  04024.0بين المرار  
 في المئة عن الرعا الساب . 1.4
  د      2- 

بلغ حجمالي العمليات المنفة  من خالل أجها       
م ما 7402الرر  اللي خالل الرعا الثال  من عام 

مليون عملية ب جمالي سئوبات نقرية  010.4يقارال 
مليار ريـال شملت عمليات المرار   022.4قررها 

وعمليات مرى. وعلغ حجمالي العمليات المنفة  من خالل 
م 7402أجها  نقاط البيا خالل الرعا الثال  من عام 

 02.4مليون عملية ب جمالي مبيعات قررها  024.0نئو 
مليار ريـال. نما بلغ حجمالي عرر أجها  الرر  اللي 

ألف جهاا بنهاية الرعا الثال  من عام  04.7ئوالي 
م، وعلغ عرر بطاقات الرر  اللي المررر  من 7402

مليون بطاقة. فيما بلغ عرر  74المرار  المئلية نئو 
م 7402أجها  نقاط البيا بنهاية الرعا الثال  من عام 

 ألف جهاا. 710ئوالي 
    قا ة          - 

وبالنسبة إلئرا ات المقارة للرعا الثال  من عام      
م، فقر بلغ عرر الشينات المقرمة من غر  7402



                                                                      م7102من عام  الثالثتقرير التطورات النقدية واملصرفية للربع                                                           14 

فــي  77.1ايرول المئـليــة ارتفاعاب سنويـاب نسبتــه 
مليار ريـال( مقارنةب بالرعا المقابع من  09.0المئــة  

العام الساب . وسجلت ايرـول ايجنبية خالل الرعا 
في  04.4م ارتفاعـــــاب نسبته 7402الثاني من عام 

مليار ريـال،  70.4مليار ريـال( لتبلغ  7.4المئــــة  
مليار  0.4في المئـــة   72.4مقارنة بارتفاع نسبته 

ريـال( في الرعا الساب . في ئين سجلت ارتفاعاب نسبته 
مليار ريـال( مقارنةب بالرعا  2.7في المئة   72.4

 المقابع من العام الساب .
وارتفا عرر المشترنين في الرناري  االستثمارية  

في المئة  7.0م بنسبة 7402في الرعا الثاني من عام 
ألف مشــترك، مقارنة  771.2مشترك( ليـــبلغ  2720 

مشترك( في  092في المـــــئة   4.0بانخفـا  نسبته 
الرعا الساب ، وسجع عرر المشترنين ارتفاعاب سنويا 

مشترك( مقارنةب بالرعا  0012في المئة   4.2نسبته 
المقابع من العام الساب . أمـا بالنــــسبة لـعرر الرـــــناريـ  

العاملـة، فـقـر يـع نما هـو عليه في الرعا الساب       
 رنرو (.  722 

 

في المئة  04.2م ارتفاعاب نسبته 7402الثال  من عام 
مليون رفقة، مقارنة بانخفا  نسبـته  0.2ليبلغ ئوالي 

في المـئة في الرعـا السـابــــ ، وسجـــــــع عرر  44.4
في المـئــة مقارنـــــةب  00.2الرفقات ارتفاعاب سنوياب نسبته 

 (.4بالرعا المقابـع من العام الساب   رسم بيانـي رقــم 
 

 ثا  اا:   اد    الس ث ار    ً                  
ارتفا حجمالي أرول رناري  االستثمار المرار       

من قبع شرنات االستثمار في الرعا الثاني من عام 
مليار ريـال( ليبلغ  2.1في المئـــة   2.9م بنسبة 7402
في  01.4مليـــار ريـال، مقارنـة بارتفاع نسبتـــه  004.0
مليار ريـال( في الرعا الساب . نما ئق   09.2المئـــة  

مليار  70.7في المئة   74.4ارتفاعا سنوياب نسبته 
 ريـال( مقارنةب بالرعا المقابع من العام الساب .

وعتئليع حجمالي رناري  االستثمار، يالئظ  
ارتفاع ايرول المئلية في الرعا الثاني من عام 

مليــــار ريـال( لتبلـــغ  4.0في المئة   4.2م بنسبة 7402
في  9.4مليار ريـال، مقارنـــة بارتفاٍع نسبته  49.0

مليار ريـال( في الرعا الساب ، وسجلت  0المئـــة  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                         

                                                         

                                                      

                                                       

  ريا   مليار                                                                       
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وارتفعت القرو  الممنوئة من رنرو  التنمية العقاريـــة 
فــي  04.0م بنسبــــة 7409في الرعـــا الرابا مــن عـــــام 

 24.0مليون ريـال( مقارنة بانخفا  نسبته  440المئـــة  
مليون ريـال( في الرعا الساب ، وارتفعت  0.1في المئة  

القرو  الممنوئة من رنرو  التنمية الاراعية بنسبة 
مليون ريـال، مقـارنة بانخفا   20.2فـي المئــة   40.4
مليون ريـال( في الرعا  772فــي المئـة   24.4نسبتـه 

الساب . وانخفضت القرو  الممنوئة مــــــن رنرو  
 091فــي المئـــــة   01.9االستثمارات العامة بنسبـــــة 

في المئة      092.4مليون ريـال( مقارنة بارتفاع نسبته 
مليار ريـال( في الرعا الساب ، وارتفعت القرو   0.2 

في  00.2الممنوئة من بنك التنمية االجتماعية بنسبـــــة 
مليون ريـال(، مقارنة بانخفا  نسبته  240المئـــــة  
مليون ريـال( في الرعا الساب .  027في المئة   79.4

وبالنسبة لتسرير مبالغ اإلقرا  خالل الرعا الرابا من 
م يالئظ ارتفاع ئجم المبالغ المسرر  حلق 7409عام 

فــــــــــي   429رنــــرو  االستثمـــارات العامـــــة بنسبـــــــة 
مليــون ريـال( مقـــارنــــة بانخفا  نسبتــه  141المئـــــــة  
مليار ريـال( في الرعا الساب ،  0.7فـــــي المئــــــة   47.0

في ئين ارتفا ئجم المبالغ المسرر  حلق بنك التنمية 
مليــــون ريــــال(  140في المئـــــة   00.0االجتماعية بنسبة 

مليون  474في المـــئــــة   07.2مقارنـــــة بانخفـــا  نسبتــه 
ريـال( في الرعا الساب ، وارتفعت المبالغ المسرر  حلق 

 049في المئة   92.2رنرو  التنمية الرناعية بنسبة 
في المئـــة  27.4مليون ريـال(، مقارنـــة بانخفا  نسبتــه 

مليون ريـال( في الرعا الساب ، وارتفعت المبالغ  449 
في  29.4المسرر  حلق رنرو  التنمية العقارية بنسبة 

 44.9مليون ريـال( مقارنة بانخفا  نسبته  274المئة  
مليون ريـال( في الرعا الساب ، وارتفعت  004في المئة  

  اسعاا:  ؤسسات    ر ض        ة    ً                         
حشار  حلق أئر  البيانات المتوفر  عن مؤسسات 
اإلقرا  المتخررة، سجع حجمالي القرو  القائمة 

 4.9م ارتفاعاب نسبتـــــه 7409خالل الرعا الرابا مـن عــــام 
مليار  447.0مليار ريـال( ليبلغ ئوالي  0.4في المئـــــة  

مليار  7.2في المئة   4.1ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته 
ريـال( في الرعا الساب . وئق  بنهاية الرعا الرابا من عام 

مليون  900فـي المئة   4.7م ارتفاعاب سنوياب نسبته 7409
ريـال(.                                               

أما فيما يخص حجمالي الممنوس الفعلي من  
م، فقر ارتفا 7409القرو  في الرعا الرابا من عام 

مليار ريـال( مقارنـة بانخفا   7في المئة   74.0بنسبة 
مليار ريـال( في الرعا الساب ،  4.2في المئة   1.7نسبته 

في المئة. وارتفا  02.7وسجع انخفاضاب سنوياب نسبته 
حجمالي القرو  المسرر  لمؤسسات اإلقرا  

م بنسبة 7409المتخررة في الرعا الرابا من عام 
مليار ريـال(، مقارنـة بانخفا   4.0في المئـــة   27.0
مليار ريـال( في الرعـا  4.2في المئة   09.0نسبتـه 

في المئة.  70.1الساب ، وسجع انخفاضا سنوياب نسبته 
وانخف  رافي حقـرا  مؤسسات اإلقرا  المتخررة 

في المئـــة  41.4م بنسبة 7409في الرعا الرابا من عام 
في  0.907مليار ريـال(، مقارنـة بارتفاع نسبته  0.0 

مليار ريـال( في الرعا الساب ، وئق  انخفاضاب  4المئة  
 . في المئـة.                          29سنوياب نسبته 
وعتفريع مؤسسات اإلقرا  المتخررة خالل   

م يالئظ ارتفاع القرو  7409الرعا الرابا من عام 
الممنوئة من رنرو  التنمية الرناعية السعورث بنسبة 

مليار ريـال( مقارنة بارتفاع نسبته  0في المئة   20.4
مليون ريـال( في الرعا الساب ،  004في المئة   00.4
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عــلــق الــتــوســا، وةلــك بــافــتــتــاس فــرعــيــن حضــافــيــيــن فــي 
الــمــمــلــ ــة  فــرع فــي مــريــنــة الــريــا  وفــرع فــي مــريــنــة 

 الرمام(. 
 

  حاد  عشر: أ رز    طور ت      ي ية في  ال   اد                                                
    1 2ا      عا               ث     سعود    ل   ربع                   

  الـمـوافــقـة  عـلـق الـبـر  فـي حنشــا  مـريــنـة رــنـاعـيــة فــي
 “.مرينة الطاقة الرناعية”المنطقة الشرقية باسم 

  يـرتـبـف بـرئـيـ  “  رئـاسـة أمـن الـرولـة”  حنشا  جهاا باسم
 مجل  الوارا .

 .حنشا  هيئة مل ية لمئافية العال 
  الــمــشــروع ” الــمــوافــقــة عــلــق حنشــا  مشــروع وطــنــي بــاســم

 “.الوطني للطاقة الةرية في الممل ة
  الــمــوافــقــة عــلــق الــنــيــام ايســاســي لــلــهــيــئــة الــقــضــائــيــة

 االقترارية لمجل  التعاون لرول الخليج العرعية.
 .الموافقة علق تنييم رنرو  النفقة 
  الموافقة علق قيام الهيئة العـامـة لـالـسـتـثـمـار بـاتـخـاة مـا

يلام للترخيص لـلـشـرنـات ايجـنـبـيـة الـعـامـلـة فـي مـجـال 
الــخـــرمــات الـــهــنـــرســـيــة واالســـتــشـــارات الـــمـــرتــبـــطـــة بـــهـــا 

 %.044باالستثمار في الممل ة بنسبة مل ية 
   الموافقة علق انضمام هيئة السو  الـمـالـيـة حلـق مـجـلـ

الخرمات المالية اإلسالمية، عضواب نامع العضوية وفقاب 
 لنيامه.

 .الموافقة علق حنشا  الهيئة العامة للرناعات العسنرية 
  الموافقة علق أن تُـورع الـمـبـالـغ الـمـخـرـرـة لـمـبـاررات

الشـــرا ـــات مـــا الـــقـــطـــاع الـــخـــاص فـــي مـــيـــاانـــيـــة واار  
 اإلسنان.

 .الموافقة علق تعريالت علق نيام ضريبة الرخع 

في  40.2المبالغ المسرر  لرنرو  التنمية الاراعية بنسبة 
 41.0مليون ريـال( مقارنة بانخفا  نسبته  42.4المئة  

 مليون ريـال( في الرعا الساب . 102في المئة  
 

عاشر  :    طور ت   شر فية و   شر عات     رفية   ل     ً                                             
    1 2  ربع   ثا ي    عا                      

 اسـتــئــرا  الــمــؤســسـة رلــيــع حرشــارث إلجـرا ات الــتــقــيــيــم 
 n ernal Liquidi y   الـــراخـــلـــيـــة لـــ ـــفـــايـــة الســـيـــولـــة 

 dequacy    e  men  Proce    ) وتــــتــــضــــمــــن
مــعــلــومــات عــن مــخــاطــر الســيــولــة ونــتــائــج اخــتــبــارات 

 التئمع، باإلضافة حلق خطة التمويع الطارئ.
  تئري  الملئ  الخاص بالبنوك الـمـراسـلـة مـن الـمـبـارئ

التوجيهيـة لـارار  السـلـيـمـة لـلـمـخـاطـر الـمـتـعـلـقـة بـغـسـع 
 . ايموال وتمويع اإلرهاال

  أرــررت لــجــنــة بــاال لــاــشــرا  الــبــنــنــي بــالــتــعــاون مــا
مسـتـنـريـن    C   (المنيمة الرولية ل ورا  المـالـيـة 

 لترنيف ومعالجة السنرات قرير  ايجع. 
  ــعــامــع مــا ــت ــعــمــيــم   ضــوابــف ال ــمــؤســســة ت أرــررت ال

ـــــــة  رقـــــــم  ـــــــمـــــــرـــــــرفـــــــي مـــــــعـــــــامـــــــالت اإلجـــــــرا ات ال
هــــــــــــــــــــ، 0044307301وتـــاريـــ   440444077742

والــةث يــئــرر عــلــق وجــه الــخــرــوص مــرر مــعــالــجــة 
الــمــعــامــالت، واإلرارات والــوئــرات الــتــي تــتــعــامــع مــا 
ــجــتــهــا  ــيــة مــعــال ــمــرــرفــيــة، وآل مــعــامــالت اإلجــرا ات ال
والتئق  من تطبي  التعليمات الـخـارـة بـطـلـال الـتـنـفـيـة 

 علق ئسابات العمال .
  قامت مؤسسة النقر العرعي السعورث بـوضـا مـتـطـلـبـات

تتضمن ئروراب رنيا لرراسة طلبات الترخيـص لـفـتـ  فـرع 
لبنك أجنبي للعمع في الممل ة الـعـرعـيـة السـعـوريـة، وتـم 
نشر متطلبات الترخيص في موقا المؤسسة اإلل ترونـي 

 م.740234377بتاري  
    م 740231301الموافقة لبنك ال ويت الوطنـي بـتـاريـ


