
 

 
 
 
 
 لوألا فصنلا يف يرطق لایر رایلم )7.2( ةمیقب نیمأتلا طاسقأ يلامجإ يف ومن )%13( ققحت نیمأتلل رطق ةكرش
  0 م2020 ماع نم
 
 ايقFرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمو رطق :9 ةدئارلا ن2مأتلا ةكرش ،ن2مأتلل رطق ةكرش تنلعأ – 2020 ويلوي 26 ،ةحودلا

 خيشلا ةداعس ھسأرت يذلا عامتجالا لالخ ةيلاملا تانايبلا ةرادإلا سلجم دامتعإ دعP 2020 ماع نم لوألا فصنلا جئاتن نع

 نم اًيبلس اًرثأت م2020 ماع نم لوألا فصنلا رثأت دقو ، بدتنملا وضعلاو ةرادإلا سلجم سmئر ــ يjاث لا ghع نب دمحم نب دلاخ

 تماق دقف ،ةبmصعلا قوسلا فورظ نم مغرلا ghعو .ةيلاملا قاوسألاو ةيملاعلا تاداصتقالا ghع 19-ديفوr ةحئاج تايعادت

 ةوالع .يرطق لاFر رايلم )7.2( �hإ )٪13 (ةبس�ب ن2مأتلا طاسقأ :�امجإ ةداFزب ا�لامعأ ل~{ :9 عسوتلاب ن2مأتلل رطق ةكرش

 نويلم )300( ةميقب (Tier 2 Capital) ةيناثلا ةحFرشلا لامسأر ةمئاد تادنس رادصإ :9 ن2مأتلل رطق ةكرش ت��ن ،كلذ ghع

 . م2020 ماع نم يjاثلا ع�رلا :9 ي�Fرمأ رالود

 

 رايلم �h 7.2إ لصيل )٪13 (ةبس�ب ن2مأتلا طاسقأ :9 اًومن م2020 ماع نم لوألا فصنلا :9 ن2مأتلل رطق ةكرش تل~{ دقو

 ةداFز ةجي�ن ومنلا كلذ ناr دقو . م2019 ماع نم لوألا فصنلا :9 تققحت يرطق لاFر رايلم )6.4( غلبمـب ةنراقم يرطق لاFر

 .:�g¨ا ىوتسملا ghع تن¥¦نإلا ¥¤ع ةيص£¢لا تانيمأتلا :9 ةداFزلاو ةيملاعلا قاوسألا ضعP :9 ن2مأتلا ةداع و ن2مأتلا راعسأ

 ةكرشو س»راتنأ ،ن2مأتلا ةداعإل رطق ،:ªو ةعومجملل ةعPاتلا ةيلودلا تاrرشلل ن2مأتلا تايلمع ءادأ رثأت دقف ،كلذ عمو

 نم ا®³قعأ امو ،19- ديفوr ةحئاج تايعادتب ،ا�ل اًرقم قراط لبج نم ذختت °¯لا ا®اrرشو ،ةدود�¨ا ا¬وروأ ن2مأتلل رطق

 .قاوسألا ضعgh Pع قالغإلا ضرف

 

 ا®¸طفحم طبض ةداعإ ن2مأتلل رطق ةكرشل ةعPاتلا ةيلودلا ن2مأتلا تاrرش تلصاو ، ةسكاعملا حاFرلا كلت نم مغرلا ghعو

 .ةدشلا ةيلاع رطا£¨ ا�ضرع¹ ليلقت عم تابلقتلا ةضفخنم ةرات£¨ا لامعألا ضعP :9 عسوتلا لالخ نم حاجنب ةي�يمأتلا

 ،ةعومجملل ن2مأتلا طاسقأ :�امجإ نم )٪75( نم برقي ام ghع ةعومجملل ةعPاتلا ةيلودلا تاrرشلل تايلمعلا لثمت ،مويلاو

 .ةعوم~¨ا ىدل ن2مأتلا تايلمع ع»ونت :9 ¥2بك ل�شP م½اس¼ امم

 

 طسوألا قرشلا ةقطنم :9 ةيمليقإلاو ةيل�¨ا ن2مأتلل رطق ةكرش تايلمع تلصاو ، م2020 ماع نم لوألا فصنلا :9و

 لالخ ،عقاولا :9و .ةيميلقإلا قاوسألا :9 ا®¸نا�م ززع امم ،°À¿£¢لا ن2مأتلا لامعأ :9 °¾قرلا لوحتلا زFزع¹ ايقFرفأ لامشو

 ةكرش ،ةعوم~¨ا :Â° 9طلا ن2مأتلاو ةاي�Áا ghع ن2مأتلاو ن2مأتلل رطق ةكرش :À° 9¿£¢لا ن2مأتلا مسق دافتسإ ، قالغإلا ة¥¦ف

 ة~Áاعم تامدخو ا®اجتنم ع»زوت ةرادإ :9 رمتساو ةيمقرلا ا®اردق نم ،°Âطلا ن2مأتلاو ةاي�Áا ghع ن2مأتلل "ما.لا.ويك"

 تاجتنملا ghع يوقلا بلطلاب معدلا نم دFزملا ةوط£Áا هذ½ تقلت دقو .روطتلا ةديدش ةيمقرلا ا®اصنم لالخ نم تابلاطملا

  .ن2مأتلا طاسقأ م~�h Çإ رظنلاب كلذ ghجتي امك ،تن¥¦نإلا ¥¤ع تامد£Áاو

 



 
 

 رامث�سا تاداريإ :9اص ن2مأتلل رطق ةكرشل رامث�سالا ةظفحم تققح ،ةيملاعلا ةيلاملا قاوسألا :9 دئاسلا بارطضالا لظ :9و

 ماع نم لوألا فصنلا :9 يرطق لاFر نويلم )464( ـب ةنراقم م2020 ماع نم لوألا فصنلا :9 يرطق لاFر نويلم )152( ةميقب

  . م2019

 

 ثيح ،  تايلمعلا ةءافك ةداFز هاجت ةرمتسملا ا®Êعاسم نم ةوجرملا دئاوفلا قيقحت ةعوم~¨ا تلصاو ،رFرقتلا اذ½ ة¥¦ف لالخو

 ا®ايلمعل ةFرادإلا تافورصملا ةبسj تلصو دقف ¥¤كأ ل�شP ن2مأتلل رطق ةكرشل ةيئانÎتسالا ةيليغش�لا ةءافكلا ت�سحت

 غلب ، ماع ل�ش�و م2019 ماع نم لوألا فصنلا :9 )%6.1( ـب ةنراقم . م2020 ماع نم يjاثلا ع�رلا لالخ )٪5.7( ةيساسألا

 .يرطق لاFر نويلم )198( غلبم م2020 ماع نم لوألا فصنلا لالخ ةعومجملل ةراس£Áا :9اص

 

 ةميقب ))Tier 2 Capital( ةيناثلا ةحFرشلا نم لامسأر ةمئاد تادنس( رادصإ :9 ن2مأتلل رطق ةكرش ت��ن ،2020 ويام :9و

 زكرملا ززع ديد~Áا رادصإلا نأ الإ ،ن2مأتلا قئاثو :gما�Á زاتمم نامأ ¥2فوت نم مغرلا ghعو .ي�Fرمأ رالود نويلم )300(

 نFرمث�سملا نأ الإ ،لاملا قاوسأ :9 ةيلا�Áا تابارطضالا نم مغرلا¬و .ةعومجملل لاعفلا لاملا سأر ل�ي½و يوقلا :�امسأرلا

الابق و اًمامت½ا اودبأ
ً

  .ن2مأتلل رطق ةعومجم :9 نFرمث�سملا ةقث ىوتسم تÒثي يذلا رمألا ،ةمئادلا تادنسلا هذ½ ghع 

 

 لداـبـت جـماـنرـب ن2مأتلل رطق ةعومجم تزــجــنأ ، م2030 ةينطولا رطق ةFؤر قيقحت :9 ةم½اسملل بوؤدلا ا®Êعس ةراطإ :9 و

 "وـبـموـس ةــكرــش"  تـلـسرأ ثيح ،ةدئارلا ةينابايلا ن2ــمأــتــلا تاــكرــش ىدـــحإ ،"ن2مأتلل ناــباــيــلا وـبـموـس" ةــكرــش عــم ةــفرــعــملا

   .تاـــسراـــمـــملا لــضــفأ داــمــتــعاو تارــبــخــلا لداــبــتو ةـيـنـفـلا تاراـــ�ـــملا زFزعتل ةــحودــلا يــف ن2ـمأـتـلـل رـطـق ةكرش رقم ىــلإ اـ�ـيـفـظوـم

 

 :ةعوم~¨ا سmئر ،:×يÒسلا يrرت هللا دبع ةفيلخ /ديسلا لاق ، م2020 ماع نم لوألا فصنلا نع :�املا ءادألا ghع ھقيلع¹ :9و

 مظعم :9 تاrرشلاو ءالمعلا ناr يذلا تقولا يفف .ةبmصعلا تاقوألا هذ½ لالخ ةFوق ةنورم ن2مأتلل رطق ةعومجم تر�ظأ دقل"

 باتتكإ ةسايس قيبطت لالخ نم انلامعأ :9 اًومن انققح دقف ،قالغإلاو رظ�Áا نم نوناع¼ ملاعلا لوح ةيسmئرلا تاداصتقالا

 ي�Fرمأ رالود نويلم )300( ةيمقب ةمئاد تادنس رادصإ :9 ان��ن ،كلذ ghع ةوالع .ةFوقلا ةيمقرلا انتاصنم �hإ ةفاضإلاب ةميكح

 ةعومجم :9 نFرمث�سملاو انئالمع ةقثو ةFراجتلا انتمالع ةوق ghع ةدا�ش نازاجنإلا ناذ½ ل�ش»و .ةياغلل ةبلقتم قوس ةئmب :9

 ."ن2مأتلل رطق

 ن<مأتلل رطق ةكرش نع ةذبن

 تسسأت .ةيملاع ن2مأت ةمص¬و ةنس 56 نم ¥Úكأل تباث ءادأ ل~{ ا�ل رطق ةصروب :9 ةجردم ةكرش :ª ن2مأتلل رطق ةكرش

 ةكرشو رطق لخاد قوسلا :9 ةدئارلا ةكرشلا :ªو ،مويلا .رطق ةلود :9 ةيلحم ن2مأت ةكرش لوأ تناrو ، م1964 ماع ةكرشلا

 ةكرش ¥¤كأ ن2مأتلل رطق ةكرش ¥¤تع¹ .ايقFرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمو :Ûيل£Áا نواعتلا سلجم لود :9 ةدئارلا ن2مأتلا

 رايلم )6.5( نم ¥Úكأ ةيقوسلا ةميقلا غلبتو رطق ةصروب :9 ةجردم ةكرشلا .ايقFرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم :9 ن2مأت

   .يرطق لاFر
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