
 
ذجم بنذاد هزا   ل الخطٍش

 
 وششة بضذاس ؤو ًخم انخباسه ًجب ؤن وال  ،ُيىن بنالها

 
في اإلاملىت هخخا  يهاا لألوساق اإلاالُت بغشع بُهها ؤو الا ؾشخا

مً حاهب ششهت الىاًفاث للخمىٍل ؤو ؤنػاء مجلغ ؤو دنىة وال ًجىص انخباس هزه ؤلانالن بمثابت جىضُت  ،الهشبُت العهىدًت ؤو خاسحها

هخبر اإلاهلىماث الىاسدة في هزا ؤلانالن مىحضة وراث ؾبُهت نامت 
ُ
وجم بداستاا ؤو ؤي مً معدشاسياا، للمشاسهت باالهخخا  في ؤظهم الؿشح. وح

ت الخاضت لألشخاص الشاغبحن في  بنذادها دون ألاخز في الانخباس ؤهذاف الاظدثماس الفشدًت ؤو الىغو اإلاالي ؤو الاخخُاحاث الاظدثماٍس

خدمل ول معدثمش ؤو مؿلو نلهاا كبل اجخار كشاسه باالظدثماس معاولُت الحطٌى نلى اظدشاسة مهىُت معخللت الاظ دثماس بإظهم الؿشح. ٍو

ثماس لخلُُم مذي مالءمت يشضت الاظدثماس واإلاهلىماث الىاسدة في هزا البُان لألهذاف وألاوغام والاخخُاحاث اإلاالُت الخاضت به، بر ؤن الاظد

ً وغحر مىاظب للبهؼ آلاخش.في ؤظهم ا  لبهؼ اإلاعدثمٍش
 
في ؤظهم الؿشح ثماس ونلى ؤي معدثمش اجخار كشاسه باالظد لؿشح كذ ًيىن مىاظبا

التي ظِخم وششها مً و  باإلاملىت الهشبُت العهىدًت( اإلاىايم نلهاا مً هُئت العىق اإلاالُت) وششة ؤلاضذاس نلى ؤظاط اإلاهلىماث التي جخػمناا 

اإلالش مً وششة ؤلاضذاس بهذ وششها في مؿبىنت وظِخم جىيحر وسخ  ،هى مدذد ؤدهاه( في الىكذ اإلاىاظبًفاث للخمىٍل )هما كبل ششهت الىا

والعىق  العىق اإلاالُتهُئت مً لىتروهُت ليل باإلغايت بلى اإلاىاكو ؤلا mwww.nayifat.coمىكهها ؤلالىترووي نلى لششهت الىاًفاث و الشئِغ 

( و   .معدشاسي الؿشح ششهت ألاهلي اإلاالُت وششهت يالىم للخذماث اإلاالُتاإلاالُت العهىدًت )جذاٌو

 

 لليشش يىسا
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افقت هيئت السىق املاليت في السعىدًت  بعذ حصىلها على مى

 الزئيسيت شزكت الناًفاث للخمىيل حعلن عن هيتها إدراج أسهمها في السىق املاليت

 

ؾشح ؤظهمها نً  (، الششهت العهىدًت الشائذة في جىيحر خلٌى الخمىٍل غحر اإلاطشفيؤو الششهت ثحهلً ششهت الىاًفاث للخمىٍل )الىاًفا

(، وظِخم  ت للعىق اإلاالُت العهىدًتُفي العىق الشئِع "الؿشح" ؤو "الهام ألاوليالؿشح " لالهخخا  الهام ادة سؤط ماٌ الششهت مً )جذاٌو ٍص

واهذ الؿشح. اهتااء % مً سؤط ماٌ الششهت بهذ 30.041 ما وعبخه خمثلظ لالهخخا  الهام والتي ظهم نادي حذًذ 36,500,000 ؾشحخالٌ 

خ  الهُئت مجلغ كشاس ضذوس ؤنلىذ نً كذ هُئت العىق اإلاالُت  الزي كذمخه  اإلاىايلت نلى ؾلب الؿشحاإلاخػمً  م2019ماسط  31بخاٍس

التوسع في محفظة التمويل لدى الشركة وإضافة  فيبشيل سئِغ ل الششهت وظِخم اظخخذام ضافي مخدطالث الؿشح مً كب .الششهت

 ولً ًدطل اإلاعاهمىن الحالُىن نلى ؤي مخدطالث مً الؿشح.، بطاقات االئتمان لمنتجاتها التمويلية

 " بأنشزكت ال، رئيس مجلس إدارة ي الذوسز  وصزح سعىد
 
  ؤلانالن نً هُدىا بدساج ؤظهمىا في جذاٌو ٌهخبر خذزا

 
باليعبت للششهت، خُث  باسصا

ادًتٍذنم و  ،ٌهضص مً معاس الىمى يهااىف هت ظألظهم الشش  ؤن الؿشح الهام ألاولي في كؿام الخمىٍل غحر  خفاف الششهت نلى مياهتاا الٍش

في ها مىز جإظِع ومىقفىهابداسة الششهت الىبحر الزي كامذ به  ؤلاهجاصٌهذ شهادة نلى  الحذراإلاطشفي في اإلاملىت الهشبُت العهىدًت، وهزا 

 ، هما ؤنختى آلانمىز جإظِعها و  نمُل 250.000ألهثر مً  خذماتاا جلذًممً ألانماٌ مً خالٌ  الششهت سجل خايل ولذي. م2002نام 

 
 
مً ؤظهم الششهت دوس يهاٌ في جمىُيىا  ؾشح، وظُيىن إلاخدطالث وشـ نمُل 40,000ؤهثر مً ًخػمً  نمالء سجل لذي الششهت خالُا

ض اهدشاسها ذ مً خذماجىا حهٍض  ."في اإلاملىت الهشبُت العهىدًت وجلذًم اإلاٍض

وبادسها بىغو خىظو، يشص ال بإهىا خذدها"لشزكت الناًفاث  الزئيس الخنفيذيالعضى املنخذب و ن السىيلم، من جاهبه، أفاد عبذ املحس

ض سجل وشاؾاثوالتي ظخادي بلخؿـ الىمى    م،2023ن وختى نام بطىسة ملمىظت مً آلا ونذد نمالئاا الششهت  ى حهٍض
 
مو  ورلً جماشُا

 
 
. هما ؤن الؿشح الهام ألاولي ألظهم الششهت ٌهذ خؿىة هامت 2030اإلاملىت لشئٍت  بشهامج الخدٌى الىؾني وبشهامج جؿىٍش اللؿام اإلاالي ويلا

ل.و  خذماجىاهمت في جىىَو هزه الخؿـ للمعالخىفُز  ض هما الخىظو في وشاؽ الخمٍى ششهت الشائذة في المياهت الششهت بطفتاا  ناذف بلى حهٍض

 الشئِعُت ل وائضش الؤن  في اإلاملىت الهشبُت العهىدًت، خُث جلذًم خلٌى الخمىٍل غحر اإلاطشفي
 
ذا مً  خؿـ الىمى في الششهت ظدشمل مٍض

http://www.nayifat.com/


 
جىيحر سؤط  ظدخؿلب ثوهزه اإلابادسا ،بغايت بلى جمىٍل ألايشاد واإلاخىظؿت ومىخجاث بؿاكاث الائخمانلطغحرة الششواث ا الخىظو في جمىٍل

ادة سؤط مىه ألاهبر جضءالاذف بلى جىيحر اإلااٌ الالصم، ون عخلشة .  هما ؤن البِئت الاكخطادًت اإلاماٌ الششهت مً خالٌ الاهخخا  الهام نبر ٍص

دت الهمالء مًش جذنم - وآلالُاث الخىكُمُت اللىٍت  .ظُهضص مً ؤهذاف الىمى في الششهت"مما  الششواث الطغحرة واإلاخىظؿت، ٍش

 الطزح ملحت عامت حىل 

  للعىق الشئِعُت بدساج ألاظهم الهادًت في العىق.)  اإلاالُت العهىدًت )جذاٌو

  ؤظهم الؿشح نادي ظهم 36,500,000لهذد الؿشح  ظُيىن"(.)" 

  ،مً سؤط ماٌ الششهت30.041 ت ما وعبخهخو ؿش اإلاظهم ألا ظخمثل بهذ اهتااء الؿشح ٪. 

  اٌ ظهىدي ملعم بلى  1,215,000,000بهذ اهتااء الؿشح ظُطبذ سؤط ماٌ الششهت الجذًذ  ظهم نادي. 121,500,000ٍس

 :هما ً دخحن مً اإلاعدثمٍش  ًلخطش الاهخخا  في ؤظهم الؿشح نلى شٍش

دت الفئاث ا .1  لخهلُماث بىاء سجل الفئاث/الجهاث اإلاشاسهت: وحشمل هزه الشٍش
 
لتي ًدم لها اإلاشاسهت في بىاء سجل ألاوامش ويلا

 
 
بلغ نذد ؤظهم الؿشح التي ظِخم جخطُطها مبذئُا ألاوامش وجخطُظ ألاظهم في الاهخخاباث ألاولُت الطادسة نً الهُئت. ٍو

 في نملُت بىاء سجل ألاوامش 
 
مً بحمالي نذد ألاظهم  ٪100ظهم نادي حذًذ جمثل  36,500,000للفئاث اإلاشاسهت يهلُا

يىن الخخطُظ الناائي بهذ اهتااء يترة اهخخا   اإلاؿشوخت. في خاٌ وحىد ؾلب واٍف مً  ألايشاد، خُث ًدم إلاذًش الاهخخا ٍو

٪ 90ظهم نادي حذًذ جمثل  32,850,000كبل اإلاىخدبحن ألايشاد، جخفُؼ نذد ؤظهم الؿشح املخططت للجهاث اإلاشاسهت بلى 

 م الؿشح. مً بحمالي ؤظه

 خاٌ وفي. الؿشح ؤظهم بحمالي مً٪ 10 جمثل ؤكص ى هدذ نادي ظهم 3,650,000 لهم ًُخطظ وظىف: ألايشاد ن اإلاىخدبى  .2

 لهم املخططت ألاظهم نذد جخفُؼ الاهخخا  إلاذًش ًدم لهم، املخططت ألاظهم نذد بيامل ألايشاد اإلاىخدبحن اهخخا  نذم

 .كبلهم مً باا اإلاىخدب ألاظهم نذد مو لخدىاظب

 ظِخاح ً ٌ  اإلااهلحن ألاحاهب للمعدثمٍش   اإلاالُت، العىق  في جذاولها في البذء بهذ ألاظهم في الخذاو
 
 العىق  هُئت كىانذ مو جماشُا

 .اإلاذسحت ألاظهم في اإلااهلت ألاحىبُت اإلاالُت اإلااظعاث الظدثماس اإلاىكمت اإلاالُت

 ؤو وهالء  مذًش الاهخخا ؤو نمىالث مً كبل  ؤي سظىم للمىخدبحن، دون خطمم سد الفائؼ مً ؤمىاٌ الاهخخا ، بن وحذث، ظِخ

خ ظِخم ؤلانالن نً الخخطُظ الناائي و البُو.  ًىلُى  23وسد الفائؼ مً ؤمىاٌ الاهخخا ، بن وحذث، في مىنذ ال ًخجاوص جاٍس

2019. 

 ورلً انخباس  (ة الحكشيتر ( ؤشهش )6ؤظهمهم إلاذة ظخت )في  الخطشف هباس اإلاعاهمحن ًدكش نلى 
 
خ بذء الخذ ا اٌو في العىق مً جاٍس

 بإن هباس  اإلاالُت العهىدًت.
 
م اللابػت ٪ ؤو ؤهثر مً ؤظهمها هم: ششهت يالى5الزًً ًمخليىن و في الششهت ن حاإلاعاهمنلما

ض٪ كبل الؿشح(، 7.58الذوظشي ) بً يشاجهىٍمل  بً ، ظهىد٪ كبل الؿشح(71.68) ٪ 7.04هاذ )نمش البل بً ظهىد بً نبذ الهٍض

 الؿشح(.كبل 

  ول مً هُئت العىق اإلاالُت وجذاٌو نلى الؿشح. مىايلاثجم الحطٌى نلى 

  معدشاس  اإلاالُتالىاًفاث ششهت ألاهلي  ششهتنُيذ 
 
 مالُ ا

 
 لسجل اهخخا  اإلااظعاث ،()اإلاعدشاس اإلاالي ا

 
 ومخههذ ومذًشا

 
بالخغؿُت  ا

 ومذًش )مخههذ الخغؿُت( 
 
م ششهت يالى، جم حهُحن يُما ًخهلم بإظهم الؿشح. باإلغايت بلى رلً )مذًش الاهخخا ( الهخخا ل ا

 للخذماث اإلاالُت معدشا
 
  سا

 
  مالُا

 
 سن( لهملُت الؿشح.)اإلاعدشاس اإلاالي اإلاشا مشاسوا

  طًفششُذابالخهاون مو وششواه  الػبهان مىخبنُيذ الششهت  
 
  ظزسالهذ )بهترهاشىهاٌ( املحذودة معدشاسا

 
 للؿشح. كاهىهُا

 :الجذول الشمني

 م2019ًىهُى  24الازىحن  بذء نملُت بىاء سجل ألاوامش للماظعاث

 م2019ًىلُى  2الثالزاء  اهتااء نملُت بىاء سجل ألاوامش

 م2019ًىلُى  4 الخمِغ ؤلانالن نً ظهش العهم



 
 م2019ًىلُى  4 الخمِغ الخخطُظ اإلااكذ

 م2019ًىلُى  7ألاخذ  اإلاشاسهت/الجهاث الفئاثاظخالم ؾلباث اهخخا  

 م2019ًىلُى  11الخمِغ  اإلاشاسهت/الجهاث الفئاثآخش مىنذ الظخالم اإلابالغ مً 

 م2019ًىلُى  18الخمِغ  الخخطُظ الناائي 

خ اإلاخىكو لبذء الخذاٌو في ألاظهم ٌ  في البذء اإلاخىكو مً الخاٍس  اإلاخؿلباث اظخىماٌ بهذ ألاظهم جذاو

 بذء نً ؤلانالن وظِخم ، الهالكت راث اللاهىهُت وؤلاحشاءاث

 ٌ  للعىق  ؤلالىترووي واإلاىكو املحلُت الصحف خالٌ مً الخذاو

ٌ ) اإلاالُت  www.tadawul.com.sa (جذاو

  

 للخمىيلناًفاث الشزكت  عنعامت  ملحت

 غحر مطشفيبطفتاا حهت جمىٍل   م2002التي جإظعذ نام   -جلذم الششهت -  
 
هت لأليشاد مخىايلت مو  ُتجمىٍل خلىال ؤخيام الشَش

 والششواث الطغحرة واإلاخىظؿت
 
 اظعت الىلذ الهشبي العهىدي )ظاما(.واللىانذ والخهلُماث الطادسة نً م لألهكمت ، ويلا

 ىدي لللُام باليشاؾاث الخالُت:ماظعت الىلذ الهشبي العهخطلذ الىاًفاث نلى سخطت  ،بطفتاا ششهت جمىٍل 

 الخمىٍل الاظتاالوي -

 جمىٍل ؤوشؿت الششواث الطغحرة واإلاخىظؿت -

 الخإححر الخمىٍلي -

 جمىٍل بؿاكاث الائخمان -

  هت ؤلاظالمُت، وحهخمذ  مىخجاثفي  واإلاشابدت وؤلاحاسة نلى الخىسقحمُو اإلاىخجاث الشئِعُت للششهت جخىايم مو ؤخيام الشَش

العهىدي بلى حاهب الخىظو في اللؿام اإلاطشفي ظُادي بلى كخطاد ىاًفاث ؤن الىمى اإلاخىاضل في الاالوحهخلذ . التي جلذمها الخمىٍل

هت ؤلاظالمُت. ؤخيام اإلاخىايلت مو ٍادة الؿلب نلى مىخجاث الخمىٍلص   الشَش

  ي اإلاملىت الهشبُت الائخماهُت ففي جدالف اظتراجُجي مو يحزا بهترهاشىهاٌ إلضذاس البؿاكاث ، م2018في نام الششهت دخلذ

الششهت مً جىيحر  مىًظُمما  ،الائخمان بؿاكاث إلضذاس العهىدي الهشبي الىلذ ماظعت جشخُظ نلى وخطلذ العهىدًت،

 مىخجاث وخذماث جمىٍل بؿاكاث الائخمان للهمالء.

  ( سوائض ؤظاظُت:5نلى خمغ ) الاظتراجُجُت الخىظهُت للششهتحهخمذ 

هت وظهلت ورلً مً خالٌ جىيحر : حسهيل الحصىل على الخمىيل - كامذ الششهت بخإظِغ شبىت  ، خُثللهمالءبحشاءاث ظَش

كىٍت مً الفشوم في حمُو ؤهداء اإلاملىت الهشبُت العهىدًت، وسهضث نلى جلبُت اخخُاحاث الهمالء للعُىلت الفىسٍت مً خالٌ 

هت للمىايلاث والطشف. و للخمىٍل بهملُت بعُؿت وظَش  غمان الطشف العَش

: ظترهض الىاًفاث نلى كؿاناث ألايشاد والششواث شزائح العمالءمن  عبر الىصىل إلى املشيذالخىسع في سىق الخمىيل  -

ادة الاهدشاس الجغشافي للششهت. وحععى الىاًفاث ألن جيىن خُاس  ض ألاداء في الهمل مً خالٌ ٍص الطغحرة واإلاخىظؿت، وحهٍض

ادة خطتاا في الخمىٍل اإلافػل للهمالء مً ألايشاد والششواث الطغحرة واإلاخىظؿت، وجخؿـ لخهكُم همى ألاس  باح مً خالٌ ٍص

 العىق في كؿام الخمىٍل غحر اإلاطشفي.

لػمان الىمى  مدفكتاا الائخماهُت: جشهض الىاًفاث نلى الحفاف نلى حىدة يتحفظت ئالئخماهاملاملحافظت على جىدة  -

ملتزمت  الخمىٍلُت مىخجاتااوسبدُت  حىدةوحععى الششهت بلى جدلُم الىمى في مدفكتاا دون الخإزحر نلى مخىظـ  ،اإلاعخذام

ذ مً حىدة مدفكتاا الائخماهُت -وبشيل ضاسم  –بخؿبُم   مً اإلاهاًحر الائخماهُت التي جٍض
 
 .نذدا

بشيل دوسي بمشاحهت وجدذًث اظتراجُجُاتاا باذف الخىُف مو قشوف العىق  للخمىٍل : جلىم ششهت الىاًفاثاملزوهت -

ادة اظخخذام يالذًىامُىُت في هفغ الىكذ الزي جدايل يُه نلى العُاظاث الطاسمت للحىهمت.  هلى ظبُل اإلاثاٌ، ومو ٍص

ذف الىاًفاث بلى جىكو الكشوف . وتام2019اإلاذيىناث غحر الىلذًت في اإلاملىت، دخلذ الششهت كؿام بؿاكاث الائخمان في نام 



 
دوسي، ورلً باذف الحذ مً جإزحر  بشيل خفاوع مو اإلامىلحناإلاخغحرة في العىق لذنم الشبدُت مً خالٌ الخدىؽ وإنادة ال

 .هامش ؤسباح الخمىٍلحهذًالث 

 :استراجيجيت الخىسع

 جمىٍل ألايشاد (1

 
 
ملُىن مىقف، بما في  1.8في نملها في جمىٍل اإلاىقفحن الحيىمُحن بالىكش لهذد اإلاىقفحن في اللؿام الهام )خىالي  خللذ الششهت جمحزا

يهاا اإلاىقفىن الحيىمُىن في  نها الجذًذة في اإلاىاؾم التي ًخىاحذاليخخاح مهكم يشو  رلً اللؿام الهعىشي(. وجخؿـ الىاًفاث

، خُث في الفترة اللادمت لً، مً اإلاخىكو ؤن جضداد اليعبت اإلائىٍت للمىقفاث في اللؿام الهاماللؿانحن اإلاذوي والهعىشي. نالوة نلى ر

ادة هبحرة في نذد اإلاىقفحن الحيىمُحن.2030 اإلاملىتؤن رلً ًمثل ؤخذ ؤهذاف سئٍت   ، مما ظُادي بلى ٍص

 :جمىٍل الششواث الطغحرة واإلاخىظؿت (2

جىيش بِئت العىق والذنم العهىدًت الفشضت لخمىٍل كؿام الششواث الطغحرة واإلاخىظؿت. و في اإلاملىت الهشبُت  الخمىٍلجخىيش لششواث 

مً الحيىمت يشضت هبحرة لششهت الىاًفاث لخىظُو ؤوشؿتاا الخمىٍلُت لدشمل مخخلف كؿاناث الششواث الطغحرة واإلاخىظؿت.  الىبحر

م الفشوم ؤلاكلُمُت.وحهتزم الىاًفاث الاظخفادة مً هزه الفشضت مً خالٌ جىظُو مدفكت جم   ىٍل الششواث الطغحرة واإلاخىظؿت نً ؾٍش

 بؿاكاث الائخمان (3

شمل بؿاكاث الائخمان. وتاذف الششهت بلى بُو مىخجاتاا مً بؿاكاث الائخمان بلى كانذة دجلىم الىاًفاث بخىظُو هؿاق مىخجاتاا ل

مىخج جمىٍلي وحهخبر بؿاكاث الائخمان خهٍشف الهمالء باإلاىخج. الاظخفادة مً مىطت الدعىٍم الخاضت باا لوالجذد نبر  نمالئاا الحالُحن

اتام الُىمُت وللعذاد  للهمالء الزًً ًشغبىن في الحطٌى نلى جمىٍل كطحر ألاحل والاظخفادة مً حهذد وظائل العذاد اإلاخىيشة إلاشتًر

زًً ال ًشغبىن بالحطٌى نلى جمىٍل يىسي، ولىنام للهمالء الالائخماهُت ، وتاذف الششهت بلى جلذًم البؿاكاث نبر اإلاىطاث ؤلالىتروهُت

  .ًفػلىن هزا الخُاس لخغؿُت اخخُاحاتام الؿاسئت

 الخىظو الجغشافي (4

  جخؿـ الىاًفاث لخىظُو شبىت يشونها، خُث جذًش
 
  24خالُا

 
الخىظو في اإلاذن  مىؿلت في اإلاملىت، وتاذف بلى 13 مىصنت نلى يشنا

بال نذد مدذود مً خلٌى الخمىٍل. وجخخاس الششهت مىاكو الفشوم ، وال ًخىيش يهاا التي جدخىي نلى هثايت ظياهُت ، خاضت جلًالطغحرة

ت، بغايت بلى هثايت مياجب اللؿام الخاص.  الجذًذة بىاء   نلى مهاًحر حشمل نذد العيان، وهثايت اإلاياجب الحيىمُت واللىانذ الهعىٍش

 .خالٌ العىىاث الثالزت اللادمت حذًذة( يشوم 5ت )خمع يخذ حهتزم الششهتو 

 هظزة على الفزصت ئالسدثماريت

 هىان مجمىنت مً الهىامل التي مىىذ الششهت مً الىمى بعشنت وويشث لها مىطت ضلبت للخىظو. ويُما ًلي ؤهم اإلاضاًا الخىايعُت للششهت:

  ألاداء اإلاالي كىة 

 الائخماهُتحفكت امل كُمت ضافي، خُث بلغ في اإلاملىت اإلاطشفي غحرظىق الخمىٍل في  الششواث ؤهم مًحهخبر ششهت الىاًفاث 

اٌ ظهىدي في العىت اإلاالُت  1,455.4 خىالي للششهت اٌ ظهىدي.  947.7وبلغ بحمالي خلىق اإلاعاهمحن  ،م2018ملُىن ٍس ملُىن ٍس

 م2018والعىت اإلاالُت  م2015وكذ خللذ ؤلاًشاداث بحن العىت اإلاالُت 
 
، ووان هىان همى في 3%بمهذٌ ظىىي مشهب وعبخه  ، همىا

اٌ ظهىدي في العىت اإلاالُت  172.4لُطل بلى  %11.2ضافي الذخل بمهذٌ ظىىي مشهب وعبخه   اسجفهذ هما، م2018ملُىن ٍس

 .م2018 اإلاالُت العىت في% 53.5 بلىلخطل  م2015 اإلاالُت العىت في% 42.5 مً الذخل ضافي هىامش

بلغذ وعبت الذًً بلى خلىق  خُث ،الذًىن وخلىق اإلالىُت اإلاىاصهت بحنهُيل سؤط اإلااٌ مً خالٌ  نحجدعحهمل الششهت نلى هما 

)وعبت  الىاًفاث نلى وعبت الشيو اإلاالي لذيااخايكذ هما  .م2017 % في نام106.8بيعبت  ملاسهتم 2018في نام % 72اإلاعاهمحن 

ذ مً ماظعت الىل للششهت خذود الحذ ألاكص ى اإلاهخمذ، ؤي غمً م2018في نام  مشة1.8 لغذىق اإلالىُت( والتي بالخمىٍل بلى خل



 
ادة حجم، مما ًمىً الششهت مً مشة 3.5 الهشبي العهىدي للششهت والبالغ   ُتالائخماه تاامدفك ٍص

 
. لخؿـ الخىمُت اإلاعخلبلُت ويلا

هخبر الهائذ نلى م، 2017 لهام العىت اإلاالُت ي٪ ف21.4م ملاسهت بـ 2018٪ في العىت اإلاالُت 19.1لغ الهائذ نلى خلىق اإلالىُت بوكذ  َو

، م2018لهام  في اإلاملىت الهشبُت العهىدًت غحر اإلاطشفيكؿام ششواث الخمىٍل غمً خلىق اإلاعاهمحن وهىامش الشبذ ألايػل 

هضي رلً بلى ألاداء الدشغُلي اللاإلاشجبت الثالثت في اللؿام الهائذاث هما اخخلذ  ٌشاس وهُيل سؤط اإلااٌ الزي جم جدعِىه. ىي . َو

 
 
 في٪ 11 مو ملاسهت م2018 لهام اإلاالُت عىتال في% 5.2 خُث بلغذ وعبتاا الششهت في اإلاخهثرة اللشوع وعبتجدعً بلى ؤًػا

 هزا هضي َو  ،٪10.6 البالغ اإلاطشفي غحر الخمىٍل كؿام مخىظـ مو باإلالاسهت بًجابُا جؿىسا ٌهذ والزي م،2017 لهام اإلاالُت العىت

 . للششهت الخدطُلي ألاداء وجدعً الىلي الاكخطاد قشوف جدعً بلى ؤلاًجابي الخؿىس 
 
ؤن ششهت ومً الجذًش بالزهش ؤًػا

 الىلذًت الخذيلاث نلى بًجابي اوهياط له وان مما ،العىق  في الالنبحن بهؼ نىغ نلى اإلاذًىت رممها بخىسٍم جلم ملالىاًفاث 

 .اإلاعخلبلُت

 

 ظىق حزابت 

 شهذ ظىق الخمىٍل الاظتاالوي ف
 
  ي اإلاملىت الهشبُت العهىدًت همىا

 
 الخمىٍل في خذماث جىظووهىان . في الهلذ الاخحر مخىاضال

-م2007الفترة خالٌ ٪ 7عتالىحن بمهذٌ ظىىي مشهب كشوع اإلاواث الطغحرة واإلاخىظؿت، يلذ وان هىان همى في والشش  لأليشاد

  2030 اإلاملىت ، وجخػمً سئٍتم2017
 
ض معاهمت الششواث الطغحرة  باذفرة واإلاخىظؿت، كشاع الششواث الطغحإل دنما حهٍض

ى مً الػشائب نلى العلو ألاظاظُت، ، والحذ ألادويشص الهمل مً اإلاخىكو ؤن ًادي خلمو واإلاخىظؿت في الىاجج املحلي ؤلاحمالي. 

ض بلى ح تاليعائُ وؤلاضالخاث الاحخمانُت التي جذنم جىامي اللىي الهاملت  لمقدمةا الخمىٍلخذماث نلى  وصٍادة الؿلب ؤلاكباٌهٍض

 و و  .المصرفي غير التمويل شركات من
 
ش يلا  ،الطادس نً ماظعت الىلذ الهشبي العهىدي م2019 امله اإلاالي الاظخلشاس لخلٍش

اٌ ملُاس 31 خىالي بلغذ بحمالُت ائخماهُت كشوع بمىذ الخمىٍل ششواث كامذيلذ   48، وهى سكم صاد بلى م2016 نام ظهىدي ٍس

اٌ ظهىديمل مما ٌشحر بلى بمياهاث همى  ،م2018في نام  وع اللؿام اإلاطشفي٪ مً بحمالي كش 3.2 ُمثلل م2018في نام  ُاس ٍس

 .في هزا اللؿام هبحرة

الفترة مً ٪ خالٌ 19ظىىي مشهب همى اث الخمىٍل بمهذٌ ، مً اإلاخىكو ؤن جخىظو مدفكت بؿاكاث الائخمان لششوفي الىكذ هفعه

  ،م2023 – م2017
 
ادة كشوعب مذنىما ادة . م2023بدلٌى نام  ٪8.5 لخطل بلىالبؿاكاث الائخماهُت  ٍض شهبُت بؿاكاث ومو ٍص

ؤقهشث ملاسهت بالبىىن، يلذ  تششواث الخمىٍل غحر اإلاطشيُوكلت خطت ُت، وخؿـ الدعىٍم الاظتراجُجُت، الائخمان ؤلاظالم

هي الششهت الىخُذة مً بحن ششواث  وحهخبر ششهت الىاًفاثبمياهاث همى هبحرة في هزا اللؿام.  ششواث الخمىٍل غحر اإلاطشفي

  تر اإلاطشيُغح الخمىٍل املحلُت
 
 .ُتالائخماه يحزا ماظعت الىلذ الهشبي العهىدي إلضذاس بؿاكاث نلى جشخُظ التي خطلذ خالُا

 

 تل خلىق اإلالىُت  لهالمت الخجاٍس

ت لششهت هالمتالًخمخو الاظم الخجاسي و  جلها الحايل في حمُو ؤهداء اإلاملىت بفػل س بعمهت خعىتللخمىٍل الىاًفاث  الخجاٍس

  16إلاذة  غحر اإلاطشفي همضود لحلٌى الخمىٍل
 
اث الخمىٍل ؤلاظالمي مياهت سائذة في جىيحر مىخجاث وخذم. وجدخل الششهت ناما

 اه الشاملت. هما ؤناا
 
 كىٍ دعبذ وحىدا

 
 هت ؾُبت في وظم ا

 
  كؿام الخذماث اإلاالُت، مما حهلها ماششا

 
للخذماث نالُت الجىدة  مشحهُا

 .تمها الششواث اإلاالُت غحر اإلاطشيُالتي جلذ

 

 شبىت جىصَو كىٍت 

 نذد الفشوم والاهدشاسفي اإلاملىت الهشبُت العهىدًت مً خُث  ششواث الخمىٍل غحر اإلاطشفياًفاث واخذة مً ؤهبر ىحهخبر ال

  24 ت جػمواظه جمخلً شبىت. وهي الجغشافي
 
في اللؿانحن لبُت اخخُاحاث الهمالء مً ج مىؿلت، ما ًمىناا 13ت نلى مىصن يشنا

دنم الهمالء في حمُو ؤهداء ، وخذمت و جمىناا مً الحفاف نلى ؤنمالها وجىمُتاا الىاظهت هما ؤن شبىتاا، والخاصالحيىمي 

 .اإلاملىت

 



 
 معخىٍاث نالُت مً الالتزام 

اإلاملىت وهي ششهت سائذة في  مً ؤوائل الششواث التي خطلذ نلى جشخُظ ماظعت الىلذ الهشبي العهىدي للهمل في ىاًفاثالواهذ 

ومو بلضامُت والشفايُت.  ٍشالخلاس  إضذاسو  واإلاؿابلت والالتزامجدايل نلى ؤنلى مهاًحر ألاداء و  .ششواث الخمىٍل غحر اإلاطشفي كؿام

نلى الجهىد  وبىاء   م،2014في نام  الطادس نً ماظعت الىلذ الهشبي العهىدي شواث الخمىٍلالخؿبُم اليامل لىكام مشاكبت ش

وؾبلذ التي خذدتاا ماظعت الىلذ الهشبي العهىدي.  اإلاعبلت للترخُظ خؿلباثاإلا اظخىيذ الششهتيلذ الاظدباكُت لإلداسة، 

ش اإلاالُت مىز بذاًت نام  نذادإل  الذولُت هاًحراإلا الىاًفاث بلضامُت جؿبُم جلً اإلاهاًحر املحاظبُت نلى كبل ؤي ، م2014الخلاٍس

 .م2017ذسحت في نام غحر اإلاالششواث 

 

 الترهحز نلى الهمُل 

تاا.  هم العبب الشئِغ لىمىها اإلاعخذام ىاًفاث ؤن نمالءهاالحهخبر  لهمالء وسغاهم مً بحن ؤهم اب وحهذ الهىاًتواظخمشاٍس

بحن ؾلب اللشع وضشف  ، جم جخفُؼ الفترةبطىسة ؤيػل خذمت الهمالءولللعُاظاث وؤلاحشاءاث التي جؿىس الهمل.  الحىايض

ماظعت الىلذ الهشبي  ألاخحرة بخمُحز هفعها مً خالٌ الحطٌى نلى جشخُظ كامذ الششهت في آلاوهتو . نمل اللشع لُىمي

 .اس مىخجاث جمىٍل بؿاكاث الائخمانالعهىدي إلضذ

 

 نالُت الجىدة مدفكت الخمىٍل 

وحهخبر بداسة وإداستاا.  باذف غمان جدذًذ املخاؾش والعُؿشة نلهاالخلُُم الائخمان وإداسة املخاؾش  آلُت ضاسمت الششهتوغهذ 

كامذ الششهت بدىكُم وجبعُـ الهملُاث وألاهكمت اإلاطممت للحفاف نلى حىدة و . الائخمان واخذة مً ؤهم ؤلاداساث في الششهت

  فكتاا.مد
 
بخلُُم ظلىهُاث وؤهماؽ الاظتاالن كبل اإلاىايلت نلى  وباإلغايت بلى جلُُم اإلاالءة اإلاالُت الهمُل، جلىم الىاًفاث ؤًػا

 الخمىٍل.

 

 ئخماهُتالا خطيُفاث ال

 ظذادام اإلاالُت وجدلُل كذستام نلى خخُاحاتللخدلم مً الهمالء باذف جلُُم ا معخللتلششهت بةحشاء دساظت جلىم ا

، جدبنى ولغشع جطيُف الهمالء املحخملحن. ، ورلً باظخخذام ألاظالُب الخلىُت اإلاخلذمتالدعهُالث الخمىٍلُت

 للخلُُم الائخماويىاًفاث ال
 
 زىائُا

 
 اإلاىحىدة في ؾلباث الخمىٍل بغايت بلى جلً باالظدىاد بلى اإلاهلىماث والبُاهاث) هكاما

ش ائخمان (. ()ظمتالششهت العهىدًت للمهلىماث الائخماهُت  مً التي ًخم الحطٌى نلهاا خُث حهخمذ الششهت نلى جلاٍس

لى اإلاهلىماث ن م الخطيُف الائخماوي الخاص باا لزلً الغشع بىاءحعخخذم هكاالتي جىيشها ظمت، هما ؤناا  يشادألا 

 الخمىٍل. ؾلبالىاسدة في 

هت بذون بضذاس مىايلاث بلاا ًمىن يةهه ،الائخماوي ششهت الىاًفاث لىكام زىائي للخلُُممً خالٌ جبني و  ىتروهُت ظَش

ت حهخمذ نملُت و . لبششي ا الخذخل فىسٍت بإنلى معخىي مً الخلُُم وبإكل كذس مًالهالجت اإلا، مما ًدُذ نملُاث ًذٍو

جللُل ًفاث للىا ، مما ًدُذبذكت ال جخػمً ؤي انخباساث شخطُتمداًذة ومطممت  اإلاىايلت نلى الائخمان نلى مهاًحر

 مخاؾش الائخمان والحفاف نلى حىدة ؤضىلها.

 

 آلُت الخدطُل

الهذًذ مً  ًخم اظخالم ألاكعاؽ الذوسٍت اإلاعخدلت مً خالٌجؿبم الششهت آلُت جدطُل مخهذدة اإلاعاساث، خُث 

م جدطُل ري خبرة هبحرة ونالي وألاوامش اإلاعخذًمت  اإلاباششمثل الخطم  كىىاث الخدطُل  الخإهُلبذنم مً يٍش

 ومجهض بإهكمت اجطاٌ آلُت. 
 
جخجاوص يهاا التي  خاسحُت للخهامل مو الحاالثجشجِباث مو يشق جدطُل  وهىان ؤًػا

خ الاظخدلاق. الذيهاث اإلافترغت  يشق الخدطُل مً كبل يشق كاهىهُت داخلُت وخاسحُت، وجىهىغ ٍخم دنم و جىاٍس

 .اث نالُت مً هفاءة نملُاث الخدطُلعخىٍىاًفاث نلى الحفاف نلى مالكذسة  يهالُت الهملُت نلى

 



 
 الحطٌى نلى الخمىٍل 

ُت مو جخمخو الششهت بهالكاث بىاءة وحعهُالث ائخماهو  ،اإلامىلتنالكاث نمل بًجابُت مو البىىن واإلااظعاث نلى الىاًفاث  جدايل

 
 
با للل مً ؤزش اسجفام هىامش الشبذ، مما ًىيش جذيلاث جمىٍل زابخت بخيلفت مهلىلت في اإلاملىت حمُو البىىن الىبري جلٍش مً  ٍو

و الطغحرة واإلاخىظؿت مو الهُئت العهىدًت لليةن الىاًفاث مشاسهت في بشهامج ، آلُاث الخدىؽ. باإلغايت بلى رلً خالٌ مشاَس

ض ، وبالخالي حهىظؿت بإظهاس مخفػتالششواث الطغحرة واإلاخ مً همالءل، للعماح لها بالحطٌى نلى حعهُالث جمىٍل ل)ميشأث( ٍض

 الشبدُت والحفاف نلى مشهضها الخىايس ي.

 

  نالي الخإهُل ٍم بداسةيش 

م بداسة جىفُزي ًخمخو بلذساث سائذة في العىق ومهشيت واظهت وخبرة مهىُت جمخلً ال ؾىٍلت جم الحطٌى نلهاا مً ىاًفاث يٍش

م ؤلاداسي  َهخلذ مجلغ ؤلاداسة وؤلاداسةو في اللؿام اإلاطشفي واإلاالي.  الهمل ، باإلغايت بلى ظُاظاث ؤن الخبرة الهمُلت للفٍش

 ، ظخمىً الىاًفاث مً الخغلب نلى الخدذًاث اإلاعخلبلُت واظخغالٌ الفشص.ث الششهت الطاسمت إلداسة املخاؾشوإحشاءا

 

 وأمين سز املجلس مجلس إلادارة

 ًمخليىن خبرة مهىُت مخؤيشاد ًػم مجلغ بداسة ششهت الىاًفاث للخمىٍل
 
 :ىىنت هما ًليا

 

 ألاعضاء غير املسخقلين:

 

 رئيس مجلس إلادارة -فزاج الذوسزي  بن هىيمل بن سعىد

 سئِغ لجىت الائخمان وسئِغ اللجىت الخىفُزًت. دوسه هشئِغ ملجلغ بداسة الىاًفاث، ٌشغل العُذ الذوظشي مىطب باإلغايت بلى

 وهى ؤًػ
 
 م2002في نام  الىاًفاث للخمىٍلششهت ؤظغ العُذ الذوظشي و نػى مجلغ بداسة ششهت الخلُج للطىاناث اإلاخياملت.  ا

 ووان . وكبل جإظِعه للششهت، شغل مىطب هائب اإلاذًش الهام للبىً الهشبي الىؾني،م2010وشغل مىطب اإلاذًش الهام ختى نام 

هما شغل خالٌ معحرجه  ،الفشوم خاسج والخىصَو الهمالء وهباس والخلانذ، واللشوع الائخمان بؿاكاث كعم معاولُتوكتاا  ًخىلى

اإلاذًش الهام  بمىطب نمله بذؤ خُث، م1999-م1980الهملُت الهذًذ مً اإلاىاضب في مجمىنت ظامبا اإلاالُت خالٌ الفترة مً نام 

العُذ و  .الفشومون ا شاإلاذًش الهام للعم هباس الهمالء وألايشاد، ومذًش يشوم اإلاىؿلت الىظؿى ومذًش  زم ،لبؿاكاث الائخمان

ىُت( ودسحت اإلااحعخحر نلى  خاضلالذوظشي  دسحت البيالىسٍىط في اكخطاد ألانماٌ مً حامهت وود بشي )الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ىُت(.  مً حامهت اليحرن )الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

 

 هائب رئيس مجلس إلادارة -ذ هعمز البلي بن سعىد بن ذ العشيش عب

سئِغ لجىت الترشُداث واإلايايأث. هما ؤهه  اذ مىطبالعُذ البله الىاًفاث، ٌشغلشئِغ مجلغ بداسة لىائب باإلغايت بلى دوسه ه

  شغلو شهت الخلُجُت للطىاناث اإلاخياملت. ساث لخإححر العُاساث والشاعاإلانػى في مجلغ بداسة ششهت 
 
مىطب الشئِغ  ؤًػا

اهدعباا  . هما ًمخلً العُذ البلهاذ خبرة مهىُت بغايُتم1981إلالاوالث املحذودة مىز نام الخىفُزي ملجمىنت ظذس للخجاسة وا

دسحت  خاضل نلى. وهى م2016-م2010الششهت ألاهلُت للخإمحن الخهاووي إلاذة ظخت ؤنىام مً بداسة ملجلغ  خالٌ يترة سئاظخه

ىُت(  .البيالىسٍىط في ؤلاداسة الطىانُت مً حامهت ؤوسَغىن )الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

  



 
 

 العضى املنخذب والزئيس الخنفيذي -السىيلم  بن عبذ الزحمن املحسن عبذ

 ههػى مىخذ  وسئِغ جىفُزي، و  م2014املحعً بلى ششهت الىاًفاث للخمىٍل في نام نبذ العُذ اهػم 
 
 نػىٍت شغل ؤًػا

 .م2015مىز نام الاظتراجُجُت لجىت واللجىت الخىفُزًت و ىحىداث واإلاؿلىباث لجىت اإلا ، ونػىٍتم2013مىز نام  مجلغ ؤلاداسة

ششهت و  ،)هائب سئِغ مجلغ ؤلاداسة( يالىم للخذماث اإلاالُتششهت و  ششهت يالىم اللابػت، ول مًوهى نػى في مجلغ بداسة 

 ملخاصن والخذماث اللىحعدُت.ا ششهت، و الخلُج للطىاناث اإلاخياملت

 

لششهت الخذماث اللىحعدُت الهػى اإلاىخذ  والشئِغ الخىفُزي  جخػمً الخبرة العابلت للعُذ نبذ املحعً الهمل بمىطب

(، وششهت جطيُو مىاد الخهبئت والخغلُف م2016-م2010(، ونػىٍت مجلغ بداسة الششهت العهىدًت للخضف )م2014-م2010)

في مىطب مذًش ؤلاداسة الاظتراجُجُت وجؿىٍش ألانماٌ  (. وشغلم2012-م2009وششهت ألاهابِب الهشبُت )(، م2016-م2010)

يي )مجمىنت  مطشف الشاححي، هما شغل مىطب مذًش الدعىٍم في البىً الهشبي الىؾني، ومذًش ؤٌو في البىً العهىدي ألامٍش

  ظامبا اإلاالُت
 
ت مً حامهت اإلالً ظهىد، وسخطت وصاسة الخجاسة دسحت البيالىسٍىط في وهى خاضل نلى (. خالُا الهلىم ؤلاداٍس

 )معدشاس بداسي(. 245)معدشاس مالي(، وسخطت وصاسة الخجاسة والاظدثماس سكم  130والاظدثماس سكم 

 

 

 عضى مجلس إلادارة -بحي ساملدمحم بن صالح  بن فهذ

 بحي نػىٍت اللجىت الخىفُزًت، ولجىت الترشُداث عٌشغل العُذ اإلا
 
سئِغ مجلغ  واإلايايأث ولجىت الائخمان في الششهت. وهى ؤًػا

مجلغ بداسة مجمىنت هما ٌشغل مىطب سئِغ بداسة ششهت معاساث لخإححر العُاساث والششهت الخلُجُت للطىاناث اإلاخياملت، 

ذ الخبراث اإلاهىُت ، وششهت اإلاخىظـ العهىدًت لالظدثماس، وششهت ظهىدي ؤوحُه لالجطاالث. وغم(مُذو  حش )وظؿاء الخإمحن 

الهمل همعدشاس ؤٌو لششهت ظهىدي ؤوحُه، وهي ششهت ملاوالث ظهىدًت، ونػىٍت مجلغ بداسة ششهت بحي عاإلاالعابلت للعُذ 

دسحت البيالىسٍىط في املحاظبت مً  وهى خاضل نلىجطيُو مىاد الخهبئت والخغلُف )يُبيى( وششهت ؤماهت للخإمحن الخهاووي. 

 (.Socpaنػى في الهُئت العهىدًت للمداظبحن اللاهىهُحن ) هما ؤههحامهت اإلالً ظهىد، 

 

 عضى مجلس إلادارة -أحمذ البيز  بن دمحم بن بنذر 

  العُذ البحزٌشغل 
 
مىطب مذًش  نػىٍت لجىت الترشُداث واإلايايأث ولجىت املخاؾش واللجىت الخىفُزًت، هما ٌشغل خالُا

في ششهت  باإلهابتجه اإلاهىُت العابلت جىلي مىطب هائب مذًش الهملُاث احشمل خبر الهملُاث في ششهت يالىم للخذماث اإلاالُت. و 

يالىم للخذماث اإلاالُت، وشغل كبل رلً مىطب مششف الهملُاث. وكبل الخداكه بششهت يالىم، شغل العُذ البحز مىطب مذًش 

اع. وهى خاضل نلى دسحت ؤوساق ششهت في  خعا  شة ومعانذ نملُاث في بىً الٍش البيالىسٍىط في املحاظبت مً حامهت الجٍض

 اإلاملىت في اإلاالُت العىق  هُئت مً (CME-1) اإلاالُت ألاوساق في للخهامل الهامت الشهادة، باإلغايت بلى خطىله نلى اإلالً ظهىد

 .العهىدًت الهشبُت

 

 عضى مجلس إلادارة -دمحم البيىك بن حمذ بن عطا 

شغل في الىكذ الحالي نػىٍت مجالجىت املخاؾش، سئاظت ٌشغل العُذ البُىن  غ ؤلاداسة ليل مً ششهت معاساث لخإححر لَو

سئِغ لجىت اإلاشاحهت في الششهت الخلُجُت للطىاناث  العُاساث، والششهت الخلُجُت للطىاناث اإلاخياملت، هما ٌشغل مىطب

ت، وششهت  الفُطلُت لالظدشاساثو  اإلاخياملت.  وهى مذًش ششواجه الخاضت التي جػم ششهت البُىن مداظبىن كاهىهُىن  ؤلاداٍس

ونػىٍت اللجىت الخىفُزًت في . وحشمل خبرجه اإلاهىُت العابلت نػىٍت مجلغ بداسة ششهت يالىم للخذماث اإلاالُت،  البُىن للترحمت

ب الذولُت في ، ومثل ؤسوعذ ؤهذ ًىوو في لجىت الػشائؤهذ ًىوغ في الٍشاعسوعذ بوالهمل هشٍشً بداسي في ششهت بسوعذ ؤهذ ًىوغ، 

باإلغايت بلى نمله همداظب وهائب اإلاذًش  ، بشاًخىن، بهجلترا.هما نمل العُذ البُىن همداظب مخذس  في هُفُل ساظل هُىٍىسن.  

و اإلاالي في ششهت بترومحن. وهى خاضل نلى دسحت البيالىسٍىط في املحاظبت وإداسة ألانماٌ مً حامهت اإلالً ظهىد، ونػى  للمشاَس



 
ت للمداظبحن واإلاشاحهحن )مطش(، ونػى ماظغ في في مههذ امل حاظبحن اللاهىهُحن في بهجلترا ووٍلض ، ونػى في الجمهُت اإلاطٍش

 (.Socpaالهُئت العهىدًت للمداظبحن اللاهىهُحن )

 

 ألاعضاء املسخقلىن 

 

 عضى مجلس إلادارة -علي الفىسان  بن عبذ هللابن  هىاف

شغل خافي الششهت ٍت لجىت املخاؾشنػى  ٌشغل العُذ الفىصان  ، َو
 
مىطب الشئِغ الخىفُزي لششهت ججاسة اإلاىاد الغزائُت  لُا

وباإلغايت بلى رلً، )اإلاملىت اإلاخدذة(. وغ ازامحن يشاغش وششهت  شىس بهترهاشىهاٌفي مجلغ بداسة ششهت  ألاظاظُت، هما ؤهه نػى

، شغل م2016-م2009وخالٌ الفترة . للخىصَو الفىصانهت ألاغزًت اإلاخخططت وششهت سئِغ مجلغ بداسة شش  ٌشغل هىاف مىطب

مذًش خذماث  شغل مىطبيالىم للخذماث اإلاالُت في ظلؿىت نمان، و العُذ الفىصان مىطب الشئِغ الخىفُزي لششهت 

ٌ بذًلت في البىً مذًش اللىىاث ال وشغل في العابم مىطب .م2016-م2006الاظدثماس الخاص خالٌ الفترة  شغل كبل رلً ، و ألاو

ٌ  في والدعىٍم واإلابُهاث جؿىٍش ألانماٌ بداسة مذًش مىطب هى و ، بخذي الششواث الخابهت ملجمىنت الفُطلُت. هذ ششهت ؤو

البيالىسٍىط في املحاظبت مً حامهت اإلالً ظهىد وماحعخحر في بداسة ألانماٌ مً حامهت دًتروٍذ )الىالًاث  دسحت نلى خاضل

ىُت(.  اإلاخدذة ألامٍش

 

 عضى مجلس إلادارة -سليمان العمير  بن هاصز  بن صالح

العُذ الهمحر نػى في لجىت اإلاىحىداث واإلاؿلىباث في الششهت، باإلغايت بلى نػىٍخه في مجلغ بداسة ششهت الخإمحن اإلاخدذة. 

وشغل في اإلااض ي مىطب سئِغ مجلغ بداسة ششهت هاًبرد للحلٌى الصحُت )ؤلاماساث الهشبُت اإلاخدذة( ونػىٍت مجلغ بداسة 

 شش 
 
، شغل مىطب الشئِغ م2013بلى  م2011مىطب سئِغ اللجىت الخىفُزًت. وخالٌ الفترة مً  هت هجم التي شغل يهاا ؤًػا

 
 
مىطب الشئِغ الخىفُزي لششهت ظىلُذسحي العهىدًت للخيايل. وشغل  الخىفُزي لششهت ؤماهت للخإمحن الخهاووي، وشغل ظابلا

 
 
ت في ششهت الاجطاالث مىطب هائب سئِغ ششهت الخهاوهُت للخإمح ؤًػا ن الخهاووي ومذًش بداسة الخذٍسب الاظتراجُجي واإلاىاسد البشٍش

ىُت(، ودسحت  وهى خاضل نلى دسحتالعهىدًت.  البيالىسٍىط في بداسة ألانماٌ مً حامهت ظاور يلىسٍذا )الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ىُت للخإمحن الطحي ما ؤهه هاإلااحعخحر في بداسة الخغُحر مً حامهت ظىاهضي )اإلاملىت اإلاخدذة(،  خاضل نلى صمالت الجمهُت ألامٍش

ىُت(، وشهادة الىفاءة اإلاهىُت في الخإمحن الهام مً اإلاههذ اإلاهخمذ للخإمحن )اإلاملىت اإلاخدذة(.  )الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

 

 عضى مجلس إلادارة -عبذ الكزيم اللىسي  بن طاهز  بن دمحم

ولجىت اإلاشاحهت وسئاظخه للجىت الترشُداث  ونػىٍخه في لجىت الاظتراجُجُت فاثالىاً ششهت باإلغايت بلى دوسه في مجلغ بداسة

ت في بِذ الخمىٍل واإلايايأث ، ٌشغل العُذ اللىصي مىطب هائب الشئِغ الخىفُزي والهػى اإلاىخذ  للخذماث اإلاطشيُت الاظدثماٍس

 مذًش الهمل  حشمل خبرجه اإلاهىُت العابلتو العهىدي اليىٍتي. 
 
ت واإلالىُتالخذ داسةإل  ا في بِذ الخاضت  ماث اإلاطشيُت الاظدثماٍس

  حشمل خبراجهو ، م للخذماث اإلاالُتيالىششهت في  مذًش مجمىنت الاظدثماس اإلاطشفي الخمىٍل العهىدي اليىٍتي،
 
نػى هُئت  ؤًػا

غ في اإلاههذ اإلاطشف ذوق الػمان الاحخماعي ىسئِغ كعم جمىٍل الششواث لطو ، ي في ماظعت الىلذ الهشبي العهىديالخذَس

ت ، ومذًش املحفكت )ألاسدن( وهبحر املحللحن اإلاالُحن في بداسة ألاظهم واإلااظعاث في ماظعت الػمان الاحخماعي ألاسدهُت الاظدثماٍس

. هما ؤهه خاضل إخطاء مً الجامهت ألاسدهُت )ألاسدن(وهى خاضل نلى دسحت البيالىسٍىط في الهلىم، جخطظ اكخطاد و )ألاسدن(. 

خاضل نلى  ملىت اإلاخدذة(. باإلغايت بلى رلً، العُذ اللىصي في جمىٍل الششواث مً حامهت ظالفىسد ماوشعتر )اإلا لى ماحعخحرن

ىُت(مً مههذ املحللحن اإلاالُحن اإلاهخمذ( CFA)مدلل مالي مهخمذ شهادة الضمالت ه   ، وهى خاضلًً )الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش
 
 ؤًػا

ىُت(  CIPOSنلى شهادة  ىُت لإلداسة اإلاالُت )الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش  الهامت الشهادة نلى خطىله بلى باإلغايتمً ألاوادًمُت ألامٍش

 مً هُئت العىق اإلاالُت في اإلاملىت الهشبُت العهىدًت. (CME-1)اإلاالُت ألاوساق في للخهامل



 
 

 مجلس إلادارة أمين سز – حسين الشكزة

ملجلغ ؤلاداسة، ٌشغل العُذ خعحن مذًش بداسة جمىٍل الششواث الطغحرة واإلاخىظؿت في الششهت.   وإمحن ظشباإلغايت بلى دوسه 

 
 
لالئخمان واملخاؾش في الششهت، هما شغل مىطب ميعم بؿاكاث الائخمان في ول مً البىً  وجخػمً خبرجه العابلت الهمل مذًشا

مً ولُت آلادا ، حامهت اإلالً ظهىد، وؤهمل دوسة الحطٌى  دسحت البيالىسٍىط خاضل نلىألاٌو ومجمىنت ظامبا اإلاالُت. وهى 

نلى شهادة مداظب مهخمذ مً غشيت الخجاسة والطىانت لغحر املحاظبحن، هما ًدمل دسحت اإلااحعخحر اإلانهي في بداسة ألانماٌ مً 

ت )جشهُا(.  الاجداد الهشبي لخىمُت اإلاىاسد البشٍش

 

 إلادارة العليا

 

م المً حعخفُذ ششهت الىاًفاث ، ًلذمها مجلغ ؤلاداسة باإلغايت بلى اإلاشىسة التي الزي ًمخلً خبراث هبحرة وسائذة في  داسي ؤلا فٍش

 ويُما ًلي ؤنػاء ؤلاداسة الهلُا:. غحر اإلاطشفي املحلي ؤلاكشاع العىق في كؿام

 

 العضى املنخذب والزئيس الخنفيذي -املحسن بن عبذ الزحمن السىيلم  عبذ

 2014بلى ششهت الىاًفاث للخمىٍل في نام  نبذ املحعًالعُذ اهػم 
 
نػىٍت  م ههػى مىخذ  وسئِغ جىفُزي، وشغل ؤًػا

م. 2015الاظتراجُجُت مىز نام لجىت م، ونػىٍت لجىت اإلاىحىداث واإلاؿلىباث واللجىت الخىفُزًت و 2013مجلغ ؤلاداسة مىز نام 

، وششهت )هائب سئِغ مجلغ ؤلاداسة( لخذماث اإلاالُتششهت يالىم لو  ششهت يالىم اللابػت،ول مً وهى نػى في مجلغ بداسة 

 ملخاصن والخذماث اللىحعدُت.ا الخلُج للطىاناث اإلاخياملت، وششهت

جخػمً الخبرة العابلت للعُذ نبذ املحعً الهمل بمىطب الهػى اإلاىخذ  والشئِغ الخىفُزي لششهت الخذماث اللىحعدُت 

م(، وششهت جطيُو مىاد الخهبئت والخغلُف 2016-م2010هىدًت للخضف )م(، ونػىٍت مجلغ بداسة الششهت الع2014-م2010)

م(. وشغل مىطب مذًش ؤلاداسة الاظتراجُجُت وجؿىٍش ألانماٌ في 2012-م2009م(، وششهت ألاهابِب الهشبُت )2016-م2010)

يي )مجمىنت مطشف الشاححي، هما شغل مىطب مذًش الدعىٍم في البىً الهشبي الىؾني، ومذًش ؤٌو في البىً العهى  دي ألامٍش

  ظامبا اإلاالُت
 
ت مً حامهت اإلالً ظهىد، وسخطت وصاسة الخجاسة وهى خاضل نلى (. خالُا دسحت البيالىسٍىط في الهلىم ؤلاداٍس

 )معدشاس بداسي(. 245)معدشاس مالي(، وسخطت وصاسة الخجاسة والاظدثماس سكم  130والاظدثماس سكم 

 

 

 الخشاهتاملذًز املالي ومذًز  –عارف أحمذ 

وشغل كبل الخداكه في الششهت مىطب مذًش نام . م2012الىاًفاث همذًش مالي في نام  الخدم ناسف ؤخمذ بالهمل في ششهت

(، هما م2009-م2004)دبي الىؾني  ؤلاماساث ب اإلاالي في بىًاإلاشاكو ، (م2012-م2009) اسششهت ؤلاهماء لالظدثمؤلاداسة اإلاالُت في 

ش الخاسحُت  –في مجاٌ الخمىٍل شغل الهذًذ مً اإلاىاضب  ؿاوي، ظا   –وان آخشها مذًش الخلاٍس في البىً العهىدي البًر

 م2004-م1993)
 
 –في اإلاطشيُت الذولُت  )بىمباي( وٌ ا معوان آخشها  – في الهىذ الهذًذ مً اإلاىاضب في بىً ؤهذسه (، وشغل ؤًػا

اإلاههذ الهىذي صمُل مهخمذ في  هما ؤههلألنماٌ ماوشعتر خاضل نلى دسحت اإلااحعخحر مً حامهت  وهى. ( م1993-م1984مً 

اغُاث مً حامهت نطامىُا )خُذس اباد(، ودسحت البيالىسٍىط في اللاهى  للمطاسف واإلاالُت. دمل دسحت البيالىسٍىط في الٍش ن ٍو

مً هُئت العىق اإلاالُت )اإلاملىت الهشبُت  (CME1)، وشهادة ماهالث ألاوساق اإلاالُت الهامت مً حامهت ؤهذسه )يِعاخاباجىام(

 .في ششهت الىاًفاث هزا باإلغايت نػىٍت لجىت اإلاىحىداث واإلاؿلىباثالعهىدًت( 

 

 ستراجيجيتإلادارة املاليت وئال  عام مذًز  –شيخ  إقبال جىهز 

 ، ونمل م2019نام  بذاًت مًٌشغل حىهش مىطب مذًش ؤلاداسة اإلاالُت والاظتراجُجُت في الششهت 
 
  في العابم مشاكبا

 
في بىً  مالُا

(. وحشخمل خبرجه العابلت نلى الهمل في مىطب م2017- م2008(، ومذًش نام ؤلاداسة اإلاالُت في بىً البالد )م2018-م2017محزان )



 
ئِغ الخمىٍل في مذًش بداسة الخمىٍل والهملُاث في البىً ؤلاظالمي في الباهعخان، ومذًش نام ؤلاداسة اإلاالُت في بىً محزان، وهائب س 

ليىم هشظيذ الاظدثماسي مطشف  ، وهائب سئِغ الخمىٍل في ماظعت جمىٍل الخىمُت الىؾىُت، وسئِغ اإلاشاحهت الذاخلُت في ٍو

دمل دسحت البيالىسٍىط في  باهعخان، ومداظب مهخمذ في ؤسوعِذ آهذ ًىوغ. وهى نػى مههذ املحاظبحن اإلاهخمذًً في باهعخان ٍو

 ش ي.مً حامهت هشاح ةالخجاس 

 

 مذًز إدارة املخاطز –عبذالزحمن الشامي  بن دمحم

 
 
ت في البُىن مداظبىن مهخمذون، وظبم له الهمل  كبل الهمل في مىطب مذًش بداسة املخاؾش، وان دمحم مذًشا للخذماث الاظدشاٍس

البىً العهىدي الفشوس ي (، وهبحر معئىلي املخاؾش في م2017-م2016بمىطب هبحر معئىلي املخاؾش في ششهت البالد وابِخاٌ )

ت للمخاؾش في م2016م-2013) اع ) ؤهذ ًىوغسوعذ ب(، ومذًش ؤٌو للخذماث الاظدشاٍس  خاضل نلى(. وهى م2013م-2004الٍش

ىُت(.   دسحت البيالىسٍىط في بداسة ألانماٌ ودسحت اإلااحعخحر في بداسة ألانماٌ مً حامهت هىسر بٌعترن )الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ىُت(، وؤهمل اخخباس هُئت العىق اإلاالُت وهى مشاحو  داخلي مهخمذ لذي مههذ اإلاشاحهحن الذاخلُحن )الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

 .1EM1العهىدًت 

 

 اهخهى

 

 هبذة عن شزكت الناًفاث

لو ملشها الشئِغ في مم2002حهخبر ششهت الىاًفاث للخمىٍل التي جإظعذ نام  اع، الششهت، ٍو في  الشائذة غحر اإلاطشيُت ذًىت الٍش

والششواث الطغحرة واإلاخىظؿت في اإلاملىت الهشبُت العهىدًت، وهي مً ؤوائل الششواث  لأليشادجلذًم الخذماث الائخماهُت 

 الجهت رالعهىدًت التي خطلذ نلى جشخُظ بطفتاا ششهت جمىٍل مً ماظعت الىلذ الهشبي العهىدي )ظاما(.  هما ؤناا حهخب

  كذمذفي اإلاملىت، و  فػلتالخمىٍلُت اإلا
 
هت ؤلاظالمُت مثل الخىسق واإلاشابدت وؤلاحاسة بلى ؤهثر  خلىال جمىٍلُت مخىايلت مو ؤخيام الشَش

بؿاكاث الائخمان جمىٍل بلى ظىق  م2019.  هما دخلذ في نام (2019ماسط  31)هما في  مىز اهؿالق ؤنمالها نمُل 250.000ً م

لبؿاكاث خمىٍل اظاما لمً عهىدًت جدطل نلى سخطت الخمىٍل ال وائل ششواثمً ؤاملحلُت بالششاهت مو يحزا، وؤضبدذ 

  24 . وجمخلً الششهت شبىت جػمبطفت مطذس سئِس ي الائخماهُت
 
نمُل وشـ في  40.000مىدششة في اإلاملىت، ولذياا ؤهثر مً  يشنا

ت  بلغ بحمالي ؤضٌى مدفكتاا الاظدثماٍس . 2019ماسط  31اٌ ظهىدي ورلً هما في ملُاس ٍس 2,23اإلاملىت الهشبُت العهىدًت، ٍو

اسة مىكو الششهت  ذ مً اإلاهلىماث، ًشجى ٍص  www.nayifat.comللحطٌى نلى مٍض

 

 

 

 

 

 

 لالظخفعاساث

 الاظخفعاساث ؤلانالمُت

 بوعدىىخف باسججرص )دٌو الخلُج/ الذٌو ألاخشي(

 حىسج ؤلً

3586 104 55 971+ 

 

George.allen@instinctif.com 

 

http://www.nayifat.com/
mailto:George.allen@instinctif.com
mailto:George.allen@instinctif.com


 
 ؤديحرث ون )اإلاملىت الهشبُت العهىدًت(

 مطؿفى نثمان

4749 523 50 966+ 

Mustafa.othman@advert1.com 

 

 

 

 املسدشاران املاليان

 

 اإلاالُت حهت الاجطاٌ في ششهت ألاهلي 

ض البدحري   نبذ الهٍض

7106 874 11 966+ 

NCBC.CM@alahlicapital.com 

 م للخذماث اإلاالُتحهت الاجطاٌ في ششهت يالى

 سامي نؿىان

8487 211 11 966+ 

Rami.Atwan@falcom.com.sa 

 

 مسؤوليتبيان إخالء 

فُت يلـ ؤظاط ؤو  ؤو دنىةا نشغخاٌ مً ألاخىاٌ شيل بإي ح، وال جىذسج اإلاهلىماث الىاسدة في هزا ؤلانالن في بؾاس ؤغشاع حهٍش

 الُت للششهت.مكشاس باالظدثماس في ؤي ؤوساق  ًمىً الانخماد نلُه الجخار

 

خم وشش هزا ؤلانالن ويلا للمادة  اإلاالُت والالتزاماث اإلاعخمشة الطادسة نً هُئت العىق اإلاالُت في )ص( مً كىانذ ؾشح ألاوساق  33ٍو

ً املحخملحن في اإلاشاسهت في ؾشح ششهت الىاًفاث للخمىٍل )الششهت(،  اإلاملىت الهشبُت العهىدًت، باذف مهشيت مذي سغبت اإلاعدثمٍش

وال ٌشيل هزا ؤلانالن ؤو مدخىٍاجه ؤظاظا   وال ًخػمً ؤًت حههذاث ملضمت باالظخدىار نلى ألاظهم ؤو الاهخخا  في ؤظهم الششهت.

ً الاهخخا  في ألاوساق اإلاالُت في ؤي دولتهىم  ألي نشع ؤو التزام مً ؤي دم للمعدثمٍش ، وال ًجىص الانخماد نلُه في هزا الشإن.  ٍو

مىً  اإلاشاس بلهاا بازا ؤلانالن يلـ ويلا ليششة ؤلاضذاس )اليششة( اإلاىايم نلهاا مً هُئت العىق اإلاالُت في الىكذ اإلاىاظب.  ٍو

 .t.comwww.nayifaللششهت ؤو مىكهها ؤلالىترووي  لش الشئِس يهذ ؤلانالن مً اإلاالحطٌى نلى وسخت مً وششة ؤلاضذاس ب

 

وال ٌشيل هزا ؤلانالن معدىذ ؾشح ألغشاع كىانذ ؾشح ألاوساق اإلاالُت والالتزاماث اإلاعخمشة هما ال ًجب جفعحره نلى هزا الىدى.  

( ؤًت معاولُت نً مدخىٍاث هزا ؤلانالن،  ؤي  ال جلذمانو وال جخدمل هُئت العىق اإلاالُت وششهت العىق اإلاالُت العهىدًت )جذاٌو

كت مدخىٍاجه ؤو اهخمالها، وجخلُان معاولُتاما بشيل واضح مً ؤي التزام مً ؤي هىم وان بخطىص هلم بذبكشاس ؤو حههذ يُما ًخ

 ؤًت خعاسة كذ جيخج نً او بعبب الانخماد نلى هزا ؤلانالن ؤو ؤي حضء مىه.

 

mailto:Mustafa.othman@advert1.com
mailto:Mustafa.othman@advert1.com
mailto:Rami.Atwan@falcom.com.sa
mailto:Rami.Atwan@falcom.com.sa
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فُت يلـ، وال ًجىص جفعحرها بإناا واملت ؤو شاملت. هزا ؤلانالن هي ألغشاع اإلاهلىماث الىاسدة فيوإن    ال ًجىص ألي شخظو  حهٍش

 .جخػو للخغُحر اإلاعخمشاإلاهلىماث  وهزه . اؤو اهخماله اؤو هضاهتا انخماد ألي غشع نلى اإلاهلىماث الىاسدة في هزا ؤلانالن ؤو دكتاالا 

 

ٌ اللاهىن في بهؼ الٍجىص جلُُذ جىصَو هزا ؤلانالن بمىحب و  ألاشخاص الزًً في خىصتام ؤي معدىذ ؤو مهلىماث خهحن نلى ٍو  ذو

الخكىا ؤي كُىد مً هزا اللبُل. ي ٌشاس بلهاا في هزه الىزُلت ؤخش  في الامخثاٌ لهزه اللُىد كذ  بخفاقؤي و ؤن ًبلغىا ؤهفعهم ٍو

ا للىاهحن ألاوساق اإلاالُت
 
. ٌشيل اهتااو  في هزه الذٌو

 

 
 
ىُتلبُو ألاوساق اإلاالُت للششهت داخل الى  وال ٌشيل هزا ؤلانالن نشغا .  وال ًجىص ؾشح ؤو بُو ألاظهم اإلاشاس الًاث اإلاخدذة ألامٍش

ىُت لهام  ىُت دون حسجُلها بمىحب كاهىن ألاوساق اإلاالُت ألامٍش وحهذًالجه  1933بلهاا في هزا ؤلانالن داخل الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

في مهاملت مهفاة ؤو غحر خاغهت لششوؽ الدسجُل اإلاىطىص نلهاا في كاهىن ألاوساق اإلاالُت.  )كاهىن ألاوساق اإلاالُت(، ؤو بدساحها 

وؤن الششهت لم ولً جلىم بدسجُل ؤي حضء مً ألاظهم اإلاؿشوخت بمىحب كاهىن ألاوساق اإلاالُت ؤو كىاهحن ؤي مً الىالًاث داخل 

ىُت، ؤو اللُام باهخخا  نام ألًت ؤوس  ىُت.  ولً ًخم جىصَو وسخ مً الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش اق مالُت داخل الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

لت ؤخشي بشيل مباشش ؤو غحر مباششة داخل الىال  ىُتهزا ؤلانالن، وال ًمىً جىصَهها ؤو بنادة بسظالها بإًت ؾٍش  .ًاث اإلاخدذة ألامٍش

 

نشع لششائاا مً كبل ؤي شخظ في الىالًاث اإلاخدذة وال ًخػمً هزا ؤلانالن ؤو ٌشيل نشغا لبُو ألاظهم اإلاشاس بلهاا ؤو الخماط 

لُا ؤو الُابان ؤو في ؤي  ىُت ؤو ؤظترالُا ؤو هىذا ؤو حىى  بيٍش ًيىن يهاا مثل هزا الهشع ؤو الالخماط غحر كاهىوي.  هما  دولتالامٍش

لُت اإلاهمٌى باا في ؤظترالُا ؤو هىذا ؤو ؤن نشع وبُو ألاظهم اإلاشاس بلهاا في ؤلانالن لم ولً ًخم حسجُلها بمىحب كاهىن ألاوساق اإلاا

لُا ؤو الُابان.  ومو مشاناة بهؼ الاظخثىاءاث، ال ًجىص نشع ؤو بُو ألاظهم اإلاشاس بلهاا في ؤلا  نالن في ؤظترالُا ؤو هىذا حىى  بيٍش

لُا ؤو الُابان ؤو لطالح ؤو لحعا  ؤو مىاؾً ؤو ملُم في ؤظترالُا ؤو هىذا ؤو حىى  بيش   ؤو حىى  الُابان.  ولً ًيىن ٍلُا ؤو بيٍش

لُا ؤو الُابان.   امهىان ؾشح ن  لألظهم في ؤظترالُا ؤو هىذا ؤو حىى  بيٍش

 

وفي الذٌو ألانػاء في الاجداد ألاوسوبي )ٌشاس بلى ول مناا "دولت نػى مهىُت" يةن هزا ؤلانالن وؤي نشع ًخم ؾشخه بهذه ًيىن 

ً م /ؤي س ي 2003/71اهلحن( باإلاهنى اإلالطىد في جىحُه وششة ؤلاضذاس مىحها يلـ لألشخاص الزي ٌهخبرون )معدثمٍش

خػمً هزلً ؤي جذابحر جىفُزًت راث ضلت في الذولت الهػى اإلاهىُت.  ؤما في 2010/73)وحهذًالجه التي حشمل الخىحُه  /ؤي ًى(، ٍو

ً اإلااهلحن"  ت بلى "اإلاعدثمٍش ًمخليىن خبرة مهىُت في اإلاعائل اإلاخهللت  ( مم1ًاإلاملىت اإلاخدذة، يةن هزا ؤلانالن مىحه بطفت خطٍش

 2005)التروٍج اإلاالي( كاهىن  2000( مً كاهىن ألاظىاق والخذماث اإلاالُت لهام 5)19باالظدثماساث التي جذخل في هؿاق اإلاادة 

ببالغهم بزلً كاهىهُا،  ( الزًً ًجىص 3( ؤ بلى د مً اللاهىن و 2) 49( الزًً جىؿبم نلهام اإلاىاد مً 2بطُغخه اإلاهذلت )اللاهىن( ؤو 

 بمىحب هزا ؤلانالن. ارهم ؤن ٌهملى وؤي وشاؽ اظدثماسي ًخهلم بازا ؤلانالن، ًخم يلـ مً خالٌ هاالء ألاشخاص وال ًجىص لغح

 

مىً ؤن ٌعخذٌ نلى هزه ؤلاياداث  وكذ ًدخىي هزا ؤلانالن نلى بياداث راث داللت معخلبلُت ؤو ًمىً انخباسها هزلً.  ٍو

اإلاعخلبلُت مً خالٌ اظخخذام مطؿلحاث حشحر بلى اإلاعخلبل، بما في رلً مفشداث "ٌهتزم" او "ًخىكو" ؤو "ٌهخلذ" ؤو "ًمىً" ؤو 

و "ًخىكو" ؤو "ًخيبإ" ؤو "ًىىي" ؤو "كذ" ؤو "ًجب" ؤو "مدخمل" ؤو "ًخؿـ" ؤو "جلذًش" ؤو "ٌهخبر ؤو "مً اإلامىً" ؤو "ًلذس" ؤ

"ٌععى" او "ًيبغي" ؤو "ظىف" ظىاء بطُغت الىفي ؤو ؤلازباث ؤو غحرها مً اإلافشداث اإلاشابات لها في اإلاهنى، ؤو نىذ الخؿشق 

لىىاًا.  وإن بي بياداث ؤو بُاهاث معخلبلُت حهىغ وحهت هكش لالظتراجُجُت ؤو الخؿـ ؤو ألاهذاف ؤو ألاخذار اإلاعخلبلُت ؤو ا

الششهت الحالُت بشإن ألاخذار اإلاعخلبلُت، وهي نشغت للمخاؾش اإلاخهللت باألخذار اإلاعخلبلُت وغحرها مً املخاؾش والشيىن 

هاث ؤو الىمى ؤو الاظتراجُجُاث.  والايتراغاث اإلاخهللت بإنماٌ الششهت ؤو هخائج نملُاتاا ؤو وغهها اإلاالي ؤو العُىلت ؤو الخىك

ت نً جلً الىاسدة في الخىكهاث ؤو الخلذًشاث ؤو  مىً ؤن جدعبب الهذًذ مً الهىامل في اخخالف الىخائج الفهلُت بطىسة حىهٍش ٍو

شمل رلً بحن ؤمىس ؤخشي، املخاؾش اإلاخهللت بالششهت ونملُاتاا جدذًذا، وج ؿىساث البُاهاث اإلاعخلبلُت الطادسة نً الششهت، َو

ألاخذار الاكخطادًت والطىانُت الهاإلاُت، وجإزحراث الخؿىساث الاكخطادًت والعُاظُت والاحخمانُت في اإلاملىت الهشبُت العهىدًت.  



 
خلي ول مً الششهت ومخههذو الخغؿُت  خ ؤلادالء باا.  ٍو وإن ؤلاياداث والبُاهاث اإلاعخلبلُت حهبر يلـ نً اإلاهؿُاث اإلاخاخت في جاٍس

الخابهت لهم معاولُاتام بشيل واضح مً ؤي التزام ؤو حههذ بخدذًث ؤو مشاحهت ؤي بُان معخلبلي واسد في هزا ؤلانالن والششواث 

 ظىاء هىدُجت لخىيش مهلىماث حذًذة ؤو ؤي جؿىساث معخلبلُت وما بلى رلً.

 

خهحن نذم اجخار كشاساجىم اإلاالُت اظدىادا بلى هىاًا الششهت خالٌ هزه اإلاشخلت يُما ًخهلم  ولِغ هىان ما ًػمً خذور الؿشح، ٍو

بالؿشح.  وال ٌشيل هزا ؤلانالن جىضُت مخهللت بالؿشح، وإن الاظخدىار نلى ألاظهم التي ًخؿشق بلهاا ؤلانالن كذ ٌهشع اإلاعدثمش 

جب نلى ألاشخاص الزًً ًذسظىن بمياهُت اللُام بازه الاظدثماساث  ملخاؾش هبحرة جخمثل في خعاسة حمُو ألامىاٌ اإلاعدثمشة.  ٍو

 اظدشاسة شخظ ماهل ومخخطظ في هزا الىىم مً الاظدثماساث.

 

خطشف  خطشا لطالح الششهت دون ؤي شخظ آخش يُما ًخهلم بالؿشح.  ولً ًخهاملىا مو ؤي شخظ آخش اإلاعدشاسون اإلاالُىن ٍو

الششهت لخىيحر الحماًت اإلامىىخت بانخباسه ؤخذ نمالئام يُما ًخهلم بالؿشح، ولً ًخدملىا اإلاعاولُت ججاه ؤي شخظ آخش غحر 

ؤي معإلت ؤخشي مشاس  جشجِب ؤو لهمالئام ؤو لخلذًم اإلاشىسة يُما ًخهلم بالؿشح، ومدخىي هزا ؤلانالن ؤو ؤي مهاملت ؤو بحشاء ؤو

 بلهاا في هزا ؤلانالن.

 

اإلاعدشاسان اإلاالُان ؤو ؤي مً وكذ جم بنذاد مدخىٍاث هزا ؤلانالن مً كبل الششهت، وهي اإلاعاوٌ الىخُذ نناا.  وال ًخدمل 

ت ؤو  مذسائام ؤو معاولهام ؤو معدشاسيام ؤو وهالئام ؤًت معاولُت ؤًا واهذ، هما ؤنام ال ًلذمىا ؤًت حههذاث ؤو غماهاث خطٍش

نالن( غمىُت يُما ًخهلم بصحت اإلاهلىماث الىاسدة في هزا ؤلانالن ؤو دكتاا ؤو اهخمالها )ؤو يُما برا جم خزف ؤًت مهلىماث مً ؤلا 

ؤو ؤًت مهلىماث ؤخشي جخهلم بالششهت وششواتاا الخابهت ؤو الشلُلت، ظىاء واهذ هزه اإلاهلىماث خؿُت ؤو لفكُت ؤو مشئُت ؤو 

لت هللها ؤو جىيحرها، هما ال ًخدملىن ؤًت معاولُت نً ؤًت خعاسة جيشإ نً اظخخذام ؤلانالن ؤو مدخىٍاجه ؤو  بلىتروهُت، ؤو ؾٍش

 رلً.ؤًت خعاسة جيشإ نً 

 

ً اإلاالُحن ليل دم ، ًبؿشح ألاظهمويُما ًخهلم  ساق اإلاالُت وؤي مً الششواث الخابهت لهم الاظخدىار نلى حضء مً ألاو مً اإلاعدشاٍس

مىنام مً الششاء ؤو البُو ؤو الهشع للبُو ؤو الاخخفاف ؤو الخطشف لحعاباتام بازه ألاوساق اإلاالُت في الؿشح بطفت ؤضُل مما كذ ً

 يةن ؤي بشاسة واسدة في وششة ؤلاضذاسوغحرها مً ألاوساق اإلاالُت الخابهت للششهت ؤو ؤي اظدثماساث مشجبؿت بالؿشح ؤو غحره.  وبالخالي، 

يهاا ؤو  التي ظِخم بضذاسها ؤو نشغها ؤو الاهخخا  ؤظهم الششهتالذولُت بمجشد وششها بلى ح الطادسة باللغت الهشبُت ؤو وششة الؿش 

ؤو حهامل مً كبل  م نلى ؤناا حشمل ؤي بضذاس ؤو ؾشح ؤو اهخخا  ؤو اظخدىارالاظخدىار نلهاا ؤو الخهامل يهاا ًجب ؤن جفه

ً اإلاالُحن  ً اإلاالُحنهزه الطفت.  وباإلغايت بلى رلً، ًدم لوؤي مً الششواث الخابهت لهم والتي حهمل ويم اإلاعدشاٍس  لمعدشاٍس

ً يُما الادلت ونلىد باإلاوؤي مً الششواث الخابهت لهم الذخٌى في جشجِباث جمىٍلُت )حشمل نلىد ونملُاث  فشوكاث( مو اإلاعدثمٍش

ً اإلاالُحن ًخهلم باألوساق اإلاالُت التي ًمىً  الاخخفاف باا ؤو الخطشف  دىار نلهاا ؤووؤي مً الششواث الخابهت لهم الاظخللمعدشاٍس

ً اإلاالُحن وكذ آلخش.  وال ًىىي ؤي مً باا مً  ؤلايطاح نً هزه الاظدثماساث ؤو الخهامالث باظخثىاء ؤلايطاح اإلاؿلى    اإلاعدشاٍس

 بمىحب اللاهىن ؤو اإلاخؿلباث الخىكُمُت.

 


