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ةماعةرظن
قوسلاىلع



 ةماع ةرظن
ءادألاشعتنا،2022ةيميوقتلاةنسلالالخقوسلا ىلع

ريبكلكشبةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملليداصتقالا
ةحئاجنم

 ةيبرعلا ةكلمملا يف داصتقالا ىلع ةماع ةرظن
ةيداصتقالا ملاعملا زربأ ,ةيدوعسلا

2022ةيسيئرلاسيياقملا
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 راسمب يقيقحلا يلامجإلا يلحملا جتانلا رمتسي نأ ًالبقتسم عقوتملا نم
 ،ةلبقملا سمخلا ىلإ ثالثلا تاونسلا يف ايونس ٪5 يلاوح غلبي يوق ومن
.2023 ماعل ةينازيملا يف ضئاف نع نالعإلا عم

 رارمتساو طفنلا جاتنإ يف عسوتلا  ىلإ لوألا ماقملا يف ومنلا اذه عجريو
 ىلإ ةفاضإلاب ،٪5 براقت ةبسنب يطفنلا ريغ داصتقالل يوقلا يفاعتلا
ةحومطلا يلكيهلا يلاملاو يداصتقالا حالصإلا ةدنجأل رمتسملا ذيفنتلا
 زيزعتو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا داصتقا عيونتل ،2020 ةيؤر راطإ يف
.ومنلا

 يلحملا ىوتحملا زيزعت لوح تزكرت ةريبك ًادوهج لوحتلا اذه نمضت دقو
 رود ميظعتو نيكمتو دعاو يداصتقا عاطق قالطإو ةينطولا ةعانصلاو
 .ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلاو صاخلا عاطقلا

ةيبرعلاةكلمملانكمةطسوتملاوةريغصلاتاكرشلاعاطقوداصتقالاومنراسم
لودنيبةلماعلاىوقلاومنلدعميفىلوألاةبترملالتحتنأنمةيدوعسلا
2021-2012ةرتفلالالخنيرشعلاةعومجم

 ربكأ ىلع ةكلمملا تقوفت
 ماع يفملاعلاتاداصتقا

:لثم2022

يقيقحلايلامجإلايلحملاجتانلاومنلوصوعم
عرسأةكلمملاتدهش،2022ماعيف٪8.9ىلإ
2011ماعذنماهلومن

نيصلا
دنهلا
ايسينودنإ
ةيبونجلاايروك
ةيبرغلاابوروأ
ةيلامشلااكيرمأ

EU
USA

Covid-19 

يفنييدوعسلاةكراشم
ةلماعلاىوقلا

60.8%

نازيملايفضئاف
يراجتلا

يدوعسلايررايلم 712

يلحملاجتانلا
يلامجإلا

يدوعس لاير رايلم3,431

54%
ريغعاطقلاةمهاسم

يلحملاجتانلايفيطفنلا
يلامجإلا



تاكرشلاقوسىلعةماعةرظن
ةطسوتملاوةريغصلا

 ةبسنب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا ددع عفترا
 ماع نم ثلاثلا عبرلا ةياهن ىتح978,445 ىلإ لصيل2021 ماع ةياهن نم 38٪

 تاكرشلا ددع يلامجإ نم ٪82.5 رغصلا ةيهانتم تاكرشلا تلكش ثيح ،2022
ةطسوتملاو ةريغصلا

يرامثتسإلالاملاسأرليومتدهش (VC) ةيونسةدايز
لديامم،2022ماعنمثلاثلاعبرلايف٪93ةبسنب
يفةريبكةلويسخضلةيحصلاةكلمملاةبغرىلع
لجألاةليوطومنتاناكمإبعتمتتيتلاةئشانلاتاكرشلا
حتفلنييدوعسلانم٪33ططخي،عقاولايفةعيرسو
عم،ةلبقملاثالثلاتاونسلايفةديدجةيراجتلامعأ

باذجينهمرايتخالامعألاةدايرنأاوركذنيرخآ90٪
عاطقلااذهليلبقتسملاومنلاةدايزىلإريشيامم،
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 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةيؤر فادهأل ةيسيئرلا فادهألا دحأ
 لالخ نم ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا عاطق ومن وه2030 ةحومطلا
2016 ماع يف ٪20 نم يلامجإلا يلحملا جتانلا يف ةمهاسملا ةدايز
2030 ماع يف ٪35 ىلإ

صخشنويلم9.1هعومجمامصاخلاعاطقلافظوي
يف٪20.5نمثانإلاةكراشمةدايزعم،ةكلمملايف
2022ماعنملوألاعبرلايف٪33.6ىلإ2019ماع

 تاكرشلا نم ٪45 نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 يف ءاسنلا اهدوقت ةطسوتملاو ةريغصلا
 اءزج لثمي امم ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
طسوتملا ىلإ ريغصلا يئيبلا ماظنلا نم اريبك
 مجحلا

تاكرشلاومنلةيباجيإلاتاعقوتلانممغرلاىلع
،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفةطسوتملاوةريغصلا
لوصحلالمشتةيسيئرتايدحتهجاويعاطقلالازيال
تاكرشلاضارقإةظفحمطسوتمغلبي .ليومتلاىلع
وهو٪9.7ايلاحةيدوعسلاكونبللةطسوتملاوةريغصلا
يداصتقالانواعتلاةمظنمطسوتمنمريثكبلقأ
٪44غلابلا (OECD)ةيمنتلاو



تآشنم
ريوطتومعدوميظنتوهيسيئرلافدهلاو،2030ةيؤرراطإيف )تآشنم(ةطسوتملاوةريغصلاتآشنمللةماعلاةئيهلاتسسأت
.ةيملاعلاتاسرامملالضفألاقفوةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفةطسوتملاوةريغصلاتآشنملاعاطقةياعرو

تاكرشللةمهلمةئيبقلخ
ومنللةطسوتملاوةريغصلا

تايناكمإلنانعلاقالطإ
ةدعاولاتاكرشلا

معادويوقيدايرعمتجمزيزعت

تآشنملاعاطقريوطتلةيولوأتاذفادهأةثالث "تآشنم"معدت
:ةكلمملايفةطسوتملاوةريغصلا

لكشبمعدتيتلاتاردابملانم ريثكلا"تآشنم" ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملل ةماعلا ةئيهلا معدت
لمشياذهو.قوسلايفاههجاوتيتلاتايدحتلاىلعبلغتلايفةطسوتملاوةريغصلاتاكرشلارشابم
:يليامبتاكرشلاديوزت

ليومتلاىلعلوصحللىعستيتلاةطسوتملاوةريغصلاتاكرشلاطبرتةصنميهو،"ةلافك"جمانرب "تآشنم"تاردابممهأنمو
ىلإ2020ماعيفيدوعسلايررايلم1.1نمليومتلاةباوبنمةرسيملاضورقلاتعفتراو .نيصاخلاونييموكحلانيلومملاب
نمتآشنمتماق،كلذىلإةفاضإلاب  .٪884هردقومنلدعملثمياموهو2021ماعةياهنبيدوعسلايررايلم11نمرثكأ
.ةطسوتملاوةريغصلاتاكرشللضورقلكشيفيدوعسلايررايلم67نمرثكأنامضبةلافكجمانربلالخ

 تامدخلا
ةيراشتسالا

 دراوملا معد
قيوستلاو ةيرشبلا يلاملا معدلا ينقتلا معدلا يرادإلامعدلا

مهملا

 نييسيئرلا نيضرقملا نم ةدحاو اهنوكب ةدئارلا رخفت
 .تآشنم يف ليومتلا ةباوب جمانربل

1

2

3
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تاكرشلاكنب
ةطسوتملاوةريغصلا
ةطسوتملاوةريغصلاتاكرشلاكنبقالطإمت،2022ربمسيد4يف
ةيناكمإوربكأةلويسحيتيامم،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايف
ةطسوتملاوةريغصلاتاكرشللليومتلاىلإلوصولا

ةدئارلاةيجيتارتسا
قيرطلاةطراخو

ومنلةيساسألاتازفحملايهةطسوتملاوةريغصلاتاكرشلا
حومطيفةيسيئرلاتاكرحملاوةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا
طفنلاىلعدمتعملاداصتقالانعاديعبلاقتناللةكلمملا

تاردقءانبليمقرلالوحتلاقيرفانأشنأدقل .ةنمقرلاروظنمنماميسال،ليمعلاةلحرنيسحتىلإفدهتيتلاتاردابملاىلعاهدوهجةدئارلازكرت،وحنلااذهىلعو
،لومحملافتاهللصصخمقيبطتربعوتنرتنإلاربعةيلاحلامهتاجتنمليصافتضرعكلذكو،تنرتنإلاربعتاجتنملاىلعلوصحللبلطبمدقتللءالمعللةديدجةيمقر
نمةعساوةعومجميبليدحاوضرعلالخنمةمدخلاريياعمنيسحتوءالمعلارييغتو،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفةيلاملاتامدخلايفةروثثادحإيفرمتسنس
ةطسوتملاوةريغصلاتاكرشلاتاجايتحا

طقفةيفرصمريغةيلامتاسسؤم4عبرأنمةدحاواهرابتعاب (NBFI's) كنبعمنواعتلابةدئارلافرشتت،ءاكرشكاهرايتخامت
عاطقلااذهليداصتقالاءادألانيسحتوةراجتلامجحةدايزلجأنمةموعدمراعسأميدقتةطسوتملاوةريغصلاتائشملا
مورحملا

جتانلايفةعقوتملاةطسوتملاوةريغصلاتاكرشلاةمهاسملالخنمحوضوبكلذحضتيو
فيظوتلايف٪60ةمهاسمو (2020ماعيف٪29نماعافترا)٪35ةبسنبيلامجإلايلحملا
2030ماعلولحب

تاكرشلاليومتقوسومننممغرلاىلع
ىظحيالهنأالإ،ةطسوتملاوةريغصلا
ةيلاملاتاسسؤملانمفاكمامتهاب
ليومتىلعربكألكشبزكرتيتلا،ةيديلقتلا
ىلإيدؤياذهو .دارفألاوتاكرشلا
ةددحمريغوةحضاوريغتاحرتقم
ةطسوتملاوةريغصلاتاكرشلل

 يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا دحأ لثمتيو
 يف ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا اههجاوت

 لواحت ثيح ،ليومتلا ىلع لوصحلا ةبوعص
 ةريغصلا تاكرشلا نم ٪10 نم لقأ
 نم ليومتلا ىلع لوصحلا ةطسوتملاو
تارايخ صقن ببسب ةيمسر ةيفرصم رداصم
ةيطارقوريبلا تابقعلاو نامتئالا

 يعس عم ةدح رثكأ يدحتلا اذه حبصيو
 ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا نم ديزملا
 نم ديزملا نوك عم ،عسوتلاو ومنلا ىلإ
اهحاجن يف ًايسيئر ًالماع ليومتلا
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 تاكرشلا تاجايتحا ىلع ةداوه نود اهدوهج ةدئارلا تزكر ، قوسلا يف ةوجفلل ةباجتسالل
ةطسوتملاو ةريغصلا

عضوو،قوسلايفيسيئرلاعاطقلااذهلاصيصخةممصمتايلمعوتاجتنمءاشنإو،فعضلاطاقنويقيقحلاملاعلاتايدحتمهفو
ةزيكرناكمإلاردقةطسبموةطيسبةيلمعلانوكتنأنامضوءالمعلاتابلطلةلاعفلاةباجتسالاو،انضورعميمصيفءالمعلاةمدخ
،قوسلايفةدئارةكرشكاهتناكمخيسرتىلإةطسوتملاوةريغصلاتاكرشلاليومتىلعرمتسملاةدئارلازيكرتىدأدقو .انحاجنلةيساسأ
2022ماعىلإ2021ماعنم٪60نمرثكأبةيونسلاتاداريإلاتمنثيح

ةيسيئرلاتالاجملادحأ،ربكألكشب اهعضوزيزعتوعيسوتىلإةدئارلافدهت،ةطسوتملاوةريغصلاتاكرشلاقوسيفاهحاجنىلعءانب
الوصوكلذنكميسوهنوجاتحييذلاليومتلاىلإلوصولادنعكاكتحالاليلقتلالخنمانئالمعةلحرزيزعتوانئالمعىلإعامتسالاوه
ةيئانثتساءالمعةبرجتريفوتعم،تامدخلاىلإعرسأولهسأ



 ةمكوح
تاكرشلا
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تآشنمللليومتلاميدقتيفةكرشلاطاشنلثمتي
ةحبارموةراجإلكشىلعةطسوتملاوةريغصلا
اماسيدوعسلايزكرملاكنبلاةقفاوملاقفو

ماظن"دعب2013رياربف24خيراتبترشنيتلا "ليومتلاتاكرشةبقارمماظنلةيذيفنتلاةحئاللا"يدوعسلا يزكرملا كنبلاردصأ
ةمظنألاهذهتحنمدقو،2012سطسغأ27يفروشنملا )"ةمظنألا"( "ليومتلاتاكرشةبقارمماظن"و "يليومتلاراجيإلا
.ديدجلانوناقلاتابلطتمعميلاحلااهعضوةمءاوملناتنساهتدمحامسةرتفةمئاقلاتاكرشلا

،اهيفةحلصمةلصيذصخشيأوأيذيفنتريدموأوضعلنوكيوأ،اهيفافرطنوكتدوقعوألامعأيأةدئارلاىدلسيل
.اهيفةيكلمةبسناهلةلصتاذتاعومجموأتاكرشيأالو

2خيراتب361000017087مقرةقبسملاةقفاوملاصيخرتىلعةكرشلاتلصح،م2014ربمسيد31يفةيهتنملاةنسلالالخو
ه1437يناثلاعيبر30خيراتبةكرشللايمسراصيخرتيدوعسلايزكرملاكنبلاردصأ .)م2014ربمفون24قفاوملا(ه1436رفص

.201602/شأ/43مقرب )م2016رياربف9قفاوملا(

ةماعةرظن
ةكرشلاىلع

ةيجيتارتسالا تايقافتالا
 ةيليومتلا انتاجتنمل اًمعد ةيوستلاو تاعوفدملا عيمجت تامدخ نيكمتل ؛"روش" و "ايديج" عم ةيسيئر تاكارش ةدئارلا تماقأ
 لولحلاقالطإل ةينورتكلالا تابساحلل ةيدوعسلا ةكرشلا عم ةيقافتا ةدئارلا تعقو امك.عيبلا طاقن ةزهجأ ريفوت لالخ نم ةدئارلا
:هاندأ ةروكذم ةيقافتالا عيقوت خيراتةدئارلا يف (SOC)ةينمألا تايلمعلا زكرمل

ةيدوعسلا ةيراجتلا تالآلا ةكرش
دقعلا ءدب خيرات

2020ربمتبس
يراجتلا لجسلا مقر

1010040445

ةيملاعلا ايجولونكتلل روش ةكرش
دقعلا ءدب خيرات
2020 رياربف
يراجتلا لجسلا مقر

1010224037

 ايديج ةكرش
دقعلا ءدب خيرات
2019ربمفون
يراجتلا لجسلا مقر

1010332533

نوققدملا
 تاباسحل نييلام نيبقارم هاكرشو يرمعلا دمحم روتكدلا ةكرش رايتخا2022 ويام22 يف ةدقعنملا ةماعلا ةيعمجلا تنلعأ
.2023 يلاملا ماعلا نم لوألا عبرلاو2022 ةيلاملا ةنسلل ةكرشلا

.



يميظنتلا لكيهلا
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ناجللاونومهاسملا
ةرادإلا سلجم

Master of Business Administration, Corporate Strategy Finance

Master of Science, Foreign Policy International Economics

Bachelor of Science, Business Administration Finance

Seera Holding Group (Board Member) — Current
Seera Holding Group (CEO) — Previous

Seera Holding Group (Managing Director) — Current

RUA AL MADINAH HOLDING (Board Member) — Previous
Deutsche Securities Saudi Arabia (VP) — Previous

Alraedah finance (Chairman) — Current

Alraedah finance (Managing Director) — Previous

Saudi Entertainment Ventures(chairman) — Current
Almosafer for Travel and tourism (chairman) — Previous 

Tadawul (Board Member) — Current

Qiddiya Investment Company (Board Member & Managing Director) — Current

E-Commerce Council (Board Member) — Current

AlUla Development Company (Board Member) — Current

Investment Committee Al-Ala Development Company (committee member) — Current

MBC Group (Board Member) — Current

Arabian News Holding Limited (Board Member) — Current
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يذيفنتريغ

لقتسم

Bachelor of Science, Accounting

Master of  Business Administration

Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants (SOCPA)
Saudi Authority for Accredited Valuers (TAQEEM)

Chartered Member (MRICS)

Seera Holding Group (Board Member) — Current

Seera Holding Group (CEO) — Previous

Seera Holding Group (Managing Director) — Current

RUA AL Seera Holding Group (Board Member) — Current

Saudi Sleeping Supplies Company Sleep High (Board Member) — Current

SIDC (Board Member) — Previous

دواد لا رصان هادبع ةرادإلا سلجم سيئر

دشارلازيزعلادبعميهاربإةرادإلاسلجمسيئربئان

يذيفنتوتوليملوب

Bachelor of Science, Accounting

Mortgage IT (SFVP) — Previous

Deutsche Bank (SFVP) — Previous

Deutsche Gulf Finance (CFO) — Previous
Alraedah Finance Company (Board Member& CEO) — Current

 ةقباسلا فئاظولا
 ةيلاحلاو

تاءافكلا

 ةقباسلا فئاظولا
 ةيلاحلاو

تاءافكلا

 ةقباسلا فئاظولا
 ةيلاحلاو

تاءافكلا



ناجللاونومهاسملا
ةرادإلا سلجم

ليقحلازيزعلادبعهادبع

Bachelor-Shariah (Islamic Law), LL. B
Master-LL.M. in Securities & Financial Regulation 

Professional Degree-One Year Certificate in Global Legal Skills

Saudi Qualified Lawyer

Abdullah Al-Hoqail Law Firm (Principle) — Current
Latham & Watkins LLP (Senior Associate) — Previous

Clifford Chance (KSA) (Senior Associate) — Previous

World Bank Group, International Finance Corporation, Washington DC, USA (Law Clerk (Secondee) — Previous

International Monetary Fund (Law Clerk, Secondee) — Previous

Clifford Chance US LLP (Foreign Lawyer) — Previous

HSBC Group (Intern) — Previous

Al-Imam Muhammad bin Saud University (Lecturer, Commercial Law) — Previous

لقتسمبادهدعسهلإلادبع

Bachelor of Science in Finance
Master in Business Administration

Ministry of Industry and Mineral Resources (Under-Secretary/Financial and Administrative Affairs) — Current
AlKorayef Water & Power Technologies (Chief Financial Officer) — Previous

Ministry of Finance (GM) — Previous

Saudi Civil Aviation Holding Company (Head of Corporate Finance and Treasury) — Previous
Seera Holding Group (VP) — Previous

Saudi Real Estate Company (Treasury and Investment Manager) — Previous

لقتسمىسيعلاميهاربإفسوي

Bachelor of Science

Seera Group Holding (Strategy Manager)
Boston Consulting Group (Business Analyst–Consultant)

Qiddiya Investment Company - Strategy director — Current
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لقتسم

 ةقباسلا فئاظولا
 ةيلاحلاو

تاءافكلا

 ةقباسلا فئاظولا
 ةيلاحلاو

تاءافكلا

 ةقباسلا فئاظولا
 ةيلاحلاو

تاءافكلا



ناجللاونومهاسملا
ةرادإلا سلجم
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لقتسموناهربرونلاليبن

سلجملابقارم

 ةقباسلا فئاظولا
 ةيلاحلاو

تاءافكلا

Smartlens Inc.
Expand Solution Inc.

Firefly Dimension Inc.

Paysend Group Limited
Aquabyte, Inc.

Contraline, Inc.
Kuleana

NERv Technology, Inc.

Rocket.Chat Holdings
Volansi, Inc.

Future Communications Guidance International LLC (CEO/ Founder)
Sport Expert Group (CEO/ Founder)

Professional Capabilities (CEO/ Founder)

Nabcon LLC (CEO/ Founder)
Graphene Ventures (Founding General Partner)

Wakecap Technologies INC. (Board Member)
Can Mobilities, INC. (Board Member)

Coat Zone, INC. (Chairman of the Board)

Endemaj Investments (Managing Director and Board Member)
1 - Retailo Technologies

2 - Suflex, Inc. (Board Member)
Vendsy Inc. (Board Member)

Aerosec, INC. (Chairman of the Board)

W250 Standford Alumni Fund (Investment Community Advisor)
Arabic Computer System (ACS) (General Manager)

Trasul Advanced System Ltd (Executive Manager-Director of Projects Department)

EMBA – Business, Finance and Marketing
MBA – International Business

Post-Graduate Diploma – International Marketing

Executive Education – Business Administration and General Management 

يذيفنتلاو ةرادإلا قيرف

يميلعتلا ىوتسملابصنملامسالا ةربخلا تاونس

يرمشلا ةداغ

ديشرلا دمحم

مليوسلا لالب

دشارلا دمحم

 وتيلوم لوب

دوادلا رصان زيزعلادبع

 يناربيسلا نمألا مسق سيئر

ةيرشبلا دراوملا مسق سيئر

ءالمعلا ةمدخ مسق سيئر

نوناقلا مسق سيئر

يذيفنتلا سيئرلا

يراجتلا سيئرلا
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15
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تاكبشلا نمأ سويرولاكب

ةيلودلا لامعألا ةرادإ ريتسجام

ةيزيلجنالا ةغللا سويرولاكب

نوناق سويرولاكب

 ةبساحم سويرولاكب

مظنلاو ةيعانصلا ةسدنهلا يف ريتسجام
ةيعانصلا ةسدنهلا يف سويرولاكب



تآفاكملا نع حاصفإلا

50,00020,00070,000 باده نب دعس نب هادبع

50,00020,00070,000ديحللا نسحملادبع يكرت

50,00020,00070,000ةعبن وبأ زيزعلادبع ءالع

150,00060,000210,000

قيقدتلا ةنجل ءاضعأ

تباث رجأةرادإلا سلجم ءاضعأ
)قيقدتلا ةنجل تاعامتجا روضح تالدب ءانثتساب(

عومجملا عامتجالا روضح تالدب

 ريدملاو يذيفنتلا سيئرلا مهيف نمب ،ةأفاكم ىلعأ ىلع نيلصاحلا نييذيفنتلا رابك نم ةسمخ تآفاكم تغلب
.2022 ةيلاملا ةنسلل يدوعس لاير4.194.132 يلاملا
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دوواد لا رصان نب هادبع

ديحللا نسحملادبع يكرت

ىسيعلا ميهاربا نب فسوي

رطاخملا ةنجل ءاضعأ

تباث رجأةرادإلا سلجم ءاضعأ
)قيقدتلا ةنجل تاعامتجا روضح تالدب ءانثتساب(

عومجملا عامتجالا روضح تالدب

—00

—00

—00

دوادلا رصان نب هادبع

دشارلا زيزعلادبع نب ميهاربا

 باده نب دعس نب هادبع

ليقحلا زيزعلادبع نب هادبع

ىسيعلا ميهاربا نب فسوي

وناهروب رونلا ليبن

وتليم ينوتنا لوب

:مهؤامسأ هيلاتلا ءاضعألا نم ةرادإلا سلجم فلأتي

عومجملاروضحلاةرادإلا سلجم ءاضعأ تآفاكملا

0

0

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

27 ربوتكأ2 سطسغأ5 وينوي17 ليربأ19 رياني

0برطم نب نمحرلاردبع —

——

———

 .ةرادإلا سلجمل هكرت لبق ةرادإلا سلجمل نيعامتجا لوأ برطم نب نمحرلادبع رضح

،ةيباقرلاتابلطتمللاقفوًالامجإنييذيفنتلارابكلةحونمملاتآفاكملانعحاصفإلابليومتللةدئارلاةكرشمزتلت
نموجقلخيفلثمتيررضنمهقحلتدقاملةكرشلاحلاصمةيامحلكلذو،ليصفتلاباهنعحاصفإلانود

ةكرشلاءادأىلعسكعنيسامم،يفيظولارارقتسالامدعوةسفانملا



تآفاكملا نع حاصفإلا

دوادلا رصان نب هادبع

ةماعلا ةيعمجلا

خيراتلاروضحلا

2022 ،25 ويام

ةيذيفنتلا ةنجللا

ةأفاكملامسالا

0 دشارلا زيزعلادبع نب ميهاربإ

وتليم ينوتنا لوب

0ىسيعلا ميهاربا نب فسوي

0

تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل

ةأفاكملامسالا

0 ليقحلا زيزعلادبع نب هادبع

وناهروب رونلا ليبن

0 باده نب دعس نب هادبع

0

ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ عم قفاوتلا

 ةعيرشلا ماكحأل لاثتمالاب ةدئارلا مازتلا نإ
 وه ةيقالخألا ريياعملا ىلعأ يف انينافتو ةيمالسإلا
مامألا ىلإ انلامعأ عفدي ام

 وه ةيقالخألا ريياعملا ىلعأ يف انينافتو ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأل لاثتمالاب ةدئارلا مازتلا نإ
 .مامألا ىلإ انلامعأ عفدي ام
 فيرعت متيو ،٪100 ةبسنب ةيمالسإلا ةعيرشلا عم ةقفاوتم ةيليومتلا انتاجتنمو انلولح عيمج
ررغلاو ابرلا لثم ةيمالسإلا ةعيرشلا تاكاهتنا بنجت لالخ نم يمالسإلا ليومتلاب انمازتلا
 ئدابمل انسفنأ سيركت نإ .ةيمالسإلا ةعيرشلا اهتّدح يتلا ةزئاجلا ريغ ةطشنألا نم اهريغو
عيمج نأ نمضيو ةبراضملا نم دحيو ،ةيعامتجالا ةيلوؤسملاو ةيفافشلا انل نمضي ةعيرشلا
ةيمالسإلا ةعيرشلا تاءارجإو تاسايسب مزتلتو ةنمآ انتالماعم
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 ةيانعلا لذبب ةصاخلا ةسسؤملاتاميلعن ةفلاخم
باهرالا ليومتو لاومالا لسغ ةحفاكم يف ةبجاولا

ةقباسلا ةيلاملا ةنسلاةيلاحلا ةيلاملا ةنسلا

ةيباقرلا ةيفارشالا ةسسؤملا تاميلعت ةفلاخم

يدوعسلا لايرلاب ةيلاملا تامارغلا غلبم يلامجا

ةفلاخملا عوضوم
 تامارغلا غلبم يلامجا
ةيذيفنتلا تارارقلا ددعيدوعسلا لايرلاب ةيلاملا

—

 تامارغلا غلبم يلامجا
ةيذيفنتلا تارارقلا ددعيدوعسلا لايرلاب ةيلاملا

—

—

—

—

—

—

—

250,000

—

—

1



جتنملا



ةيلاملا تارشؤملا
:لدعمب تداز

56.64%

ةأشنلا

90.39%

تاداريإلا يلامجإ

46.36%

لوصألا يلامجإ

66.14%

نيفظوملا ددع

40.67%

لخدلا يفاص

ليغشتلا جئاتن
% قرفلا لايرلاب قرفلا 2021 2022 لخدلا نايب

90.39% يليومتلا طاشنلا نم لخدلا 149,061,540 78,293,685 70,767,855

24.99% (6,596,534) ليومت فيراصم 32,988,238 26,391,704

123.64%  ليومتلا ةطشنأ يفاص 116,073,302 51,901,981 64,171,321

-65.50% (6,531,065)  تاداريإو ليدعتلا ةراسخ / بساكم 3,440,241 9,971,306
يفاص ، ةحنملا

-90.81% (3,322,595) رامثتسالا لخد 336,328 3,658,923

29.26% ىرخأ تاداريإ 13,743,750 10,632,569 3,111,181

75.40% تايلمعلا لخد يلامجإ 133,593,621 76,164,779 57,428,842

59.26% ىرخأ نيفظوم تافورصمو بتاور 32,599,656 20,469,691 12,129,965

158.83% تاعيبملا ةلومع فيراصم 5,723,185 2,211,170 3,512,015

124.80% ينابم فيراصمو تاراجيإ 1,006,100 447,557 558,543

96.63% ىرخأ ةيرادإو ةيمومع فيراصم 23,729,355 12,068,244 11,661,111

448.21%  ةعقوتملا ةينامتئالا ةراسخلا لمحم 9,597,798 1,750,760 7,847,038
ةنيدملا ممذلا ىلع

14.65% ءافطإو كالهتسا 3,786,581 3,302,741 483,840

89.92% ليغشتلا فيراصم يلامجإ 76,442,675 40,250,163 36,192,512

59.13% ةاكزلا لبق لخدلا 57,150,946 35,914,616 21,236,330

36.90% ةاكزلا 6,102,220 4,457,430 1,644,790

62.28% يونسلا لخدلا يفاص 51,048,726 31,457,186 19,591,540

-61.22% (583,133) ةنسلل ىرخألا ةلماشلا ةراسخلا 369,342 952,475

66.14% ةنسلل لماشلا لخدلا يلامجإ 50,679,384 30,504,711 20,174,673

66.14% EPS( مهسلا ةيحبر 0.34 0.20 0.13
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% قرفلا لايرلاب نيابتلا ةبسن 2021 2022 ديصرلا ةقرو
لوصألا

-9.41% (3,455,172) كونبلا ىدل ةدصرأ / همكح يف امو دقنلا 33,269,740 36,724,912
9.98% ةلوادتم- ةحبارم ممذ 420,230,829 382,085,243 38,145,586

100.00% 25,722,726 - عيبلل اهب ظفتحم اهتزايح داعم تادوجوم 25,722,726

-37.68% (8,635,690)  ةنيدم ممذو عئادوو اًمدقم ةعوفدم فيراصم 14,283,063 22,918,753
ىرخأ

11.72% ةلوادتملا لوصألا يلامجإ 493,506,358 441,728,908 51,777,450

110.03% 205,373,436 186,658,659 392,032,095 
لجألا ليوط- ةحبارم ونيدم

-81.40% (3,908,511) OCI لالخ نم تارامثتسالا 892,850 4,801,361
-21.43% (1,419,204) مادختسالا قح لوصأ 5,203,742 6,622,946
451.10% ةسوملم ريغ تادوجوم 6,682,644 1,212,592 5,470,052
342.34% تادعمو تاكلتمم 5,037,902 1,138,920 3,898,982
104.48% لجألا ةليوط لوصألا يلامجإ 409,849,233 200,434,478 209,414,755

40.67% لوصألا يلامجإ 903,355,591 642,163,386 261,192,205
تامازتلإلا

112.44% تاقحتسمو ةنئاد ممذ 68,547,508 32,266,998 36,280,510
36.36% ةاكزلا صصخم 5,962,909 4,372,991 1,589,917

74.36% - يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤمل عفدلا قحتسم 212,370,138 121,802,502 90,567,636
لجألا ريصق

96.52% لجألا ةريصق- ضورق 123,735,226 62,961,896 60,773,330

133.11% 1,958,548 1,471,349 3,429,897 
لجألا ريصق- راجيإ مازتلا

85.77% ةلوادتملا تابولطملا يلامجإ 414,045,678 222,875,736 191,169,941

-100.00% (89,078,650) 89,078,650 - - يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤمل عفدلا قحتسم
لجألا ليوط

80.09% لجألا ةليوط ضورق 245,040,520 136,067,543 108,972,977
-26.24% (1,555,515) )لجألا ليوط- راجيإلا مازتلا 4,371,682 5,927,197
50.14% نيفظوملل ةمدخلا ةياهن ةأفاكم 3,006,440 2,002,373 1,004,067

8.30% لجألا ةليوط تابولطملا يلامجإ 252,418,642 233,075,763 19,342,879
46.17% تابولطملا يلامجإ 666,464,320 455,951,499 210,512,820

ةصحلا
0.00% - عوفدملا لاملا سأر 150,000,000 150,000,000

94.72% يماظن يطايتحا 10,494,411 5,389,538 5,104,873

-100.00% (223,901) 223,901 -
لالخ نم تارامثتسا- ةلداعلا ةميقلا يطايتحا
يف سايقلا ةداعإ يطايتحا- رخآلا لماشلا لخدلا
نيفظوملا ةياهن

101.17% (145,441) (143,762) (289,203) ةمدخلا ايازم
149.45% ةاقبم حابرأ 76,686,063 30,742,210 45,943,853

27.22% نيمهاسملا قوقح يلامجإ 236,891,271 186,211,887 50,679,385
40.67% نيمهاسملا قوقحو تابولطملا يلامجإ 903,355,591 642,163,386 261,192,205
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2.45%

 قوقح ىلإ نيدلا
ةيكلملا

3.81%

 قوقح ىلإ لوصألا
ةيكلملا

43.89%

لخدلا ةفلكت

21.39%

 قوقح ىلع دئاعلا
ةيكلملا

5.61%

لوصألا ىلع دئاعلا



ةيلاملا موسرلا

33 ىلإ يدوعس لاير نويلم26.4 نم يدوعس لاير نويلم6.6 رادقمب ليومتلا ةفلكت تعفترا
 ءالمعلل ليومتلا ريفوتل ةيعامتجالا ةيمنتلا كنب نم ضارتقالا ةدايز ببسب يدوعس لاير نويلم
ميدقتل ضايرلا كنبو رامثتسالل يدوعسلا كنبلاو ، قوسلا نم لقأ راعسأب تآشنم يف نيميقملا
 دقنلا ةسسؤم نم ةملتسملا لاومألاو اهئالمع ليومتب ةكرشلا موقت ىلإ لماعلا لاملا سأر معد
.ةنيدملا ممذلا ضعب ةظفحم ةلكيه ةداعإل لجؤملا عفدلا جمانرب بجومب يدوعسلا يبرعلا

 بتاورلا
 تافورصملاو
 ةقلعتملا ىرخألا
نيفظوملاب

 لاير نويلم20.5 نم يدوعس لاير نويلم12.2 رادقمب ةلصلا تاذ فيلاكتلاو بتاورلا تداز
 ةدايز ىلإ اًساسأ كلذ عجريو2022 ماع يف يدوعس لاير نويلم32.6 ىلإ2021 ماع يف يدوعس
 جاتنإلا قرف بناج ىلإ اهتاعيبم قيرف عيسوتب ةكرشلا تماق .221 ىلإ151 نم نيفظوملا ددع
.يناربيسلا نمألاو تانايبلاو ةسدنهلاو

لخدلا نايب نيابت ليلحت

ةاكزلا لبق لخدلا

 لاير نويلم35.9 نم يدوعس لاير نويلم21.2 غلبمب ةاكزلا لبق لخدلا يف اًومن ةكرشلا تققح
 لاير نويلم57.2 غلبمب2022 ماع يف ةاكزلا لبق لخدلا يفاص ىلإ2021 ماع يف يدوعس
:ةيلاتلا ةيسيئرلا لماوعلا نع جتان يباجيإلا ريثأتلا .٪59.1 ةبسنب يلامجإ يباجيإ ريثأتب يدوعس

 ممذ ةظفحم يلامجإ يف ومنلل ةجيتن لاير نويلم64.2 غلبمب ليومتلا ةطشنأ يفاص ومن
 .ةنيدملا ةحبارملا

.لاير نويلم3.1 غلبمب ىرخألا تاداريإلاو بلطلا موسر ةدايز

 ةطشنأ نم لخدلا
ليومتلا

78.2 نم2022 ماعب ةنراقم يدوعس لاير نويلم70.7 غلبمب ةيليومتلا ةطشنألا نم لخدلا عفترا
:ةيلاتلا ةيسيئرلا بابسألل كلذو يدوعس لاير نويلم149.1 ىلإ يدوعس لاير نويلم

 .تأشن ةديدج ةدحو1450 نم رثكأ عم لاير نويلم243.5 غلبمب ةنيدملا ممذلا ةظفحم ومن

 ماع يف ٪3.7 ىلإ2021 ماع يف ٪6.3 نم ةرثعتملا ضورقلل يونسلا طسوتملا يف ضافخنا
 دوقعلا عم لماعتلل ةمراص طباوض قيبطتو ةعجارم لالخ نم ةرادإلا فارشإ ببسب2022

.ةرخأتملا

 ةيليغشت فيراصم
ىرخأ

 نم يدوعس لاير نويلم24 غلبمب يلامجإ لكشب ىرخألا ةيليغشتلا فيراصملا عيمج ةدايز تمت
:ىلإ اًساسأ كلذ عجريو ، يدوعس لاير نويلم43.8 ىلإ يدوعس لاير نويلم19.8

ةعقوتملا ةينامتئالا ةراسخلا لمحم ةدايز

 ليلحت يف ةدعاسملل ، ليغشتلا جذومن ريوطتل زربوك سواهرتوو سيارب ةكرشل تاراشتسالا ةفلكت
 يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤمل يناربيسلا نمألا تابلطتم ةيبلتل قيرطلا ةطراخ ريوطتو تارغثلا
.ةكرشلا ومن ةيجيتارتسا ريوطتلو ،
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(ECL)2021ـب ةنراقم لاير نويلم7.9 غلبمب



 ةحبارملا ممذ
ةنيدملا

 نويلم568.7 نم )٪42.8( يدوعس لاير نويلم243.5 غلبمب ةكرشلل ةنيدملا ممذلا ةظفحم يلامجإ عفترا
 ثيدح اًضرق1450 نم رثكأ ىلإ يسيئر لكشب ةدايزلا عجرت .يدوعس لاير نويلم812.3 ىلإ يدوعس لاير
.2021 ماع لالخ نويلم500.1 تاسيسأتلا تغلب امنيب يدوعس لاير نويلم783.3 ةميقب ءاشنإلا

ةيمومعلا ةينازيملا نيابت ليلحت

 ةراسخ صصخم
 ةعقوتملا نامتئالا

ECL

2022 ماع ةياهن يف امك ةحبارملا تاقحتسم ىلع ةعقوتملا ةينامتئالا ةراسخلا صصخم ةدايزب ةكرشلا تماق
 .يدوعس لاير نويلم15.2 ىلإ يدوعس لاير نويلم8.5 نم2021 ماع ةياهنب ةنراقم لاير نويلم6.7 رادقمب
 ليصحت ىلع ةرادإلل قيقدلا فارشإلا ببسب ٪6.3 نم ٪3.7 ىلإ ةكرشلل ةرثعتملا ضورقلا ةبسن تضفخنا
.ةنيدملا ممذلا

 ةراسخ صصخم
 ةعقوتملا نامتئالا

ECL

 دحأ لباقم ةلوقنملا هلوصأ كلذ يف امب فئاطلا ةظفاحم يف قدنف ىلع ةكرشلا تذوحتسا ،2022 ماع لالخ
 ةيقوسلا ةميقلا تناكو نيلقتسملا نينمثملا نم نينثا لبق نم قدنفلا تامييقت ءارجإ مت .نيرثعتملا اهئالمع
 امك ، هيلعو .ةلصلا تاذ ةنيدملا ةحبارملا ممذل ةيرتفدلا ةميقلا نم رثكأ امهنم لكل اهتزايح داعملا لوصألل
 ةنيدملا ةحبارملا ممذل ةيرتفدلا ةميقلاب اهتزايح داعملا تادوجوملاب فارتعالا مت ،2022 ربمسيد31 يف
 ماع لالخ اهتزايح داعملا لوصألا عيبل ٍرتشم داجيإب اًيلاح ةكرشلا موقت .يدوعس لاير نويلم25.7 ةغلابلا

2023.

ضرقلا تابلطتم

 ةجيتن يدوعس لاير نويلم171.2 غلبمب )لجألا ةليوطو لجألا ةريصق( ةكرشلا ضورق تابولطم يلامجإ عفتر
:ةيلاتلا تاليومتلل تابلطتم يفاصلا ريثأتلا

( ةيعامتجالا ةيمنتلا كنب SDB) -  ريفوتل ةيعامتجالا ةيمنتلا كنب نم اًضورق ةكرشلا تقلت
 ضورقلا هذهل ةيئدبملا ةيلاحلا ةميقلا ليجست مت .ةضفخم راعسأب تآشنم ءالمعل ليومتلا
 ءزجك )يدوعس لاير نويلم45.7 :2021( يدوعس لاير نويلم149.8 غلبمب2022 ماع لالخ
 لاير نويلم82.3 تغلب ضورقلل ةمادتسملا ةيمنتلا كنب ىلإ تاديدستلاو ضورقلا نم
)يدوعس لاير نويلم59 :2021(2022 ماع لالخ يدوعس

2021 يف ليومتلل ضايرلا قودنص نم ليومت ىلع ةكرشلا تلصح- ليومتلل ضايرلا قودنص
 اذهل ةيلوألا ةيلاحلا ةميقلا ليجست عم اهئالمع ليومتل ةكرشلل لماعلا لاملا سأر معد ميدقتل
يدوعس لاير نويلم55 غلبمب ضرقلا

 ities رامثتسالل ةيدوعسلا ةكرشلا نم ليومت ىلع ةكرشلا تلصح- رامثتسالل يدوعسلا كنبلا
 ةيلاحلا ةميقلا ليجست عم اهئالمع ليومتل ةكرشلل لماعلا لاملا سأر معد ميدقتل كنبلا
0.3 ةغلابلا ةلماعملا ةفلكت هنم اًحورطم يدوعس لاير نويلم50 غلبمب ضرقلا اذهل ةيئدبملا
 لاير نويلم9.5 غلبمب رامثتسالل يدوعسلا كنبلا ىلإ تاليهستلا ديدستو يدوعس لاير نويلم
يدوعس

 غلبمب2022 ماع لالخ ضايرلا كنب عم ينامتئا ليهست ةيقافتا يف ةكرشلا تلخد- ضايرلا كنب
 .ءالمعلا ةدعاق ةدايز لالخ نم ةيعسوتلا ةكرشلا ةطخ معدو ليومتل يدوعس لاير نويلم50
لاير نويلم1.7 ليهستلا لباقم دادسلا غلب

 يبرعلا دقنلا ةسسؤم نم ضورقب ةكرشلا تفرتعا- )اماس( يدوعسلا يزكرملا كنبلا و يدوعس
 غلبت ةيلاح ةيلوأ ةميقب ةنيعم ةنيدم ممذ ةظفحمل لجؤملا عفدلا جمارب بجومب يدوعسلا

 ةسسؤمل تاعوفدملا تغلب .)يدوعس لاير نويلم129 :2021( يدوعس لاير نويلم117.3
يدوعس لاير نويلم59 :2021( يدوعس لاير نويلم130.5 يدوعسلا يبرعلا دقنلا

2019 2018 2020 2021 2022 ECL تاصصخم يف ةكرحلا

ةنسلا ةيادب يف ديصرلا 8,536,200 6,785,440 8,805,550 2,267,696 6,732,473

ةنسلل ةميقلا ضافخنا صصخم 9,597,798 1,750,760 30,251,890 6,201,146 20,228,735

(18,155,658) (3,663,814) (32,272,000) - (2,918,722) ةنسلا لالخ بوطشملا

ةنسلا ةياهن يف ديصرلا 15,215,276 8,536,200 6,785,440 4,805,028 8,805,550
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جتنملا



2023ماعلةيمقرلاقيرطلاةطراخجتنملا
 ةريغصلا تاكرشلل ءالمعلا ةبرجت نيسحت وه ةدئارلا فذه ناك ،2023 رادم ىلع
 ةريغصلا تاكرشلل ةيفاضإ تاردق قالطإ ىلإ ةفاضإلاب ،ليومتلا نع ثحبت يتلا ةطسوتملاو
تارايخ ىلإ ربكأ ةلوهسب لوصولاو لضفأ لكشب ةيلاملا اهنوؤش ةرادإل ةيلاحلا ةطسوتملاو
ةيفاضإلا ليومتلا

:نوكتس لبقملا ماعلا لالخ زيكرتلا تالاجم ضعب

ىلإلوصولانيكمتلتاكارشلازيزعت
معدوءالمعلانمربكأةعومجم

ةنمقرلالاجميفاندوهج

ةيفرصملاتامدخلانمةدافتسالا
نمربكأددعةمدخلةحوتفملا
رثكأةينامتئاتارارقذاختاوءالمعلا

ةوق

تايلمعءاشنإلةتمتألاتاردقريوطت
ةءافكرثكأوعرسأءالمع

طاقنىلعءاضقللانئالمعتالحرةنمقر
ملألا
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تازاجنالا

برعلاملاعةكرشنممسالارييغت
ىلإةدودحملاريجأتلاوطيسقتلل
ليومتللةدئارلاةكرش

تاذةكرشنمةكرشلاليوحتمت
ةكرشىلإةدودحمةيلوؤسم
ةلفقمةمهاسم

64ىلإةدوعسلاةبسنةدايز

2015

2016
دقنلاةسسؤمصيخرترادصإ
يدوعسلايبرعلا

2017

نابيبةزئاجىلعلصح

دادعإليلودلارايعملاقيبطت
9مقرةيلاملاريراقتلا

2018
نويلم50نمضورقلاةدايز
يدوعسلايرنويلم200ىلإ

ديدجماظنقالطإوريوطت
ضارقإلاةرادإل

تاجتنملاضورععيسوت
عيبلاطاقنليومتلمشتل

2019

2020
تاعربتلابةمهاسملا
يحصلافقولاقودنصل
ةحئاجمعدل

2021
فدهتسملالخدلايفاصةكرشلاتزواجت
يدوعسلايرنويلم30غلابلا

ليومتجتنمقالطإ ديدج ةكرشلا تاعيبم
ىلعأضارقإغلابمبرطاخملاىلعمئاق
ةطسوتملاوةريغصلاتاكرشللةمدقم

88.81ىلإةدوعسلاةبسنةدايز

2022
نمنيفظوملاددعةدايز

ماعلالخ230ىلإ130
2022

ةكرشلاةيجيتارتساقالطإ
قيرطلاةطراخوةثدحملا
ةيمقرلا

%

COVID 2019

%



نمألا
يناربيسلا
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تاكرشلاىلعبجي،اهروطتوتاديدهتلاةريتوةدايزعمو،يلاملاعاطقلايفيناربيسلانمألاىلعرثؤتةريبكلاتايدحتلالازتال
اهسفنةيامحلةئيرجةديدجقرطباهتاربخواهدراومةئبعت

عيمجنيكمتوةمظنمللةينمألاةفاقثلانيسحتىلإفدهييذلا،ةينمألاةيعوتلاىلعبيردتلادعي
تادادعإيفًاجضانًالاجم،رطاخمللضرعتلانمدحلايفمهرودىلعفرعتلانمنيفظوملا
نيسرامملاتاردقوتاراهمريوطتلهميمصتمتيذلا،ينمألابيردتلاسكعىلع،مكحتلاماظن
اهدراومواهلوصأوةمظنملانععافدلايفنيصصختملانيينمألا

عاطقلليناربيسلانمأللًاقلقمًاماعلعفلابناكدقل
ةكلمملاتفدهتسايتلاةزرابلاتامجهلاطسويلاملا
ةيدوعسلاةيبرعلا

يناربيسلانمألا

 ىلإ عراست ، كلذل ةباجتسا ، تاكرشلا نم ديدعلا انيأر دقل
 ام ةداعو- اهتجلاعمو ةيلحملا ةيميظنتلا تابلطتملا ةعجارم
دتشت يتلا ايجولونكتلاو بهاوملاو تارامثتسالا ضعب سركت
 ىلع ظافحلا ىلع لمعلا عم ةيروفلا لولحلا وحن اهيلإ ةجاحلا
ةكرحلا ةفخو ةيويحلا اهتايلمع

 نمألا ىلع ديازتملا زيكرتلا نمضتي
 ديدهتلا ىلع ةدح رثكأ ازيكرت يناربيسلا
 اهيدل يتلاو ، ةيدفلا جماربل ديازتملا
ةساسحلا تائيبلا ليطعت ىلع ةردقلا

نمألاةلسلسيففعضألاةقلحلانأكردن،ةدئارلايف
يأليناربيسلا ةمظنم اهوفظوميه

ةجوملانإف،كلذعمو .ةديدجتاداريإتاقفدتديلوتوتايلمعلانيسحتلةلئاهتاناكمإةنمقرلارفوت
بلطتياذهو .ةنمقرلانمةدافتسالاىلعةيلاملاةعانصلاةردقددهتةينورتكلإلاتامجهلانمةريخألا
لامعألاريوطتويمقرلالوحتلانيكمتيفيسيئررودبعلوةحفاكمليناربيسلانمألاريبادت

ةلصاوملةديدجتاودأوتاردقتجمدثيح،اهيدليناربيسلانمألامسقةدئارلاتززع،2022ماعيف
ةوالع .اهتيامحوتانايبلانيزختىلعانتردقنيسحتويدوعسلايزكرملاكنبلايميظنتلاراطإلللاثتمالا
ماعليناربيسلانمألاتالمحلًارمتسمًاجمانربانروطوةيعوتلاتاسلجنمديدعلاانيرجأ،كلذىلع

اهقالطإمتييتلايلايتحالاديصتلاتالمحلالخنمرارمتسابهسايقمتييذلاو،لاثتمالانامضل2023
يناربيسلانمألاءادأةبقارملرركتملكشب



 ةيلوؤسملا
ةيعامتجالا



:يهو ،2022 ربمسيد31 ىتح2022 رياني1 نم ةدئارلا اهتذفن يتلا تاردابملا ةعومجم يلي امي
 اهتامالعب يعولا ءانبل ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا صرف زيزعت ,لمعلا ةئيب ةدوج نيسحت ,ةينوبركلا انتمصب ليلقت لجأ نم
.ةيلحملا انقاوسأ يف ةيراجتلا

ةيعامتجالا ةيلوؤسملا

 ينورتكلإلا عيقوتلا ةسايس ذيفنتب ىلوألا انتردابم تناكف
 يساسأ فدهب ؛ةيلخادلا تادنتسملا عيمجل انب ةصاخلا
 قيبطت يوناث لكشبو ،ةيقرولا تايافنلا ليلقت وه
ةيلخادلا انتاءارجإو انتاسايسل اًنيسحت ايجولونكتلا

نويزفلت ةزهجأ بيكرت مت ربكأ لكشب ةلمحلا زيزعت لجألو
 حامسلل تاعامتجالاو بتاكملا تاعاق عيمج يف ةيكذ
اهتعابط نم ًالدب نيفظوملل ةيميدقتلا ضورعلا ضرعب

"ةئيبلل اًقيدص نُك" ةدئارلا بتكم ةلمح

؛كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 لمع ةئيب لجأ نم نيفظوملا بتاكم عيمج ىلع ةتبن100 نم رثكأ عيزوت متو ،"ةحصب سفنَت" ةلمح ةدئارلا تقلطأ1
.اًرارضخا رثكأو ةّيحص

 ثدحأ ىلإ ةفاضإلاب ،اًيموي ةفيفخلا تابجولاو ةجزاطلا ةهكافلا ميدقتو ،نيفظوملل ةحارتسا ةفرغ ءاشنإ اًضيأ مت3
 ،ماعطلا ليصوت تامدخ نم بلطلل بتاكملا نورداغي نيذلا نيفظوملا ددع نم تللق يتلا ةوهقلا عنص تآلا تارادصإ
.ةيبلسلا ةيئيبلا راثآلاو نوبركلا تاثاعبنا ليلقت يلاتلابو

 بتاكملا يف تاتابنلا جمد نأ ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةدئارلا ةيميداكألا تاسسؤملا اهترجأ يتلا تاساردلا ترهظأ امك2
 بيغتلاو ضرملا نم للقيو ،٪15 ىلإ لصت ةبسنب ةيجاتنإلا ديزيو ،داهجإلا نم للقيو نيفظوملا تايونعم عفري نأ نكمي
.لمعلا نع
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 ةطخ جمانرب
 تاكرشلا ةياعر
 ةريغصلا
ةطسوتملاو

ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا ةياعر ةطخ جمانرب
 SME Lounge ةلاصل يسيئرلا يعارلا ةدئارلا تناك2022 ماع نم ربمسيد يف

،Step Saudi يف DTC Hub ليغشتب تماقو  داور ىلع زكري دئار ثدح وهو
يمقرلا ملاعلاب نيفوغشلا نيعدبملاو نيرمثتسملاو لامعألا

 ةريغص ةكرش15 نيكمتل ليجستلا موسر نم ربكألا ءزجلا ةدئارلا تكردأ ،اهتياعر نم ءزجك
 روضحلل اهتامدخو اهتاجتنم ضرع نم (DTC كلهتسملا عم ةرشابم لماعتت مجحلا ةطسوتمو

.ةئشانلا تاكرشلا هذهل ةيراجتلا ةمالعلاب ةيعوتلل ةريبك ةصرف رفوي امم ،ةصاخلا اهكاشكأ نم

 ديدعلا ةدئارلا تلذب ،ةئيبلل ةقيدص ةيبتكم ةفاقث زيزعت وحن
ةئيبلاب اًيعو رثكأ ةمظنم وحن لاقتنالل يعاسملا نم

(



 دراوملا
 ةيرشبلا



تعفترا،نيطوتلاةدايزبرمتسملاةكرشلامازتلإلةجيتن
نيفظوملايلامجإىلإنييدوعسلانينطاوملاةبسن
ىلإ2022ربمسيد31نمارابتعا

2
لاومألالسغةحفاكمةرود
نيفظوملاعيمجل

3
هميلعتمتيذلانامتئالاقيرف
نامتئالاراشتسمرابتخايفهدامتعاو
ينهملا

1
،عقوملايفانيدلتاعيبملاقرف
عيمجلدحاوعوبسأةدملةرودريفوتو
مهدادعإلددجلاتاعيبملايفظوم
قوسلالوخدل
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ةدوعسلا
بيردتلاو

تارودةدئارلاتدقع،2022ربمسيد31يفةيهتنملاةنسلالالخ
لجأنمةيبيردت :

 ىلإ ةفاضإلاب
 تداز ، كلذ
 ةدئارلا
لصتل اهتافظوم
  نم ٪54 ىلإ
 ىوقلا يلامجإ
 يف ةلماعلا
 ارابتعا ةكرشلا
 ربمسيد31 نم

2022

87.77%



ةرادإ
رطاخملا



قوسلا رطاخم
  وأ ،قوسلل ماعلا يلاملا عضولا رابتعالا يف ذخألا عم
 يعامتجالاو  يلكلا  يداصتقالا" عضولا عساو ىنعمب
 ةعانصلا  ةصاخو ،يلكلا داصتقالا ناك ، "يسايسلاو
 ةيناكمإ ضافخنا عم طوغضم فقوم  تحت ،ةيلاملا
ءالمعلل دادسلا

هالعأروكذملاعضولاعملماعتلل

ىلإ ابنج ليصحتلا  ةفيظو يف ايناودع افقوم ةدئارلا  تذختا
ينامتئالا باتتكالا ةفيظو عم بنج

تاليلحتوةقمعتمةيعاطقتاليلحتءارجإباضيأةدئارلاموقت
ناك" - ةرادإلاءاقبإلجأنمةظفحملاىلعكلذىلإامو "وه

ةظفحملالخادتاكرحلابةثدحم

رطاخملاةرادإ
ةيراجتلاتايلمعلاومويلاةيلاملاتامدخلاعاطقديقعتبلطتي
اهعيمجتواهسايقورطاخملاديدحتةيفارغجلاعقاوملاعونتو
لاملاسأرللاعفلاصيصختلاكلذيفامبةيلاعفباهترادإو
ىلثملادئاعلاىلإرطاخملاةبسنقاقتشال

نمةلماشةعومجمةدئارلاىدل
فلتخمعملماعتتيتلاتاسايسلا
ةرادإةسايس .رطاخملاةرادإبناوج
لماشلاةسايسلاليلديهرطاخملا
كنبلاتاداشرإلاقفوهدادعإمتيذلا
يطغتيتلاويدوعسلايزكرملا
يفةكرشلااهلضرعتتيتلارطاخملا
اهلامعأفادهأقيقحتلاهيعس

باحصأعقوتي،كلذىلإةفاضإلاب
كلذيفامب،ةكرشلايفةحلصملا
راطإةدئارلاىدلنوكينأ،اهومظنم
جلاعيًاديجقثوموحضاولمع
ةكرشلالامعأداعبأنمديدعلا

 رطاخملا ةمكوح لكايه فصي امك
 لومعملا رطاخملا ةرادإ تاسايسو
 اهتبقارمو رطاخملا ىلع فارشإلل اهب
 ةيلباق راطإ لالخ نم اهيف مكحتلاو
 ةسايس ليلدو رطاخملا لمحت
نامتئالا

3 2 1
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ةلومعلالدعمرطاخم
يفامبةيلاملالوصألانأثيحىندألادحلاوهةلومعلالدعمرطاخملةدئارلاضرعتنإ
ممذلاكلذيفامبةيلاملاتامازتلالاكلذكوكوكصلايفتارامثتسالاوةنيدملاممذلاكلذ
تاذيه2021ربمسيد31يفةقحتسملاضورقلاويدوعسلايزكرملاكنبلاةنئادلا
تباثلدعم

ةيليغشتلارطاخملا
تايلمعلالشفوأةيافكمدعنعةجتانلاةراسخلارطاخماهنأبةيليغشتلارطاخملافرعت
رطاخملاةرادإةسايسرفوت  .ةيجراخلاثادحألانموأةمظنألاوصاخشألاوةيلخادلا
اهبجومبمتييتلاتايلمعلاعضتوةيليغشتلارطاخمللالماشافيرعتةدئارلايفةيليغشتلا
ةيسيئرلاتانوكملاقيثوتمت .اهيفمكحتلاواهتبقارمواهمييقتوةيليغشتلارطاخملاديدحت
ةكرشلابةصاخلاةيليغشتلارطاخملاتاسايسةقيثويفلماشلكشبراطإلااذهل

ةلويسلارطاخم
يموييدقنريرقتثيدحتلالخنمةلويسلاعضوىلعةمراصةباقرىلعةدئارلاظفاحت
،مادختساللحاتموهامككنبللةيفرصملاتاباسحلايفةدوجوملاةدصرألاحضوي
ليومتلالباقمعفدلاةقحتسملاةدصرألاىلإةفاضإلاب،نيعمجملاعمةيلاحلاةدصرألاو
،كلذىلعةوالع .ةمداقلاتاعوفدملاعبتتبناجىلإ،ةيجراخرداصمنمملتسملا
نعةئشانلاةيلبقتسملاةيدقنلاتاقفدتلاطاقسإليدقنلاقفدتلاجذومنةرادإلامدختست
ةينمزلاقافآلانمةبسانمةعومجمىدمىلعلماشلكشبموصخلاولوصألا

 يزكرملا كنبلا نم يدوعس لاير نويلم128.74 ةميقب ليومت نيمأت نم2022 ماع لالخ ةكرشلا تنكمت
 ءزجك ةيعامتجالا ةيمنتلا كنب نم يدوعس لاير نويلم160 ، ةلجؤملا تاعوفدملا جمانرب بجومب يدوعسلا
 لاير نويلم50 ، رامثتسالل يدوعسلا كنبلا نم يدوعس لاير نويلم150 ، رشابملا ريغ ضارقإلا جمانرب نم
 لماعلا لاملا سأرل معدك ةطسوتملاو ةريغصلا عيراشملا كنب نم لاير نويلم100 و ضايرلا كنب نم يدوعس
 ىلإ فصن نم حوارتي قاقحتسا خيرات اهل قفارملا هذه لك .ةطسوتملاو ةريغصلا عيراشملا ضورق ليومتل
تاونس )5-0.5( سمخ

ةلمعلارطاخم
يألضرعتياليلاتلابو،يدوعسلايريأ،طقف "ةيلحملاةلمعلا"ىلعةدئارلاةطشنأرصتقت
ىرخألاتالمعلاراعسأبقلعتترطاخم
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نامتئالارطاخمةرادإ
يفةيلاملاةادألافارطأدحألشفرطاخميهو،نامتئالارطاخملضرعتلاةدئارلاريدت
لكشبةينامتئالاتافاشكنالاأشنتةيلامةراسخرخآلافرطلادبكتيفببستيومازتلابءافولا
ضارقإلاةطشنأيفيساسأ

اهنعغالبإلاونامتئالارطاخمةبقارمماظن
ىلإةيونسعبروةيرهشةيمسرريراقتميدقتعمرمتسملكشبنامتئالارطاخمةبقارممتت
نامتئالاةدوجيفتالوحتلابيعولانامضلةرادإلاسلجموايلعلاةرادإلاونامتئالاةنجل
ةيراجتلاوةيداصتقالاتارودلالثمةريغتملاةيجراخلالماوعلابناجىلإةظفحملاءادأو

نامتئالارطاخمةرادإةيجيتارتسا
رطاخممييقتةهازنوةيلالقتساىلعظفاحيساسأىلعنامتئالارطاخمةرادإجهندمتعي
ةعجارمةفيظونمضتييذلاو،نامتئالارطاخمةرادإللماشراطإةدئارلاىدل .نامتئالا
متييلاتلابو  .تاليلحتلاربعنامتئالارطاخمةبقارمةيلمعوةلقتسملانامتئالارطاخم
باتتكالاهجوتيتلاةحضاولاتاسايسلاوةينامتئالاريراقتلادادعإتايلمعنيبعمجلا
نامتئالارطاخملةكرشلاضرعتةرادإويمويلا

بلطتت .ةينامتئالامهتيلهألقيقدمييقتدعبءالمعلاعيمجلاهعضومتييتلانامتئالادودحجهنلااذهنمضتي
تاحرتقمعيمجةعجارمةرادإلاسلجملبقنمدمتعملانامتئالاةسايسليلديفةحضوملاتاءارجإلاعيمج
ةرادإلاسلجمونامتئالاةنجللبقنماهيلعةقفاوملاونامتئالا

ةميقلاضافخناوةقباسلاتاقحتسملا
يفةعفدلامالتسامتيالامدنعقاقحتسالاةرخأتماهنأىلعةينامتئالاتاليهستلافينصتمتي
نمرثكألطسقلارخأتاذإماعلكشبافيعضينامتئالاليهستلاربتعي .يدقاعتلاعفدلاخيرات

ةرثعتمةئفىلإضرعتلاضيفختمتواموي90
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