
 
 
 

بتررررباص  أوررررصصو صغيررررصص  أوررررص صاررررمصو ص إل رررراصإل ا ،ررررأ صإل  د رررر  ص**غيررررصص للررررأص التررررصصو صإل دار،رررر صو صإل  رررر إل  ص
هررراإلصإل دار،ررر صصايهرررأص  ررراصقضرررأ يوصو رررص ص،برررااص  ،ررروإلأل ص،بيررروصو صالررر إلصو صإل يأبرررأاصو صووررردصإل يأصو ص لرررا ص اص، يرررأصو صو ص

صغيصصقأنانمص**

ارررمصو ص  ،رروصقضرررأ يو صصعايهررأصأل  إلقصإل  أ يرروصو صإل اددرررأ إلصأ ص  يرر عصضرررصو نترررص ص  رر إل صصو صأ ص عالنررصإل  يرررأاهرراإلص ص،تررباص

صب أصامصذ كصإل ا ،أ صإل  د   صو صال إلصو صإل يأبأاصو صوودصإل يأصو ص لا ص اص، يأ.

و صعرررصوصو ص،لررأصإل عد ررأ صعايررر صاي ررأصص، برر صووأورررأ صصإل  يأنرررأ صإل رراإل   صايرر ص رر ،تررباصهررراإلصإل عررالاصو صو صص،جررأصواص 

 بأ درررأ مصإل   دررص  صص اطررص ص ا ررأ صوررهقصإلألص تررصإل وررريدقصي رر ،قصو صعررصوص اررمصو ص  ،رروصقضررأ يو.صصاررأاصإل دررمإلمص رر صو صنررا 
إل دررمصصص صإل صورر يوضرر  ص ئررأ طصإل طرر سررد  صصإليلررأذصقررصإل ثصإل وررد  أ  صا رر صعارر صووررأوصإل  عاا ررأ صإل رراإل   صإل ص،دعرري صعارر 
ووررره هأصإل عأ ،ررروصم"إلألورررهق" ص ادررر إل  صارررمصصبرررا  إل ورررصاوصإل لأ، رررأ ص اد ا،ررراصارررمصإل اقررريصإل  لأورررأصاي رررأص،دعارررطصصودلترررصهأ
 .ص"إل سعا ،وص"ي إل  

 
 يفحص خبر

 

 السعر النهائي ألسهم الطرحتعلن عن  "للتمويل النايفات "شركة

 حرررر  ص"  صالشاااركة"صو ص"النايفااااات اد ا،ررراصم"وعالرررريصورررصاوصإل لأ، ررررأ صص-م 2021ناااورمبر  2الرياااا   
ارررمصإل   ابررروصإل عصبيررروصارررصإل صأل صد ا،ررراارررمصيررراايصصحارررا صإل صإل صإل ررر  صغيرررصصإل  لرررصايوصإل  أ يررروصأ إل  ؤوسررر

وررررصاوص  ص  رررر ص أنررررأص سدتررررأ هأصإل  ررررأ مصوررررصاوص يررروص وصبررررمصوررررمصإل عصبيرررروصإل سررررعا ،وإل سرررعا ،و ص
إل  ؤوسرررأ صصإلاددرررأ إل سررعا  صإل  صنسرررمصاأبيدرررأ ص وررصاوص رررمص  صبرررمصاأبيدررأ صبلررر ده أص ررر ،ص صوررجاص

صبلررأ صوررجاصإلأل إل ررصعرر صإلاد ررأ صع ايرروصص صإل يررام  دعهرر  صإل ديطيرروصإل  تررأ اي صاررمصإل طررص صإل عررأمصإلأل  ررم

ارررمصص" الطااارح"صو "صاألولااي العاااام الطااارحم"بلجرررأ ص ي  ،ررر صإل سررعصصإل لهرررأ مصألورررهقصإل طررص صص ا ؤوسررأ 
ص.إل ساقصإل ص يسيوص د إل  صإل سعا ،و

 ررأص ص "النهااائيصالسااعرم"صإل اإلحرر ص اسررهقصوررعا  صلايرص34علرر ص طررص صوررهقصإلألصإل لهررأ مصيررقصي  ،رر صإل سررعص 
 ايرررااص    صص907لايرصوررعا  صم ايررأ صص3.4  رر صصعلرر صإل   إل صتررصاوإل  ي رروصإل سرراقيوص ا  ررا صعلررمص،

ص .و ص،بم

صعرررأ  ييطيررروصصب عررر  ص ايرررأ صلايرصورررعا  ص162  ررر صصإل  ؤوسرررأ ص   رررايصإل  ي ررروصإل   أ يررروص اددرررأ 
ص. ص ص136

النايفاااات عبااال المحسااان الساااويلم  العباااو المنتااالي والااارئ   التنف ااا   لشاااركة قرررأ صبهررراثصإل  لأوررر و ص 
صعارر صعرررصوصإل  ي ررروصإل  ص،ررر ص  ررريال ص ا اورررأ صصارررمص سررريص صن انررأص"يترررباصهررراثصإل   طرروصإلألحررر  :صللتموياال

هرررراإلصص ،سرررصنمصواصو  .صإلورررد لأ يوإل   ابرررو صحيرررلصناإل ررراصي رررر ،قصندرررأ  ص أ يررروص يترررييايوصص ترررصادلأصارررم
 ص ويطارر ص  رر صإل  ررص صوررص، وصإل  ؤوسررأ  رر صق رراصصعارر صووررهقصوررصادلأصإل  سرردا صإل  ررا ص رر صإل اددررأ 

 رر ص سرريص صن انررأص رر صإل رردال صإل  لرراصإل دررأ مصصن ضررمصقرر  أ صن رراصاي ررأإل  سررد  اصصإل دررمص،ل اهررأص لررأصإل ب يررص 

ص".ص إلألاصإل صإل  ؤوسأ   صصيلاعأ صو و ص وا صص سأه ي صصقأع  

 صعارر صواصيلدهررمصم2021صنرراا  صص7صإل  اإلاررطص،ررامصإلألحرر إلألاررصإل صاررمص رر صإل   ررص صواصي رر وصادررص صإلاددررأ ص 
ص.م2021ناا  صصص8امص،امصإل ئلي صإل  اإلاطص



صعاررر صالمال اااة الساااو  ه ئاااةعاررر ص اإلا ررروصصورررصاوصإل لأ، رررأ ص اد ا،رررا صحلرررايص2021وررر د  صصص29 اررمص
صإل  ررأ ص ووص رر ٪ص35ص هرراص ررأص،  ررا" صإل طررص صووررهقم" ايررااصوررهقصص35 رر صإلأل  ررمصإل طررص صإل عررأمصطاررأ

 سرأه مصإل تررصاوصصق رراصعارر صوورأوصيلأورر مص ر صإل  أ يروصإلألوررهقصبير صطص،ررطص ذ رركصعر ص اترصاو صإل  لر ر 
 إل  أ يي صامصطص صئأنا .

 تفاص ل الطرح:

إل اإلحررر  ص ررأص،علرررمص  رررا صصورررعا  ص اسررهقلايرصص34صعلرر  طرررص صوررهقصإلألصإل سررعصصإل لهرررأ ميررقصي  ،ررر ص -
 .لايرصوعا   ايأ صص3.4صإل  ي وصإل ساقيوص اتصاوصعل صإل   إل ص   

 . ايااص    صو ص،بم ص317مصلايرصوعا  ص ايأ ص1.19   صإل  جقصإل   أ مص اطص ص،لاص -

 .  صق اصإل  سأه ي صإل  أ عي صوهقص ايااص35صيد  اصع ايوصإل طص صإل عأمصإلأل  مصامصطص  -
ارررمصإل  ترررأ اوصص ا ؤوسرررأ صم%ص ررر ص   رررأ مصعررر  صوورررهقصإل طرررص صبترررباص  ررر  100صيرررقصيللررريأ -

" .ص قررر ص،رردقصيل ررريسصعرر  صإلألورررهقصإل  لللررروصالمؤسسااات المتتتباااةع ايرروصبلرررأ صوررجاصإلأل إل رررصصم"
صعارررر ص%ص رررر ص   ررررأ مصعرررر  صووررررهقصإل طررررص 90صي  رررراوررررهقصص31,500,000  رررر ص ا ؤوسررررأ ص صبلررررأ  

إل عر  صإل لهررأ مصألوررهقص  ،رر صورريدقصي ص.هرراص  رري صو نرأث ما رأصص سردا صإل طاررأص رر صق راصإل  بدد رري صإلألاررصإل 
صعارر صإلاددررأ صإل  سرررد  ص، صإلألاررصإل  ا ؤوسرررأ صإل  تررأ اوصإل طررص صإل  لللرروص ا رررأصهرراص  ررري صمصبلرررأ  

ص. و نأث
إل ص وصبررمصوررمصإل عصبيرروصإل سررعا ،وص سدتررأ ص يرروصوررصاوصقأ رريصإل تررصاوصبدعيرري اي ررأص،لررأصإل طررص  ص -

اديطيرروصاي ررأص،دعارررطصص  يسرريأ ص إل ص  دعهررر ص  الاددررأ صإل ص رر ،ص إل ص يسررم صاددرررأ صإل سررجاص صإل ص  رر ،صأ  ص أ يرر
"ص رررمصب صبررمصاأبيدرررأ " ص"إل سررعا  صإل  صنسرررمصاأبيدررأ "وررصادمصا رررأصقأ رريصبدعيررري صبأوررهقصإل طررص .ص

صورررمصبرررمص وص يررروورررصاوص،ترررأ ص  ررر صمإل  ترررأ اي صصدعهررر  صإل ديطيرررو  إل اددرررأ صصورررجاص  ررر ،صا
 سااا ل  مااالير"ص عرررأ صبررر صاأبيدرررأ صبرررمصب ص  رررمصاأبيدرررأ  صإل  صنسرررمص إل سرررعا  صإل سرررعا ،و صإل عصبيرررو
 " .صاالكتتاي

 ص بلرركصإل ص،رررأو صإل سررعا  صإل  لررركصإلألهاررم يررقصاررا كصيعيرري صإل  لررركصإل سررعا  صإل  ص،طررأنمصموررأ   ص  -

" ص تررص، وصإل  بدد رري صمسااتلمةال ال هاااتمصاجهررأ ص سرردا وصم،تررأ ص  يهررأص عررأ صبرر " لررصاصإل صإل  رر 
صإلألاصإل .

 رر ص،ررامصإلألحرر صعارر صإلألوررهقص رال صادررص صإلاددررأ صإلألارصإل صوريد ب صإل  سررد  ص اصإلألاررصإل ص ر صإل اددررأ ص -
علرر صإل سررعصصإل لهررأ مصألوررهقصإل طررص صإل  ررأ  صمص2021نرراا  صصص8ئلرري ص  يأ،رروص،ررامصإل صم2021نرراا  صصص7
  اسهقصإل اإلح  ص ذ كص  ص ال صإل جهأ صإل  سدا و.وعا  صلايرصص43

 ال لول الزمني للطرح:

 التاريخ الحلث

 م2021ناا  صصص8–صم2021ناا  صصص7 ادص صإلاددأ صإلألاصإل 

 م2021ناا  صصص13امصو صق اص ألوهقصإل طص صإل دلليأصإل لهأ مع صصعالاإل 

 م2021ناا  صصص15امصو صق اص  عأ  صاأ سصإل اددأ صم اص    

يرررر إل  ص ررر صإل  داقرررر صواص، رررر وصيرررر إل  صوورررهقصإل تررررصاوصاررررمص ي إل  صإل سعا ،وإل دأ ،خصإل  داق ص    صإل د إل  صامص
بعررر صإلوررردي أ ص  يررر صإل  دطا رررأ صإل دل ي يررروصذإل صصإل سرررعا ،و

إل درررر إل  صع رررصص اقرررر صبررر  صورررريدقصإل عرررالاصعرررر ص إل لررراو.ص
  .www.saudiexchange.saمصإل سعا ،وي إل  ص

http://www.saudiexchange.sa/


 
 
 

 ص،ص رررررر صر،ررررررأ  ص اقرررررر صهيارررررروصإل سرررررراقصإل  أ يرررررروصإل اددررررررأ   م،رررررر ص رررررر صإل  عاا ررررررأ صحررررررا صنتررررررص ص
www.cma.org.saصإل  بدص نمص اتصاوص اق إل  ص/https://ipos.nayifat.comص

 -انتهى-

 شركة النايفات للتمويل  حول

إل دررمصيصارمصعارر صيا يرروصصإل  لرصايوصغيررصصإل  أ يروصإل  ؤوسررأ صوبرصرص رر ص إلحر   صص اد ا،رراصإل لأ، رأ صوررصاوصيعر 
إل ل ررراصص.ص يسررردع لصإل تررصاوص غدلرررأمصاررص إل سررعا ،وصإل عصبيررروصإل   ابرروصارررمصإل حديأ ررأ صإل د ا،ايررروص ألاررصإل 

  إل  صصهرررأصإل   برررق  طأ ص  ا،رروإل صهرررأ وررر بوصيار،عص تررأ اوإل صهرررأ ج اعررروص لدجأيصإل  دأحرروصبأ وررردلأ ص  رر 
اررمصإل دعأ رراصصونرر إل  ص صقرر   صعأ يرروصعارر صإل ل رراإل تررصاوصص وبرر  صإل رر  .صإل دجأ ،رروصإل صدهررأ عال ص إل  لررأطص

ارررمصص سررراقصي ا،ررراصإلألارررصإل صحديأ رررأ صإل  دطرررا  إل  يبييرررسصإلوررردصإلييجيأيهأص ررر صص إل سررراقصظرررص اص ررر 
صإل   ابوصإل عصبيوصإل سعا ،و.

ص ، اررر ص  ايرررااصلايرصورررعا  ص10صقرر  ث رررأ صصبرررصووصم2002اررمصعرررأمصص اد ا،ررراصإل لأ، رررأ صورررصاويأوسرريص
ص لررررصايوصغيرررصص أ يررروص ؤوسررروو  صصإل ترررصاوصياأنرررر  ايرررأ صلايرصورررعا  .صص1إل يرررامصصهرررأ أ ص ووصحجرررق

ارررمصص ،رررأ  ص    ارررأاص هرررأص صم2014 ررر صإل  لررركصإل  صارررم صإل سررعا  صارررمصعرررأمصي لرراصعاررر صيرررص يأص
ص  رر  .ص1م1202 رر صعررأمصصإل   صإل صبرر صاررما ررأص%ص18صبايرريصا يررص صب لرروصورراقيوصي ا،رراصإلألاررصإل ورراقص

ص.إل  د أنيوصبأ ج إل  ص،د دعااو سصع ياصص44وا صص  صصيضق    وصوأ اوصصإل تصاو

صإل ع رررال صد ا،رررا د  لاررروصبص إل ترررص،عوصإل ورررال يو لدجرررأ ص  ررر  أ ص داإلا ررروص ررر صص هرررأي ررر مصإل ترررصاوص ع ال
إل د ليررروصصجرررأ  ص ي ا،ررراص إل لرررييص ص إل  داورررطوصإل  لتررر   ي ا،ررراصص بطأقرررأ صإل  د رررأاي ا،ررراص ص إلألارررصإل 
ص23ييطرررمصص إلورررعووررر بوصيار،ررر صهررراإل وص برررسصيلأاسررريوص  ررر صصإل ترررصاويسرررد ي ص  .صFinTechمصإل  أ يرررو

ص.امصإل   ابوصأ صاصعص27ع صصص،ع اااصأ ص اظ ص392  ،لوص  ص

 االتصال ب انات

صإلوق

 إل تصاو

صإل     إل  ص، صإل  بدص نمص إل وق

 يروص وصبرمص
وررمصإل عصبيرروص

 إل سعا ،و

ص    صالاش
صاأ،مإلاصبيك
 ووع صإل  ن ش

 

 

 

NayifatIPO@hsbcsa.com 

 

 سدتأ ص أ م  

 إل اددررررأ ص ررر ،صصوررررجاص
 إل ص يسم

  صصإل اددأ،   

 إل ص يسمديطيوصإل  دعه ص 

وصاوص
إل سعا  ص
إل  صنسمص

 اأبيدأ 

ص    صإل  أضم
صإل جأوصصواطأا
 إل صإلو ص أ  

 
 

Nayifat.IPO@FransiCapital.com.sa 
 

 

 اددأ ص  ،صصوجاصإل 
 إل  تأ  

   صبمص  دعه صإل ديطيوصإل  تأ صب   م

 اأبيدأ 

صوأ مصإل  إل  

صاأ،مص ال 

 

 

NayifatIPO@GIBCapital.com 

                                                             
إل  لرركص  سررابوصعارر صووررأوص   ررأ مصإل  ررص وصم ررأامص  رراصإل د ا،رراصغيررصصإل  بدسررأ .صب سررأصإل لتررص صإل حلررأ يوصإل تررهص،وصإل لررأ   صعرر ص  1

 م2021إلأل  مص اصب صإلأل  ص  صعأمصصإل سعا  ص"إل د ا،اصإل تللم"صحجقصإل ساقصإل  صام 

http://www.cma.org.sa/
https://ipos.nayifat.com/
mailto:NayifatIPO@hsbcsa.com
mailto:Nayifat.IPO@FransiCapital.com.sa
mailto:NayifatIPO@GIBCapital.com


  للا صإل ع أ  
 

 

صالمبررررررررررررص 
غاررررررررررررررااصص

صهيص،ل 

  وح  ص  ص

Ahmed.Jebur@finsbury.com 

 

 سدترررررررررررررأ صإل يلررررررررررررررأ ص
 مإل ود سأ إل صإل عال يو 

 

 إخالء مسؤول ة  ب ان

 عاا ررأ صووأورريوصعرر صإل طررص ص، دلررصصإل يررصوص رر صإل  عاا ررأ صإل رراإل   صاررمصهرراإلصإل عررالاصعارر صعررصوص
  ص،ا رر صإل عررأ صبأاد أ هررأصو صإلورردي أ هأ.ص  ص،جررارصأل صوررلأصإل دعا،رراصعارر صإل  عاا ررأ صإل رراإل   صاررمص
هرراإلصإل عررالاصو ص قدرر صو ص رر د صو صإلورردي أ  صأل صغررصو.صا ررأص اصإل  عاا ررأ صإل رراإل   صاررمصهرراإلصإل عررالاص

إل تررصاأ صإل دأبعرروص هررقص سررؤ  يأيهقصعصضرروص اديييررص.ص ،لاررمصارراص رر صإل تررصاوص  رر ،ص صوررجاصإل اددررأ ص 

 ص ررصإلحو صعرر صو صإل درررمإلمصو صيعهرر صباضرررأاوص عاا ررأ صو صي رر ،لصو صيلررر يسصو،رروصو طرررأ صبهرراإلصإل عرررالا
  ص،ُعد رصصيار،رر صهرراإلصإل عررالاصو صوررباص رر صوورربأ صب  أبروصيا رريوص رر ص أنررأصإل تررصاوصو ص رر ،ص صوررجاص

 ص رر  وصو صيصيي ررأ صُ تررأ ص  يهررأصايرر .صإل اددررأ ص ا تررأ اوصاررمصع ايرروصإل اددررأ صاررمصووررهقصإل طررص صو صو
   ص، سصص  دا،أ صهاإلصإل عالاصعا صونهأص  صق ياصإل ودتأ إل صإل  أنانيوصو صإل  أ يوصو صإل ضص، يو.

قر ص،بررااصيار،رر صهراإلصإل عررالاصُ  يرر  إلصب ا رأصإل  ررأنااصاررمصبعرسصإل رر   ص عارر صإلألورلأ صإل ررا، ص، رر صاررمص
رررأصبرررأ صحرراريهقصو ص سررردل صو ص عاا رررأ صو رررص ص تررأ ص  يهرررأص ارررمصهررراإلصإل عررالاصواص، يطررراإلصون سرررهقصعا  

رررأص  ررراإلني ص قيرررا ص ررر صهررراإلصإل   يررراص واص،ادم ررراإلصبهرررأ صحيرررلص اصعررر مصإل  د رررأ ص داررركصإل  يرررا صقررر ص،ُعررر صإلندهأا 
ص.إلأل  إلقصإل  أ يوصإل  ع ا صبهأصامصو ص   وصيط طصياكصإل  يا 

  أوررصصاررمصإل ا ،ررأ صإل  د رر  ص ص،  رراصهرراإلصإل عررالاصعصضررأ ص  يرر صو  إلقصإل تررصاوصإل  أ يرروص  أوررصصو صغيررصص
إلأل ص،بيرروصو ص  يهرررأ.ص  ص،جرررارصطرررص صإلألورررهقصإل  ترررأ ص  يهرررأصارررمصهررراإلصإل عرررالاصو صبيعهرررأصارررمصإل ا ،رررأ ص
إل  د رر  صإلأل ص،بيررروص  ص ذإلصاأنررريص سرررجاوصب ا رررأصقرررأنااصإلأل  إلقصإل  أ يررروصإلأل ص،بيررروصإل لرررأ  صارررمصعرررأمص

"  صو ص،ررردقصطصحهرررأصارررمصو ص ررر  وص ع رررأ صيقاااانون األورا  المال اااة األمريتااامصبلررييد صإل  ع  ررروصم"1933
 ر ص دطا ررأ صإل دسررجياصإل  للررا صعايهررأصاررمصقررأنااصإلأل  إلقصإل  أ يرروصإلأل ص،بررمصو صغيررصص أضررعوص رر .ص ررقص
يسرجاصإل تررصاوص  صيلررا صيسررجياصو ص ررم ص رر صووررهقصإل طررص صب ا ررأصقررأنااصإلأل  إلقصإل  أ يرروصإلأل ص،بررمص

يررو ص  صيلررا ص  ررصإل صطررص صعررأمصأل،رروصووررهقصاررمصو صقرراإلني صو ص رر ص  ،رروص رر صإل ا ،ررأ صإل  د رر  صإلأل ص،ب
إل ا ،رررأ صإل  د ررر  صإلأل ص،بيرررو.ص ررر ص،ررردقصيار،ررر صنسرررخص ررر صهررراإلصإل عرررالاص  ص،جرررارصيار،عهرررأصو ص عررررأ  ص

صبتررباص  أوررصصومصغيررصص  أوررص ص  رر صإل ا ،ررأ صإل  د رر  ص يا يههررأصو ص  وررأ هأصبررأ ص ررا  صو ررص  صورراإل  
ص.إلأل ص،بيو

و  إلقصإل تررصاوصإل  أ يرروصإل  تررأ ص  يهررأصو ص عررا ص تررصإل هأص رر صق رراصو ص ص،  رراصهرراإلصإل عررالاصعصضررأ ص  يرر ص
وررلأصاررمصإل ا ،ررأ صإل  د رر  صو صوورردصإل يأصو صالرر إلصو ص لررا صواص، يررأصو صإل يأبررأاصو صاررمصو ص   رروص،بررااص

صعررصوص بير صإلألوررهقصإل  تررأ ص  يهررأصارمصإل عررالاص ررقص  رر ص ايهرأصهرراإلصإل عررصوصو صإل ر عا صغيررصصقررأنانم.ص  ال
قررراإلني صإلأل  إلقصإل  أ يرروصإل  ع ررا صبهررأصارررمصوورردصإل يأصو صالرر إلصو ص لررا صواص، يرررأصو صص،رردقصيسررجياهأصب ا ررأ

إل يأبرأا.ص  رر ص صإلعرأ صبعررسصإل وررد لأ إل  ص ص،جرارصطررص صو صبيرر صإلألورهقصإل  تررأ ص  يهررأصارمصهرراإلصإل عررالاص
لررا صاررمصوورردصإل يأصو صالرر إلصو ص لررا صواص، يررأصو صإل يأبررأاصو صأل ص رراإلط صو ص  رريقصبأورردصإل يأصو صالرر إلصو ص 

واص، يرأصو صإل يأبررأاصو ص لررأ سصو ص  رأصورر ط.ص  رر ،صصبأ ررااصصونر ص رر ص،رردقص  ررصإل صو صطرص صعررأمص ألوررهقصاررمص
ص أا.صوودصإل يأصو صال إلصو ص لا صواص، يأصو صإل يأب
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رر صهرراإلصإل عررالاص و صعررصوص حررطص رر صوررا ص ألوررلأ صإل  لرر   ي صي رريص  ررسص"إل  سررد  ص، ص  ص،ُا َّ
   ررروصإل لترررص صمإل ال  ررروصمإل ي رررأ صإلأل   بررررم صصمهررر  ص ررر 2  صإل  رررؤهاي "صبرررأ  عل صإل   لرررا صارررمصإل  رررأ

 ص إل دعرر ،ال صإل درررمصيطرررصوصعايهررأصم،ترررأ ص  ررريهقصاي رررأص،اررمصبا ررر،ص"إل  سرررد  ص، صإل  رررؤهاي "  ص2017/1129

 ذ رركصاررمصو ص   رروص رر ص   صإل  لط رروصإل قدلررأ ،وصإلأل   بيررو.ص بأ لسرر وص ا  ابرروصإل  د رر   ص ص،ُررار صهرراإلص
رر صايهرر أصوررا ص ا سررد  ص، صإل  ررؤهاي صإل ررا، ص،لط ررطصعارريهقصو ص  ررأص،اررم:صمو صإل  سررد  ص، صإل عررالاص  ص،ُا َّ

ص5إل  ررؤهاي صإل ررا، ص،  ررااصبل ررص ص هليرروصاررمصإلأل ررا صإل  دعا رروصبأ وررد  أ إل صإل  إل ارروصاررمصنطررأقصإل   ررص ص
مإل دررص ، صإل  ررأ م  ص إلأل ررصصإل لررأ  صبدررأ ،خصص2000 رر صن ررأمصإلألورراإلقص إل لرر  أ صإل  أ يرروصص19 رر صإل  ررأ  ص

بلرررييد صإل  ع  ررروصم"إلأل رررص" اصو صم  صإل بيأنرررأ صذإل صإل  رررال  صإل  أ يررروصإل عأ يررروصإل   يلررروصارررمصإل   رررص صص2005
سصقأنان ررررأصص49 صمو ص  ررر صم  ص رررر صإل  رررأ  ص2م إل رررراإل   صاررررمصإلأل رررصاصو صم  صو صو صووررررلأ صب رررص، ص،ُسرررر ر

بأ داإل ررراص عهرررقص هررراإلصإل يررررصو ص  ررر ص،برررااصو صإلورررد  أ صو صنتررررأطصإلورررد  أ  صوُعررر صبللا ررر صهرررراإلص
رررأصوررا ص ألورررلأ صذ  صإل عالقرروص اررراإلص ص،جررارصواص،ترررأ  صايرر صورررا صإلألورررلأ صذ  صإل  عررالاص دأح 

ص،دلرررصاصو ص،عد ررر صو صورررلأص عاررر صهررراإلصص-ص رررينص ررر صإلألورررلأ صذ  صإل عالقررروص-إل عالقرررو.ص ،ل يرررمصو ل
ص.إل عالاصو صو ص م ص  ص  دا،أي 

ص" رر ص ررأ  صإل سأ ورروص إل  رر صإل  ررأ  صإل صإلبعرروصصم  ص ا  ررص ص ،رردقصنتررصصهرراإلصإل عررالاص ا ررأ ص يعاي ررأ صبلررأ صوررجال
إل لرررأ   صعررر ص جارررنصهياررروصإل سررراقصصعرررأمصإلأل  رررمطرررص صإل إلأل إل رررصص يللررريأصإلألورررهقصارررمصع ايرررأ صإل 

.صا ررأص ص،تررباصهرراإلصإل عررالاص اررا كصإل  يأنررأ صإل رراإل   صايرر صووأوررأ صإل  أ يرروصاررمصإل   ابرروصإل عصبيرروصإل سررعا ،و
و صبع رأ  صو ررص  ص ص، بر صإل ورردلأ ص  ير صاررمصهرراإلصصاي رأص،دعاررطصبرأ صعررصوصو صإل درمإلمصو، ررأصارأاصاررمصو صبارر  

إل لرر  .ص  ص،جررارص ا سررد  ص، صإل اددرررأ صاررمصإلألوررهقصإل  ترررأ ص  يهررأصاررمصهررراإلصإل عررالاص  صعارر صوورررأوص
إل لترررص صإل  عد ررر  ص ررر صهياررروصإل سررراقصإل  أ يررروصإل درررمصودلررر  هأصإل ترررصاوص يلترررصهأصارررمصإل اقررريصإل  لأورررأص

ص34إل   صاررمصهرراإلصإل عررالاصعصضرروص اديييررص.ص  ا ررأ ص ا ررأ  صم"إل لتررص صإل   ايررو" .صا ررأصواصإل  عاا ررأ صإل ررا
 ر صقاإلعرر صطررص صإلأل  إلقصإل  أ يرروص إل  دمإل ررأ صإل  سررد ص صإل لرأ   صعرر ص جاررنصهيارروصإل سرراقصإل  أ يرروصاررمص
إل   ابررروصإل عصبيررروصإل سرررعا ،و ص ورررااصيدررراإلاصصنسرررخص ررر صإل لترررص صإل   ايرررو صع رررأصنترررصهأ صعاررر ص اقررر ص

 صو صإل سرررررراقصإل  أ يررررروصإل سرررررعا ،وصميررررر إل   صع ررررررصصwww.nayifat.comصإل  بدص نرررررمصعاررررر إل ترررررصاوص

 صو صهيارررررررررررررروصإل سرررررررررررررراقصإل  أ يرررررررررررررروصع ررررررررررررررصصwww.saudiexchange.com  اقعهرررررررررررررأ
ص.إل  اق صإل  بدص نمص ا سدتأ صإل  أ م صبأ ضأاوص   صwww.cma.org.sa  اقعهأ

 ص،  ررراصهرررراإلصإل عرررالاص ئي رررروصعررررصوصي  ي  رررأصألغررررصإلوصقاإلعرررر صطرررص صإلأل  إلقصإل  أ يرررروص إل  دمإل ررررأ ص
إل  سرررد ص ص  ص،جرررأصي سررريصثصعاررر صونررر ص ئي ررروصعرررصو.ص  صيد  ررراصإل هياررروص  صورررصاوصإل سررراقصإل  أ يررروص

يعطيررأاصو صيأايرر إل صيدعاررطصب قدرر صو صصو ص سررؤ  يوصعرر ص  دا،ررأ صهرراإلصإل عررالا ص   إل سررعا ،وصميرر إل   
إلاد أ ر  ص يلايررأاصذ ده ررأص رصإلحو ص رر صو ص سررؤ  يوص ه ررأصاأنريصعرر صو ص سررأ  صيلرد صع ررأص   صاررمصهرراإلص

ص.إل عالاصو صع صإل دعا،اصعا صو ص م ص ل 

يُعر صنتررص صإل طررص صإل    يرروصإل دررمصيرقصإلعرر إل هأص ررم مصإل طررص صإل ائي رروصإل احير  صإل  ام رروصقأنان ررأص إل دررمصي دررا ص

 ص عاا ررأ صعرر صإل تررصاوص إل طرررص ص ررأ  صإل   ابرروصإل عصبيرروصإل سرررعا ،و ص ،ُعدرر صب ررأص   صاررمصإل لترررص صعارر
إل   ايرروص نترررص صإل طرررص صإل    يررروصاررمصحرررأ ص  رررا صو صيعرررأ وصبرري ص ضررر ااصهررراإلصإل عرررالاص  ضررر ااص

ص.إل لتص صإل   ايوص نتص صإل طص صإل    يو

http://www.nayifat.com/
http://www.saudiexchange.com/
http://www.saudiexchange.com/
http://www.cma.org.sa/
http://www.cma.org.sa/


 صيُعدر ررصصارا ك.ص، برر صإل ورد   صعارر صقر ص،ترد اصهرراإلصإل عرالاصعارر ص ارأ إل صي  رراص" ارأ إل ص سررد  ايو"صو صقر
هرراثصإل اررأ إل صإل  سررد  ايوصعرر صطص،ررطصإلورردل إلمصبعررسصإل   ررص إل صإل  سررد  ايوص  رراص"يعدررمم"صو ص"ي رر  "صو ص
"يعد ررر "صو ص"،داقررر "صو ص" ررر صإل   بررر "صو ص"وررريباا"صو ص"،جرررأ"صو ص" داقررر "صو ص"يلرررا "صو ص"قررر "صو ص

"صو ص"،ل يرررررم"صو ص"وررررراا" صو صإل لررررري ص"،جرررررأ"صو ص"  د رررررا"صو ص"،لطررررر "صو ص"ي ررررر ،ص"صو ص"،سرررررع 
إل لأايرروص  ررأصورر ط صو صإل لرري صإل   ،ارروص هررأصو صإل  لررطا أ صإل   أئارروصو ص رر ص ررال ص لأقتررأ صإل ورردصإلييجيوص

و صإل لطررر صو صإلألهررر إلاصو صإلألحرررر إل صو صإلألهررر إلاصإل  سررررد  ايو.ص اصو ص ارررأ إل ص سررررد  ايوصيعبرررنص  هرررروص
  ايو ص هرررمصعصضررروص  لرررأطصصيرررصي  صبأألحررر إل صإل ل رررصصإل  أ يررروص اترررصاوصاي رررأص،دعارررطصبأألحررر إل صإل  سرررد

إل  سررررد  ايوص غيصهررررأص رررر صإل  لررررأطصص إل ترررربا ص إل ادصإلضررررأ صذإل صإل لرررراوصبع رررراصإل تررررصاوصو صندرررررأ  ص
إل ع ايررأ صو صإل  صاررمصإل  ررأ مصو صإل سرريا وصو صإل حد ررأ  صإل  سررد  ايوصو صإل ل رراصو صإل ورردصإلييجيأ .ص ، برر ص

 صإل  عايررروصبترررباص ررراهص صعررر صياررركصإل ررراإل   صارررمصواصيدسررر أصإل ع ،ررر ص ررر صإل عاإل ررراصارررمصإل ررردالاصإل لدرررأ 
إل داقعررأ صو صارررمصإل اررأ إل صإل  سرررد  ايوص اترررصاو صب ررأصارررمصذ رررك ص رر صبررري صعررر  صو ررا صو رررص  صإل  لرررأطصص
إل  دعا ررروصبأ ترررصاوص ع ايأيهرررأصبأ د  ،ررر  ص  سررردج إل صإل  رررص اصإل قدلرررأ ،وص إل لرررلأعيوصإل عأ  يرررو ص وئرررصص

اررمصإل   ابررروصإل عصبيرروصإل سرررعا ،و.ص  صيدلررأ  صإل ارررأ إل صإل  سرردج إل صإل قدلرررأ ،وص إل سيأورريوص إل  د أعيررروص

إل  سررررد  ايوصوررررا صإل  دررررص صإل دررررمصوُعرررر  ص ال هررررأ.ص،دلارررر صارررراص رررر صإل تررررصاوص  رررر ،ص صوررررجاصإل اددررررأ ص
 إل تررصاأ صإل دأبعررروص ه رررأص رررصإلحو صعررر صو صإل درررمإلمصو صيعهررر صبد ررر ،لصو ص ارررأ  ص سرررد  ايوص إل   صارررمصهررراإلص

صاررأ اصذ رركصنديجرروص  هررا ص عاا ررأ ص  ،رر  صو ص قررا صيطرررا إل صإل عررالاصو ص صإل عدهررأصو صيل ي هررأصورراإل  
ص ك. سد  ايوصو صغيصصذ 

 ص،ا رر ص ررأص،ضررر  صبررأاصإل طرررص صوررااص، ررر  ص  ص،ل يررمصواصيسرردل صارررمصقصإل إليرركصإل  أ يررروص  رر صوهررر إلاص
إل تررصاوصاي ررأص،دعارررطصبررأ طص صارررمصهرراثصإل  صحارررو.ص  ص،تررباصهررراإلصإل عررالاصيا ررريوصبللررا صإل طرررص .ص

وصإل  سررد  صص  لرررأطصص ،ل يررمصإل  د ررأ ص  رر صواص ورررصإل صإلألوررهقصإل دررمص،رررصي  صبهررأصهرراإلصإل عررالاصقررر ص،ُعررصل 
ا يرررص صيد  ررراصارررمصا ررر إلاصإل   اررر صإل  سررردر  صصبأ بأ رررا.ص ررراإلص،ل يرررمصعاررر صإلألورررلأ صإل رررا، ص، برررص اصارررمص
إل وررد  أ صإل ص رررا ص  ررر ص سدتررأ صإلورررد  أ صو ص  ررر صوررلأص عد ررر ص دللرررأصاررمصي ررر ،قصإل ودترررأ إل ص

ص. ال  وصإل طص ص اتلأصإل  علمبتأاصياكصإل ود  أ إل ص    ص

،ع ررراص ررر ،ص صورررجاصإل اددرررأ صحلرررص، أص لرررأ سصإل ترررصاوص  رررينص لرررأ سصو صورررلأصب رررصصاي رررأص،دلررراص
بررأ طص .ص  ررر ص،عد رررصص ررر ،ص صورررجاصإل اددرررأ صو صورررلأصب رررصصع ررريال صأل ص رررلهقصاي رررأص،دلررراصبرررأ طص ص

  أ،رررروص  ررر ص،د  ررراصو ص ررررلهقصإل  سرررؤ  يوصيجرررأثصو صوررررلأصب رررصصغيررررصصإل ترررصاوصعررر صي رررر ،قص ورررأ اصإل 
إل  ب ا رروص ع ال هررقصإل  عليرري  صا ررأص رر ص،د  رراصو ص ررلهقصإل  سررؤ  يوصعرر صي رر ،قصو صإلودتررأ إل صاي ررأص،دعاررطص

ص.بأ طص صو ص  دا،أ صهاإلصإل عالاصو صو ص   وصو صيصييأصو صو صصب صص تأ ص  ي صامصهاإلصإل عالا

ص صورررجاصوعررر  صإل ترررصاوص  درررا صهررراإلصإل عرررالاص هرررمص حررر هأصإل  سرررؤ  وصعلررر .ص ص،  ررراصو  ص ررر ص ررر ،
إل اددررأ صو صو ص رر صورررصاأيهقصإل دأبعرروصو صو ص رر ص ررر ،ص،هقصو ص سررؤ  يهقصو ص رراظ يهقصو ص سدترررأ ،هقصو ص
 اال هررقصو،رروص سررؤ  يوصعارر صإل طررالق صا ررأص ص، رر مصو صيعهرر صو صضرر أاص ررص،سصو صضرر لمصبتررأاص رر وص

 ذإلصارررأاصقررر صيرررقصإل  عاا رررأ صإل ررراإل   صارررمصهررراإلصإل عرررالاصو ص قدهرررأصو صإلوررردي أ هأصو ص ررر قهأصمو صبترررأاص رررأص
 غ رررأ صو ص عاا رررأ ص رررر صإل عرررالا صو صو ص عاا ررررأ صو رررص صيرررصي  صبأ تررررصاوصو صورررصاأيهأصإل دأبعرررروصو ص

إل ترر ي و صورراإل صاأنرريص طيررروصو صورر هيوصو صاررمص رررييوص ص يرروصو ص  بدص نيررو صبيرررسصإل ل ررصصعرر صطص، ررروص
  دا،أيررر صو صص  ورررأ هأصو ص يأحدهرررأصو صعررر صو،ررروص سرررأ  صيلترررأصعررر صو صإلوررردل إلمص هررراإلصإل عرررالاصو صو ص ررر 

ص.يلتأص  ص   صب صصاي أص،دلاصب أصواسصبيأن 



 
 
 

 اي ررررأص،دعاررررطصبررررأ طص  ص،جررررارصأل ص رررر ص رررر ،ص صوررررجاصإل اددررررأ ص و ص رررر صإل تررررصاأ صإل دأبعرررروص هررررق ص
إل ورررد اإلذصعاررر ص رررم ص ررر صإلأل  إلقصإل  أ يررروصذإل صإل لررراوصبرررأ طص صبلررر دهأصو ررريال  ص ،جرررارص هرررقصبداررركص

 صإلألورررهقصإلأل ررص صإل لأ ررروصبأ تررصاوصو صإل ورررد  أ إل صذإل صإل لرر وصواص، د  رراإلصبهررراثصإلأل  إلقصإل  أ يرروصو

إل لرراوصإل  صي طرروصبررأ طص صو ص الارر  صاضررال صعرر صوررصإل هقصو صبرريعهقصو صطررصحهقص ا يرر ص  سررأبهقصإل لررأ .ص
صعايرر  صاررااصإل وررأ إل صإل راإل   صاررمصإل لتررص صإل طررص صإل    يرروصاي رأص،لررأصووررهقصإل تررصاوصإل لررأ   صو ص  بلرأ  

 سررد اذصعايهررأصو صإل  لللرروصو صإل دررمصيررقصإل دعأ رراص عهررأصبتررباصب ررص صإل  طص حرروصو صإل  بددررأصبهررأصو صإل 
ب جررررص صنتررررصهأ ص،جررررأصقصإل يهررررأصعارررر صونهررررأصيترررر اصو ص  رررر إل صو صطررررص صو صإلاددررررأ صو صإلوررررد اإلذصو ص
يللررريأصو صيعأ ررراصباإلورررطوص ررر ،ص صورررجاصإل اددرررأ صو صو ص ررر صورررصاأيهقصإل دأبعررروصإل درررمصيع ررراصبداررركص

اصإل اددررأ ص و ص رر صإل تررصاأ صإل دأبعرروص هررقصإل رر  ا صاررمصإل لر و.ص  ضررأاو ص  رر صذ ررك ص،جررارص  رر ،ص صوررج
إلي أقيررأ صي ا،رراصمب ررأصاررمصذ رركصإل   أ  رروصو صع ررا صإل  ص قررأ  ص رر صإل  سررد  ص، صاي ررأص،دعاررطصبأألوررهقصإل دررمص
، بررر ص  رررر ،ص صوررررجاصإل اددررررأ صو صو ص رررر صإل ترررصاأ صإل دأبعرررروص هررررقصإل وررررد اإلذصعايهررررأصو صإل دالاهررررأصو ص

 صو ص رر ص ر ،ص صوررجاصإل اددررأ صإل بتررسصعر صحجررقصو ل ص رر صهرراثصإل دلرصاصايهررأص رر ص قريص  ررص.ص ص،لررا
إل وررد  أ إل صو صإل  عرررأ ال صبلرررالاص رررأص،د ررطص ررر صو صإل درررمإلمصقرررأنانمصو صيتررص،عمص ع رررا صبررر صارررمصهررراإلص

صإل ل  .

 


