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  روــضحل نيـمهاسملا ةداـسلا ضايرـلا كنـب وعدـي
 )لوالا عامتجالا( ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا عامتجا

 
 

 

 ررقملاو )لوألا عامتجالا( ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا عامتجا روضحل ماركلا هيمهاسم ةوعد ضايرلا كنب ةرادإ سلجم رسي
 نع ،ـه10/08/1442 قفاوملا م23/03/2120 ءاثالثلا موي ءاسم فصنلاو ةسداسلا ةعاسلا دنع ،هللا ةئيشمب اهداقعنا

 ةصتخملا ةيحصلا تاهجلا لبق نم ةيزارتحالاو ةيئاقولا تاءارجإلاو دوهجلا معد نمض كلذو ،ةثيدحلا ةينقتلا لئاسو قيرط
 تاهجلا ةفاك اهلذبت يتلا ةلصاوتملا دوهجلل اًدادتماو ،)COVID-19( دجتسملا انوروك سوريفل يدصتلل ةقالعلا تاذو
 لامعألا لودج يف رظنلل كلذو ، هراشتنا عنمل ةمزاللا ةيئاقولا ريبادتلا ذاختا يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيموكحلا
 :يلاتلا

  .م31/12/2020 يف يهتنملا يلاملا ماعلل ةرادإلا سلجم ريرقت ىلع تيوصتلا .1
 .م31/12/2020يف يهتنملا يلاملا ماعلا نع ةيلاملا مئاوقلا ىلع تيوصتلا .2
 .م31/12/2020 يف يهتنملا يلاملا ماعلا نع ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةمذ ءاربإ ىلع تيوصتلا .3
 يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا نع ةرادإلا سلجم ءاضعأل ةأفاكم لاير فلأ )5,945( غلبم فرص ىلع تيوصتلا .4

 .م31/12/2020
 ةيلاملا ةرتفلا نع نيمهاسملا ىلع لاير نويلم (1,500) غلبمب ةيدقن حابرأ عيزوتب ةرادإلا سلجم ةيصوت ىلع تيوصتلا .5

 نيكلاملا نيمهاسملل ةيقحألا نوكت نأ ىلع ،لاملا سأر نم )%5( ةبسنبو مهسلل ةلله )50( عقاوب ،م31/12/2020
 عاديإ زكرم ةكرش ىدل ةكرشلا يمهاسم لجس يف نيديقملاو ةماعلا ةيعمجلا داقعنا موي لوادت ةياهنب مهسألل
 موي نم اًرابتعا حابرألا عيزوت أدبي نأ ىلع ،قاقحتسالا خيرات يلي لوادت موي يناث ةياهن يف )عاديإلا زكرم( ةيلاملا قاروألا
  .ـه24/08/1442 قفاوملا م06/04/2021 ءاثالثلا

 م2021 يلاملا ماعلا نع يونس عبر/فصن لكشب ةيلحرم حابرأ عيزوتب ةرادإلا سلجم ضيوفت ىلع تيوصتلا .6
 ةعجارمو صحفل كلذو ةعجارملا ةنجل ةيصوت ىلع ءانب نيحشرملا نيب نم كنبلل تاباسحلا يعجارم نييعت ىلع تيوصتلا .7

 يلاملا ماعلا نم لوألا عبرلاو م2021 يلاملا ماعلا نم يونسلاو ثلاثلاو يناثلاو لوألا عبرلل ةيلاملا مئاوقلا قيقدتو
   .مهباعتا ديدحتو ةاكزلاو ةبيرضلا تامدخ ميدقتو م2022

 ةيداحلا ةداملا نم )1( ةرقفلا يف دراولا صيخرتلاب ةماعلا ةيعمجلا ةيحالصب ةرادإلا سلجم ضيوفت ىلع تيوصتلا .8
 ةرادالا سلجم ةرود ةياهن ىتح وأ ةماعلا ةيعمجلا ةقفاوم خيرات نم ماع ةدمل كلذو ،تاكرشلا ماظن نم نوعبسلاو
 تاكرشلا ماظنل اًذيفنت ةرداصلا ةيميظنتلا تاءارجالاو طباوضلا يف ةدراولا طورشلل اًقفو كلذو ،قبسأ امهيأ ضوفملا
 .ةجردملا ةمهاسملا تاكرشب ةصاخلا

 سلجم وضعل يتلاو ،ةيعامتجالا تانيمأتلل ةماعلا ةسسؤملاو كنبلا نيب متتس يتلا دوقعلاو لامعألا ىلع تيوصتلا .9
 ةرشابم ريغ هحلصم ،)ةيعامتجالا تانيمأتلل ةماعلا ةسسؤملا ىدل لمعي( يبيهولا ميهاربإ ردان ذاتسألا ضايرلا كنب ةرادإ
 تانيمأتلل ةماعلا ةسسؤملا ةرادإ سلجم وضع( ساحنلا لالط دمحم ذاتسألا ضايرلا كنب ةرادإ سلجم وضعل و اهيف
 ةنيدمب ىرخأ راقم ةدعو ،ضايرلا كنبل يسيئرلا رقملا ىنبم راجيإ دوقع يهو ،اهيف ةرشابم ريغ هحلصم )ةيعامتجالا
 غلبم م2020 ماعلا لالخ تالماعتلا لمجم تغلب ثيح ةصاخ ايازم وأ طورش نودب ،يلآ فارص يعقومو ،ضايرلا
  .يدوعس لاير )29,356,040(
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 كنب ةرادإ سلجم وضعل يتلاو ،ةيدوعسلا تالاصتالا ةكرشو كنبلا نيب متتس يتلا دوقعلاو لامعألا ىلع تيوصتلا .10
 يهو ،اهيف ةرشابم ريغ هحلصم )ةيدوعسلا تالاصتالا ةكرش ةرادإ سلجمب وضع( ساحنلا لالط دمحم ذاتسألا ضايرلا
  ةمدخ دقع

 ،يلآ فارص يعقوم راجيا دقعو ،SMS ةصنم ةمدخ ةرادإ دقعو IPVPN تانايبلا تامدخل ينابملاو عورفلا ةكبش طبر  .11
 .يدوعس لاير )65,790,892( غلبم م2020 ماعلا لالخ تالماعتلا لمجم تغلب ثيح ،ةصاخ ايازم وأ طورش نودب

  
 روضح ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا عامتجا دقعل ينوناقلا باصنلا نإف ،كنبلل يساسألا ماظنلا نم )30( ةداملل اًقبط هنأب اًملع
 دعب يناثلا عامتجالا دقعي عامتجالا اذه دقعل مزاللا باصنلا رفوتي مل اذإو ،لقألا ىلع لاملا سأر عبر نولثمي نيمهاسم
 .هيف ةلثمملا مهسألا ددع ناك ًايأ اًحيحص يناثلا عامتجالا نوكيو لوألا عامتجالا داقعنال ةددحملا ةدملا ءاهتنا نم ةعاس
 ةياهنب يهتنيو .ـه06/08/1442 قفاوملا م19/03/2021 ةعمجلا موي نم اًحابص 10 ةعاسلا نم أدبي دعُب نع تيوصتلا
 عقوملا ةرايز قيرط نع دعُب نع تيوصتلاو ةكراشملا ىلإ كنبلا يمهاسم عيمج وعدن هيلعو ،ةيعمجلا داقعنا تقو
  https://www.tadawulaty.com.sa يتالوادتب صاخلا ينورتكلإلا
  .نيمهاسملا عيمجل اًناجم حاتم تيوصتلاو يتالوادت تامدخ يف ليجستلا نأب اًملع
 كنبلل يمسرلا ماودلا تاعاس لالخ 3007-276-011 مقر فتاهلا ربع لاصتالا ىجري ،راسفتسالل وأ تامولعملا نم ديزملو
       investor.relations@riyadbank.com   :  ينورتكلإلا ديربلا ىلع وأ
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