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 كقاو االسِٔر

 اسِٔر ئتً

ددليم عافي سةذ  7107أمهشخ أًذائج اًِاًيح األوًيح ًضشهح اسِٔر ئتً خالي اًشةً اًشآي ُٕ ىاَ 

% 51ٌُيىْ سياي ًٌشةً اًِِاسٍ ُٕ اًياَ اًساةقم ةقآقضقبقاؼ ةقٌقغ  051ٌُيىْ سياي ُلاةٍ  6108ةٌغ 

% ىٕ اًشةً اًساةم 55سٔىاخ، في خيٕ دلٌػ عافي اًشةذ ةق  01وًذسجٍ أدٓي أسةاح فغٌيح في 

ٌُيىْ سياي0 أدي رًى الٓوِاش عافي اًشةذ خالي اًشةً اًشآي ُٕ هزا اًياَ إًق   071اًتاًغح أسةاخه 

وةٔاًء ىٌ  رًى دشاجً عافي اًقشةقذ % ًٌشةً اًساةم0 1108% ًٌشةً اًِِاسٍ و 1507% ُلاسٓح ةق 5708

 71080ٌُيىْ سياي ًٔبس اًبذشج ُٕ ىاَ  551ٌُيىْ سياي ُلاةٍ  715% ًيتٌغ 56ًٌٔغف األوي ةق 

ٌُيقىْ  516ٌُيىْ سياي ُلاسٓح ةق  701% ُدللح 56هتقر إيشاداخ اًضشهح خالي اًشةً اًشآي ةٔستح 

% ىٕ اًقشةقً اًسقاةقم اًقز  51، فيِا آضبؾر االيشاداخ ةق سياي خالي اًشةً اًِِاسٍ ُٕ اًياَ اًساةم

% 51ٌُيىْ سياي0 وةزًى دلٌغر إيشاداخ أًغف األوي ُٕ اًياَ اًجاس  ةٔستقح  517ةٌغر ايشاداده 

 ٌُيىْ سياي خالي ٓبس اًبذشج ُٕ اًياَ اًساةم0 716ٌُيىْ سياي ُلاةٍ  570ًذتٌغ 

ٌُيىْ فٕ  0017ٌُيىْ فٕ ُلاةٍ  0070ةاًِلاةٍ ةٌغر ُتيياخ اًضشهح خالي اًشةً اًشآي ُٕ اًياَ 

ٌُيىْ فٕ خالي  0051%، في خيٕ هتقر اًِتيياخ ُٕ 06ًٌشةً اًشآي ُٕ اًياَ اًساةم ةآضباؼ 

% 05%0 وةٔاًء ىٌيه آوِضر اًِتيياخ أًغف سٔىيح السِٔر ئتً ةٔستح 71اًشةً اًساةم ةٔستح 

 ٌُيىْ فٕ ًٔبس اًبذشج ُٕ اًياَ اًساةم0 5051ٌُيىْ فٕ ُلاةٍ  7061ُسجٌح 

أد  دشاجً األسةاح أًغف سٔىيح وأسةاح اًشةً اًشآي ُلاسٓح ةاًبذشاخ اًِِاسٌح ُٕ اًياَ اًساةقم جقشاء 

اخباؼ هِيح وكيِح اًِتيياخ، ورًى ىٌ  اًشغّ ُٕ دسجيٍ أسةاح غيش ُدللح في اًليِح اًسىكقيقح 

ًٌِضذلاخ اًِاًيح ُلاةٍ خسائش ةٔهايح اًبذشج اًِِاسٌح ُٕ اًياَ اًساةم واسدقبقاو اريقشاداخ األخقشي0 

وةاًِلاسٓح ًُ اًشةً اًساةم، دأسش اًشةً اًشآي ُٕ هزا اًياَ ةذىافله ًُ صهش سُؾاْ اًِتاسن وإجقاصج 

 ىيذ اًبقش0

ٌُيىْ سياي فقي  058ٌُيىْ سياي خالي اًشةً اًشآي ُلاسٓح ةق  70هِا سجٌر اًضشهح سةدًا دضغيٌيًأ ةٌغ 

% ىٕ اًشةقً اًسقاةقم، 17%، فيِا دشاجً ةق 55اًشةً اًِِاسٍ ُٕ اًياَ اًساةم ةآضباؼ ةٌغر ٓستذه 

% ًٌشةً اًِِاسٍ و 1106% خالي اًشةً اًشآي ُلاةٍ 5501ًئوِط هاُط اًشةذ اًذضغيٌي إً  ٓدى 

% 56% ًٌشةً اًساةم0 وةزًى دلٌػ اًشةذ اًذضغيٌي ًٌٔغف األوي ُٕ اًياَ اًداًي ةقٔقسقتقح 1100

 71080ٌُيىْ سياي خالي ٓبس اًبذشج ُٕ ىاَ  551ٌُيىْ سياي ُلاسٓح ةق  715ًيغٍ إً  

ُقٌقيقىْ فقٕ  0007ىٌ  عييذ اًلقاو، ةٌغر ُتيياخ االسِٔر خالي اًشةً اًشآي ُٕ اًياَ اًقجقاس  

%، ورًى ىٌ  اًشغّ ُٕ دؾِٕ اًشةً اًقشقآقي 7501ٌُيىْ فٕ ًٌشةً اًِِاسٍ ةآضباؼ  0107ُلاةٍ 

% 0707ُٕ هزا اًياَ ُتيياخ صشهذي أَ اًلشي واًِذدذج، في خيٕ هتقر ُتيياخ اًلقاو ةٔستقح 

ٌُيىْ ف0ٕ وةاًذاًي هتقر ُتيياخ االسِٔر ًٌٔغف األوي  0508ىٕ اًشةً اًساةم اًتاًغح ُتيياده 

ٌُيىْ فٕ ًٔبس اًبذشج ُٕ اًياَ اًسقاةقم،  5007ٌُيىْ فٕ ُلاةٍ  7101% ًذتٌغ 7008ُٕ اًياَ ةق 

 71070ٌُيىْ فٕ ةٔهايح يىٓيى  5007هِا ىاود ُضضوْ اًؤٌوش اسدباىه ُسجاًل أىٌ  ُسذىياده ىٔذ 

ُٕ جآث آخش، أكشخ ًجٔح اًذِىيٕ اًىصاسيح اًِىافلح ىٌ  دضبيؿ سسىَ دغذيش االسقِقٔقر ةقٔقسقتقح 

% ًذدبيض دٔافسيح االسِٔر اًسيىد  في األسىاق اًضاسجيح،  وهآر اًٌجٔح كذ خذدخ اًقشسقىَ 51

( سياي ًٌق0ٕ وىٌ  اًشغّ ُٕ رًى، ُا صًقٔقا ٓقيقذقلقذ ىقذَ 055-65اًذلشيتيح ًذغذيش االسِٔر ُا ةيٕ )

كذسج صشهاخ االسِٔر اًسيىديح ىٌ  أًِافسح إكٌيِيًا في مٍ سسىَ اًذغقذيقش اًقدقاًقيقح، خقاعقح 

 في مٍ اًذتافؤ االكذغاد  في أًِقلح واسدباو دوٌبح أًلٍ ًألسىاق اًتييذج0

دأسشخ أسةاح اًضشهح خالي اًشةً اًشآي ةضوٍ ٌُدىل ةآضباؼ ُقذقىسقك سقيقش اًقتقيقً ُقلقاسٓقح ةقاًقشةقً 

ُقٌقيقىْ سيقاي  15اًساةم ةاالؽافح إً  آضباؼ اًقٌث، ًذأدي ٓذائج هزا اًشةً دوْ دىكيادٔا اًتاًغقح 

ٌُيىْ سياي0 ُٕ جآث آخش ، ٓذىكً اسذِشاس خقذج اًقِقٔقافسقح  15وُذىسك دىكياخ اًِدٌٌيٕ اًتاًغح  

في أًِقلح اًغشةيح خالي اًبذشج اًِلتٌح في مٍ ؽيف اًقٌث ىٌ  االسِٔر  واسدباو ُسذىياخ 

ٓذىكً أْ يؤسقش ُضضوْ اًؤٌوش، وإً  خيٕ ديافي اًقٌث في اًسىق اًِدٌي0 ىٌ  اًِذي اًِذىسك 

 سفً اًذىّ ىٕ ُٔذجاخ اًقاكح ةضوٍ هتيش ىٌ  هىاُط سةديح اًلقاو خالي األىىاَ اًلادُح0

في ؽىء ُا ستم كِٔا ةِشاجيح دىكيادٔا اًِسذلتٌيح ريشاداخ اًضشهح وهىاُط سةديذها،           

 سياي0 50سياي إً   55وةٔاًء ىٌيه خبؾٔا دليئِا ًسهّ اًضشهح ُٕ 

 ُدِذ خساْ ىقيه

 ُدٌٍ ُاًي

MH.Atiyah@albilad-capital.com 

 
 ًٌذىاعٍ ًُ إداسج األةداز:

 دشهي فذىم

 ُذيش األةداز واًِضىسج

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد اًذىعيح
 50011 اًليِح اًيادًح )سياي(

 71075 )سياي( 7107أغسقس  8اًسيش هِا في 

 %801 اًيائذ اًِذىكً

  ةيآاخ اًضشهح

 SE.3060 سُض دذاوي

 41.10 أستىو )سياي( 57أىٌ  سيش ًق 

 25.80 أستىو )سياي( 57أدٓ  سيش ًق 

 -28.5% اًذغيش ُٕ أوي اًياَ

 94 أصهش )أًف سهّ( 5ُذىسك خجّ اًذذاوي ًق 

 4,607 اًشسٌِح اًسىكيح )ٌُيىْ سياي(

 1,229 اًشسٌِح اًسىكيح )ٌُيىْ دوالس(

 157.5 األسهّ اًِغذسج )ٌُيىْ سهّ(

  %(5هتاس اًِساهِيٕ )أهشش ُٕ 

 12.37% اًِؤسسح اًياُح ًٌذأُئاخ االجذِاىيح

 10.00% عٔذوق االسذشِاساخ اًياُح

 7.35% صشهح أوكاف سٌيِاْ ةٕ ىتذاًيضيض اًشاجدي

 5.98% ىتذهللا ىتذاًيضيض عاًذ اًشاجدي

 5.17% صشهح ُجِىىح اًشاجدي إخىاْ

 7101A 7105A 7108A 7107E ديسِتش  -ٓهايح اًياَ اًِاًي 

كيِه أًِضأج /اًشةذ كتٍ اًبىائذ واًؾشائث 
 6077 5065 1011 1051 واالهالن

 5007 5080 7066 7016 كيِه أًِضأج /االيشاداخ

 05081 6081 5077 5071 ُؾاىف اًشةديح

%0507 ىائذ األسةاح  0700%  0105%  806%  

 0051 0050 0071 0050 ُؾاىف اًليِح اًذفذشيح

 5005 5056 7068 7015 ُؾاىف االيشاداخ

%506- ِٓى االيشاداخ  501%  -7105%  -5107%  

 7001 5011 5007 5011 سةديح اًسهّ )سياي(

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 اًِغذس: دذاوي

 اًِغذس: اًلىائّ اًِاًيح ًٌضشهح، دلذيشاخ أةداز اًتالد اًِاًيح

 ثطور المبيعات الربعية )مليون ريال( والعائد على المبيعات
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 ُؤصش دذاوي اسِٔر ئتً

http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about
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 اسِٔر ئتً

 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E كائِح اًذخٍ )ٌُيىْ سياي(

  61708  0,76805  0,80501  0,55101  0,87105 إجِاًي االيشاداخ 

  51007  15106  55501  11701  57106 دوٌبح اًِتيياخ 

  5105  1007  1106  5108  5705 اًِغشوفاخ اًيِىُيح واالداسيح وُغشوفاخ اًتيً واًذىصيً

  580  711  0,155  0,177  0,155 اًشةذ كتٍ ُغشوفاخ اًذِىيٍ وارفباء واالسذهالن واًؾشائث واًضهاج

%8501 هاُط اًشةذ كتٍ ُغشوفاخ اًذِىيٍ وارفباء واالسذهالن واًؾشائث واًضهاج  8508%  8100%  8006%  8705%  

  77105  77700  71101  71108  71807 االسذهالهاخ وارفباءاخ

  55806  57707  67507  60706  61701 اًشةذ اًذضغيٌي 

(0708) عاف  ُغاسيف اًذِىيٍ   (101)  (705)  (507)  (508)  

(0506)  508  7001  705 أخشي  0801  

  51708  55107  67007  67501  61008 اًشةذ كتٍ اًضهاج واًؾشيتح 

  105  0105  0505  7007  0801 اًضهاج واًؾشيتح 

  55605  55801  61807  61508  67507 عافي اًذخٍ كتٍ خلىق األكٌيح

  108  101  100  007  501 خلىق األكٌيح

  55707  55505  61800  61001  67005 عاف  اًذخٍ 

%5107 اًيائذ ىٌ  اًِتيياخ   5001%  5101%  1008%  5708%  

      

 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E كائِح اًِشهض اًِاًي )ٌُيىْ سياي(

  189.3  111.0  286.8  289.7  311.2 أًلذيح واسذشِاساخ كغيشج األجٍ

  151.4  164.3  219.6  191.4  180.0 رُّ ُذئح

  577.8  558.5  528.9  551.3  481.3 اًِضضوْ 

  21.4  29.2  25.2  24.8  59.7 أخشي 

  939.8  863.0  1,060.4  1,057.1  1,032.2 إجِاًي األعىي كغيشج األجٍ 

            

  2,978.1  2,898.8  2,986.1  3,107.0  3,233.8 عاف  اًِىجىداخ اًشاةذح 

  34.9  266.6  120.2  80.2  46.9 أخشي

  3,012.9  3,165.4  3,106.4  3,187.2  3,280.7 إجِاًي اًِىجىداخ فىيٌح األجٍ 

  3,952.8  4,028.4  4,166.8  4,244.3  4,312.9 إجِاًي اًِىجىداخ 

            

  102.4  67.1  57.1  239.1  280.5 اًذيٕ كغيش األجٍ واًِسذدم ُٕ اًذيٕ فىيٍ األجٍ 

  13.6  8.4  13.2  21.8  45.3 رُّ دائٔح 

  42.8  61.4  71.8  64.0  87.5 ُغشوفاخ ُسذدلح

  114.1  133.3  114.1  122.7  114.8 أخشي 

  272.9  270.3  256.3  447.7  528.2 ُقٌىةاخ كغيشج األجٍ 

            

  123.8  144.8  101.1  168.2  407.4 ديٕ فىيٍ األجٍ

  110.5  85.4  105.9  98.9  96.3 ُقٌىةاخ غيش جاسيح 

  3,445.6  3,528.0  3,703.4  3,529.5  3,281.0 خلىق اًِساهِيٕ 

  3,952.8  4,028.4  4,166.8  4,244.3  4,312.9 إجِاًي اًِقٌىةاخ وخلىق اًِساهِيٕ 

      

 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E كائِح اًذذفلاخ أًلذيح

  540.7  763.8  1,008.9  930.7  808.5 اًذذفلاخ أًلذيح ُٕ األٓضقح اًذضغيٌيح

 (403.3) (658.5) (883.7) (836.3) (1,193.7) اًذذفلاخ أًلذيح ُٕ األٓضقح اًذِىيٌيح

 (72.1) (281.1) (128.1) (115.9) (90.1) اًذذفلاخ أًلذيح ُٕ األٓضقح االسذشِاسيح

  65.3 (175.7) (2.9) (21.5) (475.3) اًذغيش في أًلذ

 ٔهائيح ًٌلىائّ اًِاًيح0اً كذ دضذٌف فشيلح ىشؼ ةيآاخ اًلىائّ اًِاًيح في اًذلشيش ىٕ اًقشيلح اًذي دذتيها اًضشهح0 وًوٕ ال دأسيش ُٕ هزا االخذالف ىٌ  أًذيجح

A ،فيٌيح :E ،دلذيشيح :F0ُذىكيح : 

 يح0 ذوً* اًلىائّ اًِاًيح اًذاسيضيح ُيذج وفلًا ًِيايش اًِداستح اًسيىديح ًديٕ اعذاس اًلىائّ اًِاًيح اًجذيذج وفلا ًٌِياييش اًِداستيح اً

 اًِغذس: اًلىائّ اًِاًيح ًٌضشهح، دلذيشاخ أةداز اًتالد اًِاًيح
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 كقاو االسِٔر

 اسِٔر ئتً

 Q2 2017 Q2 2016 YoY Q1 2017 QoQ H1 2017 H1 2016 YoY األسكاَ ةاألًف فٕ

         إجِاًي إٓذاج اًلقاو 

 (22%) 31,851 24,916 (18%) 13,693 (24%) 14,813 11,218 االسِٔر 

 (11%) 28,004 24,888 (7%) 12,876 (15%) 14,206 12,009 اًؤٌوش

         إجِاًي ُتيياخ اًلقاو 

 (22%) 31,713 24,878 (18%) 13,643 (23%) 14,673 11,233 االسِٔر 

 - 448 6  100% 2 - 448 4 اًؤٌوش

         إجِاًي ُضضوْ اًلقاو 

  17% 1,045 1,224 (1%) 1,239  17% 1,045 1,224 االسِٔر 

  42% 21,904 31,179  8% 28,999  42% 21,904 31,179 اًؤٌوش

         إجِاًي إٓذاج ارسِٔر ًوٍ صشهح

 (20%) 3,042 2,440 (4%) 1,242 (14%) 1,394 1,198 اسِٔر اًيِاُح 

 (37%) 4,176 2,650 (18%) 1,455 (42%) 2,072 1,195 اسِٔر اًسيىديح

 (25%) 1,508 1,125 (18%) 618 (25%) 676 507 اسِٔر اًضشكيح

 (16%) 2,309 1,929 (19%) 1,068 (18%) 1,045 861 اسِٔر اًلغيّ

 (13%) 3,297 2,856 (26%) 1,645 (17%) 1,461 1,210 اسِٔر ئتً

 (29%) 2,708 1,924 (28%) 1,122 (36%) 1,248 803 اسِٔر اًيشةيح

 (35%) 4,353 2,820 (14%) 1,518 (36%) 2,046 1,301 اسِٔر اًجٔىةيح

 (25%) 767 575 (30%) 337 (40%) 391 236 اسِٔر دتىن

 (21%) 1,998 1,585 (17%) 868 (26%) 966 717 اسِٔر اًشياؼ

 (45%) 1,777 976 (28%) 568 (45%) 734 407 اسِٔر ٓجشاْ

  4% 1,774 1,849 (21%) 1,031 (6%) 873 818 اسِٔر اًِذئح

 (52%) 1,216 585 (8%) 305 (45%) 513 280 اسِٔر اًضِاًيح

 (26%) 1,033 761 (25%) 434 (39%) 539 327 اسِٔر اًجىف

 (9%) 1,061 966  2% 478  2% 476 487 اسِٔر اًغبىج 

 (44%) 832 464 (26%) 266 (48%) 379 197 اسِٔر خائٍ

 - - 572 - 302 - - 270 اسِٔر أَ اًلشي

 - - 839 - 436 - - 404 اسِٔر اًِذدذج

         إجِاًي ُتيياخ ارسِٔر ًوٍ صشهح

 (19%) 3,035 2,446 (3%) 1,242 (13%) 1,380 1,204 اسِٔر اًيِاُح 

 (35%) 4,144 2,674 (18%) 1,471 (42%) 2,059 1,203 اسِٔر اًسيىديح

 (25%) 1,507 1,131 (16%) 614 (23%) 669 517 اسِٔر اًضشكيح

 (14%) 2,272 1,954 (18%) 1,073 (13%) 1,010 881 اسِٔر اًلغيّ

 (15%) 3,304 2,805 (24%) 1,592 (18%) 1,470 1,212 اسِٔر ئتً

 (29%) 2,723 1,923 (27%) 1,113 (35%) 1,248 811 اسِٔر اًيشةيح

 (35%) 4,327 2,823 (15%) 1,527 (37%) 2,047 1,295 اسِٔر اًجٔىةيح

 (25%) 764 575 (33%) 343 (37%) 364 231 اسِٔر دتىن

 (20%) 1,973 1,588 (16%) 862 (25%) 964 727 اسِٔر اًشياؼ

 (45%) 1,754 967 (29%) 566 (45%) 726 401 اسِٔر ٓجشاْ

  5% 1,761 1,849 (24%) 1,051 (6%) 848 798 اسِٔر اًِذئح

 (52%) 1,233 595 (16%) 323 (47%) 517 272 اسِٔر اًضِاًيح

 (30%) 1,044 733 (21%) 409 (40%) 537 324 اسِٔر اًجىف

 (7%) 1,046 974  1% 485  7% 457 488 اسِٔر اًغبىج 

 (43%) 826 467 (23%) 263 (46%) 377 203 اسِٔر خائٍ

 - - 566 - 303 - - 263 اسِٔر أَ اًلشي

 - - 808 - 406 - - 403 اسِٔر اًِذدذج

 اًِغذس: إخغاءاخ اسِٔر اًيِاُح، أةداز اًتالد اًِاًيح

7107ٌُضػ إخغائياخ االسِٔر واًؤٌوش ةٔهايح اًشةً اًشآي   



 7107أغسقس  7

1  

YNCCO AB - 3060.SE 

 كقاو االسِٔر

 اسِٔر ئتً

 صشح ٓناَ اًذغٔيف في اًتالد اًِاًيح

الوج ىٌ  رًى، يلىَ ٓناَ اًذلييّ وى دسذضذَ اًتالد اًِاًيح هيوٍ اًذلييّ اًضاظ ةها ُٕ سالز فتلاخ وديذِذ اًذىعياخ ىٌ  اًتيآاخ اًوِيح واًويبيح اًذي يجِيها اًِدٌٌى0ْ

 اًهتىـ0/ىدًذئا ةئدساج األسهّ اًِغقاج ؽِٕ إخذي ُٔافم اًذىعيح اًذاًيح ةٔاًء ىٌ  سيش ارغالق ، واًليِح اًيادًح اًذي ٓدذدها، وإُوآيح اًغي

 %010اًليِح اًيادًح دضيذ ىٌ  اًسيش اًداًي ةأهشش ُٕ   :زيادة المراكس

 %010اًليِح اًيادًح دضيذ أو دلٍ ىٕ اًسيش اًداًي ةأكٍ ُٕ  حياد:

 %010اًليِح اًيادًح دلٍ ىٕ اًسيش اًداًي ةأهشش ُٕ   ثخفيض المراكس: 

وف مش ًّ يذّ ددذيذ كيِح ىادًح الٓذناس ُضيذ ُٕ اًذدٌيٍ أو اًتيآاخ أو كىائّ ُاًيح دبغيٌيح أو وجىد دغييش جىهش  في أداء اًضشهح أو دغيش ثحت المراجعة:

 اًسىق أو أيح أستاب أخشي خاعح ةأةداز اًتالد اًِاًيح0

 

 اًتالد اًِاًيح
 

 خذُح اًيِالء
 clientservices@albilad-capital.com اًتشيذ االًوذشوٓي:

 1666 – 715 – 00 – 188+ ارداسج اًياُح:

 1110 – 008 – 611 اًهادف اًِجآي:
 

 إداسج األعىي
 abicasset@albilad-capital.com اًتشيذ االًوذشوٓي:

 6280 – 290 – 00 – 188+  هادف:
 
 

 إداسج اًدبه
 custody@albilad-capital.com اًتشيذ االًوذشوٓي:

 6259 – 290 – 00 – 188+  هادف:

 
 
 

 إداسج األةداز واًِضىسج
 research@albilad-capital.com اًتشيذ ارًوذشوٓي:

 6250 – 290 – 00 – 188+  هادف:

 capital.com/research-www.albilad اًِىكً ىٌ  اًضتوح:

 

  إداسج اًىسافح
 abicctu@albilad-capital.com اًتشيذ االًوذشوٓي:

 6230 – 290 – 00 – 188+  هادف:

 

 اًِغشفيح االسذشِاسيح
 investment.banking@albilad-capital.com اًتشيذ االًوذشوٓي:

 6256 – 290 – 00 – 188+  هادف:

 إخالء اًِسؤوًيح

ًقيقح وُقذيقشيقهقا وُقىمقبقيقهقا ال ًقِقاةزًر صشهح اًتالد اًِاًيح أكغ  جهذ ًٌذأهذ ُٕ أْ ُدذىي اًِيٌىُاخ اًِزهىسج في هزا اًذلشيش عديدح ودكيلح وًُ رًى فئْ صشهح اًتالد ا

 0ىٕ رًىجح يلذُىْ أ  ؽِآاخ أو ديهذاخ عشاخح أو ؽًِٔا ةضأْ ُدذىياخ اًذلشيش وال يذدٌِىْ ةقشيلح ُتاصشج أو غيش ُتاصشج أ  ُسؤوًيح كآىٓيح ٓاد

األغقشاؼ دوْ اًقِقىافقلقح اًقضقققيقح  ُقٕ ال يجىص إىادج ٓسخ أو إىادج دىصيً أو إسساي هزا اًذلشيش ةقشيلح ُتاصشج او غيش ُتاصشج أل  صضػ آخش أو ٓضشٖ هٌيًا أو جقضئقيقًا أل  غقشؼ 

  0اًِستلح ُٕ صشهح اًتالد اًِاًيح

 هِا ٌٓبر االٓذتاٖ ةأْ هزٖ اًِيٌىُاخ ال دضوٍ دىعيح ةضشاء أو ةيً أوساق ُاًيح أو الدضار كشاس اسذشِاس 0

 0ييذتش أ  إجشاء اسذشِاس  يذضزٖ اًِسذشِش ةٔاًء ىٌ  هزا اًذلشيش سىاًء هاْ هٌيًا أو جضئيًا هى ُسؤوًيذه اًواٌُح وخذٖ

سقذقضقاس اسقذقشقِقاس  ُقؤهقٍ كقتقٍ   ًُيس اًهذف ُٕ هزا اًذلشيش أْ يسذضذَ أو ييذتش ُضىسج أو خياًسا أو أ  إجشاء آخش يِوٕ أْ يذدلم ُسذلتال0 ًزًى فئٓٔا ٓقٔقغقذ ةقاًقشجقىو إًق

 0االسذشِاس في ُشٍ هزٖ األدواخ االسذشِاسيح

 ددذبه صشهح اًتالد اًِاًيح ةجِيً اًدلىق اًِشدتقح ةهزا اًذلشيش0

 

 16011–57دغشيذ هيئح اًسىق اًِاًيح سكّ 
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