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 0104ؼ اًراةثػٌٌم غٌى هجائج اًرةؼ 

ػٌص ػللر اًششهح اسةاغ صافٌح  7102ُٕ غاَ  اًشاةؼغٕ أًذائع اًِاًٌح ًٌشةؼ  ةٔى اًظضًشج أغٌٕ

هِا %. 0.2 كذسٖ ةآخفاض 7102فٍ غاَ  ٌٌُىْ سًاي 827ٌٌُىْ سًاي ُلاةٍ  858اًػاَ ةٔهاًح 

فٍ شهذخ اسدفاع % ُلاسٓح ةاًشةؼ اًعاةم 07.22ةٔعتح  7102ًػاَ  اًشاةؼأسةاغ اًشةؼ  آخفظر

 فٍ أسةاػها االٓخفاض% ُلاسٓح ةاًشةؼ اًِِاسٍ ُٕ اًػاَ اًعاةم، أسطػر اًششهح 72.22 ةٔعتح

 اًػاَ فٍ اًتٔى كٌاَ اًعاةم اًىاًفذشج اًِِاسٌح ُٕ اًػاَ خالي اًفذشج اًؼاًٌح ُلاسٓح ُؼ  اًعٔىًح

 اسدفاع ُصاسًفو ظػىدي سًاي ٌٌُىْ 712 ةلٌِح ُواظث غٔها ٓذع ًه ٌُِىهح أسض ةتٌؼ اًِاطٍ

 اًِصاسًف فٍ واسدفاع االئذِاْ خعائش ُخصصاخ صافٍ فٍ االسدفاع ةعتث ورًى اًػٌٌِاخ

 .واًِتآٍ اإلًظاساخ وُصاسًف واالػفاء االظذهالن وُصاسًف األخشي واإلداسًح اًػِىٌُح

 فٍ ِٓى أًذائع أظهشخ ،اًِؼٌٌٌٕ دىكػاخ وُذىظؽ أكٍ ُٕ دىكػادٔا ةٔى اًظضًشجأدر ٓذائع 

ٌٌُىْ سًاي  0,808ًٌتٌغ  اًخاصح اًػِىالخ ُٕ اًذخٍ صافٍ اسدفؼ ػٌص ًٌتٔى اًشئٌعٌح األٓشؼح

 سًاي ٌٌُىْ 7,581 اًى اًػٌٌِاخ دخٍ اسدفؼ هِا %، 02.0ٌٌُىْ سًاي ةٔعتح اسدفاع  0,522ُلاةٍ 

 ةٌغر هِا ،%7.2 اسدفاع وةٔعتح اًِاطٍ اًػاَ ُٕ اًفذشج ًٔفغ سًاي ٌٌُىْ  7,722 ةـ ُلاسٓح

 اًػاَ ُٕ اًِِاسٌح اًفذشج ٓهاًح فٍ سًاي ٌٌُاس 22.27 ُلاةٍ سًاي ٌٌُاس 28.72 اًتٔى ُىطىداخ

 ُلاةٍ سًاي ٌٌُاس 22.22 اًى اًذِىًٍ ُؼفظح آخفظر اًِلاةٍ فٍ ،%2.1 كذسٖ ةاسدفاع اًعاةم

 ودشاطػر% 5.5 ةٌغر دشاطؼ ةٔعتح اًعاةم اًػاَ ُٕ اًِِاسٌح اًفذشج ٓهاًح فٍ سًاي ٌٌُاس 77.01

 اًفذشج ٓهاًح فٍ سًاي ٌٌُاس 50.21 ُلاةٍ سًاي ٌٌُاس 51.78 ًذتٌغ% 7.2 ةٔعتح اًػِالء ودائؼ هزًى

 .اًعاةم اًػاَ ُٕ اًِِاسٌح

أكٍ ُٕ ُذىظؽ وهى  %22.07اًى اًىدائؼ ًذصٍ ًِعذىي اظذِشاس ٓعتح اًلشوض  ًالػظ

اًلؼاع ورًى ٓذٌظح ًذشاطؼ هٍ ُٕ اًىدائؼ وُؼفظح اًلشوض وًوٕ دشاطؼ ُؼفظ اًلشوض هاْ 

 اداسج أُاَ هتٌشا ودؼذًا طغؼا ظٌشوٍ ُِا ُاي سأط صًادج غٌى ةشوٍ أهتش هِا أْ اًتٔى ُلتٍ

اظلؼاب اًِضًذ ُٕ اًىدائؼ فٍ ظٍ أًِافعح اًلىًح فٍ اًِصشفٌح   ُؼاوًح فٍ اًششهح

 طهح ُٕ ،هوٍ اًلؼاع ًشهذٖ اًزي االكتاي دشاطؼ ظٍ فٍ اًلشوض غٌى اًؼٌث خٌماالظالٌُح و

 غٌى اًعٌؼشج ظذظٍ هِا ًٌششهح، اطافٌا طغؼا ظٌشوٍ اًذِىًٍ خعائش ُخصص اسدفاع أخشي

 اًوٌٍ االكذصاد ِٓى ًذتاػؤ ٓظشا اًتٔى ًىاطهها اًذٍ اًذؼذًاخ أهتش ُٕ اًِذػششج اًلشوض ٓعتح

 ٓعتذها دفىق واًذٍ اًِذػششج اًلشوض ٓعتح واسدفاع اًلشوض ُؼفظح غٌى ظٌتا ًٔػوغ كذ اًزي

 .هِا فٍ ٓهاًح اًشةؼ اًشاًص %0.2 اًؼاًٌح

دذاوالخ أْ ًعذفٌذ ةٔى اًظضًشج خالي هزا اًػاَ واًػاَ اًلادَ ُٕ اًضًادج اًِذىكػح فٍ  ٓذىكؼ

وطخ ُضًذ ُٕ اًعٌىًح ُؼ كشب ادساض اًعىق اًعػىدي فٍ ُؤششاخ اًعػىدي   ظىق األظهّ

 % ُٕ دخٍ غٌٌِاخ اًتٔى71أهشش ُٕ  األصىي وإداسج اًىظاػح كؼاعاألظىاق أًاشئح ػٌص ًشوٍ 

سآٍ أهتش ػصح % ُٕ اطِاًٍ دذاوالخ اًعىق وهٍ 05ًعٌؼش غٌى ُا ًلاسب ُٕ  هِا أْ اًتٔى

 دتلى ًتٔى اًظضًشج ٓظشدٔا فئْ االظذشِاس ُٕ اًِذىكػه واًػىائذ اًِخاػش غٌى وةٔاء ،ظىكٌح

 .سًاي 07.51 اًى ًٌعهّ وٓؼذز اًعػش اًِعذهذف األطٍ وػىًٍ اًِذىظؽ اًِذي غٌى ُؼاًذج

 مٌخص اًوجائج اًصووًة

 مجوكؼ 0105 0104 0103 0102 اًصوة اًموجهٌة فٍ دًصمتر )مٌٌون(

 21,025 68,290 66,320 63,260 اًموجودات

 50,288 50,280 51,600 49,770 اًػمالء ودائؼ

 41,780 39,790 42,100 42,170 اًلروض

 0,228 1,818 1,567 1,601 صافٍ دخٍ اًػموالت اًخاصة

 7,800 2,580 2,473 2,349 دخٍ اًػمٌٌات

 822 858 872 1,287 صافٍ اًرةح

 0.22 1.65 1.68 2.48 رةحٌة اًصهم

 اًِصذس: ٓذائع اًششهح و دلذًشاخ االظذشِاس هاةٌذاي     

  محاًد            اًجصوٌف

 01.21           اًصػر اًمصجهدف

 07.22 اًصػر اًحاًٍ

 %0.02 هصتة اًػائد اًمجوكؼ

 مػٌومات غى اًشرهة

  سًاي 07.22 اًعػش

 سًاي ٌٌُىْ  2,750.21 اًلٌِح اًعىكٌح

 ٌٌُىْ 571.11 غذد األظهّ

  سًاي 07.21 اظتىع 57األغٌى ًِذج 

  سًاي 01.11 اظتىع 57األدٓى ًِذج 

 % 02.02 األداء ُٔز ةذاًح اًػاَ

  سًاي 0.25 شهش 07سةؼٌح اًعهّ 

  0.12  ُػاٍُ ةٌذا

 هاةٌذاي اًِصذس: دذاوي، االظذشِاس 

 7108 فتشاًش 7فٍ  هِا* 

 

 اًمالن اًرئٌصٌى

 %2.52 ششهح ادؼاد األخىج ًٌذٌِٔح

 %5.82 اًتٔى األهٌٍ اًتاهعذآٍ

 %5.11 صاًؽ غتذهللا ُؼِذ هاٍُ

 اًِصذس: دذاوي 

 7108 فتشاًش 7* هِا فٍ 

 

 (011أداء اًصهم )غٌى هلطة أشاس 

 

 دذاوياًِصذس: 

 

 اًدفجرًةمورر اًرةحٌة و اًلٌمة 

 

 َأسكااًِصذس: 
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 إخالء اًمصؤوًٌة

 

هزٖ اًىسٌلح أغذخ ُٕ كتٍ ششهح اإلظذشِاس ًألوساق اًِاًٌح واًىظاػح ) االظذشِاس هاةٌذاي( فٍ ُذًٔح اًشًاض، فٍ 

اًٌِِوح اًػشةٌح اًعػىدًح. وهٍ ُػذٖ ًالظذخذاَ اًػاَ ًػِالء ششهح االظذشِاس هاةٌذاي وال ًظىص إغادج دىصًػها أو إغادج 

 ي شوٍ أو ػشًلح، دوْ ُىافلح خؼٌح صشًؼح ُٕ ششهح االظذشِاس هاةٌذاي. إسظاًها أو ٓششها، طضئٌا أو ةاًواٍُ، ةأ

اظذالَ وُشاطػح وسٌلح اًتؼص هزٖ دشوٍ ُىافلذى غٌى غذَ إغادج دىصًؼ أو إغادج إسظاي أو اإلفصاغ ًألخشًٕ غٕ 

شٍ هزٖ اًِػٌىُاخ اًِؼذىًاخ واألساء، واألظذٔذاطاخ أو اًِػٌىُاخ اًىاسدج فٍ هزٖ اًىسٌلح كتٍ اًوشف اًػٌٍٔ غٕ ُ

 ُٕ كتٍ ششهح االظذشِاس هاةٌذاي. 

هِا أْ اًِػٌىُاخ واألساء اًىاسدٖ فٍ هزٖ اًىسٌلح ال دشوٍ غشطًا وال دػذتشدغىج ُلذُه ًششاء أو ةٌؼ أًح أوساق ُاًٌح أو 

 ُٔذظاخ اظذشِاسًح أخشي ُذػٌلح ةذٌى األوساق اًِاًٌح أو االظذشِاساخ. 

اًتٌآاخ واًِػٌىُاخ اًذٍ دّ طِػها ُٕ ُصادس ُىسىق ةها وال ٓلذَ أي طِآاخ )صشًؼح أو أغذخ هزٖ اًىسٌلح ةاظذخذاَ 

طٌِٔح( أو وغىد وال ٓذؼٍِ أي ُعؤوًٌح أو دتػاخ غٕ دكح أو اهذِاي دٌى اًِػٌىُاخ اًِلذُح. هِا أْ ششهح االظذشِاس 

 خاًٌه ُٕ األخؼاء أو ُٔاظتح ألي غشض ُػٌٕ. هاةٌذاي ال دلش ةأْ اًِػٌىُاخ اًذٍ دذظِٔها هزٖ اًىسٌلح غٌش ُظٌٌح أو 

إْ األداء اًعاةم ًٌغ ةاًظشوسج دًٌاًل غٌى األداء فٍ اًِعذلتٍ. ًظث غٌى اًِعذشِشًٕ ُالػظح أْ اًشةؽ اًِذؼلم ُٕ 

هزٖ األوساق اًِاًٌح أو غٌشها ُٕ االظذشِاساخ، إْ وطذخ، كذ دذلٌث، هِا أْ األظػاس أو كٌِح دٌى األوساق اًِاًٌح 

واالظذشِاساخ كذ دشدفؼ أو دٔخفع. أْ اًذلٌتاخ فٍ أظػاس اًصشف ًها آساس ظٌتٌح غٌى اًلٌِح أو اًشِٕ، أو اًشةؽ أًادع ُٕ 

اظذشِاساخ ُػٌٔح. وةٔاء غٌٌه، ًِوٕ ًٌِعذشِشًٕ أْ ًؼصٌىا غٌى غائذ أكٍ ُٕ اًِتٌغ اًِعذشِش أصال. االظذشِاساخ 

ِاس فٍ األظىاق اًِاًٌح وغٌى اًِعذشِشًٕ أْ ًذسهىا أْ كٌِح االظذشِاس دخظؼ ًػذد ُٕ اًِخاػش اًِشدتؼح ةاالظذش

 ًِوٕ أْ دلٍ أو دشدفؼ فٍ أي وكر. 

ًٌغ اًِلصىد ُٕ هزٖ اًىسٌلح دلذًّ اًِشىسج فٍ ُظاي االظذشِاساخ اًشخصٌح ألٓها ال دأخز فٍ االغذتاس األهذاف 

شخص ُػٌٕ كذ ًعذٌّ هزٖ اًىسٌلح. ًظث غٌى اًِعذشِشًٕ  االظذشِاسًح أو اًىطؼ اًِاًٍ أو االػذٌاطاخ اًِؼذدج ألي

أخز اًِشىسج اًِاًٌح، واًلآىٌٓح أو اًظشًتٌح ةشأْ االظذشادٌظٌاخ االظذشِاسًح أو ُذي ُالئِح االظذشِاس فٍ أوساق ُاًٌح، 

 أو اظذشِاسًح أخشي اًذٍ ٓاكشذها أو اوصر ةها هزٖ اًىسٌلح. 

اًصٔادًم اًذٍ دشغث فٍ االظذشِاس فٌها، ًشطى اًشطىع إًى ششوغ وأػواَ ًِضًذ ُٕ اًِػٌىُاخ واًذفاصٌٍ ػىي 

اًصٔادًم راخ اًصٌح ودلشأها ةػٔاًح، ةِا فٍ رًى كعّ اًِخاػش ًٌصٔذوق اًِعذهذف. ٓعخح ُٕ اًششوغ واألػواَ 

 ًظٌِؼ اًصٔادًم  ُذاغ غٌى اًِىكؼ اإلًوذشوٍٓ ًششهح االظذشِاس هاةٌذاي. 

ٌذاي طٔتا إًى طٔث ُؼ اًششهاخ اًذاةػح ًها وُىظفٌها، ًٌعر ُعؤوًح غٕ أي خعائش ُتاششج أو إْ ششهح االظذشِاس هاة

دتػٌح أو األطشاس اًذٍ كذ دٔشأ ةشوٍ ُتاشش أو غٌش ُتاششغٕ أي اظذخذاَ ًٌِػٌىُاخ اًىاسدج فٍ هزٖ اًىسٌلح. هزٖ 

 اًىسٌلح واًذىصٌاخ اًىاسدج ةها غٌش كاةٌح ًٌذغٌٌش دوْ إشػاس ُعتم. 

شهح االظذشِاس هاةٌذاي ال دذؼٍِ أًح ُعؤوًٌح غٕ دؼذًص اًِػٌىُاخ اًىاسدج فٍ هزٖ اًىسٌلح. إْ هزٖ اًىسٌلح ًٌعر ش

ُىطهه أو ُػذج ًٌذىصًؼ أو الظذخذاُها ُٕ كتٍ أي شخص أو هٌاْ  ظىاء ُىاػٕ أو ُلٌّ ًلؼ فٍ أي ُواْ، أو دوًح، أو 

ًؼ أو أًشش أو اًذىافش أو االظذخذاَ ُخاًفًا ًٌلآىْ و ًذؼٌث ُٕ ششهح ةٌذ أو أًح والًح كظائٌح أخشي، ًوىْ هزا اًذىص

االظذشِاس هاةٌذاي أو أي ُٕ فشوغها اًلٌاَ ةاًذعظٌٍ أو إظذٌفاء أي ششغ ُٕ ششوغ اًذشخٌص طِٕ دٌى اًتٌذ أو 

 اًعٌؼح اًلظائٌح.
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 مٌٌون رًاي شػودي 021مدفوع ملفٌة ةرأس ماي مصاهمة 

 (37-11156وثرخٌص هٌئة اًصوق اًماًٌة ركم ) 0101022662س.ت. ركم 

 طرًم اًمٌى فهد -اًػلٌم 

 00120اًرًاض  – 3555ص.ب. 

 8282-124 800هاثف7 

 2653-489 11 966+  فاهض7

 ثصوٌف اًصهم
 

 ًون اًجصوٌف اًػائد اًمجوكؼ اًشرح اًجوصٌة

 %71+اغٌى ُٕ  % خالي اإلسٔى غشش شهش اًلادُح71+أغٌى ُٕ  اًِعذهذف غائذ اًعهّأْ ًوىْ ُظِىع  شراء
 

 

 %71+% اًى 01+ % خالي اإلسٔى غشش شهش اًلادُح71+% و 01+ُا ةٌٕ   اًِعذهذف  أْ ًوىْ ُظِىع غائذ اًعهّ ثجمٌؼ
 

 

 %01% اًى +01 - اإلسٔى غشش شهش اًلادُح% خالي 01-% وظاًث 01  ُاةٌٕ  اًِعذهذف  أْ ًوىْ ُظِىع غائذ اًعهّ محاًد
 

 

 %01-% اًى 71- % خالي اإلسٔى غشش شهش اًلادُح71-% و ظاًث 01-ظٌتٌا ُا ةٌٕ ظاًث   اًِعذهذف  أْ ًوىْ ُظِىع غائذ اًعهّ ثلٌٌص
 

 

 %71-اكٍ ُٕ  % خالي اإلسٔى غشش شهش اًلادُح71-ظٌتٌا دوْ   اًِعذهذف  أْ ًوىْ ُظِىع غائذ اًعهّ ةٌؼ
 

 
 


