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 7102ؼ اًراةثػٌٌم غٌى هجائج اًرةؼ 

خٌص خللر اًشسهح ازةاح صافٌح  7102ُٕ غاَ  اًساةؼأًذائج اًِاًٌح ًٌسةؼ  اًساجدٍ ُصسف أغٌٔر

هِا %. 07.7 كدزٖ ازدفاعة 7102فٍ غاَ  ٌٌُىْ زًاي8,126 ٌٌُىْ زًاي ُلاةٍ 9,121  اًػاَةٔهاًح 

% ُلازٓح ةاًسةؼ 8..0 ُلازٓح ةاًسةؼ اًساةم و %8.3ةٔستح  7102ًػاَ  اًساةؼأزةاح اًسةؼ  ازدفؼ

خالي اًفذسج اًداًٌح ُلازٓح ُؼ  اًسةػٌح فٍ أزةاخها زدفاعاالاًِِاسٍ ُٕ اًػاَ اًساةم، أزجػر اًشسهح 

 اًفذسج اًِِاسٌح ُٕ اًػاَ اًساةم اًى غدج أستاب ُٕ أهِها:

 اًدخٍ افٍص ازدفاع إًى زئٌسٍ ةشوٍ ذًى وًػىد اًػٌٌِاخ دخٍ إجِاًٍ ازدفاع ُٕ 

 .ةٔستح االخسي اًػٌٌِاخ دخٍ إًى ةاإلطافح واالسذشِازاخ اًذِىًٍ

 ُخصصاخ آخفاض إًى زئٌس ةشوٍ ذًى وًػىد اًػٌٌِاخ، ُصازًف إجِاًٍ آخفع 

 .االئذِاْ خسائس

 األٓشؼح فٍ كىي ِٓى أًذائج أظهسخ خٌص دىكػادٔاُذىافلح ُؼ  اًساجدٍ ُصسف أدر ٓذائج 

ٌٌُاز  20..33ٌٌُاز زًاي ُلاةٍ  313.07اًى  اًِصسف ُىجىداخ ِٓر خٌص ًٌِصسف، اًسئٌسٌح

 اًذِىًٍ ُدفظح ازدفػر هِا%، 0.1 كدزها ازدفاع ةٔستح اًساةم اًػاَ ُٕ اًفذسج ًٔفسزًاي 

 %، 3.8ٌٌُاز زًاي ةٔستح ازدفاع كدزها  ...771ٌٌُاز زًاي ُلاةٍ  733.31اًساةؼ اًى  اًسةؼ ةٔهاًح

 ٌٌُاز زًاي. 723ِالء غٔد ُسذىي اًػ ودائؼ واسذلسخ

 87.3ُلازٓح ةـ % 83.3 ُسذىي اًى ًذصٍ ةٔهاًح اًػاَ اًىدائؼ اًى اًلسوض ٓستح ازدفاع ًالخظ

 هِا ًٌِصسف، اًلسوض فٍ وازدفاع اًىدائؼ اسذلساز ظٍ فٍ االزدفاع هرا أدى، 7102فٍ غاَ 

 ُلاةٍ زًاي، ٌٌُىْ 07,380 غتًٌٌ %2.0اًػاَ ةٔستح  ةٔهاًح واالسذشِاز اًذِىًٍ دخٍ ازدفؼ

هِا دجدز االشازج اًى أْ اًِصسف اسذؼاع  ،اًساةم اًػاَ ُٕ اًِِاسٌح ًٌفذسج زًاي ٌٌُىْ 00,230

 اًساةم اًػاَ ُٕ اًِِاسٌح اًفذسج ُؼ ُلازٓح% 72.8 ةٔستح االئذِاْ خسائس ُخصصاخ عٌخفُٕ د

 ًىاجهها اًذٍ اًذددًاخ أهتس سٌظٍ اًداًٌح، االكذصادًح األوطاع ظٍ فٍ اًجاةٍ أُس ًػد ُا وهى

 ٓظسا اًِذػشسج اًلسوض ٓستح غٌى واًسٌؼسج اطافٌح ودائؼ اسلؼاب غٌى اًِشاةسج فٍ اًِصسف

 ٓدى اًسٌىًح ةذىجٌه كاَ كد اًتٔى أْهِا ٓػذلد  .األفساد كؼاع غٌى اًِصسف أغِاي أغٌث ًذسهص

 7102 غاَ خالي جراةح ػىائدوة أهتس ةشوٍ اًدوىٌُح اًصوىن دىفس وسؽ وذًى االسذشِازاخ

 خالي اسذِساٖ ٓػذلد ُا وهى ودخفٌع ُخصصاخ خسائس االدِاْ اًِذػشسج اًلسوض دأسٌس ُٕ خفف

 .7108 غاَ

 اسذِساز ُٕ ُسذفٌدجاًِلتٌح  اًفذسج خالي ًالزدفاع ٌٍُ ُؼ اًِصسف أداء فٍ اسذلساز وٓذىكؼ

 اًسهّ سػس ازدفؼاًػاَ،  هرا خالي داخاًسٔ ُٕ اًِصًد ةئصداز اًسػىدًح اًػسةٌح اًٌِِوح خوىُح

 اًِذىكػه واًػىائد اًِخاػس غٌى وةٔاء ،%87.. ةٔستح" ةذجٌِؼ" غٌٌه واًذىصٌح األخٌس دلسًسٓا ُٔر

 وػىًٍ اًِذىسؽ اًِدي غٌى اًى "ُداًدج" اًساجدٍ ًِصسف ٓظسدٔا ٓددز فئٓٔا  االسذشِاز ُٕ

  .يزًا 23.23 اًى ًٌسهّ اًِسذهدف اًسػس وٓددز األجٍ

 مٌخص اًوجائج اًصووًة

 مجوكؼ 7102 7102 7102 7102 اًصوة اًموجهٌة فٍ دًصمتر )مٌٌون(

 347,120 343,120 339,710 316,000 اًموجودات

 276,280 273,060 272,590 258,000 اًػمالء ودائؼ

 240,000 233,540 224,990 210,000 اًجموًٍ اشجثمارات

 16,537 15,905 15,341 13,746 اًػمٌٌات دخٍ اجماًٍ

 12,864 12,029 11,223 9,956 واًجموًٍ االشجثمارات مى اًدخٍ صافٍ

 9,595 9,121 8,126 7,130 صافٍ اًرةح

 5.91 5.61 5.00 4.39 رةحٌة اًصهم

 اًِصدز: ٓذائج اًشسهح و دلدًساخ االسذشِاز هاةٌذاي     

  محاًد            اًجصوٌف

          75.75          اًصػر اًمصجهدف

 20.13 اًصػر اًحاًٍ

 %2.27 هصتة اًػائد اًمجوكؼ

 مػٌومات غى اًشرهة

  زًاي 20.13 اًسػس

 زًاي ٌٌُىْ  003,132.73 اًلٌِح اًسىكٌح

 ٌٌُىْ 0,273.11 غدد األسهّ

  زًاي 0022. استىع 37األغٌى ًِدج 

  زًاي 0020. استىع 37األدٓى ًِدج 

 % 3... األداء ُٔر ةداًح اًػاَ

  زًاي 3.20 شهس 07ٌح اًسهّ زةد

  0.87  ُػاٍُ ةٌذا

 اًِصدز: دداوي، االسذشِاز هاةٌذاي 

 7108 فتساًس 00فٍ  هِا* 

 

 اًمالن اًرئٌصٌى

 %.01.0 االجذِاغٌه ًٌذأٌُاخ اًػاُه اًِؤسسه

 اًِصدز: دداوي 

 7108 فتساًس 00* هِا فٍ 

 

 (011أداء اًصهم )غٌى هلطة أشاس 

 

 دداوياًِصدز: 

 

 مورر اًرةحٌة و اًلٌمة اًدفجرًة

 

 َأزكااًِصدز: 
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 إخالء اًمصؤوًٌة

 

هرٖ اًىسٌلح أغدخ ُٕ كتٍ شسهح اإلسذشِاز ًألوزاق اًِاًٌح واًىساػح ) االسذشِاز هاةٌذاي( فٍ ُدًٔح اًسًاض، فٍ 

وال ًجىش إغادج دىشًػها أو إغادج  اًٌِِوح اًػسةٌح اًسػىدًح. وهٍ ُػدٖ ًالسذخداَ اًػاَ ًػِالء شسهح االسذشِاز هاةٌذاي

 إزساًها أو ٓشسها، جصئٌا أو ةاًواٍُ، ةأي شوٍ أو ػسًلح، دوْ ُىافلح خؼٌح صسًدح ُٕ شسهح االسذشِاز هاةٌذاي. 

سٌلح اًتدص هرٖ دشوٍ ُىافلذى غٌى غدَ إغادج دىشًؼ أو إغادج إزساي أو اإلفصاح ًألخسًٕ غٕ اسذالَ وُساجػح و

اًِدذىًاخ واألزاء، واألسذٔذاجاخ أو اًِػٌىُاخ اًىازدج فٍ هرٖ اًىسٌلح كتٍ اًوشف اًػٌٍٔ غٕ ُشٍ هرٖ اًِػٌىُاخ 

 ُٕ كتٍ شسهح االسذشِاز هاةٌذاي. 

فٍ هرٖ اًىسٌلح ال دشوٍ غسطًا وال دػذتسدغىج ُلدُه ًشساء أو ةٌؼ أًح أوزاق ُاًٌح أو هِا أْ اًِػٌىُاخ واألزاء اًىازدٖ 

 ُٔذجاخ اسذشِازًح أخسي ُذػٌلح ةذٌى األوزاق اًِاًٌح أو االسذشِازاخ. 

أغدخ هرٖ اًىسٌلح ةاسذخداَ اًتٌآاخ واًِػٌىُاخ اًذٍ دّ جِػها ُٕ ُصادز ُىسىق ةها وال ٓلدَ أي طِآاخ )صسًدح أو 

طٌِٔح( أو وغىد وال ٓذدٍِ أي ُسؤوًٌح أو دتػاخ غٕ دكح أو اهذِاي دٌى اًِػٌىُاخ اًِلدُح. هِا أْ شسهح االسذشِاز 

 هاةٌذاي ال دلس ةأْ اًِػٌىُاخ اًذٍ دذظِٔها هرٖ اًىسٌلح غٌس ُظٌٌح أو خاًٌه ُٕ األخؼاء أو ُٔاستح ألي غسض ُػٌٕ. 

األداء فٍ اًِسذلتٍ. ًجث غٌى اًِسذشِسًٕ ُالخظح أْ اًسةذ اًِذدلم ُٕ  إْ األداء اًساةم ًٌس ةاًظسوزج دًٌاًل غٌى

هرٖ األوزاق اًِاًٌح أو غٌسها ُٕ االسذشِازاخ، إْ وجدخ، كد دذلٌث، هِا أْ األسػاز أو كٌِح دٌى األوزاق اًِاًٌح 

ِح أو اًشِٕ، أو اًسةذ أًادج ُٕ واالسذشِازاخ كد دسدفؼ أو دٔخفع. أْ اًذلٌتاخ فٍ أسػاز اًصسف ًها آساز سٌتٌح غٌى اًلٌ

اسذشِازاخ ُػٌٔح. وةٔاء غٌٌه، ًِوٕ ًٌِسذشِسًٕ أْ ًدصٌىا غٌى غائد أكٍ ُٕ اًِتٌغ اًِسذشِس أصال. االسذشِازاخ 

دخظؼ ًػدد ُٕ اًِخاػس اًِسدتؼح ةاالسذشِاز فٍ األسىاق اًِاًٌح وغٌى اًِسذشِسًٕ أْ ًدزهىا أْ كٌِح االسذشِاز 

 دسدفؼ فٍ أي وكر. ًِوٕ أْ دلٍ أو 

ًٌس اًِلصىد ُٕ هرٖ اًىسٌلح دلدًّ اًِشىزج فٍ ُجاي االسذشِازاخ اًشخصٌح ألٓها ال دأخر فٍ االغذتاز األهداف 

االسذشِازًح أو اًىطؼ اًِاًٍ أو االخذٌاجاخ اًِدددج ألي شخص ُػٌٕ كد ًسذٌّ هرٖ اًىسٌلح. ًجث غٌى اًِسذشِسًٕ 

أو اًظسًتٌح ةشأْ االسذسادٌجٌاخ االسذشِازًح أو ُدي ُالئِح االسذشِاز فٍ أوزاق ُاًٌح،  أخر اًِشىزج اًِاًٌح، واًلآىٌٓح

 أو اسذشِازًح أخسي اًذٍ ٓاكشذها أو اوصر ةها هرٖ اًىسٌلح. 

ًِصًد ُٕ اًِػٌىُاخ واًذفاصٌٍ خىي اًصٔادًم اًذٍ دسغث فٍ االسذشِاز فٌها، ًسجى اًسجىع إًى شسوغ وأخواَ 

ٌح ودلسأها ةػٔاًح، ةِا فٍ ذًى كسّ اًِخاػس ًٌصٔدوق اًِسذهدف. ٓسخح ُٕ اًشسوغ واألخواَ اًصٔادًم ذاخ اًص

 ًجٌِؼ اًصٔادًم  ُذاح غٌى اًِىكؼ اإلًوذسوٍٓ ًشسهح االسذشِاز هاةٌذاي. 

أو إْ شسهح االسذشِاز هاةٌذاي جٔتا إًى جٔث ُؼ اًشسهاخ اًذاةػح ًها وُىظفٌها، ًٌسر ُسؤوًح غٕ أي خسائس ُتاشسج 

دتػٌح أو األطساز اًذٍ كد دٔشأ ةشوٍ ُتاشس أو غٌس ُتاشسغٕ أي اسذخداَ ًٌِػٌىُاخ اًىازدج فٍ هرٖ اًىسٌلح. هرٖ 

 اًىسٌلح واًذىصٌاخ اًىازدج ةها غٌس كاةٌح ًٌذغٌٌس دوْ إشػاز ُستم. 

لح. إْ هرٖ اًىسٌلح ًٌسر شسهح االسذشِاز هاةٌذاي ال دذدٍِ أًح ُسؤوًٌح غٕ دددًص اًِػٌىُاخ اًىازدج فٍ هرٖ اًىسٌ

ُىجهه أو ُػدج ًٌذىشًؼ أو السذخداُها ُٕ كتٍ أي شخص أو هٌاْ  سىاء ُىاػٕ أو ُلٌّ ًلؼ فٍ أي ُواْ، أو دوًح، أو 

ةٌد أو أًح والًح كظائٌح أخسي، ًوىْ هرا اًذىشًؼ أو أًشس أو اًذىافس أو االسذخداَ ُخاًفًا ًٌلآىْ و ًذؼٌث ُٕ شسهح 

ذاي أو أي ُٕ فسوغها اًلٌاَ ةاًذسجٌٍ أو إسذٌفاء أي شسغ ُٕ شسوغ اًذسخٌص طِٕ دٌى اًتٌد أو االسذشِاز هاةٌ

 اًسٌؼح اًلظائٌح.

  

 
 
 
 

 خاًد ةى غتداًحفٌظ فــدا 

 كسّ األةداز ودلدًّ اًِشىزج   -ُدًس أوي 

  3334ددىًٌح   254-7666 11 966+
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شرهة شػودًة   –شرهة االشجثمار ًألوراق اًماًٌة واًوشاطة )االشجثمار هاةٌجاي( 

 مٌٌون رًاي شػودي 721ملفٌة ةرأس ماي مدفوع مصاهمة 

 (37-11156وثرخٌص هٌئة اًصوق اًماًٌة ركم ) 0101722002س.ت. ركم 

 طرًم اًمٌى فهد -اًػلٌم 

 00427اًرًاض  – 2222ص.ب. 

 8282-124 800هاثف: 

 2653-489 11 966+  فاهض:

 ثصوٌف اًصهم
 

 ًون اًجصوٌف اًػائد اًمجوكؼ اًشرح اًجوصٌة

 %71+اغٌى ُٕ  % خالي اإلسٔى غشس شهس اًلادُح71+أغٌى ُٕ  اًِسذهدف أْ ًوىْ ُجِىع غائد اًسهّ شراء
 

 

 %71+% اًى 01+ % خالي اإلسٔى غشس شهس اًلادُح71+% و 01+ٌٕ ُا ة  اًِسذهدف  أْ ًوىْ ُجِىع غائد اًسهّ ثجمٌؼ
 

 

 %01% اًى +01 - % خالي اإلسٔى غشس شهس اًلادُح01-% وساًث 01  ُاةٌٕ  اًِسذهدف  أْ ًوىْ ُجِىع غائد اًسهّ محاًد
 

 

 %01-% اًى 71- ٔى غشس شهس اًلادُح% خالي اإلس71-% و ساًث 01-سٌتٌا ُا ةٌٕ ساًث   اًِسذهدف  أْ ًوىْ ُجِىع غائد اًسهّ ثلٌٌص
 

 

 %71-اكٍ ُٕ  % خالي اإلسٔى غشس شهس اًلادُح71-سٌتٌا دوْ   اًِسذهدف  أْ ًوىْ ُجِىع غائد اًسهّ ةٌؼ
 

 
 


