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 7044ؼ اًراةثػٌٌم غٌى هجائج اًرةؼ 
 

ػٌص ػللر  ;710ىُ عاو  امساةععُ امَذائع اميامٌح منسةع  امعشًٌ هللا عتد أسىاقشسكح  أعنَر

 :710فٍ عاو  ىنٌىٌ زًال ;81>77ىنٌىٌ زًال ىلاةه  1>8>88امعاو امشسكح ازةاغ ضافٌح ةَهاًح 

% ىلازٍح ةامسةع امساةم >018ةَستح  ;710معاو  امساةعأزةاغ امسةع  ركيا ازدفع%8 >8:= كدزِ ةازدفاع

خالل  امسةعٌح فٍ أزةاػها زدفاعاال% ىلازٍح ةامسةع اميياسه ىُ امعاو امساةم، أزطعر امشسكح  74.7و 

 امفذسج امؼامٌح ىلازٍح ىع امفذسج اميياسنح ىُ امعاو امساةم امى عدج أستاب ىُ أهيها<

 8وامظدًدج املائيح امفسوع ىُ اميتٌعاخ ٍيى 

 ُ8امسةؽ هاىش دؼس 

 8امذأطٌس ىساػاخ شًادج ٍذٌظح امذأطٌس ٍشاؽ إًساداخ شًادج 

 ُ8امخاسسج األٍشؿح ةعؼ إًلاف ٍذٌظح وامصىٌنح امذاةعح امشسكاخ أداء دؼس 

 وكىع ٍذٌظح شىٌنح شسكح فٍ خسازج دسظٌه دػيَر اميلاةنح امفذسج ٍذائعدظدز االشازج امى أٌ 

كيا دػيَر ٍذائع هرا  زًال ىنٌىٌ :8> اميلاةنح امفذسج ٍذائع عنى أسسِ ةنغ ىطاٍعها أػد فٍ ػسًم

 عاو ىُ امشامص امسةع خالل ػائه ىدًَح فٍ دظازي ىظيع ةٌع عُ ٍذظر امذٍ اميذكسزج غٌس ازةاغامعاو 

 8=0008 امفذسج عنى منيظيع وامذشغٌنٍ امسأسيامٍ منسةؽ اميامٍ األسس ةنغ وكد ،مشسكح ;710

 اميؼننٌُ دىكعاخ وىذىسـ دىكعادَا ىُأعنى  أسىاق عتدهللا امعشًٌأدر ٍذائع شسكح 8 زًال ىنٌىٌ

 امسَىاخ فٍ منَيى فسص امشسكح أىاو شال ىا ، % عُ دىكعادَا=7ضافٍ امسةؽ ةَستح  ازدفعػٌص 

 ػٌص أكتس سىكٌح ػطظ عنى واالسذؼىاذ امخازطٌح ةامذىسعاخ اسذيسازها خالل ىُ املادىح

 امشسكح خؿـ ًدعً ىا وهى امعسةٌح ىطس طيهىزًح فٍ ;7 زكً امفسع افذذاغ ىُ امشسكح ديكَر

 االسذيساز ىُ امشسكح ديكَر كيا ،فسع =>0ػٌص ةنغ عدد فسوع امشسكح ةَهاًح امعاو  امذىسعٌح

 ىيا امذشغٌنٌح امغٌس اميطسوفاخ عنى وامسٌؿسج امسةؽ وضافٍ امسةؽ اطيامٍ هىاىش ةذؼسٌُ

 اسذيسازها ػال فٍ امذشغٌه كفائح سذساهً اميسذلتنٌح، وخؿذها منشسكح اميامٍ اميسكص ًدعً

 امعيامح عنى امسسىو ىشه ككه املؿاع عنى دؤسس كد امذٍ امسنتٌح امعىاىه أسس دخفٌف ىُ

 امَهائٍ امخسوض ٍذٌظح امسكاٍٍ امَيى ىعدل واٍخفاع اميػافح املٌيح غسًتح دؿتٌم وةدء األطَتٌح

 8املؿاع فٍ امسعىدج ٍستح شًادج امى اغافح األطاٍث امعاىنٌُ ىُ كتٌس معدد

 وهى امعاو خالل ىنؼىف ةشكه امذكامٌف وخفؼ االٍفاق دسشٌد امى امشسكح إدازج دىطه مَا ًذػؽ

 فسوع ٍيى ٍستح ىذىسـ كيا دظدز االشازج امى اٍه ةنغ املادىح، امذؼدًاخ ميىاطهح اًظاةٍ أىس

 منفسع امدخه اطيامٍ ٍيى اسذيساز امى اغافح سَىًا% 08 األخٌسج سَىاخ األزةع خالل امشسكح

 سىكٌح ػطظ عنى االسذؼىاذ خالل ىُ اميتٌعاخ شًادج عنى امشسكح عصو عنى ًدل ىا امىاػد،

 اميينكح، وخازض داخه أكتس

 عنى ٍتلٍ امعشًٌ عتدهللا أسىاق شسكح فٍ االسذشياز ىُ اميذىكعه وامعىائد اميخاؾس عنى وةَاء

 ةاعذيادٍا وذمك منسهً زًال 079879 امى ىسذهدف سعسام وٍؼدز امشسكح مسهً ةامؼٌاد دىضٌذَا

 اميخطىىح امَلدًح امذدفلاخ ٍيىذض ةاسذخداو ىذساوًح أوشاٌ اسذخداو عنى منشسكح دلٌٌيَا فٍ

 8 األزةاغ ىكسز وىػاعف امدفذسًح املٌيح وىػاعف

 

 مٌخص اًوجائج اًصووًة

 مجوكؼ 7045 7044 7043 7042 اًصوة اًموجهٌة فٍ دًصمتر )مٌٌون(

 9,007 8,041 7,015 6,036 إًرادات

 1,621 1,441 1,212 998 اًرةح اإلجماًٍ

 342 322 237 210 اًرةح اًجشغٌٌٍ

 437 449 228 231 صافٍ اًرةح

 9.71 9.97 5.07 5.13 رةحٌة اًصهم

 اميطدز< ٍذائع امشسكح و دلدًساخ االسذشياز كاةٌذال     

  محاًد            اًجصوٌف

 422572          اًصػر اًمصجهدف

 123.82 اًصػر اًحاًٍ

 %877= هصتة اًػائد اًمجوكؼ

 رهةشمػٌومات غى اً

  زًال 123.82 امسعس

 زًال ىنٌىٌ  5,571.90 املٌيح امسىكٌح

 ىنٌىٌ 0089. عدد األسهً

  زًال =0007. استىع 97األعنى ميدج 

  زًال 001189 استىع 97األدٍى ميدج 

 % 0.67 األداء ىَر ةداًح امعاو

  زًال ;=8= شهس 07زةؼٌح امسهً 

  ;018  ىعاىه ةٌذا

 كاةٌذالاميطدز< دداول، االسذشياز  

 >710 فتساًس 9فٍ  كيا* 

 

 اًمالن اًرئٌصٌى

 %::8;7 املاةػه امعشًٌ شسكح

 %:87: طذياعٌه اال منذاىٌَاخ امعاىه اميؤسسه

 %811: امعشًٌ عنٍ ضامؽ عتدهللا

 اميطدز< دداول 

 >710 فتساًس 9* كيا فٍ 

 

 (400أداء اًصهم )غٌى هلطة أشاس 

 

 دداولاميطدز< 

 

 اًلٌمة اًدفجرًةمورر اًرةحٌة و 

 

 وأزكااميطدز< 



 

  

 أشواق غتد هللا اًػثٌم شرهة

 1004رمز اًشرهة7 

Feb 7
th

 | امسعىدًح امذظصئح  2018 
                                                                      

2 | P a g e  
 

 

 إخالء اًمصؤوًٌة

 

هرِ امىسٌلح أعدخ ىُ كته شسكح اإلسذشياز مألوزاق اميامٌح وامىساؾح ) االسذشياز كاةٌذال( فٍ ىدًَح امسًاع، فٍ 

اميينكح امعسةٌح امسعىدًح8 وهٍ ىعدِ مالسذخداو امعاو معيالء شسكح االسذشياز كاةٌذال وال ًظىش إعادج دىشًعها أو إعادج 

 ي شكه أو ؾسًلح، دوٌ ىىافلح خؿٌح ضسًؼح ىُ شسكح االسذشياز كاةٌذال8 إزسامها أو ٍشسها، طصئٌا أو ةامكاىه، ةأ

اسذالو وىساطعح وسٌلح امتؼص هرِ دشكه ىىافلذك عنى عدو إعادج دىشًع أو إعادج إزسال أو اإلفطاغ مألخسًُ عُ 

شه هرِ اميعنىىاخ اميؼذىًاخ واألزاء، واألسذَذاطاخ أو اميعنىىاخ امىازدج فٍ هرِ امىسٌلح كته امكشف امعنٍَ عُ ى

 ىُ كته شسكح االسذشياز كاةٌذال8 

كيا أٌ اميعنىىاخ واألزاء امىازدِ فٍ هرِ امىسٌلح ال دشكه عسغًا وال دعذتسدعىج ىلدىه مشساء أو ةٌع أًح أوزاق ىامٌح أو 

 ىَذظاخ اسذشيازًح أخسي ىذعنلح ةذنك األوزاق اميامٌح أو االسذشيازاخ8 

امتٌاٍاخ واميعنىىاخ امذٍ دً طيعها ىُ ىطادز ىىسىق ةها وال ٍلدو أي غياٍاخ )ضسًؼح أو أعدخ هرِ امىسٌلح ةاسذخداو 

غيٌَح( أو وعىد وال ٍذؼيه أي ىسؤومٌح أو دتعاخ عُ دكح أو اكذيال دنك اميعنىىاخ اميلدىح8 كيا أٌ شسكح االسذشياز 

 خامٌه ىُ األخؿاء أو ىَاستح ألي غسع ىع8ٌُ كاةٌذال ال دلس ةأٌ اميعنىىاخ امذٍ دذػيَها هرِ امىسٌلح غٌس ىػننح أو 

إٌ األداء امساةم مٌس ةامػسوزج دمٌاًل عنى األداء فٍ اميسذلته8 ًظث عنى اميسذشيسًُ ىالػكح أٌ امسةؽ اميذؼلم ىُ 

هرِ األوزاق اميامٌح أو غٌسها ىُ االسذشيازاخ، إٌ وطدخ، كد دذلنث، كيا أٌ األسعاز أو كٌيح دنك األوزاق اميامٌح 

واالسذشيازاخ كد دسدفع أو دَخفؼ8 أٌ امذلنتاخ فٍ أسعاز امطسف مها آساز سنتٌح عنى املٌيح أو امشيُ، أو امسةؽ امَادع ىُ 

اسذشيازاخ ىعٌَح8 وةَاء عنٌه، ًيكُ منيسذشيسًُ أٌ ًؼطنىا عنى عائد أكه ىُ اميتنغ اميسذشيس أضال8 االسذشيازاخ 

ياز فٍ األسىاق اميامٌح وعنى اميسذشيسًُ أٌ ًدزكىا أٌ كٌيح االسذشياز دخػع معدد ىُ اميخاؾس اميسدتؿح ةاالسذش

 ًيكُ أٌ دله أو دسدفع فٍ أي وكر8 

مٌس اميلطىد ىُ هرِ امىسٌلح دلدًً اميشىزج فٍ ىظال االسذشيازاخ امشخطٌح ألٍها ال دأخر فٍ االعذتاز األهداف 

شخظ ىعٌُ كد ًسذنً هرِ امىسٌلح8 ًظث عنى اميسذشيسًُ  االسذشيازًح أو امىغع اميامٍ أو االػذٌاطاخ اميؼددج ألي

أخر اميشىزج اميامٌح، واملاٍىٌٍح أو امػسًتٌح ةشأٌ االسذسادٌظٌاخ االسذشيازًح أو ىدي ىالئيح االسذشياز فٍ أوزاق ىامٌح، 

 أو اسذشيازًح أخسي امذٍ ٍاكشذها أو اوضر ةها هرِ امىسٌلح8 

امطَادًم امذٍ دسغث فٍ االسذشياز فٌها، ًسطى امسطىع إمى شسوؽ وأػكاو ميصًد ىُ اميعنىىاخ وامذفاضٌه ػىل 

امطَادًم ذاخ امطنح ودلسأها ةعَاًح، ةيا فٍ ذمك كسً اميخاؾس منطَدوق اميسذهدف8 ٍسخح ىُ امشسوؽ واألػكاو 

 مظيٌع امطَادًم  ىذاغ عنى اميىكع اإلمكذسوٍٍ مشسكح االسذشياز كاةٌذال8 

ٌذال طَتا إمى طَث ىع امشسكاخ امذاةعح مها وىىقفٌها، مٌسر ىسؤومح عُ أي خسائس ىتاشسج أو إٌ شسكح االسذشياز كاة

دتعٌح أو األغساز امذٍ كد دَشأ ةشكه ىتاشس أو غٌس ىتاشسعُ أي اسذخداو منيعنىىاخ امىازدج فٍ هرِ امىسٌلح8 هرِ 

 امىسٌلح وامذىضٌاخ امىازدج ةها غٌس كاةنح منذغٌٌس دوٌ إشعاز ىستم8 

سكح االسذشياز كاةٌذال ال دذؼيه أًح ىسؤومٌح عُ دؼدًص اميعنىىاخ امىازدج فٍ هرِ امىسٌلح8 إٌ هرِ امىسٌلح مٌسر ش

ىىطهه أو ىعدج منذىشًع أو السذخداىها ىُ كته أي شخظ أو كٌاٌ  سىاء ىىاؾُ أو ىلًٌ ًلع فٍ أي ىكاٌ، أو دومح، أو 

ًع أو امَشس أو امذىافس أو االسذخداو ىخامفًا منلاٍىٌ و ًذؿنث ىُ شسكح ةند أو أًح والًح كػائٌح أخسي، ًكىٌ هرا امذىش

االسذشياز كاةٌذال أو أي ىُ فسوعها املٌاو ةامذسظٌه أو إسذٌفاء أي شسؽ ىُ شسوؽ امذسخٌظ غيُ دنك امتند أو 

 امسنؿح املػائٌح8

  

 
 
 
 

 خاًد ةى غتداًحفٌظ فــدا 

 كسً األةؼاز ودلدًً اميشىزج   -ىدًس أول 

  9934دؼىًنح   254-7666 11 966+
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 مٌٌون رًاي شػودي 720مدفوع ملفٌة ةرأس ماي مصاهمة 

 (37-11156وثرخٌص هٌئة اًصوق اًماًٌة ركم ) 4040722662س5ت5 ركم 

 طرًم اًمٌى فهد -اًػلٌم 

 44127اًرًاض  – 3555ص5ب5 

 8282-124 800هاثف7 

 2653-489 11 966+  فاهض7

 ثصوٌف اًصهم
 

 ًون اًجصوٌف اًػائد اًمجوكؼ اًشرح اًجوصٌة

 %71+اعنى ىُ  % خالل اإلسَى عشس شهس املادىح71+أعنى ىُ  اميسذهدف عائد امسهًأٌ ًكىٌ ىظيىع  شراء
 

 

 %71+% امى 01+ % خالل اإلسَى عشس شهس املادىح71+% و 01+ىا ةٌُ   اميسذهدف  أٌ ًكىٌ ىظيىع عائد امسهً ثجمٌؼ
 

 

 %01% امى +01 - اإلسَى عشس شهس املادىح% خالل 01-% وسامث 01  ىاةٌُ  اميسذهدف  أٌ ًكىٌ ىظيىع عائد امسهً محاًد
 

 

 %01-% امى 71- % خالل اإلسَى عشس شهس املادىح71-% و سامث 01-سنتٌا ىا ةٌُ سامث   اميسذهدف  أٌ ًكىٌ ىظيىع عائد امسهً ثلٌٌص
 

 

 %71-اكه ىُ  % خالل اإلسَى عشس شهس املادىح71-سنتٌا دوٌ   اميسذهدف  أٌ ًكىٌ ىظيىع عائد امسهً ةٌؼ
 

 
 


