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 7182ؼ اًراةثػٌٌم غٌى هجائج اًرةؼ 
 

خٌص خللر اًشسهح ازةاح صافٌح ةٔهاًح  ;710ُٕ غاَ  اًساةؼغٕ أًذائج اًِاًٌح ًٌسةؼ  اًتٔى االهٌٍ أغٌٕ

أزةاح  هِا أزدفػر%. 9.7 كدزٖ ةازدفاع :710فٍ غاَ  ٌٌُىْ زًاي ;70,=ٌٌُىْ زًاي ُلاةٍ  17>,=اًػاَ 

% ُلازٓح ةاًسةؼ اًِِاسٍ ُٕ اًػاَ >.00% ُلازٓح ةاًسةؼ اًظاةم و 71.7ةٔظتح  ;710ًػاَ  اًساةؼاًسةؼ 

خالي اًفذسج اًداًٌح ُلازٓح ُؼ اًفذسج اًِِاسٌح ُٕ  اًسةػٌح فٍ أزةاخها االزدفاعاًظاةم، أزجػر اًشسهح 

 وُصازًف األخسي واالدازًح اًػِىٌُح اًػٌٌِاخ واًِصسوفاخ ُصازًف اجِاًٍ آخفاض ًىاًػاَ اًظاةم ا

 االطذشِازاخ. كٌِح فٍ االٓخفاض خظائس ُخصص و اًذِىًٍ خظائس ُخصص آخفع وهرًى. اًسوادث
 

خٌص ازدفؼ صافٍ اًسةؼ  ،اًِدٌٌٌٕ دىكػاخ واألكسب ةٌٕ دىكػادٔاُذىافلح ُؼ  اًتٔى االهٌٍأدر ٓذائج 

% فٍ خٌٕ ازدفػر غٕ ُذىطؽ دىكػاخ اًِدٌٌٌٕ ةٔظتح كازةر ُٕ ;.:اًفػٌٍ غٕ دىكػادٔا ةٔظتح 

ٔذائج أظهسخ اطذِسازًح دتاػؤ أًِى فٍ األٓشؼح اًسئٌظٌح %. زغّ أًذائج اًجٌدج ًٌتٔى اال أْ ا00ً

 ًٌتٌغ %>.1ةٔظتح  ;710الي غاَ اًخاصح خ اًػِىالخ ُٕ اًدخٍ صافًٌٍتٔى ةشوٍ غاَ، خٌص أزدفؼ 

 إجِاًٍ دلٌٌص ُٕ اًتٔى ودِوٕ . :710زًاي خالي غاَ  ٌٌُىْ 07,991 ُلازٓح ةـ زًاي ٌٌُىْ 0::,07

 ددلٌم فٍ زئٌظٍ ةشوٍ طاهّ ُا وهى اًظاةم اًػاَ ُٕ اًِِاسٌح ةاًفذسج ُلازٓح اًػٌٌِاخ ُصازًف

 فٍ زًاي ٌٌُاز =880.8 ُلاةٍ زًاي ٌٌُاز ;>.887 اًتٔى ُىجىداخ ةٌغر هِا اًتٔى، ٓذائج فٍ االزدفاع

 اًى اًذِىًٍ ُدفظح آخفظر اًِلاةٍ فٍ ،%1.9 كدزٖ ةازدفاع اًظاةم اًػاَ ُٕ اًِِاسٌح اًفذسج ٓهاًح

 ةٌغر ةٔظتح اًظاةم اًػاَ ُٕ اًِِاسٌح اًفذسج ٓهاًح فٍ زًاي ٌٌُاز =797.9 ُلاةٍ زًاي ٌٌُاز 77.=78

 فٍ زًاي ٌٌُاز 7:.709 ُلاةٍ زًاي ٌٌُاز 8=.>71 ًذتٌغ% 7.0 ةٔظتح اًػِالء ودائؼ هرًى ودساجػر% ;.0

 اطذتػاد ةػد) اًِظاهٌِٕ خلىق اجِاًٍ اْ اًى اًتٔى أشاز هِا اًظاةم، اًػاَ ُٕ اًِِاسٌح اًفذسج ٓهاًح

 111,; صوىن االوًى اًشسًدح دشٍِ زًاي ٌٌُىْ 7,180: ةٌغ كد اًداًٌح اًفذسج خالي( االكٌٌح خلىق

 .زًاي ٌٌُىْ
 

% زغّ 1>اطذلساز ُظذىي ٓظتح اًلسوض اًى اًىدائؼ ًٌتٔى غٌى أطاض طٔىي غٕ ُظذىًاخ  ًالخظ

 اًتٔى أْ ٓػذلد دساجؼ اًىدائؼ ةٔظتح أغٌى ُٕ دساجؼ اًلسوض، وهى ًتلى أكٍ ُٕ ُذىطؽ اًلؼاع هوٍ،

 وةػىائد أهتس ةشوٍ اًدوىٌُح اًصوىن دىفس وطؽ وذًى االطذشِازاخ ٓدى اًظٌىًح ةذىجٌه كاَ كد

 اًفذسج خالي ةاًصافٍ اًذِىًٍ خظائس ُخصص آخفاض ، هِا دجدز االشازج اًى;710 غاَ خالي جراةح

 ةآخفاض اًظاةم وذًى اًػاَ ُٕ اًِِاسٌح ًٌفذسج زًاي ٌٌُىْ 70=,0 ُلاةٍ زًاي، ٌٌُىْ 8:>,0 اًداًٌح

 اًذٍ اًذددًاخ أهتس طٌظٍ هِا اًداًٌح، االكذصادًح األوطاع ظٍ فٍ اًجاةٍ أُس ًػد ُا وهى %.7.9 كدزٖ

 ٓظتح غٌى واًظٌؼسج ةاًٌِِوح اًلؼاع أزةاح ِٓى ُؼ دذِشى ةىدٌسج ًٌِٔى اًػىدج فٍ اًتٔى ًىاجهها

 اًلسوض ُدفظح غٌى طٌتا ًٔػوع كد اًري اًوٌٍ االكذصاد ِٓى ًذتاػؤ ٓظسا اًِذػشسج اًلسوض

 اًػِالء ودائؼ شهدخ خٌص ًٌتٔى اًػِالء ودائؼ ِٓى غىدج اًى اطافح. اًِذػشسج اًلسوض ٓظتح وازدفاع

 .اًِاطٌٌٕ اًػإٌُ خالي ًٌذساجؼ اطذِسازا
 

 غٌى وةٔاء ًالزدفاع، ػفٌف ٌٍُ ُؼ اًلادُح شهسا غشس االسٍٔ خالي اًتٔى أداء فٍ اطذلساز ٓذىكؼ

 اًظػس وٓددز ُداًدج دتلى األهٌٍ ًتٔى ٓظسدٔا فئْ االطذشِاز ُٕ اًِذىكػه واًػىائد اًِخاػس

 .ًٌظهّ زًاي 11.:9 ُظذهدف اًى
 

 مٌخص اًوجائج اًصووًة

 مجوكؼ 7181 7182 7182 7182 اًصوة اًموجهٌة فٍ دًصمتر )مٌٌون(

 448,309 443,870 441,490 448,640 اًموجودات

 300,599 308,940 315,620 323,870 اًػمالء ودائؼ

 244,743 249,230 253,590 252,940 اًلروض

 14,174 13,661 13,550 12,582 صافٍ دخٍ اًػموالت اًخاصة

 18,899 18,345 18,647 17,486 اًػمٌٌات دخٍ

 10,303 9,802 9,317 9,089 صافٍ اًرةح

 5.15 1=.8 4.66 4.54 رةحٌة اًصهم

 اًِصدز< ٓذائج اًشسهح و دلدًساخ االطذشِاز هاةٌذاي     

  محاًد            اًجصوٌف

 22.11          اًصػر اًمصجهدف

 00.>9 اًصػر اًحاًٍ

 %7:.7- هصتة اًػائد اًمجوكؼ

 مػٌومات غى اًشرهة

  زًاي 00.>9 اًظػس

 زًاي ٌٌُىْ  771.11,:00 اًلٌِح اًظىكٌح

 ٌٌُىْ 7,111.11 غدد األطهّ

  زًاي 1=.=9 اطتىع 97األغٌى ًِدج 

  زًاي 11.;7 اطتىع 97األدٓى ًِدج 

 % :9.9 األداء ُٔر ةداًح اًػاَ

  زًاي 1=.8 شهس 07زةدٌح اًظهّ 

  0.17  ُػاٍُ ةٌذا

 اًِصدز< دداوي، االطذشِاز هاةٌذاي 

 >710 فتساًس 9فٍ  هِا* 

 

 اًمالن اًرئٌصٌى

 %=88.7 اًػاُح االطذشِازاخ صٔدوق

 %01.18 ًٌذلاغد اًػاُح اًِؤطظح

 %01.11 االجذِاغٌه ًٌذأٌُاخ اًػاُه اًِؤطظه

 اًِصدز< دداوي 

 >710 فتساًس 9* هِا فٍ 

 

 (811أداء اًصهم )غٌى هلطة أشاس 

 

 دداوياًِصدز< 

 

 مورر اًرةحٌة و اًلٌمة اًدفجرًة

 

 َأزكااًِصدز< 
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 إخالء اًمصؤوًٌة

 

هرٖ اًىسٌلح أغدخ ُٕ كتٍ شسهح اإلطذشِاز ًألوزاق اًِاًٌح واًىطاػح ) االطذشِاز هاةٌذاي( فٍ ُدًٔح اًسًاض، فٍ 

اًٌِِوح اًػسةٌح اًظػىدًح. وهٍ ُػدٖ ًالطذخداَ اًػاَ ًػِالء شسهح االطذشِاز هاةٌذاي وال ًجىش إغادج دىشًػها أو إغادج 

 ي شوٍ أو ػسًلح، دوْ ُىافلح خؼٌح صسًدح ُٕ شسهح االطذشِاز هاةٌذاي. إزطاًها أو ٓشسها، جصئٌا أو ةاًواٍُ، ةأ

اطذالَ وُساجػح وسٌلح اًتدص هرٖ دشوٍ ُىافلذى غٌى غدَ إغادج دىشًؼ أو إغادج إزطاي أو اإلفصاح ًألخسًٕ غٕ 

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

 ُٕ كتٍ شسهح االطذشِاز هاةٌذاي. 

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

 ُٔذجاخ اطذشِازًح أخسي ُذػٌلح ةذٌى األوزاق اًِاًٌح أو االطذشِازاخ. 

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

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

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

إْ األداء اًظاةم ًٌع ةاًظسوزج دًٌاًل غٌى األداء فٍ اًِظذلتٍ. ًجث غٌى اًِظذشِسًٕ ُالخظح أْ اًسةذ اًِذدلم ُٕ 

هرٖ األوزاق اًِاًٌح أو غٌسها ُٕ االطذشِازاخ، إْ وجدخ، كد دذلٌث، هِا أْ األطػاز أو كٌِح دٌى األوزاق اًِاًٌح 

واالطذشِازاخ كد دسدفؼ أو دٔخفع. أْ اًذلٌتاخ فٍ أطػاز اًصسف ًها آساز طٌتٌح غٌى اًلٌِح أو اًشِٕ، أو اًسةذ أًادج ُٕ 

اطذشِازاخ ُػٌٔح. وةٔاء غٌٌه، ًِوٕ ًٌِظذشِسًٕ أْ ًدصٌىا غٌى غائد أكٍ ُٕ اًِتٌغ اًِظذشِس أصال. االطذشِازاخ 

ِاز فٍ األطىاق اًِاًٌح وغٌى اًِظذشِسًٕ أْ ًدزهىا أْ كٌِح االطذشِاز دخظؼ ًػدد ُٕ اًِخاػس اًِسدتؼح ةاالطذش

 ًِوٕ أْ دلٍ أو دسدفؼ فٍ أي وكر. 

ًٌع اًِلصىد ُٕ هرٖ اًىسٌلح دلدًّ اًِشىزج فٍ ُجاي االطذشِازاخ اًشخصٌح ألٓها ال دأخر فٍ االغذتاز األهداف 

شخص ُػٌٕ كد ًظذٌّ هرٖ اًىسٌلح. ًجث غٌى اًِظذشِسًٕ  االطذشِازًح أو اًىطؼ اًِاًٍ أو االخذٌاجاخ اًِدددج ألي

أخر اًِشىزج اًِاًٌح، واًلآىٌٓح أو اًظسًتٌح ةشأْ االطذسادٌجٌاخ االطذشِازًح أو ُدي ُالئِح االطذشِاز فٍ أوزاق ُاًٌح، 

 أو اطذشِازًح أخسي اًذٍ ٓاكشذها أو اوصر ةها هرٖ اًىسٌلح. 

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

اًصٔادًم ذاخ اًصٌح ودلسأها ةػٔاًح، ةِا فٍ ذًى كظّ اًِخاػس ًٌصٔدوق اًِظذهدف. ٓظخح ُٕ اًشسوغ واألخواَ 

 ًجٌِؼ اًصٔادًم  ُذاح غٌى اًِىكؼ اإلًوذسوٍٓ ًشسهح االطذشِاز هاةٌذاي. 

ٌذاي جٔتا إًى جٔث ُؼ اًشسهاخ اًذاةػح ًها وُىظفٌها، ًٌظر ُظؤوًح غٕ أي خظائس ُتاشسج أو إْ شسهح االطذشِاز هاة

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

 اًىسٌلح واًذىصٌاخ اًىازدج ةها غٌس كاةٌح ًٌذغٌٌس دوْ إشػاز ُظتم. 

سهح االطذشِاز هاةٌذاي ال دذدٍِ أًح ُظؤوًٌح غٕ دددًص اًِػٌىُاخ اًىازدج فٍ هرٖ اًىسٌلح. إْ هرٖ اًىسٌلح ًٌظر ش

ُىجهه أو ُػدج ًٌذىشًؼ أو الطذخداُها ُٕ كتٍ أي شخص أو هٌاْ  طىاء ُىاػٕ أو ُلٌّ ًلؼ فٍ أي ُواْ، أو دوًح، أو 

ًؼ أو أًشس أو اًذىافس أو االطذخداَ ُخاًفًا ًٌلآىْ و ًذؼٌث ُٕ شسهح ةٌد أو أًح والًح كظائٌح أخسي، ًوىْ هرا اًذىش

االطذشِاز هاةٌذاي أو أي ُٕ فسوغها اًلٌاَ ةاًذظجٌٍ أو إطذٌفاء أي شسغ ُٕ شسوغ اًذسخٌص طِٕ دٌى اًتٌد أو 

 اًظٌؼح اًلظائٌح.

  

 
 
 
 

 خاًد ةى غتداًحفٌظ فــدا 

 كظّ األةداز ودلدًّ اًِشىزج   -ُدًس أوي 

  9934ددىًٌح   254-7666 11 966+

kfeda@icap.com.sa 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

شرهة شػودًة   –شرهة االشجثمار ًألوراق اًماًٌة واًوشاطة )االشجثمار هاةٌجاي( 

 مٌٌون رًاي شػودي 721مدفوع ملفٌة ةرأس ماي مصاهمة 

 (37-11156وثرخٌص هٌئة اًصوق اًماًٌة ركم ) 8181722002س.ت. ركم 

 طرًم اًمٌى فهد -اًػلٌم 

 88427اًرًاض  – 2111ص.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 ُٕ  اًِظذهدف غائد اًظهّأْ ًوىْ ُجِىع  شراء
 

 

 %71+% اًى 01+ % خالي اإلسٔى غشس شهس اًلادُح71+% و 01+ُا ةٌٕ   اًِظذهدف  أْ ًوىْ ُجِىع غائد اًظهّ ثجمٌؼ
 

 

 %01% اًى +01 - اإلسٔى غشس شهس اًلادُح% خالي 01-% وطاًث 01  ُاةٌٕ  اًِظذهدف  أْ ًوىْ ُجِىع غائد اًظهّ محاًد
 

 

 %01-% اًى 71- % خالي اإلسٔى غشس شهس اًلادُح71-% و طاًث 01-طٌتٌا ُا ةٌٕ طاًث   اًِظذهدف  أْ ًوىْ ُجِىع غائد اًظهّ ثلٌٌص
 

 

 %71-اكٍ ُٕ  % خالي اإلسٔى غشس شهس اًلادُح71-طٌتٌا دوْ   اًِظذهدف  أْ ًوىْ ُجِىع غائد اًظهّ ةٌؼ
 

 
 


