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 7153ؼ اًراةثػٌٌم غٌى هجائج اًرةؼ 

خٌز خللخ اًشسهت ازباح صافٌت  7102ُٕ غاَ  اًسابؼغٕ أًحائج اًِاًٌت ًٌسبؼ ُصسف اإلِٓاء  أغٌٕ

هِا %. 3... كدزٖ بازجفاع 7106فٍ غاَ  ٌٌُىْ زًاي 0,217ٌٌُىْ زًاي ُلابٍ  7,100اًػاَ بٔهاًت 

% ُلازٓت باًسبؼ 23..9% ُلازٓت باًسبؼ اًسابم و 2...بٔسبت  7102ًػاَ  اًسابؼأزباح اًسبؼ  أزجفػخ

خالي اًفحسة اًداًٌت ُلازٓت ُؼ  اًسبػٌت فٍ أزباخها االزجفاعاًِِاذٍ ُٕ اًػاَ اًسابم، أزجػخ اًشسهت 

 جبادي دخٍ إًى باإلطافت واالسحرِاز اًحِىًٍ دخٍ ازجفاع اًى اًفحسة اًِِاذٌت ُٕ اًػاَ اًسابم

 .اًِصسفٌت اًخدُاث وزسىَ اًػِالث

 ِٓى أًحائج أظهسث ،اًِدٌٌٌٕ جىكػاث وُحىسؽ جىكػاجٔاُصسف اإلِٓاء ُحىافلت ُؼ أجخ ٓحائج 

ٌٌُاز زًاي   002.10اًى  اًِصسف ُىجىداث ِٓخ خٌز ًٌِصسف، اًسئٌسٌت األٓشؼت فٍ كىي

 ازجفػخ هِا%، 3.9 كدزها ازجفاع بٔسبت اًسابم اًػاَ ُٕ اًفحسة ًٔفسٌٌُاز زًاي  .019.2ُلابٍ 

ٌٌُاز زًاي بٔسبت ازجفاع  0..21 ُلابٌٌٍُاز زًاي   23.16اًسابؼ اًى  اًسبؼ بٔهاًت اًحِىًٍ ُدفظت

زًاي بٔسبت ِٓى  ٌٌُاز  91.60ٌٌُاز زًاي ُلازٓت بـ   93.12اًػِالء  ودائؼ وججاوشث %، 07.9كدزها 

 ُٕ اًفحسة ٓفس خالي% 3... ججاوشث بٔسبت اًِصسف أزباح صافٍ ِٓى ساهّ ُِا % 01.2بٌغخ 

 .7106 غاَ

 خالي وُحسازع ُظؼسد بشوٍ باًِصسف االكساض وُدفظت واًهىاُش اًسٌىًت جدسٕ ًالخظ

 ازجفاع فٍ ٓحٌجت اًِصسف ًىاجهها كد اًحٍ اًحددًاث أهبس أخد ًوىْ كد ُِا اًِاطٌت األغىاَ

 اًِحػرسة ًٌلسوض أًسبت أْ خٌز اًوٌٍ االكحصاد ِٓى ًحباػؤ ٓظسا ُسحلبال اًِحػرسة اًلسوض

 ٌٌُىْ 211 جحجاوش بلٌِت 7102 غاَ خالي اًِخصصاث غصش اًِصسف أْزغّ أْ  %0 دوْ جسحلس

ٓػحلد أْ  إال أٓٔا .% 021 جحجاوش جغؼٌت وبٔسبت زًاي ٌٌُاز 0.2 إًى اًِخصصاث إجِاًٍ ًٌصٍ زًاي

 أهبس بشوٍ اًدوىٌُت اًصوىن جىفس وسؽ وذًى سحرِازاثالا ٓدى اًسٌىًت بحىجٌه كاَ كد اًبٔى

وهى ُا ٓػحلد اسحِساٖ خالي غاَ ًخفف ُٕ جأذٌس اًلسوض اًِحػرسة  7102 خالي غاَ جرابت وبػىائد

ًحصٍ بٔهاًت ، خٌز اسحِسث ٓسبت اًلسوض اًى اًىدائؼ باالٓخفاض خالي اًسبػٌٕ األخٌسًٕ 7109

 % وهٍ أكٍ ُٕ اًدد األغٌى اًِسِىح به ُٕ ُؤسست أًلد.99.26اًػاَ اًى 

 اًخاصت اًػِىالث صافٍ بِٔى ُدغىُا اًػاَ خالي اًِصسف أداء فٍ اًحدسٕ ُٕ اًِصًد ٓحىكؼ

ُسحفٌدة ُٕ اسحِساز خوىُت اًٌِِوت اًػسبٌت اًسػىدًت بئصداز  اًحشغٌٌٌت األٓشؼت ًجٌِؼ

 ٓسبت زفؼ ججدز االشازة اًى أْ اًِصسف كد اججه اًى هِا ،داث خالي هرا اًػاَاًِصًد ُٕ اًسٔ

 ُؼ جصأُا ُحىافلا ُؼ جىكػاجٔا فٍ جلسًسٓا األخٌس فٍ شهس أهحىبس وذًى ًٌسهّ اًِىشغت األزباح

 اًفحسة خالي باًلؼاع اًػاٌُت اًبٔىن أغٌب جىجه ُؼ جِاشٌابشوٍ غاَ و اًِصسف أزباح ازجفاع

 أْ خٌز) زًاي ًٌسهّ 1.91زًاي ًٌسهّ اًى  1.21خٌز ازجفػخ األزباح اًِىشغت ُٕ  اًِاطٌت

 غٕ جسحلس اًسابلت سٔىاث اًرالد خالي ًٌِصسف األزباح صافٍ اًى اًحىشًػاث ٓسبت ُحىسؽ

 واًػىائد اًِخاػس غٌى وبٔاء ،7109وهى ُحىافم ُؼ جلدًساجٔا ًسبدٌت اًِصسف ًػاَ  %(29 ُسحىي

 وػىًٍ اًِحىسؽ اًِدي غٌى ُداًدة جبلى اإلِٓاء ًِصسف ٓظسجٔا فئْ سحرِازاال ُٕ اًِحىكػه

 .زًاي 70.22 اًى ًٌسهّ وٓددد اًسػس اًِسحهدف األجٍ

 مٌخص اًوجائج اًصووًة

 مجوكؼ 7154 7153 7152 7151 اًصوة اًموجهٌة فٍ دًصمتر )مٌٌون(

 072.21 002.10 104.73 88.72 اًموجودات

 39.92 93.12 80.61 65.69 اًػمالء ودائؼ

 92.11 23.16 70.31 57.01 اًجموًٍ اشجثمارات

 2..9,36 1..2.,9 3,327.8 3,062.7 اًػمٌٌات دخٍ اجماًٍ

 370.0,. 1..93,. 7,627.1 2,278.7 واًجموًٍ االشجثمارات مى اًدخٍ صافٍ

 7,916.1 7,100.1 1,502.3 1,470.0 صافٍ اًرةح

0.61 9..0 1.00 8.0 رةحٌة اًصهم 

 اًِصدز: ٓحائج اًشسهت و جلدًساث االسحرِاز هابٌحاي     

  محاًد            اًجصوٌف

 75.31          اًصػر اًمصجهدف

 71.66 اًصػر اًحاًٍ

 %2.79 هصتة اًػائد اًمجوكؼ

 مػٌومات غى اًشرهة

  زًاي 71.66 اًسػس

 زًاي ٌٌُىْ  1,331.11. اًلٌِت اًسىكٌت

 ٌٌُىْ 0,211.11 غدد األسهّ

  زًاي 71.96 اسبىع 27األغٌى ًِدة 

  زًاي 09.11 اسبىع 27األدٓى ًِدة 

 % 9.11 األداء ُٔر بداًت اًػاَ

  زًاي 9..0 شهس 07زبدٌت اًسهّ 

  0.12  ُػاٍُ بٌحا

 اًِصدز: جداوي، االسحرِاز هابٌحاي 

 7109 فبساًس 7فٍ  هِا* 

 

 اًمالن اًرئٌصٌى

 %01.20 ًٌحلاغد اًػاُت اًِؤسست

 %01.11 اًػاُت االسحرِازاث صٔدوق

 %2.01 االجحِاغٌه ًٌحأٌُاث اًػاُه اًِؤسسه

 اًِصدز: جداوي 

 7109 فبساًس 7* هِا فٍ 

 

 (511أداء اًصهم )غٌى هلطة أشاس 

 

 جداوياًِصدز: 

 

 مورر اًرةحٌة و اًلٌمة اًدفجرًة

 

 َأزكااًِصدز: 
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 إخالء اًمصؤوًٌة

 

هرٖ اًىذٌلت أغدث ُٕ كبٍ شسهت اإلسحرِاز ًألوزاق اًِاًٌت واًىساػت ) االسحرِاز هابٌحاي( فٍ ُدًٔت اًسًاض، فٍ 

اًٌِِوت اًػسبٌت اًسػىدًت. وهٍ ُػدٖ ًالسحخداَ اًػاَ ًػِالء شسهت االسحرِاز هابٌحاي وال ًجىش إغادة جىشًػها أو إغادة 

 ي شوٍ أو ػسًلت، دوْ ُىافلت خؼٌت صسًدت ُٕ شسهت االسحرِاز هابٌحاي. إزساًها أو ٓشسها، جصئٌا أو باًواٍُ، بأ

اسحالَ وُساجػت وذٌلت اًبدز هرٖ جشوٍ ُىافلحى غٌى غدَ إغادة جىشًؼ أو إغادة إزساي أو اإلفصاح ًألخسًٕ غٕ 

رٍ هرٖ اًِػٌىُاث اًِدحىًاث واألزاء، واألسحٔحاجاث أو اًِػٌىُاث اًىازدة فٍ هرٖ اًىذٌلت كبٍ اًوشف اًػٌٍٔ غٕ ُ

 ُٕ كبٍ شسهت االسحرِاز هابٌحاي. 

هِا أْ اًِػٌىُاث واألزاء اًىازدٖ فٍ هرٖ اًىذٌلت ال جشوٍ غسطًا وال جػحبسدغىة ُلدُه ًشساء أو بٌؼ أًت أوزاق ُاًٌت أو 

 ُٔحجاث اسحرِازًت أخسي ُحػٌلت بحٌى األوزاق اًِاًٌت أو االسحرِازاث. 

اًبٌآاث واًِػٌىُاث اًحٍ جّ جِػها ُٕ ُصادز ُىذىق بها وال ٓلدَ أي طِآاث )صسًدت أو أغدث هرٖ اًىذٌلت باسحخداَ 

طٌِٔت( أو وغىد وال ٓحدٍِ أي ُسؤوًٌت أو جبػاث غٕ دكت أو اهحِاي جٌى اًِػٌىُاث اًِلدُت. هِا أْ شسهت االسحرِاز 

 خاًٌه ُٕ األخؼاء أو ُٔاسبت ألي غسض ُػٌٕ. هابٌحاي ال جلس بأْ اًِػٌىُاث اًحٍ جحظِٔها هرٖ اًىذٌلت غٌس ُظٌٌت أو 

إْ األداء اًسابم ًٌس باًظسوزة دًٌاًل غٌى األداء فٍ اًِسحلبٍ. ًجب غٌى اًِسحرِسًٕ ُالخظت أْ اًسبذ اًِحدلم ُٕ 

هرٖ األوزاق اًِاًٌت أو غٌسها ُٕ االسحرِازاث، إْ وجدث، كد جحلٌب، هِا أْ األسػاز أو كٌِت جٌى األوزاق اًِاًٌت 

واالسحرِازاث كد جسجفؼ أو جٔخفع. أْ اًحلٌباث فٍ أسػاز اًصسف ًها آذاز سٌبٌت غٌى اًلٌِت أو اًرِٕ، أو اًسبذ أًاجج ُٕ 

اسحرِازاث ُػٌٔت. وبٔاء غٌٌه، ًِوٕ ًٌِسحرِسًٕ أْ ًدصٌىا غٌى غائد أكٍ ُٕ اًِبٌغ اًِسحرِس أصال. االسحرِازاث 

ِاز فٍ األسىاق اًِاًٌت وغٌى اًِسحرِسًٕ أْ ًدزهىا أْ كٌِت االسحرِاز جخظؼ ًػدد ُٕ اًِخاػس اًِسجبؼت باالسحر

 ًِوٕ أْ جلٍ أو جسجفؼ فٍ أي وكخ. 

ًٌس اًِلصىد ُٕ هرٖ اًىذٌلت جلدًّ اًِشىزة فٍ ُجاي االسحرِازاث اًشخصٌت ألٓها ال جأخر فٍ االغحباز األهداف 

شخص ُػٌٕ كد ًسحٌّ هرٖ اًىذٌلت. ًجب غٌى اًِسحرِسًٕ  االسحرِازًت أو اًىطؼ اًِاًٍ أو االخحٌاجاث اًِدددة ألي

أخر اًِشىزة اًِاًٌت، واًلآىٌٓت أو اًظسًبٌت بشأْ االسحساجٌجٌاث االسحرِازًت أو ُدي ُالئِت االسحرِاز فٍ أوزاق ُاًٌت، 

 أو اسحرِازًت أخسي اًحٍ ٓاكشحها أو اوصخ بها هرٖ اًىذٌلت. 

اًصٔادًم اًحٍ جسغب فٍ االسحرِاز فٌها، ًسجى اًسجىع إًى شسوغ وأخواَ ًِصًد ُٕ اًِػٌىُاث واًحفاصٌٍ خىي 

اًصٔادًم ذاث اًصٌت وجلسأها بػٔاًت، بِا فٍ ذًى كسّ اًِخاػس ًٌصٔدوق اًِسحهدف. ٓسخت ُٕ اًشسوغ واألخواَ 

 ًجٌِؼ اًصٔادًم  ُحاح غٌى اًِىكؼ اإلًوحسوٍٓ ًشسهت االسحرِاز هابٌحاي. 

ٌحاي جٔبا إًى جٔب ُؼ اًشسهاث اًحابػت ًها وُىظفٌها، ًٌسخ ُسؤوًت غٕ أي خسائس ُباشسة أو إْ شسهت االسحرِاز هاب

جبػٌت أو األطساز اًحٍ كد جٔشأ بشوٍ ُباشس أو غٌس ُباشسغٕ أي اسحخداَ ًٌِػٌىُاث اًىازدة فٍ هرٖ اًىذٌلت. هرٖ 

 اًىذٌلت واًحىصٌاث اًىازدة بها غٌس كابٌت ًٌحغٌٌس دوْ إشػاز ُسبم. 

سهت االسحرِاز هابٌحاي ال جحدٍِ أًت ُسؤوًٌت غٕ جددًز اًِػٌىُاث اًىازدة فٍ هرٖ اًىذٌلت. إْ هرٖ اًىذٌلت ًٌسخ ش

ُىجهه أو ُػدة ًٌحىشًؼ أو السحخداُها ُٕ كبٍ أي شخص أو هٌاْ  سىاء ُىاػٕ أو ُلٌّ ًلؼ فٍ أي ُواْ، أو دوًت، أو 

ًؼ أو أًشس أو اًحىافس أو االسحخداَ ُخاًفًا ًٌلآىْ و ًحؼٌب ُٕ شسهت بٌد أو أًت والًت كظائٌت أخسي، ًوىْ هرا اًحىش

االسحرِاز هابٌحاي أو أي ُٕ فسوغها اًلٌاَ باًحسجٌٍ أو إسحٌفاء أي شسغ ُٕ شسوغ اًحسخٌص طِٕ جٌى اًبٌد أو 

 اًسٌؼت اًلظائٌت.

  

 
 
 
 

 خاًد ةى غتداًحفٌظ فــدا 

 كسّ األبداد وجلدًّ اًِشىزة   -ُدًس أوي 

  2234جدىًٌت   254-7666 11 966+
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شرهة شػودًة   –شرهة االشجثمار ًألوراق اًماًٌة واًوشاطة )االشجثمار هاةٌجاي( 

 مٌٌون رًاي شػودي 711مدفوع ملفٌة ةرأس ماي مصاهمة 

 (37-11156وثرخٌص هٌئة اًصوق اًماًٌة ركم ) 5151721551س.ت. ركم 

 طرًم اًمٌى فهد -اًػلٌم 

 55417اًرًاض  – 2444ص.ب. 

 8282-124 800هاثف6 

 2653-489 11 966+  فاهض6

 ثصوٌف اًصهم
 

 ًون اًجصوٌف اًػائد اًمجوكؼ اًشرح اًجوصٌة

 %71+اغٌى ُٕ  % خالي اإلذٔى غشس شهس اًلادُت71+أغٌى ُٕ  اًِسحهدف غائد اًسهّأْ ًوىْ ُجِىع  شراء
 

 

 %71+% اًى 01+ % خالي اإلذٔى غشس شهس اًلادُت71+% و 01+ُا بٌٕ   اًِسحهدف  أْ ًوىْ ُجِىع غائد اًسهّ ثجمٌؼ
 

 

 %01% اًى +01 - اإلذٔى غشس شهس اًلادُت% خالي 01-% وساًب 01  ُابٌٕ  اًِسحهدف  أْ ًوىْ ُجِىع غائد اًسهّ محاًد
 

 

 %01-% اًى 71- % خالي اإلذٔى غشس شهس اًلادُت71-% و ساًب 01-سٌبٌا ُا بٌٕ ساًب   اًِسحهدف  أْ ًوىْ ُجِىع غائد اًسهّ ثلٌٌص
 

 

 %71-اكٍ ُٕ  % خالي اإلذٔى غشس شهس اًلادُت71-سٌبٌا دوْ   اًِسحهدف  أْ ًوىْ ُجِىع غائد اًسهّ ةٌؼ
 

 
 


