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 7102ؼ اًزاةثػٌٌم غٌى هجائج اًزةؼ 

ػٌص ػللر  7102ىُ غاو  امساةؼغُ امَذائع اميامٌح منسةؼ  امغرائٌح منخدىاخ هسفى شسكح  أغنَر

 7102فٍ غاو  ىنٌىٌ زًال 702.51ىنٌىٌ زًال ىلاةه  711.12امػاو امشسكح ازةاغ صافٌح ةَهاًح 

% ىلازٍح ةامسةؼ 02.52ةَستح  7102مػاو  امساةؼأزةاغ امسةؼ  دساطػر فٍ ػٌُ%. 0.1 كدزِ ةاٍخفاض

 فٍ أزةاػها االٍخفاض% ىلازٍح ةامسةؼ اميياسه ىُ امػاو امساةم، أزطػر امشسكح 05.50امساةم و 

 امتٌؼ ىصازًف ازدفاع ُ امػاو امساةم امىامفذسج اميياسنح ىخالل امفذسج امؼامٌح ىلازٍح ىؼ  امسةػٌح

 .امذيىًنٌح وامَفلاخ االدازًح واميصسوفاخ وامذسىًم

ةيػادل اٍؼساف ةنغ  اميؼننٌُ دىكػاخ واألكسب ةٌُ دىكػادَا ىذىافلح ىؼ هسفٍأدر ٍذائع شسكح 

 غنى ةدوزِ طغؽ امري غاو ةشكه امشسكح ىَذظاخ غنى امؼنث طػف اسذيساز ًالػظ%، 0.5

 ػٌص  فسوغها غدد شًادج فٍ امشسكح اسذيساز زغً امياطٌح امفذسج خالل منفسع اميتٌػاخ ىذىسؽ

 دَيى مً امشسكح اًساداخ أٌ اال 7102 غاو خالل ىؼػً 75 وافذذاغ امذىسؼ ىُ امشسكح رديكَ

 سىق فٍ امشدًدج اميَافسح أٌ، كيا زًال ىنٌىٌ 0,052 ىسذىي غَد واسذلسخ امػاو هرا خالل

 ةشكه امسىق أوطاع ىُ وةامسغً امفذسج، خالل امَيى ىُ امشسكح ديكُ دوٌ ػال امسسًػح امىطتاخ

 خالل مالزدفاع ػفٌف ىٌه ىؼ امسةؽ اطيامٍ هاىش غنى اميؼافظح ىُ امشسكح ديكَر فلد غاو

 اٍخفاض فٍ االكتس امدوز مها كاٌ امذيىًنٌح وامَفلاخ وامذسىًم امتٌؼ ىصازًف ازدفاع أٌ اال امػاو،

 اًساداخ ٍيى غنى سنتٌا دؤسس كد ةدوزها وامذٍ امذؼدًاخ ىُ امػدًد امشسكح سذىاطه امسةؽ، صافٍ

 ةامشسكح امػاىنح األطَتٌح امػيامح غنى امسسىو دكامٌف سذسدفؼ ػٌص ،7100 غاو ىؼنؼ امشسكح

 مػدد امَهائٍ امخسوض ٍذٌظح امسكاٍٍ امَيى ىػدل واٍخفاض اميظافح املٌيح طسًتح دؼتٌم وةدأ

 امشسائٌح املىج ىُ دؼد وامذٍ ألفسادم امؼاكح أسػاز دػدًه إمى إطافح األطاٍث امػاىنٌُ ىُ كتٌس

 امى ةاالطافح امسػىدًح امػسةٌح اميينكح فٍ وامػالواخ امتدالخ إغادج ىُ امسغً غنى امسىق فٍ

 .اميىاػُ ػساب

 ًصاامفساٍش ةَظاو هسفٍ ميؼاغً فسع وأول خازطٌا مهسفٍ األول امفسعديكَر امشسكح ىُ افذذاغ 

وةَستح ىُ اميذىكؼ اسذيساز امشسكح فٍ امذىسؼ خال امػاو  ،فٍ شهس دًسيتس ةَغالدًش ةدومح

 555% ػٌص ًتنغ غدد فسوع امشسكح امؼامٍ 2ىلازةح ىُ ٍستح امذىسػاخ امساةلح غَد ىسذىي 

 001 ةيتنغ ىساةؼح اسالىٌح ادفاكٌح دخلغ ػٌص امسىكٌح ػصذها مذػصًص امشسكح سػىود فسع.

منذىسػاخ  اميامى األسس ًَػكس أٌ اميذىكؼ وىُاالسذشيازًح،  خؼؼها همذيىً وذمك زًال ىنٌىٌ

 وصافى اميتٌػاخ كٌيح ازدفاع فى ىذيشالا  املادىح امفذساخ غنى 7102امذٍ ػدسر خالل غاو 

 .امسةؽ

 ىُ اميذىكػه وامػىائد اميخاػس غنى وةَاء امػاو، هرا خالل امشسكح أداء فٍ اسذلساز ٍذىكؼ

واالةلاء " ىؼاًد" امغرائٌح منخدىاخ هسفٍ شسكح مسهً دىصٌذَا غنى ةاالةلاء كيَا االسذشياز

 منشسكح دلٌٌيَا فٍ ةاغذيادٍا وذمك منسهً زًال 25.51 دوٌ دغٌس غَد يسذهدفام سػسغنى ام

 املٌيح وىظاغف اميخصىىح امَلدًح امذدفلاخ ٍيىذض ةاسذخداو ىذساوًح أوشاٌ اسذخداو غنى

 . األزةاغ ىكسز وىظاغف امدفذسًح

 

 مٌخص اًوجائج اًصووًة

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

 0,020 0,050 1,157 1,077 إًزادات

 525 527 341 321 اًزةح اإلجماًٍ

 775 705 751 208 اًزةح اًجشغٌٌٍ

 700 711 218 203 صافٍ اًزةح

 5.72 5.15 3.36 3.13 رةحٌة اًصهم

 اميصدز: ٍذائع امشسكح و دلدًساخ االسذشياز كاةٌذال     

  محاًد            اًجصوٌف

         49.50             اًصػز اًمصجهدف

 25.55 اًصػز اًحاًٍ

 %5.05 هصتة اًػائد اًمجوكؼ

 مػٌومات غى اًشزهة

  زًال 25.55 امسػس

 زًال ىنٌىٌ    2,933.24     املٌيح امسىكٌح

 ىنٌىٌ 22.20 غدد األسهً

  زًال 20.25 استىع 57األغنى ميدج 

  زًال 0025. استىع 57األدٍى ميدج 

 %  0.25- األداء ىَر ةداًح امػاو

  زًال 5.15 شهس 07زةؼٌح امسهً 

  1.20  ىػاىه ةٌذا

 اميصدز: دداول، االسذشياز كاةٌذال 

 7100 فتساًس  07فٍ  كيا* 

 

 اًمالن اًزئٌصٌى

 %25.11 صافىال ىظيىغه شسكه

 %71.51 امسػٌد ىؼيد ػيد اػيد

 اميصدز: دداول 

 7100 فتساًس  07كيا فٍ  * 

 

 (011أداء اًصهم )غٌى هلطة أشاس 

 

 دداولاميصدز: 

 

 موزر اًزةحٌة و اًلٌمة اًدفجزًة

 

 وأزكااميصدز: 
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 إخالء اًمصؤوًٌة

 

هرِ امىسٌلح أغدخ ىُ كته شسكح اإلسذشياز مألوزاق اميامٌح وامىساػح ) االسذشياز كاةٌذال( فٍ ىدًَح امسًاض، فٍ 

اميينكح امػسةٌح امسػىدًح. وهٍ ىػدِ مالسذخداو امػاو مػيالء شسكح االسذشياز كاةٌذال وال ًظىش إغادج دىشًػها أو إغادج 

 ي شكه أو ػسًلح، دوٌ ىىافلح خؼٌح صسًؼح ىُ شسكح االسذشياز كاةٌذال. إزسامها أو ٍشسها، طصئٌا أو ةامكاىه، ةأ

اسذالو وىساطػح وسٌلح امتؼص هرِ دشكه ىىافلذك غنى غدو إغادج دىشًؼ أو إغادج إزسال أو اإلفصاغ مألخسًُ غُ 

شه هرِ اميػنىىاخ اميؼذىًاخ واألزاء، واألسذَذاطاخ أو اميػنىىاخ امىازدج فٍ هرِ امىسٌلح كته امكشف امػنٍَ غُ ى

 ىُ كته شسكح االسذشياز كاةٌذال. 

كيا أٌ اميػنىىاخ واألزاء امىازدِ فٍ هرِ امىسٌلح ال دشكه غسطاا وال دػذتسدغىج ىلدىه مشساء أو ةٌؼ أًح أوزاق ىامٌح أو 

 ىَذظاخ اسذشيازًح أخسي ىذػنلح ةذنك األوزاق اميامٌح أو االسذشيازاخ. 

امتٌاٍاخ واميػنىىاخ امذٍ دً طيػها ىُ ىصادز ىىسىق ةها وال ٍلدو أي طياٍاخ )صسًؼح أو أغدخ هرِ امىسٌلح ةاسذخداو 

طيٌَح( أو وغىد وال ٍذؼيه أي ىسؤومٌح أو دتػاخ غُ دكح أو اكذيال دنك اميػنىىاخ اميلدىح. كيا أٌ شسكح االسذشياز 

 خامٌه ىُ األخؼاء أو ىَاستح ألي غسض ىػٌُ. كاةٌذال ال دلس ةأٌ اميػنىىاخ امذٍ دذظيَها هرِ امىسٌلح غٌس ىظننح أو 

إٌ األداء امساةم مٌس ةامظسوزج دمٌالا غنى األداء فٍ اميسذلته. ًظث غنى اميسذشيسًُ ىالػظح أٌ امسةؽ اميذؼلم ىُ 

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

واالسذشيازاخ كد دسدفؼ أو دَخفع. أٌ امذلنتاخ فٍ أسػاز امصسف مها آساز سنتٌح غنى املٌيح أو امشيُ، أو امسةؽ امَادع ىُ 

اسذشيازاخ ىػٌَح. وةَاء غنٌه، ًيكُ منيسذشيسًُ أٌ ًؼصنىا غنى غائد أكه ىُ اميتنغ اميسذشيس أصال. االسذشيازاخ 

ياز فٍ األسىاق اميامٌح وغنى اميسذشيسًُ أٌ ًدزكىا أٌ كٌيح االسذشياز دخظؼ مػدد ىُ اميخاػس اميسدتؼح ةاالسذش

 ًيكُ أٌ دله أو دسدفؼ فٍ أي وكر. 

مٌس اميلصىد ىُ هرِ امىسٌلح دلدًً اميشىزج فٍ ىظال االسذشيازاخ امشخصٌح ألٍها ال دأخر فٍ االغذتاز األهداف 

شخص ىػٌُ كد ًسذنً هرِ امىسٌلح. ًظث غنى اميسذشيسًُ  االسذشيازًح أو امىطؼ اميامٍ أو االػذٌاطاخ اميؼددج ألي

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

 أو اسذشيازًح أخسي امذٍ ٍاكشذها أو اوصر ةها هرِ امىسٌلح. 

امصَادًم امذٍ دسغث فٍ االسذشياز فٌها، ًسطى امسطىع إمى شسوغ وأػكاو ميصًد ىُ اميػنىىاخ وامذفاصٌه ػىل 

امصَادًم ذاخ امصنح ودلسأها ةػَاًح، ةيا فٍ ذمك كسً اميخاػس منصَدوق اميسذهدف. ٍسخح ىُ امشسوغ واألػكاو 

 مظيٌؼ امصَادًم  ىذاغ غنى اميىكؼ اإلمكذسوٍٍ مشسكح االسذشياز كاةٌذال. 

ٌذال طَتا إمى طَث ىؼ امشسكاخ امذاةػح مها وىىظفٌها، مٌسر ىسؤومح غُ أي خسائس ىتاشسج أو إٌ شسكح االسذشياز كاة

دتػٌح أو األطساز امذٍ كد دَشأ ةشكه ىتاشس أو غٌس ىتاشسغُ أي اسذخداو منيػنىىاخ امىازدج فٍ هرِ امىسٌلح. هرِ 

 امىسٌلح وامذىصٌاخ امىازدج ةها غٌس كاةنح منذغٌٌس دوٌ إشػاز ىستم. 

سكح االسذشياز كاةٌذال ال دذؼيه أًح ىسؤومٌح غُ دؼدًص اميػنىىاخ امىازدج فٍ هرِ امىسٌلح. إٌ هرِ امىسٌلح مٌسر ش

ىىطهه أو ىػدج منذىشًؼ أو السذخداىها ىُ كته أي شخص أو كٌاٌ  سىاء ىىاػُ أو ىلًٌ ًلؼ فٍ أي ىكاٌ، أو دومح، أو 

ًؼ أو امَشس أو امذىافس أو االسذخداو ىخامفاا منلاٍىٌ و ًذؼنث ىُ شسكح ةند أو أًح والًح كظائٌح أخسي، ًكىٌ هرا امذىش

االسذشياز كاةٌذال أو أي ىُ فسوغها املٌاو ةامذسظٌه أو إسذٌفاء أي شسغ ىُ شسوغ امذسخٌص طيُ دنك امتند أو 

 امسنؼح املظائٌح.

  

 
 
 
 

 خاًد ةى غتداًحفٌظ فــدا 

 كسً األةؼاز ودلدًً اميشىزج   -ىدًس أول 

  5534دؼىًنح   254-7666 11 966+

kfeda@icap.com.sa 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 مٌٌون رًاي شػودي 721مدفوع ملفٌة ةزأس ماي مصاهمة 

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

 طزًم اًمٌى فهد -اًػلٌم 

 00427اًزًاض  – 2222ص.ب. 

 8282-124 800هاثف: 

 2653-489 11 966+  فاهض:

 ثصوٌف اًصهم
 

 ًون اًجصوٌف اًػائد اًمجوكؼ اًشزح اًجوصٌة

 %71+اغنى ىُ  % خالل اإلسَى غشس شهس املادىح71+أغنى ىُ  اميسذهدف غائد امسهًأٌ ًكىٌ ىظيىع  شزاء
 

 

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

 

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

 

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

 

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

 
 


