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 7102ؼ اًراةثػٌٌم غٌى هجائج اًرةؼ 

ػٌص ػللر امشسكح ازةاغ  7102ىُ عاو  امساةععُ امَذائع اميامٌح منسةع  امٌياىح أطيَرشسكح  أعنَر

 كدزِ اخفاعة 7108فٍ عاو  ىنٌىٌ زًال 752.68ىنٌىٌ زًال ىلاةه  019.19 امعاوضافٌح ةَهاًح 

ىلازٍح ةامسةع امظاةم و % 10.69ةَظتح  7102معاو  امساةعأزةاغ امسةع  كيا ٍساطعر%. 89.51

خالل امفذسج  فٍ أزةاػها االٍخفاع% ىلازٍح ةامسةع اميياسه ىُ امعاو امظاةم، أزطعر امشسكح 50.77

 عدج أطتاب ىُ أهيها:امفذسج اميياسنح ىُ امعاو امظاةم امى امؼامٌح ىلازٍح ىع 

 اميؼنٍ امظىق فٍ امؿنث الٍخفاع ٍذٌظح اميتٌعاخ كيٌح اٍخفاع. 

 ًُمإلطيَر امظعىدًح امٌيٌَح منشسكح اميدًُ منسضٌد ىخطظ دكى. 

 امشسعٌح امصكاج ىخطظ شًادج. 

ضافٍ امسةؽ  اٍخفؼػٌص  اميؼننٌُ دىكعاخ وىذىطـ دىكعادَا ىُ أكه امٌياىح أطيَر أدر ٍذائع

 اميدًُ منسضٌد ىخطظ دكىًُا وًعىد ذمك ةشكه زئٌظٍ امى عُ دىكعادَ %51.66ةَظتح 

خالل امسةع امساةع، فٍ ػٌُ أدر ىتٌعاخ  زًال ىنٌىٌ 70 ةيتنغ مإلطيَر امظعىدًح امٌيٌَح منشسكح

 االطيَر عنى امؿنث غعف ًظذيسامشسكح وهىاىش امسةؼٌح منشسكح ىذىافلح ىع دلدًسادَا، 

 ًػغـ ةدوزِ امري االطيَر، ةٌع وكيٌاخ أطعاز عنى ةظالمه ًنلٍ وامري اميؼنٍ امظىق فٍ

 فٌها ةيا امياغٌح امسةعٌح امَذائع خالل االطيَر ةلؿاع امعاىنح امشسكاخ عنى امسةؼٌح هىاىش عنى

 ةاميَؿلح ىتٌعادها طيٌع مذسكص ٍظسا اميذػسزًُ أكتس أػد كاٍر وامذٍ امٌياىح اطيَر شسكح

وكنح كدزدها  ةها اميَافظح مشدج ٍظسا امتٌع أطعاز فٍ مإلٍخفاع عسغح أكشس ًظعنها ىيا امىطؿى

 زئٌعػظث دطسًؽ  زطىو ةدوٌ األطيَر ةذطدًس امظياغعنى امذطدًس واالطذفادج ىُ كساز 

فٍ ىؿنع شهس فتساًس وامري كد ًخفف ىُ ازدفاعاخ اميخصوٌ امكتٌسج  مألطيَر امىؾٌَح امنظَح

 املؿاع ىَه ًعاٍٍ ىيا دعاٍٍ امشسكح شمر ىا. فٍ املؿاع وًإدي مذؼظُ األطعاز اميؼنٌح ككه

 امذىامٍ عنى شهسا عشس امظر  ىدي عنى اٍخفاغاخ مظنظح اطذيسازا املؿاع شهد ػٌص ككه

 امذؼذٌح امتٌَح وأعيال وامذعيٌس االٍشاء ٍشاؾاخ ودٌسج اٍخفاع ظه فٍ طَىي أطاض عنى

 .ةاملؿاع ىشٌالدها ىُ أكتس ةشكه امٌياىح اطيَر شسكح زةؼٌح عنى طنتا أسس ىا وهى ةاميينكح

ٍخفاغاخ عنى ىتٌعاخ االطيَر  عنى أطاض طَىي شازفر فٍ اميلاةه ٍعذلد أٌ طنظنح اال

وعىدج االٍفاق امؼكىىٍ ىُ طدًد  7106عنى االٍذهاء وذمك ةعد اعالٌ ىٌصاٌٍح اميينكح معاو 

ودؼفٌص املؿاع امخاص منعىدج مالٍفاق واعادج دوزاٌ عظنح االكذطاد ىُ طدًد منَيى وامتدء ةأعيال 

 ًظذيس أٌ اميسطؽ ىُ. 7171ةلا واميذىافلح ىع زؤًح اميينكح امتٌَح امذؼذٌح منيشازًع اميعنَح طا

اميدي املطٌس كته عىدج امؿنث اميؼنٍ ىُ طدًد وىُ  خالل االطيَر ةٌع أطعاز فٍ امذرةرب

 ىُ اميذىكعه وامعىائد اميخاؾس عنى وةَاء، اميذىكع أٌ ٍتدأ ٍسي أسسِ فٍ ىَذطف هرا امعاو

 األطه، وؾىًه اميذىطـ اميدي عنى ىؼاًدج دتلى ٌياىحام اطيَر مشسكح ٍظسدَا فاٌ االطذشياز

 عنى منشسكح دلٌٌيَا فٍ ةاعذيادٍا وذمك زًال 08.91 امى منظهً امظعس اميظذهدف زدوٍؼ

 امدفذسًح املٌيح وىػاعف اميخطىىح امَلدًح امذدفلاخ ٍيىذض ةاطذخداو ىذظاوًح أوشاٌ اطذخداو

 . األزةاغ ىكسز وىػاعف

 

 اًصووًةمٌخص اًوجائج 

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

 850 216 1,125 1,311 إًرادات

 058 097 470 736 اًرةح اإلجماًٍ

 018 071 409 673 اًرةح اًجشغٌٌٍ

 69 019 358 615 صافٍ اًرةح

 1.11 1.51 1.77 3.04 رةحٌة اًصهم

 االطذشياز كاةٌذال اميطدز: ٍذائع امشسكح و دلدًساخ     

  دًاحم            اًجصوٌف

          16.90          اًصػر اًمصجهدف

 08.61 اًصػر اًحاًٍ

 %1.78 هصتة اًػائد اًمجوكؼ

 مػٌومات غى اًشرهة

  زًال 08.61 امظعس

 زًال ىنٌىٌ  07,101.0 املٌيح امظىكٌح

 ىنٌىٌ 717.51 عدد األطهً

  زًال 009.2 اطتىع 57األعنى ميدج 

  زًال 05.61 اطتىع 57األدٍى ميدج 

 % 1.16- األداء ىَر ةداًح امعاو

  زًال 1.51 شهس 07زةؼٌح امظهً 

  1.86  ىعاىه ةٌذا

 اميطدز: دداول، االطذشياز كاةٌذال 

 7106  فتساًس 18 فٍ كيا* 

 

 اًمالن اًرئٌصٌى

 %9.07 طعىد ال امكتٌس طعىد ىؼيد طنؿاٌ االىٌس

 %5.57 منذلاعد امعاىح اميإطظح

 اميطدز: دداول 

 7106 فتساًس 18* كيا فٍ

 

 (011أداء اًصهم )غٌى هلطة أشاس 

 

 دداولاميطدز: 

 

 مورر اًرةحٌة و اًلٌمة اًدفجرًة

 

 وأزكااميطدز: 
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 إخالء اًمصؤوًٌة

 

هرِ امىسٌلح أعدخ ىُ كته شسكح اإلطذشياز مألوزاق اميامٌح وامىطاؾح ) االطذشياز كاةٌذال( فٍ ىدًَح امسًاع، فٍ 

اميينكح امعسةٌح امظعىدًح. وهٍ ىعدِ مالطذخداو امعاو معيالء شسكح االطذشياز كاةٌذال وال ًظىش ئعادج دىشًعها أو ئعادج 

 ي شكه أو ؾسًلح، دوٌ ىىافلح خؿٌح ضسًؼح ىُ شسكح االطذشياز كاةٌذال. ئزطامها أو ٍشسها، طصئٌا أو ةامكاىه، ةأ

اطذالو وىساطعح وسٌلح امتؼص هرِ دشكه ىىافلذك عنى عدو ئعادج دىشًع أو ئعادج ئزطال أو اإلفطاغ مألخسًُ عُ 

اميؼذىًاخ واألزاء، واألطذَذاطاخ أو اميعنىىاخ امىازدج فٍ هرِ امىسٌلح كته امكشف امعنٍَ عُ ىشه هرِ اميعنىىاخ 

 ىُ كته شسكح االطذشياز كاةٌذال. 

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

 ىَذظاخ اطذشيازًح أخسي ىذعنلح ةذنك األوزاق اميامٌح أو االطذشيازاخ. 

ياٍاخ )ضسًؼح أو أعدخ هرِ امىسٌلح ةاطذخداو امتٌاٍاخ واميعنىىاخ امذٍ دً طيعها ىُ ىطادز ىىسىق ةها وال ٍلدو أي غ

غيٌَح( أو وعىد وال ٍذؼيه أي ىظإومٌح أو دتعاخ عُ دكح أو اكذيال دنك اميعنىىاخ اميلدىح. كيا أٌ شسكح االطذشياز 

 كاةٌذال ال دلس ةأٌ اميعنىىاخ امذٍ دذػيَها هرِ امىسٌلح غٌس ىػننح أو خامٌه ىُ األخؿاء أو ىَاطتح ألي غسع ىعٌُ. 

ػسوزج دمٌاًل عنى األداء فٍ اميظذلته. ًظث عنى اميظذشيسًُ ىالػظح أٌ امسةؽ اميذؼلم ىُ ئٌ األداء امظاةم مٌع ةام

هرِ األوزاق اميامٌح أو غٌسها ىُ االطذشيازاخ، ئٌ وطدخ، كد دذلنث، كيا أٌ األطعاز أو كٌيح دنك األوزاق اميامٌح 

ز طنتٌح عنى املٌيح أو امشيُ، أو امسةؽ امَادع ىُ واالطذشيازاخ كد دسدفع أو دَخفؼ. أٌ امذلنتاخ فٍ أطعاز امطسف مها آسا

اطذشيازاخ ىعٌَح. وةَاء عنٌه، ًيكُ منيظذشيسًُ أٌ ًؼطنىا عنى عائد أكه ىُ اميتنغ اميظذشيس أضال. االطذشيازاخ 

 دخػع معدد ىُ اميخاؾس اميسدتؿح ةاالطذشياز فٍ األطىاق اميامٌح وعنى اميظذشيسًُ أٌ ًدزكىا أٌ كٌيح االطذشياز

 ًيكُ أٌ دله أو دسدفع فٍ أي وكر. 

مٌع اميلطىد ىُ هرِ امىسٌلح دلدًً اميشىزج فٍ ىظال االطذشيازاخ امشخطٌح ألٍها ال دأخر فٍ االعذتاز األهداف 

االطذشيازًح أو امىغع اميامٍ أو االػذٌاطاخ اميؼددج ألي شخظ ىعٌُ كد ًظذنً هرِ امىسٌلح. ًظث عنى اميظذشيسًُ 

امٌح، واملاٍىٌٍح أو امػسًتٌح ةشأٌ االطذسادٌظٌاخ االطذشيازًح أو ىدي ىالئيح االطذشياز فٍ أوزاق ىامٌح، أخر اميشىزج امي

 أو اطذشيازًح أخسي امذٍ ٍاكشذها أو اوضر ةها هرِ امىسٌلح. 

ميصًد ىُ اميعنىىاخ وامذفاضٌه ػىل امطَادًم امذٍ دسغث فٍ االطذشياز فٌها، ًسطى امسطىع ئمى شسوؽ وأػكاو 

امطَادًم ذاخ امطنح ودلسأها ةعَاًح، ةيا فٍ ذمك كظً اميخاؾس منطَدوق اميظذهدف. ٍظخح ىُ امشسوؽ واألػكاو 

 مظيٌع امطَادًم  ىذاغ عنى اميىكع اإلمكذسوٍٍ مشسكح االطذشياز كاةٌذال. 

أي خظائس ىتاشسج أو ئٌ شسكح االطذشياز كاةٌذال طَتا ئمى طَث ىع امشسكاخ امذاةعح مها وىىظفٌها، مٌظر ىظإومح عُ 

دتعٌح أو األغساز امذٍ كد دَشأ ةشكه ىتاشس أو غٌس ىتاشسعُ أي اطذخداو منيعنىىاخ امىازدج فٍ هرِ امىسٌلح. هرِ 

 امىسٌلح وامذىضٌاخ امىازدج ةها غٌس كاةنح منذغٌٌس دوٌ ئشعاز ىظتم. 

زدج فٍ هرِ امىسٌلح. ئٌ هرِ امىسٌلح مٌظر شسكح االطذشياز كاةٌذال ال دذؼيه أًح ىظإومٌح عُ دؼدًص اميعنىىاخ امىا

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

ح ةند أو أًح والًح كػائٌح أخسي، ًكىٌ هرا امذىشًع أو امَشس أو امذىافس أو االطذخداو ىخامفًا منلاٍىٌ و ًذؿنث ىُ شسك

االطذشياز كاةٌذال أو أي ىُ فسوعها املٌاو ةامذظظٌه أو ئطذٌفاء أي شسؽ ىُ شسوؽ امذسخٌظ غيُ دنك امتند أو 

 امظنؿح املػائٌح.

  

 
 
 
 

 خاًد ةى غتداًحفٌظ فــدا 

 كظً األةؼاز ودلدًً اميشىزج   -ىدًس أول 

  5534دؼىًنح   254-7666 11 966+

kfeda@icap.com.sa 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 مٌٌون رًاي شػودي 721ملفٌة ةرأس ماي مدفوع مصاهمة 

 (37-11156)وثرخٌص 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+اعنى ىُ  % خالل اإلسَى عشس شهس املادىح71+أعنى ىُ  اميظذهدف أٌ ًكىٌ ىظيىع عائد امظهً شراء
 

 

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

 

 %01% امى +01 - % خالل اإلسَى عشس شهس املادىح01-% وطامث 01  ىاةٌُ  اميظذهدف  أٌ ًكىٌ ىظيىع عائد امظهً محاًد
 

 

 %01-% امى 71- % خالل اإلسَى عشس شهس املادىح71-% و طامث 01-طنتٌا ىا ةٌُ طامث   اميظذهدف  أٌ ًكىٌ ىظيىع عائد امظهً ثلٌٌص
 

 

 %71-اكه ىُ  % خالل اإلسَى عشس شهس املادىح71-طنتٌا دوٌ   اميظذهدف  أٌ ًكىٌ ىظيىع عائد امظهً ةٌؼ
 

 
 


