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 7102ؼ اًراةثػٌٌم غٌى هجائج اًرةؼ 

خٌص خللر اًشسهح ازةاح صافٌح ةٔهاًح  7102ُٕ عاَ  اًساةععٕ أًذائج اًِاًٌح ًٌسةع  اًسًاض ةٔى أعٌٕ

 هِا ازدفعر ،%01.01 كدزٖ ةازدفاع 7102فٍ عاَ  ٌٌُىْ زًاي ,3,,, ٌٌٍُىْ زًاي ُلاة 3,946اًعاَ 

دساجعر أزةاح اًسةع  فٍ خٌٕ  ازٓح ةاًسةع اًِِاسٍ ُٕ اًعاَ اًساةم% ُل7,0.32 ةٔستح األزةاح ًٌسةع اًساةع

خالي اًفذسج  فٍ أزةاخها االزدفاع، أزجعر اًشسهح ُلازٓح ةاًسةع اًساةم %2..3ةٔستح  7102اًساةع ًعاَ 

 صافٍ و اًخاصح اًعِىالخ دخٍ صافٍ ازدفاعاًداًٌح ُلازٓح ُع اًفذسج اًِِاسٌح ُٕ اًعاَ اًساةم اًى 

 ذًى وًعىد اًعٌٌِاخ ُصازًف إجِاًٍ آخفاضو اًِذاجسج أغساض ًغٌس اًِلذٔاج األسذشِازاخ ثُواس

 كٌِح فٍ االٓخفاض ُخصص وجىد وعدَ االئذِاْ خسائس ُخصص آخفاض اًى زئٌسٍ ةشوٍ

 االسذشِازاخ.

ًسةذ صافٍ ا ازدفعخٌص  اًِدٌٌٌٕ دىكعاخ واألكسب ةٌٕ دىكعادٔا ُذىافلح ُع اًسًاض ةٔىأدر ٓذائج 

 دخٍ ازدفع خٌص ًٌتٔى اًسئٌسٌح األٓشؼح فٍ كىي ِٓى أًذائج أظهسخ ،% عٕ دىكعادٔا0,.3ةٔستح 

 ةٌغر آخفاض اًعٌٌِاخ ُصسوف إجِاًٍ شهد هِا اًساةم اًعاَ ُع ُلازٓح٪ ,.1 ةٔستح اًعٌٌِاخ

فٍ ٓهاًح   اًتٔى ُىجىداخ اسذلسخ اخسي جهح ُٕ اًساةم، َاًعا ُٕ اًفذسج ةٔفس ُلازٓح٪ 3.3 ٓستذه

 ٌٌُاز 0.3.3 اًى اًذِىًٍ ُدفظح دساجعر هِا ،%1.2 كدزها آخفاض ةٔستح زًاي ٌٌُاز ,.702 اًعاَ عٔد

 ،%..0 كدزها آخفاض ةٔستح اًساةم اًعاَ ُٕ اًِِاسٌح اًفذسج ةٔهاًح زًاي ٌٌُاز 0.2.2 ُلاةٍ زًاي

 ُٕ اًِِاسٌح اًفذسج ةٔهاًح زًاي ٌٌُاز 037.3 ُلاةٍ زًاي ٌٌُاز 0,1.1 اًى اًعِالء ودائع هرًى ودساجعر

 %.7.1 كدزها آخفاض ةٔستح اًساةم اًعاَ

% وهى عٔد اًدد 13.33عٔد ُسذىي  7102دسذلس ٓستح اًلسوض اًى اًىدائع ًٌتٔى ةٔهاًح عاَ 

% وأكٍ ُٕ ُا هاْ عٌٌه ٓهاًح اًعاَ اًِاطٍ عٕ ُسذىي 31 األكصى اًِسِىح ةه ُٕ ُؤسسح أًلد

ٌى ُٕ ُذىسؽ اًلؼاع اًتٔوٍ فٍ اًٌِِوح هوٍ، هاْ ذًى ُدعىُا ةذساجع اًلسوض %، وهى أع30.70

 عٌى اًِشاةسج فٍ اًتٔى ًىاجهها اًذٍ اًذددًاخ أهتس سٌظٍ هِا ةٔستح أهتس ُٕ دساجع ودائع اًعِالء

 اًري اًوٌٍ االكذصاد ِٓى ًذتاػؤ ٓظسا اًِذعشسج اًلسوض ٓستح عٌى واًسٌؼسج اطافٌح ودائع اسلؼاب

 كاَ كد اًتٔى أْ ٓعذلد هِا .اًِذعشسج اًلسوض ٓستح وازدفاع اًلسوض ُدفظح عٌى سٌتا ًٔعوس كد

 خالي جراةح وةعىائد أهتس ةشوٍ اًدوىٌُح اًصوىن دىفس وسؽ وذًى االسذشِازاخ ٓدى اًسٌىًح ةذىجٌه

 ٖزِسااسذ ٓعذلد ُا وهى االدِاْ خسائس ُخصصاخ ودخفٌع اًِذعشسج اًلسوض دأسٌس ُٕ خفف 7102 عاَ

 .7101 عاَ خالي

 عٌى أوًٌح وسآىًح وصوىن سٔداخ إلصداز ةسٓاُج دأسٌس عصُه عٕ ُؼٌع هرا اًعاَ اًسًاض ةٔى أعٌٕ

 دٔىًع إًى ًهدف ُِا خازجها أو اًسعىدًح داخٍ وػسخها اإلصدازاخ ُٕ سٌسٌح خالي ُٕ ُساخٍ عدج

 أعِاًه فٍ اًذىسع ًدعّ ُِا ى،ًٌتٔ اًسأسِاًٌح اًلاعدج ودعصًص اسذدلاكها وُدد اًذِىًٍ ُصادز

 اًفذسج خالي ًالزدفاع ٌٍُ ُع اًتٔى أداء فٍ اسذلساز ٓذىكع .اًِصسفٌح ةأٓشؼذه كٌاُه ودعّ االئذِآٌح

 هرا خالي اًسٔداخ ُٕ اًِصًد ةئصداز اًسعىدًح اًعسةٌح اًٌِِوح خوىُح اسذِساز ُٕ ُسذفٌدج اًِلتٌح

 عٌى وةٔاء ،%73.21 ةٔستح" ةذجٌِع" عٌٌه واًذىصٌح ٌساألخ دلسًسٓا ُٔر اًسهّ سعس ازدفع اًعاَ،

 اًِدي عٌى" ُداًدج" اًى ًتٔى اًسًاض ٓظسدٔا ٓددز فئٓٔا االسذشِاز ُٕ اًِذىكعه واًعىائد اًِخاػس

 . زًاي 03.31 اًى ًٌسهّ اًِسذهدف اًسعس وٓددز األجٍ وػىًٍ اًِذىسؽ

 

 مٌخص اًوجائج اًصووًة

 مجوكؼ 7102 7102 7102 7102 ٌون(اًصوة اًموجهٌة فٍ دًصمتر )مٌ

 215,000 216,282 217,619 223,316 اًموجودات

 157,000 154,365 156,683 167,852 اًػمالء ودائؼ

 140,000 138,838 142,909 145,066 اًجموًٍ اشجثمارات

 8,369 8,125 7,702 7,966 اًػمٌٌات دخٍ اجماًٍ

 6,113 5,935 5,301 5,180 واًجموًٍ االشجثمارات مى اًدخٍ صافٍ

 4,010 3,946 3,342 4,049 صافٍ اًرةح

 1.34 1.32 1.11 1.35 رةحٌة اًصهم

 اًِصدز: ٓذائج اًشسهح و دلدًساخ االسذشِاز هاةٌذاي     

  محاًد            اًجصوٌف

          14.40          اًصػر اًمصجهدف

 3..,0 اًصػر اًحاًٍ

 %.,.2 هصتة اًػائد اًمجوكؼ

 مػٌومات غى اًشرهة

  زًاي 3..,0 اًسعس

 زًاي ٌٌُىْ  31,271.11 اًلٌِح اًسىكٌح

 ٌٌُىْ 111.11,, عدد األسهّ

  زًاي 03.01 استىع 7.األعٌى ًِدج 

  زًاي 001.0 استىع 7.األدٓى ًِدج 

 % 7,.1 األداء ُٔر ةداًح اًعاَ

  زًاي 7,.0 شهس 07زةدٌح اًسهّ 

  3..1  ُعاٍُ ةٌذا

 اًِصدز: دداوي، االسذشِاز هاةٌذاي 

 7101 فتساًس 71فٍ  هِا* 

 صٌىٌاًمالن اًرئ

 %.70.2 اًعاُه االسذشِازاخ صٔدوق

 %02.27 االجذِاعٌه ًٌذأٌُاخ اًعاُه اًِؤسسه

 %3.01 ًٌذلاعد اًعاُح اًِؤسسح

 %.,.1 واًِلاوالخ ًٌذجازٖ أًهٌه شسهح

 %1.11 ًالسذشِاز أصٌٌح شسهح

 دداوي اًِصدز: 

 7101 فتساًس 20* هِا فٍ 

 (011شاس أأداء اًصهم )غٌى هلطة 

 

 دداوياًِصدز: 

 مورر اًرةحٌة و اًلٌمة اًدفجرًة

 

 َأزكااًِصدز: 
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 إخالء اًمصؤوًٌة

 

هرٖ اًىسٌلح أعدخ ُٕ كتٍ شسهح اإلسذشِاز ًألوزاق اًِاًٌح واًىساػح ) االسذشِاز هاةٌذاي( فٍ ُدًٔح اًسًاض، فٍ 

اًٌِِوح اًعسةٌح اًسعىدًح. وهٍ ُعدٖ ًالسذخداَ اًعاَ ًعِالء شسهح االسذشِاز هاةٌذاي وال ًجىش إعادج دىشًعها أو إعادج 

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

اسذالَ وُساجعح وسٌلح اًتدص هرٖ دشوٍ ُىافلذى عٌى عدَ إعادج دىشًع أو إعادج إزساي أو اإلفصاح ًألخسًٕ عٕ 

شٍ هرٖ اًِعٌىُاخ اًِدذىًاخ واألزاء، واألسذٔذاجاخ أو اًِعٌىُاخ اًىازدج فٍ هرٖ اًىسٌلح كتٍ اًوشف اًعٌٍٔ عٕ ُ

 ُٕ كتٍ شسهح االسذشِاز هاةٌذاي. 

هِا أْ اًِعٌىُاخ واألزاء اًىازدٖ فٍ هرٖ اًىسٌلح ال دشوٍ عسطًا وال دعذتسدعىج ُلدُه ًشساء أو ةٌع أًح أوزاق ُاًٌح أو 

 ُٔذجاخ اسذشِازًح أخسي ُذعٌلح ةذٌى األوزاق اًِاًٌح أو االسذشِازاخ. 

اًتٌآاخ واًِعٌىُاخ اًذٍ دّ جِعها ُٕ ُصادز ُىسىق ةها وال ٓلدَ أي طِآاخ )صسًدح أو أعدخ هرٖ اًىسٌلح ةاسذخداَ 

طٌِٔح( أو وعىد وال ٓذدٍِ أي ُسؤوًٌح أو دتعاخ عٕ دكح أو اهذِاي دٌى اًِعٌىُاخ اًِلدُح. هِا أْ شسهح االسذشِاز 

 خاًٌه ُٕ األخؼاء أو ُٔاستح ألي غسض ُعٌٕ. هاةٌذاي ال دلس ةأْ اًِعٌىُاخ اًذٍ دذظِٔها هرٖ اًىسٌلح غٌس ُظٌٌح أو 

إْ األداء اًساةم ًٌس ةاًظسوزج دًٌاًل عٌى األداء فٍ اًِسذلتٍ. ًجث عٌى اًِسذشِسًٕ ُالخظح أْ اًسةذ اًِذدلم ُٕ 

هرٖ األوزاق اًِاًٌح أو غٌسها ُٕ االسذشِازاخ، إْ وجدخ، كد دذلٌث، هِا أْ األسعاز أو كٌِح دٌى األوزاق اًِاًٌح 

واالسذشِازاخ كد دسدفع أو دٔخفع. أْ اًذلٌتاخ فٍ أسعاز اًصسف ًها آساز سٌتٌح عٌى اًلٌِح أو اًشِٕ، أو اًسةذ أًادج ُٕ 

اسذشِازاخ ُعٌٔح. وةٔاء عٌٌه، ًِوٕ ًٌِسذشِسًٕ أْ ًدصٌىا عٌى عائد أكٍ ُٕ اًِتٌغ اًِسذشِس أصال. االسذشِازاخ 

ِاز فٍ األسىاق اًِاًٌح وعٌى اًِسذشِسًٕ أْ ًدزهىا أْ كٌِح االسذشِاز دخظع ًعدد ُٕ اًِخاػس اًِسدتؼح ةاالسذش

 ًِوٕ أْ دلٍ أو دسدفع فٍ أي وكر. 

ًٌس اًِلصىد ُٕ هرٖ اًىسٌلح دلدًّ اًِشىزج فٍ ُجاي االسذشِازاخ اًشخصٌح ألٓها ال دأخر فٍ االعذتاز األهداف 

شخص ُعٌٕ كد ًسذٌّ هرٖ اًىسٌلح. ًجث عٌى اًِسذشِسًٕ  االسذشِازًح أو اًىطع اًِاًٍ أو االخذٌاجاخ اًِدددج ألي

أخر اًِشىزج اًِاًٌح، واًلآىٌٓح أو اًظسًتٌح ةشأْ االسذسادٌجٌاخ االسذشِازًح أو ُدي ُالئِح االسذشِاز فٍ أوزاق ُاًٌح، 

 أو اسذشِازًح أخسي اًذٍ ٓاكشذها أو اوصر ةها هرٖ اًىسٌلح. 

اًصٔادًم اًذٍ دسغث فٍ االسذشِاز فٌها، ًسجى اًسجىع إًى شسوغ وأخواَ ًِصًد ُٕ اًِعٌىُاخ واًذفاصٌٍ خىي 

اًصٔادًم ذاخ اًصٌح ودلسأها ةعٔاًح، ةِا فٍ ذًى كسّ اًِخاػس ًٌصٔدوق اًِسذهدف. ٓسخح ُٕ اًشسوغ واألخواَ 

 ًجٌِع اًصٔادًم  ُذاح عٌى اًِىكع اإلًوذسوٍٓ ًشسهح االسذشِاز هاةٌذاي. 

ٌذاي جٔتا إًى جٔث ُع اًشسهاخ اًذاةعح ًها وُىظفٌها، ًٌسر ُسؤوًح عٕ أي خسائس ُتاشسج أو إْ شسهح االسذشِاز هاة

دتعٌح أو األطساز اًذٍ كد دٔشأ ةشوٍ ُتاشس أو غٌس ُتاشسعٕ أي اسذخداَ ًٌِعٌىُاخ اًىازدج فٍ هرٖ اًىسٌلح. هرٖ 

 اًىسٌلح واًذىصٌاخ اًىازدج ةها غٌس كاةٌح ًٌذغٌٌس دوْ إشعاز ُستم. 

سهح االسذشِاز هاةٌذاي ال دذدٍِ أًح ُسؤوًٌح عٕ دددًص اًِعٌىُاخ اًىازدج فٍ هرٖ اًىسٌلح. إْ هرٖ اًىسٌلح ًٌسر ش

ُىجهه أو ُعدج ًٌذىشًع أو السذخداُها ُٕ كتٍ أي شخص أو هٌاْ  سىاء ُىاػٕ أو ُلٌّ ًلع فٍ أي ُواْ، أو دوًح، أو 

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

االسذشِاز هاةٌذاي أو أي ُٕ فسوعها اًلٌاَ ةاًذسجٌٍ أو إسذٌفاء أي شسغ ُٕ شسوغ اًذسخٌص طِٕ دٌى اًتٌد أو 

 اًسٌؼح اًلظائٌح.

  

 
 
 
 

 خاًد ةى غتداًحفٌظ فــدا 

  كسّ األةداز ودلدًّ اًِشىزج  -ُدًس أوي 

  34..ددىًٌح   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 

 (37-11156وثرخٌص هٌئة اًصوق اًماًٌة ركم ) 0101712992س.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+اعٌى ُٕ  ٔى عشس شهس اًلادُح% خالي اإلس71+أعٌى ُٕ  اًِسذهدف أْ ًوىْ ُجِىع عائد اًسهّ شراء
 

 

 %71+% اًى 01+ % خالي اإلسٔى عشس شهس اًلادُح71+% و 01+ُا ةٌٕ   اًِسذهدف  أْ ًوىْ ُجِىع عائد اًسهّ ثجمٌؼ
 

 

 %01% اًى +01 - % خالي اإلسٔى عشس شهس اًلادُح01-% وساًث 01  ُاةٌٕ  اًِسذهدف  أْ ًوىْ ُجِىع عائد اًسهّ محاًد
 

 

 %01-% اًى 71- % خالي اإلسٔى عشس شهس اًلادُح71-% و ساًث 01-سٌتٌا ُا ةٌٕ ساًث   اًِسذهدف  أْ ًوىْ ُجِىع عائد اًسهّ صثلٌٌ
 

 

 %71-اكٍ ُٕ  % خالي اإلسٔى عشس شهس اًلادُح71-سٌتٌا دوْ   اًِسذهدف  أْ ًوىْ ُجِىع عائد اًسهّ ةٌؼ
 

 
 


