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 8202ؼ اًراةثػٌٌم غٌى هجائج اًرةؼ 

ػٌص ػللر امششكح اسةاغ صافٌح  7102ىُ كاو  امشاةمكُ امَذائع اميامٌح منشةم  ششكح اميشاكٍ أكنَر

فٍ %. 0.2 كذسِ ةاسدفاق 7102فٍ كاو  ىنٌىٌ سًال ,,7,0ىنٌىٌ سًال ىلاةه  7,0,7املاو ةَهاًح 

% ىلاسٍح 72.,% ىلاسٍح ةامشةم امعاةم و 70.12ح ةَعت 7102ملاو  امشاةمأسةاغ امشةم  دشاطلر ػٌُ

خالل امفذشج امؼامٌح  امشةلٌح فٍ أسةاػها االٍخفاضةامشةم اميياسه ىُ املاو امعاةم، أسطلر امششكح 

 امفذشج اميياسنح ىُ املاو امعاةم امى كذج أظتاب ىُ أهيها:ىلاسٍح ىم 

 شي% فٍ دول امخنٌع وامذول األخ7.2ٌلاخ ةَعتح تاٍخفاض امي. 

 اٍخفاض هاىش اطيامٍ امشةؽ ةعغ اسدفاق ىعذىي دكامٌف دكً امذظاسج. 

 امخاسطٌح. امذيىًه دكامٌف فٍ صًادج ةعتث% 7., ةَعتح امذيىًه ىصشوفاخ اسدفاق 

صافٍ امشةؽ  اٍخفعػٌص  اميؼننٌُ دىكلاخ وىذىظؽ دىكلادَا ىُ أكه اميشاكٍأدر ٍذائع ششكح 

 امتٌم ىصاسًف إٍخفاضيلاةه شهذخ امَذائع امعَىًح ، ومكُ فٍ ام% كُ دىكلادَا2.0ةَعتح 

 ىُ اميلاةنح ةامفذشج ىلاسٍح% 7., ةَعتح واإلداسًح امليىىٌح واميصشوفاخ% 0.2 ةَعتح وامذىصًم

 األٍشؼح فٍ امذكامٌف ودخفٌع. امذشغٌنٌح امكفاءج وسفم امذكامٌف ةشكاةح ىذكىىح امعاةم املاو

 امضكاج كته امذخه فٍ إًظاةٌح ٍذائعكيا ػلم كؼاق امذواطُ  ،منششكح امشئٌعٍ اميشكض فٍ اإلداسًح

 ٍذائع امذواطُ ظظنرػٌص  امششكح داسًخ فٍ األومى منيشج ظَىي أظاط كنى( EBIT) وامظشًتح

 7, ةنغر ةخعاسج ىلاسٍح منشةم امشاةم امذخه صافٍ ىعذىي كنى سًال ىنٌىٌ 00 ةنغر إًظاةٌح

 امكفاءج دؼعٌُ ةعتث امذؼىل هزا دؼلم وكذ. امعاةم واملا ىُ اميياسه امشةم فٍ سًال ىنٌىٌ

 . منذواطُ امىفٌاخ ىلذالخ وإٍخفاض اإلًشداخ وإسدفاق امذشغٌنٌح

 كنى امشظىوك ٍيىها ىُ دؼذ كذ دؼذًاخ كذج املادو املاو خالل امششكح دىاطه اميلاةه فٍ

 امخشوض ٍذٌظح امعكاٍٍ ىامَي ىلذل واٍخفاض اميظافح املٌيح طشًتح دؼتٌم وةذأ األطَتٌح امليامح

 أسةاغ كنى ظنتا ًؤسش كذ امخنٌظٌح اميلاػلح اظذيشاس أٌ كيا األطاٍث املاىنٌُ ىُ كتٌش ملذد امَهائٍ

 .عامخنٌ دول ىُ مإلًشاداخ امظغشافٍ امذىصًم ديشٌه ضااٍخف اظذيش ػٌص امششكح

 وهى املاو خالل ىؾىنؼ ةشكه امذكامٌف وخفع االٍفاق دششٌذ امى امششكح إداسج دىطه مَا ًذظؽ

 أكتش ةشكه مىػف ىا وهى االٍذاض كفائح دؼعٌُ امى إطافح املادىح، امذؼذًاخ ميىاطهح اًظاةٍ أىش

 كنى كادسج ةأٍها امششكح دلهذ ىم دياشٌا امتشظًٌ دكنفح اسدفاق كزمك وًأدٍ امذاوطُ، كؼاق فٍ

 ودذؼىل ،7102 كاو ىؼنم نىلةؼ ٍهائٌا امذىكف ػٌُ امى ىؼنٌا األكالف اٍذاض ىُ دذسًظٌا امذخنص

 ةامذكامٌف وامذؼكً امششكح هىاىش كنى امذأسٌش دوٌ األةلاس ميضاسق امالصىح األكالف اظذٌشاد امى

 .أكتش ةشكه

دشاطم ظلش امعهً ىَز دلشًشٍا األخٌش وسغً وةَاء كنى اميخاػش واملىائذ اميذىكله ىُ االظذشياس 

% سغً اسدفاق اميؤشش 10.,ا كنٌها ةـ "دلنٌص" ةَعتح ةلذ ٍذائع امششكح فٍ امشةم امشامص ودىصٌذَ

كنى اميذي  "دلنٌص"دتلى  اميشاكٍفئٌ ٍـشدَا مششكح املاو منعىق خالل هزِ امفذشج، 

سًال ورمك ةاكذيادٍا فٍ  74.,,اميذىظؽ وػىًه األطه، وٍتلٍ كنى كٌيح كادمح منعهً كَذ 

ٍيىرض امذذفلاخ امَلذًح اميخصىىح  دلٌٌيَا منششكح كنى اظذخذاو أوصاٌ ىذعاوًح ةاظذخذاو

 وىظاكف املٌيح امذفذشًح وىكشس األسةاغ. 

 

 مٌخص اًوجائج اًصووًة

 مجوكؼ 8202 8202 8202 8202 اًصوة اًموجهٌة فٍ دًصمتر )مٌٌون(

 00,272 00,202 14,339 13,795 إًرادات

 4,417 ,,4,4 5,577 5,283 اًرةح اإلجماًٍ

 7,440 7,4,0 ,2,50 2,262 اًرةح اًجشغٌٌٍ

 7,042 7,0,7 2,148 1,916 صافٍ اًرةح

 2.16 7.00 ,7.1 1.92 رةحٌة اًصهم

 اميصذس: ٍذائع امششكح و دلذًشاخ االظذشياس كاةٌذال     

 ثلٌٌص            اًجصوٌف

 52.82          اًصػر اًمصجهدف

 7,.40 اًصػر اًحاًٍ

 %01.04- هصتة اًػائد اًمجوكؼ

 اًشرهةمػٌومات غى 

  سًال 7,.40 امعلش

 سًال ىنٌىٌ  71,,40 املٌيح امعىكٌح

 ىنٌىٌ 0,111 كذد األظهً

  سًال 21.,2 اظتىق 47األكنى ميذج 

  سًال 1,.40 اظتىق 47األدٍى ميذج 

 % ,1.1 األداء ىَز ةذاًح املاو

  سًال ,7.0 شهش 07سةؼٌح امعهً 

  1.20  ىلاىه ةٌذا

 شياس كاةٌذالاميصذس: دذاول، االظذ 

 ,710ًَاًش  18فٍ  كيا* 

 

 اًمالن اًرئٌصٌى

 %47.,0   صافىال ىظيىكه ششكه

 %70.22 ظلىد ال امكتٌش ظلىد ىؼيذ ظنؼاٌ االىٌش

 %02.07 املاىح االظذشياساخ صَذوق

 اميصذس: دذاول 

 ,710ًَاًش  18* كيا فٍ 

 

 (022أداء اًصهم )غٌى هلطة أشاس 

 

 دذاولاميصذس: 

 

 اًرةحٌة و اًلٌمة اًدفجرًةمورر 

 

 وأسكااميصذس: 
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 إخالء اًمصؤوًٌة

 

هزِ امىسٌلح أكذخ ىُ كته ششكح اإلظذشياس مألوساق اميامٌح وامىظاػح ) االظذشياس كاةٌذال( فٍ ىذًَح امشًاض، فٍ 

ظىص إكادج دىصًلها أو إكادج اميينكح املشةٌح امعلىدًح. وهٍ ىلذِ مالظذخذاو املاو مليالء ششكح االظذشياس كاةٌذال وال ً

 إسظامها أو ٍششها، طضئٌا أو ةامكاىه، ةأي شكه أو ػشًلح، دوٌ ىىافلح خؼٌح صشًؼح ىُ ششكح االظذشياس كاةٌذال. 

اظذالو وىشاطلح وسٌلح امتؼص هزِ دشكه ىىافلذك كنى كذو إكادج دىصًم أو إكادج إسظال أو اإلفصاغ مألخشًُ كُ 

اميؼذىًاخ واألساء، واألظذَذاطاخ أو اميلنىىاخ امىاسدج فٍ هزِ امىسٌلح كته امكشف املنٍَ كُ ىشه هزِ اميلنىىاخ 

 ىُ كته ششكح االظذشياس كاةٌذال. 

واألساء امىاسدِ فٍ هزِ امىسٌلح ال دشكه كشطًا وال دلذتشدكىج ىلذىه مششاء أو ةٌم أًح أوساق ىامٌح أو كيا أٌ اميلنىىاخ 

 ىَذظاخ اظذشياسًح أخشي ىذلنلح ةذنك األوساق اميامٌح أو االظذشياساخ. 

ياٍاخ )صشًؼح أو أكذخ هزِ امىسٌلح ةاظذخذاو امتٌاٍاخ واميلنىىاخ امذٍ دً طيلها ىُ ىصادس ىىسىق ةها وال ٍلذو أي ط

طيٌَح( أو وكىد وال ٍذؼيه أي ىعؤومٌح أو دتلاخ كُ دكح أو اكذيال دنك اميلنىىاخ اميلذىح. كيا أٌ ششكح االظذشياس 

 كاةٌذال ال دلش ةأٌ اميلنىىاخ امذٍ دذظيَها هزِ امىسٌلح غٌش ىظننح أو خامٌه ىُ األخؼاء أو ىَاظتح ألي غشض ىلٌُ. 

ظشوسج دمٌاًل كنى األداء فٍ اميعذلته. ًظث كنى اميعذشيشًُ ىالػـح أٌ امشةؽ اميذؼلم ىُ إٌ األداء امعاةم مٌغ ةام

هزِ األوساق اميامٌح أو غٌشها ىُ االظذشياساخ، إٌ وطذخ، كذ دذلنث، كيا أٌ األظلاس أو كٌيح دنك األوساق اميامٌح 

س ظنتٌح كنى املٌيح أو امشيُ، أو امشةؽ امَادع ىُ واالظذشياساخ كذ دشدفم أو دَخفع. أٌ امذلنتاخ فٍ أظلاس امصشف مها آسا

اظذشياساخ ىلٌَح. وةَاء كنٌه، ًيكُ منيعذشيشًُ أٌ ًؼصنىا كنى كائذ أكه ىُ اميتنغ اميعذشيش أصال. االظذشياساخ 

 دخظم ملذد ىُ اميخاػش اميشدتؼح ةاالظذشياس فٍ األظىاق اميامٌح وكنى اميعذشيشًُ أٌ ًذسكىا أٌ كٌيح االظذشياس

 ًيكُ أٌ دله أو دشدفم فٍ أي وكر. 

مٌغ اميلصىد ىُ هزِ امىسٌلح دلذًً اميشىسج فٍ ىظال االظذشياساخ امشخصٌح ألٍها ال دأخز فٍ االكذتاس األهذاف 

االظذشياسًح أو امىطم اميامٍ أو االػذٌاطاخ اميؼذدج ألي شخص ىلٌُ كذ ًعذنً هزِ امىسٌلح. ًظث كنى اميعذشيشًُ 

امٌح، واملاٍىٌٍح أو امظشًتٌح ةشأٌ االظذشادٌظٌاخ االظذشياسًح أو ىذي ىالئيح االظذشياس فٍ أوساق ىامٌح، أخز اميشىسج امي

 أو اظذشياسًح أخشي امذٍ ٍاكشذها أو اوصر ةها هزِ امىسٌلح. 

ميضًذ ىُ اميلنىىاخ وامذفاصٌه ػىل امصَادًم امذٍ دشغث فٍ االظذشياس فٌها، ًشطى امشطىق إمى ششوغ وأػكاو 

امصَادًم راخ امصنح ودلشأها ةلَاًح، ةيا فٍ رمك كعً اميخاػش منصَذوق اميعذهذف. ٍعخح ىُ امششوغ واألػكاو 

 مظيٌم امصَادًم  ىذاغ كنى اميىكم اإلمكذشوٍٍ مششكح االظذشياس كاةٌذال. 

أي خعائش ىتاششج أو إٌ ششكح االظذشياس كاةٌذال طَتا إمى طَث ىم امششكاخ امذاةلح مها وىىؿفٌها، مٌعر ىعؤومح كُ 

دتلٌح أو األطشاس امذٍ كذ دَشأ ةشكه ىتاشش أو غٌش ىتاششكُ أي اظذخذاو منيلنىىاخ امىاسدج فٍ هزِ امىسٌلح. هزِ 

 امىسٌلح وامذىصٌاخ امىاسدج ةها غٌش كاةنح منذغٌٌش دوٌ إشلاس ىعتم. 

سدج فٍ هزِ امىسٌلح. إٌ هزِ امىسٌلح مٌعر ششكح االظذشياس كاةٌذال ال دذؼيه أًح ىعؤومٌح كُ دؼذًص اميلنىىاخ امىا

ىىطهه أو ىلذج منذىصًم أو الظذخذاىها ىُ كته أي شخص أو كٌاٌ  ظىاء ىىاػُ أو ىلًٌ ًلم فٍ أي ىكاٌ، أو دومح، أو 

ح ةنذ أو أًح والًح كظائٌح أخشي، ًكىٌ هزا امذىصًم أو امَشش أو امذىافش أو االظذخذاو ىخامفًا منلاٍىٌ و ًذؼنث ىُ ششك

االظذشياس كاةٌذال أو أي ىُ فشوكها املٌاو ةامذعظٌه أو إظذٌفاء أي ششغ ىُ ششوغ امذشخٌص طيُ دنك امتنذ أو 

 امعنؼح املظائٌح.

  

 
 
 
 

 خاًد ةى غتداًحفٌظ فــدا 

 كعً األةؼاز ودلذًً اميشىسج   -ىذًش أول 

  4434دؼىًنح   254-7666 11 966+
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 ًون اًجصوٌف اًػائد اًمجوكؼ اًشرح اًجوصٌة

 %71+اكنى ىُ  % خالل اإلسَى كشش شهش املادىح71+أكنى ىُ  اميعذهذف أٌ ًكىٌ ىظيىق كائذ امعهً شراء
 

 

 %71+% امى 01+ % خالل اإلسَى كشش شهش املادىح71+% و 01+ىا ةٌُ   اميعذهذف  أٌ ًكىٌ ىظيىق كائذ امعهً ثجمٌؼ
 

 

 %01% امى +01 - % خالل اإلسَى كشش شهش املادىح01-% وظامث 01  ىاةٌُ  اميعذهذف  أٌ ًكىٌ ىظيىق كائذ امعهً محاًد
 

 

 %01-% امى 71- % خالل اإلسَى كشش شهش املادىح71-ث % و ظام01-ظنتٌا ىا ةٌُ ظامث   اميعذهذف  أٌ ًكىٌ ىظيىق كائذ امعهً ثلٌٌص
 

 

 %71-اكه ىُ  % خالل اإلسَى كشش شهش املادىح71-ظنتٌا دوٌ   اميعذهذف  أٌ ًكىٌ ىظيىق كائذ امعهً ةٌؼ
 

 
 


