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 الوروقع  الٌوو صافي الرتخ )هليوى لاير(      

 القطاع اسن الشرمح #
 الثالثالرتع 

6102 
 الثاًيالرتع 

6102 

 
الٌوو 

 سٌوي
الٌوو 

 الرتعي

ذوقعاخ األرتاح 

للرتع الثالث 

6102 

 %23 %13- 4557.4 3705.7 5224.3 الوواد االساسيح ساتل 1

 %64 %7- 567.8 345.7 607.6 الوواد االساسيح يٌساب 2

 %9- %2 185.8 204.3 181.4 الوواد االساسيح سافنو 3

 %1 %5 197.0 194.5 188.5 الوواد االساسيح الورقدهح 4

 %4- %55- 90.1 93.9 200.4 الوواد االساسيح األسوٌد السعودي 5

 %7- %17- 74.6 80.6 90.1 الوواد االساسيح اسوٌد يٌثع 6

 %3- %47- 91.8 94.9 173.4 وواد االساسيحال اسوٌد الجٌوب 7

 %118 %46- 26.5 12.2 48.8 الوواد االساسيح اسوٌد اليواهح 8

 %6 %20- 56.3 53.2 70.4 الوواد االساسيح اسوٌد القصين 9

 %1 %10 2205.8 2181.7 2,009.5 الثٌوك هصرف الراجحي 10

 %4 %63 506.6 488.2 311.6 الثٌوك هصرف اإلًواء 11

 %2 %6 242.5 238.8 227.8 الثٌوك تٌل الثالد 12

 %6 %45 233.2 220.2 160.7 الثٌوك تٌل الجزيرج 13

 %2 %13 2427.2 2376.5 2147.7 اإلذصاالخ االذصاالخ السعوديح 14

بهٕيبزؽٔ  حٕلؼبث كسب انًبنٛت  انًصذر:  
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1 October 2017 م 5102للعام  ذوقعاخ االرتاح للرتع الثاًي  
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  الرقرير عدادإ

 كسب انًبنٛت، نهخٕاصم : شزكتيٍ لبم حى إػذادِ  ْذا انخمزٚز

 info@kasbcapital.saانبزٚذ االنكخزَٔٙ :  771111222ٕدذ : انزلى انً

 

  الوسؤوليح إخالء

 إػبدة ٚجٕس ٔال انؼبو نالسخخذاو يؼذِ ْٔٙ. انسؼٕدٚت انؼزبٛت انًًهكت فٙ انزٚبض، يذُٚت فٙ( انًبنٛت كسب)  كسب انًبنٛت شزكت لبم يٍ أػذث انٕثٛمت ْذِ

 ٔاألراء انًؼهٕيبث أٌ كًب .كسب انًبنٛت شزكت يٍ صزٚذت خطٛت يٕافمت دٌٔ غزٚمت، أٔ شكم بأ٘ ببنكبيم، أٔ جشئٛب َشزْب، أٔ إرسبنٓب إػبدة أٔ حٕسٚؼٓب

 أٔ انًبنٛت األٔراق بخهك يخؼهمت أخزٖ اسخثًبرٚت يُخجبث أٔ يبنٛت أٔراق أٚت بٛغ أٔ نشزاء يمذيّ حؼخبزدػٕة ٔال ػزظب   حشكم ال انٕثٛمت ْذِ فٙ انٕاردِ

 ٔػٕد أٔ( ظًُٛت أٔ صزٚذت) ظًبَبث أ٘ َمذو ٔال بٓب يٕثٕق يصبدر يٍ جًؼٓب حى انخٙ ٔانًؼهٕيبث انبٛبَبث بسخخذاوب انٕثٛمت ْذِ أػذث. االسخثًبراث

 ػهٗ ٚجب. انًسخمبم فٙ األداء ػهٗ دنٛال   ببنعزٔرة نٛس انسببك األداء إٌ. انًمذيت انًؼهٕيبث حهك اكخًبل أٔ دلت ػٍ حبؼبث أٔ يسؤٔنٛت أ٘ َخذًم ٔال

 األٔراق حهك لًٛت أٔ األسؼبر أٌ كًب حخمهب، لذ ٔجذث، إٌ االسخثًبراث، يٍ ؿٛزْب أٔ انًبنٛت األٔراق ْذِ يٍ انًخذمك انزبخ أٌ الدظتي انًسخثًزٍٚ

 ٔبُبء. يؼُٛت اسخثًبراث يٍ انُبحج انزبخ أٔ انثًٍ، أٔ انمًٛت ػهٗ سهبٛت آثبر نٓب انصزف أسؼبر فٙ انخمهببث أٌ. حُخفط أٔ حزحفغ لذ ٔاالسخثًبراث انًبنٛت

 األسٕاق فٙ ببالسخثًبر انًزحبطت انًخبغز يٍ نؼذد حخعغ االسخثًبراث. أصال انًسخثًز انًبهؾ يٍ ألم ػبئذ ػهٗ ٚذصهٕا أٌ نهًسخثًزٍٚ ًٚكٍ ػهّٛ،

 يجبل فٙ انًشٕرة حمذٚى متانٕثٛ ْذِ يٍ انًمصٕد نٛس. ٔلج أ٘ فٙ حزحفغ أٔ حمم أٌ ًٚكٍ االسخثًبر لًٛت أٌ ٚذركٕا أٌ انًسخثًزٍٚ ٔػهٗ انًبنٛت

. انٕثٛمت ْذِ ٚسخهى لذ يؼٍٛ شخص أل٘ انًذذدة االدخٛبجبث أٔ انًبنٙ انٕظغ أٔ االسخثًبرٚت األْذاف االػخببر فٙ حأخذ ال ألَٓب انشخصٛت االسخثًبراث

 أٔ يبنٛت، أٔراق فٙ االسخثًبر يالئًت يذٖ أٔ تاالسخثًبرٚ االسخزاحٛجٛبث بشأٌ انعزٚبٛت أٔ ٔانمبََٕٛت انًبنٛت، انًشٕرة أخذ انًسخثًزٍٚ ػهٗ ٚجب

 انخٙ األظزار أٔ حبؼٛت أٔ يببشزة خسبئز أ٘ ػٍ يسؤٔنت نٛسج ٔيٕظفٛٓب، كسب انًبنٛت شزكت إٌ. انٕثٛمت ْذِ بٓب أصج أٔ َبلشخٓب انخٙ أخزٖ اسخثًبرٚت

 إشؼبر دٌٔ نهخـٛٛز لببهت ؿٛز بٓب انٕاردة ٔانخٕصٛبث انٕثٛمت ْذِ. ٕثٛمتان ْذِ فٙ انٕاردة نهًؼهٕيبث اسخخذاو أ٘ يببشزػٍ ؿٛز أٔ يببشز بشكم حُشأ لذ

 . انٕثٛمت ْذِ فٙ انٕاردة انًؼهٕيبث حذذٚث ػٍ يسؤٔنٛت أٚت حخذًم ال كسب انًبنٛت شزكت. يسبك

 

 الواليح مسة عي

 بًٕجب انًبنٛت انسٕق ْٛئت لبم يٍ يزخصت لاير يهٌٕٛ ٠٣٢ لذرِ يذفٕع بزأسًبلحأسسج كشزكت يسبًْت يمفهت فٙ انزٚبض،   كسب انًبنٛت شزكت

 .ٔاإلدارة ٔانخزحٛب ٔحمذٚى انًشٕرة ٔانذفع فٙ أػًبل األٔراق انًبنٛت انخؼبيم بصفت أصٛم نًًبرست أَشطت 12177-72  رلى حزخٛص

 


