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 7002ؼ اًراةثػٌٌم غٌى هجائج اًرةؼ 

ظٌز ظللخ اًششهت  7102ُٕ عبَ  اًشابععٕ أًحببض اًِبًٌت ًٌشبع  سعبًت"“ اًؼبٌت ًٌشعبًت اًىػٌٔت اًششهت أعٌٔخ

هِب %. 48.8 كذسٖ ببسجفبع 7102فٍ عبَ  ٌٌُىْ سًبي 31.5ٌٌُىْ سًبي ُلببٍ  77.2اًعبَ اسببط صبفٌت بٔهبًت 

ٌٌُىْ سًبي  27.27ُلببٍ خعببش بـ % ُلبسٓت ببًشبع اًعببم و05.2بٔعبت  7102ًعبَ  اًشابعأسببط اًشبع  اسجفعخ

ُع خالي اًفحشة اًعبًٌت ُلبسٓت  اًشبعٌت فٍ أسببظهب االسجفبعاًشبع اًِِبذٍ ُٕ اًعبَ اًعببم، أسشعخ اًششهت فٍ 

 اًِصبسًف وآخفبض االًشاداث جوٌفت آخفبضظببٌٕ سبٌعٌٕ هّ اًفحشة اًِِبذٌت ُٕ اًعبَ اًعببم اًى 

  .واًعِىٌُت االداسًت

% عٕ 71.7صبفٍ اًشبغ بٔعبت  اسجفعظٌز  اًِعٌٌٌٕ جىكعبث وُحىظؽ جىكعبجٔب ُٕ أعٌى سعبًتأجخ ٓحببض ششهت 

 واًحعىًلٌت،  االداسًت اًِصبسًف فٍ هبٌش آخفبض ُٕ سبٌعٍ بشوٍ ُذعىُب االخحالف هزا أجى، جىكعبجٔب

 اًصببٍ أُش وهى اًعبَ خالي ٌُعىؾ بشوٍ اًحوبًٌف وخفع االٓفبق جششٌذ اًى اًششهت إداسة جىشه ًٔب ًحظغ

 خالي اًلىي ًٌِٔى األظبظٌت اًِلىُبث اًصعٍ اًلؼبع اُحالن ُٕ سغّ اًلبدُت ًٌلؼبع اًحعذًبث ًِىاشهت

 عٌى اًشظىَ ُرٍ اًِحىكعت أًِى وجٌشة جبؼئ أو جعشكٍ كذ وعلببث جعذًبث عذة جىشذ أٓه اال  اًلبدُت  اًفحشة

 ًعذد أًهببٍ اًخشوس ٓحٌصت اًعوبٍٓ أًِى ُعذي وآخفبض اًِظبفت اًلٌِت طشًبت جؼبٌم وبذأ األشٔبٌت اًعِبًت

 اًصعٍ، اًلؼبع فٍ ًٌِعحرِشًٕ اًعوىٌُه اًصهبث ُٕ اًِلذَ اًحِىًٍ آخفبضو األشبٓب اًعبٌٌُٕ ُٕ هبٌش

 اًِعشوض وكٌت اًععىدًٌٕ األػببء عٌى اًؼٌب ظٌضًذ ُِب اًصعٌت اًشعبًت ًلؼبع اًععىدة ُعذالث صًبدة

 اًعبٌُت اًششهبث عٌى اًحوبًٌف ظٌشفع بذوسٖ اًزي اًصعٍ ببًلؼبع اًعبٌُت اًششهبث بعذد ببًِلبسٓت ُٔهّ

 ًعذ اًصعٍ اًلؼبع ظحىاشه اًحٍ اًحعذًبث أهبش ُٕ اًٌِِوت فٍ اًؼبٌت اًوفبءاث اًصبد وًعحبش .ببًلؼبع

 اًعبَ اًصعٍ اًلؼبع فٍ اًعبٌٌُٕ اًععىدًٌٕ ًضًبدة اًحبسًخٌت اًبٌبٓبث جشٌش ظٌز واًؼٌب اًعشض بٌٕ اًفصىة

 ُعذالث ُٕ أبؼأ وهى ،%2 ُٕ كشًب ُشهب ظٔىي ُعذي بِحىظؽ اًعببلت ظٔىاث اًخِغ خالي واًخبص

 اًؼبٌت واًوىادس اًِىؿفٌٕ إلًصبد اًؼبٌت اًصهبث عٌى طغؽ ظٌشوٍ اًزي األُش عبَ بشوٍ اًلؼبع فٍ أًِى

 ببًِذًٌٕٔ اًخبصت اًِببًغ إشِبًٍ ، ُٕ شهت أخشي أعٌٔخ اًششهت ببألُغ أٓهب جِؤخ ُٕ جخفٌعاًٌِِضة

 بئشِبًٍ ُلبسٓت% 82.88 وكذسهب آخفبض بٔعبت سًبي ٌٌُىْ 505.35 إًى سًبي ٌٌُىْ 372.34 ُٕ اًحصبسًٌٕ

 اًحىظعظٌشوٍ عبٍُ ًعبهّ فٍ اعبدة عصٌت  وهى ُب 7102 دًعِبش 50 بحبسًخ اًحصبسًٌٕ اًِذًٌٕٔ ُببًغ

 خصصبث خعببش اًحعصٌٍ.ى آخفبض جىشه اًششهت اًى جصٌٔب ُاطبفت اً شذًذة ُشبسًع فٍ وأًِى

 وصاسة فٍ اًصعٍ اًلؼبع خصخصت آًٌت ُٕ اًِعحفٌذًٕ أهبش ُٕ سعبًت ششهت جوىْ أْ ًحىكع اًِلببٍ فٍ

 ُٔبكصت جشظٌت ُؤخشا اًششهت أعٌٔخ ظٌز اًعوىٌُت، ببًصهبث وذٌلت وعالكبث اًحصبسًت اًعالُت ًحٌِض ٓـشا اًصعت

 ػبٌت ًشعبًت ًعحبشىْ اًزًٕ اًؼىًٌت اإلكبُت ًِشطى اًحٔىًّ خذُت بحىفٌش واًخبصت اًىػٍٔ اًعشط وصاسة

 بٌبْ وظعب. اًىػٍٔ اًعشط بىصاسة اًصعٌت ًٌشؤوْ اًحببعت ببًشًبض اًؼبٌت ًضعبذاًعض اًٌِى ًِذًٔت بعٌؼت

 ًه ظٌوىْ ُِب اًحىكٌع جبسًخ ُٕ ظٔىاث 5 وُذجه سًبي ٌٌُىْ 733.7 جبٌغ اًعلذ كٌِت فئْ جذاوي، عٌى اًششهت

 ًٌعٔىاث االظحشاجٌصٌت اًششهت خؼت جظِٔخ هِب اًلبدُت، ظٔىاث اًرالد خالي اًششهت أسببط عٌى اًصببٍ أذش

 ُٔؼلت و اًشًبض ُٔؼلت عٌى اًششهت بأعِبي اًصغشافٍ اًحىظع و أًِى فشص عٌى جشهٌضهب اًلبدُت اًخِغ

 جصذس هِب. اًصعت وصاسة خؼت ُع ًحىافم ُب وهى اًعببٌت ػب ُشاهض ًٌحىظع فٍ جىشه اًى اطبفت اًِوشُت، ُوت

 اًىػٍٔ ًٌِعحشفى اًشِبًى اًِبٔى وجشٌُّ جىظعت ُششوع آهبء عٌى جعٍِ اًششهت أْ اًى االشبسة

 إٓشبء اًى ببالطبفت. 7104 عبَ خالي عٌبدة 81 و ظشًشا   778 إطبفت خالي ُٕ اًشًبض، بِذًٔت اًٌِض بعٍ اًىاكعت

 عذد وُظبعفت جٔىًّ، أكعبَ و عٌبداث و ػىاسا وكعّ صٌذًٌت، عٌى ىيحًع اًِهٍٔ ًٌؼب ُحخصص ُشهض

 .األُذ ػىًٌت سعبًت ًحلذًّ األظشة ُٕ عذد جخصٌص وهزًى اًِشهضة، ببًعٔبًت اًِحخصصت األظشة

 وبٔبء عٌى اًِخبػش%، 31اسجفع ظعش اًعهّ ُٔز جلشًشٓب األخٌش واًحىصٌت عٌٌه "ببًششاء" بٔعبت جصبوصث اًـ

عٌى اًِذي اًِحىظؽ وػىًٍ  "ُعبًذ" اًى سعبًتٓـشجٔب ًششهت  ٔب ٓعذدفئٓ، واًعىابذ اًِحىكعه ُٕ االظحرِبس

سًبي ورًى ببعحِبدٓب فٍ جلٌٌِٔب ًٌششهت عٌى اظحخذاَ  31.51 وٓشفع اًععش اًِعحهذف ًٌعهّ اًىاألشٍ، 

  أوصاْ ُحعبوًت ببظحخذاَ ِٓىرس اًحذفلبث أًلذًت اًِخصىُت وُظبعف اًلٌِت اًذفحشًت وُوشس األسببط.

 مٌخص اًوجائج اًصووًة

 مجوكؼ 7002 7002 7002 7004 تر )مٌٌون(اًصوة اًموجهٌة فٍ دًصم

 914 435 900 879 إًرادات

 208 193 207 220 اًرةح اإلجماًٍ

 108 104 72 129 اًرةح اًجشغٌٌٍ

 97 93 49 131 صافٍ اًرةح

 2.16 2.07 1.09 2.92 رةحٌة اًصهم

 اًِصذس: ٓحببض اًششهت و جلذًشاث االظحرِبس هببٌحبي     

  محاًد            اًجصوٌف

 40.00          اًصػر اًمصجهدف

 87.24 اًصػر اًحاًٍ

 %0.73 هصتة اًػائد اًمجوكؼ

 مػٌومات غى اًشرهة

  سًبي 87.24 اًععش

 سًبي ٌٌُىْ  7,774.03 اًلٌِت اًعىكٌت

 ٌٌُىْ 88.43 عذد األظهّ

  سًبي 32.11 اظبىع 37األعٌى ًِذة 

  سًبي 50.21 اظبىع 37األدٓى ًِذة 

 % 08.14 األداء ُٔز بذاًت اًعبَ

  سًبي 7.12 شهش 07سبعٌت اًعهّ 

  1.75  ُعبٍُ بٌحب

 اًِصذس: جذاوي، االظحرِبس هببٌحبي 

 7104ًٔبًش  51فٍ  هِب* 

 

 اًمالن اًرئٌصٌى

 %53.07 االشحِبعٌه ًٌحبٌُٔبث اًعبُه اًِؤظعه

 اًِصذس: جذاوي 

 7104ًٔبًش  51* هِب فٍ 

 

 (000هلطة أشاس أداء اًصهم )غٌى 

 

 جذاوياًِصذس: 

 

 مورر اًرةحٌة و اًلٌمة اًدفجرًة

 

 َأسكباًِصذس: 
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 إخالء اًمصؤوًٌة

 

هزٖ اًىذٌلت أعذث ُٕ كبٍ ششهت اإلظحرِبس ًألوساق اًِبًٌت واًىظبػت ) االظحرِبس هببٌحبي( فٍ ُذًٔت اًشًبض، فٍ 

اًٌِِوت اًعشبٌت اًععىدًت. وهٍ ُعذٖ ًالظحخذاَ اًعبَ ًعِالء ششهت االظحرِبس هببٌحبي وال ًصىص إعبدة جىصًعهب أو إعبدة 

 ي شوٍ أو ػشًلت، دوْ ُىافلت خؼٌت صشًعت ُٕ ششهت االظحرِبس هببٌحبي. إسظبًهب أو ٓششهب، شضبٌب أو ببًوبٍُ، بأ

اظحالَ وُشاشعت وذٌلت اًبعز هزٖ جشوٍ ُىافلحى عٌى عذَ إعبدة جىصًع أو إعبدة إسظبي أو اإلفصبط ًألخشًٕ عٕ 

رٍ هزٖ اًِعٌىُبث اًِعحىًبث واألساء، واألظحٔحبشبث أو اًِعٌىُبث اًىاسدة فٍ هزٖ اًىذٌلت كبٍ اًوشف اًعٌٍٔ عٕ ُ

 ُٕ كبٍ ششهت االظحرِبس هببٌحبي. 

هِب أْ اًِعٌىُبث واألساء اًىاسدٖ فٍ هزٖ اًىذٌلت ال جشوٍ عشطب  وال جعحبشدعىة ُلذُه ًششاء أو بٌع أًت أوساق ُبًٌت أو 

 ُٔحصبث اظحرِبسًت أخشي ُحعٌلت بحٌى األوساق اًِبًٌت أو االظحرِبساث. 

اًبٌبٓبث واًِعٌىُبث اًحٍ جّ شِعهب ُٕ ُصبدس ُىذىق بهب وال ٓلذَ أي طِبٓبث )صشًعت أو أعذث هزٖ اًىذٌلت ببظحخذاَ 

طٌِٔت( أو وعىد وال ٓحعٍِ أي ُعؤوًٌت أو جبعبث عٕ دكت أو اهحِبي جٌى اًِعٌىُبث اًِلذُت. هِب أْ ششهت االظحرِبس 

 خبًٌه ُٕ األخؼبء أو ُٔبظبت ألي غشض ُعٌٕ. هببٌحبي ال جلش بأْ اًِعٌىُبث اًحٍ جحظِٔهب هزٖ اًىذٌلت غٌش ُظٌٌت أو 

إْ األداء اًعببم ًٌغ ببًظشوسة دًٌال  عٌى األداء فٍ اًِعحلبٍ. ًصب عٌى اًِعحرِشًٕ ُالظـت أْ اًشبغ اًِحعلم ُٕ 

هزٖ األوساق اًِبًٌت أو غٌشهب ُٕ االظحرِبساث، إْ وشذث، كذ جحلٌب، هِب أْ األظعبس أو كٌِت جٌى األوساق اًِبًٌت 

واالظحرِبساث كذ جشجفع أو جٔخفع. أْ اًحلٌببث فٍ أظعبس اًصشف ًهب آذبس ظٌبٌت عٌى اًلٌِت أو اًرِٕ، أو اًشبغ أًبجض ُٕ 

اظحرِبساث ُعٌٔت. وبٔبء عٌٌه، ًِوٕ ًٌِعحرِشًٕ أْ ًعصٌىا عٌى عببذ أكٍ ُٕ اًِبٌغ اًِعحرِش أصال. االظحرِبساث 

ِبس فٍ األظىاق اًِبًٌت وعٌى اًِعحرِشًٕ أْ ًذسهىا أْ كٌِت االظحرِبس جخظع ًعذد ُٕ اًِخبػش اًِشجبؼت ببالظحر

 ًِوٕ أْ جلٍ أو جشجفع فٍ أي وكخ. 

ًٌغ اًِلصىد ُٕ هزٖ اًىذٌلت جلذًّ اًِشىسة فٍ ُصبي االظحرِبساث اًشخصٌت ألٓهب ال جأخز فٍ االعحببس األهذاف 

شخص ُعٌٕ كذ ًعحٌّ هزٖ اًىذٌلت. ًصب عٌى اًِعحرِشًٕ  االظحرِبسًت أو اًىطع اًِبًٍ أو االظحٌبشبث اًِعذدة ألي

أخز اًِشىسة اًِبًٌت، واًلبٓىٌٓت أو اًظشًبٌت بشأْ االظحشاجٌصٌبث االظحرِبسًت أو ُذي ُالبِت االظحرِبس فٍ أوساق ُبًٌت، 

 أو اظحرِبسًت أخشي اًحٍ ٓبكشحهب أو اوصخ بهب هزٖ اًىذٌلت. 

اًصٔبدًم اًحٍ جشغب فٍ االظحرِبس فٌهب، ًششى اًششىع إًى ششوغ وأظوبَ ًِضًذ ُٕ اًِعٌىُبث واًحفبصٌٍ ظىي 

اًصٔبدًم راث اًصٌت وجلشأهب بعٔبًت، بِب فٍ رًى كعّ اًِخبػش ًٌصٔذوق اًِعحهذف. ٓعخت ُٕ اًششوغ واألظوبَ 

 ًصٌِع اًصٔبدًم  ُحبط عٌى اًِىكع اإلًوحشوٍٓ ًششهت االظحرِبس هببٌحبي. 

ٌحبي شٔبب إًى شٔب ُع اًششهبث اًحببعت ًهب وُىؿفٌهب، ًٌعخ ُعؤوًت عٕ أي خعببش ُببششة أو إْ ششهت االظحرِبس هبب

جبعٌت أو األطشاس اًحٍ كذ جٔشأ بشوٍ ُببشش أو غٌش ُببششعٕ أي اظحخذاَ ًٌِعٌىُبث اًىاسدة فٍ هزٖ اًىذٌلت. هزٖ 

 اًىذٌلت واًحىصٌبث اًىاسدة بهب غٌش كببٌت ًٌحغٌٌش دوْ إشعبس ُعبم. 

شهت االظحرِبس هببٌحبي ال جحعٍِ أًت ُعؤوًٌت عٕ جعذًز اًِعٌىُبث اًىاسدة فٍ هزٖ اًىذٌلت. إْ هزٖ اًىذٌلت ًٌعخ ش

ُىشهه أو ُعذة ًٌحىصًع أو الظحخذاُهب ُٕ كبٍ أي شخص أو هٌبْ  ظىاء ُىاػٕ أو ُلٌّ ًلع فٍ أي ُوبْ، أو دوًت، أو 

ًع أو أًشش أو اًحىافش أو االظحخذاَ ُخبًفب  ًٌلبٓىْ و ًحؼٌب ُٕ ششهت بٌذ أو أًت والًت كظببٌت أخشي، ًوىْ هزا اًحىص

االظحرِبس هببٌحبي أو أي ُٕ فشوعهب اًلٌبَ ببًحعصٌٍ أو إظحٌفبء أي ششغ ُٕ ششوغ اًحشخٌص طِٕ جٌى اًبٌذ أو 

 اًعٌؼت اًلظببٌت.

  

 
 
 
 

 خاًد ةى غتداًحفٌظ فــدا 

 كعّ األبعبد وجلذًّ اًِشىسة   -ُذًش أوي 

  3334جعىًٌت   254-7666 11 966+

kfeda@icap.com.sa 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 مٌٌون رًاي شػودي 740مدفوع ملفٌة ةرأس ماي مصاهمة 

 (37-11156وثرخٌص هٌئة اًصوق اًماًٌة ركم ) 0000704004س.ت. ركم 

 طرًم اًمٌى فهد -اًػلٌم 

 00547اًرًاض  – 2222ص.ب. 

 8282-124 800هاثف: 

 2653-489 11 966+  فاهض:

 ثصوٌف اًصهم
 

 ًون اًجصوٌف اًػائد اًمجوكؼ اًشرح اًجوصٌة

 %71+اعٌى ُٕ  % خالي اإلذٔى عشش شهش اًلبدُت71+أعٌى ُٕ  اًِعحهذف عببذ اًعهّأْ ًوىْ ُصِىع  شراء
 

 

 %71+% اًى 01+ % خالي اإلذٔى عشش شهش اًلبدُت71+% و 01+ُب بٌٕ   اًِعحهذف  أْ ًوىْ ُصِىع عببذ اًعهّ ثجمٌؼ
 

 

 %01% اًى +01 - اإلذٔى عشش شهش اًلبدُت% خالي 01-% وظبًب 01  ُببٌٕ  اًِعحهذف  أْ ًوىْ ُصِىع عببذ اًعهّ محاًد
 

 

 %01-% اًى 71- % خالي اإلذٔى عشش شهش اًلبدُت71-% و ظبًب 01-ظٌبٌب ُب بٌٕ ظبًب   اًِعحهذف  أْ ًوىْ ُصِىع عببذ اًعهّ ثلٌٌص
 

 

 %71-اكٍ ُٕ  % خالي اإلذٔى عشش شهش اًلبدُت71-ظٌبٌب دوْ   اًِعحهذف  أْ ًوىْ ُصِىع عببذ اًعهّ ةٌؼ
 

 
 


