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 7102ؼ اًراةثػٌٌم غٌى هجائج اًرةؼ 

خٌص خللر اًشسهح ازةاح صافٌح ةٔهاًح  7102ُٕ غاَ  اًساةؼأًذائج اًِاًٌح ًٌسةؼ  ةٔى اًتالد أغٌٕ

أزةاح  هِا ازدفؼ%. 16.6 كدزٖ ازدفاعة 7102فٍ غاَ  ٌٌُىْ زًاي808 ٌٌُىْ زًاي ُلاةٍ 942  اًػاَ

فٍ دساجػر االزةاح  ح ةاًسةؼ اًِِاسٍ ُٕ اًػاَ اًساةمُلازٓ % 7.1ةٔستح  7102ًػاَ  اًساةؼاًسةؼ 

خالي اًفذسج اًداًٌح ُلازٓح  فٍ أزةاخها زدفاعاال، أزجػر اًشسهح ازٓح ةاًسةؼ اًساةمُل % 9.8ةٔستح 

 االسذشِازًح اًِىجىداخ ُٕ اًدخٍ صافٍ ازدفاع اًفذسج اًِِاسٌح ُٕ اًػاَ اًساةم اًىُؼ 

 األخسي اًػٌٌِاخ ودخٍ اًػِىالخ وأدػاب دخٍ صافٍ فٍ عازدفاةاالطافح اًى  واًذِىًٌٌح

 .اًِذاجسج اغساض ًغٌس ُلذٔاٖ اسذشِازاخ وُواسث

 ازدفاع % وًػىد ذًى ةشوٍ زئٌسٍ اًى01.08ةٔستح  دىكػادٔاأكٍ ُٕ  ةٔى اًتالد أدر ٓذائج 

فٍ  ،7102 ًػاَ زًاي ٌٌُاز 0.5 ةٌغر خٌص ،%71 ةٔستحو اًى أغٌى ُٕ دلدًسادٔا اًِخصصاخ

 اًِصسف ُىجىداخ ِٓر خٌص ًٌِصسف، اًسئٌسٌح األٓشؼح فٍ كىي ِٓى أًذائج أظهسخ اًِلاةٍ

 كدزها ازدفاع ةٔستح اًساةم اًػاَ ُٕ اًفذسج ًٔفسٌٌُاز زًاي  52.25ٌٌُاز زًاي ُلاةٍ  22.70اًى 

ٌٌُاز  22.09ٌٌُاز زًاي ُلاةٍ  02.05اًساةؼ اًى  اًسةؼ ةٔهاًح اًذِىًٍ ُدفظح ازدفػر هِا%، 02.2

 01.72ٌٌُاز زًاي ُلاةٍ  02.29اًى اًػِالء  ودائؼ وازدفػر %، 71.0زًاي ةٔستح ازدفاع كدزها 

 %.09.9ٌٌُاز زًاي ةٔستح ازدفاع كدزها 

وهى أغٌى ُٕ % 81.80 ُسذىي اًى ًذصٍ ةٔهاًح اًػاَ اًىدائؼ اًى اًلسوض ٓستح ازدفاع ًالخظ

وزغّ  ،7102فٍ غاَ  %98.82ُلازٓح ةـ % و81غٔد  اًدد األغٌى اًِسِىح ةه ُٕ ُؤسسح أًلد

اال أْ ِٓى ُدفظح اًلسوض ةشوٍ  7102ٌٌُاز زًاي ًػاَ  0.5دىجه اًتٔى الدخاذ ُخصصاخ ةٌغر 

 ِٓى ًذتاػؤ ٓظسا هتٌس سٌشوٍ أخد أهتس اًذددًاخ فٍ اًسٌؼسج غٌى ٓستح اًلسوض اًِذػشسج 

ٓجذ اًتٔى فٍ اسذلؼاب اًػدًد ُٕ اًىدائؼ خالي ًى أْ اًتٔى كد إاالشازج  ز. دجداًوٌٍ االكذصاد

 االسواْ كؼاع ُؼ دػاوٓر اًذٍ اًتٔىن أوائٍ ُٕ اًتٔى ًوىْوةاغذلادٓا ًػىد ذًى هرا اًػاَ 

 اًتٔى ًدوز ةاإلطافح ،ُٔذجاخ غدج وأػالق اًِساهٕ ةذِىًٍ ًذػٌم فٌِا اًػلازي اًذٌِٔح وصٔدوق

 اًِؤسساخو اًلؼاغاخ ةػع دِىًٍ شًادج رًىوه اًذدذٌح اًتٌٔح اًِشازًؼ ةػع دِىًٍ فٍ

 خالي اًػاَ. وهى ُا دغّ ِٓى هٍ ُٕ ودائؼ اًػِالء وُدفظح اًلسوض واًِذىسؼح اًصغٌسج

فٍ ظٍ  اطافٌح ودائؼ اسلؼاب غٌى االسذِساز فٍ اًِصسف ًىاجهها اًذٍ اًذددًاخ أهتس سٌظٍ

 أغِاي أغٌث ًذسهص ٓظسا شسجاًِذػ اًلسوض ٓستح غٌى واًسٌؼسج أًِافسح اًلىًح فٍ اًلؼاع

 االسذشِازاخ ٓدى اًسٌىًحجصء ُٕ  ةذىجٌه كاَ كد اًتٔى أْهِا ٓػذلد  .األفساد كؼاع غٌى اًِصسف

 دأسٌس ُٕ خفف 7102 غاَ خالي جراةح وةػىائد أهتس ةشوٍ اًدوىٌُح اًصوىن دىفس وسؽ وذًى

 .7109 غاَ خالي ٖزِسااسذ ٓػذلد ُا وهى ودخفٌع ُخصصاخ خسائس االدِاْ اًِذػشسج اًلسوض

 دىصٌذٔا اًساةلح ًتٔى اًتالد ٓتلٍ غٌى فئٓٔا االسذشِاز ُٕ اًِذىكػه واًػىائد اًِخاػس غٌى وةٔاء

  زًاي 71.91 اًى اًِسذهدف اًسػس وٓددز األجٍ وػىًٍ اًِذىسؽ اًِدي غٌى غٔد "ُداًد"

  .ًٌسهّ

 

 مٌخص اًوجائج اًصووًة

 مجوكؼ 7102 7102 7102 7100 اًصوة اًموجهٌة فٍ دًصمتر )مٌٌون(

 70,790 63,210 53,750 51,220 اًموجودات

 54,470 47,780 40,230 42,180 اًػمالء ودائؼ

 48,478 43,450 36,180 40,230 اًجموًٍ اشجثمارات

 3,320 2,960 2,587 2,295 اًػمٌٌات دخٍ اجماًٍ

 1,930 0,228 1,408 1,162 واًجموًٍ االشجثمارات مى اًدخٍ صافٍ

 1,028 807 808 788 صافٍ اًرةح

 1.71 0.52 1.35 1.31 رةحٌة اًصهم

 اًِصدز: ٓذائج اًشسهح و دلدًساخ االسذشِاز هاةٌذاي     

  محاًد             اًجصوٌف

          71.21           اًصػر اًمصجهدف

     71.98  اًصػر اًحاًٍ

 %1.02-  هصتة اًػائد اًمجوكؼ

   اًشرهةمػٌومات غى 

  زًاي 71.98 اًسػس

 زًاي ٌٌُىْ  07,520.11 اًلٌِح اًسىكٌح

 ٌٌُىْ 211.11 غدد األسهّ

  زًاي 72.21 استىع 57األغٌى ًِدج 

  زًاي 02.05 استىع 57األدٓى ًِدج 

 % 7.11 األداء ُٔر ةداًح اًػاَ

  زًاي 0.52 شهس 07زةدٌح اًسهّ 

  0.12  ُػاٍُ ةٌذا

 االسذشِاز هاةٌذاي اًِصدز: دداوي، 

 7109 فتساًس 02فٍ  هِا* 

 اًرئٌصٌى اًمالن

 %08.18      واوالدٖ اًستٌػٍ ُدِد شسهح

 %00.00      سذشِازًهالا اًستٌػٍ غتدهللا شسهح

 %01.50      اًساجدٍ صاًذ غتداًسخِٕ خـاًد

 %2.52      اًساجدٍ صاًذ غتداًػصًص غتداًسخِٕ

 %5.19      صٌسفٍ خِصٖ صاًذ ُدِد

 اًِصدز: دداوي 

 7109 فتساًس 02* هِا فٍ 

 (011أداء اًصهم )غٌى هلطة أشاس 

 

 دداوياًِصدز: 

 مورر اًرةحٌة و اًلٌمة اًدفجرًة

 

 َأزكااًِصدز: 



 

  

 ةوى اًتالد

 1140رمز اًشرهة: 

Feb 15
th

 | اًسػىدًح اًتٔىن  2018 

 

2 | P a g e  
 

 

 إخالء اًمصؤوًٌة

 

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

اًٌِِوح اًػسةٌح اًسػىدًح. وهٍ ُػدٖ ًالسذخداَ اًػاَ ًػِالء شسهح االسذشِاز هاةٌذاي وال ًجىش إغادج دىشًػها أو إغادج 

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

اسذالَ وُساجػح وسٌلح اًتدص هرٖ دشوٍ ُىافلذى غٌى غدَ إغادج دىشًؼ أو إغادج إزساي أو اإلفصاح ًألخسًٕ غٕ 

اًِدذىًاخ واألزاء، واألسذٔذاجاخ أو اًِػٌىُاخ اًىازدج فٍ هرٖ اًىسٌلح كتٍ اًوشف اًػٌٍٔ غٕ ُشٍ هرٖ اًِػٌىُاخ 

 ُٕ كتٍ شسهح االسذشِاز هاةٌذاي. 

واألزاء اًىازدٖ فٍ هرٖ اًىسٌلح ال دشوٍ غسطًا وال دػذتسدغىج ُلدُه ًشساء أو ةٌؼ أًح أوزاق ُاًٌح أو هِا أْ اًِػٌىُاخ 

 ُٔذجاخ اسذشِازًح أخسي ُذػٌلح ةذٌى األوزاق اًِاًٌح أو االسذشِازاخ. 

ِآاخ )صسًدح أو أغدخ هرٖ اًىسٌلح ةاسذخداَ اًتٌآاخ واًِػٌىُاخ اًذٍ دّ جِػها ُٕ ُصادز ُىسىق ةها وال ٓلدَ أي ط

طٌِٔح( أو وغىد وال ٓذدٍِ أي ُسؤوًٌح أو دتػاخ غٕ دكح أو اهذِاي دٌى اًِػٌىُاخ اًِلدُح. هِا أْ شسهح االسذشِاز 

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

ظسوزج دًٌاًل غٌى األداء فٍ اًِسذلتٍ. ًجث غٌى اًِسذشِسًٕ ُالخظح أْ اًسةذ اًِذدلم ُٕ إْ األداء اًساةم ًٌس ةاً

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

ز سٌتٌح غٌى اًلٌِح أو اًشِٕ، أو اًسةذ أًادج ُٕ واالسذشِازاخ كد دسدفؼ أو دٔخفع. أْ اًذلٌتاخ فٍ أسػاز اًصسف ًها آسا

اسذشِازاخ ُػٌٔح. وةٔاء غٌٌه، ًِوٕ ًٌِسذشِسًٕ أْ ًدصٌىا غٌى غائد أكٍ ُٕ اًِتٌغ اًِسذشِس أصال. االسذشِازاخ 

 دخظؼ ًػدد ُٕ اًِخاػس اًِسدتؼح ةاالسذشِاز فٍ األسىاق اًِاًٌح وغٌى اًِسذشِسًٕ أْ ًدزهىا أْ كٌِح االسذشِاز

 ًِوٕ أْ دلٍ أو دسدفؼ فٍ أي وكر. 

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

االسذشِازًح أو اًىطؼ اًِاًٍ أو االخذٌاجاخ اًِدددج ألي شخص ُػٌٕ كد ًسذٌّ هرٖ اًىسٌلح. ًجث غٌى اًِسذشِسًٕ 

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

 أو اسذشِازًح أخسي اًذٍ ٓاكشذها أو اوصر ةها هرٖ اًىسٌلح. 

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

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

 ًجٌِؼ اًصٔادًم  ُذاح غٌى اًِىكؼ اإلًوذسوٍٓ ًشسهح االسذشِاز هاةٌذاي. 

أي خسائس ُتاشسج أو إْ شسهح االسذشِاز هاةٌذاي جٔتا إًى جٔث ُؼ اًشسهاخ اًذاةػح ًها وُىظفٌها، ًٌسر ُسؤوًح غٕ 

دتػٌح أو األطساز اًذٍ كد دٔشأ ةشوٍ ُتاشس أو غٌس ُتاشسغٕ أي اسذخداَ ًٌِػٌىُاخ اًىازدج فٍ هرٖ اًىسٌلح. هرٖ 

 اًىسٌلح واًذىصٌاخ اًىازدج ةها غٌس كاةٌح ًٌذغٌٌس دوْ إشػاز ُستم. 

زدج فٍ هرٖ اًىسٌلح. إْ هرٖ اًىسٌلح ًٌسر شسهح االسذشِاز هاةٌذاي ال دذدٍِ أًح ُسؤوًٌح غٕ دددًص اًِػٌىُاخ اًىا

ُىجهه أو ُػدج ًٌذىشًؼ أو السذخداُها ُٕ كتٍ أي شخص أو هٌاْ  سىاء ُىاػٕ أو ُلٌّ ًلؼ فٍ أي ُواْ، أو دوًح، أو 

ح ةٌد أو أًح والًح كظائٌح أخسي، ًوىْ هرا اًذىشًؼ أو أًشس أو اًذىافس أو االسذخداَ ُخاًفًا ًٌلآىْ و ًذؼٌث ُٕ شسه

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

 اًسٌؼح اًلظائٌح.

  

 
 
 
 

 خاًد ةى غتداًحفٌظ فــدا 

 كسّ األةداز ودلدًّ اًِشىزج   -ُدًس أوي 

  5534ددىًٌح   254-7666 11 966+
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شرهة   –شرهة االشجثمار ًألوراق اًماًٌة واًوشاطة )االشجثمار هاةٌجاي( 

 مٌٌون رًاي شػودي 701ملفٌة ةرأس ماي مدفوع مصاهمة شػودًة 

 (37-11156وثرخٌص هٌئة اًصوق اًماًٌة ركم ) 0101720000س.ت. ركم 

 فهدطرًم اًمٌى  -اًػلٌم 

 00407اًرًاض  – 2222ص.ب. 

 8282-124 800هاثف: 

 2653-489 11 966+  فاهض:

 ثصوٌف اًصهم
 

 ًون اًجصوٌف اًػائد اًمجوكؼ اًشرح اًجوصٌة

 %71+اغٌى ُٕ  % خالي اإلسٔى غشس شهس اًلادُح71+أغٌى ُٕ  اًِسذهدف أْ ًوىْ ُجِىع غائد اًسهّ شراء
 

 

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

 

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

 

 %01-% اًى 71- % خالي اإلسٔى غشس شهس اًلادُح71-ث % و سا01ً-سٌتٌا ُا ةٌٕ ساًث   اًِسذهدف  أْ ًوىْ ُجِىع غائد اًسهّ ثلٌٌص
 

 

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

 
 


