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 0202ؼ اًراةثػٌٌم غٌى هجائج اًرةؼ 

ػٌص  7102ُٕ عاَ  اًساةععٕ أًذائع اًِاًٌح ًٌسةع  اًشسهح اًظعىدًح ًٌصٔاعاخ األطاطٌح "طاةى" أعٌٔر

 ةازدفاع 7100فٍ عاَ  ٌٌُىْ زًاي 02,001ٌٌُىْ زًاي ُلاةٍ  01,011اًعاَ ػللر اًشسهح ازةاغ صافٌح ةٔهاًح 

% 01.09% ُلازٓح ةاًسةع اًظاةم و 90.43ةٔظتح  7102ًعاَ  اًساةعأزةاغ اًسةع  دساطعر فٍ ػٌٕ%. 0.4 كدزٖ

زٓح خالي اًفذسج اًؼاًٌح ُلا اًسةعٌح فٍ أزةاػها االٓخفاضُلازٓح ةاًسةع اًِِاسٍ ُٕ اًعاَ اًظاةم، أزطعر اًشسهح 

 ُع اًفذسج اًِِاسٌح ُٕ اًعاَ اًظاةم اًى عدج أطتاب ُٕ أهِها:

 اًِصآع ًتعع اًِظدوًح اًدوزًح اًصٌآح أعِاي ٓذٌظح واًِتاعح أًِذظح اًوٌِاخ آخفاض. 

 ٌٍ941 ةِتٌغ اًٌِِىهح ةاًواٍُ ػدًد شسهح وُعداخ آالخ كٌِح فٍ آخفاض خظائس ُخصص دظظ 

 .زًاي ٌٌُىْ 090  ُٔها طاةى ػصح ةٌغر زًاي ٌٌُىْ 720 ةِتٌغ طٌٔا اةٕ وشسهح زًاي ٌٌُىْ

% عٕ 90صافٍ اًسةؽ ةٔظتح  آخفعػٌص  اًِؼٌٌٌٕ دىكعاخ وُذىطؽ دىكعادٔا ُٕ أكٍ طاةىأدر ٓذائع 

ٕ اًِاطٌٌٕ، ػٌص أْ اًسةع اًساةع ًهرا ٌاطذِسخ ٓذائع طاةى اًِفاطئح فٍ هرا اًسةع اطذِسازا ًٌسةعٌ، دىكعادٔا

ةعد ٓذائع اًشسهح فٍ اًسةع اًشآٍ ُٕ هرا اًعاَ وخالف اًِفاطئح االًظاةٌح  حطظٍ اًِفاطئح اًظٌتٌح اًشآٌاًعاَ 

 ُٕ ةأهشس اًِتاعح اًوٌِاخ هآر أزةاغ اًسةع اًشاًص ُدعىُح ةازدفاع اعذلادٓا فًٌٍشسهح فٍ اًسةع اًشاًص، 

 اًسةؽ اطِاًٍ هاُش فٍ شدًد هتىغ زأًٔا ةعدُا ًٌذؼظٕ اًسةؽ اطِاًٍ هىاُش عىدج اًى اطافح اًِذىكع

 اًسةع خالي زًاي ٌٌُىْ 019 ػدًد شسهح خظائس ةٌغر ػٌص ػدًد ًشسهح اًتٌع وهٌِاخ أطعاز آخفاض ٓذٌظح

اًشآٍ، عاودخ هىاُش زةؼٌح اًشسهح ًالٓخفاض ُسج أخسي خالي اًسةع اًساةع ٓذٌظح الزدفاع أطعاز اًٌلٌّ ُذأسسج 

ػٌص ازدفع طعس ًٔفؽ ًِظذىًاخ أهشس ُٕ االزدفاعاخ فٍ أطعاز أًِذظاخ أًهائٌح، ةاالزدفاعاخ فٍ أطىاق ا

 اًظاًٌوىي وإًشٌٌٕ %0 ةٔظتح إًشٌٌٕ اًتىًٍ أطعاز ازدفعر ػٌٕ % عٌى أطاض طٔىي ف73ٍاالًشٌٌٌٕ ةٔظتح 

 أطاض عٌى%91 اًٌىزًا ةٔظتح أطعاز ازدفاع اطذِساز ُٕ ةاًسغّ. اًذىاًٍ عٌى% 79 و% 94 ةٔظتح واًٌِشآىي

هِا أْ أًذائع اًِخٌتح ًآلُاي ًوٍ ُٕ شسهح وهى ُا ًّ دظذفد ُٔه شسهح طافوى خالي هرا اًسةع،  طٔىي

طافوى وهٌاْ اطافح اًى اًِخصصاخ ًشسهح ػدًد واةٕ طٌٔا شوٌر عىاٍُ اطافٌح ًٌظغؽ عٌى أزةاغ اًشسهح 

 .حٓعذلد اطذِسازًذها خالي اًفذسج اًِلتٌ و ال خالي هرا اًسةع

 اشذسخ أٓها ػٌص أعٌٔر طاةى  واًلسب ُٕ األطىاق اًِظذهدفح دظذِس طاةى ةاًذىطع واالٓذشاز اًظغسافٍ

ا% 70.33 ًِ  ُتٌغ أْ ُتٌٔح اًخازطٌح، اًتٔىن ُٕ دِىًٍ ػسًم عٕ اًظىًظسًح ( Clariant AG) شسهح فٍ أطه

 Clariant) شسهح ٓشاغًذِشٍ  ُدكلح، أوًٌح ُاًٌح كىائّ آلخس وفًلا أصىًها صافٍ ُٕ% 01 ًذظاوش ال اًشساء

AG )واًذغٌٌف، اًؼتٌعٌح واًِىازد ةاًِؼفصاخ اًعالكح ذاخ اًِذخصصح اًوٌٌِائٌح اًِىاد إٓذاض فٍ اًظىًظسًح 

ٓذائع طاةى ٓظسا ًعدَ ُعسفح ػظّ اًصفلح ودوٌفح اًذِىًٍ ػذى ُٕ اًصعث دؼدًد أسس هرٖ اًصفلح عٌى و

 اطذسادٌظٌح دظذهدف فٍ دعصًص ٓذائع اًسةع األوي ًٌشسهح ةشوٍ ػفٌف، االْ اال أٓٔا ٓعذلد أٓها طذظاهّ

 اًصٌٍٔ اًظىق دِشٍ أْ االطذسادٌظٌح دظذهدف ػٌص واُسًوا، اًصٌٕ أطىاق فٍ اًذىطع اًى 7174 طاةى

 فٍ هسةىٓاخ اًتىًٍ إٓذاض ُصٔع ةٔاء ُشسوع ةدء ةعد خصىصا طاةى ُٔذظاخ عٌى اًؼٌث ُٕ% 04 ُٕ أهشس

 ُٕ واالطذفادج أًِذظاخ دصٌٔع اطذِسازًح عٌى ًٌِؼافظح وداعِا اًذٔافظٍ اًشسهح وطع ًذلىًح اًصٌٕ

 .واًٌاةاْ وآدوٌٓظٌا فٌذٔاَ فٍ اًىاعدج االطىاق فٍ اًذىاطد اًشسهح دظذهدف هِا ُىعىد، طىق

اًٌلٌّ ةشوٍ .% ٓذٌظح ازدفاعاخ أطعاز ُىاد 90% اًى 94.0ًشوٍ آخفاض هاُش اطِاًٍ اًسةؽ ًٌشسهح ُٕ 

أهتس ُٕ ازدفاع أطعاز أًِذظاخ أًهائٌح أػد أهتس اًهىاطع اًذٍ دلٌلٔا خالي هرا اًعاَ اال أٓٔا ٓعذلد أْ اًشسهح 

 ُا وهى اًظازًح اًِصسوفاخ دخفٌع ُٕ اًشسهح ًذِوٕٓذٌظح  هاُش صافٍ اًسةؽكادزج عٌى اًِؼافظح عٌى 

دظدز االشازج اًى أْ و عاًٌح ةظسعح االكذصادًح االوطاع عُ اًذوٌف عٌى اًشسهح كدزج عٌى أًظا دالًح ًعؼٍ

 وةٔاء عٌى اًِخاػس، 7101% ةئعادج هٌوٌح أعِاًها فٍ عاَ 0اًشسهح دهدف اًى خفع دواًٌفها ةٔظتح 

عٌى اًِدي اًِذىطؽ وػىًٍ  "ُؼاًدج"دتلى  طاةىفئْ ٓظسدٔا ًشسهح ، واًعىائد اًِذىكعه ُٕ االطذشِاز

زًاي وذًى ةاعذِادٓا فٍ دلٌٌِٔا ًٌشسهح عٌى اطذخداَ أوشاْ  010.11لٌِح عادًح ًٌظهّ عٔد اً وٓؼدزاألطٍ، 

 ُذظاوًح ةاطذخداَ ِٓىذض اًذدفلاخ أًلدًح اًِخصىُح وُظاعف اًلٌِح اًدفذسًح وُوسز األزةاغ. 

 مٌخص اًوجائج اًصووًة

 مجوكؼ 0202 0202 0202 0202 اًصوة اًموجهٌة فٍ دًصمتر )مٌٌون(

 152,151 150,390 143,000 148,086 إًرادات

 48,474 50,290 47,240 43,028 اًرةح اإلجماًٍ

 31,159 29,370 25,870 28,519 اًرةح اًجشغٌٌٍ

 20,224 18,400 17,610 18,769 صافٍ اًرةح

 6.74 6.13 5.87 6.26 رةحٌة اًصهم

 اًِصدز: ٓذائع اًشسهح و دلدًساخ االطذشِاز هاةٌذاي     

  محاًد            اًجصوٌف

 022622          اًصػر اًمصجهدف

 106.70 اًصػر اًحاًٍ

 %1.00- هصتة اًػائد اًمجوكؼ

 مػٌومات غى اًشرهة

  زًاي 106.70 اًظعس

 زًاي ٌٌُىْ  971,011.11 اًلٌِح اًظىكٌح

 ٌٌُىْ 9,111.11 عدد األطهّ

  زًاي 013.11 اطتىع 47األعٌى ًِدج 

  زًاي 30.74 اطتىع 47ًِدج األدٓى 

 % 0.00 األداء ُٔر ةداًح اًعاَ

  زًاي 0.09 شهس 07زةؼٌح اًظهّ 

  0.17  ُعاٍُ ةٌذا

 اًِصدز: دداوي، االطذشِاز هاةٌذاي 

 7101ًٔاًس  91فٍ  هِا* 

 

 اًمالن اًرئٌصٌى

 %21.11 اًعاُح االطذشِازاخ صٔدوق

 %4.21 اًِؤطظح اًعاُح ًٌذأٌُٔاخ االطذِاعٌح

 اًِصدز: دداوي 

 7101ًٔاًس  91* هِا فٍ 

 

 (022 ساأداء اًصهم )غٌى هلطة أش

 

 دداوياًِصدز: 

 

 مورر اًرةحٌة و اًلٌمة اًدفجرًة

 

 َأزكااًِصدز: 
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 إخالء اًمصؤوًٌة

 

هرٖ اًىسٌلح أعدخ ُٕ كتٍ شسهح اإلطذشِاز ًؤلوزاق اًِاًٌح واًىطاػح ) االطذشِاز هاةٌذاي( فٍ ُدًٔح اًسًاض، فٍ 

اًٌِِوح اًعسةٌح اًظعىدًح. وهٍ ُعدٖ ًالطذخداَ اًعاَ ًعِالء شسهح االطذشِاز هاةٌذاي وال ًظىش إعادج دىشًعها أو إعادج 

 ي شوٍ أو ػسًلح، دوْ ُىافلح خؼٌح صسًؼح ُٕ شسهح االطذشِاز هاةٌذاي. إزطاًها أو ٓشسها، طصئٌا أو ةاًواٍُ، ةأ

اطذالَ وُساطعح وسٌلح اًتؼص هرٖ دشوٍ ُىافلذى عٌى عدَ إعادج دىشًع أو إعادج إزطاي أو اإلفصاغ ًؤلخسًٕ عٕ 

اًِؼذىًاخ واألزاء، واألطذٔذاطاخ أو اًِعٌىُاخ اًىازدج فٍ هرٖ اًىسٌلح كتٍ اًوشف اًعٌٍٔ عٕ ُشٍ هرٖ اًِعٌىُاخ 

 ُٕ كتٍ شسهح االطذشِاز هاةٌذاي. 

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

 ُٔذظاخ اطذشِازًح أخسي ُذعٌلح ةذٌى األوزاق اًِاًٌح أو االطذشِازاخ. 

ِآاخ )صسًؼح أو أعدخ هرٖ اًىسٌلح ةاطذخداَ اًتٌآاخ واًِعٌىُاخ اًذٍ دّ طِعها ُٕ ُصادز ُىسىق ةها وال ٓلدَ أي ط

طٌِٔح( أو وعىد وال ٓذؼٍِ أي ُظؤوًٌح أو دتعاخ عٕ دكح أو اهذِاي دٌى اًِعٌىُاخ اًِلدُح. هِا أْ شسهح االطذشِاز 

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

ظسوزج دًٌاًل عٌى األداء فٍ اًِظذلتٍ. ًظث عٌى اًِظذشِسًٕ ُالػظح أْ اًسةؽ اًِذؼلم ُٕ إْ األداء اًظاةم ًٌع ةاً

هرٖ األوزاق اًِاًٌح أو غٌسها ُٕ االطذشِازاخ، إْ وطدخ، كد دذلٌث، هِا أْ األطعاز أو كٌِح دٌى األوزاق اًِاًٌح 

ز طٌتٌح عٌى اًلٌِح أو اًشِٕ، أو اًسةؽ أًادع ُٕ واالطذشِازاخ كد دسدفع أو دٔخفع. أْ اًذلٌتاخ فٍ أطعاز اًصسف ًها آسا

اطذشِازاخ ُعٌٔح. وةٔاء عٌٌه، ًِوٕ ًٌِظذشِسًٕ أْ ًؼصٌىا عٌى عائد أكٍ ُٕ اًِتٌغ اًِظذشِس أصال. االطذشِازاخ 

 دخظع ًعدد ُٕ اًِخاػس اًِسدتؼح ةاالطذشِاز فٍ األطىاق اًِاًٌح وعٌى اًِظذشِسًٕ أْ ًدزهىا أْ كٌِح االطذشِاز

 ًِوٕ أْ دلٍ أو دسدفع فٍ أي وكر. 

ًٌع اًِلصىد ُٕ هرٖ اًىسٌلح دلدًّ اًِشىزج فٍ ُظاي االطذشِازاخ اًشخصٌح ألٓها ال دأخر فٍ االعذتاز األهداف 

االطذشِازًح أو اًىطع اًِاًٍ أو االػذٌاطاخ اًِؼددج ألي شخص ُعٌٕ كد ًظذٌّ هرٖ اًىسٌلح. ًظث عٌى اًِظذشِسًٕ 

اًٌح، واًلآىٌٓح أو اًظسًتٌح ةشأْ االطذسادٌظٌاخ االطذشِازًح أو ُدي ُالئِح االطذشِاز فٍ أوزاق ُاًٌح، أخر اًِشىزج اًِ

 أو اطذشِازًح أخسي اًذٍ ٓاكشذها أو اوصر ةها هرٖ اًىسٌلح. 

ًِصًد ُٕ اًِعٌىُاخ واًذفاصٌٍ ػىي اًصٔادًم اًذٍ دسغث فٍ االطذشِاز فٌها، ًسطى اًسطىع إًى شسوغ وأػواَ 

اًصٔادًم ذاخ اًصٌح ودلسأها ةعٔاًح، ةِا فٍ ذًى كظّ اًِخاػس ًٌصٔدوق اًِظذهدف. ٓظخح ُٕ اًشسوغ واألػواَ 

 ًظٌِع اًصٔادًم  ُذاغ عٌى اًِىكع اإلًوذسوٍٓ ًشسهح االطذشِاز هاةٌذاي. 

أي خظائس ُتاشسج أو إْ شسهح االطذشِاز هاةٌذاي طٔتا إًى طٔث ُع اًشسهاخ اًذاةعح ًها وُىظفٌها، ًٌظر ُظؤوًح عٕ 

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

 اًىسٌلح واًذىصٌاخ اًىازدج ةها غٌس كاةٌح ًٌذغٌٌس دوْ إشعاز ُظتم. 

زدج فٍ هرٖ اًىسٌلح. إْ هرٖ اًىسٌلح ًٌظر شسهح االطذشِاز هاةٌذاي ال دذؼٍِ أًح ُظؤوًٌح عٕ دؼدًص اًِعٌىُاخ اًىا

ُىطهه أو ُعدج ًٌذىشًع أو الطذخداُها ُٕ كتٍ أي شخص أو هٌاْ  طىاء ُىاػٕ أو ُلٌّ ًلع فٍ أي ُواْ، أو دوًح، أو 

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

االطذشِاز هاةٌذاي أو أي ُٕ فسوعها اًلٌاَ ةاًذظظٌٍ أو إطذٌفاء أي شسغ ُٕ شسوغ اًذسخٌص طِٕ دٌى اًتٌد أو 

 اًظٌؼح اًلظائٌح.

  

 
 
 
 

 خاًد ةى غتداًحفٌظ فــدا 
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  4434دؼىًٌح   254-7666 11 966+

kfeda@icap.com.sa 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 مٌٌون رًاي شػودي 022ملفٌة ةرأس ماي مدفوع مصاهمة 

 (37-11156)وثرخٌص هٌئة اًصوق اًماًٌة ركم  0202022002س6ت6 ركم 

 طرًم اًمٌى فهد -اًػلٌم 

 00420اًرًاض  – 2222ص6ب6 

 8282-124 800هاثف: 

 2653-489 11 966+  فاهض:

 ثصوٌف اًصهم
 

 ًون اًجصوٌف اًػائد اًمجوكؼ اًشرح اًجوصٌة

 %71+اعٌى ُٕ  % خالي اإلسٔى عشس شهس اًلادُح71+أعٌى ُٕ  اًِظذهدف أْ ًوىْ ُظِىع عائد اًظهّ شراء
 

 

 %71+% اًى 01+ % خالي اإلسٔى عشس شهس اًلادُح71+% و 01+ُا ةٌٕ   اًِظذهدف  أْ ًوىْ ُظِىع عائد اًظهّ ثجمٌؼ
 

 

 %01% اًى +01 - % خالي اإلسٔى عشس شهس اًلادُح01-% وطاًث 01  ُاةٌٕ  اًِظذهدف  أْ ًوىْ ُظِىع عائد اًظهّ محاًد
 

 

 %01-% اًى 71- % خالي اإلسٔى عشس شهس اًلادُح71-% و طاًث 01-طٌتٌا ُا ةٌٕ طاًث   اًِظذهدف  أْ ًوىْ ُظِىع عائد اًظهّ ثلٌٌص
 

 

 %71-اكٍ ُٕ  % خالي اإلسٔى عشس شهس اًلادُح71-طٌتٌا دوْ   اًِظذهدف  أْ ًوىْ ُظِىع عائد اًظهّ ةٌؼ
 

 
 


