ايتكسٜس ايطٓ ٟٛيصٓدٚم نطب يألضِٗ ايطعٛد ١ٜيًعاّ ّ2017

َ .1عًَٛات صٓدٚم االضتجُاز
 oاضِ صٓدٚم االضتجُاز:
صٓدٚم نطب يألضِٗ ايطعٛد١ٜ

 oأٖداف ٚضٝاضات االضتجُاز ٚممازضات٘:
صٓدٚم نطب األضِٗ ايطعٛد ٖٛ ١ٜصٓدٚم اضتجُازَ ٟفتٛحٜٗ ،دف إىل تُٓ ١ٝأَٛاٍ املػرتنني عً ٢املد ٣ايط َٔ ٌٜٛخالٍ االضتجُاز يف أضِٗ ايػسنات ايطعٛد ١ٜاملدزد ١يف
ايطٛم املاي ١ٝايطعٛدٚ ١ٜاملتٛافكَ ١ع ايطٛابط ايػسع ١ٝاحملدد َٔ ٠قبٌ ٖ ١٦ٝايسقاب ١ايػسع ١ٝايتابع ١يػسن ١نطب املاي .١ٝنُا ضٝتِ ارباذ قساز االضتجُاز يف تًو األضِٗ ٚفل
صبُٛع َٔ ١املؤغسات املايَ ١ٝجٌَ( :هسز ايسحب ٚ ،١ٝايعا٥د عً ٢ايطِٗ ٚ ،ايسبح املٛشع يًطَِٗٚ ،طاعف ايك ١ُٝايدفرتٚ ،١ٜتٛقعات األزباح) ٚذيو يتشدٜد األضِٗ ذات ايعٛا٥د
ازبٝدٚ ٠املٛاشَْ ١ابني ايعا٥د ٚاملداطس املتٛقع ١يتشكٝل أفطٌ عا٥د ،باإلضاف ١إىل دزاض ١األدا ٤املاي ٞاملتٛقع يتًو ايػسنات ٚاالدباٖات ايعاَ ١يًطٛم.
تًدص اضرتاتٝذَ ١ٝدٜس ايصٓدٚم يف االضتجُاز بايٓكاط ايسٝ٥ط ١ٝايتاي:١ٝ
 ضٝه ٕٛاضتجُاز ايصٓدٚم بػهٌ أضاض ٞيف أضِٗ ايػسنات ايطعٛد ١ٜاملدزد ١فكط ذات ايعٛا٥د ٚاألخس ٣املتٛقع هلا ذبكٝل عٛا٥د يف ايفرتات ايكادَٚ ١املتٛافكَ ١ع
ايطٛابط ايػسع.١ٝ
 ضٝتِ تٛشٜع ايٓطب املطتٗدف ١يألص ٍٛاملطتجُس ٠مبا الٜصٜد عٔ  َٔ %59سذِ ايصٓدٚمٜٚ ،تِ ربفٝض تًو ايٓطب ١سطب ايٛضع اسباي ٞيًطٛم املاي ١ٝايطعٛد .١ٜنُا ضٝتِ
تٛشٜع االضتجُاز َابني األضِٗ ٚايكطاعات بٓا ً٤عً ٢تٛقعات ايٓػاط يهٌ غسن ١أ ٚقطاع .بُٓٝا ضٝتِ اضتجُاز ْطب ١ايـ  %09املتبك( ١ٝأ ٚدصَٗٓ ٤ا) يف عًُٝات َساحب ١قصري٠
األدٌ.
 ضتك ١٦ٖٝ ّٛايسقاب ١ايػسع ١ٝبتشدٜد األضِٗ املتٛافكَ ١ع ايطٛابط ايػسع ١ٝبػهٌ زبع ضٓٚ ،ٟٛئ ذنتفغ ايصٓدٚم بأ ١ٜأضِٗ ٜتبني عدّ تٛافكٗا َع ايطٛابط ايػسع.١ٝ
 تك ِٜٛأدا ٤ايصٓدٚم ضٝه َٔ ٕٛخالٍ إْػاَ ٤ؤغس إزغادَ( ٟؤغس نطب ايػسعٜ )ٞكٝظ أدا ٤مجٝع أضِٗ ايػسنات املدزد ١يف ايطٛم املاي ١ٝايطعٛد ١ٜاملتٛافكَ ١ع

ايطٛابط ايػسعَٚ ،١ٝكازْت٘ َع ضعس ايٛسد ٠يف ايصٓدٚمٜٚ .تِ استطاب٘ بٓفظ ايطسٜك ١املتبع ١يف استطاب املؤغس ايعاّ يًطٛم املاي ١ٝايطعٛدٚ ،١ٜميهٔ االطالع عًَ ٢ؤغس
نطب ايػسع ٞيف املٛقع اإليهرت ْٞٚيػسن ١نطب املايwww.kasbcapital.sa ١ٝ
 تكتصس اضتجُازات ايصٓدٚم يف أضِٗ ايػسنات ايطعٛد ١ٜاملدزد ١يف ايطٛم املاي ١ٝايطعٛدٚ ١ٜاملتٛافكَ ١ع ايطٛابط ايػسع ١ٝباإلضاف ١يعًُٝات املساحب ١قصري ٠األدٌ.
فـ ٞسايٚ ١دٛد فسص اضتجُاز ١ٜضاحن ١يف ايطٛم املاي ١ٝايطعٛدٚٚ ١ٜدَدَ َدٜس ايصٓدٚم إٔ ايعا٥د املتٛقع َٔ ايفسص ١االضتجُاز ١ٜضٝه ٕٛأعً َٔ ٢تهًف ١ايكسض ،فإٕ ايصٓدٚم
قد ًٜذأ إىل االقرتاض ٚذيو مبا ال ٜتذاٚش  َٔ %09إمجاي ٞصايف أص ٍٛايصٓدٚم ،بعد املٛافك َٔ ١قبٌ صبًظ إداز ٠ايصٓدٚمٚ ،مبا ٜتٛافل َع ايطٛابط ايػسع.١ٝ

 oضٝاض ١تٛشٜع ايدخٌ ٚاألزباح:
ايصٓدٚم تسانُ ٞايدخٌ حبٝح ٜتِ اعاد ٠اضتجُاز االزباح يف ايصٓدٚم بدالً َٔ تٛشٜع٘ عًَ ٢ايه ٞايٛسدات.

 oتكازٜس َدٜس ايصٓدٚم:
تكازٜس ايصٓدٚم َتاح ١عٓد ايطًب ٚبدَ ٕٚكابٌ.

 .2إدا ٤ايصٓدٚم
 oصايف ق ١ُٝأص ٍٛايصٓدٚم يف ْٗا ١ٜنٌ ضَٓ ١اي ٚ ١ٝصايف ق ١ُٝأص ٍٛايصٓدٚم يهٌ ٚحد ٠يف ْٗا ١ٜنٌ ضَٓ ١اي..١ٝ
ايك /١ُٝايطٓ١

7903

2016

2015

صايف ق ١ُٝاص ٍٛايصٓدٚم

2,740,978.64

2,872,041

2,815,431

ضعس ايٛسد٠

11.53

12.08

11.85

 oأعًٚ ٢أقٌ صايف ق ١ُٝأص ٍٛايصٓدٚم يهٌ ٚحد ٠عٔ نٌ ضَٓ ١اي.١ٝ
اعً،٢اقٌ/ايطٓ١

7903

2016

2015

اعً ٢ق١ُٝ

12.17

12.20

15.85

اقٌ ق١ُٝ

10.94

9.37

11.57

 oعدد ايٛحدات املصدز ٠يف ْٗا ١ٜنٌ ضَٓ ١اي١ٝ
عدد ايٛسدات/ايطٓ١
عدد ايٛسدات املصدز ٠يف ْٗا ١ٜنٌ
ضَٓ ١اي.١ٝ

7903

2016

2015

7,3322,742

237,663.9

237,663.9

 oق ١ُٝاألزباح املٛشع ١يهٌ ٚحد( ٠حٝجُا ٜٓطبل).
ال ٜٓطبل عً ٢ايصٓدٚم

ْ oطب ١املصسٚفات.

ايك١ُٝ

7903

2016

2015

ْطب ١املصسٚفات

4.61%

4.7%

4.1%

ضحٌ أداٜ ٤ػط ٞايعا٥د اإلمجاي ٞيطٓٚ ١احدٚ ،٠ثالث ضٓٛاتٚ ،مخظ ضٓٛات( ،أَٓ ٚر ايتأضٝظ)
املد٠

ضٓ١

االدا٤

%8733-

ثالخ ضٓٛات

مخظ ضٓٛات

َٓر االطالم

%087,9-

04.84%

01.8%

 oضحٌ أداٜ ٤ػط ٞايعا٥د اإلمجاي ٞيطٓٚ ١احدٚ ،٠ثالث ضٓٛاتٚ ،مخظ ضٓٛات( ،أَٓ ٚر ايتأضٝظ)

 oايعا٥د اإلمجاي ٞايطٓ ٟٛيهٌ ضٓ َٔ ١ايطٓٛات املاي ١ٝايعػس املاض( ،١ٝأَٓ ٚر ايتأضٝظ).
ايعا٥د

ايطٓ١

%8733-

7903
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

2.0%
-11.8%
5.5%
31.1%
1.1%
2.1%
12.2%
35.1%

 oجدٜٛ ٍٚضح َكابٌ ارتدَات ٚايعُٛالت ٚاألتعاب اييت حتًُّٗا صٓدٚم االضتجُاز عًَ ٢داز ايعاّٚ .جيب أٜطاً اإلفصاح بػهٌ ٚاضح عٔ إمجايْ ٞطب١
املصسٚفاتٚ ،جيب اإلفصاح عٔ َا إذا ناْت ٖٓاى أ ٟظسٚف ٜكسز فٗٝا َدٜس ايصٓدٚم اإلعفا َٔ ٤أ ٟزض ّٛأ ٚختفٝطٗا.
املصازٜف
أتعاب اإلداز % 57.1 ٠ضٜٓٛاً ٚذبطب َٜٝٛاً ٚتدفع نٌ  3غٗٛز "زبع ضٓ"ٟٛ
زض ّٛاالضرتداد املبهس( %571يف ساٍ االضرتداد قبٌ َسٚز  َٔ ّٜٛ 35االغرتاى)
أتعاب املسادع( ١احملاضب ايكاْ 010555 )ْٞٛزٜاٍ (مخطٚ ١عػس ٕٚأيف زٜاٍ) ضٜٓٛاً
َهافآت أعطا ٤صبًظ اإلداز ٠املطتكًني 10555 ،زٜاٍ (مخط ١آالف زٜاٍ) عٔ نٌ دًطٚ ١حبد أقص 050555 ٢زٜاٍ (عػس ٕٚأيف زٜاٍ)
ضٜٓٛاً يهٌ عطَ ٛطتكٌ
أتعاب اهل ١٦ٝايػسع 000155 ،١ٝزٜاٍ (اثٓإ ٚعػس ٕٚأيف ٚمخطُا ١٥زٜاٍ) يًذًطٚ ١حبد أقص 050555 ٢زٜاٍ (تطع ٕٛأيف زٜاٍ) ضٜٓٛاً.

املصسٚف ايفعً ٞبايسٜاٍ

ْطب َٔ ١إمجايٞ
أص ٍٛايصٓدٚم

47,600

1.74%

0

0.00%

25,000

0.91%

20,000
0.73%
3,750

0.14%

َصازٜف اسبفغ ،يًطٛم ايطعٛد : ١ٜال ٜٛدد

0

0.00%

يًطٛم اشبًٝذ :١ٝسطب َا ٜتكاضا ٙأَني اسبفغ يف ايطٛم املعين.

0

0.00%

َصازٜف ْػس ايبٝاْات يف َٛقع تدا 1555 ٍٚزٜاٍ

5,000

0.18%

َصازٜف تدقٝل ايبٝاْات َٔ قبٌ ٖ ١٦ٝايطٛم املاي .155 ١ٝزٜاٍ

7,500

0.27%

15,937.50

0.58%

َصازٜف استطاب املؤغس اإلزغاد ٟتدفع إىل طسف ثايح ()IDealRatings

َبايؼ ايتطٗري

172.88

0.01%

51

0.00%

َصازٜف ايتعاٌَ

1,277

0.05%

صبُٛع املصازٜف

126,252.81

4.61%

َصازٜف أخس( ٣عُٛالت بٓه)١ٝ

سذِ ايصٓدٚم

2,740,978.64

 oإذا حدثت تػٝريات جٖٛس ١ٜخالٍ ايفرتٚ ٠أثست يف أدا ٤ايصٓدٚم ،جيب اإلفصاح عٓٗا بػهٌ ٚاضح.
الٜٛدد

 oاإلفصاح عٔ ممازضات ايتصٜٛت ايطٓ ١ٜٛعً ٢إٔ حتت ٟٛاضَِ املصدز ٚتازٜخ ادتُع ١ٝايعَُٛٚ ١َٝٛضٛع ايتصٜٛت ٚقساز ايتصٜٛت (َٛافل  /غري َٛافل /
االَتٓاع َٔ ايتصٜٛت).
 oغسن ١اسبُاد ٟيًتُٓٚ ١ٝاالضتجُاز

 oغسن ١ايػسم األٚضط يًسعا ١ٜايصش١ٝ
ايتصٜٛت عً ٢تعد ٌٜاملاد ٠زقِ ( َٔ )71ايٓعاّ األضاض ٞيًػسنٚ ١املتعًك ١بته ٜٔٛصبًظ اإلدازٚ ٠ذيو يتعد ٌٜعدد أعطا ٤صبًظ إداز ٠ايػسن َٔ ١تطع )9( ١إىل ضبع )1( ١أعطا ٤سطب
ايصٝػ ١املسفك.١
ْعِ
ايتصٜٛت عً ٢تعد ٌٜاملٛاد ( َٔ )2 ،32ايٓعاّ األضاض ٞيًػسن ١سطب ايصٝػ ١املسفكٚ ١ذيو عً ٢ايٓش ٛايتاي : ٞتعد ٌٜاملاد )2( ٠أغساض ايػسن ١بإضاف ١ايبٓد ايتاي )1( ٞإْػاٚ ٤إداز٠
ٚتٓع ِٝاملعازض ٚاملؤمتسات اشباص ١بايػسن .١تعد ٌٜاملاد )32( ٠ادتُاعات صبًظ اإلداز :٠دنتُع صبًظ اإلداز ٠أزبعَ ١سات عً ٢األقٌ يف ايطٓ ١بدالً َٔ ادتُاعني
ْعِ
ايتصٜٛت عً ٢اْتداب أعطا ٤صبًظ إداز ٠ايػسن َٔ ١بني املسغشني يعط ١ٜٛصبًظ اإلداز ،٠مبٛدب ايطري ايرات ١ٝاملسفكٚ ١ذيو ملد ٠ثالث ١ضٓٛات قادَ ١اعتبازاً َٔ تازٜذ ّ3971/99/71
ٚست.ّ3939/99/71 ٢
مت اختٝاز
صبش ٞعبدازبً ٌٝبرتدٞ

تػه ٌٝزبٓ ١املسادع ١يًدٚز ٠ازبدٜدٚ ٠اييت تبدأ بتازٜذ ٚ ّ3971/99/71تٓتٗ ٞبتازٜذ ٚ ّ3939/99/71املٛافك ١عًَٗ ٢اَٗا ٚضٛابط عًُٗا َٚهافأ ٠أعطاٗ٥ا ٚاملسغشني ِٖ
مت اختٝاز صاحل امحد عً ٞسٓفٞ
ايتصٜٛت عً ٢املٛافك ١عً ٢ال٥ش ١سٛنُ ١ايػسن ١احملدث ،١حبطب ايصٝػ ١املسفك.١
ْعِ
َ oصسف ايسادشٞ
اْتداب أعطا ٤صبًظ اإلداز ٠يًدٚز ٠ايكادَٚ ١اييت تبدأ اعتبازاً َٔ ٚ ّ7142/44/41ملد ٠ثالخ ضٓٛات تٓتٗ ٞيف  َٔ ّ7171/44/41بني املسغشني يعط ١ٜٛاجملًظ ٚذيو باضتدداّ آي١ٝ
ايتصٜٛت ايرتانَُ( ٞسفل ايطري ٠ايرات ١ٝيهاف ١املسغشني)َ ،ع َالسع ١أْ٘ يف ساٍ ناْت ْتا٥ر ايتصٜٛت ال متهٔ املصسف َٔ تعٝني اسبد األدْ َٔ ٢األعطا ٤املطتكًني يف اجملًظ سطب
املتطًبات ايتٓع ،١ُٝٝفطٝتِ إسالٍ أعطاَ ٤طتكًني َهإ األعطا ٤غري املطتكًني سطب عدد األصٛات اييت ضٝشصً ٕٛعًٗٝاٚ ،املسغش ٕٛنايتاي:ٞ

ايتصٜٛت عً ٢تػه ٌٝزبٓ ١املسادعٚ ١االيتصاّ يًدٚز ٠ايكادَٚ ١اييت تبدأ بتازٜذ  ّ7142/44/41ملد ٠ثالخ ضٓٛات ٚتٓتٗ ٞبتازٜذ ٚ 7171/44/41ضٝه ٕٛايتػه ٌٝعً ٢ايٓش ٛايتايٞ
(َسفل ايطري ايرات : ) ١ٝأ) ايطٝد َ /ؤٜد بٔ عٝط ٢ايكسطاع (زٝ٥ظ) ب) ايطٝدٚ /يٝد بٔ عبداهلل متريٜو ( عط ) ٛز) ايطٝد  /فساز بٔ َٓصٛز اب ٛاثٓني ( عط ) ٛد ) ايطٝد  /عبداهلل بٔ عًٞ
املٓٝف ( عط) ٛ

ْعِ
ايتصٜٛت عً ٢ضٝاضَ ١هافآت ٚتعٜٛطات أعطا ٤اجملًظ ٚزباْ٘ ٚزبٓ ١املسادعٚ ١االيتصاّ  ٚنباز ايتٓفٝرٜني املعديٚ ١فل َتطًبات املاد َٔ )14( ٠ال٥ش ١سٛنُ ١ايػسنات اشباص ١بٗ١٦ٝ
ايطٛم املاي١ٝ
ْعِ
ايتصٜٛت عً ٢ال٥ش ١عٌُ زبٓ ١ايرتغٝشات ٚاملهافآت املعديٚ ١فل َتطًبات ايفكس( ٠ب) َٔ املاد ٠ايطتني ٚايفكس( ٠ب) َٔ املاد ٠ايسابعٚ ١ايطتني َٔ ال٥ش ١سٛنُ ١ايػسنات اشباص ١بٗ١٦ٝ
ايطٛم املاي١ٝ
ْعِ
ايتصٜٛت عً ٢ضٝاض ١ايرتغٝح ٚايعط ١ٜٛجملًظ اإلداز ٠يف َصسف ايسادشٚ ٞاملعتُد َٔ ٠قبٌ ازبُع ١ٝايعاَ ١يًُصسف بتازٜذ َ 1ازع ٚ 7141املعدي ١بكساز صبًظ اإلداز ٠بتازٜذ َ 3اٜٛ
7142
ْعِ
ايتصٜٛت عً ٢األعُاٍ ٚايعكٛد اييت ضتتِ بني املصسف ٚغسن ١ايسادش ٞيًتأَني ايتعاٚ ْٞٚاييت يسٝ٥ظ صبًظ اإلداز ٠األضتاذ /عبداهلل بٔ ضًُٝإ بٔ عبد ايعصٜص ايسادشَ ٞصًش ١غري َباغس٠
فٗٝا بطبب عطٜٛت٘ يف صبًظ إداز ٠غسن ١ايسادش ٞيًتأَني ايتعا ٖٞٚ ،ْٞٚعباز ٠عٔ دبدٜد ايتعاقد عًٚ ٢ثا٥ل ايتػط ١ٝايتأَ ١ٝٓٝايػاًَ ١يًبٓٛى ٚاملُتًهات ٚاْكطاع األعُاٍ ٚتػط ١ٝاملدزا٤
ٚايتٓفٝرٜنيٚ ،ضٝه ٕٛايتعاقد بد ٕٚأ ٟغسٚط أَ ٚصاٜا تفطٚ ١ًٝٝملد ٠عاّ َٝالد ٟناٌَ ٜبدأ َٔ ْٛ 4فُرب ٚ 7142بك ١ُٝإمجاي ١ٝتبًؼ 102110323زٜاٍ ضعٛدَ ( .ٟسفل تبًٝؼ زٝ٥ظ
صبًظ االداز ٠باإلضاف ١اىل تكسٜس املسادع اشبازد ٞسطب َتطًبات املادْ َٔ 24 ٠عاّ ايػسنات.
ْعِ

 oاشبدَات االزض١ٝ
ايتصٜٛت عً ٢ذبدٜح ال٥ش ١سٛنُ ١ايػسن١
ْعِ
ايتصٜٛت عً ٢ذبدٜح ال٥ش ١عٌُ زبٓ ١املسادع١
ْعِ
ايتصٜٛت عً ٢ذبدٜح ال٥ش ١عٌُ زبٓ ١ايرتغٝشات  ٚاملهافآت
ْعِ
ايتصٜٛت عً ٢ذبدٜح ضٝاضَٚ ١عاٜري ٚإدسا٤ات ايعط ١ٜٛيف صبًظ إداز ٠ايػسن١
ْعِ
ايتصٜٛت عً ٢قساز صبًظ اإلداز ٠بتعٝني األضتاذ /ضبُد بٔ عً ٞزاغد ايُٝين (عطَ ٛطتكٌ) مبذًظ اإلداز ٠بديًا عٔ ايعط ٛاملتٛيف املٗٓدعَ /صٜد بٔ ضسداح اشبايدَ( ٟطتكٌ)
ْعِ

 oغسن ١ضبهِٝ
ايتصٜٛت عً ٢ال٥ش ١زبٓ ١ايرتغٝشات ٚاملهافآت احملدث.١
ْعِ
ايتصٜٛت عً ٢ضٝاضَ ١هافآت ٚتعٜٛطات أعطا ٤صبًظ اإلدازٚ ٠ايًذإ ٚاإلداز ٠ايتٓفٝر١ٜ
ْعِ
ايتصٜٛت عً ٢ضٝاضَٚ ١عاٜري ٚإدسا٤ات ايعط ١ٜٛيف صبًظ اإلداز ٠احملدث.١
ْعِ

 oغسن ١اشبطٛط ايطعٛد ١ٜيًتُٜٔٛ

ايتصٜٛت عً ٢تعد ٌٜاملاد ٠ايسابع َٔ ١ايٓعاّ األضاض ٞيًػسنٚ ١املتعًك ١بأْػط ١ايػسنٚ ١ذيو بإضاف ١أْػط ١ددٜدٚ ٠تعد ٌٜبعض األْػط١
ْعِ
ايتصٜٛت عً ٢إٜكاف دبٓٝب ( َٔ )%41صايف األزباح يته ٜٔٛاإلسٝتاط ٞايٓعاَٚ ،ٞذيو يتذاٚش اإلستٝاط ٞايٓعاَ َٔ )%11( ٞزأع املاٍ املدفٛع طبكاً يًُادْ َٔ )474( ٠عاّ ايػسنات.
ْعِ
ايتصٜٛت عً ٢ذبدٜح دي ٌٝسٛنُ ١ايػسن١
ْعِ
ايتصٜٛت عً ٢ذبدٜح ضٝاضات َٚعاٜري ٚإدسا٤ات ايعط ١ٜٛمبذًظ اإلداز٠
ْعِ
ايتصٜٛت عً ٢ذبدٜح ايطٝاضات ايداخً ١ٝجملًظ اإلداز٠
ْعِ
ايتصٜٛت عً ٢ذبدٜح َٝجام زبٓ ١املسادع١
ْعِ
ايتصٜٛت عً ٢ذبدٜح َٝجام زبٓ ١املسادع١
ْعِ
ايتصٜٛت عً ٢ذبدٜح َٝجام زبٓ ١ايرتغٝشات ٚاملهافآت
ْعِ
ايتصٜٛت عً ٢ذبدٜح ضٝاضَ ١هافأ ٠أعطا ٤صبًظ اإلدازٚ ٠ايًذإ املٓبجك ١عٓ٘ ٚاإلداز ٠ايتٓفٝر١ٜ
ْعِ

َ oصسف ايسادشٞ
اْتداب أعطا ٤صبًظ اإلداز ٠يًدٚز ٠ايكادَٚ ١اييت تبدأ اعتبازاً َٔ ٚ ّ7142/44/41ملد ٠ثالخ ضٓٛات تٓتٗ ٞيف  َٔ ّ7171/44/41بني املسغشني يعط ١ٜٛاجملًظ ٚذيو باضتدداّ آي١ٝ
ايتصٜٛت ايرتانَُ( ٞسفل ايطري ٠ايرات ١ٝيهاف ١املسغشني)َ ،ع َالسع ١أْ٘ يف ساٍ ناْت ْتا٥ر ايتصٜٛت ال متهٔ املصسف َٔ تعٝني اسبد األدْ َٔ ٢األعطا ٤املطتكًني يف اجملًظ سطب
املتطًبات ايتٓع ،١ُٝٝفطٝتِ إسالٍ أعطاَ ٤طتكًني َهإ األعطا ٤غري املطتكًني سطب عدد األصٛات اييت ضٝشصً ٕٛعًٗٝاٚ ،املسغش ٕٛنايتاي:ٞ

ايتصٜٛت عً ٢تػه ٌٝزبٓ ١املسادعٚ ١االيتصاّ يًدٚز ٠ايكادَٚ ١اييت تبدأ بتازٜذ  ّ7142/44/41ملد ٠ثالخ ضٓٛات ٚتٓتٗ ٞبتازٜذ ٚ 7171/44/41ضٝه ٕٛايتػه ٌٝعً ٢ايٓش ٛايتايٞ
(َسفل ايطري ايرات : ) ١ٝأ) ايطٝد َ /ؤٜد بٔ عٝط ٢ايكسطاع (زٝ٥ظ) ب) ايطٝدٚ /يٝد بٔ عبداهلل متريٜو ( عط ) ٛز) ايطٝد  /فساز بٔ َٓصٛز اب ٛاثٓني ( عط ) ٛد ) ايطٝد  /عبداهلل بٔ عًٞ
املٓٝف ( عط) ٛ
ْعِ
ايتصٜٛت عً ٢ضٝاضَ ١هافآت ٚتعٜٛطات أعطا ٤اجملًظ ٚزباْ٘ ٚزبٓ ١املسادعٚ ١االيتصاّ  ٚنباز ايتٓفٝرٜني املعديٚ ١فل َتطًبات املاد َٔ )14( ٠ال٥ش ١سٛنُ ١ايػسنات اشباص ١بٗ١٦ٝ
ايطٛم املاي١ٝ
ْعِ
ايتصٜٛت عً ٢ال٥ش ١عٌُ زبٓ ١ايرتغٝشات ٚاملهافآت املعديٚ ١فل َتطًبات ايفكس( ٠ب) َٔ املاد ٠ايطتني ٚايفكس( ٠ب) َٔ املاد ٠ايسابعٚ ١ايطتني َٔ ال٥ش ١سٛنُ ١ايػسنات اشباص ١بٗ١٦ٝ
ايطٛم املاي١ٝ
ْعِ

ايتصٜٛت عً ٢ضٝاض ١ايرتغٝح ٚايعط ١ٜٛجملًظ اإلداز ٠يف َصسف ايسادشٚ ٞاملعتُد َٔ ٠قبٌ ازبُع ١ٝايعاَ ١يًُصسف بتازٜذ َ 1ازع ٚ 7141املعدي ١بكساز صبًظ اإلداز ٠بتازٜذ َ 3اٜٛ
7142
ْعِ
ايتصٜٛت عً ٢األعُاٍ ٚايعكٛد اييت ضتتِ بني املصسف ٚغسن ١ايسادش ٞيًتأَني ايتعاٚ ْٞٚاييت يسٝ٥ظ صبًظ اإلداز ٠األضتاذ /عبداهلل بٔ ضًُٝإ بٔ عبد ايعصٜص ايسادشَ ٞصًش ١غري َباغس٠
فٗٝا بطبب عطٜٛت٘ يف صبًظ إداز ٠غسن ١ايسادش ٞيًتأَني ايتعا ٖٞٚ ،ْٞٚعباز ٠عٔ دبدٜد ايتعاقد عًٚ ٢ثا٥ل ايتػط ١ٝايتأَ ١ٝٓٝايػاًَ ١يًبٓٛى ٚاملُتًهات ٚاْكطاع األعُاٍ ٚتػط ١ٝاملدزا٤
ٚايتٓفٝرٜنيٚ ،ضٝه ٕٛايتعاقد بد ٕٚأ ٟغسٚط أَ ٚصاٜا تفطٚ ١ًٝٝملد ٠عاّ َٝالد ٟناٌَ ٜبدأ َٔ ْٛ 4فُرب ٚ 7142بك ١ُٝإمجاي ١ٝتبًؼ 102110323زٜاٍ ضعٛدَ ( .ٟسفل تبًٝؼ زٝ٥ظ
صبًظ االداز ٠باإلضاف ١اىل تكسٜس املسادع اشبازد ٞسطب َتطًبات املادْ َٔ 24 ٠عاّ ايػسنات.
ْعِ
 oضابو
ايتصٜٛت عً ٢ايتعدٜالت ايالشَ ١يًٓعاّ األضاع يًػسن ١مبا ٜتٛافل َع َا ٚزد يف قساز صبًظ ايٛشزا ٤زقِ ٚ 121تازٜذ ٖ4113/2/72ـ.
ْعِ
ايتصٜٛت عً ٢اختٝاز أمسا ٤املسغشني يعط ١ٜٛصبًظ اإلداز( ٠املُجًني يًشه )١َٛالضتهُاٍ ايدٚز ٠اسباي ١ٝاييت بدأت بتازٜذ .ّ7141/1/44
ْعِ

 oاملساعٞ
ايتصٜٛت عً ٢ال٥ش ١عٌُ زبٓ ١املسادع١
ْعِ
ايتصٜٛت عً ٢ال٥ش ١عٌُ زبٓ ١ايرتغٝشات  ٚاملهافآت
ْعِ
ايتصٜٛت عً ٢ضٝاضَ ١هافآت أعطا ٤صبًظ اإلدازٚ ٠أعطا ٤ايًذإ ٚاإلداز ٠ايتٓفٝر١ٜ
ْعِ
ايتصٜٛت عً ٢ضٝاضات َٚعاٜري ٚإدسا٤ات ايعط ١ٜٛيف صبًظ إداز ٠ايػسن١
ْعِ

ٜٓ oطاب
ايتصٜٛت عً ٢ضٝاض ١عط ١ٜٛصبًظ اإلداز٠
ْعِ
ايتصٜٛت عً ٢ضٝاضَ ١هافآت أعطا ٤صبًظ اإلدازٚ ٠ايًذإ املٓبجكٚ ١نباز ايتٓفٝرٜني
ْعِ
ايتصٜٛت عً ٢ذبدٜح ال٥ش ١عٌُ زبٓ ١ايرتغٝشات ٚاملهافات.
ْعِ

ايتصٜٛت عً ٢ضٝاض ١ايػسن ١يًُطؤٚي ١ٝاالدتُاع١ٝ
ْعِ

 oاملٛضٛعات اييت متت َٓاقػتٗا ٚايكسازات ايصادز ٠عٔ ذيو مبا يف ذيو أدا ٤ايصٓدٚم  ٚحتكٝل ايصٓدٚم ألٖداف٘
املٛضٛع  :ضبطس ادتُاع يصٓدٚم نطب األضِٗ ايطعٛد١ٜ
تازٜذ ٜٛ 1 :ي7142 ٛٝ
املهإ  :املكس ايسٝ٥ط ٞجملُٛع ١نطب املاي١ٝ
ادتُع أعطا ٤صبًظ إداز( ٠صٓدٚم نطب األضِٗ ايطعٛد:)١ٜ
أَ /ادد اهلدٜب
أ /عبدايطالّ ايفاضٌ

عط ٛغري َطتكٌ.
عط ٛغري َطتكٌ.

د /صاحل اسبسبٞ

عطَ ٛطتكٌ.

د /عدْإ اب ٛاهلٝذا٤

عطَ ٛطتكٌ.

ٚذيو حبطٛز َطؤ ٍٚاملطابكٚ ١اإليتصاّ األضتاذ ٖ /ػاّ اسبكباْٚ ٞسطٛز َٛظف ٞاداز ٠ايصٓادٜل االضتجُاز.١ٜ
عط ١ٜٛأعطا ٤صبًظ اإلداز ٠يف ايصٓادٜل االضتجُاز ١ٜاألخس٣

األمسا٤

صٓدٚم

صٓدٚم

نطب املسٕ

نطب

يألضِٗ

يًتٛشٜعات

ايطعٛد١ٜ
أَ /ادد اهلدٜب
أ /عبدايطالّ
ايفاضٌ
د /صاحل اسبسبٞ
د /عدْإ ابٛ
اهلٝذا٤

عط ٛغري

عط ٛغري

َطتكٌ

َطتكٌ

-

-

عطَ ٛطتكٌ

صٓدٚم
نطب
يًطسٚسات
األٚي١ٝ
-

عطَ ٛطتكٌ

عطَ ٛطتكٌ

عطَ ٛطتكٌ

عطَ ٛطتكٌ

صٓدٚم

صٓدٚم

نطب

نطب

يإلدخاز

يًُساحب١

ٚاإلضتجُاز
زٝ٥ظ

عطٛغري

اجملًظ

َطتكٌ

عطٛ
َطتكٌ
عطٛ
َطتكٌ

عطَ ٛطتكٌ
عطَ ٛطتكٌ

بدأ االدتُاع ايطاع ١ايجايج ١عصساً  ّٜٛاشبُٝظ املٛافل ٜٛ 1ي ّ7142 ٛٝباملكس ايسٝ٥ط ٞيًػسنٚ .١اضتٌٗ اإلدتُاع بعد انتُاٍ ايٓصاب بعسض تكسٜس عٔ أدا ٤ايصٓدٚم َٓر بدا ١ٜايعاّ
ٚاضتعساض ايعٛاٌَ اييت أثست عً ٢األداَٚ ٤كازْت٘ باملؤغسات اإلزغاد .١ٜنُا تطسم ايعسض أٜطاً إىل اضرتاتٝذ ١ٝاالضتجُاز املتبع ١سايٝاً ٚايسؤ ١ٜاملطتكبً ١ٝيتٛد ٘ٝاضتجُازات ايصٓدٚم.
ْكاط االدتُاع:
بدأ االدتُاع ايطاع ١ايجايج ١عصساً  ّٜٛاشبُٝظ املٛافل ٜٛ 1ي ّ7142 ٛٝباملكس ايسٝ٥ط ٞيًػسن.١
اضتٌٗ اإلدتُاع بعد انتُاٍ ايٓصاب بعسض تكسٜس عٔ أدا ٤ايصٓدٚم َٓر بدا ١ٜايعاّ ٚاضتعساض ايعٛاٌَ اييت أثست عً ٢األداَٚ ٤كازْت٘ باملؤغسات اإلزغاد.١ٜ
تطسم ايعسض أٜطاً إىل اضرتاتٝذ ١ٝاالضتجُاز املتبع ١سايٝاً ٚايسؤ ١ٜاملطتكبً ١ٝيتٛد ٘ٝاضتجُازات ايصٓدٚم.

اشبطٛات اييت قاّ بٗا َدٜس ايصٓدٚم يتعٝني أَني سفغ يًصٓدٚم ٚفكاً يًُتطًبات ايٓعاَ ١ٝازبدٜد ١٦ٖٝ َٔ ٠ايطٛم املاي.١ٝ
مت ايتٛضٝح َٔ قبٌ َدٜس ايصٓدٚم إ املعطً ١ايهرب ٣اييت تٛاد٘ ايصٓدٚم ٖ ٞاخنفاض سذُ٘ ٚبايتاي ٞاثسٖا ايطًيب ايهبري عً ٢ادا ٤ايصٓدٚم.
ال تٛدد أَ ٟالسع َٔ ١إداز ٠املطابكٚ ١اإليتصاّ خبصٛص ايسقاب.١
ايٓتا٥ر ٚايكسازات ايتاي:١ٝ
تفع ٌٝآي ١ٝايتطٜٛل يصٜاد ٠سذِ ايصٓدٚم ٚذيو يتذٓب ضػط املصازٜف ٚايرٜ ٟعترب عايٝا يف ظٌ اخنفاض سذِ ايصٓدٚم.
إطالع األعطا ٤عً ٢اضرتاتٝذ ١ٝايصٓدٚم ٚذيو يًتأند َٔ عٌُ اإلدازٚ ٠فك ًا يإلضرتاتٝذ ١ٝاحملددٚ ٠يًُطاُٖ ١يف تٛد ٘ٝإداز ٠عٌُ ايصٓدٚم.
ايعٌُ عً ٢تعد ٌٜايػسٚط ٚاالسهاّ يًطُاح يًصٓدٚم باإلضتجُاز يف ايصٓادٜل ايعكاز ١ٜاملتداٚيٚ ١ضٛم من ٛباإلضاف ١اىل أ ٟصباالت اخس َٔ ٣املُهٔ إ ذبطٔ َٔ ادا ٤ايصٓدٚم.
ايبشح عٔ اسبً ٍٛيتشطني ادا ٤ايصٓدٚم َٔ خالٍ شٜاد ٠عدد املٛظفني أ ٚزفع سذُ٘ ا ٚتعد ٌٜايػسٚط ٚاالسهاّ ملٓح ايصٓدٚم ايكدز ٠عً ٢تٛضٝع صباالت االضتجُاز.
ايعٌُ عً ٢اسبص ٍٛعً ٢مت ٌٜٛيتشطني ادا ٤ايصٓدٚم.
املٛضٛع  :ضبطس ادتُاع يصٓدٚم نطب األضِٗ ايطعٛد١ٜ
تازٜذ  71 :دٜطُرب 7142
املهإ  :املكس ايسٝ٥ط ٞجملُٛع ١نطب املاي١ٝ
ادتُع أعطا ٤صبًظ إداز( ٠صٓدٚم نطب األضِٗ ايطعٛد:)١ٜ
أَ /ادد اهلدٜب
أ /عبدايطالّ ايفاضٌ

عط ٛغري َطتكٌ.
عط ٛغري َطتكٌ.

د /صاحل اسبسبٞ

عطَ ٛطتكٌ.

د /عدْإ اب ٛاهلٝذا٤

عطَ ٛطتكٌ.

ٚذيو حبطٛز َطؤ ٍٚاملطابكٚ ١اإليتصاّ األضتاذ ٖ /ػاّ اسبكباْٚ ٞسطٛز َٛظف ٞاداز ٠ايصٓادٜل االضتجُاز.١ٜ
عط ١ٜٛأعطا ٤صبًظ اإلداز ٠يف ايصٓادٜل االضتجُاز ١ٜاألخس٣

األمسا٤

صٓدٚم

صٓدٚم

نطب املسٕ

نطب

يألضِٗ

يًتٛشٜعات

ايطعٛد١ٜ
أَ /ادد اهلدٜب
أ /عبدايطالّ
ايفاضٌ
د /صاحل اسبسبٞ
د /عدْإ ابٛ
اهلٝذا٤

عط ٛغري

عط ٛغري

َطتكٌ

َطتكٌ

-

-

عطَ ٛطتكٌ

صٓدٚم
نطب
يًطسٚسات
األٚي١ٝ
-

عطَ ٛطتكٌ

عطَ ٛطتكٌ

عطَ ٛطتكٌ

عطَ ٛطتكٌ

صٓدٚم

صٓدٚم

نطب

نطب

يإلدخاز

يًُساحب١

ٚاإلضتجُاز
زٝ٥ظ

عطٛغري

اجملًظ

َطتكٌ

عطٛ
َطتكٌ
عطٛ
َطتكٌ

عطَ ٛطتكٌ
عطَ ٛطتكٌ

بدأ االدتُاع ايطاع ١ايجاْٚ ١ٝايٓصف عصسًا  ّٜٛاألزبعا ٤املٛافل  71دٜطُرب ّ7142باملكس ايسٝ٥ط ٞيًػسنٚ .١اضتٌٗ اإلدتُاع بعد انتُاٍ ايٓصاب بعسض تكسٜس عٔ أدا ٤ايصٓدٚم َٓر بدا١ٜ
ايعاّ ٚاضتعساض ايعٛاٌَ اييت أثست عً ٢األداَٚ ٤كازْت٘ باملؤغسات اإلزغاد .١ٜنُا تطسم ايعسض أٜطاً إىل اضرتاتٝذ ١ٝاالضتجُاز املتبع ١سايٝاً ٚايسؤ ١ٜاملطتكبً ١ٝيتٛد ٘ٝاضتجُازات ايصٓدٚم.
ْكاط االدتُاع:

بدأ االدتُاع ايطاع ١ايجاْٚ ١ٝايٓصف عصساً  ّٜٛاألزبعا ٤املٛافل  71دٜطُرب  ّ7142باملكس ايسٝ٥ط ٞيًػسن.١
اضتٌٗ اإلدتُاع بعد انتُاٍ ايٓصاب بعسض تكسٜس عٔ أدا ٤ايصٓدٚم َٓر بدا ١ٜايعاّ ٚاضتعساض ايعٛاٌَ اييت أثست عً ٢األداَٚ ٤كازْت٘ باملؤغسات اإلزغاد.١ٜ
تطسم ايعسض أٜطاً إىل اضرتاتٝذ ١ٝاالضتجُاز املتبع ١سايٝاً ٚايسؤ ١ٜاملطتكبً ١ٝيتٛد ٘ٝاضتجُازات ايصٓدٚم.
مت ايتٛضٝح َٔ قبٌ َدٜس ايصٓدٚم إ املعطً ١ايهرب ٣اييت تٛاد٘ ايصٓدٚم ٖ ٞاخنفاض سذُ٘ ٚبايتاي ٞاثسٖا ايطًيب ايهبري عً ٢ادا ٤ايصٓدٚم.
دَر ايصٓدٚم َع صٓدٚم نطب املسٕ يألضِٗ ايطعٛد.١ٜ
ايٓتا٥ر ٚايكسازات ايتاي:١ٝ
تفع ٌٝآي ١ٝايتطٜٛل يصٜاد ٠سذِ ايصٓدٚم ٚذيو يتذٓب ضػط املصازٜف ٚايرٜ ٟعترب عايٝا يف ظٌ اخنفاض سذِ ايصٓدٚم.
ايبشح عٔ اسبً ٍٛيتشطني ادا ٤ايصٓدٚم َٔ خالٍ شٜاد ٠عدد املٛظفني أ ٚزفع سذُ٘ ا ٚتعد ٌٜايػسٚط ٚاالسهاّ ملٓح ايصٓدٚم ايكدز ٠عً ٢تٛضٝع صباالت االضتجُاز.
دَر ايصٓدٚم َع صٓدٚم نطب املسٕ يألضِٗ ايطعٛد.١ٜ

َ .3دٜس ايصٓدٚم
 oاضِ ٚعٓٛإ َدٜس ايصٓدٚم.
غسن ١نطب املاي ٖٞٚ ١ٝغسنَ ١طاُٖ ١ضعٛدَ ١ٜكفً ،١مبٛدب ضذٌ دباز ٟزقِ ٚ 5151003101عٓٛاْٗا ايسٝ٥ط ٞطسٜل ايعًٝا ايعاّ ،ص.ب ، 951393
ايسٜاضٖ ،55931اتف زقِ  1550135535:فانظ زقِ  1550135529املٛقع اإليهرتَ ، www.kasbcapital.sa :ْٞٚسخص َٔ ١قبٌ ٖ ١٦ٝايطٛم املاي ١ٝبأْػط١
اإلدازٚ ٠اسبفغ ٚايرتتٝب ٚاملػٛزٚ ٠ايتعاٌَ بصف ١أص ٌٝيف األٚزام املاي ١ٝمبٛدب تسخٝص زقِ ( )13120- 93ايصادز بتازٜذ .ّ0113/12/10

 oاضِ ٚعٓٛإ َدٜس ايصٓدٚم َٔ ايباطٔ /ٚأَ ٚطتػاز االضتجُاز (إٕ ٚجد).
الٜٓطبل عً ٢ايصٓدٚم.

َ oساجع ١ألْػط ١االضتجُاز خالٍ ايفرت.٠

ناْت ْطب ١االضتجُاز يف ْٗا ١ٜايعاّ سٛاي %51 ٞبُٓٝا ناْت ْطب ١ايطٛٝي ١ايٓكد.%51 ١ٜ

 oتكسٜس عٔ أدا ٤صٓدٚم االضتجُاز خالٍ ايفرت٠
اخنفض ضعس ٚسد ٠صٓدٚم نطب يألضِٗ ايطعٛد ١ٜبٓطبَ %0.4 ١كازْ ١باملؤغس اير ٟاخنفض  %5.5بكَ ١ُٝطاف ١ضايب%9.2 ١

 oتفاص ٌٝأ ٟتػٝريات حدثت عً ٢غسٚط ٚاحهاّ َٚرنس ٠املعًَٛات (بايٓطب ١يًصٓدٚم ايعاّ) أَٚطتٓدات ايصٓدٚم ( بايٓطب ١يًصٓدٚم ارتاص) خالٍ
ايفرت.٠
o
 oأَ ٟعً ١َٛأخس َٔ ٣غأْٗا إٔ تَُُهِّٔ َايه ٞايٛحدات َٔ اختاذ قساز َدزٚع َٚبين عًَ ٢عًَٛات ناف ١ٝبػإٔ أْػط ١ايصٓدٚم خالٍ ايفرت.٠
الٜٛدد

 oإذا نإ صٓدٚم االضتجُاز ٜطتجُس بػهٌ نبري يف صٓادٜل اضتجُاز أخس ،٣جيب اإلفصاح عٔ ْطب ١زض ّٛاإلداز ٠احملتطب ١عً ٢ايصٓدٚم ْفط٘
ٚايصٓادٜل اييت ٜطتجُس فٗٝا ايصٓدٚم.
الٜٛدد

 oبٝإ ح ٍٛايعُٛالت ارتاص ١اييت حصٌ عًٗٝا َدٜس ايصٓدٚم خالٍ ايفرتَ ،٠بٓٝاً بػهٌ ٚاضح َاٖٝتٗا ٚطسٜك ١االضتفادَٗٓ ٠ا.
الٜٛدد

 oأ ٟبٝاْات َٚعًَٛات أخس ٣أٚجبت ٖر ٙايال٥ح ١تطُٗٓٝا بٗرا ايتكسٜس.
الٜٛدد

 .4أَني اذتفظ
 oاضِ ٚعٓٛإ أَني اذتفظ.
غسن ١نطب املاي ٖٞٚ ١ٝغسنَ ١طاُٖ ١ضعٛدَ ١ٜكفً ،١مبٛدب ضذٌ دباز ٟزقِ ٚ 5151003101عٓٛاْٗا ايسٝ٥ط ٞطسٜل ايعًٝا ايعاّ ،ص.ب  ، 951393ايسٜاض،55931
ٖاتف زقِ  1550135535:فانظ زقِ  1550135529املٛقع اإليهرتَ ، www.kasbcapital.sa :ْٞٚسخص َٔ ١قبٌ ٖ ١٦ٝايطٛم املاي ١ٝبأْػط ١اإلدازٚ ٠اسبفغ ٚايرتتٝب
ٚاملػٛزٚ ٠ايتعاٌَ بصف ١أص ٌٝيف األٚزام املاي ١ٝمبٛدب تسخٝص زقِ ( )13120- 93ايصادز بتازٜذ .ّ0113/12/10

ٚ oصف َٛجص يٛاجبات٘ َٚطؤٚيٝات٘.
ذنتفغ اَني اسبفغ بطذالت ٚسطابات َتعًك ١يف األص ٚ ٍٛااليتصاَات  ٚايدخٌ  ٚاملصسٚفات املتعًكُٜٚ ١عدُّ أَني اسبفغ َطؤٚالً عٔ سفغ أص ٍٛايصٓدٚم ٚمحاٜتٗا يصاحل
َايه ٞايٛسداتَ ٖٛٚ ،طؤ ٍٚنريو عٔ ارباذ مجٝع اإلدسا٤ات اإلداز ١ٜايالشَ ١فُٝا ٜتعًل حبفغ أص ٍٛايصٓدٚم.

 oأقس أَني اذتفظ بإٔ َدٜس ايصٓدٚم قد قاّ باألت:ٞ
 إصداز ْٚكٌ ٚاضرتداد ايٛسدات مبٛدب أسهاّ ال٥ش ١صٓادٜل االضتجُاز ٚغسٚط ٚأسهاّ ايصٓدٚم َٚرنس ٠املعًَٛات.
 تكٚ ِٜٛسطاب ضعس ايٛسدات مبٛدب أسهاّ ال٥ش ١صٓادٜل االضتجُاز ٚغسٚط ٚأسهاّ ايصٓدٚم َٚرنس ٠املعًَٛات.

o

خمايف ١أ َٔ ٟقٛٝد ٚحدٚد االضتجُاز ٚصالحٝات االقرتاض املعُ ٍٛبٗا يف ال٥ح ١صٓادٜل االضتجُاز:
التٛدد ا ٟطبايفات يكٛٝد االضتجُاز

 .5احملاضب ايكاْ:ْٞٛ
 oاضِ ٚعٓٛإ احملاضب ايكاْ:ْٞٛ
اشبساغٚ ٞغسنا ٙضباضبَٚ ٕٛسادع ٕٛقاْ، ْٕٛٝٛايسٜاض  74443ص ب ٖ 4391اتف 9774144999 :فانظ 97741149349 :املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد١ٜ
تسخٝص زقِ (.)97

ٜ oكس احملاضب ايكاْ ْٞٛبإٔ:


ايكٛا ِ٥املاي ١ٝأُعدّت ٚزٚدعت ٚفكاً ملعاٜري احملاضب ١ايصادز ٠عٔ اهل ١٦ٝايطعٛد ١ٜيًُشاضبني ايكاْْٝٛني ٚأسهاّ ال٥ش ١صٓادٜل االضتجُاز ٚغسٚط ٚأسهاّ ايصٓدٚم
َٚرنس ٠املعًَٛات.

 ايكٛا ِ٥املاي ١ٝتكدّّ صٛز ٠صشٝشٚ ١عادي ١يصايف ايدخٌ ٚصايف األزباح ٚاشبطا٥س ألص ٍٛصٓدٚم االضتجُاز عٔ ايفرت ٠احملاضب ١ٝيتًو ايكٛا.ِ٥
 ايكٛا ِ٥املاي ١ٝتكدّ صٛز ٠صشٝشٚ ١عادي ١يًُسنص املاي ٞيصٓدٚم االضتجُاز يف ْٗا ١ٜايفرت.٠

 .6ايكٛا ِ٥املاي:١ٝ
تتٛفس ايكٛا ِ٥املاي ١ٝعًَٛ ٢قع غسن ١نطب املايَٛٚ www.kasbcapital.sa ١ٝقع غسن ١ايطٛم املاي ١ٝايطعٛد( ١ٜتدا. www.tadawul.com.sa )ٍٚ

