ايتكسٜس ايطٓ ٟٛيصٓدٚم نطب املسٕ يألضِٗ ايطعٛد ١ٜيًعاّ ّ2017

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

 oأٖداف ٚضٝاضات االضتجُاز ٚممازضات٘:
صٓدٚم نطب املسٕ يألضِٗ ايطعٛد ٖٛ ١ٜصٓدٚم اضتجُازَ ٟفتٛحٜٗ ،دف إىل تُٓ ١ٝأَٛاٍ املػرتنني عً ٢املد ٣ايط َٔ ٌٜٛخالٍ االضتجُاز يف أضِٗ ايػسنات ايطعٛد١ٜ
املدزد ١يف ايطٛم املاي ١ٝايطعٛدٚ ١ٜاملتٛافكَ ١ع ايغٛابط ايػسع ١ٝاحملدد َٔ ٠قبٌ ٖ ١٦ٝايسقاب ١ايػسع ١ٝايتابع ١يػسن ١نطب املايٚ .١ٝتٗدف إداز ٠ايضٓدٚم إىل اختٝاز عدد قًٌٝ
َٔ األضِٗ ٚإدازتٗا بطسٜكْ ١ػطَ ١ع املس ١ْٚبػسض ذبكٝل عٛا٥د يًُطتجُس ٜٔد ٕٚاإلزتباط مبؤغس أ ٚباألٚشإ ايٓطب ١ٝملؤغسات ايطٛم نُا ميهٔ ملدٜس ايضٓدٚم اضتجُاز
ايطٛٝي ١ايٓكد ١ٜايصا٥د ٠يف ايضٓدٚم يف أدٚات ْكد ١ٜقضري ٠األدٌ َتٛافكَ ١ع املعاٜري ايػسع ١ٝيتشطني عا٥د ايضٓدٚم .نُا أْ٘ ئ ٜتِ تٛشٜع ازباح ٚسدات ايضٓدٚم عً٢
املػرتنني ٚإمنا ضٝعاد اضتجُازٖا مما ٜٓعهظ إجياباً عً ٢قٚ ١ُٝضعس ٚسد ٠ايضٓدٚم.
ضٛف ٜتبع َدٜس ايضٓدٚم َٓٗر االداز ٠ايٓػطٚ ١ذيو عٔ طسٜل اختٝاز عدد قً َٔ ٌٝاألضِٗ ٚإدازتٗا بطسٜكْ ١ػطَ ١ع املس ١ْٚبػسض ذبكٝل عٛا٥د يًُطتجُس ٜٔد ٕٚاإلزتباط
مبؤغس أ ٚباألٚشإ ايٓطب ١ٝملؤغسات ايطٛم نُا ميهٔ ملدٜس ايضٓدٚم اضتجُاز ايطٛٝي ١ايٓكد ١ٜايصا٥د ٠يف ايضٓدٚم يف أدٚات اضٛام ايٓكد بػهٌ َباغس  ٚغري َباغس  ٚاملتٛافك١
َع املعاٜري ايػسعٚ ،١ٝميهٔ تًدٝط اضتجُازات ايضٓدٚم نايتاي:ٞ
اسبد األدْ٢

اسبد األعً٢

ْٛع اإلضتجُاز
األضِٗ ايطعٛدٚ ١ٜتػٌُ ايطسٚسات األٚي١ٝ

%55

%055

إدٚات اضٛام ايٓكد بػهٌ َباغس  ٚغري َباغس

%5

%05

ايضٓادٜل االضتجُاز١ٜ

%05

%5

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

 oتكازٜس َدٜس ايصٓدٚم:
ْفٝد بإٔ 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
صايف ق ١ُٝاصٍٛ
ايضٓدٚم
ضعس ايٛسد٠

7102

2016

2015

1,568,411.16

2,394,205

1,702,019

9.17

9.59

9.53

 oأعًٚ ٢أقٌ صايف ق ١ُٝأص ٍٛايصٓدٚم يهٌ ٚحد ٠عٔ نٌ ضَٓ ١اي.١ٝ
صايف ق ١ُٝأص ٍٛايضٓدٚم يهٌ

2016

7102

ٚسد / ٠ايطٓ١

2015

اعً ٢ق١ُٝ

98.9

9.81

10.00

اقٌ ق١ُٝ

.8.8

7.15

9.34

 oعدد ايٛحدات املصدز ٠يف ْٗا ١ٜنٌ ضَٓ ١اي١ٝ
ايك١ُٝ
عدد ايٛسدات املضدز٠
يف ْٗا ١ٜنٌ ضَٓ ١اي.١ٝ

7102

2016

2015

171,996.39

249,682.9

178,512.0

 oق ١ُٝاألزباح املٛشع ١يهٌ ٚحد( ٠حٝجُا ٜٓطبل).
الٜٓطبل عً ٢ايضٓدٚم

ْ oطب ١املصسٚفات.
ايك١ُٝ

7102

2016

2015

ْطب ١املضسٚفات

7.10%

10.1%

2.5%

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

مخظ

املد٠

ضٓ١

ضٓٛات

ضٓٛات

َٓر االطالم

االدا٤

% 88..-

-

-

% .89.-

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

ايطٓ١

%88..0.6%
-4.7%
-

7102
2016
2015
2014
2013
2012
2010
2009
2008

 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.

ملضازٜف
أتعاب اإلداز % 0828 ٠ضٜٓٛاً ٚذبطب َٜٝٛاً ٚتدفع نٌ  .غٗٛز "زبع ضٓ"ٟٛ
زض ّٛاالضرتداد املبهس( %188يف ساٍ االضرتداد قبٌ َسٚز  َٔ ّٜٛ .1االغرتاى)
أتعاب املسادع( ١احملاضب ايكاْ 780111 )ْٞٛزٜاٍ (مخطٚ ١عػس ٕٚأيف زٜاٍ) ضٜٓٛاً
َهافآت أعغا ٤صبًظ اإلداز ٠املطتكًني 80111 ،زٜاٍ (مخط ١آالف زٜاٍ) عٔ نٌ
دًطٚ ١حبد أقض 710111 ٢زٜاٍ (عػس ٕٚأيف زٜاٍ) ضٜٓٛاً يهٌ عغَ ٛطتكٌ
أتعاب اهل ١٦ٝايػسع 770811 ،١ٝزٜاٍ (اثٓإ ٚعػس ٕٚأيف ٚمخطُا ١٥زٜاٍ) يًذًط١
ٚحبد أقض 910111 ٢زٜاٍ (تطع ٕٛأيف زٜاٍ) ضٜٓٛاً.

املضسٚف ايفعًٞ

ْطب َٔ ١إمجايٞ

بايسٜاٍ

أص ٍٛايضٓدٚم

31,836.71

2.03%

0

0.00%

25,000

1.59%

20,000
3,750

1.28%

0.24%

َضازٜف اسبفغ ،يًطٛم ايطعٛد : ١ٜال ٜٛدد

0

0.00%

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

0

0.00%

َضازٜف ْػس ايبٝاْات يف َٛقع تدا 8111 ٍٚزٜاٍ

5,000

0.32%

َضازٜف تدقٝل ايبٝاْات َٔ قبٌ ٖ ١٦ٝايطٛم املاي 2811 ١ٝزٜاٍ

7,500

0.48%

15,937.50

1.02%

َضازٜف استطاب املؤغس اإلزغاد ٟتدفع إىل طسف ثايح ()IDealRatings

َبايؼ ايتطٗري
َضازٜف أخس( ٣عُٛالت بٓه)١ٝ
َضازٜف ايتعاٌَ
صبُٛع املضازٜف
سذِ ايضٓدٚم2017

1,309.36

0.08%

160

0.01%

437.93

0.03%

111,327.30
1,568,411.16

7.10%

 oإذا حدثت تػٝريات جٖٛس ١ٜخالٍ ايفرتٚ ٠أثست يف أدا ٤ايصٓدٚم ،جيب اإلفصاح عٓٗا بػهٌ ٚاضح.
تعد ٌٜيف غسٚط  ٚاسهاّ ايضٓدٚم متجًت يف االت:ٞ
ال َٔ عبدايطالّ ابساٖ ِٝايفاعٌ عغ ٛغريَطتكٌ  ٚضبُد َطفس املايه ٞزٝ٥ظ اجملًظ ٚتػٝري عغَ ١ٜٛادد عًٛش اهلدٜب َٔ عغ ٛغريَطتكٌ إىل زٝ٥ظ اجملًظ سطب اغعازْا
تػّٝس ٖٝهً ١اجملًظ ٚذيو خبسٚز ن ً
املسضٌ إىل ٖ ١٦ٝايطٛم املاي ١ٝبتازٜذ ّ7612/60/11

 oاإلفصاح عٔ ممازضات ايتصٜٛت ايطٓ ١ٜٛعً ٢إٔ حتت ٟٛاضَِ املصدز ٚتازٜخ ادتُع ١ٝايعَُٛٚ ١َٝٛضٛع ايتصٜٛت ٚقساز ايتصٜٛت (َٛافل  /غري َٛافل /
االَتٓاع َٔ ايتصٜٛت).
 oاشبدَات االزع١ٝ
ايتضٜٛت عً ٢ذبدٜح ال٥ش ١سٛنُ ١ايػسن١
ْعِ
ايتضٜٛت عً ٢ذبدٜح ال٥ش ١عٌُ زبٓ ١املسادع١
ْعِ
ايتضٜٛت عً ٢ذبدٜح ال٥ش ١عٌُ زبٓ ١ايرتغٝشات  ٚاملهافآت
ْعِ
ايتضٜٛت عً ٢ذبدٜح ضٝاضَٚ ١عاٜري ٚإدسا٤ات ايعغ ١ٜٛيف صبًظ إداز ٠ايػسن١
ْعِ
ايتضٜٛت عً ٢قساز صبًظ اإلداز ٠بتعٝني األضتاذ /ضبُد بٔ عً ٞزاغد ايُٝين (عغَ ٛطتكٌ) مبذًظ اإلداز ٠بديًا عٔ ايعغ ٛاملتٛيف املٗٓدعَ /صٜد بٔ ضسداح اشبايدَ( ٟطتكٌ(

ْعِ

 oغسن ١امسٓت ازبٓٛب١ٝ
ايتضٜٛت عً ٢اْتداب صبًظ إداز َٔ ٠بني املسغشني يًدٚز ٠ايكادَ ١اييت تبدأ َٔ ٚ ّ8113/1/1ملد ٠ثالخ ضٓٛات
عبداهلل بٔ َطاعد بٔ عبدايسمحٔ آٍ ضعٛد
ايتضٜٛت عً ٢دي ٌٝضٝاض ١صبًظ اإلداز ٠املعدٍ
ْعِ
ايتضٜٛت عً ٢ضٝاضَ ١هافآت أعغا ٤صبًظ اإلدازٚ ٠ايًذإ املٓبجكٚ ١نباز ايتٓفٝرٜني
ْعِ
ايتضٜٛت عً ٢ذبدٜح ال٥ش ١عٌُ زبٓ ١ايرتغٝشات ٚاملهافآت
ْعِ
ايتضٜٛت عً ٢ذبدٜح ال٥ش ١عٌُ زبٓ ١املسادع١
ْعِ
 oأمسٓت ٜٓبع
ايتضٜٛت عً ٢اغرتاى يسٝ٥ظ صبًظ إداز ٠غسن ١امسٓت ٜٓبع صاسب ايطُ ٛاملًه ٞاألَري عبدايعصٜص بٔ َػعٌ آٍ ضعٛد يف عٌُ َٓافظ يًػسنٚ ١ذيو برتغٝح ْفط٘
يعغ ١ٜٛصبًظ إداز ٠غسن ١أمسٓت املد ١ٜٓعً ٢إٔ ٜساع ٢دبدٜد ايرتخٝط ضٜٓٛاً
ْعِ

ايتضٜٛت عً ٢تػه ٌٝزبٓ ١املسادعٚ ١ذبدٜد َٗاَٗا ٚعٛابط عًُٗا َٚهافأ ٠أعغاٗ٥ا يًدٚز ٠ايسابع ١عػس ٚاييت تبدأ يف ٚ ّ7102/./70تٓتٗ ٞيف  ِٖٚ ّ7171/1./71ايطاد٠
املسغشني أمساَ (ِٗ٥سفل ايطري ايرات ١ٝيًُسغشني:فٗد بٔ صاحل ايعذالٕ ( ممجٌ املؤضط ١ايعاَ ١يًتأَٓٝات االدتُاع( ) ١ٝزٝ٥ظ ايًذٓ )١أَني بٔ عبداهلل ايطٓٝد ( ٟممجٌ املؤضط١
ايعاَ ١يًتكاعد ) (عغ ٛايًذٓ )١عبدايعصٜص بٔ ضًُٝإ ايسادش( ٞعغ ٛايًذٓ )١تسن ٞبٔ َطاعد املبازى ( ممجٌ صٓدٚم االضتجُازات ايعاَ() ١عغ ٛايًذٓ ) ١عصٜص بٔ ضبُد ايكشطاْٞ
(عغ ٛايًذٓ)١
ْعِ
َ oضسف ايسادشٞ
اْتداب أعغا ٤صبًظ اإلداز ٠يًدٚز ٠ايكادَٚ ١اييت تبدأ اعتبازاً َٔ ٚ ّ8112/11/11ملد ٠ثالخ ضٓٛات تٓتٗ ٞيف  َٔ ّ8181/11/11بني املسغشني يعغ ١ٜٛاجملًظ ٚذيو باضتدداّ
آي ١ٝايتضٜٛت ايرتانَُ( ٞسفل ايطري ٠ايرات ١ٝيهاف ١املسغشني)َ ،ع َالسع ١أْ٘ يف ساٍ ناْت ْتا٥ر ايتضٜٛت ال متهٔ املضسف َٔ تعٝني اسبد األدْ َٔ ٢األعغا ٤املطتكًني يف
اجملًظ سطب املتطًبات ايتٓع ،١ُٝٝفطٝتِ إسالٍ أعغاَ ٤طتكًني َهإ األعغا ٤غري املطتكًني سطب عدد األصٛات اييت ضٝشضً ٕٛعًٗٝاٚ ،املسغش ٕٛنايتاي:ٞ

ايتضٜٛت عً ٢تػه ٌٝزبٓ ١املسادعٚ ١االيتصاّ يًدٚز ٠ايكادَٚ ١اييت تبدأ بتازٜذ  ّ8112/11/11ملد ٠ثالخ ضٓٛات ٚتٓتٗ ٞبتازٜذ ٚ 8181/11/11ضٝه ٕٛايتػه ٌٝعً ٢ايٓشٛ
ايتايَ( ٞسفل ايطري ايرات : ) ١ٝأ) ايطٝد َ /ؤٜد بٔ عٝط ٢ايكسطاع (زٝ٥ظ) ب) ايطٝدٚ /يٝد بٔ عبداهلل متريٜو ( عغ ) ٛز) ايطٝد  /فساز بٔ َٓضٛز اب ٛاثٓني ( عغ ) ٛد ) ايطٝد /
عبداهلل بٔ عً ٞاملٓٝف ( عغ) ٛ
ْعِ
ايتضٜٛت عً ٢ضٝاضَ ١هافآت ٚتعٜٛغات أعغا ٤اجملًظ ٚزباْ٘ ٚزبٓ ١املسادعٚ ١االيتصاّ  ٚنباز ايتٓفٝرٜني املعديٚ ١فل َتطًبات املاد َٔ )11( ٠ال٥ش ١سٛنُ ١ايػسنات اشباص١

بٗ ١٦ٝايطٛم املايَ( ١ٝسفل ايتعدٜالت عً ٢ايطٝاض.)١

ْعِ
ايتضٜٛت عً ٢ال٥ش ١عٌُ زبٓ ١ايرتغٝشات ٚاملهافآت املعديٚ ١فل َتطًبات ايفكس( ٠ب) َٔ املاد ٠ايطتني ٚايفكس( ٠ب) َٔ املاد ٠ايسابعٚ ١ايطتني َٔ ال٥ش ١سٛنُ ١ايػسنات اشباص١
بٗ ١٦ٝايطٛم املايَ( ١ٝسفل ايتعدٜالت عً ٢ايال٥ش.)١
ْعِ
ايتضٜٛت عً ٢ضٝاض ١ايرتغٝح ٚايعغ ١ٜٛجملًظ اإلداز ٠يف َضسف ايسادشٚ ٞاملعتُد َٔ ٠قبٌ ازبُع ١ٝايعاَ ١يًُضسف بتازٜذ َ 1ازع ٚ 8111املعدي ١بكساز صبًظ اإلداز ٠بتازٜذ َ 3اٜٛ
َ( 8112سفل ايتعدٜالت عً ٢ايطٝاض.)١
ْعِ
ايتضٜٛت عً ٢األعُاٍ ٚايعكٛد اييت ضتتِ بني املضسف ٚغسن ١ايسادش ٞيًتأَني ايتعاٚ ْٞٚاييت يسٝ٥ظ صبًظ اإلداز ٠األضتاذ /عبداهلل بٔ ضًُٝإ بٔ عبد ايعصٜص ايسادشَ ٞضًش ١غري
َباغس ٠فٗٝا بطبب عغٜٛت٘ يف صبًظ إداز ٠غسن ١ايسادش ٞيًتأَني ايتعا ٖٞٚ ،ْٞٚعباز ٠عٔ دبدٜد ايتعاقد عًٚ ٢ثا٥ل ايتػط ١ٝايتأَ ١ٝٓٝايػاًَ ١يًبٓٛى ٚاملُتًهات ٚاْكطاع األعُاٍ
ٚتػط ١ٝاملدزاٚ ٤ايتٓفٝرٜنيٚ ،ضٝه ٕٛايتعاقد بد ٕٚأ ٟغسٚط أَ ٚصاٜا تفغٚ ١ًٝٝملد ٠عاّ َٝالد ٟناٌَ ٜبدأ َٔ ْٛ 1فُرب ٚ 8112بك ١ُٝإمجاي ١ٝتبًؼ 102110323زٜاٍ ضعٛد( .ٟ
َسفل تبًٝؼ زٝ٥ظ صبًظ االداز ٠باإلعاف ١اىل تكسٜس املسادع اشبازد ٞسطب َتطًبات املادْ َٔ 21 ٠عاّ ايػسنات ).
ْعِ

 oغسنٜٓ ١طاب
ايتضٜٛت عً ٢ضٝاض ١عغ ١ٜٛصبًظ اإلداز.٠
ْعِ
ايتضٜٛت عً ٢ضٝاضَ ١هافآت أعغا ٤صبًظ اإلدازٚ ٠ايًذإ املٓبجكٚ ١نباز ايتٓفٝرٜني.
ْعِ
ايتضٜٛت عً ٢ذبدٜح ال٥ش ١عٌُ زبٓ ١ايرتغٝشات ٚاملهافات.
ْعِ
ايتضٜٛت عً ٢ضٝاض ١ايػسن ١يًُطؤٚي ١ٝاالدتُاع١ٝ
ْعِ

 oاملٛضٛعات اييت متت َٓاقػتٗا ٚايكسازات ايصادز ٠عٔ ذيو مبا يف ذيو أدا ٤ايصٓدٚم  ٚحتكٝل ايصٓدٚم ألٖداف٘
الموضوع  :محضر اجتماع لصندوق كسب المرن لألسهم السعودية

تازٜذ ٜٛ 1 :ي8112 ٛٝ
املهإ  :املكس ايسٝ٥ط ٞجملُٛع ١نطب املاي١ٝ
ادتُع أعغا ٤صبًظ إداز( ٠صٓدٚم نطب املسٕ يألضِٗ ايطعٛد:)١ٜ
زٝ٥ظ اجملًظ

أَ /ادد اهلدٜب
د /عُس ايسٜظ

عغَ ٛطتكٌ.

أ /طازم بسٟ

عغَ ٛطتكٌ.

ٚذيو حبغٛز َطؤ ٍٚاملطابكٚ ١اإليتصاّ األضتاذ ٖ /ػاّ اسبكباْ. ٞ
بدأ االدتُاع ايطاع ١ايجايجٚ ١ايٓضف عضس  ّٜٛاشبُٝظ املٛافل ٜٛ 1ي ّ8112 ٛٝباملكس ايسٝ٥ط ٞيًػسنٚ .١اضتٌٗ اإلدتُاع بعد انتُاٍ ايٓضاب مبٓاقػ ١آي ١ٝعٌُ ايضٓدٚم .نُا تطسم
ايعسض أٜغاً إىل اضرتاتٝذ ١ٝاالضتجُاز املتبع ١سايٝاً ٚايسؤ ١ٜاملطتكبً ١ٝيتٛد ٘ٝاضتجُازات ايضٓدٚم.
عغ ١ٜٛأعغا ٤صبًظ اإلداز ٠يف ايضٓادٜل االضتجُاز ١ٜاألخس٣
م

االسن

صندوق كسب
صندوق كسب
صندوق كسب للطروحات
األسهن
للتىزيعات
السعىدية
األولية

0

أ/هاجد الهديب

2

د /عور
الريس

صندوق كسب
للورابحة

عضى غير
هستقل

عضى غير
هستقل

-

عضى غير
هستقل

-

-

-

-

صندوق
كسب
الفرص
العقارية
عضى
غير
هستقل

صندوق
هدينة
كسب

االدخار
واالستثوار

عضى
غير
هستقل

رئيس
الوجلس

-

-

عضى
هستقل

3

أ /طارق بري

-

-

-

-

-

-

-

ْكاط االدتُاع:
بدأ االدتُاع ايطاع ١ايجايجٚ ١ايٓضف عضساً  ّٜٛاشبُٝظ املٛافل ٜٛ 1ي ّ8112 ٛٝباملكس ايسٝ٥ط ٞيًػسن.١
اضتٌٗ اإلدتُاع بعد انتُاٍ ايٓضاب بعسض تكسٜس عٔ أدا ٤ايضٓدٚم َٓر بدا ١ٜايعاّ ٚاضتعساض ايعٛاٌَ اييت أثست عً ٢األداَٚ ٤كازْت٘ باملؤغسات اإلزغاد.١ٜ
تطسم ايعسض أٜغاً إىل اضرتاتٝذ ١ٝاالضتجُاز املتبع ١سايٝاً ٚايسؤ ١ٜاملطتكبً ١ٝيتٛد ٘ٝاضتجُازات ايضٓدٚم.
اشبطٛات اييت قاّ بٗا َدٜس ايضٓدٚم يتعٝني أَني سفغ يًضٓدٚم ٚفكاً يًُتطًبات ايٓعاَ ١ٝازبدٜد ١٦ٖٝ َٔ ٠ايطٛم املاي.١ٝ
مت ايتٛعٝح َٔ قبٌ َدٜس ايضٓدٚم إ املعغً ١ايهرب ٣اييت تٛاد٘ ايضٓدٚم ٖ ٞاخنفاض سذُ٘ ٚبايتاي ٞاثسٖا ايطًيب ايهبري عً ٢ادا ٤ايضٓدٚم.
ال تٛدد أَ ٟالسع َٔ ١إداز ٠املطابكٚ ١اإليتصاّ خبضٛظ ايسقاب.١
ايٓتا٥ر ٚايكسازات ايتاي:١ٝ
تفع ٌٝآي ١ٝايتطٜٛل يصٜاد ٠سذِ ايضٓدٚم ٚذيو يتذٓب عػط املضازٜف ٚايرٜ ٟعترب عايٝا يف ظٌ اخنفاض سذِ ايضٓدٚم.
إطالع األعغا ٤عً ٢اضرتاتٝذ ١ٝايضٓدٚم ٚذيو يًتأند َٔ عٌُ اإلدازٚ ٠فكاً يإلضرتاتٝذ ١ٝاحملددٚ ٠يًُطاُٖ ١يف تٛد ٘ٝإداز ٠عٌُ ايضٓدٚم.
ايعٌُ عً ٢تعد ٌٜايػسٚط ٚاالسهاّ يًطُاح يًضٓدٚم باإلضتجُاز يف ايضٓادٜل ايعكاز ١ٜاملتداٚيٚ ١ضٛم من ٛباإلعاف ١اىل أ ٟصباالت اخس َٔ ٣املُهٔ إ ذبطٔ َٔ ادا ٤ايضٓدٚم.
ايبشح عٔ اسبً ٍٛيتشطني ادا ٤ايضٓدٚم َٔ خالٍ شٜاد ٠عدد املٛظفني أ ٚزفع سذُ٘ ا ٚتعد ٌٜايػسٚط ٚاالسهاّ ملٓح ايضٓدٚم ايكدز ٠عً ٢تٛضٝع صباالت االضتجُاز.
ايعٌُ عً ٢اسبض ٍٛعً ٢مت ٌٜٛيتشطني ادا ٤ايضٓدٚم.

-

املٛعٛع  :ضبغس ادتُاع يضٓدٚم نطب املسٕ يألضِٗ ايطعٛد١ٜ
تازٜذ  81 :دٜطُرب 8112
املهإ  :املكس ايسٝ٥ط ٞجملُٛع ١نطب املاي١ٝ
ادتُع أعغا ٤صبًظ إداز( ٠صٓدٚم نطب املسٕ يألضِٗ ايطعٛد:)١ٜ
أَ /ادد اهلدٜب

زٝ٥ظ اجملًظ

د /عُس ايسٜظ

عغَ ٛطتكٌ.

أ /طازم بسٟ

عغَ ٛطتكٌ.

ٚذيو حبغٛز َطؤ ٍٚاملطابكٚ ١اإليتصاّ األضتاذ ٖ /ػاّ اسبكباْ. ٞ
بدأ االدتُاع ايطاع ١ايجايجٚ ١ايٓضف عضس  ّٜٛاألزبعا ٤املٛافل  81دٜطُرب  ّ8112باملكس ايسٝ٥ط ٞيًػسنٚ .١اضتٌٗ اإلدتُاع بعد انتُاٍ ايٓضاب مبٓاقػ ١آي ١ٝعٌُ ايضٓدٚم .نُا
تطسم ايعسض أٜغاً إىل اضرتاتٝذ ١ٝاالضتجُاز املتبع ١سايٝاً ٚايسؤ ١ٜاملطتكبً ١ٝيتٛد ٘ٝاضتجُازات ايضٓدٚم.
عضىية أعضاء هجلس اإلدارة في الصناديك االستثوارية األخري
صندوق
صندوق كسب
صندوق كسب
صندوق كسب كسب
صندوق كسب للطروحات
األسهن
م االسن
للتىزيعات
الفرص
للورابحة
السعىدية
األولية
العقارية
عضى
عضى غير
عضى غير
عضى غير
غير
 1أ/هاجد الهديب
هستقل
هستقل
هستقل
هستقل

صندوق
هدينة
كسب

االدخار
واالستثوار

عضى
غير
هستقل

رئيس
الوجلس

د /عور
2
الريس

-

-

-

-

-

-

عضى
هستقل

 3أ /طارق بري

-

-

-

-

-

-

-

ْكاط االدتُاع:
بدأ االدتُاع ايطاع ١ايجايجٚ ١ايٓضف عضساً  ّٜٛاألزبعا ٤املٛافل  81دٜطُرب  ّ8112باملكس ايسٝ٥ط ٞيًػسن.١
اضتٌٗ اإلدتُاع بعد انتُاٍ ايٓضاب بعسض تكسٜس عٔ أدا ٤ايضٓدٚم َٓر بدا ١ٜايعاّ ٚاضتعساض ايعٛاٌَ اييت أثست عً ٢األداَٚ ٤كازْت٘ باملؤغسات اإلزغاد.١ٜ
تطسم ايعسض أٜغاً إىل اضرتاتٝذ ١ٝاالضتجُاز املتبع ١سايٝاً ٚايسؤ ١ٜاملطتكبً ١ٝيتٛد ٘ٝاضتجُازات ايضٓدٚم.
اشبطٛات اييت قاّ بٗا َدٜس ايضٓدٚم يتعٝني أَني سفغ يًضٓدٚم ٚفكاً يًُتطًبات ايٓعاَ ١ٝازبدٜد ١٦ٖٝ َٔ ٠ايطٛم املاي.١ٝ
مت ايتٛعٝح َٔ قبٌ َدٜس ايضٓدٚم إ املعغً ١ايهرب ٣اييت تٛاد٘ ايضٓدٚم ٖ ٞاخنفاض سذُ٘ ٚبايتاي ٞاثسٖا ايطًيب ايهبري عً ٢ادا ٤ايضٓدٚم.
ال تٛدد أَ ٟالسع َٔ ١إداز ٠املطابكٚ ١اإليتصاّ خبضٛظ ايسقاب.١
ايٓتا٥ر ٚايكسازات ايتاي:١ٝ
تفع ٌٝآي ١ٝايتطٜٛل يصٜاد ٠سذِ ايضٓدٚم ٚذيو يتذٓب عػط املضازٜف ٚايرٜ ٟعترب عايٝا يف ظٌ اخنفاض سذِ ايضٓدٚم.
إطالع األعغا ٤عً ٢اضرتاتٝذ ١ٝايضٓدٚم ٚذيو يًتأند َٔ عٌُ اإلدازٚ ٠فكاً يإلضرتاتٝذ ١ٝاحملددٚ ٠يًُطاُٖ ١يف تٛد ٘ٝإداز ٠عٌُ ايضٓدٚم.

ايبشح عٔ اسبً ٍٛيتشطني ادا ٤ايضٓدٚم َٔ خالٍ شٜاد ٠عدد املٛظفني أ ٚزفع سذُ٘ ا ٚتعد ٌٜايػسٚط ٚاالسهاّ ملٓح ايضٓدٚم ايكدز ٠عً ٢تٛضٝع صباالت االضتجُاز.
ايعٌُ عً ٢اسبض ٍٛعً ٢مت ٌٜٛيتشطني ادا ٤ايضٓدٚم.

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

 oاضِ ٚعٓٛإ َدٜس ايصٓدٚم َٔ ايباطٔ /ٚأَ ٚطتػاز االضتجُاز (إٕ ٚجد).
الٜٛدد

َ oساجع ١ألْػط ١االضتجُاز خالٍ ايفرت.٠
ناْت ْطب ١االضتجُاز يف ْٗا ١ٜايفرتٚ %4599 ٠ايٓكد بٓطب%5193 ١

 oتكسٜس عٔ أدا ٤صٓدٚم االضتجُاز خالٍ ايفرت٠
اخنفض ضعس ٚسد ٠ايضٓدٚم بٓطبَ %391 ١كازْ ١باملؤغس اير ٟاخنفض بٓطب.%194 ١

 oتفاص ٌٝأ ٟتػٝريات حدثت عً ٢غسٚط ٚاحهاّ َٚرنس ٠املعًَٛات (بايٓطب ١يًصٓدٚم ايعاّ) أَٚطتٓدات ايصٓدٚم ( بايٓطب ١يًصٓدٚم ارتاص) خالٍ
ايفرت.٠
تعد ٌٜيف غسٚط  ٚاسهاّ ايضٓدٚم متجًت يف االت:ٞ
ال َٔ عبدايطالّ ابساٖ ِٝايفاعٌ عغ ٛغريَطتكٌ  ٚضبُد َطفس املايه ٞزٝ٥ظ اجملًظ ٚتػٝري عغَ ١ٜٛادد عًٛش اهلدٜب َٔ عغ ٛغريَطتكٌ إىل زٝ٥ظ اجملًظ سطب اغعازْا املسضٌ إىل ٖ١٦ٝ
تػّٝس ٖٝهً ١اجملًظ ٚذيو خبسٚز ن ً
ايطٛم املاي ١ٝبتازٜذ ّ7612/60/11

 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 ٚ 0101772871عٓٛاْٗا ايسٝ٥ط ٞطسٜل ايعًٝا ايعاّ ،ظ.ب  ، .982.2ايسٜاض،00.28
ٖاتف زقِ  1007129929:فانظ زقِ  10071299..املٛقع اإليهرتَ ، www.kasbcapital.sa :ْٞٚسخض َٔ ١قبٌ ٖ ١٦ٝايطٛم املاي ١ٝبأْػط ١اإلدازٚ ٠اسبفغ ٚايرتتٝب
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ٚ oصف َٛجص يٛاجبات٘ َٚطؤٚيٝات٘.

حيتفغ اَني اسبفغ بطذالت ٚسطابات َتعًك ١يف األص ٚ ٍٛااليتصاَات  ٚايدخٌ  ٚاملضسٚفات املتعًكُٜٚ ١عدُّ أَني اسبفغ َطؤٚالً عٔ سفغ أص ٍٛايضٓدٚم ٚمحاٜتٗا يضاحل
َايه ٞايٛسداتَ ٖٛٚ ،طؤ ٍٚنريو عٔ ارباذ مجٝع اإلدسا٤ات اإلداز ١ٜايالشَ ١فُٝا ٜتعًل حبفغ أص ٍٛايضٓدٚم.

 oأقس أَني اذتفظ بإٔ َدٜس ايصٓدٚم قد قاّ باألت:ٞ
 إصداز ْٚكٌ ٚاضرتداد ايٛسدات مبٛدب أسهاّ ال٥ش ١صٓادٜل االضتجُاز ٚغسٚط ٚأسهاّ ايضٓدٚم َٚرنس ٠املعًَٛات.
 تكٚ ِٜٛسطاب ضعس ايٛسدات مبٛدب أسهاّ ال٥ش ١صٓادٜل االضتجُاز ٚغسٚط ٚأسهاّ ايضٓدٚم َٚ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  04482ظ ب ٖ 8256اتف 5004784559 :فانظ 50047749245 :املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد١ٜ
تسخٝط زقِ (.)90

ٜ oكس احملاضب ايكاْ ْٞٛبإٔ:


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

 ايكٛا ِ٥املاي ١ٝتكدّّ صٛز ٠صشٝشٚ ١عادي ١يضايف ايدخٌ ٚصايف األزباح ٚاشبطا٥س ألص ٍٛصٓدٚم االضتجُاز عٔ ايفرت ٠احملاضب ١ٝيتًو ايكٛا.ِ٥
 ايكٛا ِ٥املاي ١ٝتكدّ صٛز ٠صشٝشٚ ١عادي ١يًُسنص املاي ٞيضٓدٚم 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 )ٍٚ

