ايتكسٜس ايطٓ ٟٛيصٓدٚم نطب يإلدخاز ٚاالضتجُاز يًعاّ ّ7102

َ .1عًَٛات صٓدٚم االضتجُاز
 oاضِ صٓدٚم االضتجُاز:
صٓدٚم نطب يألدخاز ٚاالضتجُاز

 oأٖداف ٚضٝاضات االضتجُاز ٚممازضات٘:
صٓدٚم نطب يالدخاز ٚاإلضتجُاز ٖ ٛصٓدٚم اضتجُازَ ٟتعدد االصَ ٍٛفتٛح ٜٗدف إىل ذبكٝل ايعٛا٥د ٚايُٓ ٛيف زاع املاٍ عً ٢املد ٣املتٛضط ٚايطٚ ٌٜٛذيو باإلضتجُاز يف
أٚزام ٚأداٚات َايَ ١ٝتٓٛع ١يف أضٛام ايٓكد ٚاإلضتجُازات األخس ٣ضبًٝا /ٚأ ٚخًٝذٝاًٚ .تٓشضس اضتجُازات ايضٓدٚم بػهٌ عاّ يف عكٛد املساحباتٚ ،يف ٚسدات صٓادٜل
املساحب ،١صٓادٜل ايطٛٝي،١ايضٓادٜل اييت تطتجُس يف األضِٗ املدزدٚ ١ايضٓادٜل ايعكاز ١ٜاملسخض ٚ ١املطسٚس ١طسساً عاَاً  ٚايطسٚسات األٚي ١ٝاملتٛافكَ ١ع ايغٛابط ايػسع١ٝ
يػسن ١نطب املاي ١ٝيف ايطٛقني ايطعٛد ٚ ٟاشبًٝذ. ٞنُا إ ايضٓدٚم ئ ٜٛشع أزباح عًَ ٢ايه ٞايٛسدات ،بٌ ضٝكَ ّٛدٜس ايضٓدٚم بإضتجُاز مجٝع االزباح بٛاضط١
ايضٓدٚم مما ٜٓعهظ عً ٢ضعس ٚسد ٠ايضٓدٚم.
ٚميهٔ تًدٝط اضتجُازات ايضٓدٚم نايتاي:ٞ
ْٛع اإلضتجُاز

اسبد األدْ َٔ ٢صايف ق١ُٝ

اسبد األعً َٔ ٢صايف

األصٍٛ

ق ١ُٝاألصٍٛ

أضِٗ ايػسنات املدزدٚ ١ايطسٚسات
األٚي ٚ ١ٝصٓادٜل االضِٗ املسخض١

اسبدٚد ازبػساف١ٝ
ايطعٛدٚ %0 َٔ ١ٜست%500 ٢

%0

%51

ٚنٌ دٚي ١خًٝذ %10 ١ٝحبد اقض٢

ٚايطسٚس ١طسسا عاَاً
إدٚات اضٛام ايٓكد ٚٚسدات صٓادٜل
املساحبٚ ١ايطٛٝي١

%0

%500

ايطعٛدٚ %0 َٔ ١ٜست%500 ٢
ٚنٌ دٚي ١خًٝذ %10 ١ٝحبد اقض٢

ايضٓادٜل ايعكاز ١ٜاملدز ٠يًدخٌ ٚايضٓادٜل
اإلضتجُاز ١ٜايعكاز)REITs( ١ٜ
ضٛٝي ١ايٓكد١ٜ

%0

%51

%0

%10

ايطعٛدٚ %0 َٔ ١ٜست%500 ٢
ٚنٌ دٚي ١خًٝذ %10 ١ٝحبد اقض٢
يف ايطعٛد ٚ ١ٜنٌ د ٍٚاشبًٝر

 oضٝاض ١تٛشٜع ايدخٌ ٚاألزباح:
ايضٓدٚم تسانُ ٞايدخٌ حبٝح ٜتِ اعاد ٠اضتجُاز االزباح يف ايضٓدٚم 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
صايف ق ١ُٝاصٍٛ
ايضٓدٚم
ضعس ايٛسد٠

2017
975,305.82
0.86

2016
1,242,536
0.95

2015
-

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

صايف ق ١ُٝأص ٍٛايضٓدٚم يهٌ
ٚسد / ٠ايطٓ١

2016

2017

2015

اعً ٢ق١ُٝ

0.94

1.000

-

اقٌ ق١ُٝ

0.85

0.94

-

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

2017

2016

2015

1,135,018.57

1,309,345.4

-

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

ْ oطب ١املصسٚفات.
ايك١ُٝ
ْطب ١املضسٚفات

2017
%3847

2016

2015

4.65%

-

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

مخظ

املد٠

ضٓ١

ضٓٛات

ضٓٛات

َٓر االطالم

االدا٤

-10.%

-

-

-14.6%

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

ايعا٥د
-5.1%
-9.5%

ايطٓ١
2016
7053

 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.
ْٛع ايسضّٛ
زض ّٛاالغرتاىَ َٔ %0 :بًؼ االغرتاى االٚي ٞا ٚاالعايف
أتعاب اإلداز %5 :٠ضٜٓٛاً ذبطب َٜٝٛاً َٔ صايف أص ٍٛايضٓدٚم ٚتدفع غٗسٜاً ملدٜس ايضٓدٚم.
أتعاب احملاضب ايكاْ 71000 :ْٞٛزٜاٍ ضٜٓٛاً.

ايسض ّٛايفعً١ٝ

ايٓطب َٔ ١إمجاىل
االصٍٛ
-

10,547.19

1.08%

25,000

2.56%
2.05%

َهافآت أعغا ٤صبًظ اإلداز ٠املطتكًني 18000 :زٜاٍ يًذًطٚ ١حبدد أقضد 708000 ٢زٜداٍ ضدٜٓٛاً يهدٌ عغدٛ
َطتكٌ.

20,000

أتعاب ٖ ١٦ٝايسقاب ١ايػسع 500000 ١ٝضٜٓٛاً

3,750

0.38%

َضازٜف ايتعاٌَ

831.45

0.09%

زض ّٛاَني اسبفغ

0

0.00%

زض ّٛايٓػس عً ٢تدا 10000 :ٍٚزٜاٍ ضٜٓٛاً ذبطب َٜٝٛاً ٚتدفع ْٗا ١ٜنٌ ضَٓ ١اي ١ٝيًضٓدٚم

5,000

0.51%

ايسض ّٛايسقاب 30100 :١ٝزٜاٍ ضٜٓٛاً ذبطب َٜٝٛاً ٚتدفع ْٗا ١ٜنٌ ضَٓ ١اي ١ٝيًضٓدٚم

7,500

0.77%

املؤغس االضرتغاد 70310 :ٟزٜاٍ ضٜٓٛاً ذبطب َٜٝٛاً ٚتدفع ْٗا ١ٜنٌ ضَٓ ١اي ١ٝيًضٓدٚم

3,750

0.38%

صايف اص ٍٛايضٓدٚم ف2017/57/75 ٢

975,305.82

 oإذا حدثت تػٝريات جٖٛس ١ٜخالٍ ايفرتٚ ٠أثست يف أدا ٤ايصٓدٚم ،جيب اإلفصاح عٓٗا بػهٌ ٚاضح.
تعد ٌٜيف غسٚط  ٚاسهاّ ايضٓدٚم متجًت يف االت:ٞ
تػّٝس ٖٝهً ١اجملًظ ٚذيو خبسٚز نالً َٔ عبدايطالّ ابساٖ ِٝايفاعٌ عغ ٛغريَطتكٌ  ٚضبُد َطفس املايه ٞزٝ٥ظ اجملًظ ٚتػٝري عغَ ١ٜٛادد عًٛش اهلدٜب َٔ عغٛ
غريَطتكٌ إىل زٝ٥ظ اجملًظ سطب اغعازْا املسضٌ إىل ٖ ١٦ٝايطٛم املاي ١ٝبتازٜذ ّ7053/02/11

 oاإلفصاح عٔ ممازضات ايتصٜٛت ايطٓ ١ٜٛعً ٢إٔ حتت ٟٛاضَِ املصدز ٚتازٜخ ادتُع ١ٝايعَُٛٚ ١َٝٛضٛع ايتصٜٛت ٚقساز ايتصٜٛت (َٛافل  /غري َٛافل /
االَتٓاع َٔ ايتصٜٛت).
مل ٜك ّٛايضٓدٚم مبُازض ١ايتضٜٛت ايطٓ١ٜٛ

 oاملٛضٛعات اييت متت َٓاقػتٗا ٚايكسازات ايصادز ٠عٔ ذيو مبا يف ذيو أدا ٤ايصٓدٚم  ٚحتكٝل ايصٓدٚم ألٖداف٘
املٛعٛع  :ضبغس ادتُاع صٓدٚم نطب يإلدخاز ٚاإلضتجُاز
تازٜذ ٜٛ 2 :ي7053 ٛٝ
املهإ  :املكس ايسٝ٥ط ٞجملُٛع ١نطب املاي١ٝ
ادتُع أعغا ٤صبًظ إداز( ٠صٓدٚم نطب يإلدخاز ٚاإلضتجُاز):
أَ /ادد اهلدٜب

زٝ٥ظ اجملًظ.

د /صاحل اسبسبٞ

عغَ ٛطتكٌ.

د /عُس ايسٜظ

عغَ ٛطتكٌ.

ٚذيو حبغٛز َطؤ ٍٚاملطابكٚ ١اإليتصاّ األضتاذ ٖ /ػاّ اسبكباْٚ ٞسغٛز َٛظف ٞاداز ٠ايضٓادٜل االضتجُاز.١ٜ
عغ ١ٜٛأعغا ٤صبًظ اإلداز ٠يف ايضٓادٜل االضتجُاز ١ٜاألخس:٣

األمسا٤

صٓدٚم

صٓدٚم

نطب

نطب

األضِٗ

يًطسٚسات

ايطعٛد١ٜ

األٚي١ٝ

صٓدٚم

صٓدٚم

صٓدٚم

نطب

نطب

نطب

يًُساحب١

املسٕ

يًتٛشٜعات

أ/
َادد

عغٛ

-

عغٛ

عغٛ

عغٛ

اهلدٜب
د .عُس
ايسٜظ
د.
صاحل
اسبسبٞ

-

-

-

عغٛ

عغٛ

عغٛ

َطتكٌ

َطتكٌ

َطتكٌ

عغٛ
َطتكٌ
-

عغٛ
َطتكٌ

ْكاط االدتُاع:
بدأ االدتُاع ايطاع ١ايجاْٚ ١ٝايٓضف ظٗساً  ّٜٛاشبُٝظ املٛافل ٜٛ 2ي ّ7053 ٛٝباملكس ايسٝ٥ط ٞيًػسن.١
اضتٌٗ اإلدتُاع بعد انتُاٍ ايٓضاب بعسض تكسٜس عٔ أدا ٤ايضٓدٚم َٓر بدا ١ٜاإلطالم ٚ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 ٠فك ًا 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 َٔ ادا٤
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.
ٚعً ٢ذيو ٚقع أعغا ٤صبًظ االداز ٠عً ٢احملغس.
املٛعٛع  :ضبغس ادتُاع صٓدٚم نطب يإلدخاز ٚاإلضتجُاز
تازٜذ  70 :دٜطُرب 7053
املهإ  :املكس ايسٝ٥ط ٞجملُٛع ١نطب املاي١ٝ

ادتُع أعغا ٤صبًظ إداز( ٠صٓدٚم نطب يإلدخاز ٚاإلضتجُاز):
أَ /ادد اهلدٜب

زٝ٥ظ اجملًظ.

د /صاحل اسبسبٞ

عغَ ٛطتكٌ.

د /عُس ايسٜظ

عغَ ٛطتكٌ.

ٚذيو حبغٛز َطؤ ٍٚاملطابكٚ ١اإليتصاّ األضتاذ ٖ /ػاّ اسبكباْٚ ٞسغٛز َٛظف ٞاداز ٠ايضٓادٜل االضتجُاز.١ٜ
عغ ١ٜٛأعغا ٤صبًظ اإلداز ٠يف ايضٓادٜل االضتجُاز ١ٜاألخس:٣

األمسا٤

صٓدٚم

صٓدٚم

نطب

نطب

األضِٗ

يًطسٚسات

ايطعٛد١ٜ

األٚي١ٝ

صٓدٚم

صٓدٚم

صٓدٚم

نطب

نطب

نطب

يًُساحب١

املسٕ

يًتٛشٜعات

أ/
َادد

عغٛ

-

عغٛ

عغٛ

عغٛ

اهلدٜب
د .عُس
ايسٜظ
د.
صاحل
اسبسبٞ

-

-

-

عغٛ

عغٛ

عغٛ

َطتكٌ

َطتكٌ

َطتكٌ

عغٛ
َطتكٌ
-

عغٛ
َطتكٌ

ْكاط االدتُاع:
بدأ االدتُاع ايطاع ١ايجاْٚ ١ٝايٓضف ظٗساً  ّٜٛاألزبعا ٤املٛافل  70دٜطُرب  ّ7053باملكس ايسٝ٥ط ٞيًػسن.١
اضتٌٗ اإلدتُاع بعد انتُاٍ ايٓضاب بعسض تكسٜس عٔ أدا ٤ايضٓدٚم َٓر بدا ١ٜاإلطالم ٚاضتعساض ايعٛاٌَ اييت أثست عً ٢األداَٚ ٤كازْت٘ باملؤغسات اإلزغاد.١ٜ

تطسم ايعسض أٜغاً إىل اضرتاتٝذ ١ٝاالضتجُاز املتبع ١سايٝاً ٚايسؤ ١ٜاملطتكبً ١ٝيتٛد ٘ٝاضتجُازات ايضٓدٚم.
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 ٠فك ًا 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.

َ .3دٜس ايصٓدٚم
 oاضِ ٚعٓٛإ َدٜس ايصٓدٚم.
غسن ١نطب املاي ٖٞٚ ١ٝغسنَ ١طاُٖ ١ضعٛدَ ١ٜكفً ،١مبٛدب ضذٌ دباز ٟزقِ ٚ 5050773170عٓٛاْٗا ايسٝ٥ط ٞطسٜل ايعًٝا ايعاّ ،ظ.ب  ، 751373ايسٜاض،55731
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 oاضِ ٚعٓٛإ َدٜس ايصٓدٚم َٔ ايباطٔ /ٚأَ ٚطتػاز االضتجُاز (إٕ ٚجد).
الٜٛدد

َ oساجع ١ألْػط ١االضتجُاز خالٍ ايفرت.٠
اضتجُازات ايضٓدٚم يف ْٗا ١ٜايعاّ تٛشعت عً %5849 ٢يف اضِٗ  %574; ٚيف صٓادٜل عكازَ ١ٜتداٚي %::46ٚ ١يف صٓادٜل َساحبات ْ %94: ٚكد.

 oتكسٜس عٔ أدا ٤صٓدٚم االضتجُاز خالٍ ايفرت٠
اخنفض صٓدٚم نطب يالدخاز ٚاالضتجُاز بٓطبَ %51- ١كازْ ١باملؤغس اير ٟاخنفض  %64;-بكَ ١ُٝغاف ١ضايب.%;47- 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:ٞ
تػّٝس ٖٝهً ١اجملًظ ٚذيو خبسٚز نالً َٔ عبدايطالّ ابساٖ ِٝايفاعٌ عغ ٛغريَطتكٌ  ٚضبُد َطفس املايه ٞزٝ٥ظ اجملًظ ٚتػٝري عغَ ١ٜٛادد عًٛش اهلدٜب َٔ عغ ٛغريَطتكٌ
إىل زٝ٥ظ اجملًظ سطب اغعازْا املسضٌ إىل ٖ ١٦ٝايطٛم املاي ١ٝبتازٜذ ّ7053/02/11

 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.
إضتجُازات ايضٓدٚم يف صٓادٜل اخس ٣نُا يف ْٗا ١ٜايعاّ  ّ2017عً ٢ايٓش ٛايتايٞ
 صٓدٚم ايسادش ٞيًُغازب ١بايبغا٥ع بايسٜاٍ بسض ّٛاداز َٔ %52 ٠صايف األزباح
 صٓدٚم فايهِ يًُساحب ١بايسٜاٍ ايطعٛد ٟباتعاب اداز %081 ١ٜضٜٓٛا
 صٓدٚم َٝفو يًُساحب ١بايسٜاٍ ايطعٛد ٟباتعاب اداز %081 ١ٜضٜٓٛا

 صٓدٚم اشبري نابٝتاٍ يًُساحب ١بايسٜاٍ ايطعٛد ٟباتعاب اداز %0871 ١ٜضٜٓٛا
 صٓدٚم َساحبات اال ٍٚبايسٜاٍ ايطعٛد ٟباتعاب اداز %0831 ٠ضٜٓٛا
 صٓدٚم نطب يًُساحب ١باتعاب اداز %081 ١ٜضٜٓٛا

 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.
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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  588<6ظ ب ٖ <61:اتف 1558;<811= :فانظ 1558;;8=681 :املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد١ٜ
تسخٝط زقِ (.)=5

ٜ 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 )ٍٚ

