الخلشٍش العىىي لصىذوق هعب املشن لألظهم العػىدًت للػام 2012م

 .1مػلىماث صىذوق الاظدثماس
 oاظم صىذوق الاظدثماس:
ضىذوق هعب املشن لألظهم العهىدًت
 oأهذاف وظُاظاث الاظدثماس ومماسظاجه:
 أ.أهذاف الصىذوق:
 ضىذوق هعب املشن لألظهم العهىدًت هى ضىذوق اظدثماسي مفخىح ،يهذف إلى جىمُت ؤمىاٌ املشترهين نلى املذي الؿىٍل مً خالٌ الاظدثماس في ؤظهم الششواث العهىدًت املذسجت في العىق املالُت
العهىدًت واملخىافلت مو الػىابـ الششنُت املحذدة مً كبل هُئت الشكابت الششنُت الخابهت لششهت هعب املالُت .وتهذف إداسة الطىذوق إلى اخخُاس نذد كلُل مً ألاظهم وإداستها بؿشٍلت وشؿت مو
املشوهت بغشع جحلُم نىائذ للمعدثمشًٍ دون إلاسجباؽ بمؤشش ؤو باألوصان اليعبُت ملؤششاث العىق هما ًمىً ملذًش الطىذوق اظدثماس العُىلت الىلذًت الضائذة في الطىذوق في ؤدواث هلذًت كطيرة
ً
ألاجل مخىافلت مو املهاًير الششنُت لخحعين نائذ الطىذوق .هما ؤهه لً ًخم جىصَو اسباح وحذاث الطىذوق نلى املشترهين وإهما ظُهاد اظدثماسها مما ًىهىغ إًجابا نلى كُمت وظهش وحذة الطىذوق.
ً
 لً ًيىن الطىذوق مشجبؿا بإي مؤشش لألظهم وظُيىن مؤشش هعب الششعي لإلظهم العهىدًت ( )KSB Saudi Sharia Indexهى مهُاس امللاسهت ألداء الطىذوق حُث ًخم احدعابه بىاظؿت
( )IdealRatingsوظِخم جحذًذ املجاٌ إلاظدثماسي للطىذوق بالخىافم مو هُئت الشكابت الششنُت لششهت هعب املالُت وجحذًثه بشيل دوسي ( نلى الاكل ول زالزت ؤشهش ).
 ب .ظُاظاث إلاظدثماس:
 الاظدثماس في ؤظهم الششواث العهىدًت املذسجت في العىق املالُت العهىدًت بشيل ؤظاس ي و هما ظِعدثمش الطىذوق في الؿشوحاث الهامت الاولُت املحلُت باالغافت الى الاظدثماس في الطىادًم
الاظدثماسٍت .وٍمىً اظدثماس ألاسضذة الىلذًت في ؤدواث اظىاق الىلذ بشيل مباشش و غير مباشش .
 ظُترهض الطىذوق إظثماساجه في ؤظهم الششواث العهىدًت املذسجت في العىق املالُت العهىدًت واملخىافلت مو الػىابـ الششنُت املحذدة مً كبل هُئت الشكابت الششنُت الخابهت لششهت هعب املالُت.
 وهما ظِعدثمش الطىذوق في الؿشوحاث الهامت الاولُت املحلُت باالغافت الى الاظدثماس في الطىادًم الاظدثماسٍت و ؤدواث ؤظىاق الىلذ بشيل مباشش ؤو غير مباشش ،وحُث ظُيىن الاظدثماس في ادواث
الىلذ بشيل مباشش بالشٍاٌ العهىدي و ظُيىن مخىافم مو املهاًير الششنُت للطىذوق و بإدواث مطذسة مً كبل البىىن في اململىت الهشبُت العهىدًت و التي جخػو الى إششاف مؤظعت الىلذ الهشبي
العهىدي حُث لً ًدبو الطىذوق ؤي جطيُف إئخماوي ألي بىً ٌهمل في اململىت الهشبُت العهىدًت ما دام اهه ًخػو الششاف مؤظعت الىلذ الهشبي العهىدي بل ظُهخمذ نلى جطيُف داخلي خاص
بمذًش الطىذوق الزي ٌهخمذ نلى جلذًشه لىغو البىً و مالئخه املالُت و نلى جاربُت الهائذ نلى الاظدثماس.
ً
 وهما ظُيىن الاظدثماس في ادواث الىلذ بشيل غير مباشش بالشٍاٌ العهىدي و ظُيىن مخىافم مو املهاًير الششنُت للطىذوق و املشخطت مً كبل هُئت العىق املالُت و املؿشوحت ؾشحا ناما في اململىت
الهشبُت العهىدًت مً كبل مذًش الطىذوق او ؤي مذًش ضىذوق اخشي او هالهما .وهزا ظُلىم مذًش الطىذوق باخخُاس الطىذوق الزي ظِعدثمش به حعب جلذًشه املؿلم لخلً الطىادًم  ،حُث ظىف
ًؤخز بهين الانخباس الاداء الخاسٍخي و الهائذ نلى الطىذوق و سظىم الاداسة و نلى حجم الاضىٌ بملاسهت مو الطىادًم الاخشي املؿشوحت في اململىت الهشبُت العهىدًت
 وٍمىً جلخُظ اظدثماساث الطىذوق والخالي:

هىم إلاظدثماس
ألاظهم العهىدًت وحشمل الؿشوحاث ألاولُت
إدواث اظىاق الىلذ بشيل مباشش و غير مباشش
الطىادًم الاظدثماسٍت

الحذ ألانلى
%100
%15
%15

الحذ ألادوى
%50
%0
%0

 وفي حالت ارا واهذ الخىكهاث حشير الى اصمت اكخطادًت او جُىظُاظُت محخملت ًمىً ان جؤدي الى هبىؽ العىقً ،حم ملذًش الطىذوق جخفُؼ الحذ الادوى إلظدثماساجه في العىق الاظهم العهىدًت الى
 %0و هي الاظتراجُجُت الامثل ملذًش الطىذوق و رلً بهذف الحفاف نلى الاداء و سفو وعبت الاظدثماس الى  %50نلى الاكل نىذما جيىن الكشوف مىاظبت .
 oظُاظتجىصَؼالذخل وألاسباح:
ق ً
الطىذوق جشاهمي الذخل بحُث ًخم انادة اظدثماس الاسباح في الطىذو بذال مً جىصَهه نلى ماليي الىحذاث.
 oجلاسٍش مذًش الصىذوق:
هفُذ بأن جلاسٍش الصىذوق مخاحت غىذ الطلب وبذون ملابل.

 .2إداء الصىذوق
 oصافي كُمت أصىٌ الصىذوق في نهاًت ول ظىت مالُت و صافي كُمت أصىٌ الصىذوق ليل وحذة في نهاًت ول ظىت مالُت.
2019

2018

ضافي كُمت اضىٌ الطىذوق

46,582,409.76

68,803,616.69

1,568,411.16

ظهش الىحذة

9.94

9.46

9.12

اللُمت /العىت

2017

2016

2015

2,394,205

1,702,019

9.59

9.53

 oأغلى وأكل صافي كُمت أصىٌ الصىذوق ليل وحذة غن ول ظىت مالُت.
ضافي كُمت ؤضىٌ الطىذوق ليل وحذة /
العىت
انلى كُمت
اكل كُمت

2017

2019

2018

11.12

10.50

9.89

9.08

8.97

8.65

2016

2015

9.81

10.00

7.15

9.34

 oغذد الىحذاث املصذسة في نهاًت ول ظىت مالُت
اللُمت
نذد الىحذاث املطذسة في نهاًت
ول ظىت مالُت.

2018
7,269,008.65

2019
4,684,982.02

2017

2016

2015

171,996.39

249,682.9

178,512.0

 oكُمت ألاسباح املىصغت ليل وحذة (حُثما ًىطبم).
الًىؿبم نلى الطىذوق
 oوعبت املصشوفاث.
اللُمت

2019

2018

2017

2016

2015

وعبت املطشوفاث

% 2.38

1,44%

7.10%

10.1%

2.5%

 oسجل أداء ٌغطي الػائذ إلاجمالي لعىت واحذة ،وزالر ظىىاث ،وخمغ ظىىاث( ،أو مىز الخأظِغ).

املذة
الاداء

ظىت

زالر ظىىاث

خمغ
ظىىاث

مىز الاؾالق

4.64%

%3.29

-

()0.95%

 oالػائذ إلاجمالي العىىي ليل ظىت من العىىاث املالُت الػشش املاضُت( ،أومىز الخأظِغ).
الهائذ
4.64%
4.30%
%5.360.6%
-4.7%

العىت
2019
2018
2017
2016
2015

ً
 oجذوٌ ًىضح ملابل الخذماث والػمىالث وألاحػاب التي ّ
جحملها صىذوق الاظدثماس غلى مذاس الػام .وٍجب أًضا إلافصاح بشيل واضح غن إجمالي وعبت املصشوفاث ،وٍجب إلافصاح
غن ما إرا واهذ هىان أي ظشوف ًلشس فيها مذًش الصىذوق إلاغفاء من أي سظىم أو جخفُضها.

ملطاسٍف
ً
ً
ؤحهاب إلاداسة  % 1.75ظىىٍا وجحعب ًىمُا وجذفو ول  3شهىس "سبو ظىىي"
سظىم الاظترداد املبىش( %0.5في حاٌ الاظترداد كبل مشوس ً 30ىم مً الاشتران)

ً
ؤحهاب املشاجهت (املحاظب اللاهىوي)  15,000سٍاٌ (خمعت ونششون ؤلف سٍاٌ) ظىىٍا

ميافأث ؤنػاء مجلغ إلاداسة املعخللين 5,000 ،سٍاٌ (خمعت آالف سٍاٌ) نً ول جلعت وبحذ ؤكص ى 20,000
ً
سٍاٌ (نششون ؤلف سٍاٌ) ظىىٍا ليل نػى معخلل
ؤحهاب الهُئت الششنُت 22,500 ،سٍاٌ (ازىان ونششون ؤلف وخمعمائت سٍاٌ) للجلعت وبحذ ؤكص ى  90,000سٍاٌ
ً
(حعهىن ؤلف سٍاٌ) ظىىٍا.
مطاسٍف الحفل،
للعىق الخلُجُت :حعب ما ًخلاغاه ؤمين الحفل في العىق املهني.

املطشوف الفهلي بالشٍاٌ
943,602.00
-

وعبت مً إجمالي ؤضىٌ
الطىذوق
2.02%
0.00%

15,750.00

0.03%

20,000.00

0.04%

10,000.00

0.02%

39,375.00

0.08%

-

0.00%

مطاسٍف وشش البُاهاث في مىكو جذاوٌ

5,250.00

0.01%

مطاسٍف جذكُم البُاهاث مً كبل هُئت العىق املالُت  7500سٍاٌ

7,500.00

0.02%

مطاسٍف احدعاب املؤشش إلاسشادي جذفو إلى ؾشف زالث ()IDealRatings

12,187.50

0.03%

مبالغ الخؿهير

3,627.00

0.01%

مطاسٍف ؤخشي (نمىالث بىىُت)

292.00

0.00%

مطاسٍف ششٍبت اللُمت املػافت

47,358.00

0.10%

مجمىم املطاسٍف

1,104,941.50

2.37%

حجم الطىذوق2019

46,630,146.00

 oإرا حذزذ حغُيراث جىهشٍت خالٌ الفترة وأزشث في أداء الصىذوقً ،جب إلافصاح غنها بشيل واضح.
حهذًل في ششوؽ و احيام الطىذوق جمثلذ في الاحي:
البُان

حغير في الهُئت
الششنُت لششهت
هعب املالُت

بهذ الخهذًل
الشُخ الذهخىس  /محمذ نلي اللشي

كبل الخهذًل
 فػُلتالشُخ الذهخىس ً /ىظف بً نبذهللا
الشبُلي (سئِغ الهُئت)
حاضل نلى دسجت الذهخىساه مً ولُت الششَهت وؤضىٌ الذًً بجامهت
إلامام محمذ بً ظهىد إلاظالمُت نام  1422هـ  .نػى في هُئت
الخذسَغ باملههذ الهالي لللػاء ونػى في الهذًذ مً الهُئاث الششنُت
ملؤظعاث مالُت واكخطادًت.
 فػُلتالشُخ الذهخىس  /نبذهللا بً محمذ
الهمشاوي (نػى)
حاضل نلى دسجت الذهخىساه في الفله مً ولُت الششَهت جامهت إلامام
محمذ بً ظهىد إلاظالمُت بالشٍاع نام 1425هـ .ؤظخار معانذ في
كعم الفله بيلُت الششَهت ،جامهت إلامام محمذ بً ظهىد إلاظالمُت.
نمل همعدشاس للهذًذ مً املؤظعاث املالُت والاكخطادًت.
 فػُلت الشُخ الذهخىس  /ظامي بً نبذ الهضٍض
املاجذ (نػى)
حاضل نلى دسجت الذهخىساه في الفله نام 1425هـ ،محاغش في ولُت
الششَهت جامهت إلامام محمذ بً ظهىد إلاظالمُت بالشٍاع.

ً
ؤظخار الاكخطاد إلاظالمي في جامهت امللً نبذالهضٍض بجذة ظابلا.
خبير في املجمو الفلهي إلاظالمي الذولي .
نػى املجلغ الششعي في هُئت املهاًير للبىىن إلاظالمُت في البحشًٍ.
نػى وسئِغ للهُئاث الششنُت في نذد مً املؤظعاث املالُت في اململىت ونلى
املعخىي الهالمي
ؤلف الهذًذ مً الىخب حىٌ الخذماث املطشفُت إلاظالمُت والاكخطاد
إلاظالمي.
حائض نلى جائضة البىً إلاظالمي للخىمُت في املطشفُت إلاظالمُت.



مشاجهت جمُو املعدىذاث والاجفاكُاث والهلىد
باإلغافت إلى الهُيل الاظدثماسي الخاضت
بالطىذوق ،وإضذاس شهادة الانخماد الششعي

لهزه املعدىذاث بهذ إجشاء الخهذًالث الػشوسٍت
نليها والخحلم مً جىافلها مو الػىابـ واملهاًير
الششنُت.




الاجخمام إن جؿلب ألامش ملىاكشت املعائل
املخهللت بالطىذوق.



الشد نلى الاظخفعاساث املىجهت مً مذًش
الطىذوق واملخهللت بهملُاث الطىذوق ؤو

إدواس الهُئت
الششنُت



مشاجهت ضُغ نلىد الخمىٍل والاجفاكُاث التي جلذمها الششهت لهمالئها للخإهذ
مً مىافلتها للملخض ى الششعي.
مشاجهت إجشاءاث إوشاء الخمىٍل والخىفُز ومهالجت حاالث الخهثر ...إلخ،
والخإهذ مً نذم اشخمالها نلى ؤي محكىس ششعي.
إلاجابت نً اظخفعاساث الششهت املخهللت بالجىاهب الششنُت لألنمالها.



جلذًم بُان الضوىي العىىي.



جلذًم كائمت بالششواث املعخىفُت للمخؿلباث الششنُت لالظدثماس في ؤظهمها.

ؤوشؿخه ؤو الهُيل الاظدثماسي والخاضت بااللتزام 

مو الػىابـ واملهاًير الششنُت.

انادة احدعاب
سظىم الهُئت
الششنُت
انادة احدعاب
سظىم احهاب الاداسة
الخغُيراث في ششوؽ
واحيام الطىذوق



مشاجهت جلشٍش الخذكُم الششعي املهذ مً كبل
املشاكب الششعي وجلذًم الخىجُه والخىضُاث
الالصمت وإضذاس جلشٍش الانخماد الششعي.



مشاجهت معىداث الاجفاكُاث والىزائم
والطيىن وغيرها مً املعدىذاث املخهللت
بالطىذوق (بما في رلً ؤي مزهشاث اهخخاب
خاضت وؤًت اجفاكُاث وزائم وؤدواث جخهلم
بهُيلت و /ؤو جمىٍل الطىذوق) خالٌ فترة
الخؿىٍش وهُيلت الطىذوق،باإلغافت إلى جلذًم
املشىسة والخىجُه واملعانذة فُما ًخهلم بخىافم
هزه الاجفاكُاث والىزائم مو الػىابـ واملهاًير
الششنُت.



إلاششاف والشكابت املعخمشة نلى نملُاث وؤوشؿت
الطىذوق لػمان جىافلها مو الػىابـ و
املهاًير الششنُت.

ً
جحعب بشيل ًىمي وجذفو ول ظىىٍا.
جحدعب بشيل ًىمي مً ضافي كُمت اضىٌ الطىذوق وجذفو بشيل
سبو ظىىي.
مىافلت الهُئت وماليي الىحذاث نلى الخغُيراث الاظاظُت:
ًجب نلى مذًش الطىذوق الحطىٌ نلى مىافلت ماليي الىحذاث في
الطىذوق املهني نلى الخغُير الاظاس ي امللترح مً خالٌ كشاس ضىذوق
نادي.

إضذاس شهادة ظىىٍت بىاء نلى مشاجهت ؤنماٌ الششهت جىجه إلى مالن الششهت
بشإن اهػباؽ ؤنماٌ الششهت مً الىاحُت الششنُت.

جحعب بشيل ًىمي وجذفو بشيل سبعي
جحدعب بشيل ًىمي مً ضافي كُمت اضىٌ الطىذوق وجذفو بشيل شهشي.
مىافلت الهُئت وماليي الىحذاث نلى الخغُيراث الاظاظُت:
ًجب نلى مذًش الطىذوق الحطىٌ نلى مىافلت ماليي الىحذاث والهُئت
الششنُت في الطىذوق املهني نلى الخغُير الاظاس ي امللترح مً خالٌ كشاس
ضىذوق نادي.

 oإلافصاح غن مماسظاث الخصىٍذ العىىٍت غلى أن جحخىي َ
اظم املصذس وجاسٍخ الجمػُت الػمىمُت ومىضىع الخصىٍذ وكشاس الخصىٍذ (مىافم  /غير مىافم  /الامخىاع من الخصىٍذ).
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التصوٌت على تقرٌر مجلس اإلدارة عن السنة المالٌة المنتهٌة فً  13دٌسمبر 8132م.

امتناع

التصوٌت على القوائم المالٌة الموحدة عن السنة المالٌة المنتهٌة فً  13دٌسمبر8132م.

ال

نعم

امتناع

ال

نعم

التصوٌت على تقرٌر مراجع الحسابات عن السنة المالٌة المنتهٌة فً  13دٌسمبر 8132م.

امتناع

ال

نعم

التصوٌت على تعٌٌن مراجع الحسابات للشركة من بٌن المرشحٌن بناء على توصٌة لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقٌق القوائم المالٌة للربع األول والثانً والثالث والسنوي من العام المالً 8132م  ،وتحدٌد
أتعابه.
كي بي ام جي )  ( KPMGبمبلغ  000,444لاير سعودي

التصوٌت على توصٌة مجلس اإلدارة بتوزٌع أرباح على المساهمٌن عن الربع الرابع لعام 8132م بواقع ( )31732ملٌون لاير تمثل نسبة ( )%7من رأس المال وتكون حصة السهم الواحد ( )1371هلله ،على أن تكون
األحقٌة للمساهمٌن المالكٌن لألسهم ٌوم االستحقاق المقٌدٌن فً سجل مساهمً المصدر لدى مركز اإلٌداع فً نهاٌة ثانً ٌوم تداول ٌلً تارٌخ انعقاد إجتماع الجمعٌة العامة العادٌة الثالث عشر.

امتناع

ال

نعم

التصوٌت على قرارات مجلس اإلدارة بتوارٌخ 8132/11/32م و 8132/10/17م و 8132/12/82م بما تم توزٌعه من أرباح على المساهمٌن عن الربع األول والثانً والثالث من السنة المالٌة الحالٌة المنتهٌة فً
8132/38/13م بواقع ( )33131ملٌون لاير وبنسبة ( )%83من رأس المال وتكون الحصة الموزعه ( )833لاير للسهم الواحد.

امتناع

ال

نعم

التصوٌت على تفوٌض مجلس اإلدارة بتوزٌع أرباح مرحلٌة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالً 8132م ،وتحدٌد تارٌخ االستحقاق والصرف وفقا للضوابط واإلجراءات التنظٌمٌة الصادرة تنفٌذا لنظام
الشركات وذلك بما ٌتناسب مع وضع الشركة المالً و تدفقاتها النقدٌة وخططها التوسعٌة واالستثمارٌة.

امتناع

ال

نعم

التصوٌت على توصٌة مجلس اإلدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بواقع ( )8113111لاير لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالٌة المنتهٌة فً  13دٌسمبر 8132م.

امتناع

ال

نعم

التصوٌت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالً المنتهً فً  13دٌسمبر 8132م.

امتناع

ال

نعم

 oاملىضىغاث التي جمذ مىاكشتها واللشاساث الصادسة غن رلً بما في رلً أداء الصىذوق و جحلُم الصىذوق ألهذافه

محػش اجخمام ضىذوق هعب املشن لألظهم العهىدًت ألاوٌ للهام 2019
ً
في ًىم الاسبهاء 1440/10/16هـ املىافم 2019/06/19م ،جم نلذ اجخمام ضىذوق هعب املشن لألظهم العهىدًت  ،ورلً في ملش "ششهت هعب املالُت" ورلً في جمام العانت  01.00قهشا ،بحػىس ول مً:
.1
.2
.3
.4

ؤ /احمذ ظلمان
ؤ /احمذ مجذي
ؤ /ؾاسق بشي
د /نمش الشَغ

سئِغ املجلغ (غير معخلل)
نػى (غير معخلل)
نػى معخلل
نػى معخلل

هما حػش الاجخمام معؤوٌ املؿابلت والالتزام /ماجذ املاليي واملعانذ الخىفُزي  /نبذهللا الىثيري.
نػىٍت انػاء مجلغ اداسة ضىذوق هعب املشن لألظهم العهىدًت في الطىادًم الاظدثماسٍت ألاخشي :

م

ؤظماء ألانػاء

ضىذوق هعب الخىصَهاث

ضىذوق هعب
للؿشوحاث ألاولُت

ضىذوق هعب للمشابحت

1

احمذ ظلمان

سئِغ املجلغ غير معخلل

سئِغ املجلغ غير معخلل

سئِغ املجلغ غير معخلل

2
3
4

نػى غير معخلل
-

احمذ مجذي
نمش الشَغ
ؾاسق بشي

نػى غير معخلل
-

نػى غير معخلل
-

ً
بذؤ الاجخمام باظخهشاع جذوٌ ألانماٌ امللشس لهزا الجلعت ورلً ورلً وفلا ملاًلي:

 جم اظخهشاع اداء الطىذوق هما هاكش ألانػاء إلاظتراجُجُت املخبهت للطىذوق وهُفُت جؿبُلها.
 اظخلالت نػى مجلغ الطىذوق  /نبذالهضٍض الغامذي.
 الجىجذ ؤي مالحكاث مً اداسة املؿابلت الالتزام بخطىص الشكابت.
 لم ٌعخجذ ؤي ؤنماٌ ؤخشي.
ُ
وبزلً ؤخخخم الاجخمام في ظانخه وحُىه وجم الخىكُو نلى املحػش مً كبل ألانػاء.
وهللا ولي الخىفُم ،،،
محػش اجخمام ضىذوق هعب املشن لألظهم العهىدًت الثاوي للهام 2019
ً
في ًىم الاسبهاء 1441/04/28هـ املىافم 2019/12/25م ، ،جم نلذ اجخمام ضىذوق هعب للمشابحت  ،ورلً في ملش "ششهت هعب املالُت" ورلً في جمام العانت  03.00قهشا ،بحػىس ول مً:
.5
.6
.7
.8

ؤ /ؤحمذ ظلمان
ؤ /احمذ مجذي
د/نمش الشَغ
ؤ/ؾاسق بشي

سئِغ املجلغ (غير معخلل)
نػى (غير معخلل)
نػى معخلل
نػى معخلل

هما حػش الاجخمام مذًش املؿابلت والالتزام ؤ /هشام الحلباوي.
نػىٍت انػاء مجلغ اداسة ضىذوق هعب املشن لألظهم العهىدًت ألاولُت في الطىادًم الاظدثماسٍت ألاخشي :

م

ؤظماء ألانػاء

1

ؤحمذ ظلمان

2
3
4

ؤحمذ مجذي
د/نمش الشَغ
ؤ/ؾاسق بشي

ضىذوق هعب
الخىصَهاث
سئِغ املجلغ غير
معخلل
نػى غير معخلل
-

ضىذوق هعب
املشن لألظهم
العهىدًت

سئِغ املجلغ غير سئِغ املجلغ غير سئِغ املجلغ غير
معخلل
معخلل
معخلل
نػى غير معخلل نػى غير معخلل نػى غير معخلل
نػى معخلل
نػى معخلل

ً
بذؤ الاجخمام باظخهشاع جذوٌ ألانماٌ امللشس لهزا الجلعت ورلً ورلً وفلا ملاًلي:
 جم اظخهشاع اداء الطىذوق هما هاكش ألانػاء إلاظتراجُجُت املخبهت للطىذوق وهُفُت جؿبُلها.
 الجىجذ ؤي مالحكاث مً اداسة املؿابلت الالتزام بخطىص الشكابت.
 لم ٌعخجذ ؤي ؤنماٌ ؤخشي.
ُ
وبزلً ؤخخخم الاجخمام في ظانخه وحُىه وجم الخىكُو نلى املحػش مً كبل ألانػاء.

ضىذوق هعب
للؿشوحاث
ألاولُت

ضىذوق هعب
للمشابحت

 oاظم وغىىان مذًش الصىذوق.
ششهت هعب املالُت وهي ششهت معاهمت ظهىدًت ملفلت ،بمىجب سجل ججاسي سكم  1010227520ونىىانها حي الىاحت -شاسم جشوي بً ؤحمذ العذًشي
 ،ص.ب  ، 395737الشٍاع،11375هاجف سكم  0112110044:فاهغ سكم  0112110040املىكو إلالىترووي ، www.kasbcapital.sa :مشخطت مً كبل هُئت العىق املالُت بإوشؿت إلاداسة
والحفل والترجِب واملشىسة والخهامل بطفت ؤضُل في ألاوساق املالُت بمىجب جشخُظ سكم ( )07062-37الطادس بخاسٍخ 2007/06/04م.
ُ ّ
 oأي مػلىمت أخشي من شأنها أن ج َم ِىن ماليي الىحذاث من اجخار كشاس مذسوط ومبني غلى مػلىماث وافُت بشأن أوشطت الصىذوق خالٌ الفترة.
الًىجذ
 oإرا وان صىذوق الاظدثماس ٌعدثمش بشيل هبير في صىادًم اظدثماس أخشيً ،جب إلافصاح غن وعبت سظىم إلاداسة املحدعبت غلى الصىذوق هفعه والصىادًم التي ٌعدثمش فيها الصىذوق.
ٌعدثمش الطىذوق بيعبت  %3.2مً حجمه في نهاًت الهام  2019في ضىذوق هعب للمشابحت ووعبت سظىم إلاداسة للطىذوق املعدثمش به هي  %0.5ظىىٍا.
 oمشاجػت ألوشطت الاظدثماس خالٌ الفترة.
واهذ وعبت الاظدثماس مو نهاًت الهام  %96.6و  %3.4هلذا وفي ؤدواث ؤظىاق الىلذ.
 oجلشٍش غن أداء صىذوق الاظدثماس خالٌ الفترة
 oحلم ضىذوق هعب املشن لألظهم العهىدًت اداءا إًجابُا كذسه  %4.64ملاسهت باملؤشش الاظترشادي للطىذوق الزي حلم  %4.98مو نهاًت الهام.
ً
 oبُان حىٌ الػمىالث الخاصتالتي حصل غليها مذًش الصىذوق خالٌ الفترة ،مبِىا بشيل واضح ماهُتها وطشٍلت الاظخفادة منها.
الًىجذ
 oأي بُاهاث ومػلىماث أخشي أوجبذ هزه الالئحت جضمُنها بهزا الخلشٍش.
الًىجذ
 .3أمين الحفظ
 oاظم وغىىان أمين الحفظ.
ششهت الجضٍشة لألظىاق املالُت وهي ششهت ظهىدًت معاهمت ملفلت سؤط املاٌ املذفىم باليامل  500ملُىن سٍاٌ ظهىدي بترخُظ مً هُئت العىق املالُت سكم  07076-37بخاسٍخ ()2007/07/22
جاسٍخ بذء مماسظت الهمل في 2008/04/05
 oوصف مىجض لىاجباجه ومعؤولُاجه.
ً
ُّ
ُ
ًحخفل امين الحفل بسجالث وحعاباث مخهللت في ألاضىٌ و الالتزاماث و الذخل و املطشوفاث املخهللت وَهذ ؤمين الحفل معؤوال نً حفل ؤضىٌ الطىذوق وحماًتها لطالح ماليي الىحذاث،
وهى معؤوٌ هزلً نً اجخار جمُو إلاجشاءاث إلاداسٍت الالصمت فُما ًخهلم بحفل ؤضىٌ الطىذوق.

 oأكش أمين الحفظ بأن مذًش الصىذوق كذ كام باألحي:
 إضذاس وهلل واظترداد الىحذاث بمىجب ؤحيام الئحت ضىادًم الاظدثماس وششوؽ وؤحيام الطىذوق ومزهشة املهلىماث.
 جلىٍم وحعاب ظهش الىحذاث بمىجب ؤحيام الئحت ضىادًم الاظدثماس وششوؽ وؤحيام الطىذوق ومزهشة املهلىماث.
 oمخالفت أي من كُىد وحذود الاظدثماس وصالحُاث الاكتراض املػمىٌ بها في الئحت صىادًم الاظدثماس:
الفلشة (د) مً املادة ( )41مً الئحت ضىادًم الاظدثماس والتي جىظ نلى ؤن "ال ًجىص اظدثماس وعبت جضٍذ نلى  %20مً ضافي كُمت ؤضىٌ الطىذوق الهام في جمُو فئاث ؤوساق مالُت ملطذس
واحذ" حُث اظدثمش الطىذق و بيعبت ججاوصث  %20في ؤظهم بىً الشاجحي
 .4املحاظب اللاهىوي:
 oاظم وغىىان املحاظب اللاهىوي:
الخشاش ي وششواه محاظبىن ومشاجهىن كاهىهُىن ،الشٍاع  14482ص ب  8206هاجف 0114784009 :فاهغ 01147749240 :اململىت الهشبُت العهىدًت
جشخُظ سكم (.)91
ً oلش املحاظب اللاهىوي بأن:
ً
 اللىائم املالُت ُؤ ّ
نذث وسوجهذ وفلا ملهاًير املحاظبتالطادسةنًالهُئتالعهىدًتللمحاظبيناللاهىهُين وؤحيام الئحت ضىادًم الاظدثماس وششوؽ وؤحيام الطىذوق ومزهشة
املهلىماث.
ّ
 اللىائم املالُت جلذم ضىسة صحُحت ونادلت لطافي الذخل وضافي ألاسباحوالخعائش ألضىٌ ضىذوق الاظدثماس نً الفترة املحاظبُت لخلً اللىائم.
 اللىائم املالُت جلذم ضىسة صحُحت ونادلت للمشهض املالي لطىذوق الاظدثماس في نهاًت الفترة.
 .5اللىائم املالُت:
جخىفش اللىائم املالُت نلى مىكو ششهت هعب املالُت  www.kasbcapital.saومىكو ششهت العىق املالُت العهىدًت (جذاوٌ) . www.tadawul.com.sa

