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القيمة باللاير 

السعودي 

2017

القيمة باللاير 

السعودي 

2016

األداءمعيار

14,962,061 صافي قيمة أصول الصندوق  33,104,806 (أ

صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة  109.0765 105.9866 ( ب

أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة 109.1740 113.7189 (ج

أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة 92.1044 102.0534

- عدد الوحدات المصدرة خالل السنة 578,123 ( د

عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة 303,501 141,169

- - هامش قيمة األرباح الموزعة لكل وحدة (ه

- - صافي قيمة األرباح الموزعة لكل وحدة

(2.83) (1.30) نسبة المصروفات ( و

:األداءسجل (2

, الجدول التالي يوضح العائد االجمالي لسنة واحدة( أ

وخمس سنوات, وثالث سنوات

لخمسة سنين لثالث سنين لسنة واحدة معيار األداء

ينطبقال ينطبقال 7.66% العائد االجمالي 

الجدول التالي يوضح العائد االجمالي السنوي لكل سنة من ( ب

السنوات المالية السابقة و منذ التأسيس

2017 2016
معيار األداء

-2.83% 9.08% العائد السنوي 

5.99% العائد منذ التأسيس
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يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها صندوق االستثمار على مدار العامجدول( ج

القيمة باللاير السعودي البند

166,730 
مصروفات ادارية

119,200 
مصروفات أداء

30,000 
أتعاب مهنية

200,000 
أتعاب أمين الحفظ

12,761 
مصاريف تنظيمية

50,000 
مصاريف الهيئة الشرعية

20,000 
مصاريف مجلس ادارة الصندوق

200,000 
مصاريف سجل العمالء

ة افصاحات التغيرات الجوهرية خالل الفتر

التي أثرت على أداء الصندوق

أثرت على أداء تحدث تغييرات جوهرية لم 

الفترةالصندوق خالل 

3

 السنويةاإلفصاح عن ممارسات التصويت:

وع التصويت يبين الجدول التالي ممارسات التصويت السنوية وتحتوي على اسم المصدر وتاريخ الجمعية العمومية وموض

:مدير الصندوقوقرار التصويت من

قرار التصويت  موضوع التصويت  تاريخ انعقاد الجمعية العمومية اسم المصدر رمز الشركة

عدم الموافقة لوس انتخاب تسعة أعضاء من المرشحين لعضووية مج

اإلدارة للدورة الجديدة 16-Jan-17

الشووووركة الوطنيووووة السووووعودية للنقوووول

البحري

4030

الموافقة  ي التصووويت علووى اختيووار مراجووع الحسووابات الخووارج

قبول من بين المرشحين من( أرنست ويونغ / السادة )

الي لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم الماليوة للعوام المو

2017

عدم الموافقة خذها التصويت على إجازة األعمال والقرارات التي إت

ينوووواير 1مجلووووس اإلدارة الحووووالي خووووالل الفتوووورة موووون 

م2017ينايــر 16م وحتى 2017

عدم التصويت التصووويت علووى توزيووع أربوواح علووى المسوواهمين بمبلووغ 

لاير لكووووول ( 2.5)لاير ، بواقوووووع ( 984,375,000)

من رأس المال%( 25)سهم وبنسبة 
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اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية  :

قرار التصويت  موضوع التصويت  تاريخ انعقاد الجمعية العمومية اسم المصدر رمز الشركة

الموافقة  نة التصووويت علووى تقريوور مجلووس اإلدارة عوون السوو:أوالً 

.م 2016ديسمبر 31المالية المنتهية في 

12-Apr-17 الشوووووركة الوطنيوووووة السوووووعودية للنقووووول

البحري

4030

الموافقة  ن السونة التصويت  على القوائم المالية الموحودة عو: ثانياً 

.م 2016ديسمبر 31المالية المنتهية في 

الموافقة  ركة عون الموافقة على تقرير مراجوع حسوابات الشو: ثالثاً 

م2016ديسمبر 31السنة المالية المنتهية في 

الموافقة  ة الموافقوة علوى إبوراء ذموة أعضواء مجلوس اإلدار: رابعاً 

.م 2016عن العام المالي 

الموافقة  موواد الموافقووة علووى تشووكيل لجنووة المراجعووة واعت: خامسوواً 

مكافوووأت أعضوووائها، وتحديووود مهامهوووا وضووووابط عملهوووا، 

(م2019-م 2017)للدورة الحالية 

الموافقة  توزيوع التصوويت علوى تفوويج مجلوس اإلدارة ب: سادساً 

.أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي

الموافقة  التصوووووووويت علوووووووى صووووووورف مبلوووووووغ وقووووووودر  : سوووووووابعاً 

لاير كمكافوووأة ألعضووواء مجلوووس اإلدارة ( 1,800,000)

لاير لكول عضوو، عون السونة الماليوة( 200,000)بواقع 

م2016ديسمبر 31المنتهية في 

عدم الموافقة 

ركة وفقاً التصويت على تعديل النظام األساس للش: ثامناً 

مووون نظوووام الشوووركات الصوووادر ( 224)لمتطلبوووات الموووادة 

3/بالمرسوم الملكي رقم م

قرار التصويت  موضوع التصويت  تاريخ انعقاد الجمعية العمومية اسم المصدر رمز الشركة

الموافقة 
ظووام علووى إضووافة وتعووديل بعووج المووواد للنالتصووويت

األساسي للشركة

7-Feb-17 الشووووركة السووووعودية لمنتجووووات األلبووووان

(سدافكو)واألغذية 

2270

الموافقة  اح الموافقوووة علوووى تفوووويج مجلوووس اإلدارة بتوزيوووع أربووو

نقديووووة مرحليووووة علووووى المسوووواهمين عوووون السوووونة الماليووووة 

فقوا م مع تحديد تواريخ األحقيوة والودفع و2017/2018

ة للضوووابط واإلجوووراءات التنظيميووة الصوووادرة عوون هيئووو

.السوق المالية

20-Nov-17

عدم الموافقة  وفقوواً التصووويت علووى تعووديل النظووام األساسووي للشووركة،

.لمتطلبات نظام الشركات السعودي الجديد

4-Jun-17 موبايلي-شركة إتحاد إتصاالت  7020

عدم الموافقة  لمووادة التصووويت علووى تعووديل النظووام االساسووي للشووركة ل

19, ,4,  3رقم

الموافقة  الي التصوووويت علوووى القووووائم الماليوووة للشوووركة للعوووام المووو

م31/12/2016المنتهي في 

الموافقة  مووالي التصووويت علووى تقريوور مراقووب الحسووابات للعووام ال

م31/12/2016المنتهي في 

الموافقة  التصوووويت علووووى تقريووور مجلووووس اإلدارة للعوووام المووووالي

م31/12/2016المنتهي في 

الموافقة  التصوويت علووى إبوراء ذمووة أعضواء مجلووس اإلدارة عوون 

.م31/12/2016العام المالي المنتهي في 

الموافقة  ركة من التصويت على إعادة تعيين مراقب حسابات الش

اليووة قبوول لجنووة المراجعووة لمراجعووة القوووائم والبيانووات الم

م، والربووع 2017ربووع السوونوية والسوونوية للشووركة لعووام 

م، وتحديد أتعابه2018األول والثاني من العام المالي 
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اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية  :

قرار التصويت  موضوع التصويت  تاريخ انعقاد الجمعية العمومية اسم المصدر رمز الشركة

عدم الموافقة  كة التصوووويت علوووى األعموووال والعقوووود التوووي سوووتتم بوووين الشووور

ن مسوواهم رئوويس ولديووه ممثلووي)ومؤسسووة اإلمووارات لالتصوواالت 

في مجلس اإلدارة 

4-Jun-17 -شوووووركة إتحووووواد إتصووووواالت 

موبايلي

7020

الموافقة  كة وشركة التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشر

ي علمواً بوأن األعموال والعقوود التوو, حلوول االتصواالت المحودودة

دة تمووت بووين الشووركة وبووين شووركة حلووول االتصوواالت المحوودو

لاير سوووعودي 3,139,870.70م قيمتهوووا 2016خوووالل عوووام 

لوجووود مصوولحة غيوور مباشوورة لعضووو مجلووس اإلدارة الوودكتور

رج خالوود عبوودالعزيز الغنوويم حيووث كانووت الشووركة صوواحبة العوو

األفضل

عدم الموافقة  جديووودة موووع (اتفاقيوووة خووودمات ودعوووم تقنوووي )التصوووويت علوووى 

مجموعة اإلمارات لالتصاالت

الموافقة  ابط التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلوى مهامهوا وضوو

ي عملهووا ومكافووأت أعضووائها للوودورة الحاليووة، والتووي تنتهووي فوو

م، 01/12/2018

الموافقة  التصويت على الئحة عمل لجنة المراجعة، 

الموافقة  ، التصويت على الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافأت

الموافقة  جوان التصويت على سياسة مكافأت أعضاء مجلوس اإلدارة والل

المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية

قرار التصويت  موضوع التصويت  تاريخ انعقاد الجمعية العمومية اسم المصدر رمز الشركة

الموافقة  لمنتهية الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية ا

م2016ديسمبر 31في 

19-Mar-17 مصرف الراجحي 1120

الموافقة  هيوة فووي الموافقوة علوى القوووائم الماليوة عون السوونة الماليوة المنت

.م2016ديسمبر 31

الموافقة  نة الموافقة علوى تقريور مراجوع حسوابات المصورف عون السو

م2016ديسمبر 31المالية المنتهية في 

الموافقة  الموافقة علوى إبوراء ذموة أعضواء مجلوس اإلدارة عون السونة 

م2016ديسمبر 31المنتهية في 

الموافقة  قديووة الموافقووة علووى توصووية مجلووس اإلدارة بتوزيووع أربوواح ن

هيوة فوي للمساهمين عن النصف الثاني من السنة الماليوة المنت

م2016ديسمبر 31

الموافقة  رحليوة الموافقة على تفويج مجلس االدارة بتوزيوع اربواح م

ويعلى مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي او ربع سن

الموافقة  ى اختيوار الموافقة وفقاً لتوصية لجنة المراجعة وااللتوزام علو

ي كي بو/ برايس وترهاوس كوبرز والسادة / كل من السادة 

إم جووي كمراقبووي الحسووابات موون بووين المرشووحين لمراجعووة

م2017القوائم المالية للمصرف للعام 
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اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية:

قرار التصويت  موضوع التصويت  تاريخ انعقاد الجمعية العمومية اسم المصدر رمز الشركة

الموافقة  انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة 22-Oct-17 مصرف الراجحي 1120

الموافقة  الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وااللتزام للدورة القادمة

الموافقة  لجنوة الموافقة على سياسة مكافأت وتعويضوات أعضواء المجلوس ولجانوه و

( 61)موادة المراجعة وااللتزام و كبار التنفيوذيين المعدلوة وفوق متطلبوات ال

.من الئحة حوكمة الشركات الخاصة بهيئة السوق المالية

الموافقة  الموافقوووة علوووى الئحوووة عمووول لجنوووة الترشووويحات والمكافوووأت المعدلوووة وفوووق

بعووة موون المووادة الرا( ب)موون المووادة السووتين والفقوورة ( ب)متطلبووات الفقوورة 

.والستين من الئحة حوكمة الشركات الخاصة بهيئة السوق المالية

الموافقة  رف الموافقووة علووى سياسووة الترشوويح والعضوووية لمجلووس اإلدارة فووي مصوو

موارس 4الراجحي والمعتمودة مون قبول الجمعيوة العاموة للمصورف بتواريخ 

.2017مايو 8والمعدلة بقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 2013

الموافقة  لراجحوي الموافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة ا

بون سوليمان عبوده/ للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلوس اإلدارة األسوتاذ

يته فوي بن عبد العزيز الراجحوي مصولحة غيور مباشورة فيهوا بسوبب عضوو

د مجلوس إدارة شووركة الراجحووي للتوأمين التعوواوني، وهووي عبوارة عوون تجديوو

كوات وانقطواع التعاقد على وثوائق التغطيوة التأمينيوة الشواملة للبنووم والممتل

األعمال وتغطية المدراء والتنفيذيين،

قرار التصويت  موضوع التصويت  تاريخ انعقاد الجمعية العمومية اسم المصدر رمز الشركة

الموافقة  التصويت على تعديل الئحة لجنة المراجعة 22-Oct-17 بيوة شركة التعدين العر

( معادن )السعودية 

1211

الموافقة  التصويت على تعديل الئحة الترشيحات والمكافأت

الموافقة  ذلوم التصويت على انتخاب أعضواء مجلوس اإلدارة مون بوين المرشوحين، و

م ولمدة ثالثة سنوات25/10/2017للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 

الموافقة  ديودة التصويت علوى تشوكيل لجنوة المراجعوة مون أربعوة أعضواء للودورة الج

ط م ولمدة ثالث سونوات وفقواً للضوواب25/10/2017والتي تبدأ من تاريخ 

ين والمهوام الووواردة فوي الئحووة عمول لجنووة المراجعوة، والتصووويت علوى تعيوو

المرشحين

الموافقة  التصويت على الئحة عمل لجنة المكافأت والترشيحات 2-Nov-17 مجموعة صافوال 2050

الموافقة  التصويت على الئحة عمل لجنة المراجعة المعدلة

الموافقة  يذيوة فوي التصويت على سياسة مكافأت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنف

الشركة

الموافقة  ارة التصووويت علووى سياسووات ومعووايير وإجووراءات العضوووية فووي مجلووس إد

الشركة
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قرار التصويت  موضوع التصويت  تاريخ انعقاد الجمعية العمومية اسم المصدر رمز الشركة

الموافقة  ط التصووويت علووى تشووكيل لجنووة المراجعووة وتحديوود مهامهووا وضووواب

عملها ومكافأة أعضائها للدورة الجديدة

2-Nov-17 شركة أسمنت الجوف 3091

الموافقة  جوان التصويت على الئحة سياسوة مكافوأة اعضواء مجلوس االدارة والل

المنبثقة عن مجلس االدارة

الموافقة 

التصويت على سياسة عضوية مجلس اإلدارة

9-Nov-17 شووووووووركة ينبووووووووع الوطنيووووووووة 

للبتروكيماويات

2290

الموافقة  ثقووة لتصووويت علووى سياسووة مكافووأت أعضوواء مجلووس اإلدارة واللجووان المنب

وكبار التنفيذيين

الموافقة  التصويت على تحديث الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافأت

الموافقة  التصويت على سياسة الشركة للمسؤولية االجتماعية

الموافقة  جلوس التصويت على اعتماد الئحة معايير وإجراءات العضوية فوي م

اإلدارة المعدلة

27-Dec-17 ةشركة األسمنت السعودي 3030

الموافقة  التصويت على اعتماد الئحة مكافأت مجلس اإلدارة المعدلة

الموافقة  ت التصوووويت علوووى اعتمووواد الئحوووة عمووول لجنوووة الترشووويحات والمكافوووأ

المعدلة

التصويت على اعتماد الئحة لجنة المراجعة المعدلة

اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية:

قرار التصويت  موضوع التصويت  تاريخ انعقاد الجمعية العمومية اسم المصدر رمز الشركة

الموافقة 

التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة

25-Dec-17 شركة جرير للتسويق 4190

الموافقة 
التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافأت

الموافقة  ة فووي التصووويت علووى تعووديل الئحووة سياسووات ومعووايير وإجووراءات العضوووي

مجلس اإلدارة

الموافقة  التصوووويت علوووى الئحوووة سياسوووة مكافوووأت أعضووواء مجلوووس اإلدارة ولجانوووه 

المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية

الموافقة 

التصويت على تحديث الئحة حوكمة الشركة

26-Dec-17 ة شوووركة الحموووادي للتنميووو

واإلستثمار

4007

الموافقة 
التصويت على تحديث الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافأت

الموافقة  ة التصووويت علووى تحووديث سياسووة مكافووأت مجلووس اإلدارة ولجانووه واإلدار

التنفيذية

الموافقة  مجلوس التصويت على تحديث سياسات ومعوايير وإجوراءات العضووية فوي

اإلدارة

الموافقة 
التصويت على تحديث الئحة عمل لجنة المراجعة

الموافقة  ن العوام التصويت على توصية مجلس اإلدارة بصرف أرباح للمساهمين ع

م2017المالي 
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قرار التصويت  موضوع التصويت  تاريخ انعقاد الجمعية العمومية اسم المصدر رمز الشركة

الموافقة  دارة التصووويت علووى توصووية مجلووس اإلدارة بتعيووين عضووو مجلووس اإل

عوة علوى أن عبدالعزيز النويصر عضواً رابعاً في لجنوة المراج/ األستاذ

يسري التعيين اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية

28-Dec-17 نالشركة التعاونية للتأمي 8010

الموافقة  ركة التصووويت علووى األعمووال والعقووود التووي سووتتم بووين الشووركة و الشوو

تووى ووالتوورخيب بهووا لعووام قووادم وال( رعايووة)الوطنيووة للرعايووة الطبيووة 

ة فيهوا رائود بون عبوده التميموي مصولح/ لعضو مجلوس اإلدارة األسوتاذ 

لاير ابتوووداء 16.646.371وهوووي عبوووارة عووون عقوووود تأمينيوووة بقيموووة 

م وذلم بدون اي شروط تفضيلية01/01/2018

الموافقة  ركة التصووويت علووى األعمووال والعقووود التووي سووتتم بووين الشووركة و الشوو

ى لعضوو والترخيب بها لعام قادم والت( رعاية)الوطنية للرعاية الطبية 

هووي رائوود بوون عبووده التميمووي مصوولحة فيهووا و/ مجلووس اإلدارة األسووتاذ 

عبوووارة عووون عقوووود تقوووديم خووودمات طبيوووة لعموووالء التعاونيوووة ابتوووداء مووون

امالت م وذلم بدون اي شروط تفضويلية علمواً بوأن التعو01/01/2018

لاير47.830.764م بلغت 2017إلى نهاية الربع الثالث من عام 

اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية:

قرار التصويت  موضوع التصويت  تاريخ انعقاد الجمعية العمومية اسم المصدر رمز الشركة

الموافقة 
هووووـ 25/05/1438التصووووويت علووووى إبوووورام اتفاقيووووة مشووووروطة بتوووواريخ 

أن. سي. ، مع شركة ترونوكس ليمتد أي(مـ21/02/2017الموافق )

31-Dec-17 يةشركة التصنيع الوطن 2060

الموافقة 
نيوة لثواني التصويت على األعمال والعقوود والتوي سوتتم بوين الشوركة الوط

أكسيد التيتانيوم المحدودة،

الموافقة 

التصويت على تحديث الئحة لجنة المكافأت والترشيحات

الموافقة 
لووس التصوويت علووى الئحوة سياسووة ومعوايير وإجووراءات العضووية فووي مج

اإلدارة

الموافقة 
بثقووة التصوويت علوى سياسووة مكافوأت أعضواء مجلووس اإلدارة واللجوان المن

عن المجلس ومكافأت اإلدارة التنفيذية

الموافقة 
حين التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة مون بوين المرشو

م 21/03/2017لعضووية المجلووس للودورة القادمووة التوي تبوودأ مون توواريخ 

كميم وذلم بإستخدام أسلوب التصويت الترا20/03/2020وتنتهي في 

14-Mar-17 ويقالشركة السعودية للتس 4006

الموافقة  لهووا التصوويت علووى تشووكيل لجنووة المراجعووة وتحديوود مهامهووا وضوووابط عم

م 21/03/2017ومكافأت أعضائها للدورة القادمة التوي تبودأ مون تواريخ 

م20/03/2020وتنتهي في 

الموافقة  موع نظوام التصويت على تعديل النظوام األساسوي للشوركة وذلوم بموا يتفوق

الشركات الجديد

الموافقة  كات التصووويت علووى األعموووال والعقووود التووي سوووتتم بووين الشووركة والشووور

س حازم فائز األسوود وعضوو مجلو/ االخرى التي لرئيس مجلس اإلدارة 

ا لعوام محمد سعد الفوراج السوبيعي مصولحة فيهوا والتورخيب بهو/ اإلدارة 

م2016قادم ومبالغ التعامالت عن عام 
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اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية  :

قرار التصويت  موضوع التصويت  تاريخ انعقاد الجمعية العمومية اسم المصدر رمز الشركة

الموافقة  ة فووي التصووويت علووى تقريوور مجلووس اإلدارة عوون السوونة الماليووة المنتهيوو

.م 31/12/2016

4-May-17 الشووووووووركة السووووووووعودية 

للتسويق

4006

الموافقة  ليووة التصووويت علووى تقريوور مراجووع حسووابات الشووركة عوون السوونة الما

.م 31/12/2016المنتهية في 

الموافقة 
ة المنتهيوة التصويت على القوائم المالية الموحودة للشوركة للسونة الماليو

.م 31/12/2016في 

الموافقة  ة التصوويت علوى إبوراء ذموة أعضوواء مجلوس اإلدارة عون السونة الماليوو

.م 31/12/2016المنتهية في 

الموافقة 

لوووى التصووويت علوووى توصوووية مجلوووس اإلدارة بتوزيوووع أربووواح نقديوووة ع

مليوون 45م والبوالغ قيمتهوا 2016مساهمي الشركة عون العوام الموالي 

من رأس مال الشوركة علوى % 10لاير للسهم أى بنسبة 1لاير بواقع 

ركوز أن يكون أحقية األرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة م

معيوة بنهاية تداول يوم انعقاد الج( مركز اإليداع)إيداع األوراق المالية 

العاموووة للمسووواهمين المشوووار إليهوووا أعوووال  وسووويتم اإلعوووالن عووون تووواريخ 

.التوزيع الحقاً 

الموافقة 
لاير مكأفوأة ألعضواء ( 1,400,000) التصويت على صرف مبلوغ 

لاير لكل عضو عن العام الموالي ( 200,000) مجلس اإلدارة بواقع 

.م 2016

الموافقة  ن قبوول التصوويت علوى تعيوين مراجوع الحسوابات مون بوين المرشوحين مو

سونوية لجنة المراجعة وذلم لمراجعة وتدقيق القوائم الماليوة األوليوة وال

م وتحديد أتعابه 31/12/2017للشركة للعام المالي المنتهي في 

الموافقة 

التصويت على تحديث الئحة عمل لجنة المراجعة

11-Dec-17

الموافقة 

تالتصويت على تحديث الئحة عمل لجنة المكافأت والترشيحا

الموافقة 
إلدارة التصويت على تحديث سياسة مكافأت مجلوس اإلدارة ولجانوه وا

التنفيذية في الشركة

الموافقة 

ي التصووويت علووى تحووديث سياسووات ومعووايير وإجووراءات العضوووية فوو

مجلس إدارة الشركة

الموافقة  ) يعي محموود سووعد بطووي الفووراج السووب/ التصووويت علووى تعيووين السوويد 

حتووى عضووواً بلجنووة المراجعووة ابتووداءاً موون توواريخ الجمعيووة و( مسووتقل 

نهاية فترة عمل اللجنة الحالية

9
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اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية  :
قرار التصويت  موضوع التصويت  تاريخ انعقاد الجمعية العمومية اسم المصدر رمز الشركة

الموافقة 
التصوووويت علوووى تقريووور مجلوووس اإلدارة عووون السووونة الماليوووة المنتهيوووة فوووي

م2016/12/31

10-Apr-17 شووووووركة اإلتصوووووواالت 

السعودية

7010

الموافقة 
تهيووة فووي التصووويت علووى تقريوور مراجووع حسووابات الشووركة للسوونة الماليووة المن

م2016/12/31

الموافقة 
تهية في على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنالتصويت 

.م2016/12/31

الموافقة  اجعوة علوى اختيوار مراجوع الحسوابات المرشوح مون قبول لجنوة المرالتصويت 

لمنتهية في لتقديم خدمات المراجعة والزكاة والضريبة للشركة للسنة المالية ا

.  م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه2017/12/31

الموافقة 
ي التصووويت علووى إبووراء ذمووة أعضوواء مجلووس اإلدارة عوون السوونة المنتهيووة فوو

.م2016/12/31

الموافقة  ة بمووا علووى تعووديل النظووام األسوواس لشووركة االتصوواالت السووعوديالتصووويت 

وتوواريخ ( 3/م)يتوافووق مووع نظووام الشووركات الصووادر بالمرسوووم الملكووي رقووم

الصووووووادر موووووون وزارة التجووووووارة ( 4)هووووووـ والنموووووووذج رقووووووم 1437/1/28

. واالستثمار

الموافقة 

20,22,23, 4,5,9,12,16التصويت على تعديل المادة 

الموافقة 
افوأت التصويت على سياسوة ترشويح أعضواء مجلوس اإلدارة ومكافوأتهم، ومك

اللجان المنبثقة، ومكافأت اإلدارة التنفيذية

الموافقة 

.التصويت على الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافأت

الموافقة 
.  على الئحة عمل لجنة المراجعةالتصويت 

الموافقة  عيوة إلوى التصويت علوى تشوكيل لجنوة المراجعوة، ابتوداًء مون يووم انعقواد الجم

م وعلووى مهامهووا 2018/4/27انتهوواء دورة مجلووس اإلدارة الحاليووة بتوواريخ 

لاير سنوياً، لكول ( 100.000) وضوابط عملها، ومكافأت أعضائها البالغة 

لاير عن كل جلسة( 5000)عضو، وبدل حضور مبلغ 

10

قرار التصويت  موضوع التصويت  تاريخ انعقاد الجمعية العمومية اسم المصدر رمز الشركة

الموافقة 
ي التصوووويت علوووى تقريووور مجلوووس اإلدارة عووون السووونة الماليوووة المنتهيوووة فووو

م31/12/2016

11-Apr-17 الشووووووركة السووووووعودية 

ةللصناعات األساسي

2010

الموافقة  منتهية في التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية ال

م31/12/2016

الموافقة  التصوووووويت علوووووى القووووووائم الماليوووووة عووووون السووووونة الماليوووووة المنتهيوووووة فوووووي 

.م31/12/2016

الموافقة  بات التصوووويت علوووى توصوووية لجنوووة المراجعوووة بشوووأن تعيوووين مراجوووع الحسوووا

تحديود الخارجي لمراجعوة القووائم الماليوة ربوع السونوية والسونوية للشوركة، و

م2017أتعابه للعام المالي 

الموافقة  ة الماليوة التصويت على اقتراح مجلس اإلدارة توزيع اربواح نقديوة عون السون

م2016

الموافقة  ن طوالل التصويت على توصية مجلس اإلدارة تعيين معالي األستاذ محمد بو

دة النحووواس، عضوووواً فوووي مجلوووس اإلدارة مموووثالً لشوووركة االسوووتثمارات الرائووو

الوودورة السووتكمال الفتوورة المتبقيووة موون( المملوكووة للمؤسسووة العامووة للتقاعوود)

م اسوتقالته الحالية، خلفاً لمعالي األستاذ محمد بن عبده الخراشوي والوذي قود

20هووـ الموافووق 1437ذو الحجووة 19موون عضوووية مجلووس اإلدارة بتوواريخ 

.م2016سبتمبر 

الموافقة  تهيوة التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السونة الماليوة المن

.م31/12/2016بتاريخ 

الموافقة  لاير كمكافــــــوـأة ألعضواء مجلوس ( 1,800,000)التصويت على صرف 

لاير لكووول عضوووو عووون السووونة الماليوووة المنتهيوووة ( 200,000)اإلدارة بواقوووع 

.م31/12/2016بتاريــــــخ 



2017التقرير السنوي -صندوق النخبة المرن لألسهم السعودية 

اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية :

قرار التصويت  موضوع التصويت  تاريخ انعقاد الجمعية العمومية اسم المصدر رمز الشركة

الموافقة 
ام نظووام التصوويت علوى تعوديل النظووام األسواس للشوركة تماشووياً موع أحكو

الشركات الجديد

11-Apr-17 الشووووووووووووووركة السووووووووووووووعودية 

للصناعات األساسية

2010

الموافقة 
بثقوة، التصويت على سياسة مكافأة أعضواء مجلوس اإلدارة واللجوان المن

وكبار التنفيذيين

الموافقة 
من التصووويت علووى تشووكيل لجنووة المراجعووة والئحووة عملهووا التووي تتضوو

(مهامها، وضوابط عملها، ومكافأت أعضائها)

الموافقة 

.التصويت على الئحة عمل لجنة المكافأت والترشيحات

الموافقة 

.التصويت على سياسة عضوية مجلس اإلدارة

الموافقة 

.التصويت على سياسة الشركة للمسئولية االجتماعية

الموافقة 
رحلية عون التصويت على تفويج مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية م

م موووع تحديووود توووواريخ االحقيوووة و التوزيوووع وفوووق 2017السووونة الماليوووة 

الضوابط و االجراءات الصادرة من هيئة السوق المالية 

الموافقة  يتوافوق التصويت علوى التعوديالت الالزموة للنظوام األسواس للشوركة بموا

وتوووووواريخ 476مووووووع مووووووا ورد فووووووي قوووووورار مجلووووووس الوووووووزراء رقووووووم 

هـ27/7/1438

8-Oct-17

الموافقة  التصوووويت علوووى اختيوووار أسوووماء المرشوووحين لعضووووية مجلوووس اإلدارة

يخ السوووتكمال الووودورة الحاليوووة التوووي بووودأت بتوووار( الممثلوووين للحكوموووة)

م11/4/2016
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تقرير مجلس ادارة الصندوق السنوي

ئة السوق يتكون مجلس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أسماءهم، تم تعيينهم من قبل مدير الصندوق بعد موافقة هي

:المالية

(الرئيس) عبدالرؤوف باناجة -الدكتور1)

(  عضو) طارق لنجاوي –السيد 2)

(  عضو) سامر أبو عكر -السيد3)

(عضو) جميل حسوبة –السيد 4)

(عضو)حسن الجابري –السيد 5)

في تايخ2017و قد عقد مجلس ادارة صندوق النخبة المرن لألسهم السعودية اجتماعان لسنة 

وفيما يلي ملخب ألهم القرارات التي تم اقرارها والمواضيع التي تم 2017-ديسمبر3وتاريخ 2017مارس 13

:  مناقشتها من قبل مجلس ادارة الصندوق في هذ  االجتماعات 

موجز قرارات ومواضيع محضر محضر اجتماع 

2017ديسمبر 3

موجز قرارات ومواضيع محضر محضر اجتماع 

2017مارس 13

جدول األعمال البند

الصوندوق لمجلس( أمين سر)زياد مقبول كسكرتير / تم ترشيح السيد

اج وباالنتقووال إلووى غيوور  موون المواضوويع لووم يبوودت األعضوواء أي اعتوور

وقد اعتمد رئيس المجلس هذا التعيين. على ذلم

تعيوووووووين سوووووووكرتير مجلوووووووس 

الصندوق

1

عقود تم تقديم محضر اجتمواع مجلوس إدارة الصوندوق األخيور المن

للمجلوووس قبووول االجتمووواع وقووود اعتمووود 2017–موووارس -3فوووي 

أعضوواء مجلووس إدارة الصووندوق محضوور االجتموواع وتووم التوقيووع

عليه 

فوي تم تقوديم محضور اجتمواع مجلوس إدارة الصوندوق األخيور المنعقود

للمجلس قبل االجتماع وقد اعتمد أعضواء مجلوس2016أكتوبر 20

إدارة الصندوق محضر االجتماع وتم التوقيع عليه

اعتموووواد محضوووور االجتموووواع 

السوووووووووووابق لمجلوووووووووووس ادارة 

الصندوق 

2

رئيس) نواف جمجوم / تمت ادارة جدول األعمال من قبل السيد

دوق نوواف  مجلوس إدارة الصون/ وأطلوع السويد( تطوير المنتجات

على مستجدات بنوود االعموال الخمسوة مون اجتمواع مجلوس إدارة 

الصندوق السابق

رئويس ) نوواف جمجووم / وتموت إدارة جودول األعموال مون قبول السويد

لوى نوواف  مجلوس إدارة الصوندوق ع/ وأطلع السيد( تطوير المنتجات

مستجدات بنود االعمال الخمسوة مون اجتمواع مجلوس إدارة الصوندوق

السابق

قةمتابعة بنود األعمال الساب

( وان وجدت ) 

3

12
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متابعة تقارير مجلس ادارة الصندوق السنوي

موجز قرارات ومواضيع محضر محضر اجتماع 

2017ديسمبر 3

موجز قرارات ومواضيع محضر محضر اجتماع 

2017مارس 13

جدول األعمال البند

قيوات منوذ لم يتم اتخاذ أي قرارات بوالتمرير أو توقيوع أي اتفا

انعقاد مجلس إدارة الصندوق األول

نوذ انعقواد لم يتم اتخاذ أي قرارات بوالتمرير أو توقيوع أي اتفاقيوات م

مجلس إدارة الصندوق األول

المصووووووادقة علووووووى أي –اعتموووووواد 

م قوورارات تووم اتخاذهووا واتفاقيووات توو

رة توقيعهووووا بووووالتمرير خووووالل الفتوووو

السابقة

4

ال توجد مستجدات رئيسية ليتم تقديمها
علوى األعموالنواف المجلوس نيابوة عون فريوق تطووير/ أطلع السيد

لودى سودكو كابيتوال استراتيجية تطووير األعموال ونشواطات السووق

غ خووالل الفتوورة وأوضووح بأنووه األصووول تحووت إدارة الصووندوق تبلوو

7201ديسمبر 29سعودي كما في مليون لاير33.10

مستجدات األعمال 5

خووورم ملخوووب أداء الصوووندوق وتوزيوووع / اسوووتعرج السووويد

.االصول

أسوووامة ملخوووب أداء الصوووندوق / يوووزن والسووويد/ اسوووتعرج السووويد

وقد أطلعا المجلس. وتوزيع االصول

.على تصنيف الصندوق استنادا إلى أدائه

عراج تقرير مدير االستثمار واست

أداء الصندوق للفترة

6

كريسوووووتيان مسوووووتجدات إدارة مخووووواطر / اسوووووتعرج السووووويد

ة الصوووندوق مغطيوووا بشوووكل أساسوووي ملخوووب توزيوووع المحفظووو

Portfolio Allocation)(وأسوووووهم الصوووووندوق)

Holdings( وتقرير تتبع األخطاءTracking Report 

Error

ق كريسوووتيان مسوووتجدات إدارة مخووواطر الصوووندو/ اسوووتعرج السووويد

 Portfolioمغطيوووا بشوووكل أساسوووي ملخوووب توزيوووع المحفظوووة  

Allocationوأسهم الصندوقHolding وتقرير تتبع األخطاء

(Tracking Report Error) 

تقرير إدارة المخاطر 7

13

موجز قرارات ومواضيع محضر محضر اجتماع 

2017ديسمبر 3

موجز قرارات ومواضيع محضر محضر اجتماع 

2017مارس 13

جدول األعمال البند

تمرير النواحي المالية لجميع أعضاء المجلس خالل 

ائم وقد تم عرج القو. اجتماعهم وقد تم اعتمادها من الجميع

قانونين من قبل المحاسبين ال( نهاية السنة الميالدية )المالية 

نير م/ فريد ميمون والسيد/ من شركة كي بي ام جي  السيد 

وقد نو  الرئيس الى أن على مرجعي الحسابات . سلمان

الحضور مرتين سنويا اعتبارا من االجتماع القادم 

اعهم تم تمرير النواحي المالية لجميع أعضاء المجلس خالل اجتم

ع وقد نو  الرئيس إلى أن على مراج. وقد تم اعتمادها من الجميع

ن الحسابات الحضور وتقديم األمور المالية بنفسه اعتبارا م

.االجتماع القادم فصاعدا

اعتماد الحساب المالي 8

لتزام سلطان سكر مستجدات المطابقة واال/ استعرج السيد

لمال وتطرق إلى استفسار هيئة سوق ا. الخاصة بالصندوق

/  يد عن السبب في عدم تحديث تقييم الصندوق وقام الس

محمد غوب بتقديم األسباب للسادة األعضاء 

خاصة أحمد بدوي مستجدات المطابقة وااللتزام ال/ استعرج السيد

نظمة وتطرق إلى كيفية التزام صندوق النخبة مع أ. بالصندوق

.هيئة السوق المالية

ة المستجدات القانونية والنظامي

(إن وجد)

9

ر ال يوجد مسائل تشغيلية أخرى هامة منذ االجتماع االخي

لمجلس إدارة الصندوق

لس ال يوجد مسائل تشغيلية أخرى هامة منذ االجتماع االخير لمج

إدارة الصندوق

أي أعمال تشغيلية أخرى 10

الي وافق مجلس إدارة الصندوق على أن ينعقد االجتماع الت

في مقر2018في أوائل شهر فبراير 

ً . شركة سدكو كابيتال ألعضاء وسيتم تأكيد التاريخ الحقا

مجلس إدارة الصندوق والمدعوين

ي وافق مجلس إدارة الصندوق على أن ينعقد االجتماع التالي ف

في مقر2017أوائل شهر أكتوبر 

اء مجلس وسيتم تأكيد التاريخ الحقاً ألعض. شركة سدكو كابيتال

إدارة الصندوق والمدعوين

تاريخ االجتماع المقبل 10-

لمجلس إدارة الصندوق

11

مدير الصندوق
الصندوقمديرعنوانواسم

.(ابيتالكسدكو)الماليةلألوراقوالتنميةلإلقتصادالسعوديةالشركة

7بوابةالبيناألحمر،البحر،أسواقالثانيالطابق–الجنوبيالبرج

.السعوديةالعربيةالمملكة21493جدة13396ب.ب.8والبوابة

 أسم و عنوان مدير الصندوق منن البناطن أو

(:إن وجد)مستشار اإلستثمار  

كة يوجد، حيث أن الصندوق يدار من قبل الشرال 

سدكو )ة السعودية لإلقتصاد والتنمية لألوراق المالي

(كابيتال
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لتياالتقاريرفيهظهرتفقدالعاممنالثالثالربعأما.

جراءاتاإلكافةتطبيقشهدالذيلهالسابقالربعأنتثبت

معمتزامنا%1بنحولالقتصادانكماشاشهدقدالتقشفية

سنويأساسعلى%20بنحوالميزانيةعجزانخفاج

القتصادلالسلبياألداءالثانيللربعالشركاتنتائجوأكدت

بنحوبرنتخامسعرارتفاعوبرغمعاموبشكل.عامبشكل

عوديالسالسوقضمتأخيرولكنالثالثالربعخالل20%

عاممنمارسشهرحتىالناشئةلألسواقفوتسيلمؤشرات

وقالسإغالقإلىأدىالربعبنهايةإعالنهتموالذي2018

رةوتيتخفيفاستمروقد.الربعخالل%3بنحومنخفضا

عنالحكمةأعلنتإذالثالثالربعخاللاإلصالحات

توقعمع2020الوطنيالتحوللخطةمتوقعةتعديالت

منرأكثاقتراجإلىباإلضافةالرابعالربعفياصداراها

ةودوليمحليةوصكومسنداتصورةفيدوالرمليار14

.الميزانيةعجزلتغطية

% 16وفووي الربووع الرابووع ارتفعووت أسووعار خووام برنووت بنحووو 

إال أن السوق % 19إضافية وبالتالي انتهى العام بارتفاعه بـ 

% 2ظوول مسووتقرا خووالل الربووع لينهووي العووام منخفضووا بنحووو 

وفمبر متوأثرا بحملوة مكافحووة الفسواد التوي انطلقووت فوي شوهر نوو

توى ولووم يفلووح إعووالن الميزانيووة التوسووعية األكبوور علووى مسوو

توقوع عجوز م)مع التزامها بمعوايير الحصوافة الماليوة -االتفاق 

في دفع السووق -%(9مقارنة بـعجز متحقق قدر  % 7قدر  

.إلنهاء العام في مستوى إيجابي

نووع مون 2017وبشكل عام فإننوا نعتبور موا حصول فوي عوام 

األلووم الواجووب تحملووه علووى الموودى القصووير كجووزء موون سووير

س وتيوورة اإلصووالحات طويلووة األجوول والتووي يتوقووع أن توونعك

هد عوام هذا وقد ش. إيجابا على النمو واالستقرار االقتصاديين

فووي أعووداد الحجوويج كمووا اسووتقرت % 30زيووادة بنحووو 2017

وقووع أن المبيعووات عبوور نقوواط البيووع بحلووول نهايووة العووام كمووا نت

كما أن . عامنتائج الشركات ستكون إيجابية للربع الرابع من ال

وإن –2018ينوواير 1تطبيووق ضووريبة القيمووة المضووافة موون 

ى سوويؤدي إلوو-أدى إلووى انخفوواج الطلووب فووي الموودى القصووير

وأخيوورا فووإن اإلعووالن عوون . توسوويع مصووادر الوودخل للحكومووة

ر ينواير حزمة االنفاق التوسعية من قبل الحكومة في بداية شه

لمدى من العام ستؤدي إلى نوع من االنفراج االقتصادي في ا

ط القصوووير بووودون أن توووأثر سووولبا بشوووكل كبيووور علوووى الخطووو

.اإلصالحية طويلة األجل

الفترةخاللاالستثمارألنشطةمراجعة

مقابلفي2017خالل%2.83بـالصندوقانخفج

ساهمتوقد.%1.86بـاالستثماريمحيطهانخفاج

موسابمعادنوهيالصندوقأداءدعمفيالتاليةالشركات

أساسنقطة100و112و122بـساهمتحيثوينساب

وجبلاروالطيالحكيرشركاتفإنالمقابلوفيالتواليعلى

يثحالصندوقأداءانخفاجفيالمساهمينأكبركانتعمر

نقطة92و104و124بـالصندوقأداءانخفاجإلىأدت

اعالقطفإناألسواقصعيدعلىوأما.التواليعلىأساس

أكبركانتاالستهالكيةالمنتجاتوقطاعالموادوقطاعالمالي

أداءدعمفيساهمتاذاألسواقأداءدعمفيالمساهمين

وفيالتواليعلىأساسنقطة19و158و210بـاألسواق

وقطاعالصناعيوالقطاعاالتصاالتقطاعفإنالمقابل

دتأإذاألسواقأداءخفجفيالمساهمينأكبركانتالطاقة

.التواليعلىأساسنقطة48و52و75بـانخفاضهاإلى

14

 تقرير عن أداء الصندوق خالل الفترة

برنتخامسعرانخفاج2017عاممناألولالربعشهد

الرابعبعالرفيللشركاتسيئةنتائجإلىباإلضافة%6بنحو

للسعوديةاالئتمانيالتصنيفتخفيجوأخيراالسابقالعاممن

أداءعلىباسلأثرممااالئتمانيللتصنيففيتشوكالةقبلمن

رامجوالبالخطواتعلىالتركيزفإنالمقابلوفي.األسواق

الربعخاللتداولأعلنتإذالعامخاللاستمراإلصالحية

كماT+2المقاصةدورةلتطبيقواإلجراءاتالتعليماتاألول

يصبحبحيثالنفطيةللشركاتالضريبيالنظامتعديلتم

ظالحفأميننظامتفعيلتموأخيراعالميالنظرائهمشابها

.2018يناير21منابتداء(إيداع)الموحد

وإنامالعمنالثانيالربعخاللاالنخفاجفيالسوقاستمر

%9حوبـنبرنتخامسعربانخفاجمدفوعاابطأبوتيرةكان

بأكثرلسوقاارتفعالربعنهايةبحلولالمقابلفيولكنإضافية

ضمإعالنبعد%4تجاوزإيجابيبأداءالربعليغلق%6من

ستانليمورقانلمؤشرالمراقبةلقائمةالسعوديالسوق

يرةكبسياسيةتغييراتالربعشهدكما.الناشئةلألسواق

بنحوانخفجاذالميزانيةعجزفيكبيرتحسنإلباإلضافة

بورزاندستاندردوكالةقامتكماسنويأساسعلى71%

معللسعوديةاالئتمانيالتصنيفبتثبيتاالئتمانيللتصنيف

9قيمةبدوليةصكومإصداركذلمالربعوشهد.مستقرةنظرة

نصحكمااألوليةالتوقعاتمنأقلبعائددوالرمليارات

دعمبغرجاإلصالحاتوتيرةبخفجالدوليالنقدصندوق

لقراراتابعجتنفيذأمدوإطالةتأخيرتملذلمونتيجةالنمو

واالصالحيةالتقشفية
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 ال يوجنند أي معلومننات أخننرأ مننن شننكنها أن تمكننن

مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس و مبني على 

.  معلومات كافية بشكن الصندوق خالل الفترة

رأالصندوق ال يستثمر في صناديق استثمار أخ.

لم يحصل مدير الصندوق على أي عموالت خاصنة خنالل

الفترة

 ها ومعلومات اخرأ أخرأ أوجبت الالئحنة تضنمينبيانات

مرفق القوائم المالية: في هذا التقرير

مرفق القوائم المالية

 الحفظو عنوان أمين اسم

طريووق 749السووعودي الفرنسووي كابيتووال، الريوواج شووركة 

تقوواطع شووارع األميوور محموود بوون عبوودالعزيز -الملووم فهوود 

.11426الرياج 23454ب .ب( شارع  التحلية)

بيان مبني على رايه:

مرفق لكم البيان من أمين الحفظ 

أمين الحفظ

 وصف موجز لمهامه :
من مهوام مودير الحفوظ هوي االحتفواظ بسوجل االوراق الماليوة

اب واالستثمارات واالدوات الماليوة باالضوافة الوى النقود الخو

وموون اهووم مهامووه حسوواب : والخوودمات اإلداريووة. بالصووندوق

صووافي قيمووة األصووول علووى مسووتوى الصووندوق والوحوودات 

وعمليوووات سوووجل . واعوووداد واالحتفووواظ بحسوووابات الصوووندوق

ت فووي الصندوقباالضووافة الووى االحتفوواظ بسووجل مووالكي الوحوودا

ترداد الصووندوق، والترتيووب لجميووع عمليووات اإلشووترام واالسوو

المتعلقة بالوحدات، وإعداد بيان حيازات مالكي الوحدات

المحاسب القانوني

اسم و عنوان المحاسب القانوني

الفوزان والسدحان " بي إم جيكيه 

55078ب .ب

21534: جدة 

0126581616: هاتف
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المعلوماتمن لمزيد  :
+966 (0)12 690 6555 : هاتف

+966 (0)12 215 1582 : فاكس

13396 جدة21493, :بريدصندوق 

المملكة العربية السعودية 

رقم رخصة هيئة سوق المال 11157-37

www.sedcocapital.com 

info@sedcocapital.com  

Capital, Head Office, 
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:مالحظة هامة
أو نشرها أو نسخها أو ال يجوز توزيع هذ  الوثيقة. الوثيقة مخصصة فقط لألشخاب الذين قامت شركة سدكو كابيتال أو إحدى الشركات التابعة لها أو ممثلها المعين بتقديمها مباشرةهذ  

ب أو كيوان فوي هذ  المواد غير مخصصة للتوزيع أو االسوتخدام مون قبول أي شوخ. تقديمها أو تقديمها بشكل كلي أو جزئي إلى أطراف أخرى بدون موافقة خطية مكتوبة من سدكو كابيتال

ذ  الوثيقة لإلبالغ عن أي يطلب من سدكو كابيتال الحصول على األشخاب الذين بحوزتهم ه. أي والية قضائية أو بلد يكون فيه هذا التوزيع أو االستخدام مخالفاً للقانون أو اللوائح المحلية

قوة حكوميوة أو موافقوة ول علوى أي موافلحصوقيود فيما يتعلق بعرج أو بيع المصالح الموضحة هنا بموجب قوانين ولوائح أي إقليم فيموا يتعلوق بوأي طلبوات لهوذ  المصوالح ، بموا فوي ذلوم ا

لة في أي فقه لم تتخذ شركة سدكو كابيتال أي إجراء في أي اختصاب قضائي يسمح بوضع المصالح ذات الص. أخرى ومراعاة أي إجراءات شكلية أخرى منصوب عليها في هذا اإلقليم

تعتقود . كو كابيتوالإعداد المعلومات واآلراء في هذا المستند من قبل سودتم . المستندقانوني مطلوب التخاذ إجراء لهذا الغرج ، كما لم يتم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بحيازة أو توزيع هذا 

. أو تم الحصول عليها من مصادر عامة يعتقد أنها موثوقة/ سدكو كابيتال أن المعلومات الواردة هنا موثوق بها 

ة سودكو كابيتوال القيوام ال تقتصر هوذ  الوثيقوة علوى أي مسوتلم ، ويجووز لشورك. تقدم سدكو كابيتال أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من المعلومات الواردة في هذ  الوثيقةال 

ع االقتراحوات التجاريوة يمكون لشوركة سودكو كابيتوال أيضواً القيوام بأعموال ال تتوافوق مو. بأعمال فيما يتعلق بأي من المفاهيم التي يمثلها هوذا المسوتند موع أطوراف أخورى غيور المسوتلم المعوين

و كابيتوال غيور ملزموة شوركة سودك. اآلراء والتقديرات واإلسقاطات في هذ  الوثيقة الحكم الحالي لشركة سدكو كابيتال وهي عرضة للتغيير دون إشعار مسبقتمثل . الوثيقةالواردة في هذ  

يقوة فوي وقوت هنا ، تتغير أو تصبح غيور دقحة بتحديث أو تعديل هذ  الوثيقة أو إلخطار أي قارئ منها في حالة ما إذا كانت أي مسألة مذكورة هنا أو أي رأي أو توقعات أو تقديرات موض

العوائود المطلوبوة ال يوجد ضمان بأن شركة سدكو كابيتال سوف تكون قادرة على تأمين. أسعار وتوافر األصول والممتلكات واألدوات المالية هي أيضا عرضة للتغيير دون إشعار. الحق

.أو الموصوفة لالستثمارات أو ألي من منتجاتها

ستثمارية معينة فوي ال ينبغي أن يُفسر على أنه عرج للشراء أو التماس عرج لبيع أي أصول أو أسهم أو أمن أو للمشاركة في أي استراتيجية ا. وتقدم هذ  الوثيقة ألغراج إعالمية فقط

لقودرة علوى تقيويم مخواطر اتوونيجب أن يتم أي نشاط استثماري من هذا القبيل فقط علوى أسواس النمووذج النهوائي لتقوديم الموواد التوي لون يوتم توفيرهوا إال ألولئوم الوذين يثب. أي والية قضائية

أي مون و أال يجوز بأي حال من األحووال أن يوؤدي تسوليم هوذا المسوتند ، بصورف النظور عون تواريخ إصودار  ، إلوى حودوث تغييور فوي شوؤون شوركة سودكو كابيتوال . ومزايا هذا االستثمار

.ىيجب أال يعامل المستثمرون المحتملين محتويات هذ  الوثيقة كمشورة تتعلق بالشريعة أو الضرائب أو االستثمار أو أي مسائل أخر. منتجاتها منذ تاريخ هذ  الوثيقة

ريهم المسوتقلين حيوث يعتقودون اسوتخدام مستشواة بقد ال تكون االستثمارات التي تمت مناقشتها في هذ  الوثيقة مناسبة لجميع المستثمرين ويجب على المسوتثمرين اتخواذ قوراراتهم االسوتثماري

مسوتثمرين المتطوورين إن االستثمار في أي استثمار يرعا  أو يدير  سدكو كابيتال سيكون مناسوبًا فقوط لوبعج ال. أنها ضرورية وعلى أساس أوضاعهم المالية وأهدافهم االستثمارية المحددة

د يتذبوذب الودخل مون قو. لن يكون هنام سوق عام أو ثانوي للمصالح في االستثمارات وليس من المتوقع أن يتطور سوق عام أو ثوانوي. الذين ال يحتاجون إلى سيولة فورية في استثماراتهم

عالوة علوى ذلوم ، . تثمرةجميع األموال المسمر االستثمارات وقد يرتفع أو يهبط سعر أو قيمة االستثمارات الموضحة في هذ  الوثيقة ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، وقد يفقد المستث

.ال يمثل األداء السابق بالضرورة نتائج مستقبلية
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