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A) Investment Fund Information معلومات صندوق االس3ثمار )أ 

  

1) Name of the Investment Fund 1(  االس3ثماراسم صندوق 

SNB Capital Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund ة والمتوسطة ;ات السعود:ة الصغ9�  صندوق األهD@ ألسهم ال=>

2) Investment Objectives and Policies 2(  س>اسات االس3ثمار وممارساتهأهداف و 
� Fund’s Objectives: 

The Fund aims to generate long-term capital growth 
through investing primarily in Saudi small and mid-cap 
companies in the Saudi equity market in accordance with 
the Sharia guidelines issued by the Sharia Committee. 

� Investment Policies and Practices: 
The fund invests primarily in sharia compliant Saudi small 
and mid-cap companies listed in the Saudi equity market 
including IPOs and right issues, and ETFs authorized by 
Capital Market Authority. In addition, the Fund may invest 
in real estate investment traded funds and shares of 
companies listed on the Saudi parallel market (Nomu), 
including IPOs and right issues. The fund may also invest 
in mutual funds that invest in Saudi or GCC markets. 

 أهداف الصندوق:  �
@ رأس المال عD المدى  يهدف

�الط34ل من الصندوق إ^ تحقيق النمو ]
@ سوق األسهم 

�ة والمتوسطة ] ;ات الصغ9� @ أسهم ال=>
�خالل االس�ثمار ]

 
|
ع*ة السعودي وفقا ع*ة للصندوق.  اللجنةالصادرة عن  للضوا%ط ال=>  ال=>

 
 س>اسات االس3ثمار وممارساته:  �

ة والمتوسطة  ;ات السعود:ة الصغ9� @ أسهم ال=>
�االس�ثمار �ش�ل أسا�@ ]

@ السوق الرئ�س*ة
�ع*ة و�شمل ذلك  طالضوا%المتوافقة مع  المدرجة ] ال=>

ات   ETFsالمتداولة الطروحات األول*ة وحقوق األول34ة، وصناديق المؤ�>
المرخصة من هيئة السوق المال*ة. %اإلضافة إ^ ذلك، :جوز للصندوق 
;ات  @ صناديق االس�ثمار العقاري المتداولة، وأسهم ال=>

�االس�ثمار ]
@ السوق المواز3ة السعود:ة (نمو) و�شمل ذلك الطروحات 

�المدرجة ]
@ صناديق 

�األول*ة وحقوق األول34ة. ;ما :جوز للصندوق االس�ثمار ]
@ األسواق السعود:ة أو الخل*ج*ة.  اس�ثمار3ة

� �س�ثمر ]

3) Distribution of Income & Gain Policy 3( احHس>اسة توز&ــــع الدخل واألر 

Income and dividends will be reinvested in the Fund. No 
income or dividends will be distributed to Unitholders. 

 @
�الصندوق، وال يتم توز3ــــع أي دخل وأر�اح يتم إعادة اس�ثمار الدخل واألر�اح ]

 . عD مال�@ الوحدات
4) The fund’s reports are available upon request free of 

charge. 4( &ل. تتاح تقارXدون مقاHر الصندوق عند الطلب و 

  
5) The fund’s benchmark and the service provider’s 

website (if any) 
� لمزود الخدمةالمؤ_� االس̂شادي  )5

(إن  للصندوق، والموقع اإلل{̂و|}
 وجد)

S&P Saudi Arabia Mid-Small Shariah TR . The benchmark service 
is provided by (S&P). 

 .( @Dة والمتوسطة (العائد ال� ;ات السعود:ة الصغ9�  مؤ�> ستاندارد آند بورز لل=>
كة ستاندرد   . ) (S&Pبورزند آيتم تزو3د خدمة المؤ�> عن ط�3ق �>
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B) Fund Performance أداء الصندوق )ب 

  
1) A comparative table covering the last three financial 

years/or since inception, highlighting : 
ة� أو منذ  )1 �جدول مقارنة �غ�� السنوات المال>ة الثالث األخ

 : التأس�س، يوضح

     

 Year 2021 2020 2019 السنة

@ ق*مة أصول الصندوق*
� *NAV 170,119,903 109,748,490 79,506,818 صا]

@ ق*مة أصول الصندوق ل�ل وحدة*
� *NAV per Unit 3.27 2.30 1.88 صا]

 *Highest Price per Unit 3.50 2.31 1.88 أعD سعر وحدة*

 * Lowest Price per Unit 2.27 1.46 1.46 أقل سعر وحدة*

 Number of Units 51,948,602 47,811,107 42,266,167 الوحداتعدد 

 N/A N/A N/A Income Distribution Per Unit األر�اح الموزعة ل�ل وحدةق*مة 

̄وفات  Fees & Expense Ratio %2.23 %2.26 %2.17 ²س±ة الرسوم والم

̂@ ق*مة  ²س±ة األصول المق9́ضة من إجما
وتار3ــــخ األصول، ومدة انكشافها 

 ت)(إن وجداستحقاقها 
N/A N/A N/A 

Percentage of borrowed assets from 
the total asset value, the period of 
their exposure period and due date (if 
any) 

 *%ال�3ال السعودي
    *In Saudi Riyal 

 
2) A performance record that covers the following: 2(  سجل أداء �� : �غ�� ما �

a. The total return for the fund compared to the 
benchmark for 1 year, 3 years, 5 years and since 
inception: 
 

دوق مقارنة Xالمؤ_� لسنة واحدة، العائد اإلجما�� للصن .أ

 : ومنذ التأس�س ، خمس سنواتثالث سنوات

 

 Year 1 الف̂ة
 سنة 

3 Years  
 سنوات 3

5 Years   
سنوات  5  

Since Inception 
 Period منذ التأس�س

 % Return 9.24 16.64 30.79 42.66 %عائد الصندوق 

 % Benchmark 5.54 9.90 19.98 19.90 %عائد المـؤشــر 
 

  

b. The annual total return for the fund compared to the 
benchmark for the last 10 years/ or since inception: 

 مقارنة Xالمؤ_�  للصندوقالعائد اإلجما�� السنوي  .ب

 أو منذ التأس�س:  � للع�� سنوات الماض>ة

 
 Year 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة

 % Return 42.66 22.03 28.52 0.96 4.42- 2.59 23.29- 16.30 36.63 18.57 %عائد الصندوق 

 % Benchmark 19.90 17.2 22.92 7.26- 0.10 3.19 22.04- 7.72 36.58 24.67 %عائد المـؤشــر 
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c. Actual fees and fund expenses paid by the 
investment fund during the year as a percentage of 
average Net Asset Value: 

 

مقاXل الخدمات والعموالت واألتعاب ال̂¤� تحملها  .ج

الصندوق ع� مدار العام ك©س¨ة مئ*&ة من متوسط 

� ق>مة أصول الصندوق:          
 صا»}

               
ال©س¨ة  الرسوم والموفات

 % المئ*&ة
 ألف ر&ال

SAR ‘000 
Fees and Expenses 

  Management Fees 2,776 %1.85 اإلدارة أتعاب

 D3±ة الق*مة المضافة ع � VAT on Management Fees 416 %0.28 ةاإلدار  أتعاب¹

 Custodian Fees 50 %0.03 رسوم الحفظ

  Auditor Fees 37 %0.02 حسا%ات ال مراجعأتعاب 

 Fund Admin Expenses 28 %0.02 العمل*ات اإلدار3ةمصار3ف 

  CMA Fees 7 %0.00  هيئة السوق المال*ةرسوم 

  Tadawul Fees 5 %0.00 تداولرسوم ²=> معلومات الصندوق عD موقع 

ع*ةأتعاب خدمات اللجنة    Shariah Committee Fees 31 %0.02 ال=>

�  مجلس إدارة الصندوقم�اف«ت أعضاء   Independent Fund Board 23 %0.01 المستقل!�
Remunerations  

  Total Fees and Expenses 3,373 %2.23 مجم*ع الرسوم والمصار&ف
 

  
3) Material Changes 3( ةات جوه'&ة حدثت خالل الف̂ � تغ
There were no material changes that occurred during the 
period that affected the performance of the fund. 
Economic Outlook: 
- Crude oil prices (Brent) averaged USD 71/bbl during 2021, 

up 65% from 2020 levels on average basis, and exhibited 
a steadily rising trend throughout the year on two counts, 
namely (1) strong post-pandemic global demand recovery, 
and (2) active supply management by OPEC. The oil 
market continued to strengthen for the whole year, with 
the lowest daily closing price in the year is USD 51/bbl that 
was seen in January 2021 and the highest close of USD 
86/bbl witnessed in October 2021. The prices were flattish 
on a QoQ basis in the last quarter of the year and closed 
the year at USD 78/bbl an overall 50% higher level than 
2020 closing. 

- The Saudi market’s representation kept gradually 
increasing in the two premier international indices, FTSE 
EM and MSCI EM during the year under review. Net 
foreign inflows of over USD 6.8 bln in 2021 took overall 
foreign ownership to USD 68 bln at Tadawul (excluding 
strategic partners). 

- The Saudi government’s relief measures to combat the 
pandemic continued in 2021. SAMA extended its support 
programs for debt repayments of the private sector to the 
banks. 

ات جوه�3ة  @ أداء الصندوق تؤثر لم تحدث تغي9�
� خالل الف9́ة.  ]

 نظرة عامة عD أداء االقتصاد: 
م*ل خالل عام  71 %لغ متوسط أسعار النفط الخام - Å9دوالر لل

، 2020% مقارنة %متوسط سعر عام 65%ارتفاع وقدره  ،2021
3̄ن، هما: ( إ^و3عزى هذا االرتفاع الحاد  @ القوي 1عن

�) التعا]
) اإلدارة الفعالة 2للطلب العالÉ@ للنفط ف*ما %عد الجائحة، (

إلمدادات النفط من ق±ل مجموعة أو�ك.  استمرت قوة سوق 
� سعر إغالق يوË@  %االرتفاعالنفط Íطوال العام، ح*ث سجل أد

@ يناير  51خالل العام عند 
�م*ل ] Å9ا لل ا أم�3ك*| عD وأ 2021دوالر|

@ أÏت�4ر  86سعر إغالق عند 
�م*ل ] Å9ا لل ا أم�3ك*| @ 2021دوالر|

�[ .
�شهد األسعار تغي9� :ذكر عD أساس  العام لمال��ــع األخ9� من 

، وأغلق العام عند  @Ðم*ل %مستوى  78ر� Å9ا لل ا أم�3ك*| دوالر|
̂@ أعD بÑس±ة   . 2020من سعر إغالق عام  %50إجما

-  @
�@ تمث*ل السوق السعودي ]

�استمرت ال3Òادة التدر3ج*ة ]
 ، � � الرئ�سي!� 3ن الدولي!� خالل  MSCI EMو  FTSE EMالمؤ�>

@ التدفقات األجنÓ*ة الوافدة المقدرة ب 
� 6.8العام. أدى صا]

@ عام 
�[ @Ô3ة  2021مل*ار دوالر أم�*Óة األجن*Õلرفع المل

@ تداول 68اإلجمال*ة إ^ 
�[ @Ô3اء  %اس�ثناء( مل*ار دوالر أم�; ال=>

 ). االس9́ات*جيون
استمرت الحكومة السعود:ة %التخف*ف من قيود اإلجراءات  -

@ عام  اآلثار المتخذة ضد  االح9́از3ة
�وس كورونا ] السلب*ة لف9�

. ;ما مدد البنك المركزي السعودي برامجه الداعمة 2021
 لسداد ديون القطاع الخاص لدى لبنوك. 

دا خالل الف9́ة، ح*ث تم إدراج ;ان ²شاط االÏتتا%ات ق34ا ج -
@ عام 

�@ السوق الرئ�س*ة لتداول ]
�;ات ] برأسمال  �2021سع �>
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- IPO activity was very strong, nine companies were listed 
at the Main Market of Tadawul in 2021 with over USD 4.6 
bln capital raised. Investor participation in these IPOs from 
both institutional and retail segments reached record 
levels, thanks to elevated liquidity in the capital markets 
and low interest rate environment. Three noteworthy 
IPOs were ACWA Power, raising USD 1.2 bln, Saudi 
Tadawul Group with USD 1.0 bln raised, and Arabian 
Internet and Communications Services Co raising USD 966 
mln. In addition, Nomu Parallel Market saw six IPOs that 
raised cumulative USD 518 mln, where Jahez was the most 
notable IPO in Nomu. 

- The Kingdom’s economic performance during FY21 was 
robust owing to the reopening theme. Fiscal deficit 
decreased to only around 2% of GDP from over 12% in 
FY20. Oil output stayed at 9.1 mln bbl/d, approximately 
1% lower on YoY basis. The Kingdom’s PMI averaged at a 
robust level of 56 points for the year, recording a low of 
53 points in March and a high of 59 points in September. 
These compare to an average of 50 points seen in 2020. 

- Interest rates were fairly stable in 2021, with the US Fed 
Target Rate maintaining its lowest-on-record level of 
0.25%. 3-month Saibor averaged at 0.8% during 2021. 
Tadawul reported 7% increase in average daily traded 
value during 2021 that reached a rate of USD 2.3 bln a day. 

- The 2022 budget has a clear focus on shifting the onus of 
the development spending from public sector to the 
private sector, with the government rationalizing overall 
spending via seeking productivity gains and introducing 
various efficiency measures in the ministries. 
Furthermore, the government will continue its focus on 
decreasing dependency on oil revenues. Worthy to note 
that 2022 is expected to register the first surplus budget 
in 8 years. 

. وصلت مشاركة المس�ثم�3ن  4.6ي3Òد عن  @Ô3مل*ار دوالر أم�
@ هذه االÏتتا%ات األول*ة من قطاà@ المؤسسات واألفراد إ^ 

�[
@ أسواق 

�مست34ات ق*اس*ة، وذلك %فضل السيولة المرتفعة ]
@ ظل انخفاض أسعار الفائدة. ثالثة اÏتتا%ات منها رأس الما

�ل و]
كة أÏوا %اور، ح*ث  <� @ã ات; ;انت جديرة %المالحظة هذه ال=>

مل*ار دوالر، ومجموعة تداول السعود:ة ح*ث  1.2جمعت 
كة الع��*ة لخدمات اإلن9́نت  1.0جمعت  مل*ار دوالر، وال=>

إ^ ذلك،  مليون دوالر. %اإلضافة 966واالتصاالت الä́@ جمعت 
شهد سوق نمو السوق المواز3ة ستة اÏتتا%ات عامة جمعت 

. ;ان اÏتتاب جاهز هو  518 @Éæش�ل ترا� @Ô3مليون دوالر أم�
@ نمو. 

� األبرز ]
-  @̂   2021;ان األداء االقتصادي للمملÕة خالل العام الما

|
ق34ا
̂@ إ^  �سèب إعادة االفتتاح %عد الجائحة. انخفض العجز الما

 @̂ ̂@ مقارنة %أé9Ï من  %2حوا فقط من الناتج المحD@ اإلجما
@ السنة المال*ة  12%

�مليون  9.1. ظل إنتاج النفط عند 2020]
@ اليوم، أي أقل بÑس±ة 

�ا عD أساس سنوي.   %1برم*ل ] تق�±3|
@ المملÕة 

�;ما سجل متوسط مؤ�> مديري المش39́ات ]
ا %لغ  � مستوى له  56مستوى ق34|Íأد íًعند نقطة للسنة، مسج

@ مارس وأعD مستوى عند  53
�.  59نقطة ] Å9تمÓس @

�نقطة ]
 %متوسط 

|
@ عام  50مقارنتا

� . 2020نقطة شوهد ]
@ عام  -

�، مع 2021;انت أسعار الفائدة مستقرة إ^ حد ما ]
 @îسعر الفائدة المستهدف، من ق±ل االحت*ا Dالحفاظ ع

� مستوى له عD اإلط Íأد ̂ @ الوال:ات المتحدة، إ
�[ @̂ الق الف*درا

خالل  %0.8أشهر  3لمدة  . %لغ متوسط السايبور %0.25عند 
@ متوسط ق*مة  %7. سجلت تداول ز3ادة بÑس±ة 2021 عام

�[
مل*ار  2.3ح*ث %لغت معدل  2021التداول اليوم*ة خالل عام 

@ اليوم. 
�[ @Ô3دوالر أم� 

�ش�ل واضح عD تح34ل عبء اإلنفاق  2022تركز موازنة  -
إ^ القطاع الخاص، مع ترش*د التنموي من القطاع العام 

الحكومة لإلنفاق ال�D@ من خالل السÐ@ لتحقيق م�اسب 
 Dالوزارات. عالوة ع @

�إنتاج*ة وتقد:م مقاي�س كفاءة متنوعة ]
 Dتقل*ل االعتماد ع Dها ع � ذلك، ستواصل الحكومة ترك9�

يتوقع لها  2022سنة  أنعائدات النفط.  وجدير %المالحظة 
ان*ة منذ وجود أول فائض %الم �  سنوات.  98�

 
4) Exercising of Voting Rights 4( ممارسات التص*&ت السن*&ة 
The Fund Manager has exercised voting rights, for more details 
kindly refer to the “Exercising of Voting Right Annex”. 

 وللم3Òد منقام مدير الصندوق %ممارسات التص34ت السن34ة. 
 التفاص*ل يرÅõ مراجعة "ملحق ممارسات التص34ت السن34ة". 

5) Fund Board Annual Report 5( تق'&ر مجلس إدارة الصندوق السنوي 
a. Names of Fund Board Members أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق .أ 

� Naif Al Saif – Chairman – Non-Independent 
Member 

� Wisam Fasihaldin - Non-Independent Member 
� Dr. Asem Al Homaidi - Independent Member 
� Mohammed Al Oyaidi - Independent Member 

 

ضو ع - رئ�س مجلس إدارة الصندوق -نا:ف آل س*ف  �
 غ9� مستقل

 عضو غ9� مستقل -ن وسام فصيح الدي �
�  @ �äعضو مستقل - د. عاصم الحم*ض 
 عضو مستقل - محمد العي*دي �

b. A brief about of the fund board members' 
qualifications 

 ن¨ذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق .ب

Naif Al-Saif: He is currently the Head of Principal 
Investments in SNB Capital. Naif joined Samba in 
February 2006. He has 15 years of experience. In Samba, 

كة  رئ�س س>ف: نا�ف آل  إدارة االس�ثمارات الخاصة لدى �>
اير  Å9ف @

�حاصل  2006األهD@ المال*ة. انضم نا:ف إ^ سام±ا ]
 Dسام±ا، تو^ نا:ف إدار  15ع @

�@ العمل ]
�ة ] Å9ة سنة من الخ
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Naif has managed the fixed income portfolio of more 
than SAR 60 billion and managed the public budget of 
SAR 225 billion. He is also the Chief Operating Officer in 
Samba London. Moreover, he is a member in Samba's 
Asset and Liability Committee. He has taken part in 
several strategic projects in developing the Saudi 
banking sector. Prior to joining Samba, he worked for 
Saudi Hollandi Bank, Derivatives Department, Treasury 
Section. Naif holds a bachelor's degree with Honors in 
Finance and Economics from King Fahd University of 
Petroleum and Minerals and MBA from Prince Sultan 
University. 
Wisam Fasihaldin: He is the Chief Financial Officer at 
Jeddah Central Development Company (A subsidiary of 
PIF). Also, he was the Chief Financial Officer at SNB 
Capital. He joined SNB Capital in 2014G. Prior to that he 
held multiple roles at Saudi National Bank. He has more 
than 20 years of experience in financial sector. He 
received an MBA degree - specialized in Finance 
University of Business & Technology (former CBA). He 
holds a Bachelor degree - specialized in Business 
Administration from King Abdulaziz University. 
Dr. Asem Al Homaidi: He is an assistant professor of 
Finance and Investment. He received PhD in Finance 
from the University of New Orleans in United States of 
America, a Master in Financial Economics from 
University of New Orleans in United States of America, 
a Master of Finance from University of Tampa, FL and 
Bachelor's degree from King Saud University in Business 
Administration (major in Finance) Excellent grade with 
First Class Honor. 
Mohammed Al Oyaidi: He is the founder of OCPAs, has 
more than 15 years of experience in the area of capital 
markets, accounting, auditing and risk management. He 
has also worked in some international companies and 
agencies such as KPMG, Ernst & Young, the World Bank 
Group and the Saudi Capital Market Authority. He 
received a Master of Business Administration from 
Oklahoma City University and a Bachelor's degree in 
Accounting from King Saud University. He was awarded 
CPA Fellowship as well as SOCPA Fellowship. Aloyaidi is 
Business Valuer certified by Saudi Authority for 
Accredited Valuers (TAQEEM). 
 

مل*ار ر3ال سعودي،  60محفظة الدخل الثا%ت والä́@ تتجاوز 
ان*ة العموم*ة الä́@ تتجاوز  � مل*ار  225%اإلضافة إ^ إدارة الم9�

� لف�ع سام±ا لندن.   رئ�س المتداول!�
|
ر3ال سعودي. وهو أ:ضا

@ سام±ا. وقد شارك 
�@ لجنة األصول والخصوم ]

�وهو عضو ]
 @
�@ العد:د من المشار3ــــع االس9́ات*ج*ة ]

� تط34ر القطاع ]
@ البنك 

�@ السعودي. ق±ل انضمامه إ^ سام±ا، عمل ]
�الم¯]

إدارة  -السعودي الهولندي، قسم المشتقات المال*ة 
@ العلوم 

�الخ3Òنة. حصل نا:ف عD درجة ال±�الور3وس ]
المال*ة واالقتصاد من جامعة الملك فهد للب9́ول والمعادن 

@ إدارة األعمال ø ما
�ل*ة من جامعة األم9� وشهادة الماجست9� ]

ف  .سلطان %مرت±ة ال=>
 

كة وسط جدة للتط34ر  : وسام فصيح الدين ̂@ ل=> المدير الما
;ات التا%عة لصندوق االس�ثمارات العامة).  (إحدى ال=>
كة األهD@ المال*ة.  <� @

�[ @̂  منصب المدير الما
|
شغل سا%قا

كة األهD@ المال*ة عام  م. شغل عدة 2014انضم إ^ �>
@ ا

�  20لبنك األهD@ السعودي. لد:ه أé9Ï من مناصب ]
|
عاما
@ إدارة 

�@ اإلدارة المال*ة. حاصل عD ماجست9� ]
�ة ] Å9من الخ

@ المملÕة الع��*ة 
�األعمال من جامعة األعمال والتكنولوج*ا ]

 Dالسعود:ة، وشهادة مراقب ت�ال*ف معتمد. وحاصل ع
@ إدارة األعمال من جامعة الملك 

�درجة ال±�الور3وس ]
 .لع3Òزع±دا

 �
{̧ الدكتور عاصم، أستاذ المال*ة  : د. عاصم الحم>

@ الفلسفة 
�واالس�ثمار المساعد. حصل عD درجة الدكتوراه ]

@ الوال:ات المتحدة األم�3ك*ة، 
�[ � �المال*ة من جامعة نيو أورلي9

 � �̂@ من جامعة نيو أورلي9 @ االقتصاد الما
�ودرجة الماجست9� ]

@ الوال:ات 
�المتحدة األم�3ك*ة، ودرجة ومن جامعة تام±ا ]

@ الوال:ات 
�@ العلوم المال*ة من جامعة تام±ا ]

�الماجست9� ]
@ جامعة الملك سعود وحصل 

�المتحدة األم�3ك*ة. درس ]
@ إدارة األعمال (تخصص المال*ة) 

�عD درجة ال±�الور3وس ]
ف األو^  .بتقدير امت*از مع مرت±ة ال=>

مؤسس مكتب العي*دي محاسبون  : محمد العي>دي
ة أé9Ï من ( Å915ومراجعون قانونيون، :متلك خ @

�) عام ]
السوق المال*ة والمحاس±ة والمراجعة وúدارة المخاطر. سبق 
@ إم  ÅÍ @û كة ة العالم*ة مثل �> Å9عض بيوت الخ% @

�له العمل ]
 @ ÅõKPMG)( وار²ست آند يونغ ،Ernst & Young)( ،

، وهيئة السوق  @̂ المال*ة السعود:ة. حصل عD والبنك الدو
ماجست9� إدارة أعمال من جامعة مدينة أو;الهوما، وشهادة 
@ المحاس±ة من جامعة الملك سعود وزمالة 

�ال±�الور3وس ]
، وزمالة الهيئة )(CPAالمحاسبون القانونيون األم�3ك*ة 
� القانونيون  ، وهو مق*م )(SOCPAالسعود:ة للمحاسب!�

� المعتمدين. مÑش«ت معتمد لدى الهيئة الس  عود:ة للمق*م!�

c. Roles and responsibilities of the Fund Board أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤول>اته .ج 
The responsibilities of the members of the fund board 
shall include the following: 
1. Approving material contracts, decisions and reports 

involving the fund. 
2. Approve a written policy in regards to the voting 

rights related to the fund assets. 

�شمل مسؤول*ات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، عD سÓ*ل 
 @Í́اآل ،̄  :المثال ال الح

 الموافقة عD جميع العقود والقرارات والتقار3ر الجوه�3ة .1
 فيها

|
 .الä́@ :كون الصندوق طرفا

اعتماد س*اسة مكت�4ة ف*ما يتعلق %حقوق التص34ت  .2
 .المتعلقة %أصول الصندوق
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3. Overseeing and, where appropriate, approving or 
ratifying any conflicts of interest the fund manager 
has identified. 

4. Meeting at least twice annually with the fund 
manager’s compliance committee or its compliance 
officer to review the fund manager’s compliance 
with all applicable rules, laws and regulations. 

5. Approving all changes stipulated in Articles (62) and 
(63) of the Investment Funds Regulations “IFRs” 
before the fund manager obtains the approval or 
notification of the unitholders and the Authority (as 
applicable). 

6. Confirming the completeness and accuracy 
(complete, clear, accurate, and not misleading), 
and compliance with the IFRs, of the Terms and 
Conditions and of any other document, contractual 
or otherwise. 

7. Ensuring that the fund manager carries out its 
obligations in the best interests of the unitholders, 
in accordance with the IFRs and the Fund’s Terms 
and Conditions. 

8. Reviewing the report that includes assessment of 
the performance and quality of services provided 
by the parties involved in providing significant 
services to the fund referred to in Paragraph (l) of 
Article (9) of IFRs, in order to ensure that the fund 
manager fulfils his responsibilities in the interest of 
unitholders in accordance with the Fund’s Terms 
and Conditions and the provisions stipulated in 
IFRs. 

9. Assessing the mechanism of the fund manager’s 
handling of the risks related to the fund’s assets in 
accordance with the fund manager’s policies and 
procedures that detect the fund’s risks and how to 
treat such risks. 

10. Have a fiduciary duty to unitholders, including a 
duty to act in good faith, a duty to act in the best 
interests of the unitholders and a duty to exercise 
all reasonable care and skill. 

11. Approving the appointment of the external Auditor 
nominated by the Fund Manager. 

12. Taking minutes of meetings that provide all 
deliberations and facts of the meetings and the 
decisions taken by the fund’s board of director. 

13. Review the report containing all complaints and the 
measures taken regarding them referred to in 
Paragraph (m) of Article (9) of IFRs, in order to 
ensure that the fund manager carries out his 
responsibilities in a way that serves the interest of 
unitholders in accordance with the Fund’s Terms 
and Conditions and what contained in this 
Regulation. 

، الموافقة أو المصادقة  .3
|
اف، ومä́ ;ان ذلك مناس±ا اإل�>

 
|
عD أي تعارض مصالح :فصح عنه مدير الصندوق وفقا

 .لالئحة صناديق االس�ثمار
 عD األقل  .4

|
� سن34ا مع لجنة المطا%قة االجتماع مرت!�

ام لدى مدير الصندوق أو مسؤول المطا%قة  �واالل9́
ام مدير الصندوق %جميع  �ام لد:ه، للتأÏد من ال9́ �واالل9́

 .اللوائح واألنظمة المت±عة
5.  @

�ات المنصوص عليها ] الموافقة عD جميع التغي9�
) � ) من الئحة صناديق االس�ثمار وذلك 63) و (62المادت!�

الصندوق عD موافقة مال�@ الوحدات ق±ل حصول مدير 
 .والهيئة أو إشعارهم (حيثما ينطبق)

وط وأح�ام الصندوق وأي  التأÏد من اÏتمال .6 ودقة �>
ه) يتضمن إفصاحات م س�ند آخر (سواء أæان عقدا| أم غ9�

تتعلق %الصندوق ومدير الصندوق وúدارته للصندوق، 
 إ^ التأÏد من توافق ما سبق مع أح�ام الئح

ً
ة إضافة

 .صناديق االس�ثمار
التأÏد من ق*ام مدير الصندوق %مسؤول*اته %ما :حقق  .7

وط وأح�ام الصندوق،   ل=>
|
مصلحة مال�@ الوحدات وفقا

 .وأح�ام الئحة صناديق االس�ثمار
االطالع عD التق�3ر المتضمن تقي*م أداء وجودة  .8

الخدمات المقدمة من األطراف المعن*ة بتقد:م الخدمات 
@ الفقرة (ل) من المادة الجوه�3ة للصند

�وق المشار إل*ه ]
) من الئحة صناديق االس�ثمار؛ وذلك للتأÏد من ق*ام 9(

مدير الصندوق %مسؤول*اته %ما :حقق مصلحة مالك 
@ الئحة 

�وط وأح�ام الصندوق وما ورد ]  ل=>
|
الوحدات وفقا

 .صناديق االس�ثمار
تقي*م آل*ة تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة  .9

 لس*اسات وúجراءات مدير %أ
|
صول الصندوق وفقا

الصندوق ح*ال رصد المخاطر المتعلقة %الصندوق 
 .وك*ف*ة التعامل معها

العمل %أمانة وحسن ن*ة واهتمام ومهارة وعنا:ة وحرص  .10
 .و�ما :حقق مصلحة مال�@ الوحدات

� مراجع الحسا%ات %عد ترش*حه من  .11 الموافقة عD تعي!�
 .ق±ل مدير الصندوق

محا¹� االجتماعات الä́@ �شتمل عD جميع وقائع تدو3ن  .12
االجتماعات والقرارات الä́@ اتخذها مجلس إدارة 

 .الصندوق
االطالع عD التق�3ر المتضمن جميع الش�اوى  .13

@ الفقرة (م) من 
�واإلجراءات المتخذة ح*الها المشار إل*ه ]

) من الئحة صناديق االس�ثمار؛ وذلك للتأÏد من 9المادة (
لصندوق %مسؤول*اته %ما :حقق مصلحة مال�@ ق*ام مدير ا

@ الئحة 
�وط وأح�ام الصندوق وما ورد ]  ل=>

|
الوحدات وفقا

 صناديق االس�ثمار. 
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d. Remuneration of fund board members اف¹ت أعضاء مجلس إدارة الصندوق .دºم 
Each member of the Fund's independent Board of 
Directors receives SAR (140) thousand annually, divided 
by the number of open-ended public investment funds 
managed by the Fund Manager and supervised by the 
Fund Board. 
 

� عضو مجلس إدارة الصندوق المستقل (ýألف 140يتقا (
 مقسمة عD عدد الصناديق العامة المفتوحة 

|
ر3ال سن34ا

ف عليها المجلسالمدارة من ق±ل  <=þ @ä́مدير الصندوق وال . 

e. A statement of any conflict or potential conflict of 
interest between the interests of a fund board 
member and the interests of the fund 

} مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق  .ه تعارض المصالح ب¼�

 ومصالح الصندوق

Members of the Fund Board may be members of other 
funds that may seek investment objectives similar to 
those of the Fund. Therefore, in the exercise of its 
business, a member of the Fund Board may find himself 
in a situation of potential conflict of duties or interests 
with one or more funds. However, in such cases, the 
member shall take into account his obligations to act in 
the best interests of the Unitholders to the maximum 
practicable extent and not to overlook his obligations to 
his other clients when he considers any investment that 
may involve a potential conflict of interest, and in 
situations requiring voting, that Member shall refrain 
from doing so. To the date of issuing the Terms and 
Conditions, there is no significant business or other 
interest to the members of the Fund Board, which is 
likely to conflict with the interests of the Fund. 

:جوز ألعضاء مجلس إدارة الصندوق أن :كونوا أعضاء من 
 اس�ثمار3ة مماثلة 

|
� آلخر لصناديق أخرى قد تÑشد أهدافا ح!�

لتلك الخاصة %الصندوق. ولذلك، فمن الممكن أن :جد أحد 
@ نطاق ممارسته ألعماله،  أعضاء

�مجلس إدارة الصندوق، ]
@ الواج±ات أو 

�@ موقف ينطوي عD تعارض محتمل ]
�أنه ]

 @
�ÿأي حال، ف Dمن الصناديق. وع é9Ïالمصالح مع واحد أو أ

اماته  �تلك الحاالت سوف يراà@ عضو مجلس اإلدارة ال9́
 � ̄ف %ما :حقق أق� مصالح مال�@ الوحدات المعني!� %الت

اماته تجاه إ^ أق� �، وعدم إغفال ال9́
|
 درجة ممكنة عمل*ا

 Dعمالئه اآلخ�3ن عند االطالع %أي اس�ثمار قد ينطوي ع
@ الحاالت الä́@ تتطلب 

�@ المصالح، و]
�تعارض محتمل ]

 أنه إ^ 
|
التص34ت سوف :متنع ذلك العضو عن ذلك. علما

وط واألح�ام، ال يوجد أي ²شاط عمل أو  تار3ــــخ إعداد ال=>
رى مهمة ألعضاء مجلس إدارة الصندوق أو مصلحة أخ

أعضاء مجلس إدارة الصندوق ُ:حتمل تعارضها مع مصالح 
 الصندوق. 

 

f. A statement showing all the funds boards that the 
relevant board member is participating in 

جدول يوضح جميع مجالس إدارة الصناديق ال̂¤� Áشارك  .و

 الصندوقفيها عضو مجلس 

 اسم الصندوق � العضو 

نا�ف آل 
 س>ف
Naif 

Al-Saif 

وسام فصيح 
 الدين 

Wisam 
Fasihaldin 

د. عاصم 
 �

{̧  الحم>
Dr. Asem 

AlHomaidi 

 محمد العي>دي
Mohammed 

Al Oyaidi 
Fund’s/ Member’s Name 

@ للنمو والدخل Å�*الخل @Dصندوق األه ✓ ✓ ✓ ✓ 
SNB Capital GCC Growth 
and Income Fund 

 ✓ ✓ ✓ ✓ صندوق األهD@ العالÉ@ لل�3ت
SNB Capital Global REITs 
Fund 

صـــــــــــــــنــدوق األهD@ القــا%ض لصـــــــــــــــنــاديق 
 ✓ ✓ ✓ ✓ االس�ثمار العقار3ة المتداولة

SNB Capital Fund of REITs 
Fund 

صـــــــــــــــــنـــــــدوق األهـــD@ الـــمـــرن لـــألســـــــــــــــــهـــم 
 ✓ ✓ ✓ ✓ السعود:ة

SNB Capital Freestyle 
Saudi Equity Fund 

;ــات  صـــــــــــــــنــدوق األهD@ ألســـــــــــــــهم الـ=ــــــــــــــ>
ة والمتوسطة  ✓ ✓ ✓ ✓ السعود:ة الصغ9�

SNB Capital Saudi Small 
and Mid-Cap Equity Fund 

صـــــــــــــــنـــــــدوق األهD@ العـــــــالÉ@ للرعـــــــا:ـــــــة 
 ✓ ✓ ✓ ✓ الصح*ة

SNB Capital Global Health 
Care Fund 

صـــــــــــــــنــدوق األهD@ للمتــاجرة %ــاألســـــــــــــــهم 
 ✓ ✓ ✓ ✓ الخل*ج*ة

SNB Capital GCC Trading 
Equity Fund 

صـــــــــــــــنــدوق األهD@ للمتــاجرة %ــاألســـــــــــــــهم 
 ✓ ✓ ✓ ✓ السعود:ة

SNB Capital Saudi Trading 
Equity Fund 
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 اسم الصندوق � العضو 

نا�ف آل 
 س>ف
Naif 

Al-Saif 

وسام فصيح 
 الدين 

Wisam 
Fasihaldin 

د. عاصم 
 �

{̧  الحم>
Dr. Asem 

AlHomaidi 

 محمد العي>دي
Mohammed 

Al Oyaidi 
Fund’s/ Member’s Name 

صـــــــــــندوق األهD@ لمؤ�> أســـــــــــهم آســـــــــــ*ا 
 ✓ ✓ ✓ ✓ وال±اس*ف*ك

SNB Capital Asia Pacific 
Index Fund 

صـــندوق األهD@ لمؤ�> أســـهم األســـواق 
 ✓ ✓ ✓ ✓ الناشئة

SNB Capital Emerging 
Markets Index Fund 

صـــــــــــــندوق األهD@ لمؤ�> أســـــــــــــهم أم��3ا 
 ✓ ✓ ✓ ✓ الشمال*ة

SNB Capital North America 
Index Fund 

 ✓ ✓ ✓ ✓ صندوق األهD@ لمؤ�> أسهم أورو�ا
SNB Capital Europe Index 
Fund 

 SNB Capital Sovereign    ✓ صندوق األهD@ للصكوك الس*اد:ة
Sukuk Fund 

 @ �äسدكو للتط34ر السك @Dصندوق األه   ✓ ✓ 
AlAhli SEDCO Residential 
Development Fund 

 AlAhli REIT Fund (1) ✓    )1صندوق األهD@ ر3ت (
 AlAhli Makkah Hospitality ✓    صندوق األهD@ للض*افة %مكة المكرمة

Fund 
 SNB Capital Real Estate ✓    صندوق األهD@ العقاري

Fund 
  

g. Topics discussed and issued resolutions, as well as the 
fund performance and fund achievement of its 
objectives 

الموضوعات ال̂¤� تمت مناقشتها والقرارات الصادرة  .ز

� ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق 
Åشأنها Xما »}

 ألهدافه

The Fund's Board of Directors held three meetings 
during 2021. The following is a summary of the key 
decisions approved and the matters discussed by the 
Fund’s Board of Directors: 
- Fund’s objectives achievement and performance 

review. 
- Risks related to the funds; including: liquidity, 

market, and operational risks. 
- Ensuring fund’s compliance to all applicable rules 

and regulations. 

عقد مجلس إدارة الصندوق ثالثة اجتماعات خالل العام 
 م2021

|
ألهم القرارات الä́@ تم إقرارها  ، وف*ما :D@ ملخصا

والمواضيع الä́@ تمت مناقشتها من ق±ل مجلس إدارة 
 :الصندوق

 . مناقشة تحقيق الصندوق ألهدافه وأدائه خالل العام -
@ ذلك مخاطر  -

�المخاطر المتعلقة %الصندوق %ما ]
 . السيولة، السوق، وال�شغ*ل

ام الصناديق %لوائح هيئة السوق المال*ة مع  - �ال9́
اممسؤول ال � . مطا%قة واالل9́

 
 

  

C) Fund Manager مدير الصندوق  )ج 

  

1) Name and address of the Fund Manager 1( اسم مدير الصندوق، وعنوانه 
SNB Capital Company 
King Saud Road, P.O. Box 22216, Riyadh 11495,  
Saudi Arabia 
Tel: +966 920000232 
Website: www.alahlicapital.com 
 
 

كة  � المال>ة_�� األه
 ، 11495، ال�3اض 22216ط�3ق الملك سعود، ص.ب. 

 المملÕة الع��*ة السعود:ة
 +966 920000232هاتف: 
@  الموقع

�Í9́وÕاإلل :www.alahlicapital.com 
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2) Names and addresses of Sub-Manager / Investment 
Adviser  

أو مس3شار&ن االس3ثمار (إن /اسم  وعنوان مدير الصندوق من ال¨اطن و )2
 وجد)

None.  ال يوجد . 

3) Investment Activities during the period 3( ة أÇشطة االس3ثمار خالل الف̂
The Fund’s activities were carried out as per the Fund’s 
investment objective, Fund’s terms and conditions guidelines, 
and applicable rules and regulations. Moreover, the Fund 
maintained adequate level of diversification to achieve its 
investment objective while complying with internal limits as 
well as regulatory guidelines. 

 االس�ثمار3ةمتوافقة مع أهداف الصندوق  االس�ثمار3ةجميع أ²شطة الصندوق 
� الä́@ :خضع لها. حافظ الصندوق  وط وأح�ام الصندوق ومع القوان!� ومع �>

@ من التن4ع 
�الذي مكن الصندوق من تحقيق أهدافه  االس�ثماريعD مستوى ;ا]

ام %اإلجراءات الداخل*ة و  �ثمار3ة معاالس  �3ع*ة. االل9́  األنظمة ال�=>
 

4) Performance 4( ة تق'&ر األداء خالل الف̂

Fund Performance 42.66% 
Benchmark Performance  19.90% 

 %42.66 أداء الصندوق
 %19.90  أداء المــــــــؤشــــــر

 

The fund outperformed the benchmark by 2276 bps.  نقطة أساس.  2276تفوق أداء الصندوق عن أداء المؤ�> %فارق 

5) Terms & Conditions Material Changes 5( ام الصندوقºوط وأح �_ �
ات حدثت »} � تغ

1. Update Information regarding: Fund Manger’s Board of 
Directors, Financial Disclosure, Fund's Performance, and 
Fund Manger’s Financial Result. 

2. Change in the membership of the Fund’s Board of 
Directors:  
a. Resignation of Mr. Mohammed Alali and Mr. 

Mohammed AlSaggaf. 
b. Appointments of Mr. Naif Al-Saif and Mr. Abduljabar 

Alabduljabar. 
3. Non-fundamental Changes: Change the fund’s English 

name, Update Fund Manager Information, Update Sharia 
Committee Name – Members - and Guidelines, Update the 
info of Fund Manager Board of Directors – the members’ 
bio and their memberships. 

4. Change in the membership of the fund’s board of directors:  
a. Resignation of Mr. Abduljabar Alabduljabar. 
b. Appointment of Mr. Wisam Fasihaldin. 

 ملخص ،مدير الصندوق: مجلس إدارة المتعلقة %ـ معلوماتالتحد:ث  .1
̂@ اإل لمدير ، أداء الصندوق، وملخص المعلومات المال*ة فصاح الما

 . الصندوق
@ عض34ة مجلس إدارة الصندوق:  .2

� تغي9� ]
 

 حمد العD@ واألستاذø محمد السقاف. استقالة األستاذø م  .أ
� األستاذø نا:ف الس*ف واألستاذø ع±دالج±ار الع±دالج±ار.  .ب  تعي!�

 
 
ات غ9� أساس*ة: تغي9� اسم الصندوق % .3 3اللغة تغي9� � تحد:ث  ة،اإلنجل9�

ع*ة، معلومات مدير الصندوق   - األعضاء – تحد:ث اسم الهيئة ال=>
ع*ة ؛ ن±ذة مدير الصندوقمجلس إدارة معلومات تحد:ث  ،المعاي9� ال=>

 عن األعضاء وعض34اتهم. 
 
@ عض34ة مجلس إدارة الصندوق:  .4

� تغي9� ]
 . استقالة األستاذø ع±دالج±ار الع±دالج±ار  .أ

� األستاذø وسام فصيح الدين.   .ب  تعي!�

6) Any other information that would enable unitholders to 
make an informed judgment about the fund’s activities 
during the period 

� الوحدات من اتخاذ قرار  )6Éن مال
Ê
مك

ُ
أي معلومة أخرى من شأنها أن ت

� ع� معلومات �اف>ة Åشأن أÇشطة الصندوق خالل الف̂ة
 مدروس ومب¤}

SNB Capital has included all necessary information that would 
enable unitholders to make an informed judgment about the 
fund’s activities during the period. 

ور3ة الä́@ تمكن مال�@  �̄ � جميع المعلومات ال قامت األهD@ المال*ة بتضم!�
@ عD معلومات ;اف*ة �شأن أ²شطة  �äالوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومب

 الصندوق خالل الف9́ة. 

7) Investments in other Investment Funds 7( صناديق اس3ثمار&ة أخرى �
 االس3ثمار »}

The fund does not invest substantially in other investment 
funds. 

@  كب9�  �ش�ل þس�ثمر الصندوق لم
� . اس�ثمار3ة أخرى صناديق ]

8) Special commission received by the fund manager during 
the period 

 العموالت الخاصة ال̂¤� حصل عليها مدير الصندوق خالل الف̂ة  )8

No special commissions were received during the period.  أي عموالت خاصة خالل الف9́ة. لم :حصل مدير الصندوق Dع 
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9) Any other data and other information required by 
Investment Fund Regulations to be included in this report 

أي ب>انات ومعلومات أخرى أوج¨ت الئحة صناديق االس3ثمار  )9
 تضمينها بهذا التق'&ر

a. Conflict of Interests المصالح  .أ �
 تعارض »}

- Participating in the IPO of International Company 
for Water and Power Projects (ACWA Power), 
whereas SNB Capital Company is one of the 
Underwriters and Potential Investors. The fund 
board approval was obtained. 

- Participating in the IPO of Saudi Tadawul Group 
Holding Company whereas SNB Capital Company 
is the Lead Manager and one of the Financial 
Advisors, Book-Runners and Underwriters. The 
fund board approval was obtained. 

- Participating in the IPO of Arabian Internet and 
Communications Services Co. (Solutions by STC) 
whereas SNB Capital Company is one of the 
Financial Advisors, Book-Runners and 
Underwriters. The fund board approval was 
obtained. 
 

كة أعمال الم*اه والطاقة الدول*ة (أÏوا  - @ اÏتتاب �>
�المشاركة ]

كة األهD@ المال*ة أحد متعهدو التغط*ة  %اور)، ح*ث أن �>
. وقد تم الحصول عD موافقة  � والمس�ثم�3ن المحتمل!�

 مجلس إدارة الصندوق عD ذلك. 
 

كة مجموعة تداول  - @ اÏتتاب �>
�السعود:ة القا%ضة المشاركة ]

كة األهD@ المال*ة ã@ مدير االÏتتاب وأحد  ح*ث أن �>
المس�شارون الماليون ومديرو سجل االÏتتاب ومتعهدو 
التغط*ة وقد تم الحصول عD موافقة مجلس إدارة الصندوق 

 عD ذلك. 
كة الع��*ة لخدمات اإلن9́نت  - @ اÏتتاب �>

�المشاركة ]
كة األهD@ الم ال*ة أحد المس�شارون واالتصاالت ح*ث أن �>

الماليون ومديرو االÏتتاب ومتعهدو التغط*ة وقد تم الحصول 
 عD موافقة مجلس إدارة الصندوق عD ذلك. 

 

b. Fund Distribution During The Year توز&عات الصندوق خالل العام .ب 
No income or dividends have been distrusted    among 
Unitholders. 
 

 لم يتم توز3ــــع أي دخل وأر�اح عD مال�@ الوحدات                   

c. Incorrect Valuation or Pricing ج.  �� التق*&م وال3سع
 خطأ »}

None. 
 

 . يوجد  ال  
 

d. Investment Limitation Breaches مخالفة قيود االس3ثمار .د 

None.    .ال يوجد 
10) Period for the management of the person registered as 

fund manager 
 مدة إدارة الشخص المسجل �مدير للصندوق )10

Since August – 2020.  م2020 –منذ أغسطس . 
11) A disclosure of the expense ratio of each underlying fund 

at end of year and the weighted average expense ratio of 
all underlying funds that invested in (where applicable) 

ت �ّل صندوق بنها�ة العام والمتوسط إلفصاح عن Çس¨ة موفاا )11
المرّجح ل©س¨ة موفات �ل الصناديق الرئ�سة المس3ثمر فيها (حيثما 

 ينطبق)

N/A.  .ال ينطبق 

  

D) Custodian الحفظ )د {  أم¼�

  

1) Name and address of custodian 1( الحفظ، وعنوانه {  اسم أم¼�
AlBilad Investment Company  
King Fahad Road, P.O. Box 140, Riyadh 11411,  
Saudi Arabia 
Tel: +966 92000 3636 
Website: www.albilad-capital.com 
 

كة ال¨الد لالس3ثمار  �_ 
 ، 11411، ال�3اض 140ط�3ق الملك فهد، ص.ب. 
 المملÕة الع��*ة السعود:ة

 +966 92000 3636هاتف: 
 : @

�Í9́وÕالموقع اإللomcapital.c-www.albilad 
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2) Custodian’s duties and responsibilities 2( الحفظ {  واج¨ات ومسؤول>ات أم¼�
- Notwithstanding the delegation by a custodian to one or 

more third parties under the provisions of Investment 
Funds Regulations or the Capital Market Institutions 
Regulations, the custodian shall remain fully responsible 
for compliance with its responsibilities in accordance to 
the provisions of Investment Funds Regulations.  

- The custodian shall be held responsible to the fund 
manager and unitholders for any losses caused to the 
investment fund due to the custodian fraud, negligence, 
misconduct or willful default. 

- The custodian shall be responsible for taking custody and 
protecting the fund's assets on behalf of unitholders, and 
taking all necessary administrative measures in relation to 
the custody of the fund's assets. 

 ألح�ام الئحة صناديق  -
|
اماته وفقا �� الحفظ مسؤوً� عن ال9́ :عد أم!�

 
|
االس�ثمار، سواء قام بتأد:ة مسؤول*اته �ش�ل م±ا�> أم ;لف بها طرفا ثالثا

اديق االس�ثمار أو الئحة مؤسسات السوق %موجب أح�ام الئحة صن
 المال*ة. 

� الحفظ مسؤوً� تجاه مدير الصندوق ومال�@ الوحدات عن  - :عد أم!�
̄فه المتعمد  خسائر الصندوق الناجمة �سèب احت*اله أو إهماله أو سوء ت

ه المتعمد.   أو تقص9�
� الحفظ مسؤوً� عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح  - :عد أم!�

وحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع اإلجراءات اإلدار3ة مال�@ ال
 الالزمة ف*ما يتعلق %حفظ أصول الصندوق. 

  

E) Fund Operator مشغل الصندوق )ه 

  

1) Name and address of fund operator 1( اسم مشغل الصندوق، وعنوانه 

SNB Capital Company 
King Saud Road, P.O. Box 22216, Riyadh 11495,  
Saudi Arabia 
Tel: +966 920000232 
Website: www.alahlicapital.com 

كة  � المال>ة_�� األه
 ، 11495، ال�3اض 22216ط�3ق الملك سعود، ص.ب. 

 المملÕة الع��*ة السعود:ة
 +966 920000232هاتف: 
@  الموقع

�Í9́وÕاإلل :www.alahlicapital.com 
2) Operator’s duties and responsibilities 2( واج¨ات ومسؤول>ات مشغل الصندوق 

- In relation to investment funds, the fund operator shall be 
responsible for operating the investment fund. 

- The fund operator must maintain the books and records 
related to the operation of the fund it operates. 

- The fund operator must establish a register of unitholders 
and must maintain it in the Kingdom in accordance to the 
Investment Funds Regulations. 

- The fund operator shall be responsible for the process of 
dividends distribution (if available) to unitholders. 

- The fund operator must process requests for subscriptions 
or redemption according to the fund’s Terms & Conditions. 

- The fund operator shall be responsible for calculating the 
price of the units and valuing the assets of the fund. In so 
doing, the fund operator shall conduct a full and fair 
valuation according to the fund’s Terms & Conditions. 

 :كون مشغل الصندوق مسؤوً� عن �شغ*ل الصندوق.  -
%االحتفاظ %الدفاتر والسجالت ذات الصلة :قوم مشغل الصندوق  -

 ب�شغ*ل الصندوق. 
:قوم مشغل الصندوق ب�عداد وتحد:ث سجّل %مال�@ الوحدات وحفظه  -

 لمتطل±ات الئحة صناديق االس�ثمار. 
|
@ المملÕة وفقا

�[ 
 )إن وجدت(ُ:عّد مشغل الصندوق مسؤوً� عن عمل*ة توز3ــــع األر�اح  -

 @
�وط و حسب س*اسة التوز3ــــع المنصوص عليها ]  . الصندوق أح�ام�>

-  @
�:قوم مشغل الصندوق ب�جراءات االش9́اك حسب المنصوص عليها ]

وط و   . الصندوق أح�ام�>
-  íًام; 

|
ُ:عدُّ مشغل الصندوق مسؤوً� عن تقي*م أصول الصندوق تقي*ما

 @
�وط و وعادً� وحساب سعر وحدات الصندوق حسب ما ورد ]  مأح�ا�>

 . الصندوق
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F) Auditor ات )وXمراجع الحسا 

  

Name and Address of Auditor ات، عنوانهXاسم مراجع الحسا 
KPMG Al Fozan & Partners 
Riyadh Front – Airport Road P.O Box.  92876, Riyadh 11663, 
Saudi Arabia 
Tel: +966118748500 
Website: www.kpmg.com/sa 

� ام  Ö| ��اه× � الفوزان و_� ÖÙ 
 ،11663، ال�3اض 92876المطار ص.ب  ط�3ق –واجهة ال�3اض 

 المملÕة الع��*ة السعود:ة 
 +966118748500هاتف: 

 : @
�Í9́وÕالموقع اإللwww.kpmg.com/sa 

  

G) Financial Statements القوائم المال>ة )ز 

As shown below in the financial statements section. قسم القوائم المال*ة أدناه  ;ما هو موضح @
�[ . 

  

Annex - Exercised Voting Rights  لتص*&ت السن*&ةممارسات ا -ملحق 

كة    ال��
تار&ــــخ الجمع>ة 

العموم>ة 
 (م>الدي)

تار&ــــخ الجمع>ة 
العموم>ة 
 (هجري)

 بنود التص*&ت قرار التص*&ت 

كة الحمادي  <�
 للتنم*ة واإلس�ثمار

التص34ت عD توص*ة مجلس اإلدارة بتوز3ــــع أر�اح نقد:ة عD  نعم 05/05/1443 9/12/2021
 @

�� عن السنة المال*ة المنته*ة ] م %م±لغ 31/12/2021المساهم!�
% ) 6ر3ال ) للسهم ما :عادل (  0.6مليون ر3ال ) بواقع (  72قدره ( 

 � من الق*مة االسم*ة للسهم عD أن تكون أحق*ة األر�اح للمساهم!�
� لألسهم بنها: �!Õكة المال ة تداول يوم انعقاد الجمع*ة العامة لل=>

كة مركز إ:داع األوراق  كة لدى �> @ سجل مساهÉ@ ال=>
�والمق*دين ]

@ يوم تداول :D@ تار3ــــخ االستحقاق
�Íنها:ة ثا @

�، المال*ة )مركز اإل:داع( ]
 .
|
 %أنه س
تم تحد:د تار3ــــخ توز3ــــع األر�اح الحقا

|
 علما

بتوز3ــــع أر�اح مرحل*ة �ش�ل  التص34ت عD تف34ض مجلس اإلدارة نعم
 @̂   م 2022نصف سنوي أو ر�ــع سنوي عن العام الما

كة ك*مائ*ات  <�
 الميثانول

 ±د هللا عD@ الصانع ع -1 04/04/1443 09/11/2021
±د السالم بن مزروع ع -2

 المزورع 
ا� بن ع±د الرحمن : -3

 اللح*دان 
 ش*د سل*مان الرش*د ر  -4

� للدورة التص34ت عD انتخاب مجلس  � المرشح!� اإلدارة من ب!�
ثالث سنوات  م ومدتها 2021-11-12القادمة والä́@ ت±دأ من تار3ــــخ 
ة الذات*ة ام (مرفق 2024-11-11م*الد:ة، ح*ث تÑت�@ بتار3ــــخ  لس9�

( �  للمرشح!�

التص34ت عD �شك*ل لجنة المراجعة وتحد:د مهامها وضوا%ط  نعم
-11-12عملها وم�اف«ت أعضائها للدورة الجد:دة ابتداًء من تار3ــــخ 

@ تار3ــــخ 2021
� 2024-11-11م وحä́ انتهاء الدورة ]

|
%أن  م، علما

هم الذات*ة) هم : أ � (المرفقة س9�  إبراه*مألستاذø سعد ا -المرشح!�
 ب

|
د الرحمن أل الشيخ عضوا| ع±د هللا ع± ø األستاذ  -المش4ح رئ�سا

 ألستاذø خالد ع±د الع3Òز الحوشان عضوا| ا -ت
@  نعم

�التص34ت عD تف34ض مجلس اإلدارة لدورته الجد:دة الä́@ ت±دأ ]
ة الجمع*ة العامة العاد:ة %ال9́خ*ص م %صالح*2021-11-12تار3ــــخ 

@ الفقرة (
�� من 1الوارد ] ;ات ) من المادة الحاد:ة والس±ع!� نظام ال=>

وذلك لمدة عام من تار3ــــخ موافقة الجمع*ة العامة أو حä́ نها:ة دورة 
 @

�وط الواردة ]  لل=>
|
مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق. وفقا

;ات  الضوا%ط واإلجراءات التنظ*م*ة الصادرة تنف*ذا| لنظام ال=>
;ات المساهمة المدرجة.   الخاصة �=>

كة السعود:ة  ال=>
 للخدمات األرض*ة

@  نعم 22/10/1442 3/6/2021
�̂@ المنت�@ ]  31التص34ت عD تق�3ر مجلس اإلدارة للعام الما

 Å9سمþم2020د 
@  نعم

�̂@ المنت�@ ] التص34ت عD تق�3ر مراجع الحسا%ات عن العام الما
31  Å9سمþم2020د 
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@  نعم
�̂@ المنت�@ ] دþسمÅ9  31التص34ت عD القوائم المال*ة للعام الما

 م2020
̂@  نعم التص34ت عD إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام الما

 @
� م2020دþسمÅ9  31المنت�@ ]

كة الدكتور محمد  <�
;اه "   BDOالعمري و �>

 � كة من ب!� @ لل=> Åõمراجع الحسا%ات الخار � التص34ت عD تعي!�
� بناًء عD توص*ة لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة  المرشح!�

@ والثالث والرابع والسن34ة وتدقيق 
�Íالقوائم المال*ة وذلك لل��ــع الثا

 م وتحد:د أتعا%ه2022م و ال��ــع األول من العام 2021من العام 
øفهد بن حمزة  نعم �� ال�اب́! التص34ت عD قرار مجلس اإلدارة بتعي!�

عضوا| (تنف*ذي) %مجلس اإلدارة ابتداًء من تار3ــــخ تعي
نه  –سندي 
æمال دورة المجلس حä́ تار3ــــخ انتهاء الدورة إلم، 01-02-2021

ة الذات*ة)2022-06-05الحال*ة والمنته*ة بتار3ــــخ   م. (مرفق الس9�
التص34ت عD تف34ض مجلس اإلدارة %صالح*ة الجمع*ة العامة  نعم

@ الفقرة (
�) من المادة الحاد:ة والس±عون 1العاد:ة %ال9́خ*ص الوارد ]

;ات، وذلك لمدة عام من تار3ــــخ موافقة الجمع*ة العامة  من نظام ال=>
المفوض أيهما أسبق، وذلك  اإلدارةالعاد:ة أو حä́ نها:ة دورة مجلس 

@ الضوا%ط 
�وط الواردة ]  لل=>

|
التنظ*م*ة الصادرة  واإلجراءاتوفقا

;ات المساهمة المدرجة ;ات الخاصة �=>  تنف*ذا| لنظام ال=>
كة  نعم كة وال=> � ال=> التص34ت عD األعمال والعقود الä́@ س�تم ب!�

ان األسا�@  لعضو المجلس كون كورف*ات�س  والä́@ السعود:ة للط9�
ان أد:ل والمملوكة  كة ط9� ة فيها ح*ث :عمل �=> مصلحة غ9� م±ا�>

% للمؤسسة، وã@ ع±ارة عن تقد:م خدمات المناولة 100بÑس±ة 
 
|
@ مطارات المملÕة علما

�@ عام األرض*ة ]
�م 2020 %أن التعامالت ]

 مع العلم %أن هذه  629,222,707%ق*مة 
|
ر3ال سعودي سن34ا

وط تفض*ل*ة  التعامالت تتم عD أسس تجار3ة و�دون �>
كة  نعم كة و �> � ال=> التص34ت عD األعمال والعقود الä́@ س�تم ب!�

الخطوط السعود:ة للشحن المحدودة والä́@ لعضو المجلس كون  
ان أد:ل  كورف*ات�س كة ط9� ة فيها، ح*ث :عمل �=> مصلحة غ9� م±ا�>

% للمؤسسة، وã@ ع±ارة عن تقد:م خدمات 100والمملوكة بÑس±ة 
@ عام 

� %أن التعامالت ]
|
@ مطارات المملÕة، علما

�المناولة األرض*ة ]
 مع العلم %أن هذه  19,339,647م %ق*مة 2020

|
ر3ال سعودي سن34ا

وط تفض*ل*ةالتعامالت تتم عD أسس تجار3ة و   �دون �>
كة  نعم كة و ال=> � ال=> التص34ت عD األعمال والعقود الä́@ س�تم ب!�

ان والä́@ لعضو المجلس كون   السعود:ة لهندسة وصناعة الط9�
ان أد:ل  كة ط9� ة فيها، ح*ث :عمل �=> كورف*ات�س مصلحة غ9� م±ا�>

% للمؤسسة، وã@ ع±ارة عن تقد:م خدمات 100والمملوكة بÑس±ة 
@ عام 

� %أن التعامالت ]
|
@ مطارات المملÕة علما

�المناولة األرض*ة ]
 مع العلم %أن  108,165,488م %ق*مة 2020

|
ر3ال سعودي سن34ا

وط تفض*ل*ة  هذه التعامالت تتم عD أسس تجار3ة و�دون �>
ان  نعم كة ط9� كة و �> � ال=> التص34ت عD األعمال والعقود الä́@ س�تم ب!�

والä́@ لعضو المجلس كون كورف*ات�س  (SPAالسعود:ة الخاص (
ان أد:ل والمملوكة  كة ط9� ة فيها، ح*ث :عمل �=> مصلحة غ9� م±ا�>

% للمؤسسة، وã@ ع±ارة عن تقد:م خدمات المناولة 100بÑس±ة 
@ عام 

� %أن التعامالت ]
|
م %ق*مة 2020األرض*ة علما
 مع العلم %أن هذه التعامالت تتم 12,159,031

|
ر3ال سعودي سن34ا

وط تفض*ل*ةع  D أسس تجار3ة و�دون �>
كة  نعم كة و �> � ال=> التص34ت عD األعمال والعقود الä́@ س�تم ب!�

خدمات األسطول المل�@ والä́@ لعضو مجلس اإلدارة كون كورف*ات�س 
ان أد:ل والمملوكة  كة ط9� ة فيها، ح*ث :عمل �=> مصلحة غ9� م±ا�>

مات المناولة % للمؤسسة، وã@ ع±ارة عن تقد:م خد100بÑس±ة 
@ عام 

� %أن التعامالت ]
|
@ مطارات المملÕة علما

�م 2020األرض*ة ]
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 مع العلم %أن هذه  77,773,226%ق*مة 
|
ر3ال سعودي سن34ا

وط تفض*ل*ة  التعامالت تتم عD أسس تجار3ة و�دون �>

ان  نعم كة ط9� كة و �> � ال=> التص34ت عD األعمال والعقود الä́@ س�تم ب!�
 @ä́ة أد:ل وال لعضو مجلس اإلدارة كون كورف*ات�س مصلحة غ9� م±ا�>

ان أد:ل والمملوكة بÑس±ة  كة ط9� % 100فيها ، ح*ث :عمل �=>
 @

�للمؤسسة، وã@ ع±ارة عن تقد:م خدمات المناولة األرض*ة ]
@ عام 

� %أن التعامالت ]
|
م %ق*مة 2020مطارات المملÕة علما

 مع العلم %أن هذه 81,050,686
|
التعامالت تتم  ر3ال سعودي سن34ا

وط تفض*ل*ة  عD أسس تجار3ة و�دون �>
كة األمد  األعمالالتص34ت عD  نعم كة و �> � ال=> والعقود الä́@ س�تم ب!�

السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والمملوكة 
كة 50بÑس±ة  ألعضاء المجلس المهندسø خالد  والä́@ % لل=>

 @ �äصالح حف øوالمهندس � øفهد سندي مصلحة البوعين!� �و ال�اب́!
 @ã كة األمد ، و ة فيها ح*ث þشغلون عض34ة مجلس �> غ9� م±ا�>
@ مطارات المملÕة، علما 

�ع±ارة عن تقد:م خدمات المناولة األرض*ة ]
@ عام 

�ر3ال سعودي 1,499,130م %ق*مة 2020%أن التعامالت ]
 Dمع العلم %أن هذه التعامالت تتم ع 

|
تجار3ة و�دون  أسسسن34ا

 <� @D*وط تفض 
كة  نعم كة وال=> � ال=> التص34ت عD األعمال والعقود الä́@ س�تم ب!�

السعود:ة القا%ضة، والä́@ لعضو المجلس كون كورف*ات�س مصلحة 
ان أد:ل والمملوكة بÑس±ة  كة ط9� ة فيها، ح*ث :عمل �=> غ9� م±ا�>

100 � % للمؤسسة، وã@ ع±ارة عن تقد:م خدمات إعارة الموظف!�
 %أن 

|
@ عام علما

�ر3ال  11,678,728م %ق*مة 2020التعامالت ]
 مع العلم %أن هذه التعامالت تتم عD أسس تجار3ة 

|
سعودي سن34ا

وط تفض*ل*ة  و�دون �>
كة األمد  األعمالالتص34ت عD  نعم كة و �> � ال=> والعقود الä́@ س�تم ب!�

السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والمملوكة 
كة 50بÑس±ة  ألعضاء المجلس المهندسøخالد  والä́@ % لل=>

øفهد سندي مصلحة غ9�  �@ وال�اب́! �äصالح حفøوالمهندس � البوعين!�
 @ã كة األمد ، و ة فيها ح*ث þشغلون عض34ة مجلس �>  ع±ارة م±ا�>

 %أن 
|
@ مطارات المملÕة علما

�عن خدمات تأج9� مرك±ات �شغ*ل*ة ]
@ عام 

�  10,270,515م %ق*مة 2020التعامالت ]
|
ر3ال سعودي سن34ا

 Dوط  أسس،مع العلم %أن هذه التعامالت تتم ع تجار3ة و�دون �>
 تفض*ل*ة

كة  نعم كة و �> � ال=> التص34ت عD األعمال والعقود الä́@ س�تم ب!�
الخطوط الج34ة السعود:ة للتم34ن ، والä́@ لعضو المجلس كون  
ان  كة ط9� ة فيها، والذي :عمل �=> كورف*ات�س مصلحة غ9� م±ا�>

% للمؤسسة، وã@ ع±ارة عن تقد:م 100أد:ل والمملوكة بÑس±ة 
@ عام 

� %أن التعامالت ]
|
كة علما � %ال=> خدمة اإلعاشة للموظف!�

 مع العلم %أن هذه ر3ال سعودي  31,438,733م %ق*مة 2020
|
سن34ا

وط تفض*ل*ة  التعامالت تتم عD أسس تجار3ة و�دون �>
كة  نعم كة و ال=> � ال=> التص34ت عD األعمال والعقود الä́@ س�تم ب!�

ان ، والä́@ لعضو المجلس كون   السعود:ة لهندسة وصناعة الط9�
ان  كة ط9� ة فيها، والذي :عمل �=> كورف*ات�س مصلحة غ9� م±ا�>

% للمؤسسة، وã@ ع±ارة عن تقد:م 100والمملوكة بÑس±ة أد:ل 
@ عام 

� %أن التعامالت ]
|
كة علما م 2020خدمات الص*انة لمعدات ال=>

 مع العلم %أن هذه  26,603,720%ق*مة 
|
ر3ال سعودي سن34ا

وط تفض*ل*ة  التعامالت تتم عD أسس تجار3ة و�دون �>
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كة األمد  األعمالالتص34ت عD  نعم كة و �> � ال=> والعقود الä́@ س�تم ب!�
السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والمملوكة 

كة 50بÑس±ة  ألعضاء المجلس المهندسøخالد  والä́@ % لل=>
øفهد سندي مصلحة غ9�  �@ وال�اب́! �äصالح حفøوالمهندس � البوعين!�

 @ã كة األمد ، و ة فيها ح*ث þشغلون عض34ة مجلس �>  ع±ارة م±ا�>
� داخل المطار وخارجه  عن تقد:م الخدمات الخاصة بنقل المالح!�

@ عام 
� %أن التعامالت ]

|
� علما  23,362,793م %ق*مة 2020والمرحل!�

 Dمع العلم %أن هذه التعامالت تتم ع، 
|
 أسسر3ال سعودي سن34ا

وط تفض*ل*ة  تجار3ة و�دون �>
كة األمد  األعمالالتص34ت عD  نعم كة و �> � ال=> والعقود الä́@ س�تم ب!�

السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والمملوكة 
كة 50بÑس±ة  ألعضاء المجلس المهندسøخالد  والä́@ % لل=>

øفهد سندي مصلحة غ9�  �@ وال�اب́! �äصالح حفøوالمهندس � البوعين!�
 @ã كة األمد ، و ة فيها ح*ث þشغلون عض34ة مجلس �>  ع±ارة م±ا�>

كة األمد السعودي  هيئةعن مطال±ات من  @ ل=>
�Íان المد الط9�

 @
� %أن التعامالت ]

|
لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة علما

ر3ال سعودي خالل العام ،مع  34,574,000م %ق*مة 2020عام 
 Dوط  أسسالعلم %أن هذه التعامالت تتم ع تجار3ة و�دون �>

 تفض*ل*ة
 بنك الج3Òرة

 
 

15/11/2021 
 
 

10/04/1443 
 
 

ارق بن المهندس ø ط -1
 @ Åäعثمان بن ع±دهللا القص

راه*م بن األستاذø إب -2
 حمد بن ع±دهللا الراشد

لد بن األستاذø خا -3
 @Dع±دالرحمن بن ع

ي   الخض9�
راه*م األستاذø إب -4

ع±دالع3Òز بن محمد الشايع  

� ا � التص34ت عD انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من ب!� لمرشح!�
م ولمدة ثالث 2022يناير  01للدورة القادمة والä́@ ت±دأ من تار3ــــخ 

م. (مرفق الس9� الذات*ة  2024دþسمÅ9  31سنوات حä́ تار3ــــخ 
( �  للمرشح!�

التص34ت عD �شك*ل لجنة المراجعة وتحد:د مهامها وضوا%ط   
يناير  01عملها وم�اف«ت أعضائها للدورة القادمة والä́@ ت±دأ من تار3ــــخ 

  2024دþسمÅ9  31م ولمدة ثالث سنوات حä́ تار3ــــخ 2022
|
م. علما

هم الذات*ة) هم:  � (المرفقة س9� و %كر بن الدكتورø أب -%أن المرشح!�
زي بن إبراه*م بن ع±دهللا الحب*ب األستاذø فو  -عD@ بن عمر %اجابر 

 سعد المش4ح األستاذø سعد بن إبراه*م بن -
 الئحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)التص34ت عD تعد:ل  نعم

التص34ت عD تعد:ل الئحة عمل لجنة ال9́ش*حات والم�اف«ت.  نعم
 (مرفق)

@ مجلس اإلدارة  نعم
�التص34ت عD تعد:ل س*اسات ومعاي9� العض34ة ]

 ولجانه. (مرفق)
التص34ت عD تف34ض مجلس اإلدارة بتوز3ــــع أر�اح مرحل*ة �ش�ل  نعم

̂@ نصفøر�ــع   م. 2022سنوي عن العام الما
التص34ت عD تف34ض مجلس اإلدارة %صالح*ة الجمع*ة العامة  نعم

@ الفقرة (
�) من المادة الحاد:ة والس±عون 1العاد:ة %ال9́خ*ص الوارد ]

;ات، وذلك لمدة عام من تار3ــــخ موافقة الجمع*ة العامة  من نظام ال=>
المفوض أيهما أسبق، وذلك  اإلدارةالعاد:ة أو حä́ نها:ة دورة مجلس 

@ الضوا%ط 
�وط الواردة ]  لل=>

|
التنظ*م*ة الصادرة  واإلجراءاتوفقا

;ات المساهمة المدرجة.  ;ات الخاصة �=>  تنف*ذا| لنظام ال=>
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كة نماء  <�
 للÕ*ماو3ات

 
 

04/08/2021 25/12/1442 
 
 
 
 

وضوا%ط  وتحد:د مهامها التص34ت عD �شك*ل لجنة المراجعة  نعم
من  ابتداءسنوات  3للدورة الجد:دة لمدة  وم�اف«ت أعضائها  عملها 

� التال*ة   أن المرشح!�
|
فائز  -1 أسمائهم: تار3ــــخ انعقاد الجمع*ة، علما

ن ع±دالع3Òز ع±دالرحمن ب -2( عضو مستقل )  األحمري. بن أحمد 
@ بن عD@  -3%الغن*م ( عضو من خارج المجلس ) 

�عطنان (  مف�
 عضو من خارج المجلس )

كة دله  �>
للخدمات الصح*ة

 
 
 
 

24/05/2021 
 
 
 
 

12/10/1442 
 
 
 
 

@  نعم
�̂@ المنت�@ ] لتص34ت عD تق�3ر مجلس اإلدارة للعام الما

 م. 31/12/2020
̂@ المنت�@  نعم كة عن العام الما التص34ت عD تق�3ر مراجع حسا%ات ال=>

 @
� م. 31/12/2020]

@ التص34ت عD القوائم المال*ة عن العام  نعم
�̂@ المنت�@ ] الما

 م. 31/12/2020
̂@ المنت�@  نعم التص34ت عD إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة للعام الما

 @
� م. 31/12/2020]

كة الدكتور محمد  <�
;اه � -العمري و�> محاسب!�

قانونيون 
ر3ال) 1.650.000(االتعاب: 

 Dبناًء ع � � المرشح!� � مراجع الحسا%ات من ب!� .التص34ت عD تعي!�
توص*ة لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم 

 @̂ @ والثالث والسنوي من العام الما
�Íم، 2021المال*ة لل��ــع الثا

 م وتحد:د أتعا%ه. 2022ولل��ــع األول من العام 

�  األعمالالتص34ت عD  نعم كة و�!� � ال=> والعقود الä́@ تمت ب!�
@ ح*ث لد:ه Åäطارق بن عثمان القص øة فيها،  المهندس مصلحة م±ا�>

كة  إدار3ةوã@ ع±ارة عن عقد تقد:م اس�شارات  :قوم بتقد:مها لل=>
 
|
 انه ال 668,382%لغت  2020التعامالت للعام  أنعلما

|
ر3ال علما

وط تفض*ل*ة بهذا العقد( مرفق).   يوجد �>
ر3ال ب م�افأة وتع34ضات  1.800.000لتص34ت عD ¹ف م±لغ  نعم

@ ألعضاء مجلس 
�دþسمÅ9  31اإلدارة عن السنة المال*ة المنته*ة ]

 م. 2020
التص34ت عD توص*ة مجلس اإلدارة بتوز3ــــع أر�اح نقد:ة عD  نعم

 @
�� عن السنة المال*ة المنته*ة ] م %م±لغ 31/12/2020المساهم!�

% ) 5ر3ال ) للسهم ما :عادل (  0.5مليون ر3ال ) بواقع (  60قدره ( 
� من الق*مة االسم*ة  للسهم عD أن تكون أحق*ة األر�اح للمساهم!�

كة  � لألسهم بنها:ة تداول يوم انعقاد الجمع*ة العامة لل=> �!Õالمال
كة مركز إ:داع األوراق  كة لدى �> @ سجل مساهÉ@ ال=>

�والمق*دين ]
@ يوم تداول :D@ تار3ــــخ االستحقاق

�Íنها:ة ثا @
�، المال*ة )مركز اإل:داع( ]

 %أنه س
تم تحد:د تار 
|
. علما

|
 3ــــخ توز3ــــع األر�اح الحقا

التص34ت عD تف34ض مجلس اإلدارة %صالح*ة الجمع*ة العامة  نعم
@ الفقرة (

�) من المادة الحاد:ة والس±عون 1العاد:ة %ال9́خ*ص الوارد ]
;ات، وذلك لمدة عام من تار3ــــخ موافقة الجمع*ة العامة  من نظام ال=>

المفوض أيهما أسبق، وذلك  اإلدارةالعاد:ة أو حä́ نها:ة دورة مجلس 
@ الضوا%ط 

�وط الواردة ]  لل=>
|
التنظ*م*ة الصادرة عن  واإلجراءاتوفقا

;ات  ;ات الخاصة �=> هيئة السوق المال*ة تنف*ذا| لنظام ال=>
 المساهمة المدرجة. 

كة الصحراء  <�
العالم*ة 

 للب9́وك*ماو3ات

24/05/2021 12/10/1442 
 

@  لتص34ت عD تق�3ر مجلس اإلدارة نعم
�̂@ المنت�@ ] للعام الما

 م. 31/12/2020
@  نعم

�̂@ المنت�@ ] التص34ت عD القوائم المال*ة عن العام الما
 م. 31/12/2020

̂@ المنت�@  نعم كة عن العام الما التص34ت عD تق�3ر مراجع حسا%ات ال=>
 @

� م. 31/12/2020]
̂@ المنت�@ التص34ت عD إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة للعام  نعم الما

 @
� م. 31/12/2020]
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̂@ م±لغ 2020التص34ت عD ما تم توز3عه من أر�اح عن العام  نعم م ب�جما
) هلله 50) ر3ال سعودي، أي ما مجموعه ( 366,666,666وقدره ( 

 %) من رأس المال. 5للسهم الواحد %ما :مثل (
;اه  @ الفوزان و�> Åõ ام @ ÅÍ @û

محاسبون ومراجعون 
 قانونيون

 Dبناًء ع � � المرشح!� � مراجع الحسا%ات من ب!� .التص34ت عD تعي!�
توص*ة لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم 

 @̂ @ والثالث والسنوي من العام الما
�Íم، 2021المال*ة لل��ــع الثا

 م وتحد:د أتعا%ه. 2022ولل��ــع األول من العام 
� 4,557,143(. التص34ت عD ¹ف م±لغ 6 نعم ) أر�عة مالي!�

وخمسمائة وس±عة وخمسون ألف ومائة وثالثة وأر�عون ر3اً� م�افأة 
 @

�̂@ المنت�@ ]  م. 31/12/2020ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام الما
كة لعدد :صل إ^ (ا  نعم اء ال=> <� D66,347,931لتص34ت ع 

|
) سهما

اإلدارة يرى من أسهمها وتخص*صها ;أسهم خ3Òنة، ح*ث أن مجلس 
اء  كة أقل من ق*مته العادلة عD أن يتم تم34ل �> أن سعر سهم ال=>
كة ، وتف34ض مجلس اإلدارة أو من  األسهم من الموارد الذات*ة لل=>
� ع=> شهرا| من äاء خالل ف9́ة أقصاها أث :فوضه ب�تمام عمل*ة ال=>

 5تار3ــــخ موافقة الجمع*ة واالحتفاظ %أسهم الخ3Òنة لمدة أقصاها 
 وات من تار3ــــخ قرار الجمع*ة العامة. سن

كة األساس المتعلقة 5التص34ت عD تعد:ل المادة ( نعم ) من نظام ال=>
كة (مرفق).   %المركز الرئ�@ لل=>

كة األساس 17لتص34ت عD تعد:ل المادة (ا  نعم ) من نظام ال=>
كة (مرفق).  اء أسهم ال=>  المتعلقة �=>

 )الئحة عمل لجنة المراجعة(مرفقالتص34ت عD تعد:ل   نعم
عD تعد:ل الئحة عمل لجنة ال9́ش*حات  التص34ت  نعم

 والم�اف«ت(مرفق). 
 التص34ت عD معاي9� األعمال المنافسة (مرفق).  نعم
التص34ت عD تف34ض مجلس اإلدارة بتوز3ــــع أر�اح مرحل*ة �ش�ل  نعم

 @̂  م2021(ر�ــعøنصف) سنوي عن العام الما
كة الخ�3ف  <�

لتقن*ة الم*اه 
 والطاقة

 
 

19/05/2021 
 

07/10/1442 
 

@  نعم
�̂@ المنت�@ ] -12-31التص34ت عD تق�3ر مجلس اإلدارة للعام الما

 م. 2020
̂@ ا  نعم كة عن العام الما لتص34ت عD تق�3ر مراجع حسا%ات ال=>

 @
� م. 2020-12-31المنت�@ ]

@ التص34ت عD القوائم المال*ة  نعم
�̂@ المنت�@ ] -12-31عن العام الما

 م. 2020
@  نعم

�̂@ المنت�@ ]  31التص34ت عD تق�3ر لجنة المراجعة للعام الما
 ø12/2020 .م 

) ر3ال م�افأة ألعضاء مجلس 400,000التص34ت عD ¹ف م±لغ ( نعم
 @

� م . 2020دþسمÅ9  31اإلدارة عن السنة المال*ة المنته*ة ]
 يالعمر محمد الدكتور 

;اه محاسبون    قانونيونو�>
 � � المرشح!� كة من ب!� � مراجع الحسا%ات لل=> التص34ت عD تعي!�

لفحص ومراجعة وتدقيق  المراجعة، وذلكبناًء عD توص*ة لجنة 
 @̂ @ والثالث والسنوي من العام الما

�Íالقوائم المال*ة لل��ــع األول والثا 
2021 @̂ م وتحد:د أتعا%ه. 2022م وال��ــع األول من العام الما

 والمرشحون هم: 
كة  نعم كة و �> � ال=> التص34ت عD األعمال و العقود الä́@ تمت ب!�

من مجلس اإلدارة األستاذ ø مجموعة الخ�3ف والä́@ ألر�عة أعضاء 
محمد ع±دهللا إبراه*م الخ�3ف واألستاذ ø ع±دالع3Òز ع±دالرحمن 
ع±دهللا الخ�3ف واألستاذ ø فهد محمد ع±دالع3Òز الخ�3ف واألستاذ 

 ø  � ة ، %اعت±ارهم تنف*ذي!� � ال�Ò*دي مصلحة غ9� م±ا�> عمار أحمد أم!�
كة مجموعة الخ�3ف خالل عام  @ إدارة �>

�[2020 @ã ع±ارة عن م ،و 
وط تفض*ل*ة (مرفق).  351تم34ل %م±لغ   مليون ر3ال و�دون �>
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كة  نعم كة و �> � ال=> التص34ت عD األعمال و العقود الä́@ تمت ب!�
 ø ألر�عة أعضاء من مجلس اإلدارة األستاذ @ä́مجموعة الخ�3ف وال
محمد ع±دهللا إبراه*م الخ�3ف واألستاذ ø ع±دالع3Òز ع±دالرحمن 

لخ�3ف واألستاذ ø فهد محمد ع±دالع3Òز الخ�3ف واألستاذ ع±دهللا ا
 ø  � ة ، %اعت±ارهم تنف*ذي!� � ال�Ò*دي مصلحة غ9� م±ا�> عمار أحمد أم!�

كة مجموعة الخ�3ف خالل عام  @ إدارة �>
�م ،و ã@ ع±ارة عن 2020]

وط تفض*ل*ة (مرفق).  345إيرادات تم34ل %م±لغ   ألف ر3ال و�دون �>
كة التص34ت عD  نعم كة و �> � ال=> األعمال و العقود الä́@ تمت ب!�

 ø ألر�عة أعضاء من مجلس اإلدارة األستاذ @ä́مجموعة الخ�3ف وال
محمد ع±دهللا إبراه*م الخ�3ف واألستاذ ø ع±دالع3Òز ع±دالرحمن 
ع±دهللا الخ�3ف واألستاذ ø فهد محمد ع±دالع3Òز الخ�3ف واألستاذ 

 ø  �9دي مصلحة غ*�Òال � � عمار أحمد أم!� ة ، %اعت±ارهم تنف*ذي!�  م±ا�>
كة مجموعة الخ�3ف خالل عام  @ إدارة �>

�م ،وã@ ع±ارة عن 2020]
وط تفض*ل*ة  600ت�لفة خدمة مش9́كة %م±لغ  ألف ر3ال و�دون �>

 (مرفق). 
كة  نعم كة و �> � ال=> التص34ت عD األعمال و العقود الä́@ تمت ب!�

اإلدارة األستاذ ø مجموعة الخ�3ف والä́@ ألر�عة أعضاء من مجلس 
محمد ع±دهللا إبراه*م الخ�3ف واألستاذ ø ع±دالع3Òز ع±دالرحمن 
ع±دهللا الخ�3ف واألستاذ ø فهد محمد ع±دالع3Òز الخ�3ف واألستاذ 

 ø  � ة ، %اعت±ارهم تنف*ذي!� � ال�Ò*دي مصلحة غ9� م±ا�> عمار أحمد أم!�
كة مجموعة الخ�3ف خالل عام  @ إدارة �>

�ن م ،وã@ ع±ارة ع2020]
@ %م±لغ 

�ýوط تفض*ل*ة (مرفق).  288إ:جار أرا  ألف ر3ال و�دون �>
كة  نعم كة و �> � ال=> التص34ت عD األعمال و العقود الä́@ تمت ب!�

 ø ألر�عة أعضاء من مجلس اإلدارة األستاذ @ä́مجموعة الخ�3ف وال
محمد ع±دهللا إبراه*م الخ�3ف واألستاذ ø ع±دالع3Òز ع±دالرحمن 

واألستاذ ø فهد محمد ع±دالع3Òز الخ�3ف واألستاذ  ع±دهللا الخ�3ف
 ø  � ة ، %اعت±ارهم تنف*ذي!� � ال�Ò*دي مصلحة غ9� م±ا�> عمار أحمد أم!�

كة مجموعة الخ�3ف خالل عام  @ إدارة �>
�م ،وã@ ع±ارة عن 2020]

@ رأس المال %م±لغ 
�وط تفض*ل*ة  34ز3ادة ] مليون ر3ال و�دون �>

 (مرفق). 
كة التص34ت عD  نعم كة و �> � ال=> األعمال و العقود الä́@ تمت ب!�

 ø ألر�عة أعضاء من مجلس اإلدارة األستاذ @ä́مجموعة الخ�3ف وال
محمد ع±دهللا إبراه*م الخ�3ف واألستاذ ø ع±دالع3Òز ع±دالرحمن 
ع±دهللا الخ�3ف واألستاذ ø فهد محمد ع±دالع3Òز الخ�3ف واألستاذ 

 ø  �9دي مصلحة غ*�Òال � � عمار أحمد أم!� ة ، %اعت±ارهم تنف*ذي!�  م±ا�>
كة مجموعة الخ�3ف خالل عام  @ إدارة �>

�م ،وã@ ع±ارة عن 2020]
وط تفض*ل*ة  20توز3عات أر�اح مدفوعة %م±لغ  مليون ر3ال و�دون �>

 (مرفق). 
كة  نعم كة و �> � ال=> التص34ت عD األعمال و العقود الä́@ تمت ب!�

جلس اإلدارة األستاذ ø مجموعة الخ�3ف والä́@ ألر�عة أعضاء من م
محمد ع±دهللا إبراه*م الخ�3ف واألستاذ ø ع±دالع3Òز ع±دالرحمن 
ع±دهللا الخ�3ف واألستاذ ø فهد محمد ع±دالع3Òز الخ�3ف واألستاذ 

 ø  � ة ، %اعت±ارهم تنف*ذي!� � ال�Ò*دي مصلحة غ9� م±ا�> عمار أحمد أم!�
كة مجموعة الخ�3ف خالل عام  @ إدارة �>

�رة عن م ،وã@ ع±ا2020]
مليون  50سداد توز3عات أر�اح مستحقة من خالل حساب جاري 

وط تفض*ل*ة (مرفق).   ر3ال و�دون �>
كة أبناء  نعم كة و �> � ال=> التص34ت عD األعمال و العقود الä́@ تمت ب!�

ع±دهللا إبراه*م الخ�3ف والä́@ لثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة 
األستاذ ø محمد ع±دهللا إبراه*م الخ�3ف واألستاذ ø فهد محمد 
� ال�Ò*دي مصلحة غ9�  ع±دالع3Òز الخ�3ف واألستاذ ø عمار أحمد أم!�

ة ، %اعت±اره كة أبناء ع±دهللا إبراه*م م±ا�> @ إدارة �>
�[ � م تنف*ذي!�
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@ %م±لغ 2020الخ�3ف خالل عام 
�ýع±ارة عن إ:جار أرا @ã 120م ،و 

وط تفض*ل*ة (مرفق).   ألف ر3ال و�دون �>
كة  نعم كة و �> � ال=> التص34ت عD األعمال و العقود الä́@ تمت ب!�

 ø لعضو مجلس اإلدارة األستاذ @ä́محمد ع±دهللا الخ�3ف التجار3ة وال
كة  @ إدارة �>

�ة ، %اعت±اره تنف*ذي ] إبراه*م الخ�3ف مصلحة غ9� م±ا�>
م ، و ã@ ع±ارة عن مش39́ات 2020الخ�3ف التجار3ة خالل عام 

وط تفض*ل*ة (مرفق).  3.5%م±لغ   مليون ر3ال و�دون �>
كة  نعم كة و �> � ال=> التص34ت عD األعمال و العقود الä́@ تمت ب!�

التجار3ة والä́@ لعضو مجلس اإلدارة األستاذ ø محمد ع±دهللا الخ�3ف 
كة  @ إدارة �>

�ة ، %اعت±اره تنف*ذي ] إبراه*م الخ�3ف مصلحة غ9� م±ا�>
م ، و ã@ ع±ارة عن مب*عات %م±لغ 2020الخ�3ف التجار3ة خالل عام 

وط تفض*ل*ة (مرفق).  147  ألف ر3ال و�دون �>
كة  التص34ت عD األعمال و العقود  نعم كة و �> � ال=> الä́@ تمت ب!�

الخ�3ف لحلول الط±اعة والä́@ لعضو مجلس اإلدارة األستاذ ø فهد 
 @

�ة ، %اعت±اره تنف*ذي ] محمد ع±دالع3Òز الخ�3ف مصلحة غ9� م±ا�>
كة الخ�3ف لحلول الط±اعة خالل عام  م ،و ã@ ع±ارة 2020إدارة �>

وط تفض*ل*ة ( 130عن مش39́ات %م±لغ   مرفق). ألف ر3ال و�دون �>
كة  نعم كة و �> � ال=> التص34ت عD األعمال و العقود الä́@ تمت ب!�

� من مجلس اإلدارة األستاذ ø محمد  الخ�3ف للب9́ول والä́@ لعض34!�
� ال�Ò*دي  ع±دهللا إبراه*م الخ�3ف واألستاذ ø عمار أحمد أم!�
كة الخ�3ف  @ إدارة �>

�[ � ة ، %اعت±ارهم تنف*ذي!� مصلحة غ9� م±ا�>
 376م ، و ã@ ع±ارة عن مش39́ات %م±لغ 2020خالل عام للب9́ول 

وط تفض*ل*ة (مرفق).   ألف ر3ال و�دون �>
كة  نعم كة و �> � ال=> التص34ت عD األعمال و العقود الä́@ تمت ب!�

� من مجلس اإلدارة األستاذ ø محمد  الخ�3ف للب9́ول والä́@ لعض34!�
 �  ال�Ò*دي ع±دهللا إبراه*م الخ�3ف واألستاذ ø عمار أحمد أم!�

كة الخ�3ف  @ إدارة �>
�[ � ة ، %اعت±ارهم تنف*ذي!� مصلحة غ9� م±ا�>

ألف  10م ، و ã@ ع±ارة عن مب*عات %م±لغ 2020للب9́ول خالل عام 
وط تفض*ل*ة (مرفق).   ر3ال و�دون �>

كة  نعم كة و �> � ال=> التص34ت عD األعمال و العقود الä́@ تمت ب!�
 @ä́محمد اإل  سلعضو مجلصناعات الخ�3ف وال ø دارة األستاذ

 @
�ة ، %اعت±اره تنف*ذي ] ع±دهللا إبراه*م الخ�3ف مصلحة غ9� م±ا�>

كة صناعات الخ�3ف خالل عام  م ،و ã@ ع±ارة مب*عات 2020إدارة �>
وط تفض*ل*ة (مرفق).  7%م±لغ   آالف ر3ال و�دون �>

كة المركز  نعم كة و �> � ال=>  التص34ت عD األعمال و العقود الä́@ تمت ب!�
السعودي لقطع الغ*ار والä́@ لعضو مجلس اإلدارة األستاذ ø فهد 
 @

�ة ، %اعت±اره تنف*ذي ] محمد ع±دالع3Òز الخ�3ف مصلحة غ9� م±ا�>
كة المركز السعودي لقطع الغ*ار خالل عام  م ،و ã@ 2020إدارة �>

وط تفض*ل*ة  216ع±ارة مش39́ات %م±لغ  ألف ر3ال و�دون �>
 (مرفق). 

) من النظام األساس، المتعلقة %ـ 2 تعد:ل المادة (التص34ت عD نعم
كة)، (مرفق).   (اسم ال=>

) من النظام األساس، المتعلقة %ـ 12التص34ت عD حذف المادة ( نعم
 (تداول األسهم)، (مرفق). 

) من النظام األساس، المتعلقة %ـ 13التص34ت عD تعد:ل المادة ( نعم
)، (مرفق).  �  (سجل المساهم!�

) من النظام األساس، المتعلقة %ـ 18التص34ت عD تعد:ل المادة ( نعم
 (المركز الشاغر %المجلس)، (مرفق). 

) من النظام األساس، المتعلقة %ـ 30التص34ت عD تعد:ل المادة ( نعم
 (دعوة الجمع*ات)، (مرفق). 

%ـ  ) من النظام األساس، المتعلقة45التص34ت عD تعد:ل المادة ( نعم
 (الوثائق المال*ة)، (مرفق). 
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) من النظام األساس، المتعلقة %ـ 46التص34ت عD تعد:ل المادة ( نعم
 (توز3ــــع األر�اح)، (مرفق). 

التص34ت عD إعادة ترت�ب مواد النظام األساس وترق*مها، لتتوافق  نعم
@ البنود أعاله. 

� مع التعد:الت المق9́حة ]
تف34ض مجلس اإلدارة بتوز3ــــع أر�اح مرحل*ة �ش�ل التص34ت عD  نعم

 @̂  م 2021نصف سنوي أو ر�ــع سنوي عن العام الما
كة الزامل  <�

 @àلإلس�ثمار الصنا
 

06/05/2021 24/09/1442 
 

@  نعم
�̂@ المنت�@ ] -12-31التص34ت عD تق�3ر مجلس اإلدارة للعام الما

 م. 2020
@ التص34ت عD القوائم المال*ة عن   

�̂@ المنت�@ ] -12-31العام الما
 م. 2020

̂@ ا    كة عن العام الما لتص34ت عD تق�3ر مراجع حسا%ات ال=>
 @

� م. 2020-12-31المنت�@ ]
ذمــة أعضاء مجلس اإلدارة عن الف9́ة  التص34ت عD إبراء -15  

 @
� .م31/12/2020المنته*ة ]

;م�افأة ألعضاء مجلس ر3ال   1.600.000التص34ت عD ¹ف م±لغ  نعم
ر3ال ل�ل عضو عن السنة المال*ة المنته*ة  200.000اإلدارة بواقع 

 @
� م31/12/2020]

� بناًء  نعم � المرشح!� كة من ب!� � مراجع حسا%ات لل=> التص34ت عD تعي!�
عD توص*ة لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم 

@ والثالث والسن
�Íالمال*ة لل��ــع الثا @̂  م وال��ــع342021ة من العام الما

 م وتحد:د أتعابهم2022األول لعام 
كة الزامل  نعم كة و�> � ال=> التص34ت عD األعمال والعقود الä́@ س�تم ب!�

المعمار3ة القا%ضة والä́@ لعضو مجلس اإلدارة األستاذø أد:ب ع±دهللا 
ة كة مجموعة الزامل القا%ضة) مصلحة غ9� م±ا�>  الزامل (ممثل �>

 %أن م±لغ التعامل لعام 
|
م %لغ 2020فيها (طرف ذي عالقة). علما

اء منتجات أو  1.918.625 ر3ال سعودي هو ع±ارة عن تعامالت ل=>
وط التجار3ة السائدة  خدمات أبرمت %ال=>

كة الزامل  نعم كة و�> � ال=> التص34ت عD األعمال والعقود الä́@ س�تم ب!�
والä́@ لعضو مجلس اإلدارة للصناعات الÕ*ماو3ة وال±الس�*ك*ة 

كة مجموعة الزامل القا%ضة)  األستاذø أد:ب ع±دهللا الزامل (ممثل �>
 %أن م±لغ التعامل 

|
ة فيها (طرف ذي عالقة). علما مصلحة غ9� م±ا�>

ر3ال سعودي هو ع±ارة عن تعامالت  6.850.267م %لغ 2020لعام 
وط التجار3ة السائدة اء منتجات أو خدمات أبرمت %ال=>  ل=>

كة الزامل  نعم كة و�> � ال=> التص34ت عD األعمال والعقود الä́@ س�تم ب!�
 øلعضو مجلس اإلدارة األستاذ @ä́للتجارة والخدمات القا%ضة وال
كة مجموعة الزامل القا%ضة) مصلحة  أد:ب ع±دهللا الزامل (ممثل �>
 %أن م±لغ التعامل لعام 

|
ة فيها (طرف ذي عالقة). علما غ9� م±ا�>

ر3ال سعودي هو ع±ارة عن تعامالت  12.518.494لغ م 2020%
وط التجار3ة السائدة اء منتجات أو خدمات أبرمت %ال=>  ل=>

كة  نعم كة و�> � ال=> التص34ت عD األعمال والعقود الä́@ س�تم ب!�
مجموعة الزامل العقار3ة والä́@ لعضو مجلس اإلدارة األستاذø أد:ب 

كة مجموعة  الزامل القا%ضة) مصلحة غ9� ع±دهللا الزامل (ممثل �>
 %أن م±لغ التعامل لعام 

|
ة فيها (طرف ذي عالقة). علما م 2020م±ا�>

اء منتجات  8.406.244%لغ  ر3ال سعودي هو ع±ارة عن تعامالت ل=>
وط التجار3ة السائدة  .أو خدمات أبرمت %ال=>
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