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أ

 لملحترمين  للهسم  للعودية       مالكي وحدلت صندوق أرباح للعاية 

أتغيرلت ولجب  لإلشوار  وأ تويين عضد مجلس إيلرة بدةل لإلشوـار بخصدص -لملدضدع :
أ

أوتحي  طيب  وبوــد:                                                                  للعالم عليك  ورحم  هللا وبركاته،

من آلئح  صنايةق لالهستثمار للصايرة عن هيئ  للعدق  58و 38  ات لإلشوار للدلرية في لملايةباإلشارة للى متطلب   

مذكرة وأ الي  على للشروط ولالحكاململالي ، نأمل من هسوايتك  للتكرم باالطالع على لجرلءلت للتغيرلت للت

 بأن هسريان هذل للتغي تغيير لملحاهسب للقاندنيوأ تويين عضد بدةل ملجلس إيلرة للصندوقأ لملتضمن  لملولدمات
ً
ر علما

أأةام عمل على للنحد للتالي: 8بود  للبدةل لملحاهسب للقاندني لتغييرأ

 

صنايةق لإلهستثمار ولللدلئح للتنفيذة  ويقر مدةر للصندوق )أرباح لملالي ( بأن للتغيير لملقترح ال ةتوارض مع آلئح  

ألألخرى وأي نظام مومدل به في لململك  للوربي  للعودية .
أ

 ؛؛وتفضلـدل بقبدل فائـق لإلحترلم وللتقـدةر

أ52/2018/4ص  :أللـرقـ 

أهـ27/10/1439 :أللتاريخ

أم11/07/2018أ:ألملدلفق

رق   للصيغ  للحالي  للصيغ  لملقترح  مبررلت للتغيير

 لملاية

سبب التغيير هو ان شركة أرباح  -

املالية )مدير الصندوق( قامت بتعيين 

شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه 

كمدقق لحسابات الشركة ومن 

االفضل ان يتم تدقيق الصندوق مع 

 نفس مراجع حسابات الشركة.

سهوله وسرعة تنفيذ االجراءات  -

وااللتزام باالوقات املحدده في إصدار 

 تقارير املراجعه املطلوبه.

 :ملخص للصندوقأ

أتعاب املراجع الخارجي لحسابات 

الصندوق  بمبلغ  عشرون ألف 

( ريال سعودي في السنة املالية 20,000)

تحسب وتتراكم كل يوم تقويم بناًء على 

صافي قيمة اصول الصندوق  وتستقطع 

.
ً
 سنويا

 :ملخص للصندوقأ

أتعاب املراجع الخارجي لحسابات 

ندوق  بمبلغ  عشرون ألف الص

( ريال سعودي في السنة املالية 20,000)

تحسب وتتراكم كل يوم تقويم بناًء على 

صافي قيمة اصول الصندوق  وتستقطع 

.
ً
 سنويا

 

 لملحاهسب للقاندني:

 أهس  لملحاهسب للقاندني:

 شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه.

 لملحاهسب للقاندني:

 أهس  لملحاهسب للقاندني:

 طالل ابو غزالة وشركاة. شركة

21 

 عندلن لملحاهسب للقاندني:

عنوانه اململكة العربية السعودية ، 

. هاتف  4803ص ب  31952الخبر 

( فاكس 966138162999)

(، وعنوان موقعه 966138162888)

 www.kpmg.com.saاإللكتروني 

 عندلن لملحاهسب للقاندني:

عنوانه اململكة العربية السعودية ، 

. هاتف  3187ص ب  31952الخبر 

( فاكس 966138820940)

(، وعنوان موقعه 966138821032)

 www.tagorg.comاإللكتروني

tagco.khobar@tagi.com 

 

لعدددددم حضددددور اإلجتماعددددات إلك دددددر مددددن 

 مرة واليوجد طريقة للتواصل معه. 

أمجلس إيلرة للصندوق:

األستاذ عمر بن ابراهيم سلمان العمر 

 )عضو مستقل(

أمجلس إيلرة للصندوق:

األستاذ عصام بن محمد بن عبدالعزيز  

 الزامل )عضو مستقل(
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