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 إشعار هام

لجً ارخبر ؽىبَ ٚفُٙ ِب عب  ف١ٙب ألثّب ف١ٙب اٌششٚؽ ٚا٘زٖ ثؼٕب٠خ  اٌّؼٍِٛبدػٍٝ وً ِغزضّش أْ ٠مشأ ٔششح 

اٌظٕذٚق  ٌّالئّخشه ثبٌٕغجخ  ِب وبْ ٌذٜ اٌّغزضّش أٟٞ اٌظٕذٚق ِٓ ػذِٗ. ٚإرا لشاس ثشأْ االعزضّبس ف

االعزؼبٔخ ثّغزشبس ِبٌٟ ِغزمً، ِغ األخز فٟ  فؼ١ٌٍٗالعزضّبس أٚ ؽٛي أٞ ِٓ ِؾز٠ٛبد ٘زٖ إٌششح، 

 آسا ال رؼزجش وّب االػزجبس أْ وً شخض ٠غزضّش فٟ اٌظٕذٚق إّٔب ٠مَٛ ثزٌه ػٍٝ ِغؤ١ٌٚزٗ اٌشخظ١خ. 

ششح رٛط١خ ٌششا  ٚؽذاد اٌظٕذٚق ٚػٍٝ اٌّغزضّش ارخبر لشاسٖ االعزضّبسٞ ٚق فٟ ٘زٖ إٌِذ٠ش اٌظٕذ

ظٕذٚق إ٠ذاػبً ٌذٜ ِذ٠شٖ أٚ أٞ ٘زا اٌ ال ٠ؼزجش االعزضّبس فٟٚ ؤ١ٌٚزٗ اٌشخظ١خ.غثبعزمال١ٌخ ٚػٍٝ ِ

٠ذ٠شٖ  أْ ِذ٠ش اٌظٕذٚقػٍّبً ثبْ اٌظٕذٚق ٌٗ رِخ ِب١ٌخ ِغزمٍخ ١ٌٚظ ٌٗ و١بْ لبٟٔٛٔ ِغزمً ؽ١ش ثٕه.

 ظٍؾخ اٌّغزضّش٠ٓ ٚثبٌٛوبٌخ ػُٕٙ.ٌّ

اٌّخبؽش ٚ٘ٛ ِظُّ ٌٍّغزضّش٠ٓ رٚٞ إٌظشح إٌٝ ػب١ٌخ ظٕذٚق ِٓ االعزضّبساد ِزٛعطخ ٠ؼزجش ٘زا اٌ

ع ٌٙب اٌظٕذٚق داخً لذ ٠زؼش االعزضّبس٠خ ِزٛعطخ اٌٝ ؽ٠ٍٛخ األعً ػٍّبً ثأٔٗ ٠ٛعذ رفظ١ً ٌٍّخبؽش اٌزٟ

 ٘زٖ إٌششح.

ؼغ ٌالئؾخ ٠ٚخ 72/10/7100َ اٌّٛافك ٘ـ72/01/0347ظٕذٚق ثزبس٠خ د ششٚؽ ٚ أؽىبَ اٌطذس

ثّٛعت اٌمشاس سلُ  طٕبد٠ك االعزضّبس اٌؼمبسٞ اٌظبدسح ِٓ ١٘ئخ اٌغٛق اٌّب١ٌخ ثبٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

١٘ئخ  ٚلذ رُ اػزّبد ٘زٖ إٌششح ِٓ لجًَ 02/12/7112اٌّٛافك  ٘ـ00/12/0372ٚربس٠خ  0-004-7112

 .12/07/7102َّٛافك ٘ـ ا72/14/0331ٌٚرُ إعشا  أخش رؾذ٠ش  ٌٙب ثزبس٠خ اٌغٛق اٌّب١ٌخ. 

فٟ عٛق طٕذٚق ِغٍك ِمَٛ ثبٌش٠بي اٌغؼٛدٞ ٠ٚغزضّش ٘ٛ ػجبسح ػٓ طٕذٚق اٌغض٠شح ٌٍّشبس٠غ اٌغى١ٕخ

إٌٝ ر١ّٕخ ذف اٌظٕذٚق ٠ٙٚ أؽىبَ اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ.فك ِغ ٚرٌه ثّب ٠زٛاثبٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ اٌؼمبس 

سأط اٌّبي ػٍٝ اٌّذٜ اٌّزٛعؾ ِٓ خالي اإلعزضّبس ثشىً سئ١غٟ فٟ ػذد ِٓ اٌّشبس٠غ اٌغى١ٕخ اٌؼمبس٠خ 

اٌظغ١شح ٚرٌه ِٓ خالي اإلعزضّبس فٟ اٌفشص اٌّغذ٠خ اٌّمذِخ ِٓ ػذد ِٓ اٌّطٛس٠ٓ اٌؼمبس١٠ٓ اٌز٠ٓ 

ٟ أٚ اٌغضئٟ فٟ اٌّشبس٠غ اٌؼمبس٠خ اٌغى١ٕخ ٠ؼًّ ِؼُٙ ِذ٠ش اٌظٕذٚق ِٓ خالي اإلٔشب  ٚاٌزٍّه اٌىٍ

ثغشع إػبدح ث١ؼٙب.وّب ٠ٙذف اٌظٕذٚق إٌٝ رٛص٠غ ِزؾظالد ث١غ وً ِششٚع ػٍٝ ؽذٖ ٚرٌه خالي شٙش 

 ِٓ إٔزٙب  ث١غ اٌّششٚع إٌٝ ِبٌىٟ اٌٛؽذاد ٚثّب ٠زٛافك ِغ اٌششٚؽ ٚاألؽىبَ.

٠ُ أ٠خ إفبدح ثخظٛص ؽشػ اٌٛؽذاد إْ ِذ٠ش اٌظٕذٚق ٌُ ٠فٛع أٞ شخض ثئػطب  أ٠خ ِؼٍِٛبد أٚ رمذ

ؽظً رٌه، ٠غت ػذَ االػزّبد ػٍٝ ِضً رٍه  فٟ ؽبي أْعٜٛ رٍه اٌٛاسدح فٟ ٘زٖ إٌششح. ٚػ١ٍٗ، 

اٌّؼٍِٛبد أٚ اإلفبداد ثبػزجبس٘ب أػط١ذ أٚ لذِذ ِٓ ِذ٠ش اٌظٕذٚق. وّب إْ اٌّؼٍِٛبد اٌٛاسدح فٟ ٘زٖ 

 ِب ٌُ رٕض ٘زٖ إٌششح ػٍٝ خالف رٌه.  إٌششح ٟ٘ ِؼٍِٛبد ِمذِخ فٟ ربس٠خ ٘زٖ إٌششح،
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 صندوق الجزيرة للمشاريع السكنيةدليل 
ِذَر 

 اٌصٕذوق

 

 

 ٌألسىاق اٌّبٌُخجسَرح شروخ اٌ

 

 

  00322اٌش٠بع  71342ص. ة. 

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ 

  1007722111٘برف 

  1007722122فبوظ 

www.aljaziracapital.com.sa 

 أُِٓ اٌذفظ

اٌّذَر 

 اإلدارٌ

ِراجغ 

 اٌذسبثبد

 

 
 

 إرٔسذ وَىٔغ ِذبسجىْ لبٔىُٔىْ
 

 
 41و  6الدور  – برج الفيصلية

 2372ص. ب. الملك فهد طريق 
 المملكة العربية السعودية  44164الرياض

 0076642371310هاتف 
 0076642371370فاكس 

 

اٌجهخ 

 خإٌّظّ

 

 
 
 المالية هيئةالسوق
 

 
 فهد الملك طريق – الفيصلية برج

 المملكةالعربيةالسعودية - الرياض
 44744الرياض220022ب.ص

  1 966+2373330 :فاكس
www.cma.org.sa 

 

اإلسزشبرٌ 

وِؼذ دراسخ 

 اٌجذوي

 السوقية

 
 

 
 

 
 41الدور  – التعاونية  برج

 فهد الملك طريق
 لسعوديةا العربية المملكة - الرياض
 44141الرياض47513ب.ص

 303 2180 1 966+هاتف 
 308 2180 1 966+فاكس 

www.joneslanglasalle.com 
 

 

اٌهُئخ 

 اٌشرػُخ

 

 

 شروخ اٌجسَرح ٌألسىاق اٌّبٌُخاٌهُئخ اٌشرػُخ ٌ

http://www.aljaziracapital.com.sa/
http://www.aljaziracapital.com.sa/
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 ملخص صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية

 اٌش٠بي اٌغؼٛدٞ ػٍّخ اٌظٕذٚق

 .إٌٝ ػب١ٌخ ِزٛعطخٟ ٘زا اٌظٕذٚق دسعخ اٌّخبؽش ف دسعخ اٌّخبؽش

رالالالالالُ رّذ٠الالالالالذ٘ب عالالالالالٕخ  االشالالالالالزشانصالالالالالالس عالالالالالٕٛاد ِالالالالالٓ رالالالالالبس٠خ إ الالالالالالق  ِذح اٌظٕذٚق

وّالالالالالالالالب رالالالالالالالالُ رّذ٠الالالالالالالالذ ِالالالالالالالالذح اٌظالالالالالالالالٕذٚق ؽزالالالالالالالالٝ رالالالالالالالالبس٠خ  .إػالالالالالالالالبف١خ

 ؽغت ِٛافمخ ِبٌىٟ اٌٛؽذادَ 40/12/7100

٠ٙالالالذف اٌظالالالٕذٚق إٌالالالٝ ر١ّٕالالالخ سأط اٌّالالالبي ػٍالالالٝ اٌّالالالذٜ اٌّزٛعالالالؾ ِالالالٓ  أ٘ذاف اٌظٕذٚق

اإلعالالالالزضّبس ثشالالالالىً سئ١غالالالالٟ فالالالالٟ ػالالالالذد ِالالالالٓ اٌّشالالالالبس٠غ اٌغالالالالى١ٕخ  خالالالالالي

اٌؼمبس٠الالالالخ اٌظالالالالغ١شح ٚاٌّزٛعالالالالطخ ٚرٌالالالاله ِالالالالٓ خالالالالالي اإلعالالالالزضّبس فالالالالٟ 

اٌفالالالشص اٌّغذ٠الالالخ اٌّمذِالالالخ ِالالالٓ ػالالالذد ِالالالٓ اٌّطالالالٛس٠ٓ اٌؼمالالالبس١٠ٓ اٌالالالز٠ٓ 

٠ؼّالالالً ِؼٙالالالُ ِالالالذ٠ش اٌظالالالٕذٚق ِالالالٓ خالالالالي اإلٔشالالالب  ٚاٌزٍّالالاله اٌىٍالالالٟ أٚ 

 إػبدح ث١ؼٙب.اٌغضئٟ فٟ اٌّشبس٠غ اٌؼمبس٠خ اٌغى١ٕخ ثغشع 

وّالالالالب ٠ٙالالالالذف اٌظالالالالٕذٚق إٌالالالالٝ رٛص٠الالالالغ ِزؾظالالالالالد ث١الالالالغ والالالالً ِشالالالالشٚع 

ػٍالالالٝ ؽالالالذٖ ٚرٌالالاله خالالالالي شالالالٙش ِالالالٓ إٔزٙالالالب  ث١الالالغ اٌّشالالالشٚع إٌالالالٝ ِالالالبٌىٟ 

 اٌٛؽذاد ٚثّب ٠زٛافك ِغ اٌششٚؽ ٚاألؽىبَ.

 لاير عؼٛدٞ.010111 اٌؾذ األدٔٝ ٌالشزشان 

٠ِٛالالالبً ِالالالٓ رالالالبس٠خ ثالالالذ  32عالالالؼٛدٞ فالالالٟ فزالالالشح ألظالالالب٘ب والالالً ٠الالالَٛ ػّالالالً  ؽٍجبد االشزشان  أ٠بَ لجٛي

 .اٌطشػ األٌٟٚ ٌٍظٕذٚق

 .وً عزخ أشٙش ِٓ اٌغٕخ ا١ٌّالد٠خعٕٛٞ ٠ٚؼٕٟ ظف ٔ اٌزم٠ُٛأ٠بَ 

 .% رخظُ ِٓ وً ِجٍغ اشزشان 7ٌغب٠خ  سعَٛ االشزشان 

رؾغالالالت ٚرزالالالشاوُ اٌذفزش٠الالالخ ٚ ِالالالٓ طالالالبفٟ ل١ّالالالخ األطالالالٛي % عالالال٠ٕٛبً  7 سعَٛ إداسح اٌظٕذٚق

 .١ِٛ٠بً 

 .ِٓ طبفٟ ل١ّخ األطٛيٝ ثؾذ ألظ ع٠ٕٛبً  %1.2 اإلداس٠خ اٌشعَٛ

 .رؾغت ٚرزشاوُ ١ِٛ٠بً  ع٠ٕٛبً ِٓ طبفٟ ل١ّخ األطٛي %1.12 سعَٛ اٌؾفظ

 .َ 7100 /  01/07 اٌّٛافك ٘ـ 10/0344/ 02  ٠َٛ اٌغجذ ربس٠خ اٌطشػ

  .لاير عؼٛدٞ 011 عؼش اٌٛؽذح ػٕذ ثذا٠خ اٌطشػ

 . ثصالصْٛ ١ٍِْٛ لاير عؼٛدٞ ١ٍِْٛ لاير 41 ِجٍغ ٌٍؾذ األدٔٝ ٌجذ  اٌظٕذٚق



 

- 5 -  

 المحتوياتقائمة 
 4 ......................................................................................................................................................  لبئّخ اٌّصطٍذبد

 8 ......................................................................................................................................................  شروط و أدىبَ اٌصٕذوق

 8 .............................................................................................................................. اسُ صٕذوق االسزثّبرؤىػه .1
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 سم هللا الرحمن الرحيمب

 

اٌؾّذ هلل سة اٌؼب١ٌّٓ، ٚاٌظالح ٚاٌغالَ ػٍٝ أششف إٌج١١ٓ ٚاٌّشع١ٍٓ، ع١ذٔب ِؾّذ ٚػٍٝ 

 ٗ أعّؼ١ٓ ٚثؼذ،آٌٗ ٚطؾج

 

 قائمة المصطلحات

 

 :ٌٗ أدٔبٖفٟ ٘زٖ إٌششح اٌّؼٕٝ اٌّؾذد اٌّغزخذِخ ع١ىْٛ ٌىً ِٓ اٌّظطٍؾبد اٌزب١ٌخ 

 

 إسٔغذ ٠ٚٛٔغ ِؾبعجْٛ لب١ْٔٛٔٛ: ٠ؼٕٟ ِراجغ اٌذسبثبد

 ١٘ئالالالخ اٌؾبطالالالٍخ ػٍالالالٝ رالالالشخ١ض ِالالالٓشالالالشوخ اٌغض٠الالالشح ٌاعالالالٛاق اٌّب١ٌالالالخ ثِالالالذ٠ش اٌظٕذٚق ،: ٠ؼٕالالالٟ اٌشرررروخ

ٚاٌؾبطالالالالالٍخ ػٍالالالالالٝ  77/2/7112َ٘الالالالالـ اٌّٛافالالالالالك 2/2/0372رالالالالالبس٠خ  12122-42سلالالالالالُ ١ٌالالالالالخ اٌغالالالالالٛق اٌّب

اٌشئ١غالالالٟ:  بٚػٕالالالٛاْ ِىزجٙالالال 12/13/7112َ٘الالالـ اٌّٛافالالالك 72/4/0370خطالالالبة  ٌّّبسعالالالخ اٌؼّالالالً رالالالبس٠خ 

 . 1007722111، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، ٘برف 00322اٌش٠بع  71342ص. ة. 

   3141101274رغالالالالبسٞ سلالالالالُّ٘خ عالالالالؼٛد٠خ  ثغالالالالغً شالالالالشوخ ِغالالالالب: ٠ؼٕالالالالـٟ ثٕالالالاله اٌغض٠الالالالشح ثٕرررره اٌجسَرررررح

 ، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ. 70337 عذح 2722ص. ة. ٚػٕٛاْ ِىزجٗ اٌشئ١غٟ: 

 أٌٞجٕالالالاله اٌغض٠الالالالشح ٚأٚ ٍِّٛوالالالالخ  ربثؼالالالالخ  ،فالالالالٟ ١٘ئالالالالخ لبثؼالالالالخ شالالالالشوخ: رؼٕالالالالٟ أ٠الالالالخ ِجّىػررررخ ثٕرررره اٌجسَرررررح

 ششوخ ربثؼخ ٌزٍه اٌششوخ. 

 . اٌششٚؽ ٚ األؽىبَ ِٓ  03اٌّزوٛس٠ٓ فٟ اٌجٕذ : ٠ؼٕٟ أػؼب  ِغٍظ إداسح اٌظٕذٚق اٌّجٍس

 : رؼٕٟ ١٘ئخ اٌغٛق اٌّب١ٌخ ثبٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ اٌّؤعغخ ٚفمب ٌٕظبَ اٌغٛق اٌّب١ٌخ. اٌهُئخ

: ٠ؼٕالالٟ ٔظالالبَ اٌغالالٛق اٌّب١ٌالالخ ثبٌٍّّىالالخ اٌؼشث١الالخ اٌغالالؼٛد٠خ اٌظالالبدس ثّٛعالالت اٌّشعالالَٛ ٔظرربَ اٌسررىق اٌّبٌُررخ

 َ . ١ٔٛ٠7114ٛ  02٘ـ ثاٌّٛافك 7/2/0373ٚربس٠خ  41اٌٍّىٟ سلُ َ/

 .طٕذٚق اٌغض٠شح ٌٍّشبس٠غ اٌغى١ٕخ: ٠ؼٕٟ اٌصٕذوق

٘الالالٛ ص. ٚػٕٛأٙالالالب اٌشئ١غالالالٟ ٘الالالٛ ٌاعالالالٛاق اٌّب١ٌالالالخ ث اٌشالالالشوخ  غض٠الالالشح اٌ شالالالشوخ : ٠ؼٕالالالِٟرررذَر اٌصرررٕذوق

 . ، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ00322اٌش٠بع  71342ة. 

 ِٓ اٌششٚؽ ٚاألؽىبَ. 77فٟ اٌجٕذ خ اٌّزوٛسح رؼٕٟ ا١ٌٙئخ اٌششػ١: اٌشرػُخ ٌٍصٕذوق اٌهُئخ

 ِٓ اٌششٚؽ ٚاألؽىبَ.  2: رؼٕٟ األ٘ذاف االعزضّبس٠خ اٌّزوٛسح فٟ اٌجٕذ األهذاف االسزثّبرَخ
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: ٠ؼٕالالالالالٟ اٌّغالالالالالزضّش فالالالالالٟ اٌظالالالالالٕذٚق أٚ شخظالالالالالب ٠مالالالالالذَ ؽٍجالالالالالب ٌالعالالالالالزضّبس فالالالالالٟ اٌّسرررررزثّر تاٌّسرررررزثّروْ 

 اٌظٕذٚق. 

عالالالزضّبس٠خ اٌزالالالالٟ رّالالالالٕؼ اٌّغالالالالزضّش ؽالالالك اٌّشالالالالبسوخ فالالالالٟ ٍِى١الالالالخ : رؼٕالالالالٟ اٌٛؽالالالالذاد االاٌىدرررذاد االسررررزثّبرَخ

 أطٛي اٌظٕذٚق ػٍٝ أعبط ٔغجٟ ٚفمب ٌؼذد اٌٛؽذاد االعزضّبس٠خ اٌزٟ ٠ٍّىٙب اٌّغزضّش. 

 . اٌخظَٛإعّبٌٟ ل١ّخ ِخظِٛبً ِٕٙب اٌذفزش٠خ  إعّبٌٟ ل١ّخ األطٛي: صبفٍ لُّخ األصىي

 بَ اٌٛاسدح ف١ٙب. : رؼٕٟ ٘زٖ إٌششح ٚاٌششٚؽ ٚ األؽىٔشرح اٌّؼٍىِبد

 اٌظبدسح ػٓ ا١ٌٙئخ. اٌؼمبسٞ : رؼٕٟ الئؾخ طٕبد٠ك االعزضّبس اٌالئذخ

 .: ٠ؼٕٟ اٌش٠بي اٌغؼٛدٞ، اٌؼٍّخ اٌشع١ّخ ٌٍٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خلاير

 .: رؼٕٟ إٌظبَ اٌّغزٕذ إٌٝ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاٌغٕخ إٌج٠ٛخ اٌشش٠فخاٌشرَؼخ

ثّٙالالبَ اٌّشاعؼالالخ فالالٟ اٌّغالالبئً اٌّزؼٍمالالخ  ٌزمالالَٛ ؼبلالالذ ِؼٙالالب اٌظالالٕذٚقر اٌزالالٟ اٌغٙالالخرؼٕالالٟ : اٌرلبثررخ اٌشرررػُخ

  ثؼ١ٍّبد اٌظٕذٚق ِٚذٜ ِطبثمزٙب ٌٍؼٛاثؾ اٌششػ١خ.

اٌشالالالشٚؽ ٚ األؽىالالالبَ اٌزالالالٟ رٕطجالالالك ػٍالالالٝ االعالالالزضّبس فالالالٟ اٌظالالالٕذٚق ٚاٌّذسعالالالخ  : رؼٕالالالٟاألدىررربَو اٌشرررروط 

 فٟ ٘زٖ إٌششح. 

 . ٗ اٌّغزضّش ٌالعزضّبس فٟ اٌظٕذٚق ٠ؼٕٟ إعّبٌٟ اٌّجٍغ اٌزٞ ٠ذفؼ: إجّبٌٍ ِجٍغ اٌشراء

  ِالالٓ والالً ػالالبَ ٚرٌالاله 40/07ٚ  41/2ٔظالالف عالالٕخ ِب١ٌالالخ ث والالً اٌظالالٕذٚق أطالالٛي رمالال٠ُٛ ٠الالزُ:اٌزمررىَُ َررىَ

 ٌٍٛؽذح اعزششبدٞ عؼش إطذاس ثٙذف

ِالالالٓ والالالً أعالالالجٛع ٠ٚغالالالزضٕٝ ِٕٙالالالب اٌؼطالالالً اٌشعالالال١ّخ فالالالٟ  خّالالال١ظإٌالالالٝ اٌ األؽالالالذِالالالٓ  ٠ؼٕالالالٟ أٞ ٠الالالَٛ:ّرررًؼَرررىَ اٌ

 .اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

٘الالالٟ ػالالالش٠جخ  ١الالالش ِجبشالالالشح رعفالالالشع ػٍالالالٝ ع١ّالالالغ اٌغالالالٍغ ٚاٌخالالالذِبد اٌزالالالٟ ٠الالالزُ  ضررررَجخ اٌمُّرررخ اٌّضررربفخ:

رعفالالالشع ػالالالش٠جخ اٌم١ّالالالخ اٌّؼالالالبفخ فالالالٟ والالالً ، ِٚالالالغ ثؼالالالغ االعالالالزضٕب اد شالالالشا ٘ب ٚث١ؼٙالالالب ِالالالٓ لجالالالً إٌّشالالال د،

ٟ ِشؽٍالالالخ ِالالالٓ ِشاؽالالالً عٍغالالالٍخ اإلِالالالذاد، اثزالالالذاً  ِالالالٓ اإلٔزالالالبط ِٚالالالشٚساً ثالالالبٌزٛص٠غ ٚؽزالالالٝ ِشؽٍالالالخ اٌج١الالالغ إٌٙالالالبئ

 03رالالالبس٠خ اٌالالالـ ِالالالٓ  ثالالالذ اً  % 2ثٕغالالالجخ  ػالالالش٠جخ اٌم١ّالالالخ اٌّؼالالالبفخ . ٚعالالال١زُ اٌجالالالذ  ثزطج١الالالكٌٍغالالالٍؼخ أٚ اٌخذِالالالخ

  . 7102َ ٠ش٠ٕب ٘ـ اٌّٛافك ٌـ األٚي ِٓ شٙش0340ٌؼبَ سث١غ اٌضبٟٔ ِٓ شٙش 
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 الصندوق شروط و أحكام

 
 ؤىػه اسُ صٕذوق االسزثّبر .0

 طٕذٚق اٌغض٠شح ٌٍّشبس٠غ اٌغى١ٕخإعُ اٌظٕذٚق:  .0.0

 .اٌغؼٛدٞ ٞاٌؼمبس اٌمطبع طٕذٚق اعزضّبسٞ ِغٍك ِزٛافك ِغ أؽىبَ اٌشش٠ؼخ ٠غزضّش فٟ .0.7

. ١ٍِْٛ لاير عالؼٛدٞ  صالص١ٍِْْٛٛ لاير ث 41ِجٍغٌظٕذٚق ا ٌجذا٠خ اٌؾذ األدٔٝ: سأعّبي اٌظٕذٚق .0.4

 .١ٍِْٛ لاير عؼٛدٞ  ِبئز١ٍِٓ١ْٛ لاير ث 711ِجٍغ ٚاٌؾذ األػٍٝ ٌٍظٕذٚق 

 لاير عؼٛدٞ 011ٌطشػ: ٠ىْٛ عؼش اٌٛؽذح ػٕذ ثذا٠خ اٌطشػ عؼش اٌٛؽذح ػٕذ ثذا٠خ ا .0.3

 ػٍّخ اٌظٕذٚق ٟ٘ اٌش٠بي اٌغؼٛدٞ.ػٍّخ اٌظٕذٚق: .0.2

طالالالالالذسد شالالالالالشٚؽ ٚأؽىالالالالالبَ اٌظالالالالالٕذٚق ثزالالالالالبس٠خ : طالالالالالذٚس شالالالالالشٚؽ ٚأؽىالالالالالبَ اٌظالالالالالٕذٚقرالالالالالبس٠خ  .0.2

٘ـ اٌّٛافك 72/14/0331َ ٚرُ إعشا  أخش رؾذ٠ش  ٌٙب 72/10/7100٘ـ اٌّٛافك 72/01/0347

12/07/7102َ 

 ِذَر اٌصٕذوق ىاْػٕ .0

 ِمفٍالالخ ٘الالٟ ِالالذ٠ش اٌظالالٕذٚق، ٚ٘الالٟ شالالشوخ ِغالالبّ٘خ عالالؼٛد٠خٌاعالالٛاق اٌّب١ٌالالخ غض٠الالشح اٌشالالشوخ 

اٌش٠الالالالبع  71342ص. ة. رؼّالالالالً رؾالالالالذ إشالالالالشاف ا١ٌٙئالالالالخ ٚػٕالالالالٛاْ ِشوض٘الالالالب اٌالالالالشئ١ظ ٘الالالالٛ 

، فالالالالالالالالالالالالالالبوظ 1007722111، اٌٍّّىالالالالالالالالالالالالالالخ اٌؼشث١الالالالالالالالالالالالالالخ اٌغالالالالالالالالالالالالالالؼٛد٠خ، ٘الالالالالالالالالالالالالالبرف 00322

 . www.aljaziracapital.com.saػٍٝ شجىخ اإلٔزشٔذ:اٌّٛلغ  ،1007722122

 اٌهُئخ إٌّظّخ .1

 ٠ٚخؼالالالغ. اٌؼمالالالبسٞ االعالالالزضّبس طالالالٕبد٠ك ٌالئؾالالالخ ؽجمالالالب اٌظالالالٕذٚق ٚأؽىالالالبَ شالالالشٚؽ إػالالالذاد رالالالُ

 ِالالالشخض شالالالخض ٘الالالٛ ِالالالذ٠ش اٌظالالالٕذٚق ثالالالأْ ػٍّالالالب اٌّب١ٌالالالخ، اٌغالالالٛق ١٘ئالالالخ إلشالالالشاف اٌظالالالٕذٚق

اٌزؼبِالالً ثظالالفخ أطالال١ً ٚ ٚو١الالً، اٌزؼٙالالذ ثبٌزغط١الالالخ، اإلداسح،  طخثأٔشالال ثبٌم١الالبَ ا١ٌٙئالالخ لجالالً ِالالٓ ٌالالٗ

اٌزالالالالشخ١ض سلالالالالُ  ثّٛعالالالالتاٌزشر١الالالالت، رمالالالالذ٠ُ اٌّشالالالالٛسح، ٚاٌؾفالالالالظ فالالالالٟ أػّالالالالبي األٚساق اٌّب١ٌالالالالخ 

٘الالالالالالالـ اٌّٛافالالالالالالالك 2/2/0372اٌغالالالالالالالٛق اٌّب١ٌالالالالالالالخ ثزالالالالالالالبس٠خ  اٌظالالالالالالالبدس ِالالالالالالالٓ ١٘ئالالالالالالالخ 42-12122

77/2/7112َ . 

 ِذح اٌصٕذوق .4

اٌؾالالالالك فالالالالٟ رّذ٠الالالالذ ِالالالالذح اٌظالالالالٕذٚق ثؾالالالالذ  ٌّٚالالالالذ٠ش اٌظالالالالٕذٚق ،ِالالالالذح اٌظالالالالٕذٚق صالالالالالس عالالالالٕٛاد

ألظالالالٝ عالالالٕخ ٚاؽالالالذح إػالالالبف١خ إرا دػالالالذ اٌؾبعالالالخ إٌالالالٝ رٌالالاله، ٚرٌالالاله ثؼالالالذ اٌؾظالالالٛي ػٍالالالٝ ِٛافمالالالخ 

 ٚثٕالالالالالالب اً ػ١ٍالالالالالالٗ، فمالالالالالالذ رالالالالالالُ ثزالالالالالالبس٠خ ١٘ئالالالالالالخ اٌغالالالالالالٛق اٌّب١ٌالالالالالالخ ٚإشالالالالالالؼبس ِالالالالالالبٌىٟ اٌٛؽالالالالالالذاد.

اٌؾظالالالالٛي ػٍالالالالٝ ِٛافمالالالالخ ا١ٌٙئالالالالخ ػٍالالالالٝ رّذ٠الالالالذ  َ 02/17/7102٘الالالالـ اٌّٛافالالالالك 70/13/0342

َ. 73/10/7102 ٘الالالالـ اٌّٛافالالالالك03/13/0342 ٗ إػالالالالبف١خ رٕزٙالالالالٟ ثزالالالالبس٠خِالالالالذح اٌظالالالالٕذٚق عالالالالٕ

http://www.aljaziracapital.com.sa/
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ٚؽ١الالالش ٚاعالالالٗ اٌظالالالٕذٚق ثغالالالجت لالالالشٚف اٌغالالالٛق اٌؼمبس٠الالالخ طالالالؼٛثخ فالالالٟ اٌزخالالالبسط ِالالالٓ اخالالالش 

َ ؽغالالالت 40/07/7102ؽزالالالٝ رالالالبس٠خ رالالالُ رّذ٠الالالذ ِالالالذح اٌظالالالٕذٚق  االطالالالٛي اٌٍّّٛوالالالخ ٌالالالٗ فمالالالذ

ٌزطج١الالالالك ه َ ٚرٌالالالال01/01/7102ِٛافمالالالالخ ِالالالالبٌىٟ اٌٛؽالالالالذاد فالالالالٟ االعزّالالالالبع إٌّؼمالالالالذ ثزالالالالبس٠خ 

خالالالالي االعزّالالالبع، ػٍالالالٝ اْ رالالالزُ اٌالالالذػٛح العزّالالالبع ٘الالالب ساٌجذ٠ٍالالالخ اٌزالالالٟ رالالالُ الشااٌزخالالالبسط خطالالالخ 

 .عذ٠الالذ فالالٟ ؽالالبي ٌالالُ رغالالّؼ لالالشٚف اٌغالالٛق اٌؼمالالبسٞ ثئٔٙالالب  خطالالخ اٌزخالالبسط خالالالي ِالالذح اٌزّذ٠الالذ

ؽغالالالت اعزّالالالبع َ الٔٙالالالب  خطالالالخ اٌزخالالالبسط ثبٌىبِالالالً 40/12/7100ٚلالالالذ رالالالُ اٌزّذ٠الالالذ ؽزالالالٝ رالالالبس٠خ 

 َ.17/07/7102مذ ثزبس٠خ ِبٌىٟ اٌٛؽذاد إٌّؼ

 أهذاف اٌصٕذوق .3

ثشالالالىً  ٠ٙالالالذف اٌظالالالٕذٚق إٌالالالٝ ر١ّٕالالالخ سأط اٌّالالالبي ػٍالالالٝ اٌّالالالذٜ اٌّزٛعالالالؾ ِالالالٓ خالالالالي اإلعالالالزضّبس

ٚرٌالالاله ِالالالٓ خالالالالي فالالالٟ ػالالالذد ِالالالٓ اٌّشالالالبس٠غ اٌغالالالى١ٕخ اٌؼمبس٠الالالخ اٌظالالالغ١شح ٚاٌّزٛعالالالطخ  سئ١غالالالٟ

ّالالالً اٌّطالالالٛس٠ٓ اٌؼمالالالبس١٠ٓ اٌالالالز٠ٓ ٠ؼ ػالالالذد ِالالالٓ اإلعالالالزضّبس فالالالٟ اٌفالالالشص اٌّغذ٠الالالخ اٌّمذِالالالخ ِالالالٓ

ئالالالٟ فالالٟ اٌّشالالالبس٠غ اٌؼمبس٠الالالخ ٔشالالالب  ٚاٌزٍّالالاله اٌىٍالالٟ أٚ اٌغضاإل ِالالالٓ خالالاليِؼٙالالُ ِالالالذ٠ش اٌظالالٕذٚق 

 .اٌغى١ٕخ ثغشع إػبدح ث١ؼٙب

خالالالالي  ٚرٌالالاله ث١الالالغ والالالً ِشالالالشٚع ػٍالالالٝ ؽالالالذٖوّالالالب ٠ٙالالالذف اٌظالالالٕذٚق إٌالالالٝ رٛص٠الالالغ ِزؾظالالالالد 

 ثّب ٠زٛافك ِغ اٌششٚؽ ٚاألؽىبَ.ِٚبٌىٟ اٌٛؽذاد إٌٝ ِٓ إٔزٙب  ث١غ اٌّششٚع شٙش

 االسزثّبر اٌرئُسُخ دجُبإسزرارُ .4

اٌزالٟ رؼٕالٝ ثئٔشالب  ػالذد ِالٓ اٌّشالبس٠غ اٌغالى١ٕخ اٌؼمبس٠الخ اٌظالغ١شح ٚاٌّزٛعالطخ رط٠ٛشاإلعزضّبس فالٟ  .2.0

ٚث١غ ٚؽذاد عالى١ٕخ رٍجالٟ اؽز١بعالبد رٚٞ اٌالذخً اٌّزٛعالؾ ِالٓ خالالي اٌزٍّاله اٌىٍالٟ أٚ اٌغضئالٟ فالٟ 

 .ئ١خ ثٙذف إوّبٌٙب.أٚ اٌذخٛي فٟ ِشبس٠غ فٟ ِشاؽٍٙب اإلٔشب اٌّشبس٠غ اٌؼمبس٠خ

٠غؼٝ اٌظٕذٚق إٌٝ اإلعزضّبس فٟ اٌّشبس٠غ اٌّغذ٠خ اٌّمذِخ ِالٓ اٌّطالٛس٠ٓ اٌؼمالبس١٠ٓ اٌالز٠ٓ ٠ؼّالً  .2.7

 ِؼُٙ ِذ٠ش اٌظٕذٚق.

 أزظالالبس ثالالذْٚ ِغالالزمً ٚثشالالىً، والالبِال ِشالالشٚع أٞ ث١الالغ ِزؾظالالالد ثزٛص٠الالغ اٌظالالٕذٚق ِالالذ٠ش ٠مالالَٛ .2.4

ثؼذ رظف١خ اٌّشالشٚع  شٙش خالي هٚرٌ ِبٌىٟ اٌٛؽذاد ػٍٝ، اٌظٕذٚق ِشبس٠غ ع١ّغ ِٓ اٌزخبسط

 .ٚاألؽىبَ اٌششٚؽ ِغ ٠زٛافك ٚثّب اٌشعَٛ ٚاٌّظبس٠فثٕذ  فٟ اٌّٛػؾخ اٌشعَٛ الزطبع ثؼذٚ

أٚ  ثبٌزؼالبْٚ ِالغ ِطالٛس ػمالبسٞ اٌّجٍغ اٌزٞ رُ رؾظ١ٍٗ فٟ ػذح ِشالبس٠غ ػمبس٠الخ ٚرٌاله ٠زُ اعزضّبس .2.3

ثؾ١الش ٠ؼالّٓ ٘الزا اٌزٕالٛع  ػٓ ؽش٠ك اٌزٍّه ٚاٌّشبسوخ فٟ لطالغ أساػالٟ ثّغالبؽبد ِخزٍفالخ ،أوضش

اٌفالشص ٚإلالشاس  ِغٍظ إداسح اٌظٕذٚق ػٍٝ اٌّفبػٍخ ٠مَٛرٛص٠غ اٌّخبؽش ثذسعخ أوضش فؼب١ٌخ وّب 

 ٚاٌزٟ رؾمك أ٘ذاف اٌظٕذٚق. األوضش ِالئّخً 

٠زالالالبػ ٌّالالالذ٠ش اٌظالالالٕذٚق اعالالالزغالي فالالالشص اعالالالزضّبس٠خ ػمبس٠الالالخ ِزٕٛػالالالخ خالالالالف اٌغالالالشع األعبعالالالٟ  .2.2

اٌّشالالزشو١ٓ ثؾ١الالالش ال رزغالالبٚص ل١ّالالالخ ٘الالزٖ اٌّشالالالبس٠غ ٌٍظالالٕذٚق إرا والالبْ رٌالالاله ٠ظالالت فالالالٟ ِظالالٍؾخ 

 .% ِٓ ل١ّخ اٌظٕذٚق، ٚلذ رزؼّٓ رٍه اٌفشص رٍّه أساػٟ ثغشع اٌّزبعشح72
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% ِالالالٓ 011إعالالالزضّبس ِالالالب ٔغالالالجزٗ  ثؼالالالذ اٌؾظالالالٛي ػٍالالالٝ ِٛافمالالالخ اٌّغٍالالالظ ٠ؾالالالك ٌّالالالذ٠ش اٌظالالالٕذٚق .2.2

0 ّٕطمالالالخ اٌٛعالالالطٝل١ّالالالخ اٌظالالالٕذٚق فالالالٟ ِٕطمالالالخ ٚاؽالالالذح ِالالالٓ إٌّالالالبؽك اٌشئ١غالالال١خ فالالالٟ اٌٍّّىالالالخ ثاٌ

 . اٌششل١خ0 اٌغشث١خ

% وؾالالالذ 31إعالالالزضّبس ِالالالب ٔغالالالجزٗ    ثؼالالالذ اٌؾظالالالٛي ػٍالالالٝ ِٛافمالالالخ اٌّغٍالالالظ ٠ؾالالالك ٌّالالالذ٠ش اٌظالالالٕذٚق .2.2

 ِششٚع ٚاؽذ. أػٍٝ ِٓ ل١ّخ اٌظٕذٚق فٟ

 % ِٓ ل١ّخ اٌظٕذٚق.2اٌؾذ األدٔٝ ٌإلعزضّبس فٟ ِششٚع ٚاؽذ ٘ٛ   .2.2

ٌّالالالالؤ١ٍ٘ٓ ٠ؾالالالالك ٌّالالالالذ٠ش اٌظالالالالٕذٚق اٌزؼبِالالالالً ِالالالالغ ػالالالالذد  ١الالالالش ِؾالالالالذد ِالالالالٓ اٌّطالالالالٛس٠ٓ اٌؼمالالالالبس١٠ٓ ا .2.0

، ٌٚالالالٗ اٌؾالالالك فالالالٟ إػالالالبفخ ِطالالالٛس٠ٓ فالالالٟ اٞ ِشؽٍالالالخ ِالالالٓ ِشاؽالالالً ػّالالالش اٌّؾالالالذدحؽغالالالت اٌشالالالشٚؽ 

 ػٍٝ أْ ٠زُ إشؼبس ١٘ئخ اٌغٛق اٌّب١ٌخ. اٌظٕذٚق

٠غالالالّؼ ٌّالالالذ٠ش اٌظالالالٕذٚق أٚ اٌّطالالالٛس اٌؼمالالالبسٞ اٚ ؽالالالشف آخالالالش اٌّشالالالبسوخ فالالالٟ ِشالالالبس٠غ  .2.01

 اٌظٕذٚق ثبٌٕغجخ اٌزٟ ٠زُ األرفبق ػ١ٍٙب.

١ٕالالالخ اٌّب١ٌالالالخ ٌٍظالالالٕذٚق فالالالٟ أٞ ٚلالالالذ اٌؾظالالالٛي ػٍالالالٝ ٠غالالالٛص ٌّالالالذ٠ش اٌظالالالٕذٚق ػالالالّٓ اٌج .2.00

% ِالالالالٓ ل١ّالالالالخ اٌظالالالالٕذٚق 20  ػٍالالالالٝ أْ ال رض٠الالالالذ ٔغالالالالجخ ٘الالالالزا اٌز٠ّٛالالالالً ػالالالالٓ leverageر٠ّٛالالالالً ث

ٚفالالٟ ٘الالزٖ اٌؾالالبي ٠ّىالالٓ أخالالز اٌز٠ّٛالالً ِالالٓ أٞ ثٕالاله ؽغالالت اٌخ١الالبس األفؼالالً ٚاألعالالؼبس اٌغالالبئذح فالالٟ 

عالالال١ِخ ٚرٌالاله ثؼالالذ اٌغالالٛق ػٍالالٝ أْ ٠ىالالْٛ ٘الالزا اٌز٠ّٛالالً ثطش٠مالالخ ِزٛافمالالخ ِالالغ أؽىالالبَ اٌشالالش٠ؼخ اإل

 ِٛافمخ ِغٍظ إداسح اٌظٕذٚق. 

اٌخالالالالالشٚط ِالالالالالٓ أٞ  ثؼالالالالالذ اٌؾظالالالالالٛي ػٍالالالالالٝ ِٛافمالالالالالخ اٌّغٍالالالالالظ ٠ؾالالالالالك ٌّالالالالالذ٠ش اٌظالالالالالٕذٚق .2.07

اعالالالالزضّبس فالالالالٟ أٞ ِشؽٍالالالالخ ِالالالالٓ ػّالالالالش اٌزطالالالال٠ٛش إرا سأٜ فالالالالٟ رٌالالالاله ِالالالالب ٠ؾمالالالالك ِظالالالالٍؾخ ؽٍّالالالالخ 

 اٌٛؽذاد.

٠غالالالٛص ٌّالالالذ٠ش اٌظالالالٕذٚق أْ ٠غالالالزضّش اٌغالالال١ٌٛخ إٌمذ٠الالالخ فالالالٟ طالالالٕبد٠ك اٌّشاثؾالالالخ ثبٌش٠الالالبي  .2.04

 ٌغؼٛدٞ.ا

أؽىالالالالبَ اٌشالالالالش٠ؼخ اإلعالالالالال١ِخاٌّؼزّذح ِالالالالٓ لجالالالالً أْ رىالالالالْٛ اإلعالالالالزضّبساد ِزٛافمالالالالخ ِالالالالغ  .2.03

 ا١ٌٙئخ اٌششػ١خ ٌّذ٠ش اٌظٕذٚق. 

% ِالالالالالٓ أطالالالالالٌٛٗ فالالالالالٟ طالالالالالٕبد٠ك ٠72ّىالالالالالٓ ٌٍظالالالالالٕذٚق اعالالالالالزضّبس ِالالالالالب ال ٠ض٠الالالالالذ ػالالالالالٓ  .2.02

% ِالالالٓ أطالالالٛي اٌظالالالٕذٚق فالالالٟ طالالالٕذٚق ٚاؽالالالذ 01ثؾ١الالالش ال ٠زغالالالبٚص  ٔغالالالجخ  ػمبس٠الالالخاعالالالزضّبس٠خ 

% ِالالالٓ أطالالالٛي أٞ طالالالٕذٚق آخالالالش شالالالش٠طخ أْ رىالالالْٛ ِؼزّالالالذح ِالالالٓ 01ٔغالالالجخ ٚوالالالزٌه  ال ٠زغالالالبٚص 

 ِٚزٛافمخ ِغ أؽىبَ اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ.  اٌّب١ٌخ اٌغٛق ١٘ئخلجً 

 اٌصٕذوقاإلسزثّبر فٍ ِخبطر  .1
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، اد اٌؼمبس٠الالالالخعالالالالزىْٛ أطالالالالٛي اٌظالالالالٕذٚق ػشػالالالالخ ٌؼالالالالذد ِالالالالٓ اٌّخالالالالبؽش اٌّظالالالالبؽجخ ٌالعالالالالزضّبس .2.0

ػٍالالالالُ ثالالالالأْ ل١ّالالالالخ اٌٛؽالالالالذاد االعالالالالزضّبس٠خ ٠ّىالالالالٓ أْ  ٚػٍالالالالٝ اٌّغالالالالزضّش اٌّؾزّالالالالً أْ ٠ىالالالالْٛ ػٍالالالالٝ

االعالالالزضّبس عالالالزٕفز  إعالالالزشار١غ١خرالالالٕخفغ ٚرشرفالالالغ فالالالٟ أٞ ٚلالالالذ، ٚال ٠ّىالالالٓ إػطالالالب  أٞ رأو١الالالذ ثالالالأْ 

ٌٚالالال١ظ ٕ٘الالالبن أٞ ػالالالّبْ ٠مالالالذَ ٌٍّغالالالزضّش ال  ،ثٕغالالالبػ أٚ ثالالالأْ األ٘الالالذاف االعالالالزضّبس٠خ عالالال١زُ رؾم١مٙالالالب

 ثشأْ اٌّجٍغ األطٍٟ اٌّغزضّش ٚال ثشأْ أ٠خ ػٛائذ. 

ػٍالالالٝ ػٍالالالُ ثالالالأْ االعالالالزضّبس فالالالٟ اٌظالالالٕذٚق ٌالالال١ظ ٚد٠ؼالالالخ ٌالالالذٜ أٞ  ٛااٌّغالالالزضّش٠ٓ أْ ٠ىٛٔالالالػٍالالالٝ  .2.7

 ثٕه ِؾٍٟ ٠شػٝ اٌظٕذٚق أٚ ٠ج١غ ٚؽذاد اٌظٕذٚق أٚ ِشرجؾ ثبٌظٕذٚق ثأٞ شىً. 

اٌؼمالالبس ِّالالب لالالذ ٠الالؤدٞ إٌالالٝ طالالؼٛثخ فالالٟ اٌزخالالبسط ِالالٓ ٘الالزٖ  رززثالالزة ل١ّالالخ: اٌؼمالالبسادعالالٛق ِخبؽش .2.4

ٚثبٌغالالالالٛق ٚثبٌّغالالالالزغذاد  زط٠ٛشرطالالالالٛساد رزؼٍالالالالك ثالالالالبٌرجؼالالالالب أل٠الالالالخ  األطالالالالٛي ثبألعالالالالؼبس اٌّزٛلؼالالالالخ

 اٌغ١بع١خ ٚااللزظبد٠خ ٚػٛاًِ اٌؼشع ٚاٌطٍت. 

ثالالالبٌٕظش إٌالالالٝ أْ اٌظالالالٕذٚق ٠شوالالالض اعالالالزضّبسارٗ فالالالٟ : اٌّخالالالبؽش االلزظالالالبد٠خٚاٌزمٍجالالالبد اٌغ١بعالالال١خ  .2.3

، فالالالئْ ِالالالٓ اٌّزٛلالالالغ أْ ٠ىالالالْٛ أدا  اٌظالالالٕذٚق ػٍالالالٝ طالالالٍخ ٚص١مالالالخ ثبألٚػالالالبع االلزظالالالبد٠خ اٌٍّّىالالالخ

بعالالالبد عالالالٍج١خ ػٍالالالٝ رٕالالالزظ ػٕٙالالالب أؼى لالالالذ اٌزالالالٟ لالالالذ رطالالالشأ ػٍالالالٝ إٌّطمالالالخ اٌزالالالٟ بعالالال١خٚاٌظالالالشٚف اٌغ١

ٚأْ ٠ىالالالْٛ أوضالالالش رزثالالالزثب ِالالالٓ رزثالالالزة  ٌٍٍّّىالالالخ ٚػٍالالالٝ أعالالالؼبس األطالالالٛي اٌؼمبس٠الالالخاٌغالالالٛق اٌؼمالالالبسٞ 

 أدا  اٌظٕبد٠ك األوضش رٕٛػب ِٓ ٔبؽ١خ أزشبس٘ب اٌغغشافٟ. 

 :  زط٠ٛشاٌ ِخبؽش .2.2

ف ٠غالالزضّش ثٙالالب اٌظالالالٕذٚق لجالالً ثالالذأ اٌظالالٕذٚق ِضاٌٚالالالخ ػالالذَ ِؼشفالالخ اٌّشالالبس٠غ اٌزالالالٟ عالالٛ .2.2.0

 ٔشبؽٗ االعزضّبسٞ. 

اٌزالالالأخ١ش أٚ ػالالالذَ اٌالالالزّىٓ ِالالالٓ اٌؾظالالالٛي ػٍالالالٝ اٌالالالشخض إللبِالالالخ اٌّشالالالبس٠غ أٚ ػالالالذَ لالالالذسح  .2.2.7

 . ِطٛس٠ٓ ػٍٝ إوّبي رط٠ٛش اٌّشبس٠غ اٌّٛوٍخ إ١ٌُٙ

اػزّالالالالبد ٔغالالالالبػ اٌظالالالالٕذٚق ثشالالالالىً وج١الالالالش ػٍالالالالٝ خجالالالالشح ٚدسا٠الالالالخ أػؼالالالالب  ِغٍالالالالظ إداسح  .2.2.4

س ِالالالٛلف١ٓ اٌّطالالالٛس٠ٓ. ٌالالال١ظ ٕ٘الالالبن ػالالالّبْ ػٍالالالٝ أْ ِالالالذ٠ش اٌظالالالٕذٚق أٚ اٌظالالالٕذٚق ٚوجالالالب

اٌّطالالالالالٛس٠ٓ لالالالالالبدس٠ٓ ػٍالالالالالٝ اٌّؾبفظالالالالالخ ػٍالالالالالٝ ٘الالالالالزٖ اٌىفالالالالالب اد اٚ اٌمالالالالالذسح ػٍالالالالالٝ رٛل١الالالالالف 

 اٌّؤ١ٍ٘ٓ ١ٌؾٍٛا ِؾً األفشاد اٌشئ١غ١١ٓ اٌز٠ٓ لذ ٠زشوْٛ اٌؼًّ .

إْ اٌّطالالٛس ٌالال١ظ ربثؼالالب ٌّالالذ٠ش اٌظالالٕذٚق ٚال رؾالالذ عالال١طشرٗ ٚوّالالب ٘الالٛ اٌؾالالبي فالالٟ رٕف١الالز  .2.2.3

أٞ ارفبل١الالالالخ ِالالالالغ ؽالالالالشف خالالالالبسعٟ ٕ٘الالالالبن ِخالالالالبؽش إخالالالالالي ِؾزّالالالالً ِالالالالٓ عبٔالالالالت اٌّطالالالالٛس 

 ثبٌزضاِبرٗ.

ػالالالذَ اِىب١ٔالالالخ ث١الالالغ اٌٛؽالالالذاد خالالالالي ِالالالذح اٌظالالالٕذٚق ٌؼالالالذَ رالالالٛفش ؽٍجالالالبد شالالالشا  ِخالالالبؽش اٌزالالالذاٚي:   .2.2

 فٟ عغً رذاٚي اٌٛؽذاد اٌذاخٍٟ ٌٍظٕذٚق.

ظالالالٕذٚق ٘الالالٟ ِخالالالبؽش أخفالالالبع اٌغالالال١ٌٛخ فالالالٟ اٌغالالالٛق اٌالالالزٞ ٠غالالالزضّش ف١الالالٗ اٌ :اٌزخالالالبسطِخالالالبؽش  .2.2

 طؼٛثخ رذاٚي اٌؼمبساد أٚ لٍخ اٌطٍت ػ١ٍٙب.ِّب ٠ؤصش ػٍٝ 
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لالالذ ٠ٕالالزظ ارخالالبر ثؼالالغ اإلعالالشا اد اٌزالالٟ لالالذ رالالؤصش ثؾالالبي ِالالٓ األؽالالٛاي ػٍالالٝ  :اٌّخالالبؽش إٌظب١ِالالخ .2.2

 .أدا  اٌظالالالالٕذٚق فالالالالٟ ؽالالالالبي رغ١الالالالش األٔظّالالالالخ ٚاٌٍالالالالٛائؼ اٌؾب١ٌالالالالخ ٚاٌّؼزّالالالالذح ٌؼّالالالالً ٘الالالالزا اٌظالالالالٕذٚق

ٔظّالالخ ٚاٌمالالٛا١ٔٓ ثّالالب فالالٟ رٌالاله رمغالال١ُ األساػالالٟ ل١الالذ ا٢صالالبس اٌغالالٍج١خ إٌبرغالالخ ػالالٓ رؼالالذ٠ً األِٚالالٓ 

اٌظالالالٕذٚق والالالأٞ ِغالالالزضّش ػمالالالبسٞ ػشػالالالخ ألْ ٠مالالالَٛ  ٠مالالالَٛ أْٚ اٌزطالالال٠ٛش ٚرغالالالغ١ٍٙب ٚرظالالال١ٕفٙب.

ثشالالشا  ػمالالبس ثؼالالذ اٌزضجالالذ ِالالٓ عالالالِخ ٚصالالبئك اٌٍّى١الالخ ثّٛعالالت إفالالبدح ِالالٓ اٌغٙالالخ اٌّخزظالالخ ٠ٕٚشالالأ 

 الؽمب خالف رٌه ِّب لذ ٠ؼشع اٌظٕذٚق إٌٝ رؾًّ خغبئش.

اٌزمالالالذ٠شاد ألعالالالجبة ِخزٍفالالالخ  ػالالالٓجٕالالالب  اٌرىالالالب١ٌف رغ١الالالش ِالالالٓ اٌّؾزّالالالً رىالالالب١ٌف اٌجٕالالالب : ِخالالالبؽش  .2.0

ٚاٌض٠الالالبدح فالالالٟ رىالالالب١ٌف ِالالالٛاد  ،إٌّبصػالالالبد ِالالالغ اٌّمالالالب١ٌِٕٚٓٙالالالب، ػٍالالالٝ عالالالج١ً اٌّضالالالبي ال اٌؾظالالالش، 

ٚاٌّشالالالالبوً ٚاٌظالالالالشٚف  ١الالالالش اٌّزٛلؼالالالالخ.  ،ٚعالالالالٛ  األؽالالالالٛاي اٌغ٠ٛالالالالخ ،اٌجٕالالالالب  ٚاٌّؼالالالالذاد ٚاٌؼّبٌالالالالخ

ذ ِالالٓ رغالالبٚص اٌزىالالب١ٌف ِالالٓ خالالالي اٌالالذخٛي فالالٟ ػمالالٛد ثٕالالب  ِؾالالذد ٌٚىالالٓ، ؽ١ضّالالب أِىالالٓ، عالال١زُ اٌؾالال

اٌّالالالذح ٚاٌغالالالؼش ِالالالغ اٌّمالالالب١ٌٚٓ ٚٚػالالالغ ِخظظالالالبد ِٕبعالالالجخ ٌزغط١الالالخ ؽالالالبالد اٌطالالالٛاسا. ٌٚىالالالٓ، 

ٌالالال١ظ ٕ٘الالالبن ِالالالٓ ػالالالّبْ ثالالالأْ اٌزالالالذاث١ش اٌزالالالٟ عالالال١زُ ارخبر٘الالالب ٌٍؾالالالذ ِالالالٓ اٌزىالالالب١ٌف عالالالزىفٟ ٌٍمؼالالالب  

ق خغالالالبئش ثّالالالبٌىٟ اٌٛؽالالالذاد. ػٍالالالٝ خطالالالش رىجالالالذ رغالالالبٚصاد وج١الالالشح فالالالٟ اٌزىالالالب١ٌف رالالالؤدٞ إٌالالالٝ إٌؾالالالب

ٚ ١الالالش رٌالالاله، ػٍالالالٝ اٌالالالش ُ ِالالالٓ ثالالالزي اٌؼٕب٠الالالخ اٌٛاعجالالالخ اٌّالئّالالالخ ِالالالٓ عبٔالالالت اٌّطالالالٛس فالالالٟ اخز١الالالبس 

اٌّمالالالب١ٌٚٓ، فالالالئْ رالالالذٟٔ ِغالالالزٜٛ عالالالٛدح اٌؼّالالالً ِالالالٓ عبٔالالالت ٘الالالؤال  اٌّمالالالب١ٌٚٓ لالالالذ ٠الالالؤصش عالالالٍجب ػٍالالالٝ 

ث١الالالغ اٌّشالالالشٚع الؽمالالالب. ٚفالالالٟ ِضالالالً ٘الالالزٖ اٌؾالالالبالد، سثّالالالب ٠ىالالالْٛ ؽالالالك اٌشعالالالٛع ثبٌّطبٌجالالالخ ػٍالالالٝ 

 مب١ٌٚٓ ِؾذٚدا.اٌّ

 اٌز٠ّٛالالالً ػٍّالالالب ِالالالٓ عضئ١الالالب اٌّشالالالشٚع ر٠ّٛالالالً ٠الالالزُ أْ اٌّزٛلالالالغ ٚاٌؼالالالّبْ: ِالالالٓاٌز٠ّٛالالالً  ِخالالالبؽش .2.01

 ػالالالّبْ أٞ ٕ٘الالالبن ٌٚالالال١ظ ر٠ّٛالالالً أٞ رالالالأ١ِٓ ٌالالالُ ٠الالالزُ ٘الالالزٖ، اٌّؼٍِٛالالالبد ٔشالالالشح رالالالبس٠خ ؽزالالالٝ ثأٔالالالٗ

ػٍالالالٝ  ؾظالالٛياٌ ؽالالبي ٚفالالٟ. ِؼالالال١ٓ ر٠ّٛالالً ١٘ىالالً اػزّالالبد ثشالالالأْ أٚ اٌز٠ّٛالالً رالالٛف١ش إِىب١ٔالالخ ثشالالأْ

 ٠ؼطالالالالالٟ ال ٚسثّالالالالالب ِّالالالالب ٠الالالالالؤصش ػٍالالالالٝ ػٛائالالالالالذ اٌّشالالالالشٚع اٌز٠ّٛالالالالالً رىالالالالب١ٌف رشرفالالالالالغ اٌز٠ًّٛ،لالالالالذ

 رغالالالذ٠ذ  فالالالٟ رمظالالال١ش ؽبٌالالالخ ٚلؼالالالذ ؽالالالبي ٚفالالالٟ .اٌزىالالالب١ٌف ٘الالالزٖ ٌزغط١الالالخ وبف١الالالخ إ٠الالالشاداد اٌّشالالالشٚع

 .اٌّششٚع إٔغبص ٠ٙذد لذ رٌه فئْ اٌز٠ًّٛ،

، ٚاٌزالالالٟ عالالال١زُ لالالالذ ٠الالالؤدٞ فالالالشع اٌؼالالالشائت ِٕٚٙالالالب  ػالالالش٠جخ اٌم١ّالالالخ اٌّؼالالالبفخ :ػالالالش٠ج١خِخالالالبؽش  .2.00

٘الالـ اٌّٛافالالك ٌالالـ األٚي ِالالٓ 0340ِالالٓ شالالٙش سث١الالغ اٌضالالبٟٔ ٌؼالالبَ  03رالالبس٠خ اٌالالـ ٙب اثزالالذاً  ِالالٓ فشػالال

اٌالالالٝ رالالالأصش اٌشعالالالَٛ ٚاٌّظالالالبس٠ف ٚاٌزىالالالب١ٌف األخالالالشٜ اٌّشرجطالالالخ ثالالالئداسح  ، 7102َشالالالٙش ٠ٕالالالب٠ش 

اٌظالالالٕذٚق  ٚوالالالزٌه رالالالأصش اٌزٛص٠ؼالالالبد اٌّؾزٍّالالالخ  ٌٍّغالالالزضّش٠ٓ، ؽ١الالالش لالالالذ رالالالؤدٞ ٘الالالزٖ اٌؼالالالشائت  

أظّالالالخ ٌاٌؼٛائالالالذ اٌّشرجطالالالخ ثبالعالالالزضّبس فالالالٟ اٌظالالالٕذٚق. ٚٚفمالالالبً  عأخفالالالباٌزالالالٟ ٠الالالزُ فشػالالالٙب إٌالالالٝ 

االٌزضاِالالالالبد اٌّفشٚػالالالالخ راد ٘الالالالزٖ ٚاٌٍالالالالٛائؼ راد اٌؼاللالالالالخ، فئٔالالالالٗ فالالالالٟ ؽالالالالبي اإلخالالالالالي ثالالالالأٞ ِالالالالٓ 

اٌؼاللالالخ ثؼالالش٠جخ اٌم١ّالالخ اٌّؼالالبفخ فالالئْ رٌالاله عالالٛف ٠الالؤدٞ إٌالالٝ فالالشع  شاِالالبد ِب١ٌالالخ ٚػمٛثالالبد 

  ٔظب١ِخ أخشٜ. 

اٌزخالالالبسط إٔٙالالالب  خطالالالخ لالالالذسح ِالالالذ٠ش اٌظالالالٕذٚق ػٍالالالٝ  ِخالالالبؽش رظالالالف١خ اٌظالالالٕذٚق: فالالالٟ ؽالالالبي ػالالالذَ .2.07

ٚػالالالالذَ لذسرالالالالٗ ػٍالالالالٝ رّذ٠الالالالذ ِالالالالذح اٌظالالالالٕذٚق ٌفزالالالالشح اػالالالالبف١خ فمالالالالذ اٌّمالالالالشسح خالالالالالي فزالالالالشح اٌزّذ٠الالالالذ 

 .رظف١خ أطٛي اٌظٕذٚق٠ؼطش اٌٝ 
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ِخالالالالبؽش رّذ٠الالالالذ ِالالالالذح اٌظالالالالٕذٚق: لالالالالذ ٠ؼالالالالطش ِالالالالذ٠ش اٌظالالالالٕذٚق ٌطٍالالالالت رّذ٠الالالالذ ِالالالالذح اٌظالالالالٕذٚق  .2.04

ٓ االطالالالٛي اٌؼمبس٠الالالخ اٌٍّّٛوالالالٗ ٌٍظالالالٕذٚق ٌفزالالالشاد اػالالالبف١خ ػٕالالالذ ٚعالالالٛد طالالالؼٛثخ فالالالٟ اٌزخالالالبسط ِالالال

 ػٛائذ اٌظٕذٚقِّب لذ ٠ؤصش عٍجب" ػٍٝ  بعؼبس رؾمك ِظٍؾخ ؽٍّخ اٌٛؽذادث

ِخالالالبؽش رؼ١الالال١ٓ ِالالالذ٠ش طالالالٕذٚق ثالالالذ٠ً أٚ ِظالالالفٟ: فالالالٟ ؽالالالبي رالالالُ رؼ١الالال١ٓ ِالالالذ٠ش ِظالالالفٟ الطالالالٛي  .2.03

اٌظالالالٕذٚق فالالالئْ اٌظالالالٕذٚق عالالال١زؾًّ أ٠الالالخ رىالالالب١ٌف ٚاصالالالبس ِب١ٌالالالخ ِزشرجالالالخ ػٍالالالٝ ٘الالالزا اٌزؼ١الالال١ٓ ِّبلالالالذ 

 ٚأخفبص ل١ّخ ٚؽذاد اٌظٕذٚق.٠ؤصش عٍجب ػٍٝ ػٛائذ اٌظٕذٚق 

 شزرانإلا .8

يرررول السرررب   . تبررردي فررر  ٠الالالَٛ "خّغالالالخ ٚأسثؼالالالْٛ ٠ِٛالالالبً" 32ثؾالالالذ ألظالالالٝفتررررال ارارررتراك هررر   .2.0

 هررررررا27/02/4177يررررررول ا  نرررررري  ، وتنتهرررررر  ل 40/42/2044هررررررا الموافررررررق 45/04/4177

عنرررد  لصرررندوق ق ررر ق بررراب ارارررتراك، علرررن انرررز  يدرررو  لمررردير ال 27/04/2042الموافرررق 

. وفرر   رررا  عرردل تغطيرررة ال ررد ا دنررن لبررردال يعمررا  الصرررندوق  رر   هررر   تغطيررة ال ررد ا دنرررن

المررردال، ف نرررز يدرررو  لمررردير الصرررندوق تمديرررد فتررررال ارارررتراك مررردال مما لرررة بعرررد ال صرررو  علرررن 

لاير  مليررررو  70موافقررررة هيلررررة السرررروق الماليررررة. وق  لررررل يغطررررن ال ررررد ا دنررررن الم رررردد بمبلرررر  

 مليو  لاير سعودي(، تعاد مبال  اراتراك قلن الماتركي  دو  يي  سل.    و )

٠ىالالالالْٛ اإلشالالالالزشان ٌٍغالالالالؼٛد١٠ٓ ِٚالالالالٛاؽٕٟ دٚي ِغٍالالالالظ اٌزؼالالالالبْٚ اٌخ١ٍغالالالالٟ اٌؼشثالالالالٟ ٚاٌّم١ّالالالال١ٓ  .2.7

 .ثّب ال ٠خً ثٕظبَ رٍّه اٌؼمبس ٌغ١ش اٌغؼٛد١٠ٓ إلبِخ ٔظب١ِخ ثبٌٍّّىخ

الارررروط و ٔشالالالشح  ؼجئالالالخ ّٔالالالٛرط االشالالالزشان ٚرٛل١الالالغػٍالالالٝ اٌّغالالالزضّش اٌالالالزٞ ٠ش الالالت فالالالٟ االشالالالزشان ر .2.4

 .ٝ ِذ٠ش اٌظٕذٚقإٌ وبٍِخ ٚرؾ٠ًٛ ل١ّخ االشزشان ا  كال وتسليمهما لمدير الصندوق

 .اٌظٕذٚق ؽغبة إٌٝ االشزشان ِجٍغ ثزؾ٠ًٛ اإلشزشان ل١ّخ دفغ ٌٍّغزضّش ٠ّىٓ .2.3

ؾغالالالالت ثمغالالالالّخ ِجٍالالالالغ االشالالالالزشان، ِطشٚؽالالالالب ِٕالالالالٗ رع١خظالالالالض ٌٍّغالالالالزضّش ػالالالالذد ِالالالالٓ اٌٛؽالالالالذاد  .2.2

 .اٌّؼ٠َٟٕٛ اٌزؼبًِ إ الق سعَٛ االشزشان اٌّغزؾمخ، ػٍٝ طبفٟ ل١ّخ اٌٛؽذح وّب فٟ 

 . لاير عؼٛدٞ 010111اٌؾذ األدٔٝ ٌالشزشان فٟ اٌظٕذٚق ٘ٛ .2.2

٠الالالالزُ ل١الالالالذ ع١ّالالالالغ اٌٛؽالالالالذاد ٚال ٠ؾظالالالالً اٌّشالالالالزشن ػٍالالالالٝ شالالالالٙبدح ٍِى١الالالالخ ٌٍٛؽالالالالذاد االعالالالالزضّبس٠خ،  .2.2

ؾغالالالبثبد فشػ١الالالخ ٌذ٠الالالٗ ثظالالال١غخ ؾالالالزفظ ثالالالٗ اٌشالالالشوخ ور االعالالالزضّبس٠خ فالالالٟ عالالالغً اٌٛؽالالالذاد اٌالالالزٞ

٠جالالالال١ٓ  سل١ّالالالالخ أٚ خط١الالالالخ أٚ ثٛعالالالال١ٍخ إٌىزش١ٔٚالالالالخ، ٠ٚغالالالالزٍُ والالالالً ِغالالالالزضّش ِالالالالٓ اٌشالالالالشوخ إشالالالالؼبساً 

 رفبط١ً اٌٛؽذاد اٌزٟ اشزشا٘ب اٌّغزضّش. 

ؽٍالالالالت االشالالالالزشان و١ٍالالالالب أٚ عضئ١الالالالب دْٚ رمالالالالذ٠ُ أ٠الالالالخ  ٠ؾالالالالزفظ ِالالالالذ٠ش اٌظالالالالٕذٚق ثالالالالبٌؾك فالالالالٟ سفالالالالغ .2.2

غالالالزغً ِالالالٓ ِ اٌغ١الالالشرٌالالاله اٌغالالالض  وبِالالالً اشالالالزشاوٗ أٚ عالالالٛف ٠ؼالالالبد إٌالالالٝ اٌّشالالالزشن ٚأعالالالجبة، 

 ِالالالالالذ٠ش اٌظالالالالالٕذٚق ٙبٟ اعالالالالالزٍّزالالالالالاٌ سعالالالالالَٛ االشالالالالالزشان ثبإلػالالالالالبفخ إٌالالالالالٝ ِجٍالالالالالغ االشالالالالالزشان
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 زُ إػالالالبدح ل١ّالالالخ٠الالالٚ .ثٕغالالالجخ ٚرٕبعالالالت ٌّالالالب رالالالُ لجٌٛالالالٗ ٚسفؼالالالٗ إلطالالالذاس ٚؽالالالذاد ٌٍّشالالالزشن

فالالٟ ّٔالالالٛرط .إٌالالٝ ؽغالالبثٗ اٌجٕىالالٟ اٌالالالزٞ رالالُ رغالالغ١ٍٗ زؾ٠ٛالالًاٌِالالٓ خالالالالي  االشالالزشان إٌالالٝ اٌّغالالزضّش

 اإلشزشان.

 ىً ِطٛساإلشزشان فٟ اٌظٕذٚق ٔمذاَ ػٕذ ثذا٠زٗ.٠ؾك ٌ .2.0

٠ؾالالالك ٌىالالالً ِطالالالٛس اٌّشالالالبسوخ فالالالٟ أٞ ِالالالٓ اٌّشالالالبس٠غ اٌزالالالٟ ٠ٕفالالالز٘ب اٌظالالالٕذٚق ثٕغالالالجخ ِشالالالبسوخ ٠الالالزُ .2.01

 اإلرفبق ػ١ٍٙب ث١ٓ اٌّطٛس ِٚذ٠ش اٌظٕذٚق. 

 اٌرسىَ واٌّصبرَف .9

 ٠ذفغ اٌظٕذٚق ٌّذ٠ش اٌظٕذٚق اٌشعَٛ اٌزب١ٌخ ِمبثً اٌخذِبد اٌزٟ ٠مذِٙب: 

 رسىَ اإلدارح .9.0

% عالالال٠ٕٛب ِالالالٓ طالالالبفٟ ل١ّالالالخ أطالالالٛي  ٠7الالالذفغ اٌظالالالٕذٚق ٌّالالالذ٠ش اٌظالالالٕذٚق سعالالالَٛ إداسح ثٛالالالالغ 

 . عٕٛٞ سثغرؾغت ػٍٝ أعبط ٠ِٟٛ ٚرذفغ ػٍٝ أعبط  اٌذفزش٠خ اٌظٕذٚق

 اإلدارَخرسىَ اٌ .9.0

% عالالال٠ٕٛب ِالالالٓ طالالالبفٟ 1.2ٚثؾالالالذ ألظالالالٝ ٔغالالالجخ  ٠الالالذفغ اٌظالالالٕذٚق ٌّالالالذ٠ش اٌظالالالٕذٚق سعالالالَٛ إداس٠الالالخ

 ػٍالالالٝ  ٚرشالالالًّ عالالالٕٛٞ سثالالالغػٍالالالٝ أعالالالبط ٠الالالِٟٛ ٚرالالالذفغ ػٍالالالٝ أعالالالبط  ل١ّالالالخ األطالالالٛي رؾزغالالالت

زىالالالب١ٌف اٌفؼ١ٍالالالخ اٌّزؼٍمالالالخ ثئػالالالذاد إٌشالالالشاد ٚاٌزمالالالبس٠ش ٚاإلشالالالؼبساد اٌ ٌٍؾظالالالش ال اٌّضالالالبي عالالالج١ً

إٌالالالالالٝ اٌّغالالالالالزضّش٠ٓ ٚؽجبػالالالالالٗ رٍالالالالاله إٌشالالالالالشاد ٚاٌزمالالالالالبس٠ش ٚاإلشالالالالالؼبساد ٚرٛص٠ؼٙالالالالالب ِٚىبفئالالالالالبد 

شالالالشوخ  ٚخ ٚاٌشعالالالَٛ اٌشلبث١الالالخ أػؼالالالب  ِغٍالالالظ إداسح اٌظالالالٕذٚق ٚسعالالالَٛ خالالالذِبد ا١ٌٙئالالالخ اٌشالالالشػ١

ٚأرؼالالالالبة اٌّض١ّٕالالالال١ٓ ٚأ٠الالالالخ أؽالالالالشاف  اٌؾغالالالالبثبد اٌخالالالالبسع١١ٓ ثرالالالالذاٚي  ِٚشاعؼالالالالٟ اٌغالالالالٛق اٌّب١ٌالالالالخ

 أ٠خ ِظبس٠ف اعزضٕبئ١خ ٚ ١ش٘ب ِضً ِظبس٠ف اٌزظف١خ.،ٚأخشٜ رمذَ خذِبد ٌٍظٕذٚق

 رسىَ اٌذفظ  .9.1

 طالالالٛيِالالالٓ طالالالبفٟ ل١ّالالالخ األ % عالالال٠ٕٛبً ٠1.12الالالذفغ اٌظالالالٕذٚق إٌالالالٝ ِالالالذ٠ش اٌؾفالالالظ سعالالالِٛب ثٕغالالالجخ 

 .عٕٛٞ سثغٚرذفغ ػٍٝ أعبط  بً رؾغت ١ِٛ٠

 االشزرانرسىَ  .9.2

٠الالالذفؼٙب اٌّغالالالزضّش ٌّالالالشح ٚاؽالالالذح ثٕغالالالجخ ال ٚرغالالالزؾك ٌّالالالذ٠ش اٌظالالالٕذٚق ٠الالالزُ خظالالالُ سعالالالَٛ اشالالالزشان 

 % ِٓ إعّبٌٟ ِجٍغ االشزشان ٚرخظُ ِٕٗ لجً ششا  اٌٛؽذاد.7رض٠ذ ػٓ 

 األداء  أرؼبة .9.3

 ٚفمالالالب %02ِؼالالالذي ػبئالالالذ داخٍالالالٟ لالالالذسٖ  أدا  رغالالالبٚص ِمبثالالالً أرؼالالالبة أدا  اٌظالالالٕذٚق ِالالالذ٠ش ٠غالالالزؾك

 :ا٢رٟ ٚاٌزفظ١ً ٌششٚؽ
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 رؾظالالال١ً ٠ٚالالالزُ شالالالٙشاً، 07 ػالالالٓ الرمالالالً ٌّالالالذح اٌظالالالٕذٚق ثالالالئداسح اٌظالالالٕذٚق ِالالالذ٠ش ٠مالالالَٛ أْ .0.2.0

 .فمؾ اٌّذح ٘زٖ أزٙب  ثؼذ األدا  أرؼبة

ِؼالالالذي  ٚأدا  اٌظالالالٕذٚق  ثالالال١ٓ األدا  فالالالشق ِالالالٓ% 02 لالالالذس٘ب ٔغالالالجخ ٘الالالٟ األدا  أرؼالالالبة .0.2.7

 .%02لذسٖ  ػبئذ داخٍٟ

ٚرٌالالاله لجالالالً ِالالالٓ أطالالالٛي اٌظالالالٕذٚق  ٌىالالالً ِشالالالشٚع أرؼالالالبة األدا عالالال١زُ ؽغالالالبة ٚ خظالالالُ  .0.2.4

لجالالالالً إٔٙالالالالب   ػٍالالالٝ ؽالالالالبٍِٟ اٌٛؽالالالذاد ٠ٚالالالالزُ إعالالالزؾمبلٙب رٛص٠الالالغ ِزؾظالالالالالد ث١الالالغ اٌّشالالالالشٚع

  .اٌظٕذٚق

فٍالالالٓ  %02ِؼالالالذي ػبئالالذ داخٍالالٟ لالالذسٖ فالالٟ ؽالالبي والالْٛ أدا  اٌظالالالٕذٚق عالالٍجٟ أٚ ألالالً ِالالٓ  .0.2.3

 ٠ىْٛ ٕ٘بن أرؼبة أدا .

 المضافة ضريبة القيمة .6.9

ع١ّغ اٌشعَٛ ٚاٌّظبس٠ف اٌّزوٛسح فٟ ٘زٖ اٌششٚؽ ٚاألؽىبَ ٚ/أٚ أ٠خ ِغزٕذاد راد طٍخ  .0.2.0

 الرشًّ ػش٠جخ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ِبٌُ ٠زُ إٌض ػٍٝ خالف رٌه.

فٟ ؽبي ِب إرا وبٔذ ػش٠جخ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ِفشٚػخ أٚ لذ ٠زُ فشػٙب ػٍٝ أٞ خذِخ ٠زُ  .0.2.7

ذفغ ٌّضٚد اٌخذِخ ثثبإلػبفخ إٌٝ أ٠خ سعَٛ أٚ رض٠ٚذ اٌظٕذٚق ثٙب، فئْ اٌظٕذٚق ع١

ِظبس٠ف أخشٜ  ِغّٛػبً ِغب٠ٚبً ٌٍم١ّخ اٌّغغٍخ ٌٙزٖ اٌؼش٠جخ ػٍٝ فبرٛسح ػش٠جخ اٌم١ّخ 

 اٌّؼبفخ اٌخبطخ ثبٌخذِخ اٌّؼ١ٕخ.

فالالٟ ؽالالبي ِالالب إرا وبٔالالذ ػالالش٠جخ اٌم١ّالالخ اٌّؼالالبفخ ِفشٚػالالخ أٚ لالالذ ٠الالزُ فشػالالٙب ػٍالالٝ أٞ  .0.2.4

اٌؼ١ّالالالً عالالال١ذفغ ٌٍظالالالٕذٚق ثثبإلػالالالبفخ إٌالالالٝ أ٠الالالخ  خذِالالالخ ِمذِالالالخ ِالالالٓ لجالالالً اٌظالالالٕذٚق، فالالالئْ

 سعَٛ أٚ ِظبس٠ف أخشٜ  ِغّٛػبً ِغب٠ٚبً ٌم١ّخ ٘زٖ اٌؼش٠جخ.

 اٌسوبح .9.1

 ػٍٝ اٌّغزضّش أْ ٠ؼٍُ أْ ِذ٠ش اٌظٕذٚق ٌٓ ٠مَٛ ثبؽزغبة صوبح اٌظٕذٚق أٚ إخشاعٙب  

 اٌىدذاد دبٍٍِ ِزذصالد ثُغ وً ِشروع ػًٍ رىزَغ .01

 ِالالالبٌىٟ ػٍالالالٝ رؾممالالالذ، ِالالالب ِزالالالٝ ِشالالالشٚع، والالالً ث١الالالغ دِزؾظالالالال زٛص٠الالالغث ِذ٠شاٌظالالالٕذٚق ٠مالالالَٛ

 :اٌزب١ٌخ ٌإلعشا اد ٚفمب رٌه ٠ٚىْٛ اٌظٕذٚق ِذح أصٕب  اٌٛؽذاد

 ِغالالالالزمً ٚثشالالالالىً والالالالبِال ِشالالالالشٚع أٞ ث١الالالالغ ِزؾظالالالالالد ثزٛص٠الالالالغ اٌظالالالالٕذٚق ِالالالالذ٠ش ٠مالالالالَٛ .01.0

 خالالالالي ٚرٌالالاله ِالالالبٌىٟ اٌٛؽالالالذاد ػٍالالالٝ اٌظالالالٕذٚق ِشالالالبس٠غ ع١ّالالالغ ِالالالٓ اٌزخالالالبسط أزظالالالبس ثالالالذْٚ

 اٌشعالالالَٛ ٚاٌّظالالالبس٠فثٕالالالذ  فالالالٟ اٌّٛػالالالؾخ اٌشعالالالَٛ الزطالالالبع ثؼالالالذشٚع ٚثؼالالالذ رظالالالف١خ اٌّشالالال شالالالٙش

 .األؽىبَ ٚ اٌششٚؽ ِغ ٠زٛافك ٚثّب
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 ػٍالالالالٝ اٌّشالالالالشٚع ث١الالالالغ ؽظالالالال١ٍخ االعالالالالزضّبس٠خ اٌٛؽالالالالذاد ِالالالالبٌىٟ ػٍالالالالٝ اٌظالالالالٕذٚق ٠الالالالٛصع .01.7

ثالالال١ٓ طالالالبفٟ ِزؾظالالالالد ث١الالالغ ثبٌٕغالالالجخ ٚاٌزٕبعالالالت  ٚاٌزالالالٟ ٠الالالزُ رؾذ٠الالالذ٘ب أعالالالبط إعالالالزشداد ٚؽالالالذاد

 .طبفٟ ل١ّخ األطٛي ػٍٝ األدا  ؽغٓ أرؼبة اٌّششٚع ثؼذ إؽزغبة

 رثُّٓ األصىي .00

 إطالالالذاس ثٙالالالذف ِالالالٓ لجالالالً ِضّٕالالال١ٓ اصٕالالال١ٓ أشالالالٙش عالالالزخ والالالً اٌظالالالٕذٚق أطالالالٛي رمالالال٠ُٛ ٠الالالزُ .00.0

 . ٌٍٛؽذح اعزششبدٞ عؼش

 ٠ٚؼالالالشف. اٌظالالالٕذٚق ل١ّالالالخ أطالالالٛي طالالالبفٟ أعالالالبط ػٍالالالٝ اٌظالالالٕذٚق أطالالالٛي رمالالال٠ُٛ ٠الالالزُ .00.7

 األرؼالالالبة ع١ّالالالغ ِٕٙالالالب شٚؽالالالبِط اٌظالالالٕذٚق ألطالالالٛي زضّالالال١ٓاٌ ل١ّالالالخ ثأٔٙالالالب األطالالالٛي ل١ّالالالخ طالالالبفٟ

 أٚ ِذفٛػالالالخ وبٔالالالذ عالالالٛا  اٌزمالالال٠ُٛ، رالالالبس٠خ فالالالٟ اٌؼّالالالً عالالالبػبد ؽزالالالٝ ٔٙب٠الالالخ اٌّغالالالزؾمخ ٚاٌشعالالالَٛ

 خالالالالي ؽالالالالشػ ِالالالٓ ٌٍظالالالٕذٚق اٌٛؽالالالذح عالالالؼش إؽزغالالالالبة ٠ٚالالالزُ. ِغالالالزؾمخ ٚسعالالالَٛ وأرؼالالالبة ِم١الالالذح

 ٚؽالالالالذاد ػالالالالذد ػٍالالالالٝ إٌالالالالبرظ لغالالالالّخ صالالالالُ أطالالالالٌٛٗ، ِغّالالالالٛع ِالالالالٓ اٌظالالالالٕذٚق خظالالالالَٛ ِغّالالالالٛع

 .اٌّؼٕٟ اٌزم٠ُٛ ٠َٛ فٟ اٌمبئّخ اٌظٕذٚق

٠مالالالالَٛ ِالالالالذ٠ش اٌظالالالالٕذٚق، لجالالالالً شالالالالشا  أٞ أطالالالالً ٌٍظالالالالٕذٚق أٚ ث١ؼالالالالٗ، ثبٌؾظالالالالٛي ػٍالالالالٝ  .00.4

رضّالالال١ٓ ِالالالٓ ِضّٕالالال١ٓ اصٕالالال١ٓ ٠زّزؼالالالبْ ثالالالبٌخجشح ٚإٌضا٘الالالخ ِٚؼشفالالالخ إٌشالالالبؽ اٌؼمالالالبسٞ ٚإٌّطمالالالخ ِؾالالالً 

 االعزضّبس.

٠مالالالالَٛ ِالالالالذ٠ش اٌظالالالالٕذٚق، ِالالالالٓ خالالالالالي اٌّضّٕالالالال١ٓ اٌّشالالالالبس إ١ٌّٙالالالالب أػالالالالالٖ، ثزضّالالالال١ٓ أطالالالالٛي  .00.3

 أشٙش. عزخِشح وً  اٌظٕذٚق، ٚرٌه

ّالالالالبٌىٟ اٌٛؽالالالالذاد ثغالالالالؼش اٌٛؽالالالالذح االعزششالالالالبدٞ ٌٍظالالالالٕذٚق ػالالالالٓ ٠ٌالالالالزُ إسعالالالالبي إشالالالالؼبس  .00.2

 ٠31ِٛالالالبً ِالالالٓ ٔٙب٠الالالخ ٔظالالالف اٌغالالالٕٗ ٚ 72ٚرٌالالاله خالالالالي ؽش٠الالالك اٌجش٠الالالذ أٚ اٌٛعالالالبئً االٌىزش١ٔٚالالالخ 

 . ٠ِٛبً ِٓ ٔٙب٠خ اٌغٕخ

 رذاوي اٌىدذاد .00

ا اد اٌزالالالٟ ٠ّىالالالٓ أْ رغالالالًٙ ٠مالالالَٛ ِالالالذ٠ش اٌظالالالٕذٚق ٚأِالالال١ٓ اٌؾفالالالظ ثبرخالالالبر ع١ّالالالغ اإلعالالالش .07.0

 رذاٚي اٌٛؽذاد ٚٔمً ٍِى١زٙب ٚرغغ١ٍٙب دْٚ أٞ ِمبثً.

 ػٕالالالذ اٌظالالالفمخ ثؼمالالالذ ٚاٌّشالالالزشٞ اٌجالالالبئغوالالالً ِالالالٓ  اٌزالالالضاَ ػٍالالالٝ اٌٛؽالالالذاد رالالالذاٚي ٠ؼزّالالالذ .07.7

 . اٌطٍجبد ثزٕف١ز اٌظٕذٚق ِذ٠ش ِٓ ػّبْ ثذْٚ ِؼ١ٓ عؼش

 إال أٚشالالشا  غث١الال ػ١ٍّالالخ أ٠الالخ رالالزُ ٚال ػّالالً، ٠الالَٛ ٠ىالالْٛ ٠الالَٛ أٞ فالالٟ اٌٛؽالالذاد رالالذاٚي ٠الالزُ .07.4

 . ؽش٠مٗ ٚػٓ اٌظٕذٚق ِذ٠ش ثّٛافمخ
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ٚاٌغالالالالالالؼش  اٌشالالالالالالشا ؽٍجالالالالالالبد  اٌج١الالالالالالغ ٚ ٠الالالالالالزُ إؽالالالالالالالع اٌّغالالالالالالزضّش٠ٓ ػٍالالالالالالٝ ػالالالالالالشٚع .07.3

 اإلعزششبدٞ ٚربس٠خٗ.

 أٚث١الالالالغ اٌٛؽالالالالذاد  أٚاِالالالالش٠مالالالالَٛ ِالالالالذ٠ش اٌظالالالالٕذٚق ثزالالالالٛف١ش ّٔالالالالبرط ٌٍالالالالشا ج١ٓ فالالالالٟ رٕف١الالالالز  .07.2

 ٠ش اٌظالالالٕذٚقِالالالذ فالالالشٚععالالالشا اد فالالالزؼ اٌؾغالالالبة، ٚرٌالالاله ِالالالٓ خالالالالي إلشالالالشا ٘ب ثؼالالالذ اعالالالزىّبٌُٙ 

أٚ  إٌىزش١ٔٚالالخ ٚعالالبئً خالالالي ِالالٓ اٌج١الالغ ؽٍجالالبد ثزمالالذ٠ُ اٌغالالّبػ ٠مالالشس أْ أ٠ؼالالب اٌظالالٕذٚق ٌّٚالالذ٠ش

 .ٌزمذ٠شٖ ٚفمب  ١ش٘ب

اٌشالالالالشا  فالالالٟ عالالالغً رالالالالذاٚي اٌٛؽالالالذاد اٌالالالالذاخٍٟ ؽٍجالالالبد  اٌج١الالالغ ٚ ػالالالالشٚع٠الالالزُ رغالالالغ١ً  .07.2

٠ش ٚرؾالالذ خٚاِالالش اٌج١الالغ ٠الالزُ رٕف١الالز اٌؼ١ٍّالالأٚاِالالش اٌشالالشا  ِالالغ أٌظالالٕذٚق، ٚػٕالالذ رطالالبثك ذٜ ِالالذ٠ش اٌالال

 .ػ١ٍٙب عغً ِبٌىٟ اٌٛؽذاد ثٕب اً 

ثؼالالالذ أزٙالالالب  فزالالالشح االشالالالزشان ال ٠غالالالٛص ألٞ ِالالالٓ األؽالالالشاف رٚٞ اٌؼاللالالالخ اٌّشالالالبس إٌالالال١ُٙ  .07.2

 ششا  أٞ ٚؽذح فٟ اٌظٕذٚق أٚ ث١ؼٙب خالي فزشح اٌظٕذٚق. 

 اٌصٕذوق إٔمضبء .01

 ع١ّالالالغ ث١الالالغ ؽالالالبي فالالالٟ أٚ ٌالالالٗ اٌّؾالالالذدح اٌّالالالذح أزٙالالالب  ِالالالغ عالالالٛا  ٘ذفالالالٗ ثزؾم١الالالك اٌظالالالٕذٚق٠ٕمؼالالالٟ 

أٚ ِؼالالالالذي اٌّالالالالذاسح  أطالالالالٛي اٌظالالالالٕذٚق ل١ّالالالالخ وبٔالالالالذ إرا ٌٚىالالالالٓ ،شالالالالبس٠غ اٌزالالالالٟ اعالالالالزضّش ف١ٙالالالالباٌّ

 أٚ اٌظالالالٕذٚق، ػّالالالً اعالالالزّشاس ٌزجش٠الالالش وبف١الالالخ  ١الالالش اٌظالالالٕذٚق، ِالالالذ٠ش سأٞ فالالالٟ ،اٌؼبئالالالذ اٌّزٛلالالالغ

 اٌظالالالالٕذٚق ٌّالالالالذ٠ش ٠ّىالالالالٓ أخالالالالشٜ، أٚ ٌظالالالالشٚف األٔظّالالالالخ، أٚ اٌمالالالالٛا١ٔٓ فالالالالٟ رغ١١الالالالش ألٞ ٔز١غالالالالخ

ِالالالالبٌىٟ  إٌالالالالٝ ٠ٛعٙالالالالٗ ٠ِٛالالالالب عالالالالزْٛ ِذرالالالالٗ جكِغالالالال خطالالالالٟ إشالالالالؼبس ثّٛعالالالالت اٌظالالالالٕذٚق رظالالالالف١خ

 ٚرٛص٠الالالغ اٌزضاِبرالالالٗ ٚرغالالالذ٠ذ اٌظالالالٕذٚق أطالالالٛي رظالالالف١خ ٚرالالالزُ. ِٛافمالالالخ ا١ٌٙئالالالخ ثؼالالالذ اٌٛؽالالالذاد،

 ػٍالالالٝ أعالالالبط ٚرٌالالاله اإلشالالالؼبس، رالالالبس٠خ ِالالالٓ شالالالٙش٠ٓ خالالالالي اٌّغالالالزضّش٠ٓ ػٍالالالٝ اٌزظالالالف١خ ؽظالالال١ٍخ

 شِالالالذ٠ ٠مالالالشسٖ ؽغالالالجّب اٌٛؽالالالذاد إعّالالالبٌٟ إٌالالالٝ ٠ٍّىٙالالب اٌزالالالٟ اٌٛؽالالالذاد ٔغالالالجخ ؽغالالالت والالالً رٕبعالالجٟ،

  .ؽ١ٕٗ فٟ اٌظٕذٚق

 ِجٍس إدارح اٌصٕذوق .02

٠شالالالالشف ػٍالالالالٝ إداسح اٌظالالالالٕذٚق ِغٍالالالالظ إداسح ٠ؼ١ٕالالالالٗ ِالالالالذ٠ش اٌظالالالالٕذٚق ٚرٛافالالالالك ػ١ٍالالالالٗ  .03.0

ْ  ْ ِغالالالالزمالاأػؼالالالالب  ِالالالالٓ ث١الالالالُٕٙ ػؼالالالالٛ أسثؼالالالالخا١ٌٙئالالالالخ. ٠ٚزىالالالالْٛ ِغٍالالالالظ إداسح اٌظالالالالٕذٚق ِالالالالٓ 

والالً ػؼالالٛ ٝ ٠زٍمالال٠ٚؼ١الالُٕٙ ِالالذ٠ش اٌظالالٕذٚق. ٠ٚغزّالالغ ِغٍالالظ اإلداسح ِالالشر١ٓ ػٍالالٝ األلالالً عالال٠ٕٛب. 

ِىبفالالالالأح عالالالال٠ٕٛخ ِمالالالذاس٘ب خّغالالالالخ آالف لاير عالالالالؼٛدٞ ثبإلػالالالبفخ ٌّجٍالالالالغ صالصالالالالخ آالف لاير  ِغالالالزمً 

 عؼٛدٞ ثذي ؽؼٛس ٌىً اعزّبع.  

 ٠زأٌف اٌّغٍظ ِٓ األػؼب  اٌزب١ٌخ أعّب ُ٘:  .03.7
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 اٌخًُ تاٌرئُس  أثبزَبد طبرق .02.0.0

ٌشالالالالشوخ اٌغض٠الالالالشح ٌاعالالالالٛاق ٠شالالالالغً ٚل١فالالالالخ اٌالالالالشئ١ظ اٌزٕف١الالالالزٞ ٚػؼالالالالٛ ِغٍالالالالظ اإلداسح 

اٌّب١ٌالالالخ. ػّالالالً ِالالالب ٠ض٠الالالذ ػالالالٓ ػشالالالشْٚ ػبِالالالبً فالالالٟ اٌّغالالالبي اٌجٕىالالالٟ ٚ األعزشالالالبساد اٌّب١ٌالالالخ  

وٍالالالالف خالٌٙالالالالب سئ١غالالالالبً رٕف١الالالالز٠بً ٌجٕالالالاله اٌغض٠الالالالشح. ٠زالالالالٛفش ٌذ٠الالالالخ ِؼشفالالالالخ ٚخجالالالالشح ػ١ٍّالالالالخ فالالالالٟ 

وّالالالب ٠شالالالغً ػؼالالال٠ٛخ ِغالالالبٌظ إداسح اٌظالالالٕبد٠ك ِغالالالبالد ٚاعالالالؼخ فالالالٟ اإلداسح ٚ األعالالالزضّبس. 

ؼالالالالخ ٌّالالالالذ٠ش اٌظالالالالٕذٚق: طالالالالٕذٚق اٌخ١الالالالش ٌاعالالالالُٙ، طالالالالٕذٚق اٌضش٠الالالالب ٌاعالالالالُٙ اٌزب١ٌالالالالخ اٌزبث

األٚسٚث١الالالخ، طالالالٕذٚق اٌّشالالالبسق ٌاعالالالُٙ ا١ٌبثب١ٔالالالخ، طالالالٕذٚق اٌط١جالالالبد ٌاعالالالُٙ اٌغالالالؼٛد٠خ، 

 طٕذٚق اٌمٛافً ٌٍّزبعشح ثبٌغٍغ. ٚ

 تػضى  وٌُذ ثٓ ػجذ اٌؼسَس ثٓ غُث.02.0.0

ٌّب١ٌخ. ٠ٍّه عٕٛاد ِذ٠ش ػبَ إداسح األطٛي فٟ ششوخ اٌغض٠شح ٌاعٛاق ا١ٌٚذ ثٓ  ١ش 

ؽ٠ٍٛخ ِٓ اٌخجشح فٟ ِغبي األعزضّبس ؽ١ش أعظ ٚ أداس ػذد ِٓ طٕبد٠ك اإلعزضّبس٠خ ث 

األعُٙ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼمبس٠خ . ػًّ لجً ِٙبِٗ اٌؾب١ٌخ سئ١غبً رٕف١زاً ٌششوخ اٌّغزضّش ٌاٚساق 

طٛي. وّب اٌّب١ٌخ، رٌٛٝ لجً رٌه ِٙبَ اٌشئ١ظ اٌزٕف١زٞ ٌششوخ اٌجالد ٌٍٛعبؽخ ٚإداسح األ

رٌٛٝ ٚل١فخ ِذ٠ش إداسح األطٛي ٌذٜ ِظشف اٌشاعؾٟ ٚاٌشاعؾٟ اٌّب١ٌخ، وّب عجك أْ 

ػًّ وّذ٠ش طٕبد٠ك إعزضّبس٠خ ثّغّٛػخ عبِجب اٌّب١ٌخ. ٚوبٔذ ثذا٠زٗ اٌؼ١ٍّٗ ِؾٍالً ِب١ٌبً ٌذٜ 

ِؤعغخ إٌمذ اٌؼشثٟ اٌغؼٛدٞ فٟ إداسح اٌشلبثخ ػٍٝ األعُٙ. ؽبطً ػٍٝ دسعخ 

فٟ اٌؼٍَٛ االداس٠خ ِٓ عبِؼخ اٌٍّه ػجذاٌؼض٠ض، ٚأٔٙٝ اٌجشٔبِظ اٌّزمذَ ٌٍؼٍَٛ اٌجىبٌٛس٠ٛط 

 .اٌجٕى١خ ٚاٌّب١ٌخ ِٓ عبِؼخ وب١ٌفٛس١ٔب شٍّذ ػٍٝ رذس٠ت ٌذٜ ششوخ ١ِش١ٌٕش

 )ِسزمً -تػضى   ػجذاٌؼسَس اٌزىَجرٌ .02.0.1

إلداسح دثٍَٛ ػبٌٟ فٟ اٌذساعبد اٌجٕى١خ اٌّزمذِخ، ِؼٙذ ا اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚ دسعخ ؽبطً ػٍٝ 

االعزضّبس ِٓ  ٚ اٌجٕىٟ اٌّغبي فٟ ػبِبً  ػششْٚ ػٓ ض٠ذش٠بع. ٠ٍّه خجشح وج١شح راٌ اٌؼبِخ،

سئ١ظ إداسح اٌزفز١ش اٌجٕىٟ، ١٘ٚئخ  وٕبئت خالي اٌؼًّ فٟ ِؤعغخ إٌمذ اٌؼشثٟ اٌغؼٛدٞ 

 ِغبالد فٟ ػ١ٍّخ ٚخجشح ِؼشفخ ٌذ٠خ ٠زٛفش عٛق اٌّبي وّغزشبس فٟ إداسح رٛػ١خ اٌّغزضّش.

ٚاٌزط٠ٛش اٌؼمبسٞ. ٠ذ٠ش ؽب١ٌبً ػذح اعزّبساد ػبئ١ٍخ فٟ ِغبي  ٚاالعزضّبس اإلداسح فٟ عؼخٚا

 رط٠ٛش اٌّشبس٠غ اٌغى١ٕخ فٟ ِذ٠ٕخ اٌش٠بع.

 ِسزمً   -َ. فهذ ِذّذ اٌجبرهللا                 تػضى  .02.0.2

ه ؽبطً ػٍٝ دسعخ اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ِٓ عبِؼخ اٌٍّه عؼٛد ثبٌش٠بع، ٠ّزٍ

خجشح ؽ٠ٍٛخ ثئداسح اٌّشبس٠غ ٚاإلٔشب اد ؽ١ش ػًّ عبثمب وّذ٠ش ِشبس٠غ ثبٌششوخ اٌؼمبس٠خ 

اٌغؼٛد٠خ ٚششوخ االرظبالد اٌغؼٛد٠خ ٚاٌششوخ األ١ٍ٘خ ٌأظّخ اٌّزمذِخ ٔبعىٛ/ِٛرٛسٚال. 

رٌٛٝ إداسح اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّشبس٠غ ِٓ أثشص٘ب؛ إٔشب  اٌٛؽذاد اٌغى١ٕخ ثبٌؾٟ اٌذثٍِٛبعٟ 

وّب رٌٛٝ إداسح اإلٔشب اد ثّشوض اٌّؼ١م١ٍٗ ثبٌش٠بع. ٠ؼًّ  4ِغّغ اٌؼمبس٠خ ثبٌش٠بع ٚ

 .ؽب١ٌب  ثّٕظت ٔبئت اٌشئ١ظ ٌٍؼ١ٍّبد ٚاٌّشبس٠غ ثششوخ رط٠ٛش ٌٍّجبٟٔ

 رشًّ ِٙبَ ِغٍظ اإلداسح ِٚغؤ١ٌٚبرٗ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ال اٌؾظش:  .03.4

ظالالالٍؾخ ِالالالبٌىٟ اٌٛؽالالالذاد ّالالالب ٠ؾمالالالك  ِثّغالالالئ١ٌٛبرٗ  ث ِالالالذ٠ش اٌظالالالٕذٚق ل١الالالبَ اٌزأوالالالذ ِالالالٓ  .03.4.0

 . اٌؼمبس٠خظٕبد٠ك اٌالئؾخ ٚأؽىبٌَششٚؽ ٚأؽىبَ اٌظٕذٚق  ٚفمبً 
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ٚاٌمالالالشاساد ٚاٌزمالالالبس٠ش اٌغٛ٘ش٠الالالخ اٌزالالالٟ ٠ىالالالْٛ اٌظالالالٕذٚق ع١ّالالالغ اٌؼمالالالٛد  اٌّٛافمالالالخ ػٍالالالٝ .03.4.7

 .ؽشفبً ف١ٙب

 . ٚأٞ رؼذ٠ً ػ١ٍٙب اٌظٕذٚق ٚأؽىبَ اٌّٛافمخ ػٍٝ ششٚؽ .03.4.4

ٝ رؼالالالبسة فالالالٟ اٌّظالالالبٌؼ ٠فظالالالؼ ػٕالالالٗ ِالالالذ٠ش ارخالالالبر لالالالشاس ثشالالالأْ أٞ رؼبِالالالً ٠ٕطالالالٛٞ ػٍالالال .03.4.3

 .اٌظٕذٚق

 .اٌّٛافمخ ػٍٝ رؼ١١ٓ اٌّؾبعت اٌمبٟٔٛٔ اٌزٞ ٠ششؾٗ ِذ٠ش اٌظٕذٚق .03.4.2

ٚ/أٚ ٌغٕالالالخ  االٌزالالالضاَ اٌّطبثمالالالخ ٚ ِغالالالئٛياالعزّالالالبع ِالالالشر١ٓ ػٍالالالٝ األلالالالً فالالالٟ اٌغالالالٕخ ِالالالغ  .03.4.2

اٌّطبثمالالالخ ٚاالٌزالالالضاَ ٌالالالذٜ ِالالالذ٠ش اٌظالالالٕذٚق ِٚغالالالئٛي اٌزج١ٍالالالغ ػالالالٓ  غالالالً األِالالالٛاي ٚر٠ّٛالالالً 

 .  ،  ٌٍزأوذ ِٓ اٌزضاَ ِذ٠ش اٌظٕذٚق ثغ١ّغ اٌٍٛائؼ ٚاألٔظّخ اٌّزجؼخاإلس٘بة

اٌزأوالالالالذ ِالالالالٓ اٌزالالالالضاَ ِالالالالذ٠ش اٌظالالالالٕذٚق ثبإلفظالالالالبػ ػالالالالٓ اٌّؼٍِٛالالالالبد اٌغٛ٘ش٠الالالالخ ٌّالالالالبٌىٟ  .03.4.2

 اٌٛؽذاد ٚ ١شُ٘ ِٓ أطؾبة اٌّظبٌؼ.

 . ف١ٗ ٌّظٍؾخ اٌظٕذٚق ِٚبٌىٟ اٌٛؽذادثأِبٔخ اٌؼًّ  .03.4.2

 ح اٌظٕبد٠ك اٌزب١ٌخ:٠شغً أػؼب  ِغٍظ إداسح اٌظٕذٚق ِغٍظ إداس .03.3

 ِذَر اٌصٕذوق .03

ص. ة. ٚػٕٛأٙالالالب اٌشئ١غالالالٟ: ٌاعالالالٛاق اٌّب١ٌالالالخ غض٠الالالشح اٌشالالالشوخ ِالالالذ٠ش اٌظالالالٕذٚق ٘الالالٛ  .02.0

، فالالالالالبوظ 1007722111، اٌٍّّىالالالالالخ اٌؼشث١الالالالالخ اٌغالالالالالؼٛد٠خ، ٘الالالالالبرف 00322اٌش٠الالالالالبع  71342

1007722122 . 

ا. وليد عبد العزيز بن غيث ا. زياد طارق أبا الخيل 
م. فهد محمد الجارهللا 

)مستقل(

أ. عبدالعزيز إبراهيم التويجري 

)مستقل(

عضوعضو-رئيسصندوق الجزيرة لألسهم العالمية

ية عضوعضو-رئيسصندوق الجزيرة لألسهم األوروب

عضوعضو-رئيسصندوق الجزيرة لألسهم اليابانية 

عضوعضو-رئيسصندوق الجزيرة لألسهم السعودية

عضوعضو-رئيسصندوق الجزيرة للمرابحة باللاير السعودي

عضوعضوعضورئيسصندوق الجزيرة للمشاريع السكنية

عضوعضوعضورئيسصندوق الجزيرة ألسهم األسواق العالمية الناشئة

عضوعضو-رئيسصندوق الجزيرة المتنوع الَجسور

عضوعضو-رئيسصندوق الجزيرة المتنوع المتوازن

عضوعضو-رئيسصندوق الجزيرة المتنوع المتحفظ

عضوعضو-رئيسصندوق الجزيرة الخليجي للدخل

عضوعضوعضورئيسصندوق الجزيرة للمشاريع السكنية 2

عضوعضوعضورئيسصندوق الجزيرة موطن ريت
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 7112-42-7رالالالُ اٌزالالالشخ١ض ٌّالالالذ٠ش اٌظالالالٕذٚق ِالالالٓ لجالالالً ا١ٌٙئالالالخ ثّٛعالالالت اٌمالالالشاس سلالالالُ  .02.7

 12122  -42ٚفمالالالالالالب ٌٍزالالالالالالالشخ١ض سلالالالالالالالُ  77/2/7112َ، اٌّٛافالالالالالالالك ٘الالالالالالالـ2/2/0372ٚرالالالالالالبس٠خ 

ثّّبسعالالالخ ٔشالالالبؽ اٌزؼبِالالالً وأطالالال١ً ٚٚو١الالالً، اٌزؼٙالالالذ ثبٌزغط١الالالخ،اإلداسح، اٌزشر١الالالت، رمالالالذ٠ُ اٌّشالالالٛسح 

ٚرالالالالالُ اٌؾظالالالالالٛي ػٍالالالالالٝ إرْ ِّبسعالالالالالخ إٌشالالالالالبؽ ثزالالالالالبس٠خ  األٚساق اٌّب١ٌالالالالالخٚاٌؾفالالالالظ فالالالالالٟ  أػّالالالالالبي 

 . 12/13/7112َ٘ـ اٌّٛافك  72/4/0370

٠ّىٓ ٌّذ٠ش اٌظٕذٚق ثؼذ ِٛافمخ ِغٍظ إداسح اٌظٕذٚق رغ١١ش أٚ رؼذ٠ً أٚ إػبدح رؼ١١ٓ  .02.4

اٌخذِخ دْٚ ؽظش اٌّغزشبس٠ٓ االعزضّبس١٠ٓ ٚأ١ِٓ  ااٌغٙبد اٌّضٚدح ٌٍخذِبد. ٠ٚشًّ ِضٚدٚ

 . خ اٌششػ١خشلبثِٚضٚدٞ خذِبد اٌ اٌؾفظ ِٚشاعؼٟ اٌؾغبثبد

ِذ٠ش اٌظٕذٚق ال ٠ؼزمذ ثٛعٛد أٞ رؼبسة ِظبٌؼ ؽزٝ ربس٠خ إػذاد ٘زٖ إٌششح فئْ  .02.3

ِؾزٍّخ ث١ٓ ِظبٌؼ اٌظٕذٚق ِٚظبٌؼ أػؼب  ِغٍظ إداسح اٌظٕذٚق ِٚذ٠ش اٌظٕذٚق. ٚوزٌه ال 

٠ٛعذ أٞ رؼبسة ِظبٌؼ عٛ٘شٞ ٌّذ٠ش اٌظٕذٚق لذ ٠ؤصش ػٍٝ رأد٠خ االٌزضاِبد اٌّزشرجخ ػ١ٍٗ 

بسة ِظبٌؼ خالي فزشح ػًّ ٚفٟ ؽبي ؽذٚس ٚ االػزمبد ثؾذٚس أٞ رؼ رغبٖ اٌظٕذٚق.

غٛف ٠غؼٝ ِذ٠ش اٌظٕذٚق ٌؾً ٘زا اٌزؼبسة ػٍٝ أعظ ػبدٌخ ِٕٚظفخ ٌغ١ّغ اٌظٕذٚق ف

 . األؽشاف

وبٔذ ثبٌٕغجخ أل٠خ خغبسح  ِّٙباٌظٕذٚق ِغؤ١ٌٚخ أ٠خ دػبٜٚ أٚ ِطبٌجبد ِذ٠ش ال ٠زؾًّ  .02.2

أٚ عٛ  اٌزؼذٞ ٚ اإلّ٘بي أٌفشطخ أٚ خغبسح فؼ١ٍخ أٚ خغبسح ٠زىجذ٘ب اٌّغزضّش إال فٟ ؽبٌخ 

 .اٌزظشف أٚ اٌزظشف  ١ش اٌّششٚع ِٓ عبٔت ِذ٠ش اٌظٕذٚق

سأط ِبي أٌٟٚ ٌٍظٕذٚق ػٕذ رأع١غخ ٠جٍغ صالصْٛ ١ٍِْٛ  اعزضّبس ِذ٠ش اٌظٕذٚق ٠ٕٛٞ .02.2

 لاير عؼٛدٞ. 

 أُِٓ اٌذفظ .04

ٚػٕٛأٙالالالالب  اٌغض٠الالالالشح ٌاعالالالالٛاق اٌّب١ٌالالالالخشالالالالشوخ أِالالال١ٓ اٌؾفالالالالظ اٌخالالالالبص ثأطالالالالٛي اٌظالالالالٕذٚق ٘الالالالٛ 

، اٌٍّّىالالالالالالالخ اٌؼشث١الالالالالالالخ اٌغالالالالالالالؼٛد٠خ، ٘الالالالالالالبرف 00322اٌش٠الالالالالالالبع  71342ص. ة. اٌشئ١غالالالالالالالٟ: 

، ٠ٚؾالالالالك ٌّالالالالذ٠ش اٌظالالالالٕذٚق رؼ١الالالال١ٓ عٙالالالالبد أخالالالالشٜ 1007722122، فالالالالبوظ 1007722111

 ٌزأد٠خ ثؼغ ِٙبِٗ.

 وْاٌّطىر .01

٠الالزُ ف١ٙالالب  ِالالغ ِالالذ٠ش اٌظالالٕذٚق ٌىالالً ِطالالٛس ثٕالالب  ػٍالالٝ ارفبل١الالخ ِٕفظالالٍخ ٠ٓزُ رؼ١الال١ٓ ِطالالٛسعالالٛف١

ط ٔغالالالالجخ صبثزالالالالٗ أٚ ٔغالالالالجخ ِالالالالٓ األسثالالالالبػ أٚ ػٍالالالالٝ أعالالالالب رؾذ٠الالالالذ اٌشعالالالالَٛ اٌّغالالالالزؾمخ ٌىالالالالً ِطالالالالٛس

، ػٍّالالالبً ثأٔالالالٗ ٌّالالالذ٠ش اٌظالالالٕذٚق أْ ٠زؼبلالالالذ ِالالالغ ػالالالذد  ١الالالش ِؾالالالذٚد ِالالالٓ اٌّطالالالٛس٠ٓ ؽغالالالت والّ٘الالالب

ٚرالالالزٍخض  .اٌؾبعالالالخ، ٚرٌالالاله ثؼالالالذ ِٛافمالالالخ ِغٍالالالظ اداسح اٌظالالالٕذٚق، ٚاشالالالؼبس ٘ئ١الالالخ اٌغالالالٛق اٌّب١ٌالالالخ

الزالالالشاػ اٌفالالالشص االعالالالزضّبس٠خ فالالالٟ  ٌزالالالٟ عالالالٛف ٠مالالالَٛ ثٙالالالب اٌّطالالالٛساأ٘الالالُ اٌّغالالالئ١ٌٛبد ٚاٌّٙالالالبَ 
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ٚرمالالالالذ٠ُ دساعالالالالخ اٌغالالالالذٜٚ االلزظالالالالبد٠خ ٌىالالالالً فشطالالالالخ ٚإداسح اٌّشالالالالبس٠غ ٚاإلشالالالالشاف ػ١ٍٙالالالالب ِالالالالٓ 

 إٌبؽ١خ اٌف١ٕخ، ٚاعزخشاط اٌشخض إٌظب١ِخ ٚاٌزغ٠ٛك ٚاٌج١غ.

 اٌمبٔىٍٔ ستبذّاٌ .08

ْ ِىزجالالالالالٗ اإسٔغالالالالالذ ٠ٚٛٔالالالالالغ ِؾبعالالالالالجْٛ لالالالالالب١ْٔٛٔٛ، ٚػٕالالالالالٛ ِشاعالالالالالغ ؽغالالالالالبثبد اٌظالالالالالٕذٚق ٘الالالالالٛ

اٌش٠الالالالبع  7247ؽش٠الالالالك اٌٍّالالالاله فٙالالالالذ ص. ة. 03ٚ  2اٌالالالالذٚس  –ف١ظالالالال١ٍخ ثالالالالشط اٌ اٌشئ١غالالالالٟ:

فالالالالالالالالالالالالالبوظ 1102207243231اٌٍّّىالالالالالالالالالالالالالخ اٌؼشث١الالالالالالالالالالالالالخ اٌغالالالالالالالالالالالالالؼٛد٠خ ٘الالالالالالالالالالالالالبرف  00320

1102207243241 

 اٌمىائُ اٌّبٌُخ .09

خالالالالالي ِالالالالذح ال رزغالالالالبٚص  ٠زؼٙالالالالذ ِالالالالذ٠ش اٌظالالالالٕذٚق ثزالالالالٛف١ش اٌمالالالالٛائُ اٌّب١ٌالالالالخ اٌغالالالال٠ٕٛخ اٌّشاعؼالالالالخ

 ٌه عالالال١زُ إربؽالالالخ اٌزمالالالبس٠ش األ١ٌٚالالالخ اٌّفؾٛطالالالخ٠الالالَٛ ِالالالٓ ٔٙب٠الالالخ اٌغالالالٕخ اٌّب١ٌالالالخ ٌٍظالالالٕذٚق ٚوالالالز31

ٌالالالذٜ اإلداسح اٌؼبِالالالخ ٌٍشالالالشوخ ٚ ٠ّىالالالٓ  ٠الالالَٛ ِالالالٓ ٔٙب٠الالالخ فزالالالشح اإلشالالالؼبس72خالالالالي  إٌظالالالف عالالال٠ٕٛخ

 ٌٍّالالالالبٌى١ٓ االرظالالالالبي ِالالالالغ إداسح األطالالالالٛي أٚ أؽالالالالذ ِشاوالالالالض االعالالالالزضّبس ثبٌشالالالالشوخ ٌطٍالالالالت ٔغالالالالخخ

ٚ رٕزٙالالٟ ثزالالبس٠خ  0/0خ ثزالالبس٠رجالالذأ  اٌغالالٕخ اٌّب١ٌالالخ ٌٍظالالٕذٚق ِالالغ اٌؼٍالالُ ثالالأْ  ِالالٓ اٌمالالٛائُ ِغب١ٔالالخ

 ِٓ وً ػبَ ١ِالدٞ. 40/07

 رضبرة اٌّصبٌخ .01

 ِالالالالذ٠ش ِظالالالالبٌؼ ثالالالال١ٓ ٠ٕشالالالالأ لالالالالذ ٌٍّظالالالالبٌؼ رؼالالالالبسة أٞ رغٕالالالالت إٌالالالالٝ اٌظالالالالٕذٚق ِالالالالذ٠ش ٠غالالالالؼٝ

 ثبٌؼّالالالالً ٚرٌالالالاله فالالالالٟ اٌظالالالالٕذٚق، اٌّشالالالالزشو١ٓ ِٚظالالالالبٌؼ اٌؼاللالالالالخ راد األؽالالالالشاف أٚ اٌظالالالالٕذٚق

 أٚ ٕذٚقاٌظالالالالال ِالالالالالذ٠ش ِظالالالالالبٌؼ ػٍالالالالالٝ أ٠ٌٛٚالالالالالخ ثبٌظالالالالالٕذٚق اٌّشالالالالالزشو١ٓ ِظالالالالالبٌؼ ِالالالالالٕؼ ػٍالالالالالٝ

 آخالالالش٠ٓ ِغالالالزضّش٠ٓ ِظالالالبٌؼ ػٍالالالٝ ِغالالالزضّش٠ٓ رغ١ٍالالالت ِظالالالبٌؼ ٚػالالالذَ اٌؼاللالالالخ، راد األؽالالالشاف

 اٌظالالالٕذٚق ِالالالذ٠ش فالالالئْ ِؾزّالالالً ِظالالالبٌؼ رؼالالالبسة أٞ ٚعالالالٛد ؽالالالبي ٚفالالالٟ اٌظالالالٕذٚق ٔفالالالظ فالالالٟ

 اٌطٍالالالت ػٕالالذ ٚعالال١زُ. ؽ١بٌالالٗ اٌمالالشاس الرخالالبر اٌظالالالٕذٚق إداسح ِغٍالالظ إٌالالٝ ػٕالالٗ ٍِزالالضَ ثبإلفظالالبػ

 .اٌّظبٌؼ رؼبسة خِؼبٌغ ثئعشا اد اٌّغزضّش٠ٓ رض٠ٚذ

 اٌزمبرَر ٌّبٌىٍ اٌىدذادرفغ  .00

ّالالالالبٌىٟ اٌٛؽالالالالذاد ثغالالالالؼش اٌٛؽالالالالذح االعزششالالالالبدٞ ٌٍظالالالالٕذٚق ػالالالالٓ ٠ٌالالالالزُ إسعالالالالبي إشالالالالؼبس  .70.0

 ٠31ِٛالالالبً ِالالالٓ ٔٙب٠الالالخ ٔظالالالف اٌغالالالٕٗ ٚ 72ٚرٌالالاله خالالالالي ؽش٠الالالك اٌجش٠الالالذ أٚ اٌٛعالالالبئً االٌىزش١ٔٚالالالخ 

 . ٠ِٛبً ِٓ ٔٙب٠خ اٌغٕخ

ِٛلالالالغ  ٚ اإلٌىزشٚٔالالالٟ شالالالشوخػٍالالالٝ ِٛلالالالغ اٌ عزششالالالبدٞعالالالؼش اٌٛؽالالالذح اإلاإلػالالالالْ ػالالالٓ  .70.7

٠ِٛالالالبً  ٠31ِٛالالالبً ِالالالٓ ٔٙب٠الالالخ ٔظالالالف اٌغالالالٕٗ ٚ 72خالالالالي  ثرالالالذاٚي  شالالالشوخ اٌغالالالٛق اٌّب١ٌالالالخ اٌغالالالؼٛد٠خ

 .ِٓ ٔٙب٠خ اٌغٕخ

 :رمش٠ش ٔظف عٕٛٞ ٠زؼّٓ ِب٠ٍٟإطذاس  .70.4
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 .اٌظٕذٚق أطٛي ل١ّخ طبفٟ .70.4.0

 .ل١ّزٙب ٚطبفٟ اٌظٕذٚق ٚؽذاد ػذد .70.4.7

 .ِذفٛػخ ٛص٠ؼبدر أ٠خ .70.4.4

 .رمش٠ش ع١ش األػّبي ٚ اٌزطٛساد فٟ ِشبس٠غ اٌظٕذٚق .70.4.3

 اٌظٕذٚق ثٛؽذاد رذاٚي ػ١ٍّبد أ٠خ .70.4.2

 اٌشرػُخ ٌٍصٕذوق اٌهُئخ .00

ٍؾظالالالٛي ػٍالالالالٝ خالالالذِبد ا١ٌٙئالالالالخ ٌ ثبٌزؼبلالالالذ ِالالالغ ثٕالالالاله اٌغض٠الالالشح عالالال١مَٛ ِالالالذ٠ش اٌظالالالالٕذٚق .77.0

ٍمالالالالخ ثبٌظالالالالٕذٚق. ٚا١ٌٙئالالالالخ اٌشالالالالشػ١خ جٕالالالاله اٌغض٠الالالالشح ٌاِالالالالٛس اٌّزؼاٌخبطالالالالخ ثٚاٌشلبثالالالالخ اٌشالالالالشػ١خ 

  ِؤٌفخ ِٓ األػؼب  اٌزب١ٌخ أعّب ُ٘: ٌجٕه اٌغض٠شح

 فضٍُخ اٌشُخ ػجذهللا ثٓ سٍُّبْ إٌُّغ تاٌرئُس .00.0.0

  ٚاٌّغزشبس فٟ اٌذ٠ٛاْ اٌٍّىٟ ػؼٛ ١٘ئخ وجبس اٌؼٍّب. 

  ٟاٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خِؾىّخ اٌز١١ّضلبع عبثك ف ،.  

  ٛثبٌشاثطخ ٚعذٖ اٌفمٗ اإلعالِٟ ِغّؼٟػؼ. 

  ٛٚٔبئت سئ١ظ  اٌشلبثخ اٌششػ١خ فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌجٕٛن اإلعال١ِخ ١٘ئخػؼ

  .١٘ئخ اٌّؾبعجخ ٚاٌّشاعؼخ

 ِِٟؤٌف ٌٍؼذ٠ذ ِٓ إٌّشٛساد ٚاٌجؾٛس فٟ اٌفمٗ اإلعال  

 فضٍُخ اٌشُخ اٌذوزىر ِذّذ ػٍٍ اٌمرٌ.00.0.0

  أثؾبس االلزظبد اإلعالِٟ أعزبر االلزظبد اإلعالِٟ ِٚذ٠ش عبثك ٌّشوض

 ثغبِؼخ اٌٍّه ػجذ اٌؼض٠ض.

  ٛاٌشلبثخ اٌششػ١خ فٟ  بد١٘ئاٌّغٍظ اٌششػٟ فٟ ١٘ئخ اٌّؼب١٠ش ٚػؼ

 اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌجٕٛن اإلعال١ِخ.

 ٚ اٌظ١شفخ  ِؤٌف ٌٍؼذ٠ذ ِٓ إٌّشٛساد ٚاألثؾبس فٟ االلزظبد

 اإلعال١ِخ.

 فضٍُخ اٌشُخ اٌذوزىر ػجذاٌسزبر أثى غذح.00.0.1

  َدٌخ اٌجشوخ ،ٌٍغٕخ اٌششػ١خ اٌّٛؽذحاأل١ِٓ اٌؼب. 

  ٛاٌفمٗ اإلعالِٟ. ِغّغػؼ 

  ّشاعؼخٚاٌػؼٛ ٌغٕخ ِؼب١٠ش اٌّؾبعجخ. 

 .ِٟأعزبر فٟ اٌفمٗ اإلعال 

  ِٓ اٌّب١ٌخ اإلعال١ِخ.  اٌّؤعغبدػؼٛ ا١ٌٙئخ اٌششػ١خ فٟ ػذد 
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  ِؤٌف ٌٍؼذ٠ذ ِٓ إٌّشٛساد ٚاألثؾبس فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ ٚاٌظ١شفخ

 .اإلعال١ِخ

 اٌشُخ اٌذوزىر ػجذهللا ثٓ ِذّذ اٌّطٍك فضٍُخ.00.0.2

  أعزبرا ٌٍفمٗ اٌّمبسْ ثّؼٙذ  ٚوبْفٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ  دوزٛسا٠ٖؾًّ شٙبدح

 ثغبِؼخ اإلِبَ ِؾّذ ثٓ عؼٛد اإلعال١ِخ. اٌمؼب  اٌؼبٌٟ

  .وزت اٌىض١ش ؽٛي ِٛػٛع اٌزأ١ِٓ ٚاٌؼذ٠ذ ِٓ األٚساق ٚاٌّمبالد اٌجؾض١خ 

  ٛٚاٌٍغٕخ اٌذائّخ ٌٍفزٜٛ ف١ٙب ِٚغزشبس  ٍىخوجبس اٌؼٍّب  فٟ اٌّّ ١٘ئخػؼ

 ثبٌذ٠ٛاْ اٌٍّىٟ.

 .ػؼٛ ػذح ٌغبْ ششػ١خ فٟ ػذد ِٓ اٌجٕٛن 

رشالالالًّ األرؼالالالبة اٌزالالالٟ ٠الالالذفؼٙب اٌظالالالٕذٚق ِمبثالالالً اٌخالالالذِبد اٌزالالالٟ ٠ؾظالالالً ػ١ٍٙالالالب ِالالالب أشالالال١ش  .77.7

 .   اٌخبص ثبإلفظبػ اٌّب0ٌٟإ١ٌٗ فٟ اٌٍّؾك ث

 ػ١خ ٌٍظٕذٚق""اٌّؼب١٠ش اٌشش 7اٌّؼب١٠ش اٌششػ١خ ِشفمخ ػّٓ ٍِؾك  .77.4

 اٌزصفُخ و رؼُُٓ ِصف .01

 رشا٘الالالالب رالالالالذاث١ش أٞ ارخالالالالبر أٚ ِظالالالالف أٚ ثالالالالذ٠ً ِالالالالذ٠ش رؼ١الالالال١ٓ طالالالالالؽ١خ اٌّب١ٌالالالالخ اٌغالالالالٛق ١ٌٙئالالالالخ

 .اٌؼمبسٞ طٕبد٠ك االعزضّبس ٌالئؾخ ٚفمًب ٚرٌه ِٕبعجخ،

 رؼذًَ اٌشروط و األدىبَ .02

ِٛافمالالالالخ ٌؾظالالالالٛي ػٍالالالالٝ افالالالالٟ ؽالالالالبي ٚعالالالالٛد أٞ رؼالالالالذ٠ً ػٍالالالالٝ ٘الالالالزٖ اٌشالالالالشٚؽ  ٚاألؽىالالالالبَ، عالالالال١زُ 

  ٠ِٛالالبً ػٍالالٝ 21ٚ عالال١زُ إسعالالبي ٍِخالالض ثبٌزؼالالذ٠الد إٌالالٝ ِالالبٌىٟ اٌٛؽالالذاد لجالالً عالالز١ٓ ث  ١ئالالخاٌٙ

 األلً ِٓ ربس٠خ عش٠بٔٙب.

 إجراءاد اٌشىبوي .03

٠ّىالالالٓ اٌؾظالالالٛي ػٍالالالٝ ٔغالالالخخ ِالالالٓ ع١بعالالالخ ِالالالذ٠ش اٌظالالالٕذٚق ٚإعشا ارالالالٗ اٌّؼزّالالالذح  فالالالٟ ِؼبٌغالالالخ 

 . ٚرٌه ِٓ خالي أؽذ ِشاوض اٌششوخ اٌشىبٜٚ ػٕذ اٌطٍت

 إٌظبَ اٌّطجك .04

غ اٌظالالالٕذٚق ٌأظّالالالخ ٚاٌٍالالالٛائؼ اٌزالالالٟ رظالالالذس٘ب ١٘ئالالالخ اٌغالالالٛق اٌّب١ٌالالالخ ٌٍٚمالالالٛا١ٔٓ اٌغالالالبئذح ٠خؼالالال

فالالالٟ اٌٍّّىالالالخ اٌؼشث١الالالخ اٌغالالالؼٛد٠خ ثّالالالب ال ٠زٕالالالبفٝ ِالالالغ اٌشالالالش٠ؼخ اإلعالالالال١ِخ. ٚفالالالٟ ؽبٌالالالخ ٔشالالالٛة أٞ 

أؽىالالبَ ٘الالزٖ االرفبل١الالخ، ٠ؾالالالبي ٚ شالالشٚؽ خالالالف ثالال١ٓ ِالالذ٠ش اٌظالالٕذٚق ٚاٌّغالالزضّش٠ٓ ؽالالالٛي رفغالال١ش

ظالالالً فالالالٟ ِٕبصػالالالبد األٚساق اٌّب١ٌالالالخ. ٚرؼزجالالالش اٌٍغالالالخ اٌؼشث١الالالخ ٘الالالٟ ٘الالالزا اٌخالالالالف إٌالالالٝ ٌغٕالالالخ اٌف

 . اٌششٚؽ ٚ األؽىبَ اٌٍغخ اٌّؼزّذح وأعبط ٌزفغ١ش ٘زٖ 
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 اٌؼمبرٌ ثالئذخ صٕبدَك االسزثّبر االٌزساَ .01

إْ ٘الالالزٖ اٌشالالالشٚؽ ٚ األؽىالالالبَ ٚع١ّالالالغ اٌّغالالالزٕذاد األخالالالشٜ اٌّزؼٍمالالالخ ثبٌظالالالٕذٚق ِطبثمالالالخ ٌالئؾالالالخ 

زؼالالالّٓ ث١بٔالالالبد ٚإفظالالالبؽبد دل١مالالالخ ٚػبدٌالالالخ ٚطالالالؾ١ؾخ ٌغ١ّالالالغ ٚر اٌؼمالالالبسٞ االعالالالزضّبسطالالالٕبد٠ك 

 اٌّؼٍِٛبد ٚاٌٛلبئغ اٌغٛ٘ش٠خ اٌّزؼٍمخ ثبٌظٕذٚق. 

 اٌزىوًُ .08

إْ اٌّغالالالالزضّش ٠ؼالالالال١ٓ ثّٛعجالالالالٗ ِالالالالذ٠ش اٌظالالالالٕذٚق ٚوالالالال١ال ِفٛػالالالالب ٌالالالالٗ ثىبِالالالالً طالالالالالؽ١خ  .72.0

٠ش اٌظالالالٕذٚق ػالالالشٚس٠خ رٛل١الالالغ ٚرمالالالذ٠ُ أ٠الالالخ ِغالالالزٕذاد ٠ؼزجش٘الالالب ِالالالذٚاٌزفالالال٠ٛغ ٚاٌؾالالالك فالالالٟ رّض١ٍالالالٗ 

ٌالعالالالالالزؾٛار ػٍالالالالالٝ أطالالالالالٛي اٌظالالالالالٕذٚق ٚرؾ٠ٍٛٙالالالالالب ٚث١ؼٙالالالالالب أٚ العالالالالالزضّبس أٞ ِجٍالالالالالغ ٔمالالالالالذٞ ٌالالالالالذٜ 

 اٌظٕذٚق أٚ أدا  أٞ ِٓ اٌزضاِبد ِذ٠ش اٌظٕذٚق اٌّزؼٍمخ ثبٌظٕذٚق. 

 ِغالالالالئٛيأٞ ٚص١مالالالالخ ٠زؼالالالال١ٓ رٛل١ؼٙالالالالب ثّٛعالالالالت ٘الالالالزٖ اٌٛوبٌالالالالخ ٠ّىالالالالٓ رٛل١ؼٙالالالالب ِالالالالٓ لجالالالالً  .72.7

 ِفٛع ربثغ ٌّذ٠ش اٌظٕذٚق.

زضّش ثّٛعجالالالٗ ػٍالالالٝ أْ ٠مالالالَٛ أٚ ٠الالالؤِٓ اٌم١الالالبَ ثأ٠الالالخ رظالالالشفبد أٚ إعالالالشا اد ٠ٛافالالالك اٌّغالالال .72.4

أخالالالالشٜ ٚأْ ٠ٛلالالالالغ أٚ ٠الالالالؤِٓ رٛل١الالالالغ ع١ّالالالالغ اٌّغالالالالزٕذاد ٚاٌغالالالالٕذاد اٌالصِالالالالخ ٚاٌٛالؼالالالالخ ػالالالالّٓ 

 اخزظبطٗ ِٓ أعً إٔفبر ٘زٖ اٌششٚؽ ٚ األؽىبَ ٚثخبطخ ٘زا اٌجٕذ. 
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 ملخص اإلفصاح المالي 1ملحق 

 

 إعّبٌٟ ِجٍغ االشزشان، لجً ششا  اٌٛؽذاد.% رخظُ ِٓ 7ٌغب٠خ  سعَٛ االشزشان 

 ِالالالالالٓ طالالالالالبفٟ ل١ّالالالالالخ األطالالالالالٛي ثٚفمالالالالالبً ٌٍم١ّالالالالالخ اٌذفزش٠الالالالالخ  عالالالالال٠ٕٛبً % 7 سعَٛ إداسح اٌظٕذٚق

 .١ِٛ٠بً ٚرذفغ ػٍٝ أعبط سثغ عٕٛٞ ٚرزشاوُ رؾغتٚ

ِؼالالالالالذي  ٚأدا  اٌظالالالالالٕذٚق  ثالالالالال١ٓ األدا  فالالالالالشق ِالالالالالٓ %02 لالالالالالذس٘ب ٔغالالالالالجخ األدا أرؼبة 

 .ؽ ٚاألؽىبَؽغت اٌششٚ %02ػبئذ داخٍٟ لذسٖ 

لاير ٌىً  71.111ثؾذ أػٍٝ ٚ ؽغت األعؼبس اٌغبئذح فٟ اٌغٛق *اٌزض١ّٓ

 .ِششٚع

ػجبسح ػٓ  ِىبفأح ٌىً ػؼٛ  أػٍٝلاير عؼٛدٞ ع٠ٕٛبً ثؾذ  330111 ِغٍظ إداسح اٌظٕذٚق*

ِغزمً ثٛالغ خّغخ آالف لاير عؼٛدٞ ع٠ٕٛبً ثبإلػبفخ ٌضالصخ آالف لاير 

 .ثؾذ أدٔٝ إعزّبػ١ٓ ع٠ٕٛبً عؼٛدٞ ثذي ؽؼٛس وً اعزّبع ٚ

 .لاير عؼٛدٞ ع٠ٕٛبً  20211 * سعَٛ سلبث١خ

 .لاير عؼٛدٞ ع٠ٕٛبً  20111 ِٛلغ رذاٚي*

 .%1.12 سعَٛ اٌؾفظ

 .ع٠ٕٛبً  لاير عؼٛدٞ 220111 *أرؼبة ِشاعؼخ اٌؾغبثبد

لالالالذ ٠الالالزُ فشػالالالٙب ػٍالالالٝ أٞ خذِالالالخ ٠الالالزُ رض٠ٚالالالذ ، %2ٚ٘الالالٟ ٔغالالالجخ رمالالالذس ثالالالـ  ضريبة القيمة المضافة

فالالالالئْ اٌظالالالالٕذٚق عالالالال١ذفغ ٌّالالالالضٚد ٚفالالالالٟ ؽالالالالبي فشػالالالالٙب ٚق ثٙالالالالب، اٌظالالالالٕذ

اٌخذِالالالالخ ثثبإلػالالالالبفخ إٌالالالالٝ أ٠الالالالخ سعالالالالَٛ أٚ ِظالالالالبس٠ف أخالالالالشٜ  ِغّٛػالالالالبً 

ِغالالالب٠ٚبً ٌٍم١ّالالالخ اٌّغالالالغٍخ ٌٙالالالزٖ اٌؼالالالش٠جخ ػٍالالالٝ فالالالبرٛسح ػالالالش٠جخ اٌم١ّالالالخ 

 اٌّؼبفخ اٌخبطخ ثبٌخذِخ اٌّؼ١ٕخ.

فالالالٟ ؽالالالبي ِالالالب إرا وبٔالالالذ ػالالالش٠جخ اٌم١ّالالالخ اٌّؼالالالبفخ ِفشٚػالالالخ أٚ لالالالذ ٠الالالزُ ٚ

ػٍالالالالٝ أٞ خذِالالالالخ ِمذِالالالالخ ِالالالالٓ لجالالالالً اٌظالالالالٕذٚق، فالالالالئْ اٌؼ١ّالالالالً فشػالالالالٙب 

عالالالال١ذفغ ٌٍظالالالالٕذٚق ثثبإلػالالالالبفخ إٌالالالالٝ أ٠الالالالخ سعالالالالَٛ أٚ ِظالالالالبس٠ف أخالالالالشٜ  

 ِغّٛػبً ِغب٠ٚبً ٌم١ّخ ٘زٖ اٌؼش٠جخ.

 % ع٠ٕٛبً ِٓ طبفٟ ل١ّخ األطٛي.1.2*  اٌشعَٛ اإلداس٠خ رؼزجش رمذ٠ش٠خ ٚرجٍغ ثؾذ ألظٝ 
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 للصندوق لمعايير الشرعية: ا2 ملحق

 

 :ر الشرعيةيالمعاي

  التخالف احكام أن تكون جميع الوثائق المتعامل بها في الصندوق من عقود وغيرها من النماذج
 الشريعة االسالمية.

 في أي عقد يترتب دفع أو استحقاق فوائد ربوية.التعامل  عدم 

  فقط احكام الشريعة االسالميةيجوز تعامل الصندوق بصيغ التمويل المتوافقة مع. 

  للصندوق المعينة الارعية الهيلة قب  م  الارعية للرقابة ع اض صندوقال ي  يكو. 
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 اإللرار .09

 

ٌمذ لّذ/ لّٕب ثمراءح اٌشروط واألدىبَ  واٌّالدك اٌخبصخ ثبٌصٕذوق وفهُ ِب جبء ثهب واٌّىافمخ ػٍُهب ورُ اٌذصىي ػًٍ 

 ٔسخخ ِٕهب واٌزىلُغ ػٍُهب.

 

 ...............................................................................................االسُ: .

 : ......................................................تاٌىطُٕخ، اإللبِخ، جىاز اٌسفر  رلُ اٌهىَخ

 

 

 

 رىلُغ اٌّسزثّر 

 اٌزبرَخ  : .........................................................

 

 

 

 


