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 الششوغ و الاحيام

 

 صىذوم يعب للؼشوخاث ألاولُت  

KASB IPO Fund 

 اظدثماسي مكخىح مخىاقو مؼ الظىابؽ الششغُت( اظهم )صىذوم 

 

 
 

 

 جم اغخماد صىذوم يعب للؼشوخاث الاولُت غلى أهه مخىاقو مؼ اإلاػاًير الششغُت اإلاجاصة مً نبل هُئت الشنابت الششغُت بششيت يعب اإلاالُت. 

  ًاقت خاطػت لالتدت صىادًو ؤلاظدثماس الصادسة غنً مجلنغ ان ششوغ وأخٍام صىذوم يعب للؼشوخاث والزي جذًشه ششيت يعب اإلاالُت واإلاعدىذاث ألاخشي 

ًاملت وواضحت وصحُدت ومدذزت وؾير مظللت غً صىذوم ؤلاظدثماس.  هُئت العىم اإلاالُت في اإلاملٌت الػشبُت العػىدًت، وجخظمً مػلىماث 

  اإلادخملننين نننشاحة شننشوغ وأخٍنننام الصننىذوم مننؼ ً مننزيشة اإلاػلىمنناث واإلاعنندىذاث ألاخنننشي لصننىذوم ؤلاظنندثماس نبننل اجثننار أي نننشاس اظننندثماسي ًجننب غلننى اإلاعنندثمٍش

 ًخػلو باإلظدثماس في الصىذوم مً غذمه.

 ُؼ غليها.لهذ نمذ/نمىا بهشاحة الششوغ وألاخٍام واإلاالخو الخاصت بالصىذوم وقهم ما حاح بها واإلاىاقهت غليها وجم الحصُى غلى وسخت منها والخىن 

  خ :صذسث شش خ  2008ًىهُى  09وغ وأخٍام الصىذوم بخاٍس  م13/02/2019. آخش جدذًث بخاٍس

  خ  بخننننناٍس
 
 غامنننننا

 
اإلاىاقنننننو  هنننننن04/06/1429جمنننننذ مىاقهنننننت هُئنننننت العنننننىم اإلاالُنننننت فننننني اإلاملٌنننننت الػشبُنننننت العنننننػىدًت غلنننننى جؤظنننننِغ هنننننزا الصنننننىذوم وػنننننشح وخذاجنننننه ػشخنننننا

 م.09/06/2008
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ذًشه مذًش الصىذوم مهابل  "صىذوق اظدثماسي":  في أسباح البرهامج، ٍو
 
بشهامج اظدثماسي مشترى يهذف الى اجاخت الكشصت للمشتريين قُه باإلاشاسيت حماغُا

 سظىم مدذدة.

صىذوم اظدثماس رو سأظماُ مخؿير جضداد وخذاجه بؼشح وخذاث حذًذة أو جىهص باظترداد اإلاشتريين لبػع أو ًل وخذاتهم،  "صىذوق اظدثماسي مفخىح":

 
 
 لصافي نُمتها في أوناث الاظترداد اإلاىضحت في ششوغ وأخٍام الصىذوم وقها

 
دو للمشتريين اظترداد نُم وخذاتهم في هزا الصىذوم وقها لالتدت صىادًو ٍو

 .الاظدثماس

 صىذوم يعب للؼشوخاث ألاولُت. " الصىذوق":

 غً اداسة "مذًش الصىذوق" : 
 
ششيت يعب اإلاالُت وهى شخص مشخص له بمماسظت أغماُ ؤلاداسة بمىحب التدت ألاشخاص اإلاشخص لهم، ًٍىن معئوال

 أصُى الصىذوم وخكظها.

الػام ومً زم ؤلادساج في العىم اإلاالُت للمشة ألاولى ومً هزه الاوسام اإلاالُت  هى غملُت ػشح أوسام مالُت صادسة غً  ششيت معاهمت لاليخخاب" ػشح أولي":

 غلى ظبُل اإلاثاُ ال الحصش ) ألاظهم، الصٍىى .... وأًت أوسام مالُت أخشي(.

ت الشاؾبت هظام مػخمذ مً هُئت العىم اإلاالُت، ٌػخمذ غلى الدشاوس بين مذًش الايخخاب )مذًش سجل ألاوامش( " بىاء سجل ألاوامش": ًاث الاظدثماٍس وبين الشش

ت في الخثصُص للصىادًو  في الايخخاب في أظهم ششيت مػُىت، ورلَ بخهذًم الؼلباث وجدذًذ يمُاث ألاظهم اإلاؼلىبت، والعػش اإلاعتهذف، مؼ مىذ ألاولٍى

ت اإلاخهذمت، وبػذ جدذًذ العػش في هزه الػملُت ًخم ػشخه للجم ًاث الاظدثماٍس ت والشش  هىس بالعػش اإلادذد.الاظدثماٍس

 ": خصت واخذة مً الىخذاث ألاظاظُت اإلاشاد اصذاسها مً نبل مذًش الصىذوم."الىحذة

شاس لهم مجخمػين بن "اإلاشتريين"."املشترن  " : الصخص الزي ًملَ وخذاث في الصىذوم َو

ام، ًلتزم مً خالله مذًش الصىذوم ببداسة اظدثماساث اإلاشتريين الػهذ بين مذًش الصىذوم واإلاشتريين والزي ًدخىي غلى بُاهاث وأخٍ  " الششوغ وألاحيام":

 وغمىالث ومبالـ أخشي يما هى مىصىص
 
خهاض ى في مهابل جؤدًت ألاغماُ وخذماث ؤلاداسة أحػابا غليها في ملخص  وخكظها والػمل بؤماهت إلاصلحت اإلاشتريين، ٍو

 ؤلاقصاح اإلاالي.

ىذوم أغظاحه بمىحب التدت صىادًو الاظدثماس الصادسة غً هُئت العىم اإلاالُت إلاشانبت أغماُ مذًش مجلغ ٌػّين مذًش الص "مجلغ إداسة الصىذوق":

 الصىذوم.

 وال غظى مجلغ اداسة لذي مذًش الصىذوم أو جابؼ له أو أمين خكظ الصىذوم يما أهه لِغ الػظى املعخلل"
 
": غظى مً أغظاح مجلغ ؤلاداسة لِغ مىظكا

ت أو غال  نت حػانذًت مؼ مذًش الصىذوم أو جابؼ له أو أمين خكظ رلَ الصىذوم .لذًه غالنت حىهٍش

 وحػني اإلاملٌت الػشبُت العػىدًت.  " اململىت ":

ش العىم اإلاالُت واصذاس اللىاتذ والهىاغذ والخػلُماث ا الهُئت" لالصمت ": وحػني هُئت العىم اإلاالُت وهي هُئت خٍىمُت جخىلى ؤلاششاف غلى جىظُم وجؼٍى

 أخٍام هظام العىم اإلاالُت باإلاملٌت الػشبُت العػىدًت. لخؼبُو

بت اللُمت املظافت": كشض غلى حمُؼ العلؼ والخذماث التي ًخم ششاإها وبُػها وجهذًمها مً نبل اإلايشآث للػمالح أو  "سظىم طٍش
ُ
بت ؾير مباششة ج هي طٍش

بت الهُمت اإلاظاقت في اإلام  لٌت الػشبُت العػىدًتأػشاف رو غالنت خعب الالتدت الخىكُزًت لظٍش

ت )همى(. ( والعىم اإلاىاٍص  "العىم العػىدي ": وحػني الاظهم اإلاذسحت في العىم الشتِس ي )جذاُو
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 مؤششهعب الخلُجي للؼشوحاث ألاولُت :

 % غلى الىدى الخالي:50

   ًفي العىم العػىدي والخلُجي و التي لم ًمط ي غلى ادساحها في جلَ ألاظىام اإلاالُت ايثر م 
 
ًاث اإلاؼشوخت خذًثا ظىىاث و اإلاخىاقهت  5ًل الشش

 مؼ الظىابؽ الششغُت .

 .ًاث  ًخم اخدعاب اإلائشش بىاح  غلى ألاظهم الحشة للشش

  ًاث اإلاؼشوخت خذًثا الى اإلائشش في أُو ًىم جذاو .جظم الشش  ُ و غىذ وشش نىاتمها اإلاالُت في مىنؼ جذاُو

  ًًاث التي مط ى غليها ايثر م  ظىىاث في العىم العػىدي. خمغجخم مشاحػت اإلائشش بشٍل سبؼ ظىىي غلى الانل ورلَ لحزف الشش

  ًاث اإلاخظمىت في اإلائشش هى ًاث. في خاُ غذم وحىد  10الحذ ألادوى لػذد الشش ًاث جىؼبو غليها الششوغ،  10شش ادة الكترة أيثر مً شش ًخم ٍص

ًاث. 10ظىىاث ختى جىؼبو الششوغ غلى  خمغ  شش

  ًاث في اإلائشش.15%. في خاُ ججاوصث أي ششيت وصن 15الحذ ألاغلى لىصن أي ششيت في اإلائشش هى  % ًخم جىصَػها غلى باقي الشش

ًاث اإلاخىقهت مؼ اللجىت الششغُت50 ًاث % مئشش يعب لألظهم العػىدًت واإلاخظمً حمُؼ الشش  واإلاذسحت في العىم العػىدي بىاحا غلى الاظهم الحشة للشش

 www.kasbcapital.saًمًٌ الحصُى غلى مػلىماث غً  اإلائشش  غبر اإلاىنؼ ؤلالٌترووي لششيت يعب اإلاالُت 

 مػلىماث غامت:  .1

 

 ،وسكم الترخُص الصادس غن هُئت العىق املالُت: أ. أظم مذًش الصىذوق 

 لخهذًم خذماث ؤلاداسة والخػامل بصكت أصُل وجهذًم اإلاشىسة والحكظ والترجِب في الاوسام اإلاالُت.  07062-37سنم  جشخُص ششيت يعب اإلاالُت 

 

 ب. غىىان املىخب الشئِغ ملذًش الصىذوق:

اض  اض  395737شاسع الػلُا الػام، ص.ب.  –ًهؼ مهش ششيت يعب اإلاالُت الشتِغ في مذًىت الٍش  0112110044هاجل  11372الٍش

 

 ج/غىىان املىكؼ إلالىترووي ملذًش الصىذوق، وغىىان أّي مىكؼ إلىترووي رو غالكت ًخظمن مػلىماث الصىذوق:

  :اإلاىنؼ الالٌترووي إلاذًش الصىذومwww.kasbcapital.sa 

 :)   www.tadawul.com.saاإلاىنؼ الالٌترووي للعىم اإلاالُت العػىدًت )جذاُو

 

 د. أمين الحفظ، وسكم الترخُص الصادس غن هُئت العىق املالُت:

شة لألظىام اإلاالُت وهي ششيت ظػىدًت معاهمت مهكلت سأط اإلااُ اإلاذقىع بالٍامل  اُ ظػىدي بترخُص مً هُئت العىم اإلاالُت سنم  500ششيت الجٍض -37ملُىن ٍس

خ )بخا 07076 خ بذح مماسظت الػمل في 22/07/2007ٍس   05/04/2008( جاٍس

 

 

http://www.kasbcapital.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 غىىان املىكؼ إلالىترووي ألمين الحفظ: .هـ

  www.aljaziracapital.com.saغىىان إلاىنؼ الالٌترووي ألمين الحكظ 

 الىظام املؼبم: .2

 خاطػان لىظام العىم اإلاالُت ولىاتده الخىكُزًت وألاهظمت واللىاتذ ألاخشي راث الػالنت اإلاؼبهت في اإلاملٌت الػشبُت العػىدًت.ان الصىذوم  و مذًش الصىذوم 

 

 أهذاف صىذوق إلظدثماس: .3

 أ.أهذاف الصىذوق:

ننننل مننننً خننننالُ الاظنننندثماس فنننني الايخخنننناب فنننني صننننىذوم يعننننب للؼشوخنننناث ألاولُننننت هننننى صننننىذوم اظنننندثماسي مكخننننىح، يهننننذف الننننى جىمُننننت أمننننىاُ اإلاشننننتريين غلننننى اإلاننننذي  الؼٍى

ًاث العنىم العننػىدي  ًاث العننػىدًت والخلُجُننت التني لننم ًمطن ي غلننى ادساحهننا خمعنت ظننىىاث بشنٍل ستِسنن يس باالطنناقت النى شننش و الصننىادًو الؼشوخناث ألاولُننت للشنش

هُنننن ننننت اإلاخذاولننننت فنننني العننننىم العننننػىدي والاظننننىام الخلُجُننننت والشننننشم الاوظننننؽ وشننننماُ اقٍش هُننننا واإلاخىاقهننننت مننننؼ الػهاٍس ا والايخخابنننناث فنننني الشننننشم الاوظننننؽ وشننننماُ اقٍش

و للصنننىذوم بنننؤن الظنننىابؽ الشنننشغُت اإلادنننذدة منننً نبنننل الهُئنننت الشنننشغُت الخابػنننت لشنننشيت يعنننب اإلاالُنننت وفننني غملُننناث أو صنننىادًو اإلاشابدنننت اإلاخذهُنننت اإلاثننناػش يمنننا ًدننن

للجىنت الشنشغُت الخابػنت للشننشيت. يمنا ظنِخم اجثنار ننشاس الاظنندثماس فني جلنَ الؼشوخناث ألاولُننت ٌشنترى فني صنىادًو مشنابهت ومخىاقهننت منؼ الظنىابؽ اإلادنذدة منً نبننل ا

نت، وجىنػناث  ألاسبناح( ورلنَ لخدذًنذ وقو مجمىغت مً اإلائششاث اإلاالُت مثل: )مٌشس الشبدُت، و الػاتذ غلى العهم، و النشبذ اإلانىصع للعنهم، ومظناغل الهُمنت الذقتًر

ًاث ألاوسام اإلاالُننننت راث الػىاتنننن ذ الجُننننذة واإلاىاصهننننت منننننابين الػاتننننذ واإلاثنننناػش اإلاخىنػننننت لخدهُنننننو أقظننننل غاتننننذ، باإلطنننناقت الننننى دساظنننننت ألاداح اإلاننننالي اإلاخىنننننؼ لخلننننَ الشنننننش

ًاث خذًثت الخؤظِغ قعىف ًخم الترييز غلى دساظت ألاداح اإلاالي اإلاخىنؼ، ومذي نذسة الششيت غلى  ؼها.جىكُز خؼ والاججاهاث الػامت للعىم. وفي خاُ الشش

 ب. ظُاظاث إلاظدثماس:

 :  هىع او أهىاع الاوسام اإلاالُت التي ٌعدثمش قيها الصىذوم 

ًاث العننننػىدًت والخلُجُننننت و التننني لننننم ًمننننع غلننننى ادساحهنننا أيثننننر مننننً  ًاث العننننىم  5ٌعننندثمش الصننننىذوم فنننني الؼشوخنننناث ألاولُنننت للشننننش ظننننىىاث. باالطننناقت الننننى شننننش

ننت اإلاخذاولننت فنني ال هُننا والايخخابنناث فنني الشننشم الاوظننؽ وشننماُ العنػىدي و الصننىادًو الػهاٍس عننىم العننػىدي والاظننىام الخلُجُننت والشنشم الاوظننؽ وشننماُ اقٍش

هُا. اطاقت الى ؤلاظدثماس في غملُناث أوصنىادًو اإلاشابدنت اإلاخذهُنت اإلاثناػش يمنا ًدنو للصنىذوم بنؤن ٌشنترى فني صنىادًو الؼشوخناث الاولُن  اقٍش
 
ت اإلاؼشوخنت ػشخنا

  واإلاشخصننت مننً نبننل
 
. ظننُهىم مننذًش الصننىذوم ببداستهننا  هُئننت العننىم اإلاالُننت واإلاخىاقهننت مننؼ الظننىابؽ اإلادننذدة مننً نبننل اللجىننت الشننشغُت الخابػننت للشننشيت غامننا

نو اهخهنناح وشننشاح الاوسام اإلاالُننت اإلاخىننؼ لهننا جدهُننو اغلننى الػىاتنذ و / اوالاسبنناح الشأظننمالُت، بىنناح غلنى الذسا هنت وشننؼت ورلننَ غننً ػٍش منناثبؼٍش التنني  ظنناث والخهٍى

 ًهىم بها مذًش الصىذوم والتي نذ جثخلل مً اظدثماس الخش.

 

 ظُاظت جشهيز إلاظدثماساث:ج.

 الحذ ألاغلى الحذ ألادوى هىع ؤلاظدثماس

ًاث العػىدًت والخلُجُت  أظهم الؼشوخاث الاولُت العػىدًت والخلُجُت واظهم الشش

 ظىىاث  5التى لم ًمع غلى ادساحها ايثر مً 
0% 100% 

ًاث اإلاذسحت اظهم  في العىم العػىدي الشش   0%   50%  

 %50 %0 صىادًو الؼشوخاث الاولُت الػامت اإلاشخصت مً نبل هُئت العىم اإلاالُت

 %50 %0 صىادًو اإلاشابدت واظىام الىهذ مخذهُت اإلاثاػش

http://www.aljaziracapital.com.sa/
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ت اإلاخذاولت في العىم العػىدي والاظىام الخلُجُت والششم  الصىادًو الػهاٍس

هُاالاوظؽ وشماُ   اقٍش
0% 30% 

هُا والتى لم ًمع غلى  الؼشوخاث الاولُت في الششم الاوظؽ وشماُ اقٍش

 ظىىاث 3ادساحها ايثر مً 
0% 25% 

 

 

 مذة صىذوق إلاظدثماس: .4

 الصىذوم.صىذوم يعب للؼشوخاث الاولُت هى صىذوم اظدثماسي غام مكخىح اإلاذة أي ببمٍان اإلاشترى الاشتراى و الاظترداد خالُ قترة غمل 

 كُىد حذود إلاظدثماس: .5

وأخٍنننام ان صننىذوم يعننب للؼشوخننناث ألاولُننت ملتنننزم مننً خنننالُ اداسجننه لصنننىذوم ؤلاظنندثماس بنننالهُىد والحننذود التننني جكشطننها التدنننت صننىادًو ؤلاظننندثماس وشننشوغ 

 الصىذوم ومزيشة اإلاػلىماث.

 الػملت: .6

نناُ العننػىدي قهنننؽ. وارا  ننل غملنننت الىخننذة الىهذًننت لخػننامالث الصنننىذوم هنني الٍش نناُ العنننػىدي، قعننىف ًننخم جدٍى جننم ظننذاد نُمننت الىخنننذاث بػملننت خننالف الٍش

اُ  ل اإلابالـ الى الٍش  غىذ جدٍى
 
صبذ الششاح هاقزا اُ العػىدي بعػش الصشف العاتذ لذي البىَ اإلاعخلم في رلَ الىنذ. ٍو  العػىدي.العذاد الى الٍش

 ملابل الخذماث والػمىالث وألاحػاب: .7

لت احدعابها:أ. جفاصُل جمُؼ املذف  ىغاث من اصٌى الصىذوق وػٍش

ًالخالي: ىن "مالٍي الىخذاث" وهي  خدملها جبػا لزلَ اإلاشتًر ل اإلازًىسة ادهاه ٍو  ًخدمل الصىذوم حمُؼ الشظىم واإلاصاٍس

  :يدذ أنص ى1.75سظىم الاشتراى  % 

 سظىم الاظترداد: ال ًىحذ 

  : خ الاشتراى بالصىذوم(. 30% ) في خاُ الاظترداد خالُ الن 0.5سظىم اظترداد مبٌش  ًىم الاولى مً جاٍس

 :جذقؼ 2أحػاب ؤلاداسة 
 
ا  إلاذًش الصىذوم. ي ش بشٍل شه% ظىٍى

  :000س15أحػاب اإلاداظب الهاهىوي .
 
ا اُ ظىٍى  ٍس

  :اُ للجلعت وبدذ أنص ى  000س5مٍاقآث أغظاح مجلغ ؤلاداسة اإلاعخهلين  لٍل غظى معخهل. 000س20ٍس
 
ا اُ ظىٍى  ٍس

  يدذ أنص ى 000س10الششغُت: أحػاب الهُئت 
 
ا  وجذقؼ بشٍل سبؼ ظىىي. ظىٍى

 5000س  ، ل وشش البُاهاث في مىنؼ جذاُو اُ مصاٍس ل جذنُو البُاهاث مً نبل هُئت العىم اإلاالُت 500س7ٍس اُ مصاٍس  ٍس

 ل الحكننظ ناُ  500س37% مننً مجنم الصننىذوم وبدنذ ادوننى 0.04: جددعنب الحكننظ وعنبه  مصناٍس ا جدعنب بشننٍل ًنىمي وجننٍس ذقؼ بشنٍل سبننؼ ظننىٍى

 ظىىي 

  ل اغذاد مئشش اظترشادي بدذ انص ى ا 7500مصاٍس ٍي ظىٍى  دوالس امٍش

  ًاث وظنناػت فنني ألاظننىام الخلُجُننت والذولُننت باإلطنناقت الننى العننىم ل أخننشي جخػلننو بشننش العننػىدًت باإلطنناقت الننى اإلاصننشوقاث وألاحػنناب  أي مصنناٍس

ً ًخػنناملىن مننؼ  اًخػلو بثننذماث ؤلاداسة والدشننؿُل مثننل ؤلاجكانُنناث مننؼ مننضودي اإلاػلىمنناث غننً الصننىذوم فنني منن ألاخننشي اإلاعننخدهت ألشننخاص آخننٍش

  مشابهت مشخصت مً هُئت العىم اإلاالُت وؾيرها. مٍىهاث اإلائششاث التي حعخػمل في اداسة الصىادًو اواي سظىم اظدثماس في صىادًو اخشي  

 بت الهُمت اإلاظاقت: ظِخم جؼبُهها خعب الالتدت الخىكُزًت ل  سظىم الظٍش بت الهُمت اإلاظناقت، يمنا ان حمُنؼ الشظنىم والاحػناب و اإلاصناٍس لظٍش

بت اإلاعنخدهت  بت الهُمت اإلاظاقت وظىف ًهىم مذًش الصىذوم بػملُت اخدعاب وعبت الظنٍش بمىحب الششوغ و الاخٍام الصىذوم خاطػه لظٍش

ًاة و الذخل. بت الى هُئت الض  وظذاد الظٍش
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ف  الُت حعاب ألاحػاب واملصاٍس

لهىع  هت اخدعابها   الشظىم واإلاصاٍس  ػٍش

ُ شهشي نُمت  اصُى الصىذوم وجذقؼ بشٍل  صافيجددعب بشٍل ًىمي مً  سظىم ؤلاداسة اليعبُت   x. )احمالي  ألاصى

ت(.  اإلائٍى

ُ  سظىم الحكظ ت )احمالي ألاصى اليعبت  xجدعب بشٍل ًىمي مً احمالي نُمت أصُى الصىذوم وجذقؼ بشٍل سبؼ ظىٍى

ت(.   اإلائٍى

  أحػاب اإلاداظب الهاهىوي
 
ا  جدعب بشٍل ًىمي وجذقؼ ظىٍى

 بشٍل سبؼ ظىىي.جدعب بشٍل ًىمي وجذقؼ  مٍاقؤة اللجىت الششغُت

. مٍاقؤة أغظاح مجلغ ؤلاداسة
 
ا  جدعب بشٍل ًىمي وجذقؼ ظىٍى

  الشظىم الشنابُت
 
ا  جدعب بشٍل ًىمي وجذقؼ ظىٍى

 ُ اجدعب بشٍل ًىمي و  سظىم وشش مػلىماث مىنؼ جذاو  جذقؼ ظىٍى

ل الخػامل: ل في ملخص ؤلاقصاح اإلاالي في نهاًت العىت مصاٍس  ظِخم ؤلاقصاح غً جلَ اإلاصاٍس

 

لت احدعاب رلً امللابل:  ب. جفاصُل ملابل الصفلاث املفشوطت غلى الاشتران والاظترداد وهلل امللىُت التي ًذفػها مالىى الىحذاث، وػٍش

ل  الخىطُذ هىع الشظىم واإلاصاٍس

 % بدذ انص ى 1.75 سظىم الاشتراى 

خ الاشتراى)% 0.5 سظىم الاظترداد اإلابٌش   (في خاُ جم الاظترداد نبل شهش مُالدي مً جاٍس

 

 ج. أي غمىلت خاصت ًبرمها مذًش الصىذوق:

 سظىم إلاظترداد املبىش:

 :ظِخم فشض سظىم اظترداد مبىش غلى الصىذوق 

 % مً نُمت الىخذاث اإلاعتردة.0.5الصىذوم ورلَ بيعبت ظِخم قشض سظىم الاظترداد اإلابٌش لىخذاث 

 

 :ظشوف فشض هزه الشظىم وأي ظشوف ًمىن فيها إلاغفاء غنها 

ننخم 0.5فنني خالننت ػلننب اظننترداد مبننالـ أو وخننذاث لننم ًمننع غلننى اشننترايها شننهش، ٌعننخىفي الصننىذوم سظننم اظننترداد مبٌننش بيعننبت  % مننً "مبلننـ الاظننترداد"، ٍو

 الشظىم غىذ اخخكاظهم بىخذاتهم لشهش وأيثر في الصىذوم.اغكاح اإلاشتريين مً هزه 

 

 :أظاط حعاب كُمت هزه الشظىم، بما في رلً حصش الىحذاث مىطىع إلاظترداد 

  %( وظِخم جىكُز ػلباث الاظترداد خعب اظبهُت الؼلب0.5ظِخم اخدعاب نُمت الشظىم بظشب مبلـ الاظترداد بهُمت الشظم )
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م والدعػير: .8  لخلٍى

 

م ول أصل ًملىه الصىذوق:جفاصُل  . أ  جلٍى

 غلى الخالي:
 
 ًخم جدذًذ نُمت اصُى الصىذوم بىاحا

o .)م ألاوسام اإلاالُت اإلاذسحت في العىم خعب ظػش ؤلاؾالم في ًىم الخػامل مظاف اليها ألاسباح اإلاعخدهت )ان وحذث  ًخم جهٍى

o  م أظهم ؤلاصذاساث ألاولُت بىاحا غلى ظػش ؤلايخخاب في الكترة خ ادساج ألاظهم في العىم.ًخم جهٍى  التي حعبو جاٍس

o .ًخم جهُُم خهىم ألاولُت خعب ظػش ؤلاؾالم في ًىم الخػامل 

o .م ت اظدىادا الى اخش ظػش وخذة مػلً غىذ اؾالم العىم العػىدي لُىم الخهٍى م الصىادًو ؤلاظدثماٍس  ًخم جهٍى

o ل و الشظنننىم  ًننخم خعنناب ظننػش الىخنننذة بهعننمت صننافي نُمننت اصنننُى الصننىذوم بػننذ خصننم الشظنننىم ل الثابخننت ومننً زنننم خصننم اإلاصنناٍس واإلاصنناٍس

 .اإلاخؿيرة اإلاعخدهت غلى احمالي غذد الىخذاث الهاتمت في رلَ الُىم

م وجىشاسها:  ب. غذد هلاغ الخلٍى

 بػذ اإلاىغذ النهاثي لخهذًم 
 
 واخذا

 
م أصُى الصىذوم ًىمي ألازىين وألاسبػاح مً ًل اظبىع، وبمذة ال جخجاوص ًىما  ػلباث الاشتراى والاظتردادًخم جهٍى

 

م أو الخؼأ في الدعػير:  ج. الاجشاءاث التي ًخم اجخارها في حالت الخؼأ في الخلٍى

o .َم أصل مً أصُى الصىذوم بشٍل خاػئ أو خعاب ظػش وخذة بشٍل خاػئ ًهىم مذًش الصىذوم بخىزُو رل  في خاُ جهٍى

o ع مالٍي الصىذوم اإلاخظشسًٍ )بما م أو الدعنػير دون  ًهىم مذًش الصىذوم بخػٍى في رلَ منالٍي الىخنذاث العنابهين( غنً حمُنؼ أخؼناح الخهنٍى

 جؤخير.

o  م أو الدعنننػير بمنننا ًنننئزش غلنننى ظنننػش الىخنننذة منننا وعنننبخه % أو أيثنننر منننً ظنننػش 0.5ًهنننىم منننذًش الصنننىذوم بنننببالؽ الهُئنننت قنننىس وننننىع أي خؼنننؤ فننني الخهنننٍى

(، باإلطناقت النى أهنه ًجنب ؤلاشناسة الىخذة، يما ًخم ؤلاقصاح غً رلَ في اإلاىنؼ ؤلالٌترووي للششي ت وفي اإلاىنؼ ؤلالٌترووي للعىم اإلاالُت )جنذاُو

 للمادة )
 
ش الصىذوم التي ٌػذها مذًش الصىذوم وقها  ( مً التدت صىادًو ؤلاظدثماس.71الى رلَ في جهاٍس

o ( للمادة 
 
ش اإلاؼلىبت للهُئت ورلَ وقها ش غلنى ملخنص صنى  ( مً التدت72ًهىم مذًش الصىذوم بخهذًم الخهاٍس ادًو ؤلاظندثماس وحشنخمل هنزه الخهناٍس

م والدعػير.  بجمُؼ أخؼاح الخهٍى

 

لت احدعاب ظػش الىحذة ألغشاض جىفُز ػلباث إلاشتران وإلاظترداد:  د. ػٍش

هنت اإلانزًىسة أدهناه،  يمنا ًجنىص إلانذًش الصنىذوم جنؤخير غملُنت ًخم اخدعاب اظػاس الاشتراى والاظترداد بىاحا غلنى ظنػش الىخنذة فني ًنىم الخػامنل ري الػالننت وقنو الؼٍش

م أو جدذًذ نُمت اصُى الصىذوم وظِخم الشحنىع النى مجلنغ اداسة الصنىذو  م في خاُ وحىد أي ظشوف اظخثىاتُت نذ جئزش غلى غملُت الخهٍى م للحصنُى غلنى الخهٍى

 اإلاىاقهت.

 

لت احدعاب ظػش الىحذة:  ػٍش

ل والشظنىم اإلاخؿينرة اإلاعنخدهت غلنى ًخم اخدعاب ظػش الىخذة بهعمت صافي نُمنت أصنُى الصنى ل والشظنىم الثابخنت ومنً زنم خصنم اإلاصناٍس ذوم بػنذ خصنم اإلاصناٍس

 احمالي الىخذاث الهاتمت في رلَ الُىم.

 

  هـ. ميان ووكذ وشش ظػش الىحذة وجىشاسها:

م غبر اإلاىننؼ ؤلالٌترووني إلانذًش الصنىذوم ظُهىم مذًش الصىذوم بخدذًث صافي نُمت اصُى الصىذوم واغالن ظػش الىخذة نبل ظهش ًىم الخػامل الخا لي لُىم الخهٍى

www.kasbcapital.sa  واإلاىنؼ الشظمي للعىم اإلاالُت العػىدًتwww.tadawul.com.sa 

 

http://www.kasbcapital.sa/
http://www.kasbcapital.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 الخػامالث :  .9

 شأن ػلباث الاشتران والاظترداد:أ. معؤولُاث مذًش الصىذوق في 

 ال ًجىص الاشتراى في وخذاث الصىذوم الػام او اظتردادها الا في ًىم حػامل. 

 .جم جدذًذ اإلاىغذ النهاثي لخهذًم ػلباث الاشتراى والاظترداد في ششوغ واخٍام الصىذوم ومزيشة اإلاػلىماث الخاصت به 

 م الخالُنننننت للمىغننننذ النهننننناثي لخهنننننذًم ػلبننننناث الاشنننننتراى  ٌػامننننل منننننذًش الصنننننىذوم ػلبننننناث الاشننننتراى او الاظنننننترداد بالعنننننػش النننننزي ًددعنننننب غىننننذ ههؼنننننت الخهنننننٍى

 والاظترداد.

 ًهننننىم مننننذًش الصننننىذوم بدىكُننننز ػلبنننناث الاشننننتراى او الاظننننترداد بدُننننث ال جخػنننناسض مننننؼ اي اخٍننننام جخظننننمنها التدننننت صننننىادًو الاظنننندثماس او شننننشوغ واخٍنننننام 

 الصىذوم او مزيشة اإلاػلىماث.

  م التننى خننذد غىننذها ظننػش الاظننترداد  ًننذقؼ مننذًش الصننىذوم إلاالننَ الىخننذاث غىاتننذ الاظننترداد نبننل مىغننذ انكنناُ الػمننل فنني الُننىم الشابننؼ الخننالي لىهؼننت الخهننٍى

 يدذ انص ى.

 

 ب.اكص ى فترة صمىُت بين حعلم ػلب الاظترداد ودفؼ غىائذ الاظترداد ملالً الىحذاث:

ل غىاتذ/مبالـ الاظترداد إلاالٍي ال م رو الػالنت.ظِخم جدٍى  ىخذاث نبل انكاُ الػمل في الُىم الشابؼ الخالي لُىم الخهٍى

 

 

 ج. كُىد الخػامل في وحذاث الصىذوق:

ًاث اإلاعننخلمت واإلاهبىلنت خعنب اإلاىاغُننذ اإلاىضنحت فنني الكهنشة )ح( منً اإلاننادة ) ( منً هننزه الشنشوغ والاخٍنام بىنناحا غلنى ظننػش الىخنذة الؾننالم 9ًنخم جىكُنز حمُننؼ الاشنترا

خم جىكُننز حمُننؼ لخػامننل الخننالي. وفنني خنناُ جننم اظننخالم الؼلننب بػننذ اإلاىغننذ النهنناثي ظننِخم اخدعننابه فنني ًننىم الخػامننل بػننذ الهننادم مننً ًننىم اظننخالم الؼلننب. بِىمننا ًننًننىم ا

ىخننذة الؾننالم ًننىم الخػامننل مننً مننً هننزه الشننشوغ والاخٍننام بىنناحا غلننى ظننػش ال 9الاظننترداداث اإلاعننخلمت واإلاهبىلننت خعننب اإلاىاغُننذ اإلاىضننحت فنني الكهننشة )ح( مننً اإلاننادة 

ش بػذ الهادم مً اظخالم اخش الشهش الهادم. وفي خاُ جم اظخالم الؼلب بػذ اإلاىغذ النهاثي ظِخم اخدعابه بىاحا غلى ظػش الىخذة الؾالم ًىم الخػامل مً اخش الشه

 الؼلب.

 

 في جلً الحاالث:د. الحاالث التى ًؤجل مػها الخػامل في الىحذاث او ٌػلم, والاجشاءاث املخبػت 

 

 ًجىص إلاذًش الصىذوم جاحُل جلبُت اي ػلب اظترداد مً صىذوم الاظدثماس في الحاالث الاجُت: جاجُل غملُاث الاظترداد:. 1

 ( او ايثر مً صافي نُمت اصُى الصىذوم.10ارا بلـ احمالي وعبت حمُؼ ػلباث الاظترداد إلاالٍي الىخذاث في اي ًىم حػامل )% 

  اي اصُى اخشي ًملٌها الصىذوم. العىم الشتِس ي أو ارا جم حػلُو الخػامل في 

  م وخذاث الصىذوم.العىم الشتِس ي  في خاُ حػلُو الخػامل في  بدُث ًخػعش اظترداد او جهٍى

نل مبلنـ الاظنترداد وظِخم جىكُز ػلباث الاظترداد في انشب ًىم حػامل الخو ممًٌس يما ظِخم الخػامل مؼ ػلبناث الاظنترداد اإلائحلنت بال يعنبت والخىاظنبس وظنِخم جدٍى

 الى خعاب اإلاشترى في انشب قشصت ممٌىت.

 

نخم اسحناع نُمنت الاشنتراى النى  . سفع الاشتران:2 ًدو إلانذًش الصنىذوم سقنع اي ػلنب اشنتراى فني الصنىذوم فني خناُ غنذم جؼبُنو اإلاشنترى الهظمنت ولنىاتذ الهُئنت. ٍو

خ جهذًم نُمت الاشتراى.خعاب الػمُل خالُ زالزت اًام غمل مً ج  اٍس

 

ًدو إلانذًش الصنىذوم وننل نبنُى اي ػلنب اشنتراى ارا ججناوص مجنم الصنىذوم نُمنت ًخػنزس مػهنا الحصنُى غلنى خصنت  جحذًذ العلف الاغلى لحجم الصىذوق:. 3

ًاث اإلاذسحت مما نذ ٌػُو غملُت اداسة الصىذوم.  مىاظبت مً اظهم الشش

 

 خخُاس ػلباث الاظترداد التى ظخؤجل:هـ. الاجشاءاث التى ًجشي بملخظاها ا

 مً التدت صىادًو الاظدثماس الصادسة مً هُئت العىم اإلاالُت. 61الاخٍام اإلاىظمت لخؤحُل غملُاث الاظترداد جثظؼ الى اإلاادة 
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ن: ن اخٍش  و. الاحيام املىظمت لىلل ملىُت الىحذاث الى معدثمٍش

لعننىم اإلاالُننت العننػىدًت ولىاتدهننا الخىكُزًننت والاهظمننت واللننىاتذ الاخننشي راث الػالنننت اإلاؼبهننت فنني اإلاملٌننت الػشبُننت الاخٍننام اإلاىظمننت هنني الاخٍننام الخابػننت لىظننام هُئننت ا

 العػىدًت.

 

 ص. اظدثماس مذًش الصىذوق في وحذاث الصىذوق:

دننخكظ مننذًش  الصننىذوم بدهننه فنني جثكننُع مشنناسيخه ًلُننا او غىننذ بننذح الصننىذوم ًمٌننً إلاننذًش الصننىذوم وقهننا لخهننذًشه الخنناصس اإلاشنناسيت فنني الصننىذوم يمعنندثمشس ٍو

 حضتُا متى سأي رلَ مىاظبا وظُهىم مذًش الصىذوم باالقصاح في نهاًت ًل ظىت غً اي اظدثماس له في الصىذوم في ملخص الاقصاح اإلاالي.

 

خ املحذد واملىاغُذ النهائُت لخلذًم ػلباث الاشتران والاظترداد في اي ًىم حػامل:   ح. الخاٍس

 هبنل الاشنتراى فني الصنىذوم بػنذ جهنذًم ػلنب الاشنتراى وداًام نب قنؼ ُى الاشتراى: ًمٌنً الاشنتراى فني الصنىذوم ًنىمي الازىنين والاسبػناح منً ًنل اظنبىع. ٍو

الىخنذة  عنػش ًامل نُمت الاشتراى نبل او غىذ العاغت الثاهُت غشش ظهشا بخىنُذ اإلاملٌت نبل أو في الُنىم النزي ٌعنبو ًنىم الخػامنلس وظنٍُىن الاشنتراى ب

 الؾالم ًىم الخػامل الخالي.

  هبل الاظترداد مً الصىذوم بػذ جهذًم ػلب الا ظترداد نبنل اًام نبُى الاظترداد: ًمًٌ الاظترداد مً الصىذوم ًىمي الازىين والاسبػاح مً ًل اظبىع. ٍو

جىكُننز الؼلننبس وظننٍُىن الاظننترداد بعننػش الىخننذة خعننب العنناغت الثاهُننت غشننش ظهننشا بخىنُننذ اإلاملٌننت فنني الُننىم الننزي ٌعننبو ًننىم الخػامننل الننزي ًننخم قُننه 

 جهُُم ًىم الخػامل الخالي.

 غ. اجشاءاث جلذًم الؼلباث الخاصت باالشتران في الىحذاث او اظتردادها:

  اإلاػلىمنننناث احننننشاحاث الاشننننتراى: غىننننذ الاشننننتراى فنننني الصننننىذوم ًهننننىم الػمُننننل بخػبئننننت همننننىرج اشننننتراى اطنننناقت الننننى جىنُننننؼ هننننزه الشننننشوغ والاخٍننننام ومننننزيشة

ًنل  ثالزاح منً وجهذًمها الى مذًش الصىذوم وجذقؼ نُمت الاشتراى نبل او غىذ العاغت الثاهُت غشش ظهشا بخىنُذ اإلاملٌت مً أخش ًىم نبل ًىمي الاخذ وال

  أظبىع، وظٍُىن الاشتراى بعػش الىخذة إلؾالم ًىم الخػامل الخالي

 هذمننه الننى مننذًش الصننىذوم.  احننشاحاث الاظننترداد: غىننذ ػلننب اإلاشننترى اظننترداد ًننل او بػننع نُمننت وخذاجننهس ًهننىم اإلاشننترى بخػبئننت همننىرج ػلننب الاظننترداد ٍو

اظنبىع، و ظننٍُىن الاظنترداد بعننػش الىخننذة  نبنل او غىننذ العناغت الثاهُننت غشنش ظهننشا بخىنُنذ اإلاملٌننت منً آخننش ًنىم غمننل نبنل ًننىمي ألاخنذ والثالزنناح منً ًننل 

 إلؾالم آخش ًىم حػامل جالي.

 د للىحذاث او كُمتها ًجب ان ًخملىها مالً الىحذاث او ًبُػها او ٌعتردها:ي. اكل غذ

 :اُ. 0 الحذ الادوى للملىُت  ٍس

 :اُ. 000س1 الحذ الادوى لالشتران  ٍس

 :اُ. 000س1 الحذ الادوى لالشتران الاطافي  ٍس

 :اُ. 000س1 الحذ الادوى لالظترداد  ٍس

 

 جمػه, ومذي جاثير غذم الىصٌى الى رلً الحذ الادوى في الصىذوق:ن. الحذ الادوى للمبلغ الزي ًىىي مذًش الصىذوق 

ت وحػلُماث الهُئت في   هزا الخصىص.ال ًىحذ خذ ادوى ًىىي مذًش الصىذوم حمػه وجثظؼ هزه اإلاادة باي خاُ مً الاخىاُ الى التدت الصىادًو الاظدثماٍس

 

اٌ ظػىدي او ما ٌػادلها هحذ ادوى لصافي كُمت اصٌى الصىذوق:مالً 10ٌ. الاجشاءاث الخصحُحُت الالصمت لظمان اظدُفاء مخؼلب   ين ٍس

 ظُهىم مذًش الصىذوم بااللتزام بلىاتذ وحػلُماث هُئت العىم اإلاالُت في خاُ نامذ بؼلب اي احشاح جصحُحي مىه.

 ظُاظت الخىصَؼ:  .10

 أ. ظُاظت جىصَؼ الذخل والاسباح: 

ىن فننني سبننذ وخعننناسة لننً ًننخم جىصَنننؼ اي اسبنناح غلننى اإلاشنننتريينس بننل  ظننُػاد اظننندثماس الاسبنناح فنني الصنننىذوم. وبمننا ان الصننىذوم مملنننىى مننً نبننل اإلاشنننتريين قننانهم ًدشنناًس

 الصىذوم ًل بيعبت ما ًملٌه مً وخذاث في الصىذوم.
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بي لالظخحلاق والخىصَؼ: خ الخلٍش  ب. الخاٍس

 ال ًىؼبو.

 

 ج. هُفُت دفؼ الخىصَػاث:

 ال ًىؼبو.

 

ش الى م .11  اليي الىحذاث:جلذًم الخلاٍس

ت: ش املالُت, بما في رلً الفتراث املالُت الاولُت والعىٍى  أ. املػلىمت املخػللت بالخلاٍس

  ش ت اإلاىحضة والخهاٍس ش العىٍى ت اإلاشاحػت( والخهاٍس ت )بما في رلَ الهىاتم اإلاالُت العىٍى ش العىٍى الاولُت وقها إلاخؼلباث ظُهىم مذًش الصىذوم باغذاد الخهاٍس

جب غلى مذًش الصىذوم جضوٍذ مالٍي الىخذاث بها غىذ الؼلب دون اي مهابل.5) اإلالحو سنم  ( مً التدت صىادًو الاظدثماس. ٍو

 ( ت للجمهننىس خننالُ مننذة ال جخجنناوص ش العننىٍى ننش ورلننَ فنني الامننايً وبالىظنناتل اإلادننذدة فنني الكهننشة )ب( مننً الخه( ًىمننا مننً نهاًننت قتننرة 70ظننىف جخنناح الخهنناٍس ٍش

 شوغ والاخٍام.( مً الش11اإلاادة )

 ( ُش الاولُنننت وجخننناح للجمهنننىس خنننال نننش ورلنننَ فننني الامٍنننان وبالىظننناتل اإلادنننذدة فننني الكهنننشة )ب( منننً اإلانننادة )35حػنننذ الخهننناٍس ( منننً 11( ًىمنننا منننً نهاًنننت قتنننرة الخهٍش

 الششوغ والاخٍام.

 :ش للمشتريين جخظمً اإلاػلىماث الاجُت  ظُهىم مذًش الصىذوم باجاخت جهاٍس

o الصىذوم. صافي نُمت اصُى وخذاث 

o .غذد وخذاث الصىذوم التى ًملٌها اإلاشترى وصافي نُمتها 

o ( ًُىما مً ًل صكهت.15سجل بالصكهاث التى هكزها اإلاشترى خال ) 

o  ًشظنل منذًش الصننىذوم بُنان ظنىىي الننى منالٍي الىخنذاث )بمننا فني رلنَ اي شننخص جملنَ الىخنذاث خننالُ العنىت اإلاػنذ فنني شنؤنها البُنان( ًلخننص

جننب ان ًدخننىي هننزا البُننان الاسبنناح 30ىذوم الػننام غلننى مننذاس العننىت اإلاالُننت خننالُ )صننكهاث فنني وخننذاث الصنن ( ًىمننا مننً نهاًننت العننىت اإلاالُننتس ٍو

ل والاحػنناب اإلاثصننىمت مننً مالننَ الىخننذاث والننىاسدة فنني شننشوغ واخٍننام الصننىذوم  اإلاىصغننت )ان وحننذث(  واحمننالي مهابننل الخننذماث واإلاصنناٍس

اصننُل لجمُننؼ مثالكنناث نُننىد الاظنندثماس اإلاىصننىص غليهننا فنني التدننت صننىادًو الاظنندثماس فنني شننشوغ واخٍننام ومننزيشة اإلاػلىمنناثس باالطنناقت الننى جك

 الصىذوم او مزيشة اإلاػلىماث.

 

ش الصىذوق التى ٌػذها مذًش الصىذوق:  ب. اماهن ووظائل اجاحت جلاٍس

ذ الالٌترووي و/او الكايغ يما هى مبنين فني همنىرج قنخذ الحعناب الا ارا جنم اشنػاس من ذي و/او البًر ش غلى الػىىان البًر ذًش الصنىذوم بناي حؿُينر فني ظِخم اسظاُ الخهاٍس

جب اخؼاس مذًش الصنىذوم بناي اخؼناح خنالُ ظنخين ) ش وبػنذ رلنَ جصنبذ60الػىىان. ٍو مُنا منً اصنذاس جلنَ الخهناٍس ش الصنادسة غنً منذًش الصنىذوم  ( ًىمنا جهٍى الخهناٍس

ش غلى مىنؼ مذًش الصىذوم اللٌترووي   .www.tadawul.com.saومىنؼ جذاُو  www.kasbcapital.saنهاتُت وخاظمت. يما ظِخم جىقير هزه الخهاٍس

 

ت:ج. وظائل جضوٍذ ماليي الىحذاث باللىائم املالُت   العىٍى

ت اإلاشاحػت( مجاها ورلَ  ت )بما في رلَ الهىاتم اإلاالُت العىٍى ش العىٍى بيششها خالُ مذة ال جخجاوص ظِخم اػالع مالٍي وخذاث الصىذوم والػمالح اإلادخملين بالخهاٍس

ننش فني اإلاىنننؼ الالٌترووني الخنناص بمنذًش الصننىذوم 70) أو غننً   www.tadawul.com.saاإلاىننؼ الالٌتروونني لخنذاُو و   www.kasbcapital.sa( ًىمنا منً نهاًننت قتنرة الخهٍش

ذ في خاُ ػلبها. و البًر  ػٍش

 

 سجل ماليي الىحذاث:  .12

 ًلتزم مذًش الصىذوم باغذاد سجل مدذر إلاالٍي الىخذاث وخكظه في اإلاملٌت.

 

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.kasbcapital.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 ماليي الىحذاث:اجخماع  .13

 أ. الظشوف التى ًذعي فيها الى غلذ اجخماع ملاليي الىحذاث:

  سة مىه.بمبادع إلاالٍي الىخذاث احخماًجىص إلاذًش الصىذوم الذغىه لػهذ 

 ( ُاًام مً حعلم ػلب يخابي مً امين الحكظ.10ًذغى مذًش الصىذوم الحخماع مالٍي الىخذاث خال ) 

 ( اًام منً حعنلم ػلنب يخنابي منً مالنَ او ايثنر منً منالٍي الىخنذاث النزًً ًملٍنىن مجخمػنين او 10الىخذاث خالُ ) ًذغى مذًش الصىذوم الحخماع مالٍي

 % غلى الانل مً نُمت وخذاث الصىذوم.25مىكشدًً 

 

 ب. اجشاءاث الذغىة الى غلذ اجخماع ملاليي الىحذاث:

 وباسظناُ اشنػاس يخنابي النى حمُنؼ جٍىن الذغىة الحخماع مالٍي الىخذاث باالغالن غً رلَ في مىنؼ الال . ٌترووي إلاذًش الصىذوم واإلاىنؼ الالٌترووي لخذاُو

ننذ غننً ) جننب ان ًدننذد الاغننالن والاشننػاس 21مننالٍي الىخننذاث وامننين الحكننظ نبننل غشننشة اًننام غلننى الانننل مننً الاحخمنناع وبمننذة ال جٍض ( ًىمننا نبننل الاحخمنناع. ٍو

خ الاحخمنناع ومٍاهننه وونخننه والهننشاساث اإلاهترخننت جننب غلننى مننذًش الصننىذوم خنناُ اسظنناُ اشننػاسا الننى مننالٍي الىخننذاث بػهننذ اي احخمنناع ومٍاهننه وونخننه جنناٍس س ٍو

جب غلى مذًش الصىذوم خاُ اسظاُ اشػاسا الى مالٍي الىخذاث بػهذ اي احخماع إلاالٍي الىخذاث اسظاُ وسخت الى اله  ُئت.والهشاساث اإلاهترختس ٍو

  غلنى الاننل منً نُمنت وخنذاث الصنىذوم الػنام 25ارا خظشه غذد مً مالٍي الىخذاث ًملٍىن مجخمػين ال ًٍىن احخماع مالٍي الىخذاث صحُدا الا %

 ما لم جدذد ششوغ واخٍام الصىذوم ومزيشة اإلاػلىماث وعبت اغلى.

 ه الالٌتروونني واإلاىنننؼ ارا لننم ٌعننخىف الىصنناب اإلاىضننق فنني الكهننشة العننابهتس قُجننب غلننى مننذًش الصننىذوم الننذغىة الحخمنناع زننان بنناالغالن غننً رلننَ فنني مىنػنن

ػنذ الاحخمناع 5الالٌترووي للعىم وباسظاُ اشػاس يخابي النى حمُنؼ منالٍي الىخنذاث وامنين الحكنظ نبنل مىغنذ الاحخمناع الثناوي بمنذة ال جهنل غنً ) ( اًنام. َو

ًاهذ وعبت الىخذاث اإلامثلت في الاحخماع.  الثاوي صحُدا اًا 

 

ذ ذ ماليي الىحذاث وحلىق الخصٍى لت جصٍى  في اجخماغاث ماليي الىحذاث: ج. ػٍش

 :ذ مالٍي الىخذاث هت جصٍى  ػٍش

o .ًجىص لٍل مالَ وخذاث حػُين ويُل له لخمثُله في احخماع مالٍي الىخذاث 

o .ًجىص لٍل مالَ وخذاث الادالح بصىث واخذ في احخماع مالٍي الىخذاث غً ًل وخذة ًمخلٌها ونذ الاحخماع 

o  ذ غلنى نشاستهنا بىاظنؼت وظناتل الخهىُننت الحذًثنت وقهنا للظنىابؽ التننى ًجنىص غهنذ احخماغناث منالٍي الىخننذاث والاشنتر اى فني منذاوالتها والخصننٍى

 جظػها الهُئت

 

 :ذ في احخماغاث مالٍي الىخذاث  خهىم الخصٍى

o ( ًنننذ غننن ( ًىمنننا نبنننل 21ًدنننو إلاالنننَ الىخنننذاث وامنننين الحكنننظ ان ٌعنننخلم اشنننػاس يخنننابي نبنننل غشنننشة اًنننام غلنننى الاننننل منننً الاحخمننناع وبمنننذة ال جٍض

 الاحخماع.

o  يما ًدو إلاالَ الىخذاث مماسظت حمُؼ الحهىم اإلاشجبؼت بالىخذاث بما في رلَ الحصُى غلى مىاقهت مالٍي الىخذاث في الصىذوم غلنى اي

 حؿيراث جخؼلب مىاقهتهم وقها لالتدت صىادًو الاظدثماس. 

 

 حلىق ماليي الىحذاث: .14

  اإلاػلىماث باللؿت الػشبُت بذون مهابل.الحصُى غلى وسخت خذًثت مً ششوغ واخٍام الصىذوم ومزيشة 

  ُش ٌشخمل غلى صافي نُمت اصُى وخذاث الصىذومس وغذد الىخذاث التى ًمخلٌها وصافي نُمتها وسنجل بجمُنؼ الصنكهاث ًهنذم خنال الحصُى غلى جهٍش

 ًىم مً ًل صكهت. 15

 .الحصُى غلى الهىاتم اإلاالُت اإلاشاحػت للصىذوم بذون مهابل غىذ ػلبها 

 اهه وقهننا لىننىع الخؿُيننر واإلاننذة اإلادننذدة فنني التدننالاشننػاس بنن ت اي حؿُيننر فنني شننشوغ واخٍننام الصننىذوم ومننزيشة اإلاػلىمنناث واسظنناُ ملخننص بهننزا الخؿُيننر نبننل ظننٍش

 صىادًو الاظدثماس.

  .الاشػاس باي حؿير في مجلغ اداسة الصىذوم 
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  ا جظهننش الشظننىم والاحػنناب الكػلُننت ومػلىمنناث اداح الصننىذوم غىننذ الحصننُى غلننى وسننخت مدذزننت مننً شننشوغ واخٍننام الصننىذوم ومننزيشة اإلاػلىمنناث ظننىٍى

 ػلبها. 

 ( ًمُنننا بثنننالف الاخنننذار التنننى هصنننذ غليهنننا ا21الاشنننػاس بشؾبنننت منننذًش الصنننىذوم بانهننناح صنننىذوم الاظننندثماس نبنننل الانهننناح بمنننذة ال جهنننل غننن لشنننشوغ ( ًىمنننا جهٍى

 والاخٍام ومزيشة اإلاػلىماث غليها.

 .َدقؼ غىاتذ الاظترداد في الاوناث اإلادذدة لزل 

 .الحصُى غلى الاحشاحاث الخاصت بمػالجت الشٍاوي غىذ ػلبها مً مذًش الصىذوم 

 

 . معؤولُت ماليي الىحذاث: 15

 َ الىخذاث معئوال غً دًىن والتزاماث الصىذوم.قُما غذا خعاسة مالَ الىخذاث الظدثماسه في الصىذوم او حضح مىهس ال ًٍىن مال

 

 . خصائص الىحذاث:16

ت في الهُمت واإلاميزاث والحهىم.  ًىهعم الصىذوم لىخذاث مدعاٍو

 

 . الخغُيراث في ششوغ واحيام الصىذوق:17

 الاظدثماس: أ. الاحيام املىظمت لخغُير ششوغ واحيام الصىذوق واملىافلاث والاشػاساث املحذدة بمىجب الئحت صىادًم 

س 56دًو الاظندثماس )اإلانادة جىهعم الاخٍام اإلاىظمت لخؿُير ششوغ واخٍام الصنىذوم النى زالزنت انعنام ورلنَ بىناحا غلنى هىغُنت اإلاػلىمنت اإلانشاد حؿُيرهنا وقهنا لالتدنت صنىا

ًالخالي: 58س 57  غلى الخىالى( 

 :مىافلت الهُئت وماليي الىحذاث غلى الخغُيراث الاظاظُت 

o  في الصىذوم اإلاػني غلى الخؿُينر الاظا ن ي اإلاهتنرح منً خنالُ  والهُئت الششغُت مذًش الصىذوم الحصُى غلى مىاقهت مالٍي الىخذاثًجب غلى

 نشاس صىذوم غادي.

o  للكهنشة العنابهت منً هنزه اإلانادة، الحصنُى غلنى 
 
ًجب غلى مذًش الصىذوم بػنذ الحصنُى غلنى مىاقهنت منالٍي الىخنذاث والهُئنت الشنشغُت وقهنا

 مىاقهت هُئت العىم اإلاالُت غلى الخؿُير ألاظا  ي اإلاهترح للصىذوم الػام.

o  :ًهصذ بمصؼلق "الخؿُير ألاظا  ي" أًا مً الحاالث آلاجُت 

 .الخؿُير اإلاهم في أهذاف الصىذوم الػام أو ػبُػخه 

 .الخؿُير الزي ًٍىن له جؤزير في وطؼ اإلاثاػش للصىذوم الػام أو ػبُػخه 

 ذًش الصىذوم مً مىصب مذًش للصىذوم.ؤلاوسحاب الؼىعي إلا 

 .أي خاالث أخشي جهشسها الهُئت مً خين آلخش وجبلـ بها مذًش الصىذوم 

 .)ان أي حؿُير مهم دون قشض أي سظىم اظترداد )ان وحذث  ًدو إلاالٍي وخذاث صىذوم غام مكخىح اظترداد وخذاتهم نبل ظٍش

 

 :إشػاس الهُئت وماليي الىحذاث بأي حغُيراث مهمت 

o  بنؤي حؿُيننراث مهمننت مهترخنت ألي صننىذوم غنام ًننذًشه مننذًش ًجنب 
 
غلننى منذًش الصننىذوم اشننػاس الهُئنت ومننالٍي الىخنذاث فنني الصننىذوم اإلاػنني يخابُننا

جب أال جهل قترة ؤلاشػاس غً  ان هزا الخؿُير. 21الصىذوم ٍو  نبل الُىم اإلادذد مً نبل مذًش الصىذوم لعٍش
 
 ًىما

o  ًهصذ "بالخؿُير اإلاهم" أي حؿُير ال  
 
 ( مً التدت صىادًو ؤلاظدثماس ومً شؤن أن:56ألخٍام اإلاادة )  ٌػذ حؿُيرا أظاظُا وقها

 .ًئدي في اإلاػخاد الى أن ٌػُذ مالٍي الىخذاث الىظش في مشاسيتهم في الصىذوم الػام 

 ادة اإلاذقىغاث مً أصُى الصىذوم الػام الى مذًش الصىذوم أو أي غظنى منً أغظناح مجلنغ اداسة ا لصنىذوم أو أي جنابؼ ًئدي الى ٍص

 ألي منهما.

 ذقىغاث مً أصُى الصىذوم الػامًهذم هىغا حذًذا مً اإلا. 
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 .ذ بشٍل حىهشي أهىاع اإلاذقىغاث حعذد مً أصُى الصىذوم أو أي جابؼ ألي منهما  ًٍض

 .أي خاالث أخشي جهشسها الهُئت مً خين آلخش وجبلـ بها مذًش الصىذوم 

o  ان أي حؿُير مهم دون قشض أي سظىم اظترداد )ان وحذث(.ًدو إلاالٍي وخذاث صىذوم غام مكخىح  اظترداد وخذاتهم نبل ظٍش

 :اشػاس الهُئت ومالٍي الىخذاث بؤي حؿُيراث واحبت ؤلاشػاس 

o ( بنؤي حؿُينراث واحبنت ؤلاشنػاس فني الصنىذوم الػنام النزي ًنذًشه نبنل 
 
( أًنام منً 8ًجب غلى مذًش الصنىذوم اشنػاس الهُئنت ومنالٍي الىخنذاث يخابُنا

ان الخؿُير.  ظٍش

o ( مً التدت صىادًو ؤلاظدثماس.57( و )56ًهصذ "بالخؿُير واحب ؤلاشػاس" أي حؿُير ال ًهؼ طمً أخٍام اإلاادجين ) 

 

 ب. إلاجشاءاث التي ظخدبؼ لإلشػاس غن أي حغُيراث في الششوغ و الاحيام :

 كصق غً جكاصنُِل الخؿُينراث ألاظاظنُت فن ي اإلاىننؼ ؤلالٌترووني إلانذًش الصنىذوم واإلاىننؼ ؤلالٌترووني للعنىم ورلنَ ٌشػش مذًش الصىذوم مالٍي الىخذاث ٍو

ان الخؿُير.10نبل )  ( أًام مً ظٍش

 ( ش الصىذوم الػام  التي ٌػذها مذًش الصىذوم وقها للمادة  ( مً التدت صىادًو ؤلاظدثماس.71بُان جكاصُل الخؿُيراث ألاظاظُت في جهاٍس

  هنت التني جدنذدها الهُئنت ورلنَ نبنل )ؤلاقصاح غً جكاصُل الخؿُيراث اإلاهمت ( 10في اإلاىنؼ ؤلالٌترووي إلاذًش الصىذوم واإلاىنؼ ؤلالٌترووني للعنىم أو بالؼٍش

ان الخؿُير.  أًام مً ظٍش

 ( ش الصىذوم الػام التي ٌػذها مذًش الصىذوم وقها للمادة  ( مً التدت صىادًو ؤلاظدثماس.71بُان جكاصُل الخؿُيراث اإلاهمت في جهاٍس

 ان 21ؤلاشننػاس فنني اإلاىننننؼ ؤلالٌتروونني إلاننذًش الصنننىذوم واإلاىنننؼ ؤلالٌتروونني للعنننىم ورلننَ خننالُ )  غننً جكاصنننُل الخؿُيننراث واحبننت ؤلاقصنناح ( ًىمنننا مننً ظنننٍش

 الخؿُير.

 ( للمادة 
 
ش الصىذوم الػام التي ٌػذها مذًش الصىذوم وقها  دثماس.( مً التدت صىادًو ؤلاظ71بُان جكاصُل الخؿُيراث واحبت ؤلاشػاس في جهاٍس

 

 . إنهاء الصىذوق:18

 الحاالث التي حعخىحب انهاح صىذوم ؤلاظدثماس وؤلاحشاحاث الخاصت باإلنهاح، بمىحب أخٍام التدت صىادًو ؤلاظدثماس:

  ًبشؾبخه في رلَ نبنل منذة ال جهنل غن 
 
 منً 21)ارا سؾب مذًش الصىذوم في انهاح الصىذوم الػام، قُجب غلُه اشػاس الهُئت ومالٍي الىخذاث يخابُا

 
( ًىمنا

خ اإلاضمؼ إلنهاح الصىذوم الػام قُه، دون ؤلاخالُ بششوغ وأخٍام ومزيشة اإلاػلىماث الخابػت للصىذوم.  الخاٍس

 ًجب غلى مذًش الصىذوم البذح في احشاحاث جصكُت الصىذوم الػام قىس اهتهاته، ورلَ دون ؤلاخالُ بششوغ وأخٍام الصىذوم ومزيشة اإلاػلىماث. 

 صىذوم ؤلاغالن في مىنػه ؤلالٌترووي واإلاىنؼ ؤلالٌترووي للعىم غً اهتهاح مذة الصىذوم الػام وجصكُخه.ًجب غلى مذًش ال 

 

 .  مذًش الصىذوق:19

 أ. مهام مذًش الصىذوق وواجباجه ومعؤلُاجه:

 وشننشوغ وأخٍننام الصنننىذوم  ٌػمننل مننذًش الصننىذوم إلاصننلحت منننالٍي الىخننذاث بمىحننب أخٍننام التدنننت صننىادًو ؤلاظنندثماس والتدننت ألاشننخاص اإلانننشخص لهننم

 ومزيشة اإلاػلىماث )ورلَ قُما ًخػلو بالصىذوم الػام(.

  والنزي ًلتزم مذًش الصىذوم بجمُؼ اإلابادة والىاحباث التي هصذ غليها التدت ألاشخاص اإلاشخص لهم بما في رلَ واحب ألاماهنت ججناه منالٍي الىخنذاث ،

.  ًخظمً الػمل بما ًدهو مصالحهم وبزُ الحشص اإلاػهُى

  :قُما ًخػلو بصىادًو ؤلاظدثماس، ًٍىن مذًشالصىذوم معئوال غً الهُام باآلحي 

o .اداسة الصىذوم 

o .ت للصىذوم  غملُاث الصىذوم بما في رلَ الخذماث ؤلاداٍس

o .ػشح وخذاث الصىذوم 
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o  ًاملنننت وواضننننحت الخؤينننذ منننً دننننت شنننشوغ وأخٍنننام الصنننىذوم ومنننزيشة اإلاػلىمننناث )ورلنننَ قُمنننا ًخػلنننو بالصنننىذوم الػنننام( وايخمالهنننا وأنهنننا 

 وصحُدت وؾير مظللت.

 أدي معننئىلُاجه وواحباجننه بشننٍل مباشننش أم مٍلننل بهننا حهننت خ 
 
اسحُننت ٌػننذ مننذًش الصننىذوم معننئوال غننً ؤلالتننزام بؤخٍننام التدننت صننىادًو الاظنندثماس، ظننىاحا

 بمىحب أخٍام التدت صىادًو الاظدثماس والتدت ألاشخاص اإلاشخص لهم.

  .ٌػذ مذًش الصىذوم معئوال ججاه مالٍي الىخذاث غً خعاتش الصىذوم الىاحمت بعبب اخخُاُ أو اهماُ أو ظىح جصشف أو جهصيره اإلاخػمذ 

  ًَظنننؼ منننذًش الصنننىذوم العُاظننناث وؤلاحنننشاحاث لشصنننذ اإلاثننناػش التننني جنننئزش فننني اظننندثماساث الصنننىذوم، وطنننمان ظنننشغت الخػامنننل مػهنننا. غلنننى أن جخظنننمً جلننن

م اإلاثاػش بشٍل ظىىي غلى ألانل.العُاظاث وؤلا  م جهٍى  حشاحاث الهُام بػملُت جهٍى

  .ضود الهُئت بيخاتج الخؼبُو غىذ ػلبها  ًؼبو مذًش الصىذوم بشهامج مشانبت اإلاؼابهت وؤلالتزام لٍل صىذوم اظدثماس ًذًشه، ٍو

 

 ب. حم مذًش الصىذوق في حػُين مذًش صىذوق من الباػن: 

نذقؼ منذًش  ًجىص إلاذًش الصىذوم جٍلُل ػشف زالث او ايثر او اي مً جابػُه بالػمل مذًشا للصىذوم مً الباػً الي صىذوم اظدثماس ًذًشه مذًش الصنىذوم. ٍو

ل اي مذًش للصىذوم مً الباػً مً مىاسده الخاصت.  الصىذوم احػاب ومصاٍس

 

 ج. الاحيام املىظمت لػٌض مذًش الصىذوق او اظدبذاله:

  م قُما ًخػلو بالصنىذوم الاظندثماسي واجثنار اي احنشاح جنشاه مىاظنبا لخػُنين منذًش صنىذوم بنذًل لنزلَ الصنىذوم او اجثنار للهُئت خو غُض مذًش الصىذو

 اي جذبير اخش جشاه مىاظباس ورلَ في خاُ ونىع اي مً الحاالث الاجُت:

o شخص لهم.جىنل مذًش الصىذوم غً مماسظت وشاغ الاداسة دون اشػاس الهُئت بزلَ بمىحب التدت الاشخاص اإلا 

o .الؿاح جشخُص مذًش الصىذوم وفي مماسظت وشاغ الاداسة او سحبه او حػلُهه مً نبل الهُئت 

o .جهذًم ػلب الى الهُئت مً مذًش الصىذوم اللؿاح جشخُص مماسظت وشاغ الاداسة 

o  ا –ارا سأث الهُئت ان مذًش الصىذوم نذ اخل  ىكُزًت. بالتزام الىظام او لىاتدت الخ -بشٍل جشاه الهُئت حىهٍش

o  ت الننزي ًننذًش اصننُى صننىذوم الاظنندثماس او عجننضه او اظننخهالخه مننؼ غننذم وحننىد شننخص اخننش مسننجل لننذي مننذًش وقنناة مننذًش اإلادكظننت الاظنندثماٍس

 الصىذوم نادس غلى اداسة اصُى صىذوم الاظدثماس او اصُى الصىادًو التى ًذًشها مذًش اإلادكظت.

o  ت. –ت بىاحا غلى اظغ مػهىل –اي خالت اخشي جشي الهُئت  انها راث اهمُت حىهٍش

  ًامننل مننً احنل اإلاعنناغذة غلننى حعننهُل ارا ماسظنذ الهُئننت اًننا منً صننالخُتها وقهننا للكهنشة اغنناله مننً هنزه اإلاننادةس قُخػننين غلننى منذًش الصننىذوم الخػنناون وبشنٍل 

جنب غلننى مننذًش الصننىذوم ( ًىمننا الاولننى مننً حػُنين مننذًش 60الىهنل العننلغ للمعننئولُاث الننى منذًش الصننىذوم البننذًل ورلننَ خنالُ اُ ) الصننىذوم البننذًل. ٍو

ا ومىاظنبا ووقهنا لخهنذًش الهُئنت اإلادنعس النى منذًش الصنىذوم البنذًل حمُنؼ الػهنىد اإلاشجبؼنت بصنىذوم  الاظنندثماس اإلاػنضوُ ان ًىهنلس خُثمنا ًنان رلنَ طنشوٍس

 ري الػالنت.

 . امين الحفظ:20

 أ. مهام امين الحفظ وواجباجه ومعؤولُاجه:

  معنننئوال غنننً التزاماجنننه وقهنننا الخٍنننام التدنننت صنننىادًو الاظننندثماسس ظنننىاح ادي معنننئولُاجه بشنننٍل مباشنننش ام ًلنننل بهنننا ػشقنننا زالثنننا بمىحنننب ٌػنننذ امنننين الحكنننظ

 اخٍام التدت صىادًو الاظدثماس او التدت الاشخاص اإلاشخص لهم.

 اخخُنناُ او اهمنناُ او ظننىح جصننشف او جهصننيره  ٌػننذ امننين الحكننظ معننئوال ججنناه مننذًش الصننىذوم ومننالٍي الىخننذاث غننً خعنناتش الصننىذوم الىاحمننت بعننبب

 اإلاخػمذ.

  نت الالص منت ٌػذ امين الحكظ معئوال غً خكظ اصُى الصىذُو وخماًتها لصالق مالٍي الىخذاثس وهى معئوُ ينزلَ غنً اجثنار حمُنؼ الاحنشاحاث الاداٍس

 قُما ًخػلو بدكظ اصُى الصىذوم.

 

 ب. حم امين الحفظ في حػُين امين حفظ من الباػن:

نننذقؼ امنننًجنننى  ين ص المنننين الحكنننظ جٍلُنننل ػنننشف زالنننث او ايتنننر او اي منننً جابػُنننه بالػمنننل امُىنننا للحكنننظ منننً البننناػً الي صنننىذوم اظننندثماس ًخنننىلى خكنننظ اصنننىله. ٍو

ل اي امين خكظ مً الباػً مً مىاسده الخاصت.  الحكظ احػاب ومصاٍس
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 ج. الاحيام املىظمت لػٌض امين الحفظ او اظدبذاله:

 كظ اإلاػين مً مذًش الصىذوم او اجثار اي جذابير جشاه مىاظبا في خاُ ونىع اي مً الحاالث الاجُه:للهُئت غُض امين الح 

o .جىنل امين الحكظ غً مماسظت وشاغ الحكظ دون اشػاس الهُئت بزلَ بمىحب التدت الاشخاص اإلاشخص لهم 

o ت.الؿاح جشخُص امين الحكظ في مماسظت وشاغ الحكظ او سحبه او حػلُهه مً نبل الهُئ 

o .جهذًم ػلب الى الهُئت مً امين الحكظ اللؿاح جشخُص في مماسظت وشاغ الحكظ 

o .بالتزام الىظام او لىاتده الخىكُزًت 
 
ا  ارا سأث الهُئت ان امين الحكظ نذ اخل بشٍل جشاه الهُئت حىهٍش

o .ت  اي خالت اخشي جشي الهُئت بىاحا غلى اظغ مػهىلت انها راث اهمُت حىهٍش

  اًا مً صالخُاتها وقها للكهشة اغاله مً هزه اإلاادةس قُجب غلى مذًش الصنىذوم اإلاػننى حػُنين امنين خكنظ بنذًل وقهنا لخػلُمناث الهُئنتس ارا ماسظذ الهُئت

ًامل مً احل اإلاعاغذة غلنى حعنهُل الىهنل العنلغ للمعنئولُاث النى امنين ال حكنظ يما ًخػين غلى مذًش الصىذوم وامين الحكظ اإلاػضوُ الخػاون بشٍل 

ا ومىاظنبا وقهنا 60ورلَ خالُ ) البذًل جنب غلنى امنين الحكنظ اإلاػنضوُ ان ًىهنلس خُثمنا ًنان رلنَ طنشوٍس ( ًىما الاولنى منً حػُنين امنين الحكنظ البنذًل. ٍو

 لخهذًش الهُئت اإلادعس الى امين الحكظ البذًل حمُؼ الػهىد اإلاشجبؼت بصىذوم الاظدثماس ري الػالنت.

 

 ( املحاظب اللاهىوي:21)

 ظب اللاهىوي لصىذوق الاظدثماس :أ. اظم املحا

ًاه مداظبىن ومشاحػىن ناهىهُىن   الخشاش ي وشش

 

 ب. مهام املحاظب اللاهىوي وواجباجه ومعؤولُاجه:

 .ٌػين اإلاداظب الهاهىوي مً نبل مذًش الصىذوم ورلَ للهُام بػملُت اإلاشاحػت 

 ( ذ غلى .( اشهش نبل نهاًت ظي9ارا مط ى غلى جاظِغ الصىذوم الػام مذة جٍض  خه اإلاالُتس قُجب في هزه الحالت الهُام بػملُت اإلاشاحػت بنهاًت الػام الاُو

 ( اشهش او انل نبل نهاًت ظيخه اإلاالُتس قُجىص في هزه الحالت الهُام بػملُت اإلاشاحػت في نهاًت العىت اإلاالُنت 9ارا مط ى غلى جاظِغ الصىذوم الػام مذة )

 التى جليها.

 

 املحاظب اللاهىوي لصىذوق الاظدثماس: ج. الاحيام املىظمت الظدبذاٌ

 االث الاجُه:ًجب غلى مجلغ اداسة الصىذوم ان ًشقع حػُين اإلاداظب الهاهىوي او ان ًىحه مذًش الصىذوم بخؿُير اإلاداظب الهاهىوي اإلاػين في اي مً الح

  مهامه.وحىد ادغاحاث ناتمت ومهمت خُى ظىح العلىى اإلانهي للمداظب الهاهىوي جخػلو بخؤدًت 

 .ارا لم ٌػذ اإلاداظب الهاهىوي للصىذوم الػام معخهال 

 .ارا نشس مجلغ اداسة الصىذوم ان اإلاداظب الهاهىوي ال ًملَ اإلائهالث والخبراث الٍاقُت لخؤدًت مهام اإلاشاحػت بشٍل مشض 

 لػام.ارا ػلبذ الهُئت وقها لخهذًشها اإلادع حؿُير اإلاداظب الهاهىوي اإلاػين قُما ًخػلو بالصىذوم ا 

 

 ( اصٌى الصىذوق:22)

 ان اصُى صىذوم الاظدثماس مدكىظت بىاظؼت امين الحكظ لصالق صىذوم الاظدثماس. أ. 

 

جنب ان جدننذد جلنَ الاصننُى بشننٍل معنخهل مننً خننالُ ًس ٍو  ب. ًجنب غلننى امنين الحكننظ قصننل اصنُى ًننل صنىذوم اظنندثماسي غننً اصنىله وغننً اصنُى غمالتننه الاخننٍش

ت وؾيرهنننا منننً حسنننجُل الاوسام اإلاالُنننت والاصننن ُى الاخنننشي لٍنننل صنننىذوم اظننندثماس باظنننم امنننين الحكنننظ لصنننالق رلنننَ الصنننىذومس وان ًدنننخكظ بجمُنننؼ السنننجالث الظنننشوٍس

ذ جؤدًه التزاماجه الخػانذًت.  اإلاعدىذاث التى جٍئ
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ىن إلانذًش الصنىذوم او مننذًش الصنىذوم مننً ج. حػنذ اصنُى صننىذوم الاظندثماس مملىيننت إلانالٍي الىخنذاث فنني رلنَ الصننىذوم مجخمػنين )ملٌُنت مشنناغت(س وال ًجنىص ان ًٍنن

ن مننذًش الصننىذوم او البنناػً او امننين الحكننظ او امننين الحكننظ مننً البنناػً او مهننذم اإلاشننىسة او اإلاننىصع اي مصننلحت فنني اصننُى الصننىذوم او اي مؼالبننت قيهنناس الا ارا ًننا

او اإلانننىصع مالٍنننا لىخنننذاث الصنننىذومس ورلنننَ فننني خنننذود ملٌُخنننهس او ًنننان منننذًش الصنننىذوم منننً البننناػً او امنننين الحكنننظ او امنننين الحكنننظ منننً البننناػً او مهنننذم اإلاشنننىسة 

بالصنننىذوم معنننمىخا بهنننزه اإلاؼالبننناث بمىحنننب اخٍنننام التدنننت صنننىادًو الاظننندثماس واقصنننق غنهنننا فننني شنننشوغ واخٍنننام الصنننىذوم )ومنننزيشة اإلاػلىمننناث ورلنننَ قُمنننا ًخػلنننو 

 الػام(.

 

 . اكشاس من مالً الىحذاث:23

  

ى ششوغ واخٍام الصىذوم ومزيشة اإلاػلىماث وملخص اإلاػلىماث الشتِعت الخاصت بالصىذومس واإلاىاقهت غلى خصاتص الىخذاث التى لهذ نمذ/نمىا باالػالع غل

 اشتريذ/اشتريىا قيها.

 

 الاظم:

 

خ:  الخىنُؼ:                                                                   الخاٍس

 

 

 وباهلل الخىقُو، وصلى هللا غلى هبِىا مدمذ وآله وصحبه وظلم 
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 مزهشة املػلىماث

 صىذوم يعب للعشوحاث ألاوليت 

 KASB IPO Fund  

 )صىذوم إظدثماسي مكخىح مخىاقو مؼ الضىابغ الششغيت(

 

 مذيش الصىذوم 

 

 ؤمين الخكظ

 ششيت الجضيشة لألظىام اإلااليت

 

  هـ اإلاىاقو 09/06/1440وجم جحذيثها بخاسيخ  م1/4/2018اإلاىاقو هـ 15/7/1439صذسث مزيشة اإلاػلىماث لهزا الصىذوم بخاسيخ

 م13/02/2019

  الئحت صىاديو الاظدثماس الصادسة غً مجلغ يعب للعشوحاث ألاوليت خاضػت لإن مزيشة اإلاػلىماث ومحخىياتها الخاصت بصىذوم

ًاملت وواضخت وصخيحت ومحذزت وؾير مضللت غً صىذوم  هيئت العىم اإلااليت في اإلاملٌت الػشبيت العػىديت، وجخضمً مػلىماث 

 الاظدثماس. 

 هىصح باألخز بمشىسة هىصح اإلاعدثمشيً بهشاءة محخىياث مزيشة اإلاػلىماث وقهمها. وفي حاُ حػزس قهم محخىياث مزيشة اإلاػلىماث ،

 معدشاس منهي. 
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 إشػاس هام

سوجػــــذ مــــزيشة اإلاػلىمــــاث مــــً نصــــ  مجلــــغ إداسة الصــــىذوم وجمــــذ اإلاىاقهــــت غل هــــا ويخحمــــ  مــــذيش وؤغضــــاء إداسة الصــــىذوم مجخمػــــين  .ؤ 

ًامــــ  اإلاعــــ وليت غــــً دنــــت وايخمــــاُ اإلاػلىمــــاث الــــىاسدة فــــي مــــزيشة اإلاػلىمــــاث، يمــــا يهــــشس وي يــــذ ؤغضــــاء مجلــــغ إداسة ومــــذيش  ومىكــــشديً 

لـىاسدة فــي مـزيشة اإلاػلىمـاث، يمــا يهـشون وي يـذون غلــا ؤن اإلاػلىمـاث والصياهـاث الــىاسدة فـي مــزيشة الصـىذوم بصـخت وايخمــاُ اإلاػلىمـاث ا

 اإلاػلىماث ؾير مضلله. 

ال جخحمـــ  الهيئـــت ؤي معـــ وليت غـــً  حيـــ  وظـــشح وحذاجـــهيعـــب للعشوحـــاث الاوليـــت جإظـــصغ صـــىذوم واقهـــذ هيئـــت العـــىم اإلااليـــت غلـــا  .ب 

ًاهـذ، ومـً ؤي محخىياث مزيشة اإلاػلىمـاث، وال حػعـأ ؤي  جإييـذ يخػلـو بـذن ها ؤو ايخمالهـا، وجنلـي هكعـها صـشاحت مـً ؤي معـ وليت مهمـا 

خعـــاسة جيـــخو غمـــا وسد فـــي مـــزيشة اإلاػلىمـــاث ؤو غـــً الاغخمـــاد غلـــا ؤي جـــضء مأهـــا وال حػعـــو هيئـــت العـــىم اإلااليـــت ؤي جىصـــيه  شـــإن جـــذوي 

لصـىذوم جىصـي ها باالظـدثماس قيـه ؤو جإييـذ صـخت اإلاػلىمـاث الـىاسدة فـي الاظدثماس في الصىذوم مً غذمه وال حػنـي مىاقه هـا غلـا جإظـصغ ا

 الششوط وألاحٍام ومزيشة اإلاػلىماث، وج يذ غلا ؤن نشاس الاظدثماس في الصىذوم يػىد للمعدثمش ؤو مً يمثله. 

الهيئـت الشــشغيت اصة مــً نصـ  مخىاقـو مــؼ اإلاػـايير الشـشغيت اإلاجـ ي غلـا ؤهــه صـىذوم اظـدثماس يعــب للعشوحـاث ألاوليـت جـم اغخمـاد صـىذوم  .ج 

   .لششيت يعب اإلااليت
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 صىذوق الاظدثماس:  .1

 اظم صىذوق الاظدثماس: ؤ.

 . صىذوم يعب للعشوحاث ألاوليت

 

خ إصذاس ششوغ وؤخيام الصىذوق: ب.  جاٍس

  م.09/06/2008هـ اإلاىاقو 04/06/1429صذسث ششوط وؤحٍام الصىذوم بخاسيخ 

 

خ مىافلت الهُئت غلى جإظِغ صىذوق الاظدثماس وػشح وخذاجه:   ج. جاٍس

 بخــــاسيخ 
 
 غامــــا

 
  16/06/2008جمــــذ مىاقهــــت هيئــــت العــــىم اإلااليــــت فــــي اإلاملٌــــت الػشبيــــت العــــػىديت غلــــا جإظــــصغ هــــزا الصــــىذوم وظــــشح وحذاجــــه ظشحــــا

 (. هـ12/06/1429)اإلاىاقو 

 

خ اظخدلاكه:   د. مذة صىذوق الاظدثماس وجاٍس

مً الىىع "اإلاكخـىح" ؤي ؤهـه بكمٍـان اإلاشـالارى الاشـالاراى والاظـالارداد خـالُ قالاـرة  غام هى صىذوم ؤظهم اظدثماسي صىذوم يعب للعشوحاث ألاوليت إن 

 غمش الصىذوم، وغمش الصىذوم هى مكخىح اإلاذة. 

 

 هـ. غملت الصىذوق: 

العــػىدي  قهــغ ويجــب غلــا اإلاشــالاريين إيــذاع ؤمــىالهم فــي حعــاب مــذيش الصــىذوم بالشيــاُ العــػىدي قهــغ و ػامــ  مــذيش  الصــىذوم بالشيــاُ يخػامــ 

 لـ الكػليت اإلاعخلمت بالشياُ العػىدي. االصىذوم جميؼ الخىالاث الىاسدة مً خاسج اإلاملٌت ؤو ؤي غمالث ؾير الشياُ العػىدي باإلاص

 : ظُاظاث الاظدثماس ومماسظاجه .2

ت ؤ.  :لصىذوق الاظدثماسألاهذاف الاظدثماٍس

صـــىذوم يعـــب للعشوحـــاث ألاوليـــت هـــى صـــىذوم اظـــدثماسي مكخـــىح، حهـــذف إ ـــا جىميـــت ؤمـــىاُ اإلاشـــالاريين غلـــا اإلاـــذي العىيـــ  مـــً خـــالُ الاظـــدثماس فـــي 

ًاث العــػىديت والخليجيــت الىــي لــم يمســـني غلــا إدساجهــا خمعــت ظــىىاث  شــٍ   ًاث الايخخــاب فــي العشوحــاث ألاوليــت للشــش سئصســنيب باالضــاقت ا ــا شـــش

شم العىم العػىدي و الصىاديو الػهاسيت اإلاخذاولت في العىم العـػىدي والاظـىام الخليجيـت والشـشم الاوظـغ وشـماُ اقشيهيـا والايخخابـاث فـي الشـ

اليـت وفـي غمليـاث ؤو صـىاديو الاوظغ وشماُ اقشيهيـا واإلاخىاقهـت مـؼ الضـىابغ الشـشغيت اإلاحـذدة مـً نصـ  الهيئـت الشـشغيت الخا ػـت لشـشيت يعـب اإلا

ت اإلاشابحــت اإلاخذهيــت اإلانــاظش يمــا يحــو للصــىذوم بــإن يشــالارى فــي صــىاديو مشــاطهت ومخىاقهــت مــؼ الضــىابغ اإلاحــذدة مــً نصــ  ال جىــت الشــشغيت الخا ػــ

الشبحيت، و الػائـذ غلـا العـهم، و  للششيت. يما ظصخم اجنار نشاس الاظدثماس في جلَ العشوحاث ألاوليت وقو مجمىغت مً اإلا ششاث اإلااليت مث : )مٌشس 

لػائــــذ الــــشبو اإلاــــىصع للعــــهم، ومضــــاغل الهيمــــت الذقالاريــــت، وجىنػــــاث ألاسبــــاح( ورلــــَ لخحذيــــذ ألاوسام اإلااليــــت راث الػىائــــذ الجيــــذة واإلاىاصهــــت مــــابين ا

ًاث والا ًاث واإلانــاظش اإلاخىنػــت لخحهيــو ؤقضــ  غائــذ، بادضــاقت إ ــا دساظــت ألاداء اإلاــا ي اإلاخىنــؼ لخلــَ الشــش ججاهــاث الػامــت للعــىم. وفــي حــاُ الشــش

  حذيثت الخإظصغ قعىف يخم الالارييز غلا دساظت ألاداء اإلاا ي اإلاخىنؼ، ومذي نذسة الششيت غلا هكيز خععها.

 ب.هىع او ؤهىاع الاوساق املالُت التي ٌعدثمش فيها الصىذوق :

ًاث العػىديت والخليجيت و الىي لم يمض غلا إدساجها ؤيثر مً  ًاث  5يعدثمش الصىذوم في العشوحاث ألاوليت للشش ظىىاث. باالضاقت ا ا شش

شم العىم العػىدي و الصىاديو الػهاسيت اإلاخذاولت في العىم العػىدي والاظىام الخليجيت والششم الاوظغ وشماُ اقشيهيا والايخخاباث في الش

ظغ وشماُ اقشيهيا. إضاقت إ ا ؤلاظدثماس في غملياث ؤوصىاديو اإلاشابحت اإلاخذهيت اإلاناظش يما يحو للصىذوم بإن يشالارى في صىاديو الاو 

  واإلاشخصت مً نص  هيئت العىم اإلااليت واإلاخىاقهت مؼ الضىابغ اإلاحذدة مً نص  ال جىت الششغيت
 
 غاما

 
الخا ػت  العشوحاث الاوليت اإلاعشوحت ظشحا
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باح . ظيهىم مذيش الصىذوم بكداستها بعشيهت وشعت ورلَ غً ظشيو اهخهاء وششاء الاوسام اإلااليت اإلاخىنؼ لها جحهيو اغلا الػىائذ و / اوالاس  شيتللش

 الشؤظماليت، بىاء غلا الذساظاث والخهىيماث الىي يهىم طها مذيش الصىذوم والىي نذ جنخلل مً اظدثماس الخش. 

 

 اساث:ج.ظُاظت جشهيز إلاظدثم

 

 الخذ ألادوو هىع ؤلاظدثماس
الخذ 

 ألاغلا

ًاث  ؤظهم العشوحاث الاوليت العػىديت والخليجيت واظهم الشش

 ظىىاث  5العػىديت والخليجيت الىى لم يمض غلا ادساجها ايثر مً 
0% 100% 

ًاث اإلاذسجت    %50   %0  في العىم العػىدي اظهم الشش

اإلاشخصت مً نص  هيئت العىم صىاديو العشوحاث الاوليت الػامت 

 اإلااليت
0% 50% 

 %50 %0 صىاديو اإلاشابحت واظىام الىهذ مخذهيت اإلاناظش

الصىاديو الػهاسيت اإلاخذاولت في العىم العػىدي والاظىام الخليجيت 

 والششم الاوظغ وشماُ اقشيهيا
0% 30% 

العشوحاث الاوليت في الششم الاوظغ وشماُ اقشيهيا والىى لم يمض 

 ظىىاث 3ادساجها ايثر مً  غلا
0% 25% 

 

بُؼ الصىذوق فيهد. ؤظىاق ألاوساق املالُت التي   ا اظدثماساجه: ًدخمل ؤن ٌشتري ٍو

والشـــشم الاوظـــغ وشـــماُ اقشيهيـــا والايخخابـــاث فـــي الشـــشم  الخليجيـــتظـــىام جميـــؼ الاظـــدثماساث ظـــخٍىن فـــي ظـــىم ألاظـــهم العـــػىديت الشئصعـــيت وألا 

 . واظىام الىهذ بالشياُ العػىديالاوظغ وشماُ اقشيهيا.

 

ت لصىذوق الاظدثماس:  هـ. ؤهىاع املػامالث وألاظالُب وألادواث التي ٌعخخذمها مذًش الصىذوق بغشض اجخار كشاساجه الاظدثماٍس

ًاث غىـذ اخخيـاس ألاظـهم ظــيهىم مـ ، ومـً زــم ظـيهيم ؤظاظـياث الشــش
 
 ومحليـا

 
ذيش الصـىذوم باظــخنذام ختراجـه ومـىاسدي لخهيــيم الانخصـاد الٌلـي غاإلايــا

ًاث ووضـــؼ جىنػـــاث لىخائجهـــا  اإلاعـــخهصليت ومهاسه هـــا بإظـــػاس الىـــي جهـــؼ فـــي اإلاجـــاُ الاظـــدثماسي حيـــ  ظـــيهىم بذساظـــت الصياهـــاث واليعـــب اإلااليـــت للشـــش

هاء ؤقضلها مً حي  الهيمت وقشص الىمى دضاق ها إ ا الصىذوم لً يلالاـزم باالظـدثماس بـإوصان مشـاطهت لخلـَ اإلاىجـىدة فـي ؤظهمها في العىم طهذف اهخ

 اإلا شش الاظالارشادي، غلا الشؾم مً ؤهه نذ يهىم بزلَ في  ػض ألاحيان. 

 

 و. ؤهىاع ألاوساق املالُت التي ال ًمىً إدساحها طمً اظدثماساث الصىذوق: 

 لً يهىم 
 
 ( مً هزي اإلازيشة. ظياظاث الاظدثماس ومماسظاجه)ج( مً اإلاادة ) في الكهشة الصىذوم باالظدثماس في ؤوسام ماليت ؾير الىي جم ريشها ظابها

 

 ا: التي ًمىً للصىذوق الاظدثماس فيه ص. ؤي كُذ آخش غلى هىع )ؤهىاع( ألاوساق املالُت ؤو ألاصٌى ألاخشي 
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م ماليــــت ال جخىاقــــو مــــؼ الضــــىابغ الشــــشغيت اإلاػخمــــذة مــــً ال جىــــت الشــــشغيت للصــــىذوم ويلالاــــزم الصــــىذوم بهيــــىد لــــً يعــــدثمش الصــــىذوم فــــي ؤي ؤوسا

 ( مً الئحت صىاديو الاظدثماس. 41الاظدثماس الىاسدة في اإلاادة )

 

 ًشو صىادًم آخشون: ح. الحذ الزي ًمىً فُه اظدثماس ؤصٌى الصىذوق في وخذاث صىذوق ؤو صىادًم اظدثماس ًذًشها مذًش الصىذوق ؤو مذ

غلـا ؤن جٍــىن مخىاقهـت مــؼ الشـش ػت ومعشوحــت ىذوم فـي صــىاديو الاظـدثماس ألاخــشي % مــً ؤصـُى الصــ10يحـو إلاـذيش الصــىذوم الاظـدثماس بمــا يػـادُ 

 في اإلاملٌت الػشبيت العػىديت ومشخصت مً هيئت العىم اإلااليت. 
 
 غاما

 
 وحذاتها ظشحا

 

ــلل وسهـــً  ــلل وظُاظــت مـــذًش الصــىذوق بشــإن مماسظــت صـــالخُاث الحصــٌى غلــى جمٍى غ. صــالخُاث صــىذوق الاظــدثماس فــي الحصـــٌى غلــى جمٍى

 ؤصٌى الصىذوق: 

%( مـً 10مً حو مـذيش الصـىذوم ؤن ي جـإ للخمىيـ  فـي الخـاالث الىـي يهشهـا مجلـغ إداسة الصـىذوم وبحيـ  ؤال يخجـاوص جمىيـ  الصـىذوم مـا وعـ خه )

 نيمت ؤصىله ورلَ حعب الضىابغ الششغيت، غلا ؤن ال جخػذي مذة الخمىي  ظىت ميالديت وال يجىص إلاذيش الصىذوم سهً ؤصُى الصىذوم. صافي 

 

 ي. الحذ ألاغلى للخػامل مؼ ؤي ػشف هظير: 

 % مً حجم صافي ؤصُى الصىذوم. 25الخذ ألاغلا للخػام  مؼ ؤي ظشف هظير هى 

 

 ن. ظُاظت مذًش الصىذوق في إداسة مخاػش الصىذوق: 

  ظـــــخٍىن نـــــشاساث الاظـــــدثماس الىـــــي يخنـــــزها مـــــذيش الصـــــىذوم ميكـــــجمت مـــــؼ مماسظـــــاث الاظـــــدثماس الجيـــــذة والخٌيمـــــت الىـــــي جحهـــــو ألاهـــــذاف

ث الػالنـــت، و شـــم  الاظــدثماسيت اإلاحـــذدة للصـــىذوم واإلاــزًىسة فـــي شـــشوط و ؤحٍـــام الصــىذوم ومـــزيشة اإلاػلىمـــاث واإلاعــدىذاث ألاخـــشي را

 رلَ بزُ مذيش الصىذوم ً  ما في وظػه للخإيذ مً: 

o  .جىقش العيىلت الٍاقيت لذي الصىذوم للىقاء بإي ظلب اظالارداد مخىنؼ 

o  .غذم جشييز اظدثماس الصىذوم في ؤي وسنت ؤو ؤوسام مػيىت، ؤو في ؤي بلذ ؤو  مىعهت جؿشاقيت ؤو صىاغيت ؤو نعاع مػين 

o مناظشة اظدثماسيت ؾير ضشوسيت جخػلو بإهذاقه الاظدثماسيت.  غذم جحم  الصىذوم ؤي 

  :ًالخا ي  ظيٍىن هىاى مجلغ إداسة للصىذوم وظخٍىن ظصيػت الخذماث الىي يهذمها اإلاجلغ 

o  .ق ها 
 
 اإلاىاقهت غلا  جميؼ الػهىد والهشاساث والخهاسيش الجىهشيت الىي يٍىن الصىذوم ظشقا

o اإلا ،
 
 لالئحــــت صــــىاديو ؤلاشــــشاف، ومىــــى ًــــان رلــــَ مىاظــــصا

 
صــــادنت غلــــا ؤي جضــــاسب مصــــالح يكصــــح غىــــه مــــذيش الصــــىذوم وقهــــا

 الاظدثماس. 

o  ُغلـــا ألانـــ  مــؼ معـــ وُ اإلاعابهـــت والالالاــزام )لجىـــت اإلاعابهــت والالالاـــزام(  لـــذي مــذيش الصـــىذوم ومعـــ و 
 
الاجخمــاع مـــشجين ظــىىيا

 الصىذوم بجميؼ اللىائو وألاهظمت اإلاخصػت.  الخصليـ غً ؾع  ألامىاُ وجمىي  ؤلاسهاب لذيه، للخإيذ مً الالازام مذيش 

o  ىصيت يشقػها اإلاصكأ في حالت حػيصىه. ؤي ج إنشاس 

o  الخإيـــذ مـــً ايخمـــاُ والالاـــزام شـــشوط وؤحٍـــام الصـــىذوم ومـــزيشة اإلاػلىمـــاث واإلاعـــدىذاث ألاخـــشي راث الػالنـــت بالئحـــت صـــىاديو

 الاظدثماس. 

o  لشــشوط وؤحٍــام الصــىذوم ومــزيشة 
 
الخإيــذ مــً نيــام مــذيش الصــىذوم بمعــ ولياجه بمــا يحهــو مصــ خت مــالٍأ الىحــذاث وقهــا

 اإلاػلىماث واإلاعدىذاث راث الػالنت وؤحٍام الئحت صىاديو الاظدثماس. 
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o  .الػم  بإماهت و إلاص خت صىذوم الاظدثماس ومالٍأ الىحذاث قيه 

 

 ٌ. املؤشش الاظترشاديل و الجهت املضودة للمؤشش وألاظغ واملىهجُت املخبػت لحعاب املؤشش: 

 % غلا الىحى الخا ي:50

   ًفي العىم العػىدي والخليجي و الىي لم يمسني غلا إدساجها في جلَ ألاظىام اإلااليت ايثر م 
 
ًاث اإلاعشوحت حذيثا  5ً  الشش

 ظىىاث و اإلاخىاقهت مؼ الضىابغ الششغيت .

 .ًاث  يخم احدعاب اإلا شش بىاء  غلا ألاظهم الخشة للشش

 . ًاث اإلاعشوحت حذيثا إ ا اإلا شش في ؤُو يىم جذاُو و غىذ وشش نىائمها اإلااليت في مىنؼ جذاُو  جضم الشش

 ًاث الىي مسنى غ ظىىاث في العىم خمغ ل ها ايثر مً جخم مشاجػت اإلا شش  شٍ  سبؼ ظىىي غلا الان  ورلَ لخزف الشش

 العػىدي.

  ًاث اإلاخضمىت في اإلا شش هى ًاث. في حاُ غذم وجىد  10الخذ ألادوو لػذد الشش ًاث جىعصو غل ها الششوط، يخم صيادة  10شش شش

ًاث. 10ظىىاث حىى جىعصو الششوط غلا  خمغالكالارة ؤيثر مً   شش

  ًاث في اإلا شش.15اُ ججاوصث ؤي ششيت وصن %. في ح15الخذ ألاغلا لىصن ؤي ششيت في اإلا شش هى  % يخم جىص ػها غلا باقي الشش

ًاث اإلاخىقهت مؼ ال جىت الششغيت واإلاذسجت في العىم العػىدي بىاءا غلا الاظهم 50 % م شش يعب لألظهم العػىديت واإلاخضمً جميؼ الشش

ًاث  الخشة للشش

 www.kasbcapital.saيمًٌ الخصُى غلا مػلىماث غً  اإلا شش  غتر اإلاىنؼ ؤلالٌالارووأ لششيت يعب اإلااليت 

 م. الخػامل مؼ ؤظىاق املشخلاث املالُت: 

 ال يىجذ.

 

 :مىافم غليها مً هُئت العىق املالُت  بشإن ؤي كُىد ؤو خذود غلى الاظدثماس اغفاءاثن. ؤي 

 ال يىجذ.  

 

 املخاػش الشئِعت لالظدثماس في الصىذوق:  .3

مـً ًجب غلى املعدثمش ان ٌػلم بان الاظدثماس في الاظـهم ًىؼـىي غلـى مخـاػشة غالُـتا الان ان الاظـدثماس فـي الصـىذوق ٌػخاـر اهنـر اماهـا وعـبُا ؤ.  

 الاظدثماس املباشش في العىق هظشا لخىصَؼ اظدثماساث الصىذوق.

 

 الاظدثماس او الاداء العابم للمؤشش ال ٌػذ مؤششا غلى اداء الصىذوق معخلبال او ًماثل الاداء العابم. ان الاداء العابم لصىذوق ب. 

 

 ن الصىذوق ال ًظمً ملاليي الىخذاث ان اداءه املؼلم )او اداءه ملاسهت باملؤشش( ظىف ًخىشس معخلبال او ًماثل الاداء العابم. ج. ا

 

 الاظدثماس في الصىذوق ال ٌػذ اًذاغا لذي اي بىً مدلي ٌعىق او ًبُؼ الاوساق املالُت او جابؼ لصىذوق الاظدثماس.  .د
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خدمل املعؤولُت غً اي خعاسة مالُت كذ جترجب  ـ.ه غلى الاظدثماس في الصىذوق الا ارا واهذ هاججت غً اهماٌ مخػمـذ او ًلش مالً الىخذاث ٍو

 الصىذوق. جلصير مخػمذ مً مذًش 

 

صـافي فُما ًلي كائمت املخاػش الشئِعت املدخملت املشجبؼت باالظدثماس في الصىذوقا واملخاػش املػشض لها واي ظشوف مـً املدخمـل ان جـؤثش فـي  .و

 كُمت اصٌى الصىذوق وغائذاجه:

  مخاػش العىق: 

  مً الاظدثماساث راث اإلاناظش اإلاشجكػت، لزا قـكن منـاظش الاظـدثماس يجب ؤن يػلم اإلاشالارى ؤن الاظدثماس في ظىم ألاوسام اإلااليت  شٍ  غام يػختر

ىص ـؼ في ألاوسام اإلااليـت ؤغلـا مـً ؾيرهـا مـً بـاقي ألادواث الاظـدثماسيت، إال ؤن ظياظـت مـذيش الصـىذوم  ـي الخهليـ  مـً جلـَ اإلانـاظش غـً ظشيـو الخ

 اإلاىاظب ألصُى الصىذوم في العشوحاث ألاوليت.

 

 ىابؽ الششغُت:املخاػش املشجبؼت بالظ

  ًًاث  دون ؾيرهـا. ممـا يحـذ مـ  بكئـت مػيىـت مـً الشـش
 
إن ظصيػـت اظـدثماساث الصـىذوم الشـشغيت ججػـ  الاظـدثماس فـي العشوحـاث ألاوليـت محـذودا

 جىص ؼ ؤصُى الصىذوم  شٍ  ؤوظؼ.

 

 مخاػش الخغير في ؤظػاس الصشف:

 اُ إ ـــا الػمـــالث ألاخـــشي وبـــالػٌغ، وغليـــه جٍـــىن اظـــدثماساث الصـــىذوم يعـــدثمش الصـــىذوم  ػمـــالث منخلكـــت ، وغىـــذ جحىيـــ  الاظـــدثماس مـــً الشيـــ

 خاضػت إلاناظش الخؿير في ظػش الصشف.

  ًاهـــذ دقػـــاث شـــشاء الىحـــذاث  ػملـــت ؾيـــر غملـــت الصـــىذوم قـــكن اظـــدثماساث اإلاشـــالارى نـــذ جخـــإزش بالضيـــادة ؤو الـــىه  هديجـــت للخؿيـــر فـــي ؤظـــػاس إرا 

 الصشف.

 

 مخاػش الترهيز(مخاػش غذم جىىع ؤصٌى الصىذوق ) 

ًاث مػيىت ؤو نعاع واحذ حعب الخالت.  ينضؼ الاظدثماس في الصىذوم إلاناظش غذم جىىع ؤصُى الصىذوم ، حي  يٍىن الالارييز غلا شش

 

 مخاػش هخائج الخخصُص

 لػذد ألاوسام اإلااليت الىي يمًٌ جنصيصها للصىذوم ؤزىاء غمليت بىاء سج  ألاوامش،
 
وجنضـؼ اظـدثماساث الصـىذوم  ال يخػتر مذيش الصىذوم ضامىا

 إلاناظش غذم الخنصي ، ؤو الخنصي  بيعصت ؤن  مً اإلاصلـ اإلاعلىب الاظثخماس به.

 

ب بها في العىق املالُت.
َ
ش في إداسج ؤظهم الششواث الـُمىخد

ّ
 مخاػش الخإخ

فـي إداسج العـهم ممـا يػختـر مـً اإلانـاظش اإلاـ زشة فـي جشجصغ اظـدثماساث الصـىذوم بمىغـذ إدساج ألاظـهم اإلاٌخدـب طهـا فـي العـىم اإلاـا ي، ونـذ يحـذر جـإخير 

 اظدثماساث الصىذوم.

 

 مخاػش الاظدثماس في ػشوخاث الششواث صغيرة الحجم.

ًاث الٌصيــرة، ويىعصــو رلــَ غلــا الايخخــاب فــي ألاوسام اإلااليــت الصــادسة  بالشــش
 
ًاث الصــؿيرة مشجكــؼ اإلانــاظش مهاسهــت غأهــا، لــزا  يػختــر الاظــدثماس فــي الشــش

 يٍىن اإلاعدثمش غلا غلم طهزي اإلاناظش. يجب ؤن

 

 مخاػش مخابػت املؤشش إلاسشادي

ًاث.  يمـا غذم نذسة الصىذوم غلا مىايصت اإلا شش ؤلاسشادي، ورلَ لػذم الهذسة غلا الذخُى في واحذ ؤو ؤيثر مً بىاء سجالث ألاوامش لصػض الشش

ًاث العػىديت.ؤن الصىذوم يعدثمش في ألاظىام الخليجيت والىي ال يىعصو غل ها ا  إلا شش ؤلاسشادي الزي يهصغ العشوحاث ألاوليت للشش
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 مخاػش اكخصادًت وظُاظُت:

 .نذ جخإزش ؤظىام اإلااُ بظشوف انخصاديت غامت ؤو ظشوف ظياظيت في اإلاىعهت، ويصػب غلا مذيش الصىذوم الخيص  طها ؤو الخنل  مأها

 

 مخاػش ؤخشي:

  إؾكاُ بياهاث جىهشيت. وجىد بياهاث ؾير صخيحت في وششة ؤلاصذاس ؤو 

 .جىنل غمليت مشاسيت الصىاديو في العشوحاث الاوليت،  ع ب حؿير حشش ػاث هيئت العىم اإلااليت في هزا الصذد 

 .جصاظ  غمليت ؤلاصذاساث ألاوليت 

 

 لـذي بىـَ محلـي، وإن ظصيػـت اظـدثماس اإلاشـالارى فـي الصـى
 
ذوم جٍـىن باإلاشـاسيت، ؤي ؤن وبشٍ  غام قكن اظدثماس اإلاشـالارى فـي الصـىذوم ال يػـذ إيـذاغا

غليه قــكن مــذيش الصــىذوم ال يهــذم ؤي ضــماهاث بــإن  جحهيــو ألاسبــاح ؤوجحمــ  الخعــائش ظــخٍىن حعــب وعــصت مشــاسيت ًــ  مشــالارى فــي الصــىذوم.وبىاء 

ة غىــذ الاظخـــشداد ؤو الصـىذوم ظـىف يحهـو ؤهذاقــه الاظـدثماسيت. ولــً جٍــىن هىـاى ؤي ضـماهاث بحصـُى اإلاشخـــشيين غــلا مصـالؿهم ألاصلـــيت اإلاعـدثمش 

 غـىذ إهـــــــهاء الصىذوم.

 

بت والضواة:  مخاػش الظٍش

إن غمليــت الاظـــدثماس فـــي الصــىذوم جىعـــىي غلـــا غــذد مـــً اإلانـــاظش الضـــشي يت و الىــي يىعصـــو  ػضـــها غلــا الاظـــدثماس فـــي الصــىذوم هكعـــه بصىمـــا يىعصـــو 

ؤو ال جٍىن راث صلت بمعدثمش  ػيىه.. إن جٌصذ الصىذوم لخلَ الضـشائب نـذ  الصػض ألاخش غلا  ػض الخهائو و الظشوف الىي مً اإلامًٌ ؤن جٍىن 

يهلــ  مــً الىهــذ اإلاخــاح لػمليــاث الصــىذوم و مــً الخىص ػــاث اإلاحخمــ  إجشادهــا غلــا مــالٍأ الىحــذاث. إن ؤي ضــشائب يخٌصــذها مــالٍأ الىحــذاث ظــىف 

غلـــا اإلاعـــدثمشيً اإلاخـــىنػين ؤن يهىمـــىا باظدشـــاسة معدشـــاسحهم الضـــشي يين  جهلــ  بالضـــشوسة مـــً الػائـــذاث اإلاشجصعـــت باالظـــدثماس فـــي الصـــىذوم. يخىجـــب

 بنصىص الضشائب الىي جذخ  في غمليت الاظدثماس في الىحذاث و امخاليها و الخصشف ق ها

 

 : مػلىماث غامت .4

 الفئت املعتهذفت لالظدثماس بهزا الصىذوق:  . ؤ

يمٌــــً لألقــــشاد واإلا ظعــــاث والجهــــاث الخٍىميــــت وؾيرهــــا مــــً الهعاغــــاث الاظــــخكادة مــــً الاظــــدثماس فــــي الصــــىذوم غلــــا ؤن يخىاقــــو رلــــَ مــــؼ ؤهــــذاقها 

 الاظدثماسيت ومذي جحملها للمناظش اإلاشجصعت باالظدثماس. 

 

 ب. ظُاظت جىصَؼ ألاسباح: 

ىن فـي لً يخم جىص ـؼ ؤي ؤسبـاح غلـا اإلاشـالاريين، بـ  ظـيػاد اظـدثماس ألاسبـاح فـي الصـىذوم، وبمـا ؤن الصـىذوم مملـىى مـً نصـ  اإلاشـالاريين قـكجهم يدشـاًس

 سبو وخعاسة الصىذوم ً  بيعصت ما يملٌه مً وحذاث في الصىذوم. 

 

   للصىذوق:ألاداء العابم ج. 

 الػائذ الىلي -1

 مىز الخاظصغ خمغ ظىىاث زالر ظىىاث ظىت اإلاذة

 الصىذوم 
-7.48% -8.30% 64.94% 240.38% 

 اإلا شش
-10.03% -41.03% 13.87% 81.57% 
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ت-2  احمالي الػائذاث العىٍى

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 اإلاذة

 الصىذوم 
25.50% 24.50% 11.50% 16.90% 48.00% 21.60% -2.20% 1.80% -7.48% 

 

خ جىصَؼ الاسباح-3  جاٍس

 ال يىعصو

ش الصىذوق مخاخت الػالع الجمُؼ مً خالٌ املىكؼ الالىترووي ملذًش الصىذوق  -4  جلاٍس

 

 د. كائمت خلىق ماليي الىخذاث: 

  . الخصُى غلا وكخت حذيثت مً ششوط وؤحٍام الصىذوم ومزيشة اإلاػلىماث باللؿت الػشبيت بذون مهاب 

  الخصـــُى غلـــا جهشيـــش يشـــخم  غلـــا صـــافي نيمـــت ؤصـــُى وحـــذاث الصـــىذوم، وغـــذم الىحـــذاث الىـــي يمخلٌهـــا وصـــافي نيم هـــا، وســـج  بجميـــؼ

 يىم مً ً  صكهت.  15الصكهاث يهذم خالُ 

  .الخصُى غلا الهىائم اإلااليت اإلاشاجػت للصىذوم بذون مهاب  غىذ ظلبها 

 زيشة اإلاػلىماث وإسظاُ م خ  طهزا الخؿيير وقها لىىع الخؿييـر واإلاـذة اإلاحـذدة فـي الئحـت ؤلاشػاس بإي حؿيير في ششوط وؤحٍام الصىذوم وم

 صىاديو الاظدثماس. 

  .ؤلاشػاس بإي حؿير في مجلغ إداسة الصىذوم 

  جظهــش الشظــىم وألاحػــاب الكػليــت ومػلىمــاث ؤداء 
 
الخصــُى غلــا وكــخت محذزــت مــً شــشوط وؤحٍــام الصــىذوم ومــزيشة اإلاػلىمــاث ظــىىيا

 صىذوم غىذ ظلبها. ال

 ( ًبنـالف ألاحـذار الىـي هصـذ غل هـا 21ؤلاشػاس بشؾصت مذيش الصىذوم بكجهاء صىذوم الاظدثماس نص  ؤلاجهاء بمذة ال جه  غ 
 
( يىما جهىيميا

 الششوط وألاحٍام ومزيشة اإلاػلىماث غل ها. 

  .َدقؼ غىائذ الاظالارداد في ألاوناث اإلاحذدة لزل 

 ت بمػالجت الشٍاوي غىذ ظلبها مً مذيش الصىذوم. الخصُى غلا ؤلاجشاءاث الخاص 

 

 . معؤولُاث مالً الىخذاث: ـه

 غً ديىن والالازاماث الصىذوم. 
 
 قيما غذا خعاسة مالَ الىحذاث الظدثماس في الصىذوم ؤو جضء مىه، ال يٍىن مالَ الىحذاث مع وال

 

 و. الحاالث التي حعخىحب إنهاء صىذوق الاظدثماس وإلاحشاءاث الخاصت باإلنهاءل بمىحب ؤخيام الئدت صىادًم الاظدثماس: 

   بشؾصخــه فــي رلــَ نصــ  مــذة ال جهــ 
 
إرا سؾـب مــذيش الصــىذوم فــي إجهــاء الصــىذوم الػـام، قيجــب غليــه إشــػاس الهيئــت ومــالٍأ الىحــذاث يخابيـا

 مً الخاسيخ اإلاضمؼ دجهاء الصىذوم الػام قيه، دون ؤلاخالُ  ششوط وؤحٍام ومزيشة اإلاػلىماث الخا ػت للصىذوم. 21غً )
 
 ( يىما

 وم الصذء في إجشاءاث جصكيت الصىذوم الػام قـىس اه هائـه ورلـَ دون ؤلاخـالُ  شـشوط وؤحٍـام الصـىذوم ومـزيشة يجب غلا مذيش الصىذ

 اإلاػلىماث. 
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 في مىنػه ؤلالٌالارووأ واإلاىنؼ ؤلالٌالارووأ للعىم غتر اه هاء مذة الصىذوم الػام وجصكيخه.   يجب غلا مذيش الصىذوم ؤلاغالم 

 

م املخاػش املخػللت بإصٌى الصىذوق:   ص. إكشاس بىحىد آلُت داخلُت لخلٍى

 يهش مذيش الصىذوم بىجىد آليت داخليت لخهىيم اإلاناظش اإلاخػلهت بإصُى الصىذوم. 

 

 . ملابل الخذماث والػمىالث وألاحػاب: 5

 ؤ. إلافصاح غً حمُؼ املذفىغاث مً ؤصٌى صىذوق الاظدثماس: 

ًالخا ي: يخحم  الصىذوم جميؼ ا ىن "مالٍأ الىحذاث" و ي   لزلَ اإلاشالاًر
 
 لشظىم واإلاصاسيل اإلازًىسة ؤدهاي ويخحملها جصػا

  ًاث وظاظت في ألاظىام الخليجيت والذوليت بادضاقت إ ا العىم العػىديت بادضاقت إ ا  ؤي مصاسيل ؤخشي جخػلو  شش

الصىذوم في مايخػلو بنذماث ؤلاداسة والدشؿي  مث   اإلاصشوقاث وألاحػاب ألاخشي اإلاعخحهت ألشخاص آخشيً يخػاملىن مؼ 

مٍىهاث اإلا ششاث الىي حعخػم  في إداسة الصىاديو اواي سظىم اظدثماس في صىاديو اخشي  ؤلاجكانياث مؼ مضودي اإلاػلىماث غً 

  مشاطهت مشخصت مً هيئت العىم اإلااليت وؾيرها. 

  ئحت الخىكيزيت لضشيصت الهيمت اإلاضاقت، يما ان جميؼ الشظىم سظىم الضشيصت الهيمت اإلاضاقت: ظصخم جعصيهها حعب الال

والاحػاب و اإلاصاسيل بمىجب الششوط و الاحٍام الصىذوم خاضػه لضشيصت الهيمت اإلاضاقت وظىف يهىم مذيش الصىذوم 

ًاة و الذخ .   ػمليت احدعاب وعصت الضشيصت اإلاعخحهت وظذاد الضشيصت ا ا هيئت الض

 

فل مؼ هُفُت خعاب ملابل الخـذماث والػمـالث وألاحػـابل ووكـذ دفػهـا مـً  ٌ التي جىضحب. فُما ًلي بػع الجذاو  حمُؼ الشظىم واملصاٍس

 كبل صىذوق الاظدثماس: 

 

ف التي جذفؼ هيعبتا ت مً صافي ؤصٌى الصىذوق ؤو مبلغ ثابذ مً ؤصٌى الصىذوق:  لشظىم واملصاٍس  مئٍى

 الخىضيو هىع الشظىم واإلاصاسيل

 مً صافي ؤصُى ويخم دقؼ الشظىم اإلاعخحهت 2وعصت  سظىم ؤلاداسة
 
 إلاذيش الصىذوم.   شٍ  شهشي % ظىىيا

 سظىم الخكظ
ظىىيا جحعب  شٍ  يىمأ وجذقؼ  شٍ   500ب37% مً حجم الصىذوم وبحذ ادوو 0.04الخكظ وعصه 

 سبؼ ظىىي.

 الاشالاراى.% في حاُ جم الاظالارداد نص  شهش ميالدي مً جاسيخ 0.5 سظىم الاظالارداد اإلاصٌش

.  15 ؤحػاب اإلاحاظب الهاهىوأ
 
 وجىص ؼ  شٍ  جىاظبي غلا ؤيام العىت ويخم خصمها يىميا

 
 الل سياُ ظىىيا وجذقؼ ظىىيا

 مصاسيل الخمىي 

في حاُ وجىد مصاسيل جمىي  قػليت و مصاششة للصىذوم خالُ العىت )حعب العػش العائذ في العىم(، 

%( مً صافي نيمت ؤصىله، وبػذ ؤخز مىاقهت ال جىت 10.00وبششط ؤن ال يخجاوص جمىي  الصىذوم وعصت )

 الششغيت غلا الخمىي . 

سيل ألاخشي وجىص ؼ  شٍ  جىاظبي غلا ؤيام العىت ويخم خصمها يىميا الاف سياُ ظىىيا مؼ اإلاصا 10 مجمىع مٍاقإة ال جىت الششغيت
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  .هزي ألاسنام جهذيشيت وظصخم خصم اإلاصشوقاث الكػليت قهغ وظخزيش  شٍ  جكصيلي في الهىائم اإلااليت العىىيت للصىذوم 

 

لت خعاب ملابل الخذماث والػمالث وألاحػاب ووكذ دفػها مً كبل صىذوق الاظدثماس:    ػٍش

 الخىضيو هىع الشظىم واإلاصاسيل

ُ شهشي نيمت اصُى الصىذوم وجذقؼ  شٍ  صافي حدعب  شٍ  يىمأ مً  سظىم ؤلاداسة اليع يت   x. )إجما ي  ألاصى

 اإلائىيت(.

ُ  سظىم الخكظ اليعصت  xجحعب  شٍ  يىمأ مً إجما ي نيمت ؤصُى الصىذوم وجذقؼ  شٍ  سبؼ ظىىيت )إجما ي ألاصى

 اإلائىيت(. 

  ؤحػاب اإلاحاظب الهاهىوأ
 
 جحعب  شٍ  يىمأ وجذقؼ ظىىيا

  شٍ  سبؼ ظىىي.جحعب  شٍ  يىمأ وجذقؼ  مٍاقإة ال جىت الششغيت

 جحعب  شٍ  يىمأ وجذقؼ ً   مٍاقإة ؤغضاء مجلغ ؤلاداسة
 
 .ظىىيا

  الشظىم الشنابيت
 
 جحعب  شٍ  يىمأ وجذقؼ ظىىيا

 ُ  جحعب  شٍ  يىمأ وجذقؼ ظىىيا سظىم وشش مػلىماث مىنؼ جذاو

 ؤلاقصاح اإلاا ي في جهايت العىتظصخم ؤلاقصاح غً جلَ اإلاصاسيل في م خ   مصاسيل الخػام :

 

 

لــت اخدعــاب رلـــً  ج. جفاصــُل ملابــل الصــفلاث املفشوطـــت غلــى الاشــتران والاظــترداد وهلـــل امللىُــت التــي ًــذفػها مـــالىى الىخــذاثل وػٍش

 امللابل:

 الخىضيو هىع الشظىم واإلاصاسيل

 ( مً هزي اإلازيشة. 11للخىضيو ؤهظش الكهشة )ج( مً اإلاادة )

 مصاسيل الخػام  
يخحم  الصىذوم جميؼ مصاسيل وسظىم الخػام  اإلاخػلهت والششاء ؤو الايخخاب في ألاظهم العػىديت 

 وظصخم ؤلاقصاح غً جلَ اإلاصاسيل في م خ  ؤلاقصاح اإلاا ي في جهايت العىت. 

سظىم وشش مػلىماث غلا مىنؼ 

 ُ  جذاو
 وجذقؼ ً  س  5.000

 
 ت و يخم خصمها يىميا. ع  شٍ  جىاظبي غلا ؤيام العىشهش وجىص  12ياُ ظىىيا

 وجذقؼ ً  س  7.500 الشظىم الشنابيت
 
 ع  شٍ  جىاظبي غلا ؤيام العىت و يخم خصمها يىميا. شهش وجىص  12ياُ ظىىيا

مجمىع مٍاقإة ؤغضاء مجلغ 

 ؤلاداسة
 سياُ ظىىيا لٍ  غضى معخه . 000ب20سياُ غً ً  جلعت وبحذ انصنى  5000

ؤحػاب خذماث جخػلو  كج  

 الىحذاثمالٍأ 
 ال يىجذ.

 مصاسيل ؤخشي 

يخم جحمي  الصىذوم سظىم الخحىي  ما بين الخعاباث الصىٌيت ؤو الاظدثماسيت للصىذوم بحذ ؤنصنى 

% ظىىيا مً صافي نيمت ؤصُى الصىذوم إضاقت للضشائب ؤو الشظىم إن وجذث في جميؼ ألاحىاُ 0.50

 لً يخم خصم إال الشظىم و اإلاصاسيل الكػليت.
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 % بحذ انصنى 1.75 سظىم الاشالاراى 

 الاظالارداد نص  شهش ميالدي مً جاسيخ الاشالاراى. % في حاُ جم0.5 سظىم الاظالارداد اإلاصٌش 

 

 . ؤي غمىلت خاصت ًارمها مذًش الصىذوق:د

 سظىم إلاظترداد املبىش:

 :ظِخم فشض سظىم اظترداد مبىش غلى الصىذوق 

 % مً نيمت الىحذاث اإلاعالاردة.0.5ظصخم قشض سظىم الاظالارداد اإلاصٌش لىحذاث الصىذوم ورلَ بيعصت 

 

 وؤي ظشوف ًمىً فيها إلاغفاء غنها: ظشوف فشض هزه الشظىم 

% مــً "مصلـــ 0.5فــي حالــت ظلــب اظــالارداد مصــالـ ؤو وحــذاث لــم يمــض غلــا اشــالارايها شــهش، يعــخىفي الصــىذوم سظــم اظــالارداد مصٌــش بيعــصت 

 الاظالارداد"، ويخم إغكاء اإلاشالاريين مً هزي الشظىم غىذ احخكاظهم بىحذاتهم لشهش وؤيثر في الصىذوم.

 

 ه الشظىمل بما في رلً خصش الىخذاث مىطىع إلاظترداد:ؤظاط خعاب كُمت هز 

 وظصخم جىكيز ظلصاث الاظالارداد حعب اظصهيت العلب%( 0.5ظصخم احدعاب نيمت الشظىم بضشب مصلـ الاظالارداد بهيمت الشظم )

 

الــً الىخــذاث غلـــى الصــىذوق ؤو مــً كبــل ممثــاٌ افترايــوي ًىضــح حمُــؼ الشظــىم واملصـــاٍسف وملابــل الصــفلاث التــي دفػــذ مــً ؤصـــٌى هـــ . 

 ؤظاط غمله الصىذوق: 

سيــاُ ظــػىدي لــم جخؿيــر ظــىاُ العــىت، وبــاقالاراض ؤن  000،100الجــذُو الخــا ي يىضــح مثــاُ اقالارايــني وجىضــيمي الظــدثماس غميــ  فــي الصــىذوم بمصلـــ 

% غائـذ ظــىىي 10اقالاـراض ؤن يحهـو الصــىذوم غائـذ سيـاُ ظــػىدي ولـم جخؿيـر ظـىاُ العــىت، وغلـا  000ب000ب10حجـم الصـىذوم فـي جلــَ الكالاـرة هـى 

 :غلا الاظدثماس الجذُو الخا ي 

 هىع الشظىم
وعصت الشظىم مً اجما ي نيمت 

 ُ  الاصى
 ُ  نيمت الشظىم مً اجما ي نيمت الاصى

 750ب1 %1.75 سظىم الاشالاراى 

 000ب2 %2 سظىم ؤلاداسة

 500 %0.5 سظىم الخكظ 

  مجمىع مٍاقإة ؤغضاء مجلغ ؤلاداسة 
سياُ ظىىيا للصىذوم  000ب20

(0.2)% 
200 

 ؤحػاب اإلاحاظب الهاهىوأ 
سياُ ظىىيا للصىذوم  000ب15

(0.15)% 
150 

 مٍاقإة ال جىت الششغيت
سياُ ظىىيا للصىذوم  000ب10

(0.1)% 
100 

 187.50 %0.1875 مصاسيل إغذاد م شش اظالارشادي

 الشظىم الشنابيت
 سياُ ظىىيا للصىذوم  7500

(0.075)% 
75 
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سظىم وشش مػلىماث الصىذوم غلا مىنؼ جذاُو 

 0.0500%  50.00 

 سياُ ظىىيا للصىذوم  5000

(0.05)% 
50 

 مصاسيل ؤخشي )وعصت اقالاراضيت( 

  
0.0001% 0.1 

 435ب4 %3.925  إجما ي الشظىم العىىيت

 000ب110 سؤط اإلااُ% + 10 110.000%+ سؤط اإلااُ 10الػائذ الاقالارايني 

 صافي الاظدثماس الاقالارايني 
اجما ي الشظىم  –+ ساط اإلاا ي  10

 العىىيت
 565ب105

  .الػائذ اإلازًىس ؤغالي هى غائذ اقالارايني يمثاُ جىضيمي قهغ، وال يػني إظالنا ؤن الصىذوم ظىف يحهو هزا الػائذ ؤو ؤي غائذ ؤخش 

 

م والدعػير: .6   الخلٍى

م ول   الصىذوق:  ؤصل ًملىهؤ. جفاصُل جلٍى

 يخم جحذيذ نيمت ؤصُى الصىذوم غلا ؤظاط ما يلي: 

  في يىم الخػام ، مضاف إل ها ألاسباح اإلاعخحهت )إن وجذث(. يخم جهىيم ألاوسام اإلااليت اإلاذسجت في العىم حعب ظػش ؤلاؾالم 

  .يخم جهىيم ؤظهم ؤلاصذاساث ألاوليت بىاء غلا ظػش الايخخاب في الكالارة الىي حعصو جاسيخ إدساج ألاظهم في العىم 

  .إ ا آخش ظػش وحذة مػلً غىذ إؾالم العىم العػىدي ليىم الخهىيم 
 
 يخم جهىيم الصىاديو الاظدثماسيت اظدىادا

   ػذ خصم اإلاصاسيل والشظىم الثاهيت ومً زم خصم اإلاصاسيل والشظىم يخم حعاب ظػش الىحذة بهعمت صافي نيمت ؤصُى الصىذوم

 اإلاخؿيرة اإلاعخحهت غلا إجما ي غذد الىحذاث الهائمت في رلَ اليىم. 

 

مغذد هلاغ ب.   :وجىشاسها الخلٍى

  وؤسبػاء ازىينً  يىمأ يخم جهىيم ؤصُى الصىذوم  
 
 .ؤظصىغيا

 

م ؤو الخؼإ في الدعػير: ج.   إلاحشاءاث التي ظدخخز في خاٌ الخؼإ في الخلٍى

  .َفي حاُ جهىيم ؤص  مً ؤصُى الصىذوم  شٍ  خاظئ ؤو حعاب ظػش وحذة  شٍ  خاظئ، يهىم مذيش الصىذوم بخىزيو رل 

 ًالخهىيم ؤو الدعػير جميؼ ؤخعاء  يهىم مذيش الصىذوم بخػىيض مالٍأ الىحذاث اإلاخضشسيً )بما في رلَ مالٍأ الىحذاث العابهين( غ

 دون جإخير. 

  ؤو ؤيثر مً ظػش 0.50يهىم مذيش الصىذوم بكبالؽ الهيئت قىس ونىع ؤي خعإ في الخهىيم ؤو الدعػير بما ي زش غلا ظػش الىحذة ما وع خه %

(، الىحـذة، يمـا يـخم ؤلاقصـاح غـً رلـَ فـي ًـ  مـً اإلاىنــؼ ؤلالٌالارووـأ للشـشيت ويـزلَ اإلاىنـؼ ؤلالٌالارووـأ  للعـىم اإلااليـت العـػىديت )جــذاُو

مـً ( 71بادضاقت إ ا ؤهه يجب ؤلاشاسة إ ا رلَ في جهاسيش الصىذوم الىي يػذها مذيش الصىذوم الىي يػذها  مذيش الصىذوم وقهـا للمـادة )

 الئحت صىاديو الاظدثماس. 

 ( للمــادة 
 
الئحــت صــىاديو الاظــدثماس وحشــخم  هــزي الخهــاسيش غلــا  ( مــ72ًيهــىم مــذيش الصــىذوم بخهــذيم الخهــاسيش اإلاعلىبــت للهيئــت ورلــَ وقهــا

 م خ  بجميؼ ؤخعاء الخهىيم والدعػير. 
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لت اخدعاب ظػش الىخذة ألغشاض جىفُز ػلباث الاشتران والاظترداد: د.   ػٍش

 يــــخم احدعــــاب ؤظــــػاس الاشــــالاراى والاظــــالارداد بىــــاء غلــــا ظــــػش الىحــــذة فــــي يــــىم الخػامــــ  ري الػالنــــت وقــــو العشيهــــت اإلاــــزًىسة ؤدهــــاي، يمــــا يجــــىص إلاــــذيش 

 ا الصىذوم جإخير غمليت الخهىيم في حاُ وجىد ؤي ظشوف اظخثىائيت نذ ج زش غلا غمليت الخهىيم ؤو جحذيذ نيمت ؤصُى الصىذوم وظصخم الشجىع إ

 لغ إداسة الصىذوم ل خصُى غلا اإلاىاقهت. مج

بهعـمت صـافي نيمــت ؤصـُى الصـىذوم  ػــذ خصـم اإلاصـاسيل والشظــىم الثابخـت ومـً زــم خصـم اإلاصــاسيل  هايـخم حعــاطظشيهـت احدعـاب ظــػش الىحـذة 

 والشظىم اإلاخؿيرة اإلاعخحهت غلا إجما ي غذد الىحذاث الهائمت في رلَ اليىم. 

 

 ةل وجىشاسها: ميان ووكذ وشش ظػش الىخذهـ. 

ش يىم الخػام  الخا ي ليىم الخهىيم غتر اإلاىنـؼ ؤلالٌالارووـأ الىحذة نص  ظهظيهىم مذيش الصىذوم بخحذي  صافي نيمت ؤصُى الصىذوم وإغالن ظػش 

 . www.tadawul.com.saواإلاىنؼ الشظمي للعىم  www.kasbcapital.saإلاذيش الصىذوم 

 

 الخػامل: . 7

 ؤ. جفاصُل الؼشح ألاولى: 

  :خ البذء واملذة  يىم مً جاسيخ الصذء.   --اإلاذة:  ----اإلاىاقو ----جاسيخ الصذء: جاٍس

  :( ونــذ يــخم اظــدثماس جميــؼ ألامــىاُ اإلاحصــلت خــالُ قالاــرة العــشحظــػىدي سيــاُ 10ظــيٍىن ظــػش الىحــذة غىــذ الخإظــصغ هــى )الؼــشح ألاولــى 

ؤشـهش( لـذي الصىـىى اإلاحليـت ؤو صـىاديو ؤظـىام الىهـذ اإلاهيمـت بالشيـاُ العـػىدي واإلاىنكضـت  3ألاو ا إما في ودائؼ نصيرة ألاج  )ؤن  مً 

 ومشخصــــت مــــً نصــــ  الهيئــــت غلــــا ؤن جٍــــىن مخىاقهــــت مــــؼ الضــــىابغ الشــــشغيت وراث منــــاظش 
 
 غامــــا

 
واإلانــــاظشة واإلاعشوحــــت وحــــذاتها ظشحــــا

سيـاُ ظـػىدي، وظـصصذؤ غمـ  الصـىذوم قـىس جهايـت  الـل()  1,000دوـو لالشـالاراى خـالُ قالاـرة  العـشح ألاو ـا هـىمىنكضـت وظـيٍىن الخـذ ألا 

 العشح ألاو ا. 

خ املدذد واملىاغُذ النهائُت لخلذًم ػلباث الاشتران والاظترداد:   ب. الخاٍس

   اظـصىع. ويهصـ  الاشـالاراى فـي الصـىذوم  ػـذ جهـذيم ظلـب ايام نصُى الاشالاراى: يمًٌ الاشالاراى في الصـىذوم يـىمأ الازىـين والاسبػـاء مـً ًـ

ًامــ  نيمـت الاشـالاراى نصــ  او غىـذ العـاغت الثاهيــت غشـش ظهـشا بخىنيــذ اإلاملٌـت نصـ  ؤو فــي اليـىم الـزي يعــصو يـىم الخػامــ ب  الاشـالاراى ودقـؼ 

 وظيٍىن الاشالاراى  عػش الىحذة الؾالم يىم الخػام  الخا ي.

  داد مــً الصــىذوم يــىمأ الازىــين والاسبػــاء مــً ًــ  اظــصىع. ويهصــ  الاظــالارداد مــً الصــىذوم  ػــذ جهــذيم ايــام نصــُى الاظــالارداد: يمٌــً الاظــالار

ظلب الاظالارداد نص  العاغت الثاهيت غشش ظهشا بخىنيذ اإلاملٌت في اليىم الزي يعصو يىم الخػام  الـزي يـخم قيـه جىكيـز العلـبب وظـيٍىن 

 ا ي.الاظالارداد  عػش الىحذة حعب جهييم يىم الخػام  الخ

 

 

 إحشاءاث الاشتران والاظترداد:  ج.

  اجــشاءاث الاشــالاراى: غىــذ الاشــالاراى فــي الصــىذوم يهــىم الػميــ  بخػصئــت همــىرج اشــالاراى اضــاقت ا ــا جىنيــؼ هــزي الشــشوط والاحٍــام ومــزيشة

اإلاملٌـت مـً ؤخـش يـىم نصـ  اإلاػلىماث وجهذيمها ا ا مذيش الصـىذوم وجـذقؼ نيمـت الاشـالاراى نصـ  او غىـذ العـاغت الثاهيـت غشـش ظهـشا بخىنيـذ 

  ً  ؤظصىع، وظيٍىن الاشالاراى  عػش الىحذة دؾالم يىم الخػام  الخا ي يىمأ الاحذ والثالزاء مً 

http://www.tadawul.com.sa/
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  اجــشاءاث الاظــالارداد: غىــذ ظلــب اإلاشــالارى اظــالارداد ًــ  او  ػــض نيمــت وحذاجــهب يهــىم اإلاشــالارى بخػصئــت همــىرج ظلــب الاظــالارداد ويهذمــه ا ـــا

اظــصىع، و  لعـاغت الثاهيــت غشــش ظهــشا بخىنيـذ اإلاملٌــت مــً آخــش يـىم غمــ  نصــ  يــىمأ ألاحـذ والثالزــاء مــً ًــ  مـذيش الصــىذوم. نصــ  او غىــذ ا

  عػش الىحذة دؾالم آخش يىم حػام  جا ي. ظيٍىن الاظالارداد

  :ؤكل غذد للىخذاث ؤو كُمتها ًجب ؤن ًمخلىها مالً الىخذاث ؤو ًبػها ؤو ٌعتردها 

o سياُ.  0: الحذ ألادوى للملىُت 

o سياُ.  1000: الحذ ألادوى لالشتران 

o سياُ.  1000: الحذ ألادوى لالشتران إلاطافي 

o سياُ.  1000: الحذ ألادوى لالظترداد 

 

  :مً نص  الػمي .يخم جميان جلذًم الؼلباث 
 
 هذيم العلب يذويا

  :ظــصخم جحىيــ  غىائــذ/ مصلـــ الاظــالارداد إلاــالٍأ الىحــذاث نصــ  ؤكصــوف فتــرة صمىُــت بــين الاظــترداد ودفــؼ غىائــذ الاظــترداد ملــاليي الىخــذاث

 إنكاُ الػم  في اليىم الشا ؼ الخا ي ليىم الخهىيم رو الػالنت. 

 

 د. سجل ماليي الىخذاث: 

  .يهىم مذيش الصىذوم بكغذاد سج  بمالٍأ الىحذاث وحكظه في اإلاملٌت 

  .غلا ملٌيت الىحذاث اإلاث خت قيه 
 
 ناظػا

 
 يػذ سج  مالٍأ الىحذاث دليال

 .يهىم مذيش الصىذوم بحكظ اإلاػلىماث آلاجيت في سج  مالٍأ الىحذاث يحذ ؤدوو 

o ظم مالَ الىحذاث وغىىاهه. ا 

o الخــاُ،  ؤو وظـــيلت  سنــم الهىيــت الىظىيــت إلاالـــَ الىحــذاث ؤو سنــم ؤلانامـــت ؤو سنــم جــىاص ظـــكشي ؤو سنــم ط جلــه الخجـــاسي بحعــب

 حػشيل ؤخشي جحذيذها الهيئت. 

o  .جيعيت مالَ الىحذة 

o اسيخ حكجي  مالٍأ الىحذاث في الكج . ج 

o  .بياهاث جميؼ الصكهاث اإلاخػلهت بالىحذاث الىي ؤجشاها ً  مالَ وحذاث 

o  .الشصيذ الخا ي لػذد الىحذاث )بما في رلَ ؤجضاء الىحذاث( اإلاملىيت لٍ  مالَ وحذاث 

o  .ؤي نيذ ؤو حو غلا الىحذاث اإلاملىيت لٍ  مالَ وحذاث 

  لكــج  مــالٍأ الىحــذاث إ ــا ؤي 
 
يٍــىن ســج  مــالٍأ الىحــذاث جــاهض إلاػايىــت الهيئــت غىــذ ظلبهــا رلــَ، يمــا يهــذم مــذيش الصــىذوم م خصــا

 غىذ العلب ) غلا ؤن يظهش رلَ اإلا خ  جميؼ اإلاػلىماث اإلاشجصعت بمالَ الىحذاث
 
 اإلاػني قهغ(.  مالَ للىحذاث مجاها

 بحيـ  يػٌـغ ا 
 
مـً هـزي  الثالثـت الكهـشةفـي  إل هـالخؿيـراث فـي اإلاػلىمـاث اإلاشـاس يهـىم مـذيش الصـىذوم بخحـذي  سـج  مـالٍأ الىحـذاث قـىسا

 اإلاادة. 

 

 :كبل ػشح الصىذوق مً كبل الػمُل  تؤمىاٌ الاشتران املدعلم.ـه

ان امــىاُ الاشــالاراى اإلاعــخلمت ظــىف حعــدثمش فــي الىدائــؼ الصىٌيــت وصــكهاث اظــىام الىهــذب واإلاترمــت مــؼ ظــشف خاضــؼ لخىظــيم م ظعــت الىهــذ الػشبــأ 

 او لهيئت سنابيت ممازلت إلا ظعت خاسج اإلاملٌتب ا ا حين وصُى رلَ الخذ الادوو مً اإلاصلـ اإلاعلىب لصذء غم  الصىذوم. العػىدي 
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 ىً ملذًش الصىذوق حمػهل ومذي جإثير غذم الىصٌى إلُه: و. ؤدوى خذ ًم

هـزي ال يىجذ حذ ؤدوو يىىي مذيش الصىذوم جمػه وجنضـؼ هـزي اإلاـادة بـإي حـاُ مـً ألاحـىاُ إ ـا الئحـت الصـىاديو الاظـدثماسيت وحػليمـاث الهيئـت فـي 

 الخصىص. 

 

اٌ 10 إلاحشاءاث الخصحُدُت الالصمت لظمان اظدُفاء مخؼلب ح.    دذ ؤدوى لصافي كُمت ؤصٌى الصىذوق:ظػىدي ؤو ما ٌػادلها ه مالًين ٍس

 ظيهىم مذيش الصىذوم بااللالازام بلىائو وحػليماث هيئت العىم اإلااليت في حاُ نامذ بعلب ؤي إجشاء جصخيمي مىه. 

 

 غ. الحاالث التي ًؤحل مػها الخػامل في الىخذاث ؤو ٌػلمل وإلاحشاءاث املخبػت في جلً الحاالث: 

  يجىص إلاذيش الصىذوم جإجي  جلصيت ؤي ظلب اظالارداد مً صىذوم الاظدثماس في الخاالث آلاجيت:  غملُاث الاظترداد:جإحُل 

o (  ؤو ؤيثـــــر مــــً صــــافي نيمــــت ؤصـــــُى 10إرا بلـــــ إجمــــا ي وعــــصت جميـــــؼ ظلصــــاث الاظــــالارداد إلاــــالٍأ الىحـــــذاث فــــي ؤي يــــىم حػامــــ )%

 الصىذوم. 

o  ؤي ؤصُى ؤخشي يملٌها الصىذوم.  ؤو في ألاظىام الخليجيتؤو  تالشئصعيالعػىديت العىم إرا جم حػليو الخػام  في 

o  بحيـــ  يخػعـــش اظـــالارداد ؤو جهـــىيم وحـــذاث ؤو فـــي ألاظـــىام الخليجيـــت الشئصســـني العـــػىدي العـــىم فـــي حـــاُ حـــذور صـــػىباث فـــي

 .  الصىذوم 

o  .في حاُ غذم جمًٌ الصىذوم مً بيؼ ألاظهم الىي يملٌها ألي ظ ب مً ألاظصاب الخاسجت غً إسادجه 

وظـــصخم جىكيـــز ظلصـــاث الاظـــالارداد فـــي ؤنـــشب يـــىم حػامـــ  الحـــو ممٌـــً، يمـــا ظـــصخم الخػامـــ  مـــؼ ظلصـــاث الاظـــالارداد اإلا جلـــت باليعـــصت والخىاظـــب، وظـــصخم 

 نشب قشصت ممٌىت. جحىي  مصلـ الاظالارداد إ ا حعاب اإلاشالارى في ؤ

 

 :جعصيــو اإلاشــالارى ألهظمــت ولــىائو الهيئــت ويــخم  يحــو إلاــذيش الصــىذوم سقــض ؤي ظلــب اشــالاراى فــي الصــىذوم فــي حــاُ غــذم  سفــع الاشــتران

 إسجاع نيمت الاشالاراى إ ا حعاب الػمي  خالُ زالزت ؤيام غم  مً جاسيخ جهذيم نيمت الاشالاراى. 

 :إرا ججــاوص حجــم الصــىذوم نيمــت يخػــزس ذيش الصــىذوم ونــل نصــُى ؤي ظلــب اشــالاراى يحــو إلاــ جدذًــذ العــلف ألاغلــى لحجــم الصــىذوق

ًاث اإلاذسجت مما نذ يػيو غمليت إداسة الصىذوم.   مػها الخصُى غلا حصت مىاظصت مً ؤظهم الشش

 

 ي. إلاحشاءاث  التي ًجشي بملخظاها اخخُاس ػلباث الاظترداد التي ظخؤحل: 

 مً الئحت صىاديو الاظدثماس الصادسة مً هيئت العىم اإلااليت.  61ألاحٍام اإلاىظمت لخإجي  غملياث الاظالارداد جنضؼ إ ا اإلاادة 

 

 خصائص الىخذاث: . 8

 الهيمت واإلاميزاث والخهىم.  مدعاويت فييىهعم الصىذوم لىحذاث 

 

ش. 9  : املداظبت وجلذًم الخلاٍس

ت:  ش املالُتل بما في رلً الفتراث املالُت ألاولُت والعىٍى  ؤ. املػلىماث املخػللت بالخلاٍس
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 بمـــا فـــي رلـــَ الهـــىائم اإلااليـــت العـــىىيت اإلاشاجػـــت( والخهـــاسيش العـــىىيت اإلاـــىجضة والخهـــاسيش  ظـــيهىم مـــذيش الصـــىذوم بكغـــذاد الخهـــاسيش العـــىىيت(

 إلاخعلصاث اإلا خو سنم )
 
( مً الئحـت صـىاديو الاظـدثماس، ويجـب غلـا مـذيش الصـىذوم جضويـذ مـالٍأ الىحـذاث طهـا غىـذ العلـب 5ألاوليت وقها

 دون ؤي مهاب . 

 مــً جهايــت قالاــرة الخهشيــش ورلــَ فــي ألامــايً وبالىظــائ  اإلاحــذدة فــي شــشوط 70ال جخجــاوص ) جخــاح الخهــاسيش العــىىيت ل جمهــىس خــالُ مــذة 
 
( يىمــا

 وؤحٍام الصىذوم ومزيشة اإلاػلىماث وفي اإلاىنؼ ؤلالٌالارووأ إلاذيش الصىذوم واإلاىنؼ ؤلالٌالارووأ للعىم. 

 ( ُمـــً جهايـــت قالاـــرة الخهشيـــش ور35حػـــذ الخهـــاسيش ألاوليـــت وجخـــاح ل جمهـــىس خـــال 
 
اإلاحـــذدة فـــي شـــشوط وؤحٍـــام لـــَ فـــي ألامـــايً وبالىظـــائ  ( يىمـــا

 الصىذوم ومزيشة اإلاػلىماث وفي اإلاىنؼ ؤلالٌالارووأ إلاذيش الصىذوم واإلاىنؼ ؤلالٌالارووأ للعىم. 

  :ظيهىم مذيش الصىذوم بكجاحت جهاسيش للمشالاريين جخضمً اإلاػلىماث آلاجيت 

o  .صافي نيمت ؤوص  وحذاث الصىذوم 

o يملٌها اإلاشالارى وصافي نيم ها.  غذد وحذاث الصىذوم الىي 

o ( ُمً ً  صكهت. 15سج  بالصكهاث الىي هكزها اإلاشالارى خال 
 
 (  يىما

o العـىت في رلَ ؤي شخ  جملَ الىحذاث خـالُ ) بما  يما يجب غلا مذيش الصىذوم إسظاُ  بيان ظىىي إ ا مالٍأ الىحذاث

 مـً جهايـت العـىت  (30غلـا مـذاس العـىت اإلااليـت خـالُ )اإلاػذ في شـإجها الصيـان( ي خـ  صـكهاث فـي وحـذاث الصـىذوم الػـام 
 
يىمـا

اإلااليـــت، ويجـــب ؤن يحخـــىي هـــزا الصيـــان ألاسبـــاح اإلاىصغـــت وإجمـــا ي مهابـــ  الخـــذماث واإلاصـــاسيل وألاحػـــاب اإلانصـــىمت مـــً مالـــَ 

ىد الاظــدثماس الىحــذاث والــىاسدة فــي شــشوط وؤحٍــام الصــىذوم ومــزيشة اإلاػلىمــاث، بادضــاقت إ ــا جكاصــي  لجميــؼ منالكــاث نيــ

 اإلاىصىص غل ها في الئحت صىاديو الاظدثماس ؤو في ششوط وؤحٍام الصىذوم ؤو مزيشة اإلاػلىماث. 

 

ش الصىذوق التي ٌػذها مذًش الصىذوق: ب.   ؤماهً ووظائل إجاخت جلاٍس

هـى مصـين فـي همـىرج قـخو الخعـاب إال إرا جـم إشـػاس يخم إسظاُ الخهاسيش غلا الػىىان التريذي و/ ؤو التريـذ ؤلالٌالارووـأ و/ ؤو الهـاجل و/ؤو الكـايغ يمـا 

 ج60مذيش الصىذوم بإي حؿيير في الػىىان. ويجـب إخعـاس مـذيش الصـىذوم بـإي ؤخعـاء خـالُ ظـخين) 
 
 مـً إصـذاس جلـَ الخهـاسيش و ( يىمـا

 
بػـذ رلـَ هىيميـا

. واإلاىنـؼ www.kasbcapital.saغلا مىنؼ مذيش الصـىذوم جصصو الخهاسيش الصادسة غً مذيش الصىذوم جهائيت وحاظمت. يما ظصخم جىقير هزي الخهاسيش 

 . www.tadawul.com.saؤلالٌالارووأ للعىم 

 

 م.2017دٌعمار  31صىذوق في شاحػت في نهاًت العىت املالُت للمالُت م كىائمج. ًلش مذًش الصىذوق بخىفير 

  

 غىذ ػلبها مً كبل ماليي وخذاث الصىذوق. 
ً
ت املشاحػت للصىذوق مجاها  د. ًلش مذًش الصىذوق بخىفير اللىائم املالُت العىٍى

 

  مجلغ إداسة الصىذوق:. 10

 ؤظماء ؤغظاء مجلغ إداسة الصىذوق:  . ؤ

 الػضب الشماسنت )سئصغ اإلاجلغ( ؤحمذ ظلمان  

 ) غصذالػضيض مصصو غلي الؿامذي )غضى ؾير معخه 

 غضى ؾير معخه ( غصذالكخاح ؤحمذ مجذي( 

   (غضى معخه ) الخشبأغصذهللا سجاء صالح 

http://www.tadawul.com.sa/
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  غضى معخه ( ؤبى الهيجاء قض  مىسنى غذهان( 

 

 هبزة غً مؤهالث ؤغظاء مجلغ إداسة الصىذوق: ب. 

 )ألاظخار/ ؤخمذ ظلمان الػضب الشماسكت )سئِغ املجلغ 

غلا شهادة الصٍالىسيىط في الخجاسة مً جامػت غين شمغ ، بادضاقت إ ا رلَ حاص  هائب الشئصغ الخىكيزي لششيت يعب اإلااليت حاص  

غام  12وهى غضى في جمػيت اإلاحللين اإلااليين اإلاػخمذيً في جىسوهخى، يىذا. ولذيه ؤيثر مً  2003غلا شهادة اإلاحل  اإلاا ي اإلاػخمذ مىز الػام 

 ظالميت في دُو مجلغ الخػاون الخليجي.في إداسة الصىاديو الخهليذيت واإلاخىاقهت مؼ الشش ػت ؤلا 

 )ض مصبذ غلي الغامذي )غظى غير معخلل  ألاظخار / غبذ الػٍض

 في إداسة اإلاحاقظ والصىاديو الاظدثماسيت الخهليذيت  13مذيش إداسة ألاصُى الاظدثماسيت اإلاٍلل لششيت يعب اإلااليت، لذيه خترة ؤيثر مً 
 
غاما

ؤلاظالميت حاص  غلا شهادة الصٍالىسيىط في الانخصاد مً جامػت اإلالَ ظػىد بالشياض، باالضاقت ا ا  مأها واإلاخىاقهت مؼ ؤحٍام الشش ػت

 الػذيذ مً الشهاداث والذوساث في الخحلي  الكني وؤظىام اإلااُ وإداسة اإلاحاقظ

 ألاظخار / ؤخمذ مجذي غبذالفخاح                     غظى 

 
 
صُى  ششيت يعب اإلااليت، حاص  غلا بٍالىسيىط ؤلانخصاد مً جامػت الهاهشة في مصش. لذيه خترة في إداسة ألا مذيش صىاديو  يػم  حاليا

 ظىىاث في مجاُ الخحلي  اإلاا ي وإداسة ؤلاظدثماساث في م ظعاث ماليت محليت.       3جضيذ غً 

 ؤبى الهُجاء               غظى معخلل مىسوف الذهخىس / غذهان فظل 

 غضى هيئت 
 
جامػت اإلالَ ظػىد بالشياض، حاص  غلا دسجت الذيخىساهكأ اإلااليت مً جامػت  –ًليت إداسة ألاغماُ  –الخذس غ يػم  حاليا

( و جامػت اليرمىى غلا الخىا ي. يما حص  EAMSم. ودسجىي ماجعخير في الخعىيش ؤلاداسي وؤلانخصاد مً جامػىي )1996قيصىا في الىمعا غام 

 م مً جامػت اليرمىى باألسدن في مجاُ ؤلانخصاد.1987غلا دسجت الصٍالىسيىط في غام 

 

 غظى معخلل         الحشبي    سحاء الذهخىس/ صالح غبذهللا 

 غضى هيئت الخذس غ 
 
جامػت اإلالَ ظػىد بالشياض،حاص  غلا دسجت الذيخىساة في اإلااليت مً جامػت  –ًليت إداسة آلاغماُ  –يػم  حاليا

م، ودسجت اإلااجعخير في إداسة ألاغماُ مً جامػت مدشجان في الىالياث اإلاخحذة الامشيٌيت 2004مشيٌيت و عٍىوعً في الىالياث اإلاخحذة الا 

 م1997جامػت اإلالَ ظػىد –الخاظب  ًليت غلىم–م،وبٍالىسيىط الػلىم في هظم اإلاػلىماث  2000

 ج. ؤدواس ومعؤولُاث ؤغظاء مجلغ إداسة الصىذوق: 

 حشم  مع ولياث ؤغضاء مجلغ إداسة الصىذوم غلا ظ ي  اإلاثاُ ال الخصش، آلاحأ: 

  .ق ها 
 
 اإلاىاقهت غلا جميؼ الػهىد والهشاساث والخهاسيش الجىهشيت الىي يٍىن الصىذوم ظشقا

 ( للمــادة 
 
 اإلاصــادنت غلــا ؤي جضــاسب مصــالح يكصــح غىــه مــذيش الصــىذوم وقهــا

 
مــً الئحــت صــىاديو ( 13ؤلاشــشاف، ومىــى ًــان رلــَ مىاظــصا

 الاظدثماس. 

   غلــا ألانــ  مــؼ معــ وُ اإلاعابهــت والالالاــزام )لجىــت اإلاعابهــت والالالاــزام( لــذي مــذيش الصــىذوم ومعــ وُ الخصليـــ غــً الاجخمــاع 
 
مــشجين ظــىىيا

 ؾع  ألامىاُ وجمىي  ؤلاسهاب لذيه، للخإيذ مً الالازام مذيش الصىذوم بجميؼ اللىائو وألاهظمت اإلاخصػت. 

 ىصيت يشقػها اإلاصكأ في حالت حػيصىه. إنشاس ؤي ج 

  .الخإيذ مً ايخماُ والالازام ششوط وؤحٍام الصىذوم ومزيشة اإلاػلىماث واإلاعدىذاث ألاخشي راث الػالنت بالئحت صىاديو الاظدثماس 
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 لشــشوط و ؤحٍــام الصــىذوم ومــزيشة 
 
اإلاػلىمــاث  الخإيــذ مــً نيــام مــذيش الصــىذوم بمعــ ولياجه بمــا يحهــو مصــ خت مــالٍأ الىحــذاث وقهــا

 واإلاعدىذاث راث الػالنت، ونشاساث ال جىت الششغيت وؤحٍام الئحت صىاديو الاظدثماس. 

  .الػم  بإماهت وإلاص خت صىذوم الاظدثماس ومالٍأ الىحذاث قيه 

  .َما لم يصذي ؤحذ العشقين غذم الشؾصت بزل 
 
 مذة غضىيت مجلغ إداسة الصىذوم  ي خمغ ظىىاث وجخجذد جلهائيا

 

 د. ميافأث وبذالث ؤغظاء مجلغ إداسة الصىذوق: 

 جٍىن اإلاٍاقأث اإلااليت ألغضاء مجلغ إداسة الصىذوم غلا الىحى الخا ي: 

 ( 20.000مٍاقإة ظىىيت بهيمت  )ُسيا 

 .لً يخهاينى ؤغضاء مجلغ إداسة الصىذوم مً اإلاىظكين في الششيت ؤي مٍاقأث ؤو بذالث هظير غضىي هم في مجلغ إداسة الصىذوم  

  جىص ــؼ الشظــىم اإلاعــخحهت غلــا الصــىذوم  شــٍ  جىاظــبي غلــا ؤيــام العــىت، ويــخم دقــؼ الشظــىم الكػليــت ألغضــاء مجلــغ ؤلاداسة اإلاعــخهلين

 شهش.  12وؾير اإلاعخهلين مً ؾير مىظكأ الششيت ً  

  .بادضاقت إ ا جٍاليل العكش إرا دغذ الخاجت لخضىس الاجخماغاث ألغضاء مجلغ ؤلاداسة 

 

 إي حػاسض مخدلم ؤو مدخمل بين مصالح غظى مجلغ إداسة الصىذوق ومصالح الصىذوق: هـ. بُان ب

يهــىم مجلــغ إداسة الصــىذوم بادشــشاف غلــا ؤي جضــاسب للمصــالح وحعــىيخه، ويجــب غلــ هم بــزُ الػىايــت والخــشص ججــاي مــالٍأ الىحــذاث، بادضــاقت  

عشيهـت اإلاىاظــصت ويضـمً مــذيش الصـىذوم غــذم مماسظـت ؤي مــً جا ػيــه ألي إ ـا رلــَ بـزُ ؤنصــنى جهـذ ممٌــً لخـ  جضــاسب اإلاصـالح  بحعــً الىيــت بال

غم  يىعىي غلا حػاسض للمصالح وفي حاُ وشىء ؤي جضاسب جىهشي بين مصالح مذيش الصىذوم ؤو مص خت مذيش الصـىذوم مـً الصـاظً ومصـالح 

ًامــ  إلاجلــغ إداسة الصــىذوم فــي ؤنــشب ونــذ ؤي صــىذوم اظــدثماس يــذيشي ؤو حعــاب غميــ  آخــش قعــيهىم مــذيش الصــىذوم بادقصــاح غــً رلــَ   شــٍ  

 ممًٌ. 

 

اث ؤغظاء مجلغ إداسة الصىذوق في صىادًم الاظدثماس ألاخشي:   و. غظٍى

 الصىاديو ألاخشي الىي يخى ا مجلغ إداسة الصىذوم إداستها: 

صىذوم يعب اإلاشن لالظهم  صىذوم يعب للمشابحت صىذوم يعب للخىص ػاث ألاظماء

 العػىديت

ظلمان الػضب ؤحمذ 

 الشماسنت
 سئصغ اإلاجلغ سئصغ اإلاجلغ سئصغ اإلاجلغ

 غضى ؾير معخه  غضى ؾير معخه  غضى ؾير معخه  غصذالػضيض مصصو الؿامذي

 غضى ؾير معخه  غضى ؾير معخه  غضى ؾير معخه  ؤحمذ مجذي غصذالكخاح

 - غضى معخه  غضى معخه  غذهان قض  ابى الهيجاء

 - غضى معخه  معخه غضى  صالح غصذهللا الخشبأ

 

 لجىت الشكابت الششغُت: . 11

 ؤ. ؤظماء ؤغظاء اللجىت الششغُت ومؤهالتهم: 
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 ظدخى ا الهيئت الششغيت الخاليت لششيت يعب اإلااليت الخإيذ مً معابهت ؤوشعت الصىذوم مؼ ؤحٍام الشش ػت ؤلاظالميت وجخم مشاجػت مػامالث

  الهيئت هم:الصىذوم مً نص  الهيئت الششغيت، وؤغضاء 

  الشُخ الذهخىس / مدمذ غلي اللشي 

.
 
 ؤظخار الانخصاد ؤلاظالمأ في جامػت اإلالَ غصذالػضيض بجذة ظابها

 خصير في اإلاجمؼ الكههي ؤلاظالمأ الذو ي .

 غضى اإلاجلغ الششعي في هيئت اإلاػايير للصىىى ؤلاظالميت في الصحشيً.

 غضى وسئصغ للهيئاث الششغيت في غذد مً اإلا ظعاث اإلااليت في اإلاملٌت وغلا اإلاعخىي الػالمي 

 ؤلل الػذيذ مً الٌخب حُى الخذماث اإلاصشقيت ؤلاظالميت والانخصاد ؤلاظالمأ.

 حائض غلا جائضة الصىَ ؤلاظالمأ للخىميت في اإلاصشقيت ؤلاظالميت

 :ؤدواس ومعؤولُاث لجىت الشكابت الششغُت ب.

  .مشاجػت صيـ غهىد الخمىي  والاجكانياث الىي جهذمها الششيت لػمالدها للخإيذ مً مىاقه ها للمهخسنى الششعي 

 .مشاجػت إجشاءاث إوشاء الخمىي  والخىكيز ومػالجت حاالث الخػثر ...إلخ، والخإيذ مً غذم اشخمالها غلا ؤي محظىس ششعي 

 ب الششغيت لألغمالها.ؤلاجابت غً اظخكعاساث الششيت اإلاخػلهت بالجىاه 

 .ىي العىىي  جهذيم بيان الًض

 .ًاث اإلاعخىقيت للمخعلصاث الششغيت لالظدثماس في ؤظهمها  جهذيم نائمت بالشش

 .إصذاس شهادة ظىىيت بىاء غلا مشاجػت ؤغماُ الششيت جىجه إ ا مالى الششيت  شإن اهضصاط ؤغماُ الششيت مً الىاحيت الششغيت 

 ج. ميافأث ؤغظاء لجىت الشكابت الششغُت: 

ًاملت واإلاصاسيل ألاخشي )إرا دغذ  10.000ظيحص  ؤغضاء ال جىت الششغيت مجخمػين غلا مٍاقإة ظىىيت نذسها  ، مؼ جٍلكت العكش وؤلانامت 
 
سياال

وظـــخىصع الشظـــىم اإلاعـــخحهت غلـــا الصـــىذوم  شـــٍ  جىاظـــبي غلـــا ؤيـــام العـــىت ويـــخم دقـــؼ الشظـــىم اإلاعـــخحهت ألغضـــاء الخاجـــت( لخضـــىس الاجخماغـــاث 

وظــيٍىن إلاــذيش الصــىذوم الخــو فــي حؿييــر ؤغضــاء ال جىــت  ػــذ إخعــاس هيئــت العــىم اإلااليــت بــزلَ، وظــصخم إشــػاس   شــٍ  سبــؼ ظــىىي ال جىــت الشــشغيت 

 مالٍأ الىحذاث بزلَ. 

 

املؼبلــت لخدذًــذ شــشغُت ألاصــٌى املػــذة لالظــدثماس واملشاحػــت الذوسٍــت لخلــً ألاصــٌى وإلاحــشاءاث املخبػــت فــي خــاٌ غــذم الخىافــم مــؼ د. املػــاًير 

 املػاًير الششغُت:

 جلالازم يعب باالظدثماس في العشوحاث ألاوليت الىي جىعصو غل ها الضىابغ الخاليت:

. - ؤ
 
 ؤن يٍىن وشاط الششيت مصاحا

% مـً 5% مً إجما ي اإلاىجىداث، وؤال جضيذ جٍلكت الخمىي  اإلاحشم ؤو ؾيرها مً اإلاصشوقاث اإلاحشمت غلـا 30الخمىي  اإلاحشم غلا ؤال يضيذ إجما ي  -ب

 إجما ي اإلاصشوقاث. 

مــً إجمــا ي  %5% مــً إجمــا ي اإلاىجــىداث، وؤال جضيــذ ؤلايــشاداث اإلاحشمــت مــً جلــَ الاظــدثماساث غلــا 30ؤال يضيــذ إجمــا ي الاظــدثماساث اإلاحشمــت غلــا  -جـــ

 ؤلايشاداث.

 الالالازام بالخعهير )يما هى مىضح في مىهج الخعهير ؤدهاي(.-د
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 :الخعهير 

 جهؼ معئىليت احدعاب مصالـ الخعهير وإخشاجها غلا يعب جحذ إششاف الهيئت الششغيت.  -1

ًاث حعب الخعىاث الخاليت:-2  يحذد مصلـ الخعهير ورلَ بكح  الهىائم اإلااليت العىىيت للشش

o ذ الذخ  ؾير اإلاششوع الزي حصلذ غليه الششيت.جحذي 

o .نعمت إجما ي هزي ؤلايشاداث غلا غذد ألاوسام اإلااليت للششيت لىحص  غلا هصصب العهم مً الذخ  ؾير اإلاششوع 

o .ضشب هصصب العهم مً الذخ  ؾير اإلاششوع في غذد ألاوسام اإلااليت الىي يمخلٌها الصىذوم مً هزي الششيت 

o ًاث.جٌشاس الػمليت هكعه  ا في جميؼ الشش

o .جحىي  جميؼ مصالـ الخعهير لخعاب الخترغاث في الصىَ جحذ إششاف إداسة الشنابت الششغيت 

 :الشنابت الذوسيت غلا الصىذوم 

ًاث اإلاملىيـت غـً  ًاث العـػىديت اإلاعـاهمت  شـٍ  دوسي للخإيـذ مـً جىاقههـا مـؼ الضـىابغ الشـشغيت، وفـي حـاُ خـشوج ؤي مـً الشـش جخم دساظـت الشـش

  يت.الضىابغ الششغيت ؤغالي قخلالازم يعب ب يؼ ما جملٌه مً ؤوسانها اإلااليت في ؤنشب ونذ بحي  ال يٍىن في رلَ إضشاس بٌعب وال بالعىم اإلاال

 

 مذًش الصىذوق: .12

 اظم مذًش الصىذوق: ؤ. 

 ششيت يعب اإلااليت

 

 سكم الترخُص الصادسة غً هُئت العىق املالُت: ب. 

لخهــذيم خــذماث ؤلاداسة وجهــذيم اإلاشــىسة والخكــظ والالارجصــب   07062-37مشخصــت مــً نصــ  هيئــت العــىم اإلااليــت جــشخي  سنــم  شــشيت يعــب اإلااليــت

 والخػام  بصكت ؤصي  في الاواسم اإلااليت

 

 سجل وغىىان الػمل ملذًش الصىذوق:الػىىان املج. 

اإلاىنـــــــــؼ ؤلالٌالارووـــــــــأ  0112110040، قـــــــــايغ 0112110044هـــــــــاجل  11372الشيـــــــــاض  395737شـــــــــاسع الػليـــــــــا الػـــــــــام، ص.ب.  –مذيىـــــــــت الشيـــــــــاض 

www.kasbcapital.sa . 

 

خ الترخُص الصادس غً هُئت العىق املالُت:   د. جاٍس

 م04/06/2007بخاسيخ  بذؤث الششيت مماسظت ؤغمالها قىس الخصُى غلا جشخي  هيئت العىم اإلااليت بخاسيخ 

 

 هـ. بُان سؤط املاٌ املذفىع ملذًش الصىذوق: 

  .سياُ ظػىدي 230.000.000 ي ششيت معاهمت ظػىديت مؿلهت  بشؤط ماُ  يعب اإلااليتششيت 

 

 و. ملخص باملػلىماث املالُت ملذة الصىذوق مؼ جىطُذ إلاًشاداث وألاسباح للعىت املالُت العابلت. 

 31/12/2018 الصىذ
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 (1,064,181) ؤلايشاداث

 (731,340.00) اإلاصاسيل

ًاة  0 الض

 (521ب795ب1) صافي الذخ 

 

 ص. ؤوشؼت الػمل الشئِعت ليل غظى مً  ؤغظاء مجلغ إداسة الصىذوق )بخالف جلً ألاوشؼت املشجبؼت بإغماٌ مذًش الصىذوق(. 

 الػضب الشماسنت ؤحمذ ظلمان 

 هائب الشئصغ الخىكيزي لششيت يعب اإلااليت

 غصذ الػضيض مصصو غلي الؿامذي 

 لششيت يعب اإلااليتمذيش إداسة ألاصُى الاظدثماسيت اإلاٍلل 

 ألاظخار / ؤحمذ مجذي غصذالكخاح    

 مذيش صىاديو  

  /غضى معخه    الخشبأ غصذهللا صالحالذيخىس 

 غضى هيئت الخذس غ بٍليت إداسة ألاغماُ بجامػت اإلالَ ظػىد 

  /غضى معخه   ابى الهيجاء قض  غذهانالذيخىس 

 غضى هيئت الخذس غ بٍليت إداسة ألاغماُ بجامػت اإلالَ ظػىد 

 ألادواس واملعؤولُاث والىاحباث الشئِعُت ملذًش الصىذوق فُما ًخػلم  بصىذوق الاظدثماس: ح.

  الصىذوم إلاص خت مالٍأ الىحذاث بمىجب ؤحٍام الئحت صىاديو الاظدثماس الئحـت  ألاشـخاص اإلاـشخ  لهـم شـشوط وؤحٍـام يػم  مذيش

 صىذوم ومزيشة اإلاػلىماث(. ال

  يلالاــزم مــذيش الصــىذوم بجميــؼ اإلاصــادت والىاجصــاث الىــي هصــذ غل هــا الئحــت ألاشــخاص اإلاــشخ  لهــم بمــا فــي رلــَ واجــب ألاماهــت ججــاي مــالٍأ

 .  الىحذاث، والزي يخضمً الػم  بما يحهو مصالخهم وبزُ الخشص اإلاػهُى

  :قيما يخػلو بصىاديو الاظدثماس، يٍىن مذيش الصىذوم مع وال غً الهيام باآلحأ 

o  .إداسة الصىذوم 

o  .غملياث الصىذوم بما في رلَ الخذماث ؤلاداسيت للصىذوم 

o .ظشح وحذاث الصىذوم 

o ًاملـــت  الخإيـــذ مـــً دنـــت شـــشوط وؤحٍـــام الصـــىذوم و مـــزيشة اإلاػلىمـــاث )ورلـــَ قيمـــا يخػلـــو بالصـــىذوم الػـــام( وايخمالهـــا وؤجهـــا 

 وواضخت وصخيحت وؾير مضللت. 

  غــً الالالاــزام بإحٍــام الئحــت صــىاديو الاظــدثماس ظــىاء ؤدي معــ ولياجه وواجصاجــه  شــٍ  مصاشــش ؤم ًلــل طهــا 
 
يػــذ مــذيش الصــىذوم معــ وال

 جهت خاسجيت بمىجب ؤحٍام الئحت صىاديو الاظدثماس والئحت ألاشخاص اإلاشخ  لهم. 



23 
 

  
 
ججــاي مــالٍأ الىحــذاث غــً خعــائش الصــىذوم الىاجمــت  عــ ب احخيــاُ ؤو إهمــاُ ؤو ظــىء جصــشف ؤو جهصــير يػــذ مــذيش الصــىذوم معــ وال

 اإلاخػمذ. 

  اث الصــىذوم، وضــمان ظــشغت الخػامــ  إلانــاظش الىــي جــ زش فــي اظــدثماس ايجــب غلــا مــذيش الصــىذوم ؤن يضــؼ العياظــاث وؤلاجــشاءاث لشصــذ

  ػمليت جهىيم اإلاناظش  شٍ  ظىىي غلا ألان .  مػها غلا ؤن جخضمً جلَ العياظاث وؤلاجشاءاث الهيام

  .يعصو مذيش الصىذوم بشهامو مشانصت اإلاعابهت والالالازام لٍ  صىذوم اظدثماس يذيشي، وؤن يضود الهيئت بيخائو الخعصيو غىذ ظلبها 

 ػشف ثالث مً حاهب مذًش الصىذوق فُما ًخػلم بصىذوق الاظدثماس: بها  غ. املهام التي ولف

ًاآلحأ:   يخػام  صىذوم الاظدثماس مؼ ظشف زال  ورلَ للهيام باإلاهام اإلانىلت له، وهم 

  .ؤمين الخظ للهيام بمهام الخكظ 

  .اإلاحاظب الهاهىوأ للهيام بمهام الخذنيو واإلاشاجػت 

  .الهيئت الششغيت للهيام بمهام مشانصت الصىذوم مً حي  الالازامه بالضىابغ الششغيت 

  للهيــام بمهــام مخا ػــت ومشانصــت ؤداء الصــىذوم والخإيــذ مــً نيــام مــذيش الصــىذوم بمعــ ولياجه بمــا يحهــو مصــ خت  مجلــغ إداسة الصــىذوم

 لششوط وؤحٍام الصىذوم ومزيشة اإلاػلىماث واإلاعدىذاث راث الػالنت، وؤحٍام الئحت صىاديو الاظدثماس. 
 
 مالٍأ الىحذاث وقها

 

تل ؤو مً املمىً ؤن جخػاسض مؼ ؤوشؼت صىذوق الاظدثماس: ي. ؤوشؼت غمل ؤو مصالح ؤخشي ملذًش الصىذوق جمث  ل ؤهمُت حىهٍش

 ال يىجذ. 

 

 ن. ألاخيام املىظمت لػٌض مذًش الصىذوق ؤو اظدبذاله: 

 لخػيـــين مـــذيش صـــىذوم بـــذي  لـــزلَ مـــذيش الصـــىذوم قيللهيئـــت حـــو غـــُض مـــ 
 
ا يخػلـــو بالصـــىذوم الاظـــدثماسي واجنـــار ؤي إجـــشاء جـــشاي مىاظـــصا

 الصىذوم ؤو ؤ
 
 ورلَ في حاُ ونىع ؤي مً الخاالث آلاجيت: جنار ؤي جذبير ؤخش جشاي مىاظصا

o  .جىنل مذيش الصىذوم غً مماسظت وشاط ؤلاداسة دون إشػاس الهيئت  بزلَ بمىجب الئحت ألاشخاص اإلاشخ  لهم 

o  .إلؿاء جشخي  مذيش الصىذوم في مماسظت وشاط ؤلاداسة ؤو سخصه ؤو حػليهه مً نص  الهيئت 

o  ظلب إ ا الهيئت مً مذيش الصىذوم دلؿاء جشخي  في مماسظت وشاط  ؤلاداسة. جهذيم 

o ث الهيئت ؤن مذيش الصىذوم نذ ؤخ  ؤإرا س–  
 
 بالالازام الىظام ؤو لىائحه الخىكيزيت.  - شٍ  جشاي الهيئت جىهشيا

o   وقاة مذيش اإلاحكظت الاظدثماسيت الزي يذيش ؤصُى صىذوم الاظدثماس ؤو عجضي ؤو اظخهالخه مؼ غذم وجىد شخ  آخش مكـج

 لذي مذيش الصىذوم نادس غلا إداسة ؤصُى صىذوم الاظدثماس ؤو ؤصُى الصىاديو الىي يذيشها مذيش اإلاحكظت. 

  راث ؤهميت جىهشيت.  ؤجها –بىاء غلا ؤ ظغ مػهىلت  –ؤي حالت ؤخشي جشي الهيئت 

 ( مـً هـزي اإلاـادة خـالُ 5يجب غلا مذيش الصىذوم إشػاس الهيئـت بـإي مـً الخـاالث الـىاسدة ريشهـا فـي الكهـشة الكشغيـت )( مـً الكهـشة )ألاو ـا

 يىمين مً حذوثها. 

  للكهــشة )ألاو ــا( مــً هــزي اإلاــادة، قيخػــين غلــا مــذيش الصــىذوم 
 
ًامــ  مــً ؤجــ  إرا ماسظــذ الهيئــت ؤيــا مــً صــالحياتها وقهــا الخػــاون  شــٍ  

 ألاو ـا  مـً حػيـين مـذيش الصـىذوم  (60اإلاعاغذة غلا حعهي  الىه  العلغ للمع ولياث إ ا مذيش الصىذوم الصذي  ورلَ خالُ الـ )
 
يىما
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 لخهذيش الهيئت اإلاحض، إ ـا مـ
 
 ووقها

 
ًان رلَ ضشوسيا ومىاظصا ذيش الصـىذوم الصذي . ويجب غلا مذيش الصىذوم اإلاػضوُ ؤن ييخه  حيثما 

 الصذي  جميؼ الػهىد اإلاشجصعت بصىذوم الاظدثماس ري الػالنت. 

 ؤمين الحفظ: . 13

 اظم ؤمين الحفظ: ؤ. 

  ششيت الجضيشة لألظىام اإلااليت 

 

 سكم الترخُص الصادس غً هُئت العىق املالُت: ب 

  07076-37مشخصت مً هيئت العىم اإلااليت بشنم  

 

 مين الحفظ: أل الػىىان املسجل وغىىان الػمل ج.

 اإلاملٌت الػشبيت العػىديت هاجل 11455الشياض  20438ص.ب. 

+966 11 2256000   : اإلاىنؼ الٌالارووأ www.aljaziracapital.com.sa. 

  

خ الترخُص الصادس غً هُئت العىق املالُت: د.  جاٍس

  22/07/2007 بذؤث الششيت مماسظت ؤغمالها قىس الخصُى غلا جشخي  هيئت العىم اإلااليت بخاسيخ 

 

 هـ. ألادواس ألاظاظُت ومعؤولُاث ؤمين الحفظ: 

  
 
 ألحٍــام الئحــت صــىاديو الاظــدثماس، ظــىاء ؤدي معــ ولياجه  شــٍ  مصاشــش ؤم ًلــل طهــا ظشقــا

 
 غــً الالازاماجــه وقهــا

 
يػــذ ؤمــين الخكــظ معــ وال

 بمىجب ؤحٍام الئحت صىاديو الاظدثماس ؤو الئحت ألاشخاص اإلاشخ  لهم. زالث
 
 ا

  ججـــاي مـــذيش الصــــىذوم ومـــالٍأ الىحـــذاث غـــً خعــــائش الصـــىذوم الىاجمـــت  عــــ ب احخيـــاُ ؤو إهمـــاُ ؤو ظــــىء 
 
يػـــذ ؤمـــين الخكـــظ معــــ وال

 جصشف ؤو جهصيري اإلاخػمذ. 

  غً حكظ ؤصُى الصىذوم وحماي ها لصالح مالٍأ الىحذاث، وهى مع وُ يزلَ غً اجنار جميؼ ؤلاجشاءاث 
 
يػذ ؤمين الخكظ مع وال

 قيما يخػلو بحكظ ؤصُى الصىذوم. ؤلاداسيت الالصمت 

 

 :
ً
 ثالثا

ُ
 و. املهام التي ولف بها ؤمين الحفظ ػشفا

 ال يىجذ 

 

 و اظدبذاله: ص. ألاخيام املىظمت لػٌض ؤمين الحفظ ؤ

 
 
 في حاُ ونىع ؤي مً الخاالث آلاجيت:  للهيئت غُض ؤمين الخكظ اإلاػين مً مذيش الصىذوم ؤو اجنار ؤي جذبير جشاي مىاظصا

  .جىنل ؤمين الخكظ غً مماسظت وشاط الخكظ دون إشػاس الهيئت بزلَ بمىجب الئحت ألاشخاص اإلاشخ  لهم 

  .إلؿاء جشخي  ؤمين الخكظ في مماسظت وشاط الخكظ ؤو سخصه ؤو حػليهه مً نص  الهيئت 

  .جهذيم ظلب إ ا الهيئت مً ؤمين الخكظ دلؿاء جشخي  في مماسظت وشاط الخكظ 

   إرا سؤث الهيئت ؤن ؤمين الخكظ نذ ؤخ–  
 
 بالالازام الىظام ؤو لىائحت الخىكيزيت.  - شٍ  جشاي الهيئت جىهشيا

 ُؤجها راث ؤهميت جىهشيت.  –بىاء غلا ؤظغ مػهىلت  –ؤخشي جشي الهيئت  ؤي حا 

 
 
 للكهـــشة )ألاو ـــا( مـــً هـــزي اإلاـــادة، قيجـــب غلـــا مـــذيش الصـــىذوم اإلاػنـــي ث غيـــين ؤمـــين حكـــظ بـــذي  وقهـــا

 
 إرا ماسظـــذ الهيئـــت ؤيـــا مـــً صـــالحياتها وقهـــا

ًامـــ  مـــً ؤجـــ  اإلاعـــاغذة غلـــا حعـــهي  الىهـــ  العـــلغ لخػليمـــاث الهيئـــت، يمـــا يخػـــين غلـــا مـــذيش الصـــىذوم وؤمـــين الخكـــظ اإلاػـــضوُ  الخػـــاون  شـــٍ  

( يىمـا ألاو ــا مـً حػيــين ؤمـين الخكــظ الصـذي ، ويجـب غلــا ؤمـين الخكــظ اإلاػـضوُ ؤن يىهــ ، 60للمعـ ولياث إ ـا ؤمــين الخكـظ الصــذي  ورلـَ خــالُ الــ)

 لخهذيش الهيئت اإلاحض، إ ا ؤمين الخكظ 
 
ًان رلَ ضشوسيا ومىاظصا ووقها  الصذي  جميؼ الػهىد اإلاشجصعت بصىذوم الاظدثماس ري الػالنت. حيثما 

 

 معدشاس الاظدثماس: . 14
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 ال يىجذ. 

 

 املىصع: . 15

 ال يىجذ. 

 

 : اللاهىوياملداظب . 16

 اظم املداظب اللاهىوي:ؤ. 

ًاي محاظصىن ومشاجػىن ناهىهيىن   (91جشخي  سنم ) الخشاشني وشش

 

 الػىىان املسجل وغىىان الػمُل للمداظب اللاهىوي ب. 

 اإلاملٌت الػشبيت العػىديت 8206ص ب  14482الشياض 

 966-11-874-8600، قايغ: 966-11-874-8500هاجل: 

 

 ج. ألادواس ألاظاظُت واملعؤولُاث للمداظب اللاهىوي: 

  .يػين اإلاحاظب الهاهىوأ مً نص  مذيش الصىذوم ورلَ للهيام  ػمليت اإلاشاجػت 

 ( ؤشـهش نصـ  جهايـت ظــيخه اإلااليـت، قيجـب فـي هــزي الخالـت الهيـام  ػمليـت اإلاشاجػــت 9إرا مسـنى غلـا جإظـصغ الصــىذوم الػـام مـذة جضيـذ غلــا )

 .  بأهايت الػام ألاُو

 ( ؤشه9إرا مسنى غلا جإظصغ الصىذوم الػام مذة ) ش ؤو ؤن  نصـ  جهايـت ظـيخه اإلااليـت، قيجـىص فـي هـزي الخالـت  الهيـام  ػمليـت اإلاشاجػـت فـي

 جهايت العىت اإلااليت الىي جل ها. 

 

 مػلىماث ؤخشي: . 17

إن العُاظــاث وإلاحــشاءاث التــي ظــخدبؼ ملػالجــت حػــاسض ملصــالح وؤي حػــاسض مصــالح مدخمــل و/ ؤو فػلــى ظــِخم جلــذًم غىــذ ػلبهــا مــً كبــل ؤ. 

 الجمهىس ؤو ؤي حهت سظمُت دون ملابل. 

 

 املخػللت بها:  الخاصت واملػلىماث الػمىالثششح ظُاظت مذًش الصىذوق بشإن الخخفُظاث ب. 

يهــش الػميــ  ويىاقــو غلــا ؤهــه يجــىص للشــشيت الــذخُى فــي جشجصصــاث الػمىلــت الخاصــت، بحيــ  جحصــ  بمىجصــه الشــشيت مــً وظــيغ غلــا ظــلؼ وخــذماث 

إضاقيت إ ا خذماث جىكيز الصكهاث مهاب  الػمىلت اإلاذقىغت غلا الصكهاث اإلاىجهت مً خالُ رلَ الىظيغ وفي هزي الخالـت يخػـين غلـا الشـشيت 

 لي: الخإيذ مما ي

  .ؤن يهذم الىظيغ اإلاػني إ ا الششيت خذمت الخىكيز بإقض  الششوط 

  الششيت. ؤن العلؼ ؤو الخذماث الىي جحص  غل ها الششيت يمًٌ اغخصاسها بذسجت مػهىلت إلاصالخت غمالء 

  الهائمت.ؤن مصلـ ؤي سظىم ؤو غمىلت يخم دقػها إ ا مهذم العلؼ ؤو الخذماث هى مصلـ مػهُى بالىظش إ ا الظشوف 

  

بت )إن وحذث(:   ج. املػلىماث املخػللت بالضواة و/ ؤو الظٍش

ًاة و الذخ    ظصخم جعصيو ضشيصت الهيمت اإلاضاقت حعب الالئحت الخىكيزيت لضشيصت الهيمت  . الصادسة غً هيئت الض

 

 مػلىماث وجفاصُل احخماع ماليي الىخذاث: د. 

  .يجىص إلاذيش الصىذوم الذغىي لػهذ اجخماع إلاالٍأ الىحذاث بمصادسة مىه 

 ( ُؤيام مً حعلم ظلب يخابأ مً ؤمين الخكظ. 10يذغى مذيش الصىذوم الجخماع مالٍأ الىحذاث خال ) 

 ( ُؤيـــام مـــً حعـــلم ظلـــب يخـــابأ مـــً مالـــَ ؤو ؤيثـــر مـــً مـــالٍأ الىحـــذاث الـــزيً 10يـــذغى مـــذيش الصـــىذوم الجخمـــاع مـــالٍأ الىحـــذاث خـــال )

غلــا ألانــ  مــً نيمــت وحــذاث الصــىذوم، ويجــب غلــا مــذيش الصــىذوم، ويجــب غلــا مــذيش الصــىذوم  %25مجخمػــين ؤو مىكــشديً  يملٍــىن 

 ومزيشة اإلاػلىماث. الى  غلا رلَ في ششوط وؤحٍام الصىذوم 

  ُجٍـــىن الـــذغىة الجخمـــاع مـــالٍأ الىحـــذاث بـــادغالن غـــً رلـــَ فـــي اإلاىنـــؼ ؤلالٌالارووـــأ إلاـــذيش الصـــىذوم واإلاىنـــؼ ؤلالٌالارووـــأ للعـــىم، وبكسظـــا

 نصـــ  21إشـــػاس يخـــابأ إ ـــا جميـــؼ مـــالٍأ الىحـــذاث وؤمـــين الخكـــظ( نصـــ  غشـــشة ؤيـــام غلـــا ألانـــ  مـــً الاجخمـــاع وبمـــذة ال جضيـــذ غـــً )
 
( يىمـــا
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جخمــاع ويجــب ؤن يحــذد ؤلاغــالن وؤلاشــػاس جــاسيخ الاجخمــاع ومٍاهــه وونخــه والهــشاساث اإلاهالارحــت، ويجــب غلــا مــذيش الصــىذوم حــاُ إسظــاُ الا 

 إ ا مالٍأ الىحذاث  ػهذ ؤي اجخماع إلاالٍأ الىحذاث إسظاُ وكخت إ ا الهيئت. 
 
 إشػاسا

 إال إرا حضشي غذد مـً مـال 
 
% غلـا ألانـ  مـً نيمـت وحـذاث 25ٍأ الىحـذاث يملٍـىن مجخمػـين ال يٍىن اجخماع مالٍأ الىحذاث صخيحا

 الصىذوم الػام ما لم جحذد ششوط وؤحٍام الصىذوم ومزيشة اإلاػلىماث وعصت ؤغلا. 

  ( ؤيـام. و ػـذ 5الثاوأ بمذة ال جه  غً )إرا لم يعخىف الىصاب اإلاىضح في الكهشة العابهت، قيجب غلا مذيش الصىذوم الذغىي الجخماع

ًاهذ وعصت الىحذاث اإلامثلت في الاجخماع.  الاجخماع  ؤيا 
 
 الثاوأ صخيحا

  .يجىص لٍ  مالَ وحذاث حػيين و يي  له لخمثيله في اجخماع مالٍأ الىحذاث 

  .يجىص لٍ  مالَ وحذاث ألداء بصىث واحذ في اجخماع مالٍأ الىحذاث غً ً  وحذة يمخلٌها ونذ الاجخماع 

  للضـىابغ يجىص غهذ اجخماغاث مالٍأ الىحذاث والا 
 
شالاراى في مـذاوالتها والخصـىيذ غلـا نشاساتهـا بىاظـعت وظـائ  الخهىيـت الخذيثـت وقهـا

 الىي جضػها الهيئت. 

 

 إلاحشاءاث املخبػت إلنهاء وجصفُت صىذوق الاظدثماس: هـ. 

   إرا سؾب مذيش الصىذوم فـي إجهـاء الصـىذوم الػـام، قيجـب غليـه إشـػاس الهيئـت ومـالٍأ الىحـذاث، يخابيـا بشؾصخـه فـي رلـَ نصـ  مـذة ال جهـ

 مً الخاسيخ اإلاضمؼ إجهاء الصىذوم الػام قيه، دون ؤلاخالُ  ششوط وؤحٍام الصىذوم ومزيشة اإلاػلىماث. 21غً )
 
 ( يىما

 إجهاء الصىذوم. إبالؽ ألاظشاف روو الػالنت غ ً 

  .جصكيه جميؼ ألاظهم في الصىذوم 

  .حعىيت جميؼ اإلاػامالث الخا ػت للصىذوم 

  .حزف ؤي مػلىماث غً الصىذوم في مىنؼ مذيش الصىذوم ؤو ؤي مىنؼ إلٌالارووأ آخش يمىنؼ جذاُو ومىنؼ هيئت العىم اإلااليت 

  .جحىي  الىهذ إلاالٍأ الىحذاث 

 ىظيغ. إؾالم حعاب الصىذوم الصىٍأ وال 

 

 و. إحشاءاث الشياوي: 

 يمًٌ مشاظلت مذيش الصىذوم في حاُ وجىد ؤي شٍىي غلا الػىىان اإلاىضح الخا ي :

 ششيت يعب اإلااليت الكشع الشئصسني في مذيىت الشياض 

  0112110044هاجل  11372الشياض  395737ص.ب. 

 info@kasbcapital.sa التريذ  ؤلالٌالارووأ

 920000757الشنم اإلاىحذ : 

دون مهاب  وفي حاُ حػزس  ويخىقش لذي مذيش الصىذوم إجشاءاث خاصت بمػالجت الشٍاوي و ي مخاحت في حاُ ظلبها مً مذيش الصىذوم بإي ونذ

إداسة شٍاوي اإلاعدثمشيً، يما  -لعىم اإلااليتيىم غم ، يحو إلاالَ الىحذي إيذاع شٍىاي لذي هيئت ا 30الىصُى ا ي حعىيت ؤو لم يخم الشد خالُ 

 مً جاسيخ إيذاع الشٍىي لذي 90يحو إلاالَ الىحذة إيذاع الشٍىي لذي لجىت الكص  في مىاصغاث ألاوسام اإلااليت  ػذ مسني مذة )
َ
( يىم جهىيميا

 .الهيئت، إال إرا اخعشث الهيئت مهذم الشٍىي بجىاص إيذاغها لذي ال جىت نص  اههضاء اإلاذة

 

 الجهت املخخصت بالىظش في ؤي هضاع هاشوئ مً ؤو غً الاظدثماس في صىادًم الاظدثماس: ص. 

 ليت. إن الجهت الهضائيت اإلانخصت بالىظش في ؤي هضاع هاشنئ مً ؤو غً الاظدثماس في صىاديو الاظدثماس  ي لجىت الكص  في مىاصغاث ألاوسام اإلاا

 

 كائمت املعدىذاث املخاخت ملاليي الىخذاث: ح.

 حشم  الهائمت غلا اإلاعدىذاث الخاليت: 

 مزيشة اإلاػلىماث 

  .ششوط وؤحٍام الصىذوم 

  .م خ  اإلاػلىماث الشئصعت 

 في مزيشة اإلاػلىماث )غهذ اإلاحاظب الهاهىوأ، غهذ ؤمين الخكظ، غهذ ال جىت الششغيت، غهىد ؤغضاء مجلغ ؤلاداسة(.  الػهىد اإلازًىسة 

  .الهىائم اإلااليت إلاذيش الصىذوم 
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 غ. ملىُت ؤصٌى الصىذوق: 

يش يخػهذ مذيش الصىذوم بإن ؤصُى صىذوم الاظدثماس مملىيت إلاالٍأ الىحذاث مجخمػين )ملٌيت مشاغت(، وال يجىص ؤن يٍـىن إلاـذيش الصـىذوم ؤو مـذ

صـت ق هـا، إال إرا ًـان مـذيش الصىذوم مً الصاظً ؤو ؤمين الخكظ مً الصاظً ؤو مهذم  اإلاشـىسة ؤو اإلاـىصع ؤي مصـ خت فـي ؤصـُى الصـىذوم ؤو ؤي معال

في  الصىذوم ؤو مذيش الصىذوم مً الصاظً ؤو  ؤمين الخكظ ؤو ؤمين الخكظ مً الصاظً ؤو مهذم اإلاشىسة ؤو اإلاىصع مالٍا لىحذاث الصىذوم، ورلَ

 طهــــزي اإلاعالصــــاث بمىجــــب ؤحٍــــام الئحــــت صــــىاديو الاظــــدثماس وؤقصــــح غأهــــا فــــي شــــشوط وؤحٍــــ
 
ام الصــــىذوم )ومــــزيشة حــــذود ملٌيخــــه، ؤو ًــــان معــــمىحا

 اإلاػلىماث ورلَ قيما يخػلو بالصىذوم الػام(. 

ل وكــذ ًؼلبهـا   –بشــيل مػلــٌى  –ي. ؤي مػلىمـت ؤخــشي مػشوفـتل ؤو ًيبنــي ؤن ٌػشفهـا مــذًش الصـىذوق ؤو مجلــغ إداسة الصـىذوق بشــيل مػلـٌى

 مــالىى الىخــذاث الحــالُىن ؤو املدخملــىن ؤو معدشــاسوهم املهىُــىنل ؤو مــً املخىكــؼ ؤن جخظــمىاه مــزهشة املػلىمــاث التــي ظــِخخز كــشاس الاظــدثماس 

 بىاء غلُه: 

 ال يىجذ. 

 

 فاءاث مً كُىد الئدت صىادًم الاظدثماس وافلذ غليها هُئت العىق املالُت ما غذا التي رهشث في ظُاظاث الاظدثماس ومماسظاجه. ن. إغ

 لم يحص  ولم يعلب مذيش الصىذوم ؤي إغكاءاث مً الئحت صىاديو الاظدثماس. 

 

ذ املشج  بؼت بإي ؤصٌى للصىذوق الػام الزي ًذًشه: ٌ. ظُاظاث مذًش الصىذوق فُما ًخػلم بدلىق الخصٍى

  مً الئحت صىاديو الاظدثماس الصادسة غً هيئت العىم اإلااليت  ما يلي: 53حعخىجب اإلاادة  

    صىذوم غام، الخصشف بما يحهو مصالح   يجب غلا مذيش الصىذوم غىذ مماسظت ؤو غذم مماسظت ؤي مً الخهىم اإلاشجصعت بإصُى ؤي

  مالٍأ الىحذاث.

   لصىذوم غام يذيشي ؤصُى  يجب غلا مذيش الصىذوم الهيام بالخا ي في شإن حهىم الخصىيذ )إن وجذث( اإلاشجصعت بإي  

  .وضؼ ظياظت مٌخىبت قيما يخػلو بحهىم الخصىيذ يػخمذها مجلغ إداسة الصىذوم  

  إلاا جهخضيه العياظت اإلاٌخىبت 
 
نص  مجلغ إداسة الصىذوم، وحكظ  اإلاػخمذة مً   مماسظت حهىم الخصىيذ ؤو الامخىاع مً مماسظ ها وقها

ًام  يىزو مماسظت حهىم    مماسظ ها وؤظصاب رلَ. الخصىيذ ؤو الامخىاع غً  سج  

   العياظــاث اإلاخػلهــت بحهــىم الخصــىيذ  غــً  يجــب غلــا مــذيش الصــىذوم الػــام ؤلاقصــاح فــي مىنػــه ؤلالٌالارووــأ ومىنــؼ العــىم ؤلالٌالارووــأ

ًاث  الىي يدصػها في الجمػياث  قيما يخػلو بٍ  صىذوم اظدثماس غام يذيشي اإلاذسجت، ورلَ  الػامت للشش

غــــــً .www.tadawul.com.saواإلاىنــــــؼ الشظـــــمي للعـــــىم  www.kasbcapital.saؤلالٌالارووـــــأ  همىنػـــــغلــــــا بكقصـــــاح  مــــــذيش الصـــــىذوم حيـــــ  ظـــــيهىم .

ًاث اإلاذسجت.   العياظاث اإلاخػلهت بحهىم الخصىيذ الىي يدصػها في الجمػياث الػامت للشش

 

 م. إنشاس مً مالَ الىحذاث: 

هـا وجـم لهذ نمذ/ نمىا بهشاءة الششوط وألاحٍام ومزيشة اإلاػلىماث واإلاالحو الخاصت بالصىذوم وقهم مـا جـاء طهـا واإلاىاقهـت غل هـا وجـم الخصـُى غل 

 كخت مأها والخىنيؼ غل ها: الخصُى غلا و

 الاظم: 

 الخاسيخ:    الخىنيؼ:

 

 

 

 

http://www.tadawul.com.sa/
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 الزئيست ملخص املػلىماث

  تصىذوق هعب للؼشوحاث ألاولُ

KASB IPO Fund 

 مفخىح مخىافم مع الظىابؽ الششعُت( عام )صىذوق إظدثماسي 

 

 

 

 

اٌ الععىدي عملت الصىذوق   الٍش

 مشجفع اإلاخاػشة دسحت اإلاخاػشة

 مؤشش هعب للؼشوحاث ألاولُت ؤلاسشادياإلاؤشش 

اٌ( 10000 الحذ ألادوى لالشتران اٌ )ألفٍش  ٍس

اٌ( 10000 الحذ ألادوى لالشتران ؤلاطافي اٌ ) ألف ٍس  ٍس

اٌ( 10000 الحذ ألادوى لالظترداد اٌ ) ألف ٍس  ٍس
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 املػلىماث الزئيسيت حىل صندوق الاستثمار: (أ)

 

 اسم صندوق الاستثمار: .1

 صىذوق اظدثماسي عام مفخىح() KASB IPO Fundللؼشوحاث ألاولُت هعب صىذوق 

 مىجش ألاهداف الاستثماريت للصندوق: .2

ل مً خالٌ الاظدثماس في الاهخخاب  صىذوق هعب للؼشوحاث ألاولُت هى صىذوق اظدثماسي مفخىح، يهذف إلى جىمُت أمىاٌ اإلاشترهين على اإلاذي الؼٍى

في الؼشوحاث ألاولُت للششواث الععىدًت والخلُجُت التي لم ًمض ي على إدساحها خمعت ظىىاث بشيل سئِس ي0 باالطافت الى ششواث العىق 

لُا والاهخخاباث في الششق الاوظؽ الععىدي و الصىا ت اإلاخذاولت في العىق الععىدي والاظىاق الخلُجُت والششق الاوظؽ وشماٌ افٍش دًم العلاٍس

لُا واإلاخىافلت مع الظىابؽ الششعُت اإلاحذدة مً كبل الهُئت الششعُت الخابعت لششهت هعب اإلاالُت وفي عملُاث أو صىادًم اإلاش  ابحت وشماٌ افٍش

خاػش هما ًحم للصىذوق بؤن ٌشترن في صىادًم مشابهت ومخىافلت مع الظىابؽ اإلاحذدة مً كبل اللجىت الششعُت الخابعت للششهت. هما اإلاخذهُت اإلا

شبح اإلاىصع ظِخم اجخار كشاس الاظدثماس في جلً الؼشوحاث ألاولُت وفم مجمىعت مً اإلاؤششاث اإلاالُت مثل: )مىشس الشبحُت، و العائذ على العهم، و ال

ت، وجىكعاث ألاسباح( ورلً لخحذًذ ألاوساق اإلاالُت راث العىائذ الجُذة واإلاىاصهت مابين العائذ واإلاخاػش لل اإلاخىكعت عهم، ومظاعف اللُمت الذفتًر

ؤظِغ فعىف لخحلُم أفظل عائذ، باإلطافت إلى دساظت ألاداء اإلاالي اإلاخىكع لخلً الششواث والاججاهاث العامت للعىق. وفي حاٌ الششواث حذًثت الخ

 ًخم الترهيز على دساظت ألاداء اإلاالي اإلاخىكع، ومذي كذسة الششهت على جىفُز خؼؼها.

 مىجش سياساث استثمار الصندوق وممارساجه:  .3

ىق ظىىاث. باالطافت الى ششواث الع 5ٌعدثمش الصىذوق في الؼشوحاث ألاولُت للششواث الععىدًت والخلُجُت و التي لم ًمع على إدساحها أهثر مً 

لُا والاهخخاباث في الششق الا  ت اإلاخذاولت في العىق الععىدي والاظىاق الخلُجُت والششق الاوظؽ وشماٌ افٍش وظؽ الععىدي و الصىادًم العلاٍس

لُا. إطافت إلى ؤلاظدثماس في عملُاث أوصىادًم اإلاشابحت اإلاخذهُت اإلاخاػش هما ًحم للصىذوق بؤن ٌشترن في صىادًم الؼشوحاث الاولُت  وشماٌ افٍش

  واإلاشخصت مً كبل هُئت العىق اإلاالُت واإلاخىافلت مع الظىابؽ اإلاحذدة مً كبل اللجىت الششعُت الخابعت للششهت
ً
 عاما

ً
. ظُلىم  اإلاؼشوحت ػشحا

م اهخلاء وششاء الاوساق اإلاالُت اإلاخىكع لها جحلُم اعلى العىائذ و / اوالا  لت وشؼت ورلً عً ػٍش سباح الشأظمالُت، بىاء مذًش الصىذوق بئداستها بؼٍش

ماث التي ًلىم بها مذًش الصىذوق والتي كذ جخخلف مً اظدثماس الخش.   على الذساظاث والخلٍى

 املخاطز املزجبطت باالستثماراث في صندوق الاستثمار: .4

ها صىذوق الاظدثماس وأي ظشوف مً فُما ًلي، كائمت للمخاػش الشئِعُت اإلاحخملت اإلاشجبؼت باالظدثماس في صىذوق الاظدثماس، واإلاخاػش اإلاعشض ل

 اإلاحخمل أن جؤزش في صافي كُمت أصٌى الصىذوق وعائذاجه:

مخاطز السىق: 

  ظببدثماس فببي ألاوساق ًجبب أن ٌعلببم اإلاشببترن أن الاظببدثماس فببي ظببىق ألاوساق اإلاالُبت بشببيل عببام ٌعخذببر مببً الاظببدثماساث راث اإلاخباػش اإلاشجفعببت، لببزا فببئن مخبباػش الا

م الخىصَع اإلاىاظب ألصٌى الصبىذوق  اإلاالُت أعلى مً ت، إال أن ظُاظت مذًش الصىذوق هي الخللُل مً جلً اإلاخاػش عً ػٍش غيرها مً باقي ألادواث الاظدثماٍس

 في الؼشوحاث ألاولُت.

 

املخاطز املزجبطت بالضىابط الشزغيت:

  بفئبت معُىبت مبً الشبشواث  دون غيرهبا. ممبا ًحبذ مبً جىصَبع أصبٌى إن ػبُعت اظبدثماساث الصبىذوق الشبشعُت ججعبل الاظبدثماس فبي الؼشوحباث ألاولُبت 
ً
محبذودا

 الصىذوق بشيل أوظع.

 

 مخاطز التغير في أسػار الصزف:
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  بباٌ إلببى العمببالث ألاخببشي وبببالعىغ، وعلُببه جيببىن اظببدثماساث الصببىذوق خاطببعت ببل الاظببدثماس مببً الٍش إلاخبباػش ٌعببدثمش الصببىذوق بعمببالث مخخلفببت ، وعىببذ جحٍى

 عش الصشف.الخغير في ظ

 ادة أو الىلص هدُجت للخغير في أظعاس الص  شف.إرا واهذ دفعاث ششاء الىحذاث بعملت غير عملت الصىذوق فئن اظدثماساث اإلاشترن كذ جخؤزش بالٍض

 

مخاطز غدم جنىع أصىل الصندوق ) مخاطز التركيز(

 يز على ششواث معُىت أو كؼاع واحذ حعب الحالت.ًخظع الاظدثماس في الصىذوق إلاخاػش عذم جىىع أصٌى الصىذوق ، حُث ًيىن التره

 

مخاطز هتائج التخصيص

 لعذد ألاوساق اإلاالُت التي ًمىً جخصُصها للصىذوق أزىاء عملُبت بىباء لبجل ألاوامبش، وجخظبع اظبدثماساث الصب
ً
ىذوق إلاخباػش عبذم ال ًخعذر مذًش الصىذوق طامىا

 ظتخماس به.الخخصُص، أو الخخصُص بيعبت أكل مً اإلابلغ اإلاؼلىب الا 

 

ب بها في السىق املاليت.
َ
ز في إدارج أسهم الشزكاث الـُمكتت

ّ
مخاطز التأخ

ؤزشة فببي اظببدثماساث جببشجبؽ اظببدثماساث الصببىذوق بمىعببذ إدساج ألاظببهم اإلاىخدببب بهببا فببي العببىق اإلاببالي، وكببذ ًحببذر جببؤخير فببي إداسج العببهم ممببا ٌعخذببر مببً اإلاخبباػش اإلابب

 الصىذوق.

 

طزوحاث الشزكاث صغيرة الحجم.مخاطز الاستثمار في 

ىؼبببم رلببً علببى الاهخخبباب فببي ألاوساق اإلاالُببت الصببادسة  بالشببشواث الىبيببرة، ٍو
ً
عنهببا، لببزا ًجببب أن ًيببىن  ٌعخذبر الاظببدثماس فببي الشببشواث الصببغيرة مشجفببع اإلاخبباػش ملاسهببت

 اإلاعدثمش على علم بهزه اإلاخاػش.

 

مخاطز متابػت املؤشز إلارشادي

ى مىاهبت اإلاؤشش ؤلاسشادي، ورلً لعذم اللذسة على الذخٌى في واحذ أو أهثر مً بىاء لجالث ألاوامش لبعع الششواث. هما أن الصىذوق عذم كذسة الصىذوق عل

 ٌعدثمش في ألاظىاق الخلُجُت والتي ال ًىؼبم عليها اإلاؤشش ؤلاسشادي الزي ًلِغ الؼشوحاث ألاولُت للششواث الععىدًت.

 

مخاطز اقتصادًت وسياسيت:

صعب على مذًش الصىذوق الخيبؤ بها أو الخخلص منها  .كذ جخؤزش أظىاق اإلااٌ بظشوف اكخصادًت عامت أو ظشوف ظُاظُت في اإلاىؼلت، ٍو

 

مخاطز أخزي:

 .ت  وحىد بُاهاث غير صحُحت في وششة ؤلاصذاس أو إغفاٌ بُاهاث حىهٍش

 ع  اث هُئت العىق اإلاالُت في هزا الصذد.جىكف عملُت مشاسهت الصىادًم في الؼشوحاث الاولُت، بعبب حغير حشَش

 .جباػؤ عملُت ؤلاصذاساث ألاولُت 

 

 لذي بىً محلي، وإن ػبُعت اظدثماس اإلاشبترن فبي الصبىذوق جيبىن باإلاشباسهت، أي
ً
أن جحلُبم ألاسبباح  وبشيل عام فئن اظدثماس اإلاشترن في الصىذوق ال ٌعذ إًذاعا

في الصىذوق.وبىاًءعلُه فئن مذًش الصىذوق ال ًلذم أي طماهاث بؤن الصىذوق ظىف ًحلم أهذافه  أوجحمل الخعائش ظخيىن حعب وعبت مشاسهت ول مشترن

ت. ولبً جيىن هىان أي طماهاث بحصٌى اإلاشخبشهين عبلى مبالغهم ألاصلبُت اإلاعدثمشة عىبذ الاظخبشداد أو عبىذ إهبببببببهاء ا  لصىذوق.الاظدثماٍس
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مخاطز الضزيبت والشكاة:

بُت و التي ًىؼبم بعظها على الاظدثماس في الصىذوق هفعه بِىما ًىؼبم البعع ألا إن عملُت  خش على الاظدثماس في الصىذوق جىؼىي على عذد مً اإلاخاػش الظٍش

اإلاخاح لعملُاث  بعع الحلائم و الظشوف التي مً اإلامىً أن جيىن أو ال جيىن راث صلت بمعدثمش بعُىه.. إن جىبذ الصىذوق لخلً الظشائب كذ ًللل مً الىلذ

شجبؼت الصىذوق و مً الخىصَعاث اإلاحخمل إحشائها على ماليي الىحذاث. إن أي طشائب ًخىبذها ماليي الىحذاث ظىف جللل بالظشوسة مً العائذاث اإلا

بُين بخصىص الظشائب ال ً اإلاخىكعين أن ًلىمىا باظدشاسة معدشاسيهم الظٍش تي جذخل في عملُت الاظدثماس في باالظدثماس في الصىذوق. ًخىحب على اإلاعدثمٍش

 الىحذاث و امخالهها و الخصشف فيها

 

 ملا ورد في مذكزة املػلىماث: .5
ً
 البياهاث السابقت املتػلقت بأداء صندوق الاستثمار وفقا

ج. ألاداء السابق للصندوق: 

الػائد الكلي -1

 مىز الخاظِغ خمغ ظىىاث زالر ظىىاث ظىت اإلاذة

 الصىذوق 
-7.48% -8.30% 64.94% 240.38% 

 اإلاؤشش
-10.03% -41.03% 13.87% 81.57% 



اجمالي الػائداث السنىيت-2

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 اإلاذة

 الصىذوق 
25.50% 24.50% 11.50% 16.90% 48.00% 21.60% -2.20% 1.80% -7.48% 

 

 مقابل الخدماث والػمىالث: (ب)

  :أكص ى %  هحذ1.75سظىم الاشتران 

 سظىم الاظترداد: ال ًىحذ 

  : خ الاشتران بالصىذوق(. 30% ) في حاٌ الاظترداد خالٌ الب 0.5سظىم اظترداد مبىش  ًىم الاولى مً جاٍس

 :جذفع 2أحعاب ؤلاداسة 
ً
ا  إلاذًش الصىذوق. بشيل شهشي % ظىٍى

  :15,000 أحعاب اإلاحاظب اللاهىوي  
ً
ا اٌ ظىٍى  .ٍس

 ف إعذاد مؤشش اظترشادي ا 7500بحذ اكص ى  :مصاٍس يي ظىٍى   .دوالس امٍش

  :اٌ للجلعت وبحذ أكص ى  50000ميافآث أعظاء مجلغ ؤلاداسة اإلاعخللين  ليل عظى معخلل. 200000ٍس
ً
ا اٌ ظىٍى  ٍس

  :هحذ أكص ى 100000أحعاب الهُئت الششعُت 
ً
ا  وجذفع بشيل سبع ظىىي  ظىٍى

 50000  ، ف وشش البُاهاث في مىكع جذاٌو اٌ مصاٍس اٌ 70500ٍس ف جذكُم البُاهاث مً كبل هُئت العىق اإلاالُت ٍس  مصاٍس

  ف الحفبببح : جحدعبببب الحفببح وعببببه ا جحعببب بشبببيل ًبببىمي وجببذفع بشبببيل سببببع  370500% مبببً  جببم الصبببىذوق وبحبببذ ادوببى 0.04مصبباٍس ببباٌ ظبببىٍى ٍس

 ظىىي 
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  ف أخببشي جخعلببم بشببشواث وظبباػت فببي ألاظببىاق الخلُجُببت والذولُببت باإلطببافت إلببى العببىق باإلطببافت إلببى اإلاصببشوفاث وألاحعبباب  العببعىدًت أي مصبباٍس

ً ًخعبباملىن مببع  الصببىذوق فببي مبباًخعلم بخببذماث ؤلاداسة والدشببغُل مثببل ؤلاجفاكُبباث مببع مببضودي اإلاعلىمبباث عببً  ألاخببشي اإلاعببخحلت أل ببخاص يخببٍش

  العىق اإلاالُت وغيرها. مشابهت مشخصت مً هُئت ميىهاث اإلاؤششاث التي حعخعمل في إداسة الصىادًم اواي سظىم اظدثماس في صىادًم اخشي  

 بت اللُمببت اإلاظببافت، همببا ان حمُببع الشظببىم والاحعبباب و اإلاصبباٍسف بت اللُمببت اإلاظببافت: ظببِخم جؼبُلهببا حعببب الالئحببت الخىفُزًببت لظببٍش  سظببىم الظببٍش

بت اللُمببت اإلاظببافت وظببىف ًلببىم مببذًش الصببىذوق بعملُببت احدعبباب وعبببت الظببٍش بت اإلاعببخحلت بمىحببب الشببشوغ و الاحيببام الصببىذوق خاطببعه لظببٍش

بت الى هُئت الضواة و الذخل.  وظذاد الظٍش

 :بيان حىل مكان وكيفيت الحصىل غلى مػلىماث إضافيت حىل صندوق الاستثمار ومستنداجه)ج( 

م آلاحي: ٌعخؼُع العمُل الحصٌى على معلىماث إطافُت حٌى صىذوق الاظدثماس ومعدىذاجه  عً ػٍش

  :اإلاىكع ؤلالىترووي إلاذًش الصىذوقwww.kasbcapital.sa . 

  د( اظم وعىىان مذًش الصىذوق وبُاهاث الاجصاٌ الخاصت به الاجصاٌ على هاجف مذًش الصىذوق: هماهى مبين في الفلشة(. 

  :ذ ؤلالىترووي إلاذًش الصىذوق  . info@kasbcapital.saالاظخفعاس مً خالٌ الذًر

 وبياهاث الاجصال الخاصت به: اسم وغنىان مدًز الصندوق)د( 

 :ششهت هعب اإلاالُت. اسم مدًز الصندوق 

 :اض  غنىان مدًز الصندوق اض  395737شاسع العلُا العام، ص.ب.  –الٍش  اإلاملىت العشبُت الععىدًت. 11372الٍش

 :بياهاث الاجصال الخاصت بمدًز الصندوق 

 . 966-11-2110044هاجف:  -

 . 966-11-2110040فاهغ:  -

 اسم وغنىان امين الحفظ وبياهاث الاجصال الخاصت به:)هـ( 

شة لألظىاق اإلاالُت ششهت معاهمت ظعىدًت ملفلت سأط اإلااٌ اإلاذفىع باليامل  اٌ ظعىدي بترخُص مً هُئت العىق اإلاالُت سكم  500ششهت الجٍض ملُىن ٍس

خ  37-07076 خ بذء مماسظت العمل في 22/07/2007)بخاٍس اض  20438م .بُاهاث الاجصاٌ الخاصت: ص.ب. 05/04/2008( جاٍس اإلاملىت العشبُت  11455الٍش

 الععىدًت هاجف

 www.aljaziracapital.com.sa الىترووي:اإلاىكع  2256000 11 966+

 املىسع )إن وجد( وبياهاث الاجصال الخاصت به:اسم وغنىان )و( 

 ال ًىؼبم.

 

http://www.kasbcapital.sa/
mailto:info@kasbcapital.sa
http://www.aljaziracapital.com.sa/

