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 الششوغ و الاحيام

 صندوم يظب للمسابدة  

KASB Murabaha Fund  

 مكتوح متواقو مؼ الظوابؽ الشسغية(غام )صندوم إطتثمازي 

 مديس الصندوم 

 

 

 غلمممن  ممممف متواقمممو ممممؼ ايػمممايزة الشمممسغية ايلممماش  ممممي نبمممة كيبمممة السنابمممة الشمممسغية  شمممسية يظمممب  للمسابدمممة تمممع اغتمممماق صمممندوم يظمممب

 ايالية.

  ًاقممة ةاطممػة ل بدممة صمممناقيو  للمسابدممةإن شممسوغ و خٍممام صممندوم يظمممب والممري تممديسك شمممسية يظممب اياليممة وايظممتنداا عةمممسح 

ًاملمممة ووا ممم ة و ممم يدة  إلاطمممتثماز الصممماقز  غمممي مللمممع كيبمممة الظممموم اياليمممة عمممة ايملٌمممة الػستيمممة الظمممػوقيةي وتتظممممي مػلومممماا 

 ن مددثة ومػدلة.ة غي صندوم إلاطتثمازيوتٍو ومددثة وؾزة مظلل

  يلب غلمن ايظمتثمس ي ايدتملمزن نمسار  شمسوغ و خٍمام الصمندوم ممؼ ممريس  ايػلومماا وايظمتنداا عةمسح لصمندوم إلاطمتثماز نبمة

 اتخاذ  ي نساز اطتثمازي يتػلو باإلطتثماز عة الصندوم مي غدمف.

  ممما ءممار وامما وايواقهممة غلاامما وتممع او صممُو غلممن   ممقة لهممد نمق/نمنمما بهممسار  الشممسوغ وعخٍممام واي خممو اوقاصممة بالصممندوم وق ممع

 مناا والتونيؼ غلااا.

 
 
 غامممما

 
 20بتمممماز   تممممق مواقهمممة كيبمممة الظممموم اياليمممة عمممة ايملٌمممة الػستيمممة الظممممػوقية غلمممن تحطممماع كمممرا الصمممندوم وػمممسح وخداتمممف ػسخممما

 م20/10/2008ايواقو كم 10/1429/
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 كائمت املصؼلحاث:

 عة  زتاح البةمامجي و ديسك  اسدثماسي":"صىذوق 
 
بسمامج اطتثمازي مشتةى يادف إلن إتاخة الكسصة للمشتةيزن قيف بايشازية ءماغيا

 مديس الصندوم مهابة زطوم مددق .

صندوم اطتثماز ذو ز طماُ متؿزة تصقاق وخداتف بؼسح وخداا ءديد   و تنهص باطتةقاق ايشتةيزن  "صىذوق اسدثماسي مفخىح":

 لصاعة نيمتاا عة  وناا الاطتةقاق ايو  ة عة ل
 
بػع  و ًة وخداتاعي و دو للمشتةيزن اطتةقاق نيع وخداتاع عة كرا الصندوم وقها

 ل بدة صناقيو الاطتثماز.
 
 شسوغ و خٍام الصندوم وقها

 وتػني صندوم يظب للمسابدة. " الصىذوق":

بممازطة  غماُ إلاقاز  بموءب البدة عشقاص ايسةص ل عي يٍون شسية يظب ايالية وكو شقص مسةص لف "مذًش الصىذوق : 

 غي إقاز   صُو الصندوم وخكظ ا.
 
 مظؤوال

 ": خصة واخد  مي الوخداا عطاطية ايساق إصدازكا مي نبة مديس الصندوم."الىحذة

 " : الشقص الري يملَ وخداا عة الصندوم ويشاز ل ع ملتمػزن بم "ايشتةيزن"."املشترن

الػهد بزن مديس الصندوم وايشتةيزن والري يدتوي غلن شسوغ و خٍامي يلتزم مي ة لف مديس الصندوم بئقاز    ششوغ وألاحيام":" ال

 اطتثمازاا ايشتةيزن وخكظ ا والػمة بحمامة يصل ة ايشتةيزن.

الصاقز  غي كيبة الظوم ايالية مللع يػّزن مديس الصندوم  غظارك بموءب البدة صناقيو الاطتثماز  "مجلس إداسة الصىذوق":

 يسانبة  غماُ مديس الصندوم.

 وال غظو مللع إقاز  لدح مديس الصندوم  و تا ؼ لف  و  مزن خكظ الػظى املسخلل"
 
": غظو مي  غظار مللع إلاقاز  لاع موظكا

  مزن خكظ ذلَ الصندوم .الصندوم يما  مف لاع لديف غ نة ءوكس ة  و غ نة تػاندية مؼ مديس الصندوم  و تا ؼ لف  و 

 وتػني ايملٌة الػستية الظػوقية.  " اململىت ":

": وتػني كيبة الظوم ايالية وهة كيبة خٍومية تتولن إلاشساف غلن تنظيع وتؼو س الظوم ايالية وإصداز اللوابذ والهواغد  الهُئت"

 ة الظػوقية.والتػليماا ال شمة لتؼبيو  خٍام مظام الظوم ايالية بايملٌة الػستي

بت اللُمت املظافت" كسض غلن ءميؼ الظلؼ واوقدماا التي يتع شساؤكا وتيػ ا وتهديم ا مي نبة  :"سسىم طٍش
ُ
هة طس بة ؾزة مباشس  ت

 اينشآا للػم ر  و  ػساف ذو غ نة خظب ال بدة التنكيرية لظس بة الهيمة ايظاقة عة ايملٌة الػستية الظػوقية

 

 مػلىماث غامت:  .1

 

 ،وسكم الترخُص الصادس غن هُئت السىق املالُت: الصىذوق مذًش سم أ أ.

عممة الاوزام  لتهممديع ةممدماا إلاقاز  والتػامممة بصممكة  صممية وتهممديع ايشمموز  واو كممظ والتةتاممب  07062-37تممسةيص زنممع  شممسية يظممب اياليممة 

 .ايالية

 

 غىىان املىخب الشئِس ملذًش الصىذوق: .ب

 0112110044كاتل  11372الس اض  395737شازع الػليا الػامي ص.ب.  –يهؼ مهس شسية يظب ايالية السباع عة مدينة الس اض 
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 رو غالكت ًخظمن مػلىماث الصىذوق:ج/غىىان املىكؼ إلالىترووي ملذًش الصىذوق، وغىىان أّي مىكؼ إلىترووي 

  :ايونؼ الالٌتةو ي يديس الصندومwww.kasbcapital.sa 

 :)   www.tadawul.com.saايونؼ الالٌتةو ي للظوم ايالية الظػوقية )تداُو

 

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

مليون ز اُ طػوقي بتةةيص مي كيبة  500شسية اوجص س  لألطوام ايالية وهة شسية طػوقية مظاكمة مهكلة ز ض اياُ ايدقوع بالٍامة 

  05/04/2008( تاز   بدر ممازطة الػمة عة 22/07/2007بتاز   ) 07076-37الظوم ايالية زنع 

 

 غىىان املىكؼ إلالىترووي ألمين الحفظ: .هـ

  www.aljaziracapital.com.saنؼ الالٌتةو ي ألمزن او كظ غنوان يو 

 الىظام املؼبم: .2

ةاطممػان لنظمام الظمموم اياليمة ولوابدممف التنكيريممة وعمظممة واللمموابذ عةمسح ذاا الػ نممة ايؼبهمة عممة ايملٌممة  مممديس الصمندوم  و الصمندوم   إن

 الػستية الظػوقية.

 :إلسدثماسق صىذو  أهذاف .3

 أهذاف الصىذوق:أ.

ايداقظممة غلممن ز ض ايمماُ بالممدةُو عممة إطممتثمازاا نليلممة ايخمماػس مممي ةمم ُ و ياممدف الصممندوم إلممن تنميممة  مممواُ ايشممتةيزن غلممن ايممدح الهصممزةمؼ 

 غممممام 
 
الاطممممتثماز عممممة مسابدمممماا نصممممزة  عءممممة و الصممممٍوى و الاطممممتثماز عممممة وخممممداا صممممناقيو الظمممميولة وايسابدممممة واطمممموام النهممممد ايؼسوخممممة ػسخمممما

 نبة كيبة الظوم ايالية يو التي تتواقو مؼ الظوابؽ الشسغية ايددق  مي نبة ال يبة الشسغية التا ػة لشسية يظب ايالية . وايسةصة مي

 سُاساث إلاسدثماس: .ب

 طاتع إلاطتثماز عة:

 مسابداا نصزة  عءة-  

ليممة تهيمميع قاةليممة لممدح مممديس الصممندوم خيمم  يهمموم الصممٍوى ونممد تٍممون ء ممة اصممدازكا مدليممة ام غاييممة و ممتع تهيمميع الصممٍوى بنممارا غلممن ا -ب 

مديس الصندوم بتهييع الصٍوى وء مة اصمدازكا  بنمارا غلمن غمدق ممي الػواممة غلمن طم ية ايثماُ ال او صمس تصمنيل البلمد الابتمما ي المري تنت مي 

 اليف اوج ة ايصدز  اي بة ايالية ويكار  الاصُو والازتاح.

 غام وايسةصة مي نبة كيبة الظوم اياليمة. غلمن ان تٍمون  الاطتثماز عة وخداا صناقيو-ءم  
 
الظيولة وايسابدة واطوام النهد ايؼسوخة ػسخا

متواقهممة مممؼ الظمموابؽ الشممسغية ايدممدق  مممي نبممة ال يبممة الشممسغية التا ػممة يلموغممة يظممب اياليممة. و طمميتبؼ عممة الصممندوم اطممتةاتيلية التنويممؼ 

قار بالكابد  غلن الس اُ الظػوقي لث ثة  ش س بزن البنوى. يما طيهوم مديس الصندوم بماإلنتةاض يصمل ة لتهلية ايخاػس يما طاتع مهازمة ع 

 % مي إءمالة نيمة الصندوم متى ما قغق او اءة إلن ذلَ.10الصندوم بما ال يص د غي 

ًالتالة:  و مٌي تلقيص اطتثمازاا الصندوم 

 او د عغلن او د عق ى موع إلاطتثماز

 %100 %0 مسابداا نصزة  عءة

 %40 %0 الصٍوى

 %50 %0 وخداا صناقيو الظيولة وايسابدة واطوام النهد 

 

http://www.kasbcapital.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 مذة صىذوق إلاسدثماس: .4

  ي بئمٍان للمشتةى الاشتةاى و الاطتةقاق ة ُ قتة  غمة الصندوم. ايد  مكتوحغام كو صندوم اطتثمازي  للمسابدةصندوم يظب  

 كُىد حذود إلاسدثماس: .5

تكسطمم ا البدممة صممناقيو إلاطممتثماز وشممسوغ إلاطممتثماز بممالهيوق واو ممدوق التممي  ملتممزم مممي ةمم ُ إقازتممف لصممندوم للمسابدممة إن صممندوم يظممب 

 و خٍام الصندوم ومريس  ايػلوماا.

 الػملت: .6

الظممػوقيي قظمموف  الوخممد  النهديممة لتػممام ا الصممندوم هممة الس مماُ الظممػوقي قهممؽ. وإذا تممع طممداق نيمممة الوخممداا  ػملممة ةمم ف الس مماُ

 غند تدو ة 
 
يتع تدو ة غملة الظداق إلن الس اُ الظػوقي  ظػس الصسف الظابد لدح البنَ ايظتلع عة ذلَ الونق. و صبذ الشسار ماقرا

 ايبالـ إلن الس اُ الظػوقي.

 :ملابل الخذماث والػمىالث وألاحػاب .7

لت احدسابها:  أ. جفاصُل جمُؼ املذفىغاث من اصٌى الصىذوق وػٍش

ًالتالة: ون "مالٍي الوخداا" وهة   يتدمة الصندوم ءميؼ السطوم وايصاز ل ايرًوز  اقماك و تدمل ا تبػا لرلَ ايشتًة

 زطوم الاشتةاى: ال يوءد 

 زطوم الاطتةقاق: ال يوءد 

 : تدقؼ 0.5 تػاب إلاقاز 
 
 يديس الصندوم.  شٍة ش سي  % طنو ا

 :يدد  نص ى تشمة : ز اُ )طبػة و طتون الل 570500 مصاز ل إقاز ة 
 
 و ةمظمابة ز اُ( طنو ا

 ز اُ 15.000 تػاب ايداطب الهامو ي  .1

ز ممممماُ  20.000ز ممممماُ للجلظمممممة وتدمممممد  نصممممم ى  5.000مٍاقمممممآا  غظمممممار مللمممممع إلاقاز  ايظمممممتهلزن :  .2

 لٍة غظو مظتهة..
 
 طنو ا

 يدد  نص ى 100000 تػاب ال يبة الشسغية :  .3
 
 . وتدقؼ  شٍة زبؼ طنوي  طنو ا

  50000 مصاز ل  شس : .4
 
 ز اُ طنو ا

  70500مصاز ل زنابية :  .5
 
 ز اُ طنو ا

  طنوي  % مي حجع الصندوم  تدظب  شٍة يومي وتدقؼ  شٍة زبؼ 0.004زطوم او كظ: تدتظب او كظ غلن 

   مصماز ل اةمسح  تكمسض غلمن الصمندوم : طمتدمة  ي مصماز ل او زطمموم تكمسض غلمن الصمندوم مثمة زطموم الاطمتثماز عممة

 سةصة مي كيبة الظوم ايالية.صناقيو اةسح مشاواة م

  زطوم الظس بة الهيمة ايظاقة: طاتع تؼبيه ا خظب ال بدة التنكيرية لظس بة الهيمة ايظاقةي يما ان ءميؼ السطموم

والاتػممممماب و ايصممممماز ل بموءمممممب الشمممممسوغ و الاخٍمممممام الصمممممندوم ةاطمممممػف لظمممممس بة الهيممممممة ايظممممماقة وطممممموف يهممممموم ممممممديس 

ًا  و الدةة.الصندوم  ػملية اختظاب  ظبة ا  لظس بة ايظتدهة وطداق الظس بة الن كيبة الص

 

 

 

 الُت حساب ألاحػاب واملصاٍسف

 ػس هة اختظاواا   موع السطوم وايصاز ل

ُ ش سي ختظب  شٍة يومي مي إءمالة نيمة  اصُو الصندوم وتدقؼ  شٍة  زطوم إلاقاز  النظ ية   x. )إءمالة  عصو

 ايبو ة(.

ُ  تدظب  شٍة زطوم او كظ النظبة  xيومي مي إءمالة نيمة  صُو الصندوم وتدقؼ  شٍة زبؼ طنو ة )إءمالة عصو

 ايبو ة(. 
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   تػاب ايداطب الهامو ي
 
 تدظب  شٍة يومي وتدقؼ طنو ا

 . شٍة زبعةتدظب  شٍة يومي وتدقؼ  مٍاقح  اللجنة الشسغية

. مٍاقح   غظار مللع إلاقاز 
 
 تدظب  شٍة يومي وتدقؼ طنو ا

  السطوم السنابية
 
 تدظب  شٍة يومي وتدقؼ طنو ا

 ُ  تدظب  شٍة يومي وتدقؼ طنو ا زطوم  شس مػلوماا مونؼ تداو

 طاتع إلاقصاح غي تلَ ايصاز ل عة ملقص إلاقصاح ايالة عة نااية الظنة مصاز ل التػامة:

 

لت احدسـاب رلـً التي ًذفػها مالىى الى جفاصُل ملابل الصفلاث املفشوطت غلى الاشتران والاسترداد وهلل امللىُت ب.  حذاث، وػٍش

 :امللابل

. . 

 التوطيذ موع السطوم وايصاز ل

 ال يوءد زطوم الاشتةاى 

 ال يوءد زطوم الاطتةقاق ايبٌس 

 

 

 :ي غمىلت خاصت ًبرمها مذًش الصىذوق . أج

 ال ًىجذ

م والدسػيرا .8  :لخلٍى

 

م ول أصل ًملىه الصىذوق  . أ  :جفاصُل جلٍى

 يتع تدديد 
 
 غلن التالة: نيمة اصُو الصندوم بنارا

o .يتع خظاب الازتاح اوقاصة  ػهوق ايسابدة تسايميا  شٍة يومي 

o  يممممتع تهممممو ع عوزام اياليممممة ايدزءممممة عممممة الظمممموم خظممممب طممممػس إلاؾمممم م عممممة يمممموم التػامممممة مظمممماف إلاامممما عزتمممماح ايظممممتدهة )إن

 وءدا(.

o  يتع اطاقة الازتاح التةايمية للتوشيػاا )ان وءدا( الصٍوى خظب موع الصَ وموغد الاطتدهام و يتع تهييع 

o .يتع تهو ع الصناقيو إلاطتثماز ة اطتناقا إلن اةس طػس وخد  مػلي غند إؾ م الظوم الظػوقي ليوم التهو ع 

o  يمممتع خظممماب طمممػس الوخمممد  بهظممممة صممماعة نيممممة اصمممُو الصمممندوم  ػمممد ةصمممع السطممموم وايصممماز ل الثابتمممة وممممي ثمممع ةصمممع

 .وم ايتؿزة  ايظتدهة غلن إءمالة غدق الوخداا الهابمة عة ذلَ اليومايصاز ل و السط

م وجىشاسها:  ب. غذد هلاغ الخلٍى

 يوميا0 نااية ًة يوم غمة مي الاخد الن اوقماع. 

 

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

o ةماػ   و خظماب طمػس وخمد   شمٍة ةماػ  يهموم ممديس الصمندوم بتوثيمو  عة خاُ تهو ع  صمة ممي  صمُو الصمندوم  شمٍة

 ذلَ.
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o  يهممموم ممممديس الصمممندوم بتػمممو ع ممممالٍي الصمممندوم ايتظمممسز ي )بمممما عمممة ذلمممَ ممممالٍي الوخمممداا الظمممابهزن( غمممي ءميمممؼ  ةؼمممار

 التهو ع  و التظػزة قون تحةزة.

o و 0.5تظمػزة بمما يمؤثس غلمن طمػس الوخمد  مما  ظم تف يهوم مديس الصندوم بئب ؽ ال يبة قوز ونوع  ي ةؼح عمة التهمو ع  و ال  %

 يثمممة ممممي طمممػس الوخمممد ي يمممما يمممتع إلاقصممماح غمممي ذلمممَ عمممة ايونمممؼ إلالٌتةو مممي للشمممسية وعمممة ايونمممؼ إلالٌتةو مممي للظممموم اياليمممة 

 للممماق  )
 
(ي باإلطمماقة إلمممن  مممف يلمممب إلاشمماز  إلمممن ذلممَ عمممة تهمماز س الصممندوم التمممي يػممدكا ممممديس الصممندوم وقهممما ( ممممي 71)تممداُو

 البدة صناقيو إلاطتثماز.

o (  للمماق 
 
صمناقيو إلاطمتثماز وتشمتمة كمرك   ( ممي البدمة72يهوم مديس الصندوم بتهديع التهماز س ايؼلوتمة لل يبمة وذلمَ وقهما

 التهاز س غلن ملقص بلميؼ  ةؼار التهو ع والتظػزة.

 

لت احدساب سػش الىحذة ألغشاض جىفُز ػلباث إلاشتران وإلاسترداد: .د  ػٍش

س يممتع اختظمماب اطممػاز الاشممتةاى والاطممتةقاق بنممارا غلممن طممػس الوخممد  عممة يمموم التػامممة ذي الػ نممة وقممو الؼس هممة ايممرًوز   قممماكي يممما يلمموش يممدي

وءموق  غؼماُ عمة النظمام ايظمتخدم عمة غمليمة خظماب تهمو ع الاصمُو  ( مثمة الصندوم تحةزة غملية التهو ع عة خاُ وءوق  ي ظمسوف اطمتانابية

ًاقيمممة تظممممذ بتؿيزمممة طمممػس الظممم ع  نمممد تمممؤثس غلمممن غمليمممة التهمممو ع  و تدديمممد نيممممة اصمممُو الصمممندوم وطممماتع السءممموع إلمممن ) و غمممدم وءممموق تمممداوالا 

 مللع إقاز  الصندوم لل صُو غلن ايواقهة.

 

لت احدساب سػش الىحذة:  ػٍش

الوخممد  بهظمممة صمماعة نيمممة  صممُو الصممندوم  ػممد ةصممع ايصمماز ل والسطمموم الثابتممة ومممي ثممع ةصممع ايصمماز ل والسطمموم  يممتع اختظمماب طممػس 

 ايتؿزة  ايظتدهة غلن إءمالة الوخداا الهابمة عة ذلَ اليوم.

 

  ميان ووكذ وشش سػش الىحذة وجىشاسها: .هـ

طممميهوم ممممديس الصمممندوم بتدمممدي  صممماعة نيممممة اصمممُو الصمممندوم وإغممم ن طمممػس الوخمممد  نبمممة ظ مممس يممموم التػاممممة التمممالة ليممموم التهمممو ع غبمممة ايونمممؼ 

 www.tadawul.com.saوايونؼ السط ي للظوم ايالية الظػوقية  www.kasbcapital.saإلالٌتةو ي يديس الصندوم 

 

 الخػامالث :  .9

 أ. مسؤولُاث مذًش الصىذوق في شأن ػلباث الاشتران والاسترداد:

 ال يلوش الاشتةاى عة وخداا الصندوم الػام او اطتةقاقكا الا عة يوم تػامة. 

 واخٍام الصندوم ومريس  ايػلوماا اوقاصة بف.وغد النااةي لتهديع ػلباا الاشتةاى والاطتةقاق عة شسوغ تع تدديد اي 

  يػامة مديس الصندوم ػلباا الاشتةاى او الاطتةقاق بالظػس الري يدتظب غند مهؼة التهو ع التالية للموغد النااةي لتهمديع ػلبماا

 الاشتةاى والاطتةقاق.

  اخٍمممام تتظممممناا البدمممة صمممناقيو الاطمممتثماز او يهممموم ممممديس الصمممندوم بتنكيمممر ػلبممماا الاشمممتةاى او الاطمممتةقاق بديممم  ال تتػمممازض ممممؼ اي

 شسوغ واخٍام الصندوم او مريس  ايػلوماا.

  يمممدقؼ ممممديس الصمممندوم يالمممَ الوخمممداا غوابمممد الاطمممتةقاق نبمممة موغمممد انكممماُ الػممممة عمممة اليممموم السا مممؼ التمممالة لنهؼمممة التهمممو ع التمممى خمممدق

 غندكا طػس الاطتةقاق يدد انص ى.

 

 الاسترداد ودفؼ غىائذ الاسترداد ملالً الىحذاث: ب.اكص ى فترة صمىُت بين حسلم ػلب

 طاتع تدو ة غوابد/مبالـ الاطتةقاق يالٍي الوخداا نبة انكاُ الػمة عة اليوم السا ؼ التالة ليوم التهو ع ذو الػ نة.

 

 ج. كُىد الخػامل في وحذاث الصىذوق:

ًاا ايظممتلمة وايهبولممة خظممب ايواغيممد ايو مم ة عممة الكهممس  )ح( مممي ايمماق  ) ( مممي كممرك الشممسوغ والاخٍممام بنممارا غلممن 9يممتع تنكيممر ءميممؼ الاشممتةا

م طممػس الوخممد  الؾمم م يمموم التػامممة التممالة. وعممة خمماُ تممع اطممت م الؼلممب  ػممد ايوغممد النامماةي طمماتع اختظممابف عممة يمموم التػامممة  ػممد الهمماقم مممي يممو 

ممي كمرك الشمسوغ  9ت م الؼلب. بانما يمتع تنكيمر ءميمؼ الاطمتةقاقاا ايظمتلمة وايهبولمة خظمب ايواغيمد ايو م ة عمة الكهمس  )ح( ممي ايماق  اط

http://www.kasbcapital.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 والاخٍممام بنممارا غلممن طممػس الوخممد  الؾمم م يمموم التػامممة مممي اةممس الشمم س الهمماقم. وعممة خمماُ تممع اطممت م الؼلممب  ػممد ايوغممد النامماةي طمماتع اختظممابف

 غلن طػس الوخد  الؾ م يوم التػامة مي اةس الش س  ػد الهاقم مي اطت م الؼلب. بنارا

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

 يلوش يديس الصندوم تاءية تلبية اي ػلب اطتةقاق مي صندوم الاطتثماز عة او االا الاتية: جاجُل غملُاث الاسترداد:. 1

 ( او ايثة مي صاعة نيمة اصُو الصندوم.10اذا بلـ اءمالة  ظبة ءميؼ ػلباا الاطتةقاق يالٍي الوخداا عة اي يوم تػامة )% 

صندوم عمة خماُ غمدم تؼبيمو ايشمتةى المظممة ولموابذ ال يبمة. و متع ازءماع يدو يديس الصندوم زقع اي ػلب اشتةاى عة ال . سفع الاشتران:2

 نيمة الاشتةاى الن خظاب الػمية ة ُ ث ثة ايام غمة مي تاز   تهديع نيمة الاشتةاى.

 

 ال يوءد طهل اغلن وحجع الصندوم.0 جحذًذ السلف الاغلى لحجم الصىذوق: .3

 ػلباث الاسترداد التى سخؤجل:الاجشاءاث التى ًجشي بملخظاها اخخُاس ـ. ه

 مي البدة صناقيو الاطتثماز الصاقز  مي كيبة الظوم ايالية. 61الاخٍام اينظمة لتحءية غملياا الاطتةقاق تخظؼ الن اياق  

ن: ن اخٍش  و. الاحيام املىظمت لىلل ملىُت الىحذاث الى مسدثمٍش

اليممة الظمػوقية ولوابد ما التنكيريمة والامظممة واللموابذ الاةمسح ذاا الػ نمة ايؼبهممة الاخٍمام اينظممة همة الاخٍمام التا ػمة لنظمام كيبمة الظموم اي

 عة ايملٌة الػستية الظػوقية.

 

 ص. اسدثماس مذًش الصىذوق في وحذاث الصىذوق:

دهمف عمة تخكميع غند بدر الصندوم يمٌي يديس الصندوم وقها لتهمديسك اوقماص0 ايشمازية عمة الصمندوم يمظمتثمس0 و دمتكظ ممديس الصمندوم ب

مشمازيتف ًليما او ءصبيما متمى ز ي ذلمَ مناطمبا وطمميهوم ممديس الصمندوم باالقصماح عمة ناايمة ًمة طممنة غمي اي اطمتثماز لمف عمة الصمندوم عمة ملقممص 

 الاقصاح ايالة.

 

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

  و هبممة الاشممتةاى عمة الصممندوم  ػممد مممي ًممة اطمبوع يوميمما ممي الاخممد الممن اوقمماعيمٌممي الاشممتةاى عمة الصممندوم  ان:اًـام كبــٌى الاشـتر .

ًاممممة نيممممة الاشمممتةاى نبمممة  الظممماغة  او غنمممد تهمممديع ػلمممب الاشمممتةاى وققمممؼ 
 
 المممري يمممومالعمممة نبمممة  و بتونيمممق ايملٌمممة  الثاميمممة غشمممس ظ مممسا

 الوخد  الؾ م يوم التػامة التالة.0 وطيٍون الاشتةاى  ظػس يظبو يوم التػامة

 

 :و هبة الاطتةقاق مي الصندوم  ػد مي ًة اطبوع يوميا مي الاخد الن اوقماعيمٌي الاطتةقاق مي الصندوم  اًام كبٌى الاسترداد .

 الظممماغة او غنممد تهممديع ػلمممب الاطممتةقاق نبمممة 
 
الممري يمممتع قيمممف يظمممبو يمموم التػاممممة  الممري عممة اليمممومبتونيمممق ايملٌمممة  الثاميممة غشمممس ظ ممسا

 التالة.  خظب تهييع يوم التػامة0 وطيٍون الاطتةقاق  ظػس الوخد  تنكير الؼلب

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

 :غنمممد الاشمممتةاى عمممة الصمممندوم يهممموم الػميمممة بتػببمممة ممممموذ  اشمممتةاى اطممماقة المممن تونيمممؼ كمممرك الشمممسوغ والاخٍمممام  اجـــشاءاث الاشـــتران

 وتدو ة نيمة الاشتةاى الن او ظاب الاطتثمازي. ومريس  ايػلوماا وتهديم ا الن مديس الصندوم 

 :ةى بتػببة مموذ  ػلب الاطتةقاق و هدممف المن غند ػلب ايشتةى اطتةقاق ًة او  ػع نيمة وخداتف0 يهوم ايشت اجشاءاث الاسترداد

 مديس الصندوم.

 

 ي. اكل غذد للىحذاث او كُمتها ًجب ان ًخملىها مالً الىحذاث او ًبُػها او ٌستردها:

 :ز اُ. 100000 الحذ الادوى لالشتران 

 :ز اُ. 20000 الحذ الادوى لالشتران الاطافي 

 :ز اُ. 20000 الحذ الادوى لالسترداد 

 

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

ال يوءمد خمد اق مى ينموي ممديس الصمندوم ءمػمف وتخظمؼ كمرك ايماق  بماي خماُ ممي الاخمواُ المن البدمة الصمناقيو الاطمتثماز ة وتػليمماا ال يبمة عمة 

 كرا اوقصوص.
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ـــــاٌ ســـــػىدي او مـــــا ٌػادلهـــــا هحـــــذ ادوـــــى لصـــــافي كُمـــــت اصـــــٌى  10الخصـــــحُحُت الالصمـــــت لظـــــمان اســـــدُفاء مخؼلـــــب ٌ. الاجـــــشاءاث  مالًـــــين ٍس

 الصىذوق:

 طيهوم مديس الصندوم بااللتزام بلوابذ وتػليماا كيبة الظوم ايالية عة خاُ نامق بؼلب اي اءسار تص يحة منف.

 

 سُاست الخىصَؼ:  .10

  أ. سُاست جىصَؼ الذخل والاسباح:

ون لي يتع توشيؼ اي ازتاح غلمن ايشمتةيزن0 بمة طميػاق اطمتثماز الازتماح عمة الصمندوم. وتمما ان الصمندوم مملموى ممي نبمة ايشمتةيزن قماناع يتشماًز

 عة زتذ وةظاز  الصندوم ًة بنظبة ما يملٌف مي وخداا عة الصندوم.

 

بي لالسخحلاق والخىصَؼ: خ الخلٍش  ب. الخاٍس

 ال ينؼبو.

 

 الخىصَػاث:ج. هُفُت دفؼ 

 ال يوءد

ش الى ماليي الىحذاث: .11  جلذًم الخلاٍس

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

 تهماز س طيهوم مديس الصندوم باغمداق التهماز س الظمنو ة )بمما عمة ذلمَ الهموابع اياليمة الظمنو ة ايساءػمة( والتهماز س الظمنو ة ايموءص  وال

( ممممي البدمممة صممناقيو الاطمممتثماز. و لمممب غلممن ممممديس الصمممندوم تصو مممد مممالٍي الوخمممداا واممما غنمممد 5الاوليممة وقهممما يتؼلبممماا ايل ممو زنمممع )

 الؼلب قون اي مهابة.

 ( يوما ممي ناايمة قتمة  التكس مس وذلمَ عمة الاممايي وتالوطمابة ايدم70طوف تتاح التهاز س الظنو ة للجم وز ة ُ مد  ال تتلاوش ) دق  عمة

 ( مي الشسوغ والاخٍام.11الكهس  )ب( مي اياق  )

 ( ُ مممي 35تػمد التهمماز س الاوليمة وتتمماح للجم موز ةمم )( يومما مممي ناايمة قتممة  التهس مس وذلممَ عمة الامٍممان وتالوطمابة ايدممدق  عمة الكهممس  )ب

 ( مي الشسوغ والاخٍام.11اياق  )

 ايػلوماا الاتية: طيهوم مديس الصندوم باتاخة تهاز س للمشتةيزن تتظمي 

o  صاعة نيمة اصُو وخداا الصندوم. 

o .غدق وخداا الصندوم التى يملٌ ا ايشتةى وصاعة نيمتاا 

o ( ُ يوما مي ًة صكهة.15سجة بالصكهاا التى مكركا ايشتةى ة ) 

o  عممة يسطممة مممديس الصممندوم بيممان طممنوي الممن مممالٍي الوخممداا )بممما عممة ذلممَ اي شممقص تملممَ الوخممداا ةمم ُ الظممنة ايػممد

( يومممما ممممي ناايمممة الظمممنة 30شمممحناا البيمممان( يلقمممص صمممكهاا عمممة وخمممداا الصمممندوم الػمممام غلمممن ممممداز الظمممنة اياليمممة ةممم ُ )

اياليمممممة0 و لمممممب ان يدتممممموي كمممممرا البيمممممان الازتممممماح ايوشغمممممة )إن وءمممممدا(  واءممممممالة مهابمممممة اوقمممممدماا وايصممممماز ل والاتػممممماب 

لصممندوم ومممريس  ايػلوممماا0 باالطمماقة الممن تكاصممية وجميممؼ ايخصممومة مممي مالممَ الوخممداا والمموازق  عممة شممسوغ واخٍممام ا

 مخالكاا نيوق الاطتثماز اينصوص غلااا عة البدة صناقيو الاطتثماز عة شسوغ واخٍام الصندوم او مريس  ايػلوماا.

 

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

يممدي و/او البةيممد الالٌتةو ممي و/او الكممايع يممما كممو مبممزن عممة مممموذ  قممتذ او ظمماب الا اذا تممع اشممػاز مممديس طمماتع ازطمماُ التهمماز س غلممن الػنمموان البة 

( يوممما تهو ميمما مممي اصممداز تلممَ التهمماز س وبػممد ذلممَ 60الصمندوم بمماي تؿيزممة عممة الػنمموان. و لممب اةؼمماز مممديس الصممندوم بمماي اةؼممار ةمم ُ طممتزن )

 اللٌتةو ممممممميم ناابيمممممممة وخاطممممممممة. يمممممممما طممممممماتع تممممممموقزة كمممممممرك التهممممممماز س غلمممممممن مونمممممممؼ ممممممممديس الصمممممممندو   غمممممممي ممممممممديس الصمممممممندوم ز تصمممممممبذ التهممممممماز س الصممممممماق

www.kasbcapital.sa  ومونؼ تداو ُwww.tadawul.com.sa. 

 

ت: .ج  وسائل جضوٍذ ماليي الىحذاث باللىائم املالُت السىٍى

http://www.tadawul.com.sa/
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والػم ر ايدتملزن بالتهاز س الظنو ة )بما عة ذلَ الهوابع اياليمة الظمنو ة ايساءػمة( ملامما وذلمَ بنشمسكا طاتع اػ ع مالٍي وخداا الصندوم 

ايونمؼ الالٌتةو مي و   www.kasbcapital.sa ( يوما مي ناايمة قتمة  التهس مس عمة ايونمؼ الالٌتةو مي اوقماص بممديس الصمندوم 70ة ُ مد  ال تتلاوش )

 ُ  غي ػس و البةيد عة خاُ ػلباا. و   www.tadawul.com.sa لتداو

 

 سجل ماليي الىحذاث:  .12

 يلتزم مديس الصندوم باغداق سجة مددث يالٍي الوخداا وخكظف عة ايملٌة.

 

 اجخماع ماليي الىحذاث: .13

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

 .يلوش يديس الصندوم الدغوك لػهد اءتمالؼ يالٍي الوخداا بمبداز  منف 

 ( ُ ايام مي تظلع ػلب يتابي مي امزن او كظ.10يدغو مديس الصندوم الءتماع مالٍي الوخداا ة ) 

 ( ُ ايمام ممي تظملع ػلمب 10يدغو ممديس الصمندوم الءتمماع ممالٍي الوخمداا ةم ) يتمابي ممي مالمَ او ايثمة ممي ممالٍي الوخمداا المريي

 % غلن الانة مي نيمة وخداا الصندوم.25يملٍون ملتمػزن او منكسقيي 

 

 ب. اجشاءاث الذغىة الى غلذ اجخماع ملاليي الىحذاث:

 وتازطمماُ تٍممون الممدغو  الءتممماع مممالٍي الوخممداا بمماالغ ن غممي ذلممَ عممة مونممؼ الالٌتةو ممي يممديس الصممندوم وايونممؼ الالٌتة . و ممي لتممداُو

( يوممما نبممة 21اشممػاز يتممابي الممن ءميممؼ مممالٍي الوخممداا وامممزن او كممظ نبممة غشممس  ايممام غلممن الانممة مممي الاءتممماع وتمممد  ال تص ممد غممي )

الاءتماع. و لب ان يددق الاغ ن والاشػاز تاز   الاءتماع ومٍامف وونتف والهسازاا ايهتةخة0 و لب غلن مديس الصندوم خاُ ازطماُ 

ػازا الممن ممالٍي الوخممداا  ػهمد اي اءتممماع ومٍاممف وونتممف والهمسازاا ايهتةخممة0 و لمب غلممن ممديس الصممندوم خماُ ازطمماُ اشمػازا الممن اشم

 مالٍي الوخداا  ػهد اي اءتماع يالٍي الوخداا ازطاُ   قة الن ال يبة.

  غلمممن الانمممة ممممي نيممممة 25ملتمػمممزن  ال يٍمممون اءتمممماع ممممالٍي الوخمممداا  ممم يدا الا اذا خظمممسك غمممدق ممممي ممممالٍي الوخمممداا يملٍمممون %

 وخداا الصندوم الػام ما لع تددق شسوغ واخٍام الصندوم ومريس  ايػلوماا  ظبة اغلن.

  اذا لممع يظممتوف النصمماب ايو ممق عممة الكهممس  الظممابهة0 قيلممب غلممن مممديس الصممندوم الممدغو  الءتممماع ثممان بمماالغ ن غممي ذلممَ عممة مونػممف

م وتازطمماُ اشممػاز يتممابي الممن ءميممؼ مممالٍي الوخممداا وامممزن او كممظ نبممة موغممد الاءتممماع الثمما ي الالٌتةو ممي وايونممؼ الالٌتةو ممي للظممو 

ًامق  ظبة الوخداا ايمثلة عة الاءتماع.5بمد  ال تهة غي )  ( ايام. ويػد الاءتماع الثا ي   يدا ايا 

 

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

  تصو ق مالٍي الوخداا:ػس هة 

o .يلوش لٍة مالَ وخداا تػيزن ويية لف لتمثيلف عة اءتماع مالٍي الوخداا 

o .يلوش لٍة مالَ وخداا الاقالر بصوا واخد عة اءتماع مالٍي الوخداا غي ًة وخد  يمتلٌ ا ونق الاءتماع 

o امما بواطممؼة وطممابة التهنيممة او ديثممة يلمموش غهممد اءتماغمماا مممالٍي الوخممداا والاشممتةاى عممة مممداوالتاا والتصممو ق غلممن نسازت

 وقها للظوابؽ التى تظػ ا ال يبة

 

 :خهوم التصو ق عة اءتماغاا مالٍي الوخداا 

o  يدممو يالممَ الوخممداا وامممزن او كممظ ان يظممتلع اشممػاز يتممابي نبممة غشممس  ايممام غلممن الانممة مممي الاءتممماع وتمممد  ال تص ممد غممي

 ( يوما نبة الاءتماع.21)

o  ممازطة ءميؼ او هوم ايستبؼة بالوخمداا بمما عمة ذلمَ او صمُو غلمن مواقهمة ممالٍي الوخمداا يما يدو يالَ الوخداا

  عة الصندوم غلن اي تؿزةاا تتؼلب مواقهتاع وقها ل بدة صناقيو الاطتثماز.

 

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


  11   
 

 حلىق ماليي الىحذاث: .14

  مهابة.او صُو غلن   قة خديثة مي شسوغ واخٍام الصندوم ومريس  ايػلوماا باللؿة الػستية بدون 

  او صممُو غلممن تهس ممس يشممتمة غلممن صمماعة نيمممة اصممُو وخممداا الصممندوم0 وغممدق الوخممداا التممى يمتلٌ مما وصمماعة نيمتامما وسممجة بلميممؼ

 يوم مي ًة صكهة. 15الصكهاا يهدم ة ُ 

 .او صُو غلن الهوابع ايالية ايساءػة للصندوم بدون مهابة غند ػلباا 

  م وممريس  ايػلومماا وازطماُ ملقمص وامرا التؿيزمة نبمة طمس امف وقهما لنموع التؿيزمة وايمد  الاشػاز باي تؿيزة عة شسوغ واخٍام الصمندو

 ايددق  عة البدة صناقيو الاطتثماز.

  .الاشػاز باي تؿزة عة مللع اقاز  الصندوم 

 لوممماا او صممُو غلممن   ممقة مددثممة مممي شممسوغ واخٍممام الصممندوم ومممريس  ايػلوممماا طممنو ا تظ ممس السطمموم والاتػمماب الكػليممة ومػ

 اقار الصندوم غند ػلباا. 

 ( يومما تهو ميما بخم ف الاخمداث التمى مصمق 21الاشػاز بسؾبة مديس الصندوم بانامار صمندوم الاطمتثماز نبمة الانامار بممد  ال تهمة غمي )

 غلااا الشسوغ والاخٍام ومريس  ايػلوماا غلااا.

 .َققؼ غوابد الاطتةقاق عة الاوناا ايددق  لرل 

  اراا اوقاصة بمػاوجة الشٍاوي غند ػلباا مي مديس الصندوم.او صُو غلن الاءس 

 

 . مسؤولُت ماليي الىحذاث: 15

 قيما غدا ةظاز  مالَ الوخداا الطتثمازك عة الصندوم او ءصر منف0 ال يٍون مالَ الوخداا مظؤوال غي قيون والتزاماا الصندوم.

 

 . خصائص الىحذاث:16

 مة وايمززاا واو هوم.ينهظع الصندوم لوخداا متظاو ة عة الهي

 

 . الخغُيراث في ششوغ واحيام الصىذوق:17

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

ايػلومممة ايمساق تؿيزةكما وقهمما ل بدمة صممناقيو تنهظمع الاخٍمام اينظمممة لتؿيزمة شمسوغ واخٍممام الصمندوم المن ث ثممة انظمام وذلمَ بنممارا غلمن موغيمة 

ًالتالة: 058 057 56الاطتثماز )اياق    غلن التوالن( 

 :مىافلت الهُئت وماليي الىحذاث غلى الخغُيراث الاساسُت 

o عممممة الصمممندوم ايػنممممي غلممممن التؿيزممممة  وال يبمممة الشممممسغية يلمممب غلممممن مممممديس الصمممندوم او صممممُو غلممممن مواقهمممة مممممالٍي الوخممممداا

 الاطاس ي ايهتةح مي ة ُ نساز صندوم غاقي.

o  للكهممس  الظممابهة مممي كممرك   ػممد او صممُو غلممن مواقهممة مممالٍي الوخممداا يلممب غلممن مممديس الصممندوم 
 
وال يبممة الشممسغية وقهمما

 ػام.اياق ي او صُو غلن مواقهة كيبة الظوم ايالية غلن التؿيزة عطاس ي ايهتةح للصندوم ال

o  :يهصد بمصؼلق "التؿيزة عطاس ي"  يا مي او االا آلاتية 

 .التؿيزة اي ع عة  كداف الصندوم الػام  و ػبيػتف 

 .التؿيزة الري يٍون لف تحثزة عة وطؼ ايخاػس للصندوم الػام  و ػبيػتف 

 .إلا   اب الؼوعة يديس الصندوم مي منصب مديس للصندوم 

 خزن آلةس وتبلـ واا مديس الصندوم.  ي خاالا  ةسح تهسزكا ال يبة مي 

 .)يدو يالٍي وخداا صندوم غام مكتوح اطتةقاق وخداتاع نبة طس ان  ي تؿيزة م ع قون قسض  ي زطوم اطتةقاق )إن وءدا 

 

 :إشػاس الهُئت وماليي الىحذاث بأي حغُيراث مهمت 
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o  بممممحي تؿيزممممةاا م مممممة مهتةخممممة ألي يلممممب غلممممن مممممديس الصممممندوم إشممممػاز ال يبممممة ومممممالٍي الوخممممداا عممممة الصممممندوم ايػنممممي 
 
يتابيمممما

 نبممة اليمموم ايدممدق مممي نبممة مممديس الصممندوم  21صممندوم غممام يممديسك مممديس الصممندوم و لممب  ال تهممة قتممة  إلاشممػاز غممي 
 
يوممما

 لظس ان كرا التؿيزة.

o  
 
 طتثماز ومي شحن  ن:( مي البدة صناقيو إلا 56ألخٍام اياق  )  يهصد "بالتؿيزة اي ع"  ي تؿيزة ال يػد تؿيزةا  طاطيا وقها

  عة مشازيتاع عة الصندوم الػام. النظس يؤقي عة ايػتاق إلن  ن يػيد مالٍي الوخداا 

  و  ي غظمو ممي  غظمار مللمع إقاز   يؤقي إلن ش ماق  ايمدقوغاا ممي  صمُو الصمندوم الػمام إلمن ممديس الصمندوم 

 الصندوم  و  ي تا ؼ ألي مناما.

  صُو الصندوم الػام  و.يهدم موغا ءديدا مي ايدقوغاا مي  

 .يص د  شٍة ءوكسي  مواع ايدقوغاا تظدق مي  صُو الصندوم  و  ي تا ؼ ألي مناما 

 .ي خاالا  ةسح تهسزكا ال يبة مي خزن آلةس وتبلـ واا مديس الصندوم  

o ق )إن يدممو يممالٍي وخممداا صممندوم غممام مكتمموح اطممتةقاق وخممداتاع نبممة طممس ان  ي تؿيزممة م ممع قون قممسض  ي زطمموم اطممتةقا

 وءدا(.

 :إشػاز ال يبة ومالٍي الوخداا بحي تؿيزةاا واءبة إلاشػاز 

o  بحي تؿيزةاا واءبة إلاشػاز عة الصندوم الػام الري يديسك 
 
يلب غلن مديس الصندوم إشػاز ال يبة ومالٍي الوخداا يتابيا

 (  يام مي طس ان التؿيزة.8نبة )

o ( مي البدة صناقيو إلاطتثماز.57( و )56مي  خٍام اياقتزن )يهصد "بالتؿيزة واءب إلاشػاز"  ي تؿيزة ال يهؼ ط 

 

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

  يشمممػس ممممديس الصمممندوم ممممالٍي الوخمممداا و كصمممق غمممي تكاصممماية التؿيزمممةاا عطاطمممية عمممة ايونمممؼ إلالٌتةو مممي يمممديس الصمممندوم وايونمممؼ

 (  يام مي طس ان التؿيزة.10وذلَ نبة )إلالٌتةو ي للظوم 

 (  ممممي البدمممة صمممناقيو 71بيمممان تكاصمممية التؿيزمممةاا عطاطمممية عمممة تهممماز س الصمممندوم الػمممام  التمممي يػمممدكا ممممديس الصمممندوم وقهممما للمممماق )

 إلاطتثماز.

  و بالؼس هممة التممي تدممدقكا إلاقصمماح غممي تكاصممية التؿيزممةاا اي مممة عممة ايونممؼ إلالٌتةو ممي يممديس الصممندوم وايونممؼ إلالٌتةو ممي للظمموم 

 (  يام مي طس ان التؿيزة.10ال يبة وذلَ نبة )

 (  مي البدة صناقيو إلاطتثماز.71بيان تكاصية التؿيزةاا اي مة عة تهاز س الصندوم الػام التي يػدكا مديس الصندوم وقها للماق ) 

 ( 21إلاشمػاز عممة ايونمؼ إلالٌتةو مي يمديس الصمندوم وايونممؼ إلالٌتةو مي للظموم وذلمَ ةمم ُ )  إلاقصماح غمي تكاصمية التؿيزمةاا واءبممة

 يوما مي طس ان التؿيزة.

 (  للممماق 
 
( ممي البدممة صممناقيو 71بيمان تكاصممية التؿيزمةاا واءبممة إلاشممػاز عمة تهمماز س الصمندوم الػممام التممي يػمدكا مممديس الصمندوم وقهمما

 إلاطتثماز.

 

 . إنهاء الصىذوق:18

 او االا التي تظتوءب إناار صندوم إلاطتثماز وإلاءساراا اوقاصة باإلنااري بموءب  خٍام البدة صناقيو إلاطتثماز:

  بسؾبتممف عممة ذلممَ نبممة مممد  ال 
 
إذا زؾممب مممديس الصممندوم عممة إناممار الصممندوم الػممامي قيلممب غليممف إشممػاز ال يبممة ومممالٍي الوخممداا يتابيمما

 ممممممي التممممماز   ايصمممممم21تهمممممة غمممممي )
 
ؼ إلنامممممار الصمممممندوم الػمممممام قيمممممفي قون إلاةممممم ُ  شمممممسوغ و خٍمممممام وممممممريس  ايػلومممممماا التا ػمممممة ( يومممممما

 للصندوم.

  يلممب غلممن مممديس الصممندوم البممدر عممة إءممساراا تصممكية الصممندوم الػممام قمموز امتاابممفي وذلممَ قون إلاةمم ُ  شممسوغ و خٍممام الصممندوم

 ومريس  ايػلوماا.

 ٌتةو ي وايونؼ إلالٌتةو ي للظوم غي امتاار مد  الصندوم الػام وتصكيتف.يلب غلن مديس الصندوم إلاغ ن عة مونػف إلال 

 

 مذًش الصىذوق:  .19

 أ. مهام مذًش الصىذوق وواجباجه ومسؤلُاجه:
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 وشممسوغ  يػمممة مممديس الصممندوم يصممل ة مممالٍي الوخممداا بموءممب  خٍممام البدممة صممناقيو إلاطممتثماز والبدممة عشممقاص ايممسةص ل ممع

 ومريس  ايػلوماا )وذلَ قيما يتػلو بالصندوم الػام(.و خٍام الصندوم 

   يلتممزم مممديس الصممندوم بلميممؼ ايبمماقا والواءبمماا التممي مصممق غلاامما البدممة عشممقاص ايممسةص ل ممع بممما عممة ذلممَ واءممب عمامممة تلمماك

.  مالٍي الوخدااي والري يتظمي الػمة بما يدهو مصاو  ع وترُ او سص ايػهُو

   طتثمازي يٍون مديسالصندوم مظؤوال غي الهيام باآلتي:قيما يتػلو بصناقيو إلا 

o .إقاز  الصندوم 

o .غملياا الصندوم بما عة ذلَ اوقدماا إلاقاز ة للصندوم 

o .ػسح وخداا الصندوم 

o الصممندوم ومممريس  ايػلوممماا )وذلممَ قيممما يتػلممو بالصممندوم الػممام( وايتمال مما و نامما  التحيممد مممي قنممة شممسوغ و خٍممام

 وؾزة مظللة. ًاملة ووا  ة و  يدة

  قح مظبولياتف وواءباتمف  شمٍة مباشمس  م مٍلمل  
 
يػد مديس الصندوم مظؤوال غي إلالتزام بحخٍام البدة صناقيو الاطتثمازي طوارا

 واا ء ة ةازءية بموءب  خٍام البدة صناقيو الاطتثماز والبدة عشقاص ايسةص ل ع.

 س الصممممندوم الناءمممممة  ظمممم ب اختيمممماُ  و إكممممماُ  و طممممور تصممممسف  و يػممممد مممممديس الصممممندوم مظممممؤوال تلمممماك مممممالٍي الوخممممداا غممممي ةظمممماب

 تهصزةك ايتػمد. 

  يظؼ مديس الصندوم الظياطاا وإلاءساراا لسصد ايخاػس التي تؤثس عة اطتثمازاا الصندومي وطمان طسغة التػامة مػ ا. غلن  ن

 وي غلن عنة.تتظمي تلَ الظياطاا وإلاءساراا الهيام  ػملية تهو ع تهو ع ايخاػس  شٍة طن

  .يؼبو مديس الصندوم بسمامج مسانبة ايؼابهة وإلالتزام لٍة صندوم اطتثماز يديسكي و صوق ال يبة بنتابج التؼبيو غند ػلباا 

 

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

ندوم مممي البمماػي الي صممندوم اطممتثماز يممديسك مممديس يلمموش يممديس الصممندوم تٍليممل ػممسف ثالمم  او ايثممة او اي مممي تا ػيممف بالػمممة مممديسا للصمم

 الصندوم. و دقؼ مديس الصندوم اتػاب ومصاز ل اي مديس للصندوم مي الباػي مي موازقك اوقاصة.

 

 ج. الاحيام املىظمت لػٌض مذًش الصىذوق او اسدبذاله:

  تمساك مناطمبا لتػيمزن ممديس صمندوم بمدية لمرلَ لل يبة خو غُص مديس الصندوم قيما يتػلو بالصندوم الاطتثمازي واتخاذ اي اءمسار

 الصندوم او اتخاذ اي تدبزة اةس تساك مناطبا0 وذلَ عة خاُ ونوع اي مي او االا الاتية:

o .تونل مديس الصندوم غي ممازطة  شاغ الاقاز  قون اشػاز ال يبة برلَ بموءب البدة الاشقاص ايسةص ل ع 

o غ الاقاز  او س بف او تػليهف مي نبة ال يبة.الؿار تسةيص مديس الصندوم وعة ممازطة  شا 

o . تهديع ػلب الن ال يبة مي مديس الصندوم اللؿار تسةيص ممازطة  شاغ الاقاز 

o  بالتزام النظام او لوابدة التنكيرية.  - شٍة تساك ال يبة ءوكس ا –اذا ز ا ال يبة ان مديس الصندوم ند اةة 

o  اصممُو صممندوم الاطممتثماز او وجممصك او اطممتهالتف مممؼ غممدم وءمموق شممقص اةممس وقمما  مممديس ايدكظممة الاطممتثماز ة الممري يممديس

 م جة لدح مديس الصندوم ناقز غلن اقاز  اصُو صندوم الاطتثماز او اصُو الصناقيو التى يديسكا مديس ايدكظة.

o  اناا ذاا اكمية ءوكس ة. –بنارا غلن اطع مػهولة  –اي خالة اةسح تسح ال يبة 

 ًامممة مممي اءمممة  اغمم كي صمم خيتاا وقهمما للكهمممس  اذا مازطممق ال يبممة ايمما ممم مممي كممرك ايمماق 0 قيتػممزن غلممن ممممديس الصممندوم التػمماون وبشممٍة 

( يومممما الاولمممن ممممي تػيمممزن ممممديس 60ايظممماغد  غلمممن تظممم ية النهمممة الظممملع للمظمممؤولياا المممن ممممديس الصمممندوم البمممدية وذلمممَ ةممم ُ اُ )

ة0 خيثممما ًمان ذلمَ طمسوز ا ومناطمبا ووقهما لتهمديس ال يبمة ايدمع0 الممن الصمندوم البمدية. و لمب غلمن ممديس الصمندوم ايػمصوُ ان ينهم

 مديس الصندوم البدية ءميؼ الػهوق ايستبؼة بصندوم الاطتثماز ذي الػ نة.

 

 . امين الحفظ:20

 أ. مهام امين الحفظ وواجباجه ومسؤولُاجه:

  الاطمممتثماز0 طممموار اقح مظمممؤولياتف  شمممٍة مباشمممس ام ًلمممل واممما يػمممد اممممزن او كمممظ مظمممؤوال غمممي التزاماتمممف وقهممما الخٍمممام البدمممة صمممناقيو

 ػسقا ثالثا بموءب اخٍام البدة صناقيو الاطتثماز او البدة الاشقاص ايسةص ل ع.
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  يػممد امممزن او كممظ مظممؤوال تلمماك مممديس الصممندوم ومممالٍي الوخممداا غممي ةظممابس الصممندوم الناءمممة  ظمم ب اختيمماُ او اكممماُ او طممور

 د.تصسف او تهصزةك ايتػم

  يػمممد اممممزن او كمممظ مظمممؤوال غمممي خكمممظ اصمممُو الصمممندُو وخمايتاممما لصممماوق ممممالٍي الوخمممداا0 وكمممو مظمممؤوُ يمممرلَ غمممي اتخممماذ ءميمممؼ

 الاءساراا الاقاز ة ال شمة قيما يتػلو بدكظ اصُو الصندوم.

 

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

تا ػيمممف بالػممممة امينممما لل كمممظ ممممي البممماػي الي صمممندوم اطمممتثماز يتمممولن خكمممظ  يلممموش الممممزن او كمممظ تٍليمممل ػمممسف ثالممم  او ايتمممة او اي ممممي

 اصولف. و دقؼ امزن او كظ اتػاب ومصاز ل اي امزن خكظ مي الباػي مي موازقك اوقاصة.

 

 ج. الاحيام املىظمت لػٌض امين الحفظ او اسدبذاله:

  تساك مناطبا عة خاُ ونوع اي مي او االا الاتيف:لل يبة غُص امزن او كظ ايػزن مي مديس الصندوم او اتخاذ اي تدابزة 

o .تونل امزن او كظ غي ممازطة  شاغ او كظ قون اشػاز ال يبة برلَ بموءب البدة الاشقاص ايسةص ل ع 

o .الؿار تسةيص امزن او كظ عة ممازطة  شاغ او كظ او س بف او تػليهف مي نبة ال يبة 

o  تسةيص عة ممازطة  شاغ او كظ.تهديع ػلب الن ال يبة مي امزن او كظ اللؿار 

o  ا ال يبة ان امزن او كظ ند اةةاذا ز   
 
 بالتزام النظام او لوابدف التنكيرية. شٍة تساك ال يبة ءوكس ا

o  بنارا غلن اطع مػهولة اناا ذاا اكمية ءوكس ة.اي خالة اةسح تسح ال يبة 

  0 قيلممب غلممن مممديس الصممندوم ايػنممى تػيممزن امممزن خكممظ بممدية ق ايممامممي كممرك  اغمم ك اذا مازطممق ال يبممة ايمما مممي صمم خياتاا وقهمما للكهممس

ًامممة مممي اءممة ايظمماغد  غلممن تظمم ية  وقهما لتػليممماا ال يبممة0 يممما يتػممزن غلممن ممديس الصممندوم وامممزن او كممظ ايػممصوُ التػمماون  شمٍة 

ظ البمدية. و لمب غلمن اممزن ( يومما الاولمن ممي تػيمزن اممزن او كم60النهة الظلع للمظؤولياا الن اممزن او كمظ البمدية وذلمَ ةم ُ )

او كمممظ ايػمممصوُ ان ينهمممة0 خيثمممما ًمممان ذلمممَ طمممسوز ا ومناطمممبا وقهممما لتهمممديس ال يبمممة ايدمممع0 المممن اممممزن او كمممظ البمممدية ءميمممؼ الػهممموق 

 ايستبؼة بصندوم الاطتثماز ذي الػ نة.

 

 اهىوي:ل( املحاسب ال21)

 . اسم املحاسب اللاهىوي لصىذوق الاسدثماس :أ

ًاك   مداطبون ومساءػون ناموميون اوقساش ي وشس

 

 ب. مهام املحاسب اللاهىوي وواجباجه ومسؤولُاجه:

 .يػزن ايداطب الهامو ي مي نبة مديس الصندوم وذلَ للهيام  ػملية ايساءػة 

 ( اشمممم س نبمممة ناايممممة طمممنتف اياليممممة0 قيلمممب عممممة كمممرك او الممممة الهيمممام  ػمليممممة 9اذا مضممم ى غلمممن تاطمممماع الصمممندوم الػممممام ممممد  تص ممممد غلمممن )

.ا  يساءػة بنااية الػام الاُو

 (  اش س او انمة نبمة ناايمة طمنتف اياليمة0 قيلموش عمة كمرك او المة الهيمام  ػمليمة ايساءػمة 9اذا مض ى غلن تاطاع الصندوم الػام مد )

 عة نااية الظنة ايالية التى تلااا.

 

 ج. الاحيام املىظمت السدبذاٌ املحاسب اللاهىوي لصىذوق الاسدثماس:

مللع اقاز  الصندوم ان يمسقع تػيمزن ايداطمب الهمامو ي او ان يوءمف ممديس الصمندوم بتؿيزمة ايداطمب الهمامو ي ايػمزن عمة اي يلب غلن 

 :مي او االا الاتيف

 .وءوق اقغاراا نابمة وم مة خُو طور الظلوى اينهي للمداطب الهامو ي تتػلو بتحقية م امف 

  مظته .اذا لع يػد ايداطب الهامو ي للصندوم الػام 

 .اذا نسز مللع اقاز  الصندوم ان ايداطب الهامو ي ال يملَ ايؤك ا واوقبةاا الٍاقية لتحقية م ام ايساءػة  شٍة مسض 

 .اذا ػلبق ال يبة وقها لتهديسكا ايدع تؿيزة ايداطب الهامو ي ايػزن قيما يتػلو بالصندوم الػام 
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 ( اصٌى الصىذوق:22)

 . ان اصٌى صىذوق الاسدثماس محفىظت بىاسؼت امين الحفظ لصالح صىذوق الاسدثماس. أ

 

جــب ان جحــذد جلــً الاصــٌى ب.  ن, ٍو ًجــب غلــى امــين الحفــظ فصــل اصــٌى وــل صــىذوق اســدثماسي غــن اصــىله وغــن اصــٌى غمالئــه الاخــٍش

باسـم امــين الحفــظ لصــالح رلــً الصــىذوق, وان  بشـيل مســخلل مــن خــالٌ حرــجُل الاوساق املالُـت والاصــٌى الاخــشي ليــل صــىذوق اســدثماس 

ذ جأدًه التزاماجه الخػاكذًت. ت وغيرها من املسدىذاث التى جٍؤ  ًحخفظ بجمُؼ الرجالث الظشوٍس

 

ج. حػـــــذ اصـــــٌى صـــــىذوق الاســـــدثماس مملىهـــــت ملـــــاليي الىحـــــذاث فـــــي رلـــــً الصـــــىذوق مجخمػـــــين )ملىُـــــت مشـــــاغت(, وال ًجـــــىص ان ًىـــــىن ملـــــذًش 

صــىذوق مــن البــاػن او امــين الحفــظ او امــين الحفــظ مــن البــاػن او ملــذم املشــىسة او املــىصع اي مصــلحت فــي اصــٌى الصــىذوق او مــذًش ال

الصــىذوق او اي مؼالبــت فيهـــا, الا ارا وــان مــذًش الصـــىذوق او مــذًش الصـــىذوق مــن البــاػن او امـــين الحفــظ او امــين الحفـــظ مــن البـــاػن او 

ذوق, ورلً في حذود ملىُخه, او وان مسمىحا بهزه املؼالباث بمىجـب احيـام الئحـت صـىادًم ملذم املشىسة او املىصع ماليا لىحذاث الصى

 الاسدثماس وافصح غنها في ششوغ واحيام الصىذوق )ومزهشة املػلىماث ورلً فُما ًخػلم بالصىذوق الػام(.

 

 . اكشاس من مالً الىحذاث:23

  

ومريس  ايػلوماا وملقص ايػلوماا السباظة اوقاصة بالصندوم0 وايواقهة غلن لهد نمق/نمنا باالػ ع غلن شسوغ واخٍام الصندوم 

 ةصابص الوخداا التى اشتةيق/اشتةينا قااا.

 

 الاطع:

 

 التونيؼ:                                                                   التاز  :

 

 

 بف وطلع وتاهلل التوقيوي وصلن هللا غلن مبانا مدمد وآلف و  
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 مزهشة املػلىماث

 للمسابدتصندوق هظب 

KASB Murabaha Fund  

 مـخىح مخىاؿم مع الضىابط الؼسعيت(عام )صندوق إطدثمازي  

 

 مديس الصندوق 

 

 أمين الحـظ

  ػسهت الجصيسة لألطىاق املاليت 

 

   املىاؿددددددم  18/10/1441وجددددددث جددددددددي  ا بخددددددازي  ، م1/4/2018هددددددد املىاؿددددددم 15/7/1439صدددددددزث مددددددرهسة املالىمدددددداث ل ددددددرا الصددددددندوق بخددددددازي

 م10/06/2020

  الئدت صناديم الاطدثماز الصادزة عن مجلع هيئت الظىق خاضات ل للمسابدتبصندوق هظب إن مرهسة املالىماث ومدخىيات ا الخاصت

 املاليت في اململىت الاسبيت الظاىديت، وجخضمن مالىماث واملت وواضحت وصحيدت ومددزت وػير مضللت عن صندوق الاطدثماز. 

 ننصددا باذخددر بمؼددىزة ننصددا املظدددثمسين بلددساوة مدخىيدداث مددرهسة املالىمدداث وؿ م ددا. وفددي خدداٌ حاددرز ؿ ددث مدخىيدداث مددرهسة املالىمدداث ،

 مظدؼاز منهي. 
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 إػااز هام

زوجاددددذ مددددرهسة املالىمدددداث مددددن كصدددد  مجلددددع إدازة الصددددندوق وجمددددذ املىاؿلددددت عل  ددددا ويخدمدددد  مددددديس وأعضدددداو إدازة الصددددندوق مجخماددددين  .أ 

ومنـددددسدين وامدددد  املظدددد وليت عددددن دكددددت واهخمدددداٌ املالىمدددداث الددددىازدة فددددي مددددرهسة املالىمدددداث، همددددا يلددددسز وي هددددد أعضدددداو مجلددددع إدازة ومددددديس 

لدىازدة فددي مدرهسة املالىمداث، همددا يلدسون وي هددون علددا أن املالىمداث والصيانداث الددىازدة فدي مددرهسة الصدندوق بصدحت واهخمدداٌ املالىمداث ا

 املالىماث ػير مضلله. 

ال جخدمددد  ال يئدددت أي مظددد وليت عدددن مدخىيددداث  خيددد  وطدددسح وخداجددده للمسابددددتصدددندوق هظدددب جؤطددد ع واؿلدددذ هيئدددت الظدددىق املاليدددت علدددا  .ب 

مددرهسة املالىمدداث، وال حايددأ أي جؤهيددد يخالددم بدددكل ا أو اهخمال ددا، وجةلددي نـظدد ا صددساخت مددن أي مظدد وليت م مددا وانددذ، ومددن أي خظددازة 

الاطددثماز فدي بؼدؤن جددوي جنخج عما وزد في مرهسة املالىماث أو عن الاعخماد علا أي جصو من دا وال حايده هيئدت الظدىق املاليدت أي جىصديه 

الصددندوق مددن عدمدده وال حافدددي مىاؿلل ددا علددا جؤطددد ع الصددندوق جىصدديل ا باالطدددثماز ؿيددده أو جؤهيددد صددحت املالىمددداث الددىازدة فددي الؼدددسو  

 وألاخيام ومرهسة املالىماث، وج هد علا أن كساز الاطدثماز في الصندوق ياىد للمظدثمس أو من يمثله. 

ال يئددت الؼددسعيت لؼددسهت مخىاؿددم مددع املاددايير الؼددسعيت املجدداشة مددن كصدد   ي علددا أندده صددندوق اطدددثماز  سابدددتللمصددندوق هظددب جددث اعخمدداد  .ج 

   .هظب املاليت
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 صىذوق الاظدثماس:  .1

 اظم صىذوق الاظدثماس: ؤ.

 للمسابدتصندوق هظب 

خ إصذاس ششوغ وؤحيام الصىذوق: ب.  جاٍس

  م26/8/2008هد املىاؿم 25/8/1429صدزث ػسو  وأخيام الصندوق بخازي  

 

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

 بخدازي  
ا
 عامدا

ا
هدد املىاؿدم 4/11/1429جمذ مىاؿلت هيئت الظىق املاليت في اململىت الاسبيت الظاىديت علا جؤط ع هرا الصندوق وطدسح وخداجده طسخدا

  م2/11/2008

 

خ اظخحلاكه:   د. مذة صىذوق الاظدثماس وجاٍس

مدددن النددىف واملـخدددىحو أي أندده برميددان املؼدددررن الاػددرران والاطددررداد خدددالٌ ؿرددرة عمدددس  عددام هددى صددندوق أطددد ث اطدددثمازي  للمسابددددتصددندوق هظددب إن 

 الصندوق، وعمس الصندوق هى مـخىح املدة. 

 

 هـ. غملت الصىذوق: 

الظدداىدي  ؿلددط ويجددب علددا املؼددررهين إيددداف أمددىال ث فددي خظدداب مددديس الصددندوق بالسيدداٌ الظدداىدي ؿلددط و اامدد  مددديس  الصددندوق بالسيدداٌ يخاامدد 

 لؽ الـاليت املظخلمت بالسياٌ الظاىدي. االصندوق جميع الحىالاث الىازدة من خازج اململىت أو أي عمالث ػير السياٌ الظاىدي باملص

 

 : ظُاظاث الاظدثماس ومماسظاجه .2

ت ؤ.  :  لصىذوق الاظدثماسألاهذاف الاظدثماٍس

ح دددددؾ الصددددندوق إ ددددا جنميددددت أمددددىاٌ املؼددددررهين علددددا املدددددي اللصدددديرمع املداؿ ددددت علددددا زأض املدددداٌ بالدددددخٌى فددددي إطدددددثمازاث كليلددددت املةدددداطس مددددن خددددالٌ 

 عددام واملسخصددت الاطدددثماز فددي مسابددداث كصدديرة ألاجدد  و الصدديىن و الاطدددثماز فددي وخددداث صددناديم الظدديىلت واملسابدددت 
ا
واطددىاق النلددد امليسوخددت طسخددا

 من كص  هيئت الظىق املاليت ،و التي جخىاؿم مع الضىابط الؼسعيت املدددة من كص  ال يئت الؼسعيت الخابات لؼسهت هظب املاليت .

 هىع )ؤهىاع( ألاوساق املالُت التي ظىف ٌعدثمش الصىذوق فيها بشيل ؤظاس ي:  ب.

مددن خدددالٌ الاطدددثماز فدددي مسابددداث كصددديرة ألاجدد  و الصدديىن و الاطددددثماز فددي وخدددداث صددناديم الظددديىلت واملسابدددت واطدددىاق إطدددثمازاث كليلددت املةددداطس 

 عام واملسخصت من كص  هيئت الظىق املاليت 
ا
 النلد امليسوخت طسخا

 ج. ظُاظاث جشهيز الاظدثماس: 

 ط خث إلاطدثماز في:

 مسابداث كصيرة ألاج -أ 

ج ت اصدازها مدليت ام عامليدت ويدخث جليديث الصديىن بنداوا علدا اليدت جليديث داخليدت لددي مدديس الصدندوق خيد  يلدىم مدديس الصيىن وكد جيىن  -ب 

لج دت الصندوق بخلييث الصيىن وج ت اصدازها  بناوا علا عدد من الاىام  علا طبي  املثاٌ ال الحصس جصنيف الصلد الائخمانأ الدري جنخيدي اليده ا

 يت وهـاوة الاصٌى والازباح.املصدزة املالئت املال
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 عددام واملسخصددت مددن كصدد  هيئددت الظددىق املاليددت. علددا ان جيددىن -جددد  
ا
الاطدددثماز فددي وخددداث صددناديم الظدديىلت واملسابدددت واطددىاق النلددد امليسوخددت طسخددا

الصدندوق اطدرراجيجيت الخنى دع لخلليد  مخىاؿلت مع الضىابط الؼسعيت املدددة من كص  ال يئت الؼسعيت الخابات ملجمىعت هظب املاليدت. و طديدصع فدي 

صدندوق املةاطس هما ط خث ملازنت ألاداو بالـائدة علا السياٌ الظاىدي لثالزت أػ س بدين الصندىن. همدا طديلىم مدديس الصدندوق بداملكررا  ملصد حت ال

 % من إجما ي كيمت الصندوق متى ما دعذ الحاجت إ ا ذلً.10بما ال يصيد عن 

 الصندوق والخا ي:ويمىن ج خيص اطدثمازاث 

 الحد ألاعلا الحد ألادنه نىف إلاطدثماز

 %100 %0 مسابداث كصيرة ألاج 

 %40 %0 الصيىن

 %50 %0 وخداث صناديم الظيىلت واملسابدت واطىاق النلد 

 

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

 عدام واملسخصدت مدن كصد  هي
ا
ئدت مسابداث كصيرة ألاج  و الصيىن و الاطدثماز في وخداث صناديم الظيىلت واملسابددت واطدىاق النلدد امليسوخدت طسخدا

 الظىق املاليت 

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

 طددىؾ يددخث جىش ددع اصددٌى الصددندوق علددا املسابددداث كصدديرة الاجدد  مددع الخىش ددع بددين الاطددساؾ الن يددرة لخلليدد  املةدداطس وخظددب الاىائددد املخاخددت. ايضددا

طددثماز الا  طىؾ يخث جلييث الصيىن املدخم  الاطدثماز ب ا وؿلا للاىائد والخصنيف الائخمانأ واملةاطس املدخملت. ط خث جلييث اداو وجازي  الصدناديم

 املساد الاطدثماز ب ا خظب الاداو الخازيخي.

 

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

 
ا
 ( من هره املرهسة. طياطاث الاطدثماز وممازطاجه)ج( من املادة ) في الـلسة لن يلىم الصندوق باالطدثماز في أوزاق ماليت ػير التي جث ذهسها طابلا

 

 ا: التي ًمىً للصىذوق الاظدثماس فيه ص. ؤي كُذ آخش غلى هىع )ؤهىاع( ألاوساق املالُت ؤو ألاصٌى ألاخشي 

لددددن يظدددددثمس الصددددندوق فددددي أي أوزاق ماليددددت ال جخىاؿددددم مددددع الضددددىابط الؼددددسعيت املاخمدددددة مددددن ال جنددددت الؼددددسعيت للصددددندوق ويلردددد م الصددددندوق بليددددىد 

 ( من الئدت صناديم الاطدثماز. 41في املادة ) الاطدثماز الىازدة

 

 ح. الحذ الزي ًمىً فُه اظدثماس ؤصٌى الصىذوق في وحذاث صىذوق ؤو صىادًم اظدثماس ًذًشها مذًش الصىذوق ؤو مذًشو صىادًم آخشون: 

مدع الضدىابط الؼدسعيت ووؿدم مدا يلدسزه  % من صافي أصٌى الصندوق في صناديم ممازلت بما يخىاؿدم10يدم ملديس الصندوق اطدثماز ماال يصيد عن 

 % من صافي كيمت أصٌى الصندوق الري جث جملً وخداجه.10املديس علا أن ال جصيد عن 

 

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

 ؤصٌى الصىذوق: 
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%( مدن 10من خم مدديس الصدندوق أن ي جدؤ للخمىيد  فدي الحداالث التدي يلسهدا مجلدع إدازة الصدندوق وبديد  أال يخجداوش جمىيد  الصدندوق مدا نظدبخه )

 صافي كيمت أصىله وذلً خظب الضىابط الؼسعيت، علا أن ال جخادي مدة الخمىي  طنت ميالديت وال يجىش ملديس الصندوق زهن أصٌى الصندوق. 

 

 ذ ألاغلى للخػامل مؼ ؤي ػشف هظير: ي. الح

 % من حجث صافي أصٌى الصندوق. 25الحد ألاعلا للخاام  مع أي طسؾ ن ير هى 

 

 ن. ظُاظت مذًش الصىذوق في إداسة مخاػش الصىذوق: 

  طدددددخيىن كدددددسازاث الاطددددددثماز التدددددي يخةدددددرها مدددددديس الصدددددندوق منكدددددجمت مدددددع ممازطددددداث الاطددددددثماز الجيددددددة والحىيمدددددت التدددددي جدلدددددم ألاهدددددداؾ

الاطدددثمازيت املددددددة للصدددندوق واملددروىزة فدددي ػدددسو  و أخيدددام الصددندوق ومدددرهسة املالىمددداث واملظدددنداث ألاخدددسي ذاث الاالكدددت، و ؼدددم  

 وطاه للخؤهد من: ذلً برٌ مديس الصندوق و  ما في 

o  .جىؿس الظيىلت الياؿيت لدي الصندوق للىؿاو بؤي طلب اطررداد مخىكع 

o  .عدم جسهي  اطدثماز الصندوق في أي وزكت أو أوزاق ماينت، أو في أي بلد أو  منيلت جؼساؿيت أو صناعيت أو كياف ماين 

o  .عدم جدم  الصندوق أي مةاطسة اطدثمازيت ػير ضسوزيت جخالم بؤهداؿه الاطدثمازيت 

  :طييىن هنان مجلع إدازة للصندوق وطخيىن طصيات الخدماث التي يلدم ا املجلع والخا ي 

o  .ؿ  ا 
ا
 املىاؿلت علا  جميع الالىد واللسازاث والخلازيس الجىهسيت التي ييىن الصندوق طسؿا

o  لالئدددددت صددددناديم إلاػددددساؾ، ومتددددى 
ا
، املصددددادكت علددددا أي جضددددازب مصددددالا يـصددددا عندددده مددددديس الصددددندوق وؿلددددا

ا
وددددان ذلددددً مناطددددصا

 الاطدثماز. 

o  ٌعلدددا ألاكددد  مددع مظددد وٌ امليابلدددت والالردد ام )لجندددت امليابلددت والالرددد ام(  لددددي مددديس الصدددندوق ومظددد و 
ا
الاجخمدداف مدددسجين طددنىيا

 خؤهد من الر ام مديس الصندوق بجميع اللىائذ وألان مت املخصات. الخصليؽ عن ػظ  ألامىاٌ وجمىي  إلازهاب لديه، لل

o  ىصيت يسؿا ا املصـأ في خالت حاي نه. أي ج إكساز 

o  الخؤهدددد مدددن اهخمددداٌ والرددد ام ػدددسو  وأخيدددام الصدددندوق ومدددرهسة املالىمددداث واملظددددنداث ألاخدددسي ذاث الاالكدددت بالئددددت صدددناديم

 الاطدثماز. 

o  لؼددسو  وأخيددام الصددندوق ومددرهسة 
ا
الخؤهددد مددن كيددام مددديس الصددندوق بمظدد ولياجه بمددا يدلددم مصدد حت مدداليأ الىخددداث وؿلددا

 املالىماث واملظدنداث ذاث الاالكت وأخيام الئدت صناديم الاطدثماز. 

o  .الام  بؤمانت و ملص حت صندوق الاطدثماز وماليأ الىخداث ؿيه 

 

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

 مادٌ الـائدة علا السياٌ بين الصنىن لثالزت أػ س والري حالن عنه طاما.-طايصىز 

 م. الخػامل مؼ ؤظىاق املشخلاث املالُت: 

 ال يىجد.

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

 ال يىجد.  
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 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.

 

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

 

 ؤشش( ظىف ًخىشس معخلبال او ًماثل الاداء العابم. ن الصىذوق ال ًظمً ملاليي الىحذاث ان اداءه املؼلم )او اداءه ملاسهت باملج. ا

 

 الاظدثماس في الصىذوق ال ٌػذ اًذاغا لذي اي بىً محلي ٌعىق او ًبُؼ الاوساق املالُت او جابؼ لصىذوق الاظدثماس.  .د

 

خحمل املعؤولُت غً اي خعاسة مالُت كذ جترجب  ـ.ه غلى الاظدثماس في الصىذوق الا ارا واهذ هاججت غً اهماٌ مخػمـذ او ًلش مالً الىحذاث ٍو

 جلصير مخػمذ مً مذًش الصىذوق. 

 

كائمت للمخاػش الشئِعُت املحخملت املشجبؼت باالظدثماس في صىذوق الاظدثماسل واملخاػش املػشض لها صىذوق الاظدثماس وؤي ظشوف مً -و 

 .الصىذوق وغائذاجه:املحخمل ؤن جؤثش في صافي كُمت ؤصٌى 

  :مخاػش العىق  

يجدددب أن يالدددث املؼدددررن أن الاطددددثماز فدددي املسابددددت بؼدددي  عدددام ياخطدددر مدددن الاطددددثمازاث ذاث املةددداطس املنةـضدددت، وهمدددا هدددى مالدددىم ؿدددرن  جدليدددم  

مةداطس الاطددثماز فدي املسابددت أكد   عىائد ماليت في اطدثمازاث املسابدت في ألاج  اللصدير يدسجصط  بالخللصداث والخؼيدراث فدي الظدىق، و مدع ذلدً ؿدرن

 من ػيرها من باقي ألادواث الاطدثمازيت، و للخللي  من جلً املةاطس ط خث الخىش ع املناطب ذصٌى الصندوق في طلع الظىق املةخلـت.

 

 : مخاػش غذم إلالتزام 

 أو ميللددا ممدا
ا
يدد دي إ دا الخددؤزير علدا عائددد علدد املسابدددت و بالخددا ي  فدي خالددت عددم زػصددت أو طجدص اليددسؾ يخدس )مؼددرري الظدلات( عددن الظددداد جصئيدا

 الخؤزير علا عائد الصندوق . 

 

 

 :مخاػش الخغير في ؤظػاس الصشف 

از إذا واندددذ دؿاددداث ػدددساو و بيدددع الظدددلع باملدددت ػيدددر عملدددت الصدددندوق ؿدددرن اطددددثمازاث املؼدددررهين كدددد جخدددؤزس بالصيدددادة أو الدددنلص نديجدددت للخؼيدددر فدددي أطدددا

 الصسؾ.

 

  الخغير في ؤظػاس الفائذة :مخاػش 

 أي حؼير في أطااز الـائدة بالنظصت للسياٌ ي زس علا عىائد املسابدت .

 

 : مخاػش الخغير في ؤظػاس العلؼ 

 أي حؼير في أطااز الظلع يناىع جؤزيره مصاػسة علا عىائد املسابدت طىاوا بالظلب أو إلايجاب .

 



 

7 
 

 :مخاػش العُىلت 

%( مدددن حجددث الصددندوق أو أه ددر، همدددا 10اث الاطددررداد إذا بلددؽ إجمددا ي طلصددداث الاطددررداد فددي أي يددىم حاامدد  )يجددىش ملددديس الصددندوق جؤجيدد  طلصددد 

التدي يدخث ؿ  دا الخاامد  باذصدٌى التدي يملى دا  يجىش ملديس الصندوق جؤجي  جنـير طلصاث الاطررداد فدي خداٌ جدث حاليدم الخاامد  فدي الظدىق السئ ظدت

 الصددندوق، إمددا بؼددي  وامدد  أو بالنظددص
ا
إ ددا صددافي كيمددت أصددٌى  ت  إ ددا أصددٌى الصددندوق التددي يددسي مددديس الصددندوق بؼددي  مالددٌى أج ددا م مددت نظددصت

 الصندوق.

 وؿدأ ولخا الحالخين أعاله ؿرن علا مديس الصندوق اخخياز طلصاث الاطررداد التي طدنـر خظب أولىيل ا، بنظصت وجناطب.

 

 :مخاػش اكخصادًت وظُاظُت 

 .اكخصاديت عامت أو ظسوؾ طياطيت في املنيلت، ويصاب علا مديس الصندوق الخنص  ب ا أو الخةلص من اكد يخؤزس طىق الظلع ب سوؾ 

 

 بت والضواة  مخاػش الظٍش

كدددد يخدمددد  مددداليى الىخدددداث مزددداز ضدددسيبيت مررجصددده علدددا إلاػدددرران فدددي أو الخملدددً أو إلاطدددررداد أو الخدىيددد  أو بيدددع وخدددداث بمىجدددب اللدددىانين 

. ويخدمدددد   مدددداليى  ي يدملددددىن الظددددازيت فددددي الصلدددددان التدددد
ا
 مةخددددازا

ا
جنظدددديل ا أو زخصددددت إلاكامددددت ؿ  ددددا أو حاخطددددر مددددد  إكامددددت عاديددددت ل ددددث أو مىطنددددا

الصدددندوق أو علدددا أي شيدددادة فدددي زأض املددداٌ الناػدددئت عن ا.همدددا أن دؿدددع  الىخدددداث مظددد وليت دؿدددع الضدددسيصت إن وجددددث علدددا اطددددثمازات ث فدددي 

الصدادزة    الخنـيريدت لضدسيصت الليمدت . ط خث جيصيم ضدسيصت الليمدت املضداؿت خظدب الالئددت الصواة مظ وليت خصسيت علا ماليأ الىخداث

 عن هيئت الصواة و الدخ 

 

 

 : مػلىماث غامت .4

 الفئت املعتهذفت لالظدثماس بهزا الصىذوق:  . ؤ

يمىددددن لألؿددددساد وامل طظدددداث والج دددداث الحيىميددددت وػيرهددددا مددددن اللياعدددداث الاطددددخـادة مددددن الاطدددددثماز فددددي الصددددندوق علددددا أن يخىاؿددددم ذلددددً مددددع أهددددداؿ ا 

 الاطدثمازيت ومدي جدمل ا للمةاطس املسجصيت باالطدثماز. 

 

 ب. ظُاظت جىصَؼ ألاسباح: 

 لن يخث جىش ع ازباح علا املظدثمسين.

   صىذوق:للألاداء العابم ج. 

1 

 

 الػائذ الىلي -

 منر الخاط ع خمع طنىاث زالر طنىاث طنت املدة

 الصندوق 
0.70% 1.59% 2.27% 4.10% 

 امل ػس
1.26% 120.99% 90.21% -44.63% 

 

ت-2  احمالي الػائذاث العىٍى
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 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 املدة

 الصندوق 
0.40% 0.80% 0.10% 0.60% 0.30% 0.30% 0.20% 0.70% 0.70% 

 

 ؤداء الصىذوق ملاسهت باملىشش الاظترشادي-3

 

 

 

 

خ جىصَؼ الاسباح-4  جاٍس

 ال ًىؼبم

 

ش الصىذوق مخاحت الػالع  -5  الجمُؼ مً خالٌ املىكؼ الالىترووي ملذًش الصىذوق جلاٍس

 

 د. كائمت حلىق ماليي الىحذاث: 

  . الحصٌى علا نكخت خديثت من ػسو  وأخيام الصندوق ومرهسة املالىماث باللؼت الاسبيت بدون ملاب 

  الحصدددٌى علدددا جلسيدددس يؼدددخم  علدددا صدددافي كيمدددت أصدددٌى وخدددداث الصدددندوق، وعددددم الىخدددداث التدددي يمخلى دددا وصدددافي كيمل دددا، و دددج  بجميدددع

 يىم من و  صـلت.  15الصـلاث يلدم خالٌ 

  .الحصٌى علا اللىائث املاليت املساجات للصندوق بدون ملاب  عند طلب ا 

 رهسة املالىماث وإزطاٌ م خص ب را الخؼيير وؿلا لنىف الخؼييدر واملددة املددددة فدي الئددت إلاػااز بؤي حؼيير في ػسو  وأخيام الصندوق وم

 صناديم الاطدثماز. 

  .إلاػااز بؤي حؼير في مجلع إدازة الصندوق 

  ج  ددس السطددىم وألاحادداب الـاليددت ومالىمدداث أداو 
ا
الحصددٌى علددا نكددخت مددزددت مددن ػددسو  وأخيددام الصددندوق ومددرهسة املالىمدداث طددنىيا

 صندوق عند طلب ا. ال

 ( بةدالؾ ألاخددار التدي نصدذ عل  دا 21إلاػااز بسػصت مديس الصندوق برج او صندوق الاطدثماز كص  إلاج او بمدة ال جل  عن 
ا
( يىما جلىيميا

 الؼسو  وألاخيام ومرهسة املالىماث عل  ا. 

  .ًدؿع عىائد الاطررداد في ألاوكاث املدددة لرل 

 ت بماالجت الؼياوي عند طلب ا من مديس الصندوق. الحصٌى علا إلاجساواث الخاص 

 

 . معؤولُاث مالً الىحذاث: ـه

 عن ديىن والر اماث الصندوق. 
ا
 ؿيما عدا خظازة مالً الىخداث الطدثماز في الصندوق أو جصو منه، ال ييىن مالً الىخداث مظ وال

 

 2017 2016 2015 2014 2013 املدة

 %0.70 %0.70 %0.20 %0.30 %0.30 الصندوق 

 %1.26 %31.40 %80.61 %10.33- %3.89- امل ػس
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 و. الحاالث التي حعخىحب إنهاء صىذوق الاظدثماس وإلاحشاءاث الخاصت باإلنهاءل بمىحب ؤحيام الئحت صىادًم الاظدثماس: 

   بسػصخدده فددي ذلددً كصدد  مدددة ال جلدد 
ا
إذا زػدب مددديس الصددندوق فددي إج دداو الصددندوق الادام، ؿيجددب عليدده إػددااز ال يئددت ومدداليأ الىخددداث هخابيدا

 من الخازي  ا21عن )
ا
 ملصمع ملج او الصندوق الاام ؿيه، دون إلاخالٌ بؼسو  وأخيام ومرهسة املالىماث الخابات للصندوق. ( يىما

  يجب علا مديس الصندوق الصدو في إجساواث جصـيت الصندوق الاام ؿدىز انل ائده وذلدً دون إلاخدالٌ بؼدسو  وأخيدام الصدندوق ومدرهسة

 املالىماث. 

 ه إلالىررونأ واملىكع إلالىررونأ للظىق عطر انل او مدة الصندوق الاام وجصـيخه. في مىكا  يجب علا مديس الصندوق إلاعالم 

 

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

 يلس مديس الصندوق بىجىد مليت داخليت لخلىيث املةاطس املخاللت بؤصٌى الصندوق. 

 

 . ملابل الخذماث والػمىالث وألاحػاب: 5

 ؤ. إلافصاح غً حمُؼ املذفىغاث مً ؤصٌى صىذوق الاظدثماس: 

 لرلً املؼرروىن وماليأ الىخداثو وهي والخا ي: 
ا
 يخدم  الصندوق جميع السطىم واملصازيف املروىزة أدناه ويخدمل ا جصاا

 زطىم الاػرران: ال يىجد 

 زطىم الاطررداد: ال يىجد 

  جدؿع بؼي  ػ سي 0.5إلادازة:أحااب 
ا
 ملديس الصندوق.% طنىيا

 :هدد أكص ى حؼم  : 570500 مصازيف إدازيت 
ا
 زياٌ )طصات و طخىن الف و خمظمائت زياٌ( طنىيا

 زيا15.000ٌأحااب املداطب اللانىنأ  .1

 ليد   20.000زيداٌ ل جلظدت وبددد أكصد ى  5.000مياؿآث أعضداو مجلدع إلادازة املظدخللين :  .2
ا
زيداٌ طدنىيا

 عضى مظخل ..

 هدد أكص ى 100000أحااب ال يئت الؼسعيت :  .3
ا
 . وجدؿع بؼي  زبع طنىي  طنىيا

  50000مصازيف نؼس :  .4
ا
 زياٌ طنىيا

  70500مصازيف زكابيت :  .5
ا
 زياٌ طنىيا

  طنىي  % من حجث الصندوق  جدظب بؼي  يىمأ وجدؿع بؼي  زبع 0.004زطىم الحـظ: جددظب الحـظ علا 

 الصددندوق : طددخدم  أي مصددازيف او زطددىم جـددس  علددا الصددندوق مثدد  زطددىم الاطدددثماز فددي  اي مصددازيف اخددسي  جـددس  علددا

 صناديم اخسي مؼاب ت مسخصت من هيئت الظىق املاليت.

  زطددىم الضددسيصت الليمددت املضدداؿت: طدد خث جيصيل ددا خظددب الالئدددت الخنـيريددت لضددسيصت الليمددت املضدداؿت، همددا ان جميددع السطددىم

الؼددسو  و الاخيدام الصددندوق خاضدداه لضددسيصت الليمددت املضداؿت وطددىؾ يلددىم مددديس الصددندوق والاحاداب و املصددازيف بمىجددب 

 بامليت اخدظاب نظصت الضسيصت املظخدلت وطداد الضسيصت ا ا هيئت الصواة و الدخ .

 

فل مؼ هُفُت حعاب ملابل الخـذماث والػمـالث وألاحػـابل ووكـذ دفػهـا مـً  ب. فُما ًلي بػع الجذاٌو التي جىضح حمُؼ الشظىم واملصاٍس

 كبل صىذوق الاظدثماس: 

 

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

 الخىضيذ نىف السطىم واملصازيف
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  للصندوق. هره ألازكام جلديسيت وط خث خصث املصسوؿاث الـاليت ؿلط وطخرهس بؼي  جـصيلي في اللىائث املاليت الظنىيت 

 

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

 الخىضيذ نىف السطىم واملصازيف

ٌ  زطىم إلادازة   xخدظب بؼي  يىمأ من إجما ي كيمت  اصٌى الصندوق وجدؿع بؼي  زبع طنىي. )إجما ي  ألاصى

 النظبيت املئىيت(.

ٌ  جدظب بؼي  زطىم الحـظ النظصت  xيىمأ من إجما ي كيمت أصٌى الصندوق وجدؿع بؼي  زبع طنىيت )إجما ي ألاصى

 املئىيت(. 

  أحااب املداطب اللانىنأ
ا
 جدظب بؼي  يىمأ وجدؿع طنىيا

 .بؼي  زبع طنىي جدظب بؼي  يىمأ وجدؿع  مياؿؤة ال جنت الؼسعيت

 جدظب بؼي  يىمأ وجدؿع و   مياؿؤة أعضاو مجلع إلادازة
ا
 .طنىيا

  السطىم السكابيت
ا
 جدظب بؼي  يىمأ وجدؿع طنىيا

 من صافي أ% 0.5نظصت  زطىم إلادازة
ا
 ملديس الصندوق. صٌى ويخث دؿع السطىم املظخدلت وجدؿع بؼي  ػ سي طنىيا

 % من حجث الصندوق  جدظب بؼي  يىمأ وجدؿع بؼي  زبع طنىي 0.004الحـظ علا    زطىم الحـظ

 ال يىجد زطىم الاطررداد املصىس

.  15 أحااب املداطب اللانىنأ
ا
 وجىش ع بؼي  جناطبي علا أيام الظنت ويخث خصم ا يىميا

ا
 الف زياٌ طنىيا وجدؿع طنىيا

 مصازيف الخمىي 

في خاٌ وجىد مصازيف جمىي  ؿاليت و مصاػسة للصندوق خالٌ الظنت )خظب الظاس الظائد في الظىق(، 

%( من صافي كيمت أصىله، وباد أخر مىاؿلت ال جنت 10.00وبؼس  أن ال يخجاوش جمىي  الصندوق نظصت )

 الؼسعيت علا الخمىي . 

 مجمىف مياؿؤة ال جنت الؼسعيت
زيف ألاخسي وجىش ع بؼي  جناطبي علا أيام الظنت ويخث خصم ا يىميا الاؾ زياٌ طنىيا مع املصا 10

 ( من هره املرهسة. 11للخىضيذ أن س الـلسة )ج( من املادة )

زطىم نؼس مالىماث علا مىكع 

 ٌ  جداو
 وجدؿع و   5.000

ا
 ػ س وجىش ع بؼي  جناطبي علا أيام الظنت و يخث خصم ا يىميا.  12زياٌ طنىيا

 وجدؿع و   7.500 السطىم السكابيت
ا
 ػ س وجىش ع بؼي  جناطبي علا أيام الظنت و يخث خصم ا يىميا.  12زياٌ طنىيا

مجمىف مياؿؤة أعضاو مجلع 

 إلادازة
 زياٌ طنىيا لي  عضى مظخل . 200000زياٌ عن و  جلظت وبدد اكص ى  5000

 مصازيف أخسي 

الاطدثمازيت للصندوق بدد أكص ى يخث جدمي  الصندوق زطىم الخدىي  ما بين الحظاباث الصنىيت أو 

% طنىيا من صافي كيمت أصٌى الصندوق إضاؿت للضسائب أو السطىم إن وجدث في جميع ألاخىاٌ 0.50

 لن يخث خصث إال السطىم و املصازيف الـاليت.
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 ٌ  جدظب بؼي  يىمأ وجدؿع طنىيا زطىم نؼس مالىماث مىكع جداو

 ط خث إلاؿصاح عن جلً املصازيف في م خص إلاؿصاح املا ي في ج ايت الظنت مصازيف الخاام :

 

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

 امللابل:

 الخىضيذ نىف السطىم واملصازيف

 ال يىجد زطىم الاػرران 

 ال يىجد زطىم الاطررداد املصىس 

 

 . ؤي غمىلت خاصت ًارمها مذًش الصىذوق:د

 :سظىم إلاظترداد املبىش 

 الًىحذ

 :ظِخم فشض سظىم اظترداد مبىش غلى الصىذوق 

 ال يىجد

 

 :ظشوف فشض هزه الشظىم وؤي ظشوف ًمىً فيها إلاغفاء غنها 

 ال يىجد

 

 :ؤظاط حعاب كُمت هزه الشظىمل بما في رلً حصش الىحذاث مىطىع إلاظترداد 

 ال يىجد

 

الصــىذوق ؤو مــً كبــل مالــً الىحــذاث غلـــى مثــاٌ افترايــ ي ًىضــح حمُــؼ الشظــىم واملصـــاٍسف وملابــل الصــفلاث التــي دفػــذ مــً ؤصـــٌى هـــ . 

 ؤظاط غمله الصىذوق: 

زيدداٌ طدداىدي لددث جخؼيددر طددىاٌ الظددنت، وبدداؿررا  أن  000،100الجدددٌو الخددا ي يىضددا مثدداٌ اؿررايدد ي وجىضدديمي الطدددثماز عميدد  فددي الصددندوق بمصلددؽ 

% عائدد طددنىي 10اؿردرا  أن يدلدم الصددندوق عائدد زيداٌ طدداىدي ولدث جخؼيدر طدىاٌ الظددنت، وعلدا  1000000000حجدث الصدندوق فدي جلددً الـردرة هدى 

 :علا الاطدثماز الجدٌو الخا ي 

 نىف السطىم
نظصت السطىم من اجما ي كيمت 

 ٌ  الاصى
 ٌ  كيمت السطىم من اجما ي كيمت الاصى

 0 %0 زطىم الاػرران 

 500 %0.5 زطىم إلادازة

 500 %0.5 زطىم الحـظ 

  مياؿؤة أعضاو مجلع إلادازة  مجمىف
 زياٌ طنىيا للصندوق  200000

(0.2)% 
200 
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 أحااب املداطب اللانىنأ 
 زياٌ طنىيا للصندوق  150000

(0.15)% 
150 

 مياؿؤة ال جنت الؼسعيت
زياٌ طنىيا للصندوق  100000

(0.1)% 
100 

 0 %0 مصازيف إعداد م ػس اطررػادي

 السطىم السكابيت
 زياٌ طنىيا للصندوق  7500

(0.075)% 
75 

 10 %0.01نظصت اؿررضيت :  زطىم الخي ير الؼسعي 

زطىم نؼس مالىماث الصندوق علا مىكع جداٌو 

 0.0500%  50.00 

 زياٌ طنىيا للصندوق  5000

(0.05)% 
50 

 مصازيف أخسي )نظصت اؿرراضيت( 

  
0.0001% 0.1 

 1685.1 %1.6851  إجما ي السطىم الظنىيت

 102,000 % + زأض املا10ٌ 110.000%+ زأض املاٌ 2الاائد الاؿرراي ي 

 صافي الاطدثماز الاؿرراي ي 
اجما ي السطىم  – زاض املاٌ + 2%

 الظنىيت
1000314 

  .الاائد املروىز أعاله هى عائد اؿرراي ي همثاٌ جىضيمي ؿلط، وال يافي إطالكا أن الصندوق طىؾ يدلم هرا الاائد أو أي عائد أخس 

 

م والدعػير: .6   الخلٍى

م ول ؤصل ًملىهؤ.   الصىذوق:  جفاصُل جلٍى

 يخث جدديد كيمت أصٌى الصندوق علا أطاض ما يلي: 

o .يخث خظاب الازباح الخاصت بالىد املسابدت جساهميا بؼي  يىمأ 

o .)يخث جلىيث ألاوزاق املاليت املدزجت في الظىق خظب طاس إلاػالق في يىم الخاام  مضاؾ إل  ا ألازباح املظخدلت )إن وجدث 

o  )يخث جلييث الصيىن خظب نىف الصً ومىعد الاطخدلاق و يخث اضاؿت الازباح الرراهميت للخىش ااث )ان وجدث 

o .يخث جلىيث الصناديم إلاطدثمازيت اطدنادا إ ا اخس طاس وخدة مالن عند إػالق الظىق الظاىدي ليىم الخلىيث 

o  خصدددث السطدددىم واملصدددازيف الثابخدددت ومدددن زدددث خصدددث املصدددازيف و يدددخث خظددداب طددداس الىخددددة بلظدددمت صدددافي كيمدددت اصدددٌى الصدددندوق بادددد

 السطىم املخؼيرة املظخدلت علا إجما ي عدد الىخداث اللائمت في ذلً اليىم.

مغذد هلاغ ب.   :وجىشاسها الخلٍى

  يخث جلىيث أصٌى الصندوق 
ا
 .و  يىمأ أخد وزالزاو أطصىعيا

 

م ؤو الخؼإ في الدعػير: ج.   إلاحشاءاث التي ظدخخز في حاٌ الخؼإ في الخلٍى
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  .ًفي خاٌ جلىيث أص  من أصٌى الصندوق بؼي  خاطئ أو خظاب طاس وخدة بؼي  خاطئ، يلىم مديس الصندوق بخىزيم ذل 

 الخلىيث أو الدظاير جميع أخياو  يلىم مديس الصندوق بخاىيض ماليأ الىخداث املخضسزين )بما في ذلً ماليأ الىخداث الظابلين( عن

 دون جؤخير. 

  أو أه ر من طاس 0.50يلىم مديس الصندوق بربالغ ال يئت ؿىز وكىف أي خيؤ في الخلىيث أو الدظاير بما ي زس علا طاس الىخدة ما نظبخه %

(، الىخددة، همدا يدخث إلاؿصداح عدن ذلدً فدي ود  مدن املىكددع إلالىرروندأ للؼدسهت وهدرلً املىكدع إلالىرروندأ  للظدىق املاليدت الظداىديت )جددداٌو

مدن ( 71باملضاؿت إ ا أنه يجب إلاػازة إ ا ذلً في جلازيس الصندوق التي يادها مديس الصندوق التي يادها  مديس الصندوق وؿلدا للمدادة )

 الئدت صناديم الاطدثماز. 

 ( للمددادة 
ا
الئدددت صددناديم الاطدددثماز وحؼددخم  هددره الخلددازيس علددا  ( مددن72يلددىم مددديس الصددندوق بخلددديث الخلددازيس امليلىبددت لل يئددت وذلددً وؿلددا

 م خص بجميع أخياو الخلىيث والدظاير. 

 

لت احدعاب ظػش الىحذة ألغشاض جىفُز ػلباث الاشتران والاظترداد: د.   ػٍش

 يددددخث اخدظدددداب أطددددااز الاػددددرران والاطددددررداد بندددداو علددددا طدددداس الىخدددددة فددددي يددددىم الخاامدددد  ذي الاالكددددت وؿددددم اليسيلددددت املددددروىزة أدندددداه، همددددا يجددددىش ملددددديس 

 ا الصندوق جؤخير عمليت الخلىيث في خاٌ وجىد أي ظسوؾ اطخثنائيت كد ج زس علا عمليت الخلىيث أو جدديد كيمت أصٌى الصندوق وط خث السجىف إ

 لع إدازة الصندوق ل حصٌى علا املىاؿلت. مج

بلظدمت صدافي كيمددت أصدٌى الصدندوق باددد خصدث املصدازيف والسطددىم الثابخدت ومدن زددث خصدث املصددازيف   ايدخث خظددابطسيلدت اخدظداب طدداس الىخددة 

 والسطىم املخؼيرة املظخدلت علا إجما ي عدد الىخداث اللائمت في ذلً اليىم. 

 

 ةل وجىشاسها: ميان ووكذ وشش ظػش الىحذهـ. 

س يىم الخاام  الخا ي ليىم الخلىيث عطر املىكدع إلالىرروندأ الىخدة كص  ظ طيلىم مديس الصندوق بخددي  صافي كيمت أصٌى الصندوق وإعالن طاس 

 . www.tadawul.com.saواملىكع السطيي للظىق  www.kasbcapital.saملديس الصندوق 

 

 الخػامل: . 7

 ًجب ان جحخىي جفاصُل الؼشح الاولي مثل البذء واملذة والعػش الاولي -ؤ

 

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

 :يمىن الاػرران في الصندوق يىميا من الاخد ا ا الخم ع من و  اطصىف. ويلص  الاػرران في الصدندوق بادد جلدديث  اًام كبٌى الاشتران

 الظددداعت  عندددداو طلدددب الاػدددرران ودؿدددع وامددد  كيمدددت الاػدددرران كصددد  
ا
بخىكيدددذ اململىدددت كصددد  أو فدددي اليدددىم الدددري يظدددصم يدددىم  الثانيدددت عؼدددس ظ دددسا

 الخاام 0 وطييىن الاػرران بظاس الىخدة الػالق يىم الخاام  الخا ي.

 :يمىددن الاطددررداد مددن الصددندوق يىميددا مددن الاخددد ا ددا الخمدد ع مددن ودد  اطددصىف. ويلصدد  الاطددررداد مددن الصددندوق باددد  اًــام كبــٌى الاظــترداد

 الظداعت  د عنداو جلدديث طلدب الاطدررداد كصد  
ا
بخىكيدذ اململىدت فدي اليدىم الدري يظدصم يدىم الخاامد  الدري يدخث ؿيده جنـيدر  الثانيدت عؼدس ظ دسا

 اليلب0 وطييىن الاطررداد بظاس الىخدة خظب جلييث يىم الخاام  الخا ي. 

 

 إحشاءاث الاشتران والاظترداد:  .ج

http://www.tadawul.com.sa/
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 :عندددد الاػدددرران فدددي الصدددندوق يلدددىم الاميددد   بخاصئدددت نمدددىذج اػدددرران إضددداؿت إ دددا جىكيدددع الؼدددسو  وألاخيدددام ومدددرهسة  إحـــشاءاث الاشـــتران

 املالىماث وجلديم ا إ ا مديس الصندوق. 

 :عنددد طلددب املؼددررن اطددررداد ودد  أو باددض كيمددت وخداجدده، يلددىم املؼددررن بخاصئددت نمددىذج طلددب الاطددررداد ويلدمدده إ ددا  إحــشاءاث الاظــترداد

 الصندوق.  مديس 

  :ؤكل غذد للىحذاث ؤو كُمتها ًجب ؤن ًمخلىها مالً الىحذاث ؤو ًبػها ؤو ٌعتردها 

o زياٌ.  10000: الحذ ألادوى لالشتران 

o زياٌ.  2000: الحذ ألادوى لالشتران إلاطافي 

o زياٌ.  2000: الحذ ألادوى لالظترداد 

  :من كص  الامي .يخث جميان جلذًم الؼلباث 
ا
 لديث اليلب يدويا

  :طدد خث جدىيدد  عىائددد/ مصلددؽ الاطددررداد ملدداليأ الىخددداث كصدد  ؤكصــ ف فتــرة صمىُــت بــين الاظــترداد ودفــؼ غىائــذ الاظــترداد ملــاليي الىحــذاث

 إكـاٌ الام  في اليىم السابع الخا ي ليىم الخلىيث ذو الاالكت. 

 . سجل ماليي الىحذاث: د

  .يلىم مديس الصندوق برعداد  ج  بماليأ الىخداث وخـ ه في اململىت 

  .علا ملىيت الىخداث املثبخت ؿيه 
ا
 كاطاا

ا
 ياد  ج  ماليأ الىخداث دليال

 .يلىم مديس الصندوق بدـظ املالىماث يجيت في  ج  ماليأ الىخداث هدد أدنه 

o طث مالً الىخداث وعنىانه. ا 

o ىخددداث أو زكددث إلاكامدددت أو زكددث جددىاش طدددـسه أو زكددث ض جلدده الخجدددازي بدظددب الحدداٌ،  أو وطددديلت زكددث ال ىيددت الىطنيددت ملالدددً ال

 حاسيف أخسي جدديدها ال يئت. 

o  .جنظيت مالً الىخدة 

o ازي  حكجي  ماليأ الىخداث في الكج . ج 

o  .بياناث جميع الصـلاث املخاللت بالىخداث التي أجساها و  مالً وخداث 

o اث )بما في ذلً أجصاو الىخداث( اململىهت لي  مالً وخداث. السصيد الحا ي لادد الىخد 

o  .أي كيد أو خم علا الىخداث اململىهت لي  مالً وخداث 

  لكددج  مدداليأ الىخددداث إ ددا أي 
ا
ييددىن  ددج  مدداليأ الىخددداث جدداهص ملااينددت ال يئددت عنددد طلب ددا ذلددً، همددا يلدددم مددديس الصددندوق م خصددا

 عند اليلب ) علا 
ا
 أن ي  س ذلً امل خص جميع املالىماث املسجصيت بمالً الىخداث املافي ؿلط(. مالً للىخداث مجانا

 بديد  ياىدع ا 
ا
مدن هدره  الثالثدت الـلدسةفدي  إل  دالخؼيدراث فدي املالىمداث املؼداز يلدىم مدديس الصدندوق بخدددي   دج  مداليأ الىخدداث ؿدىزا

 املادة. 

 

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

ان امددىاٌ الاػددرران املظددخلمت طددىؾ حظدددثمس فددي الىداصددع الصنىيددت وصددـلاث اطددىاق النلددد0 واملطرمددت مددع طددسؾ خاضددع لخن دديث م طظددت النلددد الاسبددأ 

 ق. او ل يئت زكابيت ممازلت مل طظت خازج اململىت0 ا ا خين وصٌى ذلً الحد الادنه من املصلؽ امليلىب لصدو عم  الصندو الظاىدي 

 . ؤدوى حذ ًمىً ملذًش الصىذوق حمػهل ومذي جإثير غذم الىصٌى إلُه: و
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هدره ال يىجد خد أدنه ينىي مديس الصندوق جماه وجةضدع هدره املدادة بدؤي خداٌ مدن ألاخدىاٌ إ دا الئددت الصدناديم الاطددثمازيت وحاليمداث ال يئدت فدي 

 الخصىص. 

اٌ ظػىدي ؤو ما ٌػادلها ه 10مخؼلبإلاحشاءاث الخصحُحُت الالصمت لظمان اظدُفاء  .ح    حذ ؤدوى لصافي كُمت ؤصٌى الصىذوق:مالًين ٍس

 طيلىم مديس الصندوق بااللر ام بلىائذ وحاليماث هيئت الظىق املاليت في خاٌ كامذ بيلب أي إجساو جصحيمي منه. 

 ً الحاالث: . الحاالث التي ًؤحل مػها الخػامل في الىحذاث ؤو ٌػلمل وإلاحشاءاث املخبػت في جلغ

 :يجىش ملديس الصندوق جؤجي  جلصيت أي طلب اطررداد من صندوق الاطدثماز في الحاالث يجيت:  جإحُل غملُاث الاظترداد 

o (  أو أه دددر مدددن صدددافي كيمدددت أصدددٌى 10.00إذا بلدددؽ إجمدددا ي نظدددصت جميدددع طلصددداث الاطدددررداد ملددداليأ الىخدددداث فدددي أي يدددىم حاامددد )%

 الصندوق. 

o  .في خاٌ عدم جمىن الصندوق من بيع ألاط ث التي يملى ا ذي طبب من ألاطصاب الخازجت عن إزادجه 

وطددد خث جنـيدددر طلصددداث الاطدددررداد فدددي أكدددسب يدددىم حاامددد  الخدددم ممىدددن، همدددا طددد خث الخاامددد  مدددع طلصددداث الاطدددررداد امل جلدددت بالنظدددصت والخناطدددب، وطددد خث 

 كسب ؿسصت ممىنت. جدىي  مصلؽ الاطررداد إ ا خظاب املؼررن في أ

 

 :جيصيددم املؼددررن ذن مددت ولددىائذ ال يئددت ويددخث  يدددم ملددديس الصددندوق زؿددض أي طلددب اػددرران فددي الصددندوق فددي خدداٌ عدددم  سفــع الاشــتران

 إزجاف كيمت الاػرران إ ا خظاب الامي  خالٌ زالزت أيام عم  من جازي  جلديث كيمت الاػرران. 

 :إذا ججدداوش حجددث الصددندوق كيمددت يخاددرز ديس الصددندوق وكددف كصددٌى أي طلددب اػددرران يدددم ملدد جحذًــذ العــلف ألاغلــى لصجــم الصــىذوق

 ما ا الحصٌى علا خصت مناطصت من أط ث الؼسواث املدزجت مما كد يايم عمليت إدازة الصندوق. 

 

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

 من الئدت صناديم الاطدثماز الصادزة من هيئت الظىق املاليت.  61ألاخيام املن مت لخؤجي  عملياث الاطررداد جةضع إ ا املادة 

 

 خصائص الىحذاث: . 8

 الليمت واملمي اث والحلىق.  مدظاويت فيينلظث الصندوق لىخداث 

 

ش. 9  : املحاظبت وجلذًم الخلاٍس

ت:  ش املالُتل بما في رلً الفتراث املالُت ألاولُت والعىٍى  ؤ. املػلىماث املخػللت بالخلاٍس

 بمدددا فدددي ذلدددً اللدددىائث املاليدددت الظدددنىيت املساجادددت( والخلدددازيس الظدددنىيت املدددىجصة والخلدددازيس  طددديلىم مدددديس الصدددندوق برعدددداد الخلدددازيس الظدددنىيت(

 ملخيلصاث امل حم زكث )
ا
ددت صدناديم الاطددثماز، ويجدب علدا مدديس الصدندوق جصويدد مداليأ الىخدداث ب دا عندد اليلدب ( من الئ5ألاوليت وؿلا

 دون أي ملاب . 

 ( مددن ج ايددت ؿرددرة الخلسيددس وذلددً فددي ألامدداهن وبالىطددائ  املدددددة فددي ػددسو  70جخدداح الخلددازيس الظددنىيت ل جم ددىز خددالٌ مدددة ال جخجدداوش 
ا
( يىمددا

 كع إلالىررونأ ملديس الصندوق واملىكع إلالىررونأ للظىق. وأخيام الصندوق ومرهسة املالىماث وفي املى 

 ( ٌمدددن ج ايدددت ؿردددرة الخلسيدددس وذلدددً فدددي ألامددداهن وبالىطدددائ  35حادددد الخلدددازيس ألاوليدددت وجخددداح ل جم دددىز خدددال 
ا
املددددددة فدددي ػدددسو  وأخيدددام ( يىمدددا

 للظىق.  الصندوق ومرهسة املالىماث وفي املىكع إلالىررونأ ملديس الصندوق واملىكع إلالىررونأ
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  :طيلىم مديس الصندوق برجاخت جلازيس للمؼررهين جخضمن املالىماث يجيت 

o  .صافي كيمت أوص  وخداث الصندوق 

o  .عدد وخداث الصندوق التي يملى ا املؼررن وصافي كيمل ا 

o ( ٌمن و  صـلت. 15 ج  بالصـلاث التي نـرها املؼررن خال 
ا
 (  يىما

o  هما يجب علا مديس الصندوق إزطاٌ  بيان طنىي إ ا ماليأ الىخدداث) بمدا فدي ذلدً أي تدخص جملدً الىخدداث لخداٌ الظدنت

 مدددن ج ايدددت 30املادددد فدددي ػدددؤج ا الصيدددان( ي خدددص صدددـلاث فدددي وخدددداث الصدددندوق الادددام علدددا مدددداز الظدددنت املاليدددت خدددالٌ )
ا
(زدددب يىمدددا

ح املىشعددت وإجمددا ي ملابدد  الخدددماث واملصددازيف وألاحادداب املةصددىمت مدددن الظددنت املاليددت، ويجددب أن يدخددىي هددرا الصيددان ألازبددا

مالددددً الىخددددداث والددددىازدة فددددي ػددددسو  وأخيددددام الصددددندوق ومددددرهسة املالىمدددداث، باملضدددداؿت إ ددددا جـاصددددي  لجميددددع مةالـدددداث كيددددىد 

 ماث. الاطدثماز املنصىص عل  ا في الئدت صناديم الاطدثماز أو في ػسو  وأخيام الصندوق أو مرهسة املالى 

 

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

ذا جدث إػدااز يخث إزطاٌ الخلازيس علا الانىان الطريدي و/ أو الطريدد إلالىرروندأ و/ أو ال داجف و/أو الـداهع همدا هدى مصدين فدي نمدىذج ؿدخذ الحظداب إال إ

 ج60مدديس الصدندوق بدؤي أخيداو خدالٌ طدخين) مديس الصندوق بؤي حؼيير في الانىان. ويجدب إخيداز 
ا
 مدن إصدداز جلدً الخلدازيس و ( يىمدا

ا
بادد ذلدً لىيميدا

. واملىكدع www.kasbcapital.saجصصذ الخلازيس الصادزة عن مديس الصندوق ج ائيت وخاطمت. هما ط خث جىؿير هره الخلازيس علا مىكع مديس الصدندوق 

 . www.tadawul.com.saإلالىررونأ للظىق 

 

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

  

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

 

  مجلغ إداسة الصىذوق:. 10

 ؤظماء ؤغظاء مجلغ إداسة الصىذوق:  . ؤ

 \ / ماجد علىغ ال ديب )زئ ع املجلع(الاطخاذ  

 

  ػير مظخل (   مظدؼاز  ألاطخاذ/ هؼام بن عصد السخمن امللسن( 

 

  / عضى ػير مظخل (أخمد مجدي عصدالـخاح ألاطخاذ( 

    (عضى مظخل ) عصدهللا الحسبأبن الدهخىز/ صالا 

                (عضى مظخل  )عدنان ؿض  أبى ال يجاو 

 

 هبزة غً مؤهالث ؤغظاء مجلغ إداسة الصىذوق: ب. 

 

 مجلغ إداسة الصىذوق 

http://www.tadawul.com.sa/
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  املجلع(ماجد علىغ ال ديب )زئ ع  

 

يؼؼ  منصب السئ ع الخنـيري لىظب املاليت وهى خاص  علا بيالىزيىض املداطصت من جامات امللً طاىد، باملضاؿت إ ا عدد من الدوزاث 

طنت من خالٌ عمله في عدد من الصنىن  15جخجاوش  والؼ اداث امل نيت املخةصصت، وكد اهدظب خطرة عمليت هصيرة في الخدلي  املا ي والخدكيم 

وصندوق الخنميت الصناعيت الظاىدي الظاىديت  (SIDF) هما ػؼ  منصب مديس إدازة ألاصٌى الالازيت في هظب خي  عم  علا جؤط ع وادازة ،

صندوق علازي )خاص/عام( من ا مؼاز ع اطيانيت وؿندكيت وججازيت وجيىيس ازاي ي خام. اضاؿت ا ا م امه في هظب يؼؼ   13وجصـيت اه ر من 

.للاديد من الصناديم الاطدثمازيت والالازيت وال جان الخنـيريت عضىيت في مجالع الادازة  

 امللسن) عضى ػير مظخل ( بن عصدالسخمن هؼام 

خاص  علا دزجت املاجظخير في املداطصت من جامات واليت مي وزي بالىالياث   ألاطخاذ هؼام بن عصدالسخمن امللسن هى مظدؼاز ػسهت هظب املاليت

م ، وعددا من الؼ اداث امل نيت من الىالياث املخددة ألامسيىيت و هندا وعضىيت ال يئت الظاىديت للمداطصين 1998املخددة ألامسيىيت عام 

طنت في مجاٌ املاٌ وألاعماٌ وإلادازة خي  جللد  20الخطرة اليىيلت التي جمخد إ ا أه ر من « امللسن »اللانىنين وػيرها من ال يئاث امل نيت ويملً 

للياديت في عدد من الؼسواث املاليت والصنىن من ا السئ ع الخدنـيري لؼسهت املظدثمس لألوزاق املاليت، السئ ع الخدنـيري الاديد من املناصب ا

بما د إلادازة لؼسهت زسواث املاليت ،املديس املا ي للصالد املاليت ،زئ ع املظاندة إلادازيت بال جنت الىشازيت للخن يث إلادازي وعضى هيئت الخدز ع 

مت والاديد من املناصب اللياديتالاا  

 

  

 )غظى غير معخلل(     ألاظخار/ ؤحمذ مجذي غبذالفخاح 

طنىاث في ادازة الصناديم واملداؿظ والخدلي  املا ي خاص  علا الؼ ادة الاليا في ادازة  8مديسصناديم اطدثمازيت في ادازة الاصٌى لديه ما يلازب 

اململىت املخددة باالضاؿت ا ا بيالىزيىض الاكخصاد من وليت الاكخصاد والالىم الظياطيت في  -بسييانيا الاعماٌ من جامات ايظيىع في وىلؼظرر 

 جامات اللاهسة

 

 (غظى معخلل )الذهخىس / غذهان فظل ؤبى الهُجاء                

 عضى هيئت الخدز ع 
ا
الدهخىزاة في املاليت من جامات ؿي نا في  علا دزجت جامات امللً طاىد بالسيا ، خاص   –وليت إدازة ألاعماٌ  –يام  خاليا

( و جامات اليرمىن علا الخىا ي. هما خص  علا دزجت  EAMS وإلاكخصاد من جاماتي ) م. ودزجتي ماجظخير في الخيىيس إلادازي 1996النمظا عام 

  .م من جامات اليرمىن باذزدن في مجاٌ إلاكخصاد1987عام  الصيالىزيىض في 

 

 (غظى معخلل)   / صالح غبذهللا الحشبي   الذهخىس  

 عضى هيئت الخدز ع 
ا
الدهخىزاة في املاليت من جامات  جامات امللً طاىد بالسيا ،خاص  علا دزجت  –وليت إدازة يعماٌ  –يام  خاليا

 2000في الىالياث املخددة الامسيىيت  في إدازة ألاعماٌ من جامات مدشجان م، ودزجت املاجظخير 2004و ظيىنظن في الىالياث املخددة الامسيىيت 

 م1997جامات امللً طاىد –وليت علىم الحاطب –ن ث املالىماث  م،وبيالىزيىض الالىم في 

 

 ج. ؤدواس ومعؤولُاث ؤغظاء مجلغ إداسة الصىذوق: 

 حؼم  مظ ولياث أعضاو مجلع إدازة الصندوق علا طبي  املثاٌ ال الحصس، يحأ: 
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  .ؿ  ا 
ا
 املىاؿلت علا جميع الالىد واللسازاث والخلازيس الجىهسيت التي ييىن الصندوق طسؿا

 ( للمددادة 
ا
 املصددادكت علددا أي جضددازب مصددالا يـصددا عندده مددديس الصددندوق وؿلددا

ا
( مددن الئدددت صددناديم 13إلاػددساؾ، ومتددى وددان ذلددً مناطددصا

 الاطدثماز. 

   علددا ألاكدد  مددع مظدد وٌ املالاجخمدداف 
ا
يابلددت والالردد ام )لجنددت امليابلددت والالردد ام( لدددي مددديس الصددندوق ومظدد وٌ الخصليددؽ عددن مددسجين طددنىيا

 ػظ  ألامىاٌ وجمىي  إلازهاب لديه، للخؤهد من الر ام مديس الصندوق بجميع اللىائذ وألان مت املخصات. 

  .إكساز أي جىصيت يسؿا ا املصـأ في خالت حاي نه 

  .الخؤهد من اهخماٌ والر ام ػسو  وأخيام الصندوق ومرهسة املالىماث واملظدنداث ألاخسي ذاث الاالكت بالئدت صناديم الاطدثماز 

  لؼددسو  و أخيددام الصددندوق ومددرهسة املالىمدداث 
ا
الخؤهددد مددن كيددام مددديس الصددندوق بمظدد ولياجه بمددا يدلددم مصدد حت مدداليأ الىخددداث وؿلددا

 كسازاث ال جنت الؼسعيت وأخيام الئدت صناديم الاطدثماز. واملظدنداث ذاث الاالكت، و 

  .الام  بؤمانت وملص حت صندوق الاطدثماز وماليأ الىخداث ؿيه 

  .ًما لث يصدي أخد اليسؿين عدم السػصت برل 
ا
 مدة عضىيت مجلع إدازة الصندوق هي خمع طنىاث وجخجدد جللائيا

 

 د. ميافأث وبذالث ؤغظاء مجلغ إداسة الصىذوق: 

 جيىن املياؿآث املاليت ذعضاو مجلع إدازة الصندوق علا الندى الخا ي: 

 ( 20.000مياؿؤة طنىيت بليمت  )ٌزيا 

  .لن يخلاي ى أعضاو مجلع إدازة الصندوق من املىظـين في الؼسهت أي مياؿآث أو بدالث ن ير عضىيل ث في مجلع إدازة الصندوق 

 طددبي علددا أيددام الظددنت، ويددخث دؿددع السطددىم الـاليددت ذعضدداو مجلددع إلادازة املظددخللين جىش ددع السطددىم املظددخدلت علددا الصددندوق بؼددي  جنا

 ػ س.  12وػير املظخللين من ػير مىظـأ الؼسهت و  

  .باملضاؿت إ ا جياليف الظـس إذا دعذ الحاجت لحضىز الاجخماعاث ذعضاو مجلع إلادازة 

 

 هـ. بُان بإي حػاسض مخحلم ؤو محخمل بين مصالح غظى مجلغ إداسة الصىذوق ومصالح الصىذوق: 

يلددىم مجلددع إدازة الصددندوق باملػددساؾ علددا أي جضددازب للمصددالا وحظددىيخه، ويجددب علدد  ث بددرٌ الانايددت والحددسص ججدداه مدداليأ الىخددداث، باملضدداؿت  

النيددت باليسيلدت املناطددصت ويضدمن مددديس الصدندوق عدددم ممازطدت أي مددن جابايدده ذي  إ دا ذلددً بدرٌ أكصدد ى ج دد ممىددن لحد  جضددازب املصدالا  بدظددن

عم  ينيىي علا حااز  للمصالا وفي خاٌ نؼىو أي جضازب جىهسي بين مصالا مديس الصندوق أو مص حت مديس الصدندوق مدن الصداطن ومصدالا 

اح عددن ذلددً بؼددي  وامدد  ملجلددع إدازة الصددندوق فددي أكددسب وكددذ أي صددندوق اطدددثماز يددديسه أو خظدداب عميدد  مخددس ؿظدديلىم مددديس الصددندوق باملؿصدد

 ممىن. 

 

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

 الصناديم ألاخسي التي يخى ا مجلع إدازة الصندوق إدازت ا: 

صندوق هظب  ألاطماو

 لليسوخاث ألاوليت

صندوق هظب 

 للخىش ااث

صندوق هظب 

املسن لالط ث 
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 الظاىديت

 

 ماجد بن علىغ ال ديب
 زئ ع املجلع زئ ع املجلع زئ ع املجلع

 

 هؼام بن عصدالسخمن امللسن 
 ػير مظخل  عضى  ػير مظخل  عضى  ػير مظخل  عضى

 ػير مظخل  عضى  ػير مظخل  عضى  ػير مظخل  عضى  أ. اخمد مجدي عصدالـخاح

 عضى مظخل  عضى مظخل  مظخل عضى  د. عدنان ؿض  أبى ال يجاو

 عضى مظخل  عضى مظخل  عضى مظخل  د. صالا عصدهللا الحسبأ

 

 لجىت الشكابت الششغُت: . 11

 ؤ. ؤظماء ؤغظاء اللجىت الششغُت ومؤهالتهم: 

وجخث مساجات ماامالث  طدخى ا ال يئت الؼسعيت الحاليت لؼسهت هظب املاليت الخؤهد من ميابلت أنؼيت الصندوق مع أخيام الؼس ات إلاطالميت

  الصندوق من كص  ال يئت الؼسعيت، وأعضاو ال يئت هث:

  الؼي  الدهخىز / مدمد علي اللسي 

 .
ا
 أطخاذ الاكخصاد إلاطالمأ في جامات امللً عصدالاصيص بجدة طابلا

 . خصير في املجمع الـلهي إلاطالمأ الدو ي 

  في الصدسين.عضى املجلع الؼسعي في هيئت املاايير للصنىن إلاطالميت 

  عضى وزئ ع لل يئاث الؼسعيت في عدد من امل طظاث املاليت في اململىت وعلا املظخىي الااليي 

 .ألف الاديد من الىخب خٌى الخدماث املصسؿيت إلاطالميت والاكخصاد إلاطالمأ 

 خائص علا جائصة الصنً إلاطالمأ للخنميت في املصسؿيت إلاطالميت 

 الشكابت الششغُت:ؤدواس ومعؤولُاث لجىت  ب.

  .مساجات صيؽ علىد الخمىي  والاجـاكياث التي جلدم ا الؼسهت لامالئ ا للخؤهد من مىاؿلل ا للملخض ى الؼسعي 

 .مساجات إجساواث إنؼاو الخمىي  والخنـير وماالجت خاالث الخا ر ...إلخ، والخؤهد من عدم اػخمال ا علا أي مد ىز ػسعي 

 ملخاللت بالجىانب الؼسعيت لألعمال ا.إلاجابت عن اطخـظازاث الؼسهت ا 

 .جلديث بيان الصوىي الظنىي 

 .جلديث كائمت بالؼسواث املظخىؿيت للمخيلصاث الؼسعيت لالطدثماز في أط م ا 

 .إصداز ػ ادة طنىيت بناو علا مساجات أعماٌ الؼسهت جىجه إ ا مالن الؼسهت بؼؤن انضصا  أعماٌ الؼسهت من الناخيت الؼسعيت 

 

 ج. ميافأث ؤغظاء لجىت الشكابت الششغُت: 

، مع جيلـت الظـس وإلاكامت واملت واملصازيف ألاخسي )إذا دعذ  10.000طيدص  أعضاو ال جنت الؼسعيت مجخماين علا مياؿؤة طنىيت كدزها 
ا
زياال

وطدددخىشف السطدددىم املظدددخدلت علدددا الصدددندوق بؼدددي  جناطدددبي علدددا أيدددام الظدددنت ويدددخث دؿدددع السطدددىم املظدددخدلت ذعضددداو الحاجدددت( لحضدددىز الاجخماعددداث 

وطددييىن ملددديس الصددندوق الحددم فددي حؼييددر أعضدداو ال جنددت باددد إخيدداز هيئددت الظددىق املاليددت بددرلً، وطدد خث إػددااز  بؼددي  زبددع طددنىي ال جنددت الؼددسعيت 

 ماليأ الىخداث برلً. 
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بلــت لخحذًــذ شــشغُت ألاصــٌى املػــذة لالظــدثماس واملشاحػــت الذوسٍــت لخلــً ألاصــٌى وإلاحــشاءاث املخبػــت فــي حــاٌ غــذم الخىافــم مــؼ د. املػــاًير املؼ

 املػاًير الششغُت:

 .  ويلر م مديس الصندوق بؤن جيىن جميع الظلع املخاام  ب ا في صندوق هظب للمسابدتمخىاؿلت مع الضىابط الؼسعيت 

 مذًش الصىذوق: .12

 اظم مذًش الصىذوق: ؤ. 

 ػسهت هظب املاليت

 سكم الترخُص الصادسة غً هُئت العىق املالُت: ب. 

لخلددديث خدددماث إلادازة وجلددديث املؼددىزة والحـددظ والررج ددب   07062-37مسخصددت مددن كصدد  هيئددت الظددىق املاليددت جددسخيص زكددث  ػددسهت هظددب املاليددت

 والخاام  بصـت أصي  في الاوازق املاليت

 

 سجل وغىىان الػمل ملذًش الصىذوق:املالػىىان ج. 

املىكدددددددددع إلالىرروندددددددددأ  0112110040، ؿددددددددداهع 0112110044هددددددددداجف  11372السيدددددددددا   395737ػدددددددددازف الاليدددددددددا الادددددددددام، ص.ب.  –مديندددددددددت السيدددددددددا  

www.kasbcapital.sa . 

 

خ الترخُص الصادس غً هُئت العىق املالُت:   د. جاٍس

 م04/06/2007بخازي   بدأث الؼسهت ممازطت أعمال ا ؿىز الحصٌى علا جسخيص هيئت الظىق املاليت بخازي  

 

 هـ. بُان سؤط املاٌ املذفىع ملذًش الصىذوق: 

  .زياٌ طاىدي 230.000.000هي ػسهت مظاهمت طاىديت مؼللت  بسأض ماٌ  هظب املاليتػسهت 

 

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

 31/12/2019 الصند

 538,755 إلايساداث

 (168,058) املصازيف

 0 الصواة

 370,697 صافي الدخ 
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 ص. ؤوشؼت الػمل الشئِعت ليل غظى مً  ؤغظاء مجلغ إداسة الصىذوق )بخالف جلً ألاوشؼت املشجبؼت بإغماٌ مذًش الصىذوق(. 

 

  ألاض 

  / ماجد علىغ ال ديب )زئ ع املجلع(الاطخاذ  

 يؼؼ  منصب السئ ع الخنـيري لىظب املاليت

  ػير مظخل (   مظدؼاز  ألاطخاذ/ هؼام بن عصد السخمن امللسن( 

  مظدؼاز ػسهت هظب املاليت

  / (عضى ػير مظخل )    أخمد مجدي عصدالـخاحألاطخاذ 

        .(عضى مظخل )    الدهخىز/ صالا بن عصدهللا بن زجاو  الحسبأمديسصناديم اطدثمازيت في ػسهت هظب املاليت 

 جامات امللً طاىد  يليت إدازة يعماٌب عضى هيئت الخدز ع

  /(عضى مظخل )  ال يجاوعدناد ابى الدهخىز 

 عضى هيئت الخدز ع بيليت إدازة يعماٌ جامات امللً طاىد 

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

  الصندوق ملص حت ماليأ الىخداث بمىجب أخيام الئدت صناديم الاطدثماز الئددت  ألاتدخاص املدسخص ل دث ػدسو  وأخيدام يام  مديس

 الصندوق ومرهسة املالىماث(. 

  يلردد م مددديس الصددندوق بجميددع املصددادت والىاجصدداث التددي نصددذ عل  ددا الئدددت ألاتددخاص املددسخص ل ددث بمددا فددي ذلددً واجددب ألامانددت ججدداه مدداليأ

.  الىخداث،  والري يخضمن الام  بما يدلم مصالح ث وبرٌ الحسص املالٌى

  :ؿيما يخالم بصناديم الاطدثماز، ييىن مديس الصندوق مظ وال عن الليام باآلحأ 

o  .إدازة الصندوق 

o  .عملياث الصندوق بما في ذلً الخدماث إلادازيت للصندوق 

o .طسح وخداث الصندوق 

o  الخؤهدددد مدددن دكدددت ػدددسو  وأخيدددام الصدددندوق و مدددرهسة املالىمددداث )وذلدددً ؿيمدددا يخالدددم بالصدددندوق الادددام( واهخمال دددا وأج دددا واملدددت

 وواضحت وصحيدت وػير مضللت. 

  عددن الالردد ام بؤخيددام الئدددت صددناديم الاطدددثماز طددىاو أدي مظدد ولياجه وواجصاجدده بؼددي  مصاػددس أم ولددف ب ددا 
ا
ياددد مددديس الصددندوق مظدد وال

 ازجيت بمىجب أخيام الئدت صناديم الاطدثماز والئدت ألاتخاص املسخص ل ث. ج ت خ

  ججدداه مدداليأ الىخددداث عددن خظددائس الصددندوق الناجمددت بظددبب اخخيدداٌ أو إهمدداٌ أو طددىو جصددسؾ أو جلصددير 
ا
ياددد مددديس الصددندوق مظدد وال

 املخامد. 

  اث الصددندوق، وضددمان طددسعت الخاامدد  جدد زس فددي اطدددثماز ملةدداطس التددي ايجددب علددا مددديس الصددندوق أن يضددع الظياطدداث وإلاجددساواث لسصددد

 ما ا علا أن جخضمن جلً الظياطاث وإلاجساواث الليام بامليت جلىيث املةاطس بؼي  طنىي علا ألاك . 

  .ييصم مديس الصندوق بسنامج مساكصت امليابلت والالر ام لي  صندوق اطدثماز يديسه، وأن يصود ال يئت بنخائج الخيصيم عند طلب ا 

 ػشف ثالث مً حاهب مذًش الصىذوق فُما ًخػلم بصىذوق الاظدثماس: بها  غ. املهام التي ولف
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 يخاام  صندوق الاطدثماز مع طسؾ زال  وذلً للليام بامل ام املةىلت له، وهث واآلحأ: 

 ظ للليام بم ام الحـظ. ـأمين الح 

  .املداطب اللانىنأ للليام بم ام الخدكيم واملساجات 

  .ال يئت الؼسعيت للليام بم ام مساكصت الصندوق من خي  الر امه بالضىابط الؼسعيت 

  مجلددع إدازة الصددندوق للليددام بم ددام مخاباددت ومساكصددت أداو الصددندوق والخؤهددد مددن كيددام مددديس الصددندوق بمظدد ولياجه بمددا يدلددم مصدد حت

 لؼسو  وأخيام الصندوق ومرهسة املالىماث واملظد
ا
 نداث ذاث الاالكت، وأخيام الئدت صناديم الاطدثماز. ماليأ الىخداث وؿلا

 

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

 ال يىجد. 

 

 ن. ألاحيام املىظمت لػٌض مذًش الصىذوق ؤو اظدبذاله: 

  ًلخايدددين مدددديس صدددندوق بددددي  لدددرل 
ا
لل يئدددت خدددم عدددٌص م ديدددس الصدددندوق ؿيدددا يخالدددم بالصدددندوق الاطددددثمازي واجةددداذ أي إجدددساو جدددساه مناطدددصا

ن وذلً في خاٌ وكىف أي من الحاالث يجيت: 
ا
 الصندوق أو أجةاذ أي جدبير أخس جساه مناطصا

o برلً بمىجب الئدت ألاتخاص املسخص ل ث.   جىكف مديس الصندوق عن ممازطت نؼا  إلادازة دون إػااز ال يئت 

o  .إلؼاو جسخيص مديس الصندوق في ممازطت نؼا  إلادازة أو  حصه أو حاليله من كص  ال يئت 

o  .جلديث طلب إ ا ال يئت من مديس الصندوق مللؼاو جسخيص في ممازطت نؼا   إلادازة 

o بؼي  جساه ال يئت ج –ث ال يئت أن مديس الصندوق كد أخ  ؤإذا ز 
ا
 بالر ام الن ام أو لىائده الخنـيريت.  -ىهسيا

o   وؿاة مديس املدـ ت الاطدثمازيت الري يديس أصٌى صندوق الاطدثماز أو طجصه أو اطخلالخه مع عدم وجىد تخص مخس مكدج

 لدي مديس الصندوق كادز علا إدازة أصٌى صندوق الاطدثماز أو أصٌى الصناديم التي يديسها مديس املدـ ت. 

  أج ا ذاث أهميت جىهسيت.  –بناو علا أ طع مالىلت  –أي خالت أخسي جسي ال يئت 

 ( مدن هدره املدادة خدالٌ 5يجب علا مديس الصندوق إػااز ال يئدت بدؤي مدن الحداالث الدىازدة ذهسهدا فدي الـلدسة الـسعيدت )( مدن الـلدسة )ألاو دا

 يىمين من خدوث ا. 

 لل 
ا
ـلددسة )ألاو ددا( مددن هددره املددادة، ؿيخاددين علددا مددديس الصددندوق الخادداون بؼددي  وامدد  مددن أجدد  إذا مازطددذ ال يئددت أيددا مددن صددالخيات ا وؿلددا

 ألاو دا  مدن حايدين مدديس الصدندوق  (60املظاعدة علا حظ ي  النل  الظلع للمظ ولياث إ ا مديس الصندوق الصدي  وذلً خالٌ الد )
ا
يىما

 لخلديس ال يئت املدض، إ دا مدديس الصدندوق الصدي . ويجب علا مديس الصندوق املاصوٌ أن ينخل  خيثما وان 
ا
 ووؿلا

ا
ذلً ضسوزيا ومناطصا

 الصدي  جميع الالىد املسجصيت بصندوق الاطدثماز ذي الاالكت. 

 

 ؤمين الحفظ: . 13

 اظم ؤمين الحفظ: ؤ. 
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  ػسهت الجصيسة لألطىاق املاليت 

 

 سكم الترخُص الصادس غً هُئت العىق املالُت: ب 

 37=07082مسخصت من هيئت الظىق املاليت بسكث  

 

 مين الحفظ: أل الػىىان املسجل وغىىان الػمل ج.

 اململىت الاسبيت الظاىديت هاجف 11455السيا   20438ص.ب. 

+966 11 2256000   : املىكع الىررونأ www.aljaziracapital.com.sa 

  

خ الترخُص الصادس غً هُئت العىق املالُت: د.  جاٍس

 م26/08/2007بدأث الؼسهت ممازطت أعمال ا ؿىز الحصٌى علا جسخيص هيئت الظىق املاليت بخازي  

 

 هـ. ألادواس ألاظاظُت ومعؤولُاث ؤمين الحفظ: 

  
ا
 ذخيددام الئدددت صددناديم الاطدددثماز، طددىاو أدي مظدد ولياجه بؼددي  مصاػددس أم ولددف ب ددا طسؿددا

ا
 عددن الر اماجدده وؿلددا

ا
ياددد أمددين الحـددظ مظدد وال

 بمىجب أخيام الئدت صناديم الاطدثماز أو الئدت ألاتخاص املسخص ل ث. 
ا
 زالثا

  ججددداه مدددديس الصددددندوق ومددداليأ الىخدددداث عدددن خظددددائس 
ا
الصدددندوق الناجمدددت بظددددبب اخخيددداٌ أو إهمددداٌ أو طددددىو  يادددد أمدددين الحـدددظ مظدددد وال

 جصسؾ أو جلصيره املخامد. 

  عن خـظ أصٌى الصندوق وخمايل ا لصالا ماليأ الىخداث، وهى مظ وٌ هرلً عن اجةاذ جميع إلاجساواث 
ا
ياد أمين الحـظ مظ وال

 ؿيما يخالم بدـظ أصٌى الصندوق. إلادازيت الالشمت 

 

 :
ً
 ثالثا

ُ
 و. املهام التي ولف بها ؤمين الحفظ ػشفا

 ال يىجد 

 

 ص. ألاحيام املىظمت لػٌض ؤمين الحفظ ؤو اظدبذاله: 

 
ا
 في خاٌ وكىف أي من الحاالث يجيت:  لل يئت عٌص أمين الحـظ املاين من مديس الصندوق أو اجةاذ أي جدبير جساه مناطصا

  .جىكف أمين الحـظ عن ممازطت نؼا  الحـظ دون إػااز ال يئت برلً بمىجب الئدت ألاتخاص املسخص ل ث 

  .إلؼاو جسخيص أمين الحـظ في ممازطت نؼا  الحـظ أو  حصه أو حاليله من كص  ال يئت 

  .جلديث طلب إ ا ال يئت من أمين الحـظ مللؼاو جسخيص في ممازطت نؼا  الحـظ 

  أن أمين الحـظ كد أخ  إذا زأث ال يئت–  
ا
 بالر ام الن ام أو لىائدت الخنـيريت.  -بؼي  جساه ال يئت جىهسيا

  أج ا ذاث أهميت جىهسيت.  –بناو علا أطع مالىلت  –أي خاٌ أخسي جسي ال يئت 

 للـلدددسة )ألاو دددا( مدددن هدددره املدددادة، ؿيجدددب علدددا مدددديس الصدددندوق املافدددي
ا
  إذا مازطدددذ ال يئدددت أيدددا مدددن صدددالخيات ا وؿلدددا

ا
ث عيدددين أمدددين خـدددظ بددددي  وؿلدددا

لخاليمددداث ال يئدددت، همدددا يخادددين علدددا مدددديس الصدددندوق وأمدددين الحـدددظ املادددصوٌ الخاددداون بؼدددي  وامددد  مدددن أجددد  املظددداعدة علدددا حظددد ي  النلددد  الظدددلع 

ـددظ املادصوٌ أن ينلدد ، ( يىمدا ألاو ددا مدن حايددين أمدين الحـددظ الصددي ، ويجدب علددا أمدين الح60للمظد ولياث إ دا أمددين الحـدظ الصدددي  وذلدً خددالٌ الدد)

 لخلديس ال يئت املدض، إ ا أمين الحـظ الصدي  جميع الالىد املسجصيت بصندوق الاطدثماز ذي الاال
ا
 كت. خيثما وان ذلً ضسوزيا ومناطصا ووؿلا

 

 معدشاس الاظدثماس: . 14

 ال يىجد. 

 

 املىصع: . 15

 ال يىجد. 
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 : اللاهىوياملحاظب . 16

 اظم املحاظب اللاهىوي:ؤ. 

 (91جسخيص زكث ) الخساش ي وػسواه مداطصىن ومساجاىن كانىنيىن 

 

 الػىىان املسجل وغىىان الػمُل للمحاظب اللاهىوي ب. 

 اململىت الاسبيت الظاىديت 8206ص ب  14482السيا  

 966-11-874-8600، ؿاهع: 966-11-874-8500هاجف: 

 

 ج. ألادواس ألاظاظُت واملعؤولُاث للمحاظب اللاهىوي: 

  .ياين املداطب اللانىنأ من كص  مديس الصندوق وذلً للليام بامليت املساجات 

 ( أػد س كصد  ج ايدت طددنخه املاليدت، ؿيجدب فدي هددره الحالدت الليدام بامليدت املساجاددت 9إذا مضد ى علدا جؤطد ع الصددندوق الادام مددة جصيدد علددا )

 .  بن ايت الاام ألاٌو

 ( أػ 9إذا مض ى علا جؤط ع الصندوق الاام مدة ) س أو أك  كصد  ج ايدت طدنخه املاليدت، ؿيجدىش فدي هدره الحالدت  الليدام بامليدت املساجادت فدي

 ج ايت الظنت املاليت التي جل  ا. 

 

 مػلىماث ؤخشي: . 17

إن العُاظــاث وإلاحــشاءاث التــي ظــخدبؼ ملػالجــت حػــاسض ملصــالح وؤي حػــاسض مصــالح محخمــل 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. 

يلددس الاميدد  ويىاؿددم علددا أندده يجددىش للؼددسهت الدددخٌى فددي جسج صدداث الامىلددت الخاصددت، بديدد  جدصدد  بمىجصدده الؼددسهت مددن وطدديط علددا طددلع وخدددماث 

إضاؿيت إ ا خدماث جنـير الصـلاث ملاب  الامىلت املدؿىعت علا الصـلاث املىج ت من خالٌ ذلً الىطيط وفي هره الحالدت يخادين علدا الؼدسهت 

 لي: الخؤهد مما ي

  . أن يلدم الىطيط املافي إ ا الؼسهت خدمت الخنـير بؤؿض  الؼسو 

  الؼسهت. أن الظلع أو الخدماث التي جدص  عل  ا الؼسهت يمىن اعخصازها بدزجت مالىلت ملصالحت عمالو 

  اللائمت.أن مصلؽ أي زطىم أو عمىلت يخث دؿا ا إ ا ملدم الظلع أو الخدماث هى مصلؽ مالٌى بالن س إ ا ال سوؾ 

  

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

  ط خث اخدظاٌ نظصت الضسيصت املظخدلت وطداد الضسيصت ا ا هيئت الصواة و الدخ 

 

 مػلىماث وجفاصُل احخماع ماليي الىحذاث: د. 

  .يجىش ملديس الصندوق الدعىي لالد اجخماف ملاليأ الىخداث بمصادزة منه 

 ( ٌأيام من حظلث طلب هخابأ من أمين الحـظ. 10يدعى مديس الصندوق الجخماف ماليأ الىخداث خال ) 

 ( ٌأيدددام مدددن حظدددلث طلدددب هخدددابأ مدددن مالدددً أو أه دددر مدددن مددداليأ الىخدددداث الدددرين 10يددددعى مدددديس الصدددندوق الجخمددداف مددداليأ الىخدددداث خدددال )

لصددندوق، ويجددب علددا مددديس الصددندوق، ويجددب علددا مددديس الصددندوق علددا ألاكدد  مددن كيمددت وخددداث ا %25مجخماددين أو منـددسدين  يمليددىن 

 النص علا ذلً في ػسو  وأخيام الصندوق ومرهسة املالىماث. 

  ٌجيدددىن الددددعىة الجخمددداف مددداليأ الىخدددداث بددداملعالن عدددن ذلدددً فدددي املىكدددع إلالىرروندددأ ملدددديس الصدددندوق واملىكدددع إلالىرروندددأ للظدددىق، وبرزطدددا

 كصددد  21ىخدددداث وأمدددين الحـدددظ( كصددد  عؼدددسة أيدددام علدددا ألاكددد  مدددن الاجخمددداف وبمددددة ال جصيدددد عدددن )إػدددااز هخدددابأ إ دددا جميدددع مددداليأ ال
ا
( يىمدددا

الاجخمدداف ويجددب أن يددددد إلاعددالن وإلاػددااز جددازي  الاجخمدداف ومياندده ووكخدده واللددسازاث امللررخددت، ويجددب علددا مددديس الصددندوق خدداٌ إزطدداٌ 

 إ ا ماليأ الىخداث بالد أي اجخماف ملاليأ ال
ا
 ىخداث إزطاٌ نكخت إ ا ال يئت. إػاازا
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  إال إذا خضسه عدد مدن مداليأ الىخدداث يمليدىن مجخمادين 
ا
% علدا ألاكد  مدن كيمدت وخدداث 25ال ييىن اجخماف ماليأ الىخداث صحيدا

 الصندوق الاام ما لث جددد ػسو  وأخيام الصندوق ومرهسة املالىماث نظصت أعلا. 

 ( أيدام. و ادد 5الثانأ بمدة ال جل  عن )ظابلت، ؿيجب علا مديس الصندوق الدعىي الجخماف إذا لث يظخىؾ النصاب املىضا في الـلسة ال

 أيا وانذ نظصت الىخداث املمثلت في الاجخماف. 
ا
 الاجخماف الثانأ صحيدا

  .يجىش لي  مالً وخداث حايين و هي  له لخمثيله في اجخماف ماليأ الىخداث 

  .يجىش لي  مالً وخداث ذداو بصىث واخد في اجخماف ماليأ الىخداث عن و  وخدة يمخلى ا وكذ الاجخماف 

  للضدىابط 
ا
يجىش علد اجخماعاث ماليأ الىخداث والاػرران في مدداوالت ا والخصدىيذ علدا كسازات دا بىاطديت وطدائ  الخلنيدت الحديثدت وؿلدا

 التي جضا ا ال يئت. 

 

 إلنهاء وجصفُت صىذوق الاظدثماس:  إلاحشاءاث املخبػتهـ. 

   إذا زػب مديس الصندوق فدي إج داو الصدندوق الادام، ؿيجدب عليده إػدااز ال يئدت ومداليأ الىخدداث، هخابيدا بسػصخده فدي ذلدً كصد  مددة ال جلد

 من الخازي  املصمع إج او الصندوق الاام ؿيه، دون إلاخالٌ بؼسو  وأخيام الصندوق ومرهسة املالى 21عن )
ا
 ماث. ( يىما

  .إبالغ ألاطساؾ ذوو الاالكت عن إج او الصندوق 

  .جصـيه جميع ألاط ث في الصندوق 

  .حظىيت جميع املاامالث الخابات للصندوق 

  .خرؾ أي مالىماث عن الصندوق في مىكع مديس الصندوق أو أي مىكع إلىررونأ مخس همىكع جداٌو ومىكع هيئت الظىق املاليت 

 اث. جدىي  النلد املاليأ الىخد 

  .إػالق خظاب الصندوق الصنيأ والىطيط 

 

 و. إحشاءاث الشياوي: 

 يمىن مساطلت مديس الصندوق في خاٌ وجىد أي ػيىي علا الانىان املىضا الخا ي :

 ػسهت هظب املاليت الـسف السئ س ي في مدينت السيا  

  0112698382هاجف  11372السيا   395737ص.ب. 

 info@kasbcapital.sa الطريد  إلالىررونأ

 920000757السكث املىخد : 

دون ملاب  وفي خاٌ حارز  ويخىؿس لدي مديس الصندوق إجساواث خاصت بماالجت الؼياوي وهي مخاخت في خاٌ طلب ا من مديس الصندوق بؤي وكذ

إدازة ػياوي املظدثمسين، هما  -، يدم ملالً الىخده إيداف ػيىاه لدي هيئت الظىق املاليتيىم عم  30الىصٌى ا ي حظىيت أو لث يخث السد خالٌ 

 من جازي  إيداف الؼيىي لدي 90يدم ملالً الىخدة إيداف الؼيىي لدي لجنت الـص  في مناشعاث ألاوزاق املاليت باد مض ي مدة )
َ
( يىم جلىيميا

 .ش إيداع ا لدي ال جنت كص  انلضاو املدةال يئت، إال إذا اخيسث ال يئت ملدم الؼيىي بجىا

 

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

 ليت. إن الج ت اللضائيت املةخصت بالن س في أي نصاف ناش ئ من أو عن الاطدثماز في صناديم الاطدثماز هي لجنت الـص  في مناشعاث ألاوزاق املا

 

 كائمت املعدىذاث املخاحت ملاليي الىحذاث: ح.

 حؼم  اللائمت علا املظدنداث الخاليت: 

 مرهسة املالىماث 

  .ػسو  وأخيام الصندوق 

  .م خص املالىماث السئ ظت 

 في مرهسة املالىماث )علد املداطب اللانىنأ، علد أمين الحـظ، علد ال جنت الؼسعيت، علىد أعضاو مجلع إلادازة(.  الالىد املروىزة 

  .اللىائث املاليت ملديس الصندوق 

 

mailto:info@kasbcapital.sa
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 غ. ملىُت ؤصٌى الصىذوق: 

يس يخا د مديس الصندوق بؤن أصٌى صندوق الاطدثماز مملىهت ملاليأ الىخداث مجخماين )ملىيت مؼاعت(، وال يجىش أن ييدىن ملدديس الصدندوق أو مدد

س مدديالصندوق من الصاطن أو أمين الحـظ من الصاطن أو ملدم  املؼدىزة أو املدىشف أي مصد حت فدي أصدٌى الصدندوق أو أي ميالصدت ؿ  دا، إال إذا ودان 

في  الصندوق أو مديس الصندوق من الصاطن أو  أمين الحـظ أو أمين الحـظ من الصاطن أو ملدم املؼىزة أو املىشف ماليا لىخداث الصندوق، وذلً

 ب ددددره امليالصدددداث بمىجددددب أخيددددام الئدددددت صددددناديم الاطدددددثماز وأؿصددددا عن ددددا فددددي ػددددسو  وأخيددددام الصددددندوق )ومددددرهسة 
ا
خدددددود ملىيخدددده، أو وددددان مظددددمىخا

 ىماث وذلً ؿيما يخالم بالصندوق الاام(. املال

 

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

ث التــي ظــِخخز كــشاس الاظــدثماس مــالىى الىحــذاث الحــالُىن ؤو املحخملــىن ؤو معدشــاسوهم املهىُــىنل ؤو مــً املخىكــؼ ؤن جخظــمىاه مــزهشة املػلىمــا

 بىاء غلُه: 

 ال يىجد. 

 

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

 لث يدص  ولث ييلب مديس الصندوق أي إعـاواث من الئدت صناديم الاطدثماز. 

 

ذ املشجبؼت بإي ؤصٌى للصىذوق الػام الزي ًذًشه:   ٌ. ظُاظاث مذًش الصىذوق فُما ًخػلم بحلىق الخصٍى

  من الئدت صناديم الاطدثماز الصادزة عن هيئت الظىق املاليت  ما يلي: 53حظخىجب املادة  

    صندوق عام، الخصسؾ بما يدلم مصالا   يجب علا مديس الصندوق عند ممازطت أو عدم ممازطت أي من الحلىق املسجصيت بؤصٌى أي

  ماليأ الىخداث.

   لصندوق عام يديسه أصٌى  يجب علا مديس الصندوق الليام بالخا ي في ػؤن خلىق الخصىيذ )إن وجدث( املسجصيت بؤي  

  .وضع طياطت مىخىبت ؿيما يخالم بدلىق الخصىيذ ياخمدها مجلع إدازة الصندوق  

   ملا جلخضيه الظياطت املىخىبت ممازطت خلىق الخصىيذ أو 
ا
كص  مجلع إدازة الصندوق، وخـظ  املاخمدة من  الامخناف من ممازطل ا وؿلا

  ممازطل ا وأطصاب ذلً. الخصىيذ أو الامخناف عن   ج  وام  يىزم ممازطت خلىق 

   لظياطدداث املخاللددت بدلددىق الخصددىيذ ا عددن  يجددب علددا مددديس الصددندوق الاددام إلاؿصدداح فددي مىكادده إلالىررونددأ ومىكددع الظددىق إلالىررونددأ

 ؿيما يخالم بي  صندوق اطدثماز عام يديسه املدزجت، وذلً  التي يدصا ا في الجماياث الاامت للؼسواث 

عددددددن .www.tadawul.com.saواملىكددددددع السطددددديي للظدددددىق  www.kasbcapital.saإلالىرروندددددأ  همىكادددددعلددددددا برؿصددددداح  مددددددديس الصدددددندوق خيددددد  طددددديلىم .

 الظياطاث املخاللت بدلىق الخصىيذ التي يدصا ا في الجماياث الاامت للؼسواث املدزجت. 

 

 . املػلىماث الاطافُت :18

 من هرا النىف من الصناديم يةخلف عن إيداف مصلؽ نلدي لدي بنً مدلي.الاػرران في أي وخدة -1

 .مديس الصندوق ػير ملصم بلصٌى طلب اطررداد الىخداث بظاس الاػرران، وأن كيمت الىخداث وإيسادات ا ُعسضت للصاىد وال صى -2

 املنهجيت التي طيدصا ا مديس الصندوق لخنصنيف اطدثمازاث الصندوق -3

 مسابداث كصيرة ألاج -أ 

الصيىن وكد جيىن ج ت اصدازها مدليت ام عامليدت ويدخث جليديث الصديىن بنداوا علدا اليدت جليديث داخليدت لددي مدديس الصدندوق خيد  يلدىم مدديس  -ب 

لج دت الصندوق بخلييث الصيىن وج ت اصدازها  بناوا علا عدد من الاىام  علا طبي  املثاٌ ال الحصس جصنيف الصلد الائخمانأ الدري جنخيدي اليده ا

 ملصدزة املالئت املاليت وهـاوة الاصٌى والازباح.ا

 عددام واملسخصددت مددن كصدد  هيئددت الظددىق املاليددت. علددا ان جيددىن -جددد  
ا
الاطدددثماز فددي وخددداث صددناديم الظدديىلت واملسابدددت واطددىاق النلددد امليسوخددت طسخددا

اليدت. و طديدصع فدي الصدندوق اطدرراجيجيت الخنى دع لخلليد  مخىاؿلت مع الضىابط الؼسعيت املدددة من كص  ال يئت الؼسعيت الخابات ملجمىعت هظب امل

صدندوق املةاطس هما ط خث ملازنت ألاداو بالـائدة علا السياٌ الظاىدي لثالزت أػ س بدين الصندىن. همدا طديلىم مدديس الصدندوق بداملكررا  ملصد حت ال

 % من إجما ي كيمت الصندوق متى ما دعذ الحاجت إ ا ذلً.10بما ال يصيد عن 

 ج خيص اطدثمازاث الصندوق والخا ي: ويمىن

 الحد ألاعلا الحد ألادنه نىف إلاطدثماز

http://www.tadawul.com.sa/
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 %100 %0 مسابداث كصيرة ألاج 

 %40 %0 الصيىن

 %50 %0 وخداث صناديم الظيىلت واملسابدت واطىاق النلد 

 

الصددندوق يلددّس بددؤن هددرا املصدددز خاضددع ل يئددت زكابيددت إذا وددان الصددندوق طدد خاام  مددع أي ُمصددِدز لصددـلاث طددىق النلددد خددازج اململىددت، ؿددرن مددديس -4

 .ممازلت مل طظت النلد الاسبأ الظاىدي

 

 علىد املؼخلاث لؼس  الخدى لن يظدثمس الصندوق في  -5

 

 م. إكساز من مالً الىخداث: 

 دا وجدث للد كمذ/ كمنا بلساوة الؼسو  وألاخيام ومرهسة املالىماث واملالخم الخاصت بالصندوق وؿ ث مدا جداو ب دا واملىاؿلدت عل  دا وجدث الحصدٌى عل 

 الحصٌى علا نكخت من ا والخىكيع عل  ا: 

 الاطث: 

 الخازي :    الخىكيع:
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 الزئيسة ملخص املػلىمات

  لعب للمشابحتصىذوق 

KASB Murabaha Fund 

 مفخوح مخوافق مؼ الضوابغ الششغُت( غام )صىذوق إظدثماسي 
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 ملخص الصندوق 

اى العػودي غملت الصىذوق   الٍش

 مىخفض املخاظش املخاظشة دسجت

اى بين البىوك لثالزت أشهش املؤشش إلاسشادي  الفائذة غلى الٍش

اى ) غششة آالف ( 100000 الحذ ألادوى لالشتراك  ٍس

اى ) ألفان ( 20000 الحذ ألادوى لالشتراك إلاضافي  ٍس

اى ) ألفان ( 20000 الحذ ألادوى لالظترداد  ٍس

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 املػلىمات الزئيسية حىل صندوق الاستثمار: ( أ)

 

 اسم صندوق الاستثمار: .1

 صىذوق اظدثماسي غام مفخوح() KASB Murabaha Fund للمشابحتصىذوق لعب 

 مىجش ألاهداف الاستثمارية للصندوق: .2

غلى سأط املاى بالذخوى في إظدثماساث قلُلت املخاظش مً خالى الاظدثماس  يهذف الصىذوق إلى جىمُت أمواى املشترلين غلى املذى القصيرمؼ املحافظت

 غام واملشخصت مً قبل
ً
هُئت  في مشابحاث قصيرة ألاجل و الصهوك و الاظدثماس في وحذاث صىادًق العُولت واملشابحت واظواق الىقذ املعشوحت ظشحا

 ً قبل الهُئت الششغُت الخابػت لششلت لعب املالُت .العوق املالُت ،و التي جخوافق مؼ الضوابغ الششغُت املحذدة م

 مىجش سياسات استثمار الصندوق وممارساثه:. 3

 ظِخم إلاظدثماس في:

 مشابحاث قصيرة ألاجل-أ 

ككخم جقُككُم الصككهوك بىككايا غلككى الُككت جقُككُم داخلُككت لككذى مككذًش الصككىذوق حُكك  ًقككوم  -ب  مككذًش الصككهوك وقككذ جهككون جهككت اصككذاسها محلُككت ام غاملُككت ٍو

لجهكت الصىذوق بخقُكُم الصكهوك وجهكت اصكذاسها  بىكايا غلكى غكذد مكً الػوامكل غلكى ظك ُل املثكاى ال الحصكش جصكيُي البلكذ الائخمكاوه الكزي جيخ كي الُك  ا

 املصذسة املالئت املالُت ولفاية الاصوى والاسباح.

 غكككام واملشخصكككت مكككً قبكككل هُئكككت العكككوق املالُكككت. غلكككى ان جهكككون الاظكككدثماس فكككي وحكككذاث صكككىادًق العكككُولت واملشابحكككت واظكككواق الىقكككذ املعشوحكككت -جكككك  
ً
ظشحكككا

ككؼ ل خقلُككل مخوافقككت مككؼ الضككوابغ الشككشغُت املحككذدة مككً قبككل الهُئككت الشككشغُت الخابػككت ملسموغككت لعككب املالُككت. و ظككُدبؼ فككي الصككىذوق اظككتراجُسُت الخىَو

ككاى العككػودي لثالزككت أ شككهش بككين البىككوك. لمككا ظككُقوم مككذًش الصككىذوق بككانقترا  ملصكك حت الصككىذوق املخككاظش لمككا ظككِخم مقاسهككت ألاداي بالفائككذة غلككى الٍش

ذ غً   % مً إجمالي قُمت الصىذوق متى ما دغذ الحاجت إلى رلو.10بما ال ًٍض

منً ج خُص اظدثماساث الصىذوق مالخالي:  ٍو

 الحذ ألاغلى الحذ ألادوى هوع إلاظدثماس

 %100 %0 مشابحاث قصيرة ألاجل

 %40 %0 الصهوك

 %50 %0 وحذاث صىادًق العُولت واملشابحت واظواق الىقذ 

 

 

 

 املخاطز املزثبطة باالستثمارات في صندوق الاستثمار:. 4

ف مً فُما ًلي، قائمت للمخاظش الشئِعُت املحخملت املشجبعت باالظدثماس في صىذوق الاظدثماس، واملخاظش املػش  لها صىذوق الاظدثماس وأي ظشو 

 في صافي قُمت أصوى الصىذوق وغائذاج :املحخمل أن جؤزش 

  :مخاطز السىق  

ائككككذ مالُككككت فككككي ًسكككب أن ٌػلككككم املشككككترك أن الاظككككدثماس فككككي املشابحكككت بشككككهل غككككام ٌػخخككككر مككككً الاظكككدثماساث راث املخككككاظش املىخفضككككت، ولمككككا هككككو مػلكككوم فككككئن  جحقُككككق  غو 

العكككوق، و مكككؼ رلكككو فكككئن مخكككاظش الاظكككدثماس فكككي املشابحكككت أقكككل مكككً  يرهكككا مكككً بكككا ي ألادواث اظكككدثماساث املشابحكككت فكككي ألاجكككل القصكككير ًكككشجبغ  بالخقلبكككاث والخ يكككراث فكككي 

ت، و للخقلُل مً جلو املخاظش ظِخم الخوصَؼ املىاظب ألصوى الصىذوق في ظلؼ العوق املخخلفت.  الاظدثماٍس
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 : مخاطز غدم إلالتزام 

 أو معلقككا ممككا ًككؤدي إلككى الخككؤزير غلككى غائككذ غقككذ املشابحككت و بال
ً
خككالي الخككؤزير غلككى غائككذ فككي حالككت غككذم س بككت أو فجككض العككشف لخككش )مشككتري العككلػت( غككً العككذاد جضئُككا

 الصىذوق . 

 

 :مخاطز التغير في أسػار الصزف 

ادة أو الىقص هدُست للخ ير في أظػاس الصشف. إرا ماهذ دفػاث ششاي و بُؼ العلؼ بػملت  ير غملت الصىذوق فئن اظدثماساث  املشترلين قذ جخؤزش بالٍض

 

 : مخاطز التغير في أسػار الفائدة 

اى ًؤزش غلى غوائذ املشابحت .  أي ح ير في أظػاس الفائذة باليعبت للٍش

 

 : مخاطز التغير في أسػار السلؼ 

 املشابحت ظواًي بالعلب أو إلاًساب .أي ح ير في أظػاس العلؼ ًىػنغ جؤزيره مباششة غلى غوائذ 

 

 :مخاطز السيىلة 

%( مكً ججكم الصكىذوق أو أل كر، لمكا ًسكوص ملكذًش الصكىذوق 10ًسوص ملذًش الصىذوق جؤجُل ظلباث الاظكترداد إرا بلكإ إجمكالي ظلبكاث الاظكترداد فكي أي ًكوم حػامكل ) 

التي ًخم فيها الخػامل باألصوى التي ًملنها الصىذوق، إما بشهل مامل أو باليعبت  إلى  شئِعتجؤجُل جىفُز ظلباث الاظترداد في حاى جم حػلُق الخػامل في العوق ال

 
ً
 إلى صافي قُمت أصوى الصىذوق. أصوى الصىذوق التي ًشى مذًش الصىذوق بشهل مػقوى أنها مهمت وعبت

تها، بيعبت وجىاظب. وفكه ملخا الحالخين أغاله فئن غلى مذًش الصىذوق اخخُاس ظلباث الاظترداد التي ظدىفز  حعب أولٍو

 

 :مخاطز اقتصادًة وسياسية 

صػب غلى مذًش الصىذوق الخيبؤ بها أو الخخلص منها  .قذ ًخؤزش ظوق العلؼ بظشوف اقخصادًت غامت أو ظشوف ظُاظُت في املىعقت، ٍو

 

 لككذى بىكككو محلككي، وإن ظبُػككت اظككدثم
ً
اس املشككترك فكككي الصككىذوق جهككون باملشككاسلت، أي أن جحقُككق ألاسبكككاح وبشككهل غككام فككئن اظككدثماس املشككترك فكككي الصككىذوق ال ٌػككذ إًككذاغا

هذافككك  أوجحمككل الخعكككائش ظخهوهحعككب وعكككبت مشككاسلت مكككل مشككترك فكككي الصككىذوق.وبىاًي غلُككك  فكككئن مككذًش الصكككىذوق ال ًقككذم أي ضكككماهاث بككؤن الصكككىذوق ظككوف ًحقكككق أ

ت. ولكً جهون هىاك أي ضماهاث بحصوى املشخكشلين غكلى مبال هم  ألاصلكُت املعدثمشة غىكذ الاظخكشداد أو غكىذ إهكككككككهاي الصىذوق.  الاظدثماٍس

 

 مخاطز الضزيبة والشكاة 

كل أو بُكؼ وحكذاث بموجكب القكواهين العكاس  ٍت فكي البلكذان التكي قذ ًخحمل مالهو الوحذاث آزاس ضٍش ُت مترجب  غلى إلاشتراك في أو الخملو أو إلاظترداد أو الخحٍو

بت إن وجكذث غلكى جيعُتها أو  ًحملون  خحمكل  مكالهو الوحكذاث معكؤولُت دفكؼ الضكٍش . ٍو
ً
 مخخكاسا

ً
سخصت إلاقامت فيها أو حػخخر محل إقامت غادًت لهكم أو موظىكا

بت  اظكككدثماسا هم فكككي  ت غلكككى مكككالهه الوحكككذاث. ظكككِخم جعبُكككق ضكككٍش كككادة فكككي سأط املكككاى الىاشكككئت غنها.لمكككا أن دفكككؼ الضمكككاة معكككؤولُت حصكككٍش الصكككىذوق أو غلكككى أي ٍص

بت القُمت قُمت املضافت حعب الالئحت ال  الصادسة غً هُئت الضماة و الذخل   الخىفُزًت لضٍش

 

 

 ملا ورد في مذكزة املػلىمات:. 5
ً
 البياهات السابقة املتػلقة بأداء صندوق الاستثمار وفقا

 الػائد الكلي -1
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 مىز الخاظِغ خمغ ظىواث زالر ظىواث ظىت املذة

 الصىذوق 
0.70% 1.59% 2.27% 4.10% 

 املؤشش
1.26% 120.99% 90.21% -44.63% 

 

 اجمالي الػائدات السنىية-2

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 املذة

 الصىذوق 
0.40% 0.80% 0.10% 0.60% 0.30% 0.30% 0.20% 0.70% 0.70% 

 

 أداء الصندوق مقارهة باملىشز الاسترشادي-3

 

 

 

 

 مقابل الخدمات والػمىالت: ( ب)

 سظوم الاشتراك: ال ًوجذ 

 سظوم الاظترداد: ال ًوجذ 

 :جذفؼ مل 0.5أحػاب إلاداسة 
ً
ا  ملذًش الصىذوق. بشهل شهشي % ظىٍو

 :ت ي إداٍس اى  570500 مصاٍس  لحذ أقص ى حشمل :ٍس
ً
ا اى( ظىٍو  )ظبػت و ظخون الي و خمعمائت ٍس

اى 15.000أحػاب املحاظب القاهووه  .1  ٍس

اى ل جلعت وبحذ أقص ى  5.000مهافآث أغضاي مسلغ إلاداسة املعخقلين :  .2  لهل غضو معخقل.. 20.000ٍس
ً
ا اى ظىٍو  ٍس

 لحذ أقص ى 100000أحػاب الهُئت الششغُت :  .3
ً
ا  . وجذفؼ بشهل سبؼ ظىوي  ظىٍو

ي وشش :  .4   50000مصاٍس
ً
ا اى ظىٍو  ٍس

ي سقابُت :  .5   70500مصاٍس
ً
ا اى ظىٍو  ٍس

  ظىوي  % مً ججم الصىذوق  جحعب بشهل ًومه وجذفؼ بشهل سبؼ 0.004سظوم الحفظ: جحدعب الحفظ غلى 

  ي او سظكككوم جفكككش  غلكككى الصكككىذوق مثكككل س ي اخكككشى  جفكككش  غلكككى الصكككىذوق : ظكككخحمل أي مصكككاٍس ظكككوم الاظكككدثماس فكككي صكككىادًق اخكككشى اي مصكككاٍس

 مشابهت مشخصت مً هُئت العوق املالُت.

 ي بت القُمت املضكافت، لمكا ان جمُكؼ الشظكوم والاحػكاب و املصكاٍس بت القُمت املضافت: ظِخم جعبُقها حعب الالئحت الخىفُزًت لضٍش  سظوم الضٍش

بت القُمت املضافت وظوف ً بت املعكخحقت بموجب الششوط و الاحهام الصىذوق خاضػ  لضٍش قوم مذًش الصىذوق بػملُت احدعاب وعبت الضكٍش

بت الى هُئت الضماة و الذخل.  وظذاد الضٍش

 

 :بيان حىل مكان وكيفية الحصىل غلى مػلىمات إضافية حىل صندوق الاستثمار ومستنداثه)ج( 

 2017 2016 2015 2014 2013 املذة

 %0.70 %0.70 %0.20 %0.30 %0.30 الصىذوق 

 %1.26 %31.40 %80.61 %10.33- %3.89- املؤشش
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ق لحه: ٌعخعُؼ الػمُل الحصوى غلى مػلوماث إضافُت حوى صىذوق الاظدثماس ومعدىذاج   غً ظٍش

  :املوقؼ إلالنترووه ملذًش الصىذوقwww.kasbcapital.sa . 

  د( اظم وغىوان مذًش الصىذوق وبُاهاث الاجصاى الخاصت ب  الاجصاى غلى هاجي مذًش الصىذوق: لماهو مبين في الفقشة(. 

  :ذ إلالنترووه ملذًش الصىذوق  . info@kasbcapital.saالاظخفعاس مً خالى الخًر

 وبياهات الاثصال الخاصة به: اسم وغنىان مدًز الصندوق )د( 

 :ششلت لعب املالُت. اسم مدًز الصندوق 

 :ا   غنىان مدًز الصندوق ا   395737ص.ب. شاسع الػلُا الػام،  –الٍش  اململنت الػشبُت العػودًت. 11372الٍش

 :بياهات الاثصال الخاصة بمدًز الصندوق 

 . 966-11-2110044هاجي:  -

 . 966-11-2110040فالغ:  -

 

 اسم وغنىان امين الحفظ وبياهات الاثصال الخاصة به:)هـ( 

شة لألظواق املالُت ششلت معاهمت ظػودًت مقفلت سأط املاى املذفوع بالهامل  اى ظػودي بترخُص مً هُئت العوق املالُت سقم  500ششلت الجٍض  07076-37ملُون ٍس

خ ) خ بذي مماسظت الػمل في 22/07/2007بخاٍس ا   20438م .بُاهاث الاجصاى الخاصت: ص.ب. 05/04/2008( جاٍس  الػشبُت العػودًت هاجي اململنت 11455الٍش

  www.aljaziracapital.com.sa النترووه:املوقؼ  2256000 11 966+

 

 اسم وغنىان املىسع )إن وجد( وبياهات الاثصال الخاصة به:)و( 

 ال ًىعبق.

 

 

 

 

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

