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 ٌٍصىىنصٕذوق اٌجضَشح 

 ك٢ جُقٌٞى ٣غطػٔشٓلطٞـ ػحّ  جعطػٔحس١ف٘ذٝم 

AlJazira Sukuk Fund 

 

 ؾشٝه ٝجألقٌحّجُ

 

 ِذَش اٌصٕذوق

 اٌجضَشح ٌألسىاق اٌّبٌُخششوخ 

 

 

هـ اٌّىافك 11/80/1441ثزبسَخ  هوأدىبِ هصذسد ششوطوافمذ اٌهُئخ ػًٍ رأسُس اٌصٕذوق و

12/84/2828َ.  

 

 

شهحذس جُ ٤ٛثسػ٠ِ أٗٚ ف٘ذٝم جعطػٔحس ٓطٞجكن ٓغ جُٔؼح٤٣ش جُؾشػ٤س جُٔؿحصز ٖٓ هرَ  ُِقٌٞىف٘ذٝم جُؿض٣شز ضْ جػطٔحد 

 ُِق٘ذٝم. جُٔؼ٤٘سجُؾشػ٤س 

التكس ف٘حد٣ن جالعطػٔحس جُقحدسز ػٖ ٓؿِظ ٤ٛثس ذٚ ُ جُٔطؼِوسضخنغ ؽشٝه ٝأقٌحّ جُق٘ذٝم ًٝحكس جُٔغط٘ذجش جالخشٟ 

، ٝضطنٖٔ ٓؼِٞٓحش ًحِٓس ٝٝجمكس ٝفك٤كس ٝؿ٤ش ٓنِِس ػٖ جُق٘ذٝم ٣طْ ضكذ٣ػٜح ٓغ ج١ ضؼذ٣َ ٣ؿش١ جُغٞم جُٔح٤ُس

 ػ٠ِ جُق٘ذٝم.

 .ذؼ٘ح٣سٝأ١ ٓغط٘ذجش جخشٟ ُِق٘ذٝم جُٔؼِٞٓحش  جُؾشٝه ٝجألقٌحّ ٝٓزًشز ٓغطػٔش إٔ ٣وشأ ػ٠ِ ًَ
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 إشؼبس هبَ

ٓح ًحٕ ُذٟ جُٔغطػٔش ذؼ٘ح٣س هرَ جضخحر هشجس ذؾإٔ جالعطػٔحس ك٢ جُق٘ذٝم ٖٓ ػذٓٚ. ٝئرج  ٛزٙ جُؾشٝه ٝجألقٌحّػ٠ِ ًَ ٓغطػٔش إٔ ٣وشأ 

جالعطؼحٗس ذٔغطؾحس ٓح٢ُ ٓغطوَ، ٓغ جألخز  كؼ٤ِٚ، جُؾشٝه ٝجألقٌحّأٝ قٍٞ أ١ ٖٓ ٓكط٣ٞحش  جُق٘ذٝم ُالعطػٔحس ُٔالتٔسؽي ذحُ٘غرس  أ١

 ك٢ جالػطرحس إٔ ًَ ؽخـ ٣غطػٔش ك٢ جُق٘ذٝم ئٗٔح ٣وّٞ ذزُي ػ٠ِ ٓغإ٤ُٝطٚ جُؾخق٤س. 

ػِٔٚ )ذؼذ إٔ ذزٍ جُوذس ، ٝجُط٢ ٣إًذ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ذكغد جُؾشٝه ٝجألقٌحّجُق٘ذٝم ٓغإ٤ُٝس جُٔؼِٞٓحش جُٞجسدز ك٢ ٓذ٣ش ٣طكَٔ 

جتف ضن٤ٜٔ٘ح ك٤ٜح. ٝهذ ضْ جُٔؼوٍٞ ٖٓ جُؼ٘ح٣س ُِطأًذ ٖٓ رُي( أٜٗح ال ضطنٖٔ أ٣س ئكحدز ؿ٤ش فك٤كس أٝ ٓنِِس ٝال ضـلَ أ٣س أٓٞس ضؾطشه جُِٞ

 ٖٓ هرَ ٤ٛثس جُغٞم جُٔح٤ُس. ٛح جػطٔحد

ُِٔغطػٔش٣ٖ جُز١ ٣ركػٕٞ ػٖ جعطػٔحس ه٤َِ جُٔخحهش. ُٝزج، هذ ال ٣ٌٕٞ ٓ٘حعرح ٝ، ٣٘ذسؼ جُق٘ذٝم ضكص كثس جُق٘حد٣ن ٓطٞعطس جُٔخحهش

٣٘قف جُٔغطػٔشٕٝ ذحعطؾحسز ٓغطؾحس٣ْٜ ئر إٔ أعؼحس جُٞقذجش ك٤ٚ ٣ٌٖٔ إٔ ضٜرو ذغرد ضوِرحش جألٝسجم جُٔح٤ُس جُط٢ ٣غطػٔش ك٤ٜح 

 .طػٔش جُٔرِؾ جألف٢ِ جُز١ جعطػٔشٙجُق٘ذٝم. ٝذحُطح٢ُ، هذ ال ٣غطشد جُٔغ

جُؾشٝه ْ ٣لٞك أ١ ؽخـ ذاػطحء أ٣س ٓؼِٞٓحش أٝ ضوذ٣ْ أ٣س ئكحدز ذخقٞؿ هشـ جُٞقذجش عٟٞ ضِي جُٞجسدز ك٢ ئٕ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ُ

ققَ رُي، ٣ؿد ػذّ جالػطٔحد ػ٠ِ ٓػَ ضِي جُٔؼِٞٓحش  ك٢ قحٍ إٔ. ٝػ٤ِٚ، ٝجألقٌحّ ٝٓزًشز جُٔؼِٞٓحش ِٝٓخـ جُٔؼِٞٓحش جُشت٤غ٤س

جُؾشٝه ٝجألقٌحّ ٝٓزًشز جُٔؼِٞٓحش ِٝٓخـ جُق٘ذٝم. ًٔح ئٕ جُٔؼِٞٓحش جُٞجسدز ك٢  أٝ جإلكحدجش ذحػطرحسٛح أػط٤ص أٝ هذٓص ٖٓ ٓذ٣ش

، ٓح ُْ ئفذجس جُؾشٝه ٝجألقٌحّ ٝٓزًشز جُٔؼِٞٓحش ِٝٓخـ جُٔؼِٞٓحش جُشت٤غ٤سضحس٣خ  قغد٢ٛ ٓؼِٞٓحش ٓوذٓس جُٔؼِٞٓحش جُشت٤غ٤س 

 ٘ـ ػ٠ِ خالف رُي. ٣طْ جُ

ؽشٝه ٝأقٌحّ ػِٔح ذإٔ  جُغؼٞد٤٣ٖ،ؿ٤ش ئ٠ُ ٝ ذجش ٓٞؾٜحٕ ئ٠ُ جُٔٞجه٤ٖ٘ جُغؼٞد٤٣ٖٝهشـ جُٞق ُؾشٝه ٝجألقٌحّئٕ ضٞص٣غ ٛزٙ ج

ال ضؾٌَ ػشمح أٝ دػٞز ٖٓ هرَ أ١ ؽخـ ك٢ أ١ دُٝس ٣كظش ك٤ٜح جُ٘ظحّ ٓػَ ٛزج  ذٚ جُٔطؼِوسجُق٘ذٝم ًٝحكس جُٔغط٘ذجش جألخشٟ 

ٖٓ ًَ ٖٓ ضوغ  جُؾشًسطِد ٝضؼشك أٝ جُذػٞز ئ٤ُٚ. جُؼشك أٝ جُذػٞز، ٝال ػشمح أٝ دػٞز ئ٠ُ أ١ ؽخـ ٣كظش ضوذ٣ْ ٓػَ ٛزج جُ

 ذكٞصضٚ إٔ ٣طؼشف ػ٠ِ ٛزٙ جُو٤ٞد ٣ِٝطضّ ذٜح.  ٓطؼِوس ذٚٓغط٘ذجش أخشٟ  أ٣سؽشٝه ٝأقٌحّ جُق٘ذٝم ٝ

أ١ ٗق٤كس ك٤ٔح ٣طؼِن ذ ذٚ جُٔطؼِوسؽشٝه ٝأقٌحّ جُق٘ذٝم ًٝحكس جُٔغط٘ذجش جألخشٟ ًزُي ٣ؿد ػ٠ِ جُٔغطػٔش٣ٖ جُٔكط٤ِٖٔ ػذّ جػطرحس 

أٓٞس مش٣ر٤س أٝ هح٤ٗٞٗس أٝ ؽشػ٤س أٝ جعطػٔحس٣س أٝ أ٣س ٓغحتَ أخشٟ، ٣ُٝ٘قف جُٔغطػٔشٕٝ جُٔكطِٕٔٞ ذحعطؾحسز ٓغطؾحس٣ْٜ ج٤٤ُٜٖ٘ٔ 

ٝجُؾشػ٤٤ٖ ذحُ٘غرس ُؾشجء جُٞقذجش أٝ جٓطالًٜح أٝ جُطقشف ذٜح ٝذؾإٔ جُٔططِرحش جُ٘ظح٤ٓس جُط٢ ض٘طرن ػ٤ِْٜ ٝه٤ٞد جُقشف جألؾ٘ر٢ جُط٢ 

 ْٜ ذٜزج جُؾإٔ ٝجُ٘طحتؽ جُط٢ هذ ضطشضد ػ٠ِ ٛزج جُؾشجء أٝ جالٓطالى أٝ جُر٤غ أٝ جُطقشف ٖٓ ق٤ع جُذخَ ٝجُنش٣رس. هذ ضٞجؾٜ
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 ٌٍصىىنصٕذوق اٌجضَشح ٍِخص 

 جألٓش٢ٌ٣ جُذٝالس اٌصٕذوق ػٍّخ

 دسؾس جُٔخحهش ك٢ ٛزج جُق٘ذٝم ٓطٞعطس  اٌّخبطش دسجخ

  (Dow Jones Sukuk Price Return Index) ٓإؽش دجٝ ؾٞٗض ُِقٌٞى االسزششبدٌ اٌّؤشش

 ٝفشف جُطٞص٣ؼحش جُ٘وذ٣س ػ٠ِ جُٔغطػٔش٣ٖػ٠ِ جُٔذٟ جُٔطٞعو ئ٠ُ جُط٣َٞ  جُذخَضكو٤ن  اٌصٕذوق هذف

 أٓش٢ٌ٣ دٝالس ....2 ٌالشزشان األدًٔ اٌذذ

 أٓش٢ٌ٣ دٝالس ..5 اإلضبفٍ ٌالشزشان األدًٔ اٌذذ

 االضبفٍ واالشزشان ٌالشزشان األدًٔ اٌذذ

 إٌّزظُ اإلشزشان ثشاِج ػجش
 دٝالس أٓش٢ٌ٣ .3

 ذال ٣ٞؾ ٌالسزشداد األدًٔ اٌذذ

 ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم جُشع٤ٔس جُؼطَ ذحعطػ٘حء جُخ٤ٔظ ئ٠ُ جألقذ واالسزشداد االشزشان طٍجبد لجىي أَبَ

 االشزشان طٍجبد السزالَ ِىػذ آخش

 واالسزشداد
 طؼحَٓجُ ٤ُّٞ جُغحذن جُؼَٔ ٤ُّٞ جُظٜش ذؼذ ..40 جُغحػس

 ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم ذحعطػ٘حء جُؼطَ جُشع٤ٔس ٝجُخ٤ٔظجالغ٤ٖ٘  واٌزمىَُ اٌزؼبًِ أَبَ

 اٌّسزشدح اٌىدذاد لُّخ دفغ ِىػذ

 ٌٍّشزشوُٓ

هرَ ٓٞػذ ئهلحٍ جُؼَٔ ك٢ ٣ّٞ جُؼَٔ جُشجذغ جُطح٢ُ ُ٘وطس جُطو٣ْٞ جُط٢ قذد ػ٘ذٛح عؼش جالعطشدجد 

 ًكذ أهق٠

 جؽطشجى ٓرِؾ ًَ ٖٓ % ضخق2ْ ُـح٣س االشزشان سسىَ

 % ع٣ٞ٘حً ٖٓ فحك٢ ه٤ٔس جألف65ٍٞ.. اٌصٕذوق إداسح سسىَ

 % ذكذ أهق٠ ع٣ٞ٘حً ٖٓ فحك٢ ه٤ٔس جألف5ٍٞ.. اٌّصبسَف األخشي

 ّ.0/2.2./23جُٔٞجكن ٛـ 0/0442./4. اٌطشح ربسَخ

 أٓش٢ٌ٣ دٝالس ..0 اٌطشح ثذاَخ ػٕذ اٌىدذح سؼش
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ،العاملني، والصالة والسالم على أشرف النبيني واملرسلني، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعداحلمد هلل رب 

 

 هحتٔس جُٔقطِكحش

 0جُٔؼ٠٘ جُٔكذد ُٚ أدٗحٙ ؾشٝه ٝجالقٌحّكحش جُطح٤ُس جُٔغطخذٓس ك٢ ٛزٙ جُع٤ٌٕٞ ٌَُ ٖٓ جُٔقطِ

 

ٚ جُشت٤غ0٢ ؽحسع جأل٤ٓش ٓكٔذ ذٖ ػرذجُؼض٣ض )جُطك٤ِٚ(، 0 ٣ؼ٢٘ ذ٢ ٢ً ئف جُرغحّ ٝؽشًحٙ ٝػ٘ٞجٕ ٌٓطراٌّذبست اٌمبٔىٍٔ

 +.36602.65444+ كحًظ 36602.65333ق٢ جُغ٤ِٔح٤ٗٚ، جُش٣حك، جٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س. ٛحضق 

 

0 ٣ؼ٘ييي٢ ؽيييشًس جُؿض٣يييشز ُاعيييٞجم جُٔح٤ُيييس، جُكحفيييِس ػِييي٠ ضيييشخ٤ـ ٓيييٖ ٤ٛثيييس جُغيييٞم جُٔح٤ُيييس اٌشرررشوخ/ ِرررذَش اٌصرررٕذوق

ّ ٝجُكحفييييِس ػِيييي٠ خطييييحخ ُٔٔحسعييييس جُؼٔييييَ ضييييحس٣خ 3..22/3/2ٛييييـ جُٔٞجكيييين 0/3/0420ضييييحس٣خ  3.36.-33سهييييْ 

، 00455جُش٣ييييييييحك  2.430ّ ٝػ٘ييييييييٞجٕ ٌٓطرٜييييييييح جُشت٤غيييييييي0٢ ؿ. خ. 0..4/2./5.ٛييييييييـ جُٔٞجكيييييييين 20/3/0423

 . ...002256.جٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س، ٛحضق 

ٝػ٘ٞجٕ ٌٓطرٚ جُشت٤غ0٢ ؿ.  0.523..4.3ْ ضؿحس١ سهٓغحٛٔس عؼٞد٣س ذغؿَ  0 ٣ؼ٘ـ٢ ذ٘ي جُؿض٣شز، ؽشًسثٕه اٌجضَشح

 ، جٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س.20442ؾذز  6233خ. 

0 ضؼ٘ييي٢ أ٣يييس ؽيييشًس كييي٢ ٤ٛثيييس هحذنيييس، ضحذؼيييس أٝ ًِٓٔٞيييس ُر٘يييي جُؿض٣يييشز ٝأ١ ؽيييشًس ضحذؼيييس ُطِيييي ِجّىػرررخ ثٕررره اٌجضَرررشح

 جُؾشًس. 

 0 ٣ؼ٢٘ أػنحء ٓؿِظ ئدجسز جُق٘ذٝم. اٌّجٍس

 ٔح٤ُس ذحٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س جُٔإعغس ٝكوح ُ٘ظحّ جُغٞم جُٔح٤ُس. 0 ضؼ٢٘ ٤ٛثس جُغٞم جُاٌهُئخ

ٝضحس٣خ  .03 ٣ؼ٢٘ ٗظحّ جُغٞم جُٔح٤ُس ذحٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س جُقحدس ذٔٞؾد جُٔشعّٞ ج٢ٌُِٔ سهْ ّ/ٔظبَ اٌسىق اٌّبٌُخ

 ّ(. 3..٤ٗٞ٣2ٞ  06ٛـ )جُٔٞجكن 2/6/0424

 ٞد٣س. 0 ٣ؼ٢٘ ؽشًس ٗٞسغٖ ضشعص جُغؼأُِٓ اٌذفظ

 ٣ؼ٢٘ ؽشًس كشج٤ٌِٖٗ ضٔرِطٕٞ جٗلغطٔ٘طظ )ئّ ئ١( ٤ُٔطذ. ِذَش اٌصٕذوق ثبٌجبطٓ:

 0 ٣ؼ٢٘ ؽشًس ٤ٓرِض جُؾشم جالٝعو.اٌّذَش اإلداسٌ

0 أ١ ٣ّٞ ٣ٌٖٔ ك٤ٚ جالؽطشجى ك٢ ٝقذجش ف٘ذٝم جعطػٔحس ٝجعطشدجدٛح ٝأ٣حّ جُطؼحَٓ ٢ٛ جالغ٤ٖ٘ ٝجُخ٤ٔظ ذحعطػ٘حء َىَ اٌزؼبًِ

 ٔذ٣ش جُق٘ذٝمجُؼطَ جُشع٤ٔس ُ

 0 ٣ؼ٢٘ ف٘ذٝم جُؿض٣شز ُِقٌٞى. اٌصٕذوق

 0 ضؼ٢٘ ج٤ُٜثس جُؾشػ٤س جُٔغإُٝس ػٖ جػطٔحد جُٔؼح٤٣ش جُؾشػ٤س جُط٢ ع٤ِطضّ ذٜح جُق٘ذٝم. اٌهُئخ اٌششػُخ ٌٍصٕذوق

 ٖٓ ٛزٙ جُٔزًشز.  03 ضؼ٢٘ جألٛذجف جالعطػٔحس٣س جُٔزًٞسز ك٢ جُر٘ذ األهذاف االسزثّبسَخ
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0 ٣ؼ٢٘ جُٔغطػٔش ك٢ جُق٘ذٝم أٝ أ١ ؽخـ )هر٤ؼ٢ أٝ جػطرحس١( ٣وذّ هِرح ُالعطػٔحس ك٢ شوْ(اٌّسزثّش )اٌّسزثّ

 جُق٘ذٝم. 

0 ضؼ٢٘ ققس جُٔالى ك٢ أ١ ف٘ذٝم جعطػٔحس ٣طٌٕٞ ٖٓ ٝقذجش ذٔح ك٢ رُي أؾضجء جُٞقذز، ٝضؼحَٓ ًَ اٌىدذح االسزثّبسَخ

 ٝقذز ػ٠ِ أٜٗح ضٔػَ ققس ٓؾحػس ك٢ أفٍٞ ف٘ذٝم جالعطػٔحس. 

 0 ضؼ٢٘ ئؾٔح٢ُ ه٤ٔس جألفٍٞ ٓخقٞٓحً ٜٓ٘ح ئؾٔح٢ُ ه٤ٔس جُخقّٞ.فٍ لُّخ األصىيصب

ٓٞؾٞدجش جُق٘ذٝم ٓػَ جُقٌٞى ٝجألسذحـ ٝجُ٘وذ٣س ٝػحتذ ػ٤ِٔحش جُٔشجذكس ٝج٣س  ضؼ٢٘ ه٤ٔسإجّبٌٍ لُّخ األصىي: 

 جعطػٔحسجش أخشٟ

 2006 – 219 – 1 سهْ جُوشجس ٔح٤ُس ذٔٞؾدجُ جُغٞم ٤ٛثس ٓؿِظ ػٖ 0 ضؼ٢٘ التكس ف٘حد٣ن جالعطػٔحس جُقحدسزاٌالئذخ

 ّ. ٝأ١ ضؼذ٣الش ػ٤ِٜح. 2006 / 12 / 24 ٛـ جُٔٞجكن 1427 / 12 / 3 ٝضحس٣خ

 0 ضؼ٢٘ جُ٘ظحّ جُٔغط٘ذ ئ٠ُ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ٝجُغ٘س جُ٘ر٣ٞس جُؾش٣لس. اٌششَؼخ

ُٔغحتَ جُٔطؼِوس ذؼ٤ِٔحش جُق٘ذٝم ٝٓذٟ 0 ضؼ٢٘ جُؿٜس جُط٢ ضؼحهذ ٓؼٜح جُق٘ذٝم ُطوّٞ ذٜٔحّ جُٔشجؾؼس ك٢ جاٌشلبثخ اٌششػُخ

 ٓطحذوطٜح ُِٔؼح٤٣ش جُؾشػ٤س جُط٢ جػطٔذضٜح ج٤ُٜثس جُؾشػ٤س ُِق٘ذٝم.

0 ضؼ٢٘ ٓزًشز ٓؼِٞٓحش جُقــــــــــ٘ذٝم جُؼحّ جُٔطحقس ُٔح٢ٌُ جُٞقذجش جُٔكط٤ِٖٔ ُط٤ٌْٜٔ٘ ٖٓ جضخحر هشجس ِزوشح اٌّؼٍىِبد

 ن ذحالعـطػٔحس جُٔطشٝـ ػ٤ِْٜٓر٢٘ ػ٠ِ ٓؼِٞٓحش ًحك٤س ٝٓذسٝط ك٤ٔح ٣طؼِ

ٖٓ التكس ف٘حد٣ن جالعطػٔحس ذحُ٘غرس  32جُؼوٞد جُط٢ ضكط١ٞ جُر٤حٗحش ٝجألقٌحّ جُٔطِٞذس ٝكوحً ألقٌحّ جُٔحدز  اٌششوط واألدىبَ:

ٖ ٓذ٣ش ٖٓ التكس فـــــ٘حد٣ن جالعـــــطػٔحس ذحُ٘غـــــرس ُِقـــــ٘ذٝم جُخحؿ، ٣ٝطْ ضٞه٤ؼٜح ذ٤ 36ُِق٘ذٝم جُؼحّ ٝجُٔحدز 

 جُق٘ذٝم ٝٓح٢ٌُ جُٞقذجش. 

0 ٣ؼ٢٘ ئؾٔح٢ُ جُٔرِؾ جُز١ ٣ذكؼٚ جُٔغطػٔش ُالعطػٔحس ك٢ جُق٘ذٝم ذٔح ك٢ رُي سعّٞ جالؽطشجى إجّبٌٍ ِجٍغ االشزشان

 جُٔغطكوٚ ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم. 

 0 ٣ؼ٢٘ جُذٝالس جألٓش٢ٌ٣، جُؼِٔس جُشع٤ٔس ُِٞال٣حش جُٔطكذز جألٓش٤ٌ٣س. اٌذوالس

 غ٤ٖ٘ ٝجُخ٤ٔظ ذحعطػ٘حء جُؼطَ جُشع٤ٔس ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم.0 جالَىَ اٌزمىَُ

 0 ٣ؼ٢٘ أ١ ٣ّٞ ٖٓ جألقذ ئ٠ُ جُخ٤ٔظ ٖٓ ًَ أعرٞع ٣ٝغطػ٠٘ ٜٓ٘ح جُؼطَ جُشع٤ٔس ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم. َىَ اٌؼًّ

 ٛٞ ٣ّٞ ػَٔ ك٢ جٌُِٔٔس هروحً أل٣حّ جُؼَٔ جُشع٤ٔس ك٢ ج٤ُٜثس َىَ:

 ٣ؼ٢٘ ج١ ٣ّٞ ٖٓ ج٣حّ جالعرٞع َىَ رمىٍَّ:

 ٢ٛ ذشجٓؽ ضط٤ف ُِٔغطػٔش٣ٖ جالؽطشجى ذٔرحُؾ غحذطٚ ػ٠ِ كطشجش ٓ٘طظٔس. ج االشزشان إٌّزظُ:ثشاِ

% ٓيييٖ .٣5ؼ٘ييي٢ هيييشجسجً ٣ططِيييد ٓٞجكويييس ٓيييح٢ٌُ جُٞقيييذجش جُيييز٣ٖ ضٔػيييَ ٗغيييرس ٤ٌِٓيييطْٜ أًػيييش ٓيييٖ  لرررشاس صرررٕذوق ػررربدٌ:

أّ ًٝحُيييس أّ ذٞجعيييطس  ٓؿٔيييٞع جُٞقيييذجش جُكحميييش ٓالًٜيييح كييي٢ جؾطٔيييحع ٓيييح٢ٌُ جُٞقيييذجش عيييٞجًء أًيييحٕ قنيييٞسْٛ ؽخقييي٤حً 

 ٝعحتَ جُطو٤٘س جُكذ٣ػس

  ضؼ٢٘ )أ( جُكٌٞٓحش جُٞه٤٘س ٝجالضكحد٣س.جهخ سُبدَخ: 

 % ػرش ج١ قٌٞٓس...0)خ( أ١ ٤ًحٕ هح٢ٗٞٗ أٝ جدجز ٓح٤ُس ٣طْ مٔحٗٚ أٝ مٔحٜٗح          
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 % أٝ أًػش ٖٓ أ١ قٌٞٓس..5)ؼ( أ١ ٤ًحٕ هح٢ٗٞٗ ِٓٔٞى ذ٘غرس             

           

أٝ  -٢ٛBBB جُقٌٞى جُط٢ ضكَٔ جُطق٤٘ق جالتطٔح٢ٗ  (:Investment grade Sukukىىن راد دسجخ اسزثّبسَخ )اٌص

 ( أٝ أػ٠ِ ٖٓ هرَ ٓٞد٣ضBaa3أٝ ) S&Pأػ٠ِ. قغد ًٝحُط٢ ك٤طؼ أٝ

ٛي٢ جُقيٌٞى جُطي٢ ضكٔيَ جُطقي٤٘ق جالتطٔيح٢ٗ  (:Non-Investment gradeاٌصرىىن اٌزرٍ ال رذّرً دسجرخ اسرزثّبسَخ )

BB+ قغد ًٝحُط٢ ك٤طؼ أٝ ٝ أد٢ٗ.أS&P ( ٝأBaa3أٝ أػ٠ِ ٖٓ هرَ ٓٞد٣ض ) 

ٛيييي٢ جُقييييلوحش جُطيييي٢ ضييييطْ كيييي٢ أعييييٞجم جُٞدجتييييغ ٝجُٔشجذكييييس ٝجألٝسجم جُٔح٤ُييييس هقيييي٤شز جألؾييييَ صررررفمبد أسررررىاق إٌمررررذ: 

 ٝأدٝجش ض٣َٞٔ جُطؿحسز.

 ٢ٛ جعٞجم ضذجٍٝ جالٝسجم جُٔح٤ُس ك٢ دٍٝ جُؼحُْ.أسىاق اٌّبي اٌؼبٌُّخ: 

ٛيييي٢ جُطرييييح٣غ ذييييػٖٔ ٓإؾييييَ ٣ييييٞجص١ سأط جُٔييييحٍ جألفيييي٢ِ، أ١ عييييؼش جُطٌِلييييس، صجتييييذجً جُييييشذف ٝٛيييي٢ شاثذررررخ: ػٍُّرررربد اٌّ

 جُؾشػ٤س ُِق٘ذٝم  ػ٤ِٔحش ٓطٞجكوس ٓغ جُٔؼح٤٣ش

ٓيييٖ  00ٛييي٢ جُٔؼيييح٤٣ش جُؾيييشػ٤ٚ جُٔؼطٔيييذٙ ٓيييٖ هريييَ ج٤ُٜثيييس جُؾيييشػ٤ٚ ُِقييي٘ذٝم ٝجُٔيييزًٞسٙ كييي٢ جُر٘يييذ اٌّؼررربَُش اٌشرررشػُخ: 

 ٓزًشز جُٔؼِٞٓحش.

 جُؼحتذ ػ٠ِ جُقٌٞى ٛٞ ققس ٓحُي جُقي ٖٓ جُشذفِؼذي اٌشثخ(: اٌؼبئذ )

 ٢ٛ جإلؾشجءجش جُط٢ ضطخز ُطخل٤ل جُٔخحهش جُ٘حضؿس ػٖ ضوِرحش جألعؼحس أٝ ٓؼذالش جُلحتذزاٌزذىط: 

 .ضؼ٢٘ ؽشًس جُغٞم جُٔح٤ُس جُغؼٞد٣سرذاوي: 

 ٛٞ ئؾٔح٢ُ ه٤ٔس أفٍٞ جُق٘ذٝمإجّبٌٍ ِىجىداد اٌصٕذوق: 

ؾ٤ٔيييغ سعيييّٞ جُؼ٤ِٔيييحش ٝجُكليييع ٝجُٞعيييحهس ٝجُشعيييّٞ جألخيييشٟ، ٝجُشعيييّٞ ٝجُٔقيييشٝكحش ٌصرررٕذوق: إجّررربٌٍ ِطٍىثررربد ا

 جُٔذكٞػس أٝ جُٔغطكوس أل٣س أهشجف ضوذّ خذٓحش ُِق٘ذٝم ٝؾ٤ٔغ جُٔقحس٣ق ٝجُطٌح٤ُق رجش جُؼالهس.

 ٛٞ ٓإؽش دجٝ ؾٞٗض ُِقٌٞىاٌّؤشش االسزششبدٌ: 

 ٖٓ ًَ ػحّ ٤ٓالد١. 30/02ٝض٘ط٢ٜ ذطحس٣خ  0/0ذطحس٣خ ٢ٛ جُغ٘س جُٔح٤ُس ُِق٘ذٝم ٝضرذأ  اٌسٕخ اٌّبٌُخ:

جُطحٓيييس قغيييد جُطؼش٣يييق جُيييٞجسد  ذحالعيييطوال٤ُسػنيييٞ ٓؿِيييظ ئدجسز فييي٘ذٝم ٓغيييطوَ ٣طٔطيييغ ػضرررى ِجٍرررس إداسح ِسرررزمً: 

 ك٢ هحتٔس جُٔقطِكحش جُٔغطخذٓس ك٢ ُٞجتف ٤ٛثس جُغٞم جُٔح٤ُس.

 ٣ؼ٢٘ جُطشف ج٥خش ك٢ فلوس طشف ٔظُش:

ٛيي٢ ٗغييرس هييذ ٣ييطْ كشمييٜح ػِيي٠ أ١ خذٓييس ٣ييطْ ضض٣ٝييذ جُقيي٘ذٝم ذٜييح، ٝكيي٢ قييحٍ كشمييٜح كييإ  :ضررشَجخ اٌمُّررخ اٌّضرربفخ

جُقييي٘ذٝم عييي٤ذكغ ُٔيييضٝد جُخذٓيييس )ذحإلميييحكس ئُييي٠ أ٣يييس سعيييّٞ أٝ ٓقيييحس٣ق أخيييشٟ( ٓؿٔٞػيييحً ٓغيييح٣ٝحً ُِو٤ٔيييس جُٔغيييؿِس 

 ُٜزٙ جُنش٣رس ػ٠ِ كحضٞسز مش٣رس جُو٤ٔس جُٔنحكس جُخحفس ذحُخذٓس جُٔؼ٤٘س.

 ذ كشٝهحش، أٝ ػوذ ٓغطور٢ِ، أٝ ػوذ خ٤حسػو ػمذ ِشزمبد:

 ٢ٛٝ ٗٞػحٕ ػٍُّبد اٌىػذ:
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جُٞػيييذ كييي٢ جُقيييشف0 ٝٛيييٞ ئٗؾيييحء ٝػيييذ ِٓيييضّ ذحُٔقيييحسكس كييي٢ ضيييحس٣خ ٓإؾيييَ ذغيييؼش ٓكيييذد ػ٘يييذ ئٗؾيييحء جُٞػيييذ،  -

 ٝرُي ُِكٔح٣س ٖٓ ضوِد أعؼحس جُقشف

ٓشجذكييس ٓييغ جُٔغييطػٔش  جُٞػييذ ذحُؾييشجء ذ٘ييحء ػِيي٠ أدجء ٓإؽييش0 ٝٛييٞ ٝػييذ ِٓييضّ ٓييٖ جُر٘ييي )ج٤ًُٞييَ( ذيياذشجّ ػوييذ -

كييي٢ ضيييحس٣خ ٓإؾيييَ، ذك٤يييع ٣ٌيييٕٞ سذيييف جُٔشجذكيييس ذٔويييذجس جُليييشم ذييي٤ٖ ه٤ٔيييس جالعيييطػٔحس ٝأدجء ٓإؽيييش ٓكيييذد ػ٘يييذ 

 .ض٘ل٤ز جُٔشجذكس

ٛييي٢ جضلحه٤يييس ُطريييحدٍ ٓيييذكٞػحش ٓؼيييذالش جُيييشذف ذييي٤ٖ هيييشف ٣ِطيييضّ ذحُغيييذجد ذٔؼيييذٍ سذيييف  ػٍُّررربد ِجبدٌرررخ ِؼرررذي اٌرررشثخ:

 ٍ سذف ٓطـ٤ّش أٝ ذحُؼٌظغحذص، ٝهشف آخش ٣ِطضّ ذحُغذجد ذٔؼذ
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 اٌصٕذوق وأدىبَششوط 

 
  ِؼٍىِبد ػبِخ .1

٢ٛٝ ؽشًس ٓغحٛٔس عؼٞد٣س ضؼَٔ ضكص ئؽشجف ج٤ُٜثس جُؿض٣شز ُاعٞجم جُٔح٤ُس ٢ٛ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم  ؽشًس .0.0

جُقحدس ٖٓ ٤ٛثس  3.36.-33ٝؽخـ ٓشخـ ُٚ ٝكوح ُالتكس جألؽخحؿ جُٔشخـ ُْٜ ذٔٞؾد جُطشخ٤ـ سهْ 

 ّ.3..22/3/2ٛـ جُٔٞجكن 0/3/0420س٣خ جُغٞم جُٔح٤ُس ذطح

، جٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س، ٛحضق 00455جُش٣حك  2.430ٓشًضٛح جُشت٤ظ ٛٞ ؿ. خ.  ػ٘ٞجٕ .0.2

 002256.60.، كحًظ ...002256.

 www.aljaziracapital.com.saػ٠ِ ؽرٌس جإلٗطشٗص0  جُٔٞهغ .0.3

 THE NORTHERN TRUSTُكلع جُخحؿ ذأفٍٞ جُق٘ذٝم ٛٞ ٗٞسغٖ ضشعص جُغؼٞد٣سج أ٤ٖٓ .0.4

COMPANY OF SAUDI ARABIA  ْ02063-26ذحُطشخ٤ـ جُقحدس ػٖ ٤ٛثس جُغٞم جُٔح٤ُس سه 

  www.northerntrust.com ٞجٕ جُٔٞهغ جإلٌُطش٢ٗٝ أل٤ٖٓ جُكلع٘ػ .0.5

   طجكإٌظبَ اٌّ .2

٣خنغ جُق٘ذٝم ٝٓذ٣ش جُق٘ذٝم ُ٘ظحّ جُغٞم جُٔح٤ُس ُٝٞجتكٚ جُط٘ل٤ز٣س ٝجألٗظٔس ٝجُِٞجتف جألخشٟ رجش جُؼالهس 

 .جُٔطروس ك٢ جٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س

 أهذاف صٕذوق االسزثّبس .3

 غطػٔش٣ٖٝفشف جُطٞص٣ؼحش جُ٘وذ٣س ػ٠ِ جُٔػ٠ِ جُٔذٟ جُٔطٞعو ئ٠ُ جُط٣َٞ جُذخَ  ضكو٤ن٣ٜذف جُق٘ذٝم ئ٠ُ  .3.0

 0جألٝسجم جُٔح٤ُس جُط٢ عٞف ٣غطػٔش جُق٘ذٝم ك٤ٜح ذؾٌَ أعحع٢ٗٞع  .3.2

 اٌذذ األػًٍ اٌذذ األدًٔ ٔىع االسزثّبس

ٓيييٖ  -BBB)ضكٔيييَ جُطقييي٤٘ق جالتطٔيييح٢ٗ ٝ ؾٜيييسجُٔقيييذسٙ ٓيييٖ أ١ جُقيييٌٞى 

 ٝ/أٝ ج١ ضق٤٘ق أػ٠ِ )ٖٓ هرَ ٓٞد٣ض (S&PٝBaa3) ٝأهرَ ك٤طؼ 

% ٖٓ فحك٢ .3

 أفٍٞ جُق٘ذٝم
0..% 

ذٔييييح كيييي٢ رُيييييي ؾٜييييحش عييييي٤حد٣س ٓك٤ِييييس أٝ ػح٤ُٔييييس قييييٌٞى جُٔقييييذسٙ ٓييييٖ جُ

ٓييييٖ  +BB)ٝضكٔييييَ جُطقيييي٤٘ق  جُٔكحكظييييحش ٝجُٔ٘ييييحهن جالدجس٣ييييس ٝجُرِييييذ٣حش،

كييي٢  أٝ ج١ ضقييي٤٘ق أدٗييي٠ ذٔيييح )ٓيييٖ هريييَ ٓيييٞد٣ض (S&Pٝ )Ba1ٝأهريييَ ك٤يييطؼ 

 .جتطٔح٤ٗحرُي جُقٌٞى ؿ٤ش جُٔق٘لس 

. 
% ٖٓ فحك٢ .3

 جفٍٞ جُق٘ذٝم

ٓيييٖ هريييَ ك٤يييطؼ  +BB)شًحش ٝضكٔيييَ جُطقييي٤٘ق جُقيييٌٞى جُٔقيييذسز ٓيييٖ ؽييي

كييييي٢ رُيييييي  أٝ ج١ ضقييييي٤٘ق أدٗييييي٠ ذٔيييييح )ٓيييييٖ هريييييَ ٓيييييٞد٣ض (S&Pٝ )Ba1ٝأ

 جتطٔح٤ٗحجُقٌٞى ؿ٤ش جُٔق٘لس 

. 
% ٖٓ فحك٢ .0

 جفٍٞ جُق٘ذٝم

 %25 . ف٘حد٣ن جُقٌٞى

جُكقييييش ذٔييييح كيييي٢ رُييييي ػِيييي٠ عيييير٤َ جُٔػييييحٍ ال ٝفييييلوحش أعييييٞجم جُ٘وييييذ  جُ٘وييييذ

ش كيييي٢ فيييي٘حد٣ن جعييييٞجم جُ٘وييييذ جُٔطٞجكوييييس ٓييييغ جُٔشجذكييييس ٝجالعييييطػٔحسج شػ٤ِٔييييح

 جُٔؼح٤٣ش جُؾشػ٤س ُِق٘ذٝم. 

. 3.% 

http://www.aljaziracapital.com.sa/
http://www.northerntrust.com/
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جُٔطٞجكوييييس ٓييييغ  كيييي٢ جُٔؾييييطوحش أفييييُٞٚ% ٓييييٖ ه٤ٔييييس فييييحك٢ .0ػييييٖ  ذٓييييحال ٣ض٣ييييجعييييطػٔحس  ِقيييي٘ذٝمُ ٌٔيييي٣ٖ .3.3

ٝضؾييئَ ٛيييزٙ جُٔؾيييطوحشا ػ٤ِٔيييحش جُٞػيييذ ٝػ٤ِٔيييحش ُِقييي٘ذٝم، ٝرُيييي ذـيييشك جُطكيييٞه.  جُؾيييشػ٤سجُٔؼيييح٤٣ش 

 جُشذف. ٓؼذٍٓرحدُس 

  ِذح صٕذوق االسزثّبس .4

 .جُق٘ذٝم ٓلطٞـ جُٔذز

 لُىد/دذود االسزثّبس .5

٣ِطضّ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم خالٍ ئدجسضٚ ُِق٘ذٝم ذحُو٤ٞد ٝجُكذٝد جُط٢ ضلشمٜح التكس ف٘حد٣ن جالعطػٔحس ٝؽشٝه 

 .ٝجقٌحّ جُق٘ذٝم ٝٓزًشز جُٔؼِٞٓحش

 ؼٍّخ اٌ .6

الؽطشجى أٝ جعطشدجد جُٞقذجش ع٤طْ ضك٣َٞ أٓٞجٍ ٣غطخذّ جُق٘ذٝم جُذٝالس جألٓش٢ٌ٣ ًؼِٔس أعحع٤س، ٝك٢ قحُس ج

جُٔغطػٔش ئ٠ُ جُذٝالس جألٓش٢ٌ٣ ذغؼش جُقشف جُغحتذ ك٢ ٣ّٞ جُطؼحَٓ جُٔؼ٢٘.  ٝئرج ًحٕ ٛ٘حى ضزذزخ ك٢ جُغؼش 

جُٔغطخذّ ذ٤ٖ ج٤ُّٞ جُز١ ٣وذّ جُٔغطػٔش هِد ؽشجء جُٞقذجش ٝج٤ُّٞ جُز١ ٣طْ ك٤ٚ ض٘ل٤ز هِد جُٔغطػٔش، كإ أ٣س 

 شضد ػ٠ِ ٛزج جُطـ٤ش ٣طكِٜٔح جُٔغطػٔش ٝقذٙ ذذٕٝ أ١ جُطضجّ ٖٓ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم.خغحتش ضط

 ِمبثً اٌخذِبد واٌؼّىالد واألرؼبة .7

 ًٔوحذَ ُِخذٓحش جُط٢ ضوذّ 0ُٚ ٚجفُٞجُق٘ذٝم جُشعّٞ ٝجُٔذكٞػحش جُطح٤ُس ٖٓ  ٣ذكغ .3.0

فحك٢ ه٤ٔس  % ع٣ٞ٘ح 65ٖٓ..٣ذكغ جُق٘ذٝم ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم سعّٞ ئدجسز ذٞجهغ  سعّٞ جإلدجسز0 .3.0.0

 ع١ٞ٘ أفٍٞ جُق٘ذٝم ضكغد ػ٠ِ أعحط ٢ٓٞ٣ ٝضذكغ ػ٠ِ أعحط سذغ

% ع٣ٞ٘ح ٖٓ ئؾٔح٢ُ ه٤ٔس 5...ذ٘غرس ٣ذكغ جُق٘ذٝم ئ٠ُ أ٤ٖٓ جُكلع سعٞٓحً سعّٞ أ٤ٖٓ جُكلع0  .3.0.2

سذغ دٝالس جٓش٢ٌ٣ ٌَُ ػ٤ِٔس، ضكغد ٛزٙ جُشعّٞ ٝضذكغ ػ٠ِ أعحط  .2ج٠ُ  ذحإلمحكسجألفٍٞ، 

 .ع١ٞ٘

% ع٣ٞ٘ح ٖٓ فحك٢ 3...٣ذكغ جُق٘ذٝم ئ٠ُ جُٔذ٣ش جإلدجس١ سعٞٓح ذ٘غرس  دجس0١سعّٞ جُٔذ٣ش جإل .3.0.3

دٝالس  ..3,5ؽٜش٣حً ُِغطس أؽٜش جأل٠ُٝ، ٝ)دٝالس جٓش٢ٌ٣(  ...,3ه٤ٔس جألفٍٞ ٝذكذ أد٠ٗ )

ُِغ٘س جُػح٤ٗس ضضدجد ذؼذ رُي  ع٣ٞ٘حً دٝالس جٓش٢ٌ٣(  ...,40جٓش٢ٌ٣( ؽٜش٣حً ُِغطس أؽٜش جُالقوٚ، ٝ)

 ع١ٞ٘.ؽٜش٣حً ٝضذكغ ػ٠ِ أعحط سذغ ٛزٙ جُشعّٞ ضكغد  َ ع٘ط٤ٖ.% 5ًذ٘غرس 

ق جُطؼح0َٓ ضذكغ ٓقحس٣ق جُطؼحَٓ ك٢ جعطػٔحسجش جُق٘ذٝم ٓرحؽشز ٖٓ هرَ جُق٘ذٝم، ٣ٓقحس .3.0.4

جألعٞجم جُط٢ ٣طْ جُطذجٍٝ ُِق٘ذٝم ك٤ٜح ٝضكطغد ٛزٙ جُشعّٞ قغد سعّٞ جُطؼحَٓ جُٔؼٍٔٞ ذٜح ك٢ 

 ٓغ جُٞعطحء جُخحسؾ٤٤ٖ. ًٝزُي جُشعّٞ جُٔطلن ػ٤ِٜح ٓغروحً 

طٌح٤ُق ٓقحس٣ق أخشٟ ضؾَٔ ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ ال ُِكقش ج٣ُذكغ جُق٘ذٝم ٓقحس٣ق أخش0ٟ  .3.0.5

جُٔطؼِوس ذاػذجد جُ٘ؾشجش ٝجُطوحس٣ش ٝجإلؽؼحسجش ئ٠ُ جُٔغطػٔش٣ٖ ٝهرحػٚ ضِي جُ٘ؾشجش ٝجُطوحس٣ش 

ش جُؾشػ٤س خذٓحجٌُٝٓحكثحش أػنحء ٓؿِظ ئدجسز جُق٘ذٝم ٝسعّٞ  ٝجإلؽؼحسجش ٝضٞص٣ؼٜح

 أ٣س ٓقحس٣ق جعطػ٘حت٤س ٝؿ٤شٛحٝجُشعّٞ جُشهحذ٤س ٝٓٞهغ ضذجٍٝ ٝٓشجؾؼ٢ جُكغحذحش جُخحسؾ٤٤ٖ ٝ

ٖٓ فحك٢ ه٤ٔس  ع٣ٞ٘حً %5.. ٗغرسٓػَ ٓقحس٣ق جُطقل٤س. ٝضرِؾ جُٔقحس٣ق جألخشٟ ذكذ أهق٠ 

حُشعّٞ ذضٞؾذ هحتٔس ٓلقِٚ  سذغ ع٢ٓٞ٣.١ٞ٘ ٝضذكغ ػ٠ِ أعحط ضكطغد ػ٠ِ أعحط  جألفٍٞ

 (3.6) جُر٘ذك٢  قحس٣قجُٔٝ

وحتٔس ذ ٓٞمف ٛٞ ًٔح جالعطشؽحد١ جُٔإؽش سعّٞ جُق٘ذٝم ٣ذكغسعّٞ جُٔإؽش جالعطشؽحد0١  .3.0.6

 (3.6) جُر٘ذك٢  جُشعّٞ ٝجُٔقحس٣ق
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% 2جالؽطشجى0 ٣طْ خقْ سعّٞ جؽطشجى ضغطكن ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم ٣ذكؼٜح جُٔغطػٔش ذ٘غرس غحذطس ال ضض٣ذ ػٖ  سعّٞ .3.2

 جُٞقذجش. ضخق٤ـضخقْ ٓ٘ٚ هرَ ٖٓ ئؾٔح٢ُ ٓرِؾ جالؽطشجى. ٝ

 ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ذحُرحه0ٖ ضذكغ سعّٞ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ذحُرحهٖ ٖٓ سعّٞ جإلدجسز. سعّٞ .3.3

 جُضًحز0 ػ٠ِ جُٔغطػٔش إٔ ٣ؼِْ إٔ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ُٖ ٣وّٞ ذحقطغحخ صًحز جُق٘ذٝم أٝ ئخشجؾٜح   .3.4

 مش٣رس جُو٤ٔس جُٔنحكس0 .3.5

ال ه ٝجألقٌحّ ٝ/أٝ أ٣س ٓغط٘ذجش رجش فِس ؾ٤ٔغ جُشعّٞ ٝجُٔقحس٣ق جُٔزًٞسز ك٢ ٛزٙ جُؾشٝ .3.5.0

 .مش٣رس جُو٤ٔس جُٔنحكس ٓحُْ ٣طْ جُ٘ـ ػ٠ِ خالف رُي َضؾٔ

ك٢ قحٍ ٓح ئرج ًحٗص مش٣رس جُو٤ٔس جُٔنحكس ٓلشٝمس أٝ هذ ٣طْ كشمٜح ػ٠ِ أ١ خذٓس ٣طْ ضض٣ٝذ  .3.5.2

خشٟ( جُق٘ذٝم ذٜح، كإ جُق٘ذٝم ع٤ذكغ ُٔضٝد جُخذٓس )ذحإلمحكس ئ٠ُ أ٣س سعّٞ أٝ ٓقحس٣ق أ

ٓؿٔٞػحً ٓغح٣ٝحً ُِو٤ٔس جُٔغؿِس ُٜزٙ جُنش٣رس ػ٠ِ كحضٞسز مش٣رس جُو٤ٔس جُٔنحكس جُخحفس ذحُخذٓس 

 .جُٔؼ٤٘س

ك٢ قحٍ ٓح ئرج ًحٗص مش٣رس جُو٤ٔس جُٔنحكس ٓلشٝمس أٝ هذ ٣طْ كشمٜح ػ٠ِ أ١ خذٓس ٓوذٓس ٖٓ  .3.5.3

س٣ق أخشٟ( ٓؿٔٞػحً كإ جُؼ٤َٔ ع٤ذكغ ُِق٘ذٝم )ذحإلمحكس ئ٠ُ أ٣س سعّٞ أٝ ٓقح هرَ جُق٘ذٝم،

 ٓغح٣ٝحً ُو٤ٔس ٛزٙ جُنش٣رس

 0سعّٞ جُق٘ذٝم .3.6

 **سسىَ اٌصٕذوق

 جُٞقذجش. ضخق٤ـ% ضخقْ ٖٓ ئؾٔح٢ُ ٓرِؾ جالؽطشجى، ٝضخقْ ٓ٘ٚ هرَ 2ُـح٣س  سسىَ االشزشان

 ١.ضكغد ػ٠ِ أعحط ٢ٓٞ٣ ٝضذكغ ػ٠ِ أعحط سذغ ع٘ٞجُق٘ذٝم % ع٣ٞ٘حً ٖٓ فحك٢ ه٤ٔس أفٍٞ 65.. سسىَ إداسح اٌصٕذوق

 سسىَ اٌذفظ
دٝالس جٓش٢ٌ٣ ٌَُ ػ٤ِٔس، ضكغد ٝضذكغ  .2ج٠ُ  ذحإلمحكس، جُق٘ذٝم % ع٣ٞ٘ح ٖٓ ئؾٔح٢ُ ه٤ٔس أف5ٍٞ...

 .ػ٠ِ أعحط سذغ ع١ٞ٘

 سسىَ اٌّذَش االداسٌ

دٝالس جٓش٢ٌ٣ ؽٜش٣حً ُِغطس أؽٜش  ...,3ٝذكذ أد٠ٗ جُق٘ذٝم % ع٣ٞ٘ح ٖٓ فحك٢ ه٤ٔس أفٍٞ 3...

دٝالس جٓش٢ٌ٣ ع٣ٞ٘حً ُِغ٘س جُػح٤ٗس  ...,٢ٌ٣40 ؽٜش٣حً ُِغطس أؽٜش جُالقوٚ، ٝدٝالس جٓش ..3,5جأل٠ُٝ، ٝ

   .% ًَ ع٘ط٤ٖ. ضكغد ٛزٙ جُشعّٞ ؽٜش٣حً ٝضذكغ ػ٠ِ أعحط سذغ ع5١ٞ٘ضضدجد ذؼذ رُي ذ٘غرس 

 ِجٍس إداسح اٌصٕذوق*
 ...,06 دٝالس أٓش٢ٌ٣(، ذكذ أهق٠ 2033لاير عؼٞد١ ) ...,0ٌحكأٙ ع٣ٞ٘س ٌَُ ػنٞ ٓغطوَ ذٞجهغ ٓ

 .دٝالس أٓش٢ٌ٣( ع٣ٞ٘حً ٌَُ جالػنحء 4266لاير عؼٞد١ )

 أرؼبة اٌّذبست اٌمبٔىٍٔ*
ػ٘ذ ، دٝالس أٓش٢ٌ٣( ضكغد ػ٠ِ أعحط ٢ٓٞ٣ ٝضذكغ ػ٠ِ دكؼط٤ٖ 5063لاير عؼٞد١ ع٣ٞ٘حً ) ...,22

 جُوٞجتْ جُٔح٤ُس. ضٞه٤غ جُؼوذ ٝػ٘ذ جفذجس

 حً ضكغد ػ٠ِ أعحط ٢ٓٞ٣ ٝضذكغ ػ٠ِ أعحط ع١ٞ٘.دٝالس أٓش٢ٌ٣ ع٣ٞ٘ ...6 سسىَ اٌّؤشش االسزششبدٌ

 سسىَ سلبثُخ*
دٝالس أٓش٢ٌ٣( ع٣ٞ٘حً ضذكغ ٤ُٜثس جُغٞم جُٔح٤ُس ضكغد ػ٠ِ أعحط ٢ٓٞ٣ ٝضذكغ  ...2لاير عؼٞد١ ) ..3,5

 ػ٠ِ أعحط ع١ٞ٘.

 ذكغ ػ٠ِ أعحط ع١ٞ٘.دٝالس أٓش٢ٌ٣( ع٣ٞ٘حً ضكغد ػ٠ِ أعحط ٢ٓٞ٣ ٝض 2666لاير عؼٞد١ ) ...,.0 ااٌششػُخ*سسىَ اٌخذِبد 

 دٝالس أٓش٢ٌ٣( ضذكغ ُطذجٍٝ ػ٠ِ جعحط ع١ٞ٘ ٝضكغد ػ٠ِ أعحط ٢ٓٞ٣. 0333لاير عؼٞد١ ) ...,5 ِىلغ رذاوي*
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 ِصبسَف اٌزؼبًِ

ضيييذكغ ٓقيييحس٣ق جُطؼحٓيييَ كييي٢ جعيييطػٔحسجش جُقييي٘ذٝم ٓرحؽيييشز ٓيييٖ هريييَ جُقييي٘ذٝم، ٝضكطغيييد ٛيييزٙ جُشعيييّٞ 

طيييي٢ ٣ييييطْ جُطييييذجٍٝ ُِقيييي٘ذٝم ك٤ٜييييح ًٝييييزُي جُشعييييّٞ قغييييد سعييييّٞ جُطؼحٓييييَ جُٔؼٔييييٍٞ ذٜييييح كيييي٢ جألعييييٞجم جُ

 جُٔطلن ػ٤ِٜح ٓغروحً ٓغ جُٞعطحء جُخحسؾ٤٤ٖ.

 اٌّضبفخ اٌمُّخضشَجخ 

كييإ ٝكيي٢ قييحٍ كشمييٜح ػِيي٠ أ١ خذٓييس ٣ييطْ ضض٣ٝييذ جُقيي٘ذٝم ذٜييح، هييذ ٣ييطْ كييشك مييش٣رس جُو٤ٔييس جُٔنييحكس 

ٓؿٔٞػييييحً ٓغييييح٣ٝحً جُقيييي٘ذٝم عيييي٤ذكغ ُٔييييضٝد جُخذٓييييس )ذحإلمييييحكس ئُيييي٠ أ٣ييييس سعييييّٞ أٝ ٓقييييحس٣ق أخييييشٟ( 

 ُِو٤ٔس جُٔغؿِس ُٜزٙ جُنش٣رس ػ٠ِ كحضٞسز مش٣رس جُو٤ٔس جُٔنحكس جُخحفس ذحُخذٓس جُٔؼ٤٘س.

ك٢ قحٍ ٓح ئرج ًحٗص مش٣رس جُو٤ٔس جُٔنحكس ٓلشٝمس أٝ هذ ٣طْ كشمٜح ػ٠ِ أ١ خذٓس ٓوذٓس ٖٓ هرَ ٝ

أخشٟ( ٓؿٔٞػحً ٓغح٣ٝحً ُو٤ٔس جُق٘ذٝم، كإ جُؼ٤َٔ ع٤ذكغ ُِق٘ذٝم )ذحإلمحكس ئ٠ُ أ٣س سعّٞ أٝ ٓقحس٣ق 

 ٛزٙ جُنش٣رس

 % ع٣ٞ٘حً ٖٓ فحك٢ ه٤ٔس جألف5ٍٞ..ذكذ أهق٠ ٣ٝرِؾ ٓؿٔٞػٜح  جُٔقحس٣ق جألخشٟق٘ق مٖٔ * ض

 ُٖ ٣طْ خقْ جال جُٔقحس٣ق جُلؼ٤ِس** 

 اٌزمىَُ واٌزسؼُش .0

ٝجألسذيييييحـ ٝجُ٘وذ٣يييييس ٝػحتيييييذ ػ٤ِٔيييييحش جُٔشجذكيييييس  جُقيييييٌٞىئؾٔيييييح٢ُ ٓٞؾيييييٞدجش جُقييييي٘ذٝم ه٤ٔيييييس  ٣ؾييييئَ .0.0

 جُط٢ ٣ٌِٜٔح جُق٘ذٝم.)ٓػَ جعطػٔحسجش جُق٘حد٣ن(  ٝجالعطػٔحسجش جألخشٟ

عؼش آخش فلوس ضٔص ك٢ رُي ذحُ٘غرس ألفٍٞ جُق٘ذٝم جُٔذسؾس ك٢ عٞم ٓح٤ُس ٓؼطشف ذٜح، ع٤طْ جعطخذجّ  .0.2

ـ ئ٠ُ جالسذح ذحإلمحكس، أٓح جُقٌٞى ؿ٤ش جُٔذسؾس كطغطخذّ جُو٤ٔس جُذكطش٣س ُٜح ُـشك ضو٣ْٞ ضِي جألفٍٞ جُغٞم

 جُٔطشجًٔس.

ظشٝف ضِي  فال ضغٔذحُ٘غرس ُِقٌٞى جُٔذسؾس أٝ جُٔطذجُٝس ك٢ أ١ عٞم ٓح٤ُس أٝ ػ٠ِ ٗظحّ ضغؼ٤ش آ٢ُ ٌُٖٝ  .0.3

  ئ٠ُ جالسذحـ جُٔطشجًٔس ذحإلمحكسجُغٞم أٝ رُي جُ٘ظحّ ذطو٣ٜٞٔح، ك٤ؿٞص ضو٣ٜٞٔح قغد جُو٤ٔس جُذكطش٣س 

أٓح ذحُ٘غرس ُق٘حد٣ن جالعطػٔحس ئ٠ُ جالسذحـ جُٔطشجًٔس،  حكسذحإلمع٤طْ ضو٤٤ْ جُٔشجذكحش ذكغحخ جُو٤ٔس جالع٤ٔس ُٜح  .0.4

 جُٔغطػٔش ذٜح كغ٤طْ جعطخذجّ جخش فحك٢ ه٤ٔس أفٍٞ ٓ٘ؾٞس ٌَُ ٝقذز ٝرُي ُطكذ٣ذ فحك٢ ه٤ٔس أفٍٞ جُق٘ذٝم

٠ إٔ ًحٕ ٛ٘حى د٤َُ هحهغ ػِ ئرجعؼش هرَ جُطؼ٤ِن، ئال  ٥خشئرج ًحٗص جالٝسجم جُٔح٤ُس ٓؼِوٚ، كغ٤طْ ضو٣ٜٞٔح ٝكوحً  .0.5

 ه٤ٔس ٛزٙ جالٝسجم جُٔح٤ُس هذ جٗخلنص ػٖ جُغؼش جُٔؼِن.

ٓشض٤ٖ جعرٞػ٤حً ك٢ ٢ٓٞ٣ جُطؼحَٓ جُٔكذد٣ٖ )جالغ٤ٖ٘ ٝجُخ٤ٔظ(. ٝك٢ قحُس ُْ ٣ٞجكن ٣ّٞ ضو٣ْٞ أفٍٞ جُق٘ذٝم  ٣طْ .0.6

 .٤ّٞ جُطو٣ْٞجُطو٣ْٞ ٣ّٞ ػَٔ سع٢ٔ ٣طْ ضو٣ْٞ أفٍٞ جُق٘ذٝم ك٢ ٣ّٞ جُؼَٔ جُشع٢ٔ جُطح٢ُ ُ

ُغؼش جُٞقذز ك٢ قحٍ قذٝظ  خحهةألفٍٞ جُق٘ذٝم أٝ قغحخ  خحهةذطٞغ٤ن ج١ ضو٣ْٞ ٣ش جُق٘ذٝم ٓذ ع٤وّٞ .0.3

ػٖ ؾ٤ٔغ أخطحء جُطو٣ْٞ )ذٔح ك٢ رُي ٓح٢ٌُ جُٞقذجش جُغحذو٤ٖ(  رُي، ٝضؼ٣ٞل ؾ٤ٔغ ٓح٢ٌُ جُٞقذجش جُٔطنشس٣ٖ

٪ أٝ أًػش ٖٓ 5,. ٚٓح ٗغرط٣ؾٌَ ج٤ُٜثس كٞسجً ػٖ أ١ خطأ ك٢ جُطو٣ْٞ أٝ جُطغؼ٤ش  ؽئذالدٕٝ ضأخ٤ش، ٝ أٝ جُطغؼ٤ش

 .س٣ش جُق٘ذٝمحٝجُٔٞهغ جإلٌُطش٢ٗٝ ُِغٞم ٝك٢ ضو سجً ك٢ ٓٞهؼٚ جإلٌُطش٢ٗٝٞك يعؼش جُٞقذز ٝجإلكقحـ ػٖ رُ

ه٤ٔييس جألفييٍٞ ٛييٞ قحفييَ هييشـ ئؾٔييح٢ُ ٓطِٞذييحش جُقيي٘ذٝم ٓييٖ أؾٔييح٢ُ ه٤ٔييس ٓٞؾٞدجضييٚ. ٣ٝؾيئَ  فييحك٢ .0.0

٤ييييغ سعييييّٞ جُؼ٤ِٔييييحش ٝجُكلييييع ٝجُٞعييييحهس ٝجُشعييييّٞ ئؾٔييييح٢ُ جُٔطِٞذييييحش ػِيييي٠ عيييير٤َ جُٔػييييحٍ ال جُكقييييش ؾٔ

جألخييييشٟ، ٝجُشعييييّٞ ٝجُٔقييييشٝكحش جُٔذكٞػييييس أٝ جُٔغييييطكوس أل٣ييييس أهييييشجف ضوييييذّ خييييذٓحش ُِقيييي٘ذٝم ٝؾ٤ٔييييغ 

 جُؼالهس. جُٔقحس٣ق ٝجُطٌح٤ُق رجش
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٣ييييطْ ضكذ٣ييييذ ه٤ٔييييس ٝقييييذجش جُقيييي٘ذٝم ذوغيييئس فييييحك٢ ه٤ٔييييس أفييييٍٞ جُقيييي٘ذٝم ػِيييي٠ ٓؿٔييييٞع جُٞقييييذجش  .0.3

 ٣يييّٞ جُطؼحٓيييَ جُٔؼ٘ييي٢، ٝػِييي٠ ميييٞتٜح ٣يييطْ ضكذ٣يييذ ه٤ٔيييس جألفيييٍٞ ذحُ٘غيييرس ُِٔغيييطػٔشجالعيييطػٔحس٣س جُوحتٔيييس كييي٢ 

 .ض٘ل٤ز هِرحش جالؽطشجى ٝجالعطشدجد ألؿشجكجُكح٢ُ ٝعؼش جُٞقذز 

جعيييرٞػ٤حً هريييَ ٜٗح٣يييس ٣يييّٞ جُؼٔيييَ جُيييز١  ٓيييشض٤ٖٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم ذ٘ؾيييش عيييؼش ضوييي٣ْٞ ٝقيييذجش جُقييي٘ذٝم  عييي٤وّٞ ..0.0

ًٝيييزُي  (www.aljaziracapital.com.sa) ُٔيييذ٣ش جُقييي٘ذٝمػِييي٠ جُٔٞهيييغ جالٌُطشٝٗييي٢ ٣ِييي٢ ٣يييّٞ جُطوييي٣ْٞ 

 .(www.tadawul.com.sa) ػ٠ِ ٓٞهغ جُغٞم جُٔح٤ُس جُغؼٞد٣س

 اٌزؼبِالد .1

ػ٠ِ ؽٜحدز ٤ٌِٓس ُِٞقذجش جالعطػٔحس٣س، ذَ ٣طْ ه٤ذ ؾ٤ٔغ جُٞقذجش جالعطػٔحس٣س ك٢ عؿَ  جُٔؾطشى َال ٣كق .3.0

ٚ ذق٤ـس سه٤ٔس أٝ خط٤س أٝ ذٞع٤ِس ئٌُطش٤ٗٝس، ٣ٝغطِْ ًَ جُٞقذجش جُز١ ضكطلع ذٚ جُؾشًس ًكغحذحش كشػ٤س ُذ٣

 ٓغطػٔش ٖٓ جُؾشًس ئؽؼحسج ٣ر٤ٖ ضلحف٤َ جُٞقذجش جُط٢ جؽطشجٛح جُٔغطػٔش.

ئرج ضْ سكل هِد جالؽطشجى ٤ًِح أٝ ؾضت٤ح، كغٞف ٣ؼحد ئ٠ُ جُٔؾطشى ًحَٓ جؽطشجًٚ أٝ رُي جُؿضء جُـ٤ش ٓغطـَ  .3.2

ؽطشجى جُط٢ جعطِٜٔح ٓذ٣ش جُق٘ذٝم إلفذجس ٝقذجش ُِٔؾطشى ذ٘غرس ٖٓ ٓرِؾ جالؽطشجى ذحإلمحكس ئ٠ُ سعّٞ جال

 ٝض٘حعد ُٔح ضْ هرُٞٚ ٝسكنٚ.

جُشجذغ جُطح٢ُ ُ٘وطس جُطو٣ْٞ جُط٢ قذد  ٣ّٞ جُؼَٔهرَ ٓٞػذ ئهلحٍ جُؼَٔ ك٢ قق٤ِس جالعطشدجد ئ٠ُ جُٔغطػٔش  ضذكغ .3.3

 .ػ٘ذٛح عؼش جالعطشدجد ًكذ أهق٠

جى ك٢ ٝقذجش جعطػٔحس ك٢ جُق٘ذٝم ُؾخـ ٣ٌٕٞ ؿ٤ش ٓإَٛ ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم سكل هِد جالؽطش ٣كن .3.4

 ٗظحّ أخش ر١ ػالهس.التكس أٝ ُالعطػٔحس ك٢ جُق٘ذٝم ذٔٞؾد أ١ 

 سأٟ إٔ رُي ٣كون ٓقِكس قِٔس جُٞقذجش. ئرج٣كن ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم سكل ج١ هِد جؽطشجى  .3.5

 أٝ جعطشدجد جُٞقذجش ك٢ جُكحالش جُطح٤ُس0 جالؽطشجىضؼ٤ِن  ٣طْ .3.6

 ثس رُيئرج هِرص ج٤ُٜ .3.6.0

 ئرج سأٟ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ذؾٌَ ٓؼوٍٞ إٔ جُطؼ٤ِن ٣كون ٓقحُف ٓح٢ٌُ جُٞقذجش. .3.6.2

ئرج ُػِن جُطؼحَٓ ك٢ جُغٞم جُشت٤غ٤س جُط٢ ٣طْ ك٤ٜح جُطؼحَٓ ك٢ جالٝسجم جُٔح٤ُس أٝ جالفٍٞ جألخشٟ  .3.6.3

جفٍٞ جُق٘ذٝم جُط٢ ٣شٟ ٓذ٣ش  ج٠ُجُط٢ ٣ٌِٜٔح جُق٘ذٝم جُؼحّ، ئٓح ذؾٌَ ػحّ ٝئٓح ذحُ٘غرس 

 ٘ذٝم ذؾٌَ ٓؼوٍٞ أٜٗح ؾٞٛش٣س ُقحك٢ ه٤ٔس جفٍٞ جُق٘ذٝم.جُق

 ك٢ قحٍ قذٝظ ج١ ضؼ٤ِن ُالؽطشجى أٝ جالعطشدجد ع٤طْ جضخحر جالؾشجءجش ج٥ض٤س0 .3.3

جُطأًذ ٖٓ ػذّ جعطٔشجس ج١ ضؼ٤ِن ئال ُِٔذز جُنشٝس٣س ٝجُٔرشسز ٓغ ٓشجػحز ٓقحُف ٓح٢ٌُ  .3.3.0

 جُٞقذجش.

ؿِظ جدجسز جُق٘ذٝم ٝأ٤ٖٓ جُكلع قٍٞ رُي ٓشجؾؼس جُطؼ٤ِن ذقٞسز ٓ٘طظٔس ٝجُطؾحٝس ٓغ ٓ .3.3.2

 ذقٞسز ٓ٘طظٔس.

ئؽؼحس ج٤ُٜثس ٝٓح٢ٌُ جُٞقذجش كٞسجً ذأ١ ضؼ٤ِن ٓغ ضٞم٤ف أعرحخ جُطؼ٤ِن، ٝجؽؼحس ج٤ُٜثس ٝٓح٢ٌُ  .3.3.3

ػٖ جُطؼ٤ِن ٝجالكقحـ ػٖ رُي  ُإلؽؼحس جُٔغطخذٓسجُٞقذجش كٞس جٗطٜحء جُطؼ٤ِن ذحُطش٣وس ٗلغٜح 

 ُق٘ذٝم ٝجُٔٞهغ جإلٌُطش٢ٗٝ ُِغٞم جُٔح٤ُس.ك٢ جُٔٞهغ جالٌُطش٢ٗٝ ُٔذ٣ش ج
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جعطشدجد هذٓٚ جُٔغطػٔش ُْٝ ٣طْ ض٘ل٤زٙ ذغرد جُطؼ٤ِن، كغٞف ٣طْ ض٘ل٤زٙ ك٢ أٍٝ  ٛ٘حى هِدئرج ًحٕ  .3.3.4

( أ٣حّ ٖٓ سكغ ٣3ّٞ ضؼحَٓ ذؼذ جٗطٜحء جُطؼ٤ِن ٓح ُْ ٣ٌٖ جُٔغطػٔش هذ هِد خط٤ح عكرٚ هرَ غالغس )

 جُطؼ٤ِن

% أٝ أًػش ٖٓ فحك٢ ه٤ٔس .0هِرحش جالعطشدجد جُٔطِٞخ ض٘ل٤زٛح ك٢ أ١ ٣ّٞ ضؼحَٓ  ئرج ذِؾ ئؾٔح٢ُ ٗغرس ؾ٤ٔغ .3.0

ذؾٌَ ٢ًِ أٝ ؾضت٢ عطشدجد جال حشضأؾ٤َ ضِر٤س هِرٝكوحً ُطوذ٣شٙ جُٔطِن جُق٘ذٝم  ك٤كن ُٔذ٣ش، أفٍٞ جُق٘ذٝم

 . ٤ُّٞ جُطؼحَٓ جُطح٢ُ

، ػ٠ِ إٔ ٣طْ ٔطِٞخ ضأؾ٤ِٜحُعطشدجد ججإلرحش هِ  ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ذحضرحع ئؾشجءجش ػحدُس ٝٓ٘قلس ػ٘ذ جخط٤حس ع٤وّٞ .3.3

أفٍٞ  فحك٢ ه٤ٔس ٖٓ % .0كذ جُـ ، ٝرُي دٕٝ جإلخالٍ ذػ٠ِ جعحط ض٘حعر٢ جُٔإؾِسض٘ل٤ز هِرحش جالعطشدجد 

 جُٔؼ٢٘. ٣ّٞ جُطؼحَٓ  جُق٘ذٝم ك٢

 ال ٣وّٞ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ذ٘وَ ٤ٌِٓس جُٞقذجش ذ٤ٖ جُٔغطػٔش٣ٖ ..3.0

جُذخٍٞ ًٔغطػٔش ك٢ جُق٘ذٝم ك٢ أ١ ٝهص ٣ؾحء ٝعطؼحَٓ ٝقذجش ٓذ٣ش حذؼ٤ٚ ٝ/أٝ أ١ ٖٓ ض٣كن ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم  .3.00

ٓؼحِٓس ٓٔحغِس ُٞقذجش جُٔؾطش٤ًٖ ك٢ جُق٘ذٝم ٝذكغد ذ٘ٞد جالؽطشجى ٝجالعطشدجد ك٢ ٛزٙ ٝضحذؼ٤ٚ جُق٘ذٝم 

 .جُؾشٝه ٝجالقٌحّ

ٞػذ العطالّ ٗٔٞرؼ ، ٝآخش ُٓٔذ٣ش جُق٘ذٝم جُشع٤ٔس جُؼطَ ذحعطػ٘حء ٝجُخ٤ٔظجُطؼحَٓ ٢ٛ جالغ٤ٖ٘  أ٣حّ .3.02

هِد جالؽطشجى أٝ جالعطشدجد ٝٓرِؾ جالؽطشجى ٖٓ جُٔغطػٔش هرَ جُغحػس جُشجذؼس ػقشجً ك٢ ٣ّٞ جُؼَٔ جُز١ ٣غرن 

ًحٕ ٣ّٞ جُطؼحَٓ جؾحصز سع٤ٔٚ كغ٤طْ ض٘ل٤ز ؾ٤ٔغ هِرحش جالؽطشجى ٝجالعطشدجد ك٢ ٣ّٞ جُطؼحَٓ  ٝئرج .٣ّٞ جُطؼحَٓ

 جُطح٢ُ.

 طشجى ٝجالعطشدجد0ضوذ٣ْ هِرحش جالؽ ئؾشجءجش .3.03

ػ٠ِ جُٔغطػٔش جُز١ ٣شؿد ك٢ جالؽطشجى ك٢ جُق٘ذٝم إٔ ٣لطف قغحذح ُذٟ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ٢ٌُ ٣طْ ٖٓ  .3.03.0

 خالُٚ ض٘ل٤ز ػ٤ِٔحش جالؽطشجى ٝجالعطشدجد.

ٝضك٣َٞ  جُؾشٝه ٝجالقٌحّٖٓ خالٍ ضؼرثس ٗٔٞرؼ جالؽطشجى ٝضٞه٤غ  جالؽطشجى ذحُق٘ذٝم٣ٌٖٔ ُِٔغطػٔش  .3.03.2

، ٝع٤خقـ ُِٔغطػٔش ػذد ٖٓ جُٞقذجش ضكغد ذوغٔس ٓرِؾ ٣ش جُق٘ذٝمه٤ٔس جالؽطشجى ئ٠ُ ٓذ

ٓ٘ٚ سعّٞ جالؽطشجى جُٔغطكوس، ػ٠ِ فحك٢ ه٤ٔس جُٞقذز ًٔح ك٢ ئؿالم ٣ّٞ جُطؼحَٓ  جالؽطشجى، ٓطشٝقحً 

 جُٔؼ٢٘.

ك٢ قحٍ سؿرس جُٔغطػٔش إٔ ٣ذكغ ه٤ٔس جؽطشجًٚ ذٞع٤ِس أخشٟ ػذج جُخقْ ػ٠ِ جُكغحخ، ًؾ٤ي ؽخق٢  .3.03.3

قٞجُٚ ذ٤ٌ٘س، كغ٤طْ ض٘ل٤ز هِد جالؽطشجى ك٢ ٣ّٞ جُطؼحَٓ جُز١ ٢ِ٣ ضكق٤َ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم  أٝ ٓقشك٢ أٝ

 .ٓرِؾ جالؽطشجى ٝجعطالّ ٗٔٞرؼ جالؽطشجى ٝجُؾشٝه ٝجألقٌحّ ٓٞهؼس ٖٓ هرَ جُٔغطػٔش

٣ٌٖٔ ُِٔغطػٔش جعطشدجد ؾ٤ٔغ ٝقذجضٚ أٝ ؾضء ٜٓ٘ح ٝرُي ٖٓ خالٍ ضؼرثس ٗٔٞرؼ هِد جعطشدجد ٝضٞه٤ؼٚ  .3.03.4

٣كغد جُٔرِؾ جُز١ ٣غطِٔٚ جُٔغطػٔش ٗط٤ؿس هِرٚ ُالعطشدجد ذنشخ ػذد ٝٚ ئ٠ُ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم. ٝضغ٤ِٔ

 .جُٞقذجش جُٔطِٞخ جعطشدجدٛح ك٢ فحك٢ ه٤ٔس جُٞقذز ٤ُّٞ جُطؼحَٓ جُز١ ضْ ض٘ل٤ز جُطِد ك٤ٚ

٣ٌٖٔ ُِٔغطػٔش جُز١ ٣وذّ هِد جعطشدجد ذطش٣وس فك٤كس إٔ ٣طِد عكد هِد جالعطشدجد. ٝضكطلع  .3.03.5

 ٝكن ضوذ٣شٛح جُٔطِنعكد هِد جالعطشدجد س ذكوٜح ك٢ هرٍٞ أٝ سكل جُؾشً

كذ ٝجُ ،دٝالس ..5جالؽطشجى جإلمحك٢ ٝ دٝالس أٓش٢ٌ٣ ....2 ٛٞجألد٠ٗ ُالؽطشجى جأل٢ُٝ ك٢ جُق٘ذٝم  جُكذ .3.04

٣ٌٖٝٔ ُِٔغطػٔش ضوذ٣ْ دٝالس أٓش٢ٌ٣،  .3 د٠ٗ ُالؽطشجى ٝجالؽطشجى جالمحك٢ ػرش ذشجٓؽ جالؽطشجى جُٔ٘طظْجأل

 .هِد جعطشدجد ُؿ٤ٔغ ٝقذجضٚ أٝ ؾضء ٜٓ٘ح
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دٝالس جٓش٢ٌ٣ ٝك٢ قحٍ ػذّ ضـط٤س ٛزج جُكذ خالٍ كطشز  أُق ٤ٖغالغ( ...,.3جألد٠ٗ ُرذج٣س جُق٘ذٝم ٛٞ ) جُكذ .3.05

" جمحك٤ٚ ذؼذ خٔغس ػؾش ٣ّٞ ػَٔ" 05جُطشـ جأل٢ُٝ، كاٗٚ ٣ؿٞص ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم ضٔذ٣ذ كطشز جالؽطشجى ُٔذز 

س جُغٞم جُٔح٤ُس. ٝئٕ ُْ ٣ـط٠ جُكذ جألد٠ٗ ذؼذ كطشز جُطٔذ٣ذ، ضؼحد ٓرحُؾ جالؽطشجى ئ٠ُ جُكقٍٞ ػ٠ِ ٓٞجكوس ٤ٛث

 .جُٔؾطش٤ًٖ دٕٝ أ١ قغْ

( ٓال٣ييي٤ٖ لاير عيييؼٞد١ كغييي٤طْ ئؽيييؼحس .0) ٍٓيييح ٣ؼيييحدقيييحٍ ًيييحٕ فيييحك٢ ه٤ٔيييس أفيييٍٞ جُقييي٘ذٝم أهيييَ ٓيييٖ  كييي٢ .3.06

فيييٍٞ جُقييي٘ذٝم خيييالٍ عيييطس ج٤ُٜثيييس كيييٞسجً ذيييزُي ٝٓكحُٝيييس جضخيييحر جالؾيييشجءجش جُطقيييك٤ك٤س ُض٣يييحدز فيييحك٢ ج

ّ قغيييد 0/2.20./0.ػِٔيييحً ذأٗيييٚ ٣ٞؾيييذ ئػليييحء ٓيييٖ ٛيييزج جُٔططِيييد قطييي٠ ضيييحس٣خ ، أؽيييٜش ٓيييٖ ضيييحس٣خ جإلؽيييؼحس

  جُقحدس ػٖ ٤ٛثس جُغٞم جُٔح٤ُس. 0/6/3333/00جُطؼ٤ْٔ سهْ ؿ/

 سُبسخ اٌزىصَغ .18

الػيييالٕ ػيييٖ ٛيييزٙ ج عييي٤طْٝ ،عييي٣ٞ٘حً  ض٤ٖجُ٘وذ٣يييس ػِييي٠ جُٔغيييطػٔش٣ٖ ٓيييش ذقيييشف جُطٞص٣ؼيييحشٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم  ٣ويييّٞ .0..0

ُٝٔيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم جُكييين كييي٢  .جُطٞص٣ؼيييحش كييي٢ جُٔٞهيييغ جالٌُطشٝٗييي٢ ُٔيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم ُِٝغيييٞم جُٔح٤ُيييس )ضيييذجٍٝ(

  .ٓ٘حعرحً ُٔقِكس قِٔس جُٞقذجش ٙٓح ٣شجص٣حدز جُطٞص٣ؼحش قغد ضٞجكشٛح ٝقغد 

ٓيٖ  ضؼحٓيَ ٣ّٞيٍٝ أ ذطيحس٣خ جُقي٘ذٝم عيؿالش كي٢ جُٔغيؿ٤ِٖ ُِٔغيطػٔش٣ٖ جُطٞص٣ؼيحش جعيطالّ أقو٤يس طٌٕٞعي .2..0

 .ؽٜش ٤ٗٞ٣ٞ ٝؽٜش د٣غٔرش ٖٓ ًَ ػحّ

خييالٍ ػؾييشز أ٣ييحّ ػٔييَ ذؼييذ  جُقيي٘ذٝم ٓييذ٣ش ُييذٟ قغييحذٚ كيي٢ ٓغييطػٔش ذٌييَ جُخحفييس جألسذييحـ ئ٣ييذجع عيي٤طْ .3..0

  .جألسذحـ جعطالّ أقو٤سضحس٣خ 

 سفغ اٌزمبسَش ٌّبٌىٍ اٌىدذاد .11

ال جُغييي٣ٞ٘س جُٔشجؾؼيييٚ خيييالٍ ٓيييذز  ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم ذاػيييذجد جُطويييحس٣ش جُغييي٣ٞ٘س ٓطنييئ٘سً جُويييٞجتْ جُٔح٤ُيييس عييي٤وّٞ .00.0

( ٣ٞٓيييحً ٓيييٖ ٜٗح٣يييس كطيييشز جُطوش٣يييش 35( ٣ٞٓيييحً ٓيييٖ ٜٗح٣يييس كطيييشز جُطوش٣يييش، ٝجُطويييحس٣ش جال٤ُٝيييس خيييالٍ ).3) صضطؿيييحٝ

 .دٕٝ ٓوحذَػ٘ذ جُطِد ٝضض٣ٝذ ٓح٢ٌُ جُٞقذجش ذٜح 

 عييي٤طْ جضحقيييس فيييحك٢ ه٤ٔيييس جفيييٍٞ جُقييي٘ذٝم ُِلكيييـ ٓيييٖ ؾحٗيييد ٓيييح٢ٌُ جُٞقيييذجش دٕٝ ٓوحذيييَ، ًٝيييزُي ؾ٤ٔيييغ .00.2

 .ٝرُي ٖٓ خالٍ جُلشٝع جُٔغؿِس ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم جسهحّ فحك٢ ه٤ٔس جالفٍٞ جُغحذوس

عييي٤طْ ضض٣ٝيييذ ًيييَ ٓحُيييي ٝقيييذجش ذر٤حٗيييحش فيييحك٢ ه٤ٔيييس أفيييٍٞ جُٞقيييذجش جُطييي٢ ٣ٔطٌِٜيييح ٝعيييؿَ فيييلوحضٚ كييي٢  .00.3

 ( ٣ٞٓحً ٖٓ ًَ فلوس ٣وّٞ ذٜح.05ٝقذجش جُق٘ذٝم خالٍ )

ُٞقيييذجش )ذٔيييح كييي٢ رُيييي أ١ ؽيييخـ ضِٔيييي جُٞقيييذجش عييي٤وّٞ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم ذاسعيييحٍ ذ٤يييحٕ عييي١ٞ٘ ئُييي٠ ٓحُيييي ج .00.4

خييالٍ جُغيي٘س جُٔؼييذ كيي٢ ؽييأٜٗح جُر٤ييحٕ( ٣ِخييـ فييلوحضٚ كيي٢ ٝقييذجش جُقيي٘ذٝم ػِيي٠ ٓييذجس جُغيي٘س جُٔح٤ُييس خييالٍ 

( ٣ٞٓيييحً ٓيييٖ ٜٗح٣يييس جُغييي٘س جُٔح٤ُيييس، ػِييي٠ إٔ ٣كطييي١ٞ ٛيييزج جُر٤يييحٕ ػِييي٠ جالسذيييحـ جُٔٞصػيييس ٝئؾٔيييح٢ُ ٓوحذيييَ .3)

ٓس ٓيييٖ ٓحُيييي جُٞقيييذجش ٝجُيييٞجسدز كييي٢ جُؾيييشٝه ٝجالقٌيييحّ ٝٓيييزًشز جُخيييذٓحش ٝجُٔقيييحس٣ق ٝجالضؼيييحخ جُٔخقيييٞ

ئُييي٠ ضلحفييي٤َ ُؿ٤ٔيييغ ٓخحُليييحش ه٤يييٞد جالعيييطػٔحس جُٔ٘قيييٞؿ ػ٤ِٜيييح كييي٢ التكيييس فييي٘حد٣ن  ذحإلميييحكسجُٔؼِٞٓيييحش، 

 جالعطػٔحس أٝ ك٢ ؽشٝه ٝأقٌحّ جُق٘ذٝم أٝ ٓزًشز جُٔؼِٞٓحش.

سذيييغ عييي٘س، ٝع٤طنييئٖ جالكقيييحـ  ػيييٖ ٓؼِٞٓيييحش جُقييي٘ذٝم ذٜ٘ح٣يييس ًيييَ ذحإلكقيييحـعييي٤وّٞ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم  .00.5

 جُٔؼِٞٓحش جُطح٤ُس0

ٝٗغييييد جُٔقييييذس٣ٖ جُييييز٣ٖ ضؾييييٌَ جعيييئْٜٜ أًرييييش ػؾييييشز جعييييطػٔحسجش كيييي٢ ٓكلظييييس  ألعيييئحءهحتٔييييس  .00.5.0

 جُق٘ذٝم ًٔح ٢ٛ ك٢ أٍٝ ٣ّٞ ٖٓ جُشذغ جُٔؼ٢٘.
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 ٗغرس جالضؼحخ جالؾٔح٤ُس ُِشذغ جُٔؼ٢٘ ئ٠ُ ٓطٞعو فحك٢ ه٤ٔس جفٍٞ جُق٘ذٝم. .00.5.2

 جُشذغ جُٔؼ٢٘ ٝٗغرطٜح ئ٠ُ جُغؼش جأل٢ُٝ ُِٞقذز )ئٕ ٝؾذش(. ٓرحُؾ جالسذحـ جُٔٞصػس ك٢ .00.5.3

 ه٤ٔس ٝٗغرس جعطػٔحس ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ٖٓ فحك٢ ه٤ٔس جفٍٞ جُق٘ذٝم ك٢ ٜٗح٣س جُشذغ جُٔؼ٢٘. .00.5.4

 ٓرِؾ ٝٗغرس ٓقحس٣ق جُطؼحَٓ ُِشذغ جُٔؼ٢٘ ئ٠ُ ٓطٞعو ه٤ٔس فحك٢ أفٍٞ جُق٘ذٝم. .00.5.5

 ٓؼح٤٣ش ٝٓإؽشجش ه٤حط جُٔخحهش. .00.5.6

 دجء جُق٘ذٝم.ٓؼح٤٣ش ٝٓإؽشجش أ .00.5.3

 ٗغرس جالهطشجك ٖٓ ه٤ٔس فحك٢ أفٍٞ جُق٘ذٝم ك٢ ٜٗح٣س جُشذغ جُٔؼ٢٘. .00.5.0

ضويييييييييحس٣ش جُقيييييييي٘ذٝم ُِؿٜٔيييييييييٞس ٝرُيييييييييي ػرييييييييش جُٔٞهيييييييييغ جالٌُطشٝٗيييييييي٢ ُٔيييييييييذ٣ش جُقييييييييي٘ذٝم  عييييييييططحـ .00.6

(www.aljaziracapital.com.sa ٝجُٔٞهييييييييييييييييييييييييغ جالٌُطشٝٗيييييييييييييييييييييييي٢ ُِغييييييييييييييييييييييييٞم جُٔح٤ُييييييييييييييييييييييييس )

(www.tadawul.com.sa.) 

تْ جُٔح٤ُيييس جُغييي٣ٞ٘س جُٔشجؾؼيييس ٝجُطويييحس٣ش جأل٤ُٝيييس جُٔلكٞفيييس جُخحفيييس ذحُقييي٘ذٝم ضيييٞك٤ش ٗغيييخس ٓيييٖ جُويييٞج عييي٤طْ .00.3

ُٔييييح٢ٌُ جُٞقييييذجش ػ٘ييييذ هِرٜييييح دٕٝ ٓوحذييييَ، ًٔييييح عيييي٤طْ ئضحقطٜييييح ُِؿٜٔييييٞس ػرييييش جُٔٞهييييغ جالٌُطشٝٗيييي٢ ُٔييييذ٣ش 

( ٝجُٔٞهيييييييييييييييغ جالٌُطشٝٗييييييييييييييي٢ ُِغيييييييييييييييٞم جُٔح٤ُيييييييييييييييس www.aljaziracapital.com.saجُقييييييييييييييي٘ذٝم )

(www.tadawul.com.sa). 

 ِبٌىٍ اٌىدذادسجً  .12

ٝقلظيييس كييي٢ جٌُِٔٔيييس، ٣ٝؼيييذ عيييؿَ ٓيييح٢ٌُ جُٞقيييذجش  ٝضكذ٣ػييي٣ٚويييّٞ ٓيييذ٣ش ذاػيييذجد عيييؿَ ذٔيييح٢ٌُ جُٞقيييذجش 

 د٤ُالً هحهؼحً ػ٠ِ ٤ٌِٓس جُٞقذجش جُٔػرطس ك٤ٚ. 

 ِبٌىٍ اٌىدذاد اجزّبع .13

 ذٔرحدسز ٓ٘ٚ. ٔح٢ٌُ جُٞقذجشُذ٣ش جُق٘ذٝم جُذػٞز ُؼوذ جؾطٔحع ُٔ ٣كن .03.0

 ج٣حّ ٖٓ ضغِْ هِد ًطحذ٢ ٖٓ أ٤ٖٓ جُكلع. .0خالٍ  ٓح٢ٌُ جُٞقذجشز ُؼوذ جؾطٔحع ٣وّٞ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ذحُذػٞ .03.2

 أًػشأ٣حّ ٖٓ ضغِْ هِد ًطحذ٢ ٖٓ ٓحُي أٝ  .0خالٍ  ٓح٢ٌُ جُٞقذجش٣وّٞ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ذحُذػٞز ُؼوذ جؾطٔحع  .03.3

 م.% ػ٠ِ جالهَ ٖٓ ه٤ٔس ٝقذجش جُق٘ذ25ٝجُز٣ٖ ٣ٌِٕٔٞ ٓؿطٔؼ٤ٖ أٝ ٓ٘لشد٣ٖ  ٓح٢ٌُ جُٞقذجشٖٓ 

ذاػالٕ رُي ك٢ جُٔٞهغ جالٌُطش٢ٗٝ ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم ٝجُٔٞهغ جالٌُطش٢ٗٝ  ٓح٢ٌُ جُٞقذجشجُذػٞز ُؼوذ جؾطٔحع  ضٌٕٞ .03.4

ج٣حّ  .0ػٖ  َال ضوٝأ٤ٖٓ جُكلع ذٔذز  ٓح٢ٌُ جُٞقذجشُِغٞم جُٔح٤ُس )ضذجٍٝ(، ٝذاسعحٍ ئؽؼحس ًطحذ٢ ئ٠ُ ؾ٤ٔغ 

طْ ضٞم٤ف ضحس٣خ جالؾطٔحع ٌٝٓحٗٚ ٝٝهطٚ ٝجُوشجسجش جُٔوطشقس ٣ٞٓحً هرَ ضحس٣خ جالؾطٔحع ػ٠ِ إٔ ٣ 20ضض٣ذ ػٖ  ٝال

 ك٢ ًَ ٖٓ جالؽؼحس ٝجالػالٕ، ٝئسعحٍ ٗغخس ٖٓ جالؽؼحس ئ٠ُ ج٤ُٜثس.

% ػ٠ِ ٣25ٌِٕٔٞ ٓؿطٔؼ٤ٖ  ٓح٢ٌُ جُٞقذجشقنشٙ ػذد ٖٓ  ئرجفك٤كحً ئال  ٓح٢ٌُ جُٞقذجشجؾطٔحع  ٕال ٣ٌٞ .03.5

 جالهَ ٖٓ ه٤ٔس ٝقذجش جُق٘ذٝم.

ٍٕ ذاػالٕ رُي ك٢  الؾطٔحع( ك٤ؿد ػ٠ِ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم جُذػٞز 03.5٘قحخ جُٔٞمف ك٢ جُر٘ذ )ئرج ُْ ٣ُغطٞف جُ .03.6 غح

 ٓح٢ٌُ جُٞقذجشٓٞهؼٚ جإلٌُطش٢ٗٝ ٝجُٔٞهغ جإلٌُطش٢ٗٝ ُِغٞم جُٔح٤ُس )ضذجٍٝ( ٝذاسعحٍ ئؽؼحس ًطحذ٢ ئ٠ُ ؾ٤ٔغ 

جُػح٢ٗ فك٤كحً أ٣حً ًحٗص ٗغرس ٤ٌِٓس  ٔحعجالؾطأ٣حّ. ٣ُٝؼذ  5جُػح٢ٗ ذٔذز ال ضوَ ػٖ  جالؾطٔحعٝأ٤ٖٓ جُكلع هرَ ٓٞػذ 

 .جالؾطٔحعجُٞقذجش جُٔٔػِس ك٢ 
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 ٓح٢ٌُ جُٞقذجشضؼ٤٤ٖ ٤ًَٝ ُٚ ُطٔػ٤ِٚ ك٢ جؾطٔحع  ٓحُي ٝقذجشٌَُ  ٣ؿٞص .03.3

 جالؾطٔحعػٖ ًَ ٝقذز ٣ٔطٌِٜح ٝهص  ٓح٢ٌُ جُٞقذجشجإلدالء ذقٞش ٝجقذ ك٢ جؾطٔحع  ٓحُي ٝقذجش٣ؿٞص ٌَُ  .03.0

ٝجالؽطشجى ك٢ ٓذجٝالضٜح ٝجُطق٣ٞص ػ٠ِ هشجسجضٜح ذٞجعطس ٝعحتَ جُطو٤٘س  قذجشٓح٢ٌُ ج٣ُٞؿٞص ػوذ جؾطٔحػحش  .03.3

 .جُكذ٣ػس ٝكوحً ُِنٞجذو جُط٢ ضنؼٜح ج٤ُٜثس

 دمىق ِبٌىٍ اٌىدذاد .14

ضٌييٕٞ جُٞقييذجش جُٔؾيييطشى ك٤ٜييح ٌِٓييحً ُٔحُيييي جُٞقييذجش جُٔكطٔييَ ػ٘يييذ ض٘ل٤ييز هِييد جالؽيييطشجى كيي٢ ٣ييّٞ جُطؼحٓيييَ  .04.0

 ش جالؽطشجى ٝجالعطشدجدجُطح٢ُ ُِٔٞػذ جُٜ٘حت٢ ُطوذ٣ْ هِرح

ػِييي٠ عييير٤َ جُٔػيييحٍ ال  –٣كييين ُٔحُيييي جُٞقيييذجش ٓٔحسعيييس ؾ٤ٔيييغ جُكويييٞم جُٔشضرطيييس ذحُٞقيييذجش ذٔيييح كييي٢ رُيييي  .04.2

 قن جُطق٣ٞص ك٢ جؾطٔحػحش ٓح٢ٌُ جُٞقذجش. –جُكقش 

٣كييين ُٔحُيييي جُٞقيييذجش جُكقيييٍٞ ػِييي٠ ٗغيييخس ٓكذغيييس ٓيييٖ ٓغيييط٘ذجش جُقييي٘ذٝم )جُؾيييشٝه ٝجألقٌيييحّ ٝٓيييزًشز  .04.3

ٔؼِٞٓيييحش جُشت٤غييي٤س( ٝجُكقيييٍٞ ػِييي٠ جُطويييحس٣ش جُشذؼ٤يييس ٝجُغييي٣ٞ٘س ٝجُويييٞجتْ جُٔح٤ُيييس جُٔؼِٞٓيييحش ِٝٓخيييـ جُ

 ٓشجًض جالعطػٔحس أقذُِق٘ذٝم دٕٝ ٓوحذَ ػرش جُٔٞهغ جالٌُطش٢ٗٝ ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم جٝ ػرش ص٣حسز 

ػ٤ِييس  صٓييح ٗقيي٣كيين ُٔحُييي جُٞقييذجش جُكقييٍٞ ػِيي٠ جؽييؼحس ذييحُطـ٤٤شجش ػِيي٠ جُقيي٘ذٝم ٝٓغييط٘ذجضٚ قغييد  .04.4

 جُق٘ذٝم ٝالتكس ف٘حد٣ن جالعطػٔحس. ؽشٝه ٝجقٌحّ 

ػ٤ِيييٚ جُر٘يييذ  ـٓيييح ٗيييذكغيييد  جُؾيييٌح٣ٟٝكييين ُٔحُيييي جُٞقيييذجش جُكقيييٍٞ ػِييي٠ جإلؾيييشجءجش جُخحفيييس ذٔؼحُؿيييس  .04.5

 ٖٓ ٓزًشز جُٔؼِٞٓحش.   06

 ٣06كييين ُٔحُيييي جُٞقيييذجش هِيييد ػويييذ جؾطٔيييحع ٓيييالى ٝقيييذجش ذكغيييد جُؾيييشٝه جُٔ٘قيييٞؿ ػ٤ِٜيييح كييي٢ جُر٘يييذ  .04.6

 ٖٓ ٓزًشز جُٔؼِٞٓحش.

 ٟ ضوشٛح جألٗظٔس ٝجُِٞجتف جُط٘ل٤ز٣س ٝجُطؼح٤ْٓ جُقحدسز ػٖ ج٤ُٜثسأ١ قوٞم أخش .04.3

 ِسؤوٌُخ ِبٌىٍ اٌىدذاد .15

ٓحُييي جُٞقييذجش ٓغييإٝالً ػييٖ  ٕال ٣ٌييٞك٤ٔييح ػييذج خغييحسز ٓحُييي جُٞقييذجش العييطػٔحسٙ كيي٢ جُقيي٘ذٝم أٝ ؾييضء ٓ٘ييٚ، 

 د٣ٕٞ ٝجُطضجٓحش جُق٘ذٝم

 خصبئص اٌىدذاد .16

 ٣طٌٕٞ جُق٘ذٝم ٖٓ كثس ٝجقذز ٖٓ جُٞقذجش.

 زغُُشاد فٍ ششوط وادىبَ اٌصٕذوقاٌ .17

ٓييٖ  ٓييح٢ٌُ جُٞقييذجش ػِيي٠ جُطـ٤٤ييشجش جالعحعيي٤س ُِقيي٘ذٝمٓييذ٣ش جُقيي٘ذٝم ذحُكقييٍٞ ػِيي٠ ٓٞجكوييس  عيي٤وّٞ .03.0

 ج٣حّ ٖٓ عش٣حٕ جُطـ٤٤ش. .0ٝئؽؼحس ٓح٢ٌُ جُٞقذجش هرَ ٝٓٞجكوس ج٤ُٜثس  خالٍ هشجس ف٘ذٝم ػحد١

ذ٤ييحً ذييأ١ ضـ٤٤ييشجش ٜٓٔييس ُِقيي٘ذٝم ٝرُييي هرييَ عيي٤وّٞ ٓييذ٣ش جُقيي٘ذٝم ذاؽييؼحس ج٤ُٜثييس ٝٓييح٢ٌُ جُٞقييذجش ًطح .03.2

 ٣ٞٓحً ٖٓ عش٣حٕ ٛزٙ جُطـ٤٤شجش. 20

عيييي٤وّٞ ٓييييذ٣ش جُقيييي٘ذٝم ذاؽييييؼحس ج٤ُٜثييييس ٝٓييييح٢ٌُ جُٞقييييذجش ًطحذ٤ييييحً ذييييأ١ ضـ٤٤ييييشجش ٝجؾرييييس جالؽييييؼحس كيييي٢  .03.3

 ج٣حّ ٖٓ عش٣حٕ جُطـ٤٤ش.  0جُق٘ذٝم هرَ 
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شجش ٝجؾريييس جالؽيييؼحس كييي٢ جُٔٞهييييغ جالكقيييحـ ػيييٖ جُطـ٤٤ييييشجش جالعحعييي٤س ٝجُطـ٤٤يييشجش جُٜٔٔيييٚ ٝجُطـ٤٤يييي عييي٤طْ .03.4

ُِغييييٞم جُٔح٤ُييييس أٝ ذحُطش٣وييييس جُطيييي٢ ضكييييذدٛح ج٤ُٜثييييس، جالٌُطشٝٗيييي٢ ُٔييييذ٣ش جُقيييي٘ذٝم ٝجُٔٞهييييغ جالٌُطشٝٗيييي٢ 

٣ٞٓيييح ٓيييٖ  20خيييالٍ ج٣يييحّ ٓيييٖ عيييش٣حٕ جُطـ٤٤يييش كييي٢ قحُيييس جُطـ٤٤يييشجش جالعحعييي٤ٚ ٝجُٜٔٔيييٚ ٝ .0ٝرُيييي هريييَ 

 عش٣حٕ جُطـ٤٤ش ك٢ قحُس جُطـ٤٤شجش ٝجؾرس جالؽؼحس.

 ذ٤حٕ ضلحف٤َ ؾ٤ٔغ جُطـ٤٤شجش ك٢ ضوحس٣ش جُق٘ذٝم.ع٤طْ  .03.5

 إٔهبء اٌصٕذوق .10

٣كيين ُٔيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم ئٜٗيييحء جُقييي٘ذٝم ذؼيييذ ئؽيييؼحس ج٤ُٜثيييس ٝٓيييح٢ٌُ جُٞقيييذجش ًطحذ٤يييحً ذشؿرطيييٚ كييي٢ رُيييي هريييَ  .00.0

 ٣ٞٓحً ٖٓ جُطحس٣خ جُٔضٓغ جٜٗحء جُق٘ذٝم ك٤ٚ. 20ػٖ  َال ضوٓذز 

ك٤ؿيييد ػِييي٠ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم  ،ٖ لاير عيييؼٞد١ٓال٣ييي٤ .0ئرج ًيييحٕ فيييحك٢ ه٤ٔيييس جفيييٍٞ جُقييي٘ذٝم ٣ويييَ ػيييٖ  .00.2

أؽيييٜش ٓيييٖ ضيييحس٣خ جالؽيييؼحس كييي٢ قيييحٍ جعيييطٔش فيييحك٢ ه٤ٔيييس  6حس ج٤ُٜثيييس كيييٞسجً ٝئٜٗيييحء جُقييي٘ذٝم ذؼيييذ ئؽيييؼ

ػِٔيييحً ذأٗيييٚ ٣ٞؾيييذ ئػليييحء ٓيييٖ ٛيييزج جُٔططِيييد قطييي٠  ٓال٣ييي٤ٖ لاير عيييؼٞد١. .0جفيييٍٞ جُقييي٘ذٝم أهيييَ ٓيييٖ 

 دس ػٖ ٤ٛثس جُغٞم جُٔح٤ُس.جُقح 0/6/3333/00ّ قغد جُطؼ٤ْٔ سهْ ؿ/0/2.20./0.ضحس٣خ 

ٓكلظيييس جُقيي٘ذٝم ٝضٞص٣يييغ  ٝرُييي ذطقييل٤س جٗطٜحتييي٣ٚرييذأ ٓييذ٣ش جُقييي٘ذٝم ذيياؾشجءجش ضقييل٤س جُقييي٘ذٝم كييٞس  .00.3

ققييي٤ِس جُطقيييل٤س )ذؼيييذ خقيييْ جُطضجٓيييحش جُقييي٘ذٝم ٝسعيييّٞ جإلدجسز ٝجُٔقيييحس٣ق جألخيييشٟ رجش جُؼالهيييس( 

 ٢ ٣ٌِٜٔح ًَ ٓغطػٔشػ٠ِ جُٔغطػٔش٣ٖ ػ٠ِ أعحط ٗغر٢ قغد ػذد جُٞقذجش جالعطػٔحس٣س جُط

كييي٢ ٓٞهؼيييٚ جالٌُطشٝٗييي٢ ٝجُٔٞهيييغ جالٌُطشٝٗييي٢ ُِغيييٞم جُٔح٤ُيييس ػيييٖ جٗطٜيييحء  ذيييحإلػال٣ٕويييّٞ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم  .00.4

 ٓذز جُق٘ذٝم ٝٓذز ضقل٤طٚ.

 ِذَش اٌصٕذوق   .11

ٓييييذ٣ش جُقيييي٘ذٝم ُٔقييييِكس ٓييييح٢ٌُ جُٞقييييذجش ذٔٞؾييييد أقٌييييحّ التكييييس فيييي٘حد٣ن جالعييييطػٔحس ٝالتكييييس  ٣ؼٔييييَ .03.0

ٝجقٌيييحّ جُقييي٘ذٝم ٝٓيييزًشز جُٔؼِٞٓيييحش. ٣ٝويييغ ػِييي٠ ػحضويييٚ جالُطيييضجّ جالؽيييخحؿ جُٔيييشخـ ُٜيييْ ٝؽيييشٝه 

ضؿيييحٙ  جألٓحٗيييسجُطييي٢ ٗقيييص ػ٤ِٜيييح التكيييس جالؽيييخحؿ ُٜيييْ ذٔيييح كييي٢ رُيييي ٝجؾيييد ذؿ٤ٔيييغ جُٔريييحدب ٝجُٞجؾريييحش 

 ٓح٢ٌُ جُٞقذجش، ٝجُز١ ٣طنٖٔ جُؼَٔ ذٔح ٣كون ٓقحُكْٜ ٝذزٍ جُكشؿ جُٔؼوٍٞ.

 ٣ٌٕٞ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ٓغإٝالً ػٖ جُو٤حّ ذح٥ض0٢ .03.2

 .ئدجسز جُق٘ذٝم .03.2.0

 .ػ٤ِٔحش جُق٘ذٝم ذٔح ك٢ رُي جُخذٓحش جالدجس٣س ُِق٘ذٝم .03.2.2

 هشـ ٝقذجش جُق٘ذٝم. .03.2.3

ٝأٜٗييح ًحِٓييس ٝٝجمييكس  ٝجًطٔحُٜييحجُطأًييذ ٓييٖ دهييس ؽييشٝه ٝأقٌييحّ جُقيي٘ذٝم ٝٓييزًشز جُٔؼِٞٓييحش  .03.2.4

  ٝؿ٤ش ٓنِِس.ٝفك٤كس 

 ٚٓغييييإ٤ُٝحضأأدٟ  ٣ؼييييذ ٓييييذ٣ش جُقيييي٘ذٝم ٓغييييإٝالً ػييييٖ جُطييييضجّ أقٌييييحّ التكييييس فيييي٘حد٣ن جالعييييطػٔحس، عييييٞجء .03.3

ٝٝجؾرحضيييٚ ذؾيييٌَ ٓرحؽيييش أّ ًِيييق ذٜيييح ؾٜيييس خحسؾ٤يييس. ٣ٝؼيييذ ٓغيييإٝالً ضؿيييحٙ ٓيييح٢ٌُ جُٞقيييذجش ػيييٖ خغيييحتش 

أٝ عييييٞء ضقييييشكٚ أٝ ضوقيييي٤شٙ جُٔطؼٔييييذ، ٝال ٣طكٔييييَ ٓييييذ٣ش  جُقيييي٘ذٝم جُ٘حؾٔييييس ذغييييرد جقط٤حُييييٚ أٝ جٛٔحُييييٚ

س أٝ خغيييحسز كؼ٤ِيييس جُقييي٘ذٝم ٓغيييإ٤ُٝس أ٣يييس دػيييحٟٝ أٝ ٓطحُريييحش ٜٓٔيييح ًحٗيييص ذحُ٘غيييرس أل٣يييس خغيييحسز ُلشفييي
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أٝ خغييييحسز ٣طٌرييييذٛح جُٔغييييطػٔش ئال كيييي٢ قحُييييس جإلٛٔييييحٍ أٝ جُطؼييييذ١ أٝ عييييٞء جُطقييييشف أٝ جُطقييييشف ؿ٤ييييش 

 جُٔؾشٝع ٖٓ ؾحٗد ٓذ٣ش جُق٘ذٝم.

ًٔيييذ٣ش ُِقييي٘ذٝم ٓيييٖ جُريييحهٖ.  كيييشج٤ٌِٖٗ ضٔرِطيييٕٞ جٗلغيييطٔ٘طظ )ئّ ئ١( ٤ُٔطيييذؽيييشًس ػييي٤ٖ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم  .03.4

ٓر٘ييي٠ جُرٞجذيييس، ٓشًيييض ُٔح٤ُيييس ػ٘يييٞجٕ ٌٓطرٜيييح جُشت٤غييي0٢ ٝٛييي٢ ؽيييشًس ٓشخقيييٚ ٓيييٖ عيييِطس دذييي٢ ُِخيييذٓحش ج

 4 4204 ..0ٛيييييحضق0 . ، دذييييي٢، جالٓيييييحسجش جُؼشذ٤يييييس جُٔطكيييييذز5.6603ؿ.خ  دذييييي٢ جُٔيييييح٢ُ جُؼيييييح٢ُٔ

 جإلٌُطشٝٗيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي٢جُٔٞهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييغ  +330 4 4204 .04كييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييحًظ0  + 330

www.franklintempletonme.com. 

 Maples Fund Services (Middleًٔيييح ػييي٤ٖ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم ؽيييشًس ٤ٓرِيييض جُؾيييشم جالٝعيييو .03.5

East) Limited ًيييَ ٓيييح ٣طؼِييين ذحُؼ٤ِٔيييحش جُٔكحعييير٤س ُِقييي٘ذٝم كييي٢ ٜٔيييحّ ػٔيييَ جُٔيييذ٣ش جالدجس١ ُِو٤يييحّ ذ

ٛييي٢ ؽيييشًس ٓشخقيييٚ ٓيييٖ ٝ. ضغيييؿ٤َ جُطٞص٣ؼيييحش جُ٘وذ٣يييسٝ جس٣يييس ُِقييي٘ذٝم ًكغيييحخ ه٤ٔيييس جُٞقيييذجشٝجإلد

ٓشًييييض دذيييي٢ جُٔييييح٢ُ ، ذييييشؼ ميييئحٕ، 04جُييييذٝس  ،جُشت٤غيييي٢ حػ٘ييييٞجٕ ٌٓطرٜييييعييييِطس دذيييي٢ ُِخييييذٓحش جُٔح٤ُييييس 

+ كيييييحًظ 330 4 500 ..42، دذييييي٢، جالٓيييييحسجش جُؼشذ٤يييييس جُٔطكيييييذز. ٛيييييحضق 5.6334جُؼيييييح٢ُٔ، ؿ.خ 

40.. 500 4 330+ 

٣ٌٔييييٖ ُٔييييذ٣ش جُقيييي٘ذٝم ذؼييييذ ٓٞجكوييييس ٓؿِييييظ ئدجسز جُقيييي٘ذٝم ضـ٤٤ييييش أٝ ضؼييييذ٣َ أٝ ئػييييحدز ضؼ٤يييي٤ٖ جُؿٜييييحش  .03.6

س٣ٖ جالعييييطػٔحس٤٣ٖ ٝأٓيييي٤ٖ جُٔييييضٝدز ُِخييييذٓحش جُٔشخقييييس. ٣ٝؾيييئَ ٓييييضٝدٝج جُخذٓييييس دٕٝ ققييييش جُٔغطؾييييح

 جُكلع ٝجُٔذ٣ش٣ٖ جإلدجس٤٣ٖ ٝٓشجؾؼ٢ جُكغحذحش ٝٓضٝد١ خذٓحش جُشهحذس جُؾشػ٤س.

ػيييضٍ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم ٝجضخيييحر أ١ جؾيييشجء ضيييشجٙ ٓ٘حعيييرحً ُطؼ٤ييي٤ٖ ٓيييذ٣ش فييي٘ذٝم ذيييذ٣َ أٝ جضخيييحر ج١  ٤ُِٜثيييس .03.3

 ضذذ٤ش جخش ضشجٙ ٓ٘حعرحً، ٝرُي ك٢ قحٍ ٝهٞع أ١ ٖٓ جُكحالش ج٥ض٤س0

 ش جُق٘ذٝم ػٖ ٓٔحسعس ٗؾحه جإلدجسز دٕٝ ئؽؼحس ج٤ُٜثس ذزُي.ضٞهق ٓذ٣ .03.3.0

 ئُـحء ضشخ٤ـ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ك٢ ٓٔحسعس ٗؾحه جإلدجسز أٝ عكرٚ أٝ ضؼ٤ِوٚ ٖٓ هرَ ج٤ُٜثس. .03.3.2

 ٠ُ ج٤ُٜثس ٖٓ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم إلُـحء ضشخ٤قٚ ك٢ ٓٔحسعس جالدجسز.ئضوذ٣ْ هِد  .03.3.3

ذييييحُطضجّ جُ٘ظييييحّ أٝ ُٞجتكييييٚ  -ؾٞٛش٣ييييحً ذؾييييٌَ ضييييشجٙ –ئرج سأش ج٤ُٜثييييس إٔ ٓييييذ٣ش جُقيييي٘ذٝم هييييذ أخييييَ  .03.3.4

 جُط٘ل٤ز٣س.

ٝكيييحز ٓيييذ٣ش جُٔكلظيييس جالعيييطػٔحس٣س جُيييز١ ٣يييذ٣ش أفيييٍٞ جُقييي٘ذٝم أٝ ػؿيييضٙ أٝ جعيييطوحُطٚ ٓيييغ ػيييذّ  .03.3.5

 ٝؾٞد ؽخـ آخش ٓغؿَ ُذٟ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم هحدس ػ٠ِ ئدجسز أفٍٞ جُق٘ذٝم.

 ٣س. أٜٗح رجش ج٤ٔٛس ؾٞٛش -ذ٘حءجً ػ٠ِ أعظ ٓؼوُٞس–أ١ قحُس أخشٟ ضشٟ ج٤ُٜثس  .03.3.6

ئرج ٓحسعييص ج٤ُٜثييس ج٣ييحً ٓييٖ فييالق٤طٜح ٝكوييحً ُٜييزٙ جُٔييحدز ك٤طؼيي٤ٖ ػِيي٠ ٓييذ٣ش جُقيي٘ذٝم جُطؼييحٕٝ ذؾييٌَ ًحٓييَ  .03.0

جٍ ئُييي٠ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم جُريييذ٣َ ٝرُيييي خيييالٍ  شُِٔغيييإ٤ُٝحٓيييٖ جؾيييَ جُٔغيييحػذٙ ػِييي٠ ضغييي٤َٜ جُ٘ويييَ جُغيييِظ 

ُٔؼيييضٍٝ إٔ ٣٘ويييَ، ( ٣ٞٓيييحً جألُٝييي٠ ٓيييٖ ضؼ٤ييي٤ٖ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم جُريييذ٣َ. ٣ٝؿيييد ػِييي٠ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم ج.6)

ق٤ػٔيييح ًيييحٕ رُيييي ميييشٝس٣ح ٝٓ٘حعيييرحً ٝٝكويييحً ُطويييذ٣ش ج٤ُٜثيييس جُٔكيييل، ئُييي٠ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم جُريييذ٣َ ؾ٤ٔيييغ 

 .ذق٘ذٝم جالعطػٔحس ر١ جُؼالهس جُٔشضرطسجُؼوٞد 

 أُِٓ اٌذفظ  .28

 0أ٤ٖٓ جُكلع ٝٝجؾرحضٚ ٝٓغإ٤ُٝحضٚ ٜٓحّ .0..2



- 2. - 

د٣ن جالعيييطػٔحس، عييييٞجء أأدٟ ٣ؼيييذ أٓييي٤ٖ جُكلييييع ٓغيييإٝالً ػيييٖ جُطضجٓحضييييٚ ٝكويييحً ألقٌيييحّ التكييييس فييي٘ح .0.0..2

ٓغييييإ٤ُٝحضٚ ذؾييييٌَ ٓرحؽييييش أّ ًِييييق ذٜييييح هشكييييحً غحُػييييحً. ٣ٝؼييييذ أٓيييي٤ٖ جُكلييييع ٓغييييإٝالً ضؿييييحٙ ٓييييذ٣ش 

جُقييي٘ذٝم ٝٓيييح٢ٌُ جُٞقيييذجش ػيييٖ خغيييحتش جُقييي٘ذٝم جُ٘حؾٔيييس ذغيييرد جقط٤حُيييٚ أٝ جٛٔحُيييٚ أٝ عيييٞء 

 ضقشكٚ أٝ ضوق٤شٙ جُٔطؼٔذ.

طٜيييح ُقيييحُف ٓيييح٢ٌُ جُٞقيييذجش، ٝٛيييٞ ٣ؼيييذ أٓييي٤ٖ جُكليييع ٓغيييإٝالً ػيييٖ قليييع أفيييٍٞ جُقييي٘ذٝم ٝقٔح٣ .0.2..2

ك٤ٔييييح ٣طؼِيييين ذكلييييع أفييييٍٞ  جُالصٓييييسٓغييييإٍٝ ًييييزُي ػييييٖ جضخييييحر ؾ٤ٔييييغ جالؾييييشجءجش جالدجس٣ييييس 

 جُق٘ذٝم.

فيييٍٞ جُقييي٘ذٝم ًِٓٔٞيييس ذؾيييٌَ ؾٔيييحػ٢ ُٔيييح٢ٌُ جُٞقيييذجش ٤ٌِٓيييس ٓؾيييحػس، ٝال٣ؿيييٞص جٕ ٣ٌيييٕٞ أ .0.3..2

جُريييحهٖ أٝ  ُٔيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم أٝ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم ٓيييٖ جُريييحهٖ أٝ أٓييي٤ٖ جُكليييع أٝ أٓييي٤ٖ جُكليييع ٓيييٖ

ٓوييييذّ جُٔؾييييٞسز أٝ جُٔييييٞصع أ١ ٓقييييِكس كيييي٢ أفييييٍٞ جُقيييي٘ذٝم أٝ ٓطحُرييييس ك٤ٔييييح ٣طؼِيييين ذطِييييي 

جالفيييٍٞ، ئال ئرج ًيييحٕ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم أٝ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم ٓيييٖ جُريييحهٖ أٝ أٓييي٤ٖ جُكليييع أٝ أٓييي٤ٖ 

جُكليييع ٓيييٖ جُريييحهٖ أٝ ٓويييذّ جُٔؾيييٞسز أٝ جُٔيييٞصع ٓحٌُيييحً ُٞقيييذجش جُقييي٘ذٝم ، ٝرُيييي كييي٢ قيييذٝد 

ًيييحٕ ٓغييئٞقحً ذٜيييزٙ جُٔطحُريييحش ذٔٞؾيييد أقٌيييحّ التكيييس فييي٘حد٣ن جالعيييطػٔحس، ٝأُكِقيييف ٤ٌِٓطيييٚ، أٝ 

  .ػٜ٘ح ك٢ ؽشٝه ٝأقٌحّ جُق٘ذٝم أٝ ٓزًشز جُٔؼِٞٓحش

ذحعيييطػ٘حء ٝقيييذجش جُقييي٘ذٝم جًُِٔٔٞيييس ُٔيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم أٝ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم ٓيييٖ جُريييحهٖ أٝ جٓييي٤ٖ  .0.4..2

ال جُٔييذ٣ٖ،  ٚٓييح ٣ٌِٔييٝكيي٢ قييذٝد  جُكلييع أٝ جٓيي٤ٖ جُكلييع ٓييٖ جُرييحهٖ أٝ ٓوييذّ جُٔؾييٞسز أٝ جُٔييٞصع،

إٔ ٣ٌيييٕٞ ُيييذجت٢٘ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم أٝ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم ٓيييٖ جُريييحهٖ أٝ جٓييي٤ٖ جُكليييع أٝ جٓييي٤ٖ  ص٣ؿيييٞ

جُكليييع ٓيييٖ جُريييحهٖ أٝ ٓويييذّ جُٔؾيييٞسز أٝ جُٔيييٞصع أ١ قييين كييي٢ أ١ ٓطحُريييس أٝ ٓغيييطكوحش كييي٢ أٓيييٞجٍ 

ٌُييَ  ذحعيئِٚيي٢ ٣ؿييد ػِيي٠ أٓيي٤ٖ جُكلييع كييطف قغييحخ ٓ٘لقييَ ُييذٟ ذ٘ييي ٓك - .أفييُٞٚجُقيي٘ذٝم أٝ 

 .ف٘ذٝم جعطػٔحس ٣ؼَٔ أ٤ٖٓ قلع ُٚ، ٣ٌٕٝٞ جُكغحخ ُقحُف ف٘ذٝم جالعطػٔحس ر١ جُؼالهس

 ػٔالتيي٣ٚؿييد ػِيي٠ أٓيي٤ٖ جُكلييع كقييَ أفييٍٞ ًييَ فيي٘ذٝم جعييطػٔحس١ ػييٖ أفييُٞٚ ٝػييٖ أفييُٞٚ  .0.5..2

جالخييييش٣ٖ، ٣ٝؿييييد جٕ ضكييييذد ضِييييي جالفييييٍٞ ذؾييييٌَ ٓغييييطوَ ٓييييٖ خييييالٍ ضغييييؿ٤َ جألٝسجم جُٔح٤ُييييس 

فييي٘ذٝم جعيييطػٔحس ذحعيييْ جٓييي٤ٖ جُكليييع ُقيييحُف رُيييي جُقييي٘ذٝم، ٝإٔ ٣كيييطلع  ٝجألفيييٍٞ جألخيييشٟ ٌُيييَ

 .ذؿ٤ٔغ جُغؿالش جُنشٝس٣س ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُٔغط٘ذجش جُط٢ ضإ٣ذ ضأد٣س جُطضجٓحضٚ جُطؼحهذ٣س

٣ؿيييد ػِييي٠ أٓييي٤ٖ جُكليييع ئ٣يييذجع ؾ٤ٔيييغ جُٔريييحُؾ جُ٘وذ٣يييس جُؼحتيييذز ُقييي٘ذٝم جالعيييطػٔحس كييي٢ جُكغيييحخ  .0.6..2

ُط٣ٞٔيييييَ  جُٔغيييييطخذٓسْ ٓيييييٖ رُيييييي جُكغيييييحخ جُٔريييييحُؾ جُٔؾيييييحس ئ٤ُيييييس آٗليييييحً، ٣ٝؿيييييد ػ٤ِيييييٚ جٕ ٣خقييييي

التكييييس فيييي٘حد٣ن جالعييييطػٔحس  ألقٌييييحّجالعييييطػٔحسجش ٝٓقييييحس٣ق ئدجسز جُقيييي٘ذٝم ٝػ٤ِٔحضييييٚ ٝكوييييحً 

جُٔكذغييييس ٓييييٖ ؽييييشٝه ٝجقٌييييحّ جُقيييي٘ذٝم ٝٓييييزًشز جُٔؼِٞٓييييحش جُطيييي٢ ضِوحٛييييح ٓييييٖ ٓييييذ٣ش  ٝجُ٘غييييخس

 جُق٘ذٝم، ٝجُؼوذ جُز١ ػ٤ٖ ذٔٞؾرٚ أ٤ٖٓ قلع ٖٓ هرَ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم

ألٓيي٤ٖ جُكلييع ض٤ٌِييق هييشف غحُييع أٝ أًػييش أٝ أ١ ٓييٖ ضحذؼ٤ييٚ ذحُؼٔييَ أ٤ٓ٘ييحً ُِكلييع ٓييٖ جُرييحهٖ ٝرُييي  ٣ؿييٞص .2..2

ذؼيييذ ٓٞجكويييس ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم. ٣ٝيييذكغ جٓييي٤ٖ جُكليييع أضؼيييحخ ٝٓقيييحس٣ق أ١ أٓييي٤ٖ قليييع ٓيييٖ جُريييحهٖ ٓيييٖ 

 ٓٞجسدٙ جُخحفس.

ٙ ٓ٘حعييرحً كيي٢ قييحٍ ٝهييٞع أ١ ػييضٍ أٓيي٤ٖ جُكلييع جُٔؼيي٤ٖ ٓييٖ ٓييذ٣ش جُقيي٘ذٝم أٝ جضخييحر أ١ ضييذذ٤ش ضييشج ٤ُِٜثييس .3..2

 ٖٓ جُكحالش ج٥ض٤س0

 ضٞهق أ٤ٖٓ جُكلع ػٖ ٓٔحسعس ٗؾحه جُكلع دٕٝ جؽؼحس ج٤ُٜثس ذزُي. .3.0..2

 ئُـحء ضشخ٤ـ أ٤ٖٓ جُكلع ك٢ ٓٔحسعس ٗؾحه جُكلع أٝ عكرٚ أٝ ضؼ٤ِوٚ ٖٓ هرَ ج٤ُٜثس. .3.2..2
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 ضوذ٣ْ هِد ئ٠ُ ج٤ُٜثس ٖٓ أ٤ٖٓ جُكلع إلُـحء ضشخ٤قٚ ك٢ ٓٔحسعس ٗؾحه جُكلع. .3.3..2

ذيييييحُطضجّ جُ٘ظيييييحّ أٝ ُٞجتكيييييٚ  -ذؾيييييٌَ ضيييييشجٙ ؾٞٛش٣يييييحً –سأش ج٤ُٜثيييييس إٔ جٓييييي٤ٖ جُكليييييع هيييييذ أخيييييَ ئرج  .3.4..2

 جُط٘ل٤ز٣س.

 أٜٗح رجش ج٤ٔٛس ؾٞٛش٣س. -ذ٘حءجً ػ٠ِ أعظ ٓؼوُٞس–أ١ قحُس أخشٟ ضشٟ ج٤ُٜثس  .3.5..2

ئرج ٓحسعييص ج٤ُٜثييس أ٣ييح ٓييٖ فييالق٤طٜح ٝكوييحً ُٜييزٙ جُٔييحدز، ك٤ؿييد ػِيي٠ ٓييذ٣ش جُقيي٘ذٝم جُٔؼ٘يي٢ ضؼ٤يي٤ٖ أٓيي٤ٖ  .4..2

ذ٣َ ٝكوييحً ُطؼ٤ِٔييحش ج٤ُٜثييس، ًٔييح ٣طؼيي٤ٖ ػِيي٠ ٓييذ٣ش جُقيي٘ذٝم ٝأٓيي٤ٖ جُكلييع جُٔؼييضٍٝ جُطؼييحٕٝ ذؾييٌَ قلييع ذيي

جٍ ئُييي٠ أٓييي٤ٖ جُكليييع جُريييذ٣َ ٝرُيييي خيييالٍ  شُِٔغيييإ٤ُٝحًحٓيييَ ٓيييٖ أؾيييَ جُٔغيييحػذز ضغييي٤َٜ جُ٘ويييَ جُغيييِظ 

٤ػٔيييح ( ٣ٞٓيييحً جألُٝييي٠ ٓيييٖ ضؼ٤ييي٤ٖ أٓييي٤ٖ جُكليييع جُريييذ٣َ. ٣ٝؿيييد ػِييي٠ أٓييي٤ٖ جُكليييع جُٔؼيييضٍٝ إٔ ٣٘ويييَ، ق.6)

ًييييحٕ رُييييي مييييشٝس٣حً ٝٓ٘حعييييرحً ٝٝكوييييحً ُطوييييذ٣ش ج٤ُٜثييييس جُٔكييييل، ئُيييي٠ أٓيييي٤ٖ جُكلييييع جُرييييذ٣َ ؾ٤ٔييييغ جُؼوييييٞد 

 .ذق٘ذٝم جالعطػٔحس ر١ جُؼالهس جُٔشضرطس

٣ؿييٞص ُٔييذ٣ش جُقيي٘ذٝم ػييضٍ أٓيي٤ٖ جُكلييع جُٔؼيي٤ٖ ٓييٖ هرِييٚ ذٔٞؾييد ئؽييؼحس ًطييحذ٢ ئرج سأٟ ذؾييٌَ ٓؼوييٍٞ  .5..2

ٝػِيييي٠ ٓييييذ٣ش جُقيييي٘ذٝم ئؽييييؼحس ج٤ُٜثييييس ٝٓييييح٢ٌُ  إٔ ػييييضٍ أٓيييي٤ٖ جُكلييييع كيييي٢ ٓقييييِكس قِٔييييس جُٞقييييذجش،

 جُٞقذجش ذزُي كٞسجً ٝذؾٌَ ًطحذ٢.

( ٣ٞٓييحً ٓييٖ ضغييِْ أٓيي٤ٖ جُكلييع .3ػييضٍ أٓيي٤ٖ جُكلييع ضؼ٤يي٤ٖ ذييذ٣َ ُييٚ خييالٍ ) ئرج٣ؿييد ػِيي٠ ٓييذ٣ش جُقيي٘ذٝم  .6..2

. ٣ٝؿييد ػِيي٠ أٓيي٤ٖ جُكلييع جُٔؼييضٍٝ جُطؼييحٕٝ ذؾييٌَ ًحٓييَ ٓييغ نر٘ييذ جُغييحذُِجإلؽييؼحس جٌُطييحذ٢ جُقييحدس ٝكوييحً 

جُقييي٘ذٝم ُطغييي٤َٜ جُ٘ويييَ جُغيييِظ ُِٔغيييإ٤ُٝحش ئُييي٠ أٓييي٤ٖ جُكليييع جُريييذ٣َ. ٣ٝؿيييد ػِييي٠ أٓييي٤ٖ جُكليييع  ٓيييذ٣ش

جٓييي٤ٖ جُكليييع جُريييذ٣َ ؾ٤ٔيييغ جُؼويييٞد جُٔشضرطيييس  جُييي٠جُٔؼيييضٍٝ إٔ ٣٘ويييَ، ق٤ػٔيييح ًيييحٕ رُيييي ميييشٝس٣حً ٝٓ٘حعيييرحً، 

 .ذق٘ذٝم جالعطػٔحس ر١ جُؼالهس

ٗيي٢ ػييٖ ه٤حٓييس ذطؼ٤يي٤ٖ أٓيي٤ٖ قلييع ذييذ٣َ، ٣ؿييد ػِيي٠ ٓييذ٣ش جُقيي٘ذٝم جالكقييحـ كييٞسجً ػِيي٠ ٓٞهؼييس جالٌُطشٝ .3..2

 .٣ٝؿد ػ٠ِ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ًزُي جالكقحـ ك٢ جالٌُطش٢ٗٝ ُِغٞم ه٤حٓس ذطؼ٤٤ٖ أ٤ٖٓ قلع ذذ٣َ

 اٌّذبست اٌمبٔىٍٔ .21

 ؽشًح٢ًٙ ئف جُرغحّ ٝٛٞ ذ٢ جُوح٢ٗٞٗ ُِق٘ذٝم ٛٞ  جُٔكحعد .20.0

جتْ جُٔح٤ُس جأل٤ُٝس ٝجُغ٣ٞ٘س جُخحفس جُوٞٝضذه٤ن جُٔكحعد جُوح٢ٗٞٗ ذٔشجؾؼس جُر٤حٗحش جُٔح٤ُس ُِق٘ذٝم  ٣وّٞ .20.2

ذحُق٘ذٝم. ٣ٝؿد إٔ ٣ٌٕٞ جُٔكحعد جُوح٢ٗٞٗ ٓشخقحً ُٚ ٝٓغطوالً ػٖ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ٝكوحً ُٔؼ٤حس جالعطوال٤ُس 

 جُٔكذد ك٢ ٗظحّ جُٔكحعر٤ٖ جُوح٤٤ٖٗٞٗ.

 جُكقٍٞ ػ٠ِ ٓٞجكوس ٓؿِظ ئدجسز جُق٘ذٝم ػ٠ِ ضؼ٤٤ٖ أ١ ٓكحعد هح٢ٗٞٗ ذذ٣َ أٝ ضـ٤٤شٙ. ٣ؿد .20.3

٣ؿد ػ٠ِ ٓؿِظ ئدجسز جُق٘ذٝم إٔ ٣شكل ضؼ٤٤ٖ جُٔكحعد جُوح٢ٗٞٗ أٝ إٔ ٣ٞؾٚ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ذطـ٤٤ش  .20.4

 جُٔكحعد جُوح٢ٗٞٗ جُٔؼ٤ٖ، ك٢ أ١ ٖٓ جُكحالش ج٥ض٤س0

 هحتٔس ٜٝٓٔس قٍٞ عٞء جُغِٞى ج٢ُٜ٘ٔ ُِٔكحعد جُوح٢ٗٞٗ ضطؼِن ذطأد٣س ٜٓحٓٚ. جدػحءجشٝؾٞد  .20.4.0

 ذٝم ٓغطوالً ئرج ُْ ٣ؼذ جُٔكحعد جُوح٢ٗٞٗ ُِق٘ .20.4.2

جُٔإٛالش ٝجُخرشجش ٝجٌُحك٤س ُطأد٣س ٜٓحّ  يال ٣ِٔئرج هشس ٓؿِظ ئدجسز جُق٘ذٝم إٔ جُٔكحعد جُوح٢ٗٞٗ  .20.4.3

 جُٔشجؾؼس ذؾٌَ ٓشك.
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 ئرج هِرص ج٤ُٜثس ٝكوحً ُطوذ٣شٛح جُٔكل ضـ٤٤ش جُٔكحعد جُوح٢ٗٞٗ جُٔؼ٤َٖ. .20.4.4

 اٌّذَش االداسٌ .22

 Maples Fund Services (Middle East) Limited جُٔذ٣ش جإلدجس١ ُِق٘ذٝم ٛٞ ٤ٓرِض جُؾشم جالٝعو .22.0

، ٓشًض ذشؼ مٔحٕ، 04، جُذٝس جُشت٤غ٢ حػ٘ٞجٕ ٌٓطرٜ ،٢ٛ ؽشًس ٓشخقٚ ٖٓ عِطس دذ٢ ُِخذٓحش جُٔح٤ُسٝ

كحًظ  +330 4 500 ..42ٛحضق . ، دذ٢، جالٓحسجش جُؼشذ٤س جُٔطكذز5.6334ؿ.خ ، دذ٢ جُٔح٢ُ جُؼح٢ُٔ

40.. 500 4 330+ 

ًَ ٓح ٣طؼِن ذحُؼ٤ِٔحش جُٔكحعر٤س ٝجإلدجس٣س ُِق٘ذٝم ًكغحخ ه٤ٔس جُٞقذجش،  ش جالدجس١جُٔذ٣ ضؾَٔ ٜٓحّ ػَٔ .22.2

 .ضغؿ٤َ جُطٞص٣ؼحش جُ٘وذ٣س ٝؿ٤ش جُ٘وذ٣س

 ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم جُكن ك٢ ػضٍ جُٔذ٣ش جالدجس١ أٝ ضـ٤٤شٙ ذؼذ ٓٞجكوس ٓؿِظ ئدجسز جُق٘ذٝم. .22.3

 

 اصىي اٌصٕذوق .23

 ُكلع ُقحُف جُق٘ذٝمف٘ذٝم جالعطػٔحس ٓكلٞظس ذٞجعطس أ٤ٖٓ ج أفٍٞ .23.0

 ػ٠ِ أ٤ٖٓ جُكلع كقَ أفٍٞ جُق٘ذٝم ػٖ أفُٞٚ ٝػٖ أفٍٞ ػٔالتٚ جالخش٣ٖ. ٣ؿد .23.2

ُٔيييذ٣ش  ؿيييٞص جٕ ٣ٌييي٣ٕٞجُقييي٘ذٝم ًِٓٔٞيييس ذؾيييٌَ ؾٔيييحػ٢ ُٔيييح٢ٌُ جُٞقيييذجش ٤ٌِٓيييس ٓؾيييحػس، ٝال أفيييٍٞ .23.3

ٞسز جُقييي٘ذٝم أٝ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم ٓيييٖ جُريييحهٖ أٝ أٓييي٤ٖ جُكليييع أٝ أٓييي٤ٖ جُكليييع ٓيييٖ جُريييحهٖ أٝ ٓويييذّ جُٔؾييي

، ئال ئرج ًيييحٕ ٓيييذ٣ش ٣طؼِييين ذطِيييي جالفيييٍٞ حٔيييأٝ جُٔيييٞصع أ١ ٓقيييِكس كييي٢ أفيييٍٞ جُقييي٘ذٝم أٝ ٓطحُريييس ك٤

جُقييي٘ذٝم أٝ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم ٓيييٖ جُريييحهٖ أٝ أٓييي٤ٖ جُكليييع أٝ أٓييي٤ٖ جُكليييع ٓيييٖ جُريييحهٖ أٝ ٓويييذّ جُٔؾيييٞسز 

طحُرييييحش جُٔأٝ جُٔييييٞصع ٓحٌُييييحً ُٞقييييذجش جُقيييي٘ذٝم ، ٝرُييييي كيييي٢ قييييذٝد ٤ٌِٓطييييٚ، أٝ ًييييحٕ ٓغيييئٞقحً ذٜييييزٙ 

أٝ ٓييييزًشز  ، ٝأُكِقييييف ػٜ٘ييييح كيييي٢ ؽييييشٝه ٝأقٌييييحّ جُقيييي٘ذٝمفيييي٘حد٣ن جالعييييطػٔحس التكييييس ذٔٞؾييييد أقٌييييحّ

 جُٔؼِٞٓحش.

 إلشاس ِٓ ِبٌه اٌىدذاد .24

ٛيييـ 0/0440./03ذطيييحس٣خ  قيييذسٙجُٔ ُِقيييٌٞىجُؿض٣يييشز قييي٘ذٝم ُُويييذ هٔيييص/ هٔ٘يييح ذويييشجءز ؽيييشٝه ٝأقٌيييحّ 

  .٢ ضْ جالؽطشجى ك٤ٜحٝجُٔٞجكوس ػ٠ِ خقحتـ جُٞقذجش جُط، ّ.4/2.2./02جُٔٞجكن 

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

 ...................................................... (:اٌىطُٕخ، اإللبِخ، جىاص اٌسفش)اٌهىَخ سلُ 

 

 رىلُغ اٌّسزثّش 

 ......................................................... اٌزبسَخ:
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 ع٤حعس ٝئؾشجءجش ئدجسز جُٔخحهش –( 0ِٓكن )

 

 سُبسخ اٌّخبطش ٌصٕذوق اٌصىىن  اٌسُبسخ: 

 
 اٌغشض 
للصكوك ن الغرض من هذه السٌاسة هو توفٌر التعلٌمات الخاصة بتقٌٌم الصكوك التً ٌحتمل أن ٌقوم صندوق الجزٌرة كابٌتال إ  

 باالستثمار فٌها على أساس المعاٌٌر المعتمدة للمخاطر. 

 خاألهٍُخ واٌّسؤوٌُ 
    صندوق الصكوك  -إدارة األصول 

 إدارة المخاطر 

 ثُبْ سُبسخ اٌصىىن اٌّؤهٍخ 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  حالٌاً وإصدارات الصكوك الجدٌدة المتوافقة مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة مؤهلة تعتبر جمٌع الصكوك المدرجة

 لالستثمار.

  ٌمكن للصندوق أن ٌستثمر فً أي من الصكوك الصادرة عن أطراف سٌادٌة وشبه سٌادٌة باإلضافة إلى صكوك

السعودي أو أي عملة أخرى  الشركات المدرجة فً السوق المحلٌة واألسواق العالمٌة بالدوالر األمرٌكً أو اللاير

 مرتبطة بالدوالر األمرٌكً، حٌث تم اعتماد هذه الفئة من العمالت بهدف التقلٌل من مخاطر الصرف األجنبً.

 .مراقبة األداء: ٌتم مراقبة أداء الصندوق من خالل المقارنة مع المعٌار اإلسترشادي 

 ترض أن تحقق جمٌع الصنادٌق عائداً أفضل من مجموع خطر عائد األداء السنوي: منذ بداٌة العام حتى تارٌخه، ٌف

األداء اإلسترشادي ورسوم اإلدارة. وقد ٌؤثر أي تراجع فً أداء الصندوق على قدرته فً االحتفاظ بالعمالء وعلى 

 سمعته. 

 ٌر إلى تقوم إدارة المخاطر بمراقبة أداء الصندوق على أساس سنوي وعند الحاجة و وفقا للسٌاسة أعاله بتقدٌم تقر

اإلدارة العلٌا ولجنة المخاطر ومدٌر الصندوق. سٌتم استبعاد المتطلبات التنظٌمٌة لقٌود صنادٌق االستثمار، حٌث سٌتم 

 مراقبتها من خالل وحدة  االلتزام. أٌضا، سٌتم مراقبة الصندوق وفًقا للشروط واألحكام ومذكرة المعلومات.

 اء الحفظ المدراء الفرعٌٌن قبل تعٌٌنهم و مراجعة التقٌٌم بعد تعٌٌنهم مرة ٌجب أن تقوم إدارة المخاطر بتقٌٌم جمٌع أمن

 (CMA/APR/Article 87)على األقل كل سنة. 

 ِخبطش االئزّبْ: 

  من الئحة صنادٌق االستثمار والشروط واألحكام على استثمار الصندوق فً الصكوك. 14تسري المادة 

  ار تقٌٌم مخاطر محافظ الصكوك مرة واحدة على األقل سنوٌا.هـ من الئحة صنادٌق االستثم9تتطلب المادة 

 

  ستقوم وحدة الصندوق بالفحص االستباقً للمحافظ والتصنٌفات االئتمانٌة وحجم اإلصدار واالستحقاقات القائمة، من

 أجل إدارة مخاطر االئتمان والسوق ومعدل العائد والسٌولة. 
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 ّجّىػخ اٌّخبطش اٌزبٌُخ:سُزُ ِشاجؼخ اسزثّبساد اٌصىىن وفمًب ٌ

ُقٌٞى ٓؼ٤٘س، أٝ ضطر٤وٜح ٤ًِحً. ٝع٤طْ ضوذ٣ْ ؽشـ ضلق٢ِ٤ قٍٞ ػالهس ٛزٙ  ح٣ٌٖٔ ضطر٤ن أ١ ٖٓ جُٔؼح٤٣ش جُؼحٓس جُطح٤ُس قغد ٓالءٓطٜ

 جُٔخحهش ذحُقٌٞى.

 
 

وهً احتمال مخاطر أن ٌصبح األصل أو القرض غٌر قابل لالسترداد بسبب التعثر أو التأخٌر فً تسوٌة  مخاطر االئتمان:

 االستحقاقات.

 :مانٌة، أو التنازل عن هً أن تصبح الحكومة غٌر راغبة أو غٌر قادرة على الوفاء بالتزاماتها االئت المخاطر السٌادٌة

القروض التً تضمنها. وجود خطر سٌادي ٌعنً أن الدائنٌن ٌجب أن ٌتخذوا قرار على مرحلتٌن عند اتخاذ القرار بمنح 

قرض لشركة مقرها فً بلد أجنبً. تغطً المرحلة األولى  النظر فً نوعٌة المخاطر السٌادٌة للبلد ثم فً المرحلة 

 مان للشركة. ٌمكن تخفٌف المخاطر السٌادٌة من خالل الطرق التالٌة:الثانٌة النظر فً جودة االئت

o  ،ًمراقبة المخاطر السٌادٌة باستخدام معاٌٌر وكاالت التصنٌف اإلئتمان 

o .مراقبة المخاطر السٌادٌة من خالل متابعة التغٌرات فً التحوط من العجز عن سداد االئتمان 

 

 لمصدرة والطرف المصدر عن دفع الربح أو أصل المبلغ فً الوقت هً مخاطر تعثر الجهة ا :السداد تعثر مخاطر

 .  قد ٌتعثر المدٌن عن دفع قٌمة الكوبونات فً الوقت المحدد.وفقا للشروطالمحدد 

 :ٌأتً تخفٌض التصنٌف االئتمانً من ارتفاع احتمال تعثر السداد والذي سٌؤدي إلى  مخاطر تخفيض التصنيف االئتماني

ئتمان للصكوك و/ أو انخفاض القٌمة السوقٌة للصكوك. فً حالة استحواذ الصندوق على مثل هذه اتساع هامش ربح اال

 األوراق المالٌة التً قد تتعرض لتخفٌض تصنٌفها االئتمانً، فإنه غٌر ملزم ببٌعها أو التخارج منها.

 :ونة وقابلٌتها للتنفٌذ، والتً ٌمكن تتعلق المخاطر الهٌكلٌة بالمخاطر المرتبطة بجودة األصول المضم المخاطر الهيكلية

 تفصٌلها كالتالً:

 فً حالة الصكوك المضمونة باألصول، ٌقوم المصدر ببٌع األصول إلى شركة ذات  :باألصول المضمونة الصكوك

ال ٌحق لمشتري هذه الصكوك مطالبة المصدر فً حالة تحتفظ بها وتقوم بإصدار الصكوك.   (SPV)أغراض خاصة 

تمثل الصكوك المضمونة باألصول أقلٌة فً إصدارات الصكوك حٌث أنها أقرب إلى ملكٌة  لدفعات.حدوث تعثر فً ا

األصل من القروض. ٌجب التحقق من صحة ما إذا كانت الشركة ذات األغراض الخاصة )وبالتالً حاملً الصكوك( 

 ٔطبق ِخبطش اٌسىق ٔطبق ِخبطش االئزّبْ

o المخاطرة السٌادٌة 
o  ومخاطر سداد مخاطر عدم السداد )مخاطر سعر الكوبون

 أصل المبلغ(
o مخاطر تخفٌض التصنٌف 
o  المخاطر الهٌكلٌة 

مخاطر االئتمان المتعلقة باألصول والشركة ذات العالقة  -
 )للصكوك المدعومة باألصول(

 مخاطر االئتمان للمصدر )للصكوك المدعومة باألصول( -
 

o )مخاطر سعر الفائدة )مخاطر معدل العائد 
o  مخاطر سعر الصرف 
o  عر الصكمخاطر س 
o  مخاطر استرداد الصكوك 
o  مخاطر السٌولة 
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ٌكون من حق حاملً الصكوك  تمتلك كامل حقوق ملكٌة األصول ذات العالقة بالصكوك. فً حال التعثر عن السداد،

 التصرف فً األصول السترداد المبلغ المستحق )حسب القابلٌة للتنفٌذ(.

 
جُقٌٞى جُوحتٔس ذحألفٍٞ ًحُوشٝك ق٤ع ٣كن ُِٔغطػٔش٣ٖ جُؼٞدز ػ٠ِ جُؿٜس ضؼطرش  جُقٌٞى جُوحتٔس ذحألفٍٞ ) ؿ٤ش جُٔنٔٞٗس(0   .2

 جُٔقذسز ك٢ قحُس قذٝظ ٗوـ ك٢ جُغذجد.
 

هً مخاطر تغٌر إجمالً قٌمة السوق أو الصكوك وفًقا للظروف االقتصادٌة  تعرف أٌضا باسم المخاطر النظامٌة، ق:مخاطر السو

 أو غٌرها من العوامل والتً قد تلغً أي خصائص محددة لصكوك معٌنة.

ت. من الجدٌر بالذكر أن تعتبر هذه المخاطر للصكوك مثل مخاطر معدل العائد للسندا مخاطر سعر الفائدة )مخاطر معدل العائد(:

الصكوك التً تستند إلى أسعار فائدة ثابتة تتعرض لهذه المخاطر بنفس الطرٌقة التً تتعرض بها سندات الفائدة الثابتة لمخاطر 

 أسعار الفائدة، حٌث ٌؤدي ارتفاع أسعار الفائدة فً السوق لتراجع أسعار صكوك الدخل الثابت.

 :ك٢ أعؼحس جُقشف ٝجُط٢ ع٤ٌٕٞ  سفشف جُؼٔالش ٖٓ جُطـ٤شجش ؿ٤ش جُٔٞجض٤ ٓخحهش عؼش رٕشأ ِخبطش سؼش اٌصشف

ُٜح دٕٝ ؽي ضأغ٤ش ػ٠ِ قحُس فشف جُؼٔالش جألؾ٘ر٤س. ك٢ قحُس جالخطالف ذ٤ٖ ػِٔس جألعحط جُط٢ ٣طْ ذٜح ضق٤٘ق 

٣ٌٞٗٞج جألفٍٞ ك٢ ٓكلظس جُقٌٞى ٝذ٤ٖ جُؼِٔس جُٔغطخذٓس ك٢ ئفذجس جُقٌٞى، كإ جُٔغطػٔش٣ٖ ك٢ ٛزٙ جُكحُس 

 ٓؼشم٤ٖ ُٔخحهش جُقشف.
 

 :٣طؼشك جُق٘ذٝم ُطـ٤شجش ًر٤شز ك٢ أعؼحس جُغٞم، جألٓش جُز١ هذ ٣إد١ إلجٗخلحك ه٤ٔس جُقٌٞى،  ِخبطش اٌسؼش

عٞجء ٖٓ جُطـ٤شجش ك٢ ػحتذجش جُغٞم أٝ جُض٣حدز ك٢ ػالٝز جُٔخحهشز. هذ ٣غطط٤غ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم جُكذ ؾضت٤حً ٖٓ ٛزٙ 

ؼٞجَٓ ٗظح٤ٓس ٝدٝسجش جُغٞم ٝجُطٞه٤ص. ػٔٞٓح، ٣غطٔش ضؼشك جُق٘ذٝم ُٔخحهش جُٔخحهش، ق٤ع أٜٗح ضخنغ ُ

جالعطكوحم ٝجُٔذز جألعحع٤س ُِقٌٞى رجش جُؼالهس ٝجُط٢ ض٘طؽ ػٖ جُطـ٤شجش ك٢ ٓؼذالش جُشذف. ضؼذ جُقٌٞى رجش كطشجش 

جٗخلحك ه٤ٔطٜح ًِٔح جسضلؼص جالعطكوحم جُط٣ِٞس أًػش قغحع٤س ذقلس ػحٓس ُِطـ٤ش ك٢ ٓؼذالش جُلحتذز، ٝذحُطح٢ُ ٣لطشك 

 أعؼحس جُلحتذز.
 

 :هذ ضكَٔ ذؼل جُقٌٞى رجش جُؼالهس خ٤حس جالعطشدجد، ٓٔح ٣غٔف ُِٔقذس ذحعطشدجدٛح هرَ  ِخبطش اسزشداد اٌصىىن

ٓٞػذ جعطكوحهٜح جُوح٢ٗٞٗ. هذ ٣إد١ رُي ئ٠ُ ضؼشك جُق٘ذٝم ُٔخحهش ئػحدز جالعطػٔحس، ق٤ع هذ ال ٣ؿذ جُق٘ذٝم 

 غَ.فٌٞى ذؼحتذ ٓٔح
 

 ك٢ ذؼل جُكحالش، ٝألٕ ُِقٌٞى عٞم غح١ٞٗ ٓكذٝد، هذ ٣طؼشك ُقؼٞذس ك٢ جُطقل٤س، ذك٤ع ال    ِخبطش اٌسُىٌخ

 ٣طٌٖٔ قحَٓ جُقٌٞى ٖٓ ضغ٤٤ِٜح خالٍ كطشز ص٤٘ٓس هق٤شز، ٝٛٞ ٓح هذ ٣إد١ ئ٠ُ ضأخش جُطغ٣ٞس. 
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 ِزوشح اٌّؼٍىِبد

 

 ٌٍصىىنصٕذوق اٌجضَشح 

 ك٢ جُقٌٞى ٣غطػٔشٓلطٞـ حّ ػ جعطػٔحس١ف٘ذٝم 

AlJazira Sukuk Fund 

 

 ِذَش اٌصٕذوق

 اٌجضَشح ٌألسىاق اٌّبٌُخششوخ 

 

 أُِٓ اٌذفظ

 ٔىسثٓ رشسذ اٌسؼىدَخ 

 

، وهٍ خبضؼه وِذزىَبرهب إلدىبَ 12/84/2828َهـ اٌّىافك 11/80/1441ثزبسَخ ِزوشح اٌّؼٍىِبد صذسد 

 الئذخ صٕبدَك االسزثّبس

 

اءح ِذزىَبد ِزوشح اٌّؼٍىِبد وفهّهب. وفٍ دبي رؼزس فهُ ِذزىَبد ِزوشح اٌّؼٍىِبد، ٕٔصخ اٌّسزثّشَٓ ثمش

 ٕٔصخ ثبألخز ثّشىسح ِسزشبس ِهٍٕ.
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 إشؼبس هبَ

ٓح ًحٕ ٛزٙ ذؼ٘ح٣س هرَ جضخحر هشجس ذؾإٔ جالعطػٔحس ك٢ جُق٘ذٝم ٖٓ ػذٓٚ. ٝئرج  جُٔؼِٞٓحش ٓزًشزػ٠ِ ًَ ٓغطػٔش إٔ ٣وشأ 

جالعطؼحٗس ذٔغطؾحس  كؼ٤ِٚجُق٘ذٝم ُالعطػٔحس أٝ قٍٞ أ١ ٖٓ ٓكط٣ٞحش ٛزٙ جُ٘ؾشز،  ُٔالتٔسُ٘غرس ؽي ذح ُذٟ جُٔغطػٔش أ١

 ٓح٢ُ ٓغطوَ، ٓغ جألخز ك٢ جالػطرحس إٔ ًَ ؽخـ ٣غطػٔش ك٢ جُق٘ذٝم ئٗٔح ٣وّٞ ذزُي ػ٠ِ ٓغإ٤ُٝطٚ جُؾخق٤س. 

٣ٝطكَٔ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ٝأػنحء ٓؿِظ  سٝؾؼص ٓزًشز جُٔؼِٞٓحش ٖٓ كرَ ٓؿِظ ئدجسز جُق٘ذٝم ٝضٔص جُٔٞجكوس ػ٤ِٜح.

ئدجسز جُق٘ذٝم ٓؿطٔؼ٤ٖ ٝٓ٘لشد٣ٖ ًحَٓ جُٔغإ٤ُٝس ػٖ دهس ٝجًطٔحٍ جُٔؼِٞٓحش جُٞجسدز ك٢ ٓزًشز جُٔؼِٞٓحش. ًٔح ٣وش ٣ٝإًذ 

أػنحء ٓؿِظ ئدجسز جُق٘ذٝم ٝٓذ٣ش جُق٘ذٝم ذقكس ٝجًطٔحٍ جُٔؼِٞٓحش جُٞجسدز ك٢ ٓزًشز جُٔؼِٞٓحش، ًٔح ٣وشٕٝ 

 ٠ إٔ جُٔؼِٞٓحش ٝجُر٤حٗحش جُٞجسدز ك٢ ٓزًشز جُٔؼِٞٓحش ؿ٤ش ٓنِِس.٣ٝإًذٕٝ ػِ

ج٤ُٜثس أ١ ٓغإ٤ُٝس ػٖ ٓكط٣ٞحش ٓزًشز  َٝجكوص ٤ٛثس جُغٞم جُٔح٤ُس ػ٠ِ ضأع٤ظ ف٘ذٝم جالعطػٔحس ٝهشـ ٝقذجضٚ. ال ضطكٔ

س ٜٓٔح ًحٗص، ٖٝٓ أ١ خغحسز ضؼط٢ أ١ ضأ٤ًذ ٣طؼِن ذذهطٜح أٝ جًطٔحُٜح، ٝضخ٢ِ ٗلغٜح فشجقس ٖٓ أ١ ٓغإ٤ُٝ جُٔؼِٞٓحش، ٝال

ض٘طؽ ػٔح ٝسد ك٢ ٓزًشز جُٔؼِٞٓحش أٝ ػٖ جالػطٔحد ػ٠ِ أ١ ؾضء ٜٓ٘ح. ٝال ضؼط٢ ٤ٛثس جُغٞم جُٔح٤ُس أ١ ضٞف٤س ذؾإٔ 

ضؼ٢٘ ٓٞجكوطٜح ػ٠ِ ضأع٤ظ جُق٘ذٝم ضٞف٤طٜح ذحالعطػٔحس ك٤ٚ أٝ ضأ٤ًذ فكس  ؾذٟٝ جالعطػٔحس ك٢ جُق٘ذٝم ٖٓ ػذٓٚ ٝال

أٝ  شك٢ جُؾشٝه ٝجالقٌحّ ٝٓزًشز جُٔؼِٞٓحش، ٝضإًذ ػ٠ِ إٔ هشجس جالعطػٔحس ك٢ جُق٘ذٝم ٣ؼٞد ُِٔغطػٔجُٔؼِٞٓحش جُٞجسدز 

 ٖٓ ٣ٔػِٚ.

جُشهحذس  ٤ٛثسػ٠ِ أٗٚ ف٘ذٝم جعطػٔحس ٓطٞجكن ٓغ جُٔؼح٤٣ش جُؾشػ٤س جُٔؿحصز ٖٓ هرَ  ُِقٌٞىف٘ذٝم جُؿض٣شز ضْ جػطٔحد 

 .ِق٘ذٝمجُؾشػ٤س جُٔؼ٤٘س ُ

لٞك أ١ ؽخـ ذاػطحء أ٣س ٓؼِٞٓحش أٝ ضوذ٣ْ أ٣س ئكحدز ذخقٞؿ هشـ جُٞقذجش عٟٞ ضِي جُٞجسدز ئٕ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ُْ ٣

ك٢ جُؾشٝه ٝجألقٌحّ ٝٓزًشز جُٔؼِٞٓحش ِٝٓخـ جُٔؼِٞٓحش جُشت٤غ٤س. ٝػ٤ِٚ، ك٢ قحٍ إٔ ققَ رُي، ٣ؿد ػذّ جالػطٔحد 

ق٘ذٝم. ًٔح ئٕ جُٔؼِٞٓحش جُٞجسدز ك٢ جُؾشٝه ػ٠ِ ٓػَ ضِي جُٔؼِٞٓحش أٝ جإلكحدجش ذحػطرحسٛح أػط٤ص أٝ هذٓص ٖٓ ٓذ٣ش جُ

ٝجألقٌحّ ٝٓزًشز جُٔؼِٞٓحش ِٝٓخـ جُٔؼِٞٓحش جُشت٤غ٤س ٢ٛ ٓؼِٞٓحش ٓوذٓس قغد ضحس٣خ ئفذجس جُؾشٝه ٝجألقٌحّ 

 . ٝٓزًشز جُٔؼِٞٓحش ِٝٓخـ جُٔؼِٞٓحش جُشت٤غ٤س، ٓح ُْ ٣طْ جُ٘ـ ػ٠ِ خالف رُي

٤ٖ جُغؼٞد٤٣ٖ ٝئ٠ُ ؿ٤ش قٌحّ ٝهشـ جُٞقذجش ٓٞؾٜحٕ ئ٠ُ جُٔٞجه٘جُؾشٝه ٝجألٝٛزٙ ٓزًشز جُٔؼِٞٓحش ئٕ ضٞص٣غ 

ذٚ ال ضؾٌَ ػشمح أٝ دػٞز ٖٓ هرَ أ١  جُٔطؼِوس، ػِٔح ذإٔ ؽشٝه ٝأقٌحّ جُق٘ذٝم ًٝحكس جُٔغط٘ذجش جألخشٟ جُغؼٞد٤٣ٖ

ذ٣ْ ٓػَ ٛزج ؽخـ ك٢ أ١ دُٝس ٣كظش ك٤ٜح جُ٘ظحّ ٓػَ ٛزج جُؼشك أٝ جُذػٞز، ٝال ػشمح أٝ دػٞز ئ٠ُ أ١ ؽخـ ٣كظش ضو

ذكٞصضٚ إٔ  ٓطؼِوس ذٚجُؼشك أٝ جُذػٞز ئ٤ُٚ. ٝضطِد جُؾشًس ٖٓ ًَ ٖٓ ضوغ ؽشٝه ٝأقٌحّ جُق٘ذٝم ٝأ٣س ٓغط٘ذجش أخشٟ 

 ٣طؼشف ػ٠ِ ٛزٙ جُو٤ٞد ٣ِٝطضّ ذٜح. 

 ؽشٝه ٝأقٌحّ جُق٘ذٝم ًٝحكس جُٔغط٘ذجش جألخشٟٓزًشز جُٔؼِٞٓحش ًٝزُي ٣ؿد ػ٠ِ جُٔغطػٔش٣ٖ جُٔكط٤ِٖٔ ػذّ جػطرحس 

ذٚ ٗق٤كس ك٤ٔح ٣طؼِن ذأ١ أٓٞس مش٣ر٤س أٝ هح٤ٗٞٗس أٝ ؽشػ٤س أٝ جعطػٔحس٣س أٝ أ٣س ٓغحتَ أخشٟ، ٣ُٝ٘قف جُٔغطػٔشٕٝ  جُٔطؼِوس

جُٔكطِٕٔٞ ذحعطؾحسز ٓغطؾحس٣ْٜ ج٤٤ُٜٖ٘ٔ ٝجُؾشػ٤٤ٖ ذحُ٘غرس ُؾشجء جُٞقذجش أٝ جٓطالًٜح أٝ جُطقشف ذٜح ٝذؾإٔ جُٔططِرحش 

٤ٞد جُقشف جألؾ٘ر٢ جُط٢ هذ ضٞجؾْٜٜ ذٜزج جُؾإٔ ٝجُ٘طحتؽ جُط٢ هذ ضطشضد ػ٠ِ ٛزج جُؾشجء أٝ جُ٘ظح٤ٓس جُط٢ ض٘طرن ػ٤ِْٜ ٝه

 جالٓطالى أٝ جُر٤غ أٝ جُطقشف ٖٓ ق٤ع جُذخَ ٝجُنش٣رس. 
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 ِذَش اٌصٕذوق

 

 

 

 

 +366 00 ...2256ٛحضق 

 +366 00 2256.60كحًظ 

 جٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س

 00455جُش٣حك  2.430ؿ. خ. 

 جُشقٔح٤ٗس -ُِٔي كٜذ هش٣ن ج

www.aljaziracapital.com.sa 

contactus@aljaziracapital.com.sa 

ِذَش اٌصٕذوق ِٓ 

 اٌجبطٓ

 كشج٤ٌِٖٗ ضٔرِطٕٞ جٗلغطٔ٘طظ )ئّ ئ١( ٤ُٔطذ

Franklin Templeton Investments (ME) 

Limited 

 + 330 4 4204 ..0 ٛحضق0

 +330 4 4204 .04كحًظ0 

 ٓر٠٘ جُرٞجذس، ٓشًض دذ٢ جُٔح٢ُ جُؼح٢ُٔ

، دذ٢، جالٓحسجش جُؼشذ٤س 5.6603ؿ.خ 

 جُٔطكذز
www.franklintempletonme.com 

 أُِٓ اٌذفظ

 ٗٞسغٖ ضشعص جُغؼٞد٣س

The Northern Trust Company of Saudi 

Arabia 

 +366 00 203 0.03ٛحضق 

، هش٣ن جُِٔي كٜذ ؿ.خ 00ذشؼ ٗخ٤َ، جُطحذن 

 ، جٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣سجُش٣حك 0.035

www.northerntrust.com 

  اٌّذبست اٌمبٔىٍٔ
 

 ٙؽشًحذ٢ ٢ً ئف جُرغحّ ٝ

 +366002.65333ٛحضق 

 +366002.65444كحًظ 

 جٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س

 00433جُش٣حك  20355ؿ.خ 

ق٢  -ؽحسع جأل٤ٓش ٓكٔذ ذٖ ػرذجُؼض٣ض )جُطك٤ِٚ( 

 جُغ٤ِٔح٤ٗٚ

arabia-http://www.pkf.com/saudi 

 اٌّذَش اإلداسٌ

 ٤ٓرِض جُؾشم جالٝعو

Maples Fund Services (Middle East) 

Limited 

 +330 4 500 ..42ٛحضق 

 +330 4 500 ..40كحًظ 

، ٓشًض دذ٢ جُٔح٢ُ ذشؼ مٔحٕ ،04جُذٝس  

 جُؼح٢ُٔ

، دذ٢، جالٓحسجش جُؼشذ٤س 5.6334ؿ.خ 

 جُٔطكذز

www.maplesfundservices.com 

 اٌهُئخ اٌششػُخ

 
 جُؿض٣شزج٤ُٜثس جُؾشػ٤س ُر٘ي 

 

 +366 02 6.3 0000  ٛحضق

 +366 20 6.3 0000كحًظ 

 جٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س

 20442، ؾذز 6233ؿ.خ 

 جُٜ٘نس -هش٣ن جُِٔي ػرذجُؼض٣ض 

www.baj.com.sa 

 

 

 

http://www.aljaziracapital.com.sa/
http://www.aljaziracapital.com.sa/
mailto:contactus@aljaziracapital.com.sa
mailto:contactus@aljaziracapital.com.sa
http://www.northerntrust.com/
http://www.northerntrust.com/
http://www.pkf.com/saudi-arabia
http://www.pkf.com/saudi-arabia
http://www.maplesfundservices.com/
http://www.maplesfundservices.com/
http://www.baj.com.sa/
http://www.baj.com.sa/
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 ٌٍصىىنصٕذوق اٌجضَشح ٍِخص 

 جألٓش٢ٌ٣ جُذٝالس اٌصٕذوق ػٍّخ

 اٌّخبطش دسجخ
دسؾس جُٔخحهش ك٢ ٛزج جُق٘ذٝم ٓطٞعطس، ُِٝكقٍٞ ػ٠ِ ٓض٣ذ ٖٓ جُطلحف٤َ قٍٞ ٓخحهش 

 .حُٔخحهش( جُخحؿ ذ3)ر٘ذ ِجُق٘ذٝم ٣شؾ٠ جُشؾٞع ُ

 (Dow Jones Sukuk Price Return Index) ُِقٌٞى ؾٞٗض دجٝ ٓإؽش االسزششبدٌ اٌّؤشش

 اٌصٕذوق هذف
ئ٠ُ جُط٣َٞ ٝفشف جُطٞص٣ؼحش جُ٘وذ٣س  ذف جُق٘ذٝم ٛٞ ضكو٤ن جُذخَ ػ٠ِ جُٔذٟ جُٔطٞعوٛ

 ػ٠ِ جُٔغطػٔش٣ٖ

 أٓش٢ٌ٣ دٝالس ....2 ٌالشزشان األدًٔ اٌذذ

 أٓش٢ٌ٣ دٝالس ..5 اإلضبفٍ ٌالشزشان األدًٔ اٌذذ

 االضبفٍ واالشزشان ٌالشزشان األدًٔ اٌذذ

 إٌّزظُ االشزشان ثشاِج ػجش
 دٝالس أٓش٢ٌ٣ .3

 ذال ٣ٞؾ ٌالسزشداد األدًٔ اٌذذ

 ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم جُشع٤ٔس جُؼطَ ذحعطػ٘حء جُخ٤ٔظ ئ٠ُ جألقذ واالسزشداد االشزشان طٍجبد لجىي َأَب

 االشزشان طٍجبد السزالَ ِىػذ آخش

 واالسزشداد
 جُطؼحَٓ ٤ُّٞ جُغحذن جُؼَٔ ٤ُّٞ جُظٜش ذؼذ ..40 جُغحػس

 ُٔذ٣ش جُق٘ذٝمذحعطػ٘حء جُؼطَ  ٝجُخ٤ٔظجالغ٤ٖ٘  واٌزمىَُ اٌزؼبًِ أَبَ

 اٌّسزشدح اٌىدذاد لُّخ دفغ ذِىػ

 ٌٍّشزشوُٓ

هرَ ٓٞػذ ئهلحٍ جُؼَٔ ك٢ ٣ّٞ جُؼَٔ جُشجذغ جُطح٢ُ ُ٘وطس جُطو٣ْٞ جُط٢ قذد ػ٘ذٛح عؼش جالعطشدجد 

 ًكذ أهق٠

 جؽطشجى ٓرِؾ ًَ ٖٓ % ضخق2ْ ُـح٣س االشزشان سسىَ

 جُق٘ذٝم % ع٣ٞ٘حً ٖٓ فحك٢ ه٤ٔس أف65ٍٞ.. اٌصٕذوق إداسح سسىَ

 جُق٘ذٝم % ذكذ أهق٠ ع٣ٞ٘حً ٖٓ فحك٢ ه٤ٔس أف5ٍٞ.. خشياٌّصبسَف األ

 ّ.0/2.2./23ٛـ جُٔٞجكن 0/0442./4. اٌطشح ربسَخ

 أٓش٢ٌ٣ دٝالس ..0 اٌطشح ثذاَخ ػٕذ اٌىدذح سؼش
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 صحبه أمجعني وبعد،احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف النبيني واملرسلني، سيدنا حممد وعلى آله و 

 

 هحتٔس جُٔقطِكحش

 

 0جُٔؼ٠٘ جُٔكذد ُٚ أدٗحٙ ٓزًشز جُٔؼِٞٓحشع٤ٌٕٞ ٌَُ ٖٓ جُٔقطِكحش جُطح٤ُس جُٔغطخذٓس ك٢ 

 

ٝػ٘ٞجٕ ٌٓطرٚ جُشت٤غ0٢ ؽحسع جأل٤ٓش ٓكٔذ ذٖ ػرذجُؼض٣ض )جُطك٤ِٚ(،  ٝؽشًح0ٙ ٣ؼ٢٘ ذ٢ ٢ً ئف جُرغحّ اٌّذبست اٌمبٔىٍٔ

 +.36602.65444+ كحًظ 36602.65333ٌِٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س. ٛحضق ق٢ جُغ٤ِٔح٤ٗٚ، جُش٣حك، جُٔ

 

0 ٣ؼ٘ييي٢ ؽيييشًس جُؿض٣يييشز ُاعيييٞجم جُٔح٤ُيييس، جُكحفيييِس ػِييي٠ ضيييشخ٤ـ ٓيييٖ ٤ٛثيييس جُغيييٞم جُٔح٤ُيييس اٌشرررشوخ/ ِرررذَش اٌصرررٕذوق

ّ ٝجُكحفييييِس ػِيييي٠ خطييييحخ ُٔٔحسعييييس جُؼٔييييَ ضييييحس٣خ 3..22/3/2ٛييييـ جُٔٞجكيييين 0/3/0420ضييييحس٣خ  3.36.-33سهييييْ 

، 00455جُش٣ييييييييحك  2.430ّ ٝػ٘ييييييييٞجٕ ٌٓطرٜييييييييح جُشت٤غيييييييي0٢ ؿ. خ. 0..4/2./5.جُٔٞجكيييييييين  ٛييييييييـ20/3/0423

 . ...002256.جٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س، ٛحضق 

ٝػ٘ٞجٕ ٌٓطرٚ جُشت٤غ0٢ ؿ.  0.523..4.3ضؿحس١ سهْ ٓغحٛٔس عؼٞد٣س ذغؿَ  0 ٣ؼ٘ـ٢ ذ٘ي جُؿض٣شز، ؽشًسثٕه اٌجضَشح

 د٣س.، جٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼ20442ٞؾذز  6233خ. 

0 ضؼ٘ييي٢ أ٣يييس ؽيييشًس كييي٢ ٤ٛثيييس هحذنيييس، ضحذؼيييس أٝ ًِٓٔٞيييس ُر٘يييي جُؿض٣يييشز ٝأ١ ؽيييشًس ضحذؼيييس ُطِيييي ِجّىػرررخ ثٕررره اٌجضَرررشح

 جُؾشًس. 

 0 ٣ؼ٢٘ أػنحء ٓؿِظ ئدجسز جُق٘ذٝم. اٌّجٍس

 0 ضؼ٢٘ ٤ٛثس جُغٞم جُٔح٤ُس ذحٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س جُٔإعغس ٝكوح ُ٘ظحّ جُغٞم جُٔح٤ُس. اٌهُئخ

ٝضحس٣خ  .03 ٣ؼ٢٘ ٗظحّ جُغٞم جُٔح٤ُس ذحٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س جُقحدس ذٔٞؾد جُٔشعّٞ ج٢ٌُِٔ سهْ ّ/اٌّبٌُخٔظبَ اٌسىق 

 ّ(. 3..٤ٗٞ٣2ٞ  06ٛـ )جُٔٞجكن 2/6/0424

 0 ٣ؼ٢٘ ؽشًس ٗٞسغٖ ضشعص جُغؼٞد٣س. أُِٓ اٌذفظ

 ذ.٣ؼ٢٘ ؽشًس كشج٤ٌِٖٗ ضٔرِطٕٞ جٗلغطٔ٘طظ )ئّ ئ١( ٤ُٔط ِذَش اٌصٕذوق ثبٌجبطٓ:

 ؽشًس ٤ٓرِض جُؾشم جالٝعو. 0 ٣ؼ٢٘اٌّذَش اإلداسٌ

0 أ١ ٣ّٞ ٣ٌٖٔ ك٤ٚ جالؽطشجى ك٢ ٝقذجش ف٘ذٝم جعطػٔحس ٝجعطشدجدٛح ٝأ٣حّ جُطؼحَٓ ٢ٛ جالغ٤ٖ٘ ٝجُخ٤ٔظ ذحعطػ٘حء َىَ اٌزؼبًِ

 جُؼطَ جُشع٤ٔس ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم

 0 ٣ؼ٢٘ ف٘ذٝم جُؿض٣شز ُِقٌٞى. اٌصٕذوق

 ج٤ُٜثس جُؾشػ٤س جُٔغإُٝس ػٖ جػطٔحد جُٔؼح٤٣ش جُؾشػ٤س جُط٢ ع٤ِطضّ ذٜح جُق٘ذٝم.  0 ضؼ٢٘اٌهُئخ اٌششػُخ ٌٍصٕذوق
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 ٖٓ ٛزٙ جُٔزًشز.  02 ضؼ٢٘ جألٛذجف جالعطػٔحس٣س جُٔزًٞسز ك٢ جُر٘ذ األهذاف االسزثّبسَخ

س ك٢ 0 ٣ؼ٢٘ جُٔغطػٔش ك٢ جُق٘ذٝم أٝ أ١ ؽخـ )هر٤ؼ٢ أٝ جػطرحس١( ٣وذّ هِرح ُالعطػٔحاٌّسزثّش )اٌّسزثّشوْ(

 جُق٘ذٝم. 

0 ضؼ٢٘ ققس جُٔالى ك٢ أ١ ف٘ذٝم جعطػٔحس ٣طٌٕٞ ٖٓ ٝقذجش ذٔح ك٢ رُي أؾضجء جُٞقذز، ٝضؼحَٓ ًَ اٌىدذح االسزثّبسَخ

 ٝقذز ػ٠ِ أٜٗح ضٔػَ ققس ٓؾحػس ك٢ أفٍٞ ف٘ذٝم جالعطػٔحس. 

 0 ضؼ٢٘ ئؾٔح٢ُ ه٤ٔس جألفٍٞ ٓخقٞٓحً ٜٓ٘ح ئؾٔح٢ُ ه٤ٔس جُخقّٞ.صبفٍ لُّخ األصىي

ٓٞؾٞدجش جُق٘ذٝم ٓػَ جُقٌٞى ٝجألسذحـ ٝجُ٘وذ٣س ٝػحتذ ػ٤ِٔحش جُٔشجذكس ٝج٣س  ضؼ٢٘ ه٤ٔسٍ لُّخ األصىي: إجّبٌ

 جعطػٔحسجش أخشٟ

 2006 – 219 – 1 سهْ جُوشجس جُٔح٤ُس ذٔٞؾد جُغٞم ٤ٛثس ٓؿِظ ػٖ 0 ضؼ٢٘ التكس ف٘حد٣ن جالعطػٔحس جُقحدسزاٌالئذخ

 ٝأ١ ضؼذ٣الش ػ٤ِٜح.  ّ. 2006 / 12 / 24 ٛـ جُٔٞجكن 1427 / 12 / 3 ٝضحس٣خ

 0 ضؼ٢٘ جُ٘ظحّ جُٔغط٘ذ ئ٠ُ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ٝجُغ٘س جُ٘ر٣ٞس جُؾش٣لس. اٌششَؼخ

0 ضؼ٢٘ جُؿٜس جُط٢ ضؼحهذ ٓؼٜح جُق٘ذٝم ُطوّٞ ذٜٔحّ جُٔشجؾؼس ك٢ جُٔغحتَ جُٔطؼِوس ذؼ٤ِٔحش جُق٘ذٝم ٝٓذٟ اٌشلبثخ اٌششػُخ

 ج٤ُٜثس جُؾشػ٤س ُِق٘ذٝم.ٓطحذوطٜح ُِٔؼح٤٣ش جُؾشػ٤س جُط٢ جػطٔذضٜح 

0 ضؼ٢٘ ٓزًشز ٓؼِٞٓحش جُقــــــــــ٘ذٝم جُؼحّ جُٔطحقس ُٔح٢ٌُ جُٞقذجش جُٔكط٤ِٖٔ ُط٤ٌْٜٔ٘ ٖٓ جضخحر هشجس ِزوشح اٌّؼٍىِبد

 ٓر٢٘ ػ٠ِ ٓؼِٞٓحش ًحك٤س ٝٓذسٝط ك٤ٔح ٣طؼِن ذحالعـطػٔحس جُٔطشٝـ ػ٤ِْٜ

ٖٓ التكس ف٘حد٣ن جالعطػٔحس  32قٌحّ جُٔطِٞذس ٝكوحً ألقٌحّ جُٔحدز 0 جُؼوٞد جُط٢ ضكط١ٞ جُر٤حٗحش ٝجألاٌششوط واألدىبَ 

ٖٓ التكس فـــــ٘حد٣ن جالعـــــطػٔحس ذحُ٘غـــــرس ُِقـــــ٘ذٝم جُخحؿ، ٣ٝطْ ضٞه٤ؼٜح ذ٤ٖ  36ذحُ٘غرس ُِق٘ذٝم جُؼحّ ٝجُٔحدز 

 ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ٝٓح٢ٌُ جُٞقذجش. 

١ ٣ذكؼٚ جُٔغطػٔش ُالعطػٔحس ك٢ جُق٘ذٝم ذٔح ك٢ رُي سعّٞ جالؽطشجى 0 ٣ؼ٢٘ ئؾٔح٢ُ جُٔرِؾ جُزإجّبٌٍ ِجٍغ االشزشان

 جُٔغطكوس ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم. 

 0 ٣ؼ٢٘ جُذٝالس جألٓش٢ٌ٣، جُؼِٔس جُشع٤ٔس ُِٞال٣حش جُٔطكذز جألٓش٤ٌ٣س. اٌذوالس

 0 جالغ٤ٖ٘ ٝجُخ٤ٔظ ذحعطػ٘حء جُؼطَ جُشع٤ٔس ُٔذ٣ش جُق٘ذٝمَىَ اٌزمىَُ

 جألقذ ئ٠ُ جُخ٤ٔظ ٖٓ ًَ أعرٞع ٣ٝغطػ٠٘ ٜٓ٘ح جُؼطَ جُشع٤ٔس ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم. 0 ٣ؼ٢٘ أ١ ٣ّٞ ٖٓ َىَ اٌؼًّ

 ٛٞ ٣ّٞ ػَٔ ك٢ جٌُِٔٔس هروحً أل٣حّ جُؼَٔ جُشع٤ٔس ك٢ ج٤ُٜثس َىَ:

 ٣ؼ٢٘ ج١ ٣ّٞ ٖٓ ج٣حّ جالعرٞع َىَ رمىٍَّ:

 ٓ٘طظٔس.٢ٛ ذشجٓؽ ضط٤ف ُِٔغطػٔش٣ٖ جالؽطشجى ذٔرحُؾ غحذطٚ ػ٠ِ كطشجش  ثشاِج االشزشان إٌّزظُ:

  ضؼ٢٘ )أ( جُكٌٞٓحش جُٞه٤٘س ٝجالضكحد٣س.جهخ سُبدَخ: 

 % ػرش ج١ قٌٞٓس...0)خ( أ١ ٤ًحٕ هح٢ٗٞٗ أٝ جدجز ٓح٤ُس ٣طْ مٔحٗٚ أٝ مٔحٜٗح            

 % أٝ أًػش ٖٓ أ١ قٌٞٓس..5)ؼ( أ١ ٤ًحٕ هح٢ٗٞٗ ِٓٔٞى ذ٘غرس            
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أو  -BBB(: هٍ اٌصىىن اٌزٍ رذًّ اٌزصُٕف االئزّبٍٔ Investment grade Sukukاٌصىىن راد دسجخ اسزثّبسَخ )

 ( أٝ أػ٠ِ ٖٓ هرَ ٓٞد٣ضBaa3أٝ ) S&Pقغد ًٝحُط٢ ك٤طؼ أٝأػًٍ. 

(: هرٍ اٌصرىىن اٌزرٍ رذّرً اٌزصرُٕف االئزّربٍٔ Non-Investment gradeدسجرخ اسرزثّبسَخ ) ًال رذّراٌصرىىن اٌزرٍ 

BB+  .ٍٔقغد ًٝحُط٢ ك٤طؼ أٝأو أدS&P ( ٝأBaa3أٝ أ )ػ٠ِ ٖٓ هرَ ٓٞد٣ض 

ٛيييي٢ جُقييييلوحش جُطيييي٢ ضييييطْ كيييي٢ أعييييٞجم جُٞدجتييييغ ٝجُٔشجذكييييس ٝجألٝسجم جُٔح٤ُييييس هقيييي٤شز جألؾييييَ صررررفمبد أسررررىاق إٌمررررذ: 

 ٝأدٝجش ض٣َٞٔ جُطؿحسز.

 ٢ٛ جعٞجم ضذجٍٝ جالٝسجم جُٔح٤ُس ك٢ دٍٝ جُؼحُْ.أسىاق اٌّبي اٌؼبٌُّخ: 

جألفيييي٢ِ، أ١ عييييؼش جُطٌِلييييس، صجتييييذجً جُييييشذف ٝٛيييي٢ ٛيييي٢ جُطرييييح٣غ ذييييػٖٔ ٓإؾييييَ ٣ييييٞجص١ سأط جُٔييييحٍ ػٍُّرررربد اٌّشاثذررررخ: 

 جُؾشػ٤س ُِق٘ذٝم  ػ٤ِٔحش ٓطٞجكوس ٓغ جُٔؼح٤٣ش

ٓيييٖ  00كييي٢ جُر٘يييذ  ٝجُٔيييزًٞسزٛييي٢ جُٔؼيييح٤٣ش جُؾيييشػ٤س جُٔؼطٔيييذز ٓيييٖ هريييَ ج٤ُٜثيييس جُؾيييشػ٤س ُِقييي٘ذٝم اٌّؼررربَُش اٌشرررشػُخ: 

 ٓزًشز جُٔؼِٞٓحش.

 ُقي ٖٓ جُشذفجُؼحتذ ػ٠ِ جُقٌٞى ٛٞ ققس ٓحُي جاٌؼبئذ )ِؼذي اٌشثخ(: 

 ٢ٛ جإلؾشجءجش جُط٢ ضطخز ُطخل٤ل جُٔخحهش جُ٘حضؿس ػٖ ضوِرحش جألعؼحس أٝ ٓؼذالش جُلحتذزاٌزذىط: 

 ٢ٛٝ ٗٞػحٕ ػٍُّبد اٌىػذ:

جُٞػيييذ كييي٢ جُقيييشف0 ٝٛيييٞ ئٗؾيييحء ٝػيييذ ِٓيييضّ ذحُٔقيييحسكس كييي٢ ضيييحس٣خ ٓإؾيييَ ذغيييؼش ٓكيييذد ػ٘يييذ ئٗؾيييحء جُٞػيييذ،  -

 ٝرُي ُِكٔح٣س ٖٓ ضوِد أعؼحس جُقشف

شجء ذ٘ييحء ػِيي٠ أدجء ٓإؽييش0 ٝٛييٞ ٝػييذ ِٓييضّ ٓييٖ جُر٘ييي )ج٤ًُٞييَ( ذيياذشجّ ػوييذ ٓشجذكييس ٓييغ جُٔغييطػٔش جُٞػييذ ذحُؾيي -

كييي٢ ضيييحس٣خ ٓإؾيييَ، ذك٤يييع ٣ٌيييٕٞ سذيييف جُٔشجذكيييس ذٔويييذجس جُليييشم ذييي٤ٖ ه٤ٔيييس جالعيييطػٔحس ٝأدجء ٓإؽيييش ٓكيييذد ػ٘يييذ 

 .ض٘ل٤ز جُٔشجذكس

ذييي٤ٖ هيييشف ٣ِطيييضّ ذحُغيييذجد ذٔؼيييذٍ سذيييف ٛييي٢ جضلحه٤يييس ُطريييحدٍ ٓيييذكٞػحش ٓؼيييذالش جُيييشذف  ػٍُّررربد ِجبدٌرررخ ِؼرررذي اٌرررشثخ:

 غحذص، ٝهشف آخش ٣ِطضّ ذحُغذجد ذٔؼذٍ سذف ٓطـ٤ّش أٝ ذحُؼٌظ

 ػوذ كشٝهحش، أٝ ػوذ ٓغطور٢ِ، أٝ ػوذ خ٤حس ػمذ ِشزمبد:

 .ضؼ٢٘ ؽشًس جُغٞم جُٔح٤ُس جُغؼٞد٣سرذاوي: 

 ٛٞ ئؾٔح٢ُ ه٤ٔس أفٍٞ جُق٘ذٝمإجّبٌٍ ِىجىداد اٌصٕذوق: 

ؾ٤ٔيييغ سعيييّٞ جُؼ٤ِٔيييحش ٝجُكليييع ٝجُٞعيييحهس ٝجُشعيييّٞ جألخيييشٟ، ٝجُشعيييّٞ ٝجُٔقيييشٝكحش  إجّررربٌٍ ِطٍىثررربد اٌصرررٕذوق:

 جُٔذكٞػس أٝ جُٔغطكوس أل٣س أهشجف ضوذّ خذٓحش ُِق٘ذٝم ٝؾ٤ٔغ جُٔقحس٣ق ٝجُطٌح٤ُق رجش جُؼالهس.

 Dow Jones Sukuk Price Return Indexٛٞ ٓإؽش دجٝ ؾٞٗض ُِقٌٞى اٌّؤشش االسزششبدٌ: 

 ٖٓ ًَ ػحّ ٤ٓالد١. 30/02ٝض٘ط٢ٜ ذطحس٣خ  0/0جُغ٘س جُٔح٤ُس ُِق٘ذٝم ٝضرذأ ذطحس٣خ ٢ٛ  اٌسٕخ اٌّبٌُخ:

جُطحٓيييس قغيييد جُطؼش٣يييق جُيييٞجسد  ذحالعيييطوال٤ُسػنيييٞ ٓؿِيييظ ئدجسز فييي٘ذٝم ٓغيييطوَ ٣طٔطيييغ ػضرررى ِجٍرررس إداسح ِسرررزمً: 

 ك٢ هحتٔس جُٔقطِكحش جُٔغطخذٓس ك٢ ُٞجتف ٤ٛثس جُغٞم جُٔح٤ُس.
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 ك٢ فلوس٣ؼ٢٘ جُطشف ج٥خش  طشف ٔظُش:

ٛيي٢ ٗغييرس هييذ ٣ييطْ كشمييٜح ػِيي٠ أ١ خذٓييس ٣ييطْ ضض٣ٝييذ جُقيي٘ذٝم ذٜييح، ٝكيي٢ قييحٍ كشمييٜح كييإ  ضررشَجخ اٌمُّررخ اٌّضرربفخ:

جُقييي٘ذٝم عييي٤ذكغ ُٔيييضٝد جُخذٓيييس )ذحإلميييحكس ئُييي٠ أ٣يييس سعيييّٞ أٝ ٓقيييحس٣ق أخيييشٟ( ٓؿٔٞػيييحً ٓغيييح٣ٝحً ُِو٤ٔيييس جُٔغيييؿِس 

 خذٓس جُٔؼ٤٘س.ُٜزٙ جُنش٣رس ػ٠ِ كحضٞسز مش٣رس جُو٤ٔس جُٔنحكس جُخحفس ذحُ
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 صٕذوق االسزثّبس  .1

 ُِقٌٞىجُؿض٣شز  ف٘ذٝم .0.0

 .ّ.4/2.2./02ٛـ جُٔٞجكن 0/0440./03ؽشٝه ٝأقٌحّ جُق٘ذٝم ذطحس٣خ  فذسش .0.2

 .ّ.4/2.2./02ٛـ جُٔٞجكن 0/0440./03ج٤ُٜثس ػ٠ِ ضأع٤ظ جُق٘ذٝم ٝهشـ ٝقذجضٚ ذطحس٣خ  ٝجكوص .0.3

 ٓلطٞـ جُٔذز. جُق٘ذٝم .0.4

 جُذٝالس جألٓش٢ٌ٣ ٢ٛ جُق٘ذٝم  ِسٔػ .0.5

 سُبسبد االسزثّبس وِّبسسبره .2

 ضكو٤ن جُذخَ ػ٠ِ جُٔذٟ جُٔطٞعو ئ٠ُ جُط٣َٞ ٝفشف جُطٞص٣ؼحش جُ٘وذ٣س ػ٠ِ جُٔغطػٔش٣ٖ.جُق٘ذٝم ٛٞ  ٛذف .2.0

 جألٝسجم جُٔح٤ُس جُط٢ عٞف ٣غطػٔش جُق٘ذٝم ك٤ٜح ذؾٌَ أعحع٢ٗٞع  .2.2

 ًاٌذذ األػٍ اٌذذ األدًٔ ٔىع االسزثّبس

ٓيييٖ  -BBB)ضكٔيييَ جُطقييي٤٘ق جالتطٔيييح٢ٗ ٝ ُٔقيييذسز ٓيييٖ أ١ ؾٜيييسجُقيييٌٞى ج

 ٝ/أٝ ج١ ضق٤٘ق أػ٠ِ )ٖٓ هرَ ٓٞد٣ض (Baa3 ٝأ S&P) أٝهرَ ك٤طؼ 

% ٖٓ فحك٢ .3

 أفٍٞ جُق٘ذٝم
0..% 

ذٔييييح كيييي٢ رُيييييي ؾٜييييحش عييييي٤حد٣س ٓك٤ِييييس أٝ ػح٤ُٔييييس جُقييييٌٞى جُٔقييييذسٙ ٓييييٖ 

ٓييييٖ  +BB)قيييي٤٘ق ٝضكٔييييَ جُط جُٔكحكظييييحش ٝجُٔ٘ييييحهن جالدجس٣ييييس ٝجُرِييييذ٣حش،

كييي٢  أٝ ج١ ضقييي٤٘ق أدٗييي٠ ذٔيييح )ٓيييٖ هريييَ ٓيييٞد٣ض (S&Pٝ )Ba1ٝأهريييَ ك٤يييطؼ 

 رُي جُقٌٞى ؿ٤ش جُٔق٘لس جتطٔح٤ٗح.

. 
% ٖٓ فحك٢ .3

 جفٍٞ جُق٘ذٝم

ٓيييٖ هريييَ ك٤يييطؼ  +BB)جُقيييٌٞى جُٔقيييذسز ٓيييٖ ؽيييشًحش ٝضكٔيييَ جُطقييي٤٘ق 

كييييي٢ رُيييييي  أٝ ج١ ضقييييي٤٘ق أدٗييييي٠ ذٔيييييح )ٓيييييٖ هريييييَ ٓيييييٞد٣ض (S&Pٝ )Ba1ٝأ

 ُٔق٘لس جتطٔح٤ٗحجُقٌٞى ؿ٤ش ج

. 
% ٖٓ فحك٢ .0

 جفٍٞ جُق٘ذٝم

 %25 . ف٘حد٣ن جُقٌٞى

جُ٘وييييذ ٝفييييلوحش أعييييٞجم جُ٘وييييذ ذٔييييح كيييي٢ رُييييي ػِيييي٠ عيييير٤َ جُٔػييييحٍ ػ٤ِٔييييحش 

جُٔشجذكييييس ٝجالعييييطػٔحسجش كيييي٢ فيييي٘حد٣ن جعييييٞجم جُ٘وييييذ جُٔطٞجكوييييس ٓييييغ جُٔؼييييح٤٣ش 

 جُؾشػ٤س ُِق٘ذٝم.

. 3.% 

 (Baa3 ٝأ S&P) أٖٝٓ هرَ ك٤طؼ  -BBB)ضكَٔ جُطق٤٘ق جالتطٔح٢ٗ ٝ سُٔقذسز ٖٓ أ١ ؾٜجُقٌٞى جع٤طْ جالعطػٔحس ك٢  .2.3

مٖٔ ٛزج جالعطػٔحس  جُق٘ذٝم ٣خقـ، ػ٠ِ إٔ 2.2ًٔح ضْ رًشٙ ك٢ جُلوشز  ٝ/أٝ ج١ ضق٤٘ق أػ٠ِ )ٖٓ هرَ ٓٞد٣ض

ٖٓ هرَ  (Aجُط٢ ضكَٔ جُطق٤٘ق جالتطٔح٢ٗ  ُِقٌٞى% ًكذ أػ٠ِ ..0ٝ أد٠ٗ ًكذ أفُٞٚ فحك٢ ٖٓ% .3

 ٝ/أٝ ج١ ضق٤٘ق أػ٠ِ )ٖٓ هرَ ٓٞد٣ض (S&P ٝA2)ك٤طؼ ٝ

ك٢ جُكحالش جُط٢ % ٖٓ فحك٢ أفٍٞ جُق٘ذٝم .5جُٔوذس خح جألػ٠ِ ُٔكذٛ ٝفلوحش أعٞجم جُ٘وذجُ٘وذ قَ ٣ .2.4

 جهطقحد٣سأٛذجكٚ ذؾٌَ عِر٢ ٗط٤ؿس ػٞجَٓ  ٌٖٔ إٔ ضإغش ػ٠ِ أفٍٞ جُق٘ذٝم أٝجُٖٔٓ  ح٣ؼطوذ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم أٜٗ

ع٤حع٤س ٓػَ ضـ٤٤ش جُوٞج٤ٖٗ ك٢ ػٞجَٓ جُطنخْ ٝجٗخلحك أعؼحس جُ٘لو ٝ/أٝ  الشؼذٝٓ جالهطقحد١ جالٌٗٔحػٓػَ 

ٓٔح ٗظٔس جألجُطؾش٣ؼحش ٝجُِٞجتف ٝ ض٘ظ٤ٔ٤س ٓػَ ضـ٤شػٞجَٓ  ك٤ٜح أفُٞٚ ٝ/أٝ م٣غطػٔش جُق٘ذٝجُرِذجٕ جُط٢ 
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ٔف ذططر٤ن ضغ أٝ ك٢ قحٍ ػذّ ضٞكش جعطػٔحسجش ٓالتٔس ك٢ جُقٌٞى، ضخل٤ل ذو٤س جعطػٔحسجش جُق٘ذٝم د٣ططِ

أٝ ك٢ قحٍ جعطورحٍ جؽطشجًحش ؾذ٣ذٙ ضؾٌَ ٗغرس ٓشضلؼٚ ٖٓ جفٍٞ  .جعطشجض٤ؿ٤س جالعطػٔحس جُٔغطٜذكس ُِق٘ذٝم

 جُق٘ذٝم.

جُٔزًٞسز أػالٙ ذؼِٔس جُق٘ذٝم ٝ/أٝ ذحُش٣حٍ جُغؼٞد١ ٝ/أٝ ذاقذٟ جُؼٔالش جُؼح٤ُٔس  فلوحش أعٞجم جُ٘وذعططْ  .2.5

عطش٢٘٤ُ ٝج٤ُٞسٝ ق٤ع ع٤غؼ٠ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ُِكقٍٞ ػ٠ِ جػ٠ِ ػحتذ جُشت٤غ٤ٚ، ٓػَ ج٤ُٖ ج٤ُحذح٢ٗ ٝجُؿ٤٘س جال

 ٌٖٓٔ ٖٓ ٛزٙ جالعطػٔحسجش.

ذ٘ي جُؿض٣شز جُٔحُي ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم أٝ ٓؿٔٞػس ذ٘ي جُؿض٣شز هروحً ألٛذجف ئفذجسجش ك٢  جالعطػٔحسِق٘ذٝم ٣ُكن  .2.6

 عطػٔحس.ٝه٤ٞد جال

 ٝجُؼح٤ُٔس. سٝجُخ٤ِؿ٤جُق٘ذٝم ك٢ جالعٞجم جُٔح٤ُس جُغؼٞد٣س  ٣طؼحَٓ .2.3

٣ؼطٔذ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ك٢ جخط٤حسٙ ُِقٌٞى جُط٢ ٣غطػٔش ذٜح ػ٠ِ دسجعس ٝٓشجهرس ػذز ػٞجَٓ ٓإغشز ٜٓ٘ح )ػ٠ِ  .2.0

عر٤َ جُٔػحٍ ال جُكقش(0 ٓذز جُقي، جُؼحتذ )ٓؼذٍ جُشذف(، جُلطشز جُض٤٘ٓس ُالعطكوحم، جُطق٤٘ق ٝجُؿذجسز 

 جالتطٔح٤ٗس، دسؾس جُٔخحهش جُٔشضرطس ذحُقي.

ذ٣ش جُق٘ذٝم ذحخط٤حس ف٘حد٣ن جُقٌٞى جُط٢ ٣غطػٔش ذٜح ػرش جُٔلحمِس ذ٤ٖ جدجء ٛزٙ جُق٘حد٣ن ٝدسؾس ع٤وّٞ ٓ .2.3

 جُٔخحهش جُط٢ ضطؼشك ُٜح 

ع٤غؼ٠ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ُِكقٍٞ ػ٠ِ جػ٠ِ ػحتذ ٌٖٓٔ ضٞكشٙ فلوحش ٝف٘حد٣ن جعٞجم جُ٘وذ. ٓغ جالخز  ..2.0

 ذحالػطرحس جُطق٤٘ق جالتطٔح٢ٗ ُِطشف جُ٘ظ٤ش ك٢ ًَ فلوٚ

  ٣ٌٖٔ ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم ئدسجؼ جألٝسجم جُٔح٤ُس جُطح٤ُس مٖٔ جعطػٔحسجش جُق٘ذٝم0ال .2.00

 FUTURESجُؼوٞد جُٔغطور٤ِس .2.00.0

  OPTIONSػوٞد جُخ٤حسجش .2.00.2

 .ه٤ٞد أخشٟ ػ٠ِ أٗٞجع جألٝسجم جُٔح٤ُس جُط٢ ٣غطػٔش ذٜح جُق٘ذٝم ذال ٣ٞؾ  .2.02

ذك٤ع ال ٣طؿحٝص ٗغرس فٌٞى ف٘حد٣ن % ٖٓ فحك٢ ه٤ٔس أفُٞٚ ك٢ 25ُِق٘ذٝم جعطػٔحس ٓح ال ٣ض٣ذ ػٖ  ٣ٌٖٔ .2.03

 % ٖٓ فحك٢ ه٤ٔس أفٍٞ جُق٘ذٝم جُٔغطػٔش ذٚ..2

 صُِق٘ذٝم جُكقٍٞ ػ٠ِ ض٣َٞٔ هق٤ش جُٔذٟ )ذكذ أهق٠ ع٘ٚ( ٓطٞجكن ٓغ جُٔؼح٤٣ش جُؾشػ٤س ذٔح ال ٣طؿحٝ ٣كن .2.04

٣ٝغطػ٠٘ ٖٓ رُي  سٖٛ جفٍٞ جُق٘ذٝم ٓوحذَ ٛزج جُوشك. ْػ٠ِ إٔ ال ٣ط ،% ٖٓ فحك٢ جفٍٞ جُق٘ذٝم.0

ٓح ٣طْ جهطشجمٚ هشمحً قغ٘حً ٖٓ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ُطـط٤س هِرحش جالعطشدجد ػ٘ذٓح ال ضطٞكش ع٤ُٞس ًحك٤س ك٢ قغحخ 

 جُق٘ذٝم.

 ٚٓح ٗغرط جُٔؿٔٞػس ُ٘لظ ض٘ط٢ٔ ٓخطِلس ؾٜحش أٝ ٝجقذز ؾٜس ك٢ جعطػٔحسجش جُق٘ذٝم ٓؿٔٞع ضطؿحٝص إٔ ٣ؿٞص ال .2.05

 ٓغ جُٔرشٓس عٞم جُ٘وذ فلوحش ك٢ جالعطػٔحسجش ؾ٤ٔغ رُي ٣ٝؾَٔ جُق٘ذٝم، أفٍٞ ه٤ٔس فحك٢ ٖٓ 25%

 ؾٜحش أٝ ٝجقذ ؽخـ ػٖ جُٔح٤ُس جُقحدسز ٝجألٝسجم جُٔؿٔٞػس ُ٘لظ ض٘ط٢ٔ ٓخطِلس ؾٜحش أٝ ٝجقذ ٗظ٤ش هشف

 جُٔؿٔٞػس. ُ٘لظ ض٘ط٢ٔ ٓخطِلس ؾٜحش أٝ ٝجقذز ُذٟ ؾٜس جُر٤ٌ٘س ٝجُٞدجتغ جُٔؿٔٞػس ُ٘لظ ض٘ط٢ٔ ٓخطِلس

جُق٘ذٝم ٝع٤حعحش  ذأٛذجفٔحسجش جُق٘ذٝم ػ٠ِ ضٞص٣غ جُٔخحهش ذؾٌَ قزس ٝق٤ٌْ ٓغ ػذّ جالخالٍ جعطػ ضوّٞ .2.06

 .جُٔخحهش جُٔخطِلس ٓػ0َ جعؼحس جُلحتذز، ٓخحهش جالتطٔحٕ، ضوِرحش جعؼحس جُؼٔالش جُخجالعطػٔحس ٝٓشجػحز 
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جُٔخحهش ُِق٘ذٝم وح ُغ٤حعس ػ٘ذ جُكحؾس ٝٝكضوّٞ ضوّٞ ئدجسز جُٔخحهش ذٔشجهرس أدجء جُق٘ذٝم ػ٠ِ أعحط ع١ٞ٘ ٝ .2.03

ٝئدجسز جُق٘ذٝم ذـشك ضكو٤ن جالدجء جالٓػَ ُِق٘ذٝم ٓوحسٗس  ذطوذ٣ْ ضوش٣ش ئ٠ُ جإلدجسز جُؼ٤ِح ُٝؿ٘س جُٔخحهش

 ذذسؾس ٓخحهش جُط٢ ٣طؼشك ُٜح ٝذـشك قٔح٣س ٓقحُف جُٔغطػٔش٣ٖ.

 ،Dow Jones Sukuk Price Return Index ُِقٌٞى ؾٞٗض دجٝ ٓإؽششؽحد١ ُِق٘ذٝم ٛٞ عطجإل ٔإؽشجُ .2.00

جُٔو٤ٔس ذحُذٝالس جألٓش٢ٌ٣ ٝجُٔطٞجكوس ٓغ جُٔؼح٤٣ش جُؾشػ٤س ٖٓ  جُقٌٞى٣ٝخطـ ذو٤حط جُطـ٤شجش جُغؼش٣س ك٢ 

 .خالٍ جقطغحخ جُطـ٤ش ك٢ جعؼحس جُقٌٞى ك٢ ٜٗح٣س ج٤ُّٞ

جُؾشػ٤س  جُٔطٞجكوس ٓغ جُٔؼح٤٣ش ك٢ جُٔؾطوحش % ٖٓ ه٤ٔس فحك٢ أفُٞٚ.0ػٖ  ذجعطػٔحس ٓحال ٣ض٣ ِق٘ذٝمُ ٣ٌٖٔ .2.03

 جُشذف. ٓؼذٍٝضؾَٔ ٛزٙ جُٔؾطوحشا ػ٤ِٔحش جُٞػذ ٝػ٤ِٔحش ٓرحدُس ُِق٘ذٝم، ٝرُي ذـشك جُطكٞه. 

 اٌّخبطش اٌشئُسُخ ٌالسزثّبس فٍ اٌصٕذوق .3

ػشمس ُؼذد ٖٓ جُٔخحهش جُٔقحقرس عطٌٕٞ ػِٔحً ذإٔ أفٍٞ جُق٘ذٝم  طٞعوغطٟٞ جُٔخحهش ك٢ ٛزج جُق٘ذٝم ٓٓ .3.0

س جُط٢ ٣غطػٔش ك٤ٜح أفُٞٚ، ٝػ٠ِ جُٔغطػٔش إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ػِْ ذإٔ ه٤ٔس جُٞقذجش ُالعطػٔحس ك٢ جألعٞجم جُٔح٤ُ

جالعطػٔحس٣س ٣ٌٖٔ إٔ ض٘خلل ك٢ أ١ ٝهص، ٝال ٣ٌٖٔ ئػطحء أ١ ضأ٤ًذ ذإٔ ئعطشجض٤ؿ٤س جُق٘ذٝم جالعطػٔحس٣س عط٘لز 

 ذ٘ؿحـ أٝ ذإٔ جألٛذجف جالعطػٔحس٣س ع٤طْ ضكو٤وٜح. 

جُغحذن ُِٔإؽش جالعطشؽحد١ ال ٣ذالٕ ػ٠ِ ٓح ع٤ٌٕٞ ػ٤ِٚ أدجء جُق٘ذٝم ك٢  جألدجء جُغحذن ُِق٘ذٝم ٝجألدجء ئٕ .3.2

جُٔغطورَ. ًٔح إٔ ٛ٘حى ػذز ػٞجَٓ ضإغش ػ٠ِ أدجء جُق٘ذٝم، ٝعٞف ٣طـ٤ش عؼش ٝقذز جُق٘ذٝم ذقٞسز دٝس٣س 

أٝ ًٞجسظ ضرؼح ُطـ٤ش ظشٝف جُغٞم ٝجُغ٤حعس جُ٘وذ٣س أٝ ذلؼَ أ١ ضطٞسجش جهطقحد٣س، ع٤حع٤س، ٓح٤ُس، أٝ أ٤٘ٓس، 

 هر٤ؼ٤س أخشٟ.

مٔحٕ ُٔح٢ٌُ جُٞقذجش إٔ جالدجء جُٔطِن ُِق٘ذٝم أٝ أدجءٙ ٓوحسٗس ذحُٔإؽش جالعطشؽحد١ عٞف ٣طٌشس أٝ  ذال ٣ٞؾ .3.3

 ٣ٔحغَ جالدجء جُغحذن.

 جُٔغطػٔش٣ٖ إٔ ٣ٌٞٗٞج ػ٠ِ ػِْ ذإٔ جالعطػٔحس ك٢ جُق٘ذٝم ٤ُظ ٝد٣ؼس ُذٟ أ٣س ذ٘ي ٓك٢ِ. ػ٠ِ .3.4

، ٤ُٝظ ٛ٘حى أ١ مٔحٕ ٣وذّ ُِٔغطػٔش ال ذؾإٔ جُٔرِؾ جألف٢ِ جُٔغطػٔش ٝال ذؾإٔ زُِخغحس٣طؼشك جُق٘ذٝم  هذ .3.5

 أ٣س ػٞجتذ.

 جُٔخحهش جُشت٤غ٤س جُٔكطِٔس جُٔشضرطس ذحالعطػٔحس0 هحتٔس .3.6

 ٚحهجعطكو ػ٘ذ جألعحع٢ جُقيئػحدز ٓرِؾ  ٝ/أٝ فدكغ جُشذ ٢خلن ٓقذس جُقي ك٣ هذٓخحهش جالتطٔح0ٕ  .3.6.0

ضـ٤ش ُِٔقذس أٝ ضـ٤ش جُوٞز جُٔح٤ُس رُي، كإ  ئ٠ُ ذحإلمحكس. ٍٞ جُقيً٘ط٤ؿس ُِٔخحهش جُٔشضرطس ذأف

 ٓٔح ٣إغش ػ٠ِ جدجء جُق٘ذٝم ٝجعؼحس ٝقذجضٚ. ،٣إغشجٕ ػ٠ِ ه٤ٔس جُقي ُِقي جُطق٤٘ق جالتطٔح٢ٗ

ٓخحهش أعؼحس جُقشف0 جُطزذزخ ُغؼش فشف جُذٝالس ٓوحذَ جُؼٔالش جُٔك٤ِس ُِرِذجٕ جُٔغطػٔش ك٢  .3.6.2

ُٚ ضأغ٤ش ػ٠ِ جُؼٞجتذ  ٝٛزج جُطزذزخِٔس جُشت٤غ٤س ُٔح٢ٌُ جُٞقذجش ال ٣ٌٖٔ جُط٘رإ ذٚ، أفُٜٞح أٝ ٓوحذَ جُؼ

 ٓالى جُٞقذجش. ػ٠ِجالعطػٔحس٣س ُِق٘ذٝم ٝ

ذِيييييذ ٓيييييح  جأل٤٘ٓيييييس كييييي٢جُغ٤حعييييي٤س ٝجالهطقيييييحد٣س أٝ  ٝجالهطقيييييحد٣س0 ُاٝميييييحعجُٔخيييييحهش جُغ٤حعييييي٤س  .3.6.3

٣س كييي٢ رُيييي جُرِيييذ، ضيييأغ٤ش ًر٤يييش ػِييي٠ ُِٝطـ٤يييشجش جُط٘ظ٤ٔ٤يييس أٝ جُنيييش٣ر٤س أٝ ضـ٤يييش جُغ٤حعيييس جالهطقيييحد

ٝعييي٤ٌٕٞ ُيييزُي ضيييأغ٤ش ًر٤يييش ػِييي٠ جُرِيييذجٕ جُٔك٤طيييس أٝ جُٔشضرطيييس ذيييٚ. جعيييٞجم جُغيييٞم كييي٢ رُيييي جُرِيييذ ٝ

 جعطػٔحسجش جُق٘ذٝم ك٢ ضِي جالعٞجم.
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ٓخحهش جُؾشًس جُٔقذسز0 ضطأغش ه٤ٔس جُٞسهس جُٔح٤ُس ؾشجء أ١ ضـ٤شجش ضطشأ ػ٠ِ جُٞمغ جُٔح٢ُ ُِؾشًس  .3.6.4

٣ٝطحٍ ٛزج جُطأغ٤ش فحك٢ جفٍٞ جُق٘ذٝم ك٢ قحٍ ضأغشش جالٝسجم  ؾشًحش جُطحذؼس ُٜح.جُٔقذسز أٝ جُ

 جُٔح٤ُس جُط٢ ٣ٔطٌِٜح ذٔػَ ٛزٙ جُطـ٤شجش.

 جعطذػحء ٣ط٤ف ُِٔقذس خ٤حسجُق٘ذٝم ط٢ ٣غطػٔش ذٜح هذ ضطنٖٔ ذؼل جُقٌٞى جُٓخحهش جالعطذػحء0  .3.6.5

ؼشك جُق٘ذٝم ئ٠ُ ٓخحهش ٣ٖٝٓ ؽإٔ رُي إٔ  عطكوحم جُوح٤ٗٞٗس،جال ئػحدز ؽشجء جُٞسهس جُٔح٤ُس هرَ ٓذز

ٝعططأغش ػٞجتذ جُق٘ذٝم ك٢ قحٍ جمطش  .ى ذؼٞجتذ ٓٔحغِسذٚ فٌٞ شال ضطٞكٝهص  ٢عطػٔحس كالئػحدز ج

ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ٝ/أٝ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ٖٓ جُرحهٖ ج٠ُ جالقطلحظ ذحُ٘وذ٣س ُلطشز جهٍٞ ٖٓ جُٔطٞهغ أٝ 

 جالعطػٔحس ك٢ فٌٞى ذؼٞجتذ جهَ جُٔطٞهغ.

٣ِطيييييضّ ٓيييييذ٣ش جُقييييي٘ذٝم ٝٓيييييذ٣ش جُقييييي٘ذٝم ٓيييييٖ جُريييييحهٖ جُؾيييييشػ٤س0 جالُطيييييضجّ ذحُٔؼيييييح٤٣ش حهش ٓخيييي .3.6.6

ٓٔيييح ٣وِيييَ ٓيييٖ  جُطييي٢ ض٘طرييين ػ٤ِٜيييح جُٔؼيييح٤٣ش جُؾيييشػ٤سعيييطػٔحسجش جالٓيييٖ  زٓكيييذٝدكييي٢ كثيييس عيييطػٔحس ذحال

ٝ/أٝ ٓييييذ٣ش رُييييي ٣لييييشك ػِيييي٠ ٓييييذ٣ش جُقيييي٘ذٝم  ًٔييييح إٔ. ًر٤ييييشض٣ٞ٘ييييغ أفييييٍٞ جُقيييي٘ذٝم ذؾييييٌَ 

أ١ أفيييٍٞ كييي٢ جُقييي٘ذٝم ػ٘يييذ خشٝؾٜيييح ػيييٖ جُٔؼيييح٤٣ش جُؾيييشػ٤س كييي٢ ذ٤يييغ جُقييي٘ذٝم ٓيييٖ جُريييحهٖ 

 .ضإغش ػ٠ِ جدجء جُق٘ذٝم ٝجعؼحس ٝقذجضٚأعشع ٝهص ٓٔح ٣إد١ ج٠ُ خغحتش 

ٝٛييي٢  ،٣غيييطػٔش ك٤يييٚ جُقييي٘ذٝم جألدٝجش جُطييي٢ٓخيييحهش جُغييي٤ُٞس0 ٛييي٢ ٓخيييحهش جٗخليييحك جُغييي٤ُٞس كييي٢  .3.6.3

كيي٢ جُقييٌٞى ُييذ٣ٜح عييٞم ًييٕٞ جعييطػٔحسجش جُقيي٘ذٝم كيي٢ ٛييزج جُ٘ييٞع ٓييٖ جُقيي٘حد٣ن ح٤ُييس ٓخييحهش ػ

، ٝعييي٤إغش رُيييي ػِييي٠ غح٣ٞٗيييس ٓكيييذٝدز ٓٔيييح ٣يييإغش ػِييي٠ ئٌٓح٤ٗيييس ضغييي٤٤َ ؾيييضء ٓيييٖ أفيييٍٞ جُقييي٘ذٝم

ػِييي٠ جعيييطػٔحسجضٚ  شهيييذسز جُقييي٘ذٝم ػِييي٠ جالعيييطكٞجر ٝجُطخيييحسؼ ٝضِر٤يييس هِريييحش جالعيييطشدجد ٓٔيييح عييي٤إغ

  ٝجعؼحس ٝقذجضٚ.

٣يييّٞ ضوييي٣ْٞ ٝجقيييذ ػيييٖ ٗغيييرس  كييي٢ قحُيييس ص٣يييحدز هِريييحش جالعيييطشدجد كييي٢ٓخيييحهش جالعيييطشدجدجش جٌُر٤يييشز0  .3.6.0

قطيي٠ ٗوطييس جُطويي٣ْٞ  ضأؾ٤ييَ ذؼييل هِرييحش جالعييطشدجد عيي٤طْه٤ٔييس أفييٍٞ جُقيي٘ذٝم  فييحك٢ % ٓييٖ.0

ٝعيييططأغش ه٤ٔيييس جُٞقيييذجش جُٔغيييطشدز جُٔإؾِيييس كييي٢ ٛيييزٙ جُكحُيييس ذيييحُطـ٤ش كييي٢ عيييؼش جُٞقيييذز ذييي٤ٖ  .جُطح٤ُيييس

 ٗوطط٢ جُطو٣ْٞ.

أٝ جُطؼ٤ِٔيييحش أٝ جُطـ٤يييش كييي٢  فٝ جُِيييٞجتأ شأٝ جُطؾيييش٣ؼحكييي٢ قيييحٍ ضـ٤يييش جألٗظٔيييس جُٔخيييحهش جُ٘ظح٤ٓيييس0  .3.6.3

٤٘طؽ ػيييٖ ٛيييزج جُطـ٤٤يييش جضخيييحر ذؼيييل جإلؾيييشجءجش جُطييي٢ ضيييإغش ػِييي٠ عيييجُويييٞج٤ٖٗ ٝجُطؾيييش٣ؼحش جُنيييش٣ر٤س 

 أدجء جُق٘ذٝم أٝ ضؼشك جُق٘ذٝم ئ٠ُ ضكَٔ خغحتش ٓٔح ٣إغش عِر٤ح ػ٠ِ عؼش جُٞقذز 

دسؾييس ٖ ضكو٤يين ٓييٖ ؿ٤ييش جٌُٔٔييٌٕٞ عيي٤جُغييٞم  ٝأقييٞجٍكيي٢ ظييَ ذؼييل ظييشٝف ٓخييحهش جُطش٤ًييض0  ..3.6.0

 .عييييطػٔحسجشجالض ٤يييئُخييييحهش ضشًُطؼييييش٣ل جُقيييي٘ذٝم ٓٔييييح ٣ييييإد١  ُِقيييي٘ذٝم، جُط٣ٞ٘ييييغ جُٔغييييطٜذكس

ٝذحُطييييح٢ُ ضطييييأغش جعييييطػٔحسجش جُقيييي٘ذٝم ذطزذييييزذحش عييييٞم ٓح٤ُييييٚ جٝ ٓ٘طوييييس ؾـشجك٤ييييس أٝ أفييييَ ٓييييح٢ُ 

 أًػش ٖٓ ؿ٤شٙ ٣ٝإغش رُي ػ٠ِ عؼش ٝقذجش جُق٘ذٝم.  

 جالؾييييشجءجشكيييي٢  هقييييٞسكيييي٢ قييييحٍ قييييذٝظ قيييي٘ذٝم ططأغش ػٞجتييييذ جُعيييي ٝضؾييييـ٤ِ٤س0 ٓخييييحهش ضو٤٘ييييس .3.6.00

ضطييأغش ًٔييح . / أٝ جالهييشجف جُخحسؾ٤ييسٝ جالكييشجدهرييَ  ٓييٖٜييح جضرحػ ػييذّكيي٢ قييحٍ  جٝ جُذجخ٤ِييسٝجالٗظٔييس 

ػ٤يييٞخ جالضقيييحالش، ٝجألؾٜيييضز ٝجُٔؼيييذجش ٝٗظيييْ جُٔؼِٞٓيييحش، أٝ  ػٞجتيييذ جُقييي٘ذٝم ٗط٤ؿيييس ػٞجتييين جٝ

٘ييي٢، عيييٞجء أًيييحٕ ؾضت٤يييحً أّ ٤ًِيييحً، ٓٔيييح ٣يييإغش ٝجُٜؿيييّٞ ذحُرشٓؿ٤يييحش جُخر٤ػيييس، أٝ جُؼطيييَ جُل جالخطيييشجم

 ػ٠ِ عؼش جُٞقذز ذحُق٘ذٝم

 جُؼالهيييسٓخيييحهش جُخالكيييحش جُوح٤ٗٞٗيييس0 كييي٢ قيييحٍ ٗؾيييٞء خالكيييحش هح٤ٗٞٗيييس ذييي٤ٖ ج١ ٓيييٖ جالهيييشجف رجش  .3.6.02

٤إد١ رُييييي ئُيييي٠ ضؼطييييَ ذؼييييل جػٔييييحٍ عييييذحُقيييي٘ذٝم أٝ ذيييي٤ٖ جُقيييي٘ذٝم ٝأ١ ٓييييٖ ٛييييزٙ جألهييييشجف 

 عؼش ٝقذجضٚ. ٤إغش رُي عِر٤حً ػ٠ِعجُق٘ذٝم ٝذحُطح٢ُ 
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ٓخحهش ضنحسخ جُٔقحُف0 هذ ٣٘ؾأ ضنحسخ ٓقحُف ذ٤ٖ ٓقحُف ٓذ٣ش جُق٘ذٝم أٝ جألهشجف رجش  .3.6.03

 ٕ أ١ ضنحسخ ك٢، ػِٔحً ذأك٢ جُق٘ذٝم أغ٘حء جُو٤حّ ذادجسز جُق٘ذٝم غطػٔش٣ٖجُؼالهس ٝٓقحُف جُٔ

ش ججعطػٔحسػ٠ِ  رحً ٤إغش عِعٖٓ هذسز ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ػ٠ِ أدجء ٜٓحٓٚ ذؾٌَ ٓٞمٞػ٢  ذجُٔقحُف ٣ك

 جُق٘ذٝم ٝأدجتٚ.

ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ٖٓ جُرحهٖ ئٕ ػذّ هذسز ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ٝ/أٝ ٓخحهش جالػطٔحد ػ٠ِ جُٔٞظل٤ٖ جُشت٤غ0ٖ٤٤  46.6.36

كوذجٕ  أٝ ت٤غ٤٤ٖجُش ٞظل٤ٖجُٔأٝ أ١ ٖٓ جألهشجف جُخحسؾ٤س ػ٠ِ جُٔكحكظس ػ٠ِ أٝ جعطوطحخ /ٝ

 جالعطشجض٤ؿ٤سػ٠ِ ض٘ل٤ز  ٝمٓذ٣ش جُق٘ذ ٤إغش ػ٠ِ هذسزعْٜٓ٘  أ١جُٔٞظل٤ٖ جُشت٤غ٤٤ٖ جُؼح٤ِٖٓ ُذٟ 

 .عؼش جُٞقذز ك٢ جُق٘ذٝمػ٠ِ ٣إغش عِر٤ح ٝذحُطح٢ُ  ػ٠ِ ه٤ٔس جالعطػٔحس٤إغش ذذٝسٙ ععطػٔحس٣س ٓٔح جال

ٓخحهش جالعطػٔحس ك٢ ف٘حد٣ن جعطػٔحس٣س0 ٣طؼشك جُق٘ذٝم ُؿ٤ٔغ جُٔخحهش جُط٢ ضطؼشك ُٜح  46.6.36

 س عِر٤س ضطحٍ جعؼحس ٝقذجضٚ.جُق٘حد٣ن جُط٢ ٣غطػٔش ذٜح ٝٓح ٣٘طؽ ػٜ٘ح ٖٓ جغح

جُقٌٞى جُـ٤ش ٓق٘ل0ٚ عٞف ٣غطػٔش جُق٘ذٝم ك٢ جُقٌٞى جُـ٤ش ٓق٘لس جتطٔح٤ٗحً جالعطػٔحس ك٢ ٓخحهش  .3.6.06

ٝػ٠ِ  ٝ/ أٝ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ٖٓ جُرحهٖ ٓؼطٔذجً ػ٠ِ جُطك٤َِ ٝجُركع جُز١ ٣وّٞ ذٚ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم

 ُطو٤٤ْج ال ضٞؾـذ مـٔحٗحش ذـإٔ ٛـزجٝ. حقس ُٜٔحذ٘حءجً ػ٠ِ جُٔؼِٞٓحش جُٔط جالتطٔح٢ٗ جُذجخ٢ِ ٔحضو٤٤ٜٔ

جُقٌٞى  ٛزُٙٔقذس١  جُٔح٤ُس٤إغش أ١ ضشجؾغ ك٢ جُٔشجًض ع٣ٝؼٌظ ًَ ػٞجَٓ جُٔخحهش جُٔطٞهؼس. 

 .جُق٘ذٝم ٝقذجش جعؼحسٓٔح ٣إغش ػ٠ِ  ه٤ٔطٜح ػ٠ِ

ش جالعطػٔحس٣س ق٤ع ضشضرو أعؼحس جُلحتذز ػٔٞٓح ذؼالهس ػٌغ٤س ٓغ ضو٤٤ْ جُٔ٘طؿحٓخحهش جعؼحس جُلحتذز0  .3.6.03

ػشمس ُطـ٤شجش عِر٤س ك٢ جُقٌٞى ٝف٘حد٣ن جُقٌٞى عطػٔحسجش جُق٘ذٝم جٕ رجش جُؼٞجتذ جُػحذطس، كا

جالعٞجم. ًٔح إٔ جعطػٔحسجش جُق٘ذٝم ك٢ ػ٤ِٔحش ٝف٘حد٣ن جُٔشجذكس جُلحتذز ك٢  ذغرد ٓؼذالش

ؼحً ُزُي ٓٔح ع٤إغش ػ٠ِ ٝفلوحش جعٞجم جُ٘وذ ٓؼشمس ج٣نحً ُطوِرحش جعؼحس جُلحتذز ٝجٗخلحك ػٞجتذٛح ضر

 ه٤ٔس جُٞقذز ك٢ جُق٘ذٝم.

ٓخحهش جُطغ٣ٞس0 ك٢ جُـحُد ال ٣طْ ضذجٍٝ جُقٌٞى ٝٝقذجش ف٘حد٣ن جُقٌٞى ٝػ٤ِٔحش جُٔشجذكس   .3.6.00

م جُ٘وذ ك٢ عٞم ٓح٤ُس ٓ٘ظٔس، ٌُٖٝ ضطْ جُٔطحؾشز ذٜح جعٞج فلوحشٝٝقذجش ف٘حد٣ن جُٔشجذكس ٝٓؼظْ 

ٝٓػَ ٛزٙ جُٔؼحٓالش ضطغْ ذذسؾس جػ٠ِ ٖٓ ٓخحهش  ػٖ هش٣ن جُطلحٝك جُٔرحؽش ٓغ هشف ٗظ٤ش.

جُطغ٣ٞس ٓوحسٗس ذأدٝجش جالعطػٔحس جُط٢ ٣طْ ضذجُٜٝح ك٢ عٞم ٓح٤ُس ٓ٘ظٔس، ٝك٢ قحٍ قذٝظ ج١ ضأخ٤ش أٝ 

 .٤إغش رُي عِرحً ػ٠ِ جعؼحس ٝقذجش جُق٘ذٝمعخطأ ك٢ ػ٤ِٔحش جُطغ٣ٞس 

ٞد جُٔؾطوحش ٝرُي ُقؼٞذس ضو٤٤ْ جالفٍٞ جُٔؾطوحش0 ٣قؼد ك٢ جُـحُد ضكذ٣ذ جُغؼش جُكو٤و٢ ُؼو ٓخحهش .3.6.03

 ٝك٢ ػوذ ٌَُ جُض٤٘ٓس جُو٤ٞد ضكذ٣ذ ٓخحهش جُق٘ذٝم ع٤طكَٔ رُي ج٠ُ ذحإلمحكسجُط٢ ضٔػِٜح ٛزٙ جُؼوٞد، 

 .ٝقذجضٚ ٝجعؼحس جُق٘ذٝم جفٍٞػ٠ِ  رُي ٤إغشع خغحسز ج١ قذٝظ قحٍ

ئال أٗٚ هذ ٣ٌٕٞ ٌِٓلحً ٝؿ٤ش  ٓخحهش جُطكٞه0 ٣غطخذّ جُطكٞه ًأدجز ضٞجصٕ ك٢ ٓٞجؾٜس ضوِرحش جالعؼحس ..3.6.2

مشٝس١ ك٢ قحٍ ػذّ قذٝظ ضوِرحش ك٢ جالعؼحس ٝهذ ٣كشّ جُق٘ذٝم ٖٓ جالعطلحدز ٝضكو٤ن ذؼل 

 جالسذحـ ك٢ قحٍ جضؿٜص جالعؼحس ُِؿحٗد جال٣ؿحذ٢ ٓٔح ع٤إغش ػ٠ِ جعؼحس جُٞقذجش.
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ك٢ ج١ عؼحس جُلحتذز ػ٠ِ ض٣َٞٔ، هذ ضشضلغ ضٌح٤ُق جُط٣َٞٔ ٝأجُق٘ذٝم ك٢ قحٍ ققٍٞ ٓخحهش جُط0َ٣ٞٔ  .3.6.20

سذحـ جُق٘ذٝم، ًٔح إٔ ج١ ضأخ٤ش ك٢ عذجد دكؼحش جُط٣َٞٔ جُٔطِٞذس هذ ٤إغش ػ٠ِ ػٞجتذ جعٓٔح ٝهص 

٣طشضد ػ٤ِس سعّٞ جمحك٤ٚ ٝهذ ٣نطش ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ُطغ٤٤َ ذؼل جالعطػٔحسجش ُٔٞجؾٜس جُٔطِٞذحش 

 ٓٔح ع٤إغش عِرح ػ٠ِ جعؼحس ٝقذجش جُق٘ذٝم.

جُ٘وذ٣س0 ٢ٛٝ جُٔخحهش جُ٘حضؿس ػٖ ضزذزخ جُذكؼحش جُ٘وذ٣س ُِقٌٞى جُط٢ ٓخحهش ضزذزخ جُطٞص٣ؼحش  .3.6.22

٣غطػٔش ذٜح جُق٘ذٝم ٝجُط٢ هذ ض٘طؽ ػٖ ضـ٤ش جعؼحس جُلحتذز أٝ ج٣س ػٞجَٓ جخشٟ ضإغش ػ٠ِ جُقي أٝ 

 ٤إغش ذحُطح٢ُ ػ٠ِ ٓوذجس جُطٞص٣ؼحش جُ٘وذ٣س ػ٠ِ قِٔس جُٞقذجش ذحُق٘ذٝمعجُٔقذسز ُٚ، ٓٔح  جُؿٜس

صٍ الجُرشج٤ًٖ ٝجُضٓػَا ٣ٌٖٔ جُغ٤طشز ػ٤ِٜح جُط٢ ال جٌُٞجسظ جُطر٤ؼ٤س جسظ جُطر٤ؼ٤س0 ئٕ ٓخحهش جٌُٞ .3.6.23

 جالهطقحد١ػ٠ِ جُوطحع عِرحً قٞجٍ جُؿ٣ٞس ضإغش جألك٢  ٝجالخطالكحش جُكحدزػحف٤ش ٝجُل٤نحٗحش جألٝ

 ٝقذجضٚ. ػ٠ِ أعؼحس٤إغش رُي ذؾٌَ عِر٢ ػ٠ِ جعطػٔحسجش جُق٘ذٝم ٝذحُطح٢ُ ٝعا ٝجالعطػٔحس١

ٓخحهش مش٣ر٤س0 هذ ٣إد١ كشك جُنشجتد ٜٝٓ٘ح مش٣رس جُو٤ٔس جُٔنحكس، ج٠ُ ضأغش جُشعّٞ ٝجُٔقحس٣ق  .3.6.24

ٝجُطٌح٤ُق جألخشٟ جُٔشضرطس ذادجسز جُق٘ذٝم ًٝزُي ضأغش جُطٞص٣ؼحش جُٔكطِٔس ُِٔغطػٔش٣ٖ، ق٤ع ضإد١ 

م. ٝٝكوحً ُاٗظٔس ٛزٙ جُنشجتد جُط٢ ٣طْ كشمٜح ئ٠ُ جٗخلحك جُؼٞجتذ جُٔشضرطس ذحالعطػٔحس ك٢ جُق٘ذٝ

ٝجُِٞجتف رجش جُؼالهس، كاٗٚ ك٢ قحٍ جإلخالٍ ذأ١ ٖٓ ٛزٙ جالُطضجٓحش جُٔلشٝمس رجش جُؼالهس ذنش٣رس 

  جُو٤ٔس جُٔنحكس كإ رُي عٞف ٣إد١ ئ٠ُ كشك ؿشجٓحش ٓح٤ُس ٝػوٞذحش ٗظح٤ٓس أخشٟ. 

جدز ٓخييييحهش ضؼييييزس جفييييذجس ضو٤يييي٤ْ ألفييييٍٞ جُقيييي٘ذٝم0 كيييي٢ قحُييييس ٝهييييٞع قييييٞجدظ خحسؾييييس ػييييٖ جالس .3.6.25

جُطييي٢ ٣غيييطػٔش ك٤ٜيييح جُقييي٘ذٝم، جٝ قيييذٝظ ظيييشٝف هيييحٛشز ع٤حعيييس جٝ ٓ٘حخ٤يييس جٝ أ٣يييس  ذحألعيييٞجمضطؼِييين 

جُقيييي٘ذٝم ضو٤يييي٤ْ جعييييطػٔحسجضٚ ٝذحُطييييح٢ُ جفييييذجس عييييؼش  ٣٠طؼييييزس ػِييييظييييشٝف جعييييطػ٘حت٤س جخييييشٟ، كوييييذ 

 ضكص ٛزٙ جُظشٝف.  ُِٞقذز

تطٔح٢ٗ ُطخل٤ل جُطق٤٘ق ٓخحهش خلل جُطق٤٘ق جالتطٔح0٢ٗ ئٕ أ١ ضـ٤٤ش ضوّٞ ذٚ ًٝحالش جُطق٤٘ق جال .3.6.26

٤إغش عِرحً ػ٠ِ ه٤ٔس جالعطػٔحسجش عجالتطٔح٢ٗ ألدٝجش جُذخَ جُػحذص أٝ ٓقذس٣ٜح أٝ جُطشف جُ٘ظ٤ش 

 ٝذحُطح٢ُ ػ٠ِ عؼش جُٞقذز ذحُق٘ذٝم.

ٝسجم جألعٞجم جُٔح٤ُس أٝ أقذ أٝ ؾ٤ٔغ جألٓخحهش ضؼ٤ِن جُطذج0ٍٝ هذ ٣طْ ضؼ٤ِن جُطذجٍٝ ك٢ أقذ أٝ ؾ٤ٔغ  .3.6.23

 ٝذحُطح٢ُ ٣لوذ جالضقحٍ،أٝهذ ٣كقَ ػطَ ك٢ أٗظٔس ٝؽرٌحش  ،٣ؼَٔ/٣غطػٔش ذٜح جُق٘ذٝمجُٔح٤ُس جُط٢ 

أٝ ٝ/ذؾٌَ ده٤ن  جفٍٞ جُق٘ذٝمُوذسز ػ٠ِ ضو٤٤ْ ٝ/أٝ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ٖٓ جُرحهٖ جٓذ٣ش جُق٘ذٝم 

 .ٓٔح ٣إغش عِرح ػ٠ِ أفٍٞ جُق٘ذٝمجالفٍٞ جُوذسز ػ٠ِ ضغ٤٤َ ٛزٙ 

رجش جُطق٤٘ق جُقٌٞى ضطنٖٔ طق٤٘ق جالتطٔح٢ٗ جُٔ٘خلل0 ٓخحهش جالعطػٔحس ك٢ جُقٌٞى رجش جُ .3.6.20

أًػش ضوِرًح ذغرد  جُقٌٞىٛزٙ طٌٕٞ ه٤ٔس ًٔح ع ،ٓخحهش أًرش ذحُطخِق ػٖ جُذكغ جالتطٔح٢ٗ جُٔ٘خلل

ػ٠ِ  ش، ٓٔح ٣إغأٝ جُططٞسجش جُغ٤حع٤س أٝ جُط٘ظ٤ٔ٤س أٝ جُغٞه٤س أٝ جالهطقحد٣سٝ/ص٣حدز جُكغحع٤س ُِٔقذس 

 ٢ ٛزٙ جُقٌٞى.جعطػٔحسجش جُق٘ذٝم ك
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 ِؼٍىِبد ػبِخ .4

جُز٣ٖ  جُك٤ٌٓٞسٝؽرس  ٝجُك٤ٌٓٞس جُخحفسجُق٘ذٝم ٓالتْ ُِٔغطػٔش٣ٖ جألكشجد ٝجُؾشًحش ٝجُٔإعغحش ٛزج  .4.0

 جُٔخحهش. ٝٓطٞعطس جُٔذٟ ه٣ِٞس جالعطػٔحسجش٣لنِٕٞ 

 جعطالّ و٤سأق ضٌٕٞ إٔ ػ٠ِ ،ع٣ٞ٘حً  ض٤ٖجُ٘وذ٣س ػ٠ِ جُٔغطػٔش٣ٖ ٓش ذقشف جُطٞص٣ؼحشٓذ٣ش جُق٘ذٝم  ٣وّٞ .4.2

د٣غٔرش ٖٓ ٝؽٜش  ٤ٗٞ٣ٖٞٓ ؽٜش  ضؼحَٓ ٣ٍّٞٝ أ ذطحس٣خ جُق٘ذٝم عؿالش ك٢ جُٔغؿ٤ِٖ ُِٔغطػٔش٣ٖ جُطٞص٣ؼحش

جُغؼٞد٣س جالػالٕ ػٖ ٛزٙ جُطٞص٣ؼحش ك٢ جُٔٞهغ جالٌُطش٢ٗٝ ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم ُِٝغٞم جُٔح٤ُس  ع٤طْٝ .ًَ ػحّ

خالٍ ػؾشز أ٣حّ ػَٔ ذؼذ ضحس٣خ  جُق٘ذٝم ٓذ٣ش ذُٟ قغحذٚ ك٢ ٓغطػٔش ذٌَ جُخحفس جألسذحـ ئ٣ذجعٝ )ضذجٍٝ(

ٓ٘حعرحً ُٔقِكس  ٙٓح ٣شجُٝٔذ٣ش جُق٘ذٝم جُكن ك٢ ص٣حدز جُطٞص٣ؼحش قغد ضٞجكشٛح ٝقغد  جألسذحـ جعطالّ أقو٤س

 .قِٔس جُٞقذجش

 جُغحذن ُِق٘ذٝم0 جالدجء .4.3

غ جالٌُطش٢ٗٝ ُؾشًس جُؿض٣شز جُؿ٤ٔغ ٖٓ خالٍ جُٔٞه الهالعٓطحقس عطٌٕٞ ػِٔحً ذإٔ ضوحس٣ش جُق٘ذٝم ، ال٣٘طرن

 جُٔح٤ُس. ُاعٞجم

 ٓح٢ٌُ جُٞقذجش قوٞم .4.4

ضٌٕٞ جُٞقذجش جُٔؾطشى ك٤ٜح ٌِٓحً ُٔحُي جُٞقذجش جُٔكطَٔ ػ٘ذ ض٘ل٤ز هِد جالؽطشجى ك٢ ٣ّٞ جُطؼحَٓ  .4.4.0

 جُطح٢ُ ُِٔٞػذ جُٜ٘حت٢ ُطوذ٣ْ هِرحش جالؽطشجى ٝجالعطشدجد

ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ ال  –ذحُٞقذجش ذٔح ك٢ رُي  ٣كن ُٔحُي جُٞقذجش ٓٔحسعس ؾ٤ٔغ جُكوٞم جُٔشضرطس .4.4.2

 قن جُطق٣ٞص ك٢ جؾطٔحػحش ٓح٢ٌُ جُٞقذجش. –جُكقش 

٣كن ُٔحُي جُٞقذجش جُكقٍٞ ػ٠ِ ٗغخس ٓكذغس ٖٓ ٓغط٘ذجش جُق٘ذٝم )جُؾشٝه ٝجألقٌحّ ٝٓزًشز  .4.4.3

ٔح٤ُس جُٔؼِٞٓحش ِٝٓخـ جُٔؼِٞٓحش جُشت٤غ٤س( ٝجُكقٍٞ ػ٠ِ جُطوحس٣ش جُشذؼ٤س ٝجُغ٣ٞ٘س ٝجُوٞجتْ جُ

 ٓشجًض جالعطػٔحس أقذػرش جُٔٞهغ جالٌُطش٢ٗٝ ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم جٝ ػرش ص٣حسز دٕٝ ٓوحذَ ُِق٘ذٝم 

ػ٤ِس  صٓح ٗق٣كن ُٔحُي جُٞقذجش جُكقٍٞ ػ٠ِ جؽؼحس ذحُطـ٤٤شجش ػ٠ِ جُق٘ذٝم ٝٓغط٘ذجضٚ قغد  .4.4.4

  ٝالتكس ف٘حد٣ن جالعطػٔحس. ؽشٝه ٝجقٌحّ جُق٘ذٝم

 06 ػ٤ِٚ جُر٘ذ ـٓح ٗذكغد  جُؾٌحٟٝؿس شجءجش جُخحفس ذٔؼح٣ُكن ُٔحُي جُٞقذجش جُكقٍٞ ػ٠ِ جإلؾ .4.4.5

  ٖٓ ٓزًشز جُٔؼِٞٓحش. 

ٖٓ  ٣06كن ُٔحُي جُٞقذجش هِد ػوذ جؾطٔحع ٓالى ٝقذجش ذكغد جُؾشٝه جُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜح ك٢ جُر٘ذ  .4.4.6

 ٓزًشز جُٔؼِٞٓحش.

 أ١ قوٞم أخشٟ ضوشٛح جألٗظٔس ٝجُِٞجتف جُط٘ل٤ز٣س ٝجُطؼح٤ْٓ جُقحدسز ػٖ ج٤ُٜثس .4.4.3

ٓحُي جُٞقذجش ٓغإٝالً ػٖ د٣ٕٞ  ٕال ٣ٌٞػذج خغحسز ٓحُي جُٞقذجش العطػٔحسٙ ك٢ جُق٘ذٝم أٝ ؾضء ٓ٘ٚ،  ك٤ٔح .4.5

 ٝجُطضجٓحش جُق٘ذٝم

 جُق٘ذٝم0 ئٜٗحء .4.6

ال ٣كن ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم ئٜٗحء جُق٘ذٝم ذؼذ ئؽؼحس ج٤ُٜثس ٝٓح٢ٌُ جُٞقذجش ًطحذ٤حً ذشؿرطٚ ك٢ رُي هرَ ٓذز  .4.6.0

 ضٓغ جٜٗحء جُق٘ذٝم ك٤ٚ.٣ٞٓحً ٖٓ جُطحس٣خ جُٔ 20ػٖ  َضو
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ٓال٤٣ٖ لاير عؼٞد١، ك٤ؿد ػ٠ِ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم  .0ئرج ًحٕ فحك٢ ه٤ٔس جفٍٞ جُق٘ذٝم ٣وَ ػٖ  .4.6.2

أؽٜش ٖٓ ضحس٣خ جالؽؼحس ك٢ قحٍ جعطٔش فحك٢ ه٤ٔس جفٍٞ  6ئؽؼحس ج٤ُٜثس كٞسجً ٝئٜٗحء جُق٘ذٝم ذؼذ 

ٛزج جُٔططِد قط٠ ضحس٣خ  ػِٔحً ذأٗٚ ٣ٞؾذ ئػلحء ٖٓ ٓال٤٣ٖ لاير عؼٞد١. .0جُق٘ذٝم أهَ ٖٓ 

 جُقحدس ػٖ ٤ٛثس جُغٞم جُٔح٤ُس. 0/6/3333/00ّ قغد جُطؼ٤ْٔ سهْ ؿ/0/2.20./0.

ٓكلظس جُق٘ذٝم ٝضٞص٣غ  ٝرُي ذطقل٤س جٗطٜحت٣ٚرذأ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ذاؾشجءجش ضقل٤س جُق٘ذٝم كٞس  .4.6.3

جُؼالهس( ػ٠ِ قق٤ِس جُطقل٤س )ذؼذ خقْ جُطضجٓحش جُق٘ذٝم ٝسعّٞ جإلدجسز ٝجُٔقحس٣ق جألخشٟ رجش 

 جُٔغطػٔش٣ٖ ػ٠ِ أعحط ٗغر٢ قغد ػذد جُٞقذجش جالعطػٔحس٣س جُط٢ ٣ٌِٜٔح ًَ ٓغطػٔش

ك٢ ٓٞهؼٚ جالٌُطش٢ٗٝ ٝجُٔٞهغ جالٌُطش٢ٗٝ ُِغٞم جُٔح٤ُس ػٖ جٗطٜحء ٓذز  ذحإلػال٣ٕوّٞ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم  .4.6.4

 جُق٘ذٝم ٝٓذز ضقل٤طٚ.

٣ٝوش رًشٙ مٖٔ ع٤حعحش جالعطػٔحس ٝٓٔحسعحضٚ ذكغد ٓح ضْ جعطػٔحسجش جُق٘ذٝم ػ٠ِ ضٞص٣غ جُٔخحهش  ضوّٞ .4.3

 ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ذٞؾٞد آ٤ُس دجخ٤ِس ُذٟ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ُطو٣ْٞ جُٔخحهش جُٔطؼِوس ذأفٍٞ جُق٘ذٝم.

 ِمبثً اٌخذِبد واٌؼّىالد واالرؼبة .5

 ًٔوحذَ ُِخذٓحش جُط٢ ضوذّ 0ُٚ أفُٞٚجُق٘ذٝم جُشعّٞ ٝجُٔذكٞػحش جُطح٤ُس ٖٓ  ٣ذكغ .5.0

% ع٣ٞ٘ح ٖٓ فحك٢ ه٤ٔس أفٍٞ 65..غ جُق٘ذٝم ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم سعّٞ ئدجسز ذٞجهغ ٣ذك سعّٞ جإلدجسز0 .5.0.0

 ع١ٞ٘ جُق٘ذٝم ضكغد ػ٠ِ أعحط ٢ٓٞ٣ ٝضذكغ ػ٠ِ أعحط سذغ

% ع٣ٞ٘ح ٖٓ ئؾٔح٢ُ ه٤ٔس 5... ذ٘غرس سعّٞ أ٤ٖٓ جُكلع0 ٣ذكغ جُق٘ذٝم ئ٠ُ أ٤ٖٓ جُكلع سعٞٓحً  .5.0.2

سذغ كغد ٛزٙ جُشعّٞ ٝضذكغ ػ٠ِ أعحط دٝالس جٓش٢ٌ٣ ٌَُ ػ٤ِٔس، ض .2ج٠ُ  ذحإلمحكسجألفٍٞ، 

 .ع١ٞ٘

% ع٣ٞ٘ح ٖٓ فحك٢ ه٤ٔس 3...سعّٞ جُٔذ٣ش جإلدجس0١ ٣ذكغ جُق٘ذٝم ئ٠ُ جُٔذ٣ش جإلدجس١ سعٞٓح ذ٘غرس  .5.0.3

دٝالس جٓش٢ٌ٣(  ..3,5ؽٜش٣حً ُِغطس أؽٜش جأل٠ُٝ، ٝ)دٝالس جٓش٢ٌ٣(  ...,3جألفٍٞ ٝذكذ أد٠ٗ )

% 5ُِغ٘س جُػح٤ٗس ضضدجد ذؼذ رُي ذ٘غرس  ع٣ٞ٘حً س جٓش٢ٌ٣( دٝال ...,40ؽٜش٣حً ُِغطس أؽٜش جُالقوس، ٝ)

 ؽٜش٣حً ٝضذكغ ػ٠ِ أعحط سذغ ع١ٞ٘.ٛزٙ جُشعّٞ ضكغد  ًَ ع٘ط٤ٖ.

ٓقحس٣ق جُطؼح0َٓ ضذكغ ٓقحس٣ق جُطؼحَٓ ك٢ جعطػٔحسجش جُق٘ذٝم ٓرحؽشز ٖٓ هرَ جُق٘ذٝم، ٝضكطغد  .5.0.4

طْ جُطذجٍٝ ُِق٘ذٝم ك٤ٜح ًٝزُي جألعٞجم جُط٢ ٣ٛزٙ جُشعّٞ قغد سعّٞ جُطؼحَٓ جُٔؼٍٔٞ ذٜح ك٢ 

 جُشعّٞ جُٔطلن ػ٤ِٜح ٓغروحً ٓغ جُٞعطحء جُخحسؾ٤٤ٖ.

جُشعّٞ وحتٔس ذ ٓٞمف ٛٞ ًٔح جالعطشؽحد١ جُٔإؽش سعّٞ جُق٘ذٝم ٣ذكغسعّٞ جُٔإؽش جالعطشؽحد0١  .5.0.5

 (5.2) جُر٘ذك٢  ٝجُٔقحس٣ق

ش جُطٌح٤ُق جُٔطؼِوس ٓقحس٣ق أخش0ٟ ٣ذكغ جُق٘ذٝم ٓقحس٣ق أخشٟ ضؾَٔ ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ ال ُِكق .5.0.6

ذاػذجد جُ٘ؾشجش ٝجُطوحس٣ش ٝجإلؽؼحسجش ئ٠ُ جُٔغطػٔش٣ٖ ٝهرحػٚ ضِي جُ٘ؾشجش ٝجُطوحس٣ش ٝجإلؽؼحسجش 

ٝضٞص٣ؼٜح ٌٝٓحكأش أػنحء ٓؿِظ ئدجسز جُق٘ذٝم ٝسعّٞ خذٓحش ج٤ُٜثس جُؾشػ٤س ٝٓشجؾؼ٢ جُكغحذحش 

س ٝؿ٤شٛح ٓػَ ٓقحس٣ق جُطقل٤س. جُخحسؾ٤٤ٖ ٝجُشعّٞ جُشهحذ٤س ٝٓٞهغ ضذجٍٝ ٝأ٣س ٓقحس٣ق جعطػ٘حت٤

% ع٣ٞ٘حً ٖٓ فحك٢ ه٤ٔس جألفٍٞ ضكطغد ػ٠ِ أعحط 5..ٝضرِؾ جُٔقحس٣ق جألخشٟ ذكذ أهق٠ ٗغرس 

 .(٢ٓٞ٣5.2 ٝضذكغ ػ٠ِ أعحط سذغ ع١ٞ٘. ضٞؾذ هحتٔس ٓلقِٚ ذحُشعّٞ ٝجُٔقحس٣ق ك٢ جُر٘ذ )

 ٝٓقحس٣ق جُق٘ذٝم سعّٞ .5.2
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 **سسىَ اٌصٕذوق

 جُٞقذجش. ضخق٤ـقْ ٖٓ ئؾٔح٢ُ ٓرِؾ جالؽطشجى، ٝضخقْ ٓ٘ٚ هرَ % ضخ2ُـح٣س  سسىَ االشزشان

 ضكغد ػ٠ِ أعحط ٢ٓٞ٣ ٝضذكغ ػ٠ِ أعحط سذغ ع١ٞ٘. أفٍٞ جُق٘ذٝم% ع٣ٞ٘حً ٖٓ فحك٢ ه٤ٔس 65.. سسىَ إداسح اٌصٕذوق

 سسىَ اٌذفظ
د ٝضذكغ دٝالس جٓش٢ٌ٣ ٌَُ ػ٤ِٔس، ضكغ .2ج٠ُ  ذحإلمحكس، أفٍٞ جُق٘ذٝم% ع٣ٞ٘ح ٖٓ ئؾٔح٢ُ ه٤ٔس 5...

 .ػ٠ِ أعحط سذغ ع١ٞ٘

 سسىَ اٌّذَش االداسٌ

دٝالس جٓش٢ٌ٣ ؽٜش٣حً ُِغطس أؽٜش  ...,3ٝذكذ أد٠ٗ  أفٍٞ جُق٘ذٝم% ع٣ٞ٘ح ٖٓ فحك٢ ه٤ٔس 3...

دٝالس جٓش٢ٌ٣ ع٣ٞ٘حً ُِغ٘س جُػح٤ٗس  ...,40دٝالس جٓش٢ٌ٣ ؽٜش٣حً ُِغطس أؽٜش جُالقوٚ، ٝ ..3,5جأل٠ُٝ، ٝ

 ع٘ط٤ٖ. ضكغد ٛزٙ جُشعّٞ ؽٜش٣حً ٝضذكغ ػ٠ِ أعحط سذغ ع١ٞ٘ % ًَ 5ضضدجد ذؼذ رُي ذ٘غرس 

 ِجٍس إداسح اٌصٕذوق*
 ...,06دٝالس أٓش٢ٌ٣(، ذكذ أهق٠  2033لاير عؼٞد١ ) ...,0ع٣ٞ٘س ٌَُ ػنٞ ٓغطوَ ذٞجهغ  ٌٓحكأز

 .دٝالس أٓش٢ٌ٣( ع٣ٞ٘حً ٌَُ جالػنحء 4266لاير عؼٞد١ )

 أرؼبة اٌّذبست اٌمبٔىٍٔ*
ػ٘ذ ضٞه٤غ  دٝالس أٓش٢ٌ٣( ضكغد ػ٠ِ أعحط ٢ٓٞ٣ ٝضذكغ ػ٠ِ دكؼط٤ٖ 5063ع٣ٞ٘حً ) لاير عؼٞد١ ...,22

 جُوٞجتْ جُٔح٤ُس. جُؼوذ ٝػ٘ذ جفذجس

 دٝالس أٓش٢ٌ٣ ع٣ٞ٘حً ضكغد ػ٠ِ أعحط ٢ٓٞ٣ ٝضذكغ ػ٠ِ أعحط ع١ٞ٘. ...6 سسىَ اٌّؤشش االسزششبدٌ

 سسىَ سلبثُخ*
ذكغ ٤ُٜثس جُغٞم جُٔح٤ُس ضكغد ػ٠ِ أعحط ٢ٓٞ٣ ٝضذكغ دٝالس أٓش٢ٌ٣( ع٣ٞ٘حً ض ...2لاير عؼٞد١ ) ..3,5

 ػ٠ِ أعحط ع١ٞ٘.

 دٝالس أٓش٢ٌ٣( ع٣ٞ٘حً ضكغد ػ٠ِ أعحط ٢ٓٞ٣ ٝضذكغ ػ٠ِ أعحط ع١ٞ٘. 2666لاير عؼٞد١ ) ...,.0 *سسىَ اٌخذِبد اٌششػُخ

 أعحط ٢ٓٞ٣.دٝالس أٓش٢ٌ٣( ضذكغ ُطذجٍٝ ػ٠ِ جعحط ع١ٞ٘ ٝضكغد ػ٠ِ  0333لاير عؼٞد١ ) ...,5 سسىَ ٔشش*

 ِصبسَف اٌزؼبًِ

ضيييذكغ ٓقيييحس٣ق جُطؼحٓيييَ كييي٢ جعيييطػٔحسجش جُقييي٘ذٝم ٓرحؽيييشز ٓيييٖ هريييَ جُقييي٘ذٝم، ٝضكطغيييد ٛيييزٙ جُشعيييّٞ 

قغييييد سعييييّٞ جُطؼحٓييييَ جُٔؼٔييييٍٞ ذٜييييح كيييي٢ جألعييييٞجم جُطيييي٢ ٣ييييطْ جُطييييذجٍٝ ُِقيييي٘ذٝم ك٤ٜييييح ًٝييييزُي جُشعييييّٞ 

 جُٔطلن ػ٤ِٜح ٓغروحً ٓغ جُٞعطحء جُخحسؾ٤٤ٖ.

 ضشَجخ اٌمُّخ اٌّضبفخ

كييإ ٝكيي٢ قييحٍ كشمييٜح ػِيي٠ أ١ خذٓييس ٣ييطْ ضض٣ٝييذ جُقيي٘ذٝم ذٜييح، هييذ ٣ييطْ كييشك مييش٣رس جُو٤ٔييس جُٔنييحكس 

جُقيييي٘ذٝم عيييي٤ذكغ ُٔييييضٝد جُخذٓييييس )ذحإلمييييحكس ئُيييي٠ أ٣ييييس سعييييّٞ أٝ ٓقييييحس٣ق أخييييشٟ( ٓؿٔٞػييييحً ٓغييييح٣ٝحً 

 ُِو٤ٔس جُٔغؿِس ُٜزٙ جُنش٣رس ػ٠ِ كحضٞسز مش٣رس جُو٤ٔس جُٔنحكس جُخحفس ذحُخذٓس جُٔؼ٤٘س.

حٍ ٓح ئرج ًحٗص مش٣رس جُو٤ٔس جُٔنحكس ٓلشٝمس أٝ هذ ٣طْ كشمٜح ػ٠ِ أ١ خذٓس ٓوذٓس ٖٓ هرَ ك٢ قٝ

جُق٘ذٝم، كإ جُؼ٤َٔ ع٤ذكغ ُِق٘ذٝم )ذحإلمحكس ئ٠ُ أ٣س سعّٞ أٝ ٓقحس٣ق أخشٟ( ٓؿٔٞػحً ٓغح٣ٝحً ُو٤ٔس 

 ٛزٙ جُنش٣رس

 فحك٢ ه٤ٔس جألفٍٞ % ع٣ٞ٘حً 5ٖٓ..* ضق٘ق مٖٔ جُٔقحس٣ق جألخشٟ ٣ٝرِؾ ٓؿٔٞػٜح ذكذ أهق٠ 

 لن ٌتم خصم اال المصارٌف الفعلٌة** 

% 2جالؽطشجى0 ٣طْ خقْ سعّٞ جؽطشجى ضغطكن ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم ٣ذكؼٜح جُٔغطػٔش ذ٘غرس غحذطس ال ضض٣ذ ػٖ  سعّٞ .5.3

 جُٞقذجش. ضخق٤ـٖٓ ئؾٔح٢ُ ٓرِؾ جالؽطشجى. ٝضخقْ ٓ٘ٚ هرَ 

 ذحُرحهٖ ٖٓ سعّٞ جإلدجسز.ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ذحُرحه0ٖ ضذكغ سعّٞ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم  سعّٞ .5.4

جكطشجم٢ ٣ٞمف ؾ٤ٔغ جُشعّٞ ٝجُٔقحس٣ق جُط٢ دكؼص ٖٓ أفٍٞ جُق٘ذٝم أٝ ٖٓ هرَ ٓحُي جُٞقذجش  ٓػحٍ .5.5

 0 ػ٠ِ أعحط ػِٔس جُق٘ذٝم
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سعّٞ ٝٓقحس٣ق 

 جُق٘ذٝم*

سعّٞ ٝٓقحس٣ق 

 جُٔغطػٔش**

  3634.  35343. سعّٞ ئدجسز جُق٘ذٝم

  0699  05999 سعّٞ جُكلع

  34699  345999 ٔذ٣ش جالدجس١سعّٞ جُ

  3644  354.4 ٓؿِظ ئدجسز جُق٘ذٝم

  3684  358.4 أضؼحخ جُٔكحعد جُوح٢ٗٞٗ

سعّٞ جُٔإؽش 

 جالعطشؽحد١
.5999  .699  

  4699  45999 سعّٞ سهحذ٤س

  46.4  4..45 جُؾشػ٤سسعّٞ جُخذٓحش 

  644.  5444. ٓٞهغ ضذجٍٝ

ٓؿٔٞع جُشعّٞ 

 ٝجُٔقحس٣ق
.445.38  .446..  

 دٝالس جٓش٢ٌ٣ ...,...,.0إٔ قؿْ جُق٘ذٝم  ذحكطشجك* 

 دٝالس أٓش٢ٌ٣  ...,.0جعطػٔحس هذسز  ذحكطشجك** 

 *** ؾ٤ٔغ ٛزٙ جالسهحّ ضوش٣ر٤ٚ

 اٌزمىَُ واٌزسؼُش .6

عييؼش آخييش فييلوس ضٔييص كيي٢ ألفييٍٞ جُقيي٘ذٝم جُٔذسؾييس كيي٢ عييٞم ٓح٤ُييس ٓؼطييشف ذٜييح، عيي٤طْ جعييطخذجّ  ذحُ٘غييرس .6.0

، أٓييييح جُقييييٌٞى ؿ٤ييييش جُٔذسؾييييس كطغييييطخذّ جُو٤ٔييييس جُذكطش٣ييييس ُٜييييح ضِييييي جألفييييٍُٞـييييشك ضويييي٣ْٞ  رُييييي جُغييييٞم

 ذحإلمحكس ئ٠ُ جالسذحـ جُٔطشجًٔس.

ظشٝف ضِي  فذحُ٘غرس ُِقٌٞى جُٔذسؾس أٝ جُٔطذجُٝس ك٢ أ١ عٞم ٓح٤ُس أٝ ػ٠ِ ٗظحّ ضغؼ٤ش آ٢ُ ٌُٖٝ ال ضغٔ .6.2

 حإلمحكس ئ٠ُ جالسذحـ جُٔطشجًٔس.جُغٞم أٝ رُي جُ٘ظحّ ذطو٣ٜٞٔح، ك٤ؿٞص ضو٣ٜٞٔح قغد جُو٤ٔس جُذكطش٣س ذ

أٓييح ذحُ٘غييرس ُقييي٘حد٣ن عيي٤طْ ضو٤يي٤ْ جُٔشجذكييحش ذكغييحخ جُو٤ٔييس جالعيي٤ٔس ُٜييح ذحإلمييحكس ئُيي٠ جالسذييحـ جُٔطشجًٔييس،  .6.3

جالعيييطػٔحس جُٔغيييطػٔش ذٜيييح كغييي٤طْ جعيييطخذجّ جخيييش فيييحك٢ ه٤ٔيييس أفيييٍٞ ٓ٘ؾيييٞس ٌُيييَ ٝقيييذز ٝرُيييي ُطكذ٣يييذ فيييحك٢ 

 ه٤ٔس أفٍٞ جُق٘ذٝم

٤ُييس ٓؼِوييٚ، كغيي٤طْ ضو٣ٜٞٔييح ٝكوييحً ٥خييش عييؼش هرييَ جُطؼ٤ِيين، ئال ئرج ًييحٕ ٛ٘ييحى د٤ُييَ هييحهغ ئرج ًحٗييص جالٝسجم جُٔح .6.4

 ػ٠ِ إٔ ه٤ٔس ٛزٙ جالٝسجم جُٔح٤ُس هذ جٗخلنص ػٖ جُغؼش جُٔؼِن.

ٝك٢ قحُس ُْ ٣ٞجكن ٣ّٞ  .ٝجُخ٤ٔظ( )جالغ٤ٖ٘ٓشض٤ٖ جعرٞػ٤حً ك٢ ٢ٓٞ٣ جُطؼحَٓ جُٔكذد٣ٖ ضو٣ْٞ أفٍٞ جُق٘ذٝم  ٣طْ .6.5

 ػَٔ سع٢ٔ ٣طْ ضو٣ْٞ أفٍٞ جُق٘ذٝم ك٢ ٣ّٞ جُؼَٔ جُشع٢ٔ جُطح٢ُ ٤ُّٞ جُطو٣ْٞ.جُطو٣ْٞ ٣ّٞ 

ُغؼش جُٞقذز ك٢ قحٍ قذٝظ  خحهةألفٍٞ جُق٘ذٝم أٝ قغحخ  خحهةٓذ٣ش جُق٘ذٝم ذطٞغ٤ن ج١ ضو٣ْٞ  ع٤وّٞ .6.6

جُطو٣ْٞ ػٖ ؾ٤ٔغ أخطحء )ذٔح ك٢ رُي ٓح٢ٌُ جُٞقذجش جُغحذو٤ٖ(  رُي، ٝضؼ٣ٞل ؾ٤ٔغ ٓح٢ٌُ جُٞقذجش جُٔطنشس٣ٖ

٪ أٝ أًػش ٖٓ 5,. ٚٓح ٗغرطج٤ُٜثس كٞسجً ػٖ أ١ خطأ ك٢ جُطو٣ْٞ أٝ جُطغؼ٤ش ٣ؾٌَ  ؽئذالدٕٝ ضأخ٤ش، ٝ أٝ جُطغؼ٤ش

 س٣ش جُق٘ذٝم.حٝجُٔٞهغ جإلٌُطش٢ٗٝ ُِغٞم ٝك٢ ضو سجً ك٢ ٓٞهؼٚ جإلٌُطش٢ٗٝٞك يعؼش جُٞقذز ٝجإلكقحـ ػٖ رُ
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ُقيي٘ذٝم ٓييٖ أؾٔييح٢ُ ه٤ٔييس ٓٞؾٞدجضييٚ. ٣ٝؾيئَ فييحك٢ ه٤ٔييس جألفييٍٞ ٛييٞ قحفييَ هييشـ ئؾٔييح٢ُ ٓطِٞذييحش ج .6.3

ه٤ٔيييس جُقيييٌٞى ٝجألسذيييحـ ٝجُ٘وذ٣يييس ٝػحتيييذ ػ٤ِٔيييحش جُٔشجذكيييس ٝجالعيييطػٔحسجش  ئؾٔيييح٢ُ ٓٞؾيييٞدجش جُقييي٘ذٝم

ػِييي٠ عييير٤َ ، أٓيييح ئؾٔيييح٢ُ جُٔطِٞذيييحش ك٤ؾييئَ )ٓػيييَ جعيييطػٔحسجش جُقييي٘حد٣ن( جألخيييشٟ جُطييي٢ ٣ٌِٜٔيييح جُقييي٘ذٝم

ٝجُٞعيييحهس ٝجُشعيييّٞ جألخيييشٟ، ٝجُشعيييّٞ ٝجُٔقيييشٝكحش  جُٔػيييحٍ ال جُكقيييش ؾ٤ٔيييغ سعيييّٞ جُؼ٤ِٔيييحش ٝجُكليييع

 جُٔذكٞػس أٝ جُٔغطكوس أل٣س أهشجف ضوذّ خذٓحش ُِق٘ذٝم ٝؾ٤ٔغ جُٔقحس٣ق ٝجُطٌح٤ُق رجش جُؼالهس.

ضكذ٣ييييذ ه٤ٔييييس ٝقييييذجش جُقيييي٘ذٝم ذوغيييئس فييييحك٢ ه٤ٔييييس أفييييٍٞ جُقيييي٘ذٝم ػِيييي٠ ٓؿٔييييٞع جُٞقييييذجش ٣ييييطْ  .6.0

٠ ميييٞتٜح ٣يييطْ ضكذ٣يييذ ه٤ٔيييس جألفيييٍٞ ذحُ٘غيييرس ُِٔغيييطػٔش جالعيييطػٔحس٣س جُوحتٔيييس كييي٢ ٣يييّٞ جُطؼحٓيييَ جُٔؼ٘ييي٢، ٝػِييي

 ض٘ل٤ز هِرحش جالؽطشجى ٝجالعطشدجد. ألؿشجكجُكح٢ُ ٝعؼش جُٞقذز 

جُخحٓغس ػقشجً ٖٓ ٣ّٞ جُؼَٔ  هرَ جُغحػسٓذ٣ش جُق٘ذٝم ذ٘ؾش عؼش ضو٣ْٞ ٝقذجش جُق٘ذٝم ذكذ أهق٠  ع٤وّٞ .6.3

ًٝزُي  www.aljaziracapital.com.sa ٗطشٗصجُز١ ٢ِ٣ ٣ّٞ جُطو٣ْٞ ػ٠ِ ٓٞهغ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ػ٠ِ ؽرٌس جال

 .ػ٠ِ ٓٞهغ جُغٞم جُٔح٤ُس جُغؼٞد٣س )ضذجٍٝ(

 اٌزؼبًِ .7

 .3ٝضرِؾ ٓذضٜح ذكذ أهق٠ ّ .0/2.2./23ٛـ جُٔٞجكن 0/0442./4.كطشز جُطشـ جأل٢ُٝ ٣ّٞ جألقذ  تبدأ  .3.0

ُِٞقذز. ٝض٘ط٢ٜ ٣ّٞ  ( دٝالس جٓش٢ٌ٣..0"، ضطشـ ك٤ٜح ٝقذجش جُق٘ذٝم ذغؼش أ٢ُٝ ٣رِؾ )غالغٕٞ ٣ّٞ ػَٔ"

ّ، ػ٠ِ جٗٚ ٣ؿٞص ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم ئٜٗحء كطشز جُطشـ جأل٢ُٝ ػ٘ذ .2.2/.5/0.ٛـ جُٔٞجكن 2/0442./00 جألغ٤ٖ٘

 . دٝالس جٓش٢ٌ٣ أُق غالغ٤ٖ( ...,.3ضـط٤س جُكذ جألد٠ٗ ُرذج٣س جُق٘ذٝم جُرحُؾ )

ٝآخش ٓٞػذ العطالّ ٗٔٞرؼ هِد  صندوق،لمدٌر ال جُشع٤ٔس جُؼطَ ذحعطػ٘حء ٝجُخ٤ٔظجُطؼحَٓ ٢ٛ جالغ٤ٖ٘  أ٣حّ .3.2

جالؽطشجى أٝ جالعطشدجد ٝٓرِؾ جالؽطشجى ٖٓ جُٔغطػٔش هرَ جُغحػس جُشجذؼس ػقشجً ك٢ ٣ّٞ جُؼَٔ جُز١ ٣غرن ٣ّٞ 

 ٝجرج ًحٕ ٣ّٞ جُطؼحَٓ جؾحصز سع٤ٔٚ كغ٤طْ ض٘ل٤ز ؾ٤ٔغ هِرحش جالؽطشجى ٝجالعطشدجد ك٢ ٣ّٞ جُطؼحَٓ جُطح٢ُ.. جُطؼحَٓ

 ٣ْ هِرحش جالؽطشجى ٝجالعطشدجد0ضوذ ئؾشجءجش .3.3

ػ٠ِ جُٔغطػٔش جُز١ ٣شؿد ك٢ جالؽطشجى ك٢ جُق٘ذٝم إٔ ٣لطف قغحذح ُذٟ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ٢ٌُ ٣طْ ٖٓ  .3.3.0

 خالُٚ ض٘ل٤ز ػ٤ِٔحش جالؽطشجى ٝجالعطشدجد.

٣ٌٖٔ ُِٔغطػٔش جالؽطشجى ذحُق٘ذٝم ٖٓ خالٍ ضؼرثس ٗٔٞرؼ جالؽطشجى ٝضٞه٤غ جُؾشٝه ٝجالقٌحّ ٝضك٣َٞ  .3.3.2

ؽطشجى ئ٠ُ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم، ٝع٤خقـ ُِٔغطػٔش ػذد ٖٓ جُٞقذجش ضكغد ذوغٔس ٓرِؾ ه٤ٔس جال

جالؽطشجى، ٓطشٝقحً ٓ٘ٚ سعّٞ جالؽطشجى جُٔغطكوس، ػ٠ِ فحك٢ ه٤ٔس جُٞقذز ًٔح ك٢ ئؿالم ٣ّٞ جُطؼحَٓ 

 جُٔؼ٢٘.

٢ ك٢ قحٍ سؿرس جُٔغطػٔش إٔ ٣ذكغ ه٤ٔس جؽطشجًٚ ذٞع٤ِس أخشٟ ػذج جُخقْ ػ٠ِ جُكغحخ، ًؾ٤ي ؽخق .3.3.3

أٝ ٓقشك٢ أٝ قٞجُٚ ذ٤ٌ٘س، كغ٤طْ ض٘ل٤ز هِد جالؽطشجى ك٢ ٣ّٞ جُطؼحَٓ جُز١ ٢ِ٣ ضكق٤َ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم 

 ٓرِؾ جالؽطشجى ٝجعطالّ ٗٔٞرؼ جالؽطشجى ٝجُؾشٝه ٝجألقٌحّ ٓٞهؼس ٖٓ هرَ جُٔغطػٔش.

ضٞه٤ؼٚ ٣ٌٖٔ ُِٔغطػٔش جعطشدجد ؾ٤ٔغ ٝقذجضٚ أٝ ؾضء ٜٓ٘ح ٝرُي ٖٓ خالٍ ضؼرثس ٗٔٞرؼ هِد جعطشدجد ٝ .3.3.4

ٝضغ٤ِٔٚ ئ٠ُ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم. ٣ٝكغد جُٔرِؾ جُز١ ٣غطِٔٚ جُٔغطػٔش ٗط٤ؿس هِرٚ ُالعطشدجد ذنشخ ػذد 

 جُٞقذجش جُٔطِٞخ جعطشدجدٛح ك٢ فحك٢ ه٤ٔس جُٞقذز ٤ُّٞ جُطؼحَٓ جُز١  ضْ ض٘ل٤ز جُطِد ك٤ٚ.

. ٝضكطلع ٣ٌٖٔ ُِٔغطػٔش جُز١ ٣وذّ هِد جعطشدجد ذطش٣وس فك٤كس إٔ ٣طِد عكد هِد جالعطشدجد .3.3.5

 ٝكن ضوذ٣شٛح جُٔطِن جُؾشًس ذكوٜح ك٢ هرٍٞ أٝ سكل عكد هِد جالعطشدجد
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  ..5دٝالس أٓش٢ٌ٣ ٝجالؽطشجى جإلمحك٢  ....2جُكذ جألد٠ٗ ُالؽطشجى جأل٢ُٝ ك٢ جُق٘ذٝم ٛٞ  .3.3.6

دٝالس  .3د٠ٗ ُالؽطشجى ٝجالؽطشجى جالمحك٢ ػرش ذشجٓؽ جالؽطشجى جُٔ٘طظْ جألكذ جُدٝالس أٓش٢ٌ٣. ٝ

 ٣ٌٖٝٔ ُِٔغطػٔش ضوذ٣ْ هِد جعطشدجد ُؿ٤ٔغ ٝقذجضٚ أٝ ؾضء ٜٓ٘ح. أٓش٢ٌ٣، 

جُشجذيغ جُطيح٢ُ ُ٘وطيس جُطوي٣ْٞ جُؼٔيَ ضذكغ قق٤ِس جالعطشدجد ئ٠ُ جُٔغطػٔش هرَ ٓٞػيذ ئهليحٍ جُؼٔيَ كي٢ ٣يّٞ  .3.3.3

 جُط٢ قذد ػ٘ذٛح عؼش جالعطشدجد ًكذ أهق٠.

ٚ جُؾشًس ًكغحذحش كشػ٤س ُذ٣ٚ ذق٤ـس سه٤ٔس ه٤ذ ؾ٤ٔغ جُٞقذجش جالعطػٔحس٣س ك٢ عؿَ جُٞقذجش جُز١ ضكطلع ذ ٣طْ .3.4

أٝ خط٤س أٝ ذٞع٤ِس ئٌُطش٤ٗٝس، ٣ٝغطِْ ًَ ٓغطػٔش ٖٓ جُؾشًس ئؽؼحسج ٣ر٤ٖ ضلحف٤َ جُٞقذجش جُط٢ جؽطشجٛح 

 .ٖٓ ٓزًشز جُٔؼِٞٓحش 3.3 جُلوشزرُي قغد جُٔزًٞس ك٢ ، ٝجُٔغطػٔش

 ٣طْ جعطػٔحس ٓرحُؾ جالؽطشجًحش خالٍ كطشز جُطشـ جأل٢ُٝ. ُٖ .3.5

قحٍ ػذّ ضـط٤س جُكذ جألد٠ٗ ُرذء أػٔحٍ جُق٘ذٝم خالٍ كطشز جُطشـ جأل٢ُٝ، كاٗٚ ٣ؿٞص ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم  ك٢ج .3.6

ذؼذ جُكقٍٞ ػ٠ِ ٓٞجكوس ٤ٛثس جُغٞم جُٔح٤ُس. ٝئٕ  ئمحك٤س" خٔغس ػؾش ٣ّٞ ػَٔ" 05ضٔذ٣ذ كطشز جالؽطشجى ُٔذز 

 ٠ جُٔؾطش٤ًٖ دٕٝ أ١ قغْ.ُْ ٣ـط٠ جُكذ جألد٠ٗ ذؼذ كطشز جُطٔذ٣ذ، ضؼحد ٓرحُؾ جالؽطشجى ئُ

( ٓال٤٣ٖ لاير عؼٞد١ كغ٤طْ ئؽؼحس ج٤ُٜثس كٞسجً .0) ٍٓح ٣ؼحدقحٍ ًحٕ فحك٢ ه٤ٔس أفٍٞ جُق٘ذٝم أهَ ٖٓ  ك٢ .3.3

 ذزُي ٝٓكحُٝس جضخحر جالؾشجءجش جُطقك٤ك٤س ُض٣حدز فحك٢ جفٍٞ جُق٘ذٝم خالٍ عطس أؽٜش ٖٓ ضحس٣خ جإلؽؼحس.

 0/6/3333/00ّ قغد جُطؼ٤ْٔ سهْ ؿ/0/2.20./0.قط٠ ضحس٣خ ػِٔحً ذأٗٚ ٣ٞؾذ ئػلحء ٖٓ ٛزج جُٔططِد 

 جُقحدس ػٖ ٤ٛثس جُغٞم جُٔح٤ُس.

 أٝ جعطشدجد جُٞقذجش ك٢ جُكحالش جُطح٤ُس0 جالؽطشجىضؼ٤ِن  ٣طْ .3.0

 ئرج هِرص ج٤ُٜثس رُي .3.0.0

 ئرج سأٟ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ذؾٌَ ٓؼوٍٞ إٔ جُطؼ٤ِن ٣كون ٓقحُف ٓح٢ٌُ جُٞقذجش. .3.0.2

جُشت٤غ٤س جُط٢ ٣طْ ك٤ٜح جُطؼحَٓ ك٢ جالٝسجم جُٔح٤ُس أٝ جالفٍٞ جألخشٟ جُط٢ ئرج ُػِن جُطؼحَٓ ك٢ جُغٞم  .3.0.3

٠ُ جفٍٞ جُق٘ذٝم جُط٢ ٣شٟ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ذؾٌَ ئ٣ٌِٜٔح جُق٘ذٝم جُؼحّ، ئٓح ذؾٌَ ػحّ ٝئٓح ذحُ٘غرس 

 ٓؼوٍٞ أٜٗح ؾٞٛش٣س ُقحك٢ ه٤ٔس جفٍٞ جُق٘ذٝم.

 ضخحر جالؾشجءجش ج٥ض٤س0ك٢ قحٍ قذٝظ ج١ ضؼ٤ِن ُالؽطشجى أٝ جالعطشدجد ع٤طْ ج .3.0.4

جُطأًذ ٖٓ ػذّ جعطٔشجس ج١ ضؼ٤ِن ئال ُِٔذز جُنشٝس٣س ٝجُٔرشسز ٓغ ٓشجػحز ٓقحُف ٓح٢ٌُ  .3.0.4.0

 جُٞقذجش.

ٓشجؾؼس جُطؼ٤ِن ذقٞسز ٓ٘طظٔس ٝجُطؾحٝس ٓغ ٓؿِظ جدجسز جُق٘ذٝم ٝأ٤ٖٓ جُكلع قٍٞ رُي  .3.0.4.2

 ذقٞسز ٓ٘طظٔس.

٤ف أعرحخ جُطؼ٤ِن، ٝجؽؼحس ج٤ُٜثس ئؽؼحس ج٤ُٜثس ٝٓح٢ٌُ جُٞقذجش كٞسجً ذأ١ ضؼ٤ِن ٓغ ضٞم .3.0.4.3

ػٖ جُطؼ٤ِن ٝجالكقحـ  ُإلؽؼحس جُٔغطخذٓسٝٓح٢ٌُ جُٞقذجش كٞس جٗطٜحء جُطؼ٤ِن ذحُطش٣وس ٗلغٜح 

 ػٖ رُي ك٢ جُٔٞهغ جالٌُطش٢ٗٝ ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم ٝجُٔٞهغ جإلٌُطش٢ٗٝ ُِغٞم جُٔح٤ُس.
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ُطؼ٤ِن، كغٞف ٣طْ ض٘ل٤زٙ ك٢ ئرج ًحٕ ٛ٘حى  هِد جعطشدجد هذٓٚ جُٔغطػٔش ُْٝ ٣طْ ض٘ل٤زٙ ذغرد ج .3.0.4.4

( أ٣حّ ٖٓ 3أٍٝ ٣ّٞ ضؼحَٓ ذؼذ جٗطٜحء جُطؼ٤ِن ٓح ُْ ٣ٌٖ جُٔغطػٔش هذ هِد خط٤ح عكرٚ هرَ غالغس )

 سكغ جُطؼ٤ِن

% أٝ أًػش ٖٓ فحك٢ ه٤ٔس .0ئرج ذِؾ ئؾٔح٢ُ ٗغرس ؾ٤ٔغ هِرحش جالعطشدجد جُٔطِٞخ ض٘ل٤زٛح ك٢ أ١ ٣ّٞ ضؼحَٓ  .3.3

ذؾٌَ ٢ًِ أٝ ؾضت٢ عطشدجد جال حشضأؾ٤َ ضِر٤س هِرٝكوحً ُطوذ٣شٙ جُٔطِن ق٘ذٝم جُ ، ك٤كن ُٔذ٣شأفٍٞ جُق٘ذٝم

 . ٤ُّٞ جُطؼحَٓ جُطح٢ُ

 ٣طْ إٔ ػ٠ِ ،ٔطِٞخ ضأؾ٤ِٜحُج جالعطشدجدهِرحش   جخط٤حسٓذ٣ش جُق٘ذٝم ذحضرحع ئؾشجءجش ػحدُس ٝٓ٘قلس ػ٘ذ  ع٤وّٞ ..3.0

% ٖٓ فحك٢ ه٤ٔس أفٍٞ  .0كذ جُـ ذ خالٍجإل دٕٝ ٝرُي ض٘حعر٢، جعحط ػ٠ِ جُٔإؾِس جالعطشدجد هِرحش ض٘ل٤ز

 .جُٔؼ٢٘جُق٘ذٝم ك٢ ٣ّٞ جُطؼحَٓ 

 خصبئص اٌىدذاد .0

 ضٔػَ ٤ٌِٓس ٓؾحػس ألفٍٞ جُق٘ذٝم. ٣طٌٕٞ جُق٘ذٝم ٖٓ كثس ٝجقذز ٖٓ جُٞقذجش

 اٌّذبسجخ ورمذَُ اٌزمبسَش .1

ال شجؾؼيييٚ خيييالٍ ٓيييذز ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم ذاػيييذجد جُطويييحس٣ش جُغييي٣ٞ٘س ٓطنييئ٘سً جُويييٞجتْ جُٔح٤ُيييس جُغييي٣ٞ٘س جُٔ عييي٤وّٞ .3.0

( ٣ٞٓيييحً ٓيييٖ ٜٗح٣يييس كطيييشز جُطوش٣يييش 35( ٣ٞٓيييحً ٓيييٖ ٜٗح٣يييس كطيييشز جُطوش٣يييش، ٝجُطويييحس٣ش جال٤ُٝيييس خيييالٍ ).3) صضطؿيييحٝ

 ٝضض٣ٝذ ٓح٢ٌُ جُٞقذجش ذٜح ػ٘ذ جُطِد دٕٝ ٓوحذَ.

عييي٤طْ جضحقيييس فيييحك٢ ه٤ٔيييس جفيييٍٞ جُقييي٘ذٝم ُِلكيييـ ٓيييٖ ؾحٗيييد ٓيييح٢ٌُ جُٞقيييذجش دٕٝ ٓوحذيييَ، ًٝيييزُي ؾ٤ٔيييغ  .3.2

 ه٤ٔس جالفٍٞ جُغحذوس ٝرُي ٖٓ خالٍ جُلشٝع جُٔغؿِس ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم.جسهحّ فحك٢ 

عييي٤طْ ضض٣ٝيييذ ًيييَ ٓحُيييي ٝقيييذجش ذر٤حٗيييحش فيييحك٢ ه٤ٔيييس أفيييٍٞ جُٞقيييذجش جُطييي٢ ٣ٔطٌِٜيييح ٝعيييؿَ فيييلوحضٚ كييي٢  .3.3

 ( ٣ٞٓحً ٖٓ ًَ فلوس ٣وّٞ ذٜح.05ٝقذجش جُق٘ذٝم خالٍ )

كييي٢ رُيييي أ١ ؽيييخـ ضِٔيييي جُٞقيييذجش عييي٤وّٞ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم ذاسعيييحٍ ذ٤يييحٕ عييي١ٞ٘ ئُييي٠ ٓحُيييي جُٞقيييذجش )ذٔيييح  .3.4

خييالٍ جُغيي٘س جُٔؼييذ كيي٢ ؽييأٜٗح جُر٤ييحٕ( ٣ِخييـ فييلوحضٚ كيي٢ ٝقييذجش جُقيي٘ذٝم ػِيي٠ ٓييذجس جُغيي٘س جُٔح٤ُييس خييالٍ 

( ٣ٞٓيييحً ٓيييٖ ٜٗح٣يييس جُغييي٘س جُٔح٤ُيييس، ػِييي٠ إٔ ٣كطييي١ٞ ٛيييزج جُر٤يييحٕ ػِييي٠ جالسذيييحـ جُٔٞصػيييس ٝئؾٔيييح٢ُ ٓوحذيييَ .3)

ُٞقيييذجش ٝجُيييٞجسدز كييي٢ جُؾيييشٝه ٝجالقٌيييحّ ٝٓيييزًشز جُخيييذٓحش ٝجُٔقيييحس٣ق ٝجالضؼيييحخ جُٔخقيييٞٓس ٓيييٖ ٓحُيييي ج

ئُييي٠ ضلحفييي٤َ ُؿ٤ٔيييغ ٓخحُليييحش ه٤يييٞد جالعيييطػٔحس جُٔ٘قيييٞؿ ػ٤ِٜيييح كييي٢ التكيييس فييي٘حد٣ن  ذحإلميييحكسجُٔؼِٞٓيييحش، 

 جالعطػٔحس أٝ ك٢ ؽشٝه ٝأقٌحّ جُق٘ذٝم أٝ ٓزًشز جُٔؼِٞٓحش.

٤طنييئٖ جالكقيييحـ ػيييٖ ٓؼِٞٓيييحش جُقييي٘ذٝم ذٜ٘ح٣يييس ًيييَ سذيييغ عييي٘س، ٝع ذحإلكقيييحـعييي٤وّٞ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم  .3.5

 جُٔؼِٞٓحش جُطح٤ُس0

ٝٗغييييد جُٔقييييذس٣ٖ جُييييز٣ٖ ضؾييييٌَ جعيييئْٜٜ أًرييييش ػؾييييشز جعييييطػٔحسجش كيييي٢ ٓكلظييييس  ألعيييئحءهحتٔييييس  .3.5.0

 جُق٘ذٝم ًٔح ٢ٛ ك٢ أٍٝ ٣ّٞ ٖٓ جُشذغ جُٔؼ٢٘.

 ٗغرس جالضؼحخ جالؾٔح٤ُس ُِشذغ جُٔؼ٢٘ ئ٠ُ ٓطٞعو فحك٢ ه٤ٔس جفٍٞ جُق٘ذٝم. .3.5.2

 ٢ ٝٗغرطٜح ئ٠ُ جُغؼش جأل٢ُٝ ُِٞقذز )ئٕ ٝؾذش(.ٓرحُؾ جالسذحـ جُٔٞصػس ك٢ جُشذغ جُٔؼ٘ .3.5.3
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 ه٤ٔس ٝٗغرس جعطػٔحس ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ٖٓ فحك٢ ه٤ٔس جفٍٞ جُق٘ذٝم ك٢ ٜٗح٣س جُشذغ جُٔؼ٢٘. .3.5.4

 ٓرِؾ ٝٗغرس ٓقحس٣ق جُطؼحَٓ ُِشذغ جُٔؼ٢٘ ئ٠ُ ٓطٞعو ه٤ٔس فحك٢ أفٍٞ جُق٘ذٝم. .3.5.5

 ٓؼح٤٣ش ٝٓإؽشجش ه٤حط جُٔخحهش. .3.5.6

 ٓؼح٤٣ش ٝٓإؽشجش أدجء جُق٘ذٝم. .3.5.3

 ٗغرس جالهطشجك ٖٓ ه٤ٔس فحك٢ أفٍٞ جُق٘ذٝم ك٢ ٜٗح٣س جُشذغ جُٔؼ٢٘ .3.5.0

ضويييييييييحس٣ش جُقيييييييي٘ذٝم ُِؿٜٔيييييييييٞس ٝرُيييييييييي ػرييييييييش جُٔٞهيييييييييغ جالٌُطشٝٗيييييييي٢ ُٔيييييييييذ٣ش جُقييييييييي٘ذٝم  عييييييييططحـ .3.6

(www.aljaziracapital.com.sa ٝجُٔٞهييييييييييييييييييييييييغ جالٌُطشٝٗيييييييييييييييييييييييي٢ ُِغييييييييييييييييييييييييٞم جُٔح٤ُييييييييييييييييييييييييس )

(www.tadawul.com.sa.) 

غييي٣ٞ٘س جُٔشجؾؼيييس جُخحفيييس ذحُقييي٘ذٝم ُٔيييح٢ٌُ جُٞقيييذجش كييي٢ ٜٗح٣يييس ضيييٞك٤ش ٗغيييخس ٓيييٖ جُويييٞجتْ جُٔح٤ُيييس جُ عييي٤طْ .3.3

 30/02ٝ ض٘طٜييي٢ ذطيييحس٣خ  0/0جُغييي٘س جُٔح٤ُيييس ُِقييي٘ذٝم، ٓيييغ جُؼِيييْ ذيييإٔ جُغييي٘س جُٔح٤ُيييس ُِقييي٘ذٝم  ضريييذأ ذطيييحس٣خ 

 ٖٓ ًَ ػحّ ٤ٓالد١.

هِرٜيييح  ضيييٞك٤ش ٗغيييخس ٓيييٖ جُويييٞجتْ جُٔح٤ُيييس جُغييي٣ٞ٘س جُٔشجؾؼيييس جُخحفيييس ذحُقييي٘ذٝم ُٔيييح٢ٌُ جُٞقيييذجش ػ٘يييذ عييي٤طْ .3.0

دٕٝ ٓوحذيييييييييَ، ًٔيييييييييح عييييييييي٤طْ ئضحقطٜيييييييييح ُِؿٜٔيييييييييٞس ػريييييييييش جُٔٞهيييييييييغ جالٌُطشٝٗييييييييي٢ ُٔيييييييييذ٣ش جُقييييييييي٘ذٝم 

(www.aljaziracapital.com.sa ٝجُٔٞهييييييييييييييييييييييييغ جالٌُطشٝٗيييييييييييييييييييييييي٢ ُِغييييييييييييييييييييييييٞم جُٔح٤ُييييييييييييييييييييييييس )

(www.tadawul.com.sa.) 

 ِجٍس إداسح اٌصٕذوق .18

ز ٣ؼ٤٘يييٚ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم ٝضٞجكييين ػ٤ِيييٚ ج٤ُٜثيييس. ٣ٝطٌيييٕٞ ٓؿِيييظ ٣ؾيييشف ػِييي٠ ئدجسز جُقييي٘ذٝم ٓؿِيييظ ئدجس .0..0

 أػنحء ٖٓ ذ٤ْٜ٘ ػنٞجٕ ٓغطوالٕ ٣ؼ٤ْٜ٘ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم. أسذؼسئدجسز جُق٘ذٝم ٖٓ 

 جُٔؿِظ ٖٓ جألػنحء جُطح٤ُس أعٔحؤ0ْٛ ٣طأُق .2..0

 )صَبد طبسق أثب اٌخًُ )اٌشئُس 

ُاعيييٞجم جُٔح٤ُيييس ٓ٘يييز ػيييحّ  ٝظ٤ليييس جُيييشت٤ظ جُط٘ل٤يييز١ ٝػنيييٞ ٓؿِيييظ جإلدجسز ُؾيييشًس جُؿض٣يييشز ٣ؾيييـَ

ّ. ػٔييييَ ٓييييح ٣ض٣ييييذ ػييييٖ ػؾييييشٕٝ ػحٓييييحً كيييي٢ جُٔؿييييحٍ جُرٌ٘يييي٢ ٝ جالعطؾييييحسجش جُٔح٤ُييييس  ًِييييق .2.0

خالُٜيييح ست٤غيييحً ض٘ل٤يييز٣حً ُر٘يييي جُؿض٣يييشز. ٣طيييٞكش ُذ٣يييس ٓؼشكيييس ٝخريييشز ػ٤ِٔيييس كييي٢ ٓؿيييحالش ٝجعيييؼس كييي٢ 

ٕٞ ُالعطؾيييحسجش جإلدجسز ٝ جالعيييطػٔحس ق٤يييع ػٔيييَ هريييَ ٜٓحٓيييٚ جُكح٤ُيييس ًٔغطؾيييحس أٍٝ ذؾيييشًس جٗذسعييي

غييييْ ٓييييذ٣شجً ػحٓييييحً ُِخييييذٓحش جُٔغييييحٗذز كيييي٢ ذ٘ييييي جُؿض٣ييييشز. قحفييييَ ػِيييي٠ دسؾييييس جُرٌييييحُٞس٣ٞط كيييي٢ 

 جُٜ٘ذعس جُٔذ٤ٗس ٖٓ ؾحٓؼس ؾ٘ٞخ ًح٤ُلٞس٤ٗح، جُٞال٣حش جُٔطكذز جالٓش٤ٌ٣س.

 )وٌُذ ػجذ اٌؼضَض ثٓ غُث  )ػضى 

 ٖٓ ه٣ِٞس ع٘ٞجش ٣ِٔي . سجُٔح٤ُ ُاعٞجم جُؿض٣شز ؽشًس ك٢ جألفٍٞ ئدجسز ػحّ ٓذ٣ش ؿ٤ع ذٖ ٤ُٝذ

 ٜٓحّ رُي هرَ ض٠ُٞ جُٔح٤ُس، ُاٝسجم جُٔغطػٔش ُؾشًس ض٘ل٤زجً  ست٤غحً  جُكح٤ُس ٜٓحٓٚ هرَ ػَٔ جُخرشز،

 ُذٟ جألفٍٞ ئدجسز ٓذ٣ش ٝظ٤لس ض٠ُٞ ًٔح .جألفٍٞ ٝئدجسز ُِٞعحهس جُرالد ُؾشًس جُط٘ل٤ز١ جُشت٤ظ

 عحٓرح ذٔؿٔٞػس جعطػٔحس٣س ف٘حد٣ن ذ٣شًٔ ػَٔ إٔ عرن ًٔح جُٔح٤ُس، ٝجُشجؾك٢ جُشجؾك٢ ٓقشف

 ػ٠ِ جُشهحذس ئدجسز ك٢ جُغؼٞد١ جُؼشذ٢ جُ٘وذ ٓإعغس ُذٟ ٓح٤ُحً  ٓكِالً  جُؼ٤ِٔٚ ذذج٣طٚ ًٝحٗص .جُٔح٤ُس

http://www.tadawul.com.sa/
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 ٝأ٠ٜٗ ػرذجُؼض٣ض، جُِٔي ؾحٓؼس ٖٓ جالدجس٣س جُؼِّٞ ك٢ جُرٌحُٞس٣ٞط دسؾس ػ٠ِ قحفَ .جألعْٜ

 ٤ٓش٤ُ٘ؼ. ؽشًس ُذٟ ضذس٣د ػ٠ِ ؽِٔص ًح٤ُلٞس٤ٗح ؾحٓؼس ٖٓ ٝجُٔح٤ُس جُر٤ٌ٘س ُِؼِّٞ جُٔطوذّ جُرشٗحٓؽ

          ِسزمً -)ػضى  َ. فهذ ِذّذ اٌجبسهللا( 

قحفيييَ ػِييي٠ دسؾيييس جُرٌيييحُٞس٣ٞط كييي٢ جُٜ٘ذعيييس جُٔذ٤ٗيييس ٓيييٖ ؾحٓؼيييس جُِٔيييي عيييؼٞد ذحُش٣يييحك، ٣ٔطِيييي 

حس٣يييس خريييشز ه٣ِٞيييس ذيييادجسز جُٔؾيييحس٣غ ٝجإلٗؾيييحءجش ق٤يييع ػٔيييَ عيييحذوح ًٔيييذ٣ش ٓؾيييحس٣غ ذحُؾيييشًس جُؼو

جُغييييؼٞد٣س ٝؽييييشًس جالضقييييحالش جُغييييؼٞد٣س ٝجُؾييييشًس جأل٤ِٛييييس ُاٗظٔييييس جُٔطوذٓييييس ٗحعييييٌٞ/ٓٞضٞسٝال. 

ضيييي٠ُٞ ئدجسز جُؼذ٣ييييذ ٓييييٖ جُٔؾييييحس٣غ ٓييييٖ أذشصٛييييحا ئٗؾييييحء جُٞقييييذجش جُغيييي٤ٌ٘س ذييييحُك٢ جُذذِٞٓحعيييي٢ 

ًٔيييح ضييي٠ُٞ ئدجسز جإلٗؾيييحءجش ذٔشًيييض جُٔؼ٤و٤ِيييٚ ذحُش٣يييحك. ٣ؼٔيييَ ٓ٘يييز  3ذحُش٣يييحك ٝٓؿٔيييغ جُؼوحس٣يييس 

 ّ ذٔ٘قد ٗحتد جُشت٤ظ ُِؼ٤ِٔحش ٝجُٔؾحس٣غ ذؾشًس ضط٣ٞش ُِٔرح2.02.٢ٗػحّ 

  ٌِسزمً -)ػضى  أ. ػجذاٌؼضَض اٌزىَجش( 

قحفييَ ػِييي٠ دذِيييّٞ ػيييح٢ُ ٓؼييحدٍ ُِٔحؾغيييط٤ش كييي٢ جُذسجعيييحش جُر٤ٌ٘ييس جُٔطوذٓيييس، ٓؼٜيييذ جإلدجسز جُؼحٓيييس، 

ػٔحس ٓيييٖ خيييالٍ جُش٣يييحك. ٣ِٔيييي خريييشز ًر٤يييشز ضض٣يييذ ػيييٖ ػؾيييشٕٝ ػحٓيييحً كييي٢ جُٔؿيييحٍ جُرٌ٘ييي٢ ٝ جالعيييط

جُؼٔيييَ كييي٢ ٓإعغيييس جُ٘ويييذ جُؼشذييي٢ جُغيييؼٞد١  ً٘حتيييد ستييي٤ظ ئدجسز جُطلطييي٤ؼ جُرٌ٘ييي٢، ٤ٛٝثيييس جُغيييٞم 

جُٔح٤ُييييس ًٔغطؾييييحس كيييي٢ ئدجسز ضٞػ٤ييييس جُٔغييييطػٔش. ٣طييييٞكش ُذ٣ييييس ٓؼشكييييس ٝخرييييشز ػ٤ِٔييييس كيييي٢ ٓؿييييحالش 

ٓؿيييحٍ ٝجعيييؼس كييي٢ جإلدجسز ٝجالعيييطػٔحس ٝجُططييي٣ٞش جُؼويييحس١. ٣يييذ٣ش قح٤ُيييحً ػيييذز جعيييطٔحسجش ػحت٤ِيييس كييي٢ 

 ضط٣ٞش جُٔؾحس٣غ جُغ٤ٌ٘س ك٢ ٓذ٣٘س جُش٣حك.

 ٜٓحّ ٓؿِظ جإلدجسز ٝٓغإ٤ُٝحض0ٚ ضؾَٔ .3..0

جُٔٞجكوس ػ٠ِ ؾ٤ٔغ جُؼوٞد ٝجُوشجسجش ٝجُطوحس٣ش جُؿٞٛش٣س جُط٢ ٣ٌٕٞ جُق٘ذٝم هشكحً ك٤ٜح، ٣ٝؾَٔ  .3.0..0

ذٝم، ٝػوٞد ضوذ٣ْ جُٔٞجكوس ػ٠ِ ػوٞد ضوذ٣ْ خذٓحش جالدجسز ُِق٘ -ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ ال جُكقش–رُي 

خذٓحش جُكلع، ٝال٣ؾَٔ رُي جُؼوٞد جُٔرشٓس ٝكوحً ُِوشجسجش جالعطػٔحس٣س ك٢ ؽإٔ أ١ جعطػٔحسجش هحّ 

 ذٜح جُق٘ذٝم أٝ ع٤وّٞ ذٜح ك٢ جُٔغطورَ.

 جػطٔحد ع٤حعس ٌٓطٞذس ك٤ٔح ٣طؼِن ذكوٞم جُطق٣ٞص جُٔطؼِوس ذأفٍٞ جُق٘ذٝم.    .3.2..0

ويييس أٝ جُٔقيييحدهس ػِييي٠ أ١ ضنيييحسخ ٓقيييحُف ٣لقيييف جإلؽيييشجف ، ٝٓطييي٠ ًيييحٕ رُيييي ٓ٘حعيييرحً، جُٔٞجك .3.3..0

 ػ٘ٚ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم.

جالؾطٔحع ٓشض٤ٖ ػ٠ِ جألهَ ك٢ جُغ٘س ٓغ ٓغثٍٞ جُٔطحذوس ٝجالُطضجّ ٝ/أٝ ُؿ٘س جُٔطحذوس ٝجالُطضجّ ُذٟ  .3.4..0

 ٓذ٣ش جُق٘ذٝم، ُٔشجؾؼس جُطضجّ جُق٘ذٝم ؾ٤ٔغ جُوٞج٤ٖٗ ٝجالٗظٔس ٝجُِٞجتف رجش جُؼالهس.  

آخش )عٞجء أًحٕ ػوذ  ٓغط٘ذس ؽشٝه ٝأقٌحّ جُق٘ذٝم ٝٓزًشز جُٔؼِٞٓحش ٝأ١ جُطأًذ ٖٓ جًطٔحٍ ٝده .3.5..0

أّ ؿ٤شٙ( ٣طنٖٔ ئكقحقحش ضطؼِن ذحُق٘ذٝم ٝٓذ٣ش جُق٘ذٝم ٝئدجسضٚ ُِق٘ذٝم، ئمحكس ئ٠ُ جُطأًذ 

 ٓغ التكس ف٘حد٣ن جالعطػٔحس.  نٓح عرٖٓ ضٞجكن 

٢ جُٞقذجش ٝكوحً ألقٌحّ التكس جُطأًذ ٖٓ ه٤حّ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ذٔغث٤ُٞحضٚ ذٔح ٣كون ٓقِكس ٓحٌُ .3.6..0

 ف٘حد٣ن جالعطػٔحس ٝؽشٝه ٝأقٌحّ جُق٘ذٝم ٝٓزًشز جُٔؼِٞٓحش. 

جُؼٔييييَ ذأٓحٗييييس ٝقغييييٖ ٤ٗييييس ٝجٛطٔييييحّ ٜٝٓييييحسز ٝػ٘ح٣ييييس ٝقييييشؿ ٝذٔييييح ٣كويييين ٓقييييِكس ٓييييح٢ٌُ  .3.3..0

 جُٞقذجش
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دٝالس أٓش٣ٌييييي٢(، ذكيييييذ  2033لاير عيييييؼٞد١ ) ...,0عييييي٣ٞ٘س ذٞجهيييييغ  ٌٓحكيييييأزجُؼنيييييٞ جُٔغيييييطوَ  ٣طِوييييي٠ .4..0

 ..دٝالس أٓش٢ٌ٣( ع٣ٞ٘حً ٌَُ جالػنحء 4266لاير عؼٞد١ )...,06أهق٠ 

ضحس٣خ ئػذجد ٓزًشز جُٔؼِٞٓحش ٛزٙ كاٗٚ ال ٣ٞؾذ أ١ ضنحسخ ٓقحُف ٓطكون أٝ ٓكطَٔ ذ٤ٖ ٓقحُف  قط٠ .5..0

 جُق٘ذٝم ٝٓقحُف أػنحء ٓؿِظ ئدجسز جُق٘ذٝم.

  أػنحء ٓؿِظ ئدجسز جُق٘ذٝم ٓؿِظ ئدجسز جُق٘حد٣ن جُطح٤ُس0 ٣ؾـَ .6..0

 

 ٌششػُخا اٌهُئخ .11

ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ذحُطؼحهذ ٓغ ذ٘ي جُؿض٣شز ُِكقٍٞ ػ٠ِ خذٓحش ج٤ُٜثس ٝجُشهحذس جُؾشػ٤س جُخحفس ذر٘ي  ع٤وّٞ .00.0

 جُؿض٣شز ُآٞس جُٔطؼِوس ذحُق٘ذٝم. ٝج٤ُٜثس جُؾشػ٤س ُر٘ي جُؿض٣شز ٓإُلس ٖٓ جألػنحء جُطح٤ُس أعٔحؤ0ْٛ

 )فضٍُخ اٌشُخ ػجذ هللا ثٓ سٍُّبْ إٌُّغ )اٌشئُس 

ًرييييحس جُؼِٔييييحء ٝجُٔغطؾييييحس كيييي٢ جُييييذ٣ٞجٕ جٌُِٔيييي٢، ٝهييييحك عييييحذن كيييي٢ ٓكٌٔييييس جُط٤٤ٔييييض  ػنييييٞ ٤ٛثييييس

ذحٌُِٔٔيييس جُؼشذ٤يييس جُغيييؼٞد٣س. ػنيييٞ ٓؿٔؼييي٢ جُلويييٚ جإلعيييال٢ٓ ذحُشجذطيييس ٝؾيييذٙ، ٣ٝؾيييـَ ػنييي٣ٞس ٤ٛثيييس 

جُشهحذييس جُؾييشػ٤س كيي٢ جُؼذ٣ييذ ٓييٖ جُر٘ييٞى جإلعييال٤ٓس ٝٗحتييد ستيي٤ظ ٤ٛثييس جُٔكحعييرس ٝجُٔشجؾؼييس. ٓإُييق 

 ٞسجش ٝجُركٞظ ك٢ جُلوٚ جإلعال٢ٓ.ُِؼذ٣ذ ٖٓ جُٔ٘ؾ

 ٌفضٍُخ اٌشُخ اٌذوزىس ِذّذ ػٍٍ اٌمش 

أعيييطحر جالهطقيييحد جإلعيييال٢ٓ ٝٓيييذ٣ش عيييحذن ُٔشًيييض أذكيييحظ جالهطقيييحد جإلعيييال٢ٓ ذؿحٓؼيييس جُِٔيييي ػريييذ 

جُؼض٣يييض، ٝػنيييٞ جُٔؿِيييظ جُؾيييشػ٢ كييي٢ ٤ٛثيييس جُٔؼيييح٤٣ش ٤ٛٝثيييحش جُشهحذيييس جُؾيييشػ٤س كييي٢ جُؼذ٣يييذ ٓيييٖ 

 ٣ذ ٖٓ جُٔ٘ؾٞسجش ٝجألذكحظ ك٢ جالهطقحد ٝ جُق٤شكس جإلعال٤ٓس.جُر٘ٞى جإلعال٤ٓس. ٓإُق ُِؼذ

 

 

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

)مستقل(

أ. عبدالعزيز إبراهيم التويجري 

)مستقل(

عضوعضو-رئيسصندوق الجزيرة لألسهم العالمية

ية عضوعضو-رئيسصندوق الجزيرة لألسهم األوروب

عضوعضو-رئيسصندوق الجزيرة لألسهم اليابانية 

عضوعضو-رئيسصندوق الجزيرة لألسهم السعودية

عضوعضو-رئيسصندوق الجزيرة للمرابحة باللاير السعودي

عضوعضوعضورئيسصندوق الجزيرة للمشاريع السكنية

عضوعضوعضورئيسصندوق الجزيرة ألسهم األسواق العالمية الناشئة

عضوعضو-رئيسصندوق الجزيرة المتنوع الَجسور

عضوعضو-رئيسصندوق الجزيرة المتنوع المتوازن

عضوعضو-رئيسصندوق الجزيرة المتنوع المتحفظ

عضوعضو-رئيسصندوق الجزيرة الخليجي للدخل

عضوعضوعضورئيسصندوق الجزيرة للمشاريع السكنية 2

عضوعضوعضورئيسصندوق الجزيرة موطن ريت

عضوعضوعضورئيسصندوق الجزيرة للمرابحة بالدوالر األمريكي
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 فضٍُخ اٌشُخ اٌذوزىس ػجذهللا ثٓ ِذّذ اٌّطٍك 

٣كٔييَ ؽييٜحدز دًطييٞسجٙ كيي٢ جُلوييٚ جإلعييال٢ٓ ًٝييحٕ أعييطحرج ُِلوييٚ جُٔوييحسٕ ذٔؼٜييذ جُونييحء جُؼييح٢ُ ذؿحٓؼييس 

ُؼذ٣ييييذ ٓييييٖ جألٝسجم جالٓييييحّ ٓكٔييييذ ذييييٖ عييييؼٞد جالعييييال٤ٓس، ًٝطييييد جٌُػ٤ييييش قييييٍٞ ٓٞمييييٞع جُطييييأ٤ٖٓ ٝج

ٝجُٔويييحالش جُركػ٤يييس. ػنيييٞ ٤ٛثيييس ًريييحس جُؼِٔيييحء كييي٢ جٌُِٔٔيييس ٝجُِؿ٘يييس جُذجتٔيييس ُِلطيييٟٞ ك٤ٜيييح ٝٓغطؾيييحس 

 ذحُذ٣ٞجٕ ج٢ٌُِٔ. ًٔح ٣ؾـَ ػن٣ٞس ػذز ُؿحٕ ؽشػ٤س ك٢ ػذد ٖٓ جُر٘ٞى.

ٜيييح جُطييي٢ ٣غيييطػٔش ذ فيييٍٞج٤ُٜثيييس جُؾيييشػ٤س ُِقييي٘ذٝم جُٔؼيييح٤٣ش جُؾيييشػ٤س جُطييي٢ ٣ؿيييد جٕ ضغيييطٞك٤ٜح جال ضويييش .00.2

 جُق٘ذٝم، ٝضوّٞ ذٔشجؾؼس ٝضؼذ٣َ ٛزٙ جُٔؼح٤٣ش ٝجُطأًذ ٖٓ جُطضجّ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ذٜح.

( 5.2جألضؼييحخ جُطيي٢ ٣ييذكؼٜح جُقيي٘ذٝم ٓوحذييَ جُخييذٓحش جُطيي٢ ٣كقييَ ػ٤ِٜييح ٓييح أؽيي٤ش ئ٤ُييٚ كيي٢ جُر٘ييذ ) ضؾيئَ .00.3

 ٖٓ ٓزًشز جُٔؼِٞٓحش ٛزٙ.

قيي٘ذٝم، ٝػ٤ِييٚ أهييشش ج٤ُٜثييس جُؾييشػ٤س ٓييذ٣ش جُقيي٘ذٝم ذحُٔؼييح٤٣ش جُقييحدسز ٓييٖ ج٤ُٜثييس جُؾييشػ٤س ُِ ٣ِطييضّ .00.4

جُقيييحدسز جُطييي٢ ضطٞجكييين ٓيييغ جُٔؼيييح٤٣ش جُؾيييشػ٤س  جألفيييٍُِٞقييي٘ذٝم أٗيييٚ ٣ؿيييد إٔ ٣وطقيييش جالعيييطػٔحس ػِييي٠ 

 . ٢ٛٝ ًحُطح0٢ُٜحُِٔشجؾؼس ٝجُطؼذ٣َ ذكغد هشجسجض ػٖ ج٤ُٜثس جُؾشػ٤س ُِق٘ذٝم ٝضخنغ

 جعطػٔحسجش جُٔشجذكحش0 .00.4.0

ُؾيييش٣ؼس جإٍلعيييال٤ٓس جُٔطيييحؾشز ك٤ٜيييح ال ٣طؼحٓيييَ جُقييي٘ذٝم كييي٢ جُغيييِغ جُطييي٢ ضكيييشّ ج .00.4.0.0

ًييييحُخٔش ُٝكييييّٞ جُخ٘ض٣يييييش ٝٓ٘طؿحضٜييييح ٝٓيييييح ؽييييحذٚ رُييييي ٓٔيييييح قشٓطييييٚ جُؾيييييش٣ؼس 

 جإلعال٤ٓس.

٣ؿييد ػِييي٠ جُقيي٘ذٝم هيييرل جُغييِغ جُطييي٢ ٣شؿييد كييي٢ جُٔطييحؾشز ك٤ٜيييح هرييَ ػشميييٜح  .00.4.0.2

 ك٢ جُغٞم ُِر٤غ.

ال ٣كييين ُِقييي٘ذٝم ئػيييحدز ذ٤يييغ عيييِؼس هيييحّ ذؾيييشجتٜح ٓيييٖ أقيييذ ػٔالتيييٚ ئُييي٠ ٗلييييظ  .00.4.0.3

 ُز١ ضْ ؽشجؤٛح ٓ٘ٚ ٓ٘ؼحً ُِذخٍٞ ك٢ جُؼ٤٘س جُٔكشٓس.جُؼ٤َٔ ج

 جعطػٔحسجش جُقٌٞى0 .00.4.2

ٔؿييحصز ٓييٖ هرييَ ٤ٛثييس سهحذييس ؽييشػ٤س خحفييس ذٜييح جُجُقييٌٞى ٣غييطػٔش جُقيي٘ذٝم كيي٢  .00.4.2.0

 ٓورُٞس ُذٟ ج٤ُٜثس جُؾشػ٤س ُِق٘ذٝم

ؾيييشػ٤س ُيييذٟ جُشهحذيييس جُجُقيييٌٞى جُٔؿيييحصز ٓيييٖ هريييَ ٤ٛثيييس ٣غيييطػٔش جُقييي٘ذٝم كييي٢  .00.4.2.2

 ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ٖٓ جُرحهٖ

 .ك٢ فٌٞى جُؼ٤٘س ٝد٣ٕٞ جُٔشجذكحشال ٣ٌططد جُق٘ذٝم ٝال ٣طذجٍٝ  .00.4.2.3

ك٤ٜيييح ػ٘يييذ جُطيييشـ  ٓيييغ ؾيييٞجص جالًططيييحخ ال ٣طيييذجٍٝ جُقييي٘ذٝم كييي٢ جُقيييٌٞى جُطح٤ُيييس .00.4.2.4

 0ذحُقي ج٠ُ ضحس٣خ جعطكوحهٚ جالقطلحظجال٢ُٝ ٓغ ٝؾٞخ 

 فٌٞى جُٔشجذكس ‒

 فٌٞى جالعطق٘حع ‒

   فٌٞى جُغِْ ‒
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ػِيييي٠ إٔ جُٔشجذكييييس ٝجُٔنييييحسذس  جُٜؿ٤٘ييييس ذيييي٣ٖ٤غييييطػٔش جُقيييي٘ذٝم كيييي٢ جُقييييٌٞى  .00.4.2.5

ضؼييييٞد ػِيييي٠ قِٔييييس جُقييييٌٞى ٝجٕ ٣ييييطْ  حً س ضُٞييييذ جسذحقيييي٤ييييقو٤و ٓنييييحسذسً ضكطيييي١ٞ 

 .ض٘ن٤ل كؼ٢ِ جٝ ق٢ٌٔ ُِٔنحسذس ُطٞص٣غ جالسذحـ

ٓييييٖ  ٝجُٔييييذجسزخييييشٟ جالعييييطػٔحس٣س جالفيييي٘حد٣ن جُقييييٌٞى ٣غييييطػٔش جُقيييي٘ذٝم كيييي٢  .00.4.2.6

ثييس جُؾيييشػ٤س سهحذييس ؽييشػ٤س ٓورُٞييس ُييذٟ ج٤ُٜ ٤ٛثييحشهرييَ ؽييشًحش جعييطػٔحس٣س ُييذ٣ٜح 

 .ُِق٘ذٝم

 ٝجُؾييييٜحدجشجُٔشجذكييييس  ٝػ٤ِٔييييحشعييييطػٔحس ذقييييلس ػحٓييييس كيييي٢ جُقييييٌٞى جال٣ؿييييٞص ُِقيييي٘ذٝم  .00.4.3

 .عطػٔحس جُط٢ ضغطػٔش ٝكوح ُِنٞجذو جُؾشػ٤سجالجُٔح٤ُس ٝػ٤ِٔحش ض٣َٞٔ جُطؿحسز ٝف٘حد٣ن 

ال ٣ؿيييٞص ُِقييي٘ذٝم جعيييطػٔحس ذؼيييل عييي٤ُٞطٚ كييي٢ ه٘يييٞجش جعيييطػٔحس٣س ؿ٤يييش ٓطٞجكويييس ٓيييغ أقٌيييحّ  .00.4.4

 إلعال٤ٓس.جُؾش٣ؼس ج

ال ٣ؿيييييٞص ُِقييييي٘ذٝم جعيييييطػٔحس أ٣يييييحً ٓيييييٖ أفيييييُٞٚ كييييي٢ فييييي٘حد٣ن أخيييييشٟ ال ضخنيييييغ أقٌحٜٓيييييح  .00.4.5

 ٝؽشٝهٜح ألقٌحّ جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس.

جال ذؼييييذ ٓشجؾؼطٜييييح  2.03ُييييٖ ٣ييييطْ جالعييييطػٔحس كيييي٢ ج١ ٓييييٖ جُٔؾييييطوحش جُٔح٤ُييييس جُٔييييزًٞسٙ كيييي٢  .00.4.6

 ٝجُٔٞجكوس ػ٤ِٜح ٖٓ هرَ ج٤ُٜثس جُؾشػ٤س ُِق٘ذٝم. 

ٓييغ  حً ٓطٞجكويي جفييٍٞ جُقيي٘ذٝمؼييذ جقييذ ٣قيي٘ذٝم ذؾييٌَ سذييغ عيي١ٞ٘ ٝكيي٢ قييحٍ ُييْ ضييطْ ٓشجؾؼييس جفييٍٞ جُ .00.5

 جُٔؼح٤٣ش جُؾشػ٤س ٣طْ جعطرؼحدٙ. 

 ِذَش اٌصٕذوق .12

 جُق٘ذٝم ٛٞ ؽشًس جُؿض٣شز ُاعٞجم جُٔح٤ُس ٓذ٣ش .02.0

 ٝضييييييحس٣خ 3..2-30-2جُطييييييشخ٤ـ ُٔييييييذ٣ش جُقييييي٘ذٝم ٓييييييٖ هرييييييَ ج٤ُٜثييييييس ذٔٞؾيييييد جُوييييييشجس سهييييييْ  ضيييييْ .02.2

ذٔٔحسعييييس ٗؾييييحه جُطؼحٓييييَ  3.36. -33ّ ٝكوييييح ُِطييييشخ٤ـ سهييييْ 3..22/3/2ٛييييـ، جُٔٞجكيييين 0/3/0420

جألٝسجم  كيييي٢ أػٔييييحٍ جُٔؾييييٞسز ٝجُكلييييع، جُطشض٤ييييد، ضوييييذ٣ْ ذحُطـط٤ييييس، جإلدجسزًأفيييي٤َ ٤ًٝٝييييَ، جُطؼٜييييذ 

 ّ.0..4/2./5.جُٔٞجكن ٛـ 20/3/0423جُٔح٤ُس ٝضْ جُكقٍٞ ػ٠ِ ئرٕ ٓٔحسعس جُ٘ؾحه ذطحس٣خ 

، 00455جُش٣ييييحك  2.430جُٔح٤ُييييس ٛييييٞ ؿ. خ.  ُاعييييٞجمجُٔشًييييض جُشت٤غيييي٢ ُؾييييشًس جُؿض٣ييييشز  ػ٘ييييٞجٕ .02.3

، جُٔٞهيييييغ ػِييييي٠ ؽيييييرٌس 002256.60.، كيييييحًظ ...002256.جٌُِٔٔيييييس جُؼشذ٤يييييس جُغيييييؼٞد٣س، ٛيييييحضق 

 .www.aljaziracapital.com.saجإلٗطشٗص0 

 لاير عؼٞد١( ...،...،..5جُٔحٍ جُٔذكٞع ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم ) سأط .02.4

ّ ٓرِييييييؾ 2.00جُٔح٤ُييييييس كيييييي٢ جُغيييييي٘س جُٔح٤ُييييييس  ُاعييييييٞجمجؾٔييييييح٢ُ جال٣ييييييشجدجش ُؾييييييشًس جُؿض٣ييييييشز  ذِييييييؾ .02.5

( لاير عيييييييؼٞد١، ٣ٌٝٔيييييييٖ ...,32,0.4( لاير عيييييييؼٞد١ ٝذِيييييييؾ فيييييييحك٢ جالسذيييييييحـ )...,43.,004)

 جالهالع ػ٠ِ جُوٞجتْ جُٔح٤ُس جُٔذهوٚ ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم ػ٠ِ ٓٞهؼٚ جالٌُطش٢ٗٝ.

 جُٔح٤ُس0 ُاعٞجمشًس جُؿض٣شز ٓؿِظ ئدجسز ؽ أػنحء .02.6

 جُق٘حػ٤س٣ٝشأط ٓؿٔٞػس جعطشج  ست٤ظ ٓؿِظ جالدجسز –ذٖ ػرذهللا جُكورح٢ٗ  ٓكٔذ /جألعطحر 

 جُشت٤ظ جُط٘ل٤ز١ ٝجُؼنٞ جُٔ٘طذخ  -ص٣حد ذٖ هحسم أذح جُخ٤َ  /جُٜٔ٘ذط 

http://www.aljaziracapital.com.sa/
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 ُٔذ٣ش جُط٘ل٤ز١ ٝجُؼنٞ جُٔ٘طذخ ُر٘ي جُؿض٣شزج - ٗر٤َ ذٖ دجؤٝد جُكٞؽحٕ  /جألعطحر 

 مستقل -ضٞك٤ن ذٖ ٓ٘قٞس جُؼط٤و٢  /ألعطحرج 

 ٗحتد جُشت٤ظ جُط٘ل٤ز١ ُر٘ي جُؿض٣شز -عِطحٕ ذٖ ػرذجُؼض٣ض جُك٤ٔذ١  /جألعطحر 

 ٖمستقل - جألعطحر/ كشجؼ ٓ٘قٞس جذٞجغ٤٘ 

ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم ُٔقيييِكس ٓيييح٢ٌُ جُٞقيييذجش ذٔٞؾيييد أقٌيييحّ التكيييس فييي٘حد٣ن جالعيييطػٔحس ٝالتكيييس  ٣ؼٔيييَ .02.3

جقٌيييحّ جُقييي٘ذٝم ٝٓيييزًشز جُٔؼِٞٓيييحش. ٣ٝويييغ ػِييي٠ ػحضويييٚ جالُطيييضجّ جالؽيييخحؿ جُٔيييشخـ ُٜيييْ ٝؽيييشٝه ٝ

ضؿيييحٙ  جألٓحٗيييسذؿ٤ٔيييغ جُٔريييحدب ٝجُٞجؾريييحش جُطييي٢ ٗقيييص ػ٤ِٜيييح التكيييس جالؽيييخحؿ ُٜيييْ ذٔيييح كييي٢ رُيييي ٝجؾيييد 

 ٓح٢ٌُ جُٞقذجش، ٝجُز١ ٣طنٖٔ جُؼَٔ ذٔح ٣كون ٓقحُكْٜ ٝذزٍ جُكشؿ جُٔؼوٍٞ.

 ٣ٌٕٞ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ٓغإٝالً ػٖ جُو٤حّ ذح٥ض0٢ .02.0

 ئدجسز جُق٘ذٝم. .02.0.0

 ػ٤ِٔحش جُق٘ذٝم ذٔح ك٢ رُي جُخذٓحش جالدجس٣س ُِق٘ذٝم. .02.0.2

 هشـ ٝقذجش جُق٘ذٝم. .02.0.3

ٝأٜٗييح ًحِٓييس ٝٝجمييكس  ٝجًطٔحُٜييحجُطأًييذ ٓييٖ دهييس ؽييشٝه ٝأقٌييحّ جُقيي٘ذٝم ٝٓييزًشز جُٔؼِٞٓييحش  .02.0.4

 ٝفك٤كس ٝؿ٤ش ٓنِِس. 

 ٚٓغييييإ٤ُٝحضأدٟ ؼييييذ ٓييييذ٣ش جُقيييي٘ذٝم ٓغييييإٝالً ػييييٖ جُطييييضجّ أقٌييييحّ التكييييس فيييي٘حد٣ن جالعييييطػٔحس، عييييٞجء ٣ .02.3

ٝٝجؾرحضيييٚ ذؾيييٌَ ٓرحؽيييش أّ ًِيييق ذٜيييح ؾٜيييس خحسؾ٤يييس. ٣ٝؼيييذ ٓغيييإٝالً ضؿيييحٙ ٓيييح٢ٌُ جُٞقيييذجش ػيييٖ خغيييحتش 

جُقيييي٘ذٝم جُ٘حؾٔييييس ذغييييرد جقط٤حُييييٚ أٝ جٛٔحُييييٚ أٝ عييييٞء ضقييييشكٚ أٝ ضوقيييي٤شٙ جُٔطؼٔييييذ، ٝال ٣طكٔييييَ ٓييييذ٣ش 

ح جُٔغيييطػٔش ك٤ٔيييح جُقييي٘ذٝم ٓغيييإ٤ُٝس أ٣يييس دػيييحٟٝ أٝ ٓطحُريييحش ٜٓٔيييح ًحٗيييص ذحُ٘غيييرس أل٣يييس خغيييحسز ٣طٌريييذٛ

 ػذج جُكحالش جُٔزًٞسز أػالٙ.

ًٔيييذ٣ش ُِقييي٘ذٝم ٓيييٖ جُريييحهٖ.  كيييشج٤ٌِٖٗ ضٔرِطيييٕٞ جٗلغيييطٔ٘طظ )ئّ ئ١( ٤ُٔطيييذؽيييشًس ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم  ػييي٤ٖ ..02.0

ٓر٘ييي٠ جُرٞجذيييس، ٓشًيييض ٝٛييي٢ ؽيييشًس ٓشخقيييٚ ٓيييٖ عيييِطس دذييي٢ ُِخيييذٓحش جُٔح٤ُيييس ػ٘يييٞجٕ ٌٓطرٜيييح جُشت٤غييي0٢ 

 4 4204 ..0ٛيييييحضق0 . ٓيييييحسجش جُؼشذ٤يييييس جُٔطكيييييذز، دذييييي٢، جال5.6603ؿ.خ  دذييييي٢ جُٔيييييح٢ُ جُؼيييييح٢ُٔ

جُٔٞهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييغ جإلٌُطشٝٗييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي٢  +330 4 4204 .04كيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييحًظ0  + 330

www.franklintempletonme.com. 

 Maples Fund Services (Middle East)ًٔح ػ٤ٖ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ؽشًس ٤ٓرِض جُؾشم جالٝعو .02.00

Limited ذحُؼ٤ِٔحش جُٔكحعر٤س ٝجإلدجس٣س  ًَ ٓح ٣طؼِنُِق٘ذٝم ك٢ ٜٔحّ ػَٔ جُٔذ٣ش جالدجس١ ُِو٤حّ ذ

٢ٛ ؽشًس ٓشخقٚ ٖٓ عِطس دذ٢ ُِخذٓحش ٝ. ضغؿ٤َ جُطٞص٣ؼحش جُ٘وذ٣سُِٝق٘ذٝم ًكغحخ ه٤ٔس جُٞقذجش 

، دذ٢، 5.6334، ٓشًض دذ٢ جُٔح٢ُ جُؼح٢ُٔ، ؿ.خ ذشؼ مٔحٕ، 04جُذٝس  ،جُشت٤غ٢ حػ٘ٞجٕ ٌٓطرٜجُٔح٤ُس 

 +330 4 500 ..40+ كحًظ 330 4 500 ..42جالٓحسجش جُؼشذ٤س جُٔطكذز. ٛحضق 

٣ٌٔيييٖ ُٔيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم ذؼيييذ ٓٞجكويييس ٓؿِيييظ ئدجسز جُقييي٘ذٝم ضـ٤٤يييش أٝ ضؼيييذ٣َ أٝ ئػيييحدز ضؼ٤ييي٤ٖ جُؿٜيييحش  .02.02

جُٔيييضٝدز ُِخيييذٓحش جُٔشخقيييس. ٣ٝؾييئَ ٓيييضٝدٝج جُخذٓيييس دٕٝ ققيييش جُٔغطؾيييحس٣ٖ جالعيييطػٔحس٤٣ٖ ٝأٓييي٤ٖ 

 جُؾشػ٤س.جُكلع ٝجُٔذ٣ش٣ٖ جإلدجس٤٣ٖ ٝٓشجؾؼ٢ جُكغحذحش ٝٓضٝد١ خذٓحش جُشهحذس 

أ١ جٗؾييييطس ػٔييييَ أٝ ٓقييييحُف أخييييشٟ ُٔييييذ٣ش  ذال ضٞؾييييضييييحس٣خ جػييييذجد ٓييييزًشز جُٔؼِٞٓييييحش ٛييييزٙ،  قطيييي٠ .02.03

 جُق٘ذٝم ضٔػَ أ٤ٔٛس ؾٞٛش٣س، أٝ ٖٓ جٌُٖٔٔ إٔ ضطؼحسك ٓغ أٗؾطس جُق٘ذٝم.
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ػيييضٍ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم ٝجضخيييحر أ١ جؾيييشجء ضيييشجٙ ٓ٘حعيييرحً ُطؼ٤ييي٤ٖ ٓيييذ٣ش فييي٘ذٝم ذيييذ٣َ أٝ جضخيييحر ج١  ٤ُِٜثيييس .02.04

 شجٙ ٓ٘حعرحً، ٝرُي ك٢ قحٍ ٝهٞع أ١ ٖٓ جُكحالش ج٥ض٤س0ضذذ٤ش جخش ض

 ضٞهق ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ػٖ ٓٔحسعس ٗؾحه جإلدجسز دٕٝ ئؽؼحس ج٤ُٜثس ذزُي. .02.04.0

ئُـييييحء ضييييشخ٤ـ ٓييييذ٣ش جُقيييي٘ذٝم كيييي٢ ٓٔحسعييييس ٗؾييييحه جإلدجسز أٝ عييييكرٚ أٝ ضؼ٤ِوييييٚ ٓييييٖ هرييييَ  .02.04.2

 ج٤ُٜثس.

 س جالدجسز.٠ُ ج٤ُٜثس ٖٓ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم إلُـحء ضشخ٤قٚ ك٢ ٓٔحسعئضوذ٣ْ هِد  .02.04.3

ذيييحُطضجّ جُ٘ظيييحّ أٝ ُٞجتكيييٚ  -ذؾيييٌَ ضيييشجٙ ؾٞٛش٣يييحً –ئرج سأش ج٤ُٜثيييس إٔ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم هيييذ أخيييَ  .02.04.4

 جُط٘ل٤ز٣س.

ٝكيييحز ٓيييذ٣ش جُٔكلظيييس جالعيييطػٔحس٣س جُيييز١ ٣يييذ٣ش أفيييٍٞ جُقييي٘ذٝم أٝ ػؿيييضٙ أٝ جعيييطوحُطٚ ٓيييغ  .02.04.5

 ػذّ ٝؾٞد ؽخـ آخش ٓغؿَ ُذٟ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم هحدس ػ٠ِ ئدجسز أفٍٞ جُق٘ذٝم.

 أٜٗح رجش ج٤ٔٛس ؾٞٛش٣س. -ذ٘حءجً ػ٠ِ أعظ ٓؼوُٞس–أخشٟ ضشٟ ج٤ُٜثس  أ١ قحُس .02.04.6

ٓيييٖ فيييالق٤طٜح ٝكويييحً ُٜيييزٙ جُٔيييحدز ك٤طؼييي٤ٖ ػِييي٠ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم جُطؼيييحٕٝ ذؾيييٌَ  أ٣يييحئرج ٓحسعيييص ج٤ُٜثيييس  .02.05

ئُييي٠ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم جُريييذ٣َ ٝرُيييي  شُِٔغيييإ٤ُٝحػِييي٠ ضغييي٤َٜ جُ٘ويييَ جُغيييِظ  جُٔغيييحػذزًحٓيييَ ٓيييٖ جؾيييَ 

ُٝييي٠ ٓيييٖ ضؼ٤ييي٤ٖ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم جُريييذ٣َ. ٣ٝؿيييد ػِييي٠ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم جُٔؼيييضٍٝ ( ٣ٞٓيييحً جأل.6)جٍ خيييالٍ 

إٔ ٣٘ويييَ، ق٤ػٔيييح ًيييحٕ رُيييي ميييشٝس٣ح ٝٓ٘حعيييرحً ٝٝكويييحً ُطويييذ٣ش ج٤ُٜثيييس جُٔكيييل، ئُييي٠ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم جُريييذ٣َ 

 ذق٘ذٝم جالعطػٔحس ر١ جُؼالهس. جُٔشضرطسؾ٤ٔغ جُؼوٞد 

 أُِٓ اٌذفظ .13

 THE NORTHERN TRUST)ٖ ضشعيص جُغيؼٞد٣س جُكليع جُخيحؿ ذأفيٍٞ جُقي٘ذٝم ٛيٞ ٗيٞسغ أٓي٤ٖ .03.0

COMPANY OF SAUDI ARABIA) 

ّ ذييييحُطشخ٤ـ جُقييييحدس 3/2.02./02ٛييييـ جُٔٞجكيييين 0433/.25/0 ذطييييحس٣خجُطييييشخ٤ـ ألٓيييي٤ٖ جُكلييييع  ضييييْ .03.2

 02063-26ػٖ ٤ٛثس جُغٞم جُٔح٤ُس سهْ 

 0.035، هش٣ييين جُِٔيييي كٜيييذ. ؿ.خ 00جٌُٔطيييد جُشت٤غييي٢ ألٓييي٤ٖ جُكليييع0 ذيييشؼ ٗخ٤يييَ، جُطيييحذن  ػ٘يييٞجٕ .03.3

 ُٔٞهييييغ جالٌُطشٝٗيييي٢ج +366002030.03، جٌُِٔٔييييس جُؼشذ٤ييييس جُغييييؼٞد٣س. ٛييييحضق 00433جُش٣ييييحك 

www.northerntrust.com 

 0جألدٝجس جألعحع٤س ٝٓغإ٤ُٝحش أ٤ٖٓ جُكلع ك٤ٔح ٣طؼِن ذق٘ذٝم جالعطػٔحس  .03.4

أٓيييي٤ٖ جُكلييييع ٓغييييإٝالً ػييييٖ جُطضجٓحضييييٚ ٝكوييييحً ألقٌييييحّ التكييييس فيييي٘حد٣ن جالعييييطػٔحس، عييييٞجء أأدٟ ٣ؼييييذ  .03.4.0

إ٤ُٝحضٚ ذؾييٌَ ٓرحؽييش أّ ًِييق ذٜييح هشكييحً غحُػييحً. ٣ٝؼييذ أٓيي٤ٖ جُكلييع ٓغييإٝالً ضؿييحٙ ٓييذ٣ش جُقيي٘ذٝم ٓغيي

ٝٓيييح٢ٌُ جُٞقييييذجش ػييييٖ خغييييحتش جُقيييي٘ذٝم جُ٘حؾٔيييس ذغييييرد جقط٤حُييييٚ أٝ جٛٔحُييييٚ أٝ عييييٞء ضقييييشكٚ أٝ 

 ضوق٤شٙ جُٔطؼٔذ.

ٞ ٣ؼيييذ أٓييي٤ٖ جُكليييع ٓغيييإٝالً ػيييٖ قليييع أفيييٍٞ جُقييي٘ذٝم ٝقٔح٣طٜيييح ُقيييحُف ٓيييح٢ٌُ جُٞقيييذجش، ٝٛييي .03.4.2

 ك٤ٔح ٣طؼِن ذكلع أفٍٞ جُق٘ذٝم. جُالصٓسٓغإٍٝ ًزُي ػٖ جضخحر ؾ٤ٔغ جالؾشجءجش جالدجس٣س 
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فييييٍٞ جُقيييي٘ذٝم ًِٓٔٞييييس ذؾييييٌَ ؾٔييييحػ٢ ُٔييييح٢ٌُ جُٞقييييذجش ٤ٌِٓييييس ٓؾييييحػس، ٝال٣ؿييييٞص جٕ ٣ٌييييٕٞ أ .03.4.3

ُٔيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم أٝ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم ٓيييٖ جُريييحهٖ أٝ أٓييي٤ٖ جُكليييع أٝ أٓييي٤ٖ جُكليييع ٓيييٖ جُريييحهٖ أٝ 

جُٔيييييٞصع أ١ ٓقيييييِكس كييييي٢ أفيييييٍٞ جُقييييي٘ذٝم أٝ ٓطحُريييييس ك٤ٔيييييح ٣طؼِييييين ذطِيييييي ٓويييييذّ جُٔؾيييييٞسز أٝ 

جالفييييٍٞ، ئال ئرج ًييييحٕ ٓييييذ٣ش جُقيييي٘ذٝم أٝ ٓييييذ٣ش جُقيييي٘ذٝم ٓييييٖ جُرييييحهٖ أٝ أٓيييي٤ٖ جُكلييييع أٝ أٓيييي٤ٖ 

جُكلييييع ٓييييٖ جُرييييحهٖ أٝ ٓوييييذّ جُٔؾييييٞسز أٝ جُٔييييٞصع ٓحٌُييييحً ُٞقييييذجش جُقيييي٘ذٝم ، ٝرُييييي كيييي٢ قييييذٝد 

ذٔٞؾييييد أقٌييييحّ التكييييس فيييي٘حد٣ن جالعييييطػٔحس، ٝأُكِقييييف ٤ٌِٓطييييٚ، أٝ ًييييحٕ ٓغيييئٞقحً ذٜييييزٙ جُٔطحُرييييحش 

  .ػٜ٘ح ك٢ ؽشٝه ٝأقٌحّ جُق٘ذٝم أٝ ٓزًشز جُٔؼِٞٓحش

ذحعيييطػ٘حء ٝقيييذجش جُقيييي٘ذٝم جًُِٔٔٞيييس ُٔييييذ٣ش جُقييي٘ذٝم أٝ ٓييييذ٣ش جُقييي٘ذٝم ٓييييٖ جُريييحهٖ أٝ جٓيييي٤ٖ  .03.4.4

ال جُٔيييذ٣ٖ،  ٚٓيييح ٣ٌِٔيييجُكليييع أٝ جٓييي٤ٖ جُكليييع ٓيييٖ جُريييحهٖ أٝ ٓويييذّ جُٔؾيييٞسز أٝ جُٔيييٞصع، ٝكييي٢ قيييذٝد 

إٔ ٣ٌيييٕٞ ُيييذجت٢٘ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم أٝ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم ٓيييٖ جُريييحهٖ أٝ جٓييي٤ٖ جُكليييع أٝ جٓييي٤ٖ  ص٣ؿيييٞ

جُكليييع ٓيييٖ جُريييحهٖ أٝ ٓويييذّ جُٔؾيييٞسز أٝ جُٔيييٞصع أ١ قييين كييي٢ أ١ ٓطحُريييس أٝ ٓغيييطكوحش كييي٢ أٓيييٞجٍ 

ٌُييَ  ذحعيي٣ٚٔؿييد ػِيي٠ أٓيي٤ٖ جُكلييع كييطف قغييحخ ٓ٘لقييَ ُييذٟ ذ٘ييي ٓكِيي٢  - .أفييُٞٚجُقيي٘ذٝم أٝ 

 .٣ؼَٔ أ٤ٖٓ قلع ُٚ، ٣ٌٕٝٞ جُكغحخ ُقحُف ف٘ذٝم جالعطػٔحس ر١ جُؼالهسف٘ذٝم جعطػٔحس 

 ػٔالتييي٣ٚؿيييد ػِييي٠ أٓييي٤ٖ جُكليييع كقيييَ أفيييٍٞ ًيييَ فييي٘ذٝم جعيييطػٔحس١ ػيييٖ أفيييُٞٚ ٝػيييٖ أفيييُٞٚ  .03.4.5

جالخييييش٣ٖ، ٣ٝؿييييد جٕ ضكييييذد ضِييييي جالفييييٍٞ ذؾييييٌَ ٓغييييطوَ ٓييييٖ خييييالٍ ضغييييؿ٤َ جألٝسجم جُٔح٤ُييييس 

كليييع ُقيييحُف رُيييي جُقييي٘ذٝم، ٝإٔ ٣كيييطلع ٝجألفيييٍٞ جألخيييشٟ ٌُيييَ فييي٘ذٝم جعيييطػٔحس ذحعيييْ جٓييي٤ٖ جُ

 .ذؿ٤ٔغ جُغؿالش جُنشٝس٣س ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُٔغط٘ذجش جُط٢ ضإ٣ذ ضأد٣س جُطضجٓحضٚ جُطؼحهذ٣س

٣ؿيييد ػِيييي٠ أٓيييي٤ٖ جُكلييييع ئ٣ييييذجع ؾ٤ٔييييغ جُٔريييحُؾ جُ٘وذ٣ييييس جُؼحتييييذز ُقيييي٘ذٝم جالعييييطػٔحس كيييي٢ جُكغييييحخ  .03.4.6

ُط٣ٞٔيييييَ  غيييييطخذٓسجُٔجُٔؾيييييحس ئ٤ُيييييس آٗليييييحً، ٣ٝؿيييييد ػ٤ِيييييٚ جٕ ٣خقيييييْ ٓيييييٖ رُيييييي جُكغيييييحخ جُٔريييييحُؾ 

التكيييييس فييييي٘حد٣ن جالعيييييطػٔحس  ألقٌيييييحّجالعيييييطػٔحسجش ٝٓقيييييحس٣ق ئدجسز جُقييييي٘ذٝم ٝػ٤ِٔحضيييييٚ ٝكويييييحً 

جُٔكذغييييس ٓييييٖ ؽييييشٝه ٝجقٌييييحّ جُقيييي٘ذٝم ٝٓييييزًشز جُٔؼِٞٓييييحش جُطيييي٢ ضِوحٛييييح ٓييييٖ ٓييييذ٣ش  ٝجُ٘غييييخس

 .جُق٘ذٝم، ٝجُؼوذ جُز١ ػ٤ٖ ذٔٞؾرٚ أ٤ٖٓ قلع ٖٓ هرَ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم

٘حد خييذٓحش جُكلييع ٤ًِييحً أٝ ؾضت٤ييحً ألٓ٘ييحء قلييع آخييش٣ٖ ٝكوييحً ُ٘ظييحّ جُغييٞم جُقيي٘ذٝم جُكيين كيي٢ جعيي ُٔييذ٣ش .03.5

جُٔح٤ُيييس كييي٢ قيييحٍ عييئكص جالضلحه٤يييس جُٔرشٓيييس ذييي٤ٖ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم ٝأٓييي٤ٖ جُكليييع ذيييزُي. ٝألٓييي٤ٖ جُكليييع 

جُكيين كيي٢ ض٤ٌِييق هييشف غحُييع أٝ جًػييش أٝ أ١ ٓييٖ ضحذؼ٤ييٚ ذحُؼٔييَ أ٤ٓ٘ييحً ُِكلييع ٓييٖ جُرييحهٖ ُِقيي٘ذٝم ػِيي٠ 

 ٝٓقحس٣ق أ١ ج٤ٖٓ قلع ٖٓ جُرحهٖ ٖٓ ٓٞجسدٙ جُخحفٚ.إٔ ٣ذكغ جضؼحخ 

هيييحّ أٓييي٤ٖ جُكليييع ذطؼ٤ييي٤ٖ ؽيييشًس ٗيييٞسغٖ ضشعيييص ُ٘يييذٕ ًيييأ٤ٖٓ قليييع ٓيييٖ جُريييحهٖ ُِقييي٘ذٝم ٝٛييي٢ ؽيييشًس  .03.6

إتششش إس بششً سششً  . ًٔييح هييحّ ذطؼ٤يي٤ٖ ؽييشًسذش٣طح٤ٗييح -ٓشخقييس ٓييٖ هرييَ جُغييِطس جُط٘ظ٤ٔ٤ييس ٌُِلح٣ييس جُٔح٤ُييس

ة السششششوق المالٌششششة كششششأمٌن حفششششظ مششششن البششششاطن اضششششافً وهششششً شششششركة مرخصششششة مششششن هٌئشششش العربٌششششة السششششعودٌة

 للصندوق.

ػييضٍ أٓيي٤ٖ جُكلييع جُٔؼيي٤ٖ ٓييٖ ٓييذ٣ش جُقيي٘ذٝم أٝ جضخييحر أ١ ضييذذ٤ش ضييشجٙ ٓ٘حعييرحً كيي٢ قييحٍ ٝهييٞع أ١  ٤ُِٜثييس .03.3

 ٖٓ جُكحالش ج٥ض٤س0

 ضٞهق أ٤ٖٓ جُكلع ػٖ ٓٔحسعس ٗؾحه جُكلع دٕٝ جؽؼحس ج٤ُٜثس ذزُي. .03.3.0

 ؾحه جُكلع أٝ عكرٚ أٝ ضؼ٤ِوٚ ٖٓ هرَ ج٤ُٜثس.ئُـحء ضشخ٤ـ أ٤ٖٓ جُكلع ك٢ ٓٔحسعس ٗ .03.3.2

 ضوذ٣ْ هِد ئ٠ُ ج٤ُٜثس ٖٓ أ٤ٖٓ جُكلع إلُـحء ضشخ٤قٚ ك٢ ٓٔحسعس ٗؾحه جُكلع. .03.3.3
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ذييييحُطضجّ جُ٘ظييييحّ أٝ ُٞجتكييييٚ  -ذؾييييٌَ ضييييشجٙ ؾٞٛش٣ييييحً –ئرج سأش ج٤ُٜثييييس إٔ جٓيييي٤ٖ جُكلييييع هييييذ أخييييَ  .03.3.4

 جُط٘ل٤ز٣س.

 ٜح رجش ج٤ٔٛس ؾٞٛش٣س.أٗ -ذ٘حءجً ػ٠ِ أعظ ٓؼوُٞس–أ١ قحُس أخشٟ ضشٟ ج٤ُٜثس  .03.3.5

ئرج ٓحسعييص ج٤ُٜثييس أ٣ييح ٓييٖ فييالق٤طٜح ٝكوييحً ُٜييزٙ جُٔييحدز، ك٤ؿييد ػِيي٠ ٓييذ٣ش جُقيي٘ذٝم جُٔؼ٘يي٢ ضؼ٤يي٤ٖ أٓيي٤ٖ  .03.0

قليييع ذيييذ٣َ ٝكويييحً ُطؼ٤ِٔيييحش ج٤ُٜثيييس، ًٔيييح ٣طؼييي٤ٖ ػِييي٠ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم ٝأٓييي٤ٖ جُكليييع جُٔؼيييضٍٝ جُطؼيييحٕٝ 

ُيي٠ أٓيي٤ٖ جُكلييع جُرييذ٣َ ٝرُييي خييالٍ ئ شُِٔغييإ٤ُٝحذؾييٌَ ًحٓييَ ٓييٖ أؾييَ جُٔغييحػذز ضغيي٤َٜ جُ٘وييَ جُغييِظ 

( ٣ٞٓيييحً جألُٝييي٠ ٓيييٖ ضؼ٤ييي٤ٖ أٓييي٤ٖ جُكليييع جُريييذ٣َ. ٣ٝؿيييد ػِييي٠ أٓييي٤ٖ جُكليييع جُٔؼيييضٍٝ إٔ ٣٘ويييَ، .6)جٍ 

ق٤ػٔييح ًييحٕ رُييي مييشٝس٣حً ٝٓ٘حعييرحً ٝٝكوييحً ُطوييذ٣ش ج٤ُٜثييس جُٔكييل، ئُيي٠ أٓيي٤ٖ جُكلييع جُرييذ٣َ ؾ٤ٔييغ جُؼوييٞد 

 .ذق٘ذٝم جالعطػٔحس ر١ جُؼالهس جُٔشضرطس

٣ش جُقيييي٘ذٝم ػييييضٍ أٓيييي٤ٖ جُكلييييع جُٔؼيييي٤ٖ ٓييييٖ هرِييييٚ ذٔٞؾييييد ئؽييييؼحس ًطييييحذ٢ ئرج سأٟ ذؾييييٌَ ٣ؿييييٞص ُٔييييذ .03.3

ٓؼوييييٍٞ إٔ ػييييضٍ أٓيييي٤ٖ جُكلييييع كيييي٢ ٓقييييِكس قِٔييييس جُٞقييييذجش، ٝػِيييي٠ ٓييييذ٣ش جُقيييي٘ذٝم ئؽييييؼحس ج٤ُٜثييييس 

 .ٝٓح٢ٌُ جُٞقذجش ذزُي كٞسجً ٝذؾٌَ ًطحذ٢

حً ٓيييٖ ضغيييِْ أٓييي٤ٖ ( ٣ٞٓييي.3ػيييضٍ أٓييي٤ٖ جُكليييع ضؼ٤ييي٤ٖ ذيييذ٣َ ُيييٚ خيييالٍ ) ئرج٣ؿيييد ػِييي٠ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم  ..03.0

. ٣ٝؿيييد ػِييي٠ أٓييي٤ٖ جُكليييع جُٔؼيييضٍٝ جُطؼيييحٕٝ ذؾيييٌَ نِر٘يييذ جُغيييحذُجُكليييع جإلؽيييؼحس جٌُطيييحذ٢ جُقيييحدس ٝكويييحً 

ًحٓييَ ٓييغ ٓييذ٣ش جُقيي٘ذٝم ُطغيي٤َٜ جُ٘وييَ جُغييِظ ُِٔغييإ٤ُٝحش ئُيي٠ أٓيي٤ٖ جُكلييع جُرييذ٣َ. ٣ٝؿييد ػِيي٠ أٓيي٤ٖ 

ٖ جُكليييع جُريييذ٣َ ؾ٤ٔيييغ جُؼويييٞد جٓييي٤ جُييي٠جُكليييع جُٔؼيييضٍٝ إٔ ٣٘ويييَ، ق٤ػٔيييح ًيييحٕ رُيييي ميييشٝس٣حً ٝٓ٘حعيييرحً، 

 .جُٔشضرطس ذق٘ذٝم جالعطػٔحس ر١ جُؼالهس

٣ؿييد ػِيي٠ ٓييذ٣ش جُقيي٘ذٝم جالكقييحـ كييٞسجً ػِيي٠ ٓٞهؼييس جالٌُطشٝٗيي٢ ػييٖ ه٤حٓييس ذطؼ٤يي٤ٖ أٓيي٤ٖ قلييع ذييذ٣َ،  .03.00

جالٌُطشٝٗييي٢ ُِغيييٞم ه٤حٓيييس ذطؼ٤ييي٤ٖ أٓييي٤ٖ قليييع جُٔٞهيييغ ٣ٝؿيييد ػِييي٠ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم ًيييزُي جالكقيييحـ كييي٢ 

 .ذذ٣َ

 اٌّذَش اإلداسٌ .14

 Maples Fund Services (Middle East) Limitedجُٔذ٣ش جإلدجس١ ُِق٘ذٝم ٛٞ ٤ٓرِض جُؾشم جالٝعو .04.0

، ٓشًض ذشؼ مٔحٕ، 04جُذٝس  ،جُشت٤غ٢ حػ٘ٞجٕ ٌٓطرٜ ٢ٛ ؽشًس ٓشخقٚ ٖٓ عِطس دذ٢ ُِخذٓحش جُٔح٤ُس،ٝ

+ كحًظ 330 4 500 ..42، دذ٢، جالٓحسجش جُؼشذ٤س جُٔطكذز. ٛحضق 5.6334دذ٢ جُٔح٢ُ جُؼح٢ُٔ، ؿ.خ 

40.. 500 4 330+ 

ضؾَٔ ٜٓحّ ػَٔ جُٔذ٣ش جالدجس١ ًَ ٓح ٣طؼِن ذحُؼ٤ِٔحش جُٔكحعر٤س ٝجإلدجس٣س ُِق٘ذٝم ًكغحخ ه٤ٔس  .04.2

 جُٞقذجش، ضغؿ٤َ جُطٞص٣ؼحش جُ٘وذ٣س.

 ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم جُكن ك٢ ػضٍ جُٔذ٣ش جالدجس١ أٝ ضـ٤٤شٙ ذؼذ ٓٞجكوس ٓؿِظ ئدجسز جُق٘ذٝم. .04.3

 اٌّذبست اٌمبٔىٍٔ .15

 ٙجُوح٢ٗٞٗ ُِق٘ذٝم ٛٞ ذ٢ ٢ً ئف جُرغحّ ٝؽشًح عدجُٔكح .05.0

جٌُٔطد جُشت٤غ٢ ُِٔكحعد جُوح0٢ٗٞٗ ؽحسع جأل٤ٓش ٓكٔذ ذٖ ػرذجُؼض٣ض )جُطك٤ِٚ(، ق٢ جُغ٤ِٔح٤ٗٚ،  ػ٘ٞجٕ .05.2

+ ٓٞهغ ئٌُطش٢ٗٝ 36602.65444+ كحًظ 36602.65333جُش٣حك، جٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س. ٛحضق 

www.pkf.com 



- 56 - 

ح٢ٗٞٗ ذٔشجؾؼيييس جُر٤حٗيييحش جُٔح٤ُيييس ُِقييي٘ذٝم ٝضيييذه٤ن جُويييٞجتْ جُٔح٤ُيييس جأل٤ُٝيييس ٝجُغييي٣ٞ٘س جُٔكحعيييد جُوييي ٣ويييّٞ .05.3

جُخحفيييس ذحُقييي٘ذٝم. ٣ٝؿيييد إٔ ٣ٌيييٕٞ جُٔكحعيييد جُويييح٢ٗٞٗ ٓشخقيييحً ُيييٚ ٝٓغيييطوالً ػيييٖ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم 

 ٝكوحً ُٔؼ٤حس جالعطوال٤ُس جُٔكذد ك٢ ٗظحّ جُٔكحعر٤ٖ جُوح٤٤ٖٗٞٗ.

 ِؼٍىِبد أخشي .16

جالهيييييالع ػِييييي٠ جُغ٤حعيييييحش ٝجإلؾيييييشجءجش جُٔؼطٔيييييذز  كييييي٢ ٓؼحُؿيييييس ضنيييييحسخ  ُٔيييييح٢ٌُ جُٞقيييييذجش ٣ٌٔيييييٖ .06.0

 جُٔقحُف ػ٘ذ جُطِد ٝدٕٝ ٓوحذَ.

أ٣يييس ػٔيييٞالش خحفيييٚ ٝكييي٢ قيييحٍ ئذيييشجّ ج١ ضشض٤ريييحش ٓيييٖ ٛيييزج جُ٘يييٞع عييي٤طْ جالكقيييحـ ػٜ٘يييح ٓيييٖ  ذال ٣ٞؾييي .06.2

٠ خيييالٍ جُطويييحس٣ش جُغييي٣ٞ٘س ُِقييي٘ذٝم. ػِٔيييحً ذيييإٔ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم عييي٤وّٞ ذطويييذ٣ْ ٓقيييِكس جُقييي٘ذٝم ػِييي

 ٓقِكطٚ جُخحفس ك٢ ؾ٤ٔغ ضؼحٓالش جُق٘ذٝم ٓغ ٓضٝد١ جُخذٓٚ.

 ٓؼِٞٓحش جُضًحز ٝجُنش٣رس0 .06.3

٠ِ جُٔغطػٔش إٔ ٣ؼِْ إٔ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ُٖ ٣وّٞ ذحقطغحخ صًحز جُق٘ذٝم أٝ ئخشجؾٜح، ٝك٢ قحٍ ضْ ػ .06.3.0

٤ن ٛزٙ ضـ٤٤ش جألٗظٔس ٝجُطؾش٣ؼحش جُخحفس ذضًحز ف٘حد٣ن جالعطػٔحس ع٤طْ ئذالؽ جُٔغطػٔش٣ٖ هرَ ضطر

 جُطـ٤٤شجش.

 جُنش٣ر٤س جُٔطروس ك٢ ًَ عٞم ٓح٤ُس ٣غطػٔش ذٜح. ُاٗظٔس٣خنغ جُق٘ذٝم  .06.3.2

ال ؾ٤ٔغ جُشعّٞ ٝجُٔقحس٣ق جُٔزًٞسز ك٢ ٛزٙ جُؾشٝه ٝجألقٌحّ ٝ/أٝ أ٣س ٓغط٘ذجش رجش فِس  .06.3.3

 .مش٣رس جُو٤ٔس جُٔنحكس ٓحُْ ٣طْ جُ٘ـ ػ٠ِ خالف رُي َضؾٔ

حكس ٓلشٝمس أٝ هذ ٣طْ كشمٜح ػ٠ِ أ١ خذٓس ٣طْ ضض٣ٝذ ك٢ قحٍ ٓح ئرج ًحٗص مش٣رس جُو٤ٔس جُٔن .06.3.4

جُق٘ذٝم ذٜح، كإ جُق٘ذٝم ع٤ذكغ ُٔضٝد جُخذٓس )ذحإلمحكس ئ٠ُ أ٣س سعّٞ أٝ ٓقحس٣ق أخشٟ( 

ٓؿٔٞػحً ٓغح٣ٝحً ُِو٤ٔس جُٔغؿِس ُٜزٙ جُنش٣رس ػ٠ِ كحضٞسز مش٣رس جُو٤ٔس جُٔنحكس جُخحفس ذحُخذٓس 

 .جُٔؼ٤٘س

جُو٤ٔس جُٔنحكس ٓلشٝمس أٝ هذ ٣طْ كشمٜح ػ٠ِ أ١ خذٓس ٓوذٓس ٖٓ هرَ  ك٢ قحٍ ٓح ئرج ًحٗص مش٣رس .06.3.5

كإ جُؼ٤َٔ ع٤ذكغ ُِق٘ذٝم )ذحإلمحكس ئ٠ُ أ٣س سعّٞ أٝ ٓقحس٣ق أخشٟ( ٓؿٔٞػحً  جُق٘ذٝم،

 ٓغح٣ٝحً ُو٤ٔس ٛزٙ جُنش٣رس

 0جؾطٔحع ٓح٢ٌُ جُٞقذجش .06.4

 ٚ.٣كن ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم جُذػٞز ُؼوذ جؾطٔحع ُٔح٢ٌُ جُٞقذجش ذٔرحدسز ٓ٘ .06.4.0

ج٣حّ ٖٓ ضغِْ هِد ًطحذ٢ ٖٓ  .٣0وّٞ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ذحُذػٞز ُؼوذ جؾطٔحع ٓح٢ٌُ جُٞقذجش خالٍ  .06.4.2

 أ٤ٖٓ جُكلع.

أ٣حّ ٖٓ ضغِْ هِد ًطحذ٢ ٖٓ  .٣0وّٞ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ذحُذػٞز ُؼوذ جؾطٔحع ٓح٢ٌُ جُٞقذجش خالٍ  .06.4.3

جالهَ ٖٓ ه٤ٔس  % ػ25٠ِٓحُي أٝ جًػش ٖٓ ٓح٢ٌُ جُٞقذجش جُز٣ٖ ٣ٌِٕٔٞ ٓؿطٔؼ٤ٖ أٝ ٓ٘لشد٣ٖ 

 ٝقذجش جُق٘ذٝم.

ضٌٕٞ جُذػٞز ُؼوذ جؾطٔحع ٓح٢ٌُ جُٞقذجش ذاػالٕ رُي ك٢ جُٔٞهغ جالٌُطش٢ٗٝ ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم  .06.4.4

ٝجُٔٞهغ جالٌُطش٢ٗٝ ُِغٞم جُٔح٤ُس )ضذجٍٝ(، ٝذاسعحٍ ئؽؼحس ًطحذ٢ ئ٠ُ ؾ٤ٔغ ٓح٢ٌُ جُٞقذجش ٝأ٤ٖٓ 

َ ضحس٣خ جالؾطٔحع ػ٠ِ إٔ ٣طْ ضٞم٤ف ضحس٣خ ٣ٞٓحً هر 20ج٣حّ ٝالضض٣ذ ػٖ  .0ػٖ  َال ضوجُكلع ذٔذز 
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جالؾطٔحع ٌٝٓحٗٚ ٝٝهطٚ ٝجُوشجسجش جُٔوطشقس ك٢ ًَ ٖٓ جالؽؼحس ٝجالػالٕ، ٝئسعحٍ ٗغخس ٖٓ 

 جالؽؼحس ئ٠ُ ج٤ُٜثس.

قنشٙ ػذد ٖٓ ٓح٢ٌُ جُٞقذجش ٣ٌِٕٔٞ ٓؿطٔؼ٤ٖ  ئرججؾطٔحع ٓح٢ٌُ جُٞقذجش فك٤كحً ئال  ٕال ٣ٌٞ .06.4.5

 جُق٘ذٝم.% ػ٠ِ جالهَ ٖٓ ه٤ٔس ٝقذجش 25

ٍٕ ذاػالٕ رُي ك٢ ٓٞهؼٚ  الؾطٔحعئرج ُْ ٣ُغطٞف جُ٘قحخ ك٤ؿد ػ٠ِ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم جُذػٞز  .06.4.6 غح

جإلٌُطش٢ٗٝ ٝجُٔٞهغ جإلٌُطش٢ٗٝ ُِغٞم جُٔح٤ُس )ضذجٍٝ( ٝذاسعحٍ ئؽؼحس ًطحذ٢ ئ٠ُ ؾ٤ٔغ ٓح٢ٌُ 

جُػح٢ٗ  ؾطٔحعجالأ٣حّ. ٣ُٝؼذ  5جُػح٢ٗ ذٔذز ال ضوَ ػٖ  جالؾطٔحعجُٞقذجش ٝأ٤ٖٓ جُكلع هرَ ٓٞػذ 

 .جالؾطٔحعفك٤كحً أ٣حً ًحٗص ٗغرس ٤ٌِٓس جُٞقذجش جُٔٔػِس ك٢ 

 ٣ؿٞص ٌَُ ٓحُي ٝقذجش ضؼ٤٤ٖ ٤ًَٝ ُٚ ُطٔػ٤ِٚ ك٢ جؾطٔحع ٓح٢ٌُ جُٞقذجش .06.4.3

٣ؿٞص ٌَُ ٓحُي ٝقذجش جإلدالء ذقٞش ٝجقذ ك٢ جؾطٔحع ٓح٢ٌُ جُٞقذجش ػٖ ًَ ٝقذز ٣ٔطٌِٜح ٝهص  .06.4.0

 جالؾطٔحع

ٞقذجش ٝجالؽطشجى ك٢ ٓذجٝالضٜح ٝجُطق٣ٞص ػ٠ِ هشجسجضٜح ذٞجعطس ٣ؿٞص ػوذ جؾطٔحػحش ٓح٢ٌُ جُ .06.4.3

 .ٝعحتَ جُطو٤٘س جُكذ٣ػس ٝكوحً ُِنٞجذو جُط٢ ضنؼٜح ج٤ُٜثس

 جُق٘ذٝم0 ئٜٗحء .06.5

٣كيين ُٔيييذ٣ش جُقيي٘ذٝم ئٜٗيييحء جُقيي٘ذٝم ذؼيييذ ئؽييؼحس ج٤ُٜثيييس ٝٓييح٢ٌُ جُٞقيييذجش ًطحذ٤ييحً ذشؿرطيييٚ كييي٢  .06.5.0

 ضٓغ جٜٗحء جُق٘ذٝم ك٤ٚ.٣ٞٓحً ٖٓ جُطحس٣خ جُٔ 20ػٖ  َال ضورُي هرَ ٓذز 

ٓال٣يييي٤ٖ لاير عيييؼٞد١، ك٤ؿييييد ػِيييي٠ ٓييييذ٣ش  .0ئرج ًيييحٕ فييييحك٢ ه٤ٔييييس جفييييٍٞ جُقييي٘ذٝم ٣وييييَ ػييييٖ  .06.5.2

أؽيييٜش ٓيييٖ ضيييحس٣خ جالؽيييؼحس كييي٢ قيييحٍ جعيييطٔش  6جُقييي٘ذٝم ئؽيييؼحس ج٤ُٜثيييس كيييٞسجً ٝئٜٗيييحء جُقييي٘ذٝم ذؼيييذ 

ٛيييزج  ػِٔيييحً ذأٗيييٚ ٣ٞؾيييذ ئػليييحء ٓيييٖ ٓال٣ييي٤ٖ لاير عيييؼٞد١. .0فيييحك٢ ه٤ٔيييس جفيييٍٞ جُقييي٘ذٝم أهيييَ ٓيييٖ 

جُقييييحدس ػيييٖ ٤ٛثييييس  0/6/3333/00ّ قغيييد جُطؼٔيييي٤ْ سهيييْ ؿ/0/2.20./0.جُٔططِيييد قطييي٠ ضييييحس٣خ 

 جُغٞم جُٔح٤ُس.

ٓكلظيييييس  ٝرُيييييي ذطقيييييل٤س جٗطٜحتيييي٣ٚرييييذأ ٓيييييذ٣ش جُقييييي٘ذٝم ذيييياؾشجءجش ضقيييييل٤س جُقييييي٘ذٝم كيييييٞس  .06.5.3

جُقييييي٘ذٝم ٝضٞص٣يييييغ ققييييي٤ِس جُطقيييييل٤س )ذؼيييييذ خقيييييْ جُطضجٓيييييحش جُقييييي٘ذٝم ٝسعيييييّٞ جإلدجسز 

جُؼالهيييييس( ػِييييي٠ جُٔغيييييطػٔش٣ٖ ػِييييي٠ أعيييييحط ٗغييييير٢ قغيييييد ػيييييذد ٝجُٔقيييييحس٣ق جألخيييييشٟ رجش 

 جُٞقذجش جالعطػٔحس٣س جُط٢ ٣ٌِٜٔح ًَ ٓغطػٔش

كييي٢ ٓٞهؼيييٚ جالٌُطشٝٗييي٢ ٝجُٔٞهيييغ جالٌُطشٝٗييي٢ ُِغيييٞم جُٔح٤ُيييس  ذيييحإلػال٣ٕويييّٞ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم  .06.5.4

 ػٖ جٗطٜحء ٓذز جُق٘ذٝم ٝٓذز ضقل٤طٚ.

جُٔؼطٔييذز كيي٢ ٓؼحُؿييس جُؾييٌحٟٝ ػ٘ييذ  جُكقييٍٞ ػِيي٠ ٗغييخس ٓييٖ ع٤حعييس ٓييذ٣ش جُقيي٘ذٝم ٝئؾشجءجضييٚ ٣ٌٔييٖ .06.6

جُطِييد دٕٝ ٓوحذييَ ٝرُييي ٓييٖ خييالٍ أقييذ ٓشجًييض جُؾييشًس. ٝكيي٢ قحُييس ضؼييزس جُٞفييٍٞ ئُيي٠ ضغيي٣ٞس ُِؾييٌٟٞ 

ئدجسز -( ٣يييّٞ ػٔيييَ، ٣كييين ُِٔؾيييطشى ئ٣يييذجع ؽيييٌٞجٙ ُيييذٟ ٤ٛثيييس جُغيييٞم جُٔح٤ُيييس .3أٝ ُيييْ ٣يييطْ جُيييشد خيييالٍ )

ُؿ٘يييس جُلقييييَ كييي٢ ٓ٘حصػييييحش جألٝسجم ؽيييٌحٟٝ جُٔغيييطػٔش٣ٖ، ًٔييييح ٣كييين ُِٔؾييييطشى ئ٣يييذجع جُؾيييٌٟٞ ُييييذٟ 

( ٣ييّٞ ضويي٢ٔ٣ٞ ٓييٖ ضييحس٣خ ئ٣ييذجع جُؾييٌٟٞ ُييذٟ ج٤ُٜثييس، ئال ئرج جخطييشش ج٤ُٜثييس .3جُٔح٤ُييس ذؼييذ ٓنيي٢ ٓييذز )

ٓوييذّ جُؾييٌٟٞ ذؿييٞجص ئ٣ييذجػٜح ُييذٟ جُِؿ٘ييس هرييَ جٗونييحء جُٔييذز. ٣ٌٝٔييٖ جُطٞجفييَ ٓييغ ٓييذ٣ش جُقيي٘ذٝم ػرييش 

 .contactus@aljaziracapital.com.sa  جُرش٣ذ جالٌُطش٢ٗٝ
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ٓيييٖ أٝ ػيييٖ جالعيييطػٔحس كييي٢ جُقييي٘ذٝم ئُييي٠ ُؿ٘يييس جُلقيييَ كييي٢ ٓ٘حصػيييحش جألٝسجم  ٗحؽيييةأ١ خيييالف  ٣كيييحٍ .06.3

جُٔح٤ُييييس. ٝضؼطرييييش جُِـييييس جُؼشذ٤ييييس ٛيييي٢ جُِـييييس جُٔؼطٔييييذز ًأعييييحط ُطلغيييي٤ش جُؾييييشٝه ٝ جألقٌييييحّ ٝٓييييزًشز 

 جُٔؼِٞٓحش ِٝٓخـ جُٔؼِٞٓحش جُشت٤غ٤س.

ؽييييشٝه ٝجقٌييييحّ جُقيييي٘ذٝم، ٝٓييييزًشز جُٔؼِٞٓييييحش، ُٔييييح٢ٌُ جُٞقييييذجش ضؾيييئَ  جُٔطحقييييسجُٔغييييط٘ذجش  هحتٔييييس .06.0

 جُق٘ذٝم ٝهٞجتٔٚ جُٔح٤ُس، ٝجُوٞجتْ جُٔح٤ُس ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم. ٝضوحس٣شِٝٓخـ جُٔؼِٞٓحش جُشت٤غ٤س، 

جُقييي٘ذٝم ًِٓٔٞيييس ذؾيييٌَ ؾٔيييحػ٢ ُٔيييح٢ٌُ جُٞقيييذجش ٤ٌِٓيييس ٓؾيييحػس، ٝال٣ؿيييٞص جٕ ٣ٌيييٕٞ ُٔيييذ٣ش  أفيييٍٞ .06.3

كليييع أٝ أٓييي٤ٖ جُكليييع ٓيييٖ جُريييحهٖ أٝ ٓويييذّ جُٔؾيييٞسز جُقييي٘ذٝم أٝ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم ٓيييٖ جُريييحهٖ أٝ أٓييي٤ٖ جُ

أٝ جُٔيييٞصع أ١ ٓقيييِكس كييي٢ أفيييٍٞ جُقييي٘ذٝم أٝ ٓطحُريييس ك٤ٔيييح ٣طؼِييين ذطِيييي جالفيييٍٞ، ئال ئرج ًيييحٕ ٓيييذ٣ش 

جُقييي٘ذٝم أٝ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم ٓيييٖ جُريييحهٖ أٝ أٓييي٤ٖ جُكليييع أٝ أٓييي٤ٖ جُكليييع ٓيييٖ جُريييحهٖ أٝ ٓويييذّ جُٔؾيييٞسز 

كيييي٢ قييييذٝد ٤ٌِٓطييييٚ، أٝ ًييييحٕ ٓغيييئٞقحً ذٜييييزٙ جُٔطحُرييييحش  أٝ جُٔييييٞصع ٓحٌُييييحً ُٞقييييذجش جُقيييي٘ذٝم ، ٝرُييييي

ذٔٞؾييييد أقٌييييحّ التكييييس فيييي٘حد٣ن جالعييييطػٔحس، ٝأُكِقييييف ػٜ٘ييييح كيييي٢ ؽييييشٝه ٝأقٌييييحّ جُقيييي٘ذٝم أٝ ٓييييزًشز 

 جُٔؼِٞٓحش.

ذٞؾييٞد ٓؼِٞٓييحش جخييشٟ هييذ ٣طِرٜييح ٓييحٌُٞج  ذضييحس٣خ جػييذجد ٛييزٙ جُٔييزًشز كييإ ٓييذ٣ش جُقيي٘ذٝم ال ٣ؼطويي قطيي٠ ..06.0

 .جُٞقذجش جُٔكطِٕٔٞ

 .جُٔح٤ُسػ٤ِٜح ٤ٛثس جُغٞم  ٝجكوصج٣س جػلحءجش ٖٓ ه٤ٞد التكس ف٘حد٣ن جالعطػٔحس  ذال ٣ٞؾ .06.00

٣ٞجكن ٓؿِظ ئدجسز جُق٘ذٝم ػ٠ِ جُغ٤حعحش جُؼحٓس جُٔطؼِوس ذٔٔحسعس قوٞم جُطق٣ٞص جُٔٔ٘ٞقس ُِق٘ذٝم  .06.02

س أ١ ذٔٞؾد جألٝسجم جُٔح٤ُس جُط٢ ضؾٌَ ؾضءجً ٖٓ أفُٞٚ. ٣ٝوشس ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ٓٔحسعس أٝ ػذّ ٓٔحسع

قوٞم ضق٣ٞص ٝكوح ُٔح ضوطن٤ٚ جُغ٤حعس جٌُٔطٞذس جُٔؼطٔذز ٖٓ هرَ ٓؿِظ ئدجسز جُق٘ذٝم ٝذٔح ٣كون ٓقحُف 

 ُٔذ٣ش جُق٘ذٝم ٢جإلٌُطشٝٗع٤طْ ٗؾش ع٤حعس قوٞم جُطق٣ٞص ػ٠ِ جُٔٞهغ ٝ ٓح٢ٌُ جُٞقذجش.
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 ٍِخص اٌّؼٍىِبد اٌشئُسُخ

 

 ف٘ذٝم جعطػٔحس١ ػحّ ٓلطٞـ ٣غطػٔش ك٢ جُقٌٞى - ىف٘ذٝم جُؿض٣شز ُِقٌٞ :أسُ صٕذوق االسزثّبس .0

ػ٠ِ جُٔذٟ جُٔطٞعو ئ٠ُ جُط٣َٞ ٝفشف جُطٞص٣ؼحش  ضكو٤ن جُذخ٣َٜذف جُق٘ذٝم ئ٠ُ  :األهذاف االسزثّبسَخ ٌٍصٕذوق .2

 جُ٘وذ٣س ػ٠ِ جُٔغطػٔش٣ٖ

ش ٝجُؾشًحش، ًٔح غطػٔش جُق٘ذٝم ك٢ جُقٌٞى جُٔك٤ِس ٝجُؼح٤ُٔس جُقحدسز ػٖ جُكٌٞٓح٣ :سُبسبد اسزثّبس اٌصٕذوق .3

 ٣غطػٔش ك٢ جُٔشجذكحش ٝف٘حد٣ن جُقٌٞى ٝف٘حد٣ن ٝجدٝجش جعٞجم جُ٘وذ جُٔطٞجكوس ٓغ جُٔؼح٤٣ش جُؾشػ٤س ُِق٘ذٝم.

 : اٌّخبطش اٌّشرجطخ ثبالسزثّبساد فٍ اٌصٕذوق .4

عطػٔحس ػشمس ُؼذد ٖٓ جُٔخحهش جُٔقحقرس ُالعطٌٕٞ ػِٔحً ذإٔ أفٍٞ جُق٘ذٝم  طٞعوغطٟٞ جُٔخحهش ك٢ ٛزج جُق٘ذٝم ٓٓ

ك٢ جألعٞجم جُٔح٤ُس جُط٢ ٣غطػٔش ك٤ٜح أفُٞٚ، ٝػ٠ِ جُٔغطػٔش إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ػِْ ذإٔ ه٤ٔس جُٞقذجش جالعطػٔحس٣س ٣ٌٖٔ إٔ 

ض٘خلل ك٢ أ١ ٝهص، ٝال ٣ٌٖٔ ئػطحء أ١ ضأ٤ًذ ذإٔ ئعطشجض٤ؿ٤س جُق٘ذٝم جالعطػٔحس٣س عط٘لز ذ٘ؿحـ أٝ ذإٔ جألٛذجف 

 جالعطػٔحس٣س ع٤طْ ضكو٤وٜح. 

ء جُغحذن ُِق٘ذٝم ٝجألدجء جُغحذن ُِٔإؽش جالعطشؽحد١ ال ٣ذالٕ ػ٠ِ ٓح ع٤ٌٕٞ ػ٤ِٚ أدجء جُق٘ذٝم ك٢ جُٔغطورَ. ًٔح ئٕ جألدج

إٔ ٛ٘حى ػذز ػٞجَٓ ضإغش ػ٠ِ أدجء جُق٘ذٝم، ٝعٞف ٣طـ٤ش عؼش ٝقذز جُق٘ذٝم ذقٞسز دٝس٣س ضرؼح ُطـ٤ش ظشٝف جُغٞم 

 ٤حع٤س، ٓح٤ُس، أٝ أ٤٘ٓس، أٝ ًٞجسظ هر٤ؼ٤س أخشٟ.ٝجُغ٤حعس جُ٘وذ٣س أٝ ذلؼَ أ١ ضطٞسجش جهطقحد٣س، ع

 هحتٔس جُٔخحهش جُشت٤غ٤س جُٔكطِٔس جُٔشضرطس ذحالعطػٔحس0

  0ًٕ٘ط٤ؿس ُِٔخحهش  جعطكوحهٚ ػ٘ذ جألعحع٢ ئػحدز ٓرِؾ جُقي ٝ/أٝ فدكغ جُشذ ٢خلن ٓقذس جُقي ك٣ هذٓخحهش جالتطٔح

٣إغشجٕ  ُِقي ضـ٤ش جُطق٤٘ق جالتطٔح٢ُِٗٔقذس أٝ جُٔح٤ُس  ضـ٤ش جُوٞزرُي، كإ  ئ٠ُ ذحإلمحكس. جُٔشضرطس ذأفٍٞ جُقي

 ٓٔح ٣إغش ػ٠ِ جدجء جُق٘ذٝم ٝجعؼحس ٝقذجضٚ. ،ػ٠ِ ه٤ٔس جُقي

  َٓخحهش أعؼحس جُقشف0 جُطزذزخ ُغؼش فشف جُذٝالس ٓوحذَ جُؼٔالش جُٔك٤ِس ُِرِذجٕ جُٔغطػٔش ك٢ أفُٜٞح أٝ ٓوحذ

ٓالى  ػ٠ُِٚ ضأغ٤ش ػ٠ِ جُؼٞجتذ جالعطػٔحس٣س ُِق٘ذٝم ٝ ٝٛزج جُطزذزخإ ذٚ، جُؼِٔس جُشت٤غ٤س ُٔح٢ٌُ جُٞقذجش ال ٣ٌٖٔ جُط٘ر

 جُٞقذجش.

  ذِيييذ ٓيييح ُِٝطـ٤يييشجش جُط٘ظ٤ٔ٤يييس أٝ  جأل٤٘ٓيييس كييي٢جُغ٤حعييي٤س ٝجالهطقيييحد٣س أٝ  ٝجالهطقيييحد٣س0 ُاٝميييحعجُٔخيييحهش جُغ٤حعييي٤س

جُرِيييذجٕ جعيييٞجم رُيييي جُرِيييذ ٝجُنيييش٣ر٤س أٝ ضـ٤يييش جُغ٤حعيييس جالهطقيييحد٣س كييي٢ رُيييي جُرِيييذ، ضيييأغ٤ش ًر٤يييش ػِييي٠ جُغيييٞم كييي٢ 

 ٝع٤ٌٕٞ ُزُي ضأغ٤ش ًر٤ش ػ٠ِ جعطػٔحسجش جُق٘ذٝم ك٢ ضِي جالعٞجم.جُٔك٤طس أٝ جُٔشضرطس ذٚ. 

  ٝٓخحهش جُؾشًس جُٔقذسز0 ضطأغش ه٤ٔس جُٞسهس جُٔح٤ُس ؾشجء أ١ ضـ٤شجش ضطشأ ػ٠ِ جُٞمغ جُٔح٢ُ ُِؾشًس جُٔقذسز أ

جفٍٞ جُق٘ذٝم ك٢ قحٍ ضأغشش جالٝسجم جُٔح٤ُس جُط٢ ٣ٔطٌِٜح ذٔػَ ٛزٙ  ٣ٝطحٍ ٛزج جُطأغ٤ش فحك٢ جُؾشًحش جُطحذؼس ُٜح.

 جُطـ٤شجش.

  0ئػحدز ؽشجء جُٞسهس  جعطذػحء ٣ط٤ف ُِٔقذس خ٤حسجُق٘ذٝم ط٢ ٣غطػٔش ذٜح هذ ضطنٖٔ ذؼل جُقٌٞى جُٓخحهش جالعطذػحء

 شال ضطٞكٝهص  ٢عطػٔحس كالحدز جؼشك جُق٘ذٝم ئ٠ُ ٓخحهش ئػ٣عطكوحم جُوح٤ٗٞٗس، ٖٝٓ ؽإٔ رُي إٔ جال جُٔح٤ُس هرَ ٓذز

ٝعططأغش ػٞجتذ جُق٘ذٝم ك٢ قحٍ جمطش ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ٝ/أٝ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ٖٓ جُرحهٖ ج٠ُ  .ى ذؼٞجتذ ٓٔحغِسذٚ فٌٞ

 جالقطلحظ ذحُ٘وذ٣س ُلطشز جهٍٞ ٖٓ جُٔطٞهغ أٝ جالعطػٔحس ك٢ فٌٞى ذؼٞجتذ جهَ جُٔطٞهغ.

  كيييي٢ كثييييس عييييطػٔحس ش جُقيييي٘ذٝم ٝٓييييذ٣ش جُقيييي٘ذٝم ٓييييٖ جُرييييحهٖ ذحال٣ِطييييضّ ٓييييذ٣جُؾييييشػ٤س0 جالُطييييضجّ ذحُٔؼييييح٤٣ش ٓخييييحهش

ٓٔيييح ٣وِيييَ ٓيييٖ ض٣ٞ٘يييغ أفيييٍٞ جُقييي٘ذٝم ذؾييييٌَ  جُطييي٢ ض٘طرييين ػ٤ِٜيييح جُٔؼيييح٤٣ش جُؾيييشػ٤سعيييطػٔحسجش جالٓيييٖ  زٓكيييذٝد

ذ٤يييغ أ١ أفيييٍٞ كييي٢ جُقييي٘ذٝم ٝ/أٝ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم ٓيييٖ جُريييحهٖ رُيييي ٣ليييشك ػِييي٠ ٓيييذ٣ش جُقييي٘ذٝم  ًٔيييح إٔ. ًر٤يييش
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ضيييإغش ػِييي٠ جدجء جُقييي٘ذٝم ٝجعيييؼحس جُؾيييشػ٤س كييي٢ أعيييشع ٝهيييص ٓٔيييح ٣يييإد١ جُييي٠ خغيييحتش  ػ٘يييذ خشٝؾٜيييح ػيييٖ جُٔؼيييح٤٣ش

 .ٝقذجضٚ

  ح٤ُيييس ٝٛييي٢ ٓخيييحهش ػ ،٣غيييطػٔش ك٤يييٚ جُقييي٘ذٝم جألدٝجش جُطييي٢ٓخيييحهش جُغييي٤ُٞس0 ٛييي٢ ٓخيييحهش جٗخليييحك جُغييي٤ُٞس كييي٢

ش ػِيي٠ ًييٕٞ جعييطػٔحسجش جُقيي٘ذٝم كيي٢ جُقييٌٞى ُييذ٣ٜح عييٞم غح٣ٞٗييس ٓكييذٝدز ٓٔييح ٣ييإغكيي٢ ٛييزج جُ٘ييٞع ٓييٖ جُقيي٘حد٣ن 

، ٝعييي٤إغش رُيييي ػِييي٠ هيييذسز جُقييي٘ذٝم ػِييي٠ جالعيييطكٞجر ٝجُطخيييحسؼ ٝضِر٤يييس ئٌٓح٤ٗيييس ضغييي٤٤َ ؾيييضء ٓيييٖ أفيييٍٞ جُقييي٘ذٝم

   ػ٠ِ جعطػٔحسجضٚ ٝجعؼحس ٝقذجضٚ. شهِرحش جالعطشدجد ٓٔح ع٤إغ

  0فيييحك٢ % ٓييٖ.0كيي٢ قحُييس ص٣ييحدز هِرييحش جالعييطشدجد كيي٢ ٣ييّٞ ضويي٣ْٞ ٝجقييذ ػييٖ ٗغييرس ٓخييحهش جالعييطشدجدجش جٌُر٤ييشز 

ٝعيييططأغش ه٤ٔيييس جُٞقيييذجش  .قطييي٠ ٗوطيييس جُطوييي٣ْٞ جُطح٤ُيييس ضأؾ٤يييَ ذؼيييل هِريييحش جالعيييطشدجد عييي٤طْأفيييٍٞ جُقييي٘ذٝم ه٤ٔيييس 

 جُٔغطشدز جُٔإؾِس ك٢ ٛزٙ جُكحُٚ ذحُطـ٤ش ك٢ عؼش جُٞقذٙ ذ٤ٖ ٗوطط٢ جُطو٣ْٞ.

  0٤ٖٗ أٝ جُطؼ٤ِٔيييييحش أٝ جُطـ٤يييييش كييييي٢ جُويييييٞج فأٝ جُِيييييٞجت شأٝ جُطؾيييييش٣ؼحكييييي٢ قيييييحٍ ضـ٤يييييش جألٗظٔيييييس جُٔخيييييحهش جُ٘ظح٤ٓيييييس

٤٘طؽ ػييييٖ ٛييييزج جُطـ٤٤ييييش جضخييييحر ذؼييييل جإلؾييييشجءجش جُطيييي٢ ضييييإغش ػِيييي٠ أدجء جُقيييي٘ذٝم أٝ عييييٝجُطؾييييش٣ؼحش جُنييييش٣ر٤س 

 ضؼشك جُق٘ذٝم ئ٠ُ ضكَٔ خغحتش ٓٔح ٣إغش عِر٤ح ػ٠ِ عؼش جُٞقذز 

  0دسؾييييس جُط٣ٞ٘ييييغ ٓييييٖ ؿ٤ييييش جٌُٔٔييييٖ ضكو٤يييين ٌٕٞ عيييي٤جُغييييٞم  ٝأقييييٞجٍكيييي٢ ظييييَ ذؼييييل ظييييشٝف ٓخييييحهش جُطش٤ًييييض

ٝذحُطييييح٢ُ ضطييييأغش جعييييطػٔحسجش  .عييييطػٔحسجشجالض ٤يييئُخييييحهش ضشًُطؼييييش٣ل جُقيييي٘ذٝم ٔييييح ٣ييييإد١ ٓ ُِقيييي٘ذٝم، جُٔغييييطٜذكس

جُقيي٘ذٝم ذطزذييزذحش عييٞم ٓح٤ُيييٚ جٝ ٓ٘طوييس ؾـشجك٤ييس أٝ أفيييَ ٓييح٢ُ أًػييش ٓيييٖ ؿ٤ييشٙ ٣ٝييإغش رُيييي ػِيي٠ عييؼش ٝقيييذجش 

 جُق٘ذٝم.  

 جٝ جُذجخ٤ِيييسظٔيييس ٝجالٗ جالؾيييشجءجشكييي٢  هقيييٞسكييي٢ قيييحٍ قيييذٝظ ططأغش ػٞجتيييذ جُقييي٘ذٝم عييي ٝضؾيييـ٤ِ٤س0 ٓخيييحهش ضو٤٘يييس 

 ضطيييأغش ػٞجتيييذ جُقييي٘ذٝم ٗط٤ؿيييس ػٞجتييين جًٝٔيييح . / أٝ جالهيييشجف جُخحسؾ٤يييسٝ جالكيييشجدهريييَ  ٓيييٖٜيييح جضرحػ ػيييذّكييي٢ قيييحٍ 

ٝجُٜؿيييييّٞ ذحُرشٓؿ٤يييييحش جُخر٤ػيييييس، أٝ  جالخطيييييشجمػ٤يييييٞخ جالضقيييييحالش، ٝجألؾٜيييييضز ٝجُٔؼيييييذجش ٝٗظيييييْ جُٔؼِٞٓيييييحش، أٝ 

 ٠ِ عؼش جُٞقذز ذحُق٘ذٝمجُؼطَ جُل٢٘، عٞجء أًحٕ ؾضت٤حً أّ ٤ًِحً، ٓٔح ٣إغش ػ

  ذحُقيييي٘ذٝم أٝ  جُؼالهييييسٓخيييحهش جُخالكييييحش جُوح٤ٗٞٗيييس0 كيييي٢ قيييحٍ ٗؾييييٞء خالكيييحش هح٤ٗٞٗييييس ذييي٤ٖ ج١ ٓييييٖ جالهيييشجف رجش

٤إغش رُيييي عييي٤إد١ رُيييي ئُييي٠ ضؼطيييَ ذؼيييل جػٔيييحٍ جُقييي٘ذٝم ٝذحُطيييح٢ُ عيييذييي٤ٖ جُقييي٘ذٝم ٝأ١ ٓيييٖ ٛيييزٙ جألهيييشجف 

 عِر٤حً ػ٠ِ عؼش ٝقذجضٚ.

 ضنحسخ ٓقحُف ذ٤ٖ ٓقحُف ٓذ٣ش جُق٘ذٝم أٝ جألهشجف رجش جُؼالهس ٝٓقحُف  ٓخحهش ضنحسخ جُٔقحُف0 هذ ٣٘ؾأ

ٖٓ هذسز ٓذ٣ش جُق٘ذٝم  ذجُٔقحُف ٣ك ٕ أ١ ضنحسخ ك٢، ػِٔحً ذأك٢ جُق٘ذٝم أغ٘حء جُو٤حّ ذادجسز جُق٘ذٝم غطػٔش٣ٖجُٔ

 ش جُق٘ذٝم ٝأدجتٚ.جػ٠ِ جعطػٔحس رحً ٤إغش عِعػ٠ِ أدجء ٜٓحٓٚ ذؾٌَ ٓٞمٞػ٢ 

  أٝ أ١ ٖٓ /ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ٖٓ جُرحهٖ ٝئٕ ػذّ هذسز ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ٝ/أٝ ػ٠ِ جُٔٞظل٤ٖ جُشت٤غ0ٖ٤٤ ٓخحهش جالػطٔحد

 أ١كوذجٕ جُٔٞظل٤ٖ جُشت٤غ٤٤ٖ جُؼح٤ِٖٓ ُذٟ  أٝ ت٤غ٤٤ٖجُش ٞظل٤ٖجُٔجألهشجف جُخحسؾ٤س ػ٠ِ جُٔكحكظس ػ٠ِ أٝ جعطوطحخ 

 ػ٠ِ ه٤ٔس جالعطػٔحس٤إغش ذذٝسٙ عطػٔحس٣س ٓٔح عجال جالعطشجض٤ؿ٤سػ٠ِ ض٘ل٤ز  ٝم٤إغش ػ٠ِ هذسز ٓذ٣ش جُق٘ذعْٜٓ٘ 

 .عؼش جُٞقذز ك٢ جُق٘ذٝمػ٠ِ ٣إغش عِر٤ح ٝذحُطح٢ُ 

  ٓخحهش جالعطػٔحس ك٢ ف٘حد٣ن جعطػٔحس٣س0 ٣طؼشك جُق٘ذٝم ُؿ٤ٔغ جُٔخحهش جُط٢ ضطؼشك ُٜح جُق٘حد٣ن جُط٢ ٣غطػٔش

 ذٜح ٝٓح ٣٘طؽ ػٜ٘ح ٖٓ جغحس عِر٤س ضطحٍ جعؼحس ٝقذجضٚ.

  جُقٌٞى جُـ٤ش ٓق٘ل0ٚ عٞف ٣غطػٔش جُق٘ذٝم ك٢ جُقٌٞى جُـ٤ش ٓق٘لس جتطٔح٤ٗحً ٓؼطٔذجً ػ٠ِ س ك٢ جالعطػٔحٓخحهش

ذ٘حءجً  جالتطٔح٢ٗ جُذجخ٢ِ ٔحٝػ٠ِ ضو٤٤ٜٔ ٝ/ أٝ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ٖٓ جُرحهٖ جُطك٤َِ ٝجُركع جُز١ ٣وّٞ ذٚ ٓذ٣ش جُق٘ذٝم
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٤إغش أ١ ع٣ٝؼٌظ ًَ ػٞجَٓ جُٔخحهش جُٔطٞهؼٚ.  و٤٤ُْطج ال ضٞؾـذ مـٔحٗحش ذـإٔ ٛـزجٝ. ػ٠ِ جُٔؼِٞٓحش جُٔطحقٚ ُٜٔح

 .جُق٘ذٝم ٝقذجش جعؼحسٓٔح ٣إغش ػ٠ِ  ه٤ٔطٜح ػ٠ِجُقٌٞى  ٛزُٙٔقذس١  جُٔح٤ُسضشجؾغ ك٢ جُٔشجًض 

  0ق٤ع ضشضرو أعؼحس جُلحتذز ػٔٞٓح ذؼالهس ػٌغ٤س ٓغ ضو٤٤ْ جُٔ٘طؿحش جالعطػٔحس٣س رجش جُؼٞجتذ جُػحذطس، ٓخحهش جعؼحس جُلحتذز

جالعٞجم. جُلحتذز ك٢  ذغرد ٓؼذالشػشمس ُطـ٤شجش عِر٤س ك٢ جُقٌٞى ٝف٘حد٣ن جُقٌٞى طػٔحسجش جُق٘ذٝم عجٕ كا

ًٔح إٔ جعطػٔحسجش جُق٘ذٝم ك٢ ػ٤ِٔحش ٝف٘حد٣ن جُٔشجذكس ٝفلوحش جعٞجم جُ٘وذ ٓؼشمس ج٣نحً ُطوِرحش جعؼحس جُلحتذز 

 ٘ذٝم.ٝجٗخلحك ػٞجتذٛح ضرؼحً ُزُي ٓٔح ع٤إغش ػ٠ِ ه٤ٔس جُٞقذز ك٢ جُق

   ٓخحهش جُطغ٣ٞس0 ك٢ جُـحُد ال ٣طْ ضذجٍٝ جُقٌٞى ٝٝقذجش ف٘حد٣ن جُقٌٞى ٝػ٤ِٔحش جُٔشجذكس ٝٝقذجش ف٘حد٣ن

جُٔشجذكس ٝٓؼظْ فلوحش جعٞجم جُ٘وذ ك٢ عٞم ٓح٤ُس ٓ٘ظٔس، ٌُٖٝ ضطْ جُٔطحؾشز ذٜح ػٖ هش٣ن جُطلحٝك جُٔرحؽش ٓغ 

حهش جُطغ٣ٞس ٓوحسٗس ذأدٝجش جالعطػٔحس جُط٢ ٣طْ ضذجُٜٝح ك٢ هشف ٗظ٤ش. ٝٓػَ ٛزٙ جُٔؼحٓالش ضطغْ ذذسؾس جػ٠ِ ٖٓ ٓخ

عٞم ٓح٤ُس ٓ٘ظٔس، ٝك٢ قحٍ قذٝظ ج١ ضأخ٤ش أٝ خطأ ك٢ ػ٤ِٔحش جُطغ٣ٞس ع٤إغش رُي عِرحً ػ٠ِ جعؼحس ٝقذجش 

 جُق٘ذٝم.

 ضٔػِٜح ٛزٙ  جُٔؾطوحش0 ٣قؼد ك٢ جُـحُد ضكذ٣ذ جُغؼش جُكو٤و٢ ُؼوٞد جُٔؾطوحش ٝرُي ُقؼٞذس ضو٤٤ْ جالفٍٞ جُط٢ ٓخحهش

 ٤إغشع خغحسز ج١ قذٝظ قحٍ ٝك٢ ػوذ ٌَُ جُض٤٘ٓس جُو٤ٞد ضكذ٣ذ ٓخحهش جُق٘ذٝم ع٤طكَٔ رُي ج٠ُ ذحإلمحكسجُؼوٞد، 

 .ٝقذجضٚ ٝجعؼحس جُق٘ذٝم جفٍٞػ٠ِ  رُي

 ٍٓخحهش جُطكٞه0 ٣غطخذّ جُطكٞه ًأدجز ضٞجصٕ ك٢ ٓٞجؾٜس ضوِرحش جالعؼحس ئال أٗٚ هذ ٣ٌٕٞ ٌِٓلحً ٝؿ٤ش مشٝس١ ك٢ قح 

ػذّ قذٝظ ضوِرحش ك٢ جالعؼحس ٝهذ ٣كشّ جُق٘ذٝم ٖٓ جالعطلحدز ٝضكو٤ن ذؼل جالسذحـ ك٢ قحٍ جضؿٜص جالعؼحس ُِؿحٗد 

 جال٣ؿحذ٢ ٓٔح ع٤إغش ػ٠ِ جعؼحس جُٞقذجش.

  0َ٤إغش عٓٔح ك٢ ج١ ٝهص ػ٠ِ ض٣َٞٔ، هذ ضشضلغ ضٌح٤ُق جُط٣َٞٔ ٝأعؼحس جُلحتذز جُق٘ذٝم ك٢ قحٍ ققٍٞ ٓخحهش جُط٣ٞٔ

سذحـ جُق٘ذٝم، ًٔح إٔ ج١ ضأخ٤ش ك٢ عذجد دكؼحش جُط٣َٞٔ جُٔطِٞذس هذ ٣طشضد ػ٤ِس سعّٞ جمحك٤ٚ ٝهذ ذ جػ٠ِ ػٞجت

 ٣نطش ٓذ٣ش جُق٘ذٝم ُطغ٤٤َ ذؼل جالعطػٔحسجش ُٔٞجؾٜس جُٔطِٞذحش ٓٔح ع٤إغش عِرح ػ٠ِ جعؼحس ٝقذجش جُق٘ذٝم.

 كؼحش جُ٘وذ٣س ُِقٌٞى جُط٢ ٣غطػٔش ذٜح جُق٘ذٝم ٓخحهش ضزذزخ جُطٞص٣ؼحش جُ٘وذ٣س0 ٢ٛٝ جُٔخحهش جُ٘حضؿس ػٖ ضزذزخ جُذ

٤إغش ذحُطح٢ُ عجُٔقذسز ُٚ، ٓٔح  جُؿٜسٝجُط٢ هذ ض٘طؽ ػٖ ضـ٤ش جعؼحس جُلحتذز أٝ ج٣س ػٞجَٓ جخشٟ ضإغش ػ٠ِ جُقي أٝ 

 ػ٠ِ ٓوذجس جُطٞص٣ؼحش جُ٘وذ٣س ػ٠ِ قِٔس جُٞقذجش ذحُق٘ذٝم

  ٕػحف٤ش جألصٍ ٝالجُرشج٤ًٖ ٝجُضٓػَا ٣ٌٖٔ جُغ٤طشز ػ٤ِٜح  جُط٢ الجٌُٞجسظ جُطر٤ؼ٤س ٓخحهش جٌُٞجسظ جُطر٤ؼ٤س0 ئ

٤إغش رُي ذؾٌَ ٝعا ٝجالعطػٔحس١ جالهطقحد١ػ٠ِ جُوطحع عِرحً قٞجٍ جُؿ٣ٞس ضإغش جألك٢  ٝجالخطالكحش جُكحدزٝجُل٤نحٗحش 

 ٝقذجضٚ. ػ٠ِ أعؼحسعِر٢ ػ٠ِ جعطػٔحسجش جُق٘ذٝم ٝذحُطح٢ُ 

  مش٣رس جُو٤ٔس جُٔنحكس، ج٠ُ ضأغش جُشعّٞ ٝجُٔقحس٣ق ٝجُطٌح٤ُق ٓخحهش مش٣ر٤س0 هذ ٣إد١ كشك جُنشجتد ٜٝٓ٘ح

جألخشٟ جُٔشضرطس ذادجسز جُق٘ذٝم ًٝزُي ضأغش جُطٞص٣ؼحش جُٔكطِٔس ُِٔغطػٔش٣ٖ، ق٤ع ضإد١ ٛزٙ جُنشجتد جُط٢ ٣طْ 

اٗٚ ك٢ قحٍ كشمٜح ئ٠ُ جٗخلحك جُؼٞجتذ جُٔشضرطس ذحالعطػٔحس ك٢ جُق٘ذٝم. ٝٝكوحً ُاٗظٔس ٝجُِٞجتف رجش جُؼالهس، ك

جإلخالٍ ذأ١ ٖٓ ٛزٙ جالُطضجٓحش جُٔلشٝمس رجش جُؼالهس ذنش٣رس جُو٤ٔس جُٔنحكس كإ رُي عٞف ٣إد١ ئ٠ُ كشك 

 ؿشجٓحش ٓح٤ُس ٝػوٞذحش ٗظح٤ٓس أخشٟ.  
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  ذحألعييييٞجمٓخيييحهش ضؼيييزس جفييييذجس ضو٤ييي٤ْ ألفيييٍٞ جُقيييي٘ذٝم0 كييي٢ قحُيييس ٝهييييٞع قيييٞجدظ خحسؾيييس ػييييٖ جالسجدز ضطؼِييين 

ٝم، جٝ قيييذٝظ ظيييشٝف هيييحٛشز ع٤حعيييس جٝ ٓ٘حخ٤يييس جٝ أ٣يييس ظيييشٝف جعيييطػ٘حت٤س جخيييشٟ، كويييذ جُطييي٢ ٣غيييطػٔش ك٤ٜيييح جُقييي٘ذ

 ضكص ٛزٙ جُظشٝف.  ُِٞقذزجُق٘ذٝم ضو٤٤ْ جعطػٔحسجضٚ ٝذحُطح٢ُ جفذجس عؼش  ٣٠طؼزس ػِ

  ٓخحهش خلل جُطق٤٘ق جالتطٔح0٢ٗ ئٕ أ١ ضـ٤٤ش ضوّٞ ذٚ ًٝحالش جُطق٤٘ق جالتطٔح٢ٗ ُطخل٤ل جُطق٤٘ق جالتطٔح٢ٗ ألدٝجش

 ٤إغش عِرحً ػ٠ِ ه٤ٔس جالعطػٔحسجش ٝذحُطح٢ُ ػ٠ِ عؼش جُٞقذز ذحُق٘ذٝم.عُذخَ جُػحذص أٝ ٓقذس٣ٜح أٝ جُطشف جُ٘ظ٤ش ج

  ٝسجم جُٔح٤ُس جُط٢ جألعٞجم جُٔح٤ُس أٝ أقذ أٝ ؾ٤ٔغ جألٓخحهش ضؼ٤ِن جُطذج0ٍٝ هذ ٣طْ ضؼ٤ِن جُطذجٍٝ ك٢ أقذ أٝ ؾ٤ٔغ

ٝ/أٝ ٓذ٣ش ٓذ٣ش جُق٘ذٝم  ٝذحُطح٢ُ ٣لوذ جالضقحٍ،أٗظٔس ٝؽرٌحش  أٝهذ ٣كقَ ػطَ ك٢ ،٣ؼَٔ/٣غطػٔش ذٜح جُق٘ذٝم

ٓٔح ٣إغش عِرح جالفٍٞ أٝ جُوذسز ػ٠ِ ضغ٤٤َ ٛزٙ ٝ/ذؾٌَ ده٤ن  جفٍٞ جُق٘ذٝمُوذسز ػ٠ِ ضو٤٤ْ جُق٘ذٝم ٖٓ جُرحهٖ ج

 .ػ٠ِ أفٍٞ جُق٘ذٝم

  0جالتطٔح٢ٗ جُٔ٘خللجُطق٤٘ق  رجشجُقٌٞى ضطنٖٔ ٓخحهش جالعطػٔحس ك٢ جُقٌٞى رجش جُطق٤٘ق جالتطٔح٢ٗ جُٔ٘خلل 

أٝ ٝ/أًػش ضوِرًح ذغرد ص٣حدز جُكغحع٤س ُِٔقذس  جُقٌٞىٛزٙ طٌٕٞ ه٤ٔس ًٔح ع ،ٓخحهش أًرش ذحُطخِق ػٖ جُذكغ

 ػ٠ِ جعطػٔحسجش جُق٘ذٝم ك٢ ٛزٙ جُقٌٞى. ش، ٓٔح ٣إغجُططٞسجش جُغ٤حع٤س أٝ جُط٘ظ٤ٔ٤س أٝ جُغٞه٤س أٝ جالهطقحد٣س

 

 **سسىَ اٌصٕذوق

 جُٞقذجش. ضخق٤ـ% ضخقْ ٖٓ ئؾٔح٢ُ ٓرِؾ جالؽطشجى، ٝضخقْ ٓ٘ٚ هرَ 2ُـح٣س  شانسسىَ االشز

 ضكغد ػ٠ِ أعحط ٢ٓٞ٣ ٝضذكغ ػ٠ِ أعحط سذغ ع١ٞ٘.جُق٘ذٝم % ع٣ٞ٘حً ٖٓ فحك٢ ه٤ٔس أفٍٞ 65.. سسىَ إداسح اٌصٕذوق

 سسىَ اٌذفظ
ػِي٠ أعيحط ٌُيَ ػ٤ِٔيس، ضكغيد ٝضيذكغ  دٝالس جٓش٣ٌي٢ .2، ذحالميحكٚ جُي٠ جُق٘ذٝم % ع٣ٞ٘ح ٖٓ ئؾٔح٢ُ ه٤ٔس أف5ٍٞ...

 .سذغ ع١ٞ٘

 سسىَ اٌّذَش االداسٌ

 ..3,5دٝالس جٓش٣ٌي٢ ؽيٜش٣حً ُِغيطس أؽيٜش جألُٝي٠، ٝ ...,3ٝذكيذ أدٗي٠ جُقي٘ذٝم % ع٣ٞ٘ح ٖٓ فيحك٢ ه٤ٔيس أفيٍٞ 3...

% ًييَ 5ُييي ذ٘غييرس دٝالس جٓش٣ٌيي٢ عيي٣ٞ٘حً ُِغيي٘س جُػح٤ٗييس ضييضدجد ذؼييذ ر ...,40دٝالس جٓش٣ٌيي٢ ؽييٜش٣حً ُِغييطس أؽييٜش جُالقوييٚ، ٝ

   .ع٘ط٤ٖ. ضكغد ٛزٙ جُشعّٞ ؽٜش٣حً ٝضذكغ ػ٠ِ أعحط سذغ ع١ٞ٘

 ِجٍس إداسح اٌصٕذوق*
لاير عييؼٞد١  ...,06دٝالس أٓش٣ٌيي٢(، ذكييذ أهقيي٠  2033لاير عييؼٞد١ ) ...,0ٌحكييأٙ عيي٣ٞ٘س ٌُييَ ػنييٞ ٓغييطوَ ذٞجهييغ ٓ

 .دٝالس أٓش٢ٌ٣( ع٣ٞ٘حً ٌَُ جالػنحء 4266)

 أرؼبة اٌّذبست اٌمبٔىٍٔ*
ػ٘يذ ضٞه٤يغ جُؼويذ ٝػ٘يذ ، دٝالس أٓش٢ٌ٣( ضكغد ػ٠ِ أعحط ٣ي٢ٓٞ ٝضيذكغ ػِي٠ دكؼطي٤ٖ 5063لاير عؼٞد١ ع٣ٞ٘حً ) ...,22

 جُوٞجتْ جُٔح٤ُس. جفذجس

 دٝالس أٓش٢ٌ٣ ع٣ٞ٘حً ضكغد ػ٠ِ أعحط ٢ٓٞ٣ ٝضذكغ ػ٠ِ أعحط ع١ٞ٘. ...6 سسىَ اٌّؤشش االسزششبدٌ

 سسىَ سلبثُخ*
س أٓش٢ٌ٣( ع٣ٞ٘حً ضذكغ ٤ُٜثيس جُغيٞم جُٔح٤ُيس ضكغيد ػِي٠ أعيحط ٣ي٢ٓٞ ٝضيذكغ ػِي٠ أعيحط دٝال ...2لاير عؼٞد١ ) ..3,5

 ع١ٞ٘.

 دٝالس أٓش٢ٌ٣( ع٣ٞ٘حً ضكغد ػ٠ِ أعحط ٢ٓٞ٣ ٝضذكغ ػ٠ِ أعحط ع١ٞ٘. 2666لاير عؼٞد١ ) ...,.0 ااٌششػُخ*سسىَ اٌخذِبد 

 جعحط ع١ٞ٘ ٝضكغد ػ٠ِ أعحط ٢ٓٞ٣. دٝالس أٓش٢ٌ٣( ضذكغ ُطذجٍٝ ػ٠ِ 0333لاير عؼٞد١ ) ...,5 ِىلغ رذاوي*
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 ِصبسَف اٌزؼبًِ

ضيييذكغ ٓقيييحس٣ق جُطؼحٓيييَ كييي٢ جعيييطػٔحسجش جُقييي٘ذٝم ٓرحؽيييشز ٓيييٖ هريييَ جُقييي٘ذٝم، ٝضكطغيييد ٛيييزٙ جُشعيييّٞ قغيييد سعيييّٞ 

جُطؼحٓيييَ جُٔؼٔيييٍٞ ذٜيييح كييي٢ جألعيييٞجم جُطييي٢ ٣يييطْ جُطيييذجٍٝ ُِقييي٘ذٝم ك٤ٜيييح ًٝيييزُي جُشعيييّٞ جُٔطلييين ػ٤ِٜيييح ٓغيييروحً ٓيييغ جُٞعيييطحء 

 جُخحسؾ٤٤ٖ.

 ضشَجخ اٌمُّه اٌّضبفخ

كيييإ جُقييي٘ذٝم ٝكييي٢ قيييحٍ كشميييٜح ػِييي٠ أ١ خذٓيييس ٣يييطْ ضض٣ٝيييذ جُقييي٘ذٝم ذٜيييح، هيييذ ٣يييطْ كيييشك ميييش٣رس جُو٤ٔيييس جُٔنيييحكس 

عيييي٤ذكغ ُٔييييضٝد جُخذٓييييس )ذحإلمييييحكس ئُيييي٠ أ٣ييييس سعييييّٞ أٝ ٓقييييحس٣ق أخييييشٟ( ٓؿٔٞػييييحً ٓغييييح٣ٝحً ُِو٤ٔييييس جُٔغييييؿِس ُٜييييزٙ 

 حُخذٓس جُٔؼ٤٘س.جُنش٣رس ػ٠ِ كحضٞسز مش٣رس جُو٤ٔس جُٔنحكس جُخحفس ذ

ك٢ قحٍ ٓح ئرج ًحٗص مش٣رس جُو٤ٔس جُٔنحكس ٓلشٝمس أٝ هذ ٣طْ كشمٜح ػ٠ِ أ١ خذٓس ٓوذٓس ٖٓ هرَ جُق٘ذٝم، كإ جُؼ٤َٔ ٝ

 ع٤ذكغ ُِق٘ذٝم )ذحإلمحكس ئ٠ُ أ٣س سعّٞ أٝ ٓقحس٣ق أخشٟ( ٓؿٔٞػحً ٓغح٣ٝحً ُو٤ٔس ٛزٙ جُنش٣رس

 % ع٣ٞ٘حً ٖٓ فحك٢ ه٤ٔس جألف5ٍٞ..ذ أهق٠ ذك٣ٝرِؾ ٓؿٔٞػٜح  ق٘ق مٖٔ جُٔقحس٣ق جألخشٟ* ض

 ُٖ ٣طْ خقْ جال جُٔقحس٣ق جُلؼ٤ِس** 
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 جٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س

 00455جُش٣حك  2.430ؿ. خ. 
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 ٗٞسغٖ ضشعص جُغؼٞد٣س

THE NORTHERN TRUST COMPANY OF SAUDI 

ARABIA 

 +366 00 203 0.03ٛحضق 

 ، 00ذشؼ ٗخ٤َ، جُطحذن 

  0.035هش٣ن جُِٔي كٜذ ؿ.خ 
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northerntrust.comwww. 
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