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 الششوغ و الاحيام

 

 صىدَو ٓظب املسن لألطهم الظلودية

KASB Freestyle Saudi Equity Fund  

 )صىدَو إطتثمازي مٌتوح متواًّ مم الظوابؽ الشسكية(

 َ  مديس الصىدو

 

 

  ابمممة الشمممسكية كلمممن  همممف متواًمممّ ممممم امللمممايزة الشمممسكية امل ممماش  ممممً ُ ممم   ي مممة  صمممىدَو ٓظمممب املمممسن لألطمممهم الظممملوديةتمممم اكتمممماد الُس

ة ٓظب املالية.  بشٓس

   ٔاًمممة  اطممملة  صمممىدَو ٓظمممب املمممسن لألطمممهم الظممملوديةإن شمممسوغ و خٖممما ة ٓظمممب املاليمممة واملظمممتىدا    مممس   والمممري تمممديس  شمممٓس

ٔام مممممة  لالبدممممة صمممممىاديّ لطمممممتثماز الصممممادز  كمممممً م  مممممع  ي ممممة الظمممممَو املاليمممممة  ممممة املم ٕمممممة اللس يمممممة الظمممملودية  وتتظممممممً مل ومممممما  

 وصحيدة ومددثة وهزة مظ  ة كً صىدَو لطتثماز.وواضحة 

   ي ب كلمن املظمتثمس ً املدتم مزن ُمسار  شمسوغ و خٖما  الصمىدَو ممم ممرٓس  املل ومما  واملظمتىدا    مس  لصمىدَو لطمتثماز ُ م

 اتخاذ  ي ُساز اطتثمازي يتل ّ باإلطتثماز  ة الصىدَو مً كدمف.

 هممم ممما ملممار  عمما واملواًِممة ك لعمما وتممم ااحصمم٘و كلممن و ممصة لِممد ُمق/ُمىمما بِممسار  الشممسوغ و خٖمما  وا ملالخممّ ااصاصممة بالصممىدَو ًو

يم ك لعا.  منعا والتُو

    بتمممماز 
 
 كاممممما

 
تمممممق مواًِممممة  ي ممممة الظممممَو املاليممممة  ممممة املم ٕممممة اللس يممممة الظمممملودية كلممممن ت طممممخع  ممممرا الصممممىدَو وػممممسح وخداتممممف ػسخمممما

14/9/2015  
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 كائمت املصؼلحاث

  ة  ز اح البةهامج  و ديس   اسدثماسي":"صىذوق 
 
ة ملماكيا زن ًيف باملشآز بسهامج اطتثمازي مشتْة يعدي إلن إتاخة الٌسصة ل مشتٓة

 مديس الصىدَو مِاب  زطو  مددد .

زن  "صىذوق اسدثماسي مفخىح": صىدَو اطتثماز ذو ز طما٘ متوزة تصداد وخداتف بؼسح وخدا  ملديد   و تىِص باطتةداد املشتٓة

ا  الاطتةداد املوضحة  ة ل  لصا ة ُيمتعا  ة  ُو
 
ِا زن اطتةداد ُيم وخداتعم  ة  را الصىدَو ًو  لع  و ٔ  وخداتعم  و دّ ل مشتٓة

 لالبدة صىاديّ الاطتثماز.
 
ِا  شسوغ و خٖا  الصىدَو ًو

 "صىدَو ٓظب املسن لألطهم الظلودية"." الصىذوق":

ة ٓظب املالية و و شصص"مذًش الصىذوق" :  مس ص لف بممازطة  كما٘ لداز  بموملب البدة  شصاص املس ص لهم  يٖون  شٓس

 كً إداز   ص٘و الصىدَو وخٌـها.
 
 مظؤوال

."الىحذة  ": خصة واخد  مً الوخدا   طاطية املساد إصداز ا مً ُ   مديس الصىدَو

 : ًلعا بلد اتما  كم ية الؼسح  ة املم ٕة اللس ية الظلودية هة طَو ل تدا٘و  ة املم ٕة اللس ية الظلودية و التي يتم تدا٘و الاطهم جذاٌو

 كىد تاز   إصداز  ر  الشسوغ و  خٖا .

زن"."املشترن  " : الشصص الري يم ٗ وخدا   ة الصىدَو ويشاز لهم م تملزن بم "املشتٓة

 أليا  اللم  السطمية  ة الهي ة."ًىم" : 
 
 يو  كم   ة املم ٕة ػ ِا

 و  يتم ًيف بيم واطتةداد وخدا  صىدَو لطتثماز. ي ي"ًىم الخػامل" : 

مي" ٔان يو  كم     ال. "ًىم جلٍى  :  ي يو   طوار 

زن والري يدتوي كلن بياها  و خٖا   ي تز  مً  اللف مديس الصىدَو بئداز    " الششوغ وألاحيام": اللِد بزن مديس الصىدَو واملشتٓة

 وكموال  
 
زن  و تِاض ى  ة مِاب  ت دية  كما٘ و دما  لداز   تلابا زن وخٌـها واللم  ب ماهة ملصلحة املشتٓة اطتثمازا  املشتٓة

 ملصص لًصاح املالة. وم الى   س  ٓما  و مىصوص ك لعا  ة

م  ع يلّزن مديس الصىدَو  كظار  بموملب البدة صىاديّ الاطتثماز الصادز  كً م  ع  ي ة الظَو  "مجلس إداسة الصىذوق":

.  املالية ملساُ ة  كما٘ مديس الصىدَو

َ الػظى املسخلل"  وال كظو م  ع إداز  لد  مديس الصىدو
 
 و تابم لف  و  مزن خٌف  ": كظو مً  كظار م  ع لداز  لخع موؿٌا

 الصىدَو ٓما  هف لخع لديف كالُة ملو س ة  و كالُة تلاُدية مم مديس الصىدَو  و تابم لف  و  مزن خٌف ذلٗ الصىدَو .

 وتلني املم ٕة اللس ية الظلودية.  " اململىت ":

ؼو س الظَو املالية وإصداز ال وابذ والِواكد ": وتلني  ي ة الظَو املالية وهة  ي ة خٖومية تتولن لشساي كلن تىـيم وت الهُئت"

 والتل يما  الالشمة لتؼ يّ  خٖا  هـا  الظَو املالية باملم ٕة اللس ية الظلودية.

ٔا  املدزملة  ة طَو  طهم الظلودية  والتي يتواًّ "مؤشش هسب الششعي":   و مؤشس إزشادي يظتد٘ مً  اللف كلن  دار  طهم الشس

وشاػها مم الظوابؽ الشسكية املددد  مً ُ   الهي ة الشسكية  ة ٓظب  ويعدي  را املؤشس إلن الوص٘و ملِازهة كادلة بزن  دار 

ٔا  امل اش   ة ٓظب املالية. و تم اختظابف بىٌع الؼس ِة املت لة الصىدَو و دار اللا  ألطهم الشس ابة الشسكية  ة شٓس مً  ي ة الُس
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ة ٓظب املالية للٕتةووي  م شٓس  ة اختظاب املؤشس اللا  ل ظَو املالية الظلودية و مًٕ ااحص٘و ك يف  ة مُو

www.kasbcapital.sa 

ٔا  املؤ  ة لالطتثماز " امللايزة الشس  كية": وتلني امللايزة امللتمد  مً ُ   الهي ة الشسكية ل صىدَو   و التي يتم بىار ك لعا تدديد الشس

 ( مً  ري الشسوغ و الاخٖا .21ًلعا مً ُ   الصىدَو   و املوضحة  ة الٌِس  )

ٔا  املؼسوخة لالٓتتاب اللا    أل٘و مس ."الؼسوخا  اللامة الاولية": وتلني  طهم الشس

 " دوا  اطواَ الىِد": املسابدا  و كِود تمو   الت از  و التي تتظم بظيولتعا  اللالية و ُ ة املخاػس.

"مىهج الاداز  اليشؼة":  و مىهج يِو  مً  اللف مديس الصىدَو بئتخاذ ُساز  اطتثماز ة بىار كلن كد  كوام  مث  التد يال  و 

لا  املالية و بةا  مديس ال  صىدَو و مساُ ة ُيمة الاطتثمازا  بشٖ  مظتمس وذلٗ دون إت اق مؤشس ُياض الادار .التُو

ٌسض كلن ملميم الظ م وااصدما  التي يتم شساؤ ا و يلها وتِديمها مً ُ   
ُ
" زطو  طس  ة الِيمة املظاًة" : هة طس  ة هزة م اشس  ت

   ة الِيمة املظاًة  ة املم ٕة اللس ية الظلوديةامليشآ  ل لمالر  و  ػساي ذو كالُة خظب الالبدة التىٌيرية لظس 
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 مػلىماث غامت:  .1

 

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

ة ٓظممب املاليممة  ممم  شممٓس  ممة الاوزاَ  لتِممديم  ممدما  لداز  والتلاممم  بصممٌة  صممي  وتِممديم املشمموز  وااحٌممف والتةتخممب  07062-37تممس يص ُز

 .املالية

 

 غىىان املىخب الشئِس ملذًش الصىذوق: .ب

ة ٓظب املالية السبخع  ة مديىة الس اض   0112110044 اتٍ  11372الس اض  395737شازق الل يا اللا   ص.ب.  –يِم مِس شٓس

 

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

  : م الالٕتةووي ملديس الصىدَو  www.kasbcapital.saاملُو

 :) م الالٕتةووي ل ظَو املالية الظلودية )تدا٘و   www.tadawul.com.saاملُو

 

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

ة طمملودية مظمما مة مٌِ ممة ز ض املمما٘ املممدًوق بالٖاممم   ة اايص ممس  لألطممواَ املاليممة وهممة شممٓس م يممون ز مما٘ طمملودي بتممة يص مممً  ي ممة  500شممٓس

م    05/04/2008( تاز   بدر ممازطة اللم   ة 22/07/2007بتاز   ) 07076-37الظَو املالية ُز

 

 إلالىترووي ألمين الحفظ:املىكؼ غىىان  .هـ

م الالٕتةووي ألمزن ااحٌف  .2   www.aljaziracapital.com.saكىوان ملُو

 

 الىظام املؼبم: .3

َ  و الصمىدَو   إن  اطمملان لىـما  الظممَو املاليمة ولوابدممف التىٌيريممة و هـممة وال مموابذ   مس  ذا  اللالُممة املؼ ِمة  ممة املم ٕممة  مممديس الصمىدو

 اللس ية الظلودية.

 :إلسدثماسق صىذو  أهذاف .4

 أهذاف الصىذوق:أ.

زن كلن املمد  الؼو م  ممً  مال٘ الاطمتثماز  صىدَو ٓظب املسن لألطهم الظلودية  و صىدَو اطتثمازي مٌتوح  يعدي إلن تىمية  موا٘ املشتٓة

ابممة الشممسكية  ٔا  الظمملودية املدزملممة  ممة الظممَو املاليممة الظمملودية واملتواًِممة مممم الظمموابؽ الشممسكية املدممدد  مممً ُ مم   ي ممة الُس  ممة  طممهم الشممس

ة ٓظب املالية. وتعدي إداز  الصىدَو إلن ا تيماز كمدد ُ يم  ممً  طمهم وإدازتعما بؼس ِمة وشمؼة ممم املس  وهمة بومسض تدِيمّ كوابمد التابلة لشٓس

ل مظممممتثمس ً دون لزت ممممماغ بمؤشمممممس  و بممممماألوشان اليظممممكية ملؤشمممممسا  الظمممممَو ٓمممممما يمٕممممً ملمممممديس الصمممممىدَو اطمممممتثماز الظمممميولة الىِديمممممة الصابمممممد   مممممة 

. ٓما  هف لمً يمتم توشيمم از ماح وخم دا  الصمىدَو الصىدَو  ة  دوا  هِدية ُصزة   مل  متواًِة مم امللايزة الشسكية لتدظزن كابد الصىدَو

 .  كلن ُيمة وطلس وخد  الصىدَو
 
زن وإهما طيلاد اطتثماز ا مما يىلٕع إي ابا  كلن املشتٓة

 ب ي مؤشس لألطهم وطيٖون مؤشس ٓظمب الشمس ة لهطمهم  الظملودية )
 
(  مو مليماز املِازهمة KSB Saudi Sharia Indexلً يٖون الصىدَو مست ؼا

ابمة الشممسكية IdealRatingsألدار الصمىدَو خيمي يممتم اختظمابف بواطممؼة ) ( وطمختم تدديمد امل مما٘ لطمتثمازي ل صممىدَو بمالتواًّ ممم  ي ممة الُس

ة ٓظب املالية وتدديثف بشٖ  دوزي ) كلن الاُ  ٔ  ثالثة  شهس (.  لشٓس

 سُاساث إلاسدثماس: .ب

http://www.kasbcapital.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.aljaziracapital.com.sa/
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ٔا  الظلودية املدزملة  ة الظَو املالية الظلودية بشٖ   طاس ي و ٓما طخظتثمس الصىدَو  ة الؼسوخا  اللامة  الاطتثماز  ة  طهم الشس

و مًٕ اطتثماز  زصد  الىِدية  ة  دوا  اطواَ الىِد بشٖ  م اشس و هزة  الاولية املد ية باالطاًة الن الاطتثماز  ة الصىاديّ الاطتثماز ة.

 م اشس .

ٔا  الظلودية املدزملمة  مة الظمَو املاليمة الظمل ص الصىدَو إطثمازاتف  ة   طهم الشس ودية واملتواًِمة ممم الظموابؽ الشمسكية املدمدد  ممً طيتٓة

ة ٓظب املالية. ابة الشسكية التابلة لشٓس  ُ    ي ة الُس

ما طخظتثمس الصىدَو  ة الؼسوخا  اللامة الاولية املد ية باالطماًة المن الاطمتثماز  مة الصمىاديّ الاطمتثماز ة  و   دوا   طمواَ الىِمد  بشمٖ  ٓو

ون الاطتثماز  ة ادوا  الىِد بشٖ  م اشس بالس ا٘ الظلودي و طيٖون متواًّ مم امللايزة الشسكية ل صىدَو م اشس  و هزة م اشس  وخيي طيٖ

و بممم دوا  مصمممدز  ممممً ُ ممم  ال ىمممْو  مممة املم ٕمممة اللس يمممة الظممملودية و التمممي تخظمممم المممن إشمممساي مؤطظمممة الىِمممد اللس مممي الظممملودي خيمممي لمممً يت مممم 

املم ٕممة اللس يممة الظمملودية ممما دا  اهممف يخظممم الشممساي مؤطظممة الىِممد اللس ممي الظمملودي بمم   الصممىدَو  ي تصممييٍ إبتممماوي ألي بىممٗ يلممم   ممة

 طيلتمد كلن تصييٍ دا لة  اص بمديس الصىدَو الري يلتمد كلن تِديس  لوطم ال ىٗ و مالبتف املالية و كلن ملاذبية اللابد كلن الاطتثماز.

ممما طمميٖون الاطممتثماز  ممة ادوا  الىِممد بشممٖ  هزممة م اشممس  بالس مما٘ الظمملودي و طمميٖون متواًممّ مممم امللممايزة الشممسكية ل صممىدَو و املس صممة مممً ٓو

 كاممما  ممة املم ٕممة اللس يممة الظمملودية مممً ُ مم  مممديس الصممىدَو او  ي مممديس صممىدَو ا ممس  او ٓال ممما 
 
ُ مم   ي ممة الظممَو املاليممة و املؼسوخممة ػسخمما

ب تِممديس  املؼ ممّ لت مٗ الصممىاديّ   خيممي طمموي يؤ ممر بلممزن الاكت مماز .و مرا طمميِو  مممديس الصممىدَو با تيمماز الصممىدَو المري طخظممتثمس بممف خظمم

الادار التمممماز  ة و اللابمممممد كلمممممن الصمممممىدَو و زطممممو  الاداز  و كلمممممن  يمممممم الاصممممم٘و بمِازهممممة ممممممم الصمممممىاديّ الا مممممس  املؼسوخممممة  مممممة املم ٕمممممة اللس يمممممة 

 الظلودية  

ٔالتالة:  و مًٕ تلصيص اطتثمازا  الصىدَو 

 ااحد  كلن  دوىااحد  هوق لطتثماز

 %100 %50  طهم الظلودية وتشم  الؼسوخا   ولية

 %15 %0 إدوا  اطواَ الىِد بشٖ  م اشس و هزة م اشس 

 %15 %0 الصىاديّ الاطتثماز ة 

 

لمممما  تشممممزة الممممن اشمممممة اُتصممممادية او مليوطياطممممية مدتم ممممة يمٕممممً ان تممممؤدي الممممن   مممموغ الظممممَو  يدممممّ  ٔاهممممق التُو ملممممديس الصممممىدَو و ممممة خالممممة اذا 

% و هممة الاطممتةاتي ية الامثمم  ملممديس الصممىدَو و ذلممٗ  عممدي ااحٌمماؾ كلممن 0تخٌمميع ااحممد الادوممى إلطممتثمازاتف  ممة الظممَو الاطممهم الظمملودية الممن 

م وظ ة الاطتثماز الن   % كلن الاُ  كىدما تٖون الـسوي مىاط ة .50الادار و ًز

 

 مذة صىذوق إلاسدثماس: .5

 ي بئمٖممان ل مشممتْة الاشممتةاْ و الاطممتةداد  ممال٘ ًتممة  كممم   املممد  مٌتمموحكمما   ممو صممىدَو اطممتثمازي الظمملودية املممسن لألطممهم صممىدَو ٓظممب  

.  الصىدَو

 كُىد حذود إلاسدثماس: .6

َ  صمممىدَو ٓظمممب املمممسن لألطمممهم الظممملوديةإن  تٌسطمممها البدمممة صمممىاديّ لطمممتثماز بمممالِيود وااحمممدود التمممي  م تمممز  ممممً  مممال٘ إدازتمممف لصمممىدو

 و خٖا  الصىدَو ومرٓس  املل وما .لطتثماز وشسوغ 

 الػملت: .7

الوخممد  الىِديممة لتلممامال  الصممىدَو هممة الس مما٘ الظمملودي ًِممؽ. وإذا تممم طممداد ُيمممة الوخممدا  بلم ممة  ممالي الس مما٘ الظمملودي  ًظمموي 

ق. و ص ذ الشسا  كىد تدو   يتم تدو   كم ة الظداد إلن الس ا٘ الظلودي بظلس الصسي الظابد لد  ال ىٗ املظت م  ة ذلٗ الُو
 
ر هاًرا

 امل الى إلن الس ا٘ الظلودي.

 :ملابل الخذماث والػمىالث وألاحػاب .8

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

ٔالتالة: ون "مالٖي الوخدا " وهة   يتدم  الصىدَو ملميم السطو  واملصاز ٍ املرٔوز  ادها  و تدم ها ت لا لرلٗ املشتٔة
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  :و مممتم دًممممم السطمممو  املظممممتدِة 1.75تدتظمممب زطممممو  الاداز  كلمممن اطمممماض سســـىم الاداسة . % طمممىو ا مممممً صممما ة اصممم٘و الصممممىدَو

. بشٖ  شهسي   ملديس الصىدَو

 :طمممىو ا تدظمممب بشمممٖ  يمممومي ز ممما٘  375500% ممممً  يمممم الصمممىدَو و دمممد ادومممى 0.04ااحٌمممف  زطمممو  تدتظمممب سســـىم الحفـــظ

 وتدًم بشٖ  ز م طىوي 

  وطتِظممممم  155000طيدصمممم  املداطممممب الِمممماهووي كلممممن م  ممممى مِؼمممموق ُممممدز   اللــــاهىوي:احػــــاب امل اســــب .
 
ز مممما٘ طمممملودي طممممىو ا

 السطو  تىاطكيا كلن كدد ايا  الظىف وتدًم طىو ا.

 :ل ف الخمٍى (  مصاٍس  ة خما٘ وملمود مصماز ٍ تمو م  ًل يمة وم اشمس  ل صمىدَو  مال٘ الظمىة )خظمب الظملس الظمابد  مة الظمَو

 % مً صا ة ًيمة اصولف5 و لد ا ر مواًِة الليىة الشسكية كلن التمو  .10و   الصىدَو وظ ة و شسغ ان ال يت اوش تم

 :ز ممممماال  105000طيدصممممم  اكظمممممار الليىمممممة الشمممممسكية م تملمممممزن كلمممممن مٖاًممممما  طمممممىو ة ُمممممدز ا  ميافــــاض اغظـــــاا الليىـــــت الشـــــشغُت

السطممممو  املظممممتدِة الكظممممار الليىممممة  وطممممتوشق السطممممو  املظممممتدِة كلممممن الصممممىدَو بشممممٖ  تىاطمممم ي كلممممن ايمممما  الظممممىة5 و ممممتم دًممممم

 .بشٖ  ز م طىوي الشسكية 

 :( الظوابؽ الشسكية مً  ر  الشسوغ والاخٖا .1ٓما  و موضح  ة امللحّ ) سسىم الخؼهير الششعي 

 :ف اغذاد املؤشش الاسترشادي َ  185750بدد اُص ى  مصاٍس  وتدًم نعاية ٔ  طىة مالية ل صىدو
 
 تدظب يوميا

 
 ز ا٘ طىو ا

  لٖ  كظو مظتِ .205000ز ا٘ للي ظة و دد  ُص ى  0005 ظاا مجلس الاداسة:ميافاث اغ 
 
 ز ا٘ طىو ا

 :مدز   الشسىم الشكابُت ز ما٘ طملودي طمىو ا. وطتِظمم السطمو  تىاطمكيا كلمن كمدد ايما  الظمىة5 و متم  75500دًم م  ى مِؼموق ُو

 شهس. 12دًم السطو  املظتدِة ٔ  

 : مدز   دًمم سسىم وشش املػلىماث غلى مىكـؼ جـذاٌو مم  55000م  مى مِؼموق ُو ز ما٘ طملودي طمىو ا لِمار وشمس املل ومما  كلمن مُو

. وطتِظم السطو  تىاطكيا كلن كدد ايا  الظىة5 و تم دًم السطو  املظتدِة ٔ    شهس. 12تدا٘و

 ال يوملد: الاسترداد سسىم 

  :ال يوملدسسىم الاسترداد املبىش 

 ف الخػامـــــل يتدمممممم  الصمممممىدَو ملميمممممم مصممممماز ٍ وزطمممممو  التلامممممم  املتل ِمممممة بمممممال يم والشمممممسار  و لٓتتممممماب  مممممة  طمممممهم  :مصـــــاٍس

 الظلودية وطختم لًصاح كً ت ٗ املصاز ٍ  ة ملصص لًصاح املالة  ة نعاية الظىة.

 بت اللُمــت املظــافت السطممو   ان ملميممم  : طممختم تؼ يِهمما خظممب الالبدممة التىٌيريممة لظممس  ة الِيمممة املظمماًة  ٓممما سســىم الظــٍش

مممديس الصممىدَو  والاتلمماب و املصمماز ٍ بموملممب الشممسوغ و الاخٖمما  الصممىدَو  اطمملف لظممس  ة الِيمممة املظمماًة وطمموي يِممو  

ٔا  و الد  .   بلم ية اختظاب وظ ة الظس  ة املظتدِة وطداد الظس  ة الن  ي ة الص

 

 الُت حساب ألاحػاب واملصاٍسف

 اختظا عاػس ِة    هوق السطو  واملصاز ٍ

٘ شهسي بشٖ  يومي مً إملمالة ُيمة  اص٘و الصىدَو وتدًم بشٖ   تدتظب زطو  لداز    x. )إملمالة   صو

 اليظكية امل و ة(.

٘  زطو  ااحٌف  xتدظب بشٖ  يومي مً إملمالة ُيمة  ص٘و الصىدَو وتدًم بشٖ  ز م طىو ة )إملمالة  صو

 اليظ ة امل و ة(. 

   تلاب املداطب الِاهووي
 
 تدظب بشٖ  يومي وتدًم طىو ا

 .بشٖ  ز م طىوي تدظب بشٖ  يومي وتدًم  مٖاً   الليىة الشسكية

. زطو  التؼهزة الشس ة
 
 تدظب بشٖ  يومي وتدًم طىو ا

. مٖاً    كظار م  ع لداز 
 
 تدظب بشٖ  يومي وتدًم طىو ا

ابية   السطو  الُس
 
 تدظب بشٖ  يومي وتدًم طىو ا
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٘ زطو  وشس مل وما   م تداو  تدظب بشٖ  يومي وتدًم طىو ا مُو

 طختم لًصاح كً ت ٗ املصاز ٍ  ة ملصص لًصاح املالة  ة نعاية الظىة مصاز ٍ التلام :

 

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

 :امللابل

. . 

 التوطيذ السطو  واملصاز ٍهوق 

  % ٓدد اُص ى مً م  ى الاشتةاْ الاولة او الاطا ة 1.5  زطو  الاشتةاْ 

 ال يوملد زطو  الاطتةداد امل ٕس 

 

 :ي غمىلت خاصت ًبرمها مذًش الصىذوق . أج

 ال ًىجذ سسىم إلاسترداد املبىش:

م والدسػيرا .9  :لخلٍى

م ول أصل ًملىه الصىذوق  . أ  :جفاصُل جلٍى

 يتم 
 
 كلن التالة: تدديد ُيمة اص٘و الصىدَو بىارا

o .يتم خظاب الاز اح ااصاصة بلِود املسابدة تسآميا بشٖ  يومي 

o  يممممتم تِممممو م  وزاَ املاليممممة املدزملممممة  ممممة الظممممَو خظممممب طمممملس لهممممالَ  ممممة يممممو  التلاممممم  مظمممماي إللعمممما  ز مممماح املظممممتدِة )إن

 وملد (.

o  الصْٖو خظب هوق الصٗ وموكد الاطتدِاَ و يتم اطاًة الاز اح التةآمية ل توشيلا  )ان وملد ( يتم تِييم 

o .يتم تِو م الصىاديّ لطتثماز ة اطتىادا إلن ا س طلس وخد  مل ً كىد إهالَ الظَو الظلودي ليو  التِو م 

o ز ٍ الثابتمممة وممممً ثمممم  صمممم يمممتم خظممماب طممملس الوخمممد  بِظممممة صممما ة ُيممممة اصممم٘و الصمممىدَو بلمممد  صمممم السطمممو  واملصممما

 .املصاز ٍ و السطو  املتوزة  املظتدِة كلن إملمالة كدد الوخدا  الِابمة  ة ذلٗ اليو 

م وجىشاسها:  ب. غذد هلاغ الخلٍى

 .  مً ٔ  اط وق يومي الاثىزن والاز لار 

 

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

o  ٘تِو م  صم  ممً  صم٘و الصمىدَو بشمٖ   ماػس  و خظماب طملس وخمد  بشمٖ   ماػس يِمو  ممديس الصمىدَو بتوثيمّ  ة خا

 ذلٗ.

o  يِمممو  ممممديس الصمممىدَو بتلمممو ع ممممالٖي الصمممىدَو املتظمممسز ً )بمممما  مممة ذلمممٗ ممممالٖي الوخمممدا  الظمممابِزن( كمممً ملميمممم   ؼمممار

 التِو م  و التظلزة دون ت  زة.

o  وق  ي  ؼ   مة التِمو م  و التظملزة بمما يمؤثس كلمن طملس الوخمد  مما وظمكتف يِو  مديس الصىدَو بئبالن الهي ة ًو %  و 0.5ز ُو

مممم للٕتةوومممي ل ظمممَو املاليمممة  ة و مممة املُو مممم للٕتةوومممي ل شمممٓس  ٓثمممة ممممً طممملس الوخمممد   ٓمممما يمممتم لًصممماح كمممً ذلمممٗ  مممة املُو

(  باإلطمماًة إلمممن  هممف ي مممب لشمماز  إلمممن ذلممٗ  مممة تِمماز س الصممىدَو التمممي يلممد  ل ممماد  ))تممدا٘و
 
ِممما ( ممممً 71 ا ممممديس الصممىدَو ًو

 البدة صىاديّ لطتثماز.

o (  ل مماد 
 
ِما صمىاديّ لطمتثماز وتشمتم   مر    ( ممً البدمة72يِو  مديس الصىدَو بتِديم التِماز س املؼ و مة ل هي مة وذلمٗ ًو

 التِاز س كلن ملصص ب ميم   ؼار التِو م والتظلزة.
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لت احدساب سػش الىحذة ألغشاض ج .د  ىفُز ػلباث إلاشتران وإلاسترداد:ػٍش

ممّ الؼس ِممة املممرٔوز   دهمما   ٓممما ي مموش ملممدي س يممتم اختظمماب اطمملاز الاشممتةاْ والاطممتةداد بىممارا كلممن طمملس الوخممد   ممة يممو  التلاممم  ذي اللالُممة ًو

وملمود  كؼما٘  مة الىـما  املظمتخد   مة كم يمة خظماب تِمو م الاصم٘و  ( مثم  الصىدَو ت  زة كم ية التِو م  ة خا٘ وملود  ي ؿمسوي اطمتاىابية

ٔاًيمممة تظممممذ بتويزمممة طممملس الظمممهم  ُمممد تمممؤثس كلمممن كم يمممة التِمممو م  و تدديمممد ُيممممة اصممم٘و الصمممىدَو وطمممختم السملممموق إلمممن ) و كمممد  وملمممود تمممداوال  

 م  ع إداز  الصىدَو للحص٘و كلن املواًِة.

 

لت احدساب سػش الىحذة:  ػٍش

س الوخممد  بِظمممة صمما ة ُيمممة  صمم٘و الصممىدَو بلممد  صممم املصمماز ٍ والسطممو  الثابتممة ومممً ثممم  صممم املصمماز ٍ والسطممو  يممتم اختظمماب طممل

 املتوزة  املظتدِة كلن إملمالة الوخدا  الِابمة  ة ذلٗ اليو .

 

  ميان ووكذ وشش سػش الىحذة وجىشاسها: .هـ

مممم  طممميِو  ممممديس الصمممىدَو بتدمممديي صممما ة ُيممممة اصممم٘و الصمممىدَو وإكمممالن طممملس الوخمممد  ُ ممم  ؿهمممس يمممو  التلامممم  التمممالة ليمممو  التِمممو م كبمممة املُو

م السطمي ل ظَو املالية الظلودية  www.kasbcapital.saللٕتةووي ملديس الصىدَو   www.tadawul.com.saواملُو

 

 

 الخػامالث :  .10

 أ. مسؤولُاث مذًش الصىذوق في شأن ػلباث الاشتران والاسترداد:

  ال ي وش الاشتةاْ  ة وخدا  الصىدَو اللا  او اطتةداد ا الا  ة يو  تلام. 

 واخٖا  الصىدَو ومرٓس  املل وما  ااصاصة بف. وكد النعاةي لتِديم ػ  ا  الاشتةاْ والاطتةداد  ة شسوغتم تدديد امل 

   يلام  مديس الصىدَو ػ  ا  الاشتةاْ او الاطتةداد بالظلس الري يدتظب كىد هِؼة التِو م التالية ل موكد النعاةي لتِمديم ػ  ما

 الاشتةاْ والاطتةداد.

 اخٖممما  تتظممممنعا البدمممة صمممىاديّ الاطمممتثماز او  يِمممو  ممممديس الصمممىدَو بتىٌيمممر ػ  ممما  الاشمممتةاْ او الاطمممتةداد بديمممي ال تتلمممازض ممممم اي

 شسوغ واخٖا  الصىدَو او مرٓس  املل وما .

  يمممدًم ممممديس الصمممىدَو ملالمممٗ الوخمممدا  كوابمممد الاطمممتةداد ُ ممم  موكمممد اٌُممما٘ اللمممم   مممة اليمممو  السابمممم التمممالة لىِؼمممة التِمممو م التمممى خمممدد

 كىد ا طلس الاطتةداد ٓدد اُص ى.

 

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

 طختم تدو   كوابد/م الى الاطتةداد ملالٖي الوخدا  ُ   اٌُا٘ اللم   ة اليو  السابم التالة ليو  التِو م ذو اللالُة.

 

 ج. كُىد الخػامل في وحذاث الصىذوق:

ٔا  املظممت مة واملِ ولممة خظممب املواكيممد  ( مممً  ممر  الشممسوغ والاخٖمما  بىممارا كلممن 9املوضممحة  ممة الٌِممس  )ح( مممً املمماد  )يممتم تىٌيممر ملميممم الاشممتةا

  طمملس الوخممد  الهممالَ يممو  التلاممم  التممالة. و ممة خمما٘ تممم اطممتال  الؼ ممب بلممد املوكممد النعمماةي طممختم اختظممابف  ممة يممو  التلاممم  بلممد الِمماد  مممً يممو 

ممً  مر  الشمسوغ  9ِ ولمة خظمب املواكيمد املوضمحة  مة الٌِمس  )ح( ممً املماد  اطتال  الؼ ب. بخىما يمتم تىٌيمر ملميمم الاطمتةدادا  املظمت مة وامل

 والاخٖمما  بىممارا كلممن طمملس الوخممد  الهممالَ يممو  التلاممم  مممً ا ممس الشممهس الِمماد . و ممة خمما٘ تممم اطممتال  الؼ ممب بلممد املوكممد النعمماةي طممختم اختظممابف

 مً اطتال  الؼ ب. بىارا كلن طلس الوخد  الهالَ يو  التلام  مً ا س الشهس بلد الِاد 

 

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

 

 ي وش ملديس الصىدَو تاملي  ت  ية اي ػ ب اطتةداد مً صىدَو الاطتثماز  ة ااحاال  الاتية: جاجُل غملُاث الاسترداد:. 1

 10ةداد ملالٖي الوخدا   ة اي يو  تلام  )اذا ب ى املمالة وظ ة ملميم ػ  ا  الاطت.  %( او آثة مً صا ة ُيمة اص٘و الصىدَو

http://www.kasbcapital.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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ع اي ػ ب اشتةاْ  ة الصىدَو  مة خما٘ كمد  تؼ يمّ املشمتْة الهـممة ولموابذ الهي مة. و متم ازملماق  . سفع الاشتران:2 يدّ ملديس الصىدَو ًز

    تِديم ُيمة الاشتةاْ.ُيمة الاشتةاْ الن خظاب اللمي   ال٘ ثالثة ايا  كم  مً تاز 

 

.5 ج ذًذ السلف الاغلى لحيم الصىذوق: .3  ال يوملد طٍِ اكلن احيم الصىدَو

 

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

 مً  ي ة الظَو املالية.مً البدة صىاديّ الاطتثماز الصادز   61الاخٖا  املىـمة لت ملي  كم يا  الاطتةداد تخظم الن املاد  

 

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

املؼ ِممة الاخٖما  املىـممة همة الاخٖما  التابلمة لىـما   ي مة الظمَو املاليممة الظملودية ولوابدهما التىٌيريمة والاهـممة وال موابذ الا مس  ذا  اللالُمة 

  ة املم ٕة اللس ية الظلودية.

 

 مذًش الصىذوق في وحذاث الصىذوق:ص. اسدثماس 

ة  مة الصمىدَو ٓمظمتثمس5 و دمتٌف ممديس الصمىدَو بدِمف  مة تخٌميع  ِا لتِمديس  ااصماص5 املشمآز كىد بدر الصىدَو يمًٕ ملديس الصىدَو ًو

تف ٔ يما او ملصبيما متمى ز ي ذلمٗ مىاطم ا وطمميِو  ممديس الصمىدَو باالًصماح  مة نعايمة ٔم  طممىة كمً اي اطمتثماز لمف  مة ا لصمىدَو  مة ملصممص مشمآز

 الاًصاح املالة.

 

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

 :و ِ م  الاشمتةاْ  مة الصمىدَو بلمد تِممديم ممً ٔم  اطمم وق والاز لمار الاثىمزن يمومييمٕمً الاشمتةاْ  مة الصممىدَو  اًـام كبـٌى الاشـتران .

 الظماكة او كىمد ام  ُيممة الاشمتةاْ ُ م  ػ ب الاشتةاْ ودًم ٔ
 
يمق املم ٕمة  الثاهيمة كشمس ؿهمسا يظم ّ يمو   المري يمو ال مة ُ م   و بتُو

 5 وطيٖون الاشتةاْ بظلس الوخد  الهالَ يو  التلام  التالة.التلام 

 :و ِ ممم  الاطمممتةداد ممممً الصمممىدَو بلمممد ممممً ٔممم  اطممم وق يمممومي الاثىمممزن والاز لممماريمٕمممً الاطمممتةداد ممممً الصمممىدَو  اًـــام كبـــٌى الاســـترداد .

 الظممماكة او كىممد تِممديم ػ مممب الاطممتةداد ُ ممم  
 
يمممق املم ٕمممة  الثاهيممة كشمممس ؿهممسا يظممم ّ يممو  التلامممم  الممري يمممتم ًيمممف  الممري  ممة اليمممو بتُو

 التالة.  خظب تِييم يو  التلام 5 وطيٖون الاطتةداد بظلس الوخد  تىٌير الؼ ب

 

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

 :يمممم  مممر  الشمممسوغ والاخٖممما   اجـــشاااث الاشـــتران كىمممد الاشمممتةاْ  مممة الصمممىدَو يِمممو  اللميممم  بتل  مممة همممموذ  اشمممتةاْ اطممماًة المممن تُو

 َ  وتدو   ُيمة الاشتةاْ الن ااحظاب الاطتثمازي. ومرٓس  املل وما  وتِديمها الن مديس الصىدو

 :كىد ػ ب املشتْة اطتةداد ٔ  او بلع ُيمة وخداتف5 يِو  املشتْة بتل  ة هموذ  ػ ب الاطتةداد و ِدممف المن  اجشاااث الاسترداد

.  مديس الصىدَو

 

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

 :ز ا٘. 1000 الحذ الادوى للملىُت 

 :ز ا 15000 الحذ الادوى لالشتران.٘ 

 :ز ا٘. 1000 الحذ الادوى لالشتران الاطافي 

 :ز ا٘. 1000 الحذ الادوى لالسترداد 

 

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

الاخموا٘ المن البدمة الصمىاديّ الاطمتثماز ة وتل يمما  الهي مة  مة ال يوملمد خمد ادومى يىموي ممديس الصمىدَو ململمف وتخظمم  مر  املماد  بماي خما٘ ممً 

  را ااصصوص.
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ـــــاٌ ســـــػىدي او مـــــا ٌػادلهـــــا ه ـــــذ ادوـــــى لصـــــافي كُمـــــت اصـــــٌى  10ٌ. الاجـــــشاااث الخةـــــحُ ُت الالصمـــــت لظـــــمان اســـــدُفاا مخؼلـــــب  مالًـــــين ٍس

 الصىذوق:

 ة خا٘ ُامق بؼ ب اي املسار تصحيحة مىف.طيِو  مديس الصىدَو بااللتزا  ب وابذ وتل يما   ي ة الظَو املالية  

 

 سُاست الخىصَؼ:  .11

 أ. سُاست جىصَؼ الذخل والاسباح: 

زن ًمانعم يتشمأز . و مما ان الصمىدَو مم مْو ممً ُ م  املشمتٓة زن5 بم  طميلاد اطمتثماز الاز ماح  مة الصمىدَو ون لً يتم توشيم اي از اح كلمن املشمتٓة

.  ة ز ذ و ظاز  الصىدَو ٔ  بيظ ة ما يم ٕف مً  وخدا   ة الصىدَو

 

بي لالسخ لاق والخىصَؼ: خ الخلٍش  ب. الخاٍس

 ال يىؼ ّ.

 

 ج. هُفُت دفؼ الخىصَػاث:

 ال يوملد

ش الى ماليي الىحذاث: .12  جلذًم الخلاٍس

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

  الظمىو ة )بمما  مة ذلمٗ الِموابم املاليمة الظمىو ة املسامللمة( والتِماز س الظمىو ة املموملص  والتِماز س  طيِو  مديس الصىدَو باكمداد التِماز س

مممم ) ِممما ملتؼ  ممما  امللحممّ ُز ( ممممً البدمممة صممىاديّ الاطمممتثماز. و  مممب كلممن ممممديس الصمممىدَو تصو مممد مممالٖي الوخمممدا   عممما كىمممد 5الاوليممة ًو

 الؼ ب دون اي مِاب .

 ( يوما ممً نعايمة ًتمة  التٌس مس وذلمٗ  مة الاممآً و الوطماب  املدمدد   مة 70وز  ال٘ مد  ال تت اوش )طوي تتاح التِاز س الظىو ة لليمه

 ( مً الشسوغ والاخٖا .11الٌِس  )ب( مً املاد  )

 ( ٘35تلمد التِمماز س الاوليمة وتتمماح لليمهموز  ممال)مممً  ( يومما مممً نعايمة ًتممة  التِس مس وذلممٗ  مة الامٖممان و الوطماب  املدممدد   مة الٌِممس  )ب

 ( مً الشسوغ والاخٖا .11املاد  )

 :زن تتظمً املل وما  الاتية  طيِو  مديس الصىدَو باتاخة تِاز س ل مشتٓة

o  َ  .صا ة ُيمة اص٘و وخدا  الصىدو

o .كدد وخدا  الصىدَو التى يم ٕها املشتْة وصا ة ُيمتعا 

o ( ٘يوما مً ٔ  صٌِة.15سي  بالصٌِا  التى هٌر ا املشتْة  ال ) 

o  الصممىدَو بيممان طممىوي الممن مممالٖي الوخممدا  )بممما  ممة ذلممٗ اي شممصص تم ممٗ الوخممدا   ممال٘ الظممىة امللممد  ممة يسطمم  مممديس

( يومممما ممممً نعايمممة الظمممىة 30شممم نعا ال يمممان( يلصمممص صمممٌِا   مممة وخمممدا  الصمممىدَو اللممما  كلمممن ممممداز الظمممىة املاليمممة  مممال٘ )

ة مِابممممم  ااصمممممدما  واملصممممماز ٍ والاتلممممماب املاليمممممة5 و  مممممب ان يدتممممموي  مممممرا ال يمممممان الاز ممممماح املوشكمممممة )إن وملمممممد (  واملممممممال

املخصممومة مممً مالممٗ الوخممدا  والمموازد   ممة شممسوغ واخٖمما  الصممىدَو ومممرٓس  املل وممما 5 باالطمماًة الممن تٌاصممي  ايميممم 

 مخالٌا  ُيود الاطتثماز املىصوص ك لعا  ة البدة صىاديّ الاطتثماز  ة شسوغ واخٖا  الصىدَو او مرٓس  املل وما .

 

ش الصىذوق التى ٌػذها مذًش الصىذوق:اماهن ووسا .ب  ئل اجاحت جلاٍس

ديس طممختم ازطمما٘ التِمماز س كلممن اللىمموان البةيممدي و/او البةيممد الالٕتةووممي و/او الٌممآع ٓممما  ممو م ممزن  ممة هممموذ  ًممتذ ااحظمماب الا اذا تممم اشمملاز ممم

يوممما تِو ميمما مممً اصممداز ت ممٗ التِمماز س و لممد ذلممٗ  (60الصمىدَو بمماي تويزممة  ممة اللىمموان. و  ممب ا ؼمماز مممديس الصممىدَو بمماي ا ؼممار  ممال٘ طممتزن )

مممممممم ممممممممديس الصمممممممىدو ز تصممممممم ذ التِممممممماز س الصممممممماد زة  مممممممر  التِممممممماز س كلمممممممن مُو  اللٕتةووممممممميَ   كمممممممً ممممممممديس الصمممممممىدَو نعابيمممممممة وخاطممممممممة. ٓمممممممما طمممممممختم تمممممممًو

www.kasbcapital.sa  م تداو  .www.tadawul.com.sa٘ ومُو

 

ت: .ج  وسائل جضوٍذ ماليي الىحذاث باللىائم املالُت السىٍى

http://www.tadawul.com.sa/
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بيشمس ا طختم اػالق مالٖي وخدا  الصىدَو واللمالر املدتم زن بالتِاز س الظىو ة )بما  ة ذلٗ الِوابم املاليمة الظمىو ة املسامللمة( م اهما وذلمٗ 

مم الالٕتةوومي70 ال٘ مد  ال تت اوش ) َ  ( يوما مً نعايمة ًتمة  التِس مس  مة املُو مم الالٕتةوومي و   www.kasbcapital.sa ااصماص بممديس الصمىدو املُو

 ٘  كً ػس ّ البةيد  ة خا٘ ػ بعا. و   www.tadawul.com.sa لتداو

 

 سيل ماليي الىحذاث:  .13

 مددث ملالٖي الوخدا  وخٌـف  ة املم ٕة.ي تز  مديس الصىدَو باكداد سي  

 

 اجخماع ماليي الىحذاث: .14

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

 .ي وش ملديس الصىدَو الدكو  للِد املتمالم ملالٖي الوخدا  بم داز  مىف 

 ( ٘ايا  مً تظ م ػ ب ٓتا ي10يدكو مديس الصىدَو الملتماق مالٖي الوخدا   ال ) .مً امزن ااحٌف 

 ( ٘ايما  ممً تظم م ػ مب ٓتما ي ممً مالمٗ او آثمة ممً ممالٖي الوخمدا  المريً 10يدكو ممديس الصمىدَو الملتمماق ممالٖي الوخمدا   مال )

.25يم ٖون م تملزن او مىٌسديً   % كلن الاُ  مً ُيمة وخدا  الصىدَو

 

 ب. اجشاااث الذغىة الى غلذ اجخماع ملاليي الىحذاث:

 و ازطمما٘ تٖممون الممدكو  المل . ممم الالٕتةووممي لتممدا٘و ممم الالٕتةووممي ملممديس الصممىدَو واملُو تممماق مممالٖي الوخممدا  بمماالكالن كممً ذلممٗ  ممة مُو

( يوممما ُ مم  21اشمملاز ٓتمما ي الممن ملميممم مممالٖي الوخممدا  وامممزن ااحٌممف ُ مم  كشممس  ايمما  كلممن الاُمم  مممً الاملتممماق و مممد  ال تص ممد كممً )

تاز   الاملتماق ومٖاهف ووُتف والِسازا  املِتةخة5 و  ب كلن مديس الصىدَو خا٘ ازطما٘  الاملتماق. و  ب ان يددد الاكالن والاشلاز 

اشملازا الممن ممالٖي الوخممدا  بلِمد اي املتممماق ومٖاهمف ووُتممف والِمسازا  املِتةخممة5 و  مب كلممن ممديس الصممىدَو خما٘ ازطمما٘ اشملازا الممن 

 الهي ة.مالٖي الوخدا  بلِد اي املتماق ملالٖي الوخدا  ازطا٘ و صة الن 

  كلمممن الاُممم  ممممً ُيممممة 25ال يٖمممون املتمممماق ممممالٖي الوخمممدا  صمممحيدا الا اذا خظمممس  كمممدد ممممً ممممالٖي الوخمممدا  يم ٖمممون م تملمممزن %

 وخدا  الصىدَو اللا  ما لم تددد شسوغ واخٖا  الصىدَو ومرٓس  املل وما  وظ ة اكلن.

 لممف اذا لممم يظممتوي الىصمماب املوضممح  ممة الٌِممس  الظممابِة5 ًي ممب كلممن مممديس الصمم ىدَو الممدكو  الملتممماق ثممان بمماالكالن كممً ذلممٗ  ممة مُو

ممم الالٕتةووممي ل ظممَو و ازطمما٘ اشمملاز ٓتمما ي الممن ملميممم مممالٖي الوخممدا  وامممزن ااحٌممف ُ مم  موكممد الاملتممماق الثمماوي  الالٕتةووممي واملُو

ٔاهق وظ ة الوخدا  املمث ة  ة الاملتم5بمد  ال تِ  كً )  اق.( ايا . ويلد الاملتماق الثاوي صحيدا ايا 

 

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

 : ػس ِة تصو ق مالٖي الوخدا 

o . ي  لف لتمثي ف  ة املتماق مالٖي الوخدا  ي وش لٖ  مالٗ وخدا  تليزن ٓو

o  ق الا  ملتماق.ي وش لٖ  مالٗ وخدا  الادالر بصو  واخد  ة املتماق مالٖي الوخدا  كً ٔ  وخد  يمت ٕها ُو

o  ي مموش كِممد املتماكمما  مممالٖي الوخممدا  والاشممتةاْ  ممة مممداوالتعا والتصممو ق كلممن ُسازتعمما بواطممؼة وطمماب  التِىيممة ااحديثممة

ِا ل ظوابؽ التى تظلها الهي ة  ًو

 

 : خَِو التصو ق  ة املتماكا  مالٖي الوخدا 

o  الاُمم  مممً الاملتممماق و مممد  ال تص ممد كممً يدممّ ملالممٗ الوخممدا  وامممزن ااحٌممف ان يظممت م اشمملاز ٓتمما ي ُ مم  كشممس  ايمما  كلممن

 ( يوما ُ   الاملتماق.21)

o   ٓما يدّ ملالٗ الوخدا  ممازطة ملميم ااحَِو املست ؼة بالوخمدا  بمما  مة ذلمٗ ااحصم٘و كلمن مواًِمة ممالٖي الوخمدا

ِا لالبدة صىاديّ الاطتثماز.    ة الصىدَو كلن اي توزةا  تتؼ ب مواًِتعم ًو

 

http://www.kasbcapital.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 حلىق ماليي الىحذاث: .15

 . ااحص٘و كلن و صة خديثة مً شسوغ واخٖا  الصىدَو ومرٓس  املل وما  بال وة اللس ية بدون مِاب 

  5 وكممدد الوخممدا  التممى يمت ٕهمما وصمما ة ُيمتعمما وسممي  ب ميممم ااحصمم٘و كلممن تِس ممس يشممتم  كلممن صمما ة ُيمممة اصمم٘و وخممدا  الصممىدَو

 يو  مً ٔ  صٌِة. 15الصٌِا  يِد   ال٘ 

 لية املسامللة ل صىدَو بدون مِاب  كىد ػ بعا.ااحص٘و كلن الِوابم املا 

   ِما لىموق التويزمة واملمد الاشلاز باي تويزة  ة شسوغ واخٖا  الصمىدَو وممرٓس  املل ومما  وازطما٘ ملصمص  عمرا التويزمة ُ م  طمس اهف ًو

 املددد   ة البدة صىاديّ الاطتثماز.

  .  الاشلاز باي توزة  ة م  ع اداز  الصىدَو

 دثممة مممً شممسوغ واخٖمما  الصممىدَو ومممرٓس  املل وممما  طممىو ا تـهممس السطممو  والاتلمماب الٌل يممة ومل وممما  ااحصمم٘و كلممن و ممصة مد

 ادار الصىدَو كىد ػ بعا. 

 ( ًيومما تِو ميما بخمالي الاخمداث التمى هصمق 21الاشلاز بسه ة مديس الصىدَو بانعمار صمىدَو الاطمتثماز ُ م  الانعمار بممد  ال تِم  كم )

 ٓس  املل وما  ك لعا.ك لعا الشسوغ والاخٖا  ومر

 .ٗا  املددد  لرل  دًم كوابد الاطتةداد  ة الاُو

 .  ااحص٘و كلن الاملسارا  ااصاصة بملااية الشٖاوي كىد ػ بعا مً مديس الصىدَو

 

 . مسؤولُت ماليي الىحذاث: 15

.ًيما كدا  ظاز  مالٗ الوخدا  الطتثماز   ة الصىدَو او ملصر مىف5 ال يٖون مالٗ الوخدا  مظؤوال   كً ديون والتزاما  الصىدَو

 

 . خصائص الىحذاث:16

.  يىِظم الصىدَو لوخدا  متظاو ة  ة الِيمة واملمززا  وااحَِو

 

 . الخغُيراث في ششوغ واحيام الصىذوق:17

 أ. الاحيام املىظمت لخغُير ششوغ واحيام الصىذوق واملىافلاث والاشػاساث امل ذدة بمىجب الئ ت صىادًم الاسدثماس: 

ِمما لالبدمة صممىاديّ  تىِظمم الاخٖما  املىـمممة لتويزمة شمسوغ واخٖمما  الصمىدَو المن ثالثممة اُظما  وذلمٗ بىممارا كلمن هوكيمة املل ومممة املمساد تويزة ما ًو

ٔالتالة: 558 557 56الاطتثماز )املاد    كلن التوالن( 

 :مىافلت الهُئت وماليي الىحذاث غلى الخغُيراث الاساسُت 

o  كلممن مواًِممة مممالٖي الوخممدا   ممة الصممىدَو امللنممي كلممن التويزممة الاطاسمم ي املِتممةح مممً ي ممب كلممن مممديس الصممىدَو ااحصمم٘و

  ال٘ ُساز صىدَو كادي.

o  َ  ل ٌِممس  الظممابِة مممً  ممر   بلممد ااحصمم٘و كلممن مواًِممة مممالٖي الوخممدا  ي ممب كلممن مممديس الصممىدو
 
ِمما والهي ممة الشممسكية ًو

 طاس ي املِتةح ل صىدَو اللا .املاد   ااحص٘و كلن مواًِة  ي ة الظَو املالية كلن التويزة   

o  :يِصد بمصؼلح "التويزة  طاس ي"  يا مً ااحاال  آلاتية 

 .التويزة املهم  ة   داي الصىدَو اللا   و ػ يلتف 

 .التويزة الري يٖون لف ت ثزة  ة وطم املخاػس ل صىدَو اللا   و ػ يلتف 

 .  لو حاب الؼو ة ملديس الصىدَو مً مىصب مديس ل صىدَو

  ي .  خاال    س  تِسز ا الهي ة مً خزن آل س وت  ى  عا مديس الصىدَو

 .) يدّ ملالٖي وخدا  صىدَو كا  مٌتوح اطتةداد وخداتعم ُ   طس ان  ي تويزة مهم دون ًسض  ي زطو  اطتةداد )إن وملد 

 

 :إشػاس الهُئت وماليي الىحذاث بأي حغُيراث مهمت 
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o  بمممم ي تويزممممةا  مهمممممة مِتةخممممة ألي ي ممممب كلممممن مممممديس الصممممىدَو إشمممملاز الهي ممممة ومممممالٖي 
 
الوخممممدا   ممممة الصممممىدَو امللنممممي ٓتابيمممما

 ُ مم  اليممو  املدممدد مممً ُ مم  مممديس الصممىدَو  21صممىدَو كمما  يممديس  مممديس الصممىدَو و  ممب  ال تِمم  ًتممة  لشمملاز كممً 
 
يوممما

 لظس ان  را التويزة.

o  
 
ِا  ( مً البدة صىاديّ لطتثماز ومً ش ن  ن:56د  )ألخٖا  املا  يِصد "بالتويزة املهم"  ي تويزة ال يلد تويزةا  طاطيا ًو

   تعم  ة الصىدَو اللا . الىـس يؤدي  ة امللتاد إلن  ن يليد مالٖي الوخدا   ة مشآز

  َ  و  ي كظمو ممً  كظمار م  مع إداز   يؤدي إلن ش ماد  املمدًوكا  ممً  صم٘و الصمىدَو اللما  إلمن ممديس الصمىدو

 الصىدَو  و  ي تابم ألي منعما.

   هوكا ملديدا مً املدًوكا  مً  ص٘و الصىدَو اللا   و.يِد 

 .يص د بشٖ  ملو سي  هواق املدًوكا  تظدد مً  ص٘و الصىدَو  و  ي تابم ألي منعما 

 .   ي خاال    س  تِسز ا الهي ة مً خزن آل س وت  ى  عا مديس الصىدَو

o  مهممم دون ًممسض  ي زطممو  اطممتةداد )إن  يدممّ ملممالٖي وخممدا  صممىدَو كمما  مٌتمموح اطممتةداد وخممداتعم ُ مم  طممس ان  ي تويزممة

 وملد (.

 :إشلاز الهي ة ومالٖي الوخدا  ب ي تويزةا  وامل ة لشلاز 

o   ب ي تويزةا  وامل ة لشلاز  ة الصىدَو اللا  الري يديس 
 
ي ب كلن مديس الصىدَو إشلاز الهي ة ومالٖي الوخدا  ٓتابيا

 (  يا  مً طس ان التويزة.8ُ   )

o ( مً البدة صىاديّ لطتثماز.57( و )56لشلاز"  ي تويزة ال يِم طمً  خٖا  املادتزن ) يِصد "بالتويزة واملب 

 

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

  مممم للٕتةوومممي ملمممديس الصمممىدَو مممم يشممملس ممممديس الصمممىدَو ممممالٖي الوخمممدا  و ٌصمممح كمممً تٌاصمممخي  التويزمممةا   طاطمممية  مممة املُو واملُو

 (  يا  مً طس ان التويزة.10للٕتةووي ل ظَو وذلٗ ُ   )

 (  ِممما ل مممماد ( ممممً البدمممة صمممىاديّ 71بيمممان تٌاصمممي  التويزمممةا   طاطمممية  مممة تِممماز س الصمممىدَو اللممما   التمممي يلمممد ا ممممديس الصمممىدَو ًو

 لطتثماز.

  ممم للٕتةووممي ملممديس الصممىدَو ممم للٕتةووممي ل ظممَو  و بالؼس ِممة التممي تدممدد ا لًصمماح كممً تٌاصممي  التويزممةا  املهمممة  ممة املُو واملُو

 (  يا  مً طس ان التويزة.10الهي ة وذلٗ ُ   )

 (  ِا ل ماد  ( مً البدة صىاديّ لطتثماز.71بيان تٌاصي  التويزةا  املهمة  ة تِاز س الصىدَو اللا  التي يلد ا مديس الصىدَو ًو

 ممم للٕتةوومي ل ظمَو وذلمٗ  ممال٘ ) لشملاز   لًصماح كمً تٌاصمي  التويزمةا  وامل ممة مم للٕتةوومي ملمديس الصمىدَو واملُو ( 21 ممة املُو

 يوما مً طس ان التويزة.

 (  ل ممماد 
 
ِمما ( ممً البدممة صممىاديّ 71بيمان تٌاصممي  التويزمةا  وامل ممة لشمملاز  مة تِمماز س الصمىدَو اللمما  التممي يلمد ا مممديس الصمىدَو ًو

 لطتثماز.

 

 . إنهاا الصىذوق:18

 التي تظتوملب إنعار صىدَو لطتثماز ولملسارا  ااصاصة باإلنعار  بموملب  خٖا  البدة صىاديّ لطتثماز:ااحاال  

  بسه تممف  ممة ذلممٗ ُ مم  مممد  ال 
 
إذا زهممب مممديس الصممىدَو  ممة إنعممار الصممىدَو اللمما   ًي ممب ك يممف إشمملاز الهي ممة ومممالٖي الوخممدا  ٓتابيمما

 ممممممً التممممماز   املصممممممم إلنعمممممار21تِممممم  كمممممً )
 
الصمممممىدَو اللممممما  ًيمممممف  دون ل مممممال٘ بشمممممسوغ و خٖممممما  وممممممرٓس  املل ومممممما  التابلمممممة  ( يومممممما

.  ل صىدَو

  ي ممب كلممن مممديس الصممىدَو ال ممدر  ممة إملممسارا  تصممٌية الصممىدَو اللمما  ًمموز اهتعابممف  وذلممٗ دون ل ممال٘ بشممسوغ و خٖمما  الصممىدَو

 ومرٓس  املل وما .

  لف للٕتةووي و م للٕتةووي ل ظَو كً اهتعار مد  الصىدَو اللا  وتصٌيتف.ي ب كلن مديس الصىدَو لكالن  ة مُو  املُو
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 مذًش الصىذوق:  .19

 أ. مهام مذًش الصىذوق وواجباجه ومسؤلُاجه:

 وشممسوغ  يلممم  مممديس الصممىدَو ملصمملحة مممالٖي الوخممدا  بموملممب  خٖمما  البدممة صممىاديّ لطممتثماز والبدممة  شممصاص املممس ص لهممم

 ما  )وذلٗ ًيما يتل ّ بالصىدَو اللا (.و خٖا  الصىدَو ومرٓس  املل و 

    ي تممز  مممديس الصممىدَو ب ميممم امل ممادا والوامل مما  التممي هصممق ك لعمما البدممة  شممصاص املممس ص لهممم بممما  ممة ذلممٗ واملممب  ماهممة ت مما

.  مالٖي الوخدا   والري يتظمً اللم  بما يدِّ مصااحهم و ر٘ ااحسص امللِ٘و

   مديسالصىدَو مظؤوال كً الِيا  باآلتي: ًيما يتل ّ بصىاديّ لطتثماز  يٖون 

o .  إداز  الصىدَو

o .  كم يا  الصىدَو بما  ة ذلٗ ااصدما  لداز ة ل صىدَو

o .  ػسح وخدا  الصىدَو

o  الصممىدَو ومممرٓس  املل وممما  )وذلممٗ ًيممما يتل ممّ بالصممىدَو اللمما ( وآتمالهمما و نعمما  الت ٓممد مممً دُممة شممسوغ و خٖمما

 ٔام ة وواضحة وصحيدة وهزة مظ  ة.

  ٍد  مظ ولياتف ووامل اتمف بشمٖ  م اشمس    مٖ م  
 
يلد مديس الصىدَو مظؤوال كً للتزا  ب خٖا  البدة صىاديّ الاطتثماز  طوارا

  عا ملهة  ازملية بموملب  خٖا  البدة صىاديّ الاطتثماز والبدة  شصاص املس ص لهم.

 املمممممة بظممممكب اختيمممما٘  و إ ممممما٘  و طممممور تصممممسي  و يلممممد مممممديس الصممممىدَو مظممممؤوال ت مممما  مممممالٖي الوخممممدا  كممممً  ظممممابس الصممممىدَو الى

 تِصزة  املتلمد. 

  يظم مديس الصىدَو الظياطا  ولملسارا  لسصد املخاػس التي تؤثس  ة اطتثمازا  الصىدَو  وطمان طسكة التلام  ملها. كلن  ن

 تتظمً ت ٗ الظياطا  ولملسارا  الِيا  بلم ية تِو م تِو م املخاػس بشٖ  طىوي كلن  ُ .

  .يؼ ّ مديس الصىدَو بسهامج مساُ ة املؼابِة وللتزا  لٖ  صىدَو اطتثماز يديس   و صود الهي ة بيتابج التؼ يّ كىد ػ بعا 

 

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

ً الي صممىدَو اطممتثماز يممديس  مممديس ي مموش ملممديس الصممىدَو تٖ يممٍ ػممسي ثالممي او آثممة او اي مممً تابليممف باللممم  مممديسا ل صممىدَو مممً ال مماػ

. و دًم مديس الصىدَو اتلاب ومصاز ٍ اي مديس ل صىدَو مً ال اػً مً موازد  ااصاصة.  الصىدَو

 

 ج. الاحيام املىظمت لػٌض مذًش الصىذوق او اسدبذاله:

 ليمزن ممديس صمىدَو بمدي  لمرلٗ ل هي ة خّ ك٘ص مديس الصىدَو ًيما يتل ّ بالصىدَو الاطتثمازي واتخاذ اي املمسار تمسا  مىاطم ا لت

وق اي مً ااحاال  الاتية:  الصىدَو او اتخاذ اي تدبزة ا س تسا  مىاط ا5 وذلٗ  ة خا٘ ُو

o .مديس الصىدَو كً ممازطة وشاغ الاداز  دون اشلاز الهي ة برلٗ بموملب البدة الاشصاص املس ص لهم ٍ  تُو

o ح ف او تل يِف مً ُ   الهي ة.الوار تس يص مديس الصىدَو و ة ممازطة وشاغ الاداز  او س 

o . تِديم ػ ب الن الهي ة مً مديس الصىدَو اللوار تس يص ممازطة وشاغ الاداز 

o    بالتزا  الىـا  او لوابدة التىٌيرية.  -بشٖ  تسا  الهي ة ملو س ا –اذا ز   الهي ة ان مديس الصىدَو ُد ا 

o  مما  مممديس املدٌـممة الاطممتثماز ة الممري يممديس اصمم٘و صممىدَو الاطممتثماز او زيممص  او اطممتِالتف مممم كممد  وملممود شممصص ا ممس ًو

 م ي  لد  مديس الصىدَو ُادز كلن اداز  اص٘و صىدَو الاطتثماز او اص٘و الصىاديّ التى يديس ا مديس املدٌـة.

o  انعا ذا  ا مية ملو س ة. –بىارا كلن اطع ملِولة  –اي خالة ا س  تس  الهي ة 

  ِمما ل ٌِمممس  اذا مازطممق الهي ممة ايمما مممً صممالخيتعا ٔاممم  مممً املممم   اكممال ًو مممً  ممر  املمماد 5 ًيتلممزن كلممن ممممديس الصممىدَو التلمماون و شممٖ  

( يومممما الاولمممن ممممً تليمممزن ممممديس 60املظممماكد  كلمممن تظمممهي  الىِممم  الظممم ع ل مظمممؤوليا  المممن ممممديس الصمممىدَو ال مممدي  وذلمممٗ  مممال٘ ا٘ )

ن ذلمٗ طمسوز ا ومىاطم ا ووًِما لتِمديس الهي مة املدمع5 الممن الصمىدَو ال مدي . و  مب كلمن ممديس الصمىدَو امللمصو٘ ان يىِم 5 خيثممما ٔما

 مديس الصىدَو ال دي  ملميم اللِود املست ؼة بصىدَو الاطتثماز ذي اللالُة.

 

 . امين الحفظ:20

 أ. مهام امين الحفظ وواجباجه ومسؤولُاجه:
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  ِممما الخٖممما  البدمممة صمممىاديّ الاطمممتثماز5 طممموار اد  مظمممؤولياتف بشمممٖ  م اشمممس ا  ٔ مممٍ  عممما يلمممد اممممزن ااحٌمممف مظمممؤوال كمممً التزاماتمممف ًو

ا ثالثا بموملب اخٖا  البدة صىاديّ الاطتثماز او البدة الاشصاص املس ص لهم.  ػًس

  يلممد امممزن ااحٌممف مظممؤوال ت مما  مممديس الصممىدَو ومممالٖي الوخممدا  كممً  ظممابس الصممىدَو الىاملمممة بظممكب اختيمما٘ او ا ممما٘ او طممور

 تصسي او تِصزة  املتلمد.

 ف مظمممؤوال كمممً خٌمممف اصممم٘و الصمممىد٘و وخمايتعممما لصمممااح ممممالٖي الوخمممدا 5 و مممو مظمممؤو٘ ٓمممرلٗ كمممً اتخممماذ ملميمممم يلمممد اممممزن ااحٌممم

.  الاملسارا  الاداز ة الالشمة ًيما يتل ّ بدٌف اص٘و الصىدَو

 

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

اميىممما للحٌمممف ممممً ال ممماػً الي صمممىدَو اطمممتثماز يتمممولن خٌمممف ي ممموش الممممزن ااحٌمممف تٖ يمممٍ ػمممسي ثالمممي او آتمممة او اي ممممً تابليمممف باللمممم  

 اصولف. و دًم امزن ااحٌف اتلاب ومصاز ٍ اي امزن خٌف مً ال اػً مً موازد  ااصاصة.

 

 ج. الاحيام املىظمت لػٌض امين الحفظ او اسدبذاله:

  وق اي مً ااحاال  الاتيف:ل هي ة ك٘ص امزن ااحٌف امللزن مً مديس الصىدَو او اتخاذ اي تدابزة تسا  مىاط ا  ة  خا٘ ُو

o .امزن ااحٌف كً ممازطة وشاغ ااحٌف دون اشلاز الهي ة برلٗ بموملب البدة الاشصاص املس ص لهم ٍ  تُو

o .الوار تس يص امزن ااحٌف  ة ممازطة وشاغ ااحٌف او سح ف او تل يِف مً ُ   الهي ة 

o وشاغ ااحٌف. تِديم ػ ب الن الهي ة مً امزن ااحٌف اللوار تس يص  ة ممازطة 

o  الهي ة ان امزن ااحٌف ُد ا  اذا ز     
 
 بالتزا  الىـا  او لوابدف التىٌيرية.بشٖ  تسا  الهي ة ملو س ا

o  بىارا كلن اطع ملِولة انعا ذا  ا مية ملو س ة.اي خالة ا س  تس  الهي ة 

  ِمما ل ٌِممس يس الصممىدَو امللنممى تليممزن امممزن خٌممف بممدي  5 ًي ممب كلممن مممداملمماد مممً  ممر   اكممال  اذا مازطممق الهي ممة ايمما مممً صممالخياتعا ًو

ٔاممم  مممً املمم  املظمماكد  كلممن تظممهي   ِما لتل يممما  الهي ممة5 ٓممما يتلممزن كلممن ممديس الصممىدَو وامممزن ااحٌممف امللممصو٘ التلمماون بشمٖ   ًو

كلمن اممزن ( يومما الاولمن ممً تليمزن اممزن ااحٌمف ال مدي . و  مب 60الىِ  الظ ع ل مظؤوليا  الن اممزن ااحٌمف ال مدي  وذلمٗ  مال٘ )

ِممما لتِمممديس الهي مممة املدمممع5 المممن اممممزن ااحٌمممف ال مممدي  ملميمممم اللِمممود  ااحٌمممف امللمممصو٘ ان يىِممم 5 خيثمممما ٔمممان ذلمممٗ طمممسوز ا ومىاطممم ا ًو

 املست ؼة بصىدَو الاطتثماز ذي اللالُة.

 

 اهىوي:ل( امل اسب ال21)

 . اسم امل اسب اللاهىوي لصىذوق الاسدثماس :أ

ٔا  مداط ون   ومسامللون ُاهوهيون ااصساش ي وشس

 

 ب. مهام امل اسب اللاهىوي وواجباجه ومسؤولُاجه:

 .يلزن املداطب الِاهووي مً ُ   مديس الصىدَو وذلٗ ل ِيا  بلم ية املسامللة 

 ( اشممممهس ُ ممم  نعايممممة طممميتف املاليممممة5 ًي مممب  ممممة  مممر  ااحالممممة الِيممما  بلم يممممة 9اذا مطممم ى كلمممن تاطممممخع الصمممىدَو اللمممما  ممممد  تص ممممد كلمممن )

.املسامللة   بنعاية اللا  الا٘و

 (  اشهس او اُم  ُ م  نعايمة طميتف املاليمة5 ًي موش  مة  مر  ااحالمة الِيما  بلم يمة املسامللمة 9اذا مط ى كلن تاطخع الصىدَو اللا  مد )

  ة نعاية الظىة املالية التى ت لعا.

 

 ج. الاحيام املىظمت السدبذاٌ امل اسب اللاهىوي لصىذوق الاسدثماس:

ع تليمزن املداطمب الِماهووي او ان يوملمف ممديس الصمىدَو بتويزمة املداطمب الِماهووي امللمزن  مة اي  ي ب كلن م  ع اداز  الصىدَو ان يمًس

 :مً ااحاال  الاتيف

 .وملود ادكارا  ُابمة ومهمة خ٘و طور الظ ْو املنهي ل مداطب الِاهووي تتل ّ بت دية مهامف 

 .اذا لم يلد املداطب الِاهووي ل صىدَو اللا  مظتِال 

 .اذا ُسز م  ع اداز  الصىدَو ان املداطب الِاهووي ال يم ٗ املؤ ال  وااصبةا  الٖاًية لت دية مها  املسامللة بشٖ  مسض 
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 . ِا لتِديس ا املدع تويزة املداطب الِاهووي امللزن ًيما يتل ّ بالصىدَو اللا  اذا ػ  ق الهي ة ًو

 ( اصٌى الصىذوق:22)

 ت بىاسؼت امين الحفظ لصالح صىذوق الاسدثماس. . ان اصٌى صىذوق الاسدثماس م فىظأ

 

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

ذوق, وان بشـيل مســخلل مــن خــالٌ حرــيُل الاوساق املالُـت والاصــٌى الاخــشي ليــل صــىذوق اســدثماس باسـم امــين الحفــظ لصــالح رلــً الصــى

ذ جأدًه التزاماجه الخػاكذًت. ت وغيرها من املسدىذاث التى جٍؤ  ً خفظ بجمُؼ الريالث الظشوٍس

 

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

و امــين الحفــظ مــن البــاػن او ملــذم املشــىسة او املــىصع اي مصــلحت فــي اصــٌى الصــىذوق او مــذًش الصــىذوق مــن البــاػن او امــين الحفــظ ا

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

ن مسمىحا بهزض املؼالباث بمىجـب احيـام الئ ـت صـىادًم ملذم املشىسة او املىصع ماليا لىحذاث الصىذوق, ورلً في حذود ملىُخه, او وا

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

 

 . اكشاس من مالً الىحذاث:23

  

5 واملواًِة كلن لِد ُمق/ُمىا باالػالق كلن شسوغ واخٖا  الصىدَو ومرٓس  املل وما  وملصص املل وما   السبخظة ااصاصة بالصىدَو

ىا ًلعا. ق/اشتٓة   صابص الوخدا  التى اشتٓة

 

 الاطم:

 

يم:                                                                   التاز  :  التُو

 

يّ  وصلن هللا كلن ه خىا مدمد وآلف وصح ف وط م   و اهلل التًو
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 مزهشة املعلىماث

 صىدَو ٓظب اإلاسن لألطهم الظلىديت

KASB Freestyle Saudi Equity Fund  

 )صىدَو إطدثمازي مٌخىح مخىاًّ مم الظىابؽ الؼسكيت( 

 

 َ  مديس الصىدو

 

 أمين الحٌف

 

ت الجصيسة لألطىاَ اإلااليت  ػٓس

   اإلاىاًددددددّ  18/10/1441وجددددددم ج دددددددي  ا بخددددددازي   م1/4/2018هددددددد اإلاىاًددددددّ 15/7/1439صدددددددزث مددددددرٓسة اإلاللىمدددددداث لهددددددرا الصددددددىدَو بخددددددازي

 م10/06/2020

  الئ ت صىاديّ الاطدثماز الصادزة كً خاطلت ل صىدَو ٓظب اإلاسن لألطهم الظلىديتبإن مرٓسة اإلاللىماث وم خىياب ا الخاصت

ٔاملت وواضحت وصحي ت وم دزت وهير مظللت كً  مجلع هيئت الظَى اإلااليت في اإلاملٕت اللسبيت الظلىديت، وجخظمً مللىماث 

 صىدَو الاطدثماز. 

 همها. وفي حا٘ حلرز ًهم م خىياث مرٓسة اإلاللىماث ، هىصح باألخر بمؼىزة هىصح اإلاظدثمسيً بِساءة م خىياث مرٓسة اإلاللىماث ًو

 مظدؼاز منهي. 
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 إػلاز هام

زوجلددددذ مددددرٓسة اإلاللىمدددداث مددددً ُصدددد  مجلددددع إدازة الصددددىدَو وجمددددذ اإلاىاًِددددت كل  ددددا ويخ مدددد  مددددديس وأكظدددداء إدازة الصددددىدَو مجخملددددين  .أ 

ددددد أكظدددداء مجلددددع إدازة ومددددديس  ٔامدددد  اإلاظدددد وليت كددددً دُددددت وآخمددددا٘ اإلاللىمدددداث الددددىازدة فددددي مددددرٓسة اإلاللىمدددداث، ٓمددددا يِددددسز ويٓ  ومىٌددددسديً 

ددون كلددا أن اإلاللىمداث والصياهداث الددىازدة فدي مددرٓسة الصدىدَو بصدحت وآخمددا٘ اإلاللىمداث ا لدىازدة فددي مدرٓسة اإلاللىمداث، ٓمددا يِدسون ويٓ 

 اإلاللىماث هير مظلله. 

ال جخ مد  الهيئدت أي مظد وليت كدً  حيد  وػدسح وحداجده صىدَو ٓظب اإلاسن لألطهم الظدلىديتجؤطيع واًِذ هيئت الظَى اإلااليت كلا  .ب 

ٔاهدذ، ومدً أي  م خىياث مرٓسة اإلاللىمداث، وال حلؼدأ أي جؤٓيدد يخللدّ بددُو ا أو آخمالهدا، وجسلدي هٌظدها صدساحت مدً أي مظد وليت مهمدا 

بؼدددؤن جددددوي خظدددازة جيدددخو كمدددا وزد فدددي مدددرٓسة اإلاللىمددداث أو كدددً الاكخمددداد كلدددا أي جدددصء مأ دددا وال حلؼددد  هيئدددت الظدددَى اإلااليدددت أي جىصددديه 

الاطدثماز في الصىدَو مً كدمه وال حلندي مىاًِو دا كلدا جؤطديع الصدىدَو جىصديو ا باالطددثماز ًيده أو جؤٓيدد صدحت اإلاللىمداث الدىازدة فدي 

د كلا أن ُساز الاطدثماز في الصىدَو يلىد للمظدثمس أو مً يمثله.   الؼسوغ وألاحٖام ومرٓسة اإلاللىماث، وجٓ 

الهيئدددت مخىاًدددّ مدددم اإلالدددايير الؼدددسكيت اإلاجددداشة مدددً ُصددد   ي كلدددا أهددده صدددىدَو اطددددثماز  سن لألطدددهم الظدددلىديتصدددىدَو ٓظدددب اإلادددجدددم اكخمددداد  .ج 

ت ٓظب اإلااليت    .الؼسكيت لؼٓس
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 صىذوق الاظدثماس:  .1

 اظم صىذوق الاظدثماس: ؤ.

 صىدَو ٓظب اإلاسن لألطهم الظلىديت

خ إصذاس ششوغ وؤحيام الصىذوق: ب.  جاٍس

  م 14 /9/2015صدزث ػسوغ وأحٖام الصىدَو بخازي  

 

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

 بخدازي  
ا
 كامدا

ا
هدد اإلاىاًدّ 6/12/1436جمذ مىاًِت هيئت الظَى اإلااليت في اإلاملٕت اللسبيت الظلىديت كلا جؤطيع هرا الصىدَو وػدسح وحداجده ػسحدا

  م19/9/2015

 

خ اظخحلاكه:   د. مذة صىذوق الاظدثماس وجاٍس

مً الىىق "اإلاٌخىح" أي أهه بإمٖدان اإلاؼدكْر الاػدكراْ والاطدكرداد خدال٘  كام هى صىدَو أطهم اطدثمازي  صىدَو ٓظب اإلاسن لألطهم الظلىديتإن 

، وكمس الصىدَو هى مٌخىح اإلادة.   ًكرة كمس الصىدَو

 

 هـ. عملت الصىذوق: 

ين إيددداق أمددىالهم فددي حظدداب مددديس الصددىدَو بالسيددا٘ الظددلىدي ًِددؽ و لامدد  مددديس  الصددىدَو بالسيددا٘ يخلامدد  الظددلىدي  ًِددؽ ويجددب كلددا اإلاؼددكٓر

 لى الٌلليت اإلاظخلمت بالسيا٘ الظلىدي. االصىدَو جميم الحىالاث الىازدة مً خازج اإلاملٕت أو أي كمالث هير السيا٘ الظلىدي باإلاص

 

 : ومماسظاجهظُاظاث الاظدثماس  .2

ت ؤ.  :  لصىذوق الاظدثماسألاهذاف الاظدثماٍس

ين كلا اإلادي الؼىي  مً خال٘ الاطدثماز في  صىدَو ٓظب اإلاسن لألطهم الظلىديت هى صىدَو اطدثمازي مٌخىح، ث دي إلا جىميت أمىا٘ اإلاؼكٓر

ٔاث الظلىديت اإلادزجت في الظَى اإلااليت الظلىديت واإلاخىاًِت مم الظىابؽ ابت الؼسكيت الخابلت  أطهم الؼس الؼسكيت اإلا ددة مً ُص  هيئت الُس

ت ٓظب اإلااليت. وب دي إدازة الصىدَو إلا اخخياز كدد ُلي  مً ألاطهم وإدازب ا بؼسيِت وؼؼت مم اإلاسوهت بوسض ج ِيّ كىائد للمظدثم سيً لؼٓس

َ اطدثماز الظيىلت الىِديت الصائدة في الصىدَو في أدواث دون ؤلازجصاغ بم ػس أو باألوشان اليظبيت إلا ػساث الظَى ٓما يمًٕ إلاديس الصىدو 

ين وإه . ٓما أهه لً يخم جىش م ازباح وحداث الصىدَو كلا اإلاؼكٓر ما هِديت ُصيرة ألاج  مخىاًِت مم اإلالايير الؼسكيت لخ ظين كائد الصىدَو

 .  كلا ُيمت وطلس وحدة الصىدَو
ا
 طيلاد اطدثمازها مما يىلٕع إيجابا

 بؤي م ػس لألطهم وطيٖىن م ػس ٓظب الؼسعي لإلطهم  الظلىديت )لً يٖىن 
ا
( هى ملياز اإلاِازهت KSB Saudi Sharia Indexالصىدَو مسجصؼا

ابت الؼسكيت IdealRatingsألداء الصىدَو حي  يخم احدظابه بىاطؼت ) ( وطيخم ج ديد اإلاجا٘ ؤلاطدثمازي للصىدَو بالخىاًّ مم هيئت الُس

ت ٓظب اإلااليت   وج ديثه بؼٖ  دوزي ) كلا الاُ  ٔ  زالزت أػهس (.لؼٓس

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

ٔاث الظلىديت اإلادزجت في الظَى اإلااليت الظدلىديت بؼدٖ  أطايدوي و ٓمدا طيظددثمس الصدىدَو فدي الؼسوحداث اللامدت الاو  ليدت الاطدثماز في أطهم الؼس

 باالطاًت الا الاطدثماز في الصىاديّ الاطدثمازيت. اإلا ليت
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 ويمًٕ اطدثماز ألازصدة الىِديت في أدواث اطىاَ الىِد بؼٖ  مصاػس و هير مصاػس .

 ج. ظُاظاث جشهيز الاظدثماس: 

ٔاث الظلىديت اإلادزجت في الظَى اإلااليت الظلىديت واإلاخىاًِت مدم  ص الصىدَو إطثمازاجه في  أطهم الؼس الظدىابؽ الؼدسكيت اإلا دددة مدً ُصد  طيكٓر

ت ٓظب اإلااليت. ابت الؼسكيت الخابلت لؼٓس  هيئت الُس

مددا طيظددددثمس الصدددىدَو فدددي الؼسوحددداث اللامدددت الاوليدددت اإلا ليدددت باالطدداًت الدددا الاطددددثماز فدددي الصدددىاديّ الاطددددثمازيت  و  أدواث أطدددىاَ الىِدددد  بؼدددٖ  ٓو

اث الىِدد بؼدٖ  مصاػدس بالسيدا٘ الظدلىدي و طديٖىن مخىاًدّ مدم اإلالدايير الؼدسكيت للصدىدَو و مصاػس أو هير مصاػدس، وحيد  طديٖىن الاطددثماز فدي ادو 

بؤدواث مصدزة مدً ُصد  الصىدْى فدي اإلاملٕدت اللسبيدت الظدلىديت و ال دي جسظدم الدا إػدساي م طظدت الىِدد اللسثدأ الظدلىدي حيد  لدً يدصدم الصدىدَو 

ظدددلىديت مددا دام اهدده يسظددم الػدددساي م طظددت الىِددد اللسثددأ الظدددلىدي بدد  طدديلخمد كلدددا أي جصددييٍ إئخمدداوأ ألي بىددٗ يلمددد  فددي اإلاملٕددت اللسبيددت ال

 جصييٍ داخلي خاص بمديس الصىدَو الري يلخمد كلا جِديسه لىطم الصىٗ و مالئخه اإلااليت و كلا جاذبيت اللائد كلا الاطدثماز.

مددا طدديٖىن الاطدددثماز فددي ادواث الىِددد بؼددٖ  هيددر مصاػددس بالسيددا٘ الظددلىدي و طدد يٖىن مخىاًددّ مددم اإلالددايير الؼددسكيت للصددىدَو و اإلاسخصددت مددً ُصدد  ٓو

 كامدددا فدددي اإلاملٕدددت اللسبيدددت الظدددلىديت مدددً ُصددد  مدددديس الصدددىدَو او أي مدددديس صدددىدَو اخدددسي او ٓالهمدددا .وهدددر
ا
ا هيئدددت الظدددَى اإلااليدددت و اإلاؼسوحدددت ػسحدددا

ٗ الصدددىاديّ ، حيددد  طدددىي ي خدددر بلدددين الاكخصددداز الاداء طددديِىم مدددديس الصدددىدَو باخخيددداز الصدددىدَو الدددري طيظددددثمس بددده حظدددب جِدددديسه اإلاؼلدددّ لخلددد

   الخازيخي و اللائد كلا الصىدَو و زطىم الادازة و كلا حجم الاص٘ى بمِازهت مم الصىاديّ الاخسي اإلاؼسوحت في اإلاملٕت اللسبيت الظلىديت

ٔالخالي:  ويمًٕ جلخيص اطدثمازاث الصىدَو 

 الحد ألاكلا الحد ألادو  هىق ؤلاطدثماز

 %100 %50 طهم الظلىديت وحؼم  الؼسوحاث ألاوليتألا 

 %15 %0 دواث اطىاَ الىِد بؼٖ  مصاػس و هير مصاػس أ

 %15 %0 الصىاديّ الاطدثمازيت 

 

، ي ددّ إلاددديس الصددىدَو جسٌدديع  لدداث حؼددير الددا اشمددت اُخصدداديت او جيىطياطدديت م خملددت يمٕددً ان جدد دي الددا هصددىغ الظددَى ٔاهددذ الخُى وفددي حالددت اذا 

دددم 0الادوددد  ثطددددثمازاجه فدددي الظدددَى الاطدددهم الظدددلىديت الدددا الحدددد  % و هدددي الاطدددكراجيجيت الامثددد  إلادددديس الصدددىدَو و ذلدددٗ ا ددددي الحٌددداؾ كلدددا الاداء و ًز

 % كلا الاُ  كىدما جٖىن الـسوي مىاطصت .50وظصت الاطدثماز الا 

 

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

ٔاث الظلىديت اإلادزجت في الظَى اإلااليت الظدلىديت بؼدٖ  أطايدوي و ٓمدا طيظددثمس الصدىدَو فدي الؼسوحداث اللامدت الاو  ليدت الاطدثماز في أطهم الؼس

 مصاػس و هير مصاػس .اإلا ليت باالطاًت الا الاطدثماز في الصىاديّ الاطدثمازيت. ويمًٕ اطدثماز ألازصدة الىِديت في أدواث اطىاَ الىِد بؼٖ  

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

، ومدً زددم طديِيم أطاطدياث 
ا
 وم ليدا

ا
ٔاث كىدد اخخيداز ألاطدهم طدديِىم مدديس الصدىدَو باطددخسدام خاراجده ومدىازده لخِيدديم الاُخصداد الٕلدي كاإلايددا الؼددس

لددداث لىخائجهدددا اإلاظدددخِصليت ومِازهو دددا بؤطدددل ٔاث ووطدددم جُى از ال دددي جِدددم فدددي اإلاجدددا٘ الاطددددثمازي حيددد  طددديِىم بدزاطدددت الصياهددداث واليظدددب اإلااليدددت للؼدددس

سص الىمى ثطاًو ا إلا الصىدَو لً يلكدمم باالطددثماز بدؤوشان مؼداا ت لخلدٗ  اإلاىجدىدة فدي أطهمها في الظَى ا دي اهخِاء أًظلها مً حي  الِيمت ًو

اإلا ػددس الاطكرػددادي، كلدددا الددسهم مدددً أهدده ُدددد يِددىم بددرلٗ فدددي بلددع ألاحيدددان. امددا كدددً ادواث اطددىاَ الىِددد ًظددديخم حلـدديم اللىائدددد وجِليدد  اإلاسددداػس 

.  طيخم جِييم الصىاديّ الاطدثمازيت بىاءا كلا الاداء الخازيخي لها.  حظب اللسوض اإلاخاحت في الظَى

 

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

 
ا
 ( مً هره اإلارٓسة. طياطاث الاطدثماز وممازطاجه)ج( مً اإلاادة ) في الٌِسة لً يِىم الصىدَو باالطدثماز في أوزاَ ماليت هير ال ي جم ذٓسها طابِا
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 ا: التي ًمىً للصىذوق الاظدثماس فيه ألاصٌى ألاخشي  ص. ؤي كُذ آخش على هىع )ؤهىاع( ألاوساق املالُت ؤو 

لددددً يظدددددثمس الصددددىدَو فددددي أي أوزاَ ماليددددت ال جخىاًددددّ مددددم الظددددىابؽ الؼددددسكيت اإلالخمدددددة مددددً اللجىددددت الؼددددسكيت للصددددىدَو ويلكددددمم الصددددىدَو بِيددددىد 

 ( مً الئ ت صىاديّ الاطدثماز. 41الاطدثماز الىازدة في اإلاادة )

 

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

% مً صافي أص٘ى الصىدَو في صىاديّ ممازلت بما يخىاًدّ مدم الظدىابؽ الؼدسكيت ووًدّ مدا يِدسزه 10ي ّ إلاديس الصىدَو اطدثماز ماال يصيد كً 

   صافي ُيمت أص٘ى الصىدَو الري جم جملٗ وحداجه.% مً 10اإلاديس كلا أن ال جصيد كً 

 

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

 ؤصٌى الصىذوق: 

%( مدً 10ال يخجداوش جمىيد  الصدىدَو مدا وظدبخه )مً حّ مدديس الصدىدَو أن يلجدؤ للخمىيد  فدي الحداالث ال دي يِسهدا مجلدع إدازة الصدىدَو وب يد  أ

 .  صافي ُيمت أصىله وذلٗ حظب الظىابؽ الؼسكيت، كلا أن ال جخلدي مدة الخمىي  طىت ميالديت وال يجىش إلاديس الصىدَو زهً أص٘ى الصىدَو

 

 ي. الحذ ألاعلى للخعامل مع ؤي ػشف هظير: 

. 25الحد ألاكلا للخلام  مم أي ػسي هـير هى   % مً حجم صافي أص٘ى الصىدَو

 

 ن. ظُاظت مذًش الصىذوق في إداسة مخاػش الصىذوق: 

  طدددددخٖىن ُدددددسازاث الاطددددددثماز ال دددددي يخسدددددرها مدددددديس الصدددددىدَو ميكدددددجمت مدددددم ممازطددددداث الاطددددددثماز الجيددددددة والحٕيمدددددت ال دددددي ج ِدددددّ ألاهدددددداي

الاطدددثمازيت اإلا دددددة للصدددىدَو واإلاددرٔىزة فدددي ػدددسوغ و أحٖدددام الصددىدَو ومدددرٓسة اإلاللىمددداث واإلاظدددىداث ألاخدددسي ذاث اللالُدددت، و ؼدددم  

 وطله للخؤٓد مً: ذلٗ بر٘ مديس الصىدَو ٔ  ما في 

o  .م اء بؤي ػلب اطكرداد مخُى س الظيىلت الٖاًيت لدي الصىدَو للًى  جًى

o  .يم اطدثماز الصىدَو في أي وزُت أو أوزاَ مليىت، أو في أي بلد أو  مىؼِت جوساًيت أو صىاكيت أو ُؼاق ملين  كدم جٓس

o دثمازيت. كدم ج م  الصىدَو أي مساػسة اطدثمازيت هير طسوزيت جخللّ بؤهداًه الاط 

  :ٔالخالي  طيٖىن هىاْ مجلع إدازة للصىدَو وطخٖىن ػصيلت الخدماث ال ي يِدمها اإلاجلع 

o  .ا  ً 
ا
ا  اإلاىاًِت كلا  جميم اللِىد والِسازاث والخِازيس الجىهسيت ال ي يٖىن الصىدَو ػًس

o  َ ، اإلاصددددادُت كلددددا أي جظددددازب مصددددالح يٌصددددح كىدددده مددددديس الصددددىدو
ا
 لالئ ددددت صددددىاديّ  ؤلاػددددساي، وم ددددك ٔددددان ذلددددٗ مىاطددددصا

ا
ِددددا ًو

 الاطدثماز. 

o  ٘كلدددا ألاُددد  مددم مظددد و٘ اإلاؼابِدددت والالكددمام )لجىدددت اإلاؼابِددت والالكدددمام(  لددددي مددديس الصدددىدَو ومظددد و 
ا
الاجخمدداق مدددسجين طددىىيا

 الخصليى كً هظ  ألامىا٘ وجمىي  ؤلازهاب لديه، للخؤٓد مً الكمام مديس الصىدَو بجميم اللىائح وألاهـمت اإلاخصلت. 

o  لها اإلاصٌأ في حالت حلييىه. أي ج إُساز  ىصيت يًس

o  ّالخؤٓدددد مدددً آخمدددا٘ والكدددمام ػدددسوغ وأحٖدددام الصدددىدَو ومدددرٓسة اإلاللىمددداث واإلاظددددىداث ألاخدددسي ذاث اللالُدددت بالئ دددت صدددىادي

 الاطدثماز. 
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o لؼددسوغ وأحٖددام الصددىدَو ومدد 
ا
ِددا رٓسة الخؤٓددد مددً ُيددام مددديس الصددىدَو بمظدد ولياجه بمددا ي ِددّ مصددلحت مددالٖأ الىحددداث ًو

 اإلاللىماث واإلاظدىداث ذاث اللالُت وأحٖام الئ ت صىاديّ الاطدثماز. 

o  .اللم  بؤماهت و إلاصلحت صىدَو الاطدثماز ومالٖأ الىحداث ًيه 

 

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

 م ػس ٓظب الؼسعي لألطهم الظلىديت

 ل مع ؤظىاق املشخلاث املالُت: م. الخعام

 ال يىجد.

 :مىافم عليها مً هُئت العىق املالُت  بشإن ؤي كُىد ؤو حذود على الاظدثماس اعفاءاثن. ؤي 

 ال يىجد.  

 املخاػش الشئِعت لالظدثماس في الصىذوق:  .3

ان الاظـدثماس فـي الصـىذوق ٌعخاـر اهمـر اماهـا وعـبُا مـً ًجب على املعدثمش ان ٌعلم بان الاظدثماس في الاظـهم ًىؼـىي علـى مخـاػشة عالُـت  الان ؤ.  

 الاظدثماس املباشش في العىق هظشا لخىصَع اظدثماساث الصىذوق.

 

 ان الاداء العابم لصىذوق الاظدثماس او الاداء العابم للمؤشش ال ٌعذ مؤششا على اداء الصىذوق معخلبال او ًمازل الاداء العابم.ب. 

 

 الي  الىحذاث ان اداء  املؼلم )او اداء  ملاسهت باملؤشش( ظىف ًخىشس معخلبال او ًمازل الاداء العابم. ن الصىذوق ال ًظمً ملج. ا

 

 الاظدثماس في الصىذوق ال ٌعذ اًذاعا لذي اي بىً محلي ٌعىق او ًبُع الاوساق املالُت او جابع لصىذوق الاظدثماس.  .د

 

خحمل املعؤولُت عً اي خعاسة مالُت كذ جترجب  ـ.ه على الاظدثماس في الصىذوق الا ارا واهذ هاججت عً اهماٌ مخعمـذ او ًلش مالً الىحذاث ٍو

 جلصير مخعمذ مً مذًش الصىذوق. 

صىدَو الاطدثماز ًيما يلي، ُائمت للمساػس السئيظيت اإلا خملت اإلاسجصؼت باالطدثماز في صىدَو الاطدثماز، واإلاساػس اإلالسض لها 

 وأي ؿسوي مً اإلا خم  أن ج زس في صافي ُيمت أص٘ى الصىدَو وكائداجه:

  :مخاػش العىق  

مدا هدى مللدىم ًدإن  ج ِيدّ  كىائد د ماليدت يجب أن يللم اإلاؼكْر أن الاطدثماز في ألاطهم بؼٖ  كام يلخار مً الاطدثمازاث ذاث اإلاسداػس اإلاسجٌلدت، ٓو

. في اطدثمازاث ألاطهم في ألاج   الؼىي  يسجصؽ  بالخِلصاث والخويراث في الظَى

 

 

 :املخاػش املشجبؼت بالظىابؽ الششعُت 

 إن ػصيلددت اطدددثمازاث الصددىدَو الؼددسكيت ججلدد  الاطدددثماز فددي الظددَى اإلااليددت الظددلىديت م دددود بٌئددت مليىددت مددً ألاطددهم دون هيرهددا. ممددا يِلدد  مددً

، وفي حا٘ أن اطهم  ٔاث لم حلد جخىاًّ مم الظىابؽ الؼسكيت اإلاخصلت مً ُص  الصىدَو ًإن مديس حجم اإلاجا٘ ؤلاطدثمازي للصىدَو بلع الؼس

 كلا اطدثمازاث الصىدَو و أدائه و كلا طلس الىحدة
ا
 ..الصىدَو ُد يظؼس الا الخسلص مً جلٗ ألاطهم بؤطلاز هير مىاطصت ، مما ُد ي زس طلصا
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 :مخاػش الخغير في ؤظعاس الصشف 

ٔاهذ دًلاث ػساء ا  لىحداث بلملت هير كملت الصىدَو ًإن اطدثمازاث اإلاؼكْر ُد جخؤزس بالصيادة أو الىِص هديجت للخوير في أطلاز الصسي.إذا 

 

 مخاػش جظاسب املصالح:  

جيؼدددؤ هدددره اإلاسددداػس فدددي الحددداالث ال دددي جددد زس كلدددا مىطدددىكيت واطدددخِالليت ُدددساز مدددديس الصدددىدَو بظدددبب مصدددلحت  خصددديت ُدددد جددد زس كلدددا ُدددسازاث مدددديس 

َ الصىد   .َو في اجساذ الِسازاث ؤلاطدثمازيت مما ُد ي زس طلصا كلا أداء الصىدو

 

  مخاػش إلاعخماد على مىظف  مذًش الصىذوق:  

، مما ي دي إلا جؤزس أداء الصىدَو بؼٖ  ٓصيدر كىدد اطدخِالت أو هيد اب يلخمد أداء الصىدَو بؼٖ  ٓصير كلا ُدزاث ومهازاث مىؿٌأ مديس الصىدَو

 بدي  مىاطب.أحدهم وكدم وجىد 

 

 : مخاػش الاعخماد على الخصيُف الذاخلي 

طدددديِىم مددددديس الصددددىدَو بخصددددييٍ الجهدددداث اإلاصدددددزة ألدواث اطددددىاَ الىِددددد و صددددىاديّ أدواث أطددددىاَ الىِددددد و طددددىي لددددً يلخمددددد كلددددا أي جصددددييٍ 

و بالخددالي ُددد يدد زس 
ا
 أو صددحي ا

ا
ٔاهددذ، ألامددس الددري ُددد ال يٖددىن ًيدده الخصددييٍ دُيِددا  كلددا اطدددثمازاث الصددىدَو و كلددا صددافي  ائخمدداوأ مددً أي جهددت 

ا
طددلصا

 ُيمت وحداجه.

 

  ٌ   :مخاػش حعلُم الخذاو

ٔاث اإلادزجددت فددي الظددَى الظددلىدي بىـددام الظددَى اإلااليددت فددي اإلاملٕددت اللسبيددت الظددلىديت ولىائ ددت الخىٌيريددت بمددا فددي ذلددٗ ُ ىاكددد إن كدددم الكددمام الؼددس

ٔاث اإلادزجت مما ي زس كلا ُيمت أص٘ى الصىدَو طلصا وبالخالي طلس الىحدة.الدكجي  وؤلادزاج ُد ي دي إلا حلليّ جدا٘و أطهم   الؼس

 

 مخاػش عملُاث إلاظترداد الىبيرة:  

 مما ُد يدظبب فدي أن يظدؼس مدديس الصدىدَو إلدا حظديي  أصد٘ى الصدىدو 
ا
َ هي مساػس ُيام مالٖأ الىحداث بلملياث اطكرداد ٓصيرة ومخخابلت أحياها

 .طصت، مما ي دي إلا اهسٌاض ُيمت أص٘ى الصىدَو واهسٌاض طلس الىحدةبؤطلاز ُد جٖىن هير مىا

 

  مخاػش إلاظدثماس في صىادًم ؤخشي:  

اإلاسددداػس "مدددً اإلامٕدددً أن جخلدددسض الصدددىاديّ ألاخدددسي ال دددي ُدددد يظدددخإدي الصدددىدَو ؤلاطددددثماز بإدددا إلدددا مسددداػس ممازلدددت لخلدددٗ الدددىازدة فدددي  دددره الٌِدددسة 

" مما    .ُد ي زس طلصا كلا أداء الصىدَو وطلس الىحدةالسئيظت لإلطدثماز في الصىدَو

 

 مخاػش ألاظىاق الىاشئت:  

ت طددَى ألاطددهم الظددلىدي يلخاددر مددً ألاطددىاَ الىاػددئت، وؤلاطدددثماز فددي الظددَى الىاػددئت ُددد يىؼددىي كلددا مسدداػس مسجصؼددت باثخٌدداَ أو الخددؤخس فددي حظددىي

يت لألوزاَ اإلااليت اإلاخاجس ا ا في ألاطدىاَ الىاػدئت م ددودة وظدبيا حيد   صٌِاث الظَى وحكجي  وأماهت حٌف ألاوزاَ اإلااليت. ٓما أن الِيمت الظُى

 َ ٔاث. و لدرلٗ، ًددإن أصد٘ى واطددثمازاث الصدىدَو فدي الظددى دصة فدي كدددد م ددود مدً الؼدس يت واإلاخداجسة مكٓر  أن الٕدم ألآادر مدً أحجدام الِيمددت الظدُى

. الىاػئت ُد جىاجه ُدزا أٓار مً جِلصاث ألاطلاز، وطيىلت أُ  
ا
 بؼٖ  ملحىؾ مِازهت باثطدثماز في أطىاَ أٓثر جؼىزا

 

 مخاػش إلاظدثماس في الؼشوحاث إلاولُت:  

ٔا ت بؼدٖ  ٔدافي، ٓمدا أن الؼدس ٔاث حديثت ؤلاوؼاء وال جملٗ جدازي  حؼدويلي يدديح إلادديس الصدىدَو جِيديم أداء الؼدٓس ث ال دي ھي مساػس ؤلاطدثماز في ػس

د يىلٕع ذلٗ طلصا كلا أداء الصىدَو وأطلاز الىحداث.جؼسح أوزاُها اإلااليت ُد جمث    ُؼاكاث جديدة أو جٖىن في مسحلت همى وجؼىيس ُو
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 :املخاػش املخعللت  باملصذس 

يد دي ممدا ُدد وهي مساػس الخويير في أداء اإلاصدز هديجت لخويراث في ؤلادازة أوألاوطاق اإلااليت والؼلب كلا اإلاىخجداث أوالخددماث ال دي يِددمها اإلاصددز  

 .إلا اهسٌاض ُيمت أطهمه وبالخالي جؤزس أداء الصىدَو وطلس الىحدة طلصا

 

 مخاػش إلاكتراض:  

دذ اإلا ددد ألطدصاب خازجدت كدً إزادة مددي س في حا٘ اُكراض مديس الصىدَو لودسض ؤلاطددثماز ُدد يخدؤخس الصدىدَو كدً طدداد اإلاصدالى اإلاِكرطدت فدي الُى

، ممدددا ُدددد يكرجدددب كلدددا هدددرا الخدددؤخير ز  طدددىم جدددؤخير الظدددداد أو أن يظدددؼس مدددديس الصدددىدَو لصيدددم بلدددع اطددددثمازاجه ممدددا ُدددد يددد زس كلدددا أصددد٘ى الصدددىدَو

 .الصىدَو والري طيىلٕع طلصا كلا أطلاز الىحداث

 

 :مخاػش العُىلت 

ت وبالخدالي ُد يخلسض الصىدَو إلاساػس طيىلت في حا٘ اهسٌاض حجم الخلدامالث فدي طدَى ألاطدهم الظدلىدي ممدا يصدلب ملده حظديي  الاوزاَ اإلااليد

 صلىبت الحص٘ى كلا الظيىلت الالشمت إلاِابلت ػلصاث ؤلاطكرداد.

 

 :مخاػش اكخصادًت وظُاظُت 

 ُد يخؤزس طَى ألاطهم الظلىديت بـسوي اُخصاديت كامت أو ؿسوي طياطيت فدي اإلاىؼِدت، ويصدلب كلدا مدديس الصدىدَو الخيصد  ا دا أو الدخسلص مأ دا،

 كلا ُيمت الاطدثماز 
ا
 اث اإلادازة في الصىدَو و كلا كىائدها.مما ُد ي زس طلصا

 

 :مخاػش اللؼاعاث 

ٔاث لِؼدداق ملددين، وبالخددالي ًددإن الاهسٌدداض اللددام فددي ُؼدداق م يددم الاطدددثماز فددي أطددهم ػددس لددين ُددد إن إطددكراجيجيت الاطدددثماز السئيظدديت ُددد ييددخو كأ ددا جٓس

 كلا اطدثمازاث الصىدَو في جلٗ ألاطهم. وجصلا لرلٗ ُد جىسٌع 
ا
.ي زس طلصا  صافي ُيمت أص٘ى الصىدَو

 

 اإلاساػس و اللىائد اإلاسجصؼت باالطدثماز بالصىدَو :  .1

د يىؼىي الاطدثماز في الصىدَو كلا خؼس خظازة جصء او ٔ  مً اطدثمازاث اإلاظدثمس. وكىدما يظكرد أي مظدثمس وحداجه في صدىدَو الاطددثماز، ُد

ٔاهذ كل  ا كىد ػسائ   . اجٖىن ُيمو ا أُ  مً جلٗ الِيمت ال ي 

 يخ مددد  مدددالٖأ الىحدددداث اإلاظددد وليت كدددً أي خظدددازة ماليدددت ُدددد جكرجدددب كلدددا الاطددددثماز فدددي الصدددىدَو والىاججدددت كدددً أي مدددً اإلاسددداػس اإلادددرٔىزة أكددداله أو 

 َ ٔاهذ هاججت كً اهما٘ أو جِصير مً مديس الصىدو  .هيرها، دون أي طمان مً جاهب مديس الصىدَو الا اذا 

 لت لدي بىٗ:الاطدثماز في الصىدَو ال يلد ودي .2

 لدي أي بىٗ م لي يظَى أو يبيم ألاوزاَ اإلااليت أو جابم لصىدَو الاطدثماز.
ا
 أن الاطدثماز في الصىدَو ال يلد إيداكا

 

 بت والضواة  مخاػش الظٍش

الِدددىاهين الظدددازيت فدددي ُدددد يخ مددد  مدددالٖى الىحدددداث مزددداز طدددسيبيت مكرجصددده كلدددا ؤلاػدددكراْ فدددي أو الخملدددٗ أو ؤلاطدددكرداد أو الخ ىيددد  أو بيدددم وحدددداث بمىجدددب 

. ويخ مدد   مدددالٖى الىحددداث مظدد ولي
ا
 مسخددازا

ا
ت دًدددم الصلدددان ال ددي ي ملددىن جيظددديو ا أو زخصددت ؤلاُامددت ً  دددا أو حلخاددر م دد  إُامدددت كاديددت لهددم أو مىػىدددا

ددداة مظددد  وليت حصدددسيت كلدددا مدددالٖأ الظدددسيصت إن وجددددث كلدددا اطددددثمازاب م فدددي الصدددىدَو أو كلدددا أي شيدددادة فدددي زأض اإلادددا٘ الىاػدددئت كأ ا.ٓمدددا أن دًدددم الٔص

ٔاة و الدخ   الىحداث. طيخم جؼصيّ طسيصت الِيمت اإلاظاًت حظب الالئ ت الخىٌيريت لظسيصت الِيمت  الصادزة كً هيئت الص

 لدي بىٗ م لي، وإن ػصيلت اطدثماز اإلاؼكْر في الصىدَو جٖىن 
ا
وثؼٖ  كام ًإن اطدثماز اإلاؼكْر في الصىدَو ال يلد إيداكا

ت، أي كليه ًإن مديس  باإلاؼآز .وبىاءا ت ٔ  مؼكْر في الصىدَو أن ج ِيّ ألازباح أوج م  الخظائس طخٖىن حظب وظصت مؼآز



9 
 

الصىدَو ال يِدم أي طماهاث بؤن الصىدَو طىي ي ِّ أهداًه الاطدثمازيت. ولدً جٖىن هىاْ أي طماهاث ب ص٘ى 

ين كدلا مصالوهم ألاصلديت اإلاظدثمسة كىدد الاطخدسداد أو ك َ اإلاؼخدٓس  .دىد إهدددددددهاء الصىدو

 : معلىماث عامت .4

 الفئت املعتهذفت لالظدثماس بهزا الصىذوق:  . ؤ

يمٕددددً لألًددددساد واإلا طظدددداث والجهدددداث الحٖىميددددت وهيرهددددا مددددً الِؼاكدددداث الاطددددخٌادة مددددً الاطدددددثماز فددددي الصددددىدَو كلددددا أن يخىاًددددّ ذلددددٗ مددددم أهددددداًها 

 الاطدثمازيت ومدي ج ملها للمساػس اإلاسجصؼت باالطدثماز. 

 

 ب. ظُاظت جىصَع ألاسباح: 

 لً يخم جىش م ازباح كلا اإلاظدثمسيً.

   للصىذوق:ألاداء العابم ج. 

 

 العائذ الىلي -1

 مىز الخاظِغ خمغ ظىىاث زالر ظىىاث ظىت املذة

 الصىذوق 
-5.36% 0.00% 0.00% -8.98% 

 املؤشش
-1.12% 0.00% 0.00% 4.79% 

 

ت-2  احمالي العائذاث العىٍى

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 املذة

 الصىذوق 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.70% 0.60% -5.36% 

 

 ؤداء املىشش ملاسهت باملؤشش الاظترشادي-3

 2017 2016 اإلادة

 %10.03- %5.10- الصىدَو 

 %2.73- %1.69 اإلا ػس

 

خ جىصَع الاسباح-4  جاٍس

 ال ًىؼبم

 

ش الصىذوق مخاحت الػالع الجمُع مً خالٌ املىكع الالىتروو  ملذًش الصىذوق  -5  جلاٍس

 

 د. كائمت حلىق مالي  الىحذاث: 
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  . الحص٘ى كلا وكخت حديثت مً ػسوغ وأحٖام الصىدَو ومرٓسة اإلاللىماث باللوت اللسبيت بدون مِاب 

  وكددددم الىحدددداث ال دددي يمخلٕهدددا وصدددافي ُيمو دددا، و دددج  بجميدددم ، الحصددد٘ى كلدددا جِسيدددس يؼدددخم  كلدددا صدددافي ُيمدددت أصددد٘ى وحدددداث الصدددىدَو

 يىم مً ٔ  صٌِت.  15الصٌِاث يِدم خال٘ 

  .الحص٘ى كلا الِىائم اإلااليت اإلاساجلت للصىدَو بدون مِاب  كىد ػلب ا 

 ِا لىىق الخوييدر واإلاددة اإلا دددة فدي الئ دت ؤلاػلاز بؤي حويير في ػسوغ وأحٖام الصىدَو وم رٓسة اإلاللىماث وإزطا٘ ملخص ا را الخويير ًو

 صىاديّ الاطدثماز. 

  .  ؤلاػلاز بؤي حوير في مجلع إدازة الصىدَو

  جـهددس السطددىم وألاحلدداب الٌلليددت ومللىمدداث أداء 
ا
الحصدد٘ى كلددا وكددخت م دزددت مددً ػددسوغ وأحٖددام الصددىدَو ومددرٓسة اإلاللىمدداث طددىىيا

 صىدَو كىد ػلب ا. ال

 ( ًبسدالي ألاحددار ال دي هصدذ كل  دا 21ؤلاػلاز بسهصت مديس الصىدَو بإت اء صىدَو الاطدثماز ُص  ؤلات اء بمدة ال جِ  ك 
ا
( يىما جِىيميا

 الؼسوغ وألاحٖام ومرٓسة اإلاللىماث كل  ا. 

  .ٗاث اإلا ددة لرل  دًم كىائد الاطكرداد في ألاُو

 الحص٘ى كلا ؤلاجساءاث الخاص .  ت بملالجت الؼٖاوي كىد ػلب ا مً مديس الصىدَو

 

 . معؤولُاث مالً الىحذاث: ـه

 .  كً ديىن والكماماث الصىدَو
ا
 ًيما كدا خظازة مالٗ الىحداث الطدثماز في الصىدَو أو جصء مىه، ال يٖىن مالٗ الىحداث مظ وال

 

 و. الحاالث التي حعخىحب إنهاء صىذوق الاظدثماس وإلاحشاءاث الخاصت باإلنهاءل بمىحب ؤحيام الئحت صىادًم الاظدثماس: 

   بسهصخدده فددي ذلددٗ ُصدد  مدددة ال جِدد 
ا
إذا زهدب مددديس الصددىدَو فددي إت دداء الصددىدَو اللدام، ًيجددب كليدده إػددلاز الهيئددت ومددالٖأ الىحددداث ٓخابيدا

 مً الخازي  ا21كً )
ا
. ( يىما  إلاصمم ثت اء الصىدَو اللام ًيه، دون ؤلاخال٘ بؼسوغ وأحٖام ومرٓسة اإلاللىماث الخابلت للصىدَو

  يجب كلا مديس الصىدَو الصدء في إجساءاث جصٌيت الصىدَو اللام ًدىز اهو ائده وذلدٗ دون ؤلاخدال٘ بؼدسوغ وأحٖدام الصدىدَو ومدرٓسة

 اإلاللىماث. 

 م ؤلالٕكرووأ للظَى كار اهو اء مدة الصىدَو اللام وجصٌيخه.   يجب كلا مديس الصىدَو ؤلاكالم له ؤلالٕكرووأ واإلاُى  في مُى

 

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

 .  يِس مديس الصىدَو بىجىد مليت داخليت لخِىيم اإلاساػس اإلاخللِت بؤص٘ى الصىدَو

 

 . ملابل الخذماث والعمىالث وألاحعاب: 5

 ؤ. إلافصاح عً حمُع املذفىعاث مً ؤصٌى صىذوق الاظدثماس: 

 إدازة مً صاًدأ ُيمت أص٘ى الصىدَو كً ٔ  يىم جِىيم  ٓما هى مىضح في 
ا
إطاًت إلا زطىم الاػكراْ  ًإن مديس الصىدَو يخِاضوك أحلابا

:ملخص ؤلاًصاح اإلاالي جدًم ٔ  زالزت أػهس.. و   ًيما يلي زطىم ومصازيٍ الصىدَو
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  :ويددخم دًددم السطددىم اإلاظددخ ِت 1.75ج دظددب زطددىم الادازة كلددا اطدداض سظــىم الاداسة . بؼددٖ  % طددىىيا مددً صددافي اصدد٘ى الصددىدَو

.ػهسي   إلاديس الصىدَو

 : طددىىيا ج ظددب بؼددٖ  يددىمأ وجدددًم زيددا٘  375500% مددً حجددم الصددىدَو وب ددد ادودد  0.04ج دظددب زطددىم الحٌددف  سظــىم الحفــ

 بؼٖ  زثم طىىي 

 : وطخِظددم السطددىم  155000طي صدد  اإلا اطددب الِدداهىوأ كلددا مصلددى مِؼددىق ُدددزه  احعــاب املحاظــب اللــاهىو .
ا
زيددا٘ طددلىدي طددىىيا

 جىاطبيا كلا كدد ايام الظىه وجدًم طىىيا.

 :ـــل ف الخمٍى (  مصـــاٍس فدددي حدددا٘ وجدددىد مصدددازيٍ جمىيددد  ًلليدددت ومصاػدددسة للصدددىدَو خدددال٘ الظدددىت )حظدددب الظدددلس الظدددائد فدددي الظدددَى

 % مً صافي ًيمت اصىله5 وثلد اخر مىاًِت اللجىت الؼسكيت كلا الخمىي .10وثؼسغ ان ال يخجاوش جمىي  الصىدَو وظصت 

 :زيدداال وطددخىشق  105000كلددا مٖاًدداه طددىىيت ُدددزها  طي صدد  اكظدداء اللجىددت الؼددسكيت مجخملددين ميافــا  اعظــاء ال جىــت الشــشعُت

بؼدٖ  زثدم السطىم اإلاظخ ِت كلا الصىدَو بؼٖ  جىاطبي كلا ايام الظدىت5 ويدخم دًدم السطدىم اإلاظدخ ِت الكظداء اللجىدت الؼدسكيت 

 .طىىي 

 :( الظىابؽ الؼسكيت مً هره الؼسوغ والاحٖام.1ٓما هى مىضح في اإلالحّ ) سظىم الخؼهير الششعي 

  ف َ  185750 ب د اُصوك اعذاد املؤشش الاظترشادي:مصاٍس  وجدًم ت ايت ٔ  طىت ماليت للصىدو
ا
 ج ظب يىميا

ا
 زيا٘ طىىيا

  :لٖ  كظى مظخِ .205000زيا٘ للجلظت وب د أُصوك  0005 ميافاث اعظاء مجلغ الاداسة 
ا
 زيا٘ طىىيا

 :دزه  الشظىم الشكابُت زيا٘ طلىدي طىىيا. وطخِظم السطدىم جىاطدبيا كلدا كددد ايدام الظدىت5 ويدخم دًدم  75500دًم مصلى مِؼىق ُو

 ػهس. 12السطىم اإلاظخ ِت ٔ  

 : ددددزه  سظـــىم وشـــش املعلىمـــاث علـــى مىكـــع جـــذاٌو دددم  55000دًدددم مصلدددى مِؼدددىق ُو زيدددا٘ طدددلىدي طدددىىيا لِددداء وؼدددس اإلاللىمددداث كلدددا مُى

. وطخِظم السطىم جىاط  ػهس. 12بيا كلا كدد ايام الظىت5 ويخم دًم السطىم اإلاظخ ِت ٔ  جدا٘و

 ال يىجد: الاظترداد سظىم 

  :ال يىجدسظىم الاظترداد املبىش 

 :ف الخعامــل يخ مدد  الصددىدَو جميددم مصددازيٍ وزطددىم الخلامدد  اإلاخللِددت بددالصيم والؼددساء أو ؤلآخخدداب فددي ألاطددهم الظددلىديت  مصــاٍس

 في ملخص ؤلاًصاح اإلاالي في ت ايت الظىت.وطيخم ؤلاًصاح كً جلٗ اإلاصازيٍ 

 بت اللُمــــت املظــــافت السطددددىم  : طدددديخم جؼصيِهددددا حظددددب الالئ ددددت الخىٌيريددددت لظددددسيصت الِيمددددت اإلاظدددداًت، ٓمددددا ان جميددددم  سظــــىم الظــــٍش

 مديس الصدىدَو بلمليدت والاحلاب و اإلاصازيٍ بمىجب الؼسوغ و الاحٖام الصىدَو خاطله لظسيصت الِيمت اإلاظاًت وطىي يِىم 

ٔاة و الدخ .   احدظاب وظصت الظسيصت اإلاظخ ِت وطداد الظسيصت الا هيئت الص

 

فل مع هُفُت حعاب ملابل الخـذماث والعمـالث وألاحعـابل ووكـذ دفعهـا مـً  ب. فُما ًلي بعع الجذاٌو التي جىضح حمُع الشظىم واملصاٍس

 كبل صىذوق الاظدثماس: 

 

ف التي جذفع هيعبتا ت مً صافي ؤصٌى الصىذوق ؤو مبلغ زابذ مً ؤصٌى الصىذوق:  لشظىم واملصاٍس  مئٍى

 الخىطيح هىق السطىم واإلاصازيٍ

 مً صافي أص٘ى ويخم دًم السطىم اإلاظخ ِت 1.75وظصت  زطىم ؤلادازة
ا
.  بؼٖ  ػهسي % طىىيا  إلاديس الصىدَو

 زطىم الحٌف

)وحؼم  مصازيٍ إدازة كملياث   زيا٘ 505000% طىىيا مً صافي اص٘ى الصىدَو وب د أُصوك 0.5   

 3الصىدَو واإلادًىكاث اإلاظخ ِت لؼسي زال  للِيام بمهام الحٌف( ويخم دًم السطىم اإلاظخ ِت ٔ  

 ػهىز وجىش م  بؼٖ  جىاطبي كلا أيام الظىت ويخم خصمها يىميا. 
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  . ام جِديسيت وطيخم خصم اإلاصسوًاث الٌلليت ًِؽ وطخرٓس بؼٖ  جٌصيلي في الِىائم اإلااليت الظىىيت للصىدَو  هره ألاُز

لت حعاب ملابل الخذماث والعمالث وألاحعاب ووكذ دفعها مً كبل صىذوق الاظدثماس:    ػٍش

 الخىطيح هىق السطىم واإلاصازيٍ

٘ بؼٖ  ػهسي بؼٖ  يىمأ مً إجمالي ُيمت  اص٘ى الصىدَو وجدًم  ج دظب زطىم ؤلادازة اليظبيت   x. )إجمالي  ألاصى

 اإلائىيت(.

٘  زطىم الحٌف اليظصت  xج ظب بؼٖ  يىمأ مً إجمالي ُيمت أص٘ى الصىدَو وجدًم بؼٖ  زثم طىىيت )إجمالي ألاصى

 اإلائىيت(. 

  أحلاب اإلا اطب الِاهىوأ
ا
 ج ظب بؼٖ  يىمأ وجدًم طىىيا

 بؼٖ  زثم طىىي.ج ظب بؼٖ  يىمأ وجدًم  مٖاًؤة اللجىت الؼسكيت

 ال يىجد زطىم الاطكرداد اإلاصٕس

.  15 أحلاب اإلا اطب الِاهىوأ
ا
 وجىش م بؼٖ  جىاطبي كلا أيام الظىت ويخم خصمها يىميا

ا
 الٍ زيا٘ طىىيا وجدًم طىىيا

 مصازيٍ الخمىي 

 ،) في حا٘ وجىد مصازيٍ جمىي  ًلليت و مصاػسة للصىدَو خال٘ الظىت )حظب الظلس الظائد في الظَى

لد أخر مىاًِت اللجىت %( مً صافي ُيمت أصىله، وث10.00وثؼسغ أن ال يخجاوش جمىي  الصىدَو وظصت )

 الؼسكيت كلا الخمىي . 

 مجمىق مٖاًؤة اللجىت الؼسكيت
الاي زيا٘ طىىيا مم اإلاصازيٍ ألاخسي وجىش م بؼٖ  جىاطبي كلا أيام الظىت ويخم خصمها يىميا  10

 ( مً هره اإلارٓسة. 11للخىطيح أهـس الٌِسة )ج( مً اإلاادة )

 ( الظىابؽ الؼسكيت مً هره اإلارٓسة. 1ٓما هى مىضح في اإلالحّ ) زطىم الخؼهير الؼسعي

 مصازيٍ الخلام  
يخ م  الصىدَو جميم مصازيٍ وزطىم الخلام  اإلاخللِت والؼساء أو الآخخاب في ألاطهم الظلىديت 

 وطيخم ؤلاًصاح كً جلٗ اإلاصازيٍ في ملخص ؤلاًصاح اإلاالي في ت ايت الظىت. 

م زطىم وؼس مللىماث كلا  مُى

 ٘  جداو
 وجدًم ٔ   5.000

ا
 ػهس وجىش م بؼٖ  جىاطبي كلا أيام الظىت و يخم خصمها يىميا.  12زيا٘ طىىيا

ابيت  وجدًم ٔ   7.500 السطىم الُس
ا
 ػهس وجىش م بؼٖ  جىاطبي كلا أيام الظىت و يخم خصمها يىميا.  12زيا٘ طىىيا

مجمىق مٖاًؤة أكظاء مجلع 

 ؤلادازة
 زيا٘ طىىيا لٖ  كظى مظخِ . 205000جلظت وب د اُصوك زيا٘ كً ٔ   5000

أحلاب خدماث جخللّ بكج  

 مالٖأ الىحداث
 ال يىجد.

 مصازيٍ أخسي 

يخم ج مي  الصىدَو زطىم الخ ىي  ما بين الحظاباث الصىٕيت أو الاطدثمازيت للصىدَو ب د أُصوك 

إن وجدث في جميم ألاحىا٘  % طىىيا مً صافي ُيمت أص٘ى الصىدَو إطاًت للظسائب أو السطىم0.50

 لً يخم خصم إال السطىم و اإلاصازيٍ الٌلليت.
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. زطىم الخؼهير الؼسعي
ا
 ج ظب بؼٖ  يىمأ وجدًم طىىيا

 ج ظب بؼٖ  يىمأ وجدًم ٔ   مٖاًؤة أكظاء مجلع ؤلادازة
ا
 .طىىيا

ابيت   ج ظب بؼٖ  يىمأ وجدًم السطىم الُس
ا
 طىىيا

 ٘ م جداو  ج ظب بؼٖ  يىمأ وجدًم طىىيا زطىم وؼس مللىماث مُى

 طيخم ؤلاًصاح كً جلٗ اإلاصازيٍ في ملخص ؤلاًصاح اإلاالي في ت ايت الظىت مصازيٍ الخلام :

 

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

 امللابل:

 الخىطيح هىق السطىم واإلاصازيٍ

 %1.5 زطىم الاػكراْ 

 ال يىجد زطىم الاطكرداد اإلاصٕس 

 

 . ؤي عمىلت خاصت ًارمها مذًش الصىذوق:د

 سظىم إلاظترداد املبىش:

 ال يىجد

 

الصــىذوق ؤو مــً كبــل مالــً الىحــذاث علـــى مثــاٌ افترايــ ي ًىضــح حمُــع الشظــىم واملصـــاٍسف وملابــل الصــفلاث التــي دفعــذ مــً ؤصـــٌى هـــ . 

 ؤظاط عمله الصىذوق: 

زيددا٘ طددلىدي لددم جخويددر ػددىا٘ الظددىت، وبدداًكراض أن  000،100الجددد٘و الخددالي يىضددح مثددا٘ اًكراضددوي وجىطدديمي الطدددثماز كميدد  فددي الصددىدَو بمصلددى 

% كائدد طددىىي 10اًكدراض أن ي ِدّ الصددىدَو كائدد زيدا٘ طددلىدي ولدم جخويدر ػدىا٘ الظددىت، وكلدا  1050005000حجدم الصدىدَو فدي جلددٗ الٌكدرة هدى 

 :كلا الاطدثماز الجد٘و الخالي 

 هىق السطىم
وظصت السطىم مً اجمالي ُيمت 

 ٘  الاصى
 ٘  ُيمت السطىم مً اجمالي ُيمت الاصى

 1500 %1.5 زطىم الاػكراْ 

 1750 %1.75 زطىم ؤلادازة

 500 %0.5 زطىم الحٌف 

  مٖاًؤة أكظاء مجلع ؤلادازة  مجمىق
205000  َ  زيا٘ طىىيا للصىدو

(0.2)% 
200 

 أحلاب اإلا اطب الِاهىوأ 
155000  َ  زيا٘ طىىيا للصىدو

(0.15)% 
150 

 100زيا٘ طىىيا للصىدَو  105000 مٖاًؤة اللجىت الؼسكيت
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(0.1)% 

 187.50 %0.1875 مصازيٍ إكداد م ػس اطكرػادي

ابيت  السطىم الُس
7500  َ  زيا٘ طىىيا للصىدو

(0.075)% 
75 

 10 %0.01وظصت اًكرطيت :  زطىم الخؼهير الؼسعي 

م جدا٘و  زطىم وؼس مللىماث الصىدَو كلا مُى

 0.0500%  50.00 

5000  َ  زيا٘ طىىيا للصىدو

(0.05)% 
50 

 مصازيٍ أخسي )وظصت اًكراطيت( 

  
0.0001% 0.1 

 4435.1 %%4.435  إجمالي السطىم الظىىيت

 110,000 % + زأض اإلاا10٘ 110.000%+ زأض اإلاا٘ 10اللائد الاًكراضوي 

 صافي الاطدثماز الاًكراضوي 
اجمالي السطىم  – زاض اإلاا٘ + 10%

 الظىىيت
1055564.9 

  .اللائد اإلارٔىز أكاله هى كائد اًكراضوي ٓمثا٘ جىطيمي ًِؽ، وال يلني إػالُا أن الصىدَو طىي ي ِّ هرا اللائد أو أي كائد أخس 

 

م والدععير: .6   الخلٍى

م ول ؤصل ًملىه  الصىذوق:  ؤ. جفاصُل جلٍى

 يخم ج ديد ُيمت أص٘ى الصىدَو كلا أطاض ما يلي: 

o  بلِىد اإلاساب ت جسآميا بؼٖ  يىمأ.يخم حظاب الازباح الخاصت 

o .)يخم جِىيم ألاوزاَ اإلااليت اإلادزجت في الظَى حظب طلس ؤلاهالَ في يىم الخلام  مظاي إل  ا ألازباح اإلاظخ ِت )إن وجدث 

o  )يخم جِييم الصْٖى حظب هىق الصٗ ومىكد الاطخ ِاَ و يخم اطاًت الازباح الكرآميت للخىش لاث )ان وجدث 

o  جِىيم الصىاديّ ؤلاطدثمازيت اطدىادا إلا اخس طلس وحدة مللً كىد إهالَ الظَى الظلىدي ليىم الخِىيم.يخم 

o  يدددخم حظددداب طدددلس الىحددددة بِظدددمت صدددافي ُيمدددت اصددد٘ى الصدددىدَو بلدددد خصدددم السطدددىم واإلاصدددازيٍ الثابخدددت ومدددً زدددم خصدددم اإلاصدددازيٍ و

 في ذلٗ اليىم. السطىم اإلاخويرة اإلاظخ ِت كلا إجمالي كدد الىحداث الِائمت

معذد هلاغ ب.   :وجىشاسها الخلٍى

  يىمأ الازىين والازثلاء مً ٔ  اطصىقٔ  يخم جِىيم أص٘ى الصىدَو . 

 

م ؤو الخؼإ في الدععير: ج.   إلاحشاءاث التي ظدخخز في حاٌ الخؼإ في الخلٍى

  .ٗفي حا٘ جِىيم أص  مً أص٘ى الصىدَو بؼٖ  خاػئ أو حظاب طلس وحدة بؼٖ  خاػئ، يِىم مديس الصىدَو بخىزيّ ذل 

  الخِىيم أو الدظلير يِىم مديس الصىدَو بخلىيع مالٖأ الىحداث اإلاخظسزيً )بما في ذلٗ مالٖأ الىحداث الظابِين( كً جميم أخؼاء

 دون جؤخير. 
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 ىق أي خؼؤ في الخِىيم أو الدظلير بما ي زس كلا طلس الىحدة ما وظبخه  يِىم مديس الصىدَو بإبالن % أو أٓثر مً طلس 0.50الهيئت ًىز ُو

 ،) دم ؤلالٕكروودأ للظدَى اإلااليدت الظدلىديت )جدددا٘و درلٗ اإلاُى ت ٓو ددم ؤلالٕكروودأ للؼدٓس الىحددة، ٓمدا يدخم ؤلاًصداح كدً ذلدٗ فدي ٔد  مدً اإلاُى

ِدا للمدادة )باثطاًت إلا أهه يجب ؤلاػازة إلا ذل مدً ( 71ٗ في جِازيس الصىدَو ال ي يلدها مديس الصىدَو ال ي يلدها  مديس الصىدَو ًو

 الئ ت صىاديّ الاطدثماز. 

 ( للمددادة 
ا
ِددا ( مددً الئ ددت صددىاديّ الاطدددثماز وحؼددخم  هددره الخِددازيس كلددا 72يِددىم مددديس الصددىدَو بخِددديم الخِددازيس اإلاؼلىبددت للهيئددت وذلددٗ ًو

 خِىيم والدظلير. ملخص بجميم أخؼاء ال

 

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

ددددّ الؼسيِددددت اإلاددددرٔىزة أدهدددداه، ٓمددددا يجددددىش إلاددددديس   يددددخم احدظدددداب أطددددلاز الاػددددكراْ والاطددددكرداد بىدددداء كلددددا طددددلس الىحدددددة فددددي يددددىم الخلامدددد  ذي اللالُددددت ًو

لا الصىدَو جؤخير كمليت الخِىيم في حا٘ وجىد أي ؿسوي اطخثىائيت ُد ج زس كلا كمليت الخِىيم أو ج ديد ُيمت أص٘ى الصىدَو وطيخم السجىق إ

 لع إدازة الصىدَو للحص٘ى كلا اإلاىاًِت. مج

بِظدمت صدافي ُيمددت أصد٘ى الصدىدَو بلددد خصدم اإلاصدازيٍ والسطددىم الثابخدت ومدً زددم خصدم اإلاصددازيٍ   ايدخم حظددااػسيِدت احدظداب طددلس الىحددة 

 والسطىم اإلاخويرة اإلاظخ ِت كلا إجمالي كدد الىحداث الِائمت في ذلٗ اليىم. 

 

 ميان ووكذ وشش ظعش الىحذةل وجىشاسها: هـ. 

دم ؤلالٕكروودأ الىحدة ُص  ؿهطيِىم مديس الصىدَو بخ دي  صافي ُيمت أص٘ى الصىدَو وإكالن طلس  س يىم الخلام  الخالي ليىم الخِىيم كار اإلاُى

م السطمي للظَى  www.kasbcapital.saإلاديس الصىدَو   . www.tadawul.com.saواإلاُى

 

 الخعامل: . 7

خ املحذد واملىاعُذ النهائُت لخلذًم ػلباث الاشتران والاظترداد: ؤ   . الخاٍس

 :مً ٔ  اطصىق. ويِص  الاػكراْ في الصىدَو بلد جِدديم ػلدب   يىمأ الازىين والازثلاء يمًٕ الاػكراْ في الصىدَو  اًام كبٌى الاشتران

ٔامدد  ُيمدت الاػدكراْ ُصدد    الظداكت او كىدد الاػدكراْ ودًدم 
ا
يددذ اإلاملٕدت ُصد  أو فددي اليدىم الدري يظددصّ يدىم الخلامدد 5  الثاهيددت كؼدس ؿهدسا بخُى

 وطيٖىن الاػكراْ بظلس الىحدة الهالَ يىم الخلام  الخالي.

 :مدً ٔد  اطدصىق. ويِصد  الاطدكرداد مدً الصدىدَو بلدد جِددديم   يدىمأ الازىدين والازثلدداء الاطدكرداد مدً الصدىدَو  يمٕدً اًـام كبـٌى الاظـترداد

 الظداكت او كىدد ػلب الاطكرداد ُصد  
ا
يدذ اإلاملٕدت فدي اليدىم الدري يظدصّ يدىم الخلامد  الدري يدخم ًيده جىٌيدر الؼلدب5  الثاهيدت كؼدس ؿهدسا بخُى

 م يىم الخلام  الخالي. وطيٖىن الاطكرداد بظلس الىحدة حظب جِيي

 

 إحشاءاث الاشتران والاظترداد:  .ب

 :يدددم الؼدددسوغ وألاحٖدددام ومدددرٓسة  إحـــشاءاث الاشـــتران كىدددد الاػدددكراْ فدددي الصدددىدَو يِدددىم اللميددد   بخلصئدددت همدددىذج اػدددكراْ إطددداًت إلدددا جُى

 .  اإلاللىماث وجِديمها إلا مديس الصىدَو

 :كىددد ػلددب اإلاؼددكْر اطددكرداد ٔدد  أو بلددع ُيمددت وحداجدده، يِددىم اإلاؼددكْر بخلصئددت همددىذج ػلددب الاطددكرداد ويِدمدده إلددا  إحــشاءاث الاظــترداد

 .  مديس الصىدَو

  :ؤكل عذد للىحذاث ؤو كُمتها ًجب ؤن ًمخلىها مالً الىحذاث ؤو ًبعها ؤو ٌعتردها 

http://www.tadawul.com.sa/
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o زيا٘.  1000: الحذ ألادوى للملىُت 

o زيا٘.  1000: الحذ ألادوى لالشتران 

o زيا٘.  1000: الحذ ألادوى لالشتران إلاطافي 

o زيا٘.  1000: الحذ ألادوى لالظترداد 

  :مً ُص  اللمي .يخم جميان جلذًم الؼلباث 
ا
 ِديم الؼلب يدويا

  :طدديخم ج ىيدد  كىائددد/ مصلددى الاطددكرداد إلاددالٖأ الىحددداث ُصدد  ؤكصــ ف فتــرة صمىُــت بــين الاظــترداد ودفــع عىائــذ الاظــترداد ملــالي  الىحــذاث

 إٌُا٘ اللم  في اليىم السابم الخالي ليىم الخِىيم ذو اللالُت. 

 . سجل مالي  الىحذاث: ج

  .يِىم مديس الصىدَو بإكداد  ج  بمالٖأ الىحداث وحٌـه في اإلاملٕت 

 كلا ملٕيت الىحداث اإلا 
ا
 ُاػلا

ا
 ثبخت ًيه. يلد  ج  مالٖأ الىحداث دليال

 . يِىم مديس الصىدَو ب ٌف اإلاللىماث آلاجيت في  ج  مالٖأ الىحداث ٓ د أدو 

o طم مالٗ الىحداث وكىىاهه. ا 

o  ددم ض جلدده الخجدددازي ب ظددب الحددا٘،  أو وطددديلت ددم جددىاش طدددٌسه أو ُز ددم ؤلاُامدددت أو ُز ددم الهىيددت الىػىيددت إلاالدددٗ الىحددداث أو ُز ُز

 حلسيٍ أخسي ج ديدها الهيئت. 

o  .جيظيت مالٗ الىحدة 

o ازي  حكجي  مالٖأ الىحداث في الكج . ج 

o  .بياهاث جميم الصٌِاث اإلاخللِت بالىحداث ال ي أجساها ٔ  مالٗ وحداث 

o  .ت لٖ  مالٗ وحداث  السصيد الحالي للدد الىحداث )بما في ذلٗ أجصاء الىحداث( اإلاملٓى

o  .ت لٖ  مالٗ وحداث  أي ُيد أو حّ كلا الىحداث اإلاملٓى

  لكددج  مددالٖأ الىحددداث إلددا أي 
ا
يٖددىن  ددج  مددالٖأ الىحددداث جدداهص إلالايىددت الهيئددت كىددد ػلب ددا ذلددٗ، ٓمددا يِدددم مددديس الصددىدَو ملخصددا

 كىد الؼلب ) كلا أن يـهس ذلٗ اإلالخص جميم اإلاللىماث اإلاسجصؼت بمالٗ الىحداث اإلالني ًِؽ(. 
ا
 مالٗ للىحداث مجاها

 ب يد  يلٕدع ايِدىم مدديس الصدىدَو بخ ددي   دج  مدالٖأ ا 
ا
مدً هدره  الثالثدت الٌِدسةفدي  إل  دالخويدراث فدي اإلاللىمداث اإلاؼداز لىحدداث ًدىزا

 اإلاادة. 

 

 :كبل ػشح الصىذوق مً كبل العمُل  تؤمىاٌ الاشتران املدعلم.ـد

ان امددىا٘ الاػددكراْ اإلاظددخلمت طددىي حظدددثمس فددي الىداصددم الصىٕيددت وصددٌِاث اطددىاَ الىِددد5 واإلاارمددت مددم ػددسي خاطددم لخىـدديم م طظددت الىِددد اللسثددأ 

. الظلىدي  ابيت ممازلت إلا طظت خازج اإلاملٕت5 الا حين وص٘ى ذلٗ الحد الادو  مً اإلاصلى اإلاؼلىب لصدء كم  الصىدَو  او لهيئت ُز

 . ؤدوى حذ ًمىً ملذًش الصىذوق حمعهل ومذي جإزير عذم الىصٌى إلُه: هـ

هدره ال يىجد حد أدو  يىىي مديس الصىدَو جمله وجسظدم هدره اإلادادة بدؤي حدا٘ مدً ألاحدىا٘ إلدا الئ دت الصدىاديّ الاطددثمازيت وحلليمداث الهيئدت فدي 

 الخصىص. 

اٌ ظعىدي ؤو ما ٌعادلها هم 10إلاحشاءاث الخصحُحُت الالصمت لظمان اظدُفاء مخؼلب .و   حذ ؤدوى لصافي كُمت ؤصٌى الصىذوق:الًين ٍس

 طيِىم مديس الصىدَو بااللكمام بلىائح وحلليماث هيئت الظَى اإلااليت في حا٘ ُامذ بؼلب أي إجساء جصحيمي مىه. 
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 : . الحاالث التي ًؤحل معها الخعامل في الىحذاث ؤو ٌعلمل وإلاحشاءاث املخبعت في جلً الحاالثص

 :يجىش إلاديس الصىدَو جؤجي  جلصيت أي ػلب اطكرداد مً صىدَو الاطدثماز في الحاالث آلاجيت:  جإحُل عملُاث الاظترداد 

o (  أو أٓثدددر مدددً صدددافي ُيمدددت أصددد٘ى 10.00إذا بلدددى إجمدددالي وظدددصت جميدددم ػلصددداث الاطدددكرداد إلادددالٖأ الىحدددداث فدددي أي يدددىم حلامددد )%

 .  الصىدَو

o  .في حا٘ كدم جمًٕ الصىدَو مً بيم ألاطهم ال ي يملٕها ألي طبب مً ألاطصاب الخازجت كً إزادجه 

وطددديخم جىٌيدددر ػلصددداث الاطدددكرداد فدددي أُدددسب يدددىم حلامددد  الحدددّ ممٕدددً، ٓمدددا طددديخم الخلامددد  مدددم ػلصددداث الاطدددكرداد اإلا جلدددت باليظدددصت والخىاطدددب، وطددديخم 

 ُسب ًسصت ممٕىت. ج ىي  مصلى الاطكرداد إلا حظاب اإلاؼكْر في أ

 

 :ددع أي ػلددب اػددكراْ فددي الصددىدَو فددي حددا٘ كدددم  سفــع الاشــتران جؼصيددّ اإلاؼددكْر ألهـمددت ولددىائح الهيئددت ويددخم  ي ددّ إلاددديس الصددىدَو ًز

 إزجاق ُيمت الاػكراْ إلا حظاب اللمي  خال٘ زالزت أيام كم  مً جازي  جِديم ُيمت الاػكراْ. 

 :ددٍ ُصدد٘ى أي ػلددب اػددكراْ ي ددّ إلادد جحذًــذ العــلف ألاعلــى لصجــم الصــىذوق إذا ججدداوش حجددم الصددىدَو ُيمددت يخلددرز ديس الصددىدَو ُو

 . ٔاث اإلادزجت مما ُد يليّ كمليت إدازة الصىدَو  ملها الحص٘ى كلا حصت مىاطصت مً أطهم الؼس

 

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

 مً الئ ت صىاديّ الاطدثماز الصادزة مً هيئت الظَى اإلااليت.  61ألاحٖام اإلاىـمت لخؤجي  كملياث الاطكرداد جسظم إلا اإلاادة 

 

 خصائص الىحذاث: . 8

.  مدظاويت فييىِظم الصىدَو لىحداث   الِيمت واإلاميماث والحَِى

 

ش. 9  : املحاظبت وجلذًم الخلاٍس

ت:  ش املالُتل بما في رلً الفتراث املالُت ألاولُت والعىٍى  ؤ. املعلىماث املخعللت بالخلاٍس

 بمدددا فدددي ذلدددٗ الِدددىائم اإلااليدددت الظدددىىيت اإلاساجلدددت( والخِدددازيس الظدددىىيت اإلادددىجصة والخِدددازيس  طددديِىم مدددديس الصدددىدَو بإكدددداد الخِدددازيس الظدددىىيت(

م )  إلاخؼلصاث اإلالحّ ُز
ا
ِا ( مً الئ دت صدىاديّ الاطددثماز، ويجدب كلدا مدديس الصدىدَو جصويدد مدالٖأ الىحدداث ا دا كىدد الؼلدب 5ألاوليت ًو

 دون أي مِاب . 

 مددً ت ايددت ًكددرة الخِسيددس وذلددٗ فددي ألامددآً وبالىطددائ  اإلا ددددة فددي ػددسوغ 70ال جخجدداوش ) جخدداح الخِددازيس الظددىىيت للجمهددىز خددال٘ مدددة 
ا
( يىمددا

 . م ؤلالٕكرووأ للظَى م ؤلالٕكرووأ إلاديس الصىدَو واإلاُى  وأحٖام الصىدَو ومرٓسة اإلاللىماث وفي اإلاُى

 ( ٘مدددً ت ايدددت ًكدددرة الخِسيدددس وذ35حلدددد الخِدددازيس ألاوليدددت وجخددداح للجمهدددىز خدددال 
ا
اإلا دددددة فدددي ػدددسوغ وأحٖدددام لدددٗ فدددي ألامدددآً وبالىطدددائ  ( يىمدددا

 . م ؤلالٕكرووأ للظَى م ؤلالٕكرووأ إلاديس الصىدَو واإلاُى  الصىدَو ومرٓسة اإلاللىماث وفي اإلاُى

  :ين جخظمً اإلاللىماث آلاجيت  طيِىم مديس الصىدَو بإجاحت جِازيس للمؼكٓر

o  .  صافي ُيمت أوص  وحداث الصىدَو

o يملٕها اإلاؼكْر وصافي ُيمو ا.  كدد وحداث الصىدَو ال ي 

o ( ٘مً ٔ  صٌِت. 15 ج  بالصٌِاث ال ي هٌرها اإلاؼكْر خال 
ا
 (  يىما
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o  ٓما يجب كلا مديس الصىدَو إزطا٘  بيان طىىي إلا مالٖأ الىحدداث) بمدا فدي ذلدٗ أي  دخص جملدٗ الىحدداث لخدا٘ الظدىت

 مدددً ت ايدددت 30اإلالدددد فدددي ػدددؤت ا الصيدددان( يلخدددص صدددٌِاث فدددي وحدددداث الصدددىدَو اللدددام كلدددا مدددداز الظدددىت اإلااليدددت خدددال٘ )
ا
(زدددب يىمدددا

ح اإلاىشكددت وإجمددالي مِابدد  الخدددماث واإلاصددازيٍ وألاحلدداب اإلاسصددىمت مدددً الظددىت اإلااليددت، ويجددب أن ي خددىي هددرا الصيددان ألازبددا

مالددددٗ الىحددددداث والددددىازدة فددددي ػددددسوغ وأحٖددددام الصددددىدَو ومددددرٓسة اإلاللىمدددداث، باثطدددداًت إلددددا جٌاصددددي  لجميددددم مسالٌدددداث ُيددددىد 

 ماث. الاطدثماز اإلاىصىص كل  ا في الئ ت صىاديّ الاطدثماز أو في ػسوغ وأحٖام الصىدَو أو مرٓسة اإلاللى 

 

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

ذا جدم إػدلاز يخم إزطا٘ الخِازيس كلا اللىىان الاريدي و/ أو الاريدد ؤلالٕكروودأ و/ أو الهداجٍ و/أو الٌدآع ٓمدا هدى مصدين فدي همدىذج ًدخح الحظداب إال إ

 ج60س الصدىدَو بدؤي أخؼداء خدال٘ طدخين) مديس الصىدَو بؤي حويير في اللىىان. ويجدب إخؼداز مددي
ا
 مدً إصدداز جلدٗ الخِدازيس و ( يىمدا

ا
ثلدد ذلدٗ ِىيميدا

 َ م مديس الصدىدو ير هره الخِازيس كلا مُى دم www.kasbcapital.saجصصح الخِازيس الصادزة كً مديس الصىدَو ت ائيت وحاطمت. ٓما طيخم جًى . واإلاُى

 . www.tadawul.com.saؤلالٕكرووأ للظَى 

 

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

  

 عىذ ػلبها مً كبل مالي  وحذاث الصىذوق. 
ً
ت املشاحعت للصىذوق مجاها  د. ًلش مذًش الصىذوق بخىفير اللىائم املالُت العىٍى

 

  مجلغ إداسة الصىذوق:. 10

 ؤظماء ؤعظاء مجلغ إداسة الصىذوق:  . ؤ

 )ماجد كلىغ الهديب )زئيع اإلاجلع  

 اإلاِسن) كظى هير مظخِ ( بً كصدالسحمً هؼام 

 

  /كظى هير مظخِ ( كصدالٌخاح أحمد مجديألاطخاذ( 

   ) ِالدٓخىز/ صالح بً كصدهللا الحسثأ )كظى مظخ 

  ) ِالدٓخىز/ كدهان ًظ  أبى الهيجاء )كظى مظخ 

 

 

 هبزة عً مؤهالث ؤعظاء مجلغ إداسة الصىذوق: ب. 

 )ماجد كلىغ الهديب )زئيع اإلاجلع  

 

يؼو  مىصب السئيع الخىٌيري لٕظب اإلااليت وهى حاص  كلا بٖالىزيىض اإلا اطصت مً جاملت اإلالٗ طلىد، باثطاًت إلا كدد مً الدوزاث 

د آدظب خارة كمليت ٓصيرة في الخ لي  اإلاالي والخدُيّ  طىت مً خال٘ كمله في كدد مً الصىْى  15جخجاوش  والؼهاداث اإلاهىيت اإلاخسصصت، ُو

، ٓما ػو  مىصب مديس إدازة ألاص٘ى اللِازيت في ٓظب حي  كم  كلا جؤطيع وادازة (SIDF)وصىدَو الخىميت الصىاكيت الظلىدي الظلىديت 

http://www.tadawul.com.sa/
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ىدُيت وججازيت وجؼىيس ازاضوي خام. اطاًت الا مهامه في ٓظب يؼو   13وجصٌيت آثر مً  صىدَو كِازي )خاص/كام( مأ ا مؼاز م اطٖاهيت ًو

 لللديد مً الصىاديّ الاطدثمازيت واللِازيت واللجان الخىٌيريت كظىيت في مجالع الادازة

 

 اإلاِسن) كظى هير مظخِ ( بً كصدالسحمً هؼام 

ت ٓظب اإلااليت حاص  كلا دزجت اإلااجظخير في اإلا اطصت مً جاملت واليت ميموزي بالىالياث   ألاطخاذ هؼام بً كصدالسحمً اإلاِسن هى مظدؼاز ػٓس

م ، وكددا مً الؼهاداث اإلاهىيت مً الىالياث اإلاخ دة ألامسيٕيت و ٓىدا وكظىيت الهيئت الظلىديت للم اطصين 1998اإلاخ دة ألامسيٕيت كام 

طىت في مجا٘ اإلاا٘ وألاكما٘ وؤلادازة حي  جِلد  20الخارة الؼىيلت ال ي جمخد إلا أٓثر مً « اإلاِسن »الِاهىهين وهيرها مً الهيئاث اإلاهىيت ويملٗ 

ت اإلاظدثمس لألوزاَ اإلااليت، السئيع الخدىٌيري اللديد مً اإلاىاصب ا ٔاث اإلااليت والصىْى مأ ا السئيع الخدىٌيري لؼٓس لِياديت في كدد مً الؼس

ت زسواث اإلااليت ،اإلاديس اإلاالي للصالد اإلااليت ،زئيع اإلاظاهدة ؤلادازيت باللجىت الىشازيت للخىـيم ؤلادازي وكظى هيئت الخدز ع  بملهد ؤلادازة لؼٓس

مت واللديد مً اإلاىاصب الِياديتاللا  

 

 عظى غير معخلل( عبذالفخاح الاظخار/ ؤحمذ مجذي( 

طىىاث في ادازة الصىاديّ واإلا اًف والخ لي  اإلاالي حاص  كلا الؼهادة اللليا  8مديسصىاديّ اطدثمازيت في ادازة الاص٘ى لديه ما يِازب 

اإلاملٕت اإلاخ دة باالطاًت الا بٖالىزيىض الاُخصاد مً ٔليت الاُخصاد  -في ادازة الاكما٘ مً جاملت ايظيٕع في ٔىلؼظكر بسيؼاهيا 

 والللىم الظياطيت في جاملت الِاهسة

     عظى معخلل  الذهخىس/ صالح بً عبذهللا بً سحاء  الحشب 

 كظى هيئت الخدز ع )أطخاذ مظاكد( 
ا
،حاص  كلا دزجت 2005جاملت اإلالٗ طلىد بالسياض مىر كام  –ٔليت إدازة آلاكما٘  –يلم  حاليا

م، ودزجت اإلااجظخير في إدازة ألاكما٘ مً جاملت 2004الدٓخىزاة في اإلااليت مً جاملت و ظٖىوظً في الىالياث اإلاخ دة الامسيٕيت واليت وطٖىوظين 

جاملت اإلالٗ  –حاطب ٔليت كلىم ال–م،وبٖالىزيىض الللىم في هـم اإلاللىماث  2000مدشجان في الىالياث اإلاخ دة الامسيٕيت،واليتمدشجان 

 م.2004 – 1998م. ٓما كم  ٓمظاكد حلليم في جاملت اإلالٗ طلىد في الٌكرة 1997طلىد

 

 عظى معخلل  الذهخىس/ عذهان فظل ؤبى الهُجاء 

 كظى هيئت الخدز ع 
ا
 ، حاص  كلا دزجت الدٓخىزاه  في2010جاملت اإلالٗ طلىد بالسياض مىر كام  –ٔليت إدازة ألاكما٘  –يلم  حاليا

اليرمْى كلا  ( و جاملت  EAMS م. ودزج ي ماجظخير في الخؼىيس ؤلادازي وؤلاُخصاد مً جامل ي )1996اإلااليت مً جاملت ًييىا في الىمظا كام  

مؼاْز في ُظم  م مً جاملت اليرمْى باألزدن في مجا٘ ؤلاُخصاد.كم  ٓؤطخاذ 1987الخىالي. ٓما حص  كلا دزجت الصٖالىزيىض في كام 

 – 2005الٌكرة  . وكميد ٔليت ؤلاُخصاد في جاملت م٘ الصيذ مً  2010 – 2008بىاليت أوهايى مً كام  –بىليىى هسيً  –بجاملت اإلااليت 

 م2008

 

 

 ج. ؤدواس ومعؤولُاث ؤعظاء مجلغ إداسة الصىذوق: 

 حؼم  مظ ولياث أكظاء مجلع إدازة الصىدَو كلا طبي  اإلاثا٘ ال الحصس، آلاحأ: 

  .ا  ً 
ا
ا  اإلاىاًِت كلا جميم اللِىد والِسازاث والخِازيس الجىهسيت ال ي يٖىن الصىدَو ػًس
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 ( للمددادة 
ا
ِددا  اإلاصددادُت كلددا أي جظددازب مصددالح يٌصددح كىدده مددديس الصددىدَو ًو

ا
( مددً الئ ددت صددىاديّ 13ؤلاػددساي، وم ددك ٔددان ذلددٗ مىاطددصا

 الاطدثماز. 

   كلددا ألاُدد  مددم مظدد و٘ اإلاؼابِددت والالكددمام )لجىددت اإلاؼابِددت والالكددمام( لدددي مددديس الصددىدَو ومظدد و٘ الخصليددى كددً الاجخمدداق 
ا
مددسجين طددىىيا

 هظ  ألامىا٘ وجمىي  ؤلازهاب لديه، للخؤٓد مً الكمام مديس الصىدَو بجميم اللىائح وألاهـمت اإلاخصلت. 

  .لها اإلاصٌأ في حالت حلييىه  إُساز أي جىصيت يًس

 خؤٓد مً آخما٘ والكمام ػسوغ وأحٖام الصىدَو ومرٓسة اإلاللىماث واإلاظدىداث ألاخسي ذاث اللالُت بالئ ت صىاديّ الاطدثماز. ال 

  لؼددسوغ و أحٖددام الصددىدَو ومددرٓسة اإلاللىمدداث 
ا
ِددا الخؤٓددد مددً ُيددام مددديس الصددىدَو بمظدد ولياجه بمددا ي ِددّ مصددلحت مددالٖأ الىحددداث ًو

س   ازاث اللجىت الؼسكيت وأحٖام الئ ت صىاديّ الاطدثماز. واإلاظدىداث ذاث اللالُت، ُو

  .اللم  بؤماهت وإلاصلحت صىدَو الاطدثماز ومالٖأ الىحداث ًيه 

  .ٗين كدم السهصت برل  ما لم يصدي أحد الؼًس
ا
 مدة كظىيت مجلع إدازة الصىدَو هي خمع طىىاث وجخجدد جلِائيا

 

 د. ميافأث وبذالث ؤعظاء مجلغ إداسة الصىذوق: 

 جٖىن اإلاٖاًآث اإلااليت ألكظاء مجلع إدازة الصىدَو كلا الى ى الخالي: 

 ( 20.000مٖاًؤة طىىيت بِيمت  )٘زيا 

  . ت أي مٖاًآث أو بدالث هـير كظىيو م في مجلع إدازة الصىدَو  لً يخِاضوك أكظاء مجلع إدازة الصىدَو مً اإلاىؿٌين في الؼٓس

 طددبي كلددا أيددام الظددىت، ويددخم دًددم السطددىم الٌلليددت ألكظدداء مجلددع ؤلادازة اإلاظددخِلين جىش ددم السطددىم اإلاظددخ ِت كلددا الصددىدَو بؼددٖ  جىا

ت ٔ    ػهس.  12وهير اإلاظخِلين مً هير مىؿٌأ الؼٓس

  .باثطاًت إلا جٖاليٍ الظٌس إذا دكذ الحاجت لحظىز الاجخماكاث ألكظاء مجلع ؤلادازة 

 

 داسة الصىذوق ومصالح الصىذوق: هـ. بُان بإي حعاسض مخحلم ؤو محخمل بين مصالح عظى مجلغ إ

يِددىم مجلددع إدازة الصددىدَو باثػددساي كلددا أي جظددازب للمصددالح وحظددىيخه، ويجددب كلدد  م بددر٘ اللىايددت والحددسص ججدداه مددالٖأ الىحددداث، باثطدداًت  

أي مددً جابليدده ألي  إلدا ذلددٗ بدر٘ أُصددوك جهدد ممٕددً لحد  جظددازب اإلاصدالح  ب ظددً الىيددت بالؼسيِدت اإلاىاطددصت ويظدمً مددديس الصدىدَو كدددم ممازطدت

كم  يىؼىي كلا حلازض للمصالح وفي حا٘ وؼىء أي جظازب جىهسي بين مصالح مديس الصىدَو أو مصلحت مديس الصدىدَو مدً الصداػً ومصدالح 

ددذ  ٔامدد  إلاجلددع إدازة الصددىدَو فددي أُددسب ُو أي صددىدَو اطدددثماز يددديسه أو حظدداب كميدد  مخددس ًظدديِىم مددديس الصددىدَو باثًصدداح كددً ذلددٗ بؼددٖ  

 ًٕ. مم

 

اث ؤعظاء مجلغ إداسة الصىذوق في صىادًم الاظدثماس ألاخشي:   و. عظٍى

 الصىاديّ ألاخسي ال ي يخىلا مجلع إدازة الصىدَو إدازب ا: 

 ألاطماء
ٓظب 

 للخىش لاث

ٓظب للؼسوحاث 

 ألاوليت
 ٓظب للمساب ت

 أ

 ماجد بً كلىغ الهديب
 زئيع اإلاجلع زئيع اإلاجلع زئيع اإلاجلع
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كصدالسحمً هؼام بً 

 اإلاِسن 

هير  كظى

 مظخِ 
 هير مظخِ  كظى  هير مظخِ  كظى 

 أ. أحمد مجدي كصدالٌخاح
هير  كظى 

 مظخِ 
 هير مظخِ  كظى  هير مظخِ  كظى 

 

 د. كدهان أبى الهيجاء      
  كظى مظخِ   كظى مظخِ  كظى مظخِ 

 

 د. صالح الحسثأ      
  كظى مظخِ   كظى مظخِ   كظى مظخِ 

 

 

 لجىت الشكابت الششعُت: . 11

 ؤ. ؤظماء ؤعظاء ال جىت الششعُت ومؤهالتهم: 

ت ٓظب اإلااليت الخؤٓد مً مؼابِت أوؼؼت الصىدَو مم أحٖام الؼس لت ؤلاطالميت وجخم مساجلت ملامالث  طدخىلا الهيئت الؼسكيت الحاليت لؼٓس

  الصىدَو مً ُص  الهيئت الؼسكيت، وأكظاء الهيئت هم:

 / م مد كلي الِسي  الؼي  الدٓخىز 

.
ا
 أطخاذ الاُخصاد ؤلاطالمأ في جاملت اإلالٗ كصداللصيص بجدة طابِا

 خصير في اإلاجمم الٌِهي ؤلاطالمأ الدولي .

 كظى اإلاجلع الؼسعي في هيئت اإلالايير للصىْى ؤلاطالميت في الص سيً.

 كظى وزئيع للهيئاث الؼسكيت في كدد مً اإلا طظاث اإلااليت في اإلاملٕت وكلا اإلاظخىي اللالمي 

يت ؤلاطالميت والاُخصاد ؤلاطالمأ.  ألٍ اللديد مً الٕخب ح٘ى الخدماث اإلاصًس

يت ؤلاطالميت.  حائص كلا جائصة الصىٗ ؤلاطالمأ للخىميت في اإلاصًس

  ت:ؤدواس ومعؤولُاث لجىت الشكابت الششعُ ب.

  .ت للمالئ ا للخؤٓد مً مىاًِو ا للمِخطوك الؼسعي  مساجلت صيى كِىد الخمىي  والاجٌاُياث ال ي جِدمها الؼٓس

 .مساجلت إجساءاث إوؼاء الخمىي  والخىٌير وملالجت حاالث الخلثر ...إلخ، والخؤٓد مً كدم اػخمالها كلا أي م ـىز ػسعي 

  ت اإلاخللِت  بالجىاهب الؼسكيت لألكمالها.ؤلاجابت كً اطخٌظازاث الؼٓس

 .ىي الظىىي  جِديم بيان الٔص

 .يت للمخؼلصاث الؼسكيت لالطدثماز في أطهمها ٔاث اإلاظخًى  جِديم ُائمت بالؼس

 .ت مً الىاحيت الؼسكيت ت بؼؤن اهظصاغ أكما٘ الؼٓس ت جىجه إلا مالْ الؼٓس  إصداز ػهادة طىىيت بىاء كلا مساجلت أكما٘ الؼٓس
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 ىت الشكابت الششعُت: ج. ميافأث ؤعظاء لج

ٔاملت واإلاصازيٍ ألاخسي )إذا دكذ  10.000طي ص  أكظاء اللجىت الؼسكيت مجخملين كلا مٖاًؤة طىىيت ُدزها  ، مم جٖلٌت الظٌس وؤلاُامت 
ا
زياال

وطدددخىشق السطدددىم اإلاظدددخ ِت كلدددا الصدددىدَو بؼدددٖ  جىاطدددبي كلدددا أيدددام الظدددىت ويدددخم دًدددم السطدددىم اإلاظدددخ ِت ألكظددداء الحاجدددت( لحظدددىز الاجخماكددداث 

وطدديٖىن إلاددديس الصددىدَو الحددّ فددي حوييددر أكظدداء اللجىددت بلددد إخؼدداز هيئددت الظددَى اإلااليددت بددرلٗ، وطدديخم إػددلاز مددالٖأ  زثددم طددىىي اللجىددت الؼددسكيت 

 الىحداث برلٗ. 

 

خحذًــذ شــشعُت ألاصــٌى املعــذة لالظــدثماس واملشاحعــت الذوسٍــت لخلــً ألاصــٌى وإلاحــشاءاث املخبعــت فــي حــاٌ عــذم الخىافــم مــع د. املعــاًير املؼبلــت ل

 املعاًير الششعُت:

( الظدددىابؽ 1اكخمدددد أكظددداء اللجىدددت كلدددا ملدددايير وطدددىابؽ ثصدددداز ُدددسازاب م حددد٘ى مىاًِدددت الصدددىدَو ألحٖدددام الؼدددس لت ؤلاطدددالميت اإلاصيىدددت فدددي اإلالحدددّ )

ّ بِائمت مرٓسة اإلاللىماث. الؼس   كيت اإلاًس

 مذًش الصىذوق: .12

 اظم مذًش الصىذوق: ؤ. 

ت ٓظب اإلااليت  ػٓس

 سكم الترخُص الصادسة عً هُئت العىق املالُت: ب. 

ت ٓظددب اإلااليددت ددم  ػددٓس والكرجيددب لخِددديم خدددماث ؤلادازة وجِددديم اإلاؼددىزة والحٌددف   07062-37مسخصددت مددً ُصدد  هيئددت الظددَى اإلااليددت جددسخيص ُز

 والخلام  بصٌت أصي  في الاواَز اإلااليت

 

 سجل وعىىان العمل ملذًش الصىذوق:العىىان املج. 

دددددددددم ؤلالٕكروودددددددددأ  0112110040، ًدددددددددآع 0112110044هددددددددداجٍ  11372السيددددددددداض  395737ػدددددددددازق اللليدددددددددا اللدددددددددام، ص.ب.  –مديىدددددددددت السيددددددددداض  اإلاُى

www.kasbcapital.sa . 

 

خ الترخُص الصادس عً هُئت العىق املالُت:   د. جاٍس

ت ممازطت أكمالها ًىز الحص٘ى كلا جسخيص هيئت الظَى اإلااليت بخازي    م04/06/2007بخازي   بدأث الؼٓس

 

 هـ. بُان سؤط املاٌ املذفىع ملذًش الصىذوق: 

ت  ت مظاهمت طلىديت مولِت  بسأض ما٘  ٓظب اإلااليتػٓس   .زيا٘ طلىدي 230.000.000هي ػٓس

 

 و. م خص باملعلىماث املالُت ملذة الصىذوق مع جىطُح إلاًشاداث وألاسباح للعىت املالُت العابلت. 

 31/12/2019 الصىد

 5,057,282 ؤلايساداث
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 (1,106,501) اإلاصازيٍ

ٔاة  0 الص

 3,950,781 صافي الدخ 

 

 ص. ؤوشؼت العمل الشئِعت ليل عظى مً  ؤعظاء مجلغ إداسة الصىذوق )بخالف جلً ألاوشؼت املشجبؼت بإعماٌ مذًش الصىذوق(. 

  / ماجد كلىغ الهديب )زئيع اإلاجلع(الاطخاذ  

 يؼو  مىصب السئيع الخىٌيري لٕظب اإلااليت

 

  هير مظخِ (   مظدؼاز  ألاطخاذ/ هؼام بً كصد السحمً اإلاِسن( 

ت ٓظب اإلااليت مظدؼاز    ػٓس

 

 كظى هير مظخِ ( ي كصدالٌخاحالاطخاذ/ أحمد مجد( 

ت ٓظب اإلااليت.  مديسصىاديّ اطدثمازيت في ػٓس

    كظى مظخِ   الدٓخىز/ صالح بً كصدهللا بً زجاء  الحسثأ 

 كظى هيئت الخدز ع بٖليت إدازة آلاكما٘ جاملت اإلالٗ طلىد 

 

 مظخِ كظى   الدٓخىز/ كدهان ًظ  أبى الهيجاء 

   كظى هيئت الخدز ع بٖليت إدازة آلاكما٘ جاملت اإلالٗ طلىد 

 

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

  الصىدَو إلاصلحت مالٖأ الىحداث بمىجب أحٖام الئ ت صىاديّ الاطدثماز الئ دت  ألا دخاص اإلادسخص لهدم ػدسوغ وأحٖدام يلم  مديس

 الصىدَو ومرٓسة اإلاللىماث(. 

  يلكددمم مددديس الصددىدَو بجميددم اإلاصددادت والىاجصدداث ال ددي هصددذ كل  ددا الئ ددت ألا ددخاص اإلاددسخص لهددم بمددا فددي ذلددٗ واجددب ألاماهددت ججدداه مددالٖأ

.  الىحداث،  والري يخظمً اللم  بما ي ِّ مصالحهم وبر٘ الحسص اإلالِ٘ى

  :ًيما يخللّ بصىاديّ الاطدثماز، يٖىن مديس الصىدَو مظ وال كً الِيام باآلحأ 

o  .  إدازة الصىدَو

o  .  كملياث الصىدَو بما في ذلٗ الخدماث ؤلادازيت للصىدَو

o .  ػسح وحداث الصىدَو
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o ٔاملدددت الخؤٓدددد مدددً دُدددت ػدددسوغ وأحٖدددام الصدددىدَو و مددد رٓسة اإلاللىمددداث )وذلدددٗ ًيمدددا يخللدددّ بالصدددىدَو اللدددام( وآخمالهدددا وأت دددا 

 وواضحت وصحي ت وهير مظللت. 

  كددً الالكددمام بؤحٖددام الئ ددت صددىاديّ الاطدددثماز طددىاء أدي مظدد ولياجه وواجصاجدده بؼددٖ  مصاػددس أم ٔلددٍ ا ددا 
ا
يلددد مددديس الصددىدَو مظدد وال

 ماز والئ ت ألا خاص اإلاسخص لهم. جهت خازجيت بمىجب أحٖام الئ ت صىاديّ الاطدث

  ججدداه مددالٖأ الىحددداث كددً خظددائس الصددىدَو الىاجمددت بظددبب احخيددا٘ أو إهمددا٘ أو طددىء جصددسي أو جِصددير 
ا
يلددد مددديس الصددىدَو مظدد وال

 اإلاخلمد. 

  وطددمان طددسكت الخلامدد  إلاسدداػس ال ددي جدد زس فددي اطدددثماز ايجددب كلددا مددديس الصددىدَو أن يظددم الظياطدداث وؤلاجددساءاث لسصددد ، اث الصددىدَو

 ملها كلا أن جخظمً جلٗ الظياطاث وؤلاجساءاث الِيام بلمليت جِىيم اإلاساػس بؼٖ  طىىي كلا ألاُ . 

  .يؼصّ مديس الصىدَو بسهامو مساُصت اإلاؼابِت والالكمام لٖ  صىدَو اطدثماز يديسه، وأن يصود الهيئت بيخائو الخؼصيّ كىد ػلب ا 

 ػشف زالث مً حاهب مذًش الصىذوق فُما ًخعلم بصىذوق الاظدثماس: بها  ولف غ. املهام التي

ٔاآلحأ:   يخلام  صىدَو الاطدثماز مم ػسي زال  وذلٗ للِيام باإلاهام اإلاسىلت له، وهم 

  .أمين الحف للِيام بمهام الحٌف 

  .اإلا اطب الِاهىوأ للِيام بمهام الخدُيّ واإلاساجلت 

  .الهيئت الؼسكيت للِيام بمهام مساُصت الصىدَو مً حي  الكمامه بالظىابؽ الؼسكيت 

  مجلددع إدازة الصددىدَو للِيددام بمهددام مخابلددت ومساُصددت أداء الصددىدَو والخؤٓددد مددً ُيددام مددديس الصددىدَو بمظدد ولياجه بمددا ي ِددّ مصددلحت

 لؼسوغ وأحٖام الصىدَو ومرٓسة اإلاللىماث واإلاظد
ا
ِا  ىداث ذاث اللالُت، وأحٖام الئ ت صىاديّ الاطدثماز. مالٖأ الىحداث ًو

 

تل ؤو مً املمىً ؤن جخعاسض مع ؤوشؼت صىذوق الاظدثماس:   ي. ؤوشؼت عمل ؤو مصالح ؤخشي ملذًش الصىذوق جمثل ؤهمُت حىهٍش

 ال يىجد. 

 

 ن. ألاحيام املىظمت لعٌض مذًش الصىذوق ؤو اظدبذاله: 

 لخليدددين مدددديس صدددىدَو بددددي  لدددرلٗ للهيئدددت حدددّ كددد٘ص م ديدددس الصدددىدَو ًيدددا ي 
ا
خللدددّ بالصدددىدَو الاطددددثمازي واجسددداذ أي إجدددساء جدددساه مىاطدددصا

ىق أي مً الحاالث آلاجيت:  ن وذلٗ في حا٘ ُو
ا
 الصىدَو أو أجساذ أي جدبير أخس جساه مىاطصا

o مديس الصىدَو كً ممازطت وؼاغ ؤلادازة دون إػلاز الهيئت  برلٗ بمىجب الئ ت ألا خاص اإلاسخص ٍ  لهم.  جُى

o  .إلواء جسخيص مديس الصىدَو في ممازطت وؼاغ ؤلادازة أو  حصه أو حلليِه مً ُص  الهيئت 

o  .جِديم ػلب إلا الهيئت مً مديس الصىدَو ثلواء جسخيص في ممازطت وؼاغ  ؤلادازة 

o ث الهيئت أن مديس الصىدَو ُد أخ  ؤإذا ز–  
ا
 بالكمام الىـام أو لىائ ه الخىٌيريت.  -بؼٖ  جساه الهيئت جىهسيا

o   اة مديس اإلا ٌـت الاطدثمازيت الري يديس أص٘ى صىدَو الاطدثماز أو عجصه أو اطخِالخه مم كدم وجىد  خص مخس مكدج ًو

 أو أص٘ى الصىاديّ ال ي يديسها مديس اإلا ٌـت. لدي مديس الصىدَو ُادز كلا إدازة أص٘ى صىدَو الاطدثماز 

  أت ا ذاث أهميت جىهسيت.  –بىاء كلا أ طع ملِىلت  –أي حالت أخسي جسي الهيئت 
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 ( مدً هدره اإلادادة خدال٘ 5يجب كلا مديس الصىدَو إػلاز الهيئدت بدؤي مدً الحداالث الدىازدة ذٓسهدا فدي الٌِدسة الٌسكيدت )( مدً الٌِدسة )ألاولدا

  يىمين مً حدوة ا.

   ٔامدد  مددً أجدد  للٌِددسة )ألاولددا( مددً هددره اإلاددادة، ًيخلددين كلددا مددديس الصددىدَو الخلدداون بؼددٖ  
ا
ِددا إذا مازطددذ الهيئددت أيددا مددً صددالحياب ا ًو

 ألاولدا  مدً حليدين مدديس الصدىدَو  (60اإلاظاكدة كلا حظهي  الىِ  الظلع للمظ ولياث إلا مديس الصىدَو الصدي  وذلٗ خال٘ الد )
ا
يىما

 لخِديس الهيئت اإلا ع، إلدا مدديس الصدىدَو الصدي . ويجب 
ا
 ووًِا

ا
ٔان ذلٗ طسوزيا ومىاطصا كلا مديس الصىدَو اإلالصو٘ أن ييخِ  حيثما 

 الصدي  جميم اللِىد اإلاسجصؼت بصىدَو الاطدثماز ذي اللالُت. 

 ؤمين الحف : . 13

 اظم ؤمين الحف : ؤ. 

ت الجصيسة لألطىاَ اإلااليت    ػٓس

 

 سكم الترخُص الصادس عً هُئت العىق املالُت: ب 

م  م  ُز   07076-37مسخصت مً هيئت الظَى اإلااليت بُس

 

 مين الحف : أل العىىان املسجل وعىىان العمل ج.

 اإلاملٕت اللسبيت الظلىديت هاجٍ 11455السياض  20438ص.ب. 

+966 11 2256000   : م الٕكرووأ  .www.aljaziracapital.com.sa اإلاُى

  

خ الترخُص الصادس عً هُئت العىق املالُت: د.  جاٍس

ت ممازطت أكمالها ًىز الحص٘ى كلا جسخيص هيئت الظَى اإلااليت بخازي     22/07/2007 بدأث الؼٓس

 

 هـ. ألادواس ألاظاظُت ومعؤولُاث ؤمين الحف : 

  
ا
ددا  ألحٖددام الئ ددت صددىاديّ الاطدددثماز، طددىاء أدي مظدد ولياجه بؼددٖ  مصاػددس أم ٔلددٍ ا ددا ػًس

ا
ِددا  كددً الكماماجدده ًو

ا
يلددد أمددين الحٌددف مظدد وال

 بمىجب أحٖام الئ ت صىاديّ الاطدثماز أو الئ ت ألا خاص اإلاسخص لهم. 
ا
 زالثا

  ججددداه مدددديس الصددددىدَو ومدددالٖأ الىحدددداث كدددً خظددددائس 
ا
الصدددىدَو الىاجمدددت بظددددبب احخيدددا٘ أو إهمدددا٘ أو طددددىء  يلدددد أمدددين الحٌدددف مظدددد وال

 جصسي أو جِصيره اإلاخلمد. 

  كً حٌف أص٘ى الصىدَو وحمايو ا لصالح مالٖأ الىحداث، وهى مظ و٘ ٓرلٗ كً اجساذ جميم ؤلاجساءاث 
ا
يلد أمين الحٌف مظ وال

. ؤلادازيت الالشمت   ًيما يخللّ ب ٌف أص٘ى الصىدَو

 

: و. املهام التي ولف بها ؤم
ً
 زالثا

ُ
 ين الحف  ػشفا

 ال يىجد 

 

 ص. ألاحيام املىظمت لعٌض ؤمين الحف  ؤو اظدبذاله: 

 
ا
ىق أي مً الحاالث آلاجيت:  للهيئت ك٘ص أمين الحٌف اإلالين مً مديس الصىدَو أو اجساذ أي جدبير جساه مىاطصا  في حا٘ ُو

  .أمين الحٌف كً ممازطت وؼاغ الحٌف دون إػلاز الهيئت برلٗ بمىجب الئ ت ألا خاص اإلاسخص لهم ٍ  جُى

  .إلواء جسخيص أمين الحٌف في ممازطت وؼاغ الحٌف أو  حصه أو حلليِه مً ُص  الهيئت 

  .جِديم ػلب إلا الهيئت مً أمين الحٌف ثلواء جسخيص في ممازطت وؼاغ الحٌف 

  أن أمين الحٌف ُد أخ  إذا زأث الهيئت–  
ا
 بالكمام الىـام أو لىائ ت الخىٌيريت.  -بؼٖ  جساه الهيئت جىهسيا

  أت ا ذاث أهميت جىهسيت.  –بىاء كلا أطع ملِىلت  –أي حا٘ أخسي جسي الهيئت 
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 للٌِدددسة )ألاولدددا( مدددً هدددره اإلادددادة، ًيجدددب كلدددا مدددديس الصدددىدَو اإلالندددي
ا
ِدددا   إذا مازطدددذ الهيئدددت أيدددا مدددً صدددالحياب ا ًو

ا
ِدددا ث كيدددين أمدددين حٌدددف بددددي  ًو

ٔامددد  مدددً أجددد  اإلاظددداكدة كلدددا حظدددهي  الىِددد  الظدددلع  لخلليمددداث الهيئدددت، ٓمدددا يخلدددين كلدددا مدددديس الصدددىدَو وأمدددين الحٌدددف اإلالدددصو٘ الخلددداون بؼدددٖ  

ٌددف اإلالدصو٘ أن يىِدد ، ( يىمدا ألاولددا مدً حليددين أمدين الحٌددف الصددي ، ويجدب كلددا أمدين الح60للمظد ولياث إلدا أمددين الحٌدف الصدددي  وذلدٗ خددال٘ الدد)

 لخِديس الهيئت اإلا ع، إلا أمين الحٌف الصدي  جميم اللِىد اإلاسجصؼت بصىدَو الاطدثماز ذي اللال
ا
ٔان ذلٗ طسوزيا ومىاطصا ووًِا  ُت. حيثما 

 

 معدشاس الاظدثماس: . 14

 ال يىجد. 

 

 املىصع: . 15

 ال يىجد. 

 

 : اللاهىو املحاظب . 16

 اظم املحاظب اللاهىو :ؤ. 

ٔاه م اطصىن ومساجلىن ُاهىهيىن  م ) الخساشوي وػس  (91جسخيص ُز

 

 العىىان املسجل وعىىان العمُل للمحاظب اللاهىو  ب. 

 اإلاملٕت اللسبيت الظلىديت 8206ص ب  14482السياض 

 966-11-874-8600، ًآع: 966-11-874-8500هاجٍ: 

 

 ج. ألادواس ألاظاظُت واملعؤولُاث للمحاظب اللاهىو : 

  .يلين اإلا اطب الِاهىوأ مً ُص  مديس الصىدَو وذلٗ للِيام بلمليت اإلاساجلت 

 ( أػدهس ُصد  ت ايدت طدديخه اإلااليدت، ًيجدب فدي هددره الحالدت الِيدام بلمليدت اإلاساجلددت 9إذا مطدوك كلدا جؤطديع الصددىدَو اللدام مددة جصيدد كلددا )

 .  بأ ايت اللام ألا٘و

 ( أػه9إذا مطوك كلا جؤطيع الصىدَو اللام مدة ) س أو أُ  ُصد  ت ايدت طديخه اإلااليدت، ًيجدىش فدي هدره الحالدت  الِيدام بلمليدت اإلاساجلدت فدي

 ت ايت الظىت اإلااليت ال ي جل  ا. 

 

 معلىماث ؤخشي: . 17

إن العُاظــاث وإلاحــشاءاث التــي ظــخدبع ملعالجــت حعــاسض ملصــالح وؤي حعــاسض مصــالح محخمــل و/ ؤو فعلــى ظــِخم جلــذًم عىــذ ػلبهــا مــً كبــل ؤ. 

 الجمهىس ؤو ؤي حهت سظمُت دون ملابل. 

 

 املخعللت بها:  الخاصت واملعلىماث العمىالثششح ظُاظت مذًش الصىذوق بشإن الخخفُظاث ب. 

ت مددً وطدديؽ كلددا طددلم وخدددماث  ت الدددخ٘ى فددي جسجيصدداث اللمىلددت الخاصددت، ب يدد  ج صدد  بمىجصدده الؼددٓس يِددس اللميدد  ويىاًددّ كلددا أهدده يجددىش للؼددٓس

ت  إطاًيت إلا خدماث جىٌير الصٌِاث مِاب  اللمىلت اإلادًىكت كلا الصٌِاث اإلاىجهت مً خال٘ ذلٗ الىطيؽ وفي هره الحالدت يخلدين كلدا الؼدٓس

 لي: الخؤٓد مما ي

  .ت خدمت الخىٌير بؤًظ  الؼسوغ  أن يِدم الىطيؽ اإلالني إلا الؼٓس

  ت يمًٕ اكخصازها بدزجت ملِىلت إلاصالحت كمالء ت. أن الظلم أو الخدماث ال ي ج ص  كل  ا الؼٓس  الؼٓس

 ئمت.أن مصلى أي زطىم أو كمىلت يخم دًلها إلا مِدم الظلم أو الخدماث هى مصلى ملِ٘ى بالىـس إلا الـسوي الِا 

  

بت )إن وحذث(:   ج. املعلىماث املخعللت بالضواة و/ ؤو الظٍش
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طيخم جؼصيِها حظب الالئ ت الخىٌيريت لظسيصت الِيمت اإلاظاًت، ٓما ان جميم السطىم والاحلاب و اإلاصازيٍ بمىجب الؼسوغ و الاحٖام 

وظصت الظسيصت اإلاظخ ِت وطداد الظسيصت الا هيئت الصىدَو خاطله لظسيصت الِيمت اإلاظاًت وطىي يِىم مديس الصىدَو بلمليت احدظاب 

ٔاة و الدخ .  الص

 

 معلىماث وجفاصُل احخماع مالي  الىحذاث: د. 

  .يجىش إلاديس الصىدَو الدكىي للِد اجخماق إلاالٖأ الىحداث بمصادزة مىه 

 ( ٘أيام مً حظلم ػلب ٓخاثأ مً أمين الح10ٌيدكى مديس الصىدَو الجخماق مالٖأ الىحداث خال ) .ف 

 ( ٘أيدددام مدددً حظدددلم ػلدددب ٓخددداثأ مدددً مالدددٗ أو أٓثدددر مدددً مدددالٖأ الىحدددداث الدددريً 10يددددكى مدددديس الصدددىدَو الجخمددداق مدددالٖأ الىحدددداث خدددال )

، ويجددب كلددا مددديس الصددىدَو  %25مجخملددين أو مىٌددسديً  يملٖددىن  ، ويجددب كلددا مددديس الصددىدَو كلددا ألاُدد  مددً ُيمددت وحددداث الصددىدَو

 دَو ومرٓسة اإلاللىماث. الىص كلا ذلٗ في ػسوغ وأحٖام الصى

  ٘وبإزطدددا ، دددم ؤلالٕكروودددأ للظدددَى دددم ؤلالٕكروودددأ إلادددديس الصدددىدَو واإلاُى جٖدددىن الددددكىة الجخمددداق مدددالٖأ الىحدددداث بددداثكالن كدددً ذلدددٗ فدددي اإلاُى

 ُصددد  21إػدددلاز ٓخددداثأ إلدددا جميدددم مدددالٖأ الىحدددداث وأمدددين الحٌدددف( ُصددد  كؼدددسة أيدددام كلدددا ألاُددد  مدددً الاجخمددداق وبمددددة ال جصيدددد كدددً )
ا
( يىمدددا

ؤلاكددالن وؤلاػددلاز جددازي  الاجخمدداق ومٖاهدده ووُخدده والِددسازاث اإلاِكرحددت، ويجددب كلددا مددديس الصددىدَو حددا٘ إزطددا٘  الاجخمدداق ويجددب أن ي دددد

 إلا مالٖأ الىحداث بلِد أي اجخماق إلاالٖأ الىحداث إزطا٘ وكخت إلا الهيئت. 
ا
 إػلازا

 إال إذا حظسه كدد مدً مدالٖأ الىحدداث يملٖدىن م 
ا
% كلدا ألاُد  مدً ُيمدت وحدداث 25جخملدين ال يٖىن اجخماق مالٖأ الىحداث صحي ا

 الصىدَو اللام ما لم ج دد ػسوغ وأحٖام الصىدَو ومرٓسة اإلاللىماث وظصت أكلا. 

  ( أيدام. و لدد 5الثاوأ بمدة ال جِ  كً )إذا لم يظخىي الىصاب اإلاىضح في الٌِسة الظابِت، ًيجب كلا مديس الصىدَو الدكىي الجخماق

 أيا 
ا
 ٔاهذ وظصت الىحداث اإلامثلت في الاجخماق. الاجخماق الثاوأ صحي ا

  .يجىش لٖ  مالٗ وحداث حليين و ٓي  له لخمثيله في اجخماق مالٖأ الىحداث 

  .ذ الاجخماق  يجىش لٖ  مالٗ وحداث ألداء بصىث واحد في اجخماق مالٖأ الىحداث كً ٔ  وحدة يمخلٕها ُو

  للظدىابؽ يجىش كِد اجخماكاث مالٖأ الىحداث والاػكراْ في مدداوالب 
ا
ِدا ا والخصدىيذ كلدا ُسازاب دا بىاطدؼت وطدائ  الخِىيدت الحديثدت ًو

 ال ي جظلها الهيئت. 

 

 إلاحشاءاث املخبعت إلنهاء وجصفُت صىذوق الاظدثماس: هـ. 

   إذا زهب مديس الصىدَو فدي إت داء الصدىدَو اللدام، ًيجدب كليده إػدلاز الهيئدت ومدالٖأ الىحدداث، ٓخابيدا بسهصخده فدي ذلدٗ ُصد  مددة ال جِد

 مً الخازي  اإلاصمم إت اء الصىدَو اللام ًيه، دون ؤلاخال٘ بؼسوغ وأحٖام الصىدَو ومرٓسة اإلاللىماث. 21كً )
ا
 ( يىما

  .  إبالن ألاػساي ذوو اللالُت كً إت اء الصىدَو

  .  جصٌيه جميم ألاطهم في الصىدَو

  .  حظىيت جميم اإلالامالث الخابلت للصىدَو

  .م هيئت الظَى اإلااليت م جدا٘و ومُى م إلٕكرووأ مخس ٓمُى م مديس الصىدَو أو أي مُى  حري أي مللىماث كً الصىدَو في مُى

  .ج ىي  الىِد اإلاالٖأ الىحداث 

 هالَ حظاب الصىدَو الصىٖأ والىطيؽ. إ 

 

 و. إحشاءاث الشياوي: 

 يمًٕ مساطلت مديس الصىدَو في حا٘ وجىد أي ػٖىي كلا اللىىان اإلاىضح الخالي :

ت ٓظب اإلااليت الٌسق السئيسوي في مديىت السياض   ػٓس

  0112110044هاجٍ  11372السياض  395737ص.ب. 

 info@kasbcapital.sa الاريد  ؤلالٕكرووأ

م اإلاىحد :   920000757الُس

ذ س لدي مديس الصىدَو إجساءاث خاصت بملالجت الؼٖاوي وهي مخاحت في حا٘ ػلب ا مً مديس الصىدَو بؤي ُو دون مِاب  وفي حا٘ حلرز  ويخًى

إدازة ػٖاوي اإلاظدثمسيً، ٓما  -، ي ّ إلاالٗ الىحده إيداق ػٖىاه لدي هيئت الظَى اإلااليتيىم كم  30الىص٘ى الي حظىيت أو لم يخم السد خال٘ 

mailto:info@kasbcapital.sa
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 مً جازي  إيداق الؼٖىي لدي 90ي ّ إلاالٗ الىحدة إيداق الؼٖىي لدي لجىت الٌص  في مىاشكاث ألاوزاَ اإلااليت بلد مطوي مدة )
َ
( يىم جِىيميا

 .ش إيداكها لدي اللجىت ُص  اهِظاء اإلادةالهيئت، إال إذا اخؼسث الهيئت مِدم الؼٖىي بجىا

 

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

 ليت. إن الجهت الِظائيت اإلاسخصت بالىـس في أي هصاق هاشوئ مً أو كً الاطدثماز في صىاديّ الاطدثماز هي لجىت الٌص  في مىاشكاث ألاوزاَ اإلاا

 

 كائمت املعدىذاث املخاحت ملالي  الىحذاث: ح.

 حؼم  الِائمت كلا اإلاظدىداث الخاليت: 

 مرٓسة اإلاللىماث 

  .  ػسوغ وأحٖام الصىدَو

  .ملخص اإلاللىماث السئيظت 

 في مرٓسة اإلاللىماث )كِد اإلا اطب الِاهىوأ، كِد أمين الحٌف، كِد اللجىت الؼسكيت، كِىد أكظاء مجلع ؤلادازة(.  اللِىد اإلارٔىزة 

  .  الِىائم اإلااليت إلاديس الصىدَو

 

 غ. ملىُت ؤصٌى الصىذوق: 

ت إلاالٖأ الىحداث مجخملين )ملٕيت مؼاكت(، وال  يجىش أن يٖدىن إلادديس الصدىدَو أو مدديس يخلهد مديس الصىدَو بؤن أص٘ى صىدَو الاطدثماز مملٓى

مدديس الصىدَو مً الصاػً أو أمين الحٌف مً الصاػً أو مِدم  اإلاؼدىزة أو اإلادىشق أي مصدلحت فدي أصد٘ى الصدىدَو أو أي مؼالصدت ً  دا، إال إذا ٔدان 

، وذلٗ في  الصىدَو أو مديس الصىدَو مً الصاػً أو  أمين الحٌف أو أمين الحٌف مً الصاػً أو مِدم اإلاؼىزة أو  اإلاىشق مالٖا لىحداث الصىدَو

 ا ددددره اإلاؼالصدددداث بمىجددددب أحٖددددام الئ ددددت صددددىاديّ الاطدددددثماز وأًصددددح كأ ددددا فددددي ػددددسوغ وأحٖددددام الصددددىدَو )ومددددرٓسة 
ا
حدددددود ملٕيخدددده، أو ٔددددان مظددددمىحا

 اإلاللىماث وذلٗ ًيما يخللّ بالصىدَو اللام(. 

 

ل وكــذ ًؼلبهـا   –بشــيل معلــٌى  –ي. ؤي معلىمـت ؤخــشي معشوفـتل ؤو ًيبنــي ؤن ٌعشفهـا مــذًش الصـىذوق ؤو مجلــغ إداسة الصـىذوق بشــيل معلـٌى

 مــالىى الىحــذاث الحــالُىن ؤو املحخملــىن ؤو معدشــاسوهم املهىُــىنل ؤو مــً املخىكــع ؤن جخظــمىا  مــزهشة املعلىمــاث التــي ظــِخخز كــشاس الاظــدثماس 

 بىاء علُه: 

 ال يىجد. 

 

 فاءاث مً كُىد الئحت صىادًم الاظدثماس وافلذ عليها هُئت العىق املالُت ما عذا التي رهشث في ظُاظاث الاظدثماس ومماسظاجه. ن. إع

 لم ي ص  ولم يؼلب مديس الصىدَو أي إكٌاءاث مً الئ ت صىاديّ الاطدثماز. 

 

ذ املشج  بؼت بإي ؤصٌى للصىذوق العام الزي ًذًش : ٌ. ظُاظاث مذًش الصىذوق فُما ًخعلم بحلىق الخصٍى

  مً الئ ت صىاديّ الاطدثماز الصادزة كً هيئت الظَى اإلااليت  ما يلي: 53حظخىجب اإلاادة  

    صىدَو كام، الخصسي بما ي ِّ مصالح   يجب كلا مديس الصىدَو كىد ممازطت أو كدم ممازطت أي مً الحَِى اإلاسجصؼت بؤص٘ى أي

  مالٖأ الىحداث.

   لصىدَو كام يديسه أص٘ى  يجب كلا مديس الصىدَو الِيام بالخالي في ػؤن حَِى الخصىيذ )إن وجدث( اإلاسجصؼت بؤي  

  .   وطم طياطت مٕخىبت ًيما يخللّ ب َِى الخصىيذ يلخمدها مجلع إدازة الصىدَو

  إلاا جِخظيه الظياطت اإلإخىبت 
ا
ِا ، وحٌف  اإلالخمدة مً   ممازطت حَِى الخصىيذ أو الامخىاق مً ممازطو ا ًو ُص  مجلع إدازة الصىدَو

ٔام  يىزّ ممازطت حَِى    ممازطو ا وأطصاب ذلٗ. الخصىيذ أو الامخىاق كً   ج  

   ددم الظددَى ؤلالٕكرووددأ لدده ؤلالٕكرووددأ ومُى الظياطدداث اإلاخللِددت ب ِددَى الخصددىيذ  كددً  يجددب كلددا مددديس الصددىدَو اللددام ؤلاًصدداح فددي مُى

ٔاث  ال ي يدصلها في الجملياث  ًيما يخللّ بٖ  صىدَو اطدثماز كام يديسه اإلادزجت، وذلٗ  اللامت للؼس

َ حيددددد  طددددديِىم . لدددددكلددددددا بإًصددددداح  مددددددديس الصدددددىدو ددددددم السطدددددمي للظدددددَى  www.kasbcapital.saؤلالٕكروودددددأ  همُى كددددددً .www.tadawul.com.saواإلاُى

ٔاث اإلادزجت.   الظياطاث اإلاخللِت ب َِى الخصىيذ ال ي يدصلها في الجملياث اللامت للؼس

 

http://www.tadawul.com.sa/
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 م. إُساز مً مالٗ الىحداث: 

هم مدا جداء ا دا واإلاىاًِدت كل  دا وجدم الحصد٘ى كل   دا وجدم لِد ُمذ/ ُمىا بِساءة الؼسوغ وألاحٖام ومرٓسة اإلاللىماث واإلاالحّ الخاصت بالصىدَو ًو

يم كل  ا: الحص٘ى كلا و  كخت مأ ا والخُى

 الاطم: 

يم:  الخازي :    الخُى
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 الزئيسة ملخص املػلىمات

  صىذوق هعب اإلاشن لألظهم العلودًت

KASB Freestyle Saudi Equity Fund 

 مفخوح مخوافم مم الظوابؽ الششكُت( كام )صىذوق إظدثماسي 
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 ملخص الصىدوق 

 صىذوق هعب اإلاشن لألظهم العلودًت إظم الصىذوق 

 ششهت هعب اإلاالُت مذًش الصىذوق 

اٌ العلودي كملت الصىذوق واإلاؤششاث ألاظاظُت  الٍش

 مشجفم اإلاخاػشة دسجت اإلاخاػشة

 بووووووووووو ي مؤشوووووووووووش  ولىوووووووووووً ظوووووووووووود   اإلاؤشش ؤلاسشادي
 
ظوووووووووووود لوووووووووووً ًيوووووووووووون كداس الصوووووووووووىذوق مشج ؼوووووووووووا

 KSB Saudi Shariaًيوووووون مؤشوووووش هعوووووب الشوووووش   لألظوووووهم العووووولودًت )

Index هووووووووو ملُوووووووواس اإلالاسهووووووووت سداس الصووووووووىذوق  ُوووووووو  ًووووووووخم ا دعوووووووواب  بواظووووووووؼت)

(IdealRatings) 

اٌ ظلودي  10000 الحذ ألادوى لالشتران  ٍس

اٌ ظلودي 10000 الحذ ألادوى لالشتران الاطاف   ٍس

اٌ ظلودي 10000 الحذ ألادوى لالظترداد  ٍس

اٌ ظلودي1,000 الا خفاؾ ب الحذ ألادوى الواجب لشصُذ الاظدثماس   ٍس
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 املػلىمات الزئيسية حىل صىدوق الاسخثمار: ( أ)

 

 اسم صىدوق الاسخثمار: .1

 صىذوق اظدثماسي كام مفخوح()  KASB Freestyle Saudi Equity Fund صىذوق هعب اإلاشن لألظهم العلودًت

 الاسخثمارية للصىدوق:مىجش ألاهداف  .2

ل مً خالٌ الاظدثماس ف   صىذوق هعب اإلاشن لألظهم العلودًت هو صىذوق اظدثماسي مفخوح  يهذد إلى جىمُت كمواٌ اإلاشترهين كلى اإلاذى الؼٍو

الشكابت الششكُت الخابلت كظهم الششواث العلودًت اإلاذسجت ف  العوق اإلاالُت العلودًت واإلاخوافلت مم الظوابؽ الششكُت اإلاحذدة مً ك ل هُئت 

لت وشؼت مم اإلاشوهت بغشض جحلُم كوائذ للمعدثم ً لششهت هعب اإلاالُت. وتهذد إداسة الصىذوق إلى اخخُاس كذد كلُل مً ألاظهم وإداستها بؼٍش ٍش

ائذة ف  الصىذوق ف  كدواث هلذًت دون ؤلاسج اغ بمؤشش كو باسوصان اليعبُت إلاؤششاث العوق هما ًمىً إلاذًش الصىذوق اظدثماس العُولت الىلذًت الض 

اد كصيرة ألاجل مخوافلت مم اإلالاًير الششكُت لخحعين كائذ الصىذوق. هما كه  لً ًخم جوصَم اسباح و ذاث الصىذوق كلى اإلاشترهين وإهما ظُل

 كلى كُمت وظلش و ذة الصىذوق.
 
 .اظدثماسها مما ًىلىغ إًجابا

 مىجش سياسات اسخثمار الصىدوق وممارساثه:  .3

لُت الاظدثماس ف  كظهم الششواث العلودًت اإلاذسجت ف  العوق اإلاالُت العلودًت بشيل كظاس ي و هما ظِعدثمش الصىذوق ف  الؼشو اث اللامت الاو 

مىً اظدثماس ألاسصذة الىلذًت ف  كدواث اظواق الىلذ بشيل م اشش و غير م ت. ٍو  شش . ااإلاحلُت باالطافت الى الاظدثماس ف  الصىادًم الاظدثماٍس

ك ل  ظُترهض الصىذوق إظثماساج  ف   كظهم الششواث العلودًت اإلاذسجت ف  العوق اإلاالُت العلودًت واإلاخوافلت مم الظوابؽ الششكُت اإلاحذدة مً

 هُئت الشكابت الششكُت الخابلت لششهت هعب اإلاالُت.

ت  و  كدواث كظواق الىلذ بشيل م اشش وهما ظِعدثمش الصىذوق ف  الؼشو اث اللامت الاولُت اإلاحلُت باالطافت الى الاظ دثماس ف  الصىادًم الاظدثماٍس

اٌ العلودي و ظُيون مخوافم مم اإلالاًير الششكُت للصىذوق و ب د واث كو غير م اشش  و ُ  ظُيون الاظدثماس ف  ادواث الىلذ بشيل م اشش بالٍش

إششاد مؤظعت الىلذ اللشبي العلودي  ُ  لً ًد م الصىذوق كي جصيُف مصذسة مً ك ل ال ىون ف  اإلاملىت اللشبُت العلودًت و التي جخظم الى 

إئخماوي سي بىً ٌلمل ف  اإلاملىت اللشبُت العلودًت ما دام اه  ًخظم الششاد مؤظعت الىلذ اللشبي العلودي بل ظُلخمذ كلى جصيُف داخل  

 كلى جاربُت اللائذ كلى الاظدثماس. خاص بمذًش الصىذوق الزي ٌلخمذ كلى جلذًشه لوطم ال ىً و مالئخ  اإلاالُت و 

اٌ العلودي و ظُيون مخوافم مم اإلالاًير الششكُت للصىذوق و اإلاشخصت مً ك  ل هُئت وهما ظُيون الاظدثماس ف  ادواث الىلذ بشيل غير م اشش بالٍش

 كاما ف  اإلاملىت اللشبُت العلودًت مً ك ل مذًش الصىذوق او كي مذًش صىذوق اخشى او هالهما .وهزا ظُ
 
لوم مذًش العوق اإلاالُت و اإلاؼشو ت ػش ا

خ  و اللائذ كلى  الصىذوق باخخُاس الصىذوق الزي ظِعدثمش ب   عب جلذًشه اإلاؼلم لخلً الصىادًم    ُ  ظود ًؤخز بلين الاكخ اس الاداس الخاٍس

 الصىذوق و سظوم الاداسة و كلى حجم الاصٌو بملاسهت مم الصىادًم الاخشى اإلاؼشو ت ف  اإلاملىت اللشبُت العلودًت  

مىً جلخُص  اظدثماساث الصىذوق والخال : ٍو

 الحذ ألاكلى الحذ ألادوى هوق ؤلاظدثماس

 %100 %50 ألاظهم العلودًت وحشمل الؼشو اث ألاولُت

 %15 %0 إدواث اظواق الىلذ بشيل م اشش و غير م اشش 

ت   %15 %0 الصىادًم الاظدثماٍس
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جُوظُاظُت محخملت ًمىً ان جؤدي الى ه وغ العوق  ًحم إلاذًش الصىذوق جخفُع الحذ وف   الت ارا واهذ الخوكلاث حشير الى اصمت اكخصادًت او 

% و ه  الاظتراجُجُت الامثل إلاذًش الصىذوق و رلً بهذد الحفاؾ كلى الاداس و سفم وع ت 0الادوى إلظدثماساج  ف  العوق الاظهم العلودًت الى 

 ت .% كلى الاكل كىذما جيون الـشود مىاظ 50الاظدثماس الى 

 

 املخاطز املزثبطة باالسخثمارات في صىدوق الاسخثمار: .4

د مً فُما ًل   كائمت للمخاػش الشئِعُت اإلاحخملت اإلاشج ؼت باالظدثماس ف  صىذوق الاظدثماس  واإلاخاػش اإلالشض لها صىذوق الاظدثماس وكي ؿشو 

 اإلاحخمل كن جؤثش ف  صاف  كُمت كصٌو الصىذوق وكائذاج :

  :مخاطز السىق  

لُووت فوو  اظوودثماساث كن ٌللووم اإلاشووترن كن الاظوودثماس فوو  ألاظووهم بشوويل كووام ٌلختوور مووً الاظوودثماساث راث اإلاخوواػش اإلاشجفلووت  وهمووا هووو مللوووم فووئن  جحلُووم  كوائووذ ماًجووب 

ل ًشج ؽ  بالخلل اث والخغيراث ف  العوق.  ألاظهم ف  ألاجل الؼٍو

 

 :املخاطز املزثبطة بالظىابط الشزغية 

الصووووىذوق الشوووشكُت ججلووول الاظوووودثماس فووو  العوووووق اإلاالُوووت العووولودًت محووووذود بفئوووت ملُىوووت مووووً ألاظوووهم دون غيرهووووا. مموووا ًللووول مووووً حجوووم اإلاجوووواٌ  إن ػ ُلوووت اظووودثماساث

ظوووؼش الوووى ؤلاظووودثماسي للصوووىذوق  وفووو   ووواٌ كن اظوووهم بلوووع الشوووشواث لوووم حلوووذ جخوافوووم موووم الظووووابؽ الشوووشكُت اإلاخ لوووت موووً ك ووول الصوووىذوق فوووئن موووذًش الصوووىذوق كوووذ ً

 كلى اظدثماساث الصىذوق و كدائ  و كلى ظلش الو ذة..الخخ
 
 لص مً جلً ألاظهم ب ظلاس غير مىاظ ت   مما كذ ًؤثش ظل ا

 

 :مخاطز الحغير في أسػار الصزف 

ادة كو الىلص هدُجت للخغير ف  كظلاس   الصشد.إرا واهذ دفلاث ششاس الو ذاث بلملت غير كملت الصىذوق فئن اظدثماساث اإلاشترن كذ جخ ثش بالٍض

 

 مخاطز ثظارب املصالح:  

وق فووو  اجخوووار جيشوو  هوووزه اإلاخووواػش فووو  الحووواالث التوووي جوووؤثش كلوووى موطووووكُت واظوووخلاللُت كوووشاس موووذًش الصوووىذوق بعوووبب مصووولحت  خصوووُت كوووذ جوووؤثش كلوووى كوووشاساث موووذًش الصوووىذ

ت مما كذ ًؤثش ظل ا كلى كداس الصىذوق    .اللشاساث ؤلاظدثماٍس

 

 لصىدوق مخاطز إلاغحماد غلى مىظفي مدًز ا:  

اب ك ووذهم وكووذم ٌلخمووذ كداس الصووىذوق بشوويل ه يوور كلووى كووذساث ومهوواساث موووؿفي مووذًش الصووىذوق  ممووا ًووؤدي إلووى جوو ثش كداس الصووىذوق بشوويل ه يوور كىووذ اظووخلالت كو غُوو

 وجود بذًل مىاظب.

 

 : مخاطز الاغحماد غلى الحصييف الداخلي 

الىلوووذ و صوووىادًم كدواث كظوووواق الىلوووذ و ظوووود لوووً ٌلخموووذ كلوووى كي جصووويُف ائخمووواوي موووً كي جهوووت  ظوووُلوم موووذًش الصوووىذوق بخصووويُف الجهووواث اإلاصوووذسة سدواث اظوووواق

 كلى اظدثماساث الصىذوق و كلى صاف  كُمت و ذاج .
 
و بالخال  كذ ًؤثش ظل ا

 
 كو صحُحا

 
 واهذ  ألامش الزي كذ ال ًيون فُ  الخصيُف دكُلا

 

  مخاطز جػليم الحداول:  
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جت ف  العوق العلودي بىـام العوق اإلاالُت ف  اإلاملىت اللشبُت العلودًت ولوائحوت الخىفُزًوت بموا فو  رلوً كواكوذ الدإلاوجُل وؤلادسا  كوذ إن كذم التزام الششواث اإلاذس 

 ًؤدي إلى حللُم جذاٌو كظهم الششواث اإلاذسجت مما ًؤثش كلى كُمت كصٌو الصىذوق ظل ا وبالخال  ظلش الو ذة.

 

 مخاطز غمليات إلاسترداد الكبيرة:  

 مموا كوذ ًدعوبب فو  كن ًظوؼش موذًش الصوىذوق إلوى حعوُِل كصوٌو الصوىذو 
 
ق ب ظولاس كوذ جيوون ه  مخاػش كُام ماليي الو وذاث بلملُواث اظوترداد ه يورة ومخخابلوت ك ُاهوا

 .غير مىاظ ت  مما ًؤدي إلى اهخفاض كُمت كصٌو الصىذوق واهخفاض ظلش الو ذة

 

  مخاطز إلاسخثمار في صىادًم أخزي:  

اإلاخوواػش الشئِعووت لمظوودثماس فوو  "كن جخلووشض الصووىادًم ألاخووشى التووي كووذ ٌعووخإلاذد الصووىذوق ؤلاظوودثماس بإلاووا إلووى مخوواػش مماثلووت لخلووً الووواسدة فوو   ووزه الفلووشة مووً اإلامىووً 

  .الصىذوق" مما كذ ًؤثش ظل ا كلى كداس الصىذوق وظلش الو ذة

 

 مخاطز ألاسىاق الىاشئة:  

ت صووفلاث العووووق ظوووق ألاظووهم العوولودي ٌلختوور مووً ألاظوووواق الىاشووئت  وؤلاظوودثماس فوو  العوووق الىاشوووئت كووذ ًىؼوووي كلووى مخوواػش مشج ؼووت باإلخفووواق كو الخوو خش فوو  حعووٍو

 ُو  كن الىوم ألاهتور موً كحجوام اللُموت وحإلاجُل وكماهت  فف ألاوساق اإلاالُت. هما كن اللُمت العووكُت لوألوساق اإلاالُوت اإلاخواجش بهوا فو  ألاظوواق الىاشوئت محوذودة وعوبُا 

جلل وواث ألاظوولاس  العوووكُت واإلاخوواجشة مترهووضة فوو  كووذد محووذود مووً الشووشواث. و لووزلً  فووئن كصووٌو واظوودثماساث الصووىذوق فوو  العوووق الىاشووئت كووذ جواجوو  كووذسا كهتوور مووً 

 .
 
 وظُولت ككل بشيل ملحوؾ ملاسهت باإلظدثماس ف  كظواق كهثر جؼوسا

 

  في الطزوحات إلاوليةمخاطز إلاسخثمار:  

خ حشغُل  ًدُح إلاذًش الصىذوق جلُُم كداس الششهت بشيل واف   هما كن الششوا ث التي جؼشح كوساكها اإلاالُت ھ  مخاػش ؤلاظدثماس ف  ششواث  ذًثت ؤلاوشاس وال جملً جاٍس

ش وكذ ًىلىغ رلً ظل ا كلى كداس الصى  ذوق وكظلاس الو ذاث.كذ جمثل كؼاكاث جذًذة كو جيون ف  مش لت همو وجؼٍو

 

 :املخاطز املحػللة  باملصدر 

مموا كوذ ًوؤدي إلوى اهخفواض كُموت وه  مخاػش الخغُير ف  كداس اإلاصذس هدُجت لخغيراث ف  ؤلاداسة كوألاوطاق اإلاالُت والؼلب كلى اإلاىخجاث كوالخذماث التي ًلذمها اإلاصوذس  

 .كظهم  وبالخال  ج ثش كداس الصىذوق وظلش الو ذة ظل ا

 

 اطز إلاكتراضمخ:  

ش الصوىذوق  مموا كوذ ف   اٌ اكتراض مذًش الصىذوق لغشض ؤلاظدثماس كذ ًخ خش الصىذوق كً ظذاد اإلا الغ اإلالترطوت فو  الوكوذ اإلاحوذد سظو اب خاسجوت كوً إسادة موذً

ى كصوٌو الصوىذوق والوزي ظوِىلىغ ظول ا كلوى كظولاس ًترجب كلى هزا الخ خير سظوم ج خير العذاد كو كن ًظؼش مذًش الصوىذوق ل ُوم بلوع اظودثماساج  مموا كوذ ًوؤثش كلو

 .الو ذاث

 

 :مخاطز السيىلة 

لوبت الحصوٌو كذ ًخلشض الصىذوق إلاخاػش ظُولت فو   واٌ اهخفواض حجوم الخلوامالث فو  ظووق ألاظوهم العولودي مموا ًصولب ملو  حعوُِل الاوساق اإلاالُوت وبالخوال  صو

 كلى العُولت الالصمت إلالابلت ػل اث ؤلاظترداد.
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  اكحصادًة وسياسية: مخاطز 

صولب كلوى موذًش الصوىذوق الخي وؤ بهوا كو الوخخلص م هوا    كذ ًخ ثش ظوق ألاظهم العلودًت بـشود اكخصادًت كامت كو ؿشود ظُاظوُت فو  اإلاىؼلوت  ٍو
 
مموا كوذ ًوؤثش ظول ا

 كلى كُمت الاظدثماساث اإلاذاسة ف  الصىذوق و كلى كوائذها.

 

 :مخاطز اللطاغات 

 كلوووىإن إظوووتراجُجُت الاظووودثم
 
 اس الشئِعوووُت كوووذ ًيوووخك ك هوووا جشهيوووز الاظووودثماس فووو  كظوووهم شوووشواث للؼووواق ملوووين  وبالخوووال  فوووئن الاهخفووواض اللوووام فووو  كؼووواق ملوووين كوووذ ًوووؤثش ظووول ا

 اظدثماساث الصىذوق ف  جلً ألاظهم. وج لا لزلً كذ جىخفع صاف  كُمت كصٌو الصىذوق.

 

 اإلاخاػش و اللوائذ اإلاشج ؼت باالظدثماس بالصىذوق :  .1

جيوون كُمههوا ككول ؼوي الاظدثماس ف  الصىذوق كلى خؼش خعاسة جضس او ول مً اظودثماساث اإلاعودثمش. وكىوذما ٌعوترد كي معودثمش و ذاجو  فو  صوىذوق الاظودثماس  كوذ ًى

  .مً جلً اللُمت التي واهذ كليها كىذ ششائها

فو  الصوىذوق والىاججوت كوً كي موً اإلاخواػش اإلاوزووسة ككواله كو غيرهوا  دون كي طومان ًخحمل ماليي الو وذاث اإلاعوؤولُت كوً كي خعواسة مالُوت كوذ جترجوب كلوى الاظودثماس 

 .مً جاهب مذًش الصىذوق الا ارا واهذ هاججت كً اهماٌ كو جلصير مً مذًش الصىذوق 

 الاظدثماس ف  الصىذوق ال ٌلذ ودٌلت لذى بىً: .2

 لذى كي بىً محل  ٌعوق كو ً
 
 بُم ألاوساق اإلاالُت كو جابم لصىذوق الاظدثماس.كن الاظدثماس ف  الصىذوق ال ٌلذ إًذاكا

 

 مخاطز الظزيبة والشكاة 

وول كو بُوم و ووذاث بموجوب اللوواهين العوواس  بُت مترج و  كلووى ؤلاشوتران فوو  كو الخملوً كو ؤلاظوترداد كو الخحٍو ٍت فو  ال لووذان التوي ًحملووون كوذ ًخحمول موواليو الو وذاث ضثوواس طوٍش

خحموول  موواليو الو ووذاث معووؤولُت دفووم الظووٍش ت إن وجووذث كلووى اظوودثماساتهم فووو  جيعووُهها كو سخصووت ؤلاكامووت فيهووا كو حلختوو . ٍو
 
 مخخوواسا

 
ر محوول إكامووت كادًووت لهووم كو موػىووا

ت كلى مواليي الو وذاث. ظوِخم جؼ ُوم طوٍش ت اللُموت  ادة ف  سكط اإلااٌ الىاشئت ك ها.هما كن دفم الضواة معؤولُت  صٍش اإلاظوافت  عوب الالئحوت الصىذوق كو كلى كي ٍص

 الصادسة كً هُئت الضواة و الذخل  لخىفُزًت لظٍش ت اللُمتا

 

 ملا ورد في مذكزة املػلىمات: .5
ً
 البياهات السابلة املحػللة بأداء صىدوق الاسخثمار وفلا

 الػائد الكلي -1

 مىذ الحاسيس خمس سىىات ثالث سىىات سىة املدة

 الصىدوق 
-5.36% 0.00% 0.00% -8.98% 

 املؤشز
-1.12% 0.00% 0.00% 4.79% 

 

 اجمالي الػائدات السىىية-2

 2017 2016 2015 املدة

 الصىدوق 
-4.70% 0.60% -5.36% 
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 أداء املىشز ملارهة باملؤشز الاسترشادي-3

 2017 2016 اإلاذة

 %10.03- %5.10- الصىذوق 

 %2.73- %1.69 اإلاؤشش

 

 

 ملابل الخدمات والػمىالت: ( ب)

  :وووووخم دفووووم الشظووووووم اإلاعووووخحلت 1.75جحدعووووب سظووووووم الاداسة كلووووى اظووووواط رسووووىا الادارة ا موووووً صوووواف  اصوووووٌو الصووووىذوق. ٍو إلاوووووذًش  بشووووويل شووووهشي % ظووووىٍو

 الصىذوق.

 :اٌ  370500% مً حجم الصىذوق وبحذ ادوى 0.04جحدعب سظوم الحفف  رسىا الحفظ ا جحعب بشيل ًومي وجذفم بشيل سبم ظىوي ٍس  ظىٍو

 :وظخلعووم الشظوووم جىاظووبُا كلووى كووذد  150000إلاحاظووب اللوواهووي كلووى م لووغ ملؼوووق كووذسه ظُحصوول ا اجػوواب املساسووق اللوواهىوي .
 
ا وواٌ ظوولودي ظووىٍو ٍس

ا.  اًام العى  وجذفم ظىٍو

 :وول فللُووت وم اشووشة للصوىذوق خووالٌ العووىت ) عووب العوولش العووائذ فوو  العوووق( وبشووشغ ان ال ًخجوواوص  مصواريف الحمىيوول ف جمٍو فوو   وواٌ وجووود مصوواٍس

ل الصىذوق وع ت  ل.10جمٍو  % مً صاف  فُمت اصول 0 وبلذ اخز موافلت اللجىت الششكُت كلى الخمٍو

 :ت كووذسها  مكافوواا اغظوواء اللاىووة الشووزغية وواال وظووخوصق الشظوووم اإلاعووخحلت  100000ظُحصوول اكظوواس اللجىووت الشووشكُت مجخملووين كلووى ميافوواه ظووىٍو ٍس

خم دفم الشظوم اإلاعخحلت   .سبم ظىوي الكظاس اللجىت الششكُت كلى الصىذوق بشيل جىاظبي كلى اًام العىت0 ٍو

 :( الظوابؽ الششكُت مً هزه الششوغ والا يام.1هما هو موضح ف  اإلالحم ) رسىا الحطهير الشزعي 

 :وجذفم نهاًت ول ظىت مالُت للصىذوق  180750 بسد اكص ى مصاريف اغداد املؤشز الاسترشادي 
 
 جحعب ًومُا

 
ا اٌ ظىٍو  ٍس

  :اٌ للجلعت وبحذ ككص ى  0005 مكافات اغظاء مجلس الادارة  ليل كظو معخلل.200000ٍس
 
ا اٌ ظىٍو  ٍس

 :وخم دفوم الشظووم اإلاعوخحلت  70500دفم م لغ ملؼوق وكذسه  الزسىا الزكابية ا. وظخلعم الشظوم جىاظبُا كلوى كوذد اًوام العوىت0 ٍو اٌ ظلودي ظىٍو ٍس

 شهش. 12ول 

 :وظخلعوووم  50000دفوووم م لوووغ ملؼووووق وكوووذسه  رسوووىا وشوووز املػلىموووات غلوووى مىكوووؼ ثوووداول . ا للووواس وشوووش اإلاللومووواث كلوووى موكوووم جوووذاٌو ووواٌ ظووولودي ظوووىٍو ٍس

خم دفم الشظوم اإلاعخحلت ول   شهش. 12الشظوم جىاظبُا كلى كذد اًام العىت0 ٍو

  ال ًوجذ: سىا الاسترادر 

  :ال ًوجذرسىا الاسترداد املبكز 

 :ف وس  مصاريف الحػامل ظوم الخلامل اإلاخلللت بال ُم والششاس كو ؤلاهخخاب ف  ألاظهم العولودًت وظوِخم ؤلافصواح كوً ًخحمل الصىذوق جمُم مصاٍس

ف ف  ملخص ؤلافصاح اإلاال  ف  نهاًت العىت.  جلً اإلاصاٍس

 ف الشظوووم والاحلوواب و ا : ظووِخم جؼ ُلهووا  عووب الالئحووت الخىفُزًووت لظووٍش ت اللُمووت اإلاظووافت  همووا ان جمُووم  رسووىا الظووزيبة الليمووة املظووافة إلاصوواٍس

موووذًش الصوووىذوق بلملُوووت ا دعووواب وعووو ت الظوووٍش ت اإلاعوووخحلت  بموجوووب الشوووشوغ و الا يوووام الصوووىذوق خاطووول  لظوووٍش ت اللُموووت اإلاظوووافت وظوووود ًلووووم 

  وظذاد الظٍش ت الى هُئت الضواة و الذخل.
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 :بيان حىل مكان وكيفية الحصىل غلى مػلىمات إطافية حىل صىدوق الاسخثمار ومسخىداثه)ج( 

م آلاحي: ٌعخؼُم اللمُل الحصٌو كلى مللوماث إطافُت  ٌو صىذوق الاظدثماس ومعدىذاج   كً ػٍش

  :اإلاوكم ؤلالىترووي إلاذًش الصىذوقwww.kasbcapital.sa . 

  د( اظم وكىوان مذًش الصىذوق وبُاهاث الاجصاٌ الخاصت ب  الاجصاٌ كلى هاجف مذًش الصىذوق: هماهو م ين ف  الفلشة(. 

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

 وبياهات الاثصال الخاصة به: اسم وغىىان مدًز الصىدوق )د( 

 :اإلاالُت.ششهت هعب  اسم مدًز الصىدوق 

 :اض  غىىان مدًز الصىدوق اض  395737شاسق الللُا اللام  ص.ب.  –الٍش  اإلاملىت اللشبُت العلودًت. 11372الٍش

 :بياهات الاثصال الخاصة بمدًز الصىدوق 

 . 966-11-2110044هاجف:  -

 . 966-11-210040فاهغ:  -

 

 اسم وغىىان امين الحفظ وبياهات الاثصال الخاصة به:)هو( 

  شة لألظواق اإلاالُت ششهت معاهمت ظلودًت ملفلت سكط اإلااٌ اإلاذفوق باليامل ششهت اٌ ظلودي بترخُص مً هُئت العوق اإلاالُت  500الجٍض ملُون ٍس

خ ) 07076-37سكم  خ بذس مماسظت اللمل ف  22/07/2007بخاٍس اض  20438م .بُاهاث الاجصاٌ الخاصت: ص.ب. 05/04/2008( جاٍس  11455الٍش

 بُت العلودًت هاجفاإلاملىت اللش 

 +966 11 2256000  : اإلاوكم الىتروويwww.aljaziracapital.com.sa 

 

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

 ال ًىؼ م.

 

 

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

