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 اإلااقغ الاؾترقاصي الهىضو١ 

الغثِؿت اإلاٗلىماث ملخو  

الاصوى الخباًً لٗامل الؿٗىصي آي س ي اؽ ام بلىم ماقغ نىضو١   

BLOM MSCI Saudi Arabia Select Min Vol Fund”" 

  (ؤ )

 

ى الاصوى الخباًً لٗامل الؿٗىصي آي س ي اؽ ام بلىم ماقغ نىضو١  .1  ٖام َغح مُغوح مٟخىح اؾدثماعي  نىضو١  َو

  MSCI Saudi Arabia Domestic IMI Islamic Custom Minimum Volatility  ماقغ ؤصاء لخ٣ٗب الاصوى الخباًً لٗامل الؿٗىصي آي س ي اؽ ام بلىم ماقغ نىضو١  ٌؿعى: الاؾدثماع نىضو١  ؤَضاٝ .2

Index  ٗت يىابِ م٘ مخىا٣ٞت ؾٗىصًت ؤؾهم مً ًخ٩ّىن  الظي   ؤلاؾالمُت الكَغ

 اإلا٩ىهت الكغ٧اث ؤؾهم في الهىضو١  اؾدثماعاث ؾختر٦ؼ ؛ اليكُت ٚحر ؤلاصاعة ؤؾلىب ؾُدب٘ الهىضو١  ؤن خُث. جضاو٫  ؾى١  ٖلى اإلاضعحت الؿٗىصًت ألاؾهم في الهىضو١  ؾِؿدثمغ: الاؾدثماع ؾُاؾاث .3

ُت الًىابِ م٘ اإلاخىا٤ٞ  MSCI Saudi Arabia Domestic IMI Islamic Custom Minimum Volatility  Index إلااقغ  .صوعي بك٩ل الخىاػن  اٖاصة ٖملُاث جخم. الكٖغ

ت والاؾتراجُجُاث الهىضو١  في الاؾدثماع َبُٗت بلى بالىٓغ: الهىضو١  في لالؾدثماع الغثِؿت املخاَغ .4 كمل املخاَغة، مً ٖالُت صعحت ٖلى ًىُىي   الهىضو١  في الاؾدثماع بإن ًدبحن له، الاؾدثماٍع  َو

 جغ٦حز مساَغ اإلاهالح، جًاعب مساَغ الهىضو١، في الاؾدثماع ٖىض ألامىا٫ زؿاعة مساَغ ، وللماقغ للهىضو١  الؿاب٤ ألاصاء ًٖ هاقئت مساَغ الاؾدثماع، مساَغ: الحهغ ال اإلاثا٫ ؾبُل ٖلى -طل٪

ا و جضاو٫  ماقغ م٣ابل الاؾدثماعاث  .بالهىضو١  الخانت اإلاٗلىماث مظ٦غة  في بالخٟهُل املخاَغ ط٦غ جم ٢ض و. ٚحَر

 : الؿاب٣ت البُاهاث .5

 ر ؾىىاث وزمـ ؾىىاث: ال الٗاثض ال٨لي لؿىت واخضة وز .1

            

 

 

 

 

 

ت ل٩ل مً الؿىىاث الٗكغ اإلاايُت:  .2  احمالي الٗاثضاث الؿىٍى

 

 

 

 
ش بوكاء الهىضو١ بلى جهاًت الؿىت. 2017*ألاصاء في                                                       مً جاٍع

 

 ؤصاء نىضو١ الاؾدثماع باإلا٣اعهت م٘ اإلااقغ الاؾترقاصي ٖلى مضاع الؿىىاث الخمـ اإلاايُت ؤو مىظ الخإؾِـ:  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٘ ألاعباح ٖلى مضاع الؿىىاث اإلاالُت الثالر  اإلاايُت: ال ًىحض .4 ش جىَػ  جاٍع

غالهىضو١  بإن  مضًغالهىضو١  ًُٟض .5 إل مخاخت ج٣اٍع  .الهىضو١  إلاضًغ الال٨ترووي اإلاى٢٘ زال٫ مً الجمُ٘ اَل

 

 

 

 

 

 

 

 خمس سىىاث 

(2019-2014) 

 ثالث سىىاث 

(2019-2016) 

 سىت 

(2019) 

 أداء الصىدوق  %13.77 ال ًىحض  ال ًىحض  

2017 2018 2019 

 الصىدوق أداء  13.77% 8.41% 0.14%- 

 املؤشر الاسترشاديأداء  15.35% 9.65% 0.18%-



 جإقحر الٗمُل:____________________

 

 

 

 

  وألاحٗاب والٗمىالث الخضماث م٣ابل (ب )

٣ت الاخدؿاب الىن٠  ال٣ُمت و ٍَغ

 مً نافي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١  %1 عؾم الاصاعة
ً
ا   -ؾىٍى

ً
ا  و جضٞ٘ قهٍغ

ً
 .جددؿب ًىمُا

 .جًاٝ الى مبلٜ الاقترا٥ مباقغة  -مبلٜ ؤلاقترا٥  مً بحمالي %0.5 عؾم الاقترا٥

  50 عؾىم الخٗامل الخانت بإمحن الحٟٔ
ً
ا ا٫ ؾٗىصي ل٩ل ٖملُت جسهم مً الهىضو١،  جددؿب م٘ ٧ل ٖملُت و جضٞ٘ قهٍغ  .ٍع

ت ًخدملها مضًغ الهىضو١  عؾىم ؤمحن الحٟٔ  عؾىم ؾىٍى

ت ًخدملها مضًغ الهىض عؾىم اإلاضًغ الاصاعي   و١ عؾىم ؾىٍى

ت ًخدملها مضًغ الهىضو١  عؾىم  مغاح٘ الحؿاباث  عؾىم ؾىٍى

ت ًخدملها مضًغ الهىضو١  عؾىم اإلااقغ الاؾترقاصي  عؾىم ؾىٍى

٠ و الٗمىالث التي جىُب٤ ٖلحها الالثدت ال٢خُإ بت ال٣ُمت اإلاًاٞت ،ؾٝى جسً٘ الغؾىم و اإلاهاٍع بت ال٣ُمت  مالخٓت: بمىحب الالثدت الخىُٟظًت لًٍغ ٤ اإلاًاٞتيٍغ   .اإلاٗىُت الجهاث جدضصَا التي اليؿب ٞو

٤ ًٖ مؿدىضاجه و بالهىضو١  اإلاخٗل٣ت اإلاٗلىماث ٖلى الحهى٫  للٗمُل ًم٨ً (ج ) ض ٖلى الهىضو١  مضًغ مغاؾلت ٦ظل٪ ًم٨ً. لخضاو٫  الال٨ترووي اإلاى٢٘ ؤو الهىضو١  إلاضًغ الال٨ترووي اإلاى٢٘ ٍَغ  البًر

٤ ؤًٖاء ؤخض م٩اإلات ؤو الال٨ترووي   الهىضو١  اصاعة ٍٞغ
ً
 .الهىضو١  بمضًغ الخام الال٨ترووي اإلاى٢٘ ٖلى اإلاىضحت الخٟانُل ٖبر َاجُٟا

 

 

 :الهىضو١  مضًغ ٖىىان و اؾم (ص )

 

 الؿٗىصًت لالؾدثماع بلىم قغ٦ت 

٤ ،3 َاب٤ ألاولى بىاًت اى ،8151 ب.م ٞهض، اإلال٪ ٍَغ  الؿٗىصًت الٗغبُت اإلامل٨ت ،11482 الٍغ

 .966-11-4949551 ع٢م ٞا٦ـ ،966-11-4949555 ع٢م َاج٠:  الهىضو١  بمضًغ الخانت الاجها٫ بُاهاث

 

 : الحٟٔ ؤمحن ٖىىان و اؾم (ٌ )

 املحضوصة الؿٗىصًت الٗغبُت س ي بي ؤؽ بحل قغ٦ت

اى 9084 ب.م  الؿٗىصًت الٗغبُت اإلامل٨ت ،11413 الٍغ

 .966-11-2992348 ع٢م ،ٞا٦ـ966-11-2992065 ع٢م: الحٟٔ بإمحن الخانت الاجها٫ بُاهاث 

 

 ًىُب٤ ال: اإلاىٕػ اؾم (و )

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جإقحر الٗمُل:____________________

 اإلاٗلىماث مظ٦غة

 الاصوى الخباًً لٗامل الؿٗىصي آي س ي اؽ ام بلىم ماقغ نىضو١ 

BLOM MSCI Saudi Arabia Select Min Vol Fund”" 

 الاصوى الخباًً لٗامل الؿٗىصي آي س ي اؽ ام بلىم ماقغ نىضو١ : الاؾدثماع نىضو١  اؾم (ػ )

ى  ٖام َغح مُغوح مٟخىح اؾدثماعي  نىضو١  َو

 الؿٗىصًت لالؾدثماع بلىم قغ٦ت :الهىضو١  مضًغ اؾم (ح )

 الؿٗىصًت الٗغبُت س ي بي ؤؽ بحل قغ٦ت  :الحٟٔ ؤمحن اؾم (ٍ )

  م 02/05/2017 اإلاىا٤ٞ َـ 07/08/1438  في اإلاٗلىماث مظ٦غة بنضاع جم (ي )

ا٦ض الهىضو١  مضًغ ٣ًغ (٥ )  الاؾدثماع نىاص٤ً الثدت ألخ٩ام مُاب٣ت اإلاٗلىماث مظ٦غة ؤن ٍو

 بجمُ٘ وصحُذ ٧امل اٞهاح ٖلى جدخىي  وؤجها اإلاالُت الؿى١  َُئت مً اإلاٗخمضة و املحضزت

ت الح٣اث٤ ٍغ  الاؾدثماع بهىضو١  ٖال٢ت طاث الجَى

ً هىصح (٫ ) اث ب٣غاءة اإلاؿدثمٍغ همها اإلاٗلىماث مظ٦غة مدخٍى اث ٞهم حٗظع خا٫ وفي. ٞو  مدخٍى

 منهي مؿدكاع بمكىعة باألزظ هىصح اإلاٗلىماث، مظ٦غة

 

خدمل. ٖلحها اإلاىا٣ٞت وجمذ الهىضو١  بصاعة مجلـ ٢بل مً اإلاٗلىماث مظ٦غة عوحٗذ (ؤ )  مضًغ ٍو

 ص٢ت ًٖ اإلاؿاولُت ٧امل ومىٟغصًً مجخمٗحن الهىضو١  بصاعة مجلـ وؤًٖاء الهىضو١ 

 الهىضو١  بصاعة مجلـ ؤًٖاء ًا٦ض و ٣ًغ ٦ما. اإلاٗلىماث مظ٦غة في الىاعصة اإلاٗلىماث وا٦خما٫

 ًا٦ضون  و ٣ًغون ٦ما اإلاٗلىماث، مظ٦غة في الىاعصة اإلاٗلىماث ا٦خما٫ و بصحت الهىضو١  ومضًغ

 .مًللت ٚحر اإلاٗلىماث مظ٦غة في الىاعصة البُاهاث و اإلاٗلىماث ؤن ٖلى

غح الاؾدثماع نىضو١  جإؾِـ ٖلى اإلاالُت الؿى١  َُئت وا٣ٞذ (ب )  ؤّي  الهُئت جخدمل ال. وخضاجه َو

اث ًٖ مؿاولُت  وجسلي ا٦خمالها، ؤو بض٢تها ًخٗل٤ جإ٦ُض ؤّي  حُٗي وال اإلاٗلىماث، مظ٦غة مدخٍى

 اإلاٗلىماث مظ٦غة في وعص ٖما جيخج زؿاعة ؤّي  ومً ٧اهذ، مهما مؿاولُت ؤي مً نغاخت هٟؿها

خماص ًٖ ؤو  حضوي  بكإن جىنُت ؤّي  اإلاالُت الؿى١  َُئت حُٗي وال. مجها حؼء ؤّي  ٖلى الٖا

 باالؾدثماع جىنُتها الهىضو١  جإؾِـ ٖلى مىا٣ٞتها حٗني وال ٖضمه مً الهىضو١  في الاؾدثماع

 ؤن ٖلى وجا٦ض اإلاٗلىماث، ومظ٦غة وألاخ٩ام الكغٍو في الىاعصة اإلاٗلىماث صحت جإ٦ُض ؤو ُٞه

 .ًمثل مً ؤو للمؿدثمغ ٌٗىص الهىضو١  في الاؾدثماع ٢غاع

 نىضو١  ؤهه ٖلى الاصوى الخباًً لٗامل الؿٗىصي آي س ي اؽ ام بلىم ماقغ نىضو١  اٖخماص جم (ج )

ُت اإلاٗاًحر م٘ مخىا٤ٞ اؾدثماع ُت الغ٢ابت لجىت ٢بل مً اإلاىحؼة الكٖغ  MSCI إلااقغاث الكٖغ

 .للهىضو١  الاؾدثماعي  املجا٫ ًدضص والظي الاؾالمُت

 (MSCI) أي س ي اس ام شرلت قبل مً جىىيه

اًخه، ًخم لم الهىضو١  بن ٣ه ؤو بُٗه جإًُضٍ، ٖع  مً ؤي ؤو MSCI INC. (“MSCI”) قغ٦ت ٢بل مً حؿٍى

زغ َٝغ ؤي ؤو اإلاٗلىماث، مؼوصي مً ؤي ؤو لها، الخابٗت الكغ٧اث
ّ
 بخجمُ٘، نلت طاث ؤو في مكاع٥ ا

غاٝ" بحماال بلحهم اإلاكاع MSCI ٫ ماقغ ؤي زل٤ ؤو خىؾبت  ماقغ ؤؾماءMSCI  ب نلت طاث ألَا

MSCI ٫ زضمت ٖالمت هي MSCI  قغ٦ت ٢بل مً جغزُهها جم و٢ض لها الخابٗت الكغ٧اث مً ؤي ؤو 

غاٝ مً ؤي ٌُٗي لً. مُٗىت ألَضاٝ إلؾخسضامها الؿٗىصًت لإلؾدثماع بلىم  MSCI ب نلت طاث ألَا

دت يماهاث، ؤو جمثُل ؤي   ٦ُان ؤو شخو ؤي وؤو الهىضو١  َظا ؤصحاب ؤو إلاهّضع يمىُت، ؤو نٍغ

 ٢ضعة ؤو زام بك٩ل الهىضو١  َظا في ؤو ٖام بك٩ل الهىاص٤ً في الاؾدثماع بجضوي  ًخٗل٤ ُٞما آزغ

 ماهذ هي لها الخابٗت الكغ٧اث ؤو MSCI . الهلت طاث ألاؾهم ؾى١  ؤصاء جدب٘ ٖلى  ٫MSCI ماقغ ؤي

ت، الٗالماث لبٌٗ للترزُو الماث الخجاٍع ت وألاؾماء الخضمت، ٖو  التي MSCI وماقغاث الخجاٍع

 ؤو ؤصحابه ؤو مهّضٍع ؤو الهىضو١  َظا ًٖ الىٓغ بهٝغ MSCI قغ٦ت وجدؿبها ججمٗها جدضصَا،

غاٝ مً ؤي لضي لِـ.  آزغ ٦ُان ؤو شخو ؤي   بٗحن باألزظ التزام ؤي  MSCIب نلت طاث ألَا

خباع ً ؤو جدضًض في آزغ ٦ُان ؤو شخو ؤي ؤو الهىضو١  َظا ؤصحاب ؤو مهّضع اخخُاحاث الٖا  ج٩ٍى

غاٝ مً ؤي ج٩ىن  لً .MSCI ماقغاث خؿاب ؤو  في مكاع٦ت ؤو ًٖ، مؿاولت  MSCIب نلت طاث ألَا

 ؤو اإلاٗاصلت اخدؿاب ؤو جدضًض ًٖ ؤو الهىضو١، في ؤلا٦خخاب حجم ؤو الؿٗغ ؤو الخى٢ُذ جدضًض

خباع بٗحن ألازظ غاٝ مً ألي لِـ طل٪، ٖلى ٖالوة. الهىضو١  اؾترصاص ام٩اهُت الٖا  نلت طاث ألَا

 آزغ ٦ُان ؤو شخو ؤي ؤو الهىضو١  َظا ألصحاب ؤو للمهضع مؿاولُت ؤو التزام ؤي MSCIب

٤ ؤو بصاعة، ًٖ مؿاو٫  .الهىضو١  َظا ٖغى ؤو حؿٍى

لى م ٖو  مً MSCI ماقغاث بةخدؿاب ؤو بةصعاج جخٗل٤ مٗلىماث ٖلى ؾخدهل MSCI ؤن مً الٚغ

ا مهاصع غاٝ ٞةن مىزى٢ت، MSCI حٗخبَر  ص٢ت ؤو ؤنالت، جًمً ؤو جخٗهض لً MSCIب نلت طاث ألَا

غاٝ مً ؤي جخٗهض لً. اإلااقغ في اإلاخًمىت البُاهاث مً ؤي ؤو MSCI ماقغ ؤي ا٦خما٫ ؤو  طاث ألَا

  ،MSCIب نلت
ً
 الجهت ٢بل مً ٖلحها الحهى٫  ؾِخم التي بالىخاثج ًخٗل٤ ُٞما" يمىُا ؤو" نغاخت

 MSCI ماقغ ؤي اؾخسضام ًٖ آزغ ٦ُان ؤو شخو ؤي ؤو الهىضو١، ناخب للهىضو١، اإلاهضعة

 مؿاولُت ؤي MSCIب الهلت طاث ألاَغاٝ مً ؤي جخدمل لً. اإلااقغ في اإلاخًمىت البُاهاث مً ؤي ؤو

 في اإلاخًمىت البُاهاث مً ؤي ؤو MSCI ماقغ بإي ًخٗل٤ ُٞما اه٣ُإ ؤو ؾهى، ؤزُاء، ؤي ًٖ

غاٝ مً ؤي حُٗي لً طل٪، ٖلى ٖالوة. اإلااقغ دت يماهاث ؤي MSCIب الهلت طاث ألَا  ؤو نٍغ

، ؤي مً يمىُت   وجدىهل هٕى
ً
ج  ًٖ مؿاولُاتها ًٖ" نغاخت  ماقغ ب٩ل ًخٗل٤ ُٞما وجُاب٤ جغٍو

MSCI مً ؤي جخدمل لً ألاخىا٫ مً خا٫ ؤي في ؾب٤، مما ؤي في الحض بضون . به مخًمىت بُاهاث وؤي 

غاٝ  ٣ٖابُت ؤو زانت ؤو مباقغة ٚحر ؤو مباقغة ؤيغاع ؤي ًٖ مؿاولُت ؤي MSCIب نلت طاث ألَا

ا جم لى ختى( ألاعباح زؿاعة طل٪ في بما) ؤزغي  ؤيغاع ؤي ؤو جبُٗت ؤو  مثل خضور بةم٩اهُت بزُاَع

غ. ألايغاع َظٍ
ّ
 مً آزغ، ٦ُان ؤو شخو ؤي ؤو الهىضو١  في م٨خدب ؤو باج٘، ؤو مكتري، ؤي ٖلى ًدٓ

ت، الٗالماث الى ؤلاقاعة ؤو اؾخسضام الماث الخجاٍع ت وألاؾماء الخضمت، ٖو  MSCIب الخانت الخجاٍع

اًت، لٛغى ٤ ؤو جإًُض ؤو ٖع  ال ألاخىا٫ ٧ل في. اإلاىا٣ٞت وؤزظ MSCI مغاحٗت صون  الهىضو١  َظا حؿٍى

 مً مؿب٤ زُي بطن ٖلى الحهى٫  صون  MSCI م٘ اهخماء بإي اإلاُالبت ٦ُان ؤو شخو ألي ًجىػ 

.MSCI 

 املصطلحاث

 مً مغزهت م٣ٟلت مؿاَمت قغ٦ت وهي الؿٗىصًت، لالؾدثماع بلىم قغ٦ت ٌٗني ":الصىدوق  مدير"

 08094-37 ع٢م جغزُو بمىحب لخىُٓمها وزايٗت اإلاالُت الؿى١  َُئت

 مً مغزهت مؿاَمت قغ٦ت وهي للهىضو١  الاصاعي  اإلاضًغ و الحٟٔ زضمت مؼوص HSBC“ :شرلت"

 05008-37 ع٢م جغزُو بمىحب لخىُٓمها وزايٗت الهُئت مجلـ

 َُئت ًٖ الهاصعة لهم اإلاغزو ألاشخام الثدت بمىحب له مغزو شخو  ":الاداري  املدير"

ت اإلاؿاثل ًٖ - ؤلاصاعة ملجلـ الٗام ؤلاقغاٝ جدذ - ومؿاو٫ اإلاالُت الؿى١   و للهىضو١، ؤلاصاٍع

 ؤؾٗاع وج٣ُُم خؿاب و الهىضو١  وخضاث وإؾترصاص بقترا٥ بحغاءاث و الهىضو١، خؿاباث مؿ٪

 .الهىضو١  لىخضاث الهاُٞت ألانى٫ 

 َُئت ًٖ الهاصعة لهم اإلاغزو ألاشخام الثدت بمىحب له مغزو شخو ":الحفظ أمين"

 املحضوصة، الؿٗىصًت الٗغبُت س ي بي ؤؽ بحل قغ٦ت: َى و الحٟٔ ؤمحن بمهام لل٣ُام اإلاالُت الؿى١ 

اى 9084 ب.م  الؿٗىصًت الٗغبُت اإلامل٨ت ،11413 الٍغ

٤ الُٟهلُت، بغج ًىوٜ، آهض بًغوؿذ :“الحساباث مراجؼ" اى ،2732 ب.م ٞهض، اإلال٪ ٍَغ  الٍغ

 .الؿٗىصًت الٗغبُت اإلامل٨ت ،11461

 وكغ و ونُاهت لحؿاب ٢ىاٖض وي٘ ًٖ اإلاؿاولت الجهت) اإلااقغ زضمت مؼوص MSCI": شرلت"

 اإلااقغ

 مً مكخ٤ ماقغ َى  MSCI IMI Islamic Custom Minimum Volatility Index ”:مؤشر"

 اإلااقغ مً ؤؾهم ُٖىت مً ًخ٩ىن  .MSCI Saudi Arabia Domestic IMI Index ؤي س ي بؽ بم ماقغ

ها في جخمحز التي ألاؾاس ي ا ًخم والتي ؤصوى مُل٣ت ج٣لب بضعحت مجمٖى  الًىابِ يمً ازخُاَع

 . MSCI قغ٦ت ٢بل مً اإلاٗخمضة

 مدضص ماقغ جدب٘ الغثِس ي الاؾدثماعي  َضٞه ٌكمل ٖام نىضو١ ": املؤشر صىدوق "



 جإقحر الٗمُل:____________________

ت وؿبت": الاهحراف وسبت"  وؿبت ٢ُاؽ ًخم. اإلااقغ ًٖ الهىضو١  ملحٟٓت ألاصاء اهدغاٝ جمثل مئٍى

 اإلااقغ في مثُله م٣ابل الهىضو١  ٖاثض بحن للٟغ١  الاهدغاٝ ٖامل باؾخسضام الاهدغاٝ

 .اإلاخى٢ٗت ال٣ُمت خى٫  اإلام٨ىت لل٣ُم الاخهاجي الدكدذ م٣ُاؽ َى ما لُٗىت الخباًً ":جبايً"

 م٩ىهاث وؿب بٖاصة بهضٝ ججغي  التي الاؾدثماعاث بُ٘ ؤو قغاء ٖملُت ون٠ ":جىازن  اغادة"

ت املحٟٓت  ) اإلاؿتهضٞت اليؿب بلى الاؾدثماٍع
ً
 .اإلااقغ ؤصاء ملحا٧اة الٗملُت َظٍ تهضٝ و(. للماقغ جبٗا

م و اؾدثماع ؤمىاء ماؾؿاث، ٧الح٩ىمت،) ٢اهىهُت حهت َى اإلاهضع ":مصِدر"  ًٖ مؿاولت( ٚحَر

غ، ٘ جمىٍل بهضٝ للٗمىم اإلاالُت ألاوعا١ بُ٘ و حسجُل جٍُى  .مكاَع

 ؤوػان بخدب٘ الهىضو١  مضًغ ُٞه ٣ًىم اصاعة ؤؾلىب َى ":باالسدثمار اليشطت غير الادارة أسلىب"

 اإلااقغ َظا ؤصاء مدا٧اة بهضٝ مٗحن ماقغ م٩ىهاث

 ألانى٫  ٢ُمت نافي خؿاب و ألانى٫  ٢ُمت نافي ٢ُمت جدضًض ُٞه ًخم ًىم ؤي ":الخقىيم يىم"

 .للىخضة

ى ":الخػامل يىم"  خؿب حٗامل ٦ُىم الهىضو١  مضًغ ًدضصٍ آزغ ٖمل ًىم ؤي ؤو/و ٖمل ًىم ٧ل َو

ى اإلاُل٤، ج٣ضًٍغ ا و الىخضاث في الاقترا٥ جىُٟظ ُٞه ًخم الظي الُىم َو  و اؾترصاصَا ؤو بنضاَع

ُت للُلباث باليؿبت طل٪ و الٗال٢ت، طاث ؤلاحغاءاث اؾخ٨ما٫ و بلٛائها،  التي و للكغٍو اإلاؿخٞى

٣ضم
ُ
ض   في ج   3:00 الؿاٖت الجهاجي ؤ٢هاٍ مٖى

ً
 .اإلاٗني الخٗامل ًىم ٌؿب٤ الظي الُىم مً ٖهغا

 ٖلى بىاء واملحؿىبت الىاخضة للىخضة الى٣ضًت ال٣ُمت حٗني ":الىحدة سػر" أو" أصىل  قيمت صافي"

  للهىضو١  الاصاعة جدذ ألانى٫  ٢ُمت
ً
 ال٣اثمت الىخضاث ٖضص ٖلى وم٣ؿىمت الالتزاماث مجها مسهىما

 :الاسدثمار صىدوق  .6

  :الهىضو١  اؾم (ؤ )

   الاصوى الخباًً لٗامل الؿٗىصي آي س ي اؽ ام بلىم ماقغ نىضو١ 

ش (ب )   :وؤخ٩ام الكغٍو بنضاع جاٍع

 ، وجم جدضًثها في   َـ 22/06/1438 اإلاىا٤ٞ م 21/03/2017 في وألاخ٩ام الكغٍو وكغة بنضاع جم

ش  م15/06/2020 اإلاىا٤ٞ   23/10/1441ٌجاٍع

ش (ج ) غح الهىضو١  جإؾِـ ٖلى الهُئت مىا٣ٞت جاٍع  :وخضاجه َو

غح الهىضو١  جإؾِـ ٖلى اإلاالُت الؿى١  َُئت وا٣ٞذ ش في وخضاجه َو  اإلاىا٤ٞ م 21/03/2017 جاٍع

 َـ 1438/06/22

  :الهىضو١  مضة (ص )

 )اإلاضة مدضص ٚحر) مٟخىح اؾدثماعي  نىضو١ 

 :الهىضو١  ٖملت (ٌ )

ا٫ هي الهىضو١  ٖملت لها ؾِخم ؤزغي  بٗملت اقترا٥ َلباث اؾخالم خا٫ في و الؿٗىصي الٍغ  الى جدٍى

ا٫  .الؿى١  في الؿاثض الؿٗغ خؿب الؿٗىصي الٍغ

 : وممارساجه الاسدثمار سياساث .7

ت ألاَضاٝ (ؤ )  :للهىضو١  الاؾدثماٍع

 

 MSCI  ماقغ ؤصاء لخ٣ٗب  الاصوى الخباًً لٗامل الؿٗىصي آي س ي اؽ ام بلىم ماقغ نىضو١  ٌؿعى

Saudi Arabia Domestic IMI Islamic Custom Minimum Volatility  Index  مً ًخ٩ّىن  الظي 

ٗت يىابِ م٘ مخىا٣ٞت ؾٗىصًت ؤؾهم  .ؤلاؾالمُت الكَغ

  :ؤؾاس ي بك٩ل ٞحها الهىضو١  ٌؿدثمغ ؾٝى التي اإلاالُت ألاوعا١ هٕى (ب )

 الهىضو١  إلاضًغ ًم٨ً ٦ما.  جضاو٫  ؾى١  ٖلى اإلاضعحت الؿٗىصًت ألاؾهم في الهىضو١  ؾِؿدثمغ

ض ال بما الاخخٟاّ  .الاؾترصاص َلباث لخُُٛت الى٣ض في الهىضو١  ؤنى٫  مً% 5 ًٖ ًٍؼ

 :الاؾدثماع لتر٦حز ؾُاؾت (ج )

 إلااقغ واإلا٩ىهت جضاو٫  ؾى١  ٖلى اإلاضعحت الؿٗىصًت الكغ٧اث ؤؾهم في الهىضو١  اؾدثماعاث ؾختر٦ؼ 

  MSCI Saudi Arabia Domestic IMI Islamic Custom Minimum Volatility  ؤي س ي بؽ بم

Index  ُت الًىابِ م٘ اإلاخىا٤ٞ  .الكٖغ

بُ٘ ٌكتري  ؤن ًدخمل التي اإلاالُت ألاوعا١ ؤؾىا١ (ص )  :اؾدثماعاجه ٞحها الهىضو١  ٍو

 يمً ج٩ىن  ؤن ٖلى جضاو٫  ؾى١  ٖلى اإلاضعحت الكغ٧اث ؤؾهم وبُ٘ بكغاء الهىضو١  مضًغ ؾ٣ُىم 

 MSCI Saudi Arabia Domestic IMI Islamic Custom  ؤي س ي بؽ بم ماقغ) الاؾدثماعي  املجا٫

Minimum Volatility  Index) ٗت ؤخ٩ام م٘ اإلاخُاب٤  .الكَغ

 اجساط بٛغى اؾخسضامها الهىضو١  إلاضًغ ًم٨ً التي وألاصواث وألاؾالُب اإلاٗامالث ؤهىإ (ٌ )

ت ٢غاعاث   :الاؾدثماع لهىضو١  الاؾدثماٍع

 MSCI Saudi Arabia Domestic IMI Islamic  ماقغ ؤصاء ًمازل ؤصاء جد٤ُ٣ بلى الهىضو١  حهضٝ

Custom Minimum Volatility  Index ٠ الغؾىم خؿم ٢بل  ؤلاهدغاٝ وؿبت ج٣لُو م٘ واإلاهاٍع

 ٚحر بؾدثماع بؾتراجُجُت بجبإ ٖبر وطال٪ مم٨ً خض ؤصوى بلى اإلااقغ َظا وؤصاء الهىضو١  ؤصاء بحن

 ٢غاع بن. اإلااقغ في اليؿب اؾهمها وؿب ج٣اعب ألاؾهم مً ؾلت في ؤلاؾدثماع زال٫ مً وكُت

 في ؾُإزظ(  َب٣ُت مٗاًىت) مجها حؼء في ؤو اإلااقغ م٩ىهاث ٧اٞت في الى٣ضًت الخض٣ٞاث بؾدثماع

خباع ت املحٟٓت في الخُٛحر ؤن ؤلٖا  اإلااقغ م٩ىهاث في الخُٛحراث ؤو الىػن بٖاصة و للهىضو١  الاؾدثماٍع

  جازغ الخٗامل في ج٩ال٠ُ وكىء بلى جاصي
ً
 َظٍ إلاثل ًسً٘ ال الظي باإلااقغ م٣اعهت اصاثه ٖلى ؾلبا

اث   .والخ٩ال٠ُ اإلاهغٞو

 بٖاصة و٢ذ هٟـ في ألا٢ل ٖلى ؾىىي  عب٘ ؤؾاؽ ٖلى الهىضو١  ؤنى٫  ؤوػان مغاحٗت جخم ؾٝى

 ؤي في الكغ٧اث بحغاءاث بؿبب البُيُت الٟترة زال٫  مىاػهت بٖاصة جخم ٢ض ٦ما. اإلااقغ م٩ىهاث جىاػن 

ت املحٟٓت في مكمىلت مالُت ؤوعا١  ؤن ًجىػ  و.  والاؾترصاص الاقترا٥ ٖملُاث بؿبب ؤو الاؾدثماٍع

   .الخىاػن  بٖاصة مغخلت زال٫ الىخضاث واؾترصاص بنضاع لٗملُت ما٢ذ بة٣ًاٝ الهىضو١  ٣ًىم

 : الهىضو١  اؾدثماعاث يمً بصعاحها ًم٨ً ال التي اإلاالُت ألاوعا١ ؤهىإ (و )

 .ألاخ٩ام و الكغٍو في ط٦ٍغ جم ما ؾىي  ؤزغي  مالُت ؤوعا١ ؤي في باالؾدثماع الهىضو١  مضًغ ٣ًىم لً

 :الاؾدثماع ٢ُىص (ػ )

 نىاص٤ً الثدت  جٟغيها التي والحضوص بال٣ُىص للهىضو١  اصاعجه زال٫ ملتزم بإهه الهىضو١  مضًغ ًُٟض

 .اإلاٗلىماث ومظ٦غة الهىضو١  وؤخ٩ام وقغٍو ؤلاؾدثماع

 اؾدثماع نىاص٤ً ؤو نىضو١  وخضاث في الهىضو١  ؤنى٫  اؾدثماع ُٞه ًم٨ً الظي الحض (ح )

ا  :آزغون نىاص٤ً مضًغو  ؤو مضًغالهىضو١  ًضًَغ

 .ازغ اؾدثماع نىضو١  وخضاث في الهىضو١  ؤنى٫  الهىضو١  مضًغ ٌؿدثمغ لً 

  :الا٢تراى نالخُاث (ٍ )

 ؤنىله ٢ُمت نافي مً٪ 10 وؿبخه ما الٗام الهىضو١  ا٢تراى ًخجاوػ  ؤن ًجىػ  ال •

 :الاؾترصاص َلباث لخىُٟظ لال٢تراى باليؿبت



 جإقحر الٗمُل:____________________

 لخىُٟظ ٧اُٞت بؿُىلت لالخخٟاّ الالػمت الجهىص حمُ٘ بظ٫ الهىضو١  مضًغ ٖلى -

 .الاؾترصاص َلباث

 َلباث لخىُٟظ املخهو الهىضو١  خؿاب في اإلاخىاٞغة ألامىا٫ ٧اهذ بطا -

 .الُلباث جل٪ لخُُٛت ٣ًترى ؤن الهىضو١  إلاضًغ ُٞجىػ  ٧اُٞت، ٚحر الاؾترصاص

 ٖلحها اإلاىهىم% 10ا٫ ليؿبت الاؾترصاص َلباث لخىُٟظ الا٢تراى ًسً٘ ال -

 .ؤٖالٍ

لى الحض (ي )  :هٓحر َٝغ ؤي م٘ للخٗامل ألٖا

 الهىضو١  خٟٔ ؤمحن بهٟخه الؿٗىصًت الٗغبُت س ي بي ؤؽ بحل قغ٦ت: الىٓحر الُٝغ

لى الحض ان  اإلاىحىصاث ٖلى ؾ٣ُخهغ  الؿٗىصًت الٗغبُت س ي بي ؤؽ بحل قغ٦ت م٘ للخٗامل ألٖا

  و٢ذ ؤي في للهىضو١  الى٣ضًت

 :الهىضو١  مساَغ إلصاعة الهىضو١  مضًغ ؾُاؾت بُان (٥ )

 :الخالي الك٩ل ٖلى الهىضو١  لها ًخٗغى التي الاؾاؾُت املخاَغ جدضًض ًم٨ً

 الا٢خهاصًت بالٗىامل الهىضو١  اؾدثماعاث جإزغ: الا٢خهاصًت املخاَغ •

 املخاَغ الي باالياٞت الؿى١  في ألاؾهم ؤؾٗاع ج٣لب مساَغ: اإلاالُت الؿى١  مساَغ •

حر اإلاىخٓمت  اإلاىخٓمت ٚو

 اؾخدىاطٍ حغاء مً الهىضو١  لها ًخٗغى التي املخاَغ: اإلاالُت ألاوعا١ مهضعي  مساَغ •

 اإلاضعحت الكغ٧اث اؾهم ٖلى

 مدضوص ٖضص في الهىضو١  اؾدثماعاث جغ٦ؼ اخخما٫ ًٖ الىاججت املخاَغ: التر٦حز مساَغ •

ً مً  اإلاهضٍع

 ؤوػان ج٨غاع زال٫ مً املحضص اإلااقغ اصاء ًىاػي  اصاء مؿخىي  جد٤ُ٣ َى الهىضو١  َضٝ ان بما

 ًدب٘ الهىضو١  ان وبما مم٨ً، خض ؤصوى الى اإلااقغ وبحن بِىه الاهدغاٝ وؿبت ج٣لُو م٘ م٩ىهاجه

ت املخاَغ ٞان وكُت، ٚحر اؾدثماع اؾتراججُت ُّ  ٢ابلت لِؿذ مساَغ هي ؤٖالٍ اإلاظ٧ىعة الغثِؿ

 .لإلصاعة

 :هي ادارتها يمكً التي الرئيسّيت املخاطر

 الاهدغاٝ مساَغ

 وكىء في جدؿبب ٢ض الهىضو١  ًدبٗه الظي اإلااقغ جىاػن  وإٖاصة الهىضو١  اؾدثماعاث في الخٛحراث ان

 بىا٢٘ ؾِىسٌٟ الهىضو١  وخضاث في الاؾدثماع ٖلى الٗاثض احمالي ان ٦ما. الٗام ألاصاء في ٞغو٢اث

٠ وحىص  ألاوعا١ في للخضاو٫  اه٣ُإ ؤو ما٢ذ حٗل٤ُ ؤي خا٫ وِفي. اإلااقغ بها ًخإزغ ال وج٩ال٠ُ مهاٍع

 مدٟٓت جىاػن  اٖاصة ؤلام٩ان في ٩ًىن  ال ٣ٞض الؿى١، اه٣ُإ خا٫ في ؤو للماقغ اإلا٩ىهت اإلاالُت

 .اإلااقغ م٩ىهاث ؤوػان م٘ لخخُاب٤ الهىضو١  اؾدثماعاث

ت الٗىامل ُّ  مضًغ ب٣ُام جخٗل٤ اإلاخب٘ اإلااقغ م٘ م٣اعهت الهىضو١  اصاء في اهدغاٝ جىلض ٢ض التى الغثِؿ

ت الخىاػن  اٖاصة هدُجت ٧اهذ ان وقغاء بُ٘ ٖملُاث بةحغاء الهىضو١   ٢بل مً اإلااقغ إلا٩ىهاث الضوٍع

 ٞان طل٪ الى باالياٞت. للىخضاث والاؾترصاص الا٦خخاب ٖملُاث هدُجت ؤو اإلااقغ زضمت مؼّوص

ض ٢ض مما الى٣ضًت الؿُىلت مً مدضوصة بيؿبت ًدخٟٔ ؾٝى الهىضو١   .الاهدغاٝ َامل مً ًٍؼ

 ألاؾهم مً اإلاُلىبت ال٨مُاث وقغاء لبُ٘ بحغاءاث اجساط بىاؾُت جخم الاهدغاٝ مساَغ بصاعة ان

 
ً
غة للمٗلىماث اؾدىاصا  :الخالُت الحاالث في اإلاخٞى

 :اإلااقغ وؤوػان م٩ىهاث حٗضًل ٖىض

ش ٖىض إل ًخم اإلااقغ، مغاحٗت جاٍع  بىاء ؾُاؾت ًٖ جيخج التي وألاوػان اإلا٩ىهاث في الخٛحراث ٖلى الَا

ا ٞىع  اإلاٗخمضة اإلااقغ ا ؤو بُٗها ًخىحب التي ألاؾهم ٦مُاث وجددؿب نضوَع  ًخم ان ٖلى قغاَئ

خباع بٗحن ألازظ م٘ ؤلام٩ان، ٢ضع الؿى١  ب٢ٟا٫ ؤؾٗاع ج٣اعب ؤؾٗاع ٖلى الؿى١  في جىُٟظَا  الٖا

غة ألاؾهم ؾُىلت  .والكغاء البُ٘ ؤوامغ جىُٟظ و٧لٟت اإلاخٞى

 :الهىضو١  خهو في والاؾترصاص الا٦خخاب ٖىض

 جٟا٢م الى الا٦خخاباث و الاؾترصاصاث نافي ًٖ الىاجج الهىضو١  الى ؤو مً الى٣ضي الخض٤ٞ ًاصي

خباع بٗحن ازظٍ ٖضم خا٫ في الاهدغاٝ  ؤي ٖلُه، ٧اهذ ما الى الهىضو١  م٩ىهاث في ألاوػان وإٖاصة الٖا

بت  .اإلااقغ ج٩ّىن  التي جل٪ مً ؤلام٩ان ٢ضع ٢ٍغ

 ٢غاع ًخسظ الهىضو١  في اإلا٩ىهاث ؤوػان ٖلى جازحٍر ومضي الى٣ضي الخض٤ٞ حجم وخؿب الٛاًت لهظٍ

ت والكغاء البُ٘ ٖملُاث بةحغاء اصة الخٗامل ًىم في الًغوٍع  .الخىاػن  إٖل

خماص ًم٨ً بًجابي، الخٗامل ًىم في  الى٣ضي الخض٤ٞ نافي ٧ان خا٫ في  الى٣ضًت الؿُىلت ٖلى الٖا

 وعوص ٞىع  اإلاُلىبت ألاؾهم وقغاء الا٢تراى في الهىضو١  خ٤ الى باالياٞت الهىضو١  لضي املحضوصة

 .الخٗامل ًىم في ؤلام٩ان ٢ضع الؿى١  ب٢ٟا٫ ؤؾٗاع ج٣اعب ؤؾٗاع ٖلى والاؾترصاص الا٦خخاب َلباث

 ؾلبي، الى٣ضي الخض٤ٞ ان ؤي الا٦خخاباث، حجم ًٟى١  الخٗامل ًىم في الاؾترصاصاث حجم ٧ان خا٫ في

غة الى٣ضًت الؿُىلت اؾخسضام ًخم  في الاؾهم بُ٘ ٖملُاث جىُٟظ الى باالياٞت الهىضو١  لضي اإلاخٞى

 .ؤلام٩ان ٢ضع الؿى١  ب٢ٟا٫ ؤؾٗاع ج٣اعب ؤؾٗاع ٖلى الؿى١ 

 :الاؾترقاصي اإلااقغ (٫ )

 MSCI Saudi Arabia Domestic IMI Islamic Custom Minimum Volatility  Index :اإلااقغ

    MSCI INC. (“MSCI”) قغ٦ت:  للماقغ اإلاؼوصة الجهت

  :اإلااقغ لحؿاب اإلاخبٗت اإلاىهجُت و ألاؾـ

  MSCI Saudi Arabia Domestic IMI Islamic Custom Minimum Volatility  Index :ماقغ ان

 ٞغعي ماقغ و عثِس ي ماقغ خهُلت َى

 MSCI Saudi Arabia Domestic IMI Index :الغثِس ي اإلااقغ •

 اؾالمي: الغثِس ي اإلااقغ مىهجُت

ً ؾِخم ٣ا جىاػهه وإٖاصة اإلااقغ جىٍػ ت إلاىهجُت" ٞو   .٫MSCI الخابٗت ؤلاؾالمُت اإلااقغاث مجمٖى

غة اإلاخبٗت اإلاىهجُت  .٫MSCI ؤلال٨ترووي اإلاى٢٘ ٖلى مخٞى

   Minimum Volatility :الٟغعي اإلااقغ •

 للخظبظب ألاصوى الحض: الٟغعي  اإلااقغ مىهجُت

ً ؾِخم ٣ا جىاػهه وإٖاصة اإلااقغ جىٍػ  الخابٗت للخظبظب ألاصوى الحض طاث الٗاإلاُت اإلااقغاث إلاىهجُت" ٞو

٫ MSCI. ؤصهاٍ الحها اإلاكاع وؤلاؾخثىاءاث الخدؿحن لٛغى ؤصهاٍ الحها اإلاكاع الٗملت اؾخٗما٫ وؾِخم 

غة اإلاخبٗت اإلاىهجُت. للخدؿحن ٣٦ُىص  .٫MSCI ؤلال٨ترووي اإلاى٢٘ ٖلى مخٞى

 :اإلاىهجُت جٟانُل

٩ي الضوالع: الخدؿحن ٖملت  ألامٍغ

 :للخدؿحن ٣٦ُىص الخالُت ؤلاؾخثىاءاث اٖخماص ؾِخم

 ي٠ٗ 20 ؤو% 10 مً ألا٢ل الى اإلااقغ في م٩ّىن  ألي ألا٢ص ى الىػن ج٣ُُض ؾِخم -

 الغثِس ي اإلااقغ مً اإلا٩ّىن  وػن

 %0.5 َى اإلااقغ في م٩ّىن  ألي ألاصوى الىػن ان -



 جإقحر الٗمُل:____________________

 :الكغ٧اث ؤخضار مٗالجت

 ٌكمل ال: ايافي/ ؤولي َغح -

 ٌكمل:  جدّى٫  -

 ٌكمل: جّٟغٕ -

 ٌكمل ال: اؾخدىاط/  اهضماج -

 ًىُب٤  ال: اإلاكخ٣اث ٣ٖىص اؾخسضام (م )

 ًىُب٤ ال: الاؾدثماع ٢ُىص ٖلى الهُئت اٖٟاءاث (ن )

 :الصىدوق  في لالسدثمار الرئيست املخاطر .8

ً ٖلى ًجب   والتي الهىضو١  في اؾدثماعاتهم لها جخٗغى ٢ض التي املخاَغ بصعا٥ املحخملحن اإلاؿدثمٍغ

  الهىضو١  ٌٗخبر لظل٪،. اإلاالُت ألاوعا١ في الاؾدثماع ؤهىإ مً هٕى ؤي ٖاصة ًهاخب ما مجها
ً
 مىاؾبا

ً لهم ما والىٟؿُت اإلاالُت ال٣ضعة مً ولضحهم املخاَغ جل٪ حجم ًضع٧ىن  الظًً للمؿدثمٍغ  لخدمل ًَا

 .الاؾدثماع ٢ُمت مً ٧لُت ؤو حؼثُت زؿاعة

ت والاؾتراجُجُاث الهىضو١  في الاؾدثماع َبُٗت بلى بالىٓغ  في الاؾدثماع بإن ًدبحن له، الاؾدثماٍع

كمل املخاَغة، مً ٖالُت صعحت ٖلى ًىُىي   الهىضو١   املخاَغ - الحهغ ال اإلاثا٫ ؾبُل ٖلى -طل٪ َو

 .ؤصهاٍ بلحها اإلاكاع

  ؾُد٣٣ىن  الىخضاث مال٩ي بإن جإ٦ُضاث ؤي بُٖاء الهىضو١  مضًغ ًم٨ً ال
ً
م مً ؤعباخا  في اؾدثماَع

 ؤن ٦ما. الجؼثُت ؤو ال٩لُت الخؿاعة ؤو للغبذ ٖغيت الهىضو١  في اإلاؿدثمغة ألامىا٫ بن بل الهىضو١،

  قغخا جمثل ال ؤصهاٍ الىاعصة باملخاَغ الخانت البُاهاث
ً
 ٖلحها ًىُىي  التي املخاَغ لجمُ٘ ٧امال

ا الهىضو١  اؾدثماعاث مدٟٓت جُىع  وم٘ طل٪ بلى وباإلياٞت. الهىضو١  في الاؾدثماع  مغوع م٘ وحٛحَر

 ٧ل ٖلى ًجب ٖلُه، وبىاء. ؤزغي  مساَغة لٗىامل ًسً٘ ٢ض الىخضاث في الاؾدثماع ٞةن الى٢ذ،

ه ٌؿدكحر وؤن ب٩املها وألاخ٩ام الكغٍو صعاؾت مدخمل مؿدثمغ  ٣ًغع  ؤن ٢بل اإلاهىُحن مؿدكاٍع

  .الىخضاث في لالقترا٥ بُلب الخ٣ضم

 الاؾدثماع مساَغ مً حؼءً  حك٩ل والتي الخالُت املخاَغ بلى الخهىم بىحه وكحر ج٣ضم، ما ٖلى وبىاء

 :الهىضو١  في

 :الاؾدثماع مساَغ (ؤ )

 ج٩ىن  بط اإلاغجٟٗت املخاَغ طاث ؤلاؾدثماعاث مً ٌٗخبر ٖام بك٩ل ألاؾهم ؤؾىا١ في ؤلاؾدثماع بن 

  جازغ ٢ض جظبظباث بلى جاصي ًىمُت لخ٣لباث   ٖغيت ألاؾهم ؤؾٗاع
ً
 بؾدثماعاث ٢ُمت ٖلى ؾلبا

  الهىضو١ 
ً
. اإلاا٫ عؤؽ مً حؼء زؿاعة وإخخما٫ ٢ُمتها في مٟاجئ َبىٍ خضور بم٩اهُت  بلى بياٞت

  الخظبظب ؤو الهبٍى بهظا الهىضو١  وخضاث ؾٗغ ًخإزغ وبالخالي
ً
 .ؾلبا

  :وللماقغ للهىضو١  الؿاب٤ ألاصاء (ب )

ّٗض  ال وللماقغ للهىضو١  الؿاب٤ ألاصاء ٌُ  
ً
  .اإلاؿخ٣بل في واإلااقغ الهىضو١  ؤصاء ٖلى ماقغا

 ؾٝى باإلااقغ م٣اعهت ؤصاءٍ ؤو للهىضو١  اإلاُل٤ ألاصاء ؤن الىخضاث إلاال٩ي يمان ًىحض ال (ج )

 .الؿاب٤ ألاصاء ًمازل ؤو ًخ٨غع 

 :بى٪ ؤي ٢بل مً مًمىهت التزاماث ؤو وصاج٘ لِؿذ الهىضو١  وخضاث بن (ص )

ً اإلاضًغ ًيبه  ّٗض  ال الهىضو١  في الاؾدثماع ؤن مً اإلاؿدثمٍغ ٌُ  
ً
 .بى٪ ؤي لضي بًضاٖا

 :الهىضو١  في الاؾدثماع ٖىض ألامىا٫ زؿاعة مساَغ (ٌ )

ً ٣ِٞ مىاؾب الهىضو١  في الاؾدثماع بن   َظا ٖلحها ًىُىي  التي للمساَغ اإلاضع٦حن للمؿدثمٍغ

ً الاؾدثماع  في الاؾدثماع حغاء مً للخؿاعة الخٗغى زُغ جدمل ٖلى واإلاؿخٗضًً وال٣اصٍع

 الاؾدثماع َبُٗت بلى بالىٓغ املخاَغة مً ٖالُت صعحت ٖلى الهىضو١  في الاؾدثماع ًىُىي . الهىضو١ 

ت والاؾتراججُاث  :بالهىضو١  اإلاخٗل٣ت الغثِؿُت املخاَغ .بالهىضو١  الخانت الاؾدثماٍع

  :الهىضو١  ٖمل خضازت •

ً ًم٨ً ؾاب٤ حكُٛلي سجل لضًه ولِـ الخإؾِـ خضًث الهىضو١   ٖلُه الاؾدىاص للمؿدثمٍغ

 ؤو الهىضو١  إلاضًغ ؾاب٤ اؾدثماعي  ؤصاء ؤي جٟؿحر ًجىػ  وال. للهىضو١  اإلاؿخ٣بلي الاصاء لخ٣ُُم

 ًجب ٦ما. الهىضو١  في لالؾدثماع اإلاؿخ٣بلُت الىخاثج ٖلى ٦ماقغ الخابٗت وقغ٧اجه لضًه اإلاؿاولحن

ً ٖلى خباع، بٗحن ألازظ الهىضو١  في اإلاؿدثمٍغ  بإن الاؾدثماعي، الهىضو١  بغهامج ج٣ُُم ٖىض الٖا

  ألامغ  صحتها ٖضم ًدبحن و٢ض مًمىهت ٚحر باالؾدثماع اإلاخٗل٣ت الهىضو١  مضًغ جى٢ٗاث و ج٣ضًغاث

  ًى٨ٗـ اللظي
ً
  .الىخضاث ؤؾٗاع ٖلى ؾلبا

خماص مساَغ • ٟي ٖلى ؤلٖا   :الهىضو١  مضًغ مْى

ٟحن وزبراث مهاعاث ٖلى ٦بحرة بضعحت الهىضو١  ؤنى٫  بؾدثماع هجاح ٌٗخمض  الٗاملحن اإلاهىُحن اإلاْى

 مً ؤي بؾخمغاع بكإن جإ٦ُض ؤي بُٖاء ًم٨ً وال. ؤزغي  ٖىامل بلى بياٞت الهىضو١، مضًغ لضي

ٟحن َاالء ُٟخه في اإلاْى  ؤصاء ٖلى طل٪ ًىزغ ٢ض وبالخالي الهىضو١  مضًغ لضي الٗمل في ؤو الحالُت ْو

 .ؾلبي بك٩ل الهىضو١ 

  :اإلاهالح جًاعب مساَغ •

ت الهىضو١  مضًغ ًؼاو٫  ت وزضماث مالُت اؾدثماعاث جخًمً التي ألاوكُت مً مجمٖى  و٢ض. اؾدكاٍع

 في جًاعب ؤي بن. الهىضو١  مهالح م٘ الهىضو١  مضًغ مهالح ٞحها جخًاعب خاالث َىا٥ جيكإ

  ًازغ ٢ض مما مىيىعي بك٩ل مهامه ؤصاء ٖلى الهىضو١  مضًغ ٢ضعاث مً ًدض اإلاهالح
ً
 ٖلى ؾلبا

 .الىخضاث ؤؾٗاع وآصاء الهىضو١  اؾدثماعاث

 :جضاو٫  ماقغ م٣ابل الاؾدثماعاث جغ٦حز مساَغ •

ت بمغا٦ؼ و٢ذ ؤي في الهىضو١  لهالح ًدخٟٔ ؤن الهىضو١  مضًغ ًىىي   مغ٦ؼ 60 بمٗض٫ اؾدثماٍع

ت بمغا٦ؼ مٗحن، و٢ذ ؤي في ًدخٟٔ، ؤن للهىضو١  ًم٨ً ؤهه ٚحر اؾدثماعي؛  ؤ٢ل ٖضصَا اؾدثماٍع

  به ًدخٟٔ مما
ً
   ؤوؾ٘؛ اؾدثماعي  مجا٫ طو مكتر٥ اؾدثماع نىضو١  ٖاصة

ً
 ألاخضار ٞةن لظل٪ وجبٗا

 لها ٩ًىن  ؤن ًم٨ً الهىضو١  اؾدثماعاث مً واخض اؾدثماع ختى ؤو اؾدثماعاث بًٗت في جازغ التي

ا ؤٖلى بو٩ٗاؽ ًُّ  مكتر٥ اؾدثماع نىضو١  به ًخإزغ ٢ض مما الهىضو١  ؤنى٫  ٢ُمت نافي ٖلى وؿب

 .مخىٕى

  : ؤلا٢تراى مساَغ •

 اإلابالٜ ؾضاص ًٖ ًخإزغ ٢ض الهىضو١  بصاعة لٛغى بة٢تراى الهىضو١  ٞحها ؾ٣ُىم التي الحاالث في

 عؾىم الخإزحر طل٪ ٖلى ًترجب و٢ض الهىضو١  مضًغ بعاصة ًٖ زاعج ألؾباب املحضص الى٢ذ في اإلا٣تريت

 ًازغ ٢ض مما ال٣غوى لؿضاص اؾدثماعاجه بٌٗ بدؿُِل الهىضو١  مضًغ ًًُغ ؤن ؤو ؾضاص جازحر

  ؾِى٨ٗـ والظي واصاثه الهىضو١  ؤنى٫  ٖلى
ً
 .الىخضاث ؤؾٗاع ٖلى ؾلبا

 :والا٢خهاصًت الؿُاؾُت املخاَغ •

 وال٣ىاهحن الؿُاؾاث في والخٛحراث الؿُاؾُت بالخُىعاث الهىضو١  اؾدثماعاث ٢ُمت جخإزغ ٢ض  

 وإعجٟإ والؿى٢ُت الا٢خهاصًت ألاويإ في بالخٛحراث الهىضو١  ؤصاء ًخإزغ ؤن ًم٨ً ٦ما. الح٩ىمُت

  ًازغ ٢ض اللظي ألامغ  الٟاثضة ؤؾٗاع
ً
 .الىخضاث ؤؾٗاع ٖلى ؾلبا

  :الىاقئت ألاؾىا١ مساَغ •

 جىاحه ٢ض بط. املخاَغ مغجٟٗت بإجها جهى٠ التي الىاقئت ألاؾىا١ مً الؿٗىصًت ألاؾهم ؾى١  ٌٗض

اصة   ًازغ ما ؤلا٢خهاص في جباَا ؤو الخطخم في خاصة ٍػ
ً
 وؤؾٗاع الهىضو١  ؤنى٫  ٢ُمت ٖلى ؾلبا

 .وخضاجه

  :الؿُىلت مساَغ •
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 اإلااقغ الاؾترقاصي الهىضو١ 

ض الؿى١  في الخضاو٫  وؿب في الخضوي بن  ًازغ الظي ألامغ. مجها الخساعج ؤو ألاؾهم بمخال٥ ٧لٟت مً ًٍؼ

 
ً
 .الىخضاث ؤؾٗاع وبالخالي الهىضو١  ؤصاء ٖلى ؾلبا

بت مساَغ •   :والؼ٧اة الًٍغ

بُت آلازاع الىخضاث مال٩ي ًخدمل ٢ض ت الًٍغ  ؤلاؾترصاص ؤو  ؤلاخخٟاّ ؤو ؤلاقترا٥ ٖلى اإلاترجبت الؼ٧ٍى

ت ال٣ىاهحن بمىحب للىخضة  حٗخبر ؤو ٞحها ؤلا٢امت عزهت ؤو حيؿُتها ًدملىن  التي البلضان في الؿاٍع

  ؤو لهم ٖاصًت ب٢امت مدل
ً
ىا خدمل. مسخاع مَى بت صٞ٘ مؿاولُت الىخضاث مال٩ي ٍو  بن والؼ٧اة الًٍغ

اصة ٖلى ؤو الهىضو١  في اؾدثماعاتهم ٖلى وحضث  .ٖجها الىاقئت اإلاا٫ عؤؽ ٍػ

 :غامت مػلىماث .9

  :نىضو١  في لالؾدثماع مالءمت ألا٦ثر اإلاؿدثمٍغً (ؤ )

 جهاخب التي املخاَغ بلى بياٞت الهىضو١  في الاؾدثماع ٢بل صعاؾتها ًيبػي مُٗىت اٖخباعاث َىا٥

٨ظا،. اإلاالُت ألاوعا١ في الاؾدثماع ٖاصة ً ٣ِٞ مىاؾب الهىضو١  في الاؾدثماع ٞةن َو  للمؿدثمٍغ

ً الاؾدثماع َظا ٖلحها ًىُىي  التي للمساَغ اإلاضع٦حن  الخٗغى زُغ جدمل ٖلى واإلاؿخٗضًً وال٣اصٍع

 .الهىضو١  في الاؾدثماع حغاء مً للخؿاعة

٘ ؾُاؾت (ب )  :ألاعباح جىَػ

٘ الهىضو١  ٣ًىم لً ا اٖاصة ؾِخم بل ؤعباح بخىَػ  .الهىضو١  في اؾدثماَع

  :للهىضو١  الؿاب٤ ألاصاء (ج )

 .ؾاب٤ حكُٛلي سجل لضًه ولِـ الخإؾِـ خضًث الهىضو١ 

 :ؾىىاث وزمـ ؾىىاث روزال  واخضة لؿىت ال٨لي الٗاثض (1

 

 

 

ت الٗاثضاث احمالي (2  : اإلاايُت الٗكغ الؿىىاث مً ل٩ل الؿىٍى

 

 

 

 

 الخمـ الؿىىاث مضاع ٖلى الاؾترقاصي اإلااقغ م٘ باإلا٣اعهت الاؾدثماع نىضو١  ؤصاء (3

 : الخإؾِـ مىظ ؤو اإلاايُت

ش (4 ٘ جاٍع  ًىحض ال: اإلاايُت  الثالر اإلاالُت الؿىىاث مضاع ٖلى ألاعباح جىَػ

غالهىضو١  بإن  مضًغالهىضو١  ًُٟض (5 إل مخاخت ج٣اٍع  اإلاى٢٘ زال٫ مً الجمُ٘ اَل

 .الهىضو١  إلاضًغ الال٨ترووي

  :الىخضاث مال٪ خ٣ى١  (ص )

 ال اإلاثا٫ ؾبُل ٖلى - طل٪ في بما بالىخضاث اإلاغجبُت الح٣ى١  حمُ٘ مماعؾت الىخضاث إلاال٪ ًد٤

ذ خ٤ - الحهغ  .الىخضاث مال٩ي احخماٖاث في الخهٍى

  :الىخضاث مال٪ مؿاولُاث (ٌ )

 صًىن  ًٖ مؿاوال الىخضاث مال٪ ٩ًىن  ال ، مىه حؼء ؤو الهىضو١  في الؾدثماٍع زؿاعجه ٖضا ُٞما

 .الهىضو١  والتزاماث

 :الهىضو١  بجهاء (و )

 نىاص٤ً الثدت مً(  37)  اإلااصة ٖلى بىاء الهىضو١  بهھاء الهىضو١  إلاضًغ ًجىػ  •

 الحاالث في مٗني َٝغ ؤي ججاٍ ٚغامت جدمل صون " الٗام الهىضو١  بهھاء" الاؾدثماع

 :الخالُت

ب بطا -  ومال٩ي الهُئت بقٗاع ٖلُه ُٞجب الهىضو١، بجهاء في الهىضو١  مضًغ ٚع

بخه" ٦خابُا الىخضاث  ( 21) ًٖ ج٣ل ال مضة ٢بل طل٪ في بٚغ
ً
ش مً ًىما  اإلاؼم٘ الخاٍع

 .ُٞه الهىضو١  بجهاء

 :اطا الهىضو١  اجهاء الهىضو١  إلاضًغ ًجىػ  ٦ما •

 .الهُئت مً عؾمُا مٗخمضا ٌٗض لم ؤو الهىضو١  جغزُو بلٛاء جم -

 ُٞه الاؾخمغاع ًهبذ ؤو ٢اهىوي، ٚحر بمىحبه الهىضو١  ًهبذ ٢اهىن  ؤي نضع -

 إلاضًغ اإلا٣ٗى٫  الغؤي خؿب آزغ ؾبب ألي مؿخدؿً ٚحر ؤو ٖملي ٚحر

 .الهىضو١ 

 .اهتهاثه ٞىع  الٗام الهىضو١  جهُٟت بحغاءاث في البضء الهىضو١  مضًغ ٖلى ًجب •

 للؿى١  ؤلال٨ترووي اإلاى٢٘ و ؤلال٨ترووي مى٢ٗه ٖلى ؤلاٖالن الهىضو١  مضًغ ٖلى ًجب •

 .جهُٟخه ومضة الٗام الهىضو١  مضة اهتهاء ًٖ

م (ػ )   :املخاَغ ج٣ٍى

م صازلُت آلُت بىحىص الهىضو١  مضًغ ٣ًغ  ؤي ًسلى ال ل٨ً. الهىضو١  بإنى٫  اإلاخٗل٣ت املخاَغ لخ٣ٍى

 بَاع ؤي بإن جإ٦ُض ؤي ج٣ضًم ًم٨ً وال املحخملت، ؤلازٟا٢اث ؤو ألازُاء مً املخاَغ إلاغا٢بت هٓام

م٨ً. َضٞه ؾُد٤٣ الهىضو١  مضًغ ٌؿخسضمه مساَغ مغا٢بت  املخاَغ خضوص حؿدىض ؤن ٍو

 التي اإلاالُت ألاوعا١ واعجباَاث لٗاثضاث ؾاب٣ت ؤهماٍ ٖلى الهىضو١  مضًغ ًدضصَا التي اإلاؿتهضٞت

  الؿاب٣ت ألاهماٍ حُٗي بإن جإ٦ُض ؤي ج٣ضًم ًم٨ً وال.  الهىضو١  ٞحها ٌؿدثمغ
ً
 خى٫  ص٣ُ٢ا جى٢ٗا

 .اإلاؿخ٣بلُت ألاهماٍ

 :وألاحػاب والػمىالث الخدماث مقابل .10

  :ؤلاصاعة عؾم (ؤ )

  ًددؿب بصاعة عؾم الهىضو١  إلاضًغ الهىضو١  ًضٞ٘
ً
ؿضص ًىمُا ددؿب قهغ ٧ل جهاًت في َو  بيؿبت ٍو

ت ا ؾىٍى  ؤلاصاعة عؾم زهم بٗض) الهىضو١  ؤنى٫  ٢ُمت نافي مً٪( 1) اإلااثت في واخض ٢ضَع

 ).اإلاؿخد٤

٠ الغؾىم حضو٫  (ب )  :اإلاهاٍع

٣ت الاخدؿاب الىن٠  ال٣ُمت و ٍَغ

 مً نافي ٢ُمت %1 عؾم الاصاعة
ً
ا  و  -ؤنى٫ الهىضو١  ؾىٍى

ً
جددؿب ًىمُا

 
ً
ا  .جضٞ٘ قهٍغ

جًاٝ الى مبلٜ الاقترا٥   -مً بحمالي مبلٜ ؤلاقترا٥  %0.5 عؾم الاقترا٥

 .مباقغة

عؾىم الخٗامل الخانت بإمحن 

 الحٟٔ

ا٫ ؾٗىصي ل٩ل ٖملُت جسهم مً الهىضو١،  جددؿب م٘  50 ٍع

 
ً
ا  .٧ل ٖملُت و جضٞ٘ قهٍغ

ت  عؾىم ؤمحن الحٟٔ  ًخدملها مضًغ الهىضو١ عؾىم ؾىٍى

ت ًخدملها مضًغ الهىضو١  عؾىم اإلاضًغ الاصاعي   عؾىم ؾىٍى

 

 خمس سىىاث 

(2019-2014) 

 ثالث سىىاث

 (2019-2016) 

 سىت 

(2019) 

 أداء الصىدوق  %13.77 ال ًىحض  ال ًىحض 

2017 2018 2019 

 الصىدوق أداء  %13.77 8.41% 0.14%- 

 املؤشر الاسترشاديأداء  %15.35 9.65% 0.18%-



 جإقحر الٗمُل:____________________

ت ًخدملها مضًغ الهىضو١  عؾىم  مغاح٘ الحؿاباث  عؾىم ؾىٍى

ت ًخدملها مضًغ الهىضو١  عؾىم اإلااقغ الاؾترقاصي  عؾىم ؾىٍى

بت ال٣ُمت اإلاًاٞت ،ؾٝى جسً٘ الغؾىم ٠ و الٗمىالث التي جىُب٤ ٖلحها  مالخٓت: بمىحب الالثدت الخىُٟظًت لًٍغ و اإلاهاٍع

بت ال٣ُمت اإلاًاٞت ٤ الالثدت ال٢خُإ يٍغ   .اإلاٗىُت الجهاث جدضصَا التي اليؿب ٞو

  :والاؾترصاص الاقترا٥ عؾىم (ج )

 ؤلاقترا٥ مبلٜ بحمالي مً%  0.5: الاقترا٥ عؾىم

 ًىحض ال: الاؾترصاص عؾىم

 :الخانت الٗمىالث (ص )

 زانت ٖمىالث ًىحض ال 

 :اٞتراض ي مثا٫ (ٌ )

بُت اإلاهاٍع٠  ؤلاقترا٥ مبلٜ ؤؾاؽ ٖلى ألاولى الؿىت زال٫ اإلاؿدثمغ ٖلى جدمُلها ًخم التي الخ٣ٍغ

ا٫ 100,000 ؤلاٞتراض ي ا٫ ملُىن  10 الهىضو١  حجم وبةٞتراى ؾٗىصي ٍع  بٗاثض و ؾٗىصي ٍع

 %10 بٞتراض ي

 (ؽ.ع) ؾىىي  ألانى٫  ٢ُمت نافي مً الغؾىم وؿبت الغؾىم ؤهىإ

 100,000.00  ؤلاٞتراض ي ؤلاقترا٥ مبلٜ

 500 %0.5 الاقترا٥ عؾىم

 1,000 1 الاصاعة عؾىم

٠ الغؾىم بحمالي  1,500  واإلاهاٍع

 بياٞت بٗض اإلاؿدثمغ اإلابلٜ ٢ُمت

 ؾٗغ ٖلى% 10 بٞتراض ي ٖاثض

 الىخضة

10% 108,500 

 :والدسػير الخقىيم .11

 :الخ٣ىٍم ٦ُُٟت (ؤ )

م ًخًمجها التي ألانى٫  •  :الخ٣ٍى

  الهىضو١  ؤنى٫  حمُ٘ ج٩ىن  ؤن ًجب -
ً
م مً حؼءا  .الخ٣ٍى

  ألانى٫  ل٩ل قاملت الهىضو١  ؤنى٫  ج٩ىن  -
ً
ها ٧ان ؤًا بُٗتها، هٖى  طل٪ في بما َو

 :الحهغ ال اإلاثا٫ ؾبُل ٖلى

I. ٖلحها اإلاؿخد٣ت الٟىاثض طل٪ في بما والىصاج٘ الى٣ىص. 

II. ٗاث ألاعباح  للهىضو١  ؤزغي  مؿخد٣اث ؤو ه٣ضًت ؤو ؤؾهم ق٩ل في الضٞ٘ واحب والخىَػ

III. ُ٘اإلاملى٦ت ألازغي  وألانى٫  الاؾدثماعاث حم. 

IV. اؾدثماعاث ؤو ؤنى٫  ؤي ٖلى مترا٦مت ٞاثضة ؤي. 

ها ٧ان ؤًا الالتزاماث ل٩ل قاملت الهىضو١  التزاماث ج٩ىن  • بُٗتها هٖى  ٖل طل٪ في بما ، َو

 :الحهغ ال اإلاثا٫ ؾبُل

I. ُ٘الضاثىت والظمم ال٣غوى حم. 

II. ُ٘٠ حم  .الاؾدثماع نىضو١  ٖلى اإلاترا٦مت ؤو اإلاؿخد٣ت والغؾىم اإلاهاٍع

٣ت •  :الخ٣ىٍم ٍَغ

I. م ٩ىن  الٗملت ؤؾاؽ ٖلى الخ٣ىٍم ًخم ٦ظل٪. ج٣ىٍم ًىم ٧ل في الاؾدثماع نىضو١  ٣ًىَّ  ٍو

  املحٟٓت جًمها التي ألانى٫  حمُ٘ ٖلى بىاءً  الخ٣ىٍم جدضًض
ً
 اإلاؿخد٣اث مجها مسهىما

 .الى٢ذ طل٪ في بالهىضو١  الخانت

II. مالُت ؤوعا١ ؾى١  ؤي في اإلاخضاولت ؤو اإلاضعحت اإلاالُت لألوعا١ اٚال١ ازغ ؾٗغ ٌؿخسضم 

 .آلي حؿٗحر هٓام ٖلى ؤو مىٓمت

III. ج٣ىٍمها ُٞيبػي مٗل٣ت، اإلاالُت ألاوعا١ ٧اهذ بطا  
ً
٣ا  ٧ان بطا بال الخٗل٤ُ، ٢بل ؾٗغ آلزغ ٞو

 .اإلاٗل٤ الؿٗغ ًٖ اهسًٟذ ٢ض اإلاالُت ألاوعا١ َظٍ ٢ُمت ؤن ٖلى ٢اَ٘ صلُل َىا٥

IV. اإلاترا٦مت ألاعباح/الٟىاثض بلى باإلياٞت الاؾمُت ال٣ُمت الىصاج٘، بلى باليؿبت. 

V. وال٣ىاٖض الُغ١  ٖلى بىاءً  الهىضو١  مضًغ ًدضصَا التي الٗاصلت ال٣ُمت آزغ، اؾدثماع ؤي 

 .للهىضو١  ال٣اهىوي املحاؾب ٢بل مً مجها الخد٤٣ وبٗض. الحٟٔ ؤمحن ٖلحها ًىا٤ٞ التي

VI. مجها" مسهىما ألانى٫  بحمالي ؤؾاؽ ٖلى وخضة ل٩ل ألانى٫  ٢ُمت نافي جددؿب 

اث اإلاؿخد٣اث م و٢ذ ال٣اثمت الىخضاث ٖضص ٖلى وم٣ؿىمت اإلاترا٦مت واإلاهغٞو . الخ٣ٍى

جب ت ٖالماث ؤعب٘ جدخىي  بهُٛت الىخضاث ؤؾٗاع بُان ٍو  .ألا٢ل ٖل ٖكٍغ

 :الخ٣ىٍم ه٣اٍ (ب )

م ؾِخم   الهىضو١  مضًغ ٩ًىن . جضاو٫  ؾى١  اٚال١ بٗض حٗامل ًىم ٧ل في الهىضو١  ؤنى٫  ج٣ٍى

 
ً
  .الهىضو١  وخضاث ؾٗغ خؿاب ًٖ مؿاوال

  :الخاَئ الدؿٗحر ؤو الخ٣ىٍم (ج )

I. م خا٫ في  بك٩ل وخضة ؾٗغ خؿاب ؤو زاَئ بك٩ل الٗام الهىضو١  ؤنى٫  مً ؤنل ج٣ٍى

 .طل٪ جىز٤ُ الهىضو١  مضًغ ٖلى ًجب زاَئ،

II. الهىضو١  مضًغ ٖلى ٌ ً الىخضاث مال٩ي حمُ٘ حٍٗى  مال٩ي طل٪ في بما) اإلاخًغٍع

 .جإزحر صون  الدؿٗحر ؤو الخ٣ىٍم ؤزُاء حمُ٘ ًٖ( الؿاب٣حن الىخضاث

III. الهُئت بباٙل الهىضو١  مضًغ ٖلى  
ً
م في زُإ ؤي ًٖ ٞىعا  وؿبخه ما ٌك٩ل الدؿٗحر ؤو الخ٣ٍى

  طل٪ ًٖ وؤلاٞهاح الىخضة ؾٗغ مً ؤ٦ثر ؤو% 0.5
ً
 واإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي مى٢ٗه في ٞىعا

غ وفي للؿى١  ؤلال٨ترووي   الهىضو١  مضًغ ٌّٗضَا التي الهىضو١  ج٣اٍع
ً
٣ا  مً( 71) للماصة ٞو

 .ؤلاؾدثماع نىاص٤ً الثدت

٣ت (ص ) غاى الىخضة ؾٗغ اخدؿاب ٍَغ   :والاؾترصاص الاقترا٥ َلباث جىُٟظ أٚل

ددؿب  ؤنى٫  ٢ُمت نافي ٖلى بىاءً  حٗامل ًىم ؤي في والاؾترصاص الاقترا٥ مً ل٩ل الىخضاث ؾٗغ وٍُ

م ه٣ُت ٖىض الهىضو١  وخضاث مً وخضة ٧ل  .الٗال٢ت طي الخٗامل ًىم في الخ٣ٍى

 :الىخضة ؾٗغ وكغ وو٢ذ م٩ان (ٌ )

 في وطل٪ الخٗامل لُىم الخالي الٗمل ًىم في وخضة ٧ل ؤنى٫  ٢ُت نافي وكغ الهىضو١  مضًغ ٖلى ًجب 

 .للؿى١  ؤلال٨ترووي واإلاى٢٘ الهىضو١  إلاضًغ الال٨ترووي اإلاى٢٘

 :الخػامل .12

  :ألاولي الُغح (ؤ )

ش في الهىضو١  لىخضاث ألاولي الُغح ؾِبضؤ يخهي م 08/05/2017 جاٍع ش في ٍو  ؤي م2017/07/16  جاٍع

 ألاولي بالؿٗغ ألاولي الُغح ٞترة زال٫ ؤلاقترا٥ َلباث الهىضو١  مضًغ ٣ًبل وؾٝى". ًىما 45 إلاضة

ى الهىضو١  لىخضاث ا٫ 100 َو  ألاولي الُغح ٞترة زال٫ حمٗه اإلاُلىب ألاصوى الحض بن. ؾٗىصي ٍع

ا٫ 20,000,000 َى ا٫ 20,000,000) اإلاُلىب ألاصوى الحض حم٘ جم وإطا. ؾٗىصي ٍع  ٢بل( ؾٗىصي ٍع

ش طل٪  .خُىه في الهىضو١  وإَال١ ألاولي الُغح ٞترة ب٣ًاٝ الهىضو١  إلاضًغ ًم٨ً الخاٍع

ش (ب )  : وؤلاؾترصاص ؤلاقترا٥ َلباث لخ٣ضًم الجهاثُت واإلاىاُٖض املحضص الخاٍع

٩ىن . ٖمل ًىم ؤي زال٫ وؤلاؾترصاص ؤلاقترا٥ َلباث بؾخالم ًم٨ً ض ٍو  اإلاٗلىماث لخ٣ضًم الجهاجي اإلاٖى

 بكغاء اإلاخٗل٤ واإلابلٜ الُلب الهىضو١  مضًغ ٌؿخلم ٖىضما اؾترصاصَا ؤو الىخضاث بكغاء الخانت

  3:00 الؿاٖت ٢بل بالهىضو١  اإلاُلىبت الىخضاث
ً
 وطل٪ الخٗامل ًىم ٌؿب٤ الظي الٗمل ًىم في ٖهغا

اى مضًىت الؿٗىصًت، الٗغبُت اإلامل٨ت جى٢ُذ خؿب  الى٢ذ بٗض اإلابلٜ ؤو الُلب حؿلم خا٫ وفي. الٍغ

 .الخالي الخٗامل لُىم َلب ؤهه ٖلى مٗاملخه ٞؿِخم ؤٖالٍ، املحضص

  :وؤلاؾترصاص ؤلاقترا٥ احغاءاث (ج )

ض ٢بل واإلاؿخلمت اإلا٨خملت الاؾترصاص و ؤلاقترا٥ َلباث حمُ٘ جىُٟظ ًخم حٗامل، ًىم ٧ل في  اإلاٖى

  3:00 الؿاٖت) الجهاجي
ً
َٗخمض الؿٗغ ؤؾاؽ ٖلى ،(الخٗامل ًىم ٌؿب٤ الظي الُىم مً ٖهغا

ُ
 ٖىضثظ اإلا

ى  اإلاىٖض بٗض الُلباث اؾخالم خا٫ في ؤما. اإلاٗني الخٗامل لُىم الالخ٤ الُىم في اإلاٗلً الىخضة ؾٗغ َو

 .ًلُه الظي الخٗامل ًىم في الهىضو١  وخضاث ؾٗغ ٖلى بىاءً  جىُٟظَا ُٞخم الجهاجي



 جإقحر الٗمُل:____________________

  :لإلقترا٥ ألاصوى الحض •

ى لإلقترا٥ ألاصوى الحض الهىضو١  مضًغ خضص ل٣ض ا٫ 10,000 َو  ؾٗىصي ٍع

 :للمل٨ُت ألاصوى الحض •

ى للمل٨ُت ألاصوى الحض الهىضو١  مضًغ خضص ل٣ض  ا٫ 10,000 َو  ؾٗىصي ٍع

  :الُلباث ج٣ضًم م٩ان •

 إلاضًغ الغثِس ي اإلا٨خب ٖىىان. الهىضو١  مضًغ م٨خب في وؤلاؾترصاص ؤلاقترا٥ َلباث ٧اٞت حؿلم

٤ ،3 َاب٤ ألاولى بىاًت: الهىضو١  اى ،8151 ب.م ٞهض، اإلال٪ ٍَغ  الٗغبُت اإلامل٨ت ،11482 الٍغ

 .966-11-4949551 ع٢م ٞا٦ـ ،966-11-4949555 ع٢م َاج٠ الؿٗىصًت

 :ؤلاؾترصاص مخدهالث وصٞ٘ ؤلاؾترصاص َلب بحن اإلاضة •

 في الٗمل ب٢ٟا٫ مىٖض ٢بل الاؾترصاص ٖىاثض الىخضاث إلاال٪ ًضٞ٘ ؤن الهىضو١  مضًغ ٖلى ًجب 

 . ؤ٢ص ى ٦دضًّ  الاؾترصاص ؾٗغ ٖىضَا ُخضص التي الخ٣ىٍم لى٣ُت الخالي الخامـ الُىم

  :الىخضاث مال٩ي سجل (ص )

 .اإلامل٨ت في وخٟٓه الىخضاث بمال٩ي سجل بٖضاص الهىضو١  مضًغ ٖلى ًجب •

ّٗض  •   الىخضاث مال٩ي سجل ٌُ
ً
  صلُال

ً
 . ُٞه اإلاثبخت الىخضاث مل٨ُت ٖلى ٢اَٗا

 ؤصوى ٦دض الىخضاث مال٩ي سجل في آلاجُت اإلاٗلىماث خٟٔ الهىضو١  مضًغ ٖلى -

: 

ىىاهه الىخضاث مال٪ اؾم -  .ٖو

ت ع٢م - ىُت الهٍى  ع٢م ؤو ؾٍٟغ حىاػ ع٢م ؤو ب٢امخه ع٢م ؤو الىخضاث إلاال٪ الَى

٠ وؾُلت ؤي ؤو الحا٫، بدؿب الخجاعي  سجل  .ؤزغي  حٍٗغ

 .الىخضاث مال٪ حيؿُت -

ش -  .السجل في الىخضاث مال٪ حسجُل جاٍع

 .وخضاث مال٪ ٧ل ؤحغاَا التي بالىخضاث اإلاخٗل٣ت اله٣ٟاث حمُ٘ بُاهاث -

 مال٪ ل٩ل اإلاملى٦ت( الىخضاث ؤحؼاء طل٪ في بما) الىخضاث لٗضص الحالي الغنُض -

 .وخضاث

 .وخضاث مال٪ ل٩ل اإلاملى٦ت الىخضاث ٖلى خ٤ ؤو ٢ُض ؤي -

٣ضم ؾٝى •   للىخضاث مال٪ ؤي بلى الهىضو١  مضًغ ًُ
ً
 الىخضاث مال٩ي لسجل ملخها

ٓهغ ؤن ٖلى) للمضًغ الغثِس ي اإلا٨خب الى زُي َلب اعؾا٫ ٖىض مجاها  اإلالخو طل٪ ًُ

 .(٣ِٞ اإلاٗني الىخضاث بمال٪ اإلاغجبُت اإلاٗلىماث حمُ٘

  :ألاولي الُغح مضة زال٫ ؤلاقترا٧اث مبالٜ اؾدثماع (ٌ )

 الحض الى الىنى٫  خحن الى ؤو ألاولي الُغح مضة ج٨خمل ختى الاقترا٥ مبالٜ مً ؤي اؾدثماع ًجىػ  ال

ا باؾخثىاء اإلاُلىب، اإلابلٜ مً ألاصوى  م٘ واإلابرمت الى٣ض، ؾى١  ون٣ٟاث البى٨ُت الىصاج٘ في اؾدثماَع

 .اإلامل٨ت زاعج للماؾؿت ممازلت ع٢ابُت لهُئت ؤو الى٣ض ماؾؿت لخىُٓم زاي٘ َٝغ

 :حمٗه الهىضو١  مضًغ ًىىي  الظي ألاصوى الحض (و )

ا٫ 20,000,000 َى ألاولي الُغح ٞترة زال٫ حمٗه اإلاُلىب ألاصوى الحض ان   ٖضم خا٫ في. ؾٗىصي ٍع

 اإلاضة جل٪ جمضًض الهُئت مىا٣ٞت بٗض الهىضو١  إلاضًغ ًجىػ  ألاولي، الُغح مضة زال٫ ألاصوى الحض حم٘

(21 ) 
ً
جم٘ لم وان. ؤلال٨ترووي مى٢ٗهه في طل٪ ًٖ وؤلاٞهاح ؤ٢ص ى ٦دض ًىما  زال٫ ألاصوى الحض ًُ

 ٖىاثض وؤي الاقترا٥ مبالٜ الىخضاث مال٩ي بلى ٌُٗض ؤن الهىضو١  مضًغ ٖلى ًجب ألاولي، الُغح مضة

ا ًٖ هاججت  .خؿم ؤي صون  اؾدثماَع

ا٫ مالًحن 10 مخُلب اؾدُٟاء لًمان الالػمت الخصحُدُت ؤلاحغاءاث (ػ )  اصوى ٦دض ؾٗىصي ٍع

 :ألانى٫  ٢ُمت لهافي

 الاؾدثماع نىاص٤ً الثدت مً( 66) اإلااصة مً( ٌ) ال٣ٟغة في بلُه اإلاكاع اإلاخُلب اؾدُٟاء ٖضم خا٫ في

ا٫ مالًحن( 10) ًٖ ٣ًل الهىضو١  ؤنى٫  ٢ُمت نافي ٧ان بطا ؤي  مضًغ ٖلى ًجب ٞةهه ؾٗىصي، ٍع

 "ٞىعا الهُئت اقٗاع الهىضو١ 

مبر 14َـ، اإلاىا٤ٞ 1440 عبُ٘ ألاو٫  6خؿب حٗمُم الهُئت الهاصع في ٖلما بإهه     م، جم 2018 هٞى

ش   م.2020صٌؿمبر  31بٖٟاء مضعاء الهىاص٤ً مً َظا اإلاخُلب ختى جاٍع

  (ح )

 :الىخضاث اؾترصاص ؤو الاقترا٥ حٗل٤ُ (ٍ )

 .طل٪ الهُئت َلبذ بطا الىخضاث اؾترصاص ؤو الاقترا٥ حٗل٤ُ الهىضو١  مضًغ ٖلى ًجب •

 الحاالث في بال الهىضو١  وخضاث اؾترصاص ؤو الاقترا٥ حٗل٤ُ الهىضو١  إلاضًغ ًجىػ  ال •

 :آلاجُت

 وخضاث مال٩ي مهالح ًد٤٣ الخٗل٤ُ ؤن م٣ٗى٫  بك٩ل الهىضو١  مضًغ عؤي بطا -

 .الهىضو١ 

ل٤ بطا -  ؤو اإلاالُت ألاوعا١ في الخٗامل ٞحها ًخم التي الغثِؿت الؿى١  في الخٗامل ُٖ

 ؤنى٫  بلى باليؿبت وإما ٖام بك٩ل بما ، الهىضو١  ًمل٨ها التي ألازغي  ألانى٫ 

ت ؤجها م٣ٗى٫  بك٩ل الهىضو١  مضًغ ًغي  التي الهىضو١  ٍغ  ٢ُمت لهافي حَى

 .الهىضو١  ؤنى٫ 

 مضًغ ًٟغيه حٗل٤ُ ؤي خالت في الخالُت ؤلاحغاءاث اجساط الهىضو١  مضًغ ٖلى ًجب •

 :الهىضو١ 

ت للمضة بال حٗل٤ُ ؤي اؾخمغاع ٖضم مً الخإ٦ض -  مهالح مغاٖاة م٘ واإلابرعة الًغوٍع

 .الىخضاث مال٩ي

 وؤمحن الهىضو١  بصاعة مجلـ م٘ والدكاوع  مىخٓمت بهىعة الخٗل٤ُ مغاحٗت -

 .مىخٓمت بهىعة طل٪ خى٫  الحٟٔ

  الىخضاث ومال٩ي الهُئت بقٗاع -
ً
 الخٗل٤ُ، ؤؾباب جىيُذ م٘ حٗل٤ُ بإي ٞىعا

٣ت الخٗل٤ُ اهتهاء ٞىع  الىخضاث ومال٩ي الهُئت وإقٗاع  اإلاؿخسضمت هٟؿها بالٍُغ

 الهىضو١  إلاضًغ ؤلال٨ترووي اإلاى٢٘ في طل٪ ًٖ وؤلاٞهاح الخٗل٤ُ ًٖ ؤلاقٗاع في

 .للؿى١  ؤلال٨ترووي واإلاى٢٘

٘ نالخُت للهُئت •  .الىخضاث مال٩ي مهالح ًد٤٣ طل٪ ؤن عؤث بطا الخٗل٤ُ ٞع

 

 :الاؾترصاص ٖملُاث جإحُل (ي )

 بلٜ بطا الخالي الخٗامل ًىم ختى اؾترصاص َلب ؤي جىُٟظ جإحُل الهىضو١  إلاضًغ ًجىػ   •

 مً ؤ٦ثر ؤو% 10 حٗامل ًىم ؤي في الىخضاث إلاال٩ي الاؾترصاص َلباث حمُ٘ وؿبت بحمالي

  .الهىضو١  ؤنى٫  ٢ُمت نافي

 ب٣ُت جإحُل ًخم ٞؿٝى الحاالث، َظٍ مً ؤي في اؾترصاص َلباث ٧امل جلبُت ًخم لم بطا •

٣ا جىاؾبي ؤؾاؽ ٖلى الخالي الخٗامل ًىم في لخىٟظ الُلباث  الاؾترصاص ٢ُىص  لىٟـ ٞو

 الؿى١  َُئت ًٖ الهاصعة الاؾدثماع نىاص٤ً الثدت في املحضصة الهىضو١  مضًغ وخ٣ى١ 

ت اإلااحلت الاؾترصاص َلباث حُٗى الحالت، َظٍ في و. اإلاالُت  َلباث ٢بل وجىٟظ ألاولٍى

 .طل٪ بٗض جغص التي الاؾترصاص

 

 :الىحداث خصائص .13

 .الىىاحي حمُ٘ مً اإلاخُاب٣ت الىخضاث مً واخضة ٞئت انضاع ؾِخم (ؤ )

  ٞحها اإلاكتر٥ الىخضاث ج٩ىن  (ب )
ً
 ًىم في الاقترا٥ َلب جىُٟظ ٖىض املحخمل الىخضاث إلاال٪ مل٩ا

ض الخالي الخٗامل  .والاؾترصاص الاقترا٥ َلباث لخ٣ضًم الجهاجي للمٖى

 ؾبُل ٖلى – طل٪ في بما بالىخضاث اإلاغجبُت الح٣ى١  حمُ٘ مماعؾت الىخضاث إلاال٪ ًد٤ (ج )

ذ خ٤ – الحهغ ال اإلاثا٫  .الىخضاث مال٩ي احخماٖاث في الخهٍى

  الىخضاث مال٪ ٩ًىن  ال ، مىه حؼء ؤو الهىضو١  في الؾدثماٍع زؿاعجه ٖضا ُٞما (ص )
ً
 ًٖ مؿاوال

 .الهىضو١  والتزاماث صًىن 
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غ بٖضاص الهىضو١  مضًغ ٖلى ًجب (ؤ ) ت الخ٣اٍع ت اإلاالُت ال٣ىاثم طل٪ في بما الؿىٍى  اإلاغاحٗت الؿىٍى

غ ت والخ٣اٍع غ و اإلاىحؼة الؿىٍى   ألاولُت الخ٣اٍع
ً
٣ا  نىاص٤ً الثدت مً( 5) ع٢م اإلالح٤ إلاخُلباث ٞو

 .ؤلاؾدثماع

 :الهىضو١  مضًغ ٖلى ًجب (ب )

غ بجاخت  • ت الخ٣اٍع  ( 70) جخجاوػ  ال مضة زال٫ للجمهىع  الؿىٍى
ً
غ ٞترة جهاًت مً ًىما  الخ٣ٍغ

 واإلاى٢٘ الهىضو١  إلاضًغ الال٨ترووي اإلاى٢٘ في و للمضًغ الغثِس ي اإلا٨خب في وطل٪

  .للؿى١  ؤلال٨ترووي

غ بٖضاص • غ ٞترة جهاًت مً ًىما( 35) زال٫ للجمهىع  وإجاختها ألاولُت الخ٣اٍع  في وطل٪ الخ٣ٍغ

 ؤلال٨ترووي واإلاى٢٘ الهىضو١  إلاضًغ الال٨ترووي اإلاى٢٘ في و للمضًغ الغثِس ي اإلا٨خب

 .للؿى١ 

غ (ج ) ش في للهىضو١  اإلاالُت الؿىت جهاًت في مغاحٗت مالُت ٢اثمت ؤو٫  ؾدخٞى  .31/12/2017 جاٍع

ض الهىضو١  مضًغ ؾ٣ُىم (ص ) ت اإلاالُت ال٣ىاثم بتزٍو " مجاها الىخضاث مال٩ي الى اإلاغاحٗت الؿىٍى

 .َلبها ٖىض

  :الصىدوق  ادارة مجلس .15

  :الهىضو١  اصاعة مجلـ ؤًٖاء ؤؾماء (ؤ )

غي  -وٗمان ؾٗض/ ألاؾخاط •  )املجلـ عثِـ) ؤَػ

٤ُ ٞاصي/  الض٦خىع  •  )مؿخ٣ل ٚحر ًٖى) ٖؿحران جٞى

 )مؿخ٣ل ًٖى (CFAبّها٫، ٖلي ٖمغ/ ألاؾخاط •

 )مؿخ٣ل ًٖى) الحغبي نالح/ الض٦خىع  •

الث ًٖ هبظة (ب )  :الهىضو١  اصاعة مجلـ ؤًٖاء مَا

غي  -وٗمان ؾٗض/ ألاؾخاط  )املجلـ عثِـ) ؤَػ

غي  الؿُض.   بصاعة في اإلااحؿخحر صعحت طل٪ وبٗض ال٨مبُىجغ َىضؾت في اإلااحؿخحر صعحت ٖلى خانل ؤَػ

ما٫ ٨ُت اإلاخدضة بالىالًاث آعبغ آن مِكُٛان حامٗت مً ألٖا غي /الؿُض ٖمل. ألامٍغ  1986 ٖام مً ؤَػ

ى بغاًُٟذ، ػص ب بي بى٪ في م1991 الى ت جاب٘ َو ىعر في بؽ بي ًى ملجمٖى ؿغا، ٍػ  جمذ خُث بؿَى

ىعر مً لُضًغ جغ٢ُخه غي /الؿُض الخد٤. ٧ىوٜ َىوٜ وم٨خب الاوؾِ الكغ١  في البى٪ ٖملُاث ٍػ  ؤَػ

ت لضي بالٗمل  ؤلاصاعة مجلـ عثِـ مىهب خالُا ٌكٛل. م1991 ٖام في واإلاهجغ لبىان بى٪ مجمٖى

 م2001 ٖام مىظ حُٗىه حغي  ٦ما. ٫. م. ف لألٖما٫ واإلاهجغ لبىان وبى٪. ٫. م. ف واإلاهجغ لبىان لبى٪

 
ً
 .لبىان مهاٝع لجمُٗت اإلاىخسب للغثِـ هاثبا

٤ُ ٞاصي/  الض٦خىع   )مؿخ٣ل ٚحر ًٖى) ٖؿحران جٞى

 ومضًغ 2007 ٖام مىظ الؿٗىصًت الٗغبُت لالؾدثماع بلىم قغ٦ت بصاعة مجلـ في ًٖى ٖؿحران. ص 

 الض٦خىعاٍ صعحت ٖلى ٖؿحران. ص خهل. 1994 ٖام مىظ. ٫.م.ف لألٖما٫ واإلاهجغ لبىان بى٪ في  ٖام

ىع٥ حامٗت مً الا٢خهاص في  في واإلاهاٝع الامىا٫ مٗهض في مهىُت مهام بٗضَا جىلى م1987 ٖام هٍُى

٨ُت الجامٗت  مً ًٖى الحايغ الى٢ذ في ٖؿحران. ص ؤن ٦ما. م1993 ؾىت لٛاًت بحروث في ألامٍغ

 ٖؿحران. ص وكغ. للىؾُاء اللبىاهُت الجمُٗت وعثِـ اللبىاهُت الا٢خهاصًت الجمُٗت مجلـ ؤًٖاء

ما٫ باال٢خهاص اإلاخٗل٣ت وال٨خب اإلا٣االث مً ٖضصا ُت وألٖا    .لبىان في اإلاهٞغ

 )مؿخ٣ل ًٖى CFA (بّها٫ ٖلي ٖمغ/ ألاؾخاط

 لالؾدثماع وؤوالصٍ الؿبُعي ببغاَُم دمحم قغ٦ت في ألانى٫  بصاعة عثِـ َى بّها٫، ٖلي بً ٖمغ ألاؾخاط

ت قغ٦ت وهي ماؾ٪، - ا ٖاثلُت اؾدثماٍع اى مضًىت في م٣َغ  خُث الؿٗىصًت، الٗغبُت باإلامل٨ت الٍغ

ٗت مباصت م٘ جخ٤ٟ التي والبضًلت الخ٣لُضًت ألانى٫  في الاؾدثماعاث ٖلى ٌكٝغ . ؤلاؾالمُت الكَغ

 والصح٠ الخلٟاػ  ؤزباع مخجاَال والخ٨ٟحر وال٣غاءة اإلاُالٗت في و٢خه حل ٣ًط ي بّها٫ ألاؾخاط

اء خمًٗ صوما حهمه. الجٞى  اي ؤ٦بر بك٩ل ال٣اصمت الٗكغ الؿىىاث زال٫ الٗالم ٖلُه ؾ٩ُىن  ُٞما ٍو

اث ؾدسجل ألاؾىا١ مً  التي ألاؾباب ؤخض َى َظا. الُىم ٢ُاؾُت مؿخٍى

 

٨ُت اإلاخدضة الىالًاث احلها مً ٚاصع   .مغجٟ٘ همى طاث مى٣ُت في والِٗل للٗمل 2008 ٖام في ألامٍغ

ت قغ٧اث في ٖلُا مىانب مىظثظ وجغؤؽ ،1994 ٖام في الاؾدثماع بها٫ ألاؾخاط بضؤ  في اؾدثماٍع

٨ُت اإلاخدضة الىالًاث  بصاعة عثِـ مىهب قٛل ٣ٞض ماؾ٪، ٢بل ما ؤما. ألاوؾِ الكغ١  وفي ألامٍغ

ت الظعإ ، لالؾدثماع الىَني قغ٦ت في ألانى٫  ذ لبى٪ الاؾدثماٍع ني ال٩ٍى   ؤ٦بر ؤخض ٌٗخبر والظي الَى

لى  البىى٥   وألٖا
ً
 مدٟٓت ٦مضًغ بها٫ ألاؾخاط ٖمل اإلاخدضة، الىالًاث في. ألاوؾِ الكغ١  في جهيُٟا

٣ا الاؾدثماع نىاص٤ً ؤصاع خُث ألانى٫  إلصاعة الظاص قغ٦ت لضي ٗت إلاباصت ٞو  ٦ما. ؤلاؾالمُت الكَغ

 ؤهداء حمُ٘ في ولكغ٧اث للح٩ىمت اؾدثماعاث ًضًغ ألاؾهم في اإلااؾس ي لإلؾدثماع مضًغ  م٘ ٖمل

٨ُت اإلاخدضة الىالًاث  .ألامٍغ

  

ما٫ بصاعة في اإلااحؿخحر صعحت ٖلى خانل بّها٫ ألاؾخاط ل مجا٫ في الكٝغ مغجبت م٘ ألٖا  الخمٍى

ما٫ إلصاعة واعجىن  ٧لُت مً وؤلاخهاءاث وؤلاصاعة  م٘ بامخُاػ جسغج ٦ما. بيؿلٟاهُا والًت حامٗت في ألٖا

ىؽ صعحت م٘ الكٝغ مغجبت  ْهغ و٢ض. واعجىن  ٧لُت مً ؤًًا الا٢خهاص، بخسهو الٗلىم في الب٩الىٍع

 الخدلُل ملجلت و باعوهؼ لصحُٟت م٣االث و٦خب س ي، بي ان س ي ٢ىاة ٖلى وجدلُالث ل٣اءاث ٖضة في

 Swing Trading for" للمبخضثحن اإلاخإعجح الخضاو٫ : ٦خاب اإلاالٟاث مً له ٦ما.   والؿل٘ لألؾهم الٟني

Dummies" 

 )مؿخ٣ل ًٖى) الحغبي نالح/ الض٦خىع 

 الض٦خىعاٍ قهاصة ٖلى خانل ؾٗىص، اإلال٪ حامٗت في اإلاالُت ب٣ؿم اإلاؿاٖض والاؾدثماع اإلاالُت ؤؾخاط

ؿ٩ىوؿً، حامٗت مً اإلاالُت جسهو في الٟلؿٟت في ما٫ بصاعة في اإلااحؿخحر وصعحت َو  حامٗت مً ألٖا

ـ وصعحت مُدصجان، ٚغب   .ؾٗىص اإلال٪ حامٗت مً اإلاٗلىماث هٓم في الب٩الىَع

 وو٧الت الجخماُٖت للخإمُىاث الٗامت اإلااؾؿت في مىانب ٖضة الحغبي الض٦خىع  قٛل ؾىت 20 زال٫

 اإلاالُت ل٣ؿم ٦غثِـ ؾٗىص اإلال٪ حامٗت وفي مخٟٙغ ٦مؿدكاع الٗالي الخٗلُم وػاعة في الابخٗار

  اإلاالُت ماحؿخحر لبرهامج وعثِـ
ً
ما٫ بصاعة ل٩لُت وو٦ُال   والجىصة للخُىٍغ ألٖا

ً
ًىا  ٧لُت مجلـ في ٖو

ما٫ بصاعة   ألٖا
ً
ًىا   الٗالي، الخٗلُم وػاعة في الكهاصاث مٗاصلت لجىت في ٖو

ً
 نىضو١  في لإلؾدثماع ومضًغا

ت الحغبي الض٦خىع  ٌكٛل ٦ما. الجامعي الٗالي الخٗلُم  لهىاص٤ً ؤلاصاعة مجالـ مً الٗضًض ًٍٖى

ت ت مدلُت اؾدثماٍع ًٍى  .الكغ٧اث مً ٖضص في ؤلاؾدثماع ولجىت اإلاغاحٗت لجىت ٖو

  :الهىضو١  اصاعة مجلـ ؤًٖاء ومؿاولُاث ؤصواع (ج )

 :آلاحي الهىضو١  بصاعة مجلـ ؤًٖاء مؿاولُاث حكمل

غ وال٣غاعاث ال٣ٗىص حمُ٘ ٖل اإلاىا٣ٞت • ت والخ٣اٍع ٍغ   الهىضو١  ٩ًىن  التي الجَى
ً
ا  َٞغ

كمل ٞحها،  زضماث ج٣ضًم ٣ٖىص ٖلى اإلاىا٣ٞت – الحهغ ال اإلاثا٫ ؾبُل ٖلى – طل٪ َو

٣ىص للهىضو١، ؤلاصاعة   اإلابرمت ال٣ٗىص طل٪ ٌكمل وال ، الحٟٔ زضماث ج٣ضًم ٖو
ً
٣ا  ٞو

ت لل٣غاعاث  في بها ؾ٣ُىم ؤو الهىضو١  بها ٢ام اؾدثماعاث ؤي قإن في الاؾدثماٍع

 .اإلاؿخ٣بل

ذ بد٣ى١  ًخٗل٤ ُٞما م٨خىبت ؾُاؾت اٖخماص •  .الهىضو١  بإنى٫  اإلاخٗل٣ت الخهٍى

، طل٪ ٧ان ومتى ؤلاقغاٝ، •
ً
 ًٟصح مهالح حٗاعى ؤي ٖلى اإلاهاص٢ت ؤو اإلاىا٣ٞت مىاؾبا

 .الهىضو١  مضًغ ٖىه

  مغجحن الاحخمإ •
ً
 ؤو الهىضو١  مضًغ لضي والالتزام اإلاُاب٣ت لجىت م٘ ألا٢ل ٖلى ؾىىٍا

 وألاهٓمت ال٣ىاهحن حمُ٘ الهىضو١  التزام إلاغاحٗت لضًه والالتزام اإلاُاب٣ت مؿاو٫

كمل ، الٗال٢ت طاث واللىاثذ  اإلاخُلباث – الحهغ ال اإلاثا٫ ؾبُل ٖلى – طل٪ َو

 .ؤلاؾدثماع نىاص٤ً الثدت في ٖلحها اإلاىهىم

 آزغ مؿدىض وؤي اإلاٗلىماث ومظ٦غة الهىضو١  وؤخ٩ام قغٍو وص٢ت ا٦خما٫ مً الخإ٦ض •

  ؤ٧ان ؾىاء
ً
  الهىضو١  ومضًغ بالهىضو١  جخٗل٤ بٞهاخاث ًخًمً ٚحٍر ؤم ٣ٖضا
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 نىاص٤ً الثدت ؤخ٩ام م٘ ؾب٤ ما جىا٤ٞ مً الخإ٦ض بلى بياٞت للهىضو١، وإصاعجه

 .ؤلاؾدثماع

٣ا الىخضاث مال٩ي مهلحت ًد٤٣ بما بمؿاولُاجه الهىضو١  مضًغ ٢ُام مً الخإ٦ض •  ٞو

 .اإلاٗلىماث ومظ٦غة الهىضو١  وؤخ٩ام وقغٍو ؤلاؾدثماع نىاص٤ً الثدت ألخ٩ام

ىاًت ومهاعة واَخمام هُت وخؿً بإماهت الٗمل •  مال٩ي مهلحت ًد٤٣ وبما وخغم ٖو

 .الىخضاث

• ً  اجسظَا التي وال٣غاعاث الاحخماٖاث و٢اج٘ حمُ٘ جبحن التي الاحخماٖاث مدايغ جضٍو

 .املجلـ

 

ث (ص )
ّ
 :الهىضو١  اصاعة مجلـ ؤًٖاء م٩اٞا

 الهىضو١  اصاعة بمجلـ اإلاخٗل٣ت الخ٩ال٠ُ حمُ٘ الهىضو١  مضًغ ؾِخدمل

 :اإلاهالح حٗاعى (ٌ )

 اصاعة مجلـ اًٖاء مهالح بحن مدخمل ؤو مخد٤٣ مهالح حٗاعى وحىص ٖضم الهىضو١  مضًغ ًُٟض

 الهىضو١  ومهالح الهىضو١ 

 :اصاعة مجالـ (و )

  الحغبي نالح/ الض٦خىع 

 )مؿخ٣ل ًٖى)  الؿٗىصًت لألؾهم ٦ؿب نىضو١  بصاعة مجلـ ًٖى •

 )مؿخ٣ل ًٖى) للمغابدت ٦ؿب نىضو١  بصاعة مجلـ ًٖى •

 )مؿخ٣ل ًٖى) ألاولُت للُغوخاث ٦ؿب نىضو١  بصاعة مجلـ ًٖى •

ٗاث ٦ؿب نىضو١  بصاعة مجلـ ًٖى •  )مؿخ٣ل ًٖى) للخىَػ

 )مؿخ٣ل ًٖى) ألاولُت الُغوخاث لهىاص٤ً ؤصًم نىضو١  بصاعة مجلـ ًٖى •

غي  -وٗمان ؾٗض/ ألاؾخاط   ؤَػ

 )املجلـ عثِـ) الؿٗىصي بلىم نىضو١  بصاعة مجلـ ًٖى •

 )املجلـ عثِـ) الٗغبُت لألؾىا١ اإلاخىاػن  بلىم نىضو١  بصاعة مجلـ ًٖى •

 )املجلـ عثِـ) الؿٗىصًت ألاولُت للُغوخاث بلىم نىضو١  نىضو١  بصاعة مجلـ ًٖى •

٤ُ ٞاصي/  الض٦خىع    ٖؿحران جٞى

 )مؿخ٣ل ٚحر ًٖى) الؿٗىصي بلىم نىضو١  بصاعة مجلـ ًٖى •

 )مؿخ٣ل ٚحر ًٖى) الٗغبُت لألؾىا١ اإلاخىاػن  بلىم نىضو١  بصاعة مجلـ ًٖى •

 ٚحر ًٖى) الؿٗىصًت ألاولُت للُغوخاث بلىم نىضو١  نىضو١  بصاعة مجلـ ًٖى •

 )مؿخ٣ل

 :الشرغيت الرقابت لجىت .16

ُت الغ٢ابت لجىت ؤًٖاء ؤؾماء (ؤ )  :الكٖغ

ُت الغ٢ابت مجلـ ؤًٖاء مً ممثلت الاؾدثماع صاع  •  :الكٖغ

 )املجلـ عثِـ) خؿً خمُض خؿحن. ص •

ضة ٖبضالؿخاع. ص •  )مجلـ ًٖى) ؤبٚى

 )مجلـ ًٖى) ال٣غصاغي ٖلي. ص •

 )مجلـ ًٖى) الٛاعي  دمحم. ص •

 )مجلـ ًٖى)ب٨غ صاووص مجمض. ص •

ُت الغ٢ابت لجىت مؿاولُاث و ؤصواع (ب )  :الكٖغ

دو مغاحٗت   الخىححهُت للمباصت الامخثا٫ ببغام ؤحل مً اإلااقغ ومىهجُت إلا٩ىهاث ص٤ُ٢ ٞو

ٗت ؤخ٩ام في ٖلحها اإلاىهىم  .ٖلحها اإلاخٗاٝع ؤلاؾالمُت الكَغ

ُت الغ٢ابت لجىت ؤًٖاء م٩اٞئاث (ج )  :الكٖغ

 .الاؾدثماع صاع وMSCI  بحن اجٟا٢ُت في مكمىلت 

ُت لخدضًض اإلاُب٣ت اإلاٗاًحر (ص )  :ألانى٫  قٖغ

ُت جدضًض ؤحل مً ً بةؾخسضام  MSCI قغ٦ت ج٣ىم اإلااقغ، في ألانى٫  قٖغ ما مُٗاٍع  اليكاٍ: َو

 :اإلاالُت واليؿب الخجاعي 

ُت الاؾدثماع مباصت: الخجاعي  اليكاٍ •  لها التي الكغ٧اث في باالؾدثماع حؿمذ ال الكٖغ

 ٚحر ألاوكُت مً( جغا٦مُا) ٖاثضاتها مً٪ 5 مً ؤ٦ثر ٌك٩ل مؿخسلو ؤو مباقغ، وكاٍ

ٗت ؤخ٩ام م٘ اإلاخىا٣ٞت  بلحم الهلت طاث مىخجاث  الخبٜ،  ال٨دى٫،)  ؤلاؾالمُت الكَغ

غ، ىى،/  ال٣ماع  ألاؾلحت،/  الضٞإ الخ٣لُضًت، اإلاالُت الخضماث  الخجًز   اإلاىؾ٣ُى،  ال٩اٍػ

ُه  ؾِىما،  الٟىاص١،  .(لل٨باع التٞر

  :اإلاالُت اليؿب •

 %33.33 ألانى٫  مجمٕى مً الضًً مجمٕى وؿبت جخٗضي ال ؤن ًجب -

ُت الىصاج٘ و الكغ٦ت نىضو١  في الى٣ض مجمٕى ًخٗضي ال ؤن ًجب -  اإلاهٞغ

 .ألانى٫  مجمٕى مً% 33.33 بٟاثضة اإلاالُت وألاصواث

      ألانى٫  مجمٕى مً% 70 والى٣ض اإلاضًىت الظمم مجمٕى جخٗضي ال ان ًجب -

  :الخُهحر •

ه زام خؿاب في اًضاٖه و اإلاكغٕو ٚحر الضزل جدضًض الهىضو١  مضًغ ٖلى ًجب  لهالح لهٞغ

ت حمُٗاث  عب٘ ؤؾاؽ ٖلى الخُهحر ًخم و. الهىضو١  اصاعة مجلـ ٢بل مً ٖلحها اإلاىا٣ٞت ؾِخم زحًر

٤ ؾىىي  ُت الهُئت مً اإلاٗخمضة الًىابِ ٞو  MSCI اإلااقغ إلاؼوص الخابٗت الكٖغ

ض غة اإلاٗلىماث مً مٍؼ  .الُلب ٖىض مخٞى

 :الصىدوق  مدير .17

 :الهىضو١  مضًغ اؾم (ؤ )

 الؿٗىصًت لالؾدثماع بلىم قغ٦ت 

 : 08094-37    اإلاالُت الؿى١  َُئت ًٖ الهاصع الترزُو ع٢م (ب )

 

 :الهىضو١  مضًغ ٖىىان (ج )

٤ ،3 الضوع  ألاولى بىاًت  اى ،8151 ب.م ٞهض، اإلال٪ ٍَغ  الؿٗىصًت الٗغبُت اإلامل٨ت ،11482 الٍغ

 .966-11-4949551 ع٢م ٞا٦ـ ،966-11-4949555 ع٢م َاج٠

ش (ص )   :اإلاالُت الؿى١  َُئت ًٖ الهاصع الترزُو جاٍع

 .م21/01/2008 اإلاىا12/01/1429٤ٞ 

 :الهىضو١  إلاضًغ اإلاضٕٞى اإلاا٫ عؤؽ بُان (ٌ )

ا٫ 245,000,000 الهىضو١  إلاضًغ اإلاضٕٞى اإلاا٫ عؤؽ  ؾٗىصي ٍع

 :الهىضو١  إلاضًغ اإلاالُت باإلاٗلىماث ملخو (و )

 الؿٗىصًت لالؾدثماع بلىم قغ٦ت

 اإلاالي اإلاغ٦ؼ ٢اثمت

 Dec-19 الىن٠

  ألانى٫ 
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 152,848383, ألانى٫  نافي

   اإلاُلىباث

 44,804,572 اإلاُلىباث نافي

  اإلاؿاَمحن خ٣ى١ 

 338,348,276 اإلاؿاَمحن خ٣ى١  نافي

 383,152,848 اإلاؿاَمحن خ٣ى١  و اإلاُلىباث  نافي

 

 الؿٗىصًت لالؾدثماع بلىم قغ٦ت

 الضزل ٢اثمت

 Dec-19 الىن٠

 52,666,926 اإلابُٗاث احمالي

٠  (27,794,071) اإلاهاٍع

 24,872,855 الضزل نافي

 

 جل٪ بسالٝ ًٖى ل٩ل الغثِؿت الٗمل وؤوكُت الهىضو١  مضًغ بصاعة مجلـ ؤًٖاء ؤؾماء (ػ )

ت ؤَمُت جمثل ٧اهذ بطا الهىضو١  مضًغ بإٖما٫ اإلاغجبُت ألاوكُت ٍغ ما٫ حَى  مضًغ أٖل

 .الهىضو١ 

 لالؾدثماع بلىم قغ٦ت اصاعة ملجلـ عثِـ الٟىػان ٞىػان الؿُض اهخساب جمٞىػان الٟىػان / الؿُض

ش اهتهاء مضة املجلـ الحالي(. ٌكٛل الؿُض  ؾىىاث 3 وإلاضة 2019 ًىلُى مً  اٖخباعا الؿٗىصًت )جاٍع

ا قغ٦ت الٟىػان ال٣ابًت باإلياٞت الى  ت مجالـ اصاعة قغ٧اث ٖضة ؤبغَػ قغ٧اث  7الٟىػان ًٍٖى

ت، وله زبرة واؾٗت في اصاعة الكغ٧اث مىظ ٖام    .م 1994ؤزغي ق٣ُ٣ت ؤو مً يمً املجمٖى

ىؽ قهاصة ٖلى الٟىػان/ الؿُض خاػ  ؾٗىص اإلال٪ حامٗت مً مداؾبت جسهو صاعةا ٖلىم ب٩الىٍع

 .م1993 ٖام

 

غي  ؾٗض/ الؿُض  ألاَػ

غي  الؿُض.   بصاعة في اإلااحؿخحر صعحت طل٪ وبٗض ال٨مبُىجغ َىضؾت في اإلااحؿخحر صعحت ٖلى خانل ؤَػ

ما٫ ٨ُت اإلاخدضة بالىالًاث آعبغ آن مِكُٛان حامٗت مً ألٖا غي /الؿُض ٖمل. ألامٍغ  1986 ٖام مً ؤَػ

ى بغاًُٟذ، ػص ب بي بى٪ في م1991 الى ت جاب٘ َو ىعر في بؽ بي ًى ملجمٖى ؿغا، ٍػ  جمذ خُث بؿَى

ىعر مً لُضًغ جغ٢ُخه غي /الؿُض الخد٤. ٧ىوٜ َىوٜ وم٨خب الاوؾِ الكغ١  في البى٪ ٖملُاث ٍػ  ؤَػ

ت لضي بالٗمل   .م1991 ٖام في واإلاهجغ لبىان بى٪ مجمٖى

 لألٖما٫ واإلاهجغ لبىان وبى٪. ٫. م. ف واإلاهجغ لبىان لبى٪ ؤلاصاعة مجلـ عثِـ مىهب خالُا ٌكٛل

  م2001 ٖام مىظ حُٗىه حغي  ٦ما. ٫. م. ف
ً
 .لبىان مهاٝع لجمُٗت اإلاىخسب للغثِـ هاثبا

 ٖؿحران ٞاصي/ الض٦خىع 

  ٖام ومضًغ 2007 ٖام مىظ الؿٗىصًت الٗغبُت لالؾدثماع بلىم قغ٦ت بصاعة مجلـ في ًٖى ٖؿحران. ص

 في الض٦خىعاٍ صعحت ٖلى ٖؿحران. ص خهل. 1994 ٖام مىظ. ٫.م.ف لألٖما٫ واإلاهجغ لبىان بى٪ في

ىع٥ حامٗت مً الا٢خهاص  في واإلاهاٝع الامىا٫ مٗهض في مهىُت مهام بٗضَا جىلى م1987 ٖام هٍُى

٨ُت الجامٗت  مً ًٖى الحايغ الى٢ذ في ٖؿحران. ص ؤن ٦ما. م1993 ؾىت لٛاًت بحروث في ألامٍغ

 ٖؿحران. ص وكغ. للىؾُاء اللبىاهُت الجمُٗت وعثِـ اللبىاهُت الا٢خهاصًت الجمُٗت مجلـ ؤًٖاء

ما٫ باال٢خهاص اإلاخٗل٣ت وال٨خب اإلا٣االث مً ٖضصا ُت وألٖا  لبىان في اإلاهٞغ

 حاعوصي مغوان/ الؿُض

 

 1959 ٖام في ولض

 ٞغوؿا بى٪ بلىم بصاعة مجلـ ًٖى

 S.A.L لألٖما٫ اإلاهجغ و لبىان بى٪ بصاعة مجلـ ًٖى

 لالؾدثماع الؿٗىصًت بلىم بصاعة مجلـ ًٖى

 2008 ٖام مىظ ٢ُغ بلىم بى٪ بصاعة مجلـ عثِـ وهاثب ؤلاصاعة مجلـ ًٖى

 .S.A.L للخإمحن آعوب قغ٦ت بصاعة مجلـ ًٖى

ت آعوب قغ٦ت بصاعة مجلـ ًٖى  ؾىٍع

 Banorabe S.A., SPF بصاعة مجلـ ًٖى

 .S.A.L للخىمُت بلىم بى٪ بصاعة مجلـ ًٖى

 S.A.L اإلاهجغ و لبىان بى٪ املخاَغ بصاعة لجىت مجلـ عثِـ

 S.A.L اإلاهجغ و لبىان لبى٪ اإلااؾؿُت الحا٦مُت ولجىت الاؾتراجُجُت الاؾدكاعاث مجلـ في ًٖى

 .S.A.L واإلاهجغ لبىان لبى٪ واإلا٩اٞأث الترقُذ لجىت مجلـ عثِـ

 .S.A.L واإلاهجغ لبىان لبى٪ الخض٤ُ٢ لجىت مجلـ ًٖى

 ٞغوؿا بى٪ لبلىم الخض٤ُ٢ لجىت مجلـ ًٖى

 .S.A.L للخىمُت بلىم لبى٪ الخض٤ُ٢ لجىت مجلـ ًٖى

 .S.A.L للخىمُت بلىم لبى٪ الحى٦مت لجىت مجلـ عثِـ

 S.A.L لألٖما٫ اإلاهجغ و لبىان لبى٪ الخض٤ُ٢ لجىت مجلـ ًٖى

 S.A.L لألٖما٫ اإلاهجغ و لبىان لبى٪ املخاَغ بصاعة لجىت مجلـ عثِـ

 .S.A.L للخىمُت بلىم لبى٪ واإلا٩اٞأث الترقُذ لجىت مجلـ عثِـ

 S.A.L لألٖما٫ اإلاهجغ و لبىان لبى٪  واإلا٩اٞأث الترقُذ لجىت مجلـ عثِـ

 :الخالُت الكغ٧اث بصاعة مجلـ ًٖى مىهب خالُا حاعوصي مغوان الؿُض ٌكٛل

Industry Intelligence Inc. ٨ُت، اإلاخدضة الىالًاث - ؤهجلىؽ لىؽ  ،Inc.  Forestwebوقغ٦ت ألامٍغ

٨ُت اإلاخدضة الىالًاث ؤهجلىؽ، لىؽ  .ألامٍغ

ى  ٖام مىظ ٧الُٟىعهُا، - ؤهجلىؽ لىؽ .Industry Intelligence Inc قغ٦ت مضًغ اإلاكاع٥، اإلااؾـ َو

2007. 

 اإلاخدضة الىالًاث ؤهجلىؽ، لىؽ ،Inc.  Forestwebقغ٦ت مضًغ و اإلاكاع٥ اإلااؾـ مىهب قٛل

٨ُت  .1999 ٖام مىظ الامٍغ

ٟاث، - ٫Pulptrade اإلاىخضب الًٗى و اإلاكاع٥ اإلااؾـ ٧ان ،1999 ٖام ختى 1996 ٖام مً  الكٍى

ت اإلاىانب مً ٖضصا حاعوصي الؿُض اخخل ،1995 ٖام ختى 1985 ٖام مً. لبىان  البى٪ في ؤلاصاٍع

 .حضة في الهىلىضي الؿٗىصي

 الُبُت الخلُج قغ٦ت في اإلاالي واإلاضًغ اإلاكاع٥ اإلااؾـ ٧ان ،1991 ٖام ختى 1989 ٖام مً 

 .املحضوصة

 وخانل هُىٍىع٥ في Syracuse  حامٗت مً الا٢خهاص في اإلااحؿخحر صعحت ٖلى خاثؼ حاعوصي الؿُض

ىؽ صعحت ٖلى ٨ُت الجامٗت مً الا٢خهاص في الب٩الىٍع  .بحروث في ألامٍغ

ب / الؿُض ب ٖاص٫ قٛل ٖاص٫ اإلاٖغ ت مىانب مٖغ ض ما زال٫ ٖضة اؾدثماٍع  في ؾىت ٥١ ًٖ ًٍؼ

في مىهبه الحالي  ٦غثِـ ٢ؿم الاؾدثماع لضي قغ٦ت الٟىػان ال٣ابًت في  .البى٩ي الاؾدثماع مجا٫

ت والتي جدىٕى بمسخل٠  اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ، ًضًغ ٖاص٫ ٖملُاث الاؾدثماع الخابٗت للمجمٖى

 مجاالث الاؾدثماع املحلي والٗالمي. 

ت في صبي خُث جغؤؽ ٢ؿم ؤؾىا١ اإلاا٫ لضي  طل٪، قٛل ٖاص٫ مىانب ٖضة لضي بىى٥ ٢بل اؾدثماٍع

ىت و ؤؾىا١ اإلاا٫ لضي بى٪ اإلاكغ١.  قغ٦ت قٗإ ٧ابِخا٫ باإلياٞت الى مىهبه ٦مضًغ في ٢ؿم الخٍؼ

ما٫ مثل " طا هاقىها٫"  ٦ما و٧ان لٗاص٫ ٦خاباث ٖضًضة ًٖ ألاؾىا١ مجها ما وكغ في صح٠ ألٖا

ٖغبُت ٦سبحر ا٢خهاصي ومدلل   CNBCضي قاقت الٗغبُت و و"اعابُان بؼوـ" و صاثما ما ٧ان يُٟا ل

٨ُت في بحروث  ما٫ و ؤلاصاعة اإلاالُت مً الجامٗت ألامٍغ ىؽ في ألٖا مالي. خاػ ٖاص٫ ٖلى قهاصة ب٩الىٍع

 م. 2003ٖام 

ذالؿُض/   َُثم الٍٟغ

 



 جإقحر الٗمُل:____________________

ذ َُثم الؿُض اهخساب جم   بلىم قغ٦ت اصاعة مجلـ في مؿخ٣ل ٦ًٗى( الجيؿُت ٧ىٍتي) الٍٟغ

ش) ؾىىاث 3 وإلاضة 2019 ًىهُى مً اٖخباعاالؿٗىصًت  لالؾدثماع  ٌكٛل(. الحالي املجلـ مضة اهتهاء جاٍع

ذ الؿُض  املحلل مىهب ؾاب٣ا قٛل ٦ما لالؾدثماع الخلُج ؤمىا٫ قغ٦ت في الغثِـ هاثب مىهب الٍٟغ

ًى بصاعة مجلـ ًٖى مىهب ٌكٛل ٦ما(.م2005)ال٣ابًت اإلاهُضًب قغ٦ت في اإلاالي  في لجان ٖو

 .ؤزغي  قغ٧اث 5 مً ؤ٦ثر

ذ الؿُض خاػ ىؽ ٖلى الٍٟغ ت َىضؾت ب٩الىٍع  ٖلى خاػ ٦ما م2001 ٖام جِىِس ي حامٗت مً مٗماٍع

 .م2003 ٖام بالخُمىع  حامٗت مً ؤٖما٫ اصاعة ماحؿخحر قهاصة

 

 الهٛحر ولُض/ الؿُض

ؼ قغ٦ت: ؤلاصاعة مجلـ عثِـ هاثب اى ال٣ابًت، الهٛحر ٖبضالٍٗؼ  قغ٦ت: ؤلاصاعة مجلـ عثِـ•  الٍغ

اى ، الٗغبُت مؿ٨ً اى لالؾدثماع، الؿٗىصًت بلىم قغ٦ت: ؤلاصاعة مجلـ ًٖى•  الٍغ  ًٖى•  الٍغ

 مجلـ ًٖى•  الؿٗىصًت الٗغبُت اإلامل٨ت ،(ا٦ؿترا)  لإلل٨تروهُاث اإلاخدضة الكغ٦ت: ؤلاصاعة مجلـ

ت بهمت قغ٦ت: ؤلاصاعة   ال٣ٗاٍع

ما٫ بصاعة في ماحؿخحر  خامل الهٛحر الؿُض  في ألامحر٦ُت الجامٗت مً  (MBA)2006-2004 ألٖا

ىؽ و لبىان بحروث، بحروث، ما٫ بصاعة ب٩الىٍع اى، ؾٗىص، اإلال٪ حامٗت مً 1992-1988 ألٖا  الٍغ

 الؿٗىصًت الٗغبُت اإلامل٨ت

 اإلاعجل ٞهض/ الؿُض

ىؽ في قهاصة ٖلى خاثؼ معجل الؿُض ٤ جسهو الهىاُٖت  ؤلاصاعة في الٗلىم ب٩الىٍع  مً حؿٍى

 .الؿٗىصًت الٗغبُت اإلامل٨ت الٓهغان، واإلاٗاصن، للبترو٫ ٞهض اإلال٪ حامٗت

ض ج٣ضمُت زبرة لضًه •  والث٣اٞت البِئت عا٢ُت مالُت ماؾؿاث في  24 ًٖ جٍؼ

ت زلُٟت • ُت الخضماث مجا٫ في ٢ٍى ُت والخضماث الخانت اإلاهٞغ  للكغ٧اث اإلاهٞغ

 .والاؾدثماع

 .ومؿدكاع مضعب •

ت ال٣ُاصًت ٢ضعجه ازبذ •  .خاٞل بسجل والاصاٍع

 .ال٣ٗاعاث ؾى١  في ٦بحرا صوعا جلٗب التي الكغ٧اث مً للٗضًض ؤلاصاعة مجلـ ًٖى •

 مباع٥ الكُش آ٫ خاػم/ الؿُض

ت والهىاص٤ً ألانى٫  وإصاعة الاؾدثماع في الخبرة طوي  مً C مؿخىي  جىُٟظي  ألاؾهم) الاؾدثماٍع

ُت الخضماث واملخاَغ، ،(و٢اثُت مداٞٔ ال٣ٗاعاث، ، اإلاالُت الكاون في الخانت  للكغ٧اث، اإلاهٞغ

 .الخىُٟظًت وؤلاصاعة ال٣ُمت زل٤

غ الٗال٢اث بصاعة مهاعاجه وحكمل ما٫ وجٍُى  هجاخاجه وحكمل. الاؾتراجُجي والخسُُِ والخىُٟظ ألٖا

٘ جىُٓم قغ٦ت مً لكغ٦ت الاهخ٣الُت اإلاغخلت بصاعة ؼ باختراٝ، جضاع لكغ٦ت  اإلاكاَع  ألاصاء، وحٍٗؼ

٘  .وال٣ٗلىت اله٩ُلت وإٖاصة الىمى وحؿَغ

غ،: للكغ٦ت الٗملُاث مؿخىي  ٖلى ٖمل الخانت ألاؾهم في ؼ، صٞ٘، جٍُى  الكغ٧اث جىحُه بٖاصة حٍٗؼ

 ٖبر والاؾدثماعاث والٟغ١ 

 .الخىُٟظًت واللجىت ؤلاصاعة مجلـ في صوٍع

٪ َى مباع٥ الكُش الؿُض  وزاعحها، اإلامل٨ت صازل في ٖضة، حٗلُمُت ماؾؿاث ومضًغ ؤلاصاعي  الكٍغ

ت الاؾدثماع لهىاص٤ً ؤلاصاعة مجلـ ًٖى و  .مٗغٞو

 :الهىضو١  إلاضًغ الغثِؿت والىاحباث واإلاؿاولُاث ألاصواع (ح )

 الثدت ؤخ٩ام بمىحب الىخضاث مال٩ي إلاهلحت ٌٗمل ؤن الهىضو١  مضًغ ٖلى ًجب •

 ومظ٦غة الهىضو١  وؤخ٩ام وقغٍو لهم اإلاغزو ألاشخام والثدت ؤلاؾدثماع نىاص٤ً

 .اإلاٗلىماث

 ٖلحها ههذ التي والىاحباث اإلاباصيء بجمُ٘ الالتزام الهىضو١  مضًغ ٖاج٤ ٖلى ٣ً٘ •

 والظي الىخضاث، مال٩ي ججاٍ ألاماهت واحب طل٪ في بما لهم اإلاغزو ألاشخام الثدت

 .اإلا٣ٗى٫  الحغم وبظ٫ مهالحهم ًد٤٣ بما الٗمل ًخًمً

  الهىضو١  مضًغ ٩ًىن  •
ً
 :باآلحي ال٣ُام ًٖ مؿاوال

 .الهىضو١  بصاعة -

ت الخضماث طل٪ في بما الهىضو١  ٖملُاث -  .للهىضو١  ؤلاصاٍع

 .الهىضو١  وخضاث َغح -

 ٧املت وؤجها وا٦خمالها اإلاٗلىماث ومظ٦غة الهىضو١  وؤخ٩ام قغٍو ص٢ت مً الخإ٦ض -

حر وصحُدت وواضحت  .مًللت ٚو

 

ل٠ التي اإلاهام (ٍ )
ُ
  :الهىضو١  مضًغ حاهب مً زالث َٝغ بها ٧

 قغ٦ت وهي) املحضوصة الؿٗىصًت الٗغبُت س ي بي ؤؽ بحل قغ٦ت بخ٩ل٠ُ الهىضو١  مضًغ ٢ام

 بمهام( 05008-37 ع٢م جغزُو بمىحب لخىُٓمها وزايٗت الهُئت مجلـ مً مغزهت مؿاَمت

 .للهىضو١  ؤلاصاعي  اإلاضًغ

٣ا  الٗغبُت الؿٗىصًت س ي بي بؽ بحل حُٗحن جم"( بصاعة اجٟا٢ُت) " م 01/05/2017 الجٟا١ ٞو

 .للهىضو١  بصاعي  ٦مضًغ املحضوصة

 ًٖ  - ألامىع  مً حملت بلى باإلياٞت و - ؤلاصاعة ملجلـ الٗام ؤلاقغاٝ جدذ - مؿاو٫ ؤلاصاعي  اإلاضًغ

ت اإلاؿاثل  وخضاث وإؾترصاص بقترا٥ بحغاءاث و الهىضو١، خؿاباث مؿ٪ و للهىضو١، ؤلاصاٍع

 .الهىضو١  لىخضاث الهاُٞت ألانى٫  ؤؾٗاع وج٣ُُم خؿاب و الهىضو١ 

ٟي لضي مهمت ؤزغي  مهالح ؤو ٖملُت وكاَاث ؤي ًىحض ال (ي )  الهىضو١  مضًغ مؿاولي و/ؤو مْى

 اججاٍ اصائهم ؤو مؿاولُاتهم م٘ جخٗاعى ؤن املحخمل مً الهىضو١  اصاعة مجلـ ؤًٖاء ؤو

  .ٖجها الاٞهاح ؾِخم وحضث خا٫ وفي الهىضو١ 

غي  مهالح جًاعب ؤي ًىحض ال ٦ما   ؤهه الٗلم م٘ حَى
ً
 الهىضو١  مضًغ ٖملُاث هُا١ الحؿإ هٓغا

ت  خاالث جيكإ ٣ٞض وو٦الئهما، ومىْٟحهما لهما الخابٗت والكغ٧اث واإلاهجغ لبىان بى٪ ومجمٖى

 الاٞهاح ؾِخم و الهىضو١  مهالح م٘  له الخابٗت والكغ٧اث الهىضو١  مضًغ مهالح ٞحها جخًاعب

 .خضوثها خا٫ في ٖجها

  :اؾدبضاله ؤو الهىضو١  مضًغ ٖؼ٫  (٥ )

  جغاٍ بحغاء ؤي واجساط الهىضو١  مضًغ بٗؼ٫  الح٤ للهُئت
ً
 بضًل نىضو١  مضًغ لخُٗحن مىاؾبا

، جغاٍ آزغ جضبحر ؤي اجساط ؤو للهىضو١ 
ً
 :آلاجُت الحاالث مً ؤي و٢ٕى خا٫ في وطل٪ مىاؾبا

 بمىحب بظل٪ الهُئت بقٗاع صون  ؤلاصاعة وكاٍ مماعؾت ًٖ الهىضو١  مضًغ جى٠٢ •

 .لهم اإلاغزو ألاشخام الثدت

 ٢بل مً حٗل٣ُه ؤو سحبه ؤو ؤلاصاعة وكاٍ مماعؾت في الهىضو١  مضًغ جغزُو بلٛاء •

 .الهُئت

 .ؤلاصاعة وكاٍ مماعؾت في جغزُهه إللٛاء الهىضو١  مضًغ مً الهُئت بلى َلب ج٣ضًم •

ا الهُئت جغاٍ بك٩ل – ؤزل ٢ض الهىضو١  مضًغ ؤن الهُئت عؤث بطا • ٍغ  بالتزام –" حَى

 .الخىُٟظًت لىاثذ ؤو الىٓام

اة • ت املحٟٓت مضًغ ٞو  ؤو عجٍؼ ؤو الاؾدثماع نىضو١  ؤنى٫  ًضًغ الظي الاؾدثماٍع

 بصاعة ٖلى ٢اصع الهىضو١  مضًغ لضي مسجل آزغ شخو وحىص ٖضم م٘ اؾخ٣الخه

ا التي الهىاص٤ً ؤنى٫  ؤو الاؾدثماع نىضو١  ؤنى٫   .املحٟٓت مضًغ ًضًَغ

ت ؤَمُت طاث ؤجها -م٣ٗىلت ؤؾـ ٖل بىاءً  - الهُئت جغي  ؤزغي  خالت ؤي • ٍغ  .حَى



 جإقحر الٗمُل:____________________

 :الحفظ أمين .18

 :الحٟٔ ؤمحن اؾم (ؤ )

 املحضوصة الؿٗىصًت الٗغبُت س ي بي ؤؽ بحل قغ٦ت 

  : 05008-37اإلاالُت الؿى١  َُئت ًٖ الهاصع الترزُو ع٢م (ب )

  :الحٟٔ ؤمحن ٖىىان (ج )

اى 9084 ب.م   الؿٗىصًت الٗغبُت اإلامل٨ت ،11413 الٍغ

ش (ص )  :اإلاالُت الؿى١  َُئت ًٖ الهاصع الترزُو جاٍع

2008/04/07 

 :الحٟٔ ألمحن الغثِؿت والىاحباث واإلاؿاولُاث ألاصواع (ٌ )

ّٗض   •   الحٟٔ ؤمحن ٌُ
ً
٣ا التزاماجه ًٖ مؿاوال  ؾىاء ؤلاؾدثماع، نىاص٤ً الثدت ألخ٩ام ٞو

  بها ٧ل٠ ؤم مباقغ بك٩ل مؿاولُاجه ؤصي
ً
ا   َٞغ

ً
 نىاص٤ً الثدت ؤخ٩ام بمىحب زالثا

ّٗض . لهم اإلاغزو ألاشخام الثدت ؤو ؤلاؾدثماع   الحٟٔ ؤمحن وَُ
ً
 مضًغ ججاٍ مؿاوال

 ؤو بَما٫ ؤو اخخُا٫ بؿبب الىاحمت الهىضو١  زؿاثغ ًٖ الىخضاث ومال٩ي الهىضو١ 

 .اإلاخٗمض ج٣هحٍر ؤو جهٝغ ؾىء

ٗض   •   الحٟٔ ؤمحن ٌُ
ً
 مال٩ي لهالح وخماًتها الهىضو١  ؤنى٫  خٟٔ ًٖ مؿاوال

ى الىخضاث، ت ؤلاحغاءاث حمُ٘ اجساط ًٖ ٦ظل٪ مؿاو٫ َو   الالػمت ؤلاصاٍع
ً
 لل٣ىاهحن جبٗا

 .الهىضو١  ؤنى٫  بدٟٔ ًخٗل٤ ُٞما للخُب٤ُ ال٣ابلت ألاهٓمت  و

  لضي مىٟهل خؿاب ٞخذ  الحٟٔ ؤمحن ٖلى ًجب الهىضو١  مضًغ مً عؾمي بُلب •

٩ىن  له، خٟٔ ؤمحن ٌٗمل اؾدثماع نىضو١  ل٩ل باؾمه مدلي بى٪  لهالح الحؿاب ٍو

 .الٗال٢ت طي الاؾدثماع نىضو١ 

 ؤنىله ًٖ سجالجه في اؾدثماعي  نىضو١  ٧ل ؤنى٫  ٞهل  الحٟٔ ؤمحن ٖلى ًجب •

ً ً، ٖمالثه ؤنى٫  ٖو جب آلازٍغ ص ؤن ٍو  زال٫ مً مؿخ٣ل بك٩ل ألانى٫  جل٪ جدضَّ

 الحٟٔ ؤمحن باؾم اؾدثماع نىضو١  ل٩ل ألازغي  وألانى٫  اإلاالُت ألاوعا١ حسجُل

جب.  الهىضو١  طل٪ لهالح ت السجالث بجمُ٘ ًدخٟٔ ؤن ٍو ا الًغوٍع حَر  مً ٚو

 .الخٗا٢ضًت التزاماجه جإصًت جاٍض التي اإلاؿدىضاث

 الحؿاب في للهىضو١  الٗاثضة الى٣ضًت اإلابالٜ حمُ٘ بًضإ الحٟٔ ؤمحن ٖلى ًجب •

جب بلُه، اإلاكاع  لخمىٍل اإلاؿخسضمت اإلابالٜ الحؿاب طل٪ مً ًسهم ؤن ٖلُه ٍو

٠ الاؾدثماعاث ملُاجه الهىضو١  بصاعة ومهاٍع   ٖو
ً
٣ا  ؤلاؾدثماع نىاص٤ً الثدت ألخ٩ام ٞو

 مً جل٣اَا  التي اإلاٗلىماث ومظ٦غة الهىضو١  وؤخ٩ام قغٍو مً املحضزت واليسخت

ّحن الظي وال٣ٗض الهىضو١، مضًغ  .الهىضو١  مضًغ ٢بل مً  خٟٔ ؤمحن بمىحبه ُٖ

٣ا •  س ي بي بؽ بحل حُٗحن جم ٢ض"(  الحٟٔ اجٟا٢ُت) " م 01/05/2017  لالجٟا٢ُت ٞو

 ٦ما للهىضو١  الخابٗت ألانى٫  لبٌٗ الحٟٔ ؤمحن بهٟتها املحضوصة الٗغبُت الؿٗىصًت

٣ا ؾُُغجه جدذ الحٟٔ ؤمحن مً ٢بىلها وؾِخم الحٟٔ ؤمحن بلى حؿلُمها ًخم  ٞو

 حؿلُمها ًم٨ً ٦ما ألانى٫  لخل٪ وعاعي ٧ىص ي الحٟٔ ؤمحن ؾُٗمل. الحٟٔ الجٟا٢ُت

 ولً الىص ي بمثابت الحٟٔ ؤمحن ٣ًىم لً. آلزغ و٢ذ مً الحٟٔ ؤمحن مً و٢بىلها الى

 و الى حؿلُمها عؾمي بك٩ل ًخم لم ان نىضو١  مً ؤزغي  ؤنى٫  ألي مؿاولُت ؤي ًخدمل

 .ؾُُغجه جدذ لخ٩ىن  الحٟٔ ؤمحن مً ٢بىلها

ل٠ التي اإلاهام (و )
ُ
ا الحٟٔ ؤمحن بها ٧  :"زالثا" َٞغ

ٌ مسى٫  الحٟٔ ؤمحن  الباًَ مً خٟٔ ألمىاء زاصم الحٟٔ اجٟا٢ُت بمىحب واحباجه مً ؤي لخٍٟى

٣ا ،"(مغاؾلىن ) " مىضوبحن ؤو و٦الء ؤو  حكمل ال التي الحٟٔ، اجٟا٢ُت في ٖلحها اإلاىهىم للكغٍو ٞو

ت، ؤو اإلا٣انت هٓام ا التي الدؿٍى  الحٟٔ ؤمحن ازخاَع

 :واؾدبضاله الحٟٔ ؤمحن ٖؼ٫  (ػ )

 :واؾدبضاله الحٟٔ ؤمحن ٖؼ٫  في الهُئت نالخُت •

 جغاٍ جضبحر ؤي اجساط ؤو الهىضو١  مضًغ مً اإلاٗحن الحٟٔ ؤمحن ٖؼ٫  للهُئت  -

 :آلاجُت الحاالث مً ؤي و٢ٕى خا٫ في مىاؾبا

 بمىحب بظل٪ الهُئت بقٗاع صون  الحٟٔ وكاٍ مماعؾت ًٖ الحٟٔ ؤمحن جى٠٢ -

 .لهم اإلاغزو ألاشخام الثدت

 ٢بل مً حٗل٤ُ ؤو سحب ؤو الحٟٔ وكاٍ مماعؾت في الحٟٔ ؤمحن جغزُو بلٛاء -

 .الهُئت

 وكاٍ مماعؾت في جغزُو إللٛاء الحٟٔ ؤمحن مً الهُئت بلى َلب ج٣ضًم -

 .الحٟٔ

  الهُئت جغاٍ بك٩ل - ؤزل ٢ض الحٟٔ ؤمحن ؤن الهُئت عؤث بطا -
ً
ا ٍغ  بالتزام - حَى

 .الخىُٟظًت الىاثذ ؤو الىٓام

ت ؤَمُت طاث ؤجها -م٣ٗىلت ؤؾـ ٖل بىاءً  - الهُئت جغي  ؤزغي  خالت ؤي - ٍغ  .حَى

 :الهىضو١  مضًغ ٢بل مً الحٟٔ ؤمحن ٖؼ٫  ؤو اؾخ٣الت •

 ٦خابي بقٗاع بمىحب  ٢بله مً اإلاٗحن الحٟٔ ؤمحن ٖؼ٫  الهىضو١  إلاضًغ ًجىػ  -

لى الىخضاث، مال٩ي مهلحت في الحٟٔ ؤمحن ٖؼ٫  ؤن م٣ٗى٫  بك٩ل عؤي بطا   ٖو

  بظل٪ الىخضاث ومال٩ي الهُئت بقٗاع الهىضو١  مضًغ
ً
 .٦خابي وبك٩ل ٞىعا

 ًىما( 30) زال٫ له بضًل حُٗحن  الحٟٔ ؤمحن ٖؼ٫  بطا الهىضو١  مضًغ ٖلى ًجب -

جب. ال٨خابي ؤلاقٗاع الحٟٔ ؤمحن حؿلم مً  الخٗاون  اإلاٗؼو٫ الحٟٔ ؤمحن ٖلى ٍو

 ؤمحن بلى للمؿاولُاث الؿلـ الى٣ل لدؿهُل الهىضو١  مضًغ م٘ ٧امل بك٩ل

جب. البضًل الحٟٔ   طل٪ ٧ان خُثما ي، ؤن اإلاٗؼو٫ الحٟٔ ؤمحن ٖلى ٍو
ً
ا  يغوٍع

،
ً
 .بالهىضو١  اإلاغجبُت ال٣ٗىص حمُ٘ البضًل الحٟٔ ؤمحن بلى ومىاؾبا

  ؤلاٞهاح الهىضو١  مضًغ ٖلى ًجب -
ً
 بخُٗحن ٢ُام ًٖ ؤلال٨ترووي مى٢ٗه ٖلى ٞىعا

جب بضًل، خٟٔ ؤمحن  اإلاى٢٘ في ؤلاٞهاح ٦ظل٪ الٗام الهىضو١  مضًغ ٖلى ٍو

 .للهىضو١  بضًل خٟٔ ؤمحن بخُٗحن ٢ُامه ًٖ للؿى١  ؤلال٨ترووي

  ًىما 90 ًٖ ٣ًل ال بزُاع بمىحب ؾبب بضون  الحٟٔ ؤمحن حُٗحن بجهاء ًجىػ  -

٣ا للهىضو١  خٟٔ ٧إمحن مهامه اجهاء الحٟٔ ألمحن ًجىػ  -  ؤلاجهاء ألخ٩ام ٞو

 الحٟٔ اجٟا٢ُت في ٖلحها اإلاىهىم

 

  الاسدثمار مسدشار .19

 لالؾدثماع مؿدكاع ًىحض ال: اإلاؿدكاع  اؾم (ؤ )

 ًىحض ال:  الٗىىان (ب )

 ًىحض ال: الغثِؿُت الاصواع ون٠ (ج )

 :املىزع .20

 ًىحض ال: اإلاىٕػ اؾم (ؤ )

 ًىحض ال: اإلاىٕػ ٖىىان (ب )

 ًىحض ال: الترزُو بُان (ج )

 ًىحض  ال: واإلاؿاولُاث ألاصواع (ص )

 

 :القاهىوي املحاسب .21

 :ال٣اهىوي املحاؾب اؾم (ؤ )

 ًىوٜ آهض بًغوؿذ 

  :ال٣اهىوي املحاؾب ٖىىان (ب )

٤ الُٟهلُت، بغج اى ،2732 ب.م ٞهض، اإلال٪ ٍَغ  .الؿٗىصًت الٗغبُت اإلامل٨ت ،11461 الٍغ

  :ال٣اهىوي املحاؾب ومؿاولُاث ألاؾاؾُت ألاصواع (ج )

I. ٗض ؤن ًجب
ُ
 ألا٢ل ٖلى ؾىىي  هه٠ وبك٩ل الٗغبُت باللٛت للهىضو١  اإلاالُت ال٣ىاثم ح

  وجٟدو
ً
٣ا  ، ال٣اهىهحن للمداؾبحن الؿٗىصًت الهُئت ًٖ الهاصعة املحاؾبت إلاٗاًحر ٞو



 جإقحر الٗمُل:____________________

جىػ   ًازظ اليسخ، جل٪ بحن حٗاعى ؤي وحىص خا٫ وفي ، ؤزغ بلٛاث بياُٞت وسخ بٖضاص ٍو

 .الٗغبي بالىو

II. ت اإلاالُت ال٣ىاثم مغاحٗت ًجب   للهىضو١  الؿىٍى
ً
٣ا  الهُئت ًٖ الهاصعة املحاؾبت إلاٗاًحر ٞو

 .ال٣اهىهحن للمداؾبحن الؿٗىصًت

III. ض مضة الٗام الهىضو١  جإؾِـ ٖلى مط ى بطا  اإلاالُت، ؾيخه جهاًت ٢بل ؤقهغ( 9) ٖلى جٍؼ

 .ألاو٫  الٗام بجهاًت اإلاغاحٗت بٗملُت ال٣ُام الحالت َظٍ في ُٞجب

IV. اإلاالُت، ؾيخه جهاًت ٢بل ؤ٢ل ؤو ؤقهغ( 9) مضة الٗام الهىضو١  جإؾِـ ٖلى مط ى بطا 

 .جلحها الً اإلاالُت الؿىت جهاًت في اإلاغاحٗت بٗملُت ال٣ُام الحالت َظٍ في ُٞجىػ 

 

 :أخري  مػلىماث .22

 وؤي اإلاهالح حٗاعى إلاٗالجت ؾخدب٘ التي والاحغاءاث الؿُاؾاث بإن الهىضو١  مضًغ ًُٟض (ؤ )

 .م٣ابل صون  َلبها ٖىض ج٣ضًمها ؾِخم ٞٗلي ؤو/و مدخمل مهالح حٗاعى

 ًىُب٤ ال: الخانت الٗمىالث و الخسًُٟاث (ب )

بت مخٗل٣ت مٗلىماث (ج )  : الؼ٧اة/ بالًٍغ

بت الخىُٟظًت الالثدت بمىحب ٠ و الغؾىم جسً٘ ،ؾٝى اإلاًاٞت ال٣ُمت لًٍغ  و اإلاهاٍع

بت ال٢خُإ الالثدت ٖلحها جىُب٤ التي الٗمىالث ٤ اإلاًاٞت ال٣ُمت يٍغ  جدضصَا التي اليؿب ٞو

 .اإلاٗىُت الجهاث

 :الىخضاث مال٩ي احخمإ (ص )

 .مىه بمباصعة الىخضاث إلاال٩ي احخمإ ل٣ٗض الضٖىة الهىضو١  إلاضًغ ًجىػ  •

 حؿلم مً ؤًام( 10) زال٫ الىخضاث مال٩ي الحخمإ الضٖىة الهىضو١  مضًغ ٖلى ًجب •

 .الحٟٔ ؤمحن مً ٦خابي َلب

 حؿلم مً ؤًام( 10) زال٫ الىخضاث مال٩ي الحخمإ الضٖىة الهىضو١  مضًغ ٖلى ًجب •

 مىٟغصًً ؤو مجخمٗحن ًمل٩ىن  الظًً الىخضاث مال٩ي مً ؤ٦ثر ؤو مال٩إ مً ٦خابي َلب

 .الهىضو١  وخضاث ٢ُمت مً ألا٢ل ٖلى٪  25

الن الىخضاث مال٩ي الحخمإ الضٖىة ج٩ىن  •  إلاضًغ ؤلال٨ترووي اإلاى٢٘ في طل٪ ًٖ باإٖل

 الىخضاث مال٩ي حمُ٘ بلى ٦خابي بقٗاع وبةعؾا٫ للؿى١، ؤلال٨ترووي واإلاى٢٘ الهىضو١ 

  الحٟٔ وؤمحن

  الاحخمإ مً ألا٢ل ٖل ؤًام ٖكغة ٢بل -

ض ال وبمضة -  .الاحخمإ ٢بل" ًىما( 21) ًٖ جٍؼ

جب الن ًدضص ؤن ٍو ش وؤلاقٗاع ؤلٖا  اإلا٣ترخت، وال٣غاعاث وو٢خه وم٩اهه الاحخمإ جاٍع

جب   بعؾا٫ خا٫ في الهىضو١  مضًغ ٖلى ٍو
ً
 احخمإ ؤي ب٣ٗض الىخضاث مال٩ي بلى بقٗاعا

 .الهُئت بلى مىه وسخت بعؾا٫ الىخضاث إلاال٩ي

  الىخضاث مال٩ي احخمإ ٩ًىن  ال •
ً
 الىخضاث مال٩ي مً ٖضص خًٍغ بطا بال صحُدا

 .الهىضو١  وخضاث ٢ُمت مً ألا٢ل ٖلى٪ 25 مجخمٗحن ًمل٩ىن 

ؿخٝى لم بطا • الن زاوي الحخمإ الضٖىة الهىضو١  مضًغ ٖلى ُٞجب الىهاب، ٌُ  ًٖ باإٖل

 حمُ٘ بلى ٦خابي بقٗاع وبةعؾا٫ للؿى١  ؤلال٨ترووي واإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي مى٢ٗه في طل٪

. ؤًام( 5) ًٖ ج٣ل ال بمضة الثاوي الاحخمإ مىٖض ٢بل الحٟٔ وؤمحن الىخضاث مال٩ي

ّٗض    الثاوي الاحخمإ وَُ
ً
 .الاحخمإ في اإلامثلت الىخضاث وؿبت ٧اهذ ؤًا صحُدا

 .الىخضاث مال٩ي احخمإ في للخمثُله و٦ُل حُٗحن وخضاث مال٪ ل٩ل ًجىػ  •

 وخضة ٧ل ًٖ الىخضاث مال٩ي احخمإ في واخض بهىث ؤلاصالء وخضاث مال٪ ل٩ل ًجىػ  •

 .الاحخمإ وقي ًمخل٨ها

ذ مضاوالتها في والاقترا٥ الىخضاث مال٩ي احخماٖاث ٣ٖض ًجىػ  •  ٢غاعاجخها ٖلى والخهٍى

  الحضًثت الخ٣ىُت وؾاثل بىاؾُت
ً
٣ا  .الهُئت جًٗها الً للًىابِ ٞو

  :الهىضو١  وجهُٟت إلجهاء اإلاخبٗت ؤلاحغاءاث (ٌ )

، مم٨ً َى وما ألاهٓمت م٘ ًخىا٤ٞ ما خضوص في
ً
 الىخضاث مال٩ي لجمُ٘ الهىضو١  مضًغ ًغؾل ٖملُا

  بقٗاعا
ً
 ( 21) مضجه زُُا

ً
٣ىم الهىضو١، وبخهُٟت بةجهاء بىِخه الا٢ل ٖلى ًىما   زال٫ ٍو

 الىخضاث( بٌٗ ولِـ) حمُ٘ باؾترصاص ؤلاقٗاع في املحضص الخٗامل ًىم وفي طل٪ بٗض ؤؾابُ٘ زماهُت

  .اإلاظ٧ىع  الخٗامل ًىم في الؿاثض الاؾترصاص بؿٗغ ٢بل مً اؾترصاصَا ًخم لم التي

 :الك٩اوي  مٗالجت (و )

 صون  َلبها ٖىض ج٣ضًمها ؾِخم الك٩اوي  بمٗالجت الخانت ؤلاحغاءاث بإن الهىضو١  مضًغ ًُٟض 

 ٖلى  جيكإ ٢ض ق٩ىي  ؤي وحىص خا٫ في الهىضو١  مضًغ مغاؾلت  الىخضاث إلاال٩ي ًم٨ً ٦ما. م٣ابل

 :الخالي الٗىىان

 والالتزام اإلاُاب٣ت مؿاو٫

 الؿٗىصًت الٗغبُت اإلامل٨ت

  املحمضًت حي ٞهض، اإلال٪ ٍَغ٤

 3 الضوع  الاولى، مبنى

 : Ext 540 555 4949 11 966+َاج٠

 : www.blom.saالال٨ترووي اإلاى٢٘

ض     compliance@blom.sa  :الال٨ترووي البًر

 :املخخهت ال٣ًاثُت الجهت (ػ )

 لجىت هي الهىضو١  في الاؾدثماع ًٖ ؤو مً هاش ئ هؼإ ؤي في بالىٓغ املخخهت ال٣ًاثُت الجهت بن 

اث في الٟهل  .الؿٗىصًت الٗغبُت اإلامل٨ت في اإلاالُت ألاوعا١ مىاٖػ

 :الىخضاث إلاال٩ي اإلاخاخت للمؿدىضاث ٢اثمت (ح )

 الهىضو١  وؤخ٩ام قغٍو •

 اإلاٗلىماث مظ٦غة •

 الغثِؿت اإلاٗلىماث ملخو •

 اإلاٗلىماث مظ٦غة في مظ٧ىع  ٣ٖض ؤي •

  اإلاالُت ال٣ىاثم •

  :الهىضو١  ؤنى٫  (ٍ )

 ؤو الهىضو١  إلاضًغ ولِـ ،(مكاٖت مل٨ُت) مجخمٗحن الىخضاث إلاال٩ي مملى٦ت الهىضو١  ؤنى٫  بن

 ؤي اإلاىٕػ ؤو اإلاكىعة م٣ضم ؤو الباًَ مً الحٟٔ ؤمحن ؤو الحٟٔ ؤمحن ؤو الباًَ مً الهىضو١  مضًغ

 مً الهىضو١  مضًغ ؤو الهىضو١  مضًغ ٧ان بطا بال ، ٞحها مُالبت ؤو الهىضو١  ؤنى٫  في مهلحت

  اإلاىٕػ ؤو اإلاكىعة م٣ضم ؤو الباًَ مً الحٟٔ ؤمحن ؤو الحٟٔ ؤمحن ؤو الباًَ
ً
 لىخضاث مال٩ا

  ٧ان ؤو مل٨ُخه، خضوص في طل٪ و الهىضو١،
ً
 نىاص٤ً الثدت ؤخ٩ام بمىحب اإلاُالباث بهظٍ مؿمىخا

ِٞصح ؤلاؾدثماع،
ُ
 .اإلاٗلىماث مظ٦غة ؤو الهىضو١  وؤخ٩ام قغٍو في ٖجها وؤ

 ًىُب٤  ال: ازغي  مٗلىماث (ي )

 ًىُب٤  ال: الاؾدثماع الثدت ٢ُىص مً اٖٟاثاث (٥ )

ذ بد٣ى١  ًخٗل٤ ُٞما الهىضو١  مضًغ ؾُاؾت (٫ )   الخهٍى

ذ خ٣ى١  ؾُاؾت بإن الهىضو١  مضًغ ًُٟض  ج٣ضًمها ؾِخم للهىضو١  ؤنى٫  بإي اإلاغجبُت الخهٍى

 .م٣ابل صون  َلبها ٖىض

 :املؤشر صىدوق  .23

 وؤصاء الهىضو١  ؤصاء مُاب٣ت ؤو ص٢ت ًًمً ما َىا٥ لِـ بإن الهىضو١  مضًغ ًُٟض .1

 .اإلااقغ

  :اإلااقغ ؤصاء جدب٘ في ؤزُاء بلى جاصي ٢ض التي الٓغٝو .2

 وكىء في جدؿبب ٢ض الهىضو١  ًدبٗه الظي اإلااقغ جىاػن  وإٖاصة الهىضو١  اؾدثماعاث في الخٛحراث ان

 بىا٢٘ ؾِىسٌٟ الهىضو١  وخضاث في الاؾدثماع ٖلى الٗاثض احمالي ان ٦ما. الٗام ألاصاء في ٞغو٢اث

٠ وحىص   ما٢ذ حٗل٤ُ ؤي خا٫ وِفي. اإلااقغ بها ًخإزغ ال وج٩ال٠ُ مهاٍع

mailto:compliance@blom.sa


 جإقحر الٗمُل:____________________

 في ٩ًىن  ال ٣ٞض الؿى١، اه٣ُإ خا٫ في ؤو للماقغ اإلا٩ىهت اإلاالُت ألاوعا١ في للخضاو٫  اه٣ُإ ؤو

 .اإلااقغ م٩ىهاث ؤوػان م٘ لخخُاب٤ الهىضو١  اؾدثماعاث مدٟٓت جىاػن  اٖاصة ؤلام٩ان

ت الٗىامل ُّ  مضًغ ب٣ُام جخٗل٤ اإلاخب٘ اإلااقغ م٘ م٣اعهت الهىضو١  اصاء في اهدغاٝ جىلض ٢ض التى الغثِؿ

ت الخىاػن  اٖاصة هدُجت ٧اهذ ان وقغاء بُ٘ ٖملُاث بةحغاء الهىضو١   ٢بل مً اإلااقغ إلا٩ىهاث الضوٍع

 ٞان طل٪ الى باالياٞت. للىخضاث والاؾترصاص الا٦خخاب ٖملُاث هدُجت ؤو اإلااقغ زضمت مؼّوص

ض ٢ض مما الى٣ضًت الؿُىلت مً مدضوصة بيؿبت ًدخٟٔ ؾٝى الهىضو١   .الاهدغاٝ َامل مً ًٍؼ

 ألاؾهم مً اإلاُلىبت ال٨مُاث وقغاء لبُ٘ بحغاءاث اجساط بىاؾُت جخم الاهدغاٝ مساَغ بصاعة ان

 
ً
غة للمٗلىماث اؾدىاصا  :الخالُت الحاالث في اإلاخٞى

 :اإلااقغ وؤوػان م٩ىهاث حٗضًل ٖىض

ش ٖىض إل ًخم اإلااقغ، مغاحٗت جاٍع  بىاء ؾُاؾت ًٖ جيخج التي وألاوػان اإلا٩ىهاث في الخٛحراث ٖلى الَا

ا ٞىع  اإلاٗخمضة اإلااقغ ا ؤو بُٗها ًخىحب التي ألاؾهم ٦مُاث وجددؿب نضوَع  ًخم ان ٖلى قغاَئ

خباع بٗحن ألازظ م٘ ؤلام٩ان، ٢ضع الؿى١  ب٢ٟا٫ ؤؾٗاع ج٣اعب ؤؾٗاع ٖلى الؿى١  في جىُٟظَا  الٖا

غة ألاؾهم ؾُىلت  .والكغاء البُ٘ ؤوامغ جىُٟظ و٧لٟت اإلاخٞى

 :الهىضو١  خهو في والاؾترصاص الا٦خخاب ٖىض

 جٟا٢م الى الا٦خخاباث و الاؾترصاصاث نافي ًٖ الىاجج الهىضو١  الى ؤو مً الى٣ضي الخض٤ٞ ًاصي

خباع بٗحن ازظٍ ٖضم خا٫ في الاهدغاٝ  ؤي ٖلُه، ٧اهذ ما الى الهىضو١  م٩ىهاث في ألاوػان وإٖاصة الٖا

بت  .اإلااقغ ج٩ّىن  التي جل٪ مً ؤلام٩ان ٢ضع ٢ٍغ

 ٢غاع ًخسظ الهىضو١  في اإلا٩ىهاث ؤوػان ٖلى جازحٍر ومضي الى٣ضي الخض٤ٞ حجم وخؿب الٛاًت لهظٍ

ت والكغاء البُ٘ ٖملُاث بةحغاء اصة الخٗامل ًىم في الًغوٍع  .الخىاػن  إٖل

خماص ًم٨ً بًجابي، الخٗامل ًىم في  الى٣ضي الخض٤ٞ نافي ٧ان خا٫ في  الى٣ضًت الؿُىلت ٖلى الٖا

 وعوص ٞىع  اإلاُلىبت ألاؾهم وقغاء الا٢تراى في الهىضو١  خ٤ الى باالياٞت الهىضو١  لضي املحضوصة

 .الخٗامل ًىم في ؤلام٩ان ٢ضع الؿى١  ب٢ٟا٫ ؤؾٗاع ج٣اعب ؤؾٗاع ٖلى والاؾترصاص الا٦خخاب َلباث

 ؾلبي، الى٣ضي الخض٤ٞ ان ؤي الا٦خخاباث، حجم ًٟى١  الخٗامل ًىم في الاؾترصاصاث حجم ٧ان خا٫ في

غة الى٣ضًت الؿُىلت اؾخسضام ًخم  في الاؾهم بُ٘ ٖملُاث جىُٟظ الى باالياٞت الهىضو١  لضي اإلاخٞى

 .ؤلام٩ان ٢ضع الؿى١  ب٢ٟا٫ ؤؾٗاع ج٣اعب ؤؾٗاع ٖلى الؿى١ 

3.  
ً
  ونٟا

ً
 :اإلااقغ ٢ىاٖض/ إلاىهجُت مىحؼا

 َى MSCI Saudi Arabia Domestic IMI Islamic Custom Minimum Volatility Index :ماقغ ان

 ٞغعي ماقغ و عثِس ي ماقغ خهُلت

 MSCI Saudi Arabia Domestic IMI Index :الغثِس ي اإلااقغ •

 اؾالمي: الغثِس ي اإلااقغ مىهجُت

ً ؾِخم ٣ا جىاػهه وإٖاصة اإلااقغ جىٍػ ت إلاىهجُت" ٞو  .٫MSCI الخابٗت ؤلاؾالمُت اإلااقغاث مجمٖى

غة اإلاخبٗت اإلاىهجُت  .٫MSCI ؤلال٨ترووي اإلاى٢٘ ٖلى مخٞى

   Minimum Volatility :الٟغعي اإلااقغ •

 للخظبظب ألاصوى الحض: الٟغعي  اإلااقغ مىهجُت

ً ؾِخم ٣ا جىاػهه وإٖاصة اإلااقغ جىٍػ  الخابٗت للخظبظب ألاصوى الحض طاث الٗاإلاُت اإلااقغاث إلاىهجُت" ٞو

٫ MSCI. ؤصهاٍ الحها اإلاكاع وؤلاؾخثىاءاث الخدؿحن لٛغى ؤصهاٍ الحها اإلاكاع الٗملت اؾخٗما٫ وؾِخم 

غة اإلاخبٗت اإلاىهجُت. للخدؿحن ٣٦ُىص  .٫MSCI ؤلال٨ترووي اإلاى٢٘ ٖلى مخٞى

 :اإلاىهجُت جٟانُل

٩ي الضوالع: الخدؿحن ٖملت  ألامٍغ

 :للخدؿحن ٣٦ُىص الخالُت ؤلاؾخثىاءاث اٖخماص ؾِخم

 20 ؤو% 10 مً ألا٢ل الى اإلااقغ في م٩ّىن  ألي ألا٢ص ى الىػن ج٣ُُض ؾِخم -

 الغثِس ي اإلااقغ مً اإلا٩ّىن  وػن ؤيٗاٝ

 %0.5 َى اإلااقغ في م٩ّىن  ألي ألاصوى الىػن ان -

 :الكغ٧اث ؤخضار مٗالجت

 ٌكمل ال: ايافي/ ؤولي َغح -

 ٌكمل:  جدّى٫  -

 ٌكمل: جّٟغٕ -

 ٌكمل ال: اؾخدىاط/  اهضماج -

 :اإلااقغ خؿاب وا٦خما٫ ص٢ت في جازغ ٢ض ْغٝو ؤو ْٝغ ؤي بُان .4

م ٖلى: البُاهاث مؼوصي ٢بل مً ص٣ُ٢ت ٚحر ؤو م٨خملت ٚحر بُاهاث اعؾا٫ •  ؤن مً الٚغ

 مهاصع مً اإلااقغ بةخدؿاب ؤو بةصعاج جخٗل٤ مٗلىماث ٖلى ؾُدهل اإلااقغ مؼوص

ا  مً ؤي ؤو ماقغ ؤي ا٦خما٫ ؤو ص٢ت ؤو ؤنالت، ًًمً ؤو ًخٗهض لً مىزى٢ت، ٌٗخبَر

 .اإلااقغ في اإلاخًمىت البُاهاث

حر ًخم: الاجها٫ وؾاثل في مكا٧ل •  إلخدؿاب ؤو في إلصعاحها اإلاؿخسضمت البُاهاث جٞى

 اإلااقغ بُاهاث اإلااقغ مؼوص ًغؾل ؾٝى ؤًًا،. اإلااقغ مؼوص بلى بل٨تروهُا اإلااقغ

 مك٩لت ؤي. الهىضو١  إلاضًغ( الخضمت م٣ضمي زال٫ مً ؤو مباقغ بك٩ل ؾىاء) بل٨تروهُا

 .اإلااقغ وص٢ت اؾخ٨ما٫ ٖلى ًازغ ٢ض الاجها٫ وؾاثل في جدضر

ض بجهاء ؤو حٗل٤ُ •  اخدؿاب ؾُجٗل اإلااقغ إلا٣ضم اإلاالُت ألاوعا١ ؾى١  مٗلىماث جىٍع

 .اإلااقغ مؼوص ٢بل مً مؿخدُل اإلااقغ

 :٢اَغة ٢ىة •

 اخدؿاب في ألاصاء في ٞكل ؤو جإزحر ؤي ًٖ مؿاوال الهىضو١  مضًغ ؤو اإلااقغ مؼّوص ٩ًىن  لً

، َظا ؾُُغة ًٖ زاعحت ؤٞٗا٫ ًٖ الىاجج اإلااقغ  ال اإلاثا٫ ؾبُل ٖلى طل٪ في بما الُٝغ

 ، الٗضو ٞٗل جىُٓمُت، ؤو خ٩ىمُت ؾلُت مً ٖمل هللا، اعاصة ًٖ هاجج ْٝغ ؤي الحهغ،

 والايُغاباث والًُٟاهاث، والحغاث٤ والكٛب الحغب، بؿبب ؤو هٓام، ؤو ال٨مبُىجغ في ُٖل

ا ؤو يغبت، ؤي الحهغ، ال اإلاثا٫ ؾبُل طل٪ في بما) الٗمل ونٗىبت الٗهُان، اإلاضهُت،  ٚحَر

ت ألاخىا٫ ؾىء ؤو ،(الخباَا ؤو الٗمل ًٖ الخى٠٢ مً  .الجٍى

5.  
ً
 :الخضمت مؼوص ٢بل مً اإلااقغ خؿاب ب٣ًاٝ خا٫ في الهىضو١  مضًغ لخُت ونٟا

، ؾمدذ واطا م٩ّىهاجه، مً ؤي ؤو اإلااقغ اخدؿاب و٠٢ MSCI قغ٦ت اٖتزمذ خا٫ في  ًجب الٓغٝو

 ماقغ ٧ان اطا ما ؤلاقٗاع وؾِخًمً. الهىضو١  إلاضًغ مؿب٤ زُي اقٗاع اعؾا٫ MSCI قغ٦ت ٖلى

 ."مخاخا بضًل

 َظا باؾخٗما٫ الهىضو١  إلاضًغ" مخاخا الخُاع ٞؿ٩ُىن  بضًل ماقغ MSCI قغ٦ت ٢ّضمذ خا٫ في

 .البضًل اإلااقغ

 الخالُت الخُاعاث ٞؿدخاح" بضًال" ماقغا ج٣ضًم صون  اإلااقغ اخدؿاب MSCI قغ٦ت ؤو٢ٟذ خا٫ في

 :الهىضو١  إلاضًغ

 في اإلااقغ اخدؿاب مً لخم٨ُىه الالػمت اإلاٗلىماث له ج٣ضم ؤن MSCI قغ٦ت مً الُلب •

٣ت  .٢بلها مً اخدؿابه جم التي طاتها الٍُغ

ُئت الهىضو١، بصاعة مجلـ مىا٣ٞت ٖلى الحهى٫  بٗض مسخل٠ ماقغ مؼوص جدضًض •  َو

 .الىخضاث ومال٩ي اإلاالُت الؿى١ 



 جإقحر الٗمُل:____________________

 الهىضو١  اجهاء •

 :اإلااقغ ًٖ الاهدغاٝ مٗامل َامل بُان .6

 اإلاؿخُإ ٢ضع الاهدغاٝ مٗامل َامل ج٣لُو بلى الهىضو١  مضًغ حهضٝ

  



 جإقحر الٗمُل:____________________

 

 الكغٍو و ألاخ٩ام

 لٗامل الخباًً الاصوىنىضو١ ماقغ بلىم ام اؽ س ي آي الؿٗىصي 

"BLOM MSCI Saudi Arabia Select Min Vol Fund" 

اؾم نىضو١ الاؾدثماع: نىضو١ ماقغ بلىم ام اؽ س ي آي الؿٗىصي لٗامل الخباًً الاصوى  (ؤ )

ى نىضو١ اؾدثماعي مٟخىح مُغوح َغح ٖام   .َو

 .اؾم مضًغ الهىضو١: قغ٦ت بلىم لالؾدثماع الؿٗىصًت (ب )

بلىم ام اؽ س ي آي الؿٗىصي لٗامل الخباًً الاصوى ٖلى ؤهه نىضو١ جم اٖخماص نىضو١ ماقغ  (ج )

ُت إلااقغ بم بؽ س ي  ُت اإلاىحؼة مً ٢بل لجىت الغ٢ابت الكٖغ اؾدثماع مخىا٤ٞ م٘ اإلاٗاًحر الكٖغ

 MSCI Saudi Arabia Domestic IMI Islamic Custom Minimum Volatility  Index ؤي

  ١ والظي ًدضص املجا٫ الاؾدثماعي للهىضو 

ًُٟض مضًغ الهىضو١ بإن قغٍو وؤخ٩ام الهىضو١ واإلاؿدىضاث ألازغي ٧اٞت زايٗت لالثدت  (ص )

نىاص٤ً الاؾدثماع، وجخًمً مٗلىماث ٧املت وواضحت و صحُدت و ٚحر مًللت ًٖ الهىضو١ 

   .وهي مدضزت ومٗضلت

ٖلى ٧ل مؿدثمغ ؤن ٣ًغؤ قغٍو وؤخ٩ام الهىضو١ ومظ٦غة اإلاٗلىماث و حمُ٘ اإلاؿدىضاث  (ٌ )

  .زغي للهىضو١ ألا 

ٖلى مال٪ الىخضاث جى٢ُ٘ قغٍو وؤخ٩ام الهىضو١ و٢بىلها ٖىض اقترا٦ه في ؤي وخضة مً  (و )

  وخضاث الهىضو١ 

، ٦ما جم حٗضًل  م 02/05/2017َـ اإلاىا٤ٞ  07/08/1438جم بنضاع وكغة الكغٍو وألاخ٩ام في  (ػ )

ش  م15/06/2020اإلاىا٤ٞ ٌ 23/10/1441 وكغة الكغٍو وألاخ٩ام في جاٍع

ش  (ح ) غح وخضاجه في جاٍع َـ  1438/06/22وا٣ٞذ َُئت الؿى١ اإلاالُت ٖلى جإؾِـ الهىضو١ َو

 م 21/03/2017اإلاىا٤ٞ 

 (MSCI) جىىيه مً قبل شرلت ام اس س ي أي

٣ه مً ٢بل قغ٦ت اًخه، جإًُضٍ، بُٗه ؤو حؿٍى ؤو ؤي    MSCI INC. (“MSCI”)بن الهىضو١ لم ًخم ٖع

زغ مكاع٥ في ؤو طاث نلت مً الكغ٧اث الخابٗت لها، ؤو ؤي مً 
ّ
مؼوصي اإلاٗلىماث، ؤو ؤي َٝغ ا

 اإلاكاع بلحهم بحماال" ألاَغاٝ طاث نلت ب) MSCI بخجمُ٘، خىؾبت ؤو زل٤ ؤي ماقغ ٫

MSCI.ؤؾماء ماقغ MSCI هي ٖالمت زضمت MSCI  ؤو ؤي مً الكغ٧اث الخابٗت لها و٢ض جم جغزُهها

غاٝ طاث مً ٢بل قغ٦ت بلىم لإلؾدثماع الؿٗىصًت إلؾخسضام ها ألَضاٝ مُٗىت. لً ٌُٗي ؤي مً ألَا

دت ؤو يمىُت، إلاهّضع ؤو ؤصحاب َظا الهىضو١ وؤو ؤي   MSCI نلت ب ؤي جمثُل ؤو يماهاث، نٍغ

شخو ؤو ٦ُان آزغ ُٞما ًخٗل٤ بجضوي الاؾدثماع في الهىاص٤ً بك٩ل ٖام ؤو في َظا الهىضو١ 

ؤو الكغ٧اث  MSCI .١ ألاؾهم طاث الهلتٖلى جدب٘ ؤصاء ؾى  MSCI بك٩ل زام ؤو ٢ضعة ؤي ماقغ ٫

ت  الماث الخضمت، وألاؾماء الخجاٍع ت، ٖو الخابٗت لها هي ماهذ للترزُو لبٌٗ الٗالماث الخجاٍع

بهٝغ الىٓغ ًٖ َظا الهىضو١ ؤو  MSCI التي جدضصَا، ججمٗها وجدؿبها قغ٦ت MSCI وماقغاث

غاٝ طاث نلت ب مهّضٍع ؤو ؤصحابه ؤو ؤي شخو ؤو ٦ُان آزغ.  لِـ لضي ؤي مً ؤي   MSCIألَا

خباع اخخُاحاث مهّضع ؤو ؤصحاب َظا الهىضو١ ؤو ؤي شخو ؤو ٦ُان آزغ  التزام باألزظ بٗحن  الٖا

غاٝ طاث نلت ب .MSCI في جدضًض ؤو ج٩ىًٍ ؤو خؿاب ماقغاث مؿاولت   MSCIلً ج٩ىن ؤي مً ألَا

الهىضو١، ؤو ًٖ جدضًض ؤو ًٖ، ؤو مكاع٦ت في جدضًض الخى٢ُذ ؤو الؿٗغ ؤو حجم ؤلا٦خخاب في 

خباع ام٩اهُت اؾترصاص الهىضو١. ٖالوة ٖلى طل٪، لِـ ألي مً  اخدؿاب اإلاٗاصلت ؤو ألازظ بٗحن الٖا

غاٝ طاث نلت ب ؤي التزام ؤو مؿاولُت للمهضع ؤو ألصحاب َظا الهىضو١ ؤو ؤي شخو  MSCIألَا

٤ ؤو ٖغى َظا الهىضو١   .ؤو ٦ُان آزغ مؿاو٫ ًٖ بصاعة، ؤو حؿٍى

ل م مً ؤنٖو مً MSCI       ؾخدهل ٖلى مٗلىماث جخٗل٤ بةصعاج ؤو بةخدؿاب ماقغاث MSCI ى الٚغ

ا لً جخٗهض ؤو جًمً ؤنالت، ؤو ص٢ت  MSCI مىزى٢ت، ٞةن ألاَغاٝ طاث نلت ب MSCI مهاصع حٗخبَر

 ؤو ؤي مً البُاهاث اإلاخًمىت في اإلااقغ. لً جخٗهض ؤي MSCI ؤو ا٦خما٫ ؤي ماقغ

غاٝ طاث ن  " ؤو يمىُا" ُٞما ًخٗل٤ بالىخاثج التي ؾِخم الحهى٫ ٖلحها MSCIلت بمً ألَا
ً
، نغاخت

مً ٢بل الجهت اإلاهضعة للهىضو١، ناخب الهىضو١، ؤو ؤي شخو ؤو ٦ُان آزغ ًٖ اؾخسضام ؤي 

غاٝ طاث الهلت ب MSCI ماقغ  ؤو ؤي مً البُاهاث اإلاخًمىت في اإلااقغ. لً جخدمل ؤي مً ألَا

MSCI  ؤزُاء، ؾهى، ؤو اه٣ُإ ُٞما ًخٗل٤ بإي ماقغؤي مؿاولُت ًٖ ؤي MSCI  ؤو ؤي مً البُاهاث

ؤي يماهاث  MSCI اإلاخًمىت في اإلااقغ. ٖالوة ٖلى طل٪، لً حُٗي ؤي مً ألاَغاٝ طاث الهلت ب

ج وجُاب٤ ُٞما ًخٗل٤ ب٩ل  " ًٖ مؿاولُاتها ًٖ  جغٍو
ً
، وجدىهل نغاخت دت ؤو يمىُت مً ؤي هٕى نٍغ

مخًمىت به. بضون الحض في ؤي مما ؾب٤، في ؤي خا٫ مً ألاخىا٫ لً جخدمل  وؤي بُاهاث MSCI ماقغ

غاٝ طاث نلت ب ؤي مؿاولُت ًٖ ؤي ؤيغاع مباقغة ؤو ٚحر مباقغة ؤو زانت ؤو  MSCI ؤي مً ألَا

ا بةم٩اهُت خضور  ٣ٖابُت ؤو جبُٗت ؤو ؤي ؤيغاع ؤزغي )بما في طل٪ زؿاعة ألاعباح( ختى لى جم بزُاَع

غ ٖلى ؤي مكتري، ؤو باج٘، ؤو م٨خدب في الهىضو١ ؤو ؤي شخو ؤو ٦ُان مثل َظٍ ألايغ 
ّ
اع. ًدٓ

ت الخانت  الماث الخضمت، وألاؾماء الخجاٍع ت، ٖو آزغ، مً اؾخسضام ؤو ؤلاقاعة الى الٗالماث الخجاٍع

٤ َظا الهىضو١ صون مغاحٗت MSCIب اًت، ؤو جإًُض ؤو حؿٍى وؤزظ اإلاىا٣ٞت. في ٧ل  MSCI لٛغى ٖع

صون الحهى٫ ٖلى بطن زُي  MSCI  ًجىػ ألي شخو ؤو ٦ُان اإلاُالبت بإي اهخماء م٘ألاخىا٫ ال

  MSCI   مؿب٤ مً

 املصطلحاث

مضًغ الهىضو١": ٌٗني قغ٦ت بلىم لالؾدثماع الؿٗىصًت، وهي قغ٦ت مؿاَمت م٣ٟلت مغزهت مً "

 08094-37َُئت الؿى١ اإلاالُت وزايٗت لخىُٓمها بمىحب جغزُو ع٢م 

مؼوص زضمت الحٟٔ و اإلاضًغ الاصاعي للهىضو١ وهي قغ٦ت مؿاَمت مغزهت مً  HSBC“ :قغ٦ت"

 05008-37مجلـ الهُئت وزايٗت لخىُٓمها بمىحب جغزُو ع٢م 

اإلاضًغ الاصاعي": شخو مغزو له بمىحب الثدت ألاشخام اإلاغزو لهم الهاصعة ًٖ َُئت “

ت للهىضو١، و ًٖ  -جدذ ؤلاقغاٝ الٗام ملجلـ ؤلاصاعة  -الؿى١ اإلاالُت ومؿاو٫  اإلاؿاثل ؤلاصاٍع

مؿ٪ خؿاباث الهىضو١، و بحغاءاث بقترا٥ وإؾترصاص وخضاث الهىضو١ و خؿاب وج٣ُُم ؤؾٗاع 

 .ألانى٫ الهاُٞت لىخضاث الهىضو١ 

ؤمحن الحٟٔ": شخو مغزو له بمىحب الثدت ألاشخام اإلاغزو لهم الهاصعة ًٖ َُئت الؿى١ "

قغ٦ت بحل ؤؽ بي س ي الٗغبُت الؿٗىصًت املحضوصة، م.ب اإلاالُت لل٣ُام بمهام ؤمحن الحٟٔ و َى: 

اى  9084  ، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت11413الٍغ

٤ اإلال٪ ٞهض، م.ب “: مغاح٘ الحؿاباث“ اى 2732بًغوؿذ آهض ًىوٜ، بغج الُٟهلُت، ٍَغ ، الٍغ

 .، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت11461

 وي٘ ٢ىاٖض لحؿاب ونُاهت و وكغ اإلااقغزضمت اإلااقغ )الجهت اإلاؿاولت ًٖ  مؼوص MSCI":قغ٦ت"

َى ماقغ مكخ٤ مً ماقغ بم    MSCI IMI Islamic Custom Minimum Volatility Index ”:ماقغ"

ًخ٩ىن مً ُٖىت ؤؾهم مً اإلااقغ ألاؾاس ي  .MSCI Saudi Arabia Domestic IMI Index بؽ س ي ؤي

ا يمً الًىابِ اإلاٗخمضة مً  التي جخمحز في مجمىٖها بضعحت ج٣لب مُل٣ت ؤصوى والتي ًخم ازخُاَع

 . MSCI ٢بل قغ٦ت

 نىضو١ اإلااقغ": نىضو١ ٖام ٌكمل َضٞه الاؾدثماعي الغثِس ي جدب٘ ماقغ مدضص"

ت جمثل اهدغاٝ ألاصاء ملحٟٓت الهىضو١ ًٖ اإلااقغ. ًخم ٢ُاؽ وؿبت " وؿبت الاهدغاٝ": وؿبت مئٍى

 هىضو١ م٣ابل مثُله في اإلااقغالاهدغاٝ باؾخسضام ٖامل الاهدغاٝ للٟغ١ بحن ٖاثض ال

 .جباًً": الخباًً لُٗىت ما َى م٣ُاؽ الدكدذ الاخهاجي لل٣ُم اإلام٨ىت خى٫ ال٣ُمت اإلاخى٢ٗت"

اٖاصة جىاػن": ون٠ ٖملُت قغاء ؤو بُ٘ الاؾدثماعاث التي ججغي بهضٝ بٖاصة وؿب م٩ىهاث املحٟٓت "

 للماقغ(. و تهض
ً
ت بلى اليؿب اإلاؿتهضٞت )جبٗا  .ٝ َظٍ الٗملُت ملحا٧اة ؤصاء اإلااقغالاؾدثماٍع



 جإقحر الٗمُل:____________________

م( مؿاولت ًٖ " مهِضع": اإلاهضع َى حهت ٢اهىهُت )٧الح٩ىمت، ماؾؿاث، ؤمىاء اؾدثماع و ٚحَر

٘ غ، حسجُل و بُ٘ ألاوعا١ اإلاالُت للٗمىم بهضٝ جمىٍل مكاَع  .جٍُى

خدب٘ ؤوػان ؤؾلىب الاصاعة ٚحر اليكُت باالؾدثماع": َى ؤؾلىب اصاعة ٣ًىم ُٞه مضًغ الهىضو١ ب"

 م٩ىهاث ماقغ مٗحن بهضٝ مدا٧اة ؤصاء َظا اإلااقغ

م": ؤي ًىم ًخم ُٞه جدضًض ٢ُمت نافي ٢ُمت ألانى٫ و خؿاب نافي ٢ُمت ألانى٫ " ًىم الخ٣ٍى

 .للىخضة

ى ٧ل ًىم ٖمل و/ؤو ؤي ًىم ٖمل آزغ ًدضصٍ مضًغ الهىضو١ ٦ُىم حٗامل خؿب " ًىم الخٗامل": َو

ى الُىم  ا ؤو اؾترصاصَا و ج٣ضًٍغ اإلاُل٤، َو الظي ًخم ُٞه جىُٟظ الاقترا٥ في الىخضاث و بنضاَع

ُت للكغٍو و التي  بلٛائها، و اؾخ٨ما٫ ؤلاحغاءاث طاث الٗال٢ت، و طل٪ باليؿبت للُلباث اإلاؿخٞى

ض  ؤ٢هاٍ الجهاجي الؿاٖت  ٣ضم في مٖى
ُ
 مً الُىم الظي ٌؿب٤ ًىم الخٗامل اإلاٗني 3:00ج

ً
 .ٖهغا

و "ؾٗغ الىخضة": حٗني ال٣ُمت الى٣ضًت للىخضة الىاخضة واملحؿىبت بىاء ٖلى نافي ٢ُمت ؤنى٫" ؤ"

 مجها الالتزاماث وم٣ؿىمت ٖلى ٖضص الىخضاث ال٣اثمت
ً
 .٢ُمت ألانى٫ جدذ الاصاعة للهىضو١ مسهىما

  مػلىماث غامت .1

  :بؾم مضًغ الهىضو١  (ؤ )

ت الؿى١ اإلاالُت قغ٦ت بلىم لالؾدثماع الؿٗىصًت، وهي قغ٦ت مؿاَمت م٣ٟلت مغزهت مً َُئ

  08094-37وزايٗت لخىُٓمها بمىحب جغزُو ع٢م 

 :ٖىىان اإلا٨خب الغثِس ي إلاضًغ الهىضو١  (ب )

٤ اإلال٪ ٞهض، م.ب 3بىاًت ألاولى َاب٤   اى 8151، ٍَغ ، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت 11482، الٍغ

 966-11-4949551، ٞا٦ـ ع٢م 966-11-4949555َاج٠ ع٢م 

  :هىضو١ اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاضًغ ال (ج )

www.blom.sa ض بل٨ترووي   :info@blom.sa.، بٍغ

  :بؾم ؤمحن الحٟٔ (ص )

قغ٦ت بحل ؤؽ بي س ي الٗغبُت الؿٗىصًت املحضوصة وهي قغ٦ت مؿاَمت مغزهت مً َُئت الؿى١ 

 .05008-37ع٢م اإلاالُت وزايٗت لخىُٓمها بمىحب جغزُو 

 :اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي ألمحن الحٟٔ (ٌ )

 www.HSBCsaudi.com  

 الىظام املطبق .2

٣ًغ مضًغ الهىضو١ ؤهه و الهىضو١ زايٗان لىٓام الؿى١ اإلاالُت و لىاثده الخىُٟظًت و ألاهٓمت و 

 الٗغبُت الؿٗىصًتاللىاثذ ألازغي طاث الٗال٢ت اإلاُب٣ت في اإلامل٨ت 

 أهداف الصىدوق الاسدثماري  .3

 :ؤَضاٝ نىضو١ ؤلاؾدثماع (ؤ )

ى نىضو١ اؾدثماعي  ٌؿعى نىضو١ ماقغ بلىم ام اؽ س ي آي الؿٗىصي لٗامل الخباًً الاصوى َو

 MSCI Saudi Arabia Domestic IMI Islamic Custom Minimum  مٟخىح لخ٣ٗب ؤصاء ماقغ

Volatility  Index  ٗت ؤلاؾالمُتالظي ًخ٩ّىن م  .ً ؤؾهم ؾٗىصًت مخىا٣ٞت م٘ يىابِ الكَغ

 :ؾُاؾاث الاؾدثماع و مماعؾاجه (ب )

i.  ؾِؿدثمغ الهىضو١ في ألاؾهم الؿٗىصًت اإلاضعحت ٖلى ؾى١ جضاو٫.  ٦ما ًم٨ً إلاضًغ

ض ًٖ  % مً ؤنى٫ الهىضو١ في الى٣ض لخُُٛت 5الهىضو١ الاخخٟاّ بما ال ًٍؼ

 َلباث الاؾترصاص

ii. هىضو١ في ؤؾهم الكغ٧اث الؿٗىصًت اإلاضعحت ٖلى ؾى١ جضاو٫ ؾختر٦ؼ اؾدثماعاث ال

 MSCI Saudi Arabia Domestic IMI Islamic واإلا٩ىهت إلااقغ بم بؽ س ي ؤي

Custom Minimum Volatility  Index ُت  .اإلاخىا٤ٞ م٘ الًىابِ الكٖغ

iii. حهضٝ الهىضو١ بلى جد٤ُ٣ ؤصاء ًمازل ؤصاء ماقغ  MSCI Saudi Arabia Domestic 

IMI Islamic Custom Minimum Volatility   Index ٠ ٢بل خؿم الغؾىم واإلاهاٍع

م٘ ج٣لُو وؿبت ؤلاهدغاٝ بحن ؤصاء الهىضو١ وؤصاء َظا اإلااقغ بلى ؤصوى خض مم٨ً 

وطال٪ ٖبر بجبإ بؾتراجُجُت بؾدثماع ٚحر وكُت مً زال٫ ؤلاؾدثماع في ؾلت مً 

ب وؿب اؾهمها اليؿب في اإلااقغ. بن ٢غاع بؾدثماع الخض٣ٞاث الى٣ضًت ألاؾهم ج٣اع 

خباع ؤن الخُٛحر  في ٧اٞت م٩ىهاث اإلااقغ ؤو في حؼء مجها )مٗاًىت َب٣ُت(  ؾُإزظ في ؤلٖا

ت للهىضو١ و بٖاصة الىػن ؤو الخُٛحراث في م٩ىهاث اإلااقغ  في املحٟٓت الاؾدثماٍع

 ٖلى اصاثه م٣اعهت باإلااقغ الظي ال  جاصي بلى وكىء ج٩ال٠ُ في الخٗامل جازغ
ً
ؾلبا

اث والخ٩ال٠ُ   .ًسً٘ إلاثل َظٍ اإلاهغٞو

ؾٝى جخم مغاحٗت ؤوػان ؤنى٫ الهىضو١ ٖلى ؤؾاؽ عب٘ ؾىىي ٖلى ألا٢ل في هٟـ و٢ذ بٖاصة 

جىاػن م٩ىهاث اإلااقغ. ٦ما ٢ض جخم بٖاصة مىاػهت  زال٫ الٟترة البُيُت بؿبب بحغاءاث الكغ٧اث في ؤي 

ت ؤو بؿبب ٖملُاث الاقترا٥ والاؾترصاص.  و ًجىػ ؤن ؤوعا١ ما لُت مكمىلت في املحٟٓت الاؾدثماٍع

 .٣ًىم الهىضو١ بة٣ًاٝ ما٢ذ لٗملُت بنضاع واؾترصاص الىخضاث زال٫ مغخلت بٖاصة الخىاػن 

 :هبظة ًٖ اإلااقغ

َى  MSCI Saudi Arabia Domestic IMI Islamic Custom Minimum Volatility Indexان ماقغ

ًخ٩ىن مً ُٖىت  .MSCI Saudi Arabia Domestic IMI Index ماقغ مكخ٤ مً ماقغ بم بؽ س ي ؤي

ا يمً  ها بضعحت ج٣لب مُل٣ت ؤصوى والتي ًخم ازخُاَع ؤؾهم مً اإلااقغ ألاؾاس ي التي جخمحز في مجمٖى

 . MSCI الًىابِ اإلاٗخمضة مً ٢بل قغ٦ت

iv.  ؤزغي ؾىي ما جم ط٦ٍغ في الكغٍو لً ٣ًىم الهىضو١ باالؾدثماع في ؤي ؤوعا١ مالُت

 و ألاخ٩ام َظٍ

 

  :مدة صىدوق الاسدثمار .4

 )نىضو١ اؾدثماعي مٟخىح )ٚحر مدضص اإلاضة

  :قيىد/حدود الاسدثمار .5

ًُٟض مضًغ الهىضو١ بإهه ملتزم زال٫ اصاعجه للهىضو١ بال٣ُىص والحضوص التي جٟغيها  الثدت نىاص٤ً 

 .اإلاٗلىماثؤلاؾدثماع وقغٍو وؤخ٩ام الهىضو١ ومظ٦غة 

 :الػملت .6

لها الى  ا٫ الؿٗىصي و في خا٫ اؾخالم َلباث اقترا٥ بٗملت ؤزغي ؾِخم جدٍى ٖملت الهىضو١ هي الٍغ

ا٫ الؿٗىصي خؿب الؿٗغ الؿاثض في الؿى١   .الٍغ

 :مقابل الخدماث والػمىالث و ألاحػاب .7

  :عؾم ؤلاصاعة (ؤ )

ؿضص   َو
ً
ددؿب بيؿبت ًضٞ٘ الهىضو١ إلاضًغ الهىضو١ عؾم بصاعة ًددؿب ًىمُا في جهاًت ٧ل قهغ ٍو

ا واخض في اإلااثت ) ت ٢ضَع  )٪( مً نافي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١ )بٗض زهم عؾم ؤلاصاعة اإلاؿخد1٤ؾىٍى

 

http://www.blom.sa/
http://www.blom.sa/
mailto:info@blom.sa
http://www.hsbcsaudi.com/
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٣ت الاخدؿاب الىن٠  ال٣ُمت و ٍَغ

 مً نافي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١  %1 عؾم الاصاعة
ً
ا  و  -ؾىٍى

ً
جددؿب ًىمُا

 
ً
ا  .جضٞ٘ قهٍغ

جًاٝ الى مبلٜ الاقترا٥   -مبلٜ ؤلاقترا٥ مً بحمالي  %0.5 عؾم الاقترا٥

 .مباقغة

عؾىم الخٗامل الخانت بإمحن 

 الحٟٔ

ا٫ ؾٗىصي ل٩ل ٖملُت جسهم مً الهىضو١،  جددؿب م٘  50 ٍع

 
ً
ا  .٧ل ٖملُت و جضٞ٘ قهٍغ

ت ًخدملها مضًغ الهىضو١  عؾىم ؤمحن الحٟٔ  عؾىم ؾىٍى

ت ًخدملها مضًغ الهىضو  عؾىم اإلاضًغ الاصاعي   ١ عؾىم ؾىٍى

ت ًخدملها مضًغ الهىضو١  عؾىم  مغاح٘ الحؿاباث  عؾىم ؾىٍى

ت ًخدملها مضًغ الهىضو١  عؾىم اإلااقغ الاؾترقاصي  عؾىم ؾىٍى

والعموالت  تخضع الرسوم والمصاريف المضافة، سوفبموجب الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة مالحظة: 

 .المعنية الجهات تحددها التي النسب وفقالقتطاع ضريبة القيمة المضافة   عليها الالئحة التي تنطبق

 

 :عؾىم الاقترا٥ والاؾترصاص (ب )

 %  مً بحمالي مبلٜ ؤلاقترا0.5٥عؾىم الاقترا٥: 

 عؾىم الاؾترصاص: ال ًىحض

 :الٗمىالث الخانت  (ج )

 ال ًىحض ٖمىالث زانت 

 الخقىيم والدسػير .8

 :٦ُُٟت الخ٣ىٍم (ؤ )

i.  مألانى٫ التي ًخًمجها  :الخ٣ٍى

م •  مً الخ٣ٍى
ً
 .حمُ٘ ؤنى٫ الهىضو١ ًجب ؤن ج٩ىن حؼءا

بُٗتها، بما في طل٪ ٖلى  • ها َو  ٧ان هٖى
ً
ج٩ىن ؤنى٫ الهىضو١ قاملت ل٩ل ألانى٫ ؤًا

 :ؾبُل اإلاثا٫ ال الحهغ

 .الى٣ىص والىصاج٘ بما في طل٪ الٟىاثض اإلاؿخد٣ت ٖلحها -

ٗاث واحب الضٞ٘ في ق٩ل ؤؾهم ؤو  - ه٣ضًت ؤو مؿخد٣اث ألاعباح والخىَػ

 .ؤزغي للهىضو١ 

 .حمُ٘ الاؾدثماعاث وألانى٫ ألازغي اإلاملى٦ت -

 .ؤي ٞاثضة مترا٦مت ٖلى ؤي ؤنى٫ ؤو اؾدثماعاث -

بُٗتها ، بما في طل٪ ٖل  • ها َو ج٩ىن التزاماث الهىضو١ قاملت ل٩ل الالتزاماث ؤًا ٧ان هٖى

 :ؾبُل اإلاثا٫ ال الحهغ

 .حمُ٘ ال٣غوى والظمم الضاثىت -

٠ والغؾىم اإلاؿخد٣ت ؤو اإلاترا٦مت ٖلى  نىضو١ الاؾدثماعحمُ٘ اإلا -  .هاٍع

 

ii. ٣ت الخ٣ىٍم  :ٍَغ

٩ىن  • م ٖلى ؤؾاؽ الٗملت ٍو م. ٦ظل٪ ًخم الخ٣ٍى م نىضو١ الاؾدثماع في ٧ل ًىم ج٣ٍى ٣ًىَّ

 مجها اإلاؿخد٣اث 
ً
م بىاًء ٖلى حمُ٘ ألانى٫ التي جًمها املحٟٓت مسهىما جدضًض الخ٣ٍى

 .لى٢ذالخانت بالهىضو١ في طل٪ ا

ٌؿخسضم ؾٗغ ازغ اٚال١ لألوعا١ اإلاالُت اإلاضعحت ؤو اإلاخضاولت في ؤي ؾى١ ؤوعا١ مالُت  •

 .مىٓمت ؤو ٖلى هٓام حؿٗحر آلي

 آلزغ ؾٗغ ٢بل الخٗل٤ُ، بال بطا  •
ً
٣ا بطا ٧اهذ ألاوعا١ اإلاالُت مٗل٣ت، ُٞيبػي ج٣ىٍمها ٞو

 .ًذ ًٖ الؿٗغ اإلاٗل٧٤ان َىا٥ صلُل ٢اَ٘ ٖلى ؤن ٢ُمت َظٍ ألاوعا١ اإلاالُت ٢ض اهسٟ

 .باليؿبت بلى الىصاج٘، ال٣ُمت الاؾمُت باإلياٞت بلى الٟىاثض/ألاعباح اإلاترا٦مت •

ؤي اؾدثماع آزغ، ال٣ُمت الٗاصلت التي ًدضصَا مضًغ الهىضو١ بىاًء ٖلى الُغ١  •

وال٣ىاٖض التي ًىا٤ٞ ٖلحها ؤمحن الحٟٔ. وبٗض الخد٤٣ مجها مً ٢بل املحاؾب ال٣اهىوي 

 .للهىضو١ 

جددؿب نافي ٢ُمت ألانى٫ ل٩ل وخضة ٖلى ؤؾاؽ بحمالي ألانى٫ مسهىما" مجها  •

اث اإلاترا٦مت وم٣ؿىمت ٖلى ٖضص الىخضاث ال٣اثمت و٢ذ الخ٣ىٍم.  اإلاؿخد٣اث واإلاهغٞو

ت ٖلى ألا٢ل جب بُان ؤؾٗاع الىخضاث بهُٛت جدخىي ؤعب٘ ٖالماث ٖكٍغ  .ٍو

 

 :ه٣اٍ الخ٣ىٍم (ب )

م ؤنى٫ الهىضو١ في ٧ل   ًىم حٗامل بٗض اٚال١ ؾى١ جضاو٫. ٩ًىن مضًغ الهىضو١ ؾِخم ج٣ٍى

 ًٖ خؿاب ؾٗغ وخضاث الهىضو١ 
ً
  .مؿاوال

 :الخ٣ىٍم ؤو الدؿٗحر الخاَئ  (ج )

i.  م ؤنل مً ؤنى٫ الهىضو١ الٗام بك٩ل زاَئ ؤو خؿاب ؾٗغ وخضة في خا٫ ج٣ٍى

 .بك٩ل زاَئ، ًجب ٖلى مضًغ الهىضو١ جىز٤ُ طل٪

ii. حمُ٘ مال٩ي ٌ ً )بما في طل٪ مال٩ي  ٖلى مضًغ الهىضو١ حٍٗى الىخضاث اإلاخًغٍع

 .الىخضاث الؿاب٣حن( ًٖ حمُ٘ ؤزُاء الخ٣ىٍم ؤو الدؿٗحر صون جإزحر

iii.  م ؤو الدؿٗحر ٌك٩ل ما  ًٖ ؤي زُإ في الخ٣ٍى
ً
ٖلى مضًغ الهىضو١ بباٙل الهُئت ٞىعا

 في مى٢ٗه ؤلال٨ترووي 0.5وؿبخه 
ً
% ؤو ؤ٦ثر مً ؾٗغ الىخضة وؤلاٞهاح ًٖ طل٪ ٞىعا

 واإلاى٢
ً
٣ا غ الهىضو١ التي ٌّٗضَا مضًغ الهىضو١ ٞو ٘ ؤلال٨ترووي للؿى١ وفي ج٣اٍع

 .( مً الثدت نىاص٤ً ؤلاؾدثماع71للماصة )

 

غاى جىُٟظ َلباث الاقترا٥ والاؾترصاص (ص ) ٣ت اخدؿاب ؾٗغ الىخضة أٚل  :ٍَغ

ددؿب ؾٗغ الىخضاث ل٩ل مً الاقترا٥ والاؾترصاص في ؤي ًىم حٗامل بىاًء ٖلى نافي ٢ُمت  ؤنى٫  وٍُ

م في ًىم الخٗامل طي الٗال٢ت  .٧ل وخضة مً وخضاث الهىضو١ ٖىض ه٣ُت الخ٣ٍى

  :م٩ان وو٢ذ وكغ ؾٗغ الىخضة (ٌ )

ًجب ٖلى مضًغ الهىضو١ وكغ نافي ٢ُمت ؤنى٫ ٧ل وخضة في ًىم الٗمل الخالي لُىم الخٗامل وطل٪ 

 .في اإلاى٢٘ الال٨ترووي إلاضًغ الهىضو١ واإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي للؿى١ 

 الثالخػام .9

 :مؿاولُت مضًغ الهىضو١ في قإن َلباث ؤلاقترا٥ وؤلاؾترصاص (ؤ )

ًخدمل مضًغ الهىضو١ مؿاولُت مٗالجت َلباث الاقترا٥ و الاؾترصاص و ًخًمً طل٪ اؾخالمها مً  

 في ًىم الٗمل الظي ٌؿب٤ ًىم  3:00الٗمُل زال٫ الٟترة الؼمىُت اإلاؿمىخت )٢بل الؿاٖت 
ً
ٖهغا

اى(، اٖالم اإلاضًغ الاصاعي الخٗامل وطل٪ خؿب جى٢ُذ  اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، مضًىت الٍغ

ل اإلابلٜ في خا٫ الاؾترصاص و اٖالم الٗمُل بخٟانُل الٗملُت  بالُلب، َلب جدٍى

  :اإلاضة بحن َلب ؤلاؾترصاص وصٞ٘ مخدهالث ؤلاؾترصاص (ب )

ض ب٢ٟا ٫ الٗمل في الُىم ًجب ٖلى مضًغ الهىضو١ ؤن ًضٞ٘ إلاال٪ الىخضاث ٖىاثض الاؾترصاص ٢بل مٖى

 . الخامـ الخالي لى٣ُت الخ٣ىٍم التي ُخضص ٖىضَا ؾٗغ الاؾترصاص ٦دهضًّ ؤ٢ص ى

 :٢ُىص ٖلى الخٗامل في وخضاث الهىضو١  (ج )

جب ؤن ًخىاٞغ   ال ًجىػ الاقترا٥ في وخضاث الهىضو١ الٗام ؤو اؾترصاصَا الا في ًىم حٗامل ٍو

، ًى 
ً
 مٛل٣ا

ً
. ٦ما ًجب للهىضو١ الٗام، الظي ال ٩ًىن نىضو٢ا ما حٗامل ٖلى ألا٢ل في ٧ل ؤؾبٕى

ض الجهاجي لخ٣ضًم َلباث الاقترا٥ و الاؾترصاص  .الالتزام باإلاٖى

 :حٗل٤ُ ؤو جإحُل الخٗامل في الىخضاث (ص )

i. حٗل٤ُ الاقترا٥ ؤو اؾترصاص الىخضاث: 



 جإقحر الٗمُل:____________________

 .ًجب ٖلى مضًغ الهىضو١ حٗل٤ُ الاقترا٥ ؤو اؾترصاص الىخضاث بطا َلبذ الهُئت طل٪ •

إلاضًغ الهىضو١ حٗل٤ُ الاقترا٥ ؤو اؾترصاص وخضاث الهىضو١ بال في الحاالث ال ًجىػ  •

 :آلاجُت

بطا عؤي مضًغ الهىضو١ بك٩ل م٣ٗى٫ ؤن الخٗل٤ُ ًد٤٣ مهالح مال٩ي  -

 .وخضاث الهىضو١ 

ل٤ الخٗامل في الؿى١ الغثِؿت التي ًخم ٞحها الخٗامل في ألاوعا١ اإلاالُت  - ُٖ بطا 

الهىضو١ ، بما بك٩ل ٖام وإما باليؿبت بلى ؤو ألانى٫ ألازغي التي ًمل٨ها 

ت  ٍغ ؤنى٫ الهىضو١ التي ًغي مضًغ الهىضو١ بك٩ل م٣ٗى٫ ؤجها حَى

 .لهافي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١ 

 

ًجب ٖلى مضًغ الهىضو١ اجساط ؤلاحغاءاث الخالُت في خالت ؤي حٗل٤ُ ًٟغيه مضًغ  •

 :الهىضو١ 

ت  - واإلابرعة م٘ مغاٖاة الخإ٦ض مً ٖضم اؾخمغاع ؤي حٗل٤ُ بال للمضة الًغوٍع

 .مهالح مال٩ي الىخضاث

مغاحٗت الخٗل٤ُ بهىعة مىخٓمت والدكاوع م٘ مجلـ بصاعة الهىضو١  -

 .وؤمحن الحٟٔ خى٫ طل٪ بهىعة مىخٓمت

 بإي حٗل٤ُ م٘ جىيُذ ؤؾباب  -
ً
بقٗاع الهُئت ومال٩ي الىخضاث ٞىعا

٣ ت الخٗل٤ُ، وإقٗاع الهُئت ومال٩ي الىخضاث ٞىع اهتهاء الخٗل٤ُ بالٍُغ

هٟؿها اإلاؿخسضمت في ؤلاقٗاع ًٖ الخٗل٤ُ وؤلاٞهاح ًٖ طل٪ في اإلاى٢٘ 

 .ؤلال٨ترووي إلاضًغ الهىضو١ واإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي للؿى١ 

 

٘ الخٗل٤ُ بطا عؤث ؤن طل٪ ًد٤٣ مهالح مال٩ي الىخضاث •  .للهُئت نالخُت ٞع

ii. جإحُل ٖملُاث الاؾترصاص: 

ختى ًىم الخٗامل الخالي بطا بلٜ ًجىػ إلاضًغ الهىضو١ جإحُل جىُٟظ ؤي َلب اؾترصاص   •

% ؤو ؤ٦ثر مً 10بحمالي وؿبت حمُ٘ َلباث الاؾترصاص إلاال٩ي الىخضاث في ؤي ًىم حٗامل 

 نافي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١ 

 

  :ؤلاحغاءاث إلزخُاع َلباث ؤلاؾترصاص التي ؾخاحل (ٌ )

ب٣ُت الُلباث بطا لم ًخم جلبُت ٧امل َلباث الاؾترصاص في ؤي مً َظٍ الحاالث، ٞؿٝى ًخم جإحُل 

٣ا لىٟـ  ٢ُىص الاؾترصاص وخ٣ى١ مضًغ الهىضو١  لخىٟظ في ًىم الخٗامل الخالي ٖلى ؤؾاؽ جىاؾبي ٞو

املحضصة في الثدت نىاص٤ً الاؾدثماع الهاصعة ًٖ َُئت الؿى١ اإلاالُت. و في َظٍ الحالت، حُٗى 

ت وجىٟظ ٢بل َلباث الاؾترصاص التي جغص  .بٗض طل٪ َلباث الاؾترصاص اإلااحلت ألاولٍى

 :ه٣ل مل٨ُت الىخضاث (و )

i.  مى٘ نغاخت جدىٍل الىخضاث ؾىاء بهىعة مباقغة ؤو ٚحر مباقغة بال بمىا٣ٞت مضًغ ًُ

ل الىخضاث ؤو بُٗها ؤو الخىاػ٫  جىػ ٖىض الحهى٫ ٖلى َظٍ اإلاىا٣ٞت جدٍى الهىضو١ ، ٍو

٣ت ؤزغي. وم٘ طل ً ؤو  الخهٝغ بها بٍُغ جها ؤو بًضاٖها ٖلى ؾبُل الَغ ٪،  لً ٖجها ؤو َع

 لها صون 
ً
 بضًال

ً
 :ًهبذ  املحى٫ بلُه ؤو اإلاخىاػ٫ له ًٖ ؤًت وخضاث مال٩ا

الخى٢ُ٘ ٖلى الكغٍو وألاخ٩ام وؤًت حٗضًالث ججغي ٖلحها وجغاعي حمُ٘ التزاماث اإلاال٪  •

املحى٫ ؤو اإلاخىاػ٫ اإلاخٗل٣ت بالىخضاث التي ؾِخم اؾدبضاله ٦مال٪ لها؛ وج٣ضًم آلاعاء 

ل ؤو الخىاػ٫؛ وواإلاؿدىضاث ال٣اهىهُ  ت التي ًُلبها مضًغ الهىضو١ لخىُٟظ الخدٍى

ل الىخضاث مً ٢بل مضًغ الهىضو١ في سجل مال٩ي الىخضاث الخام   • حسجُل جدٍى

 .بالهىضو١ 

حن )املحى٫ واإلاخىاػ٫( ؤًت عؾىم ٢ض جيكإ  ال ًىحض عؾىم ٖلى َلب ه٣ل الىخضاث وإهما ًخدمل الُٞغ

ت ؤ  .(و ٢ًاثُت ٖلى ؾبُل اإلاثا٫زال٫ ٖملُاث الى٣ل )عؾىم  بصاٍع

  :اؾدثماع مضًغ الهىضو١ في وخضاث الهىضو١  (ػ )

. ًدخٟٔ مضًغ  ًدخٟٔ مضًغ الهىضو١ بد٣ه في الاؾدثماع في وخضاث الهىضو١ خؿب ج٣ضًٍغ

 :الهىضو١ ؤًًا بالح٤ في اؾترصاص ٧ل ؤو حؼء مً اؾدثماعاجه َاإلاا جم اؾدُٟاء اإلاٗاًحر الخالُت

i.  اقترا٧اث مضًغ الهىضو١، ؤو الح٣ى١ اإلاخٗل٣ت بالىخضاث التي ال ًجب ؤن ج٩ىن قغٍو

 .ًمل٨ها، ؤ٦ثر جًُٟال مً جل٪ التي ًمل٨ها مال٩ي الىخضاث ألازغي مً هٟـ الٟئت

ii. ذ ٖلى الىخضاث التي ًدملىجها  .ال ًد٤ إلاضًغ الهىضو١ الخهٍى

iii. لى اإلاى٢ ٘ ًجب ؤن ٌٗلً مضًغ الهىضو١ ًٖ اؾدثماعاجه ٖلى مى٢ٗه ؤلال٨ترووي ٖو

٣ا" للماصة ) ت التي ٌٗضَا ٞو غ الؿىٍى ( 71ؤلال٨ترووي للؿى١ في جهاًت ٧ل ٞهل، و في الخ٣اٍع

 .مً إلثدت نىاص٤ً ؤلاؾدئماع

 

ش املحضص واإلاىاُٖض الجهاثُت لخ٣ضًم َلباث ؤلاقترا٥ وؤلاؾترصاص (ح )  :الخاٍع

ض الجه  ٩ىن اإلاٖى اجي لخ٣ضًم اإلاٗلىماث ًم٨ً بؾخالم َلباث ؤلاقترا٥ وؤلاؾترصاص زال٫ ؤي ًىم ٖمل. ٍو

الخانت بكغاء الىخضاث ؤو اؾترصاصَا ٖىضما ٌؿخلم مضًغ الهىضو١ الُلب واإلابلٜ اإلاخٗل٤ بكغاء 

 في ًىم الٗمل الظي ٌؿب٤ ًىم الخٗامل وطل٪  3:00الىخضاث اإلاُلىبت بالهىضو١ ٢بل الؿاٖت 
ً
ٖهغا

اى. وفي خا٫ حؿ لم الُلب ؤو اإلابلٜ بٗض الى٢ذ خؿب جى٢ُذ اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، مضًىت الٍغ

  .املحضص ؤٖالٍ، ٞؿِخم مٗاملخه ٖلى ؤهه َلب لُىم الخٗامل الخالي

 :احغاءاث ؤلاقترا٥ وؤلاؾترصاص (ٍ )

ض   في ٧ل ًىم حٗامل، ًخم جىُٟظ حمُ٘ َلباث ؤلاقترا٥ و الاؾترصاص اإلا٨خملت واإلاؿخلمت ٢بل اإلاٖى

 مً الُىم الظي ٌؿب٤  3:00الجهاجي )الؿاٖت 
ً
َٗخمض ٖىضثظ ٖهغا

ُ
ًىم الخٗامل(، ٖلى ؤؾاؽ الؿٗغ اإلا

ى ؾٗغ الىخضة اإلاٗلً في الُىم الالخ٤ لُىم الخٗامل اإلاٗني. ؤما في خا٫ اؾخالم الُلباث بٗض اإلاىٖض  َو

 .الجهاجي ُٞخم جىُٟظَا بىاًء ٖلى ؾٗغ وخضاث الهىضو١ في ًىم الخٗامل الظي ًلُه

i. حٗلُماث الاقترا٥ والاؾترصاص: 

 لضي مضًغ الهىضو١ ٖلى اإلاؿدثم •
ً
ب الاقترا٥ بالهىضو١ بن ًٟخذ خؿابا  .غ الظي ًٚغ

بىن في قغاء وخضاث في الهىضو١ حٗبئت وحؿلُم همىطج َلب  • ٖلى اإلاكتر٦حن الظًً ًٚغ

الاقترا٥ والخى٢ُ٘ ٖلى الكغٍو وألاخ٩ام وحؿلُمها بلى مضًغ الهىضو١ باإلياٞت بلى 

 )مىضح ؤصهاٍ(:بًضإ مبلٜ الاقترا٥ لضي البى٪ اإلاٗخمض 

اصٞ٘ ألمغ: قغ٦ت بلىم لالؾدثماع الؿٗىصًت )نىضو١ ماقغ بلىم ام اؽ  -

 )س ي آي الؿٗىصي لٗامل الخباًً الاصوى

 البى٪:_______________________________________________ -

 _____________________________________________:الحؿاب -

 الاًبان:______________________________________________ -

 اإلاغح٘: )ؤؾم اإلاكتر٥(_________________________________ -

 

ا٫  • ل اإلابلٜ اإلاؿخلم بلى الٍغ ا٫ الؿٗىصي ٞؿِخم جدٍى بطا جم الضٞ٘ بٗملت ٚحر الٍغ

خم جىُٟظ الاقترا٥ ٖلى ؤؾاؽ نافي ٢ُمت اإلابلٜ بٗض الخدىٍل بلى ا٫  الؿٗىصي ٍو الٍغ

 .الؿٗىصي

ًسهو للمؿدثمغ ٖضص مً الىخضاث في ًىم الخٗامل وجدؿب ب٣ؿمت ٢ُمت الاقترا٥  •

بضؤ الاؾدثماع ٞىع  ٖلى نافي ٢ُمت الىخضة ٦ما في بٚال١ ًىم الخٗامل اإلاٗني، ٍو

 .جسهُو الىخضاث

ت، بل ًخم ٢ُض حمُ٘  • ال ًدهل اإلاؿدثمغ ٖلى قهاصة مل٨ُت للىخضاث الاؾدثماٍع

ت في سجل الىخضاث الظي ًدخٟٔ به مضًغ الهىضو١، بهُٛت الىخضاث الا  ؾدثماٍع

 
ً
ؿخلم ٧ل مؿدثمغ مً مضًغ الهىضو١ بقٗاعا ع٢مُت ؤو زُُت ؤو بىؾُلت بل٨تروهُت، َو

 .ًبحن جٟانُل الىخضاث التي اقتراَا اإلاؿدثمغ

ًم٨ً للمؿدثمغ َلب اؾترصاص حمُ٘ وخضاجه ؤو حؼء مجها وطل٪ مً زال٫ حٗبئت  •

ب اؾترصاص وخضاث مى٢٘ مً ٢بل اإلاؿدثمغ بلى مضًغ الهىضو١ زال٫ ؤي ًىم وج٣ضًم َل



 جإقحر الٗمُل:____________________

ض الال٨ترووي ٖلى ؤن ًخم حؿلُماليسخت ألانلُت ٢بل ًىم  ٖمل ٖبر الٟا٦ـ ؤو البًر

 .الخٗامل

ًدؿب اإلابلٜ الظي ٌؿخلمه اإلاؿدثمغ هدُجت َلبه لالؾترصاص بًغب ٖضص الىخضاث  •

للىخضة في ًىم الخٗامل الظي ًخم ُٞه جىُٟظ  اإلاُلىب اؾترصاصَا بهافي ٢ُمت ألانى٫ 

 .َلب الاؾترصاص

م٩ان ج٣ضًم الُلباث: حؿلم ٧اٞت َلباث ؤلاقترا٥ وؤلاؾترصاص في م٨خب مضًغ الهىضو١.  •

٤ اإلال٪ ٞهض، م.ب 3ٖىىان اإلا٨خب الغثِس ي إلاضًغ الهىضو١: بىاًت ألاولى َاب٤  ، ٍَغ

اى 8151 ، 966-11-4949555َاج٠ ع٢م  ، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت11482، الٍغ

 .966-11-4949551ٞا٦ـ ع٢م 

 

 :الحض ألاصوى لإلقترا٥ (ي )

i. الحض ألاصوى لإلقترا٥: 

ى   ا٫ ؾٗىصي 10,000ل٣ض خضص مضًغ الهىضو١ الحض ألاصوى لإلقترا٥ َو  .ٍع

ii. الحض ألاصوى للمل٨ُت: 

ى   ا٫ ؾٗىصي 10,000ل٣ض خضص مضًغ الهىضو١ الحض ألاصوى للمل٨ُت َو  .ٍع

  :ألاصوى الظي ًىىي مضًغ الهىضو١ حمٗهالحض  (٥ )

ا٫ ؾٗىصي. في خا٫ ٖضم  20,000,000ان الحض ألاصوى اإلاُلىب حمٗه زال٫ ٞترة الُغح ألاولي َى  ٍع

حم٘ الحض ألاصوى زال٫ مضة الُغح ألاولي، ًجىػ إلاضًغ الهىضو١ بٗض مىا٣ٞت الهُئت جمضًض جل٪ اإلاضة 

 ٦دض ؤ٢ص ى وؤلاٞهاح ًٖ طل٪ في 21)
ً
جم٘ الحض ألاصوى زال٫ مضة ( ًىما ًُ مى٢ٗه ؤلال٨ترووي. وان لم 

الُغح ألاولي، ًجب ٖلى مضًغ الهىضو١ ؤن ٌُٗض بلى مال٩ي الىخضاث مبالٜ الاقترا٥ وؤي ٖىاثض 

ا صون ؤي خؿم  .هاججت ًٖ اؾدثماَع

( مً الثدت نىاص٤ً 66في خا٫ ٖضم اؾدُٟاء اإلاخُلب اإلاكاع بلُه في ال٣ٟغة )ٌ( مً اإلااصة ) (٫ )

ا٫ ؾٗىصي، ٞةهه 10ؾدثماع ؤي بطا ٧ان نافي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١ ٣ًل ًٖ )الا  ( مالًحن ٍع

 ."ًجب ٖلى مضًغ الهىضو١ اقٗاع الهُئت ٞىعا

مبر 14َـ، اإلاىا٤ٞ 1440 عبُ٘ ألاو٫  6ٖلما بإهه خؿب حٗمُم الهُئت الهاصع في     م، جم 2018 هٞى

ش   م.2020صٌؿمبر  31بٖٟاء مضعاء الهىاص٤ً مً َظا اإلاخُلب ختى جاٍع

 

 :سياست الخىزيؼ .10

ا في الهىضو١  (ؤ ) ٘ ؤعباح بل ؾِخم اٖاصة اؾدثماَع   .لً ٣ًىم الهىضو١ بخىَػ

٘: ال ًىُب٤ (ب ) بي لالؾخد٣ا١ و الخىَػ ش الخ٣ٍغ  الخاٍع

ٗاث: ال ًىُب٤ (ج )  ٦ُُٟت صٞ٘ الخىَػ

 

 :جقديم الخقارير ملالكي الىحداث .11

ت بما في  (ؤ ) غ الؿىٍى ت اإلاغاحٗت ًجب ٖلى مضًغ الهىضو١ بٖضاص الخ٣اٍع طل٪ ال٣ىاثم اإلاالُت الؿىٍى

 إلاخُلباث اإلالح٤ ع٢م )
ً
٣ا غ ألاولُت ٞو ت اإلاىحؼة و الخ٣اٍع غ الؿىٍى ( مً الثدت نىاص٤ً 5والخ٣اٍع

 .ؤلاؾدثماع

 :ًجب ٖلى مضًغ الهىضو١  (ب )

i. ( ت للجمهىع زال٫ مضة ال جخجاوػ غ الؿىٍى غ 70بجاخت الخ٣اٍع  مً جهاًت ٞترة الخ٣ٍغ
ً
( ًىما

اإلا٨خب الغثِس ي للمضًغ و في اإلاى٢٘ الال٨ترووي إلاضًغ الهىضو١ واإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي وطل٪ في 

  .للؿى١ 

ii. ( غ ألاولُت وإجاختها للجمهىع زال٫ غ وطل٪ في 35بٖضاص الخ٣اٍع ( ًىما مً جهاًت ٞترة الخ٣ٍغ

 .اإلا٨خب الغثِس ي للمضًغ و في اإلاى٢٘ الال٨ترووي إلاضًغ الهىضو١ واإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي للؿى١ 

ت اإلاغاحٗت الى مال٩ي الىخضاث مجاها" ٖىض  (ج ) ض ال٣ىاثم اإلاالُت الؿىٍى ؾ٣ُىم مضًغ الهىضو١ بتزٍو

 .َلبها

 

 :سجل مال٩ي الىخضاث .12

ًدخٟٔ مضًغ الهىضو١ بسجل له٣ٟاث ٧ل مال٩ي الىخضاث و ؾِخم خٟٔ السجل في اإلامل٨ت  (ؤ )

 .الٗغبُت الؿٗىصًت

 ٖل مل٨ُت ال (ب )
ً
 ٢اَٗا

ً
 .ىخضاث اإلاثبخت ُٞهٌٗض سجل مال٩ي الىخضاث صلُال

 :ًدخىي السجل ٖلى اإلاٗلىماث الاجُت ٦دض اصوى (ج )

i. اؾم مال٪ الىخضاث و ٖىىاهه 

ii. ىُت، الا٢امت حىاػ الؿٟغ، السجل الخجاعي الخ ت )الَى  (ع٢م الهٍى

iii. حيؿُت مال٪ الىخضاث 

iv. ش حسجُل مال٪ الىخضاث في السجل  جاٍع

v.  مال٪ وخضاثبُاهاث حمُ٘ اله٣ٟاث اإلاخٗل٣ت بالىخضاث التي احغاَا ٧ل 

vi. الغنُض الحالي لٗضص الىخضاث )بما في طل٪ احؼاء الىخضاث( اإلاملى٦ت ل٩ل مال٪ وخضاث 

vii. ؤي ٢ُض ؤو خ٤ ٖلى الىخضاث اإلاملى٦ت ل٩ل مال٪ وخضاث 

٣ضم مضًغ  (ص ) ًُ جب ؤن  ًجب بجاخت سجل مال٩ي الىخضاث إلاٗاًىت الهُئت ٖىض َلبها طل٪، ٍو

 لسجل مال٩ي الىخضاث الى ؤي 
ً
مال٪ للىخضاث مجاها ٖىض الُلب )ٖلى ؤن الهىضو١ ملخها

ٓهغ طل٪ اإلالخو حمُ٘ اإلاٗلىماث اإلاغجبُت بمال٪ الىخضاث اإلاٗني ٣ِٞ( ًُ 

 بدُث ٨ٌٗـ الخُٛحراث في  (ٌ )
ً
ًجب ٖلى مضًغ الهىضو١ جدضًث سجل مال٩ي الىخضاث ٞىعا

 
ً
 .اإلاٗلىماث اإلاكاع بلحها اهٟا
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 :ى ٣ٖض احخمإ إلاال٩ي الىخضاثالٓغٝو التي ًضعى ٞحها ال (ؤ )

i.  ًجىػ إلاضًغ الهىضو١ الضٖىة ل٣ٗض احخمإ إلاال٩ي الىخضاث بمباصعة مىه 

ii. ( ؤًام مً حؿلم 10ًجب ٖلى مضًغ الهىضو١ الضٖىة الحخمإ مال٩ي الىخضاث زال٫ )

 .َلب ٦خابي مً ؤمحن الحٟٔ

iii. ( 10ًجب ٖلى مضًغ الهىضو١ الضٖىة الحخمإ مال٩ي الىخضاث زال٫ ) ؤًام مً حؿلم

 25َلب ٦خابي مً مال٩إ ؤو ؤ٦ثر مً مال٩ي الىخضاث الظًً ًمل٩ىن مجخمٗحن ؤو مىٟغصًً 

 .٪ ٖل ألا٢ل مً ٢ُمت وخضاث الهىضو١ 

 :احغاءاث الضٖىة (ب )

i.  الن ًٖ طل٪ في اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاضًغ ج٩ىن الضٖىة الحخمإ مال٩ي الىخضاث باإٖل

وبةعؾا٫ بقٗاع ٦خابي بلى حمُ٘ مال٩ي الىخضاث الهىضو١ واإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي للؿى١ ، 

  وؤمحن الحٟٔ

  ٢بل ٖكغة ؤًام ٖل ألا٢ل مً الاحخمإ •

ض ًٖ ) •  .( ًىما" ٢بل الاحخما21ٕوبمضة ال جٍؼ

جب ٖلى مضًغ   ش الاحخمإ وم٩اهه وو٢خه وال٣غاعاث اإلا٣ترخت، ٍو جب ؤن ًدضص ؤلاٖالن وؤلاقٗاع جاٍع ٍو

 
ً
بلى مال٩ي الىخضاث ب٣ٗض ؤي احخمإ إلاال٩ي الىخضاث بعؾا٫ وسخت الهىضو١ في خا٫ بعؾا٫ بقٗاعا

 .مىه بلى الهُئت

ii.  بال بطا خًٍغ ٖضص مً مال٩ي الىخضاث ًمل٩ىن 
ً
ال ٩ًىن احخمإ مال٩ي الىخضاث صحُدا

 .٪ ٖلى ألا٢ل مً ٢ُمت وخضاث الهىضو١ 25مجخمٗحن 

iii.  ٕؿخٝى الىهاب، ُٞجب ٖلى مضًغ الهىضو١ الضٖىة الحخما ٌُ الن ًٖ بطا لم  زان باإٖل

طل٪ في مى٢ٗه ؤلال٨ترووي واإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي للؿى١ وبةعؾا٫ بقٗاع ٦خابي بلى حمُ٘ مال٩ي 

ض الاحخمإ الثاوي بمضة ال ج٣ل ًٖ ) ّٗض 5الىخضاث وؤمحن الحٟٔ ٢بل مٖى ( ؤًام. وَُ

 ؤًا ٧اهذ وؿبت الىخضاث اإلامثلت في الاحخمإ
ً
 .الاحخمإ الثاوي صحُدا

ذ (ج ) ٣ت الخهٍى  :ٍَغ

i. ًجىػ ل٩ل مال٪ وخضاث حُٗحن و٦ُل لخمثُله في احخمإ مال٩ي الىخضاث. 

ii.  ًجىػ ل٩ل مال٪ وخضاث ؤلاصالء بهىث واخض في احخمإ مال٩ي الىخضاث ًٖ ٧ل وخضة

 .ًمخل٨ها و٢ذ الاحخمإ

iii.  ذ ٖلى ٢غاعاتها ًجىػ ٣ٖض احخماٖاث مال٩ي الىخضاث والاقترا٥ في مضاوالتها والخهٍى

 للًىابِ التي جًٗها الهُئتبىاؾُت وؾاثل الخ٣ى
ً
٣ا  .ُت الحضًثت ٞو



 جإقحر الٗمُل:____________________

 :حقىق مالكي الىحداث .14

ًاؾـ الهىضو١ الٗام بخى٢ُ٘ ؤو٫ مال٩ي وخضاث مدخملحن ومضًغ الهىضو١ ٖلى قغٍو  (ؤ )

( مً 1وؤخ٩ام الهىضو١ طي الٗال٢ت التي ًجب ؤن جخًمً اإلاٗلىماث اإلاُلىبت في اإلالح٤ ع٢م )

 .َُئت الؿى١ اإلاالُت و٦ظل٪ ألاخ٩ام طاث الٗال٢ت ٞحهاالثدت نىاص٤ً الاؾدثماع الهاصعة ًٖ 

جيكإ الٗال٢ت الخٗا٢ضًت بحن مال٪ الىخضاث املحخمل ومضًغ الهىضو١ بخى٢ُٗهما ٖلى قغٍو  (ب )

 .وؤخ٩ام الهىضو١ طي الٗال٣ت

 لضي مضًغ  (ج )
ً
 ٞغصا

ً
ٌٗض مال٪ الىخضاث الظي و٢٘ ٖلى قغٍو وؤخ٩ام الهىضو١ طي الٗال٢ت ٖمُال

 .بمىحب الثدت ألاشخام اإلاغزو لهمالهىضو١ 

 إلاال٪ الىخضاث املحخمل ٖىض جىُٟظ َلب الاقترا٥ في ًىم  (ص )
ً
ج٩ىن الىخضاث اإلاكتر٥ ٞحها مل٩ا

ض الجهاجي لخ٣ضًم َلباث الاقترا٥ و الاؾترصاص  .الخٗامل الخالي للمٖى

بُل اإلاثا٫ ٖلى ؾ -ًد٤ إلاال٪ الىخضاث مماعؾت حمُ٘ الح٣ى١ اإلاغجبُت بالىخضاث بما في طل٪  (ٌ )

ذ في احخماٖاث مال٩ي الىخضاث -ال الحهغ   .خ٤ الخهٍى

 

 :مسؤوليت مالكي الىحداث .15

ُٞما ٖضا زؿاعة مال٪ الىخضاث الؾدثماعاجه في الهىضو١ ؤو حؼء مىه، ال ٩ًىن مال٪ الىخضاث  

 ًٖ صًىن و التزاماث الهىضو١ 
ً
 .مؿاوال

 :خصائص الىحداث .16

 .ُاب٣ت مً حمُ٘ الىىاحيؾِخم انضاع ٞئت واخضة مً الىخضاث اإلاخ (ؤ )

 إلاال٪ الىخضاث املحخمل ٖىض جىُٟظ َلب الاقترا٥ في ًىم  (ب )
ً
ج٩ىن الىخضاث اإلاكتر٥ ٞحها مل٩ا

ض الجهاجي لخ٣ضًم َلباث الاقترا٥ والاؾترصاص  .الخٗامل الخالي للمٖى

ٖلى ؾبُل اإلاثا٫  –ًد٤ إلاال٪ الىخضاث مماعؾت حمُ٘ الح٣ى١ اإلاغجبُت بالىخضاث بما في طل٪  (ج )

ذ في احخماٖاث مال٩ي الىخضاث – الحهغ ال  .خ٤ الخهٍى

 ًٖ  (ص )
ً
ُٞما ٖضا زؿاعجه الؾدثماٍع في الهىضو١ ؤو حؼء مىه ، ال ٩ًىن مال٪ الىخضاث مؿاوال

 .صًىن والتزاماث الهىضو١ 

 :الخغيراث في شروط و أحكام الصىدوق  .17

 :ألاخ٩ام اإلاىٓمت (ؤ )

i. في الهىضو١ ٖلى الخُٛحر  ًجب ٖلى مضًغ الهىضو١ الحهى٫ ٖل مىا٣ٞت مال٩ي الىخضاث

 .ألاؾاس ي اإلا٣ترح مً زال٫ ٢غاع نىضو١ ٖاصي

ii.  ًجب ٖلى مضًغ الهىضو١ بٗض الحهى٫ ٖلى مىا٣ٞت مال٩ي الىخضاث، الحهى٫ ٖلى

 .مىا٣ٞت الهُئت ٖل الخُٛحر ألاؾاس ي اإلا٣ترح للهىضو١ 

iii. مً الحاالث الاجُت 
ً
٣هض بمهُلح "الخٛحري ألاؾاس ي" ؤًا ًُ: 

 ؤَضاٝ الهىضو١ الٗام ؤو َبُٗخهالخُٛحر اإلاهم في  •

 .الخُٛحر الظي ٩ًىن له جإزحر في وي٘ املخاَغ للهىضو١  •

 .الاوسحاب الُىعي إلاضًغ الهىضو١ مً مىهب مضًغ للهىضو١  •

ا َُئت الؿى١ اإلاالُت مً خحن الزغ جبلٜ بها مضًغ الهىضو١  •  .ؤي خاالث ؤزغي ج٣غَع

iv.  الاٞهاح ًٖ جٟانُل الخُٛحراث ًجب ٖلى مضًغ الهىضو١ بقٗاع مال٩ي الىخضاث و

 10الاؾاؾُت في اإلاى٢٘ الال٨ترووي إلاضًغ الهىضو١ و اإلاى٢٘ الال٨ترووي للؿى١ وطل٪ ٢بل 

ان الخُٛحر  .ؤًام مً ؾٍغ

v.  غ الهىضو١ التي ٌّٗضَا مضًغ الهىضو١ ًجب بُان جٟانُل الخُٛحراث الاؾاؾُت في ج٣اٍع

 للماصة 
ً
٣ا  .اصعة ًٖ َُئت الؿى١ اإلاالُتمً الثدت نىاص٤ً الاؾدثماع اله 71ٞو

vi.  ان ؤي حُٛحر اؾاس ي صون ٞغى ًد٤ إلاال٩ي وخضاث الهىضو١ اؾترصاص وخضاتهم ٢بل ؾٍغ

 .(ؤي عؾىم اؾترصاص)بن ُوحضث

vii.  بإي حُٛحراث 
ً
ًجب ٖلى مضًغ الهىضو١ بقٗاع الهُئت ومال٩ي الىخضاث في الهىضو١ ٦خابُا

 ٢بل الُىم املحضص مً ٢بل مضًغ  (21مهمت م٣ترخه. و ًجب ؤال ج٣ل ٞترة الاقٗاع ًٖ )
ً
ًىما

ان َظا الخُٛحر  .الهىضو١ لؿٍغ

viii. ( ألخ٩ام اإلااصة 
ً
٣ا  ٞو

ً
 ؤؾاؾُا

ً
ّٗض حُٛحرا ٌُ ٣هض "بالخُٛحر اإلاهم" ؤي حُٛحر ال  ( مً الثدت 56ًُ

 :نىاص٤ً الاؾدثماع الهاصعة ًٖ َُئت الؿى١ اإلاالُت ومً قإهه ؤن

 .الىٓغ في مكاع٦تهم في الهىضو١  ًاصي في اإلاٗخاص الى ؤن ٌُٗض مال٩ي الىخضاث •

اث مً ؤنى٫ الهىضو١ الى مضًغ الهىضو١ ؤو ؤي ًٖى مً  • اصة اإلاضٖٞى ًاصي الى ٍػ

 .ؤًٖاء مجلـ بصاعة الهىضو١ ؤو ؤي جاب٘ ألي مجهما

ص مً ؤنى٫ الهىضو١ ، ؤو • اث حؿضَّ  مً اإلاضٖٞى
ً
 حضًضا

ً
ا  ٣ًضم هٖى

اث ألازغي التي حؿضَّ  • غي ؤهىإ اإلاضٖٞى ض بك٩ل حَى  .ص مً ؤنى٫ الهىضو١ ًٍؼ

ا َُئت الؿى١ اإلاالُت مً خحن الزغ جبلٜ بها مضًغ الهىضو١  •  .ؤي خاالث ؤزغي ج٣غَع

ix.  ًجب ٖل مضًغ الهىضو١ الاٞهاح ًٖ جٟانُل الخُٛحراث اإلاهمت في اإلاى٢٘ الال٨ترووي

ان الخُٛحر 10إلاضًغ الهىضو١ و اإلاى٢٘ الال٨ترووي للؿى١ وطل٪ ٢بل   .ؤًام مً ؾٍغ

x. ًجب بُان ج 
ً
٣ا غ الهىضو١ التي ٌّٗضَا مضًغ الهىضو١ ٞو ٟانُل الخُٛحراث اإلاهمت في ج٣اٍع

 .مً الثدت نىاص٤ً الاؾدثماع الهاصعة ًٖ َُئت الؿى١ اإلاالُت 71للماصة 

xi.  ان ؤي حُٛحر اؾاس ي صون ٞغى ًد٤ إلاال٩ي وخضاث الهىضو١ اؾترصاص وخضاتهم ٢بل ؾٍغ

 ؤي عؾىم اؾترصاص)بن ُوحضث(.

xii. بإي حُٛحراث واحبت ًجب ٖلى مضًغ اله 
ً
ىضو١ بقٗاع الهُئت ومال٩ي الىخضاث ٦خابُا

ان الخُٛحر8الاقٗاع في الهىضو١ ٢بل )  .( ؤًام مً ؾٍغ

xiii.   ٣هض بمهُلح "الخُٛحر واحب الاقٗاع " ؤي حُٛحر ال ٣ً٘ يمً ؤخ٩ام الخُٛحراث اإلاهمت ًُ

نىاص٤ً ( مً الثدت 56( ؤو الخُٛحراث ألاؾاؾُت بدؿب اإلااصة )57بدؿب اإلااصة )

 .الاؾدثماع الهاصعة ًٖ َُئت الؿى١ اإلاالُت

xiv.  ًجب الاٞهاح ًٖ جٟانُل الخُٛحراث واحبت الاقٗاع في اإلاى٢٘ الال٨ترووي إلاضًغ الهىضو١

ان الخٛحر21و اإلاى٢٘ الال٨ترووي للؿى١ وطل٪ زال٫ )  مً ؾٍغ
ً
 .( ًىما

xv. غ الهىضو١ الٗام التي ٌٗهّضَا مضًغ  ًجب بُان جٟانُل الخُٛحراث واحبت الاقٗاع في ج٣اٍع

 للماصة )
ً
٣ا ( مً الثدت نىاص٤ً الاؾدثماع الهاصعة ًٖ َُئت الؿى١ 71الهىضو١ ٞو

 .اإلاالُت

 :ؤلاقٗاع ًٖ الخُٛحراث (ب )

i.  ًجب ٖلى مضًغ الهىضو١ بقٗاع مال٩ي الىخضاث و الاٞهاح ًٖ جٟانُل الخُٛحراث

 10وي للؿى١ وطل٪ ٢بل الاؾاؾُت في اإلاى٢٘ الال٨ترووي إلاضًغ الهىضو١ و اإلاى٢٘ الال٨ترو 

ان الخُٛحر  .ؤًام مً ؾٍغ

ii.  ًجب ٖلى مضًغ الهىضو١ بقٗاع مال٩ي الىخضاث و الاٞهاح ًٖ جٟانُل الخُٛحراث

ؤًام  10اإلاهمت في اإلاى٢٘ الال٨ترووي إلاضًغ الهىضو١ و اإلاى٢٘ الال٨ترووي للؿى١ وطل٪ ٢بل 

ان الخُٛحر  .مً ؾٍغ

 بإي حُٛحراث واحبت ًجب ٖلى مضًغ الهىضو١ بقٗاع الهُئت و ؤم
ً
حن الحٟٔ مال٩ي الىخضاث ٦خابُا

ان الخُٛحر8ألاقٗاع في الهىضو١ الٗام الظي ًضًٍغ ٢بل )   .( ؤًام مً ؾٍغ

 :إنهاء الصىدوق  .18

i.  ( مً الثدت نىاص٤ً الاؾدثماع  37ًجىػ إلاضًغ الهىضو١ بهھاء الهىضو١ بىاء ٖلى اإلااصة )

 :ؤي َٝغ مٗني في الحاالث الخالُت"بهھاء الهىضو١ الٗام" صون جدمل ٚغامت ججاٍ 

ب مضًغ الهىضو١ في بجهاء الهىضو١، ُٞجب ٖلُه بقٗاع الهُئت ومال٩ي  • بطا ٚع

بخه في طل٪ ٢بل مضة ال ج٣ل ًٖ ) ش اإلاؼم٘ بجهاء 21الىخضاث ٦خابُا" بٚغ  مً الخاٍع
ً
( ًىما

 .الهىضو١ ُٞه

ii. ٦ما ًجىػ إلاضًغ الهىضو١ اجهاء الهىضو١ اطا: 

 .الهىضو١ ؤو لم ٌٗض مٗخمضا عؾمُا مً الهُئتجم بلٛاء جغزُو  •

نضع ؤي ٢اهىن ًهبذ الهىضو١ بمىحبه ٚحر ٢اهىوي، ؤو ًهبذ الاؾخمغاع ُٞه ٚحر  •

 .ٖملي ؤو ٚحر مؿخدؿً ألي ؾبب آزغ خؿب الغؤي اإلا٣ٗى٫ إلاضًغ الهىضو١ 

iii. iًجب ٖلى مضًغ الهىضو١ البضء في بحغاءاث جهُٟت الهىضو١ الٗام ٞىع اهتهاثه. 

iv. الن ٖلى مى٢ٗه ؤلال٨ترووي و اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي للؿى١ ًٖ  ًجب ٖلى مضًغ الهىضو١ ؤلٖا

 .اهتهاء مضة الهىضو١ الٗام ومضة جهُٟخه

 

 :مدير الصىدوق  .19

 :ألاصواع واإلاؿاولُاث والىاحباث الغثِؿت إلاضًغ الهىضو١  (ؤ )



 جإقحر الٗمُل:____________________

i.  ًجب ٖلى مضًغ الهىضو١ ؤن ٌٗمل إلاهلحت مال٩ي الىخضاث بمىحب ؤخ٩ام الثدت

ؾدثماع والثدت ألاشخام اإلاغزو لهم وقغٍو وؤخ٩ام الهىضو١ ومظ٦غة نىاص٤ً ؤلا 

 .اإلاٗلىماث

ii.  ٣ً٘ ٖلى ٖاج٤ مضًغ الهىضو١ الالتزام بجمُ٘ اإلاباصيء والىاحباث التي ههذ ٖلحها الثدت

ألاشخام اإلاغزو لهم بما في طل٪ واحب ألاماهت ججاٍ مال٩ي الىخضاث، والظي ًخًمً 

 .الحغم اإلا٣ٗى٫ الٗمل بما ًد٤٣ مهالحهم وبظ٫ 

iii. ال٣ُام باآلحي ًٖ 
ً
 :٩ًىن مضًغ الهىضو١ مؿاوال

 .بصاعة الهىضو١  •

ت للهىضو١  •  .ٖملُاث الهىضو١ بما في طل٪ الخضماث ؤلاصاٍع

ل٠ بها َٝغ زالث مً حاهب مضًغ الهىضو١ : ٢ام مضًغ الهىضو١ بخ٩ل٠ُ قغ٦ت 
ُ
َظٍ اإلاهام ٢ض ٧

قغ٦ت مؿاَمت مغزهت مً مجلـ الهُئت بحل ؤؽ بي س ي الٗغبُت الؿٗىصًت املحضوصة )وهي 

 .( بمهام اإلاضًغ ؤلاصاعي للهىضو١ 05008-37وزايٗت لخىُٓمها بمىحب جغزُو ع٢م 

ش   ٣ا الجٟا١ بخاٍع م ) "اجٟا٢ُت بصاعة"( جم حُٗحن بحل بؽ بي س ي الؿٗىصًت الٗغبُت  01/05/2017ٞو

 .املحضوصة ٦مضًغ بصاعي للهىضو١ 

ًٖ   -و باإلياٞت بلى حملت مً ألامىع  -قغاٝ الٗام ملجلـ ؤلاصاعة جدذ ؤلا  -اإلاضًغ ؤلاصاعي مؿاو٫ 

ت للهىضو١، و مؿ٪ خؿاباث الهىضو١، و بحغاءاث بقترا٥ وإؾترصاص وخضاث  اإلاؿاثل ؤلاصاٍع

 .الهىضو١ و خؿاب وج٣ُُم ؤؾٗاع ألانى٫ الهاُٞت لىخضاث الهىضو١ 

iv.  َغح وخضاث الهىضو١. 

v.   ومظ٦غة اإلاٗلىماث وا٦خمالها وؤجها ٧املت الخإ٦ض مً ص٢ت قغٍو وؤخ٩ام الهىضو١

حر مًللت  .وواضحت وصحُدت ٚو

 للهىضو١ مً  (ب )
ً
ًجىػ إلاضًغ الهىضو١ ج٩ل٠ُ َٝغ زالث ؤو ؤ٦ثر ؤو ؤي مً جابعي بالٗمل مضًغا

 ٠ ضٞ٘ مضًغ الهىضو١ ؤحٗاب ومهاٍع الباًَ ألي نىضو١ اؾدثماع ًضًٍغ مضًغ الهىضو١. ٍو

 .اعصٍ الخانتؤي مضًغ للهىضو١ مً الباًَ مً مى 

 :ٖؼ٫ مضًغ الهىضو١ ؤو اؾدبضاله (ج )

i.  لخُٗحن مضًغ نىضو١ بضًل 
ً
للهُئت ٖؼ٫ مضًغ الهىضو١ واجساط ؤي بحغاء جغاٍ مىاؾبا

، وطل٪ في خا٫ و٢ٕى ؤي مً الحاالث آلاجُت
ً
 :للهىضو١ ؤو اجساط ؤي جضبحر آزغ جغاٍ مىاؾبا

ُئت بظل٪ بمىحب جى٠٢ مضًغ الهىضو١ ًٖ مماعؾت وكاٍ ؤلاصاعة صون بقٗاع اله •

 .الثدت ألاشخام اإلاغزو لهم

بلٛاء جغزُو مضًغ الهىضو١ في مماعؾت وكاٍ ؤلاصاعة ؤو سحبه ؤو حٗل٣ُه مً ٢بل  •

 .الهُئت

 .ج٣ضًم َلب بلى الهُئت مً مضًغ الهىضو١ إللٛاء جغزُهه في مماعؾت وكاٍ ؤلاصاعة •

ا" بك٩ل جغاٍ الهُئت حى  –بطا عؤث الهُئت ؤن مضًغ الهىضو١ ٢ض ؤزل  • بالتزام  –ٍَغ

 .الىٓام ؤو لىاثذ الخىُٟظًت

ت الظي ًضًغ ؤنى٫ نىضو١ الاؾدثماع ؤو عجٍؼ ؤو  • اة مضًغ املحٟٓت الاؾدثماٍع ٞو

اؾخ٣الخه م٘ ٖضم وحىص شخو آزغ مسجل لضي مضًغ الهىضو١ ٢اصع ٖلى بصاعة 

ا مضًغ املحٟٓت  .ؤنى٫ نىضو١ الاؾدثماع ؤو ؤنى٫ الهىاص٤ً التي ًضًَغ
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 :مهام ؤمحن الحٟٔ وواحباجه ومؿاولُاجه (ؤ )

i.  ٣ا ألخ٩ام الثدت نىاص٤ً ؤلاؾدثماع، ؾىاء ؤصي  ًٖ التزاماجه ٞو
ً
ّٗض ؤمحن الحٟٔ مؿاوال ٌُ

 بمىحب ؤخ٩ام الثدت نىاص٤ً ؤلاؾدثماع 
ً
 زالثا

ً
ا مؿاولُاجه بك٩ل مباقغ ؤم ٧ل٠ بها َٞغ

 
ً
ّٗض ؤمحن الحٟٔ مؿاوال ججاٍ مضًغ الهىضو١ ومال٩ي  ؤو الثدت ألاشخام اإلاغزو لهم. وَُ

الىخضاث ًٖ زؿاثغ الهىضو١ الىاحمت بؿبب اخخُا٫ ؤو بَما٫ ؤو ؾىء جهٝغ ؤو 

 .ج٣هحٍر اإلاخٗمض

ii.   ٣ا لالجٟا٢ُت م ) "اجٟا٢ُت الحٟٔ "( ٢ض جم حُٗحن بحل بؽ بي س ي  01/05/2017ٞو

٦ما  الؿٗىصًت الٗغبُت املحضوصة بهٟتها ؤمحن الحٟٔ لبٌٗ ألانى٫ الخابٗت للهىضو١ 

٣ا الجٟا٢ُت  ًخم حؿلُمها بلى ؤمحن الحٟٔ وؾِخم ٢بىلها مً ؤمحن الحٟٔ جدذ ؾُُغجه ٞو

الحٟٔ. ؾُٗمل ؤمحن الحٟٔ ٧ىص ي وعاعي لخل٪ ألانى٫ ٦ما ًم٨ً حؿلُمها الى و٢بىلها 

مً ؤمحن الحٟٔ مً و٢ذ آلزغ. لً ٣ًىم ؤمحن الحٟٔ بمثابت الىص ي ولً ًخدمل ؤي 

نىضو١ ان لم ًخم بك٩ل عؾمي حؿلُمها الى و ٢بىلها مً  مؿاولُت ألي ؤنى٫ ؤزغي مً

 .ؤمحن الحٟٔ لخ٩ىن جدذ ؾُُغجه

  :خ٤ ؤمحن الحٟٔ بخُٗحن ؤمحن خٟٔ مً الباًَ (ب )

ٌ ؤي مً واحباجه بمىحب اجٟا٢ُت الحٟٔ ألمىاء خٟٔ مً الباًَ ؤو  ؤمحن الحٟٔ مسى٫ لخٍٟى

٣ا للكغٍو اإلاىهىم ٖل حها في اجٟا٢ُت الحٟٔ، التي ال حكمل و٦الء ؤو مىضوبحن ) "مغاؾلىن"(، ٞو

ا ؤمحن الحٟٔ ت، التي ازخاَع  .هٓام اإلا٣انت ؤو الدؿٍى

 :ٖؼ٫ ؤمحن الحٟٔ واؾدبضاله (ج )

i. نالخُت الهُئت في ٖؼ٫ ؤمحن الحٟٔ واؾدبضاله: 

للهُئت ٖؼ٫ ؤمحن الحٟٔ اإلاٗحن مً مضًغ الهىضو١ ؤو اجساط ؤي جضبحر جغاٍ مىاؾبا في  •

 :آلاجُتخا٫ و٢ٕى ؤي مً الحاالث 

جى٠٢ ؤمحن الحٟٔ ًٖ مماعؾت وكاٍ الحٟٔ صون بقٗاع الهُئت بظل٪ بمىحب الثدت  •

 .ألاشخام اإلاغزو لهم

بلٛاء جغزُو ؤمحن الحٟٔ في مماعؾت وكاٍ الحٟٔ ؤو سحب ؤو حٗل٤ُ مً ٢بل  •

 .الهُئت

 .ج٣ضًم َلب بلى الهُئت مً ؤمحن الحٟٔ إللٛاء جغزُو في مماعؾت وكاٍ الحٟٔ •

  -ئت ؤن ؤمحن الحٟٔ ٢ض ؤزل بطا عؤث الهُ •
ً
ا ٍغ بالتزام الىٓام ؤو  -بك٩ل جغاٍ الهُئت حَى

 .الىاثذ الخىُٟظًت

ت -بىاًء ٖل ؤؾـ م٣ٗىلت -ؤي خالت ؤزغي جغي الهُئت  • ٍغ  .ؤجها طاث ؤَمُت حَى

ii.  اؾخ٣الت ؤو ٖؼ٫ ؤمحن الحٟٔ مً ٢بل مضًغ الهىضو١: 

بمىحب بقٗاع ٦خابي بطا عؤي ًجىػ إلاضًغ الهىضو١ ٖؼ٫ ؤمحن الحٟٔ اإلاٗحن مً ٢بله   •

لى  مضًغ الهىضو١  بك٩ل م٣ٗى٫ ؤن ٖؼ٫ ؤمحن الحٟٔ في مهلحت مال٩ي الىخضاث، ٖو

 وبك٩ل ٦خابي
ً
 .بقٗاع الهُئت ومال٩ي الىخضاث بظل٪ ٞىعا

( ًىما مً 30ًجب ٖلى مضًغ الهىضو١ بطا ٖؼ٫ ؤمحن الحٟٔ  حُٗحن بضًل له زال٫ ) •

جب ٖلى ؤمحن الحٟٔ اإلاٗؼو٫ الخٗاون بك٩ل حؿلم ؤمحن الحٟٔ ؤلاقٗاع ال٨خابي.  ٍو

٧امل م٘ مضًغ الهىضو١ لدؿهُل الى٣ل الؿلـ للمؿاولُاث بلى ؤمحن الحٟٔ البضًل. 

، بلى ؤمحن 
ً
 ومىاؾبا

ً
ا جب ٖلى ؤمحن الحٟٔ اإلاٗؼو٫ ؤن ًى٣ل، خُثما ٧ان طل٪ يغوٍع ٍو

 .الحٟٔ البضًل حمُ٘ ال٣ٗىص اإلاغجبُت بالهىضو١ 

 ٖلى مى٢ٗه ؤلال٨ترووي ًٖ ٢ُام بخُٗحن ؤمحن ًجب ٖلى مضًغ الهىضو  •
ً
١ ؤلاٞهاح ٞىعا

جب ٖلى مضًغ الهىضو١ الٗام ٦ظل٪ ؤلاٞهاح في اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي  خٟٔ بضًل، ٍو

 .للؿى١ ًٖ ٢ُامه بخُٗحن ؤمحن خٟٔ بضًل للهىضو١ 

  90ًجىػ بجهاء حُٗحن ؤمحن الحٟٔ بضون ؾبب بمىحب بزُاع ال ٣ًل ًٖ  •
ً
 .ًىما

٣ا ألخ٩ام ؤلاجهاء اإلاىهىم ًجىػ ألمحن ال • حٟٔ اجهاء مهامه ٧إمحن خٟٔ للهىضو١ ٞو

 ٖلحها في اجٟا٢ُت الحٟٔ

 :املحاسب القاهىوي .21

 :اؾم  املحاؾب ال٣اهىوي (ؤ )

 بًغوؿذ آهض ًىوٜ 

 :ألاصواع ألاؾاؾُت ومؿاولُاث املحاؾب ال٣اهىوي (ب )

i. ٗض ال٣ىاثم اإلاالُت للهىضو١ باللٛت الٗغبُت وبك٩ل هه٠ ؾىىي ٖل
ُ
ى ألا٢ل ًجب ؤن ح

 إلاٗاًحر املحاؾبت الهاصعة ًٖ الهُئت الؿٗىصًت للمداؾبحن ال٣اهىهحن ، 
ً
٣ا وجٟدو ٞو

جىػ بٖضاص وسخ بياُٞت بلٛاث ؤزغ ، وفي خا٫ وحىص ؤي حٗاعى بحن جل٪ اليسخ، ًازظ  ٍو

 .بالىو الٗغبي

ii.  ًٖ إلاٗاًحر املحاؾبت الهاصعة 
ً
٣ها ت للهىضو١ ٞو ًجب مغاحٗت ال٣ىاثم اإلاالُت الؿىٍى

 .لهُئت الؿٗىصًت للمداؾبحن ال٣اهىهحنا



 جإقحر الٗمُل:____________________

iii. ( ض ٖلى ( ؤقهغ ٢بل جهاًت ؾيخه اإلاالُت، 9بطا مط ى ٖلى جإؾِـ الهىضو١ الٗام مضة جٍؼ

 .ُٞجب في َظٍ الحالت ال٣ُام بٗملُت اإلاغاحٗت بجهاًت الٗام ألاو٫ 

iv. ( ؤقهغ ؤو ؤ٢ل ٢بل جهاًت ؾيخه اإلاالُت، 9بطا مط ى ٖلى جإؾِـ الهىضو١ الٗام مضة )

 .ُٞجىػ في َظٍ الحالت ال٣ُام بٗملُت اإلاغاحٗت في جهاًت الؿىت اإلاالُت التي جلحها

 :ألاخ٩ام اإلاىٓمت الؾدبضا٫ املحاؾب ال٣اهىوي لهىضو١ الاؾدثماع (ج )

i.  ًجب الحهى٫ ٖلى مىا٣ٞت مجلـ بصاعة الهىضو١ ٖلى حُٗحن ؤي مداؾب ٢اهىوي ؤو

 .حُٛحٍر

ii. حُٗحن ٌ املحاؾب ال٣اهىوي ؤو ؤن ًىحه مضًغ  ًجب ٖلى مجلـ بصاعة الهىضو١ ؤن ًٞغ

 :الهىضو١ بخُٛحر املحاؾب ال٣اهىوي اإلاٗحن، في ؤي مً الحاالث الاجُت

وحىص اصٖاءاث ٢اثمت ومهمت خى٫ ؾىء الؿلى٥ اإلانهي للمداؾب ال٣اهىوي جخٗل٤ بخإصًت  •

 مهامه

•  
ً
 .بطا لم ٌٗض املحاؾب ال٣اهىوي للهىضو١ الٗام مؿخ٣ال

الث و الخبراث بطا ٢غع مجلـ بصاعة الهى • ضو١ ؤن املحاؾب ال٣اهىوي ال ًمل٪ اإلاَا

 ال٩اُٞت لخإصًت مهام اإلاغاحٗت بك٩ل ُمغى

ن ُٞما ًخٗل٤  • ا املحٌ حُٛحر املحاؾب ال٣اهىوي اإلاٗحَّ  لخ٣ضًَغ
ً
٣ا بطا َلبذ الهُئت ٞو

 .بالهىضو١ الٗام

 

 :أصىل الصىدوق  .22

املحضوصة لخخىلى خٟٔ ؤنى٫  ٢ض َٖحن مضًغ الهىضو١ قغ٦ت بحل ؤؽ بي س ي الٗغبُت الؿٗىصًت (ؤ )

 .الهىضو١ بمىحب ٣ٖض م٨خىب

  :ٞهل ؤنى٫ الهىضو١  (ب )

i.   خٟٔ ؤنى٫ الهىضو١ وخماًتها لهالح مال٩ي ًٖ 
ً
ٗض  ؤمحن الحٟٔ مؿاوال ٌُ

 لل٣ىاهحن و  
ً
ت الالػمت جبٗا ى مؿاو٫ ٦ظل٪ ًٖ اجساط حمُ٘ ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع الىخضاث، َو

 .بدٟٔ ؤنى٫ الهىضو١ ألاهٓمت ال٣ابلت للخُب٤ُ ُٞما ًخٗل٤ 

ii.  ٪بُلب عؾمي مً مضًغ الهىضو١ ًجب ٖلى ؤمحن الحٟٔ  ٞخذ خؿاب مىٟهل لضي  بى

٩ىن الحؿاب لهالح نىضو١  مدلي باؾمه ل٩ل نىضو١ اؾدثماع ٌٗمل ؤمحن خٟٔ له، ٍو

 .الاؾدثماع طي الٗال٢ت

iii.  ً ًجب ٖلى ؤمحن الحٟٔ  ٞهل ؤنى٫ ٧ل نىضو١ اؾدثماعي في سجالجه ًٖ ؤنىله ٖو

ص جل٪ ألانى٫ بك٩ل مؿخ٣ل مً زال٫ حسجُل ؤنى  جب ؤن جدضَّ ً، ٍو ٫ ٖمالثه آلازٍغ

ألاوعا١ اإلاالُت وألانى٫ ألازغي ل٩ل نىضو١ اؾدثماع باؾم ؤمحن الحٟٔ لهالح طل٪ 

ا مً اإلاؿدىضاث التي جاٍض  حَر ت ٚو جب ؤن ًدخٟٔ بجمُ٘ السجالث الًغوٍع الهىضو١.  ٍو

 .جإصًت التزاماجه الخٗا٢ضًت

iv.  ؤمحن الحٟٔ بًضإ حمُ٘ اإلابالٜ الى٣ضًت الٗاثضة للهىضو١ في الحؿاب اإلاكاع ًجب ٖلى

جب ٖلُه ؤن ًسهم مً طل٪ الحؿاب اإلابالٜ اإلاؿخسضمت لخمىٍل الاؾدثماعاث  بلُه، ٍو

 ألخ٩ام الثدت نىاص٤ً ؤلاؾدثماع واليسخت 
ً
٣ا ملُاجه ٞو ٠ بصاعة الهىضو١ ٖو ومهاٍع

غة اإلاٗلىماث التي  جل٣اَا مً مضًغ الهىضو١، املحضزت مً قغٍو وؤخ٩ام الهىضو١ ومظ٦

ّحن بمىحبه ؤمحن خٟٔ  مً ٢بل مضًغ الهىضو١  ُٖ  .وال٣ٗض الظي 

ان ؤنى٫ الهىضو١ مملى٦ت بك٩ل حماعي إلاال٩ي الىخضاث مل٨ُت مكاٖت . وال ًجىػ ؤن ٩ًىن  (ج )

ؤو  إلاضًغ الهىضو١ ؤو مضًغ الهىضو١ مً الباًَ ؤو ؤمحن الحٟٔ ؤو ؤمحن الحٟٔ مً الباًَ

م٣ضم اإلاكىعة ؤو اإلاىٕػ ؤّي مهلحت في ؤنى٫ الهىضو١ ؤو مُالبت ُٞما ًخٗل٤ بخل٪ ألانى٫، بال 

بطا ٧ان مضًغ الهىضو١ ؤو مضًغ الهىضو١ مً الباًَ ؤو ؤمحن الحٟٔ ؤو ؤمحن الحٟٔ مً 

 لىخضاث الهىضو١، وطل٪ في خضوص مل٨ُخه، ؤو ٧ان 
ً
الباًَ ؤو م٣ضم اإلاكىعة ؤو اإلاىٕػ مال٩ا

ٞصح ٖجها في َظٍ الكغٍو مؿم
ُ
 بهظٍ اإلاُالباث بمىحب ؤخ٩ام الثدت نىاص٤ً الاؾدثماع وؤ

ً
ىخا

 .وألاخ٩ام ؤو مظ٦غة اإلاٗلىماث
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إل ٖلى قغٍو ألاخ٩ام و مظ٦غة اإلاٗلىماث و ملخو اإلاٗلىماث الغثِؿُت الخانت   ٣ًغ اإلاكتر٥ بااَل

 لتي اقتر٥ ٞحهابالهىضو١ و ٦ظل٪ ٣ًغ بمىا٣ٞخه ٖلى زهاثو الىخضاث ا

 

 :_____________________الخى٢ُ٘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جإقحر الٗمُل:____________________

 ؾُاؾاث واحغاءاث بصاعة املخاَغ

 :ًم٨ً جدضًض املخاَغ الاؾاؾُت التي ًخٗغى لها الهىضو١ ٖلى الك٩ل الخالي

 املخاَغ الا٢خهاصًت: جإزغ اؾدثماعاث الهىضو١ بالٗىامل الا٢خهاصًت •

مساَغ ج٣لب ؤؾٗاع ألاؾهم في الؿى١ باالياٞت الي املخاَغ  مساَغ الؿى١ اإلاالُت: •

حر اإلاىخٓمت  اإلاىخٓمت ٚو

مساَغ مهضعي ألاوعا١ اإلاالُت: املخاَغ التي ًخٗغى لها الهىضو١ مً حغاء اؾخدىاطٍ  •

 ٖلى اؾهم الكغ٧اث اإلاضعحت

مساَغ التر٦حز: املخاَغ الىاججت ًٖ اخخما٫ جغ٦ؼ اؾدثماعاث الهىضو١ في ٖضص  •

ً مدضوص  مً اإلاهضٍع

بما ان َضٝ الهىضو١ َى جد٤ُ٣ مؿخىي اصاء ًىاػي اصاء اإلااقغ املحضص مً زال٫ ج٨غاع ؤوػان 

م٩ىهاجه م٘ ج٣لُو وؿبت الاهدغاٝ بِىه وبحن اإلااقغ الى ؤصوى خض مم٨ً، وبما ان الهىضو١ ًدب٘ 

ت اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ هي مساَ ُّ غ لِؿذ ٢ابلت اؾتراججُت اؾدثماع ٚحر وكُت، ٞان املخاَغ الغثِؿ

 .لإلصاعة

 :املخاطر الرئيسّيت التي يمكً ادارتها هي

 مساَغ الاهدغاٝ

ان الخٛحراث في اؾدثماعاث الهىضو١ وإٖاصة جىاػن اإلااقغ الظي ًدبٗه الهىضو١ ٢ض جدؿبب في وكىء 

ٞغو٢اث في ألاصاء الٗام. ٦ما ان احمالي الٗاثض ٖلى الاؾدثماع في وخضاث الهىضو١ ؾِىسٌٟ بىا٢٘ 

٠ وج٩ال٠ُ ال ًخإزغ بها اإلااقغ. وِفي خا٫ ؤي حٗل٤ُ ما٢ذ ؤو اه٣ُإ للخضاو٫ في ألاوعا١ و  حىص مهاٍع

اإلاالُت اإلا٩ىهت للماقغ ؤو في خا٫ اه٣ُإ الؿى١، ٣ٞض ال ٩ًىن في ؤلام٩ان اٖاصة جىاػن مدٟٓت 

 .اؾدثماعاث الهىضو١ لخخُاب٤ م٘ ؤوػان م٩ىهاث اإلااقغ

ت التى ٢ض  ُّ جىلض اهدغاٝ في اصاء الهىضو١ م٣اعهت م٘ اإلااقغ اإلاخب٘ جخٗل٤ ب٣ُام مضًغ الٗىامل الغثِؿ

ت إلا٩ىهاث اإلااقغ مً ٢بل  الهىضو١ بةحغاء ٖملُاث بُ٘ وقغاء ان ٧اهذ هدُجت اٖاصة الخىاػن الضوٍع

مؼّوص زضمت اإلااقغ ؤو هدُجت ٖملُاث الا٦خخاب والاؾترصاص للىخضاث. باالياٞت الى طل٪ ٞان 

ض مً َامل الاهدغاٝالهىضو١ ؾٝى ً  .دخٟٔ بيؿبت مدضوصة مً الؿُىلت الى٣ضًت مما ٢ض ًٍؼ

ان بصاعة مساَغ الاهدغاٝ جخم بىاؾُت اجساط بحغاءاث لبُ٘ وقغاء ال٨مُاث اإلاُلىبت مً ألاؾهم 

غة في الحاالث الخالُت  للمٗلىماث اإلاخٞى
ً
 :اؾدىاصا

 :ٖىض حٗضًل م٩ىهاث وؤوػان اإلااقغ

ش مغاحٗت اإلااق إل ٖلى الخٛحراث في اإلا٩ىهاث وألاوػان التي جيخج ًٖ ؾُاؾت بىاء ٖىض جاٍع غ، ًخم الَا

ا ٖلى ان ًخم  ا وجددؿب ٦مُاث ألاؾهم التي ًخىحب بُٗها ؤو قغاَئ اإلااقغ اإلاٗخمضة ٞىع نضوَع

خباع  جىُٟظَا في الؿى١ ٖلى ؤؾٗاع ج٣اعب ؤؾٗاع ب٢ٟا٫ الؿى١ ٢ضع ؤلام٩ان، م٘ ألازظ بٗحن الٖا

غة و٧لٟت جىُٟظ ؤوامغ البُ٘ والكغاءؾُىلت ألاؾه  .م اإلاخٞى

 :ٖىض الا٦خخاب والاؾترصاص في خهو الهىضو١ 

ًاصي الخض٤ٞ الى٣ضي مً ؤو الى الهىضو١ الىاجج ًٖ نافي الاؾترصاصاث و الا٦خخاباث الى جٟا٢م 

خباع وإٖاصة ألاوػان في م٩ىهاث الهىضو١ الى ما ٧اهذ ٖ لُه، ؤي الاهدغاٝ في خا٫ ٖضم ازظٍ بٗحن الٖا

بت ٢ضع ؤلام٩ان مً جل٪ التي ج٩ّىن اإلااقغ  .٢ٍغ

لهظٍ الٛاًت وخؿب حجم الخض٤ٞ الى٣ضي ومضي جازحٍر ٖلى ؤوػان اإلا٩ىهاث في الهىضو١ ًخسظ ٢غاع 

اصة الخىاػن  ت في ًىم الخٗامل إٖل  .بةحغاء ٖملُاث البُ٘ والكغاء الًغوٍع

خماص ٖلى الؿُىلت الى٣ضًت في خا٫ ٧ان نافي الخض٤ٞ الى٣ضي  في ًىم الخٗامل بًج ابي، ًم٨ً الٖا

 املحضوصة لضي الهىضو١ باالياٞت الى خ٤ الهىضو١ في الا٢تراى وقغاء ألاؾهم اإلاُلىبت ٞىع 

وعوص َلباث الا٦خخاب والاؾترصاص ٖلى ؤؾٗاع ج٣اعب ؤؾٗاع ب٢ٟا٫ الؿى١ ٢ضع ؤلام٩ان في ًىم  

 .الخٗامل

الخٗامل ًٟى١ حجم الا٦خخاباث، ؤي ان الخض٤ٞ الى٣ضي ؾلبي، في خا٫ ٧ان حجم الاؾترصاصاث في ًىم 

غة لضي الهىضو١ باالياٞت الى جىُٟظ ٖملُاث بُ٘ الاؾهم في  ًخم اؾخسضام الؿُىلت الى٣ضًت اإلاخٞى

 الؿى١ ٖلى ؤؾٗاع ج٣اعب ؤؾٗاع ب٢ٟا٫ الؿى١ ٢ضع ؤلام٩ان.



 

 

Subscription Form                                                                                                                                               همىذج إلاشتراك 

 New Subscription/بقترا٥ حضًض  Additional Subscription/بقترا٥ بيافي 

Investor Information مػلىماث املسدثمر 

 

Name:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:ؤلاؾم 

ID Number:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________:ت  ع٢م الهٍى

ID Type: (CR/Iqama/National Identification)_____________________________________________________________________________________________________________________ت  هٕى الهٍى

Nationality:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________:الجيؿُت 

Type: (Individual/Institution):____________________________________________________________________________________________________________________نٟت الٗمُل: ٞغص/ماؾؿت 

Mobile:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ :ع٢م الجىا٫ 

E-mail:________________________________________________________________________________________________________________________________________________:ض ؤلال٨ترووي  البًر

Address:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________:الٗىىان 

Investment Details جفاصيل إلاسدثمار 

Total 

 املجمٕى

Currency 

 الٗملت

Subscription Fee 

 ٖمىلت ؤلاقترا٥

Investment Amount 

 مبلٜ ؤلاؾدثماع

Name of Fund 

الهىضو١ بؾم   

     

Payment Instructions (Debit Account info): (:مىه املدفىع البىك) مً  أوامر الدفؼ 

 

Bank Name:___________________________________________________________________________: بؾم البى٪   

Account No.- IBAN No.:___________________________________________________________  ع٢م الحؿاب/الاًبان: 

Branch:_________________________________________________________________________________: الٟٕغ   

I hereby apply for a subscription to the investment fund under the management of Blominvest„s as stated above, in accordance with the terms and conditions and information 

memorandum that I have received, understood and signed in acceptance. 

 لكغٍو وؤخ٩ام و مظ٦غة اإلاٗلىماث   قغ٦ت بصاعة جدذ ؤٖالٍ اإلاظ٧ىع  ؤلاؾدثماعي  هىضو١ الاج٣ضم بُلب بقترا٥ ب
ً
٣ا هىضو١ البلىم لإلؾدثماع الؿٗىصًت ٞو همتها اؾخلمتها التي  وو٢ٗذ ٖلى ٢بىلها ٞو  

 

 

Client„s Signature/ جى٢ُ٘ الٗمُل  __________________    Date: __/__/____ 

 

For Blominvest use only السخخدام شرلت بلىم فقط 

Date of request receipt:___________________________________________________________________ NAV Date (processing date):______________________________________________________ 

Authorized personnel approving the transaction:_____________________________________________ Signature:_____________________________________________________________________ 

Authorized personnel processing the transaction:_____________________________________________ Signature:_____________________________________________________________________  


