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 الششوغ و الاحيام

 

 صىذَى ٓعب للحيصيلات

KASB Dividend Fund  

 َ  مٌحيح محياًّ مم الظيابؽ الششكية( اظخثماسي  أظهم )صىذى

 

 

 

 

  ة ٓعممب للحيصيلممات ثممم اكحممماد صممىذَى ٓعممب ابممة الشممشكية  شممٓش كلممأ أهممو محياًممّ مممم اللمماة ا الشممشكية الهمماصا مممً ُاممر يي ممة الُش

 الالية.

  ٔاًممة عاطمملة ل تدممة صممىادةّ للحيصيلممات ان شممشىغ ىأخٖمماد صممىذَى ٓعممب ة ٓعممب الاليممة ىالعممخىذات ضعممًش  ىالممزي ثممذةشك شممٓش

ٔاملمممة ىىا ممم ة ى ممم يدة  إلاظمممخثماس الرمممادسا كمممً مهلمممغ يي مممة العمممَي الاليمممة عمممة الملٕمممة اللشتيمممة العمممليدةةي ىثحظممممً ملليممممات 

 ىمدذرة ىه ا مظللة كً صىذَى إلاظخثماس.

 ب كلمأ العمخثمش ً الدحملم ن ُمشارا شمشىغ ىأخٖماد الرمىذَى ممم ممزٓشا اللليممات ىالعمخىذات ضعمًش لرمىذَى إلاظمخثماس ُامر ةه

 اثخار أي ُشاس اظخثماسي ةحللّ باإلظخثماس عة الرىذَى مً كذمو.

 هممم ممما حممار   مما ىالياًِمم ة كلي مما ىثممم او رمم٘ي كلممأ و ممقة لِممذ ُمد/ُمىمما بِممشارا الشممشىغ ىضخٖمماد ىال خممّ اوقاصممة بالرممىذَى ًى

يم كلي ا.  من ا ىالحُي

  د05/05/2013بحاس خ  صذست ششىغ ىاخٖاد يز الرىذَى 

  بحمممماس خ 
 
 كاممممما

 
ثمممممد مياًِممممة يي ممممة العممممَي الاليممممة عممممة الملٕممممة اللشتيممممة العممممليدةة كلممممأ ثؤظممممخغ يممممزا الرممممىذَى ىػممممشح ىخذاثممممو ػشخمممما

 د5/5/2013يم الياًّ 25/6/1434.
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 املصؼلحاث:كائمت 

 عة أستاح الباهامجي ى ذةشك مذةش  "صىذوق اظدثماسي":
 
ة حماكيا بشهامج اظخثماسي مشتْا ي ذي الأ اثاخة الٌشصة للمشتٓا ن ًيو بالشآس

 الرىذَى مِابر سظيد مدذدا.

 عة أستاح الباهامجي ى ذةشك مذةش  "صىذوق اظدثماسي":
 
ة حماكيا بشهامج اظخثماسي مشتْا ي ذي الأ اثاخة الٌشصة للمشتٓا ن ًيو بالشآس

 الرىذَى مِابر سظيد مدذدا.

صىذَى اظخثماس رى سأظما٘ محو ا ثضداد ىخذاثو بؼشح ىخذات حذةذا أى ثىِص باظتاداد الشتٓا ن لالع أى  "صىذوق اظدثماسي مفخىح":

ات الاظتاداد الي  ة عة ششىغ ىأخٖاد ٔر   لراعة ُيمت ا عة أُى
 
ِا ىخذات مي ى دّ للمشتٓا ن اظتاداد ُيم ىخذات م عة يزا الرىذَى ًى

 ل تدة صىادةّ الاظخثماس.
 
ِا  الرىذَى ًى

 "صىذَى ٓعب للحيصيلات"." الصىذوق":

ة ٓعب الالية ىيي شقص مشعص لو بمماسظة أكما٘"مذًش الصىذوق" :    شٓش
 
إلاداسا بميحب التدة ضشقاص الشعص لهمي ةٖين معئىال

 كً اداسا أص٘ي الرىذَى ىخٌـها.

."الىحذة  ": خرة ىاخذا مً اليخذات ضظاظية الشاد اصذاسيا مً ُار مذةش الرىذَى

 : لؼشح عة الملٕة اللشتية العليدةة كىذ هة ظَي للحذا٘ى عة الملٕة اللشتية العليدةة ى التي ةحم ثذا٘ى الاظهم ًي ا  لذ اثماد كملية اجذاٌو

 ثاس خ اصذاس يزك الششىغ ى ضخٖاد.

 " : الشقص الزي ةملٗ ىخذات عة الرىذَى ىيشاس لهم مهحمل ن بم "الشتٓا ن"."املشترن

 ألةاد اللمر الشظمية عة الهي ة."ًىم" : 
 
 ةيد كمر عة الملٕة ػاِا

 د ىخذات صىذَى إلاظخثماس.أي ةيد ةحم ًيو بيم ىاظتادا"ًىم الخػامل" : 

مي" ٔان ةيد كمر أد ال. "ًىم جلٍى  : أي ةيدي ظيار 

اللِذ ب ن مذةش الرىذَى ىالشتٓا ن ىالزي ةدحيي كلأ بياهات ىأخٖادي ةلتزد مً ع لو مذةش الرىذَى ببداسا   " الششوغ وألاحيام":

 ىكميالت ىماالى اظخثماسات الشتٓا ن ىخٌـها ىاللمر بؤماهة لرل ة الشتٓا ني ى حِ
 
اض ى عة مِابر ثؤدةة ضكما٘ ىعذمات إلاداسا أجلابا

 أعًش ٓما يي مىريص كلي ا عة ملقص إلاًراح الالة.

مهلغ يلّ ن مذةش الرىذَى أكظارك بميحب التدة صىادةّ الاظخثماس الرادسا كً يي ة العَي الالية لشاُاة  "مجلغ إداسة الصىذوق":

.  أكما٘ مذةش الرىذَى

 ىال كظي مهلغ اداسا لذً مذةش الرىذَى أى ثا م لو أى أم ن خٌف ػظى املعخللال"
 
": كظي مً أكظار مهلغ إلاداسا لخغ ميؿٌا

 الرىذَى ٓما أهو لخغ لذةو ك ُة حييش ة أى ك ُة جلاُذةة مم مذةش الرىذَى أى ثا م لو أى أم ن خٌف رلٗ الرىذَى .

 عليدةة.ىجلني الملٕة اللشتية ال  " اململىت ":

": ىجلني يي ة العَي الالية ىهة يي ة خٖيمية ثحيلأ إلاششاي كلأ ثىـيم ىثؼي ش العَي الالية ىاصذاس اللياتذ ىالِياكذ ىالحلليمات  الهُئت"

 ال صمة لحؼايّ أخٖاد هـاد العَي الالية بالملٕة اللشتية العليدةة.
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ٔات الذسحة عة ظَي ضظهم  مئشش ٓعب للحيصيلات ": مئشش ":  مؤشش هعب للخىصَػاث" اظتاشادي يعحذ٘ مً ع لو كلأ أدار أظهم الشش

ابؽ العليدةة ىالاظياَ اوقليهية ىلذي ا سجر ثاس خة لحيصيلات ضستاح الي كاد مً الاكياد الث رة العابِة. ىالتي ةحياًّ وشاػها مم الظي 

ة ٓعب الالية. ى حم اخخعابو بىٌغ الؼش ِة الحالة عة اخخعاب الئشش اللاد للعَي  الششكية الدذدا مً ُار الهي ة الششكية عة شٓش

ة ٓعب الالية إلالٕتاىوي. م شٓش  الالية العليدةة ى مًٕ او ر٘ي كليو عة مُي

ٌشض كلأ حميم العلم ىاوقذمات التي ةحم ششاإيا ىتيلها ىثِذةمها مً ُار 
ُ
" سظيد طش اة الِيمة الظاًة" : هة طش اة ه ا مااششا ث

 اليشآت لللم ر أى أػشاي رى ك ُة خعب ال تدة الحىٌيزةة لظش اة الِيمة الظاًة عة الملٕة اللشتية العليدةة

 

 مػلىماث غامت:  .1

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

ة ٓعممب الاليممة  ممم  شممٓش عممة الاىساَ  برممٌة أصممير ىثِممذةم الشمميسا ىاو ٌممف ىالتاثخممبلحِممذةم عممذمات إلاداسا ىالحلامممر   07062-37ثممشعيص ُس

 .الالية

 

 غىىان املىخب الشئِغ ملذًش الصىذوق: .ب

ة ٓعب الالية الشتخغ عة مذةىة الش اض   0112110044ياثٍ  11372الش اض  395737شاسق اللليا اللادي ص.ب.  –ةِم مِش شٓش

 

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

  : م الالٕتاىوي لذةش الرىذَى  www.kasbcapital.saالُي

 :) م الالٕتاىوي للعَي الالية العليدةة )ثذا٘ى   www.tadawul.com.saالُي

 

 :، وسكم الترخُص الصادس غن هُئت العىق املالُتأمين الحفظ .د

ة ظليدةة معايمة مٌِلة سأط الا٘ الذًيق بالٖامر  ة اوجض شا لألظياَ الالية ىهة شٓش مليين س ا٘ ظليدي بتاعيص مً يي ة  500شٓش

م    05/04/2008( ثاس خ بذر مماسظة اللمر عة 22/07/2007بحاس خ ) 07076-37العَي الالية ُس

 

 املىكؼ إلالىترووي ألمين الحفظ:غىىان  .هـ

م الالٕتاىوي ألم ن او ٌف    www.aljaziracapital.com.saكىيان لُي

 الىظام املؼبم: .2

َ  ى الرمىذَى   ان عاطمملان لىـماد العممَي الاليمة ىلياتدممو الحىٌيزةممة ىضهـممة ىاللممياتذ ضعمًش رات الل ُممة الؼاِمة عممة الملٕممة  مممذةش الرمىذى

 اللشتية العليدةة.

 :إلظدثماسق صىذو  أهذاف .3

 أهذاف الصىذوق:أ.

يي صىذَى اظخثماسي مٌحيحيي ذي الأ ثيصيم استماح كلمأ الشمتٓا ن  ى ثىميمة أمميالهم كلمأ المذً الؼي مر ممً عم ٘ ” صىذَى ٓعب للحيصيلات“

ٔات العليدةة ىاوقليهية اليصكة لألستماح ى الذسحمة عمة ظمَي ضظمهم العمليدةة ىالاظمياَ اوقليهيمة كلم أ الاظخثماس  شٖر ستخس ي عة أظهم الشش

ة ٓعمممب الاليمممةيٓما ُمممذ يعمممت ذي ممممذةش الرمممىذَى أن ثٖمممين محياًِمممة ممممم الظممميابؽ ا لشمممشكية الدمممذدا ممممً ُامممر الهي مممة الشمممشكية الحا لمممة لشمممٓش

% ممً ضستماح التمي 100اظخثماس العييلة الٌاتظة )الىِذةة( عة كمليمات أى صمىادةّ الشابدمة الحذهيمة الخماػش. ىيعم أ يمزا الرمىذَى المأ ثيصيمم 

http://www.kasbcapital.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.aljaziracapital.com.sa/
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ٔات العمممخثمش   مما باإلطممماًة .   ثيصكهمما الشمممش المممأ ثدِيممّ كياتمممذ اةهابيمممة عمم ٘ ممممذا ػي لمممة ضحممر ةمٕمممً ع لهممما أن ةحٌمماىت ظممملش ىخمممذا الرمممىذَى

 ىالممشثاؽ بممؤدار أظممياَ ضظممهم ًممبن الرممىذَى يلحبمما مممً ً ممة الاظممخثماسات كاليممة الخمماػشي ىيممي م
 
 للحزبممزب أى الحِلممب الشثٌممم وعممبيا

 
رمممم ىهـممشا

ر مممً عمم ٘ اظممخثماس ػي ممر ضحممر. الئشممش إلاسشممادي للرممىذَى يممي مئشممش ٓعممب للحيصيلممات للمعممخثمش ً الممزةً ةشهاممين عممة او رمم٘ي كلممأ دعمم

 الحياًِة مم أخٖاد الششيلة

 ظُاظاث إلاظدثماس: .ب

 ( يعخثمش الرىذَى عة ضظهم  شٖر أظاس ي.1)

ٔات الذسحة عة ظَي ضظهم العليدةة ىالاظياَ ( 2) ض اظخثماسات الرىذَى عة أظهم الشش اوقليهية ىالتي ثيصق أستاح كلأ ظحتٓا

 معايمي ا

( ظيلحمذ مذةش الرىذَى كىذ اعحياسك لألظهم كلأ الحدلي ت ضظاظية لألظهم مً ع ٘ ًش ّ الادث لذةو ىضهـمة إلاخراتية 3)

 ىاللليماثية إلالٕتاىهية الحاخة لذةو. 

ٔات رات 4) الحيصيلاتي ًِذ يلمذ مذةش الرىذَى ىخعب ثِذةشك الؼلّي ى ( باإلطاًة الأ اظخثماس الرىذَى ضظاس ي عة أظهم الشش

رلٗ ألهشاض اداسا العييلوي الأ اظخثماس الٌاتع الىِذي ى /اى الاخحٌاؾ بهضر اى ٔر ظييلة الرىذَى عة كمليات أى صىادةّ الشابدة 

ٔاهد مذاسا مً ُار مذةش الرىذَى هٌعو. ىإلاظخثماس عة صىادةّ إلا  . كذا الحذهية الخاػش ىان  ظخثماس الحياًِة مم أيذاي الرىذَى

.  كً رلٗ ًلً يعخثمش الرىذَى عة أةة أىساَ مالية أعًش

ّ الظيابؽ الششكية الدذدا مً ُار الهي ة الششكية. ىظحِيد الهي ة الششكية بحدذةذ ( 5) حميم اظخثماسات الرىذَى ظحٖين ًى

كيةي. ىلً ةدحٌف الرىذَى بؤةة أىساَ مالية ةخا ن كذد ثياًِها مم ضظهم العليدةة ىاوقليهية الحياًِة مم الظيابؽ الشش 

 الظيابؽ الششكية.

م مً الٌشصة الاظخثماس ة 6)  ىىَحَذ مذةش الرىذَى أن اللاتذ الحُي
 
( عة خالة ىحيد ًشص اظخثماس ة ظاهدة عة ضظهم التي ثيصق استاخا

ي  لذ 10الحمي ر بما ال ةحهاىص  ظيٖين أكلأ مً ثٖلٌة الحمي ري ًبن الرىذَى ُذ ةلجؤ الأ % مً احمالة صاًمي أص٘ي الرىذَى

ي ىتما ةحياًّ مم الظيابؽ الششكية.  الياًِة مً ُار مهلغ اداسا الرىذَى

 ثِحرش اظخثماسات الرىذَى عة ظَي ضظهم العليدةة ىالاظياَ اوقليهية( 7)

 

ص٘ي الرىذَى عة صىادةّ ممارلة بما ةحياًّ مم الظيابؽ الششكية % مً صاعة أ10لذةش الرىذَى اظخثماس ماال ةض ذ كً (  ةدّ 8)

 % مً صاعة ُيمة أص٘ي الرىذَى الزي ثم ثملٗ ىخذاثو.10ىىًّ ما ةِشسك الذةش كلأ أن ال ثض ذ كً 

 ( لً يعخثمش الرىذَى عة ظَي أى أظياَ مالية جعحخذد مشحِات أىساَ مالية.9)

ضستاح العحلمة كلأ مالٖي اليخذات عة الرىذَى ةيد الحيصيم مشثان عة العىة ىرلٗ ع ٘  % م100ًىي ذي الرىذَى الأ ثيصيم وعاة 

عمعة اةاد كمر مً ن اةة شهش ابش ر ى آحيتش مً ٔر كاد كلأ ان ثٖين اخِية الحيصيلات كلأ خاملة اليخذات عة الرىذَى عة ا٘ى 

تش )لحيصيلات شهش آحيتش(, باالطاًة الأ اشتااغ ان ةٖين الشتْا اةظا ةيد ثِييم عة ٔر مً شهشي ابش ر )لحيصيلات شهش ابش ر( ىآحي 

محياحذا عة الرىذَى ةيد الحيصيم ىثدي ر الاستاح.باإلطاًة الأ ثدِيّ كياتذ اةهابية ع ٘ مذا ػي لة ضحر ةمًٕ ع لها أن ةحٌاىت 

ٔات العلي  .  ىرلٗ مً ع ٘ الاظخثماس ًِؽ عة أظهم الشش  كلأ معايمي ا ظلش ىخذا الرىذَى
 
دةة ىالاظياَ اوقليهية التي ثيصق استاخا

ى الذسحة عة العَي العليدي ىالاظياَ اوقليهية ىثٖين محياًِة مم الظيابؽ الششكية. ظيِيد مذةش الرىذَى ببداسثو بؼش ِة 

م لها أن ثيصق استا  اى الحُي
 
ٔات التي ثيصق استاخا  كلأ معايمي ا ىثيصيم أصيلو وشؼة ىرلٗ كً ػش ّ اهحِار ىششار  أظهم الشش

 
خا

. ٓما ي ذي الرىذَى الأ ثدِيّ استاح سأظمالية.  بدعب العياظة التي ةشايا مىاظاة لحدِيّ أيذاي الرىذَى

أدار الرىذَى ظيٖين مً ع ٘ الِاسهة مم الئشش إلاسشادي )مئشش ٓعب للحيصيلات(ي ى مًٕ الاػ ق كلأ ادار الئشش ًمي ىظخحم ثِيد 

م إلا ة ٓعب الالية الُي  .www.kasbcapital.saلٕتاىوي لشٓش
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 ىالشثاؽ بؤدار أظياَ ضظهم ًبن الرىذَى يلحبا مً ً ة الاظخثماسات كالية الخاػشي ىيي 
 
 للحزبزب أى الحِلب الشثٌم وعبيا

 
ىهـشا

 مرمم للمعخثمش ً الزةً ةشهاين عة الاظخثماس ػي ر ضحر ىاو ر٘ي كلأ دعر. 

 إلاظدثماس:مذة صىذوق  .4

. الذا مٌحيحكاد يي صىذَى اظخثماسي  للحيصيلاتصىذَى ٓعب    أي ببمٖان للمشتْا الاشتااْ ى الاظتاداد ع ٘ ًتاا كمر الرىذَى

 كُىد حذود إلاظدثماس: .5

َ  للحيصيلاتان صىذَى ٓعب  إلاظمخثماس ىشمشىغ ثٌشطمها التدمة صمىادةّ إلاظمخثماس بمالِييد ىاو مذىد التمي  ملتزد مً ع ٘ اداسثو لرمىذى

 ىأخٖاد الرىذَى ىمزٓشا اللليمات.

 

 الػملت: .6

اليخممذا الىِذةممة لحلممام ت الرممىذَى هممة الش مما٘ العممليدي ًِممؽ. ىارا ثممم ظممذاد ُيمممة اليخممذات  لملممة عمم ي الش مما٘ العممليديي ًعمميي 

 كىذ ثدي ر ةحم ثدي ر كملة العذاد الأ الش ا٘ العليدي  علش الرشي العاتذ لذً الاىٗ العحلم عة رلٗ ا
 
د. ى راذ الششار هاًزا لُي

 الاالى الأ الش ا٘ العليدي.

 

 :ملابل الخذماث والػمىالث وألاحػاب .7

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

ين "مالٖي اليخذات" ىهة  ٔالحالة: ةحدمر الرىذَى حميم الشظيد ىالراس ٍ الزٔيسا ادهاك ى حدملها ثالا لزلٗ الشتٔا

  :1.75ثدخعممب سظمميد الاداسا كلمأ اظمماط سظـىم الاداسة. ى ممحم دًمم الشظمميد العممحدِة ٔممر  % ظممىي ا مممً صماعة اصمم٘ي الرممىذَى

.  شهش لذةش الرىذَى

 :ظىي ا ثدعب  شٖر ةيمي ىثذًم س ا٘  37,500% مً حجم الرىذَى ىتدذ ادوى 0.04وعاو ثدخعب او ٌف  سظىم الحفظ

  شٖر سبم ظىيي 

  ىظحِعممممم  15,000ظيدرممممر الداظممممب الِمممماهيوي كلممممأ مالممممى مِؼمممميق ُممممذسك  اظــــب اللــــاهىوي:احػــــاب امل .
 
س مممما٘ ظممممليدي ظممممىي ا

 الشظيد ثىاظبيا كلأ كذد اةاد العىو ىثذًم ظىي ا.

  18,750مراس ٍ اكذاد الئشش الاظتاشادي: بدذ اُص ى   َ  ىثذًم ن اةة ٔر ظىة مالية للرىذى
 
 ثدعب ةيميا

 
 .س ا٘ ظىي ا

  ف ل:مصاٍس (  الخمٍى عة خما٘ ىحميد مرماس ٍ ثمي مر ًلليمة ىمااشمشا للرمىذَى عم ٘ العمىة )خعمب العملش العماتذ عمة العمَي

 % مً صاعة ًيمة اصيلو, ىبلذ اعز مياًِة اللجىة الششكية كلأ الحمي ر.10ىبششغ ان ال ةحهاىص ثمي ر الرىذَى وعاة 

 :س ممممماال  10,000ظيدرمممممر اكظمممممار اللجىمممممة الشمممممشكية مهحملممممم ن كلمممممأ مٖاًممممماك ظمممممىي ة ُمممممذسيا  ميافــــاض اغظـــــاا الليىـــــت الشـــــشغُت

  شممٖر سبممم ظممىيي   ىظممحيصق الشظمميد العممحدِة كلممأ الرممىذَى  شممٖر ثىاظممسي كلممأ اةمماد العممىة, ى ممحم دًممم الشظمميد العممحدِة

 .الكظار اللجىة الششكية  

 :مٖاًمؤا ظمىي ة بِيممة  مهلمغ اداسا الرمىذَى كلمأ الىدمي الحمالة:ثٖمين الٖاًمات الاليمة الكظمار  ميافاث اغظاا مجلغ الاداسة

ة اي مٖاًممات اى  س مما٘( ىهممة لألكظممار العممحِل ن. 20,000) لممً ةحِاضمم ى أكظممار مهلممغ اداسا الرممىذَى مممً المميؿٌ ن عممة الشممٓش

.  بذالت هـ ا  اد العمىة, ى محم ثميصق الشظميد العمحدِة كلمأ الرمىذَى  شمٖر ثىاظمسي كلمأ اةمكظي ت م عة مهلمغ اداسا الرمىذَى

 ٔر ظحة أشهش.دًم الشظيد الٌللية الكظار مهلغ الاداسا العحِل ن 

 :مذسك  الشظىم الشكابُت س ما٘ ظمليدي ظمىي ا. ىظحِعمم الشظميد ثىاظمبيا كلمأ كمذد اةماد العمىة, ى محم  7,500دًم مالى مِؼميق ُى

 شهش. 12دًم الشظيد العحدِة ٔر 

 : مذسك دًمم  سظىم وشش املػلىماث غلى مىكـؼ جـذاٌو مم  5,000مالمى مِؼميق ُى س ما٘ ظمليدي ظمىي ا لِمار وشمش اللليممات كلمأ مُي

. ىظحِعم الشظيد ثىاظبيا كلأ كذد اةاد العىة, ى حم دًم الشظيد العحدِة ٔر   شهش. 12ثذا٘ى

  :بدذ أُص ى.1.75سظيد إلاشتااْ سظىم الاشتران % 
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  :د ُار مشىس  %  ٓدذ أُص ى كىذ إلاظتاداد عة أي0.50سظىم الاظترداد املبىش  أى أُمر ممً ثماس خ أي اشمتااْ ظميار   30ُى
 
ةيمما

.
 
 أى اطاًيا

 
 ٔان أىليا

 ف الخػامـــــل ةحدممممممر الرمممممىذَى حميمممممم مرممممماس ٍ ىسظممممميد الحلاممممممر الحللِمممممة بمممممالايم ىالشمممممشار أى إلآححممممماب عمممممة ضظمممممهم  :مصـــــاٍس

 .العليدةة ىظخحم إلاًراح كً ثلٗ الراس ٍ عة ملقص إلاًراح الالة عة ن اةة العىة

 : بت اللُمــت املظــافت ٓممما ان حميممم الشظمميد  ظممخحم ثؼايِهمما خعممب ال تدممة الحىٌيزةممة لظممش اة الِيمممة الظمماًةي  سظــىم الظــٍش

عاطمملو لظممش اة الِيمممة الظمماًة ىظمميي ةِمميد مممذةش الرممىذَى  ىالاجلمماب ى الرمماس ٍ بميحممب الشممشىغ ى الاخٖمماد الرممىذَى 

ٔاا ى الذعر.الظش اة العحدِة ىظذاد   لملية اخخعاب وعاة    الظش اة الأ يي ة الض

 

 

 الُت حعاب ألاحػاب واملصاٍسف

 ػش ِة اخخعا  ا   هيق الشظيد ىالراس ٍ

٘ شهشي  شٖر ةيمي مً احمالة ُيمة  اص٘ي الرىذَى ىثذًم  شٖر  ثدخعب سظيد إلاداسا اليعبية   x. )احمالة  ضصي

 ال ي ة(.

 ثدعب  شٖر ةيمي مً احمالة ُيمة أص٘ي الرىذَى ىثذًم  شٖر سبم ظىي ة  سظيد او ٌف

  أجلاب الداظب الِاهيوي
 
 ثدعب  شٖر ةيمي ىثذًم ظىي ا

 ةثدعب  شٖر ةيمي ىثذًم سبم ظىي  مٖاًؤا اللجىة الششكية

. مٖاًؤا أكظار مهلغ إلاداسا
 
 ثدعب  شٖر ةيمي ىثذًم ظىي ا

ابية  ثدعب  شٖر  الشظيد الُش
 
 ةيمي ىثذًم ظىي ا

 ٘ م ثذاى  ثدعب  شٖر ةيمي ىثذًم ظىي ا سظيد وشش ملليمات مُي

 ظخحم إلاًراح كً ثلٗ الراس ٍ عة ملقص إلاًراح الالة عة ن اةة العىة مراس ٍ الحلامر:

 

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

 :امللابل

. . 

 الحيطيذ هيق الشظيد ىالراس ٍ

 % بدذ اُص ى 1.75 سظيد الاشتااْ 

د ُار مشىس 0.50 سظيد الاظتاداد الإش   أى  30%  ٓدذ أُص ى كىذ إلاظتاداد عة أي ُى
 
ٔان أىليا  أى أُر مً ثاس خ أي اشتااْ ظيار  

 
ةيما

.
 
 اطاًيا

 

 

 :مذًش الصىذوق  ي غمىلت خاصت ًبرمها. أج

 سظىم إلاظترداد املبىش:

 :ظِخم فشض سظىم اظترداد مبىش غلى الصىذوق 

د ُار مشىس 0.50 . 30%  ٓدذ أُص ى كىذ إلاظتاداد عة أي ُى
 
 أى اطاًيا

 
ٔان أىليا  أى أُر مً ثاس خ أي اشتااْ ظيار  

 
 ةيما
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 :ظشوف فشض هزض الشظىم وأي ظشوف ًمىن فيها إلاغفاا غنها 

% ممً "مالمى 0.5عة خالة ػلب اظتاداد ماالى أى ىخذات لم ةمع كلأ اشتاآها شهشي يعحيعة الرمىذَى سظمم اظمتاداد مإمش بيعماة 

 أى أُمر ممً ثماس خ أي اشمتااْ ظميار   30 لمذ ممشىس الاظتاداد"ي ى حم اكٌار الشتٓا ن ممً يمزك الشظميد كىمذ اخحٌماؿهم بيخمذات م 
 
ةيمما

.
 
 أى اطاًيا

 
 ٔان أىليا

 

 بما في رلً حصش الىحذاث مىطىع إلاظتردادظاط حعاب كُمت هزض الشظىمأ ،: 

  ثىٌيز ػلاات الاظتاداد خعب اظاِية الؼلب%( ىظخحم 0.5ظخحم اخخعاب ُيمة الشظيد بظشب مالى الاظتاداد بِيمة الشظم )

 

م والدعػيرا .8  :لخلٍى

م ول أصل ًملىه الصىذوق  . أ  :جفاصُل جلٍى

 َ   ةحم ثدذةذ ُيمة اص٘ي الرىذى
 
 كلأ الحالة: بىارا

o  ةممممحم ثِممممي م ضىساَ الاليممممة الذسحممممة عممممة العممممَي خعممممب ظمممملش إلاهمممم َ عممممة ةمممميد الحلامممممر مظمممماي الي مممما ضستمممماح العممممحدِة )ان

 ىحذت(.

o .  ةحم ثِي م أظهم إلاصذاسات ضىلية بىارا كلأ ظلش إلآححاب عة الٌتاا التي جعاّ ثاس خ ادساج ضظهم عة العَي

o  ىلية خعب ظلش إلاه َ عة ةيد الحلامر.ةحم ثِييم خَِي ض 

o .ةحم ثِي م الرىادةّ إلاظخثماس ة اظخىادا الأ اعش ظلش ىخذا مللً كىذ اه َ العَي العليدي لييد الحِي م 

o  ةمممحم خعممماب ظممملش اليخمممذا بِعممممة صممماعة ُيممممة اصممم٘ي الرمممىذَى  لمممذ عرمممم الشظممميد ىالرممماس ٍ الثابحمممة ىممممً رمممم عرمممم

 .العحدِة كلأ احمالة كذد اليخذات الِاتمة عة رلٗ الييدالراس ٍ ى الشظيد الحو اا 

م وجىشاسها:  ب. غذد هلاغ الخلٍى

 ةحم ثِي م أص٘ي الرىذَى ةيمي ضخذ ىالث رار مً ٔر اظايق.

 

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

o  عماػ  أى خعماب ظملش ىخمذا  شمٖر عماػ  ةِميد ممذةش الرمىذَى بحيريمّ عة خا٘ ثِي م أصمر ممً أصم٘ي الرمىذَى  شمٖر

 رلٗ.

o  ةِممميد ممممذةش الرمممىذَى بحلمممي ع ممممالٖي الرمممىذَى الحظمممشس ً )بمممما عمممة رلمممٗ ممممالٖي اليخمممذات العمممابِ ن( كمممً حميمممم أعؼمممار

 الحِي م أى الخعل ا دىن ثؤع ا.

o يق أي عؼؤ عمة الحِمي م أى الخ % أى 0.5عمل ا بمما ةمئرش كلمأ ظملش اليخمذا مما وعمبحو ةِيد مذةش الرىذَى ببب ن الهي ة ًيس ُى

مممم إلالٕتاىومممي للعمممَي الاليمممة  ة ىعمممة الُي مممم إلالٕتاىومممي للشمممٓش أٓثممما ممممً ظممملش اليخمممذاي ٓمممما ةمممحم إلاًرممماح كمممً رلمممٗ عمممة الُي

 للمممادا )
 
ِممما (ي باإلطمماًة المممأ أهممو ةهمممب إلاشمماسا المممأ رلممٗ عمممة ثِمماس ش الرممىذَى التمممي يلممذيا ممممذةش الرممىذَى ًى ( ممممً 71)ثممذا٘ى

 التدة صىادةّ إلاظخثماس.

o ( للممادا 
 
ِما صمىادةّ إلاظمخثماس ىجشمحمر يمزك   ( ممً التدمة72ةِيد مذةش الرىذَى بحِذةم الحِماس ش الؼليتمة للهي مة ىرلمٗ ًى

 الحِاس ش كلأ ملقص بهميم أعؼار الحِي م ىالخعل ا.

 

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

ممّ الؼش ِممة الممزٔيسا أدهمماكي ٓممما ةهمميص لممذة ش ةممحم اخخعمماب اظمملاس الاشممتااْ ىالاظممتاداد بىممارا كلممأ ظمملش اليخممذا عممة ةمميد الحلامممر ري الل ُممة ًى

ىحميد أكؼما٘ عمة الىـماد العمحخذد عمة كمليمة خعماب ثِمي م الاصم٘ي  ( مثمر الرىذَى ثؤع ا كملية الحِي م عة خا٘ ىحيد أي ؿمشىي اظمحاىاتية

ٔاًيمممة جعممممذ بحوي ممما ظممملش العمممهم  ُمممذ ثمممئرش كلمممأ كمليمممة الحِمممي م أى ثدذةمممذ ُيممممة اصممم٘ي الرمممىذَى ىظمممخحم الشحممميق المممأ )أى كمممذد ىحممميد ثمممذاىالت 

 مهلغ اداسا الرىذَى لل ر٘ي كلأ الياًِة.

 

لت احدعاب ظػش الىحذة:  ػٍش
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ظمملش اليخممذا بِعمممة صمماعة ُيمممة أصمم٘ي الرممىذَى  لممذ عرممم الرمماس ٍ ىالشظمميد الثابحممة ىمممً رممم عرممم الرمماس ٍ ىالشظمميد ةممحم اخخعمماب 

 الحو اا العحدِة كلأ احمالة اليخذات الِاتمة عة رلٗ الييد.

 

  ميان ووكذ وشش ظػش الىحذة وجىشاسها: .هـ

مممم  ظممميِيد ممممذةش الرمممىذَى بحدمممذةث صممماعة ُيممممة اصممم٘ي الرمممىذَى ىاكممم ن ظممملش اليخمممذا ُامممر ؿهمممش ةممميد الحلاممممر الحمممالة ليممميد الحِمممي م كبممما الُي

م الشظمي للعَي الالية العليدةة  www.kasbcapital.saإلالٕتاىوي لذةش الرىذَى   www.tadawul.com.saىالُي

 

 

 الخػامالث :  .9

 أ. معؤولُاث مذًش الصىذوق في شأن ػلباث الاشتران والاظترداد:

 ال ةهيص الاشتااْ عة ىخذات الرىذَى اللاد اى اظتاداديا الا عة ةيد جلامر. 

 ىاخٖاد الرىذَى ىمزٓشا اللليمات اوقاصة بو. يكذ الن اثي لحِذةم ػلاات الاشتااْ ىالاظتاداد عة ششىغثم ثدذةذ ال 

  يلامر مذةش الرىذَى ػلاات الاشتااْ اى الاظتاداد بالعلش الزي ةدخعب كىذ هِؼة الحِي م الحالية للميكذ الن اثي لحِمذةم ػلامات

 الاشتااْ ىالاظتاداد.

 اخٖممماد ثحظممممن ا التدمممة صمممىادةّ الاظمممخثماس اى  ةِممميد ممممذةش الرمممىذَى بخىٌيمممز ػلامممات الاشمممتااْ اى الاظمممتاداد بديمممث ال ثحلممماسض ممممم اي

 ششىغ ىاخٖاد الرىذَى اى مزٓشا اللليمات.

  ةمممذًم ممممذةش الرمممىذَى لالمممٗ اليخمممذات كياتمممذ الاظمممتاداد ُامممر ميكمممذ اٌُممما٘ اللممممر عمممة اليممميد الشا مممم الحمممالة لىِؼمممة الحِمممي م التمممى خمممذد

 كىذيا ظلش الاظتاداد ٓدذ اُص ى.

 

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

 ظخحم ثدي ر كياتذ/ماالى الاظتاداد لالٖي اليخذات ُار اٌُا٘ اللمر عة الييد الشا م الحالة لييد الحِي م رى الل ُة.

 

 ج. كُىد الخػامل في وحذاث الصىذوق:

ٔات العممحلمة ىالِايلممة خعممب الياكيممذ  ( مممً يممزك الشممشىغ ىالاخٖمماد بىممارا كلممأ 9الي مم ة عممة الٌِممشا )ح( مممً الممادا )ةممحم ثىٌيممز حميممم الاشممتاا

د ظمملش اليخممذا الهمم َ ةمميد الحلامممر الحممالة. ىعممة خمما٘ ثممم اظممح د الؼلممب  لممذ اليكممذ الن مماثي ظممخحم اخخعممابو عممة ةمميد الحلامممر  لممذ الِممادد مممً ةممي 

ممً يمزك الشمشىغ  9ِايلمة خعمب الياكيمذ الي م ة عمة الٌِمشا )ح( ممً المادا اظح د الؼلب. بخىما ةمحم ثىٌيمز حميمم الاظمتادادات العمحلمة ىال

 ىالاخٖمماد بىممارا كلممأ ظمملش اليخممذا الهمم َ ةمميد الحلامممر مممً اعممش الشممهش الِممادد. ىعممة خمما٘ ثممم اظممح د الؼلممب  لممذ اليكممذ الن مماثي ظممخحم اخخعممابو

 مً اظح د الؼلب. بىارا كلأ ظلش اليخذا اله َ ةيد الحلامر مً اعش الشهش  لذ الِادد

 

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

 

 ةهيص لذةش الرىذَى ثاحير ثلاية اي ػلب اظتاداد مً صىذَى الاظخثماس عة او االت الاثية: جاجُل غملُاث الاظترداد:. 1

 10اداد لالٖي اليخذات عة اي ةيد جلامر )ارا بلى احمالة وعاة حميم ػلاات الاظت.  %( اى آثا مً صاعة ُيمة اص٘ي الرىذَى

ىظممخحم ثىٌيممز ػلاممات الاظممتاداد عممة اُممشب ةمميد جلامممر الخممّ ممٕممً, ٓممما ظممخحم الحلامممر مممم ػلاممات الاظممتاداد الئحلممة باليعمماة ىالحىاظممب, ىظممخحم 

 ىة.ثدي ر مالى الاظتاداد الأ خعاب الشتْا عة اُشب ًشصة ممٕ

 

ع اي ػلب اشتااْ عة الرىذَى عمة خما٘ كمذد ثؼايمّ الشمتْا الهـممة ىلمياتذ الهي مة. ى محم اسحماق  . سفع الاشتران:2 ةدّ لذةش الرىذَى ًس

 ُيمة الاشتااْ الأ خعاب اللمير ع ٘ ر رة اةاد كمر مً ثاس خ ثِذةم ُيمة الاشتااْ.

 

 ظترداد التى ظخؤجل:الاجشاااث التى ًجشي بملخظاها اخخُاس ػلباث الا ـ. ه

 مً التدة صىادةّ الاظخثماس الرادسا مً يي ة العَي الالية. 61الاخٖاد الىـمة لحؤحير كمليات الاظتاداد ثخظم الأ الادا 

 

http://www.kasbcapital.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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ن: ن اخٍش  و. الاحيام املىظمت لىلل ملىُت الىحذاث الى معدثمٍش

لعمليدةة ىلياتدهما الحىٌيزةمة ىالاهـممة ىاللمياتذ الاعمًش رات الل ُمة الؼاِممة الاخٖماد الىـممة همة الاخٖماد الحا لمة لىـماد يي مة العمَي الاليممة ا

 عة الملٕة اللشتية العليدةة.

 

 ص. اظدثماس مذًش الصىذوق في وحذاث الصىذوق:

ة عمة الرمىذَى ٓمعمخثمش, ى دمحٌف ممذةش الرمىذَى بدِمو عمة  ِا لحِمذةشك اوقماص, الشمآس ثخٌميع كىذ بذر الرىذَى ةمًٕ لذةش الرىذَى ًى

حو ٔليما اى حضتيما متمى سأي رلمٗ مىاظماا ىظمميِيد ممذةش الرمىذَى باالًرماح عمة ن اةمة ٔمر ظممىة كمً اي اظمخثماس لمو عمة الرمىذَى عمة ملقممص  مشمآس

 الاًراح الالة.

 

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

 :ى ِاممر الاشممتااْ عممة الرممىذَى  لممذ ثِممذةم ةمميمي ضخممذ ىالث رممار مممً ٔممر اظممايقةمٕممً الاشممتااْ عممة الرممىذَى  اًــام كبــٌى الاشــتران .

ٔامممممر ُيممممة الاشممممتااْ ُامممر العمممماكة    الثاهيمممة كشممممشاػلمممب الاشممممتااْ ىدًمممم 
 
يممممد الملٕمممة  ؿهمممشا يعمممماّ ةمممميد  المممزي يمممميدالعمممة ُاممممر أى بحُي

 الحلامر الحالة., ىظيٖين الاشتااْ  علش اليخذا اله َ ةيد الحلامر

 :ى ِامر الاظمتاداد ممً الرمىذَى  لمذ ثِمذةم ةيمي ضخذ ىالث رار مً ٔر اظمايقةمًٕ الاظتاداد مً الرىذَى  اًام كبٌى الاظترداد .

 ػلممب الاظممتاداد ُاممر العمماكة 
 
يممد الملٕممة الثاهيممة كشممشا ؿهممشا , يعمماّ ةمميد الحلامممر الممزي ةممحم ًيممو ثىٌيممز الؼلممب الممزي عممة اليمميدبحُي

 خعب ثِييم ةيد الحلامرىظيٖين الاظتاداد  علش اليخذا 

 

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

 :يمممم يمممزك الشمممشىغ ىالاخٖممماد  اجـــشاااث الاشـــتران كىمممذ الاشمممتااْ عمممة الرمممىذَى ةِممميد اللميمممر بحلا مممة همممميرج اشمممتااْ اطممماًة المممأ ثُي

. ىمزٓشا اللليمات ىثِذةمها  الأ مذةش الرىذَى

 :كىذ ػلب الشتْا اظتاداد ٔر اى  لع ُيمة ىخذاثو, ةِيد الشتْا بحلا ة هميرج ػلب الاظتاداد ى ِذممو المأ  اجشاااث الاظترداد

.  مذةش الرىذَى

 

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

 :س ا٘. 0 الحذ الادوى للملىُت 

 :س ا٘. 5,000 الحذ الادوى لالشتران 

 :س ا٘. 2,500 الحذ الادوى لالشتران الاطافي 

 :س ا٘. 5,000 الحذ الادوى لالظترداد 

 

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

ذَى حملمو ىثخظمم يمزك المادا بماي خما٘ ممً الاخميا٘ المأ التدمة الرمىادةّ الاظمخثماس ة ىجلليممات الهي مة عمة ال ةيحمذ خمذ ادومى ةىميي ممذةش الرمى

 يزا اوقريص.

 

ـــــاٌ ظـــــػىدي او مـــــا ٌػادلهـــــا ه ـــــذ ادوـــــى لصـــــافي كُمـــــت اصـــــٌى  10ٌ. الاجـــــشاااث الخةـــــحُ ُت الالصمـــــت لظـــــمان اظـــــدُفاا مخؼلـــــب  مالًـــــين ٍس

 الصىذوق:

 بلياتذ ىجلليمات يي ة العَي الالية عة خا٘ ُامد بؼلب اي احشار ثص يحة مىو. ظيِيد مذةش الرىذَى بااللتزاد

 

 ظُاظت الخىصَؼ:  .10

 أ. ظُاظت جىصَؼ الذخل والاسباح: 

 كلأ مالٖي اليخذات عة الرىذَى مشثان عة العىة. % مً ضستاح العحلمة100ىي ذي الرىذَى الأ ثيصيم وعاة 

 

بي لالظخ لاق  خ الخلٍش  والخىصَؼ:ب. الخاٍس
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عم ٘ عمعممة اةماد كمممر ممً ن اةممة شمهش ابش ممر ى آحميتش مممً ٔممر كماد كلممأ ان ثٖمين اخِيممة الحيصيلمات كلممأ خماملة اليخممذات عمة الرممىذَى عممة ا٘ى 

ةممميد ثِيممميم عمممة ٔمممر ممممً شمممهشي ابش مممر )لحيصيلمممات شمممهش ابش مممر( ىآحممميتش )لحيصيلمممات شمممهش آحممميتش(, باالطممماًة المممأ اشمممتااغ ان ةٖمممين الشمممتْا اةظممما 

 ياحذا عة الرىذَى ةيد الحيصيم ىثدي ر الاستاح.مح

 

 ج. هُفُت دفؼ الخىصَػاث:

% مً ضستاح العحلمة كلأ مالٖي اليخذات عة الرىذَى ةيد الحيصيم مشثان عة العىة ىرلٗ ع ٘ 100ىي ذي الرىذَى الأ ثيصيم وعاة 

ِية الحيصيلات كلأ خاملة اليخذات عة الرىذَى عة ا٘ى عمعة اةاد كمر مً ن اةة شهش ابش ر ى آحيتش مً ٔر كاد كلأ ان ثٖين اخ

ةيد ثِييم عة ٔر مً شهشي ابش ر )لحيصيلات شهش ابش ر( ىآحيتش )لحيصيلات شهش آحيتش(, باالطاًة الأ اشتااغ ان ةٖين الشتْا اةظا 

مذا ػي لة ضحر ةمًٕ ع لها أن ةحٌاىت  محياحذا عة الرىذَى ةيد الحيصيم ىثدي ر الاستاح.باإلطاًة الأ ثدِيّ كياتذ اةهابية ع ٘

 كلأ معايمي ا 
 
ٔات العليدةة ىالاظياَ اوقليهية التي ثيصق استاخا .  ىرلٗ مً ع ٘ الاظخثماس ًِؽ عة أظهم الشش ظلش ىخذا الرىذَى

 َ ببداسثو بؼش ِة  ى الذسحة عة العَي العليدي ىالاظياَ اوقليهية ىثٖين محياًِة مم الظيابؽ الششكية. ظيِيد مذةش الرىذى

 كلأ معايمي ا ىثيصيم أصيلو 
 
م لها أن ثيصق استاخا  اى الحُي

 
ٔات التي ثيصق استاخا وشؼة ىرلٗ كً ػش ّ اهحِار ىششار  أظهم الشش

. ٓما ي ذي الرىذَى الأ ثدِيّ استاح سأظمالية.  بدعب العياظة التي ةشايا مىاظاة لحدِيّ أيذاي الرىذَى

 

ش الى  .11  ماليي الىحذاث:جلذًم الخلاٍس

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

  ظيِيد مذةش الرىذَى باكمذاد الحِماس ش العمىي ة )بمما عمة رلمٗ الِمياتم الاليمة العمىي ة الشاحلمة( ىالحِماس ش العمىي ة الميحضا ىالحِماس ش

ممم ِممما لحؼلامممات الل ممّ ُس ( ممممً التدمممة صممىادةّ الاظمممخثماس. ى همممب كلممأ ممممذةش الرمممىذَى ثضى مممذ مممالٖي اليخمممذات   ممما كىمممذ 5م )الاىليممة ًى

 الؼلب دىن اي مِابر.

 ( ةيما ممً ن اةمة ًتماا الحٌش مش ىرلمٗ عمة الاممآً ىتاليظماتر الدمذدا عمة 70ظيي ثحاح الحِاس ش العىي ة للجمهيس ع ٘ مذا ال ثحهاىص )

 الششىغ ىالاخٖاد.( مً 11الٌِشا )ب( مً الادا )

 ( ٘ مممً 35جلمذ الحِمماس ش الاىليمة ىثحمماح للجمهميس عمم )( ةيمما مممً ن اةمة ًتمماا الحِش مش ىرلممٗ عمة الامٖممان ىتاليظماتر الدممذدا عمة الٌِممشا )ب

 ( مً الششىغ ىالاخٖاد.11الادا )

 :ظيِيد مذةش الرىذَى باثاخة ثِاس ش للمشتٓا ن ثحظمً اللليمات الاثية 

o صاعة ُيمة اص٘ي ىخ َ  .ذات الرىذى

o .كذد ىخذات الرىذَى التى ةملٕها الشتْا ىصاعة ُيمت ا 

o ( ٘ ةيما مً ٔر صٌِة.15سجر بالرٌِات التى هٌزيا الشتْا ع ) 

o  ةشظممر مممذةش الرممىذَى بيممان ظممىيي الممأ مممالٖي اليخممذات )بممما عممة رلممٗ اي شممقص ثملممٗ اليخممذات عمم ٘ العممىة اللممذ عممة

( ةيمممما ممممً ن اةمممة العمممىة 30الرمممىذَى اللممماد كلمممأ ممممذاس العمممىة الاليمممة عممم ٘ )شمممؤن ا الايمممان( ةلقمممص صمممٌِات عمممة ىخمممذات 

الاليمممممة, ى همممممب ان ةدحممممميي يمممممزا الايمممممان الاستممممماح اليصكمممممة )ان ىحمممممذت(  ىاحممممممالة مِابمممممر اوقمممممذمات ىالرممممماس ٍ ىالاجلممممماب 

ثٌاصممير وجميممم  الخرمميمة مممً مالممٗ اليخممذات ىالممياسدا عممة شممشىغ ىاخٖمماد الرممىذَى ىمممزٓشا اللليمممات, باالطمماًة الممأ

 مخالٌات ُييد الاظخثماس الىريص كلي ا عة التدة صىادةّ الاظخثماس عة ششىغ ىاخٖاد الرىذَى اى مزٓشا اللليمات.

 

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

غ ٓممما يممي مامم ن عممة هممميرج ًممحذ او عمماب الا ارا ثممم اشمملاس مممذةش ظممخحم اسظمما٘ الحِمماس ش كلممأ اللىمميان الباةممذي ى/اى الباةممذ الالٕتاىوممي ى/اى الٌممآ

( ةيممما ثِي ميمما مممً اصممذاس ثلممٗ الحِمماس ش ىبلممذ رلممٗ 60الرمىذَى بمماي جوي مما عممة اللىمميان. ى هممب اعؼمماس مممذةش الرممىذَى بمماي اعؼممار عمم ٘ ظممح ن )

مممممممم ممممممممذةش الرمممممممىذى ا كمممممممً ممممممممذةش الرمممممممىذَى ن اتيمممممممة ىخاظممممممممة. ٓمممممممما ظمممممممخحم ثمممممممًي ا يمممممممزك الحِممممممماس ثرممممممماذ الحِممممممماس ش الرممممممماد  اللٕتاىوممممممميَ س ش كلمممممممأ مُي

www.kasbcapital.sa  م ثذاى  .www.tadawul.com.sa٘ ىمُي

 

ت: .ج  وظائل جضوٍذ ماليي الىحذاث باللىائم املالُت العىٍى

http://www.tadawul.com.sa/
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)بما عة رلٗ الِياتم الاليمة العمىي ة الشاحلمة( مهاهما ىرلمٗ بيشمشيا ظخحم اػ ق مالٖي ىخذات الرىذَى ىاللم ر الدحمل ن بالحِاس ش العىي ة 

َ 70ع ٘ مذا ال ثحهاىص ) مم الالٕتاىومي اوقماص بممذةش الرمىذى مم الالٕتاىومي ى   www.kasbcapital.sa ( ةيما مً ن اةمة ًتماا الحِش مش عمة الُي الُي

 ٘  كً ػش ّ الباةذ عة خا٘ ػلب ا.أى   www.tadawul.com.sa لحذاى

 

 سيل ماليي الىحذاث:  .12

 ةلتزد مذةش الرىذَى باكذاد سجر مدذذ لالٖي اليخذات ىخٌـو عة الملٕة.

 

 اجخماع ماليي الىحذاث: .13

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

 .ةهيص لذةش الرىذَى الذكيك للِذ اححمالم لالٖي اليخذات بماذاسا مىو 

 ( ٘ اةاد مً جعلم ػلب ٓحابي مً ام ن او ٌف.10ةذكي مذةش الرىذَى الححماق مالٖي اليخذات ع ) 

 ( ٘ اةماد ممً جعملم ػلمب ٓحمابي ممً مالمٗ اى آثما ممً 10ةذكي ممذةش الرمىذَى الححمماق ممالٖي اليخمذات عم ) ًممالٖي اليخمذات المزة

.25ةملٖين مهحمل ن اى مىٌشدةً   % كلأ الاُر مً ُيمة ىخذات الرىذَى

 

 ب. اجشاااث الذغىة الى غلذ اجخماع ملاليي الىحذاث:

  ٘ىتاسظمما . ممم الالٕتاىوممي لحممذا٘ى ممم الالٕتاىوممي لممذةش الرممىذَى ىالُي ثٖممين الممذكيا الححممماق مممالٖي اليخممذات بمماالك ن كممً رلممٗ عممة مُي

( ةيممما ُاممر 21ٓحممابي الممأ حميممم مممالٖي اليخممذات ىاممم ن او ٌممف ُاممر كشممشا اةمماد كلممأ الاُممر مممً الاححممماق ىتمممذا ال ثض ممذ كممً ) اشمملاس 

الاححماق. ى هب ان ةدذد الاك ن ىالاشلاس ثاس خ الاححماق ىمٖاهو ىىُحو ىالِشاسات الِتاخة, ى هب كلأ مذةش الرىذَى خا٘ اسظما٘ 

ِمذ اي اححممماق ىمٖاهمو ىىُحممو ىالِمشاسات الِتاخممة, ى همب كلممأ ممذةش الرممىذَى خما٘ اسظمما٘ اشملاسا الممأ اشملاسا الممأ ممالٖي اليخممذات  ل

 مالٖي اليخذات  لِذ اي اححماق لالٖي اليخذات اسظا٘ و قة الأ الهي ة.

  ُيممممة  % كلمممأ الاُمممر مممم25ًال ةٖمممين اححمممماق ممممالٖي اليخمممذات  ممم يدا الا ارا خظمممشك كمممذد ممممً ممممالٖي اليخمممذات ةملٖمممين مهحملممم ن

 ىخذات الرىذَى اللاد ما لم ثدذد ششىغ ىاخٖاد الرىذَى ىمزٓشا اللليمات وعاة اكلأ.

  لممو ارا لممم يعممحيي الىرمماب الي ممق عممة الٌِممشا العممابِة, ًيهممب كلممأ مممذةش الرممىذَى الممذكيا الححممماق رممان بمماالك ن كممً رلممٗ عممة مُي

ممم الالٕتاىوممي للعممَي ىتاسظمما٘ اشمملاس ٓحممابي الممأ حميممم مممالٖي اليخممذات ىاممم ن او ٌممف ُاممر ميكممذ الاححممماق الثمماوي  الالٕتاىوممي ىالُي

ٔاهد وعاة اليخذات المثلة عة الاححماق.5بمذا ال ثِر كً )  ( اةاد. ىيلذ الاححماق الثاوي   يدا اةا 

 

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

 :ػش ِة ثري د مالٖي اليخذات 

o ير لو لحمثيلو عة اححماق مالٖي اليخذات.ةهيص ل  ٖر مالٗ ىخذات جلي ن ٓى

o .د الاححماق  ةهيص لٖر مالٗ ىخذات الادالر بريت ىاخذ عة اححماق مالٖي اليخذات كً ٔر ىخذا ةمحلٕها ُى

o  او ذةثممة ةهمميص كِممذ اححماكممات مممالٖي اليخممذات ىالاشممتااْ عممة مممذاىالت ا ىالحرممي د كلممأ ُشاست مما بياظممؼة ىظمماتر الحِىيممة

ِا للظيابؽ التى ثظلها الهي ة  ًى

 

 :خَِي الحري د عة اححماكات مالٖي اليخذات 

o  ًةدممّ لالممٗ اليخممذات ىاممم ن او ٌممف ان يعممحلم اشمملاس ٓحممابي ُاممر كشممشا اةمماد كلممأ الاُممر مممً الاححممماق ىتمممذا ال ثض ممذ كمم

 ( ةيما ُار الاححماق.21)

o  الشثاؼة باليخمذات بمما عمة رلمٗ او رم٘ي كلمأ مياًِمة ممالٖي اليخمذات ٓما ةدّ لالٗ اليخذات مماسظة حميم او َِي

ِا ل تدة صىادةّ الاظخثماس.   عة الرىذَى كلأ اي جو اات ثحؼلب مياًِت م ًى

 

http://www.kasbcapital.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 حلىق ماليي الىحذاث: .14

 .او ر٘ي كلأ و قة خذةثة مً ششىغ ىاخٖاد الرىذَى ىمزٓشا اللليمات باللوة اللشتية بذىن مِابر 

  ىكممذد اليخممذات التممى ةمحلٕهمما ىصمماعة ُيمت مما ىسممجر بهميممم او رمم٘ي كلممأ ثِش ,  ممش يشممحمر كلممأ صمماعة ُيمممة اصمم٘ي ىخممذات الرممىذَى

 ةيد مً ٔر صٌِة. 15الرٌِات ةِذد ع ٘ 

 .او ر٘ي كلأ الِياتم الالية الشاحلة للرىذَى بذىن مِابر كىذ ػلب ا 

 ِما لىميق الحوي ما ىالمذا الاشلاس باي جوي ا عة ششىغ ىاخٖاد الرمىذَى ىممزٓشا اللليممات ىا سظما٘ ملقمص   مزا الحوي ما ُامر ظمش اهو ًى

 الدذدا عة التدة صىادةّ الاظخثماس.

  .  الاشلاس باي جو ا عة مهلغ اداسا الرىذَى

  او رمم٘ي كلممأ و ممقة مدذرممة مممً شممشىغ ىاخٖمماد الرممىذَى ىمممزٓشا اللليمممات ظممىي ا ثـهممش الشظمميد ىالاجلمماب الٌلليممة ىملليمممات

 ذ ػلب ا. ادار الرىذَى كى

 ( ًةيمما ثِي ميما بخم ي الاخمذاذ التمى هرمد 21الاشلاس بشهاة مذةش الرىذَى بان مار صمىذَى الاظمخثماس ُامر الان مار بممذا ال ثِمر كم )

 كلي ا الششىغ ىالاخٖاد ىمزٓشا اللليمات كلي ا.

 .ٗات الدذدا لزل  دًم كياتذ الاظتاداد عة الاُى

 او ر٘ي كلأ الاحشارات اوقاصة بملاوجة ا.  لشٖاىي كىذ ػلب ا مً مذةش الرىذَى

 

 . معؤولُت ماليي الىحذاث: 15

.  ًيما كذا ععاسا مالٗ اليخذات الظخثماسك عة الرىذَى اى حضر مىو, ال ةٖين مالٗ اليخذات معئىال كً دةين ىالتزامات الرىذَى

 

 . خصائص الىحذاث:16

.  ةىِعم الرىذَى ليخذات مخعاى ة عة الِيمة ىالم زات ىاو َِي

 

 . الخغُيراث في ششوغ واحيام الصىذوق:17

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

ِمما ل تدمة صممىادةّ  ثىِعمم الاخٖماد الىـمممة لحوي ما شمشىغ ىاخٖمماد الرمىذَى المأ ر رممة اُعماد ىرلمٗ بىممارا كلمأ هيكيمة اللليمممة المشاد جوي ايما ًى

ٔالحالة: 58, 57, 56الاظخثماس )الادا   كلأ الحيالأ( 

 :مىافلت الهُئت وماليي الىحذاث غلى الخغُيراث الاظاظُت 

o عممممة الرمممىذَى اللنممممي كلممممأ الحوي مممما  ىالهي مممة الشممممشكية ةهمممب كلممممأ مممممذةش الرمممىذَى او رمممم٘ي كلممممأ مياًِمممة مممممالٖي اليخممممذات

 َ كادي.الاظاس ي الِتاح مً ع ٘ ُشاس صىذى 

o  َ  للٌِممشا العممابِة مممً يممزك   لممذ او رمم٘ي كلممأ مياًِممة مممالٖي اليخممذات ةهممب كلممأ مممذةش الرممىذى
 
ِمما ىالهي ممة الشممشكية ًى

 الاداي او ر٘ي كلأ مياًِة يي ة العَي الالية كلأ الحوي ا ضظاس ي الِتاح للرىذَى اللاد.

o  :ةِرذ بمرؼلق "الحوي ا ضظاس ي" أةا مً او االت آلاثية 

 .الحوي ا الهم عة أيذاي الرىذَى اللاد أى ػايلحو 

 .الحوي ا الزي ةٖين لو ثؤر ا عة ىطم الخاػش للرىذَى اللاد أى ػايلحو 

 .  إلاو  اب الؼيعة لذةش الرىذَى مً مىرب مذةش للرىذَى

 .  أي خاالت أعًش ثِشسيا الهي ة مً خ ن آلعش ىثالى   ا مذةش الرىذَى

 د مٌحيح اظتاداد ىخذات م ُار ظش ان أي جوي ا مهم دىن ًشض أي سظيد اظتاداد )ان ىحذت(.ةدّ لالٖي ىخذات صىذَى كا 

 

 :إشػاس الهُئت وماليي الىحذاث بأي حغُيراث مهمت 
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o  بممممؤي جوي مممماات مهمممممة مِتاخممممة ألي 
 
ةهممممب كلممممأ مممممذةش الرممممىذَى اشمممملاس الهي ممممة ىمممممالٖي اليخممممذات عممممة الرممممىذَى اللنممممي ٓحابيمممما

 ُاممر اليمميد الدممذد مممً ُاممر مممذةش الرممىذَى  21الرممىذَى ى هممب أال ثِممر ًتمماا إلاشمملاس كممً صممىذَى كمماد ةممذةشك مممذةش 
 
ةيممما

 لعش ان يزا الحوي ا.

o  
 
ِا  ( مً التدة صىادةّ إلاظخثماس ىمً شؤن أن:56ألخٖاد الادا )  ةِرذ "بالحوي ا الهم" أي جوي ا ال يلذ جوي اا أظاظيا ًى

  ت م عة الرىذَى اللاد. الىـش خذات ةئدي عة اللحاد الأ أن يليذ مالٖي الي  عة مشآس

  َ أى أي كظمي ممً أكظمار مهلمغ اداسا  ةئدي الأ ص مادا المذًيكات ممً أصم٘ي الرمىذَى اللماد المأ ممذةش الرمىذى

 الرىذَى أى أي ثا م ألي من ما.

 .ةِذد هيكا حذةذا مً الذًيكات مً أص٘ي الرىذَى اللاد أى 

 مً أص٘ي الرىذَى أى أي ثا م ألي من ما. ةض ذ  شٖر حييشي أهياق الذًيكات جعذد 

 .  أي خاالت أعًش ثِشسيا الهي ة مً خ ن آلعش ىثالى   ا مذةش الرىذَى

o  ةدممّ لممالٖي ىخممذات صممىذَى كمماد مٌحمميح اظممتاداد ىخممذات م ُاممر ظممش ان أي جوي مما مهممم دىن ًممشض أي سظمميد اظممتاداد )ان

 ىحذت(.

  إلاشلاس:اشلاس الهي ة ىمالٖي اليخذات بؤي جوي اات ىاحاة 

o  بؤي جوي اات ىاحاة إلاشلاس عة الرىذَى اللاد الزي ةذةشك 
 
ةهب كلأ مذةش الرىذَى اشلاس الهي ة ىمالٖي اليخذات ٓحابيا

 ( أةاد مً ظش ان الحوي ا.8ُار )

o ( مً التدة صىادةّ إلاظخثماس.57( ى )56ةِرذ "بالحوي ا ىاحب إلاشلاس" أي جوي ا ال ةِم طمً أخٖاد الادث ن ) 

 

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

  مممم مممم إلالٕتاىومممي لمممذةش الرمممىذَى ىالُي يشممملش ممممذةش الرمممىذَى ممممالٖي اليخمممذات ى ٌصمممق كمممً ثٌاصمممخير الحوي ممماات ضظاظمممية عمممة الُي

 ( أةاد مً ظش ان الحوي ا.10إلالٕتاىوي للعَي ىرلٗ ُار )

  ِممما للممممادا )بيمممان ثٌاصمممير الحوي ممماات ( ممممً التدمممة صمممىادةّ 71ضظاظمممية عمممة ثِممماس ش الرمممىذَى اللممماد  التمممي يلمممذيا ممممذةش الرمممىذَى ًى

 إلاظخثماس.

  ممم إلالٕتاىوممي للعممَي أى بالؼش ِممة التممي ثدممذديا ممم إلالٕتاىوممي لممذةش الرممىذَى ىالُي إلاًرمماح كممً ثٌاصممير الحوي مماات الهمممة عممة الُي

 الحوي ا.( أةاد مً ظش ان 10الهي ة ىرلٗ ُار )

 ( ِا للمادا  ( مً التدة صىادةّ إلاظخثماس.71بيان ثٌاصير الحوي اات الهمة عة ثِاس ش الرىذَى اللاد التي يلذيا مذةش الرىذَى ًى

 ممم إلالٕتاىومي للعمَي ىرلمٗ عمم ٘ )  إلاًرماح كمً ثٌاصمير الحوي ماات ىاحاممة مم إلالٕتاىومي لمذةش الرمىذَى ىالُي ( 21إلاشملاس عممة الُي

 ظش ان الحوي ا.ةيما مً 

 ( للمممادا 
 
ِمما ( ممً التدممة صممىادةّ 71بيمان ثٌاصممير الحوي ماات ىاحاممة إلاشمملاس عمة ثِمماس ش الرمىذَى اللمماد التممي يلمذيا مممذةش الرمىذَى ًى

 إلاظخثماس.

 

 . إنهاا الصىذوق:18

 ةّ إلاظخثماس:او االت التي جعحيحب ان ار صىذَى إلاظخثماس ىإلاحشارات اوقاصة باإلن اري بميحب أخٖاد التدة صىاد

  بشهاحممو عممة رلممٗ ُاممر مممذا ال 
 
ارا سهممب مممذةش الرممىذَى عممة ان ممار الرممىذَى اللممادي ًيهممب كليممو اشمملاس الهي ممة ىمممالٖي اليخممذات ٓحابيمما

 ممممممً الحممممماس خ الضممممممم إلن مممممار الرمممممىذَى اللممممماد ًيممممموي دىن إلاعممممم ٘  شمممممشىغ ىأخٖممممماد ىممممممزٓشا اللليممممممات الحا لمممممة 21ثِمممممر كمممممً )
 
( ةيمممممما

.  للرىذَى

 لممأ مممذةش الرممىذَى الاممذر عممة احممشارات ثرممٌية الرممىذَى اللمماد ًمميس اهت اتمموي ىرلممٗ دىن إلاعمم ٘  شممشىغ ىأخٖمماد الرممىذَى ةهممب ك

 ىمزٓشا اللليمات.

 .م إلالٕتاىوي للعَي كً اهت ار مذا الرىذَى اللاد ىثرٌيحو لو إلالٕتاىوي ىالُي  ةهب كلأ مذةش الرىذَى إلاك ن عة مُي
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 مذًش الصىذوق:  .19

 مهام مذًش الصىذوق وواجباجه ومعؤلُاجه:أ. 

 ىشممشىغ  يلمممر مممذةش الرممىذَى لرممل ة مممالٖي اليخممذات بميحممب أخٖمماد التدممة صممىادةّ إلاظممخثماس ىالتدممة ضشممقاص الممشعص لهممم

 ىأخٖاد الرىذَى ىمزٓشا اللليمات )ىرلٗ ًيما ةحللّ بالرىذَى اللاد(.

   ةلتممزد مممذةش الرممىذَى بهميممم الاممادة ىالياحاممات التممي هرممد كلي مما التدممة ضشممقاص الممشعص لهممم بممما عممة رلممٗ ىاحممب ضماهممة ثهمماك

.  مالٖي اليخذاتي ىالزي ةحظمً اللمر بما ةدِّ مراو هم ىتز٘ او شص اللِ٘ي

  :ًيما ةحللّ برىادةّ إلاظخثماسي ةٖين مذةشالرىذَى معئىال كً الِياد باآلجي 

o .  اداسا الرىذَى

o .  كمليات الرىذَى بما عة رلٗ اوقذمات إلاداس ة للرىذَى

o .  ػشح ىخذات الرىذَى

o الرممىذَى ىمممزٓشا اللليمممات )ىرلممٗ ًيممما ةحللممّ بالرممىذَى اللمماد( ىآحمالهمما ىأن مما  الحؤٓممذ مممً دُممة شممشىغ ىأخٖمماد

 ٔاملة ىىا  ة ى  يدة ىه ا مظللة.

 أدً مع يلياثو ىىاحااثمو  شمٖر مااشمش أد مٖلمٍ يلذ مذةش الرىذَى معئىال كً إلالتزاد بؤ 
 
خٖاد التدة صىادةّ الاظخثماسي ظيارا

   ا حهة عاسحية بميحب أخٖاد التدة صىادةّ الاظخثماس ىالتدة ضشقاص الشعص لهم.

  أى يلممممذ مممممذةش الرممممىذَى معممممئىال ثهمممماك مممممالٖي اليخممممذات كممممً ععمممماتش الرممممىذَى الىاحمممممة  عممممبب اخحيمممما٘ أى ايممممما٘ أى ظممممير ثرممممشي

 ثِر اك الحلمذ. 

  ي ىطمان ظشكة الحلامر ملها. كلأ أن ةظم مذةش الرىذَى العياظات ىإلاحشارات لشصذ الخاػش التي ثئرش عة اظخثماسات الرىذَى

 ثحظمً ثلٗ العياظات ىإلاحشارات الِياد  لملية ثِي م ثِي م الخاػش  شٖر ظىيي كلأ ضُر.

  ابِة ىإلالتزاد لٖر صىذَى اظخثماس ةذةشكي ى ضىد الهي ة بيحاتج الحؼايّ كىذ ػلب ا.ةؼاّ مذةش الرىذَى بشهامج مشاُاة الؼ 

 

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

ةهمميص لممذةش الرممىذَى ثٖليممٍ ػممشي رالممث اى آثمما اى اي مممً ثا ليممو باللمممر مممذةشا للرممىذَى مممً الامماػً الي صممىذَى اظممخثماس ةممذةشك مممذةش 

 َ  . ى ذًم مذةش الرىذَى اجلاب ىمراس ٍ اي مذةش للرىذَى مً الااػً مً مياسدك اوقاصة.الرىذى

 

 ج. الاحيام املىظمت لػٌض مذًش الصىذوق او اظدبذاله:

  ٗللهي ة خّ ك٘ض مذةش الرىذَى ًيما ةحللّ بالرىذَى الاظخثماسي ىاثخار اي احمشار ثمشاك مىاظماا لحليم ن ممذةش صمىذَى بمذةر لمزل

يق اي مً او االت الاثية:الرىذَى اى   اثخار اي ثذب ا اعش ثشاك مىاظاا, ىرلٗ عة خا٘ ُى

o .مذةش الرىذَى كً مماسظة وشاغ الاداسا دىن اشلاس الهي ة بزلٗ بميحب التدة الاشقاص الشعص لهم ٍ  ثُي

o .الوار ثشعيص مذةش الرىذَى ىعة مماسظة وشاغ الاداسا اى س او اى جلليِو مً ُار الهي ة 

o ب الأ الهي ة مً مذةش الرىذَى اللوار ثشعيص مماسظة وشاغ الاداسا.ثِذةم ػل 

o  بالتزاد الىـاد اى لياتدة الحىٌيزةة.  - شٖر ثشاك الهي ة حييش ا –ارا سأت الهي ة ان مذةش الرىذَى ُذ اعر 

o  مماا مممذةش الدٌـممة الاظممخثماس ة الممزي ةممذةش اصمم٘ي صممىذَى الاظممخثماس اى عجممضك اى اظممحِالحو مممم كممذد ىحممي د شممقص اعممش ًى

 م جر لذً مذةش الرىذَى ُادس كلأ اداسا اص٘ي صىذَى الاظخثماس اى اص٘ي الرىادةّ التى ةذةشيا مذةش الدٌـة.

o  ان ا رات ايمية حييش ة. –بىارا كلأ اظغ ملِيلة  –اي خالة اعًش ثًش الهي ة 

  ِمما للٌِمممشا ٔامممر مممً احمممر مممً يممزك الممادا, ًيحلمم ن  اكمم كارا ماسظممد الهي ممة اةمما مممً صمم خيت ا ًى كلممأ ممممذةش الرممىذَى الحلمماىن ىبشممٖر 

( ةيمممما الاىلمممأ ممممً جليممم ن ممممذةش 60العممماكذا كلمممأ جعمممهير الىِمممر العممملغ للمعمممئىليات المممأ ممممذةش الرمممىذَى الامممذةر ىرلمممٗ عممم ٘ ا٘ )

الدمع, الممأ  الرمىذَى الامذةر. ى همب كلمأ ممذةش الرمىذَى اللمضى٘ ان ةىِمر, خيثممما ٔمان رلمٗ طمشىس ا ىمىاظماا ىىًِما لحِمذةش الهي مة

 مذةش الرىذَى الاذةر حميم اللِيد الشثاؼة برىذَى الاظخثماس ري الل ُة.

 

 . امين الحفظ:20

 أ. مهام امين الحفظ وواجباجه ومعؤولُاجه:
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  ِممما الخٖممماد التدمممة صمممىادةّ الاظمممخثماس, ظممميار ادً معمممئىلياثو  شمممٖر مااشمممش اد ٔلمممٍ   ممما يلمممذ امممم ن او ٌمممف معمممئىال كمممً التزاماثمممو ًى

ا   رالثا بميحب اخٖاد التدة صىادةّ الاظخثماس اى التدة الاشقاص الشعص لهم.ػًش

  يلممذ اممم ن او ٌممف معممئىال ثهمماك مممذةش الرممىذَى ىمممالٖي اليخممذات كممً ععمماتش الرممىذَى الىاحمممة  عممبب اخحيمما٘ اى ايممما٘ اى ظممير

 ثرشي اى ثِر اك الحلمذ.

 وق ممممالٖي اليخمممذات, ىيمممي معمممئى٘ ٓمممزلٗ كمممً اثخمممار حميمممم يلمممذ امممم ن او ٌمممف معمممئىال كمممً خٌمممف اصممم٘ي الرمممىذ٘ى ىخماةت ممما لرممما

.  الاحشارات الاداس ة ال صمة ًيما ةحللّ بدٌف اص٘ي الرىذَى

 

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

ةحممميلأ خٌمممف ةهممميص المممم ن او ٌمممف ثٖليمممٍ ػمممشي رالمممث اى آتممما اى اي ممممً ثا ليمممو باللممممر اميىممما لل ٌمممف ممممً الاممماػً الي صمممىذَى اظمممخثماس 

 اصيلو. ى ذًم ام ن او ٌف اجلاب ىمراس ٍ اي ام ن خٌف مً الااػً مً مياسدك اوقاصة.

 

 ج. الاحيام املىظمت لػٌض امين الحفظ او اظدبذاله:

 :يق اي مً او االت الاثيو  للهي ة ك٘ض ام ن او ٌف الل ن مً مذةش الرىذَى اى اثخار اي ثذاب ا ثشاك مىاظاا عة خا٘ ُى

o ام ن ٍ  او ٌف كً مماسظة وشاغ او ٌف دىن اشلاس الهي ة بزلٗ بميحب التدة الاشقاص الشعص لهم. ثُي

o .الوار ثشعيص ام ن او ٌف عة مماسظة وشاغ او ٌف اى س او اى جلليِو مً ُار الهي ة 

o .ثِذةم ػلب الأ الهي ة مً ام ن او ٌف اللوار ثشعيص عة مماسظة وشاغ او ٌف 

o  ف ُذ اعرأت الهي ة ان ام ن او ٌارا س  
 
 بالتزاد الىـاد اى لياتدو الحىٌيزةة. شٖر ثشاك الهي ة حييش ا

o  بىارا كلأ اظغ ملِيلة ان ا رات ايمية حييش ة.اي خالة اعًش ثًش الهي ة 

 ِمما للٌِممشا , ًيهممب كلممأ مممذةش الرممىذَى اللنممى جليمم ن اممم ن خٌممف بممذةر الممادامممً يممزك  اكمم ك ارا ماسظممد الهي ممة اةمما مممً صمم خيات ا ًى

ٔامممر مممً احممر العمماكذا كلممأ جعممهير  ِما لحلليمممات الهي ممة, ٓممما ةحلمم ن كلممأ ممذةش الرممىذَى ىاممم ن او ٌممف اللممضى٘ الحلمماىن  شمٖر  ًى

( ةيمما الاىلمأ ممً جليم ن امم ن او ٌمف الامذةر. ى همب كلمأ امم ن 60الىِر العلغ للمعئىليات الأ امم ن او ٌمف الامذةر ىرلمٗ عم ٘ )

ِممما لحِمممذةش الهي مممة الدمممع, المممأ امممم ن او ٌمممف الامممذةر حميمممم اللِممميد او ٌمممف اللمممضى٘ ان ةىِمممر, خيثمممما  ٔمممان رلمممٗ طمممشىس ا ىمىاظممماا ًى

 الشثاؼة برىذَى الاظخثماس ري الل ُة.

 

 اهىوي:ل( امل اظب ال21)

 . اظم امل اظب اللاهىوي لصىذوق الاظدثماس :أ

ٔاك مداظاين ىمشاحلين ُاهيهيين   اوقشاش ي ىشش

 

 وواجباجه ومعؤولُاجه:ب. مهام امل اظب اللاهىوي 

 .يل ن الداظب الِاهيوي مً ُار مذةش الرىذَى ىرلٗ للِياد  لملية الشاحلة 

 ( اشممممهش ُامممر ن اةممممة ظممميحو الاليممممة, ًيهمممب عممممة يمممزك او الممممة الِيممماد  لمليممممة 9ارا مطممم ى كلمممأ ثاظممممخغ الرمممىذَى اللمممماد ممممذا ثض ممممذ كلمممأ )

.  الشاحلة بن اةة اللاد الا٘ى

  ( اشهش اى اُمر ُامر ن اةمة ظميحو الاليمة, ًيهميص عمة يمزك او المة الِيماد  لمليمة الشاحلمة 9الرىذَى اللاد مذا )ارا مط ى كلأ ثاظخغ

 عة ن اةة العىة الالية التى ثلي ا.

 

 ج. الاحيام املىظمت الظدبذاٌ امل اظب اللاهىوي لصىذوق الاظدثماس:

ع جليم ن الداظمب الِماهيو ي اى ان ةيحمو ممذةش الرمىذَى بحوي ما الداظمب الِماهيوي اللم ن عمة اي ةهب كلأ مهلغ اداسا الرىذَى ان ةمًش

 :مً او االت الاثيو

 .ىحيد ادكارات ُاتمة ىمهمة خ٘ي ظير العلْي النهي للمداظب الِاهيوي ثحللّ بحؤدةة مهامو 

 . ِارا لم يلذ الداظب الِاهيوي للرىذَى اللاد معح 

 ِاهيوي ال ةملٗ الئي ت ىاوقباات الٖاًية لحؤدةة مهاد الشاحلة  شٖر مشض.ارا ُشس مهلغ اداسا الرىذَى ان الداظب ال 

 .ِا لحِذةشيا الدع جوي ا الداظب الِاهيوي الل ن ًيما ةحللّ بالرىذَى اللاد  ارا ػلاد الهي ة ًى
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 ( اصٌى الصىذوق:22)

 . ان اصٌى صىذوق الاظدثماس م فىظت بىاظؼت امين الحفظ لصالح صىذوق الاظدثماس. أ

 

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

باظـم امــين الحفــظ لصــالح رلــً الصــىذوق, وان  بشـيل معــخلل مــن خــالٌ حرــيُل الاوساق املالُـت والاصــٌى الاخــشي ليــل صــىذوق اظــدثماس 

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

 

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

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

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

ذوق, ورلً في حذود ملىُخه, او وان معمىحا بهزض املؼالباث بمىجـب احيـام الئ ـت صـىادًم ملذم املشىسة او املىصع ماليا لىحذاث الصى

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

 

 . اكشاس من مالً الىحذاث: 23

, ىالياًِة كلأ  لِذ ُمد/ُمىا باالػ ق كلأ ششىغ ىاخٖاد الرىذَى ىمزٓشا اللليمات ىملقص اللليمات الشتخعة اوقاصة بالرىذَى

ىا ًي ا. د/اشتٓا  عراتص اليخذات التى اشتٓا

 

 الاظم:

 

يم:                                                                   الحاس خ:  الحُي
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 مزلشة املعلىماث

 صىدوق هظب للخىشيعاث

KASB Dividend Fund  

 إطدثمازي مـخىح مخىاؿم مع الظىابؽ الؼسعيت(اطهم )صىدوق  

 

 مديس الصىدوق 

 

 أمين الخـظ

 ػسهت الجصيسة لألطىاق اإلااليت

 

 

   اإلاىاؿدددددم  18/10/1441 جددددددديتاا بخدددددازي وجدددددم ، م1/4/2018هدددددد اإلاىاؿدددددم 7/1439/ 15صددددددزث مدددددرهسة اإلاعلىمددددداث لهدددددرا الصدددددىدوق بخدددددازي

 م10/06/2020

  الئددددت صدددىاتيم رطددددثماز الصددداتزة عدددً م لدددع هي دددت خاطدددعت ل بصدددىدوق هظدددب للخىشيعددداثإن مدددرهسة اإلاعلىمددداث ومدخىياخادددا ال اصدددت

 الظىق اإلااليت في اإلاملىت العسبيت الظعىتيت، وجخظمً معلىماث واملت وواضخت وصخيدت ومددزت وػير مظللت عً صىدوق رطدثماز. 

 هىصددا باذخددر بمؼددىزة هىصددا اإلاظدددثمسيً بلددساوة مدخىيدداث مددرهسة اإلاعلىمدداث وؿهمهددا. وفددي خدداٌ حعددرز ؿهددم مدخىيدداث مددرهسة اإلاعلىمدداث ،

 مظدؼاز منهي. 
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 إػعاز هام

زوجعددددذ مددددرهسة اإلاعلىمدددداث مددددً كصدددد  م لددددع إتازة الصددددىدوق وجمددددذ اإلاىاؿلددددت عل اددددا ويخدمدددد  مددددديس وأعظدددداو إتازة الصددددىدوق م خمعددددين  .أ 

ومىـددددستيً وامدددد  اإلاظدددد وليت عددددً تكددددت واهخمدددداٌ اإلاعلىمدددداث الددددىازتة فددددي مددددرهسة اإلاعلىمدددداث، همددددا يلددددسز وي هددددد أعظدددداو م لددددع إتازة ومددددديس 

لدىازتة فددي مدرهسة اإلاعلىمداث، همددا يلدسون وي هددون علددا أن اإلاعلىمداث والصياهداث الددىازتة فدي مددرهسة الصدىدوق بصدخت واهخمدداٌ اإلاعلىمداث ا

 اإلاعلىماث ػير مظلله. 

ال جخدمدد  الهي ددت أي مظدد وليت عددً مدخىيدداث  خيدد  وػددسح وخداجددهصددىدوق هظددب للخىشيعدداث جؤطدد ع واؿلددذ هي ددت الظددىق اإلااليددت علددا  .ب 

مددرهسة اإلاعلىمدداث، وال حعؼددأ أي جؤهيددد يخعلددم بدددكلاا أو اهخمالهددا، وجةلددي هـظددها صددساخت مددً أي مظدد وليت مهمددا واهددذ، ومددً أي خظددازة 

رطددثماز فدي بؼدؤن جددوي جيخج عما وزت في مرهسة اإلاعلىماث أو عً رعخمات علا أي جصو منادا وال حعؼده هي دت الظدىق اإلااليدت أي جىصديه 

الصددىدوق مددً عدمدده وال حعفدددي مىاؿللاددا علددا جؤطددد ع الصددىدوق جىصدديلاا باالطدددثماز ؿيددده أو جؤهيددد صددخت اإلاعلىمددداث الددىازتة فددي الؼدددسوغ 

 وألاخيام ومرهسة اإلاعلىماث، وج هد علا أن كساز رطدثماز في الصىدوق يعىت للمظدثمس أو مً يمثله. 

الهي دت الؼددسعيت لؼددسهت مخىاؿدم مددع اإلاعدايير الؼددسعيت اإلا دداشة مدً كصدد   ي علددا أهدده صدىدوق اطدددثماز ىشيعداث صدىدوق هظددب للخجدم اعخمددات  .ج 

   .هظب اإلااليت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صىذوق الاظدثماس:  .1

 اظم صىذوق الاظدثماس: ؤ.
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 صىدوق هظب للخىشيعاث

 

خ إصذاس ؼشوغ وؤحهام الصىذوق: ب.  جاٍس

 م05/05/2013صدزث ػسوغ وأخيام الصىدوق بخازي  

 

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

 بخدازي  
ا
 عامدا

ا
هدد اإلاىاؿدم 25/6/1434جمذ مىاؿلت هي ت الظىق اإلااليت في اإلاملىت العسبيت الظعىتيت علا جؤط ع هرا الصىدوق وػدسح وخداجده ػسخدا

  م5/5/2013

 

خ اظخحقاقه:   د. مذة صىذوق الاظدثماس وجاٍس

مددً الىددىمل تاإلاـخددىحت أي أهدده بشميددان اإلاؼددالارن رػددالاران ورطددالارتات خددالٌ ؿالاددرة عمددس  عددام هددى صددىدوق أطددهم اطدددثمازي صددىدوق هظددب للخىشيعدداث إن 

 الصىدوق، وعمس الصىدوق هى مـخىح اإلادة. 

 

 هـ. عملت الصىذوق: 

الظددعىتي  ؿلددؽ وي ددب علددا اإلاؼددالارهين إيدددامل أمددىالهم فددي خظدداب مددديس الصددىدوق بالسيدداٌ الظددعىتي ؿلددؽ ويعامدد  مددديس  الصددىدوق بالسيدداٌ يخعامدد 

 لؽ الـعليت اإلاظخلمت بالسياٌ الظعىتي. االصىدوق جميع الخىرث الىازتة مً خازج اإلاملىت أو أي عمالث ػير السياٌ الظعىتي باإلاص

 

 : ظُاظاث الاظدثماس ومماسظاجه .2

ت ؤ.  :  لصىذوق الاظدثماسألاهذاف الاظدثماٍس

هى صىدوق اطدثمازي مـخىح،يادؾ إلا جىشيع ازباح علا اإلاؼالارهين  و جىميت أمىالهم علا اإلادي الؼىي  مً خالٌ ” صىدوق هظب للخىشيعاث“

ألاطهم الظعىتيت ورطىاق ال لي يت علا أن رطدثماز بؼي  زئ س ي في أطهم الؼسواث الظعىتيت وال لي يت اإلاىشعت لألزباح و اإلادزجت في طىق 

جيىن مخىاؿلت مع الظىابؽ الؼسعيت اإلاددتة مً كص  الهي ت الؼسعيت الخابعت لؼسهت هظب اإلااليت،هما كد يظلادؾ مديس الصىدوق اطدثماز 

% مً ألازباح التي جىشعها 100لا جىشيع الظيىلت الـائظت )الىلديت( في عملياث أو صىاتيم اإلاسابدت اإلاخدهيت اإلاةاػس. ويظعا هرا الصىدوق إ

 
ا
الؼسواث اإلاظدثمس باا باإلطاؿت إلا جدليم عىائد إي ابيت خالٌ مدة ػىيلت ألاج  يمىً خاللها أن يخـاوث طعس وخدة الصىدوق.  وهظسا

 واإلاسجصؽ بؤتاو أطىاق ألاطهم ؿشن الصىدوق يعخبر مً ؿ ت رطدثمازا
ا
ث عاليت اإلاةاػس، وهى مصمم للخربرب أو الخللب اإلاسجـع وظبيا

للمظدثمسيً الريً يسػصىن في الخصٌى علا تخ  مً خالٌ إطدثماز ػىي  ألاج . اإلا ػس ؤلازػاتي للصىدوق هى م ػس هظب للخىشيعاث 

 اإلاخىاؿلت مع أخيام الؼسيعت

 

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

علددا أن جيددىن  وال لي يددتاإلاىشعددت لألزبدداح و اإلادزجددت فددي طددىق ألاطددهم الظددعىتيت ال لي يددت و  زئ سدد ي فددي أطددهم الؼددسواث الظددعىتيت رطدددثماز بؼددي 

 مخىاؿلت مع الظىابؽ الؼسعيت اإلاددتة مً كصد  الهي دت الؼدسعيت الخابعدت لؼدسهت هظدب اإلااليدت،هما كدد يظدلادؾ مدديس الصدىدوق اطددثماز الظديىلت

% مدددً ألازبددداح التدددي جىشعهدددا الؼدددسواث 100( فدددي عمليددداث أو صدددىاتيم اإلاسابددددت اإلاخدهيدددت اإلاةددداػس. ويظدددعا هدددرا الصدددىدوق إلدددا جىشيدددع الـائظدددت )الىلديدددت

 اإلاظدثمس باا باإلطاؿت إلا جدليم عىائد إي ابيت خالٌ مدة ػىيلت ألاج  يمىً خاللها أن يخـاوث طعس وخدة الصىدوق. 

 ج. ظُاظاث جشليز الاظدثماس: 
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 إطدثمازاث الصىدوق في أطهم الؼسواث اإلادزجت في طىق ألاطهم الظعىتيت ورطىاق ال لي يت والتي جىشمل أزباح علا مظاهم اا.طخالارهص 

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

 طىق ألاطهم الظعىتيت ورطىاق ال لي يت 

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

، ومدً زددم طديليم أطاطدياث الؼددسواث عىدد اخخيداز ألاطدهم طدديلىم مد
ا
 ومدليدا

ا
ديس الصدىدوق باطددخةدام خبراجده ومدىازتي لخليدديم ركخصدات الىلدي عاإلايددا

اإلاظدددخلصليت وملازهلادددا بؤطدددعاز   طددديلىم بدزاطدددت الصياهددداث واليظدددب اإلااليدددت للؼدددسواث ووطدددع جىكعددداث لىخائ هدددا التدددي جلدددع فدددي اإلا ددداٌ رطددددثمازي خيددد

ىتة فدي أطهمها في الظىق بادؾ اهخلاو أؿظلها مً خي  الليمت وؿسص الىمى إلطاؿلاا إلا الصىدوق لً يلالادمم باالطددثماز بدؤوشان مؼدابات لخلدً اإلاىجد

 مً أهه كد يلىم برلً في بعع ألاخيان.  اإلا ػس رطالارػاتي، علا السػم

 

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

 
ا
 ( مً هري اإلارهسة. طياطاث رطدثماز وممازطاجه)ج( مً اإلااتة ) في الـلسة لً يلىم الصىدوق باالطدثماز في أوزاق ماليت ػير التي جم ذهسها طابلا

 

 ا: التي ًمنً للصىذوق الاظدثماس فيه آخش على هىع )ؤهىاع( ألاوساق املالُت ؤو ألاصىى ألاخشي  ص. ؤي قُذ

لددددً يظدددددثمس الصددددىدوق فددددي أي أوزاق ماليددددت ال جخىاؿددددم مددددع الظددددىابؽ الؼددددسعيت اإلاعخمدددددة مددددً ال جىددددت الؼددددسعيت للصددددىدوق ويلالاددددمم الصددددىدوق بليددددىت 

 يم رطدثماز. ( مً الئدت صىات41رطدثماز الىازتة في اإلااتة )

 

 ح. الحذ الزي ًمنً فُه اظدثماس ؤصىى الصىذوق في وحذاث صىذوق ؤو صىادًق اظدثماس ًذًشها مذًش الصىذوق ؤو مذًشو صىادًق آخشون: 

يلدسزي % مً صافي أصٌى الصىدوق في صىاتيم ممازلت بما يخىاؿدم مدع الظدىابؽ الؼدسعيت ووؿدم مدا 10يدم إلاديس الصىدوق اطدثماز ماال يصيد عً 

 % مً صافي كيمت أصٌى الصىدوق الري جم جملً وخداجه.10اإلاديس علا أن ال جصيد عً 

 

ــلل وسهـــً  ــلل وظُاظــت مـــذًش الصــىذوق بؽــإن مماسظــت صـــالحُاث الحصــىى علــى جمٍى غ. صــالحُاث صــىذوق الاظــدثماس فــي الحصـــىى علــى جمٍى

 ؤصىى الصىذوق: 

%( مدً 10لتدي يلسهدا م لدع إتازة الصدىدوق وبديد  أال يخ داوش جمىيد  الصدىدوق مدا وظدبخه )مً خم مدديس الصدىدوق أن ي جدؤ للخمىيد  فدي الخداالث ا

 صافي كيمت أصىله وذلً خظب الظىابؽ الؼسعيت، علا أن ال جخعدي مدة الخمىي  طىت ميالتيت وال ي ىش إلاديس الصىدوق زهً أصٌى الصىدوق. 

 

 ي. الحذ ألاعلى للخعامل مع ؤي ػشف هظير: 

 % مً حجم صافي أصٌى الصىدوق. 25الخد ألاعلا للخعام  مع أي ػسؾ هظير هى 

 

 ك. ظُاظت مذًش الصىذوق في إداسة مخاػش الصىذوق: 

  طدددددخيىن كدددددسازاث رطددددددثماز التدددددي يخةدددددرها مدددددديس الصدددددىدوق ميكدددددجمت مدددددع ممازطددددداث رطددددددثماز الجيددددددة والخىيمدددددت التدددددي جدلدددددم ألاهدددددداؾ

اإلاددروىزة فدددي ػدددسوغ و أخيدددام الصددىدوق ومدددرهسة اإلاعلىمددداث واإلاظدددىداث ألاخدددسي ذاث العالكدددت، ويؼدددم  رطدددثمازيت اإلادددددتة للصدددىدوق و 

 ذلً برٌ مديس الصىدوق و  ما في وطعه للخؤهد مً: 

o  .جىؿس الظيىلت الياؿيت لدي الصىدوق للىؿاو بؤي ػلب اطالارتات مخىكع 
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o أي بلد أو  مىؼلت جؼساؿيت أو صىاعيت أو كؼامل معين.  عدم جسهيم اطدثماز الصىدوق في أي وزكت أو أوزاق معيىت، أو في 

o  .عدم جدم  الصىدوق أي مةاػسة اطدثمازيت ػير طسوزيت جخعلم بؤهداؿه رطدثمازيت 

  :طييىن هىان م لع إتازة للصىدوق وطخيىن ػصيعت ال دماث التي يلدمها اإلا لع والخالي 

o ؿ اا. اإلاىاؿلت علا  جميع العلىت واللسازاث والخلازيس الج 
ا
 ىهسيت التي ييىن الصىدوق ػسؿا

o  لالئدددددت صددددىاتيم 
ا
، اإلاصدددداتكت علددددا أي جظددددازب مصددددالا يـصددددا عىدددده مددددديس الصددددىدوق وؿلددددا

ا
ؤلاػددددساؾ، ومتددددك وددددان ذلددددً مىاطددددصا

 رطدثماز. 

o علدددا ألاكددد  مددع مظددد وٌ اإلاؼابلدددت ورلالاددمام )لجىدددت اإلاؼابلددت ورلالادددمام(  لددددي مددديس الصدددىدوق وم 
ا
ظددد وٌ رجخمددامل مدددسجين طددىىيا

 الخصليؽ عً ػظ  ألامىاٌ وجمىي  ؤلازهاب لديه، للخؤهد مً الالامام مديس الصىدوق ب ميع اللىائذ وألاهظمت اإلاخصعت. 

o  ىصيت يسؿعها اإلاصـأ في خالت حعي ىه. أي ج إكساز 

o  الخؤهدددد مدددً اهخمددداٌ والالادددمام ػدددسوغ وأخيدددام الصدددىدوق ومدددرهسة اإلاعلىمددداث واإلاظددددىداث ألاخدددسي ذاث العالكدددت بالئددددت صدددىاتيم

 رطدثماز. 

o  لؼددسوغ وأخيددام الصددىدوق ومددرهسة 
ا
الخؤهددد مددً كيددام مددديس الصددىدوق بمظدد ولياجه بمددا يدلددم مصدد خت مدداليأ الىخددداث وؿلددا

 يام الئدت صىاتيم رطدثماز. اإلاعلىماث واإلاظدىداث ذاث العالكت وأخ

o  .العم  بؤماهت و إلاص خت صىدوق رطدثماز وماليأ الىخداث ؿيه 

 

 ى. املؤؼش الاظترؼاديل و الجهت املضودة للمؤؼش وألاظغ واملىهجُت املخبعت لحعاب املؤؼش: 

ورطددددىاق ال لي يددددت ولدددددياا  ددددج  جددددازي ي م ػددددس اطالارػدددداتي يظددددخدٌ مددددً خاللدددده علددددا أتاو أطددددهم الؼددددسواث اإلادزجددددت فددددي طددددىق ألاطددددهم الظددددعىتيت 

ػددسهت لخىشيعدداث ألازبدداح الي عددام مددً رعددىام الثالزددت الظددابلت. والتددي يخىاؿددم وؼدداػها مددع الظددىابؽ الؼددسعيت اإلاددددتة مددً كصدد  الهي ددت الؼددسعيت فددي 

يت ويمىدددً الخصدددٌى عليددده فدددي مىكدددع ػدددسهت هظدددب اإلااليدددت. ويدددخم اخدظدددابه بدددىـع الؼسيلدددت اإلاخصعدددت فدددي اخدظددداب اإلا ػدددس العدددام للظدددىق اإلااليدددت الظدددعىت

 هظب اإلااليت ؤلالىالارووأ.

 املؽخقاث املالُت:  م. الخعام  مع أطىاق

 ال يىجد.

 :مىافق عليها مً هُئت العىق املالُت  بؽإن ؤي قُىد ؤو حذود على الاظدثماس اعفاءاثن. ؤي 

 ال يىجد.  

 املخاػش الشئِعت لالظدثماس في الصىذوق:  .3

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

 الاظدثماس املباؼش في العىق هظشا لخىصَع اظدثماساث الصىذوق.

 

 اداء الصىذوق معخقبال او ًماثل الاداء العابق. ان الاداء العابق لصىذوق الاظدثماس او الاداء العابق للمؤؼش ال ٌعذ مؤؼشا علىب. 

 

 ن الصىذوق ال ًظمً ملالهي الىحذاث ان اداءه املؼلق )او اداءه مقاسهت باملؤؼش( ظىف ًخنشس معخقبال او ًماثل الاداء العابق. ج. ا

 

 جابع لصىذوق الاظدثماس. الاظدثماس في الصىذوق ال ٌعذ اًذاعا لذي اي بىو محلي ٌعىق او ًبُع الاوساق املالُت او  .د
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خحمل املعؤولُت عً اي خعاسة مالُت قذ جترجب  ـ.ه على الاظدثماس في الصىذوق الا ارا ماهذ هاججت عً اهماى مخعمـذ او ًقش مالو الىحذاث ٍو

 جقصير مخعمذ مً مذًش الصىذوق. 

 

 و( ًجب ؤن جحخىي قائمت للمخاػش الشئِعت املحخملت املشجبؼت باالظدثماس في صىذوق الاظدثماس 

ؾ مً ؿيما يلي، كائمت للمةاػس السئ ظيت اإلادخملت اإلاسجصؼت باالطدثماز في صىدوق رطدثماز، واإلاةاػس اإلاعسض لها صىدوق رطدثماز وأي ظسو 

 وق وعائداجه:اإلادخم  أن ج زس في صافي كيمت أصٌى الصىد

 مخاػش العىق 

  ي دددب أن يعلدددم اإلاؼدددالارن أن رطددددثماز فدددي طددددىق ألاوزاق اإلااليدددت بؼدددي  عدددام يعخبدددر مدددً رطدددددثمازاث ذاث اإلاةددداػس اإلاسجـعدددت وبالخدددالي كدددد جخعددددسض

 هدي دددت مةددداػس الظدددىق مثددد  الخللدددب فدددي أطدددعاز ألاطدددهم أو الظدددىق بؼدددي  عدددام، إال أن طياطدددت مدددديس 
ا
الصدددىدوق  دددي اطددددثمازاث الصدددىدوق طدددلصا

. ىدوق في ألاطهم الظعىتيت وال لي يتالخللي  مً جلً اإلاةاػس عً ػسيم الخىشيع اإلاىاطب ذوشان اصٌى الص
ا
 التي جىشمل ازباخا

 

 املخاػش املشجبؼت بالظىابؽ الؽشعُت

  بـ ددت معيىددت مددً التددي جددىشمل از وال لي يددت إن ػصيعددت اطدددثمازاث الصددىدوق الؼددسعيت ج عدد  رطدددثماز ؿلددؽ فددي ألاطددهم الظددعىتيت 
ا
، مددددوتا

ا
باخددا

الؼسواث  تون ػيرها. مما يدد مً جىشيع أصدٌى الصدىدوق بؼدي  أوطدع. وبمدا أن مدديس الصدىدوق يلدىم بمساجعدت جىاؿدم الؼدسواث اإلاظددثمس بادا 

الؼدددسعيت، مددع الظدددىابؽ الؼدددسعيت وكدددد ييددخج عدددً ذلدددً حؼييدددر وطددع بعدددع أطدددهم الؼدددسواث مددً أطدددهم مخىاؿلدددت إلدددا ػيددر مخىاؿلدددت مدددع الظدددىابؽ 

ظدىابؽ وبالخالي امياهيت الخةلص مً جلً الؼسواث بؤطعاز ػير مىاطصت. هرلً اإلاةاػس اإلاسجصؼت بالارهيم ؤلاطدثمازاث في الؼدسواث اإلاخىاؿلدت مدع ال

 الؼسعيت ؿلؽ.

 

 مخاػش الخغير في ؤظعاس الصشف:

  كدددد جخدددؤزس بالصيددداتة أو الدددىلص هدي دددت للخؼيدددر فدددي أطدددعاز إذا واهدددذ تؿعددداث ػدددساو الىخدددداث بعملدددت ػيدددر عملدددت الصدددىدوق ؿدددشن اطددددثمازاث اإلاؼدددالارن

 الصسؾ.

  لددددرلً ؿددددشن  بددددالعمالث ال لي يدددتعلدددا الددددسػم مدددً أن عملددددت الصددددىدوق  دددي السيدددداٌ الظددددعىتي، إال أن بعدددع اطدددددثمازاث الصددددىدوق يدددخم جلىيمهددددا

 اطدثمازاث اإلاؼالارهين كد جخؤزس بالصياتة أو الىلص هدي ت للخؼير في أطعاز الصسؾ.

  همدددا هددى مىضددا فددي أهددداؾ الصددىدوق. لددرا ؿددشن جلددً رطدددثمازاث التدددي  الؼددسواث ال لي يددتيددديذ الصددىدوق جددصو مددً أصددىله لسطدددثماز بؤطددهم

 طخلىم بعمالث مةخلـت وبالخالي كد جخؤزس بالصياتة أو الىلص هدي ت للخؼير في أطعازالصسؾ.

 

 

 مخاػش الترليز(

معيىدت أو كؼدامل واخدد خظدب الخالدت. لدرلً ؿلدد جخعدسض اطددثمازاث  هيم ، خي  ييىن الالارهيم علدا ػدسواثيةظع رطدثماز في الصىدوق إلاةاػس الالار 

ي الصددىدوق إلاةدداػس هاج ددت عددً جسهددص ؤلاطدددثمازاث فددي الؼددسواث ذاث الخىشيعدداث اإلاسجـعددت والتددي كددد حعددسض أتاو الصددىدوق للخللصدداث الخدداتة هدي ددت أ

 ج زس علا الصىدوق بؼي  طلبي. حؼييراث في جلً الـ ت مً ألاطهم وبالخالي 

 

 

 

 املخاػش الائخماهُت
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وق وؿلددا اإلاةدداػس رئخماهيددت  ددي جلددً التددي جخعلددم باخخمدداٌ أن يةـددم أي مددً الجهدداث اإلاخعاكددد معهددا فددي الىؿدداو بالالاماماجدده الخعاكديددت مددع  مددديس الصددىد

إيدددامل أمددىاٌ )بصددـت وتامددع أو مددا فددي خىمهددا( لدددي ػددسؾ زالدد ، أو مددً للؼددسوغ اإلاخـددم عل اددا بينامددا. و جىؼصددم هددري اإلاةدداػس علددا الصددىدوق فددي خالددت 

 خالٌ رطدثماز في عملياث اإلاسابدت اإلاةخلـت.

 

 املخاػش القاهىهُت للؽشماث املعدثمش بها

كصدددد  صددددىاتيم رطدددددثماز معسطددددت للمةدددداػس اللاهىهيددددت خيدددد  أن أي ػددددسهت طددددمً ػددددسيدت رطدددددثماز معسطددددت لـددددسض إجددددساواث كاهىهيددددت عل اددددا مددددً 

ذي  الظددلؼاث الخيىميدددت اإلاةخصددت بدددالخىظيم وؤلاػددساؾ والسكابدددت عل اددا. أي جدددؤزير هددداجم عددً أي كظددديت مددع الؼيدددر يمىددً أن يددد زس علددا الظدددالمت اإلااليدددت

 ػسهت مً الؼسواث اإلاظدثمس ؿ اا، و بالخالي يمىً أن ي زس علا كيمت رطدثمازاث التي يظدثمسها الصىدوق في جلً الؼسهت.

 

 ملخعلقت بعذم صحت البُاهاثاملخاػش ا

 ؿظىؾ  ي اطهم الؼسواث الظعىتيت وال لي يتبما أن الصىدوق يظدثمس بؼي  زئ س ي ف
ا
 مىخظمه او يخىكع أن جىشمل ازباخا

ا
اإلادزجت التي جىشمل ازباخا

. إال ا هده جىجدد مةداػسة فدي خداٌ إعؼداو يلىم مديس الصىدوق بـدص وؼساث ؤلاصدازاث و اللىائم اإلااليت اإلاخاخت للمظدثمسيً و ذلدً بؼدي  معلدٌى

ىدوق معلىمت ػير صخيدت أو إخـاو أو إهماٌ ذيت معلىمت جىهسيت عً الظهم في الخلازيس الدوزيت و وؼدساث ؤلاصدداز كدد جد تي إلدا إجةداذ مدديس الصد

 يمىً أن ي زس علا أتاو الصىدوق بؼي  طلبي.
ا
 إطدثمازيا

ا
 كسازا

 

 مخاػش اقخصادًت وظُاظُت:

اإلااٌ بظسوؾ اكخصاتيت عامت أو ظسوؾ طياطيت في اإلاىؼلت، ويصدعب علدا مدديس الصدىدوق الخيصد  بادا أو الدخةلص منادا. و دي خاصدت  كد جخؤزس أطىاق

وق بؼدي  بمةاػس الخؼيير فدي ألاوطدامل ؤلاكخصداتيت أو الظياطديت  فدي اإلاىداػم التدي ياددؾ الصدىدوق إلدا ؤلاطددثماز بؤطدىاكها والتدي كدد جد زس علدا الصدىد

 طلبي

 

 ش الؽشماث الصغيرةمخاػ

فددي خدداٌ اطدددثماز الصددىدوق فددي أطددهم الؼددسواث الصددؼيرة، ؿلددد يخعددسض إلاةدداػس مخعللددت باهةـدداض معدددٌ طدديىلت الخددداٌو علددا ألاطددهم مناددا ملازهدددت 

 لصدددؼس حجمهدددا وبالخدددالي يددد زس ذلدددً فدددي بعدددع ألاخيدددان علدددا الصدددىدوق بؼدددي  طددد
ا
 هظدددسا

ا
 أه دددر جللصدددا

ا
لبي بظدددبب بؤطدددهم الؼدددسواث الىبدددري وأطدددعازها أيظدددا

الخربدددرب فدددي طدددعس ألاطدددهم أو اهةـددداض أحجدددام الخدددداٌو عل ادددا. همدددا أن اإلاعلىمددداث اإلاخاخدددت عدددً الؼدددسواث الصدددؼسي فدددي الؼالدددب ل ظدددذ بدددىـع الدجدددم 

 لعدم جىؿس اإلاعلىماث بؼي  أهبر.
ا
 اإلاخىؿس للؼسواث الىبري، وهرا ي زس علا عمليت اجةاذ كساز ؤلاطدثماز بؼي  تكيم هظسا

 

 

 الفائذة : مخاػش ؤظعاس 

مىدً أن جخدؤزس  ي اإلاةاػس الىاج ت عً جللدب كيمدت ألاتواث اإلااليدت هدي دت للخؼييدر فدي أطدعاز الـائددة. ولدرا ؿدشن كيمدت ألاوزاق اإلااليدت وأطدهم الؼدسواث ي

 بؼي  إي ابأ أو طلبي بخللصاث أطعاز الـائدة.

 

 

 مخاػش العُىلت :

ماليدت هدي ددت اطدؼساز مدديس الصدىدوق لدظد ي  ؤلاطدددثمازاث لخدؤمين الظديىلت الياؿيدت للىؿدداو خؼدس الظديىلت هدى خؼدس جىصددد صدىدوق ؤلاطددثماز خظدازة 

 بالالاماماجه الخعاكديت، أو هدي ت لسطدثماز في أطىاق أو أطهم ػسواث مىةـظت الظيىلت.

 

 مخاػش الخقلباث املحخملت في ظىق ألاظهم :

جخعددسض إلاةداػس الخربددرب الظدعسي ومةدداػس الظدىق، خيدد  أن ؤلاطددثمازاث فددي ألاطددهم يظددثىس الصددىدوق بصدىزة أطاطدديت فدي ألاطددهم اإلاخداولدت والتددي 

ؤزس طدعس بؼصيعلاا حعخبر اطدثمازاث عاليت اإلاةاػس إلا جاهب إمياهيت خددور هصدىغ مـدافي فدي كيملادا واخخمداٌ خظدازة جدصو مدً زأض اإلاداٌ. وبالخدالي يخد

.
ا
 وخدة الصىدوق بارا الهصىغ أو الخربرب طلصا

 

 عخماد على مىففي مذًش الصىذوق :مخاػش لا 
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سي. يعخمد ه اح اطدثماز أصٌى الصىدوق بدزجت هصيرة علا مهازاث وخبراث اإلاىظـين اإلادالارؿين العاملين لدي مديس الصىدو، إطاؿت إلدا عىامد  أخد

س الصددىدوق. وبالخددالي كددد يدد زس ذلددً علددا وال يمىدً إعؼدداو أي جؤهيددد بؼددؤن اطددخمساز أي مددً هدد الو اإلاددىظـين فددي وظيـخدده الخاليددت أو فددي العمدد  لدددي مدددي

 أتاو الصىدوق بؼي  طلبي أو إي ابأ.

 

 مخاػش جظاسب املصالح :

يصاٌو مديس الصىدوق م مىعت مً ألاوؼؼت التي جخظمً اطدثمازاث ماليت وخدماث اطدؼازيت. وكد جيؼؤ هىان خاالث جخظدازب ؿ ادا مصدالا مدديس 

لصىدوق باإلؿصاح عً أي جظازب إن وجد هما أهه طد صرٌ جهددي إلاعالجدت أي جظدازب فدي اإلاصدالا الصىدوق مع مصالا الصىدوق. وطيلىم مديس ا

 إلاا يدلم مص خت مالن الىخداث.

 

صذس :
ُ
 املخاػش املخعلقت بامل

كيمدت أطدهمه، وبالخدالي  و ي مةاػس الخؼيير في ألاوطامل اإلااليت للُمصدز هدي ت لخؼيراث في ؤلاتازة أو اإلاىخ اث وال دماث مما كد ي تي إلا اهةـداض فدي

صدز.
ُ
 الخؤزير بؼي  طلبي علا طعس وخدة الصىدوق اإلاظدثمس في أطهم اإلا

 

 املخاػش املخعلقت باألهظمت واللىائح :

  هددرا كددد ييددخج اجةدداذ بعددع ؤلاجددساواث التددي كددد جدد زس بددداٌ مددً ألاخددىاٌ علددا أتاو الصددىدوق فددي خدداٌ حؼييددر ألاهظمددت واللددىائذ الخاليددت واإلاعخمدددة لعمدد

 الصىدوق.

 

 مخاػش العائذ :

كد اليظخؼيع الصىدوق مىاصلت جىشيع الدخ  علدا مدالن الىخدداث  بدىـع اليظدب الظدابلت بظدبب الخؼيدراث فدي طياطدت جدىشمل ألازبداح فدي الؼدسواث 

 التي يظدثمس ؿ اا الصىدوق.

 

 مخاػش الخقىُت :

الخلىيددت مددً خددالٌ أهظمددت اإلاعلىمدداث لديدده والتددي كددد جخعددسض ذي  يعخمددد مددديس الصددىدوق فددي إتازة الصددىدوق وخـددظ أصددٌى العمددالو علددا اطددخةدام

عؼدد  جصمددأ أو هلددي خددازج عددً إزاتة مددديس الصددىدوق مددع وجددىت أهظمددت الخمايددت. وبالخددالي كددد يدد تي ذلددً إلددا جددؤخير فددي بعددع عمليدداث مددديس الصددىدوق 

 والخؤزير بؼي  طلبي.

 

بت والضماة :  مخاػش الظٍش

طدددسيبيت مالارجصددده علدددا ؤلاػدددالاران فدددي أو الخملدددً أو ؤلاطدددالارتات أو الخدىيددد  أو بيدددع وخدددداث بمىجدددب اللدددىاهين الظدددازيت فدددي كدددد يخدمددد  مددداليى الىخدددداث  زددداز 

. ويخدمدد   مددداليى الىخددداث مظدد وليت تؿدددع  الصلدددان التددي يدملددىن 
ا
 مةخددازا

ا
جيظددديلاا أو زخصددت ؤلاكامددت ؿ ادددا أو حعخبددر مددد  إكامدددت عاتيددت لهددم أو مىػىدددا

الصدددىدوق أو علدددا أي شيددداتة فدددي زأض اإلاددداٌ الىاػددد ت عناا.همدددا أن تؿدددع الصوددداة مظددد وليت خصدددسيت علدددا مددداليأ  طددددثمازاخام فدددي الظدددسيصت إن وجددددث علدددا ا

 الصاتزة عً هي ت الصواة و الدخ    الخىـيريت لظسيصت الليمت الىخداث. ط خم جؼصيم طسيصت الليمت اإلاظاؿت خظب الالئدت 

 

 مخاػش املخابعت :

جىشيددع أزبداح علدا اإلاؼددالارهين وجدليدم أزبيداح زأطدماليت علددا اإلاددي الؼىيد ، وعلددا الدسػم مدً ذلدً ؿددشن كددزة الصدىدوق علددا أتاو يظدعا الصدىدوق إلدا 

مهدازة ذلً مسجصؽ باإلاصازيف ؤلاتازيت والدؼؼيليت التي يخدملها الصدىدوق. جلدً اإلاصدازيف جخدؤزس بعددة عىامد  منادا حجدم الصدىدوق وجسهيبخده وخبدرة و 

حجم ؤلاػالاراواث وؤلاطالارتاتاث. وبالخالي يمىً أن ي تي ذلً إلا ازجـامل حجم اإلاصازيف التي كد ج زس علا كدزة مدديس الصدىدوق فدي مديس الصىدوق و 

 جدليم أتاو ملازب ذتاو م ػس اطالارػاتي يدخىي علا هـع ألاطهم التي يدخىياا الصىدوق.

 

 : معلىماث عامت .4

 الفئت املعتهذفت لالظدثماس بهزا الصىذوق:  . ؤ

يمىددددً لألؿددددسات واإلا طظدددداث والجهدددداث الخيىميددددت وػيرهددددا مددددً اللؼاعدددداث رطددددخـاتة مددددً رطدددددثماز فددددي الصددددىدوق علددددا أن يخىاؿددددم ذلددددً مددددع أهددددداؿها 

 رطدثمازيت ومدي جدملها للمةاػس اإلاسجصؼت باالطدثماز. 
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 ب. ظُاظت جىصَع ألاسباح: 

علدا مداليأ الىخدداث فدي الصدىدوق يدىم الخىشيدع مسجدان فدي الظدىت وذلدً خدالٌ خمظدت % مدً ألازبداح اإلاظدخلمت 100ويادؾ الصىدوق إلا جىشيع وظصت 

  مدً ايام عم  مً ناايت ػهس ابسي  و اهخىبس مً و  عام علا ان جيىن اخليت الخىشيعاث علا خاملي الىخداث في الصىدوق في اٌو يىم جلييم في ود

هخدددىبس(ا باالطددداؿت الدددا اػدددالاراغ ان ييدددىن اإلاؼدددالارن ايظدددا مخىاجددددا فدددي الصدددىدوق يدددىم ػدددهسي ابسيددد  )لخىشيعددداث ػدددهس ابسيددد ( واهخدددىبس )لخىشيعددداث ػدددهس ا

 الخىشيددع وجدىيدد  رزباح.باإلطدداؿت إلددا جدليددم عىائددد إي ابيددت خددالٌ مدددة ػىيلددت ألاجدد  يمىددً خاللهددا أن يخـدداوث طددعس وخدددة الصددىدوق.  وذلددً مددً

 علدا مظداهم اا و اإلادزجدت فدي الظدىق الظدعىتي ورطدىاق خالٌ رطدثماز ؿلؽ فدي أطدهم الؼدسواث الظدعىتيت ورطدىاق ال لي
ا
 يدت التدي جدىشمل ازباخدا

ال لي يددت وجيددىن مخىاؿلددت مددع الظددىابؽ الؼددسعيت. طدديلىم مددديس الصددىدوق بشتازجدده بؼسيلددت وؼددؼت وذلددً عددً ػسيددم اهخلدداو وػددساو  أطددهم الؼددسواث 

 علددا مظداهم اا و 
ا
 او اإلاخىكددع لهدا أن جدىشمل ازباخدا

ا
جىشيدع أصدىله بدظددب الظياطدت التدي يساهدا مىاطددصت لخدليدم أهدداؾ الصدىدوق. همددا التدي جدىشمل ازباخدا

 .يادؾ الصىدوق إلا جدليم ازباح زأطماليت

   للصىذوق:ألاداء العابق ج. 

 العائذ النلي -1

 مىر الخاط ع خمع طىىاث زالر طىىاث طىت اإلادة

 %25.70- %0.00 %27.50- %9.50- الصىدوق 

 %26.22- %0.00 %20.56- %7.60- اإلا ػس

 

ت-2  احمالي العائذاث العىٍى

 2017 2016 2015 2014 اإلادة

 %9.50- %4.24- %4.00- %18.30- الصىدوق 

 

خ جىصَع الاسباح-3  جاٍس

 جازي  الخىشيع

1/5/2017 3/9/2017 

1/5/2016 1/9/2016 

3/5/2015 1/9/2016 

 

ش الصىذوق مخاحت الػالع الجمُع مً خالى املىقع -4  الالنترووي ملذًش الصىذوق  جقاٍس

 

 د. قائمت حقىق مالهي الىحذاث: 

  . الخصٌى علا وك ت خديثت مً ػسوغ وأخيام الصىدوق ومرهسة اإلاعلىماث باللؼت العسبيت بدون ملاب 

  الخصدددٌى علدددا جلسيدددس يؼدددخم  علدددا صدددافي كيمدددت أصدددٌى وخدددداث الصدددىدوق، وعددددم الىخدددداث التدددي يمخلىهدددا وصدددافي كيملادددا، و دددج  ب ميدددع

 يىم مً و  صـلت.  15الصـلاث يلدم خالٌ 

  .الخصٌى علا اللىائم اإلااليت اإلاساجعت للصىدوق بدون ملاب  عىد ػلباا 

 رهسة اإلاعلىماث وإزطاٌ م  ص بارا الخؼيير وؿلا لىىمل الخؼييدر واإلاددة اإلادددتة فدي الئددت ؤلاػعاز بؤي حؼيير في ػسوغ وأخيام الصىدوق وم

 صىاتيم رطدثماز. 
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  .ؤلاػعاز بؤي حؼير في م لع إتازة الصىدوق 

  جظهددس السطددىم وألاحعدداب الـعليددت ومعلىمدداث أتاو 
ا
الخصددٌى علددا وكدد ت مددزددت مددً ػددسوغ وأخيددام الصددىدوق ومددرهسة اإلاعلىمدداث طددىىيا

 صىدوق عىد ػلباا. ال

 ( ًبةدالؾ ألاخددار التدي هصدذ عل ادا 21ؤلاػعاز بسػصت مديس الصىدوق بشنااو صىدوق رطدثماز كص  ؤلانااو بمدة ال جل  ع 
ا
( يىما جلىيميا

 الؼسوغ وألاخيام ومرهسة اإلاعلىماث عل اا. 

  .ًتؿع عىائد رطالارتات في ألاوكاث اإلاددتة لرل 

 ت بمعالجت الؼياوي عىد ػلباا مً مديس الصىدوق. الخصٌى علا ؤلاجساواث ال اص 

 

 . معؤولُاث مالو الىحذاث: ـه

 عً تيىن والالاماماث الصىدوق. 
ا
 ؿيما عدا خظازة مالً الىخداث الطدثماز في الصىدوق أو جصو مىه، ال ييىن مالً الىخداث مظ وال

 

 و. الحاالث التي حعخىحب إنهاء صىذوق الاظدثماس ولاحشاءاث الخاصت باإلنهاءل بمىحب ؤحهام الئحت صىادًق الاظدثماس: 

   بسػصخدده فددي ذلددً كصدد  مدددة ال جلدد 
ا
إذا زػدب مددديس الصددىدوق فددي إنادداو الصددىدوق العدام، ؿي ددب عليدده إػددعاز الهي ددت ومدداليأ الىخددداث هخابيدا

 مً الخازي  اإلاصمع إلنااو الصىدوق العام ؿيه، تون ؤلاخالٌ بؼسوغ وأخيام ومرهسة اإلاعلىماث الخابعت للصىدوق. 21عً )
ا
 ( يىما

 وق الصدو في إجساواث جصـيت الصىدوق العام ؿدىز اهلاائده وذلدً تون ؤلاخدالٌ بؼدسوغ وأخيدام الصدىدوق ومدرهسة ي ب علا مديس الصىد

 اإلاعلىماث. 

 في مىكعه ؤلالىالارووأ واإلاىكع ؤلالىالارووأ للظىق عبر اهلااو مدة الصىدوق العام وجصـيخه.   ي ب علا مديس الصىدوق ؤلاعالم 

 

م املخاػش املخعلقت بإصىى الصىذوق:   ص. إقشاس بىحىد آلُت داخلُت لخقٍى

 يلس مديس الصىدوق بىجىت  ليت تاخليت لخلىيم اإلاةاػس اإلاخعللت بؤصٌى الصىدوق. 

 

 . مقابل الخذماث والعمىالث وألاحعاب: 5

 ؤ. لافصاح عً حمُع املذفىعاث مً ؤصىى صىذوق الاظدثماس: 

 لرلً اإلاؼالاروىن تماليأ الىخداثت و ي والخالي: 
ا
 يخدم  الصىدوق جميع السطىم واإلاصازيف اإلاروىزة أتهاي ويخدملها جصعا

  :ػدهس % طدىىيا مدً صدافي اصدٌى الصدىدوق. ويدخم تؿدع السطدىم اإلاظدخدلت ود  1.75جددظب زطىم رتازة علا اطاض سظىم الاداسة 

 إلاديس الصىدوق.

 : زيدداٌ طددىىيا جدظددب بؼددي  يددىمأ وجدددؿع  500ا37% مددً حجددم الصددىدوق وبدددد اتودده 0.04ظ وظددصه جددظددب الخـدد سظــىم الحفــ

 بؼي  زبع طىىي 

  وطخلظددم السطددىم  000ا15احعدداب اإلاداطددب اللدداهىوأ: طيدصدد  اإلاداطددب اللدداهىوأ علددا مصلددؽ ملؼددىمل كدددزي .
ا
زيدداٌ طددعىتي طددىىيا

 جىاطبيا علا عدت ايام الظىه وجدؿع طىىيا.

  وجدؿع ناايت و  طىت ماليت للصىدوق   750ا18اإلا ػس رطالارػاتي: بدد اكص ك مصازيف اعدات 
ا
 جدظب يىميا

ا
 زياٌ طىىيا

 :ـــل ل الخمٍى فدددي خددداٌ وجدددىت مصدددازيف جمىيددد  ؿعليدددت ومصاػدددسة للصدددىدوق خدددالٌ الظدددىت )خظدددب الظدددعس الظدددائد فدددي الظدددىق(  مصـــاٍس

 وبعد اخر مىاؿلت ال جىت الؼسعيت علا الخمىي . % مً صافي ؿيمت اصىلها10وبؼسغ ان ال يخ اوش جمىي  الصىدوق وظصت 
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 :زيدداال وطددخىشمل  000ا10طيدصدد  اعظدداو ال جىددت الؼددسعيت م خمعددين علددا مياؿدداي طددىىيت كدددزها  مهافــاه اعظــاء ال جىــت الؽــشعُت

ؼدي  زبدع بالسطىم اإلاظخدلت علا الصىدوق بؼي  جىاطبي علا ايام الظدىتا ويدخم تؿدع السطدىم اإلاظدخدلت العظداو ال جىدت الؼدسعيت 

 .طىىي 

 :جيدددىن اإلاياؿددداث اإلااليدددت العظددداو م لدددع اتازة الصدددىدوق علدددا الىددددى الخدددالي: مياؿدددؤة طدددىىيت بليمدددت  مهافـــاث اعظـــاء مجلـــغ الاداسة

زياٌ( و ي لألعظاو اإلاظخللين. لً يخلاض ك أعظاو م لع اتازة الصىدوق مدً اإلادىظـين فدي الؼدسهت اي مياؿداث او بددالث  000ا20)

علددددا الصددددىدوق بؼددددي  جىاطددددبي علددددا ايددددام الظددددىتا ويددددخم تؿددددع هظيددددر عظددددىيلام فددددي م لددددع اتازة الصددددىدوق. جددددىشمل السطددددىم اإلاظددددخدلت 

 السطىم الـعليت العظاو م لع رتازة اإلاظخللين و  طخت أػهس.

 :زياٌ طعىتي طىىيا. وطخلظم السطدىم جىاطدبيا علدا عددت ايدام الظدىتا ويدخم تؿدع  500ا7تؿع مصلؽ ملؼىمل وكدزي  الشظىم الشقابُت

 ػهس. 12السطىم اإلاظخدلت و  

  زيددداٌ طدددعىتي طدددىىيا للددداو وؼدددس اإلاعلىمددداث علدددا مىكدددع  000ا5تؿدددع مصلدددؽ ملؼدددىمل وكددددزي  املعلىمـــاث علـــى مىقـــع جـــذاوى:سظـــىم وؽـــش

. وطخلظم السطىم جىاطبيا علا عدت ايام الظىتا ويخم تؿع السطىم اإلاظخدلت و    ػهس. 12جداٌو

  :بدد أكص ك.1.75زطىم ؤلاػالاران سظىم الاؼتراك % 

  :أو أك  مً جدازي  أي إػدالاران طدىاوا ودان  30هدد أكص ك عىد ؤلاطالارتات في أي وكذ كص  مسوز   %0.50سظىم الاظترداد املبنش 
ا
يىما

.
ا
 أو إطاؿيا

ا
 أوليا

 :ل الخعامــل يخدمدد  الصددىدوق جميددع مصددازيف وزطددىم الخعامدد  اإلاخعللددت بددالصيع والؼددساو أو ؤلاهخخدداب فددي ألاطددهم الظددعىتيت  مصــاٍس

 ؤلاؿصاح اإلاالي في ناايت الظىت. وط خم ؤلاؿصاح عً جلً اإلاصازيف في م  ص

 : بت القُمــــت املظــــافت همددددا ان جميددددع السطددددىم  طدددد خم جؼصيلهددددا خظددددب الالئدددددت الخىـيريددددت لظددددسيصت الليمددددت اإلاظدددداؿت،  سظــــىم الظــــٍش

خاطعه لظسيصت الليمت اإلاظاؿت وطىؾ يلىم مديس الصدىدوق بعمليدت  ورحعاب و اإلاصازيف بمىجب الؼسوغ و رخيام الصىدوق 

  الظسيصت اإلاظخدلت وطدات الظسيصت الا هي ت الصواة و الدخ . وظصت  اخدظاب

 

لل مع لُفُت حعاب مقابل الخـذماث والعمـالث وألاحعـابل ووقـذ دفعهـا مـً  ب. فُما ًلي بعع الجذاوى التي جىضح حمُع الشظىم واملصاٍس

 قبل صىذوق الاظدثماس: 

 

ل التي جذفع ليعبتا ت مً صافي ؤصىى الصىذوق ؤو مبلغ ثابذ مً ؤصىى الصىذوق:  لشظىم واملصاٍس  مئٍى

 الخىطيذ هىمل السطىم واإلاصازيف

 مً صافي أصٌى ويخم تؿع السطىم اإلاظخدلت و  1.75وظصت  زطىم ؤلاتازة
ا
 إلاديس الصىدوق.  ػهس % طىىيا

 % مً حجم الصىدوق جدظب بؼي  يىمأ وجدؿع بؼي  زبع طىىي 0.04وظصه  زطىم الخـظ

 % في خاٌ جم رطالارتات كص  ػهس ميالتي مً جازي  رػالاران.0.5 زطىم رطالارتات اإلاصىس

.  15 أحعاب اإلاداطب اللاهىوأ
ا
 وجىشيع بؼي  جىاطبي علا أيام الظىت ويخم خصمها يىميا

ا
 الف زياٌ طىىيا وجدؿع طىىيا

 مصازيف الخمىي 

في خاٌ وجىت مصازيف جمىي  ؿعليت و مصاػسة للصىدوق خالٌ الظىت )خظب الظعس الظائد في الظىق(، 

%( مً صافي كيمت أصىله، وبعد أخر مىاؿلت ال جىت 10.00وبؼسغ أن ال يخ اوش جمىي  الصىدوق وظصت )

 الؼسعيت علا الخمىي . 

 م مىمل مياؿؤة ال جىت الؼسعيت
زيف ألاخسي وجىشيع بؼي  جىاطبي علا أيام الظىت ويخم خصمها يىميا رؾ زياٌ طىىيا مع اإلاصا 10

 ( مً هري اإلارهسة. 11للخىطيذ أهظس الـلسة )ج( مً اإلااتة )

يخدم  الصىدوق جميع مصازيف وزطىم الخعام  اإلاخعللت والؼساو أو رهخخاب في ألاطهم الظعىتيت  مصازيف الخعام  
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 ؽ وطخرهس بؼي  جـصيلي في اللىائم اإلااليت الظىىيت للصىدوق. هري ألازكام جلديسيت وط خم خصم اإلاصسوؿاث الـعليت ؿل 

 

قت حعاب مقابل الخذماث والعمالث وألاحعاب ووقذ دفعها مً قبل صىذوق الاظدثماس:    ػٍش

 الخىطيذ هىمل السطىم واإلاصازيف

ٌ . )إجمالي  ػهسي بؼي  يىمأ مً إجمالي كيمت  اصٌى الصىدوق وجدؿع بؼي   جددظب زطىم ؤلاتازة اليظبيت   xألاصى

 اإلا ىيت(.

ٌ  زطىم الخـظ اليظصت  xجدظب بؼي  يىمأ مً إجمالي كيمت أصٌى الصىدوق وجدؿع بؼي  زبع طىىيت )إجمالي ألاصى

 اإلا ىيت(. 

  أحعاب اإلاداطب اللاهىوأ
ا
 جدظب بؼي  يىمأ وجدؿع طىىيا

 بؼي  زبع طىىي.جدظب بؼي  يىمأ وجدؿع  مياؿؤة ال جىت الؼسعيت

 جدظب بؼي  يىمأ وجدؿع و   أعظاو م لع ؤلاتازةمياؿؤة 
ا
 .طىىيا

  السطىم السكابيت
ا
 جدظب بؼي  يىمأ وجدؿع طىىيا

 ٌ  جدظب بؼي  يىمأ وجدؿع طىىيا زطىم وؼس معلىماث مىكع جداو

 ط خم ؤلاؿصاح عً جلً اإلاصازيف في م  ص ؤلاؿصاح اإلاالي في ناايت الظىت مصازيف الخعام :

 

قــت احدعــاب رلـــو ج. جفاصــُل مقابــل  الصــفقاث املفشوطـــت علــى الاؼــتراك والاظــترداد وهقـــل امللنُــت التــي ًــذفعها مـــالنى الىحــذاثل وػٍش

 املقابل:

 الخىطيذ هىمل السطىم واإلاصازيف

 % 1.75 زطىم رػالاران 

 % في خاٌ جم رطالارتات كص  ػهس ميالتي مً جازي  رػالاران.0.5 زطىم رطالارتات اإلاصىس 

 وط خم ؤلاؿصاح عً جلً اإلاصازيف في م  ص ؤلاؿصاح اإلاالي في ناايت الظىت. 

زطىم وؼس معلىماث علا مىكع 

 ٌ  جداو
 وجدؿع و   5.000

ا
 ػهس وجىشيع بؼي  جىاطبي علا أيام الظىت و يخم خصمها يىميا.  12زياٌ طىىيا

 وجدؿع و   7.500 السطىم السكابيت
ا
 ػهس وجىشيع بؼي  جىاطبي علا أيام الظىت و يخم خصمها يىميا.  12زياٌ طىىيا

م مىمل مياؿؤة أعظاو م لع 

 ؤلاتازة
 زياٌ طىىيا لي  عظى مظخل . 000ا20زياٌ عً و  جلظت وبدد اكص ك  5000

أحعاب خدماث جخعلم بكج  

 ماليأ الىخداث
 ال يىجد.

 مصازيف أخسي 

الصىدوق زطىم الخدىي  ما بين الخظاباث الصىىيت أو رطدثمازيت للصىدوق بدد أكص ك يخم جدمي  

% طىىيا مً صافي كيمت أصٌى الصىدوق إطاؿت للظسائب أو السطىم إن وجدث في جميع ألاخىاٌ 0.50

 لً يخم خصم إال السطىم و اإلاصازيف الـعليت.
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 خاصت ًارمها مذًش الصىذوق: . ؤي عمىلتد

 سظىم لاظترداد املبنش:

 :ظِخم فشض سظىم اظترداد مبنش على الصىذوق 

 % مً كيمت الىخداث اإلاظالارتة.0.5ط خم ؿسض زطىم رطالارتات اإلاصىس لىخداث الصىدوق وذلً بيظصت 

 

 :فشوف فشض هزه الشظىم وؤي فشوف ًمنً فيها لاعفاء عنها 

% مددً تمصلددؽ 0.5مصددالؽ أو وخددداث لددم يمددع علددا اػددالاراهها ػددهس، يظددخىفي الصددىدوق زطددم اطددالارتات مصىددس بيظددصت فددي خالددت ػلددب اطددالارتات 

 رطالارتاتت، ويخم إعـاو اإلاؼالارهين مً هري السطىم عىد اخخـاظهم بىخداخام لؼهس وأه ر في الصىدوق.

 

 :ؤظاط حعاب قُمت هزه الشظىمل بما في رلو حصش الىحذاث مىطىع لاظترداد 

 وط خم جىـير ػلصاث رطالارتات خظب اطصليت الؼلب%( 0.5اخدظاب كيمت السطىم بظسب مصلؽ رطالارتات بليمت السطم ) ط خم

 

الصــىذوق ؤو مــً قبــل مالــو الىحــذاث علـــى مثــاى افترايــ ي ًىضــح حمُــع الشظــىم واملصـــاٍسل ومقابــل الصــفقاث التــي دفعــذ مــً ؤصـــىى هـــ . 

 ؤظاط عمله الصىذوق: 

زيدداٌ طددعىتي لددم جخؼيددر ػددىاٌ الظددىت، وبدداؿالاراض أن  000،100الجدددٌو الخددالي يىضددا مثدداٌ اؿالاراضدد ي وجىطدديمي الطدددثماز عميدد  فددي الصددىدوق بمصلددؽ 

% عائدد طددىىي 10اؿالادراض أن يدلدم الصددىدوق عائدد زيداٌ طددعىتي ولدم جخؼيدر ػدىاٌ الظددىت، وعلدا  000ا000ا10حجدم الصدىدوق فدي جلددً الـالادرة هدى 

 :الجدٌو الخالي  علا رطدثماز 

 هىمل السطىم
وظصت السطىم مً اجمالي كيمت 

 ٌ  رصى
 ٌ  كيمت السطىم مً اجمالي كيمت رصى

 750ا1 %1.75 زطىم رػالاران 

 750ا1 %1.75 زطىم ؤلاتازة

 500 %0.5 زطىم الخـظ 

  مياؿؤة أعظاو م لع ؤلاتازة  م مىمل
 زياٌ طىىيا للصىدوق  000ا20

(0.2)% 
200 

 أحعاب اإلاداطب اللاهىوأ 
 زياٌ طىىيا للصىدوق  000ا15

(0.15)% 
150 

 مياؿؤة ال جىت الؼسعيت
زياٌ طىىيا للصىدوق  000ا10

(0.1)% 
100 

 187.50 %0.1875 مصازيف إعدات م ػس اطالارػاتي

 السطىم السكابيت
 زياٌ طىىيا للصىدوق  7500

(0.075)% 
75 

زطىم وؼس معلىماث الصىدوق علا مىكع جداٌو 

 0.0500%  50.00 

 زياٌ طىىيا للصىدوق  5000

(0.05)% 
50 
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 مصازيف أخسي )وظصت اؿالاراطيت( 

  
0.0001% 0.1 

 675ا4 %3.925  إجمالي السطىم الظىىيت

 000ا110 % + زأض اإلاا10ٌ 110.000%+ زأض اإلااٌ 10العائد رؿالاراض ي 

 صافي رطدثماز رؿالاراض ي 
اجمالي السطىم  –+ زاض اإلاالي  10

 الظىىيت
 325ا105

  .العائد اإلاروىز أعالي هى عائد اؿالاراض ي همثاٌ جىطيمي ؿلؽ، وال يعفي إػالكا أن الصىدوق طىؾ يدلم هرا العائد أو أي عائد أخس 

م والدععير: .6   الخقٍى

م مل ؤصل ًملنه  الصىذوق:  ؤ. جفاصُل جقٍى

 يخم جدديد كيمت أصٌى الصىدوق علا أطاض ما يلي: 

  في يىم الخعام ، مظاؾ إل اا ألازباح اإلاظخدلت )إن وجدث(. يخم جلىيم ألاوزاق اإلااليت اإلادزجت في الظىق خظب طعس ؤلاػالق 

 ي الظىق. يخم جلىيم أطهم ؤلاصدازاث ألاوليت بىاو علا طعس رهخخاب في الـالارة التي حظصم جازي  إتزاج ألاطهم ف 

  .إلا  خس طعس وخدة معلً عىد إػالق الظىق الظعىتي ليىم الخلىيم 
ا
 يخم جلىيم الصىاتيم رطدثمازيت اطدىاتا

  يخم خظاب طعس الىخدة بلظمت صافي كيمت أصٌى الصىدوق بعد خصم اإلاصازيف والسطىم الثاهيت ومً زم خصم اإلاصازيف والسطىم

 ىخداث اللائمت في ذلً اليىم. اإلاخؼيرة اإلاظخدلت علا إجمالي عدت ال

معذد هقاغ ب.   :وجنشاسها الخقٍى

  يخم جلىيم أصٌى الصىدوق 
ا
 .و  يىمأ أخد وزالزاو أطصىعيا

 

م ؤو الخؼإ في الدععير: ج.   لاحشاءاث التي ظدخخز في حاى الخؼإ في الخقٍى

  .ًفي خاٌ جلىيم أص  مً أصٌى الصىدوق بؼي  خاػئ أو خظاب طعس وخدة بؼي  خاػئ، يلىم مديس الصىدوق بخىزيم ذل 

  الخلىيم أو الدظعير يلىم مديس الصىدوق بخعىيع ماليأ الىخداث اإلاخظسزيً )بما في ذلً ماليأ الىخداث الظابلين( عً جميع أخؼاو

 تون جؤخير. 

 أو أه ر مً طعس 0.50الهي ت ؿىز وكىمل أي خؼؤ في الخلىيم أو الدظعير بما ي زس علا طعس الىخدة ما وظبخه  يلىم مديس الصىدوق بشبالغ %

 ،) الىخددة، همدا يدخم ؤلاؿصداح عدً ذلدً فدي ود  مدً اإلاىكددع ؤلالىالاروودأ للؼدسهت وهدرلً اإلاىكدع ؤلالىالاروودأ للظدىق اإلااليدت الظدعىتيت )جددداٌو

مدً ( 71ً في جلازيس الصىدوق التي يعدها مديس الصىدوق التي يعدها  مديس الصىدوق وؿلدا للمداتة )باإلطاؿت إلا أهه ي ب ؤلاػازة إلا ذل

 الئدت صىاتيم رطدثماز. 

 ( للمدداتة 
ا
( مددً الئدددت صددىاتيم رطدددثماز وحؼددخم  هددري الخلددازيس علددا 72يلددىم مددديس الصددىدوق بخلددديم الخلددازيس اإلاؼلىبددت للهي ددت وذلددً وؿلددا

 خلىيم والدظعير. م  ص ب ميع أخؼاو ال

 

قت احدعاب ظعش الىحذة ألغشاض جىفُز ػلباث الاؼتراك والاظترداد: د.   ػٍش

 يددددخم اخدظدددداب أطددددعاز رػددددالاران ورطددددالارتات بىدددداو علددددا طددددعس الىخدددددة فددددي يددددىم الخعامدددد  ذي العالكددددت وؿددددم الؼسيلددددت اإلاددددروىزة أتهدددداي، همددددا ي ددددىش إلاددددديس 

لا الصىدوق جؤخير عمليت الخلىيم في خاٌ وجىت أي ظسوؾ اطخثىائيت كد ج زس علا عمليت الخلىيم أو جدديد كيمت أصٌى الصىدوق وط خم السجىمل إ

 لع إتازة الصىدوق ل خصٌى علا اإلاىاؿلت. م 
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بلظدمت صدافي كيمددت أصدٌى الصدىدوق بعددد خصدم اإلاصدازيف والسطددىم الثابخدت ومدً زددم خصدم اإلاصددازيف  اايدخم خظددابػسيلدت اخدظداب طددعس الىخددة 

 والسطىم اإلاخؼيرة اإلاظخدلت علا إجمالي عدت الىخداث اللائمت في ذلً اليىم. 

 

 ةل وجنشاسها: مهان ووقذ وؽش ظعش الىحذهـ. 

س يىم الخعام  الخالي ليىم الخلىيم عبر اإلاىكدع ؤلالىالاروودأ الىخدة كص  ظهطيلىم مديس الصىدوق بخددي  صافي كيمت أصٌى الصىدوق وإعالن طعس 

 . www.tadawul.com.saواإلاىكع السطمي للظىق  www.kasbcapital.saإلاديس الصىدوق 

 

 الخعامل: . 7

خ املحذد واملىاعُذ النهائُت لخقذًم ػلباث الاؼتراك والاظترداد: ؤ   . الخاٍس

 :ي الصددىدوق بعددد جلددديم فدد. ويلصدد  رػددالاران ودد  يددىمأ أخددد وزالزدداو مددسجين فددي رطددصىمليمىددً رػددالاران فددي الصددىدوق  ؤًــام قبــىى الاؼــتراك

 ػلدددب رػدددالاران  وتؿدددع وامددد  كيمدددت رػدددالاران كصددد  
ا
وددد  مدددً  يدددىمأ رخدددد والثالزددداو يدددىم كصددد  بخىكيدددذ اإلاملىدددت مدددً أخدددس الثاهيدددت عؼدددسة ظهدددسا

 أطصىمل، وطييىن رػالاران بظعس الىخدة إلػالق يىم الخعام  الخالي. 

 :ويلصدد  رطددالارتات مددً الصددىدوق بعددد جلددديم ػلددب رطددالارتات كصدد   رطددصىمل مددسجين فددييمىددً رطددالارتات مددً الصددىدوق  ؤًــام قبــىى الاظــترداد

 
ا
، و طدددييىن رطدددالارتات بظدددعس الىخددددة كصددد  يدددىمأ ألاخدددد والثالزددداو مدددً وددد  اطدددصىملبخىكيدددذ اإلاملىدددت مدددً  خدددس يدددىم عمددد  الثاهيدددت عؼدددسة ظهدددسا

 جالي.إلػالق  خس يىم حعام  

 

 إحشاءاث الاؼتراك والاظترداد:  .ب

  عىدددد رػدددالاران فدددي الصدددىدوق يلدددىم العميددد   بخعص دددت همدددىذج اػدددالاران إطددداؿت إلدددا جىكيدددع الؼدددسوغ وألاخيدددام ومدددرهسة  الاؼـــتراك:إحـــشاءاث

 اإلاعلىماث وجلديمها إلا مديس الصىدوق. 

 :إلددا  عىددد ػلددب اإلاؼددالارن اطددالارتات ودد  أو بعددع كيمددت وخداجدده، يلددىم اإلاؼددالارن بخعص ددت همددىذج ػلددب رطددالارتات ويلدمدده إحــشاءاث الاظــترداد

 مديس الصىدوق. 

  :ؤقل عذد للىحذاث ؤو قُمتها ًجب ؤن ًمخلنها مالو الىحذاث ؤو ًبعها ؤو ٌعتردها 

o زياٌ.  0: الحذ ألادوى للملنُت 

o زياٌ.  5000: الحذ ألادوى لالؼتراك 

o زياٌ.  2500: الحذ ألادوى لالؼتراك لاطافي 

o زياٌ.  5000: الحذ ألادوى لالظترداد 

 

  :مً كص  العمي .يخم جمهان جقذًم الؼلباث 
ا
 لديم الؼلب يدويا

  :طدد خم جدىيدد  عىائددد/ مصلددؽ رطددالارتات إلادداليأ الىخددداث كصدد  ؤقصــ ف فتــرة صمىُــت بــين الاظــترداد ودفــع عىائــذ الاظــترداد ملــالهي الىحــذاث

 إكـاٌ العم  في اليىم السابع الخالي ليىم الخلىيم ذو العالكت. 

 

 . سجل مالهي الىحذاث: ج

  .يلىم مديس الصىدوق بشعدات  ج  بماليأ الىخداث وخـظه في اإلاملىت 

http://www.tadawul.com.sa/
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  .علا ملىيت الىخداث اإلاثبخت ؿيه 
ا
 كاػعا

ا
 يعد  ج  ماليأ الىخداث تليال

 .يلىم مديس الصىدوق بدـظ اإلاعلىماث آلاجيت في  ج  ماليأ الىخداث هدد أتوه 

o طم مالً الىخداث وعىىاهه. ا 

o  زكددم الهىيددت الىػىيددت إلاالدددً الىخددداث أو زكددم ؤلاكامدددت أو زكددم جددىاش طدددـسي أو زكددم ض جلدده الخ دددازي بدظددب الخدداٌ،  أو وطددديلت

 حعسيف أخسي جدديدها الهي ت. 

o  .جيظيت مالً الىخدة 

o ازي  حكجي  ماليأ الىخداث في الكج . ج 

o بياهاث جميع الصـلاث اإلاخعللت بالىخداث التي أجساها و  مالً وخداث . 

o  .السصيد الخالي لعدت الىخداث )بما في ذلً أجصاو الىخداث( اإلاملىهت لي  مالً وخداث 

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

  لكددج  مدداليأ الىخددداث إلددا أي 
ا
ييددىن  ددج  مدداليأ الىخددداث جدداهص إلاعايىددت الهي ددت عىددد ػلباددا ذلددً، همددا يلدددم مددديس الصددىدوق م  صددا

 عىد الؼلب ) علا أن يظهس ذلً اإلا  ص جميع اإلاعلىماث اإلاسجصؼت بمالً الىخداث اإلاعفي ؿلؽ(. مالً للىخ
ا
 داث م اها

 بديد  يعىدع ا 
ا
مدً هدري  الثالثدت الـلدسةفدي  إل ادالخؼيدراث فدي اإلاعلىمداث اإلاؼداز يلدىم مدديس الصدىدوق بخدددي   دج  مداليأ الىخدداث ؿدىزا

 اإلااتة. 

 

 :قبل ػشح الصىذوق مً قبل العمُل  تؤمىاى الاؼتراك املدعلم.ـد

ان امددىاٌ رػددالاران اإلاظددخلمت طددىؾ حظدددثمس فددي الىتامددع الصىىيددت وصددـلاث اطددىاق الىلدددا واإلابرمددت مددع ػددسؾ خاطددع لخىظدديم م طظددت الىلددد العسبددأ 

 لصدو عم  الصىدوق. او لهي ت زكابيت ممازلت إلا طظت خازج اإلاملىتا الا خين وصٌى ذلً الخد رتوه مً اإلاصلؽ اإلاؼلىب الظعىتي 

 . ؤدوى حذ ًمنً ملذًش الصىذوق حمعهل ومذي جإثير عذم الىصىى إلُه: هـ

هدري ال يىجد خد أتوه يىىي مديس الصىدوق جمعه وجةظدع هدري اإلاداتة بدؤي خداٌ مدً ألاخدىاٌ إلدا الئددت الصدىاتيم رطددثمازيت وحعليمداث الهي دت فدي 

 ال صىص. 

 

اى ظعىدي ؤو ما ٌعادلها ل 10لظمان اظدُفاء مخؼلبلاحشاءاث الخصحُحُت الالصمت  .و   حذ ؤدوى لصافي قُمت ؤصىى الصىذوق:مالًين ٍس

 طيلىم مديس الصىدوق بااللالامام بلىائذ وحعليماث هي ت الظىق اإلااليت في خاٌ كامذ بؼلب أي إجساو جصخيمي مىه. 

 

 . الحاالث التي ًؤحل معها الخعامل في الىحذاث ؤو ٌعلقل ولاحشاءاث املخبعت في جلو الحاالث: ص

 :ي ىش إلاديس الصىدوق جؤجي  جلصيت أي ػلب اطالارتات مً صىدوق رطدثماز في الخاالث آلاجيت:  جإحُل عملُاث الاظترداد 

o (  أو أه دددر مدددً صدددافي كيمدددت أصدددٌى 10.00إذا بلدددؽ إجمدددالي وظدددصت جميدددع ػلصددداث رطدددالارتات إلاددداليأ الىخدددداث فدددي أي يدددىم حعامددد )%

 الصىدوق. 

o  .في خاٌ عدم جمىً الصىدوق مً بيع ألاطهم التي يملىها ذي طبب مً ألاطصاب ال ازجت عً إزاتجه 

ممىدددً، همدددا طددد خم الخعامددد  مدددع ػلصددداث رطدددالارتات اإلا جلدددت باليظدددصت والخىاطدددب، وطددد خم  وطددد خم جىـيدددر ػلصددداث رطدددالارتات فدددي أكدددسب يدددىم حعامددد  الخدددم

 جدىي  مصلؽ رطالارتات إلا خظاب اإلاؼالارن في أكسب ؿسصت ممىىت. 
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 :جؼصيددم اإلاؼددالارن ذهظمددت ولددىائذ الهي ددت ويددخم  يدددم إلاددديس الصددىدوق زؿددع أي ػلددب اػددالاران فددي الصددىدوق فددي خدداٌ عدددم  سفــع الاؼــتراك

 ت رػالاران إلا خظاب العمي  خالٌ زالزت أيام عم  مً جازي  جلديم كيمت رػالاران. إزجامل كيم

 

 . لاحشاءاث  التي ًجشي بمقخظاها اخخُاس ػلباث الاظترداد التي ظخؤحل: ح

 مً الئدت صىاتيم رطدثماز الصاتزة مً هي ت الظىق اإلااليت.  61ألاخيام اإلاىظمت لخؤجي  عملياث رطالارتات جةظع إلا اإلااتة 

 

 خصائص الىحذاث: . 8

 الليمت واإلاميماث والخلىق.  مدظاويت فييىلظم الصىدوق لىخداث 

 

ش. 9  : املحاظبت وجقذًم الخقاٍس

ت:  ش املالُتل بما في رلو الفتراث املالُت ألاولُت والعىٍى  ؤ. املعلىماث املخعلقت بالخقاٍس

 بمدددا فدددي ذلدددً اللدددىائم اإلااليدددت الظدددىىيت اإلاساجعدددت( والخلدددازيس الظدددىىيت اإلادددىجصة والخلدددازيس  طددديلىم مدددديس الصدددىدوق بشعددددات الخلدددازيس الظدددىىيت(

 إلاخؼلصاث اإلا خم زكم )
ا
ددت صدىاتيم رطددثماز، وي دب علدا مدديس الصدىدوق جصويدد مداليأ الىخدداث بادا عىدد الؼلدب ( مً الئ5ألاوليت وؿلا

 تون أي ملاب . 

 ( مددً ناايددت ؿالاددرة الخلسيددس وذلددً فددي ألامدداهً وبالىطددائ  اإلاددددتة فددي ػددسوغ 70جخدداح الخلددازيس الظددىىيت ل جمهددىز خددالٌ مدددة ال جخ دداوش 
ا
( يىمددا

 كع ؤلالىالارووأ إلاديس الصىدوق واإلاىكع ؤلالىالارووأ للظىق. وأخيام الصىدوق ومرهسة اإلاعلىماث وفي اإلاى 

 ( ٌمدددً ناايدددت ؿالادددرة الخلسيدددس وذلدددً فدددي ألامددداهً وبالىطدددائ  35حعدددد الخلدددازيس ألاوليدددت وجخددداح ل جمهدددىز خدددال 
ا
اإلادددددتة فدددي ػدددسوغ وأخيدددام ( يىمدددا

 للظىق.  الصىدوق ومرهسة اإلاعلىماث وفي اإلاىكع ؤلالىالارووأ إلاديس الصىدوق واإلاىكع ؤلالىالارووأ

  :طيلىم مديس الصىدوق بشجاخت جلازيس للمؼالارهين جخظمً اإلاعلىماث آلاجيت 

o  .صافي كيمت أوص  وخداث الصىدوق 

o  .عدت وخداث الصىدوق التي يملىها اإلاؼالارن وصافي كيملاا 

o ( ٌمً و  صـلت. 15 ج  بالصـلاث التي هـرها اإلاؼالارن خال 
ا
 (  يىما

o  هما ي ب علا مديس الصىدوق إزطاٌ  بيان طىىي إلا ماليأ الىخدداث) بمدا فدي ذلدً أي تد ص جملدً الىخدداث ل داٌ الظدىت

 مدددً ناايدددت 30اإلاعدددد فدددي ػدددؤناا الصيدددان( ي  دددص صدددـلاث فدددي وخدددداث الصدددىدوق العدددام علدددا مدددداز الظدددىت اإلااليدددت خدددالٌ )
ا
(زدددب يىمدددا

ح اإلاىشعددت وإجمددالي ملابدد  ال دددماث واإلاصددازيف وألاحعدداب اإلاةصددىمت مدددً الظددىت اإلااليددت، وي ددب أن يدخددىي هددرا الصيددان ألازبددا

مالددددً الىخددددداث والددددىازتة فددددي ػددددسوغ وأخيددددام الصددددىدوق ومددددرهسة اإلاعلىمدددداث، باإلطدددداؿت إلددددا جـاصددددي  لجميددددع مةالـدددداث كيددددىت 

 ماث. رطدثماز اإلاىصىص عل اا في الئدت صىاتيم رطدثماز أو في ػسوغ وأخيام الصىدوق أو مرهسة اإلاعلى 

 

ش الصىذوق التي ٌعذها مذًش الصىذوق: ب.   ؤمالً ووظائل إجاحت جقاٍس

ذا جدم إػدعاز يخم إزطاٌ الخلازيس علا العىىان البريدي و/ أو البريدد ؤلالىالاروودأ و/ أو الهداجف و/أو الـداهع همدا هدى مصدين فدي همدىذج ؿدخذ الخظداب إال إ

 ج60س الصدىدوق بدؤي أخؼداو خدالٌ طدخين) مديس الصىدوق بؤي حؼيير في العىىان. وي دب إخؼداز مددي
ا
 مدً إصدداز جلدً الخلدازيس و ( يىمدا

ا
بعدد ذلدً لىيميدا

. واإلاىكدع www.kasbcapital.saجصصذ الخلازيس الصاتزة عً مديس الصىدوق ناائيت وخاطمت. هما ط خم جىؿير هري الخلازيس علا مىكع مديس الصدىدوق 

 . www.tadawul.com.saؤلالىالارووأ للظىق 

http://www.tadawul.com.sa/
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 م.2017دٌعمار  31صىذوق في شاحعت في نهاًت العىت املالُت للمالُت م قىائمج. ًقش مذًش الصىذوق بخىفير 

  

 عىذ ػلبها مً قبل مالهي وحذاث الصىذوق. 
ً
ت املشاحعت للصىذوق مجاها  د. ًقش مذًش الصىذوق بخىفير القىائم املالُت العىٍى

 

  مجلغ إداسة الصىذوق:. 10

 ؤظماء ؤعظاء مجلغ إداسة الصىذوق:  . ؤ

 )ماجد علىغ الهديب )زئ ع اإلا لع  

 اإلالسن) عظى ػير مظخل ( بً عصدالسخمً هؼام 

  / أخمد م دي عصدالـخاح )عظى ػير مظخل (ألاطخاذ 

    (عظى مظخل ) عصدهللا الخسبأبً الدهخىز/ صالا 

   /عظى مظخل (عدهان ؿظ  أبى الهي او الدهخىز( 

 

 هبزة عً مؤهالث ؤعظاء مجلغ إداسة الصىذوق: ب. 

 )ماحذ علىػ الهذًب )سئِغ املجلغ  

يؼؼ  مىصب السئ ع الخىـيري لىظب اإلااليت وهى خاص  علا بيالىزيىض اإلاداطصت مً جامعت اإلالً طعىت، باإلطاؿت إلا عدت مً الدوزاث 

طىت مً خالٌ عمله في عدت مً الصىىن  15جخ اوش  والؼهاتاث اإلاهىيت اإلاخةصصت، وكد اهدظب خبرة عمليت هصيرة في الخدلي  اإلاالي والخدكيم 

وصىدوق الخىميت الصىاعيت الظعىتي الظعىتيت  (SIDF) هما ػؼ  مىصب مديس إتازة ألاصٌى العلازيت في هظب خي  عم  علا جؤط ع واتازة ،

صىدوق علازي )خاص/عام( مناا مؼازيع اطياهيت وؿىدكيت وج ازيت وجؼىيس ازاض ي خام. اطاؿت الا مهامه في هظب يؼؼ   13وجصـيت اه ر مً 

.للعديد مً الصىاتيم رطدثمازيت والعلازيت وال جان الخىـيريت عظىيت في م الع رتازة  

 املقشن) عظى غير معخقل( بً عبذالشحمً هؽام 

خاص  علا تزجت اإلااجظخير في اإلاداطصت مً جامعت واليت ميموزي بالىالياث   ألاطخاذ هؼام بً عصدالسخمً اإلالسن هى مظدؼاز ػسهت هظب اإلااليت

م ، وعدتا مً الؼهاتاث اإلاهىيت مً الىالياث اإلاخددة ألامسيىيت و هىدا وعظىيت الهي ت الظعىتيت للمداطصين 1998اإلاخددة ألامسيىيت عام 

طىت في م اٌ اإلااٌ وألاعماٌ وؤلاتازة خي  جللد  20ال برة الؼىيلت التي جمخد إلا أه ر مً « اإلالسن »اللاهىهين وػيرها مً الهي اث اإلاهىيت ويملً 

ب اللياتيت في عدت مً الؼسواث اإلااليت والصىىن مناا السئ ع الخدىـيري لؼسهت اإلاظدثمس لألوزاق اإلااليت، السئ ع الخدىـيري العديد مً اإلاىاص

بمعهد ؤلاتازة لؼسهت زسواث اإلااليت ،اإلاديس اإلاالي للصالت اإلااليت ،زئ ع اإلاظاهدة ؤلاتازيت بال جىت الىشازيت للخىظيم ؤلاتازي وعظى هي ت الخدزيع 

لعامت والعديد مً اإلاىاصب اللياتيتا  

 عظى غير معخقل(     ألاظخار/ ؤحمذ مجذي عبذالفخاح( 

طىىاث في اتازة الصىاتيم واإلاداؿظ والخدلي  اإلاالي خاص  علا الؼهاتة العليا  8مديسصىاتيم اطدثمازيت في اتازة رصٌى لديه ما يلازب 

اإلاملىت اإلاخددة باالطاؿت الا بيالىزيىض ركخصات مً وليت ركخصات  -بسيؼاهيا في اتازة رعماٌ مً جامعت ايظيىع في وىلؼظالار 

 والعلىم الظياطيت في جامعت اللاهسة

 

 

    عظى معخقل  الذلخىس/ صالح بً عبذهللا بً سحاء  الحشبي 
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 عظى هي ت الخدزيع )أطخاذ مظاعد( 
ا
،خاص  علا تزجت 2005بالسياض مىر عام جامعت اإلالً طعىت  –وليت إتازة آلاعماٌ  –يعم  خاليا

م، وتزجت اإلااجظخير في إتازة ألاعماٌ مً جامعت 2004الدهخىزاة في اإلااليت مً جامعت ويظيىوظً في الىالياث اإلاخددة رمسيىيت واليت وطيىوظين 

جامعت اإلالً  –وليت علىم الخاطب –اث م،وبيالىزيىض العلىم في هظم اإلاعلىم 2000مدشجان في الىالياث اإلاخددة رمسيىيت،واليتمدشجان 

 م.2004 – 1998م. هما عم  همظاعد حعليم في جامعت اإلالً طعىت في الـالارة 1997طعىت

 

  /عظى معخقل  عذهان فظل ؤبى الهُجاءالذلخىس 

 عظى هي ت الخدزيع 
ا
تزجت الدهخىزاي  في ، خاص  علا 2010جامعت اإلالً طعىت بالسياض مىر عام  –وليت إتازة ألاعماٌ  –يعم  خاليا

اليرمىن علا  ( و جامعت  EAMS م. وتزجتي ماجظخير في الخؼىيس ؤلاتازي وؤلاكخصات مً جامعتي )1996اإلااليت مً جامعت ؿي ىا في الىمظا عام  

زن في كظم مؼا م مً جامعت اليرمىن باذزتن في م اٌ ؤلاكخصات.عم  هؤطخاذ 1987الخىالي. هما خص  علا تزجت الصيالىزيىض في عام 

 – 2005الـالارة  . وعميد وليت ؤلاكخصات في جامعت  ٌ الص ذ مً  2010 – 2008بىاليت أوهايى مً عام  –بىليىؽ ػسيً  –اإلااليت ب امعت 

 م2008

 

 ج. ؤدواس ومعؤولُاث ؤعظاء مجلغ إداسة الصىذوق: 

 حؼم  مظ ولياث أعظاو م لع إتازة الصىدوق علا طبي  اإلاثاٌ ال الخصس، آلاحأ: 

  .ؿ اا 
ا
 اإلاىاؿلت علا جميع العلىت واللسازاث والخلازيس الجىهسيت التي ييىن الصىدوق ػسؿا

 ( للمدداتة 
ا
 اإلاصدداتكت علددا أي جظددازب مصددالا يـصددا عىدده مددديس الصددىدوق وؿلددا

ا
مددً الئدددت صددىاتيم ( 13ؤلاػددساؾ، ومتددك وددان ذلددً مىاطددصا

 رطدثماز. 

   علددا ألاكدد  مددع مظدد وٌ اإلاؼابلددت ورلالاددمام )لجىددت اإلاؼابلددت ورلالاددمام( لدددي مددديس الصددىدوق ومظدد وٌ الخصليددؽ عددً رجخمددامل 
ا
مددسجين طددىىيا

 ػظ  ألامىاٌ وجمىي  ؤلازهاب لديه، للخؤهد مً الالامام مديس الصىدوق ب ميع اللىائذ وألاهظمت اإلاخصعت. 

  .إكساز أي جىصيت يسؿعها اإلاصـأ في خالت حعي ىه 

  .الخؤهد مً اهخماٌ والالامام ػسوغ وأخيام الصىدوق ومرهسة اإلاعلىماث واإلاظدىداث ألاخسي ذاث العالكت بالئدت صىاتيم رطدثماز 

 لؼددسوغ و أخيددام الصددى 
ا
دوق ومددرهسة اإلاعلىمدداث الخؤهددد مددً كيددام مددديس الصددىدوق بمظدد ولياجه بمددا يدلددم مصدد خت مدداليأ الىخددداث وؿلددا

 واإلاظدىداث ذاث العالكت، وكسازاث ال جىت الؼسعيت وأخيام الئدت صىاتيم رطدثماز. 

  .العم  بؤماهت وإلاص خت صىدوق رطدثماز وماليأ الىخداث ؿيه 

  .ًما لم يصدي أخد الؼسؿين عدم السػصت برل 
ا
 مدة عظىيت م لع إتازة الصىدوق  ي خمع طىىاث وجخ دت جللائيا

 

 د. مهافأث وبذالث ؤعظاء مجلغ إداسة الصىذوق: 

 جيىن اإلاياؿآث اإلااليت ذعظاو م لع إتازة الصىدوق علا الىدى الخالي: 

 ( 20.000مياؿؤة طىىيت بليمت  )ٌزيا 

  .لً يخلاض ك أعظاو م لع إتازة الصىدوق مً اإلاىظـين في الؼسهت أي مياؿآث أو بدالث هظير عظىيلام في م لع إتازة الصىدوق 

  جىشيددع السطددىم اإلاظددخدلت علددا الصددىدوق بؼددي  جىاطددبي علددا أيددام الظددىت، ويددخم تؿددع السطددىم الـعليددت ذعظدداو م لددع ؤلاتازة اإلاظددخللين

 ػهس.  12الؼسهت و   وػير اإلاظخللين مً ػير مىظـأ

  .باإلطاؿت إلا جياليف الظـس إذا تعذ الخاجت لخظىز رجخماعاث ذعظاو م لع ؤلاتازة 
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 هـ. بُان بإي حعاسض مخحقق ؤو محخمل بين مصالح عظى مجلغ إداسة الصىذوق ومصالح الصىذوق: 

ام بددرٌ العىايددت والخددسص ج دداي مدداليأ الىخددداث، باإلطدداؿت  يلددىم م لددع إتازة الصددىدوق باإلػددساؾ علددا أي جظددازب للمصددالا وحظددىيخه، وي ددب علدد 

إلدا ذلددً بدرٌ أكصدد ك جهدد ممىددً لخد  جظددازب اإلاصدالا  بدظددً الىيددت بالؼسيلدت اإلاىاطددصت ويظدمً مددديس الصدىدوق عدددم ممازطدت أي مددً جابعيدده ذي 

ص خت مديس الصدىدوق مدً الصداػً ومصدالا عم  يىؼىي علا حعازض للمصالا وفي خاٌ وؼىو أي جظازب جىهسي بين مصالا مديس الصىدوق أو م

أي صددىدوق اطدددثماز يددديسي أو خظدداب عميدد   خددس ؿظدديلىم مددديس الصددىدوق باإلؿصدداح عددً ذلددً بؼددي  وامدد  إلا لددع إتازة الصددىدوق فددي أكددسب وكددذ 

 ممىً. 

 

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

 الصىاتيم ألاخسي التي يخىلا م لع إتازة الصىدوق إتازخاا: 

صىذوق لعب للؼشوحاث  ألاطماو

 ألاولُت

صىذوق لعب املشن لالظهم  صىذوق لعب للمشابحت

 الععىدًت

 

 ماجد بً علىغ الهديب
 زئ ع اإلا لع زئ ع اإلا لع

 زئ ع اإلا لع

 

هؼام بً عصدالسخمً 

 اإلالسن 

  عظى ػير مظخل  ػير مظخل عظى 

  عظى ػير مظخل 

 عظى ػير مظخل  عظى ػير مظخل  عظى ػير مظخل  أ. اخمد م دي عصدالـخاح

 عظى مظخل   عظى مظخل  عظى مظخل  ت. عدهان أبى الهي او      

 عظى مظخل   عظى مظخل  عظى مظخل  ت. صالا الخسبأ      

 

 لجىت الشقابت الؽشعُت: . 11

 ؤ. ؤظماء ؤعظاء ال جىت الؽشعُت ومؤهالتهم: 

 طدخىلا الهي ت الؼسعيت الخاليت لؼسهت هظب اإلااليت الخؤهد مً مؼابلت أوؼؼت الصىدوق مع أخيام الؼسيعت ؤلاطالميت وجخم مساجعت معامالث

  الصىدوق مً كص  الهي ت الؼسعيت، وأعظاو الهي ت هم:

  الؼي  الدهخىز / مدمد علي اللسي 

.أطخاذ ر
ا
 كخصات ؤلاطالمأ في جامعت اإلالً عصدالعصيص ب دة طابلا

 خصير في اإلا مع الـلهي ؤلاطالمأ الدولي .

 عظى اإلا لع الؼسعي في هي ت اإلاعايير للصىىن ؤلاطالميت في الصدسيً.

 عظى وزئ ع للهي اث الؼسعيت في عدت مً اإلا طظاث اإلااليت في اإلاملىت وعلا اإلاظخىي العالمي 

 مً الىخب خٌى ال دماث اإلاصسؿيت ؤلاطالميت وركخصات ؤلاطالمأ.ألف العديد 
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 خائص علا جائصة الصىً ؤلاطالمأ للخىميت في اإلاصسؿيت ؤلاطالميت.

 ؤدواس ومعؤولُاث لجىت الشقابت الؽشعُت: ب.

  .مساجعت صيؽ علىت الخمىي  ورجـاكياث التي جلدمها الؼسهت لعمالئاا للخؤهد مً مىاؿللاا للملخط ك الؼسعي 

 .مساجعت إجساواث إوؼاو الخمىي  والخىـير ومعالجت خاالث الخع ر ...إلخ، والخؤهد مً عدم اػخمالها علا أي مدظىز ػسعي 

  الؼسعيت لألعمالها.ؤلاجابت عً اطخـظازاث الؼسهت اإلاخعللت بالجىاهب 

 .جلديم بيان الصوىي الظىىي 

 .جلديم كائمت بالؼسواث اإلاظخىؿيت للمخؼلصاث الؼسعيت لالطدثماز في أطهمها 

 .إصداز ػهاتة طىىيت بىاو علا مساجعت أعماٌ الؼسهت جىجه إلا مالن الؼسهت بؼؤن اهظصاغ أعماٌ الؼسهت مً الىاخيت الؼسعيت 

 ج. مهافأث ؤعظاء لجىت الشقابت الؽشعُت: 

، مع جيلـت الظـس وؤلاكامت واملت واإلاصازيف ألاخسي )إذا تعذ  10.000طيدص  أعظاو ال جىت الؼسعيت م خمعين علا مياؿؤة طىىيت كدزها 
ا
زياال

وطدددخىشمل السطدددىم اإلاظدددخدلت علدددا الصدددىدوق بؼدددي  جىاطدددبي علدددا أيدددام الظدددىت ويدددخم تؿدددع السطدددىم اإلاظدددخدلت ذعظددداو الخاجدددت( لخظدددىز رجخماعددداث 

وطددييىن إلاددديس الصددىدوق الخددم فددي حؼييددر أعظدداو ال جىددت بعددد إخؼدداز هي ددت الظددىق اإلااليددت بددرلً، وطدد خم إػددعاز بؼددي  زبددع طددىىي ال جىددت الؼددسعيت 

 ماليأ الىخداث برلً. 

 

بقــت لخحذًــذ ؼــشعُت ألاصــىى املعــذة لالظــدثماس واملشاحعــت الذوسٍــت لخلــو ألاصــىى ولاحــشاءاث املخبعــت فــي حــاى عــذم الخىافــق مــع د. املعــاًير املؼ

 املعاًير الؽشعُت:

 التي جىؼصم عل اا الظىابؽ الخاليت: ثماز في ألاطهم الظعىتيت وال لي يتجلالامم هظب باالطد

.-أ
ا
 أن ييىن وؼاغ الؼسهت مصاخا

% مً 5% مً إجمالي اإلاىجىتاث، وأال جصيد جيلـت الخمىي  اإلادسم أو ػيرها مً اإلاصسوؿاث اإلادسمت علا 30أال يصيد إجمالي الخمىي  اإلادسم علا -ب

 إجمالي اإلاصسوؿاث. 

% مً إجمالي 5طدثمازاث علا % مً إجمالي اإلاىجىتاث، وأال جصيد ؤلايساتاث اإلادسمت مً جلً ر 30أال يصيد إجمالي رطدثمازاث اإلادسمت علا -جد

 ؤلايساتاث.

 رلالامام بالخؼهير )هما هى مىضا في مىهج الخؼهير أتهاي(.-ت

 الخؼهير: 

 جلع مظ ىليت اخدظاب مصالؽ الخؼهير وإخساجها علا هظب جدذ إػساؾ الهي ت الؼسعيت.  -1

 ىاث الخاليت:يددت مصلؽ الخؼهير وذلً بـدص اللىائم اإلااليت الظىىيت للؼسواث خظب ال ؼ-2

o .جدديد الدخ  ػير اإلاؼسومل الري خصلذ عليه الؼسهت 

o .كظمت إجمالي هري ؤلايساتاث علا عدت ألاوزاق اإلااليت للؼسهت لىدص  علا هص ب الظهم مً الدخ  ػير اإلاؼسومل 

o  هت.طسب هص ب الظهم مً الدخ  ػير اإلاؼسومل في عدت روزاق اإلااليتالتي يمخلىها الصىدوق مً هري الؼس 

o .جىساز العمليت هـظها في جميع الؼسواث 

o .جدىي  جميع مصالؽ الخؼهير لخظاب الخبرعاث في الصىً جدذ إػساؾ إتازة السكابت الؼسعيت 

 

 السكابت الدوزيت علا الصىدوق:
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الؼددسعيت، وفددي خدداٌ خددسوج أي مددً اإلاظدداهمت واإلادزجددت بؼددي  توزي للخؤهددد مددً جىاؿلهددا مددع الظددىابؽ تزاطددت الؼددسواث الظددعىتيت وال لي يددت جددخم 

ىظدب الؼسواث اإلاملىهت عً الظىابؽ الؼسعيت أعالي ؿخلالامم هظب ببيع ما جملىه مً أوزاكها اإلااليت في أكسب وكذ بديد  ال ييدىن فدي ذلدً إطدساز ب

 . وال بالظىق اإلااليت.

 

 مذًش الصىذوق: .12

 اظم مذًش الصىذوق: ؤ. 

 ػسهت هظب اإلااليت

 

 سقم الترخُص الصادسة عً هُئت العىق املالُت: ب. 

لخلددديم خدددماث ؤلاتازة وجلددديم اإلاؼددىزة والخـددظ والالارج ددب   07062-37مسخصددت مددً كصدد  هي ددت الظددىق اإلااليددت جددسخيص زكددم  ػددسهت هظددب اإلااليددت

 والخعام  بصـت أصي  في روازق اإلااليت

 

 سجل وعىىان العمل ملذًش الصىذوق:العىىان املج. 

اإلاىكدددددددددع ؤلالىالاروودددددددددأ  0112110040، ؿددددددددداهع 0112110044هددددددددداجف  11372السيددددددددداض  395737ػدددددددددازمل العليدددددددددا العدددددددددام، ص.ب.  –مديىدددددددددت السيددددددددداض 

www.kasbcapital.sa . 

 

خ الترخُص الصادس عً هُئت العىق املالُت:   د. جاٍس

 م04/06/2007بخازي   بدأث الؼسهت ممازطت أعمالها ؿىز الخصٌى علا جسخيص هي ت الظىق اإلااليت بخازي  

 

 هـ. بُان سؤط املاى املذفىع ملذًش الصىذوق: 

  .زياٌ طعىتي 230.000.000 ي ػسهت مظاهمت طعىتيت مؼللت  بسأض ماٌ  هظب اإلااليتػسهت 

 

 و. م خص باملعلىماث املالُت ملذة الصىذوق مع جىطُح لاًشاداث وألاسباح للعىت املالُت العابقت. 

 31/12/2019 الصىد

 881,778 ؤلايساتاث

 (266,411) اإلاصازيف

 0 الصواة

 615,367 صافي الدخ 
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 ص. ؤوؽؼت العمل الشئِعت لهل عظى مً  ؤعظاء مجلغ إداسة الصىذوق )بخالف جلو ألاوؽؼت املشجبؼت بإعماى مذًش الصىذوق(. 

  / ماجد علىغ الهديب )زئ ع اإلا لع(رطخاذ  

 اإلااليتيؼؼ  مىصب السئ ع الخىـيري لىظب 

 

  ػير مظخل (    ألاطخاذ/ هؼام بً عصد السخمً اإلالسن( 

  مظدؼاز ػسهت هظب اإلااليت

 عظى ػير مظخل (    ألاطخاذ / أخمد م دي عصدالـخاح( 

 مديسصىاتيم اطدثمازيت في ػسهت هظب اإلااليت. 

    عظى مظخل   الدهخىز/ صالا بً عصدهللا بً زجاو  الخسبأ 

 جامعت اإلالً طعىت  إتازة آلاعماٌيليت ب عظى هي ت الخدزيع

  /عظى مظخل   عدهان ؿظ  أبى الهي اوالدهخىز 

   عظى هي ت الخدزيع بيليت إتازة آلاعماٌ جامعت اإلالً طعىت 

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

  الصىدوق إلاص خت ماليأ الىخداث بمىجب أخيام الئدت صىاتيم رطدثماز الئددت  ألاتد اص اإلادسخص لهدم ػدسوغ وأخيدام يعم  مديس

 الصىدوق ومرهسة اإلاعلىماث(. 

  يلالاددمم مددديس الصددىدوق ب ميددع اإلاصدداتت والىاجصدداث التددي هصددذ عل اددا الئدددت ألاتدد اص اإلاددسخص لهددم بمددا فددي ذلددً واجددب ألاماهددت ج دداي مدداليأ

 .  الىخداث، والري يخظمً العم  بما يدلم مصالخهم وبرٌ الخسص اإلاعلٌى

  :ؿيما يخعلم بصىاتيم رطدثماز، ييىن مديس الصىدوق مظ وال عً الليام باآلحأ 

o  .إتازة الصىدوق 

o  .عملياث الصىدوق بما في ذلً ال دماث ؤلاتازيت للصىدوق 

o .ػسح وخداث الصىدوق 

o  الخؤهدددد مدددً تكدددت ػدددسوغ وأخيدددام الصدددىدوق و مدددرهسة اإلاعلىمددداث )وذلدددً ؿيمدددا يخعلدددم بالصدددىدوق العدددام( واهخمالهدددا وأنادددا واملدددت

 وواضخت وصخيدت وػير مظللت. 

 عددً رلالادد 
ا
مام بؤخيددام الئدددت صددىاتيم رطدددثماز طددىاو أتي مظدد ولياجه وواجصاجدده بؼددي  مصاػددس أم ولددف باددا يعددد مددديس الصددىدوق مظدد وال

 جهت خازجيت بمىجب أخيام الئدت صىاتيم رطدثماز والئدت ألات اص اإلاسخص لهم. 

 ج دداي مدداليأ الىخددداث عددً خظددائس الصددىدوق الىاجمددت بظددبب اخخيدداٌ أو إهمدداٌ أو طددىو ج 
ا
صددسؾ أو جلصددير يعددد مددديس الصددىدوق مظدد وال

 اإلاخعمد. 

  اث الصددىدوق، وطددمان طددسعت الخعامدد  إلاةدداػس التددي جدد زس فددي اطدددثماز اي ددب علددا مددديس الصددىدوق أن يظددع الظياطدداث وؤلاجددساواث لسصددد

 معها علا أن جخظمً جلً الظياطاث وؤلاجساواث الليام بعمليت جلىيم اإلاةاػس بؼي  طىىي علا ألاك . 

 صت اإلاؼابلت ورلالامام لي  صىدوق اطدثماز يديسي، وأن يصوت الهي ت بيخائج الخؼصيم عىد ػلباا. يؼصم مديس الصىدوق بسهامج مساك 

 ػشف ثالث مً حاهب مذًش الصىذوق فُما ًخعلق بصىذوق الاظدثماس: بها  غ. املهام التي ملل

 يخعام  صىدوق رطدثماز مع ػسؾ زال  وذلً للليام باإلاهام اإلاةىلت له، وهم واآلحأ: 
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  .أمين الخظ للليام بمهام الخـظ 

  .اإلاداطب اللاهىوأ للليام بمهام الخدكيم واإلاساجعت 

  .الهي ت الؼسعيت للليام بمهام مساكصت الصىدوق مً خي  الالامامه بالظىابؽ الؼسعيت 

 ه بمددا يدلددم مصدد خت م لددع إتازة الصددىدوق للليددام بمهددام مخابعددت ومساكصددت أتاو الصددىدوق والخؤهددد مددً كيددام مددديس الصددىدوق بمظدد ولياج

 لؼسوغ وأخيام الصىدوق ومرهسة اإلاعلىماث واإلاظدىداث ذاث العالكت، وأخيام الئدت صىاتيم رطدثماز. 
ا
 ماليأ الىخداث وؿلا

 

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

 ال يىجد. 

 

 ك. ألاحهام املىظمت لعضى مذًش الصىذوق ؤو اظدبذاله: 

  ًلخعيدددين مدددديس صدددىدوق بددددي  لدددرل 
ا
للهي دددت خدددم عدددٌص م تيدددس الصدددىدوق ؿيدددا يخعلدددم بالصدددىدوق رطددددثمازي واجةددداذ أي إجدددساو جدددساي مىاطدددصا

ن وذلً في خاٌ وكىمل أي مً الخاالث آلاجيت: 
ا
 الصىدوق أو أجةاذ أي جدبير أخس جساي مىاطصا

o  .جىكف مديس الصىدوق عً ممازطت وؼاغ ؤلاتازة تون إػعاز الهي ت  برلً بمىجب الئدت ألات اص اإلاسخص لهم 

o  .إلؼاو جسخيص مديس الصىدوق في ممازطت وؼاغ ؤلاتازة أو  خصه أو حعليله مً كص  الهي ت 

o  .جلديم ػلب إلا الهي ت مً مديس الصىدوق إللؼاو جسخيص في ممازطت وؼاغ  ؤلاتازة 

o ث الهي ت أن مديس الصىدوق كد أخ  ؤذا زإ–  
ا
 بالالامام الىظام أو لىائده الخىـيريت.  -بؼي  جساي الهي ت جىهسيا

o   وؿاة مديس اإلادـظت رطدثمازيت الري يديس أصٌى صىدوق رطدثماز أو عجصي أو اطخلالخه مع عدم وجىت ت ص  خس مكدج

 ثماز أو أصٌى الصىاتيم التي يديسها مديس اإلادـظت. لدي مديس الصىدوق كاتز علا إتازة أصٌى صىدوق رطد

  أناا ذاث أهميت جىهسيت.  –بىاو علا أ طع معلىلت  –أي خالت أخسي جسي الهي ت 

 ( مدً هدري اإلاداتة خدالٌ 5ي ب علا مديس الصىدوق إػعاز الهي دت بدؤي مدً الخداالث الدىازتة ذهسهدا فدي الـلدسة الـسعيدت )( مدً الـلدسة )ألاولدا

 يىمين مً خدوثاا. 

 ًللـلددسة )ألاولددا( مددً هددري اإلادداتة، ؿيخعددين علددا مددديس الصددىدوق الخعدداون بؼددي  وامدد  مدد 
ا
أجدد   إذا مازطددذ الهي ددت أيددا مددً صددالخياخاا وؿلددا

 ألاولدا  مدً حعيدين مدديس الصدىدوق  (60اإلاظاعدة علا حظهي  الىل  الظلع للمظ ولياث إلا مديس الصىدوق الصدي  وذلً خالٌ الد )
ا
يىما

 لخلديس الهي ت اإلادع، إلدا مدديس الصدىدوق 
ا
 ووؿلا

ا
الصدي . وي ب علا مديس الصىدوق اإلاعصوٌ أن ييخل  خيثما وان ذلً طسوزيا ومىاطصا

 ميع العلىت اإلاسجصؼت بصىدوق رطدثماز ذي العالكت. الصدي  ج

 ؤمين الحف : . 13

 اظم ؤمين الحف : ؤ. 

  ػسهت الجصيسة لألطىاق اإلااليت 

 

 سقم الترخُص الصادس عً هُئت العىق املالُت: ب 

   07076-37زكم مسخصت مً هي ت الظىق اإلااليت بسكم  

 

 مين الحف : أل العىىان املسجل وعىىان العمل ج.
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 اإلاملىت العسبيت الظعىتيت هاجف 11455السياض  20438ص.ب. 

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

  

خ الترخُص الصادس عً هُئت العىق املالُت: د.  جاٍس

  22/07/2007 بدأث الؼسهت ممازطت أعمالها ؿىز الخصٌى علا جسخيص هي ت الظىق اإلااليت بخازي  

 

 هـ. ألادواس ألاظاظُت ومعؤولُاث ؤمين الحف : 

  
ا
 ذخيددام الئدددت صددىاتيم رطدددثماز، طددىاو أتي مظدد ولياجه بؼددي  مصاػددس أم ولددف باددا ػسؿددا

ا
 عددً الالاماماجدده وؿلددا

ا
يعددد أمددين الخـددظ مظدد وال

 بمىجب أخيام الئدت صىاتيم رطدثماز أو الئدت ألات اص اإلاسخص لهم. 
ا
 زالثا

  ج ددداي مدددديس الصددددىدوق ومددداليأ الىخدددداث عدددً خظددددائس الصدددىدوق الىاجمدددت بظددددبب اخخيددداٌ أو إهمددداٌ أو طددددىو 
ا
يعدددد أمدددين الخـدددظ مظدددد وال

 جصسؾ أو جلصيري اإلاخعمد. 

  عً خـظ أصٌى الصىدوق وخمايلاا لصالا ماليأ الىخداث، وهى مظ وٌ هرلً عً اجةاذ جميع ؤلاجساواث 
ا
يعد أمين الخـظ مظ وال

 ؿيما يخعلم بدـظ أصٌى الصىدوق. لالشمت ؤلاتازيت ا

 

 :
ً
 ثالثا

ُ
 و. املهام التي ملل بها ؤمين الحف  ػشفا

 ال يىجد 

 

 ص. ألاحهام املىظمت لعضى ؤمين الحف  ؤو اظدبذاله: 

 
ا
 في خاٌ وكىمل أي مً الخاالث آلاجيت:  للهي ت عٌص أمين الخـظ اإلاعين مً مديس الصىدوق أو اجةاذ أي جدبير جساي مىاطصا

  .جىكف أمين الخـظ عً ممازطت وؼاغ الخـظ تون إػعاز الهي ت برلً بمىجب الئدت ألات اص اإلاسخص لهم 

  .إلؼاو جسخيص أمين الخـظ في ممازطت وؼاغ الخـظ أو  خصه أو حعليله مً كص  الهي ت 

  .جلديم ػلب إلا الهي ت مً أمين الخـظ إللؼاو جسخيص في ممازطت وؼاغ الخـظ 

   إذا زأث الهي ت أن أمين الخـظ كد أخ–  
ا
 بالالامام الىظام أو لىائدت الخىـيريت.  -بؼي  جساي الهي ت جىهسيا

  أناا ذاث أهميت جىهسيت.  –بىاو علا أطع معلىلت  –أي خاٌ أخسي جسي الهي ت 

 إذا مازطدددذ اله
ا
 للـلدددسة )ألاولدددا( مدددً هدددري اإلاددداتة، ؿي دددب علدددا مدددديس الصدددىدوق اإلاعفدددي ث عيدددين أمدددين خـدددظ بددددي  وؿلدددا

ا
ي دددت أيدددا مدددً صدددالخياخاا وؿلدددا

لخعليمددداث الهي دددت، همدددا يخعدددين علدددا مدددديس الصدددىدوق وأمدددين الخـدددظ اإلاعدددصوٌ الخعددداون بؼدددي  وامددد  مدددً أجددد  اإلاظددداعدة علدددا حظدددهي  الىلددد  الظدددلع 

( يىمدا ألاولددا مدً حعيددين أمدين الخـددظ الصددي ، وي دب علددا أمدين الخـددظ اإلاعدصوٌ أن يىلدد ، 60خـدظ الصدددي  وذلدً خددالٌ الدد)للمظد ولياث إلدا أمددين ال

 لخلديس الهي ت اإلادع، إلا أمين الخـظ الصدي  جميع العلىت اإلاسجصؼت بصىدوق رطدثماز ذي العال
ا
 كت. خيثما وان ذلً طسوزيا ومىاطصا ووؿلا

 

 معدؽاس الاظدثماس: . 14

 ال يىجد. 

 

 املىصع: . 15

 ال يىجد. 

 

 : القاهىوياملحاظب . 16

 اظم املحاظب القاهىوي:ؤ. 

 (91جسخيص زكم ) ال ساش ي وػسواي مداطصىن ومساجعىن كاهىهيىن 

 

 العىىان املسجل وعىىان العمُل للمحاظب القاهىوي ب. 

 اإلاملىت العسبيت الظعىتيت 8206ص ب  14482السياض 

 966-11-874-8600، ؿاهع: 966-11-874-8500هاجف: 
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 ج. ألادواس ألاظاظُت واملعؤولُاث للمحاظب القاهىوي: 

  .يعين اإلاداطب اللاهىوأ مً كص  مديس الصىدوق وذلً للليام بعمليت اإلاساجعت 

 ( أػدهس كصد  ناايدت طدديخه اإلااليدت، ؿي دب فدي هدد9إذا مطد ك علدا جؤطد ع الصددىدوق العدام مددة جصيدد علددا ) ري الخالدت الليدام بعمليدت اإلاساجعددت

 .  بناايت العام ألاٌو

 ( أػهس أو أك  كصد  ناايدت طديخه اإلااليدت، ؿي دىش فدي هدري الخالدت  الليدام بعمليدت اإلاساجعدت فدي 9إذا مط ك علا جؤط ع الصىدوق العام مدة )

 ناايت الظىت اإلااليت التي جل اا. 

 

 معلىماث ؤخشي: . 17

إن العُاظــاث ولاحــشاءاث التــي ظــخدبع ملعالجــت حعــاسض ملصــالح وؤي حعــاسض مصــالح محخمــل و/ ؤو فعلــى ظــِخم جقــذًم عىــذ ػلبهــا مــً قبــل ؤ. 

 الجمهىس ؤو ؤي حهت سظمُت دون مقابل. 

 

 املخعلقت بها:  الخاصت واملعلىماث العمىالثؼشح ظُاظت مذًش الصىذوق بؽإن الخخفُظاث ب. 

يلددس العميدد  ويىاؿددم علددا أهدده ي ددىش للؼددسهت الدددخٌى فددي جسج صدداث العمىلددت ال اصددت، بديدد  جدصدد  بمىجصدده الؼددسهت مددً وطدديؽ علددا طددلع وخدددماث 

إطاؿيت إلا خدماث جىـير الصـلاث ملاب  العمىلت اإلادؿىعت علا الصـلاث اإلاىجهت مً خالٌ ذلً الىطيؽ وفي هري الخالدت يخعدين علدا الؼدسهت 

 لي: الخؤهد مما ي

  .أن يلدم الىطيؽ اإلاعفي إلا الؼسهت خدمت الخىـير بؤؿظ  الؼسوغ 

  الؼسهت. أن الظلع أو ال دماث التي جدص  عل اا الؼسهت يمىً اعخصازها بدزجت معلىلت إلاصالخت عمالو 

 ئمت.أن مصلؽ أي زطىم أو عمىلت يخم تؿعها إلا ملدم الظلع أو ال دماث هى مصلؽ معلٌى بالىظس إلا الظسوؾ اللا 

  

بت )إن وحذث(:   ج. املعلىماث املخعلقت بالضماة و/ ؤو الظٍش

 الصاتزة عً هي ت الصواة و الدخ    الخىـيريت لظسيصت الليمت ط خم جؼصيم طسيصت الليمت اإلاظاؿت خظب الالئدت 

 

 معلىماث وجفاصُل احخماع مالهي الىحذاث: د. 

  .ي ىش إلاديس الصىدوق الدعىي لعلد اجخمامل إلااليأ الىخداث بمصاتزة مىه 

 ( ٌأيام مً حظلم ػلب هخابأ مً أمين الخـظ. 10يدعى مديس الصىدوق الجخمامل ماليأ الىخداث خال ) 

 ( ٌأيدددام مدددً حظدددلم ػلدددب هخدددابأ مدددً مالدددً أو أه دددر مدددً مددداليأ الىخدددداث الدددريً 10يددددعى مدددديس الصدددىدوق الجخمدددامل مددداليأ الىخدددداث خدددال )

علددا ألاكدد  مددً كيمددت وخددداث الصددىدوق، وي ددب علددا مددديس الصددىدوق، وي ددب علددا مددديس الصددىدوق  %25م خمعددين أو مىـددستيً  يمليددىن 

 ومرهسة اإلاعلىماث. الىص علا ذلً في ػسوغ وأخيام الصىدوق 

  ٌجيدددىن الددددعىة الجخمدددامل مددداليأ الىخدددداث بددداإلعالن عدددً ذلدددً فدددي اإلاىكدددع ؤلالىالاروودددأ إلادددديس الصدددىدوق واإلاىكدددع ؤلالىالاروودددأ للظدددىق، وبشزطدددا

 كصددد  21إػدددعاز هخدددابأ إلدددا جميدددع مددداليأ الىخدددداث وأمدددين الخـدددظ( كصددد  عؼدددسة أيدددام علدددا ألاكددد  مدددً رجخمدددامل وبمددددة ال جصيدددد عدددً )
ا
( يىمدددا

جخمددامل وي ددب أن يددددت ؤلاعددالن وؤلاػددعاز جددازي  رجخمددامل ومياهدده ووكخدده واللددسازاث اإلالالارخددت، وي ددب علددا مددديس الصددىدوق خدداٌ إزطدداٌ ر 

 إلا ماليأ الىخداث بعلد أي اجخمامل إلااليأ الىخداث إزطاٌ وك ت إلا الهي ت. 
ا
 إػعازا

 إال إذا خظسي عدت مدً مدال 
ا
% علدا ألاكد  مدً كيمدت وخدداث 25يأ الىخدداث يمليدىن م خمعدين ال ييىن اجخمامل ماليأ الىخداث صخيدا

 الصىدوق العام ما لم جددت ػسوغ وأخيام الصىدوق ومرهسة اإلاعلىماث وظصت أعلا. 

  ( أيدام. ويعدد 5الثاوأ بمدة ال جل  عً )إذا لم يظخىؾ الىصاب اإلاىضا في الـلسة الظابلت، ؿي ب علا مديس الصىدوق الدعىي الجخمامل

 أيا واهذ وظصت الىخداث اإلامثلت في رجخمامل.  رجخمامل
ا
 الثاوأ صخيدا

  .ي ىش لي  مالً وخداث حعيين و هي  له لخمثيله في اجخمامل ماليأ الىخداث 

  .ي ىش لي  مالً وخداث ذتاو بصىث واخد في اجخمامل ماليأ الىخداث عً و  وخدة يمخلىها وكذ رجخمامل 

  للظدىابؽ ي ىش علد اجخماعاث ماليأ الىخداث ور 
ا
ػالاران في مدداوالخاا والخصدىيذ علدا كسازاخادا بىاطدؼت وطدائ  الخلىيدت الخديثدت وؿلدا

 التي جظعها الهي ت. 

 

 لاحشاءاث املخبعت إلنهاء وجصفُت صىذوق الاظدثماس: هـ. 
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   إذا زػب مديس الصىدوق فدي إناداو الصدىدوق العدام، ؿي دب عليده إػدعاز الهي دت ومداليأ الىخدداث، هخابيدا بسػصخده فدي ذلدً كصد  مددة ال جلد

 مً الخازي  اإلاصمع إنااو الصىدوق العام ؿيه، تون ؤلاخالٌ بؼسوغ وأخيام الصىدوق ومرهسة اإلاعلىماث. 21عً )
ا
 ( يىما

  .إبالغ ألاػساؾ ذوو العالكت عً إنااو الصىدوق 

  .جصـيه جميع ألاطهم في الصىدوق 

  .حظىيت جميع اإلاعامالث الخابعت للصىدوق 

  .خرؾ أي معلىماث عً الصىدوق في مىكع مديس الصىدوق أو أي مىكع إلىالارووأ  خس همىكع جداٌو ومىكع هي ت الظىق اإلااليت 

  .جدىي  الىلد اإلااليأ الىخداث 

 ػالق خظاب الصىدوق الصىيأ والىطيؽ. إ 

 

 و. إحشاءاث الؽهاوي: 

 يمىً مساطلت مديس الصىدوق في خاٌ وجىت أي ػيىي علا العىىان اإلاىضا الخالي :

 ػسهت هظب اإلااليت الـسمل السئ س ي في مديىت السياض 

  0112698382هاجف  11372السياض  395737ص.ب. 

 info@kasbcapital.sa البريد  ؤلالىالارووأ

 920000757السكم اإلاىخد : 

تون ملاب  وفي خاٌ حعرز  ويخىؿس لدي مديس الصىدوق إجساواث خاصت بمعالجت الؼياوي و ي مخاخت في خاٌ ػلباا مً مديس الصىدوق بؤي وكذ

إتازة ػياوي اإلاظدثمسيً، هما  -، يدم إلاالً الىخدي إيدامل ػيىاي لدي هي ت الظىق اإلااليتيىم عم  30الىصٌى الي حظىيت أو لم يخم الست خالٌ 

 مً جازي  إيدامل الؼيىي لدي 90يدم إلاالً الىخدة إيدامل الؼيىي لدي لجىت الـص  في مىاشعاث ألاوزاق اإلااليت بعد مط ي مدة )
َ
( يىم جلىيميا

 .ش إيداعها لدي ال جىت كص  اهلظاو اإلادةالهي ت، إال إذا اخؼسث الهي ت ملدم الؼيىي ب ىا

 

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

 ليت. إن الجهت اللظائيت اإلاةخصت بالىظس في أي هصامل هاش ئ مً أو عً رطدثماز في صىاتيم رطدثماز  ي لجىت الـص  في مىاشعاث ألاوزاق اإلاا

 

 قائمت املعدىذاث املخاحت ملالهي الىحذاث: ح.

 حؼم  اللائمت علا اإلاظدىداث الخاليت: 

 مرهسة اإلاعلىماث 

  .ػسوغ وأخيام الصىدوق 

  .م  ص اإلاعلىماث السئ ظت 

 في مرهسة اإلاعلىماث )علد اإلاداطب اللاهىوأ، علد أمين الخـظ، علد ال جىت الؼسعيت، علىت أعظاو م لع ؤلاتازة(.  العلىت اإلاروىزة 

  .اللىائم اإلااليت إلاديس الصىدوق 

 

 غ. ملنُت ؤصىى الصىذوق: 

ي ىش أن ييدىن إلادديس الصدىدوق أو مدديس يخعهد مديس الصىدوق بؤن أصٌى صىدوق رطدثماز مملىهت إلااليأ الىخداث م خمعين )ملىيت مؼاعت(، وال 

مدديس الصىدوق مً الصاػً أو أمين الخـظ مً الصاػً أو ملدم  اإلاؼدىزة أو اإلادىشمل أي مصد خت فدي أصدٌى الصدىدوق أو أي مؼالصدت ؿ ادا، إال إذا ودان 

اإلاىشمل ماليا لىخداث الصىدوق، وذلً في  الصىدوق أو مديس الصىدوق مً الصاػً أو  أمين الخـظ أو أمين الخـظ مً الصاػً أو ملدم اإلاؼىزة أو 

 باددددري اإلاؼالصدددداث بمىجددددب أخيددددام الئدددددت صددددىاتيم رطدددددثماز وأؿصددددا عناددددا فددددي ػددددسوغ وأخيددددام الصددددىدوق )ومددددرهسة 
ا
خدددددوت ملىيخدددده، أو وددددان مظددددمىخا

 اإلاعلىماث وذلً ؿيما يخعلم بالصىدوق العام(. 

 

 –بؽــهل معقــىى  –ي. ؤي معلىمـت ؤخــشي معشوفـتل ؤو ًيبنــي ؤن ٌعشفهـا مــذًش الصـىذوق ؤو مجلــغ إداسة الصـىذوق بؽــهل معقـىىل وقــذ ًؼلبهـا 

 مــالنى الىحــذاث الحــالُىن ؤو املحخملــىن ؤو معدؽــاسوهم املهىُــىنل ؤو مــً املخىقــع ؤن جخظــمىاه مــزلشة املعلىمــاث التــي ظــِخخز قــشاس الاظــدثماس 

 بىاء علُه: 

 ال يىجد. 

 

mailto:info@kasbcapital.sa
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 فاءاث مً قُىد الئحت صىادًق الاظدثماس وافقذ عليها هُئت العىق املالُت ما عذا التي رلشث في ظُاظاث الاظدثماس ومماسظاجه. ك. إع

 لم يدص  ولم يؼلب مديس الصىدوق أي إعـاواث مً الئدت صىاتيم رطدثماز. 

 

ذ املشج  بؼت بإي ؤصىى للصىذوق العام الزي ًذًشه: ى. ظُاظاث مذًش الصىذوق فُما ًخعلق بحقىق الخصٍى

  مً الئدت صىاتيم رطدثماز الصاتزة عً هي ت الظىق اإلااليت  ما يلي: 53حظخىجب اإلااتة  

    صىدوق عام، الخصسؾ بما يدلم مصالا   ي ب علا مديس الصىدوق عىد ممازطت أو عدم ممازطت أي مً الخلىق اإلاسجصؼت بؤصٌى أي

  ماليأ الىخداث.

  لصىدوق عام يديسي أصٌى   ب علا مديس الصىدوق الليام بالخالي في ػؤن خلىق الخصىيذ )إن وجدث( اإلاسجصؼت بؤي ي  

  .وطع طياطت مىخىبت ؿيما يخعلم بدلىق الخصىيذ يعخمدها م لع إتازة الصىدوق  

   إلاا جلخظيه الظياطت اإلاىخىبت 
ا
كص  م لع إتازة الصىدوق، وخـظ  اإلاعخمدة مً  ممازطت خلىق الخصىيذ أو رمخىامل مً ممازطلاا وؿلا

  ممازطلاا وأطصاب ذلً. الخصىيذ أو رمخىامل عً   ج  وام  يىزم ممازطت خلىق 

   الظياطدداث اإلاخعللددت بدلددىق الخصددىيذ  عددً  ي ددب علددا مددديس الصددىدوق العددام ؤلاؿصدداح فددي مىكعدده ؤلالىالارووددأ ومىكددع الظددىق ؤلالىالارووددأ

 ؿيما يخعلم بي  صىدوق اطدثماز عام يديسي اإلادزجت، وذلً  العامت للؼسواث التي يدصعها في الجمعياث 

عددددددً .www.tadawul.com.saواإلاىكددددددع السطدددددمي للظدددددىق  www.kasbcapital.saؤلالىالاروودددددأ  همىكعدددددعلددددددا بشؿصددددداح  مددددددديس الصدددددىدوق خيددددد  طددددديلىم .

 الظياطاث اإلاخعللت بدلىق الخصىيذ التي يدصعها في الجمعياث العامت للؼسواث اإلادزجت. 

 

 م. إكساز مً مالً الىخداث: 

ادا وجدم للد كمذ/ كمىا بلساوة الؼسوغ وألاخيام ومرهسة اإلاعلىماث واإلاالخم ال اصت بالصىدوق وؿهم مدا جداو بادا واإلاىاؿلدت عل ادا وجدم الخصدٌى عل 

 ك ت مناا والخىكيع عل اا: الخصٌى علا و

 رطم: 

 الخازي :    الخىكيع:

 

 

 

 

http://www.tadawul.com.sa/
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 الزئيسة ملخص املػلىمات

للخىصَفاث صىذوق لعب  

KASB Dividend Fund 

ُت( ـام إظدثماسي  اظهم )صىذوق   مفخىح مخىافق مق الضىابغ الشـش
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 ملخص الصىذوق 

اى العفىدي ـملت الصىذوق   الٍش

 مشجفق اإلاخاظشة دسحت اإلاخاظشة

 مؤشش لعب للخىصَفاث اإلاؤشش ؤلاسشادي

اى  5000 الحذ ألادوى لالشتراك  ٍس

اى  2500 الحذ ألادوى لالشتراك ؤلاضافي  ٍس

اى  5000 الحذ ألادوى لالظترداد  ٍس
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 الاسخثمار:املػلىمات الزئيسية حىل صىذوق  ( أ)

 

 اسم صىذوق الاسخثمار: .1

 اظدثماسي ـام مفخىح( اظهم صىذوق ) KASB Dividend Fund صىذوق لعب للخىصَفاث

 مىجش ألاهذاف الاسخثمارية للصىذوق: .2

ل مً ” صىذوق لعب للخىصَفاث“ خالى هى صىذوق اظدثماسي مفخىح،يهذف إلى جىصَق اسباح ـلى اإلاشترلين  و جىمُت أمىالهم ـلى اإلاذي العٍى

ى أن الاظدثماس بشهل سئِس ي في أظهم الششماث العفىدًت والخلُجُت اإلاىصـت لألسباح و اإلاذسحت في ظىق ألاظهم العفىدًت والاظىاق الخلُجُت ـل

ُت الخابفت لششلت لعب اإلاالُت،لما قذ ٌعتهذف مذًش الصىذوق اظدثما ُت اإلاحذدة مً قبل الهُئت الشـش س جهىن مخىافقت مق الضىابغ الشـش

ععى هزا الصىذوق إلى جىصَق  % مً ألاسباح التي جىصـها 100العُىلت الفائضت )الىقذًت( في ـملُاث أو صىادًق اإلاشابحت اإلاخذهُت اإلاخاظش. َو

 لل
ً
لت ألاحل ًمنً خاللها أن ًخفاوث ظفش وحذة الصىذوق.  وهؽشا خزبزب أو الششماث اإلاعدثمش بها باإلضافت إلى جحقُق ـىائذ إًجابُت خالى مذة ظٍى

ً الز  واإلاشجبغ بأداء أظىاق ألاظهم فئن الصىذوق ٌفخبر مً فئت الاظدثماساث ـالُت اإلاخاظش، وهى مصمم للمعدثمٍش
ً
ًً ًشغبىن الخقلب اإلاشجفق وعبُا

ل ألاحل. اإلاؤشش ؤلاسشادي للصىذوق هى مؤشش لعب للخىصَفاث اإلاخىافقت مق أحهام ا فتفي الحصىى ـلى دخل مً خالى إظدثماس ظٍى  لشَش

 

 مىجش سياسات اسخثمار الصىذوق وممارساثه:  .3

 ( ٌعدثمش الصىذوق في ألاظهم بشهل أظاس ي.1)

 والتي جىصؿ أسباح ـلى معاهميها. والخلُجُت( ظخترلض إظدثماساث الصىذوق في أظهم الششماث اإلاذسحت في ظىق ألاظهم العفىدًت 2)

ق البحث لذًه وألاهؽمت ؤلاحصائُت واإلافلىماج3ُ) ت ( ظُفخمذ مذًش الصىذوق ـىذ اخخُاسه لألظهم ـلى الخحلُالث ألاظاظُت لألظهم مً خالى فٍش

 ؤلالنتروهُت اإلاخاحت لذًه. 

قذًشه اإلاعلق، و رلو ألغشاض ( باإلضافت إلى اظدثماس الصىذوق ألاظاس ي في أظهم الششماث راث الخىصَفاث، فقذ ٌفمذ مذًش الصىذوق وحعب ج4)

ش وإن ماهذ إداسة العُىله، إلى اظدثماس الفائض الىقذي و /او الاحخفاػ بجضء او مل ظُىلت الصىذوق في ـملُاث أو صىادًق اإلاشابحت اإلاخذهُت اإلاخاظ

ا ـً رلو فلً ٌعدثمش الصىذوق في أًت مذاسة مً قبل مذًش الصىذوق هفعه. وؤلاظدثماس في صىادًق ؤلاظدثماس اإلاخىافقت مق أهذاف الصىذوق. ـذ

 أوساق مالُت أخشي.

ُت. و 5) ُت اإلاحذةة مً قبل الهُئت الشـش ُت بخحذًذ ألاظهم ( حمُق اظدثماساث الصىذوق ظخهىن وفق الضىابغ الشـش ظخقىم الهُئت الشـش

ُت الخلُجُتالعفىدًت و  قت اإلاعبقت ـلى أًت اظدثماساث أخشي مثل اإلاشابحاث ، لما ظُقىم مذًش الصىذوق بأخز اإلاىافاإلاخىافقت مق الضىابغ الشـش

ت.  ُت.والصىادًق ؤلاظدثماٍس  ولً ًحخفؾ الصىذوق بأًت أوساق مالُت ًدبين ـذم جىافقها مق الضىابغ الشـش

 ووَحَذ مذًش الصىذوق أن الفائذ اإلاخىقق مً الفشصت6)
ً
ت ظاهحت في ألاظهم التي جىصؿ اسباحا ت ظُهىن أـلى  ( في حالت وحىد فشص اظدثماٍس الاظدثماٍس

ل بما ال ًخجاوص  ل، فئن الصىذوق قذ ًلجأ إلى الخمٍى % مً إحمالي صافـي أصىى الصىذوق، بفذ اإلاىافقت مً قبل مجلغ إداسة 10مً جهلفت الخمٍى

ُت.  الصىذوق، وبما ًخىافق مق الضىابغ الشـش

 .ُجُتوالخل( جقخصش اظدثماساث الصىذوق في ظىق ألاظهم العفىدًت 7)      

ذ ـً (  ًحق 8) ُت ووفق ما 10إلاذًش الصىذوق اظدثماس ماال ًٍض % مً صافي أصىى الصىذوق في صىادًق ممازلت بما ًخىافق مق الضىابغ الشـش

ذ ـً   % مً صافي قُمت أصىى الصىذوق الزي جم جملو وحذاجه.10ًقشسه اإلاذًش ـلى أن ال جٍض

 حعخخذم مشخقاث أوساق مالُت.( لً ٌعدثمش الصىذوق في ظىق أو أظىاق مالُت 9)
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% مً ألاسباح اإلاعخلمت ـلى مالهي الىحذاث في الصىذوق ًىم الخىصَق مشجان في العىت ورلو خالى خمعت اًام 100ويهذف الصىذوق إلى جىصَق وعبت 

ل و الخىبش مً مل ـام ـلى ان جهىن احقُت الخىصَفاث ـلى حاملي الىحذاث في الصىذوق  في اوى ًىم جقُُم في مل مً شهشي ـمل مً نهاًت شهش ابٍش

ل( والخىبش )لخىصَفاث شهش الخىبش(, باالضافت الى اشتراط ان ًهىن اإلاشترك اًضا مخىاحذا في الصىذوق ًىم الخ ل )لخىصَفاث شهش ابٍش ىصَق ابٍش

لت ألاحل ًمنً خاللها أن ًخفاوث ظفش  ل الاسباح.باإلضافت إلى جحقُق ـىائذ إًجابُت خالى مذة ظٍى وحذة الصىذوق.  ورلو مً خالى وجحٍى

 ـلى معاهميها و اإلاذسحت في العىق العفىدي والاظىاق ا
ً
لخلُجُت الاظدثماس فقغ في أظهم الششماث العفىدًت والاظىاق الخلُجُت التي جىصؿ اسباحا

ق اهخقاء وش قت وشعت ورلو ـً ظٍش ُت. ظُقىم مذًش الصىذوق بئداسجه بعٍش شاء  أظهم الششماث التي جىصؿ وجهىن مخىافقت مق الضىابغ الشـش

 ـلى معاهميها وجىصَق أصىله بحعب العُاظت التي ًشاها مىاظبت لخحقُق أهذاف الصىذوق. لما يهذ
ً
 او اإلاخىقق لها أن جىصؿ اسباحا

ً
ف اسباحا

 الصىذوق إلى جحقُق اسباح سأظمالُت.

منً الاظالؿ ـلى اداء اإلاؤشش فـي اإلاىقق وظِخم جقىم  أداء الصىذوق ظُهىن مً خالى اإلاقاسهت مق اإلاؤشش ؤلاسشادي )مؤشش لعب للخىصَفاث(، ٍو

 .www.kasbcapital.saؤلالنترووي لششلت لعب اإلاالُت 

 واإلاشجبغ بأداء أظىاق ألاظهم فئن الصىذوق ٌفخبر مً فئت الاظدثماساث ـالُت اإلاخاظش، وهى م
ً
 للخزبزب أو الخقلب اإلاشجفق وعبُا

ً
صمم وهؽشا

ل ألاحل والحصىى ـلى دخل.  ً الزًً ًشغبىن في الاظدثماس ظٍى  للمعدثمٍش

 

 املخاطز املزثبطة باالسخثمارات في صىذوق الاسخثمار: .4

قائمت للمخاظش الشئِعُت اإلاحخملت اإلاشجبعت باالظدثماس في صىذوق الاظدثماس، واإلاخاظش اإلافشض لها صىذوق الاظدثماس وأي ؼشوف مً فُما ًلي، 

ائذاجه:  اإلاحخمل أن جؤزش في صافي قُمت أصىى الصىذوق ـو

 مخاطز السىق 

  مــً الاظــدثماساث راث اإلاخــاظش اإلاشجففــت وبالخــالي قــذ جخفــشض اظــدثماساث الصــىذوق ًجــب أن ٌفلــم اإلاشــترك أن الاظــدثماس فــي ظــىق ألاوساق اإلاالُــت بشــهل ـــام ٌفخبــر

 هدُجــت مخــاظش العــىق مثــل الخقلــب فــي أظــفاس ألاظــهم أو العــىق بشــهل ـــام، إال أن ظُاظــت مــذًش الصــىذوق  ــي الخقلُــل مــً جلــو اإلاخــاظش ـــً 
ً
ــق الخىصَــق ظـلبا ظٍش

. الخلُجُتو  اإلاىاظب ألوصان اصىى الصىذوق في ألاظهم العفىدًت
ً
 التي جىصؿ اسباحا

 

 املخاطز املزثبطة بالضىابط الشزغية

  ُت ججفـــل الاظـــدثماس فقـــغ فـــي ألاظـــهم العـــفىدًت  بفئـــت مفُىـــت مـــً الشـــشماث  دون  والخلُجُـــتإن ظبُفـــت اظـــدثماساث الصـــىذوق الشــــش
ً
، محـــذودا

ً
التـــي جـــىصؿ اسباحـــا

ُت وقـذ ًيـخ  غيرها. مما ًحذ مـً جىصَـق أصـىى الصـىذوق بشـهل أوظـق. وبمـا أ ن مـذًش الصـىذوق ًقـىم بمشاحفـت جىافـق الشـشماث اإلاعـدثمش بهـا مـق الضـىابغ الشــش

ُت، وبالخـالي امهاهُـت الـخخل  مـً جلـو الشـشماث  بأظـفاس غيــر ــً رلـو حيُيـر وضـق بفـض أظـهم الشـشماث مــً أظـهم مخىافقـت إلـى غيـر مخىافقـت مـق الضـىابغ الشـــش

ُت فقغ.مىاظبت. لزلو اإلاخاظش اإلاشجبعت بترليز   ؤلاظدثماساث في الششماث اإلاخىافقت مق الضىابغ الشـش

 

 مخاطز الحغير في أسػار الصزف:

 ادة أو الىق  هدُجت للخيير في أظفاس الص  شف.إرا ماهذ دففاث ششاء الىحذاث بفملت غير ـملت الصىذوق فئن اظدثماساث اإلاشترك قذ جخأزش بالٍض

  مهـا اى العفىدي، إال أن بفض اظدثماساث الصىذوق ًخم جقٍى لـزلو فـئن اظـدثماساث اإلاشـترلين قـذ  بـالفمالث الخلُجُـتـلى الشغم مً أن ـملت الصىذوق  ي الٍش

ادة أو الىق  هدُجت للخيير في أظفاس الصشف.  جخأزش بالٍض

  لما هى مىضح في أهذاف الصىذوق. لزا فئن جلو الاظدثماساث التي ظخقىم بفمـالث مخخلفـت وبالخـالي  باألظهم الخلُجُتًدُح الصىذوق حضء مً أصىله لإلظدثماس

ادة أو الىق  هدُجت للخيير في أظفاسالصشف.  قذ جخأزش بالٍض
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 مخاطز التركيز(

الـت. لـزلو فقـذ جخفـشض اظـدثماساث الصـىذوق إلاخـاظش مفُىـت أو قعـاؿ واحـذ حعـب الح ًخضق الاظدثماس في الصىذوق إلاخاظش الترليز ، حُث ًهـىن الترليـز ـلـى شـشماث

و الفئـــت مـــً ألاظـــهم هاججـــت ــــً جشلـــض ؤلاظـــدثماساث فـــي الشـــشماث راث الخىصَفـــاث اإلاشجففـــت والتـــي قـــذ حفـــشض أداء الصـــىذوق للخقلبـــاث الحـــادة هدُجـــت أي حيُيـــراث فـــي جلـــ

 وبالخالي جؤزش ـلى الصىذوق بشهل ظلبي. 

 

 

 املخاطز الائحماهية

لشـشوط اإلاخفـق ـليهـا ئخماهُت  ي جلو التي جخفلق باحخماى أن ًخفق أي مً الجهاث اإلاخفاقذ مفها في الىفـاء بالتزاماجـه الخفاقذًـت مـق  مـذًش الصـىذوق وفقـا لاإلاخاظش الا 

الاظـــدثماس فـــي ـملُـــاث اإلاشابحـــت  بُنهمـــا. و جىعبـــق هـــزه اإلاخـــاظش ـلـــى الصـــىذوق فـــي حالـــت إًـــذاؿ أمـــىاى )بصـــفت وداأـــق أو مـــا فـــي حنمهـــا( لـــذي ظـــشف زالـــث، أو مـــً خـــالى

 اإلاخخلفت.

 

 املخاطز اللاهىهية للشزكات املسخثمز بها

حت الاظـــدثماس مفشضـــت لفـــشض إحـــشاءاث قاهىهُـــت ـليهـــا مـــً قبـــل العـــلعاث ا لحهىمُـــت صـــىادًق الاظـــدثماس مفشضـــت للمخـــاظش القاهىهُـــت حُـــث أن أي شـــشلت ضـــمً شـــٍش

أي جأزير هاحم ـً أي قضُت مق الييـر ًمنـً أن ًـؤزش ـلـى العـالمت اإلاالُـت ألي شـشلت مـً الشـشماث اإلاعـدثمش فيهـا، و بالخـالي اإلاخخصت بالخىؽُم وؤلاششاف والشقابت ـليها. 

 ًمنً أن ًؤزش ـلى قُمت الاظدثماساث التي ٌعدثمشها الصىذوق في جلو الششلت.

 

 املخاطز املحػللة بػذم صحة البياهات

 فعـــىف ًقـــىم مـــذًش  ظـــهم الشـــشماث العـــفىدًت والخلُجُـــتابمـــا أن الصـــىذوق ٌعـــدثمش بشـــهل سئِســـ ي فـــي 
ً
 مىخؽمـــه او ًخىقـــق أن جـــىصؿ اسباحـــا

ً
اإلاذسحـــت التـــي جـــىصؿ اسباحـــا

ً و رلو بشهل مفقىى. إال اهه جىحذ مخاظشة في حاى إـعاء مفلىمت غ يـر حـحُحت أو إخفـاء الصىذوق بفح  وششاث ؤلاصذاساث و القىائم اإلاالُت اإلاخاحت للمعدثمٍش

 ًمنـً أن ًـؤزش أو إهماى 
ً
ا  إظـدثماٍس

ً
ش الذوسٍت و وششاث ؤلاصذاس قذ جؤدي إلى إجخار مذًش الصـىذوق قـشاسا ت ـً العهم في الخقاٍس ـلـى أداء الصـىذوق  ألًت مفلىمت حىهٍش

 بشهل ظلبي.

 

 مخاطز اكحصادًة وسياسية:

صـفب ـلـى مـذًش الصـىذوق الخيبـؤ بهـا أو الـخخل  منهـا. و ـي خاصـت بمخـاظش الخيُيـر فـي  قذ جخأزش أظىاق اإلااى بؽشوف اقخصادًت ـامت أو ؼشوف ظُاظُت في اإلاىعقت، ٍو

 ألاوضاؿ ؤلاقخصادًت أو العُاظُت  في اإلاىاظق التي يهذف الصىذوق إلى ؤلاظدثماس بأظىاقها والتي قذ جؤزش ـلى الصىذوق بشهل ظلبي

 

 مخاطز الشزكات الصغيرة

ة، فقذ ًخفشض إلاخاظش مخفلقت باهخفاض مفذى ظُىلت الخذاوى ـلى ألاظهم منها مقاسهت بأظهم الشـشماث النبـري في حاى اظدثماس الصىذوق في أظهم الششماث الصيير 

 لصــيش لجمهــا وبالخــالي ًــؤزش رلــو فــي بفــض ألاحُــان ـلــى الصــىذوق بشــهل ظــلبي بعــبب الخزبــزب فــي ظــفش ألاظــهم
ً
 هؽــشا

ً
 ألقــر جقلبــا

ً
أو اهخفــاض ألجــام  وأظــفاسها أًضــا

ظـدثماس ما أن اإلافلىماث اإلاخاحت ـً الشـشماث الصـيشي فـي اليالـب لِعـذ بـىفغ التجـم اإلاخـىفش للشـشماث النبـري، وهـزا ًـؤزش ـلـى ـملُـت اجخـار قـشاس ؤلا الخذاوى ـليها. ل

 لفذم جىفش اإلافلىماث بشهل ألبر.
ً
 بشهل دقُق هؽشا

 

 

 مخاطز أسػار الفائذة :
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ت للخيُيــر فــي أظــفاس الفائــذة. ولــزا فــئن قُمــت ألاوساق اإلاالُــت وأظــهم الشــشماث ًمنــً أن جخــأزش بشــهل إًجــا ي أو  ــي اإلاخــاظش الىاججــت ـــً جقلــب قُمــت ألادواث اإلاالُــت هدُجــ

 ظلبي بخقلباث أظفاس الفائذة.

 

 

 مخاطز السيىلة :

لت الهافُت للىفاء بالتزاماجـه الخفاقذًـت، خعش العُىلت هى خعش جنبذ صىذوق ؤلاظدثماس خعاسة مالُت هدُجت اضعشاس مذًش الصىذوق لدعُِل ؤلاظدثماساث لخأمين العُى 

 أو هدُجت لإلظدثماس في أظىاق أو أظهم ششماث مىخفضت العُىلت.

 

 مخاطز الحللبات املححملة في سىق ألاسهم :

ألاظـــهم بعبُفتهـــا حفخبـــر  ٌعـــدثنش الصـــىذوق بصـــىسة أظاظـــُت فـــي ألاظـــهم اإلاخذاولـــت والتـــي جخفـــشض إلاخـــاظش الخزبـــزب العـــفشي ومخـــاظش العـــىق، حُـــث أن ؤلاظـــدثماساث فـــي

صـىذوق بهـزا الهبـىط أو اظدثماساث ـالُت اإلاخـاظش إلـى حاهـب إمهاهُـت حـذور هبـىط مفـايم فـي قُمتهـا واحخمـاى خعـاسة حـضء مـً سأط اإلاـاى. وبالخـالي ًخـأزش ظـفش وحـذة ال

.
ً
 الخزبزب ظلبا

 

 مخاطز إلاغحماد غلى مىظفي مذًز الصىذوق :

، إضـافت إلـى ـىامـل أخـشي. وال ًمنـً إـعـاء ق بذسحت لبيرة ـلى مهاساث وخبراث اإلاىؼفين اإلاحترفين الفاملين لذي مذًش الصىذو  ٌفخمذ هجاح اظدثماس أصىى الصىذوق 

 إًجا ي.ذوق بشهل ظلبي أو أي جألُذ بشأن اظخمشاس أي مً هؤالء اإلاىؼفين في وؼُفخه الحالُت أو في الفمل لذي مذًش الصىذوق. وبالخالي قذ ًؤزش رلو ـلى أداء الصى

 

 مخاطز ثضارب املصالح :

ت. وقــذ جيشــأ هىــاك حــاالث جخضــاسب فيهــا مصــالح مــذًش ا ــت مــً ألاوشــعت التــي جخضــمً اظــدثماساث مالُــت وخــذماث اظدشــاٍس لصــىذوق مــق ًــضاوى مــذًش الصــىذوق مجمـى

أي جضـــاسب فــــي اإلاصـــالح إلاـــا ًحقـــق مصـــلحت مــــالك مصـــالح الصـــىذوق. وظـــُقىم مـــذًش الصـــىذوق باإلفصــــاح ــــً أي جضـــاسب إن وحـــذ لمـــا أهــــه ظـــِبزى حهـــذه إلافالجـــت 

 الىحذاث.

 

صذر :
ُ
 املخاطز املحػللة بامل

مه، وبالخالي الخأزير بشـهل ظـلبي و ي مخاظش الخيُير في ألاوضاؿ اإلاالُت للُمصذس هدُجت لخييراث في ؤلاداسة أو اإلاىخجاث والخذماث مما قذ ًؤدي إلى اهخفاض في قُمت أظه

صذس.ـلى ظفش وحذة الصىذوق 
ُ
 اإلاعدثمش في أظهم اإلا

 

 املخاطز املحػللة باألهظمة واللىائح :

 ل هزا الصىذوق.قذ ًيخ  اجخار بفض ؤلاحشاءاث التي قذ جؤزش بحاى مً ألاحىاى ـلى أداء الصىذوق في حاى حيُير ألاهؽمت واللىائح الحالُت واإلافخمذة لفم

 

 مخاطز الػائذ :

خل ـلــى مـالك الىحــذاث  بــىفغ اليعـب العــابقت بعـبب الخييــراث فــي ظُاظـت جــىصؿ ألاسبـاح فــي الشــشماث التـي ٌعــدثمش فيهــا قـذ الٌعــخعُق الصـىذوق مىاصــلت جىصَــق الـذ

 الصىذوق.

 

 مخاطز الحلىية :

حضأــي أو للــي  ٌفخمــذ مــذًش الصــىذوق فــي إداسة الصــىذوق وحفــؾ أصــىى الفمــالء ـلــى اظــخخذام الخقىُــت مــً خــالى أهؽمــت اإلافلىمــاث لذًــه والتــي قــذ جخفــشض ألي ـعــل

 ي.خاسج ـً إسادة مذًش الصىذوق مق وحىد أهؽمت الحماًت. وبالخالي قذ ًؤدي رلو إلى جأخير في بفض ـملُاث مذًش الصىذوق والخأزير بشهل ظلب

 

 مخاطز الضزيبة والشكاة :
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ــل بُت مترجبـه ـلــى ؤلاشـتراك فــي أو الخملـو أو ؤلاظـترداد أو الخحٍى ت فـي البلــذان التـي ًحملــىن  قـذ ًخحمـل مــالهى الىحـذاث ضزــاس ضـٍش أو بُـق وحــذاث بمىحـب القـىاهين العــاٍس

بت إن وحــذ  خحمــل  مــالهى الىحــذاث معــؤولُت دفــق الضــٍش . ٍو
ً
 مخخــاسا

ً
ث ـلــى اظــدثماسافهم فـــي حيعــُتها أو سخصــت ؤلاقامــت فيهــا أو حفخبــر محــل إقامــت ـادًــت لهــم أو مىظىــا

ادة في سأط اإلااى الىاشئت ـنه  بت القُمـت اإلاضـافت حعـب الالئحـت الصىذوق أو ـلى أي ٍص ت ـلى مـالهي الىحـذاث. ظـِخم جعبُـق ضـٍش ا.لما أن دفق الضماة معؤولُت حصٍش

بت القُمت   الصادسة ـً هُئت الضماة و الذخل   الخىفُزًت لضٍش

 

 مخاطز املحابػة :

ـــ لـــى الـــشغم مـــً رلـــو فـــئن قـــذسة الصـــىذوق ـلـــى أداء رلـــو مـــشجبغ ٌعـــعى الصـــىذوق إلـــى جىصَـــق أسبـــاح ـلـــى اإلاشـــترلين وجحقُـــق أسبُـــاح سأظـــمالُت ـلـــى اإلاـــذي العٍى ل، ـو

ا جخــــأزش بفــــذة ـىامــــل منهــــا لجــــم الصــــىذوق وجشلُبخــــه وخبــــرة ومهــــاسة مــــذًش  ــــت والدشــــيُلُت التــــي ًخحملهــــا الصــــىذوق. جلــــو اإلاصــــاٍس ا ؤلاداٍس الصــــىذوق ولجــــم  باإلاصــــاٍس

ا التــــي قــــذ جــــؤزش ـلــــى قــــذسة مــــذًش الصــــىذوق فــــي جحقُــــق أداء مقــــاسب ألداء مؤشــــش ؤلاشــــتراماث وؤلاظــــترداداث. وبالخــــالي ًمنــــً أن ًــــؤدي رلــــو إلــــى اسجفــــا ؿ لجــــم اإلاصــــاٍس

 اظترشادي ًحخىي ـلى هفغ ألاظهم التي ًحخىيها الصىذوق.

 

 لذي بىو محلي ٌعىق أو ًبُق ألاوساق اإلاالُت أو جابق لصىذوق 
ً
ؤلاظدثماس، وإن ظبُفت اظدثماس اإلاشترك و شهل ـام فئن اظدثماس اإلاشترك في الصىذوق ال ٌفذ إًذاـا

الصىذوق ال ًقذم في الصىذوق جهىن باإلاشاسلت، أي أن جحقُق ألاسباح أوجحمل الخعائش ظخهىن حعب وعبت مشاسلت مل مشترك في الصىذوق.وبىاًء ـلُه فئن مذًش 

ت. ولـً جهىن هىاك أي ضماهاث بح صىى اإلاشخـشلين ــلى مباليهم ألاصلـُت اإلاعدثمشة ـىـذ الاظخـشداد أو أي ضماهاث بأن الصىذوق ظىف ًحقق أهذافه الاظدثماٍس

ــــهاء الصىذوق.  ــىذ إهـــ

 

 

 ملا ورد في مذكزة املػلىمات: .5
ً
 البياهات السابلة املحػللة بأداء صىذوق الاسخثمار وفلا

 الػائذ الكلي -1

 مىز الخاظِغ خمغ ظىىاث زالر ظىىاث ظىت اإلاذة

 %25.70- %0.00 %27.50- %9.50- الصىذوق 

 %26.22- %0.00 %20.56- %7.60- اإلاؤشش

 

 اجمالي الػائذات السىىية-2

 2017 2016 2015 2014 اإلاذة

 %9.50- %4.24- %4.00- %18.30- الصىذوق 

 

 ثاريخ ثىسيؼ الارباح-3

خ الخىصَق  جاٍس

1/5/2017 3/9/2017 

1/5/2016 1/9/2016 

3/5/2015 1/9/2016 
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 الخذمات والػمىالت:ملابل  ( ب)

  :ـــــخم دفــــق الشظـــــىم اإلاعــــخحقت 1.75جحدعــــب سظـــــىم الاداسة ـلــــى اظـــــاط رسووووىم الادارة ا مـــــً صــــافي اصـــــىى الصــــىذوق. ٍو إلاـــــذًش  بشـــــهل شــــهشي % ظــــىٍى

 الصىذوق.

 :ا جحعب بشهل ًىمي وجذفق بشهل س ق ظىىي  37,500% مً لجم الصىذوق وبحذ ادوى 0.04جحدعب الحفؾ وعبه  رسىم الحفظ اى ظىٍى  ٍس

 وظخقعــم الشظــىم جىاظــبُا ـلــى ـــذد  15,000: ظُحصــل اإلاحاظــب القــاهىوي ـلــى مبلــر مقعــىؿ قــذسه اجػوواب املحاسووق اللوواهىوي .
ً
ا ــاى ظــفىدي ظــىٍى ٍس

ا  .اًام العىه وجذفق ظىٍى

  وجذفق نهاًت مل ظىت مالُت للصىذوق.  18,750: بحذ اقص ى اغذاد املؤشز الاسترشاديمصاريف 
ً
 جحعب ًىمُا

ً
ا اى ظىٍى  ٍس

 :ــل ففلُــت ومباشــشة للصـىذوق خــالى العــىت )حعــب العــفش العــائذ فــي العــىق( و شــشط ان ال ًخجــاوص  مصواريف الحمىيوول ا جمٍى فــي حــاى وحــىد مصــاٍس

ل الصىذوق وعبت  ل. % مً صافي فُمت10جمٍى ُت ـلى الخمٍى  اصىله, و فذ اخز مىافقت اللجىت الشـش

 :ت قــذسها  مكافوواا اغضوواء اللاىووة الشووزغية ُت مجخمفــين ـلــى مهافــاه ظــىٍى ــاال وظــخىصؿ الشظــىم اإلاعــخحقت  10,000ظُحصــل اـضــاء اللجىــت الشـــش ٍس

ضاء اللجىت ال خم دفق الشظىم اإلاعخحقت اـل ُت ـلى الصىذوق بشهل جىاظبي ـلى اًام العىت, ٍو  س ق ظىىي.بشهل شـش

 :ت بقُمــت ) مكافووات اغضوواء مالالووة الادارة ضــاء مجلــغ اداسة الصــىذوق ـلــى الىحــى الخــالي: مهافــأة ظــىٍى ــاى( و ــي  20,000جهــىن اإلاهافــاث اإلاالُــت اـل ٍس

ت هم فــــي مجلــــغ اداسة لألـضــــاء اإلاعــــخقلين. لــــً ًخقالــــ ى أـضــــاء مجلــــغ اداسة الصــــىذوق مــــً اإلاــــىؼفين فــــي الشــــشلت اي مهافــــاث او بــــذالث هؽيــــر ـضــــٍى

ضــاء مجلــغ الاداسة اإلاعــخقلين مــ ــخم دفــق الشظــىم الففلُــت اـل ل الصــىذوق. جــىصؿ الشظــىم اإلاعــخحقت ـلــى الصــىذوق بشــهل جىاظــبي ـلــى اًــام العــىت, ٍو

 ظخت أشهش.

 :ا. وظخقعم الشظىم جىاظبُا ـلـى ــذد اًـام العـىت 7,500دفق مبلر مقعىؿ وقذسه  الزسىم الزكابية اى ظفىدي ظىٍى ـخم دفـق الشظـىم اإلاعـخحقت ٍس , ٍو

 شهش. 12مل 

 :ا لقـــاء وشـــش اإلافلىمـــاث ـلـــى مىقـــق جـــذاوى. وظخقعـــم  5,000دفـــق مبلـــر مقعـــىؿ وقـــذسه  رسوووىم وشوووز املػلىموووات غلوووى مىكوووؼ ثوووذاول ـــاى ظـــفىدي ظـــىٍى ٍس

خم دفق الشظىم اإلاعخحقت مل   شهش. 12الشظىم جىاظبُا ـلى ـذد اًام العىت, ٍو

  :بحذ أقص ى.1.75اك سظىم ؤلاشتر رسىم الاشتراك % 

  :30%  لحذ أقص ى ـىذ ؤلاظترداد في أي وقذ قبل مشوس 0.50رسىم الاسترداد املبكز .
ً
 أو إضافُا

ً
خ أي إشتراك ظىاًء مان أولُا  أو أقل مً جاٍس

ً
 ًىما

 :ا وسظىم الخفامل اإلاخفلقت بالبُق والششاء أو ؤلالخخاب في ألاظهم مصاريف الحػامل العـفىدًت وظـِخم ؤلافصـاح ــً  ًخحمل الصىذوق حمُق مصاٍس

ا في ملخ  ؤلافصاح اإلاالي في نهاًت العىت.  جلو اإلاصاٍس

 : بت القُمت اإلاضافت،  رسىم الضزيبة الليمة املضافة ا  ظِخم جعبُقها حعب الالئحت الخىفُزًت لضٍش لما ان حمُق الشظىم والاحفاب و اإلاصاٍس

بت القُمت اإلاضافت وظىف ًقىم مذًش الصىذوق بفملُت احدعاب وعبت  بمىحب الششوط و الاحهام الصىذوق  بت اإلاعخحقت  خاضفه لضٍش الضٍش

بت الى هُئت الضماة و الذخل   .وظذاد الضٍش

 :بيان حىل مكان وكيفية الحصىل غلى مػلىمات إضافية حىل صىذوق الاسخثمار ومسخىذاثه)ج( 

ق آلاحي: ٌعخعُق الفمُل الحصىى ـلى مفلىماث إضافُت حىى صىذوق الاظدثماس ومعدىذاجه  ـً ظٍش

  :اإلاىقق ؤلالنترووي إلاذًش الصىذوقwww.kasbcapital.sa . 

  ىىان مذًش الصىذوق وبُاهاث الاجصاى الخاصت به الاجصاى ـلى هاجا مذًش الصىذوق: لماهى مبين في الفقشة  .)د( اظم ـو

  :ذ ؤلالنترووي إلاذًش الصىذوق  . info@kasbcapital.saالاظخفعاس مً خالى البًر

 

http://www.kasbcapital.sa/
mailto:info@kasbcapital.sa
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 وبياهات الاثصال الخاصة به: وغىىان مذًز الصىذوق اسم )د( 

 :ششلت لعب اإلاالُت. اسم مذًز الصىذوق 

 :اض  غىىان مذًز الصىذوق اض  395737شاسؿ الفلُا الفام، ص.ب.  –الٍش  اإلاملنت الفشبُت العفىدًت. 11372الٍش

 :بياهات الاثصال الخاصة بمذًز الصىذوق 

 . 966-11-2110044هاجا:  -

 . 966-11-2110040فالغ:  -

 

 اسم وغىىان امين الحفظ وبياهات الاثصال الخاصة به:)هو( 

شة لألظىاق اإلاالُت ششلت معاهمت ظفىدًت مقفلت سأط اإلااى اإلاذفىؿ بالهامل  اى ظفىدي بترخُ  مً هُئت العىق اإلاالُت سقم  500ششلت الجٍض  07076-37ملُىن ٍس

خ ) خ بذء مماسظت الفمل في 22/07/2007بخاٍس اض  20438م .بُاهاث الاجصاى الخاصت: ص.ب. 05/04/2008( جاٍس  اإلاملنت الفشبُت العفىدًت هاجا 11455الٍش

 www.aljaziracapital.com.saاإلاىقق النترووي :  2256000 11 966+

 

 به:اسم وغىىان املىسع )إن وجذ( وبياهات الاثصال الخاصة )و( 

 ال ًىعبق.

 

 

 

 

http://www.aljaziracapital.com.sa/

