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 الخمذ هلل سب الهمملين والطالة والعال  نلى هبِىم مدمذ ونلى آله وصخبه ؤحمهين.

 

 الششوط وألاحكام
 لألظهم الخلُجُت صىذوق حذوي 

 بمىحب الئحت صىادًم الاظدثماس
ً
 غاما

ً
 صىذوق اظدثماس مفخىح مطشوح طشحا

 

 مذًش الصىذوق 

 

 حذوي لالظدثماس

 
 

خ إلاضذاس :جمٍس  

1428ٌ حممدي آلاخش 15  املىافم2007ًىهُى  30  

خ ٌ.1441 آلاخش حممدي 1/  2020 ًىمًش 26 الخهذًل  جمٍس  

مو املهمًير الششنُت املجمصة مً كبل لجىت الشكمبت الششنُت املهُىت للطىذوق.لألظهم الخلُجُت نلى ؤهه ضىذوق اظدثممس مخىافم ضىذوق حذوي جم انخممد   

لاخشي لالبدت ضىمدًم الاظدثممس، وجخػمً مهلىممث ومملت وواضخت  الىزمبمجخػو َزٍ الششوؽ ولاخيم  ومزهشة املهلىممث وملخظ املهلىممث الشبِعُت وومفت 

ومهذلت.وصخُدت وغير مػللت نً الطىذوق، وجيىن مدذزت   

 ًىصح ومفت املعدثمشون بلشاءة َزٍ الششوؽ ولاخيم  ومزهشة املهلىممث وملخظ املهلىممث الشبِعُت وومفت الىزمبم املخهللت بملطىذوق.

خ مىافلت َُئت العىق اململُت نلى جإظِغ الطىذوق وإضذاس الىخذاث   .َـ1428ضفش  21املىافم   2007ممسط  11جمٍس

 ؤوغ بً محمذ آل الشُخ

 

 الالتزام و املطابلت سئِغاملعدشاس اللاهىوي الػام و  

اد العذًشي   طاسق بً ٍص

 

 الػظى املىخذب والشئِغ الخىفُزي

خعب الخؿمب املشظل إلى َُئت العىق اململُت التي حهىغ إغمفت فئمث حذًذة  لألظهم الخلُجُتوؤخيم  ضىذوق حذوي  ششوؽ)َزٍ وسخت مدذزت مً 

خ  ( 26/1/2020 ٌ املىافم1/6/1441بخمٍس  

 صىذوق حذوي لألظهم الخلُجُت
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فاث  حػٍش

 

ً ول مجهم ؤًىمم وسدث في َزٍ الششوؽ ولاخيم : ىت كٍش ِّ  ًيىن للمطؿلخمث الخملُت املهموي املب

 ؛داسي واملهُىت ومملذًش إلا  إحش إط بي س ي الهشبُت العهىدًت املدذودة ششهتٌهني  إلاداسي"املذًش "

 هني املدمظب اللمهىوي للطىذوق والزي ٌهُىه مذًش الطىذوق؛ٌ "املحاظب اللاهىوي"

خ  2005-83-1حهني الالبدت التي جدمل هفغ الاظم والطمدسة مً كبل َُئت العىق اململُت بمىحب اللشاس سكم  "الئحت ألاشخاص املشخص لهم" -5-21بخمٍس

 ؛(حهذًالتهم مً وكذ آلخش)و  (  2005-6-28َـ )املىافم  1426

 ؛ؤًم  الهمل الشظمُت للعىق اململُت العهىدًتٌهني  ًىم الػمل""

خ 30العىق اململُت الطمدس بمملشظى  املليي سكم ) /هني هكم  ٌ"هظام العىق املالُت"   (؛مً وكذ آلخش َـ )وحهذًالجه 2/6/1424( وجمٍس

م وجشجب نلحهم التزاممث مدذدة نلى الىدى الىاسد في مزهشة املهلىممث والششوؽ ولاخيم  وحذاث الفئت )ؤ("“ 
ً
 .هي فئت مً الىخذاث جخّىٌ مملىحهم خلىك

م وجشجب نلحهم التزاممث مدذدة نلى الىدى الىاسد في مزهشة املهلىممث والششوؽ ولاخيم هي فئت وحذاث الفئت )ب(" "
ً
 .مً الىخذاث جخّىٌ مملىحهم خلىك

م وجشجب نلحهم التزاممث مدذدة نلى الىدى الىاسد في مزهشة املهلىممث والششوؽ ولاخيم . "وحذاث الفئت )ج("
ً
 هي فئت مً الىخذاث جخّىٌ مملىحهم خلىك

م وجشجب نلحهم التزاممث مدذدة نلى الىدى الىاسد في مزهشة املهلىممث والششوؽ ولاخيم . ("د"وحذاث الفئت )
ً
 هي فئت مً الىخذاث جخّىٌ مملىحهم خلىك

ررمت بين مملً الىخذاث ومذًش الطىذوق وجىظ نلى الاهني ح "حعاب فخحاجفاكُت 
ب
مملً الىخذاث ومذًش خيم ، وجىكم الهالكت بين لا ششوؽ والجفمكُت امل

 الطىذوق، وجىضح مم نلى ول مجهمم مً التزاممث ؤو معؤولُمث؛

  جفمكُتالاهني ح "ُل"اجفاكُت الػم
ب
خيم ، وجىكم الهالكت بين مملً الىخذاث ومذًش لا ششوؽ والررمت بين مملً الىخذاث ومذًش الطىذوق وجىظ نلى امل

 معؤولُمث؛الطىذوق، وجىضح مم نلى ول مجهمم مً التزاممث ؤو 

خٌى مً ؾشف الهُئت؛ُتعىق اململالحشير إلى َُئت "الهُئت"   ، وحشمل، ولمم ٌعمذ العُمق بزلً، ول لجىت ؤو لجىت فشنُت ؤو مىقف ؤو وهُل مب

ى شخظ واملهُىت هإمين الخفل للطىذوق  إحش إط بي س ي الهشبُت العهىدًت املدذودةششهت هني ٌ" ؤمين الحفظ" لاشخمص شخظ له بمىحب البدت مَو

 ؛تُاملشخظ لهم لللُم  بيشمؾمث خفل لاوساق اململ

 ؛الخلُجُتألظهم لضىذوق حذوي  ٌهني "الصىذوق"

 ٌهني مجلغ إداسة الطىذوق؛ "مجلغ الصىذوق"

 الجهت املىىؽ بهم إداسة الطىذوق؛ششهت حذوي لالظدثممس وهي ٌهني "مذًش الصىذوق" 

ت"  ًّ  ت الطمدسة بمىحب هكم  العىق اململُت؛حهني الالبدت الخىفُزًّ "الالئحت الخىفُز

لمسن به ؤداء الطىذوق؛"املؤشش املػُاسي"  ًب  ٌشير إلى املؤشش الزي 

 لالبدت ضىمدًم الاظدثممس؛"مزهشة املػلىماث" 
ً
 حهني مزهشة املهلىممث الطمدسة فُمم ًخهلم بؿشح وخذاث الطىذوق، وفلم
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  فحهم؛" ٌهني الؿشح لاولي لألوساق اململُت للجمهىس في العىق لاولُت بغشع الاشتران الطشح الػام ألاولي"

خ الطشح ألاولي"  خ ؾشح وخذاث الطىذوق لالشتران؛"جاٍس  ٌهني جمٍس

 "الاظدثماس" و"الاظدثماساث" و"ألاصىل" 
ب
 ي ٌعدثمش فحهم الطىذوق؛  بملخبمدٌ، وحشير ول مجهم إلى لاوساق اململُت املعتهذفت التعخخذ  مشادفمث كذ ح

 بإخيم  هكم  العىق اململُت، والطمدسة بمىحب اللشاس سكم "الئحت صىادًم الاظدثماس" 
ً
خ  2006-219-1هي الالبدت الطمدسة نً الهُئت نمال وجمٍس

خ  1/61/2016َـ، واملهذلت بمىحب اللشاس سكم  3/12/1427  آلخش(؛ وكذمً   )وحهذًالتهم 23/5/2016َـ، املىافم  16/8/1437وجمٍس

الخطيُف الطمدس نً إخذي حهمث الخطيُف املدلُت/الذولُت، بمم فحهم نلى ظبُل املثمٌ ولِغ الخطش مؤشش  ٌهني "الخصيُف الائخماوي ملشجبت الاظدثماس"

نلى الىفمء بملتزاممتهم ججمٍ ممليي لاوساق ظخمهذسد آهذ بىسص، ومىدًض، وفُدش، والتي جبذي سؤحهم بشإن معخىي الجذاسة الابخممهُت لذي الجهت املطذسة وكذستهم 

ل إلى الخطيُف الابخمموي ملشجبت الاظدثممس َى ) هخرر ؤكل جطيُف ًَؤ  ( ؤو مم ٌهمدله؛-BBBاململُت. َو

 ؛ فُهخملً وخذاث شير ول مجهم إلى الهمُل الزي ٌعدثمش في الطىذوق ٍوَمشادفمث كذ حعخخذ  بملخبمدٌ، و "املعدثمش" و"املعدثمشون" و"مالكى الىحذاث" 

 حهني اململىت الهشبُت العهىدًت؛"العػىدًت الػشبُت" و "اململكت" 

ً ؤو الخىفُزًين ؤو املىقفين الخمبهين ملذًش الطىذوق؛" طشاف روي الػالكت بمذًش الصىذوق "ألا   حهني ؤي مً املذًٍش

هت؛ "مشابحت"   حهني ودٌهت مشابدت مخىافلت مو الشَش

 مجهمكُمت إحمملي ؤضٌى الطىذوق  حهني"صافي كُمت ألاصىل" 
ً
 كُمت إحمملي التزاممجه؛ مخطىمم

مدةَى ضىذوق اظدثممس بشؤط ممٌ مخغير،  "صىذوق الاظدثماس املفخىح" إضذاس وخذاث حذًذة، وجلل نىذ اظترداد ممليي الىخذاث  مً خالٌوخذاجه  وجخم ٍص

 لبهؼ وخذاتهم ؤو ولهم؛

 ؛في كمبمت املطؿلخمث املعخخذمت في لىابذ َُئت العىق اململُت وكىانذَم ملىطىص نلُهااملهنى  ٌشير إلى"كشاس غادي للصىذوق" 

ت" مدة سؤط  "إصذاس حلىق ألاولٍى  الششومث؛ ممٌٌهني الخلىق املطذسة بغشع ٍص

خ الاظترداد" خ الزي ًلى  فُه مملً الىخذاث بمظتردادَم؛ "جاٍس  ٌهني رلً الخمٍس

م مذًش الطىذوق إلى ول مملً وخذاث لِعخخذمهم لاخير في ؾلب اظترداد وخذاث الطىذوق وفًلم للششوؽ ٌهني الىزُلت ال"همىرج الاظترداد"  تي ًىفَش

شد همىرج الاظترداد مشفًلم بملششوؽ ولاخيم    .(3)امللخم  جدذ نىىانولاخيم . ٍو

 َى ول ؾلب ًلذمه مملً الىخذاث الظترداد وخذاث الطىذوق؛"طلب الاظترداد" 

 حهني الهُئت الششنُت الخمبهت ملذًش الطىذوق؛"الهُئت الششغُت" 

 مً الششوؽ ولاخيم ؛  (1)حهني الخىححهمث املىضخت في امللخم "جىحيهاث الاظدثماس الششغُت" 

 ٌهني املبلغ الزي ٌعدثمٍش مملً الىخذاث في الطىذوق؛ "مبلغ الاشتران"

خ الاشتران" خ الزي ًلى   "جاٍس  فُه مملً الىخذاث بمالشتران في وخذاث الطىذوق؛ٌهني رلً الخمٍس
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م مذًش الطىذوق إلى ول معدثمش لِعخخذمهم لاخير في ؾلب الاشتران في وخذاث الطىذوق وفًلم للششوؽ ولاخيم . "همىرج الاشتران"  ٌهني الىزُلت التي ًىفَش

شد همىرج الاشتران مشفًلم بملششوؽ ولاخيم    .(2)امللخم  جدذ نىىانٍو

خ الاشتران ري الطلت؛ش الاشتران" "ظػ  ٌهني ضمفي كُمت لاضل ليل وخذة في جمٍس

 حهني ظىق لاوساق اململُت العهىدًت؛ "جذاول"

 ؛َزٍ الششوؽ ولاخيم )ب( مً 3ز  الطىذوق الاظدثممس فحهم وفًلم ألخيم  البىذ تحهني لاوساق اململُت التي ٌه"ألاوساق املالُت املعتهذفت" 

خ  الخلُجُت لألظهمحهني الششوؽ ولاخيم  الخمضت بطىذوق حذوي  حكام"شوط وألا "الش ، مم لم 1441ٌ آلاخش حممدي 1/  2020 ًىمًش 26 املدّذزت بخمٍس

زهش خالف رلً؛  ًب

 للخيلفت " الخػامل"سظم 
ً
هني الخيملُف والهمىالث الىمججت نً ششاء ؤوساق مملُت ؤو نً بُههم، والتي ًخدملهم الطىذوق وفلم  الفهلُت؛ٌب

جذٌ نلى الخطت التي ًمخلىهم مملً الىخذة خعب وعبت مشمسهخه في الطىذوق. وجمثل ول وخذة )بمم في رلً ؤحضاء الىخذة( خطت وعبُت في "الىحذة" 

 ضمفي ؤضٌى الطىذوق؛

 مً وخذاث الطىذوق مجخمهت؛، والفئت )د( )ج(، والفئت )ب(، والفئت )ؤ(حهني الفئت  فئاث الىحذاث""  
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 امللخص الخىفُزي

 الخلُجُت لألظهمضىذوق حذوي  اظم الصىذوق 

 ششهت حذوي لالظدثممس مذًش الصىذوق 

 إحش إط بي س ي الهشبُت العهىدًت املدذودة.ششهت  ؤمين الحفظ

إلاداسي  املذًش   إحش إط بي س ي الهشبُت العهىدًت املدذودة.ششهت  

مٌ العهىدي. غملت الصىذوق   الٍش

تألاَذاف   الاظدثماٍس
لت املذي ململيي الىخذاث مً خالٌ الاظدثممس في الششومث  وفًلم  الخلُجُتجدلُم نىابذ ؾٍى

هت إلاظالمُت املهخمذة مً الهُئت الششنُت ملذًش الطىذوق.    ملبمدا الشَش

 بىسص املشهب لألظهم الخلُجُت املخىافلت مو الػىابـ الششنُت. مؤشش ظخمهذسد آهذ للصىذوق  املػُاسي املؤشش 

 معخىي املخاطشة
شجى مشاحهت نىامل املخمؾشة املىضخت في البىذ  ًب ٍذ مً املهلىممث،   (3)مشجفو املخمؾش. ملٍض

 مً مزهشة املهلىممث.

 مذي مالئمت الاظدثماس

 ملم َى مىضح في 
ً
 السجفمم معخىي املخمؾشة املشجبؿت بمالظدثممس في الطىذوق، وفلم

ً
هكشا

ً نلى جدمل مخمؾش  ً غير اللمدٍس مزهشة املهلىممث، فلذ ال ًالبم الطىذوق املعدثمٍش

ً املدخملين ؾلب الاظدشمسة  نملُت،اظدثممس  خهين نلى املعدثمٍش ؤو غير الشاغبين في رلً. ٍو

مً  (3)املهىُين بمالظدثممس فُمم ًخهلم بهىامل املخمؾشة املىضخت في البىذ  مً معدشمسحهم

 مزهشة املهلىممث.

 الحذ ألادوى ملبلغ الاشتران ألاولي

 

مٌ ليل معدثمش 10,000,000وخذاث الفئت )ؤ(:   ٍس

مٌ ليل معدثمش 1,000وخذاث الفئت )ب(:   ٍس

خطظ َزٍ الىخذاث  1,000وخذاث الفئت )ج(: 
ب
مٌ ليل معدثمش. ج  روي  لألؾشافٍس

 .الطىذوق  بمذًش الهالكت

يي ليل معدثمش ؤو مم ٌهمدله. 50وخذاث الفئت )د(:   دوالس ؤمٍش

 الحذ ألادوى ملبلغ الاشتران إلاطافي

مٌ ليل معدثمش. 100وخذاث الفئت )ؤ(:   ٍس

مٌ ليل معدثمش. 100وخذاث الفئت )ب(:   ٍس

خطظ َزٍ الىخذاث  100وخذاث الفئت )ج(: 
ب
مٌ ليل معدثمش. ج  الهالكت روي  لألؾشافٍس

 .الطىذوق  بمذًش

يي ليل معدثمش ؤو مم ٌهمدله. 10وخذاث الفئت )د(:   دوالس ؤمٍش

 الحذ ألادوى ملبلغ الاظترداد

مٌ ليل معدثمش. 100وخذاث الفئت )ؤ(:   ٍس

مٌ ليل معدثمش. 100وخذاث الفئت )ب(:   ٍس

خطظ َزٍ الىخذاث  100ذاث الفئت )ج(: وخ
ب
مٌ ليل معدثمش. ج  الهالكت روي  لألؾشافٍس
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 .الطىذوق  بمذًش

يي ليل معدثمش ؤو مم ٌهمدله. 10وخذاث الفئت )د(:   دوالس ؤمٍش

م. 10كبل العمنت  آخش مىغذ الظخلبال الطلباث:  مع( مً ًى  الخلٍى  )بخىكُذ مذًىت الٍش
ً
 ضبمخم

م  ؤًم  الهمل في اململىت.حمُو  ًىم الخلٍى

 حمُو ؤًم  الهمل في اململىت. ًىم الاشتران

 حمُو ؤًم  الهمل في اململىت. ًىم الاظترداد

 ٍم.ى ؤًم  نمل بهذ ًى  الخل خمعتفي غػىن  الذفؼًىم 

 % مً مبلغ الاشتران. 3ال جخجموص  سظىم الاشتران

 ؤحػاب إلاداسة

 % في العىت.1.25وخذاث الفئت )ؤ(: 

 % في العىت.1.95وخذاث الفئت )ب(: 

خطظ َزٍ الىخذاث 0.98وخذاث الفئت )ج(: 
ب
 بمذًش الهالكت روي  لألؾشاف% في العىت. ج

 .الطىذوق 

 % في العىت.1.95وخذاث الفئت )د(: 

 سظىم الاظترداد
بىش فلـ نلى الىخذاث التي املظترداد الا جىؿبم سظى  و % مً كُمت الىخذاث املعتردة. 1

  30 غػىن  فيًخم اظتردادَم 
ً
 ششائهم. مًًىمم

 الخػاملسظم 
ف ونمىالث املهممالث التي جيخج نً ششاء لاوساق  ًخدمل الطىذوق ومفت سظى  ومطمٍس

 اململُت ؤو نً بُههم بملخيلفت الفهلُت. 

 املصاٍسف ألاخشي 

ت لاخشي الخمضت به، ومجهم نلى ظبُل  ف الدشغُلُت واملهىُت وإلاداٍس ًلتز  الطىذوق بمملطمٍس

بُت، والشظى  لاخشي، والػشابب،  املثمٌ ال الخطش، مطمٍسف الاظدشمسة اللمهىهُت والػٍش

فوالضومة، وجؿهير لاسبمح،  ف اليشش، وخعمب املؤشش.الخلمض ي ومطمٍس  ، ومطمٍس

خ الطشح ألاول  ٌ.1428حممدي آلاخشة  15املىافم  2007ًىهُى  30. يجاٍس

خ إصذاس الششوط  ظػش الىحذة في جاٍس

 وألاحكام

مٌ 100وخذاث الفئت )ؤ(:   .وخذة ليل ٍس

مٌ 100وخذاث الفئت )ب(:   .وخذة ليل ٍس

مٌ 100وخذاث الفئت )ج(:   .وخذة ليل ٍس

ىُت ليل وخذة ؤو مم  10وخذاث الفئت )د(:   ٌهمدلهم.دوالساث ؤمٍش
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 الششوط وألاحكام

 

 مػلىماث غامت .1

 :اظم مذًش الصىذوق وسكم جشخُصه (ؤ 

كبل ، ومشخطت مً 1010228782مسجلت بمىحب الدسجُل الخجمسي سكم  ملفلتوهي ششهت معمَمت  الطىذوق،إداسة ششهت حذوي لالظدثممس جخىلى 

خ ] 37-06034بمىحب الترخُظ سكم  َُئت العىق اململُت  [.2006اغعؿغ  21وجمٍس

 غىىان مذًش الصىذوق وملٍش الشئِس ي (ب 

 نىىان مذًش الطىذوق َى نلى الىدى الخملي:

 ششهت حذوي لالظدثممس

 60677ص.ب. 

مع   11555الٍش

 اململىت الهشبُت العهىدًت

 غىىان املىكؼ إلالكترووي ملذًش الصىذوق  (ج 

 www.jadwa.comنىىان املىكو إلالىترووي ملذًش الطىذوق َى 

 اظم ؤمين الحفظ وسكم جشخُصه (د 

ُيذ ششهت  جشخُظ جم جشخُظ ؤمين الخفل مً كبل َُئت العىق اململُت بمىحب  .إمين خفل الطىذوق ه إحش إط بي س ي الهشبُت العهىدًت املدذودةنب

 مً كبل َُئت العىق اململُت. الطمدس  (05008-37)سكم 

 ألمين الحفظ غىىان املىكؼ إلالكترووي (ٌ 

 .www.hsbcsaudi.com نىىان املىكو إلالىترووي ألمين الخفل َى

 اظم صىذوق الاظدثماس (و 

 .الخلُجُتألظهم لضىذوق حذوي اظم ضىذوق الاظدثممس َى 

http://www.jadwa.com/
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 لألهظمتالامخثال  (ص 

 جخىافم الششوؽ ولاخيم  الخمضت بملطىذوق وول وزمبله لاخشي مو البدت ضىمدًم الاظدثممس، وجخػمً مم ًخهلم بملطىذوق مً مهلىممث ومملت

 وواضخت ودكُلت. 

 الخفعير (ح 

لشؤ 
ب
 .بئنذادَم مذًش الطىذوق  ًلى وؤي وزمبم ؤخشي جخهلم بملطىذوق ملخظ املهلىممث الشبِعُت مو مزهشة املهلىممث و ملترهت الششوؽ ولاخيم  َزٍ ج

 غلى َزٍ الششوط وألاحكام املىافلت (ط 

 ٌهخرر ممليى الىخذاث كذ كبلىا ووكهىا نلى َزٍ الششوؽ ولاخيم  بمجشد الاشتران في وخذاث الطىذوق. 

خ إلاصذاس والخحذًث (ي   جاٍس

خ  خ جدذًثهم جم و،  َـ1428 آلاخشة حممدي 15 ملىافما  2007ًىهُى  30ضذسث َزٍ الششوؽ ولاخيم  بخمٍس  آلاخشحممدي  1/  2020 ًىمًش 26 بخمٍس

1441.ٌ. 

 

 طبمالىظام امل .2

ت في اململىت. خػو ول مً الطىذوق ومذًش الطىذوق لشكمبت  ًخػو الطىذوق لىكم  العىق اململُت والبدخه الخىفُزًت، ولاهكمت واللىابذ لاخشي العمٍس ٍو

 الهُئت.

 

 ؤَذاف صىذوق الاظدثماس .3

ت للصىذوق  (ؤ   ألاَذاف الاظدثماٍس

لت املذي ململيي الىخذاث مً خالٌ الاظدثممس في الششومث للطىذوق في  لاظمس يبمنخبمٍس ضىذوق اظدثممس مفخىح، ًخمثل الهذف الاظدثممسي  جدلُم نىابذ ؾٍى

هت إلاظالمُت املهخمذة مً الهُئت الششنُت ملذًش الط الخلُجُت بمإلغمفت و مً َزٍ الششوؽ ولاخيم .  (1)املىطىص نلحهم في امللخم  ىذوق وفًلم ملبمدا الشَش

يىن َذف الطىذوق الخفىق في لاداء نلى املؤشش مهممالث املشابدت كطيرة لاحل.  إلى رلً، للطىذوق الاظدثممس في  و . املهُمسي  ٍو
ب
 ال ج

م نلى ممليي الىخذاث ىص 

همد اظدثممس ومفت لاسبمح الطمفُت للطىذوق ومم ًخللمٍ مً  وإهمم ؤسبمح، ؤي  ؤو إًشاداث. جىصَهمث ؤسبمحٌب

ً و  املشهب لألظهم الخلُجُت املخىافلت مو الػىابـ الششنُت.ألداء الطىذوق َى مؤشش ظخمهذسد آهذ بىسص  املهُمسي : املؤشش املؤشش الاؾالم ٍمىً للمعدثمٍش

 (.  www.jadwa.comنلى مهلىممث املؤشش وؤداء مذًش الطىذوق نلى املىكو إلالىترووي لششهت حذوي لالظدثممس )
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ت للصىذوق ماسظاث املعُاظاث و ال (ب   الاظدثماٍس

 :ٌعتهذف الطىذوق الاظدثممس في لاوساق اململُت الخملُت )"لاوساق اململُت املعتهذفت"( .1

ت، وؤي ظىق ؤخشي كذ جؿللهم  خلُجيظىق مملي ؤظهم الششومث املذسحت في ؤي  .ؤ  الجهمث ؤو جيشئهم )بمم فحهم لاظىاق الشبِعُت، وؤي ؤظىاق مىاٍص

تهم و/ؤو ششوم الخلُجُتاملخخطت في املعخلبل والتي ًخم فحهم إدساج ؤوساق امللىُت الهممت ؤو جذاولهم( ؤو ؤظهم و/ؤو شهمداث إلاًذام للششومث 

 الخمبهت/جمبهحهم املذسحين في ؤي ظىق مملُت خٌى الهملم؛

)بمم فحهم لاظىاق  خلُجي ظىق ممليامللشس إدساحهم في ؤي  الخلُجُتلاظهم املؿشوخت للجمهىس في إؾمس الؿشح لاولي ؤو الؿشح الثمهىي مً كبل الششومث  .ب 

ت، وؤي ظىق ؤخشي كذ جؿللهم  الجهمث املخخطت في املعخلبل والتي ًخم فحهم إدساج ؤوساق امللىُت الهممت ؤو ؤو جيشئهم الشبِعُت، وؤي ؤظىاق مىاٍص

 و/ؤو ششومتهم الخمبهت/جمبهحهم املذسحين في ؤي ظىق مملُت خٌى الهملم؛ خلُجُتجذاولهم( ؤو ؤي ؾشح و/ؤو شهمداث إلاًذام للششومث ال

ت خلىق  .ج  مدة سؤظممٌ الششومث ال لاولٍى )بمم فحهم لاظىاق الشبِعُت، وؤي ؤظىاق خلُجي  ظىق مملياملذسحت ؤو امللشس إدساحهم في ؤي  خلُجُتاملطذسة لٍض

ت، وؤي ؤظىاق ؤخشي كذ جؿللهم  ت لالجهمث املخخطت في املعخلبل والتي ًخم فحهم إدساج جلً لاوساق ؤو جذاولهم( ؤو خلىق ؤو جيشئهم مىاٍص لششومث لاولٍى

ذسج في ؤي و/ؤو ششومتهم الخمبهت  خلُجُتال  ىق مملُت خٌى الهملم؛ظاملذسحت ؤو التي ظخب

ت، وؤي ؤظىاق ؤخشي كذ  خلُجي ظىق مملياملذسحت ؤو التي ظخذسج في ؤي  في لاظهمضىمدًم الاظدثممس  .د  )بمم فحهم لاظىاق الشبِعُت، وؤي ؤظىاق مىاٍص

هت إلاظالمُت ومؿشوخت للجمهىس وامل وساق ؤو جذاولهم(الجهمث املخخطت في املعخلبل والتي ًخم فحهم إدساج جلً لا ؤو جيشئهم جؿللهم  خىافلت مو الشَش

ٌ % مً ضمفي كُمت 50الهم  ومشخطت مً الجهمث املخخطت، نلى ؤال جخجموص َزٍ الاظدثممساث في مجمىنهم  في وكذ الاظدثممس. ونالوة  الطىذوق  ؤضى

ذ نلى 25رلً، ًجب ؤال جخجموص وعبت حهشع الطىذوق لطىذوق فشدي في وكذ الاظدثممس  جب ؤال ًمخلً الطىذوق لىفعه مم ًٍض % مً ؤي 20% ٍو

  ضىذوق آخش.

ذ( املذسحت ؤو التي ظخذسج في ؤي ظىق مملي خلُجي )بمم فحهم لا   .ٌ  ت، وؤي ضىمدًم الاظدثممس الهلمسي املخذاولت )ٍس ظىاق الشبِعُت، وؤي ؤظىاق مىاٍص

  ؤظىاق ؤخشي كذ جؿللهم ؤو جيشئهم الجهمث املخخطت في املعخلبل والتي ًخم فحهم إدساج جلً لاوساق ؤو جذاولهم(؛

ظىق مملي املذسحت ؤو التي ظخذسج في ؤي ؤنالٍ  و)َـ( )ؤ( و)ب( و)ج( و)د( اثؤي ؤداة ؤو ؤدواث مملُت ؤخشي جخهلم بمألوساق اململُت املزوىسة في الفلش  .و 

ت، وؤي ظىق ؤخشي كذ جؿللهم  خلُجي الجهمث املخخطت في املعخلبل والتي ًخم فحهم إدساج جلً ؤو جيشئهم )بمم فحهم لاظىاق الشبِعُت، وؤي ؤظىاق مىاٍص

 لاوساق ؤو جذاولهم(؛

( مً َزٍ املمدة 1ملُت الىاسدة في الفلشاث )ؤ( و )ب( و )ج( و )د( و )َـ( و )و( مً البىذ )ًجىص ملذًش الطىذوق جللُل الخذ لادوى لالظدثممس في لاوساق امل .2

 % في الخمالث الخملُت:ضفش % إلى 30مً 

 في لاظىاق اململُت بعبب لاوغمم الاكخطمدًت ؤو العُمظُت الذولُت ؤو إلاكلُمُت؛ .ؤ 
ً
 خمدا

ً
 إرا جىكو مذًش الطىذوق َبىؾم

ت التي جالبم ؤَذاف الطىذوق؛في خمٌ غُمب الفشص  .ب   الاظدثممٍس
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ً، بمم في رلً إفالط ؤي ششهت  .ج   لخممًت مطملح املعدثمٍش
ً
 الخلُجُتسابذة، ؤو إفالط ؤخذ املطمسف خلُجُت ألي ظبب آخش ًشاٍ مذًش الطىذوق مىمظبم

 في وغو الاكخطمد 
ً
 شذًذا

ً
 ؤو جذَىسا

ً
 خمدا

ً
 ؤو ممم كذ ًؤزش نلى اظدثممساث الطىذ جيالخلُالىبيرة، ؤو إرا جىكو مذًش الطىذوق َبىؾم

ً
 مبمششا

ً
وق جإزيرا

 .غير مبمشش

( مً َزٍ 1البىذ )إرا كشس مذًش الطىذوق جللُل الخذ لادوى لالظدثممس في لاوساق اململُت الىاسدة في الفلشاث )ؤ( و )ب( و )ج( و )د( و )َـ( و )و( مً  .3

 لطىذوق هلًذا ؤو إلى مهممالث مشابدت كطيرة لاحل. %، ًجىص له جخطُظ ومفت ؤضٌى ا0% إلى 30املمدة مً 

 ًلخظ الجذٌو الخملي خذود اظدثممساث الطىذوق: .4

 البُان هىع الاظدثماس
الحذ ألادوى 

 ألصىل الصىذوق 

الحذ ألاكص ى 

ألصىل 

 الصىذوق 

ىت في الفلشاث )ؤ( و  ِّ ألاصىل املب

)ب( و )ج( و )د( و )َـ( مً البىذ 

 ( مً َزا املادة.1)

)بمم في رلً الؿشح لاولي، والؿشح  الخلُجُتؤظهم ؤو شهمداث إًذام الششومث 

املخذاولت  الخلُجُتالثمهىي، وإضذاساث خلىق لاولُت( وضىمدًم الاظدثممس الهلمسي 

ذسج في ؤي  )بمم فحهم لاظىاق الشبِعُت، وؤي  خلُجي مملي ظىق املذسحت ؤو التي ظخب

ت، وؤي ظىق ؤخشي كذ جؿ جيشئهم الجهمث املخخطت في املعخلبل  ؤو للهم ؤظىاق مىاٍص

و/ؤو ششومتهم  الخلُجُتوالتي ًخم فحهم إدساج جلً لاوساق ؤو جذاولهم( ؤو الششومث 

ذسج في ؤي  الخمبهت/جمبهحهم، وضىمدًم الاظدثممس الهلمسي املخذاولت املذسحت ؤو التي ظخب

ألظىاق الشبِعُت ظىق مملُت خٌى الهملم؛ ال ًىحذ خذ ؤدوى ؤو ؤكص ى للخهشع ل

ت، وؤي ظىق ؤخشي كذ جؿللهم  جيشئهم الجهمث املخخطت في  ؤو وؤي ؤظىاق مىاٍص

 املعخلبل والتي ًخم فحهم إدساج جلً لاوساق اململُت ؤو جذاولهم(

30% 100% 

 مػامالث املشابحت كصيرة ألاحل

م مهممالث املشابدت مو املطمسف  املشخظ  الخلُجُتًخم الاظدثممس مبمششة نً ؾٍش

ت، ول   في إؾمس اخخطمضه، ؤو الاظدثممس غير املبمشش في ضىمدًم  لهم مً البىىن املشهٍض

املشابدت، بششؽ ؤن جيىن مخىافلت مو جىححهمث الاظدثممس الششنُت، ومشخطت مً 

الجهمث املخخطت، ومؿشوخت للجمهىس ومذاسة مً حمهب مذًش الطىذوق ؤو ؤي مذًش 

شترؽ لالظدثممس في مهممالث املشابدت ؤن ٌششم مذًش الطىذوق و آخش.  م  فيَب جلٍى

لاداء العمبم للؿشف آلاخش ؤو لطىذوق املشابدت، وظمبلت ؤنممله ومىكفه اململي 

لخطش الخهشع الجغشافي الظدثممساث املشابدت نلى الذٌو  . ٍو . الخلُجُتواظخلشاٍس

ٌ الطىذوق، وكذ الاظدثممس، في [% مً ضمفي ؤضى 25لً ًخم اظدثممس ؤهثر مً ]و 

جب في ومفت الاظدثممساث املبمششة في  ؾشف آخش و/ؤو ضىذوق مشابدت واخذ. ٍو

0% 70% 
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 ابخمموي جلُُم جدملمهممالث املشابدت ؤن جيىن ملطىسة نلى لاؾشاف امللمبلت التي 

ى ال ًلل نً مل  نً إخذي حهمث  BBB-شجبت الاظدثممس )َو
ً
ؤو مم ٌهمدله( ًيىن ضمدسا

 نلى لاكل. ي ُم الهمملُت الىرر الخلُ

 خلُجُتصىادًم ألاظهم ال

 املشابهت

املشخطت مً الجهمث املخخطت. لً ًخم اظدثممس ؤهثر مً  الخلُجُتضىمدًم لاظهم 

 خلُجيق ؤظهم و [% مً ضمفي ؤضٌى الطىذوق، وكذ الاظدثممس، في ضىذ25]

% مً ؤي ضىذوق ملطلخخه 20واخذ، وال ًجىص للطىذوق ؤن ًمخلً ؤهثر مً 

 الخمضت.

0% 50% 

 صىادًم العُىلت الىلذًت
. وخذود 

ً
ًخىلى مذًش الطىذوق الخفمف نلى الخهشع الىلذي خعب مم ًشاٍ مىمظبم

 ( مً َزا املمدة.3( والبىذ )2في البىذ ) الىاسدةالخهشع املزوىسة جخػو لالظخثىمءاث 
0% 70% 

ت(، لزا، لً ٌعدثمش الطىذوق في مشابدمث غير مطىفت. ملشجبت*ؤدواث ؤظىاق الىلذ في البىىن املشخطت مً مؤظعت الىلذ الهشبي العهىدي حمُههم مطىفت )جطيُف ابخمموي   اظدثممٍس

 للشً، ًيىن ملطؿلح "ششهت جمبهت" و"جمبو" املعخخذمين ؤنالٍ راث املهنى *
ً
 في كمبمت املطؿلخمث املعخخذمت في لىابذ َُئت العىق اململُت وكىانذَم. لهمم املخطظججىبم

 وفم جلذًٍش املؿلم. .5
ً
 مو مشانمة الخذود املزوىسة ؤنالٍ، ًلتز  مذًش الطىذوق بمجخمر كشاساث الاظدثممس خعب مم ًشاٍ مىمظبم

ت لذي مذًش الطىذوق بين الىهج الخىمصلي .6 م إداسة  ججمو نملُت اجخمر اللشاساث الاظدثممٍس خىلى فٍش املدمفل والىهج الخطمنذي في اجخمر اللشاس. ٍو

ت إلاكلُمي والذولي، ومهذالث الفمبذة الخملُت الخلُجي و، بمظخخذا  الىهج الخىمصلي، جدلُل املؤششاث الاكخطمدًت الهممت نلى الطهُذ الاظدثممٍس

، وخشهت اللؿمنمث/الطىمنمث في املىؿلت ب
ً
/إكلُمُم

ً
م هزلً الهىامل املخهللت واملخىكهت مدلُم دلل الفٍش مإلغمفت إلى الهىامل الجُىظُمظُت. ٍو

 )ٌشخمل نلى بىمء 
ً
م ٍش  حَى

ً
دبو الىهج الخطمنذي، الزي ًخػمً بدثم خُت واملخىكهت، ومعخىي الخزبزب، إلخ. ٍو الىممرج بملعىق، مثل العُىلت الخمٍس

ً املدفكت. اململُت والخىكهمث اململُت الخفطُلُت( الخخُمس الفشص الاظ ت وجيٍى م إداسة همم دثممٍس الاظدثممساث الخمبو ملذًش الطىذوق  مدمفلًلى  فٍش

ت، ولاظىاق لت لامذ للطىذوق. بئحشاء الخلُُم الذوسي للفشص الاظدثممٍس  لػممن جىافم مخططمث املدفكت مو ؤَذاف الهىابذ ؾٍى

م الهمل  .7 ل  الاظدثممساثاظتراجُجُت الاظدثممس اليشـ لخدذًذ  لذي مذًش الطىذوق ٌعخخذ  فٍش التي مً املخىكو لهم جدلُم نىابذ نلى املذي الؿٍى

م ؤوغمم لاظىاق والششومث راث الهالكت بشيل  م مجمىنت مً لابدمر املالبمت للششومث ولابدمر لاظمظُت لألؾشاف املشجبؿت لخلٍى مىخكم نً ؾٍش

 ؤهرر.مً ؤحل إداسة الطىذوق بفهملُت 

لت لاحل، وؤخشي كطيرة لاحل ، وظِخم الفطل في مىحىداث الطىذوق  .8 خُث جدىىم ؤضٌى الطىذوق مً خُث ؾبُهت الاظدثممس إلى اظدثممساث ؾٍى

ل لاحل في مدمفل خمضت، وبين لاوساق اململُت التي ٌعدثمش فحهم ا اع العُىلت لطىذوق ألغش بين لاوساق اململُت التي ٌعدثمش فحهم الطىذوق بشيل ؾٍى

 .واملخمحشة

 ال ًجىص للطىذوق الاظدثممس في ؤي ؤوساق مملُت خالف مم وسد ؤنالٍ. .9

 ( مً َزٍ الششوؽ ولاخيم .1ال ًجىص للطىذوق الاظدثممس في ؤي ؤوساق مملُت ال جخىافم مو جىححهمث الاظدثممس الششنُت املىطىص نلحهم في امللخم ) .11



13 

 

 ( مً البدت ضىمدًم الاظدثممس.41) املمدةاملىطىص نلحهم في ًلتز  الطىذوق بمجبمم كُىد الاظدثممس  .11

ل املخىافم مو  .12 ذ َزٍ اللشوع  غىابـًجىص للطىذوق الخطٌى نلى الخمٍى الاظدثممس الششنُت لالظدثممس في لاوساق اململُت املعتهذفت، بششؽ ؤال جٍض

ذ نً م% مً ضمفي ك10ُنً  ؤهه ًجىص للطىذوق الاكتراع مً مذًش الطىذوق ؤو ؤي مً جمبهُه  همم. ظىتت ؤضٌى الطىذوق وملذة اظخدلمق ال جٍض

ت املخخطت في إلاكلُم ري الطلت( لخغؿُت ؾلبمث الاظترداد، نلى ؤن ًخػو  ؤو الهُئمث املطشفُت لاخشي )املشخظ لهم وفم لاضٌى مً البىىن املشهٍض

 مً البدت ضىمدًم الاظدثممس. (64%، نلى الىدى املىطىص نلُه في املمدة )10َزا الاكتراع لخذ الـ 

 الاظدثممس الششنُت. غىابـخلىق لاولُت املخىافلت مو واث اململُت املخهللت بئضذاساث ال ًجىص للطىذوق الاظدثممس في املشخلمث اململُت خالف لاد .13

 ألداء الطىذوق ؤو العاملهُمسي ال ٌهخرر لاداء العمبم للطىذوق ؤو لاداء العمبم للمؤشش  .14
ً
 ىق ؤو لاظىاق راث الهالكت في املعخلبل.مهُمسا

 لألداء العمبم.  .15
ً
 ؤو معمًشا

ً
 لِغ َىمن ؤي غممن ململيي الىخذاث بإن لاداء املؿلم للطىذوق ؤو ؤداءٍ ملمسهت بمملؤشش ظىف ًيىن مؿمبلم

 

 الاظدثماس صىذوق مذة  .4

 جيىن مذة الطىذوق غير مدذدة.

 حذود الاظدثماس /كُىد .5

زٍ الششوؽ ولاخيم ، بمم فحهم  (ؤ   غىابـًلتز  مذًش الطىذوق بمللُىد/الخذود التي جىؿبم نلى الطىذوق واملىضخت في البدت ضىمدًم الاظدثممس، َو

 الاظدثممس الششنُت ومزهشة املهلىممث.

 % مً ضمفي كُمت ؤضٌى الطىذوق في وخذاث ضىذوق اظدثممس آخش. 25ؤهثر مً  اظدثممس ال ًجىص  (ب 

 % مً ضمفي كُمت ؤضٌى وخذاث ضىذوق اظدثممس آخش ملىفهت الطىذوق. 20الاخخفمف بإهثر مً  ال ًجىص  (ج 

 % مً ضمفي كُمت ؤضٌى الطىذوق في ومفت فئمث لاوساق اململُت املطذسة مً مطذس واخذ. 20ال ًجىص اظدثممس ؤهثر مً  (د 

 ملىفهت الطىذوق.   اململُت املطذسة ألي مطذس واخذالطىذوق في  لاوساق % مً ضمفي كُمت ؤضٌى 10ال ًجىص الاخخفمف بإهثر مً  (ٌ 

: مً ضمفي كُمت ؤضٌى الطىذوق في ؤؾشاف مخخلفت جيخمي إلى هفغ املجمىنت، بمم في رلً حمُو الاظدثممساث في لاوساق 25لً ًخم اظدثممس ؤهثر مً  (و 

خمغهت لؿشف جىكمه مؤظعت الىلذ الهشبي العهىدي ؤو ؤي َُئت اململُت الطمدسة نً ؤؾشاف مخخلفت جيخمي إلى هفغ املجمىنت ومهممالث ظىق املمٌ ال

 .غير اململىت، ًخم إبشامهم ألغشاع مخخلفت لىفغ املجمىنت، ؤو وداةو مطشفُت ألغشاع مخخلفت جيخمي لىفغ املجمىنت ؤي إكلُم آخش في  ؤخشي جىكُمُت 

 :ثىمءمً لاوساق اململُت الطمدسة نً ؤي مطذس واخذ، بمظخ: مً ضمفي كُمت ؤضٌى الطىذوق في فئت واخذة 10لً ًخم اظدثممس ؤهثر مً  (ص 

% مً ضمفي كُمت ؤضٌى الطىذوق، رلً 35ذًً الطمدسة نً خيىمت اململىت ؤو نً حهت ظُمدًت، وال ًجىص ؤن جخجموص ؤدواث الذًً مم وعبخه ؤدواث ال .1

 بمم ًخىافم مو البدت ضىمدًم الاظدثممس.

 % مً ضمفي كُمت ؤضٌى الطىذوق.20جخجموص مم وعبخه ؤدواث الذًً املذسحت، نلى ؤال  .2
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% مً ضمفي كُمت ؤضٌى الطىذوق في ؤظهم مطذس واخذ مذسحت في العىق ؤو في ؤو ظىق مملُت مىكمت ؤخشي، نلى ؤال جخجموص وعبت 10اظدثممس ؤهثر مً  .3

ري الهالكت، ورلً للطىذوق الهم  الزي حهذف إلى الاظدثممس في اللُمت العىكُت لإلضذاس إلى إحمملي اللُمت العىكُت لجمُو لاظهم املذسحت في العىق 

 خشي مىكمت.ؤلاظهم املذسحت في العىق ؤو في ؤو ظىق مملُت 

ٌ % مً ضمفي كُمت 10اظدثممس ؤهثر مً  .4 لطىذوق في ؤظهم مذسحت في العىق ؤو في ؤي ظىق مملُت مىكمت ؤخشي ملطذس واخذ جمبو ملجمٌ ؤو كؿمم ا ؤضى

  املهين.  ًيىن َذف الطىذوق الاظدثممس فُه نلى ؤال ًخجموص رلً وعبت اللُمت العىكُت لإلضذاس إلى إحمملي اللُمت العىكُت لزلً املجمٌ ؤو اللؿمم

 .اململُت ضمفي كُمت ؤضٌى الطىذوق في املشخلمث: مً 10لً ًخم اظدثممس ؤهثر مً  (ح 

 . كمبلت للدعُِل: مً ضمفي كُمت ؤضٌى الطىذوق في لاضٌى غير 10لً ًخم اظدثممس ؤهثر مً  (ؽ 

تالطىذوق لً جخػمً مدفكت  (ي  الىلذي ؤو دفو وممل املبلغ  ًىً مً املمىًمبملغ غير مذفىنت بشإجهم، مم لم ب ؤي وسكت مملُت جدُذ إحشاء مؿملبت الاظدثممٍس

ل إلى هلذ مً مدفكت الطىذوق في غػىن خمعت )  . نمل ( ؤًم 5لاوساق اململُت اللمبلت للخدٍى

 

 الػملت  .6

مٌ ظهىدي" ، وظخطذس البُمهمث اململُت للطىذوق بملهملت لاظمظُت للطىذوق. مٌ العهىدي ، "ٍس  الهملت لاظمظُت للطىذوق هي الٍش

ل ليعبت للىخذة مً الفئت )ؤ(والفئت بم مٌ العهىدي، ًلى  مذًش الطىذوق بخدٍى )ب( والفئت )ج(، في خملت كُم  املعدثمش بملذفو )للىخذة( بإي نملت غير الٍش

ل. خدمل املعدثمش ؤي هفلمث جيشإ نً َزا الخدٍى مٌ العهىدي بعهش الطشف املخىفش في العىق ٍو  نملت الذفو إلى الٍش

ل نملت الذفو إلى ، في خملت كُم  املبمليعبت للىخذة مً الفئت )د( يي، ًلى  مذًش الطىذوق بخدٍى عدثمش بملذفو )للىخذة( بإي نملت ؤخشي غير الذوالس لامٍش

ل. خدمل املعدثمش ؤي هفلمث جيشإ نً َزا الخدٍى يي بعهش الطشف املخمح في العىق ٍو  الذوالس لامٍش

 

 وألاحػاب والػمىالث الخذماث ملابل .7

 ؤصىل الصىذوق  امللخطػت مًاملذفىغاث  (ؤ 

 ؤحػاب إلاداسة  .1

ت )" ًذفو الطىذوق إلى مذًش الطىذوق ملمبل إداسجه ألضٌى الطىذوق ؤحهمب  "( بمم ٌهمدٌ مم ًلي: ؤحػاب إلاداسةإداسة ظىٍى

 .)ؤ(مً ضمفي كُمت ؤضٌى الطىذوق نً ول وخذة مً الفئت % 1.25

 .)ب(مً ضمفي كُمت ؤضٌى الطىذوق نً ول وخذة مً الفئت % 1.95

 .)ج(مً ضمفي كُمت ؤضٌى الطىذوق نً ول وخذة مً الفئت % 0.98

 .()دمً ضمفي كُمت ؤضٌى الطىذوق نً ول وخذة مً الفئت % 1.95
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لتز  مذًش الطىذوق بخطم ؤحهمب إلاداسة بطفت  . ٍو م لطمفي كُمت لاضٌى م بىمء نلى آخش جلٍى دعب ؤحهمب إلاداسة وحعخدم في ول ًى  جلٍى
ب
ت.ج  شهٍش

 سظىم الحفظ  .2

ت  .أ  ظىٍى
ً
.ذوق % مً ضمفي كُمت ؤضٌى الطى0.12 ؤكص ى بدذًذفو الطىذوق إلى ؤمين الخفل سظىمم

مٌ ظهىدي نً ول  187.50بلُمت  ثحهممال  سظمًذفو الطىذوق إلى ؤمين الخفل  . ب  . "(الخهممالث)"سظم  نملُتٍس

 

يي  30لغمء والخهذًل: سظى  إلاضالح وإلا . ث مٌ  112.50(دوالس ؤمٍش  ليل خملت. )ظهىديٍس

 ؤحػاب املحاظب اللاهىوي .3

 
ً
ت ًذفو الطىذوق إلى املدمظب اللمهىوي ؤحهمبم مٌ 32,250همدٌ بلُمت حظىٍى  "(. ؤحهمب املدمظب اللمهىوي)" ٍس

تإلا  شظىمال .4  داٍس

 لمذًش إلا ًذفو الطىذوق ل
ً
م  ظىٍى

ً
تسظى  % مً ضمفي كُمت ؤضٌى الطىذوق )"0.09 بدذ ؤكص ى ٌعموي داسي سظمم  "(.إداٍس

 الشكابُت الشظىم .5

 للجهمث الشكمبُت 7,500سظى  سكمبُت بدذ ؤكص ى ًذفو الطىذوق 
ً
م مٌ ظهىدي ظىٍى  .ٍس

 مجلغ إداسة الصىذوق  ثمكافأ .6

ف املهلىلت لاخشي املخىبذة فُمم ًخهلم بملتزاممتهم ججمٍ  ؼ ؤنػمء مجلغ إداسة الطىذوق نً مطمٍسف العفش واملطمٍس ًلتز  الطىذوق بخهٍى

.0.1الطىذوق، بدُث ال جخجموص مم وعبخه 
ً
م  % مً ؤضٌى الطىذوق ظىٍى

لذس ؤن جطل ميمفأث ؤنػمء مجلغ إداسة الطىذوق املعخللين إلى 
ب
. و رلً ملمبل الخذممث التي ًلذمىجهم  30,000وج

ً
م مٌ ظهىدي ظىٍى ٍس

 للطىذوق.

 اليشش  سظىم .7

ش العىىي ململيي الىخذاث  مٌ ظهىدي للىخذة  5,000بلُمت مً الطىذوق   مذًش الطىذوق بخدطُل سظم وشش ًلتز فُمم ًخظ إلافطمح و الخلٍش ٍس

مٌ ظهىدي لجمُو وخذاث الطىذوق  20,000بمجمىم  م )" ٍس ت.اليشش سظى في ول ًى  جلٍى خطم سظم اليشش بطفت ظىٍى  "(. ٍو

 الخػامل:  سظم  .8

جب  ًخدمل الطىذوق حمُو جيملُف املهممالث ونمىالث الىظمؾت التي ًخىبذَم نً إحمملي َزٍ الخيملُف  إلافطمحهدُجت ششاء وبُو الاظدثممساث. ٍو

ش  ت. املذكلتفي الخلمٍس ت وهطف العىٍى العىٍى  
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 املصاٍسف ألاخشي  .9

لتز  الطىذوق بذفو ملمبل ؤي خذممث جخهلم بإي ؾشف زملث فُمم ًخهلم لًذفو ا طىذوق حمُو املطشوفمث والخيملُف الىمججت نً ؤوشؿخه. ٍو

 إلاداسة والخىكُم والدشغُل امللذمت إلى الطىذوق )ومجهم نلى ظبُل املثمٌ ال الخطش هفلمث املعدشمس اللمهىوي( بملخيلفت الفهلُت.بخذممث 

شمس إلى ؤن الىفلمث املزوىسة % 0.3مً املخىكو ؤال جخجموص املطمٍسف لاخشي املزوىسة ؤنالٍ مم وعبخه  مً ضمفي كُمت ؤضٌى الطىذوق بشيل ظىىي. َو

ش العىىي للطىذوق. زهش الىفلمث الفهلُت في الخلٍش
ب
خم خطم الىفلمث الفهلُت فلـ. نلى ؤن ج ت، ٍو  ؤنالٍ هي جلذًٍش

بت .11  الظٍش

بت اللُمت املػمفت بىاكو   بت اللُمت املػمفت5ظىف ًخم اظخلؿمم غٍش ف التي جخػو لػٍش  .% نلى الشظى  واملطمٍس

ؼ  ً والششومث الخمبهت والهممٌ  ونذ  مؿملبتًلتز  الطىذوق بخهٍى ً واملىقفين والىهالء واملعدشمٍس مذًش الطىذوق وؤنػمء مجلغ إداسجه واملذًٍش

ف، بمم في رلً لاخيم  اللػمبُت والىفلمث اللمهىهُت واملبملغ املذفىنت للترافو  والالتزاممثالخمبهين للطىذوق مً حمُو املؿملبمث  والخيملُف واملطمٍس

ت ؿت كُم  مذًش الطىذوق بىاحبمجه بدعً  ًلىمىن لألنممٌ التي  هدُجتًخکبذوجهم التي كذ  والدعٍى وؤدابه لهمله بمم ، تهُبھم بمظم الطىذوق، شٍش

 اخخُمٌ.  حعُم ؤو  بئَممٌ  اتهم  ؤي ًخم إزبمثًدلم مطلخت الطىذوق الفػلى، وؾمملم لم 

 جفاصُل الشظىم املفشوطت فُما ًخػلم بطلباث الاشتران والاظترداد (ب 

 سظىم الاشتران .1

م  % بدذ ؤكص ى مً مبلغ الاشتران نلى ول نملُت اشتران مبذبُت ؤو الخلت ًلى  بهم املعدثمش في وخذاث الطىذوق 3جددعب سظى  اشتران ملذاَس

خم اظخلؿمم سظى  الاشتران لخكسظىم الاشتران)"  ت اظخال  مبلغ الاشتران، و "(. ٍو
ب
ولخجىب الشً، ًدم ملذًش الطىذوق ؤن  ذفو إلى مذًش الطىذوق.ج

.
ً
 ًدىمٌص نً ؤي سظى  اشتران همم ًشاٍ مىمظبم

 املبكش  سظىم الاظترداد .2

عخدم سظم اظترداد بلُمت  إرا كم  مملً الىخذاث بمظترداد وخذاث  "(.سظىم الاظترداد% مً املبلغ املعترد مً مملً الىخذاث إلى مذًش الطىذوق )"1ٌب

خ ششائهم، 30كبل اهلػمء زالزين )  نلى جمٍس
 
مُم  جلٍى

ً
ؼ الطىذوق نً املطشوفمث التي ًخىبذَم هدُجت  فشع ًخم( ًىمم سظى  اظترداد مً ؤحل حهٍى

 الاظترداد املبىش. وجدعب َزٍ الشظى  نلى الىخذاث املعتردة نلى ؤظمط "
ً
 ، الىاسد ؤوال

ً
 ".ضمدس ؤوال

 

م و  .8  الدعػيرالخلٍى

م وؤظاط ألاصىل ألا وصف  (ؤ  لت الخلٍى  ظاظُتلطٍش
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بإظهمس إلاغالق الشظمُت في  العىق اململُتألغشاع جدذًذ كُمت ؤضٌى الطىذوق، ًخم جلُُم الاظدثممساث في لاوساق اململُت املعتهذفت املذسحت/املخذاولت في 

م في  عخخذ  آخش ظهش إغالق سظمي لألوساق اململُت في  العىق ًى  الخلٍى ٌب م،   العىق راث الطلت. وفي خمٌ نذ  جذاٌو َزٍ لاوساق اململُت في ًى  الخلٍى

عخدم لاسبمح/ 
ب
م لاوساق اململُت املشتراة مً خالٌ نملُت بىمء سجل لاوامش  جىصَهمث لاسبمحراث الطلت. وح خم جلٍى م. ٍو  واحبت الذفو ختى ًى  الخلٍى

خ بذء جذاٌو َزٍ لاوساق اململُت في ال خ اشتران مذًش الطىذوق في لاوساق اململُت ختى جمٍس م لاوساق اململُت عىق اململُتبخيلفت جبذؤ مً جمٍس خم جلٍى . ٍو

م ؤخذ إحشاء خ الخلىق العمبلت ختى الششومث بىمءً  اثاملعتهذفت التي جم جخطُطهم نً ؾٍش خ بذء جذاٌو لاوساق  نلى كُمتهم الفهلُت همم مً جمٍس جمٍس

م َزٍ لاوساق اململُت نلى ؤظمط آخش ظهش للىخذة العىق اململُت في  . ونلى وحه الخدذًذ، إرا ومهذ الىسكت اململُت جمثل وخذة في ضىذوق آخش، ًجب جلٍى

م الاظدثممساث املبمششة في ؤدواث ظىق املمٌ جب جلٍى م. ٍو من الخلٍى خ ظٍش نلى ؤظمط  عىق اململُتالتي ال جخذاٌو في ال حهلً نىه الطىمدًم ختى جمٍس

ػمف الىلذ إلى ؤضٌى الطىذوق لُطل إلى اللُمت إلاحمملُت ألضٌى الطىذوق. م. ٍو  إلحهم لاسبمح املعخدلت ختى ًى  الخلٍى
ً
 الخيلفت مػمفم

م غذد مشاث  (ب   الخلٍى

د  عب ظهش وخذة الطىذوق في حمُو ؤًم  الهمل. دًب

م ؤو جحذًذ ألاظػاسحشاءاث الىاحب اجخارَا الا  (ج   في حال الخطإ في الخلٍى

م ؤو الدعهير فُمم ًخهلم بإضٌى الطىذوق، ًلى  مذًش الطىذوق  م لاضٌى بدعً هُت في خمٌ نلم مذًش الطىذوق نً ؤي خؿإ في الخلٍى بئنمدة جلٍى

 صخُذ كُمت ظهش الىخذة. الصمت لخحهذًالث واللُم  بإي 
ً
مٌ العهىدي بىمًء نلى ظهش إلاغالق ، ًخإغمفت م وحعهير الاظدثممس في الهمالث غير الٍش م جلٍى

م همم ًدذدَم مذًش الطىذوق.Bloomberg( ؤو بلىمررج )Thomson Reutersاملهلً نىه مً كبل  زىمعً سوٍترص ) ًجب نلى مذًش ولخجىب الشً،  ( ؤو غيَر

ؼ حمُو ممليي الىخذاث املخػشسًٍ م ؤو الدعهير دون جإخير م في رلً ممليي الىخذاث العمبلين(بم) الطىذوق حهٍى  .نً حمُو ؤخؿمء الخلٍى

لت حعاب ظػش الىحذة  (د   وصف طٍش

م خطم مجمىم التزاممث الطىذوق مً  دعب ظهش الىخذة نً ؾٍش م.  إحممليًب ، وكعمت اللُمت نلى نذد الىخذاث اللمبمت ًى  الخلٍى  كُمت لاضٌى

 

 الخػامالث .9

 بطلباث الاشتران والاظترداد فُما ًخػلمالصىذوق  مذًش  معؤولُاث (ؤ 

 ( مً َزٍ الششوؽ ولاخيم .9ًلى  مذًش الطىذوق بمهملجت ومفت ؾلبمث الاشتران والاظترداد دون ؤي جإخير، بمم ًخىافم مو الفلشة ) .1

تالعلؿت  َزٍالطىذوق اظخخذا   وملذًشنلى جلذًٍش املؿلم، جإحُل ؤي ؾلب اظترداد.  ًجىص ملذًش الطىذوق، بىمءً  .2 املثمٌ ال  ظبُلفي خمٌ )نلى  الخلذًٍش

شي  وعبت هبيرة مً حجم العىق التي حشيل  اململُتنم  ؤو الخهممل في لاوساق  راث الطلت بشيٍل  عىق اململُتالخطش( وكف الخهممل في ال راث الطلت، ٍو

 ليل وخذة بعبب َزا الخهلُم.الطىذوق ألظبمب مهلىلت ضهىبت جدذًذ ضمفي كُمت لاضٌى  مذًش 
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ً  الخمص بإخذظدثممس كُمت الا خفؼ جاظترداد ؤن نملُت إرا ومن مً شإن ؤي  .3 في الطىذوق إلى ؤكل مً الخذ لادوى ملبلغ الاشتران، ًخم املعدثمٍش

م إلاًذامبهملت الطىذوق  الاظتردادنىابذ اظدثممس املعدثمش. وجذفو حمُو مبلغ اظترداد وممل   مب مملً الىخذاث. في خع نً ؾٍش

 الفترة بين طلب الاظترداد ودفؼ الػائذاث (ب 

ً نمبذاث الاظترداد كبل اهتهمء الهمل في ًى  الهمل ال خمح للمعدثمٍش
ب
م.شابو ج  الخملي لُى  الخلٍى

 الخػامل في الىحذاث  حػلُمجإحُل ؤو  .1

ؤمشث الهُئت بزلً وال ًدم ملذًش الطىذوق ؤن ٌهلم الاشتراومث نلى مذًش الطىذوق ؤن ٌهلم الاشتراومث والاظترداد في وخذاث الطىذوق في خمٌ 

 والاظترداد في وخذاث الطىذوق، إال في ؤي مً الخمالث آلاجُت:

ثمش. وظِخم ، إرا ومن مً شإن ؤي اظترداد ؤن ًخفؼ اظدثممس املعدثمش في الطىذوق إلى ؤكل مً الخذ لادوى لالشتران (ؤ 
 
عد

ب
فعِخم اظترداد وممل املبلغ امل

 فو املبملغ املعتردة بهملت الطىذوق بلُذَم لخعمب ملعدثمش.د

ل وعبت  (ب  م، إرا ججموصث كُمت ؾلبمث الاظترداد بمم فحهم الخدٍى م العمبم فبئميمن مذًش 10في ؤي ًى  جلٍى % مً ضمفي كُمت ؤضٌى الطىذوق في ًى  الخلٍى

 لخلذًٍش املؿلم ؤن ًؤحل ؤًت ؾلبمث اظترداد و/ؤو جدٍى
ً
%. وظِخم 10ل نلى ؤظمط جىمظبي بدُث ال ًخجموص إحمملي كُمت الؿلبمث وعبت الطىذوق وفلم

 ليعبت 
ً
م الالخم مبمششة مو خػىنهم دابمم ل التي جم جإحُلهم في ًى  الخلٍى م جإخير ًخجموص  ال ؤن نلى% ،10جىفُز ؾلبمث الاظترداد والخدٍى ٌ  جلٍى  لاضى

 .والاظترداد الاشتران ؾلبمث لخلذًم الجهمةي املىنذ مً نمل ًىمي ملذة

 طلباث الاظترداد املؤحلت .2

في خمٌ حهلُم الخهممل في العىق لاولُت التي ًخم فحهم  هلل ملىُتنلى جلذًٍش املؿلم، جإحُل ؤي ؾلب اظترداد و/ؤو ؾلب  ًجىص ملذًش الطىذوق، بىمءً 

الطىذوق، ألظبمب مهلىلت،  ٌهخلذ مذًش فُمم ًخهلم بإضٌى الطىذوق التي نم  ؤو  جذاٌو لاوساق اململُت ؤو لاضٌى لاخشي اململىهت للطىذوق، إمم بشيٍل 

ت ؤجهم ٍش  ؤضٌى الطىذوق. كُمتلطمفي  حَى

م العمبم، ًجىص ملذًش 10مم وعبخهؾلبمث هلل امللىُت،  بمم في رلًإرا ججموصث كُمت ؾلبمث الاظترداد،  : مً ضمفي كُمت ؤضٌى الطىذوق في ًى  الخلٍى

 :.10نلى جلذًٍش املؿلم، جإحُل ؤي ؾلب اظترداد و/ؤو هلل ملىُت نلى ؤظمط جىمظبي بدُث ال جخجموص اللُمت إلاحمملُت للؿلبمث  الطىذوق، بىمءً 

  وجخم
ً
م الخملي، وجخػو دابمم خ  :.10لخذ  مهملجت ؾلبمث الاظترداد وهلل امللىُت املؤحلت في ًى  الخلٍى م لاضٌى خالٌ ًىمي نمل مً جمٍس خم جلٍى ٍو

 م ؾلب الاظترداد.حعلُ

 هلل ملكُت الىحذاث  .3

ً الجذد الالتزا  بهزٍ الششوؽ ولاخيم ، بمم في رلً مخؿلبمث "انشف نمُلً" وميمفدت غعل لامىاٌ لذي مذًش الطىذوق؛ ولً  ًجب نلى املعدثمٍش

ت إال بهذ كُذَم في سجل ممليي الىخذاث.  جطبذ مهممالث هلل ملىُت الىخذاث ظمٍس
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ش ق، بىمء نلى ًجىص ملذًش الطىذو  ميمفدت غعل لامىاٌ و "انشف نمُلً" ؤو ؤي حهلُممث جطذس نً ؤي حهت سكمبُت خيىمُت، سفؼ ؾلبمث هلل  جلمٍس

ً مو ؤمين الخفل بغشع جلبُت مخؿلبمث الخذكُم الذاخلي ومخؿلبم ث ميمفدت امللىُت. وملذًش الطىذوق الخم في جبمدٌ املهلىممث املخهللت بمملعدثمٍش

ل و  غعل لامىاٌ مب. وملذًش الطىذوق سفؼ ؤي ؾلب هلل جمٍى  ًشي ؤهه كذ ًخملف هكم  العىق اململُت. ملىُتإلاَس

 ظدثماس مذًش الصىذوق في الصىذوق ا .4

 ًدم ملذًش الطىذوق الاظدثممس في الطىذوق.

 آخش مىغذ الظخالم طلباث الاشتران والاظترداد في ؤي ًىم حػامل .5

خ الاظترداد  10كبل العمنت ًيىن آخش مىنذ الظخال  الؿلبمث َى  خ الاشتران وجمٍس هخمذ جدذًذ جمٍس م. َو مع( مً ًى  الخلٍى  )بخىكُذ مذًىت الٍش
ً
ضبمخم

خ جلذًم الؿلبمث املعخىفمة.  نلى جمٍس

 إحشاءاث جلذًم الخػلُماث لالشتران في الىحذاث ؤو اظتردادَا .6

 :نملُت الاشتران (ؤ 

 اظدُفمء وجلذًم املعدىذاث الخملُت إلى مذًش الطىذوق:مً خالٌ زلً ب ًلى إرا سغب ؤي معدثمش في ششاء وخذاث في الطىذوق، فُجب ؤن 

 ومهخمذةاجفمكُت الهمُل، معخىفمة  .1
ً
  /مىكهت )مم لم ًىً املعدثمش نمُال

ً
 لذي مذًش الطىذوق(؛ كمبمم

 م ًىً املعدثمش /مىكهت )مم لومهخمذةالششوؽ ولاخيم ، معخىفمة  .2
ً
  نمُال

ً
 لذي مذًش الطىذوق(؛ كمبمم

 /مىكو.ومهخمذهمىرج ؾلب الاشتران، معخىفى  .3

ذ  ذ ؤو الرًر م الرًر و ؤو ًلتز  املعدثمشون الشاغبىن في ششاء وخذاث في الطىذوق بخلذًم املعدىذاث املزوىسة ؤنالٍ إلى مذًش الطىذوق نً ؾٍش العَش

 لىتروهُت املهخمذة.بملُذ، ؤو إسظملهم نرر الىظمبـ إلا

 إرا جللى مذًش الطىذوق املعدىذاث املؿلىبت ظملفت الزهش، بمإلغمفت إلى مبملغ الاشتران في ؤسكم  الخعم
ً
هخرر ؾلب الاشتران معخىفُم بمث املدذدة ٌب

خػمً  نلى امخالن الىخذاث مً مذًش الطىذوق، ٍو
ً
 َزا الخإهُذ جفمضُل الاشتران. للطىذوق. نلى ؤن ًدعلم مملً الىخذاث، بهذ الاشتران، جإهُذا

خ اظخال  ؾلب الاشتران املىخمل. ففي  خ اشتران نلى جمٍس هخمذ ول جمٍس خ خمٌ اظخال  الؿلب في ًى  ؤو كبل آخش مىنذ الظخال  الؿلبمث، ًَو يىن جمٍس

خ الاشتران في ًى  الهمل الخملي.خش مىنذ، فُيىن في خمٌ اظخال  الؿلب بهذ آخالله. ؤمم  الؿلب في هفغ ًى  الهمل امللذ الاشتران   جمٍس

ش ٍجىص ملذًش الطىذوق، بىمء نلى و  ميمفدت غعل لامىاٌ و "انشف نمُلً" ؤو ؤي حهلُممث جطذس نً ؤي حهت سكمبُت خيىمُت، سفؼ ؾلبمث  جلمٍس

شد مبلغ الاشتران دون الاشتران. وملذًش الطىذوق سفؼ ؤي ؾلب اشتران ًشي ؤهه كذ ًخملف هكم  العىق اململُت. وفي َزٍ الخمٌ،  ؤي سظى  ؤو  خطمًب

ً مو ؤمين الخفل بغشع جلبُت ؤًم   5خطىممث خالٌ فترة  خ الشفؼ. وملذًش الطىذوق الخم في جبمدٌ املهلىممث املخهللت بمملعدثمٍش نمل مً جمٍس

ل مخؿلبمث الخذكُم الذاخلي ومخؿلبمث ميمفدت غعل لامىاٌ و  مب. جمٍى  إلاَس

 :نملُت الاظترداد (ب 
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 إلى مذًش الطىذوق نً ؾٍش
ً
ذ ًمىً ململيي الىخذاث ؾلب اظترداد ول ؤو بهؼ وخذاتهم بهذ اظدُفمء وجىكُو همىرج الاظترداد وجلذًمه معخىفُم م الرًر

و ؤو بملُذ، ؤو إسظمله نرر الىظمبـ إلالىتروهُت املهخمذة. ذ العَش  ؤو الرًر

هخمذ ول ًى  اظترداد نلى  خَو . جللي ؾلب الاظترداد  جمٍس
ً
ؾلب الاظترداد املعخىفى كبل خلٌى املىنذ الجهمةي لخللي الؿلبمث،  اظخال في خمٌ ومعخىفُم

ؾلب الاظترداد املعخىفى بهذ املىنذ الجهمةي لخللي الؿلبمث،  اظخال الؿلب. وفي خمٌ  اظخال ًيىن ًى  الاظترداد َى هفعه ًى  الهمل الزي جم فُه 

. وفي ؤي مً الخملخين، ًدطل ممليى الىخذاث نلى جإهُذ مً مذًش الطىذوق، ًخػمً لُى  اظخال  الؿلب ًيىن ًى  الاظترداد َى ًى  الهمل الخملي

 .ظتردادجفمضُل الا 

ذاث، ًدم للطىذوق اظترداد وممل الىخذاث اململىهت ململً الىخذاث، بشيل إحبمسي، بعهش نلى الخهلُممث الىخمبُت املىحهت إلى مملً الىخ بىمءً 

دم ملذًش الطىذوق هزلً  الاظترداد العمسي )الزي ظُمثل ضمفي كُمت ؤضٌى الطىذوق( إرا سؤي مذًش الطىذوق ؤن رلً في مطلخت الطىذوق. ٍو

 ملُت:اظترداد الىخذاث في الطىذوق بشيل إحبمسي في لاخىاٌ الخ

بُت ؤو اللمهىهُت ؤو الخىكُمُت، ؤ سؤيرا  .1 و مذًش الطىذوق ؤن اظخمشاس ملىُت املعدثمش للىخذاث ًػش بمطلخت الطىذوق مً الىمخُت اململُت ؤو الػٍش

 ؤوًخهمسع مو َزٍ الششوؽ ولاخيم  واجفمكُت الاشتران؛ 

ت.إرا جبين ؤن ؤي مً إلاكشاساث امللذمت مً مملً الىخذاث في اجفمكُت الا  .2  شتران غير صخُدت ؤو لم حهذ ظمٍس

 ألادوى لػذد ؤو كُمت الىحذاث التي ًجب ؤن ٌشترن فيها مالك الىحذاث ؤو ًىلل ملكُتها ؤو ٌعتردَا الحذ .7

 الخذ لادوى ملبلغ الاشتران (ؤ 

 فئمث مخخلفت مً الىخذاث: ؤسبوللطىذوق ًيىن 

مٌ. 10,000,000: )ؤ(ىخذاث الفئت ل لاوليالخذ لادوى لالشتران  .1  لهزٍ الششوؽ ولاخيم . ٍس
ً
ً املدخملين وفلم  جطذس َزٍ الىخذاث للمعدثمٍش

مٌ 1,000: )ب(لىخذاث الفئت الخذ لادوى لالشتران لاولي  .2  لهزٍ الششوؽ ولاخيم . .ٍس
ً
ً املدخملين وفلم  جطذس َزٍ الىخذاث للمعدثمٍش

ؿشح َزٍ الى )ج(ىخذاث الفئت ل الشتران لاوليالخذ لادوى ل .3
ب
 لهزٍ الششوؽ : ج

ً
ً واملعؤولين لذي مذًش الطىذوق وفلم خذاث وجطذس فلـ للمذًٍش

مٌ. 1,000 ةيًيىن الخذ لادوى ملبلغ الاشتران املبذ ولاخيم ، بششؽ ؤن  ٍس

ت ال جلل نً  .4 ً بلُمت اظدثممٍس يي 50.00الخذ لادوى لالشتران لاولي لىخذاث الفئت )د(: هي وخذاث جطذس للمعدثمٍش  .دوالس ؤمٍش

 الخذ لادوى ملبلغ الاشتران إلاغمفي (ب 

مٌ ليل معدثمش. 100وخذاث الفئت )ؤ(:    .1  ٍس

مٌ ليل معدثمش. 100وخذاث الفئت )ب(:  .2  ٍس

خطظ َزٍ الىخذاث لألؾشاف روي الهالكت بمذًش الطىذوق. 100وخذاث الفئت )ج(:  .3
ب
مٌ ليل معدثمش. ج  ٍس

يي ليل معدثمش ؤو مم ٌ 10وخذاث الفئت )د(:  .4  همدله.دوالس ؤمٍش

 الخذ لادوى لالظترداد (ج 
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مٌ ليل معدثمش. 100وخذاث الفئت )ؤ(:  .1  ٍس

مٌ ليل معدثمش. 100وخذاث الفئت )ب(:  .2  ٍس

خطظ َزٍ الىخذاث  100وخذاث الفئت )ج(:  .3
ب
مٌ ليل معدثمش. ج  .الطىذوق  بمذًش الهالكت روي  لألؾشافٍس

يي دوالس 10)د(:  الفئت وخذاث .4  .ٌهمدله مم ؤو معدثمش ليل ؤمٍش

 

 ؤحلُت مذًش الصىذوق في جإحُل ؤو حػلُم طلباث الاشتران ؤو الاظترداد .8

نلى جلذًٍش املؿلم، جإحُل ؤي ؾلب اظترداد في خمٌ حهلُم الخهممل في العىق لاولُت التي ًخم فحهم جذاٌو لاوساق اململُت ؤو  ًجىص ملذًش الطىذوق، بىمءً 

ًؤزش  الطىذوق، ألظبمب مهلىلت، ؤن َزا الخهلُم مذًش فُمم ًخهلم بإضٌى الطىذوق، وإرا سؤي بشيل نم  ؤو لاضٌى لاخشي اململىهت للطىذوق، إمم 

شي نلى  مً شإن ؤي اظترداد ؤن ًخفؼ اظدثممس املعدثمش في الطىذوق إلى ؤكل مً الخذ لادوى ملبلغ  ؤضٌى الطىذوق. إرا ومنضمفي  كُمتبشيل حَى

ذفو نمبذاث الاظترداد بهملت الطىذوق 
ب
في خعمب مملً الىخذاث في ؤي ًى   مً خالٌ إلاًذامالاشتران، ًخم اظترداد وممل اظدثممس املعدثمش. وج

م.  م العمبم، ًجىص ملذًش الطىذوق، بىمء نلى جلذًٍش 10إرا ججموصث كُمت ؾلبمث الاظترداد و جلٍى : مً ضمفي كُمت ؤضٌى الطىذوق في ًى  الخلٍى

 : مً ضمفي كُمت ؤضٌى الطىذوق. 10املؿلم، جإحُل ؤي ؾلب اظترداد نلى ؤظمط جىمظبي بدُث ال جخجموص اللُمت إلاحمملُت للؿلبمث 

م ال م لاضٌى نً ًىمي نمل مً املىنذ الجهمةي 10خملي وجخػو دابمم لخذ جخم مهملجت ؾلبمث الاظترداد املؤحلت في ًى  الخلٍى :. نلى ؤال ًخإخش جلٍى

 لخلذًم ؾلبمث الاظترداد.

 

 ظُاظت الخىصَؼ .11

لت لاحل ململيي الىخذاث. وال ًجىص جىصَو ؤي ؤسب همد اظدثممس ضمفي دخإن الهذف الاظدثممسي للطىذوق َى جىفير نىابذ ؾٍى ٌب ممال ل الطىذوق ومح؛ وإهمم 

 وظىف جىهىغ إنمدة اظدثممس الذخل نلى كُمت وظهش الىخذاث.التي ًخللمَم الطىذوق.  جىصَهمث لاسبمحبمإلغمفت إلى لاسبمح/

  

ش ملالكي الىحذاث .11  سفؼ الخلاٍس

ش املحاظبُت واملالُت  املػلىماث راث الصلت املخػللت بالخلاٍس

ت جخػمً اللىابم اململُت  .1 ش ظىٍى ت  املذكلتًلتز  مذًش الطىذوق بئنذاد جلمٍس ٍش العىٍى ش املىحضةللطىذوق، وجلمٍس  لالشتراؾمث الىاسدة  لاولُت، والخلمٍس
ً
وفلم

 في البدت ضىمدًم الاظدثممس.

ش  .2 جب إنذاد الخلمٍس خ    نمل( ًى 35وإجمختهم الؾالم الجمهىس خالٌ ) لاولُتٍو م نلى املىكو إلالىترووي  جهمًتمً جمٍس ش، ورلً بيشَش املذة التي ٌشملهم الخلٍش

.  ملذًش الطىذوق ونلى املىكو إلالىترووي لخذاٌو

ى  ( 15ًًىفش مذًش الطىذوق ليل مملً وخذاث جفمضُل ضمفي كُمت ؤضٌى الىخذاث اململىهت له، وسجل املهممالث في وخذاث الطىذوق ورلً خالٌ ) .3
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خ ول م نمل  همملت في وخذاث الطىذوق.مً جمٍس

 ًلخظ مهممالث ممليي الىخذاث في وخذاث الطىذوق خالٌ العىت اململُت إلى ممليي الىخذاث )وهزلً مملي .4
ً
م  ظىٍى

ً
شظل مذًش الطىذوق بُمهم ي الىخذاث ٍو

هذ فحهم البُمن(، ورلً في غػىن زالزين ) ٌب  مً اهتهمء العىت املم نمل ( ًى 30العمبلين خالٌ العىت التي 
ً
خػمً َزا البُمن نشغم لشظى  الخذممث  لُت. ٍو

 ملم َى مدذد في َزٍ الششوؽ ولاخيم ، بمإلغمفت إلى جفمضُل ومفت املخملفمث لخذو 
ً
د الاظدثممس والىفلمث والشظى  املفشوغت نلى مملً الىخذاث، وفلم

زٍ الششوؽ ولاخيم .  املىطىص نلحهم في البدت ضىمدًم الاظدثممس َو

خىلى مذًش ال .5 . نلى  إلالىتروويطىذوق، نىذ جهمًت ول سبو ظىت، بمإلفطمح نً املهلىممث املخهللت بملطىذوق نلى مىكهه إلالىترووي ونلى املىكو ٍو لخذاٌو

 ؤن جخػمً َزٍ املهلىممث، هدذ ؤدوى، مم ًلي:

ً الزًً جمثل ؤوساكهم اململُت ؤهرر نششة اظدثممساث للطىذوق ووعبهم همم في الُى  (ؤ   لاٌو مً سبو العىت. كمبمت املطذٍس

 . العىت سبوـ ضمفي كُمت ؤضٌى الطىذوق خالٌ إلى مخىظ شبو العىت راث الهالكتوعبت إحمملي الشظى  والىفلمث املخهللت ب (ب 

 ، إن وحذث؛خالٌ مذة سبو العىتمبلغ ووعبت لاسبمح املىصنت  (ج 

 .العىتسبو ضٌى همم في جهمًت لا كُمت اظدثممساث مذًش الطىذوق ووعبت ضمفي كُمت  (د 

 ٌ)  .  كُمت ووعبت هفلمث الخهممل خالٌ الشبو املهني إلى مخىظـ ضمفي كُمت لاضٌى

 كُمط املخمؾش.مهمًير ومؤشش  (و 

 مهمًير ومؤشش ؤداء الطىذوق.  (ص 

 وعبت املذًىهُت إلى ضمفي كُمت ؤضٌى الطىذوق في جهمًت الشبو املهني.  (ح 

ت اململُت اللىابم وجخىافش  .ؾلبهم نىذ ملمبل دون  الىخذاث ململيي املشاحهت العىٍى

 

  سجل مالكي الىحذاث .12

 نلى ملىُت الىخذاث املثبخت فُه.  ململيي الىخذاث في اململىت؛ بمالخخفمف بسجلًلتز  مذًش الطىذوق 
ً
 كمؾهم

ً
 و ٌهذ َزا السجل دلُال

 

 احخماع مالكي الىحذاث .13

 الذغىة إلى احخماع مالكي الىحذاث (ؤ 

 ،   .الذنىة لهلذ احخممم ململيي الىخذاثًجىص ملذًش الطىذوق، بىمًء نلى جلذًٍش

لت وإحشاءاث الذغىة الحخماع مالكي الىحذاث (ب   طٍش

 ( ؤًم  مً اظخال  ؾلب خؿي مً ؤمين الخفل.10ًخهين نلى مذًش الطىذوق الذنىة الحخممم ممليي الىخذاث في غػىن ) .1
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% 25اظخال  ؾلب خؿي مً ممليي الىخذاث الزي ًمليىن نلى لاكل ( ؤًم  مً 10ًخهين نلى مذًش الطىذوق الذنىة الحخممم ممليي الىخذاث في غػىن ) .2

 مً كُمت وخذاث الطىذوق. 

، ومً ًذنى مذًش الطىذوق الحخممم ممليي الىخذاث مً خالٌ إنالن الذنىة نلى املىكو إلالىترووي الخمص به ونلى املىكو إلالىترووي الخمص بخذا .3 ٌو

ذ نً )2( ؤًم  )10( مهلت ال جلل نً )1وؤمين الخفل مو إنؿمء )خالٌ إسظمٌ إخؿمس خؿي لجمُو ممليي الىخذاث  خ اوهلمد 21( وال جٍض  مً جمٍس
ً
( ًىمم

لتر ح. همم ًخهين نلى مذًش الطى
ب
خ اوهلمد الاحخممم وميمهه ووكخه وحذٌو لانممٌ امل خهين ؤن ًدذد إلانالن وإلاخؿمس جمٍس ذوق، في هفغ وكذ الاحخممم. ٍو

 ي الىخذاث فُمم ًخهلم بإي احخممم، جلذًم وسخت مً َزا إلاخؿمس إلى َُئت العىق اململُت.إسظمٌ إلاخؿمس إلى مملي

% نلى لاكل مً كُمت وخذاث الطىذوق ؤو 25ًخيىن الىطمب الالص  لهلذ احخممم ململيي الىخذاث مً نذد ممليي الىخذاث الزًً ًمخليىن مجخمهين  .4

 ولاخيم  ومزهشة املهلىممث.وعبت ؤهرر نلى الىدى املدذد في َزٍ الششوؽ 

مً خالٌ إلانالن نلى مىكهه إلالىترووي ونلى املىكو  ، ًذنى مذًش الطىذوق الحخممم زمٍن املمدةفي خمٌ نذ  الىفمء بششوؽ الىطمب الىاسدة في َزا  .5

خ اوهلمد  (5)ال جلل نً إلالىترووي الخمص بخذاٌو ومً خالٌ إسظمٌ إخؿمس خؿي لجمُو ممليي الىخذاث وؤمين الخفل مو إنؿمء مهلت  ؤًم  مً جمٍس

ى  الاحخممم(. وخالٌ الاحخممم الثموي، ٌشيل ؤي نذد مً ممليي الىخذاث الزًً ًمخليىن  ؤي نذد مً  الاحخممم الثموي )بمظخثىمء ًى  إسظمٌ إلاخؿمس ٍو

.
ً
 كمهىهُم

ً
ً بطفت شخطُت ؤو مً خالٌ ممثلين، هطمبم  الىخذاث، الخمغٍش

 هُين وهُل لخمثُله في احخممم ممليي الىخذاث.ًدم ليل مملً وخذاث ح .6

 

ذ (ج  ذ وحلىق الخصٍى لت الخصٍى  طٍش

ذ مشة واخذة في احخممم ممليي الىخذاث   وخذة ًملىهم مملً الىخذاث في وكذ الاحخممم. نً ولليل مملً وخذاث الخم في الخطٍى

ذ نلى اللشاساث   للششوؽ التي جدذدَم َُئت العىق ًجىص نلذ احخممنمث ممليي الىخذاث ومذاوالتهم والخطٍى
ً
بمظخخذا  الؿشق الخلىُت الخذًثت وفلم

 اململُت.

 

 حلىق مالكي الىحذاث .14

شخذ نلحهم في احخممم ممليي الىخذاث نلى الىدى املدذد في لالىخذاث  جمىذال 
ب
ذ فُمم ًخهلم بملطىذوق خالف املعمبل التي ؾ خمملحهم ؤي خلىق جطٍى

 ولاخيم .( مً الششوؽ 17البىذ )

 

 معؤولُت مالكي الىحذاث .15

 مبلغ اظدثممساتهم في الطىذوق. وجلخطش معؤولُتهم فلـ نلىدًىن ؤو التزاممث الطىذوق،  معؤولُت نً ممليى الىخذاث ؤي ًخدملال 
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 الىحذاث خصائص .16

 ملزهشة املهلىممث والششوؽ 
ً
. وجمثل ول وخذة مطلخت مشترهت في َزٍ ولاخيم ملذًش الطىذوق إضذاس نذد غير مدذود مً الىخذاث في الطىذوق، وفلم

 الطىذوق. وال ًجىص اظترداد الىخذاث إال مً مذًش الطىذوق. وال ًجىص ملذًش الطىذوق إجهمء ؤي فئت.

 الخملُت: لاسبوجىلعم الىخذاث إلى الفئمث 

ت ال جلل نً  (ؤ   ملزهشة املهلىممث بلُمت اظدثممٍس
ً
ً وفلم مٌ ظهىدي 10,000,000وخذاث الفئت )ؤ(: هي وخذاث جطذس للمعدثمٍش  .ٍس

ت ال جلل نً  (ب   ملزهشة املهلىممث بلُمت اظدثممٍس
ً
ً وفلم مٌ ظهىدي 1,000وخذاث الفئت )ب(: هي وخذاث جطذس للمعدثمٍش  .ٍس

ً وهبمس الخىفُزًين ومىقفي مذًش الطىذوق. وال وخذاث الفئت )ج(: هي وخذاث جطذس لل (ج  ممذًٍش الطىذوق ملمبل مبلغ  مذًش  نلى جلذًشإال بىمء  ًجىص إضذاَس

مٌ ظهىدي 1,000اشتران ال ًلل نً   .ٍس

ت ال جلل نً وخذاث الفئت )د(:  (د   ملزهشة املهلىممث بلُمت اظدثممٍس
ً
ً وفلم يي. 50.00هي وخذاث جطذس للمعدثمٍش  دوالس ؤمٍش

م مً كبل اململً )ؤي جيلفت الا  ٌعدىذ ًُ ظدثممس( ولِغ الخذ لادوى ملبلغ الاظدثممس املعخخذ  لخدذًذ ؤَلُت فئت وخذة مهُىت إلى املبلغ الزي جم اظدثممٍس فهل

 .اللُمت العىكُت

ل  10,000,000ًدم ملذًش الطىذوق في خمٌ، بعبب الاشتران )الاشتراومث( الجذًذة، وضل إحمملي جيلفت وخذة الفئت )ب( إلى  مٌ ظهىدي ؤو ؤنلى، جدٍى ٍس

 نلى رلً، بهذ جبذًل الىخذاث، ًلى  مذًش الطىذوق بمشمسهت جفمضُل الخبذًل مو امل
ً
 .عدثمش املهنيوخذاث املعدثمش مً الفئت )ب( إلى الفئت )ؤ(. نالوة

ل وخذاث  10,000,000وفي خملت، بعبب الاظترداد، كلذ الخيلفت إلاحمملُت للىخذة مً الفئت )ؤ( نً  مٌ ظهىدي، ًيىن ملذًش الطىذوق الخم في جدٍى ٍس

 نلى رلً، بهذ جبذًل الىخذاث، ًلى  مذًش الطىذوق بمشمسهت جفمضُل الخبذًل مو املعدثمش 
ً
 .املهنياملعدثمش مً الفئت )ؤ( إلى الفئت )ب(. نالوة

ل وخذاث املعدثمش مً الفئت )ج( إلى الفئت )ؤ( ؤ  لذي مذًش الطىذوق.همم ًجىص لذًش الطىذوق جدٍى
ً
 و )ب( في خمٌ لم ٌهذ مملً الىخذة مىقفم

ى  ًجىص ملذًش الطىذوق إضذاس شهمداث ملىُت للىخذاث في الطىذوق، ولىً ًدخفل مذًش الطىذوق بسجل لجمُو ممليي الىخذاث. وبهذ ول مهمملت ًلال 

 ًدخىي نلى الخ
ً
 خطت ممليي الىخذاثجطفُت الطىذوق، ًيىن لجمُو  مملت للمهمملت. وفي خمٌفمضُل اليبهم املعدثمش، ًخللى َزا املعدثمش جإهُذا خؿُم

بمهنى ؤن خلىق ممليي الىخذاث في ضمفي  وعبت معمَمتهم في الطىذوق،ً ضمفي كُمت ؤضٌى الطىذوق املخمخت للخىصَو نلى ممليي الىخذاث، خعب م

ت.  ؤضٌى الطىذوق جيىن مدعمٍو

 

 غلى ششوط وؤحكام الصىذوق  حغُيراث إحشاء .17

 ألاظاظُتمىافلت الهُئت وكبىل مالكي الىحذاث للخغُيراث  (ؤ 

 ملترخت نلى َزٍ الششوؽ ولاخيم  بمىحب كشاس نمدي للطىذوق. ؤظمظُتًدطل مذًش الطىذوق نلى مىافلت ممليي الىخذاث نلى ؤي حغُير ؤو حغُيراث 

 امللترخت. لاظمظُتق، ًدطل مذًش الطىذوق نلى مىافلت الهُئت نلى الخغُير ؤو الخغُيراث وبهذ مىافلت ممليي الىخذاث بمىحب كشاس نمدي للطىذو 
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لطذ بـ" ًب  ":لاظمس يالخغُير ألغشاع َزٍ الششوؽ ولاخيم ، 

 نلى ؤغشاع الطىذوق ؤو ؾبُهخه؛  .1
ً
 هبيرا

ً
 ؤي حغُير ًؤزش جإزيرا

شي نلى ممليي الىخذاث ؤو خلىكهم؛  .2  ؤي حغُير كذ ًيىن له جإزير ظلبي حَى

غّير مً حجم املخمؾشة للطىذوق؛ .3 ٌب   ؤي حغُير 

 الاوسخمب الؿىعي ملذًش الطىذوق مً مىطبه همذًش للطىذوق؛ ؤو .4

بلغ بهم مذًش الطىذوق.  .5  ؤي خمالث ؤخشي جدذدَم الهُئت مً وكذ آلخش وٍب

فصح نً الخغُير ؤو الخغُيراث ًخؿش مذًش الطىذوق ممليي  ( ؤًم  10نلى مىكهه إلالىترووي واملىكو إلالىترووي لخذاٌو خالٌ نششة ) لاظمظُتالىخذاث ٍو

من الخغُير. خ ظٍش  كبل جمٍس

ش جفمضُل ومفت الخغُيراث  ذسج في الخلٍش
ب
من الخغُير  لاظمظُتج خ ظٍش  لاظمس يبهذ جمٍس

ً
( مً َزٍ 11  البىذ )بإخيم ، وفم مم ٌهذٍ مذًش الطىذوق نمال

 الششوؽ ولاخيم .

من الخغُيراث 23)ب()7نلى الشغم مً ؤخيم  الفلشة  ، دون جدّمل ظمظُتلا ( مً َزٍ الششوؽ ولاخيم ، ًدم ململيي الىخذاث اظترداد وخذاتهم كبل ظٍش

 ؤي سظى  اظترداد.

 املهمتإخطاس الهُئت ومىافلت مالكي الىحذاث غلى الخغُيراث  (ب 

ملترح نلى الطىذوق. نلى ؤال جلل مهلت إخؿمس الهُئت وممليي الىخذاث بإي  مهمًلتز  مذًش الطىذوق بئخؿمس الهُئت وممليي الىخذاث هخمبت بيل حغُير 

خ الزي ًشغب مذًش الطىذوق في إخذار َزا الخغُير فُه. (21)نً  مهمحغُير   كبل الخمٍس
ً
 ًىمم

لطذ ب ًب  في َزٍ الششوؽ ولاخيم ، ولىً: بإظمس ي" ول حغُير لِغ املهمالخغُير ـ"ألغشاع َزٍ الششوؽ ولاخيم ، 

 ؤن ًدمل ممليي الىخذاث نلى إنمدة الىكش في مشمسهتهم في الطىذوق؛ تمً شإهه ألظبمب مهلىل .1

مدة في الذفهمث مً ؤضٌى الطىذوق إلى مذًش الطىذوق ؤو ؤي نػى مً ؤنػمء مجلغ إداسة الطىذوق ؤو ؤي .2  مً الخمبهين له؛ ًيخج نىه ؤي ٍص

 ذخل ؤي هىم حذًذ مً الذفو مً ؤضٌى الطىذوق؛ ًب  .3

ذ بشيٍل  .4  هبير ؤهىام ؤخشي مً الذفو مً ؤضٌى الطىذوق؛ ؤو ًٍض

بلغ بهم مذًش الطىذوق.  .5  ؤي خمالث ؤخشي جدذدَم الهُئت مً وكذ آلخش وٍب

فصح نً الخغُيراث  مجهم نلى املىكو إلالىترووي ملذًش الطىذو  (10)كبل  املهمتًب خ ظٍش وؤي وظمبل ؤخشي  عىق اململُتق ونلى املىكو إلالىترووي للؤًم  مً جمٍس

 جشخظ بهم الهُئت.

ش جفمضُل ومفت الخغُيراث  ذسج في الخلٍش
ب
  املهمتج

ً
مجهم نمال خ ظٍش  ( مً َزٍ الششوؽ ولاخيم .11بإخيم  البىذ ) بهذ جمٍس
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من الخغُيراث 23)ب()7م  الفلشة نلى الشغم مً ؤخي ، دون جدّمل ؤي املهمت( مً َزٍ الششوؽ ولاخيم ، ًدم ململيي الىخذاث اظترداد وخذاتهم كبل ظٍش

 سظى  اظترداد.

 إلاخطاس  واحبتإخطاس الهُئت ومىافلت مالكي الىحذاث غلى الخغُيراث  (ج 

ؤًم  مً خذوثهم. ألغشاع َزٍ الششوؽ ولاخيم ،  10إلى الطىذوق في غطىن  إلاخؿمس  واحبتًجب نلى مذًش الطىذوق إخؿمس الهُئت هخمبت بيل الخغُيراث 

لطذ بـ"  .مهموال  بإظمس ي" ول حغُير لِغ واحب إلاخؿمسالخغُير ًب

جب إلافطمح نً جفمضُل الخغُيراث  خ خذوزه.ًىًم  21نلى املىكو إلالىترووي ملذًش الطىذوق واملىكو إلالىترووي لخذاٌو خالٌ  واحبت إلاخؿمس ٍو  م مً جمٍس

ش جفمضُل ومفت الخغُيراث  ذسج في الخلٍش
ب
  واحبت إلاخؿمس ج

ً
مجهم نمال خ ظٍش  ( مً َزٍ الششوؽ ولاخيم .11بإخيم  البىذ ) بهذ جمٍس

 

 إنهاء الصىذوق  .18

 بشغبخه في إجهمء الطىذوق كبل  مذًش ًشظل 
ً
 نلى لاكل، دون إلاخالٌ بششوؽ وؤخيم  الطىذوق. (21)الطىذوق ململيي الىخذاث والهُئت إخؿمسا

ً
 ًىمم

مٌ ظهىدي بئجهمء مذًش الطىذوق  ًلى نلى الشغم مً الفلشة العمبلت،  الطىذوق إرا قل ضمفي كُمت ؤضٌى الطىذوق ؤكل مً نششة مالًين ٍس

مٌ( ملذة ظخت ) 10,000,000) خ إلاخؿمس املىحه مً مذًش الطىذوق إلى ال6ٍس مٌ ( ؤشهش مً جمٍس هُئت بإن ضمفي كُمت ؤضٌى الطىذوق ؤكل مً نششة مالًين ٍس

مٌ( 10,000,000ظهىدي )   ٍس

خىلى مذًش الطىذوق إلافطمح نً إجهمء الطىذوق و إلاؾمس الضمني ًبذؤ مذًش الطىذوق جطفُت الطىذوق نىذ اهتهمبه، دون إلاخالٌ بهزٍ الششوؽ ولاخيم . ٍو

. إلالىتروويىكو نلى املو نلى مىكهه إلالىترووي  لخطفُخه  لخذاٌو

 

 مذًش الصىذوق  .19

 مهام مذًش الصىذوق وواحباجه ومعؤولُاجه (ؤ 

 لالبدت ضىمدًم الاظدثممس، والبدت لاشخمص املشخظ لهم، والششوؽ ولاخيم ، ومزهشة امل .1
ً
 هلىممث.ًخطشف مذًش الطىذوق لطملح ممليي الىخذاث وفلم

ججمٍ ممليي الىخذاث  الهمل بإممهتًلتز  مذًش الطىذوق بمالمخثمٌ بمملبمدا والىاحبمث املىطىص نلحهم بمىحب البدت لاشخمص املشخظ لهم، بمم في رلً  .2

 .املهلىلتهمسة املهىمًت و الوالزي ًخػمً واحب الهمل بمم ًخذ  مطملح ممليي الىخذاث إلى ؤكص ى خذ، وواحب بزٌ 

 ًش الطىذوق ججمٍ الطىذوق مم ًلي:جخػمً معؤولُمث مذ .3

 إداسة الطىذوق؛ (ؤ 

ت امللذمت إلى الطىذوق؛  (ب   نملُمث الطىذوق، بمم فحهم الخذممث إلاداٍس

 ؾشح الىخذاث؛ (ج 
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م مً ؤي  (د   .جػلُلغممن دكت َزٍ الششوؽ ولاخيم ، ومزهشة املهلىممث، والخإهذ مً اهخممٌ َزٍ الششوؽ ولاخيم  ووغىخهم ودكتهم وخلَى

 الصىذوق في حػُين مذًش صىذوق مً الباطًحم مذًش  (ب 

 لالبدت ضىمدًم الاظدثممس ؤن ًدذ ؤو ًللل مً معؤولُمث مذ
ً
ؼ ملعؤولُمث وواحبمث مذًش الطىذوق إلى ؤي شخظ آخش وفلم ًش ال ًجىص في ؤي جفٍى

 ظ لهم.الطىذوق ؤو ٌهفُه مجهم بإي خمٌ مً لاخىاٌ بمىحب البدت ضىمدًم الاظدثممس والبدت لاشخمص املشخ

 

 ألاحكام املىظمت لػضل/اظدبذال مذًش الصىذوق  (ج 

 لخهُين بذًل له، ؤو اجخمر ؤي إحشاءاث ؤخشي جشاَم مىمظبت في لاخىاٌ
ً
 الخملُت: للهُئت الخم في نٌض مذًش الطىذوق واجخمر ول إحشاء جشاٍ مىمظبم

 ىحب البدت لاشخمص املشخظ لهم؛إرا جىكف مذًش الطىذوق نً مممسظت ؤي مً ؤنممٌ إلاداسة دون إخؿمس الهُئت بم .1

 إرا ؤلغذ الهُئت الترخُظ ؤو التراخُظ الطمدسة ملذًش الطىذوق ملضاولت ؤي مً ؤنممٌ إلاداسة بمىحب البدت لاشخمص املشخظ لهم؛ .2

 بىمء نلى ؾلب ًلذمه مذًش الطىذوق إلى الهُئت إللغمء جشخُطه ملضاولت ؤنممٌ إلاداسة؛ .3

ت، في الامخثمٌ الهُئت ؤن مذًش الطىذ سؤثإرا  .4 ٍش م الهُئت حَى  ىكم  العىق اململُت والبدخه الخىفُزًت؛لوق ؤَمل، ألظبمب حهخرَر

ظ آخش في خمٌ وفمة مذًش مدفكت الاظدثممس اللمبم نلى إداسة ؤضٌى الطىذوق، ؤو فلذاهه لاَلُت ؤو اظخلملخه، ولم ًىً لذي مذًش الطىذوق ؤي شخ .5

 نلى إداسة ؤضٌى الطىذوق 
ً
 ؤو ؤضٌى الطىمدًم التي ًخىلى مذًش مدفكت الاظدثممس إداستهم؛مسجل كمدسا

ت ومفُت. ٍفي خمٌ خذور ؤي خمدر آخش حهخرر  .6 ٍش  الهُئت ألظبمب مهلىلت ؤن له ؤَمُت حَى

 إلى الهُئت في غػىن ًىمين مً وكىم ؤي خذر 
ً
 .املمدة ٍ( مً الفلشة )ج( مً َز5في الجضء ) مشمس إلُهًشظل مذًش الطىذوق إشهمسا

  خمٌ مممسظت الهُئت لعلؿتهم في
ً
، ًجب نلى مذًش الطىذوق ؤن ًخهمون بشيل وممل مً ؤحل املعمنذة نلى حعهُل هلل املمدة ٍللفلشة )ج( مً َز وفلم

خ حهُين مذًش الطىذوق البذًل. 45املعؤولُمث إلى مذًش الطىذوق البذًل خالٌ الفترة املبذبُت التي جبلغ )  مً جمٍس
ً
لطىذوق، نىذ ا مذًش ٍلتز  و ( ًىمم

 
ً
 الطىذوق البذًل. مذًش ، بدُث ًخىلى إداستهم فحهمؾشفم  ًيىن الهلىد املخهللت بملطىذوق والتي  حمُو، بخجذًذ لخلذًش الهُئتالػشوسة وؾبلم

 

 ؤمين الحفظ .21

ٍجىص و  بملىُت ؤضٌى الطىذوق."( لالخخفمف ؤمين الخفلفي اململىت )" ششهت إحش إط بي س ي الهشبُت العهىدًت املدذودةكم  مذًش الطىذوق بخهُين 

ً لالخخفمف بإضٌى الطىذوق الىاكهت خمسج اململىت. فشنُينألمين الخفل و/ؤو مذًش الطىذوق حهُين ؤمىمء خفل   ؤو ؤمىمء خفل آخٍش

 مهام ؤمين الحفظ وواحباجه ومعؤولُاجه (ؤ 

 
ً
ت املخهللت  نً خفل وخممًت ؤضٌى الطىذوق املىحىدة في اململىت هُمبت ًيىن ؤمين الخفل معؤوال نً ممليي الىخذاث، واجخمر حمُو إلاحشاءاث إلاداٍس

 بدفل ؤضٌى الطىذوق.
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 فشعيحم ؤمين الحفظ في حػُين ؤمين حفظ  (ب 

 الفشعيفل ًجىص ألمين الخفل ؤن ًفىع واحبمجه ومعؤولُمجه ججمٍ الطىذوق إلى واخذ ؤو ؤهثر مً لاؾشاف الثملثت ؤو الخمبهين لُلى  بمهم  ؤمين الخ

 و للطىذوق. 
ً
ؼ املىطىص نلُه في البدت ضىمدًم الاظدثممس ؤو البدت لاشخمص املشخظ لهم، ًكل ؤمين الخفل معؤوال معؤولُت  نلى الشغم مً الخفٍى

يىن ؤمين الخفل معؤوال ؤمم  مذًش الطىذوق وممليي الىخذاث نً ؤي خعمبش كذ جلخم  ومملت نً الامخثمٌ ألخيم  البدت ضىمدًم الاظدثممس. ٍو

خدمل ؤمين الخفل، مً مىاسدٍ الخمض ت، بملطىذوق بعبب إَممٌ ؤمين الخفل ؤو اسجيمبه ألي فهل مً ؤفهمٌ الاخخُمٌ ؤو ظىء الخطشف املخهمذ، ٍو

 . الفشعيؤحهمب ؤمين الخفل 

خم حهُِىه للطىذوق في مىؿلت ؤخشي غير اململىت لخفل ؤضٌى الطىذوق فُمم ًخهلم بمالظدثممساث  فشعيًجىص حهُين ؤمين خفل  لاحىبُت للطىذوق، ٍو

همل  عبمىحب نلذ خؿي، َو فى  خػو لإلششاف في  وٍب  جؿبم مهمًير ومخؿلبمث جىكُمُت ميمفئت نلى لاكل لخلً التي جفشغهم الهُئت. مىؿلتٍو

 

 ألاحكام املىظمت لػضل/اظدبذال ؤمين الحفظ (ج 

 في 
ً
 لاخىاٌ الخملُت:للهُئت الخم في نٌض ؤمين الخفل واجخمر ول إحشاء جشاٍ مىمظبم

 إرا جىكف ؤمين الخفل نً مممسظت ؤي مً ؤنممٌ الخفل دون إخؿمس الهُئت بمىحب البدت لاشخمص املشخظ لهم؛ .1

 إرا ؤلغذ الهُئت ؤو نللذ الترخُظ الطمدس ألمين الخفل ملضاولت ؤي مً ؤنممٌ الخفل بمىحب البدت لاشخمص املشخظ لهم؛ .2

 نلى ؾلب ًلذمه ؤمين الخفل إلى الهُئت إللغمء جشخُطه ملضاولت ؤنممٌ الخفل؛ بىمءً  .3

ت، في الامخثمٌ  سؤثإرا  .4 ٍش م الهُئت حَى  ىكم  العىق اململُت والبدخه الخىفُزًت؛لالهُئت ؤن ؤمين الخفل ؤَمل، ألظبمب حهخرَر

 ت.الهُئت ألظبمب مهلىلت ؤن له ؤَمُت ومفُ ٍفي خمٌ خذور ؤي خمدر آخش حهخرر  .5

  في
ً
 لخهلُممث الهُئت، املمدة ٍ( مً َز1للفلشة )ج() خمٌ مممسظت الهُئت لعلؿتهم وفلم

ً
، ًجب نلى مذًش الطىذوق حهُين ؤمين خفل بذًل للطىذوق وفلم

جب نلى مذًش الطىذوق وؤمين الخفل  ين الخفل البذًل حعهُل هلل املعؤولُمث إلى ؤم فيمً مهممه ؤن ًخهموهم بشيل وممل مً ؤحل املعمنذة  املهفىٍو

خ حهُين مذًش الطىذوق البذًل. 60خالٌ الفترة لاولُت التي جبلغ )  مً جمٍس
ً
ؤمين الخفل، إرا سؤث الهُئت غشوسة لزلً وخعب الاكخػمء، بىلل  تز لً( ًىمم

  ًيىن حمُو الهلىد املخهللت بملطىذوق والتي 
ً
 ، بدُث جخػمً ؤمين الخفل البذًل.فحهم ؾشفم

وق بمإلغمفت إلى الهٌض ؤو الاظدبذاٌ مً ؾشف الهُئت، ًخػو ؤمين الخفل املهين مً كبل مذًش الطىذوق للهٌض بمىحب إشهمس خؿي مً مذًش الطىذ

ذاث خؿمس الهُئت وممليي الىخمذًش الطىذوق ألظبمب مهلىلت بإن الهٌض لطملح ممليي الىخذاث. وفي َزٍ الخملت، ًلتز  مذًش الطىذوق بئ ًشي نىذمم 

 
ً
. خؿُم خهين نلُه إلافطمح نً َزا الهٌض نلى الفىس نلى مىكهه إلالىترووي ونلى املىكو إلالىترووي لخذاٌو  نلى الفىس، ٍو

 مً 30( مً َزا البىذ، ؤن ًىهي حهُين ؤمين الخفل خالٌ )1ًجب نلى مذًش الطىذوق، نىذ اظخال  ؤمين الخفل إلخؿمس ضمدس بمىحب الفلشة ج)
ً
( ًىمم

خ إلا  جب نلى ؤمين الخفل املهف خؿمس وؤن ٌهين ؤمين خفلجمٍس مً واحبمجه ؤن ًخهمون مو ؤمين الخفل لدعهُل الاهخلمٌ العلغ للمعؤولُمث  ىآخش. ٍو

 فحهم، خعب الخمحت ونىذ الاكخػمء، إلى ؤمين الخف
ً
 ل.ل البذًإلى ؤمين الخفل البذًل، ونلُه هلل حمُو الهلىد املخهللت بملطىذوق والتي ًيىن ؾشفم



29 

 

وي في خمٌ نٌض ؤو اظدبذاٌ ؤمين الخفل مً ؾشف مذًش الطىذوق، ًجب نلى مذًش الطىذوق إلافطمح نً َزٍ الكشوف نلى الفىس نلى مىكهه إلالىترو

.و   املىكو إلالىترووي لخذاٌو

 

 املحاظب اللاهىوي .21

 اظم املحاظب اللاهىوي للصىذوق  (ؤ 

 للطىذوق  وي بي إ  جي الفىصان وششومٍ الطىذوق ششهتنّين مذًش 
ً
 كمهىهُم

ً
 "(املحاظب اللاهىوي)" مدمظبم

 مهام املحاظب اللاهىوي وواحباجه ومعؤولُاجه (ب 

 ًخخظ املدمظب اللمهىوي بمم ًلي:

 لإحشاء جذكُم  .1
ب
 كهش بطىسة نمدلت، مً حمُوخعمبمث الطىذوق بهذف إبذاء الشؤي خٌى اللىابم اململُت ململيي الىخذاث، ومم إرا ومهذ اللىابم اململُت ج

 
ً
ت، املشهض اململي، وهخمبج الهملُمث، ومهلىممث الخذفم الىلذي وفلم ٍش  في اململىت؛ الجىاهب الجَى

ً
 للمهمًير املدمظبُت امللبىلت نمىمم

 ابم اململُت؛لللى جلُُم مذي مالءمت العُمظمث املدمظبُت املخبهت ومهلىلُت الخلذًشاث املدمظبُت التي ؤحشاَم الطىذوق، بمإلغمفت إلى جلُُم الهشع الهم   .2

شإن دساظت الػىابـ الذاخلُت راث الطلت بئنذاد اللىابم اململُت للطىذوق مً ؤحل وغو إحشاءاث مالبمت في قل الكشوف، ولِغ بغشع إبذاء سؤي ب .3

 فهملُت الػىابـ الذاخلُت للطىذوق؛

 للمدمظبين اللمهىهُين ملشاحهت املهلىممث اململُت املشخلُت.مشاحهت اللىابم اململُت املشخلُت املخخطشة للطىذوق وفلم ملهمًير الهُئت العهىدًت  .4

 اظدبذال املحاظب اللاهىوي (ج 

شفؼ مجلغ إداسة الطىذوق حهُين املدمظب اللمهىوي، ؤو ًؿلب هؤو اظدبذال ًجب ؤن ًىافم مجلغ إداسة الطىذوق نلى حهُين ؤي مدمظب كمهىوي . ٍو

 بملفهل في لاخىاٌ الخملُت: مً مذًش الطىذوق اظدبذاٌ مدمظب كمهىوي جم حهُِىه

ت بعىء العلىن املنهي املشجىب مً حمهب املدمظب اللمهىوي في ؤدابه ملهممه؛ .1 ٍش  في خمٌ وحىد ؤي ادنمءاث كمبمت وحَى

2.  
ً
 ؛إرا لم ٌهذ املدمظب اللمهىوي معخلال

الث والخررة اليمفُت ألد .3  اء مهم  املشاحهت؛إرا كشس مجلغ إداسة الطىذوق بإن املدمظب اللمهىوي لِغ لذًه املَؤ

م املؿلم، مً مذًش الطىذوق اظدبذاٌ املدمظب اللمهىوي.  .4  إرا ؾلبذ الهُئت، وفم جلذًَش

 ًدذد مذًش الطىذوق ؤحهمب املشاحهت املعخدلت للمدمظب اللمهىوي بمىافلت مجلغ إداسة الطىذوق.
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 ؤصىل الصىذوق  .22

 ًدخفل ؤمين الخفل بإضٌى الطىذوق هُمبت نً الطىذوق. (ؤ 

ً. وحهخرر ؤضٌى الطىذوق مملىهت ملىُت مشترهت مً حمهب ممليي الىخذاث.  (ب  ال و ؤضٌى الطىذوق معخللت نً ؤضٌى ؤمين الخفل وؤضٌى الهمالء آلاخٍش

ضٌى ؤو املىصم ؤو معدشمس الاظدثممس ؤي خم ؤو مؿملبت في ؤ الفشعيؤو ؤمين الخفل ؤو ؤمين الخفل  الفشعيًيىن ملذًش الطىذوق ؤو مذًش الطىذوق 

  الفشعيالطىذوق، إال في الخمالث التي ًيىن فحهم مذًش الطىذوق ؤو مذًش الطىذوق 
ً
 املعمىح بهمللىخذاث، وبمليعبت للمؿملبمث  ؤو ؤمين الخفل ممليم

 بمىحب البدت ضىمدًم الاظدثممس واملفصح نجهم في َزٍ الششوؽ ولاخيم . 

 

 الىحذاث مالك مً إكشاس .23

بمالؾالم نلى ششوؽ وؤخيم  الطىذوق ومزهشة املهلىممث وملخظ املهلىممث الشبِعُت الخمضت بملطىذوق، وهزلً ًلش ًلش ول مً ممليي الىخذاث 

 بمىافلخه نلى خطمبظ الىخذاث التي اشترن فحهم.

 ؤوغ بً محمذ آل الشُخ   

 

 الالتزام و املطابلت سئِغاملعدشاس اللاهىوي الػام و  

اد العذًشي  طاسق بً                             ٍص

 

 الػظى املىخذب والشئِغ الخىفُزي
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الاظدثماس الششغُت طىابط- 1حم لملا  
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 اشترانهمىرج  - 2امللحم 

 

 



34 

 

 اظترداد همىرج- 3امللحم 
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 جإهُذ املعدثمش - 4امللحم 

 

 مجهم وحشي مني/مىم الخىكُو نلحهم.كمذ/كمىم بلشاءة الششوؽ ولاخيم  وفهم مم حمء بهم واملىافلت نلحهم وجم الخطٌى نلى وسخت 

 

 _______________________________________________________________ اظم الػمُل/املعدثمش:

 

 _________________________________الخىكُؼ:

 

خ:  __________________________________ الخاٍس

 

 __________________________________ :الفئت

 

 __________: __________________________________________________________غً الششهت هُابت

 

 ________________________________________________________ املفىض )املفىطين( بالخىكُؼ(:

 

 ________________________________________________________________________ خخم الششهت:

 

 ____________________________________________________________________________ لػىىان:ا

 

ذ إلالكترووي:  ________________________________ البًر

 

 ____________________________________ سكم الجىال:

 

 ___________________________________ سكم الهاجف: 

 

 __________________________________ سكم الفاهغ:

 

ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

مٌ ظهىدي. 852,735,000 بشؤط ممٌ ًبلغ ،مً كبل َُئت العىق اململُتششهت معمَمت ظهىدًت ملفلت، مشخطت   ٍس

مع 60677 ص.ب 1571 279 11 966+فمهغ:   1111 279 11 966+إلاداسة الهممت: َمجف:   ، اململىت الهشبُت العهىدًت.11555، الٍش



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 مزٖشة اإلاهلىماث

 

 

 

 

 
 

 

 ضىذّو حذوي لألظهم الخلُجُت

 

ت معاَمت ظهىدًت مُٓلت، مشخطت مً ْبل َُئت العّى اإلاالُت، اٛ ظهىدي. 852,735,000 بشؤط ماٛ ًبلٌ شٖش  ٍس

اع 60677ص.ب  1571 279 11 966+َاٖغ:   1111 279 11 966+ؤلاداسة الهامت: َاجِ:   .، اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت11555، الٍش
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 الحمذ هلل سب الهاإلاحن والطالة والعالم نلى هبِىا مدمذ ونلى آله وصحبه ؤحمهحن.

 

 مزهشة املػلىماث

 بمىحب الئدت ضىادًم الاظدثماس                                      
ً
 غاما

ً
 ضىذوق اظدثماس مفخىح مطشوح طشخا

 

 ّ  مذًش الطىذو

 

 حذوي لالظدثماس
 

 

 ؤمين الحفظ

 ششهت إحش إط بي س ي الػشبُت العػىدًت

خ إلاضذاس:  جاٍس

 1428حمادي آلاخشة  15 اإلاىأَ 2007ًىهُى  30

 بإخٙام هكاجخػو مزٖشة اإلاهلىماث َزٍ لالثدت ضىادًٔ الاظدثماس  
ً
م  م العّى اإلاالُت، والطادسة بمىحبالطادسة نً الهُئت نمال -1الٓشاس ْس

خ  219-2006 م   َـ، واإلاهذلت بمىحب الٓشاس 3/12/1427وجاٍس خ  1/61/2016ْس  .م23/5/2016َـ، اإلاىأَ  16/8/1437وجاٍس

ً هىصح  اث مزٖشة اإلاهلىماث، هىصح  اإلادخملحناإلاعدثمٍش همها. وفي خاٛ حهزس َهم مدخٍى اث مزٖشة اإلاهلىماث َو ْشاءة مدخٍى

 باألخز بمشىسة معدشاس منهي.

 

 ؤوغ بً مدمذ آٌ الشُخ

 

 الالتزام و املطابلت سئِغاملعدشاس اللاهىوي الػام و  

اد العذًشي   طاسق بً ٍص

 

 الػػى املىخذب والشئِغ الخىفُزي

ّ  مهلىماث مزٖشة مً مدذزت وسخت)َزٍ   َُئت بلى اإلاشظل الخؿاب خعب حذًذة َئاثالتي حه٘غ بغاَت  الخلُجُت لألظهم حذوي  ضىذو

 ّ خ اإلاالُت العى  م(26/1/2020 اإلاىأٌَ 1/6/1441 بخاٍس

 

 

 ضىذوق حذوي لألظهم الخلُجُت
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 إشػاس

خدمل مذًش الطىذوق وؤغػاء مجلغ إداسة الطىذوق واملىافلت غليها مزهشة املػلىماث  جمذ مشاحػت مً كبل مجلغ إداسة الطىذوق. ٍو

ؤهذون غلى ؤن واهخماٌ املػلىماث الىاسدة وصحت مجخمػين ومىفشدًً وامل املعؤولُت غً دكت  َزٍ في مزهشة املػلىماث. هما ٍو

 املػلىماث غير مػللت.

اث مزهشة املػلىماث، وال وافلذ َُئت العىق املالُت غلى جإظِغ الطىذوق وطشح و  خذاجه. ال جخدمل الهُئت ؤي معؤولُت غً مدخٍى

 
ً
مً ؤي معؤولُت مهما واهذ، ومً ؤي خعاسة جيخج غما وسد في مزهشة  حػطي ؤي جإهُذ ًخػلم بذكتها ؤو اهخمالها، وجخلي هفعها ضشاخت

مً غذمه وال  الطىذوق حذوي الاظدثماس في ي جىضُت بشإن غلى ؤي حضء منها. وال حػطي َُئت العىق املالُت ؤ الاغخماداملػلىماث ؤو غً 

ومزهشة املػلىماث،  وألاخيام فُه ؤو جإهُذ صحت املػلىماث الىاسدة في الششوط باالظدثماس ىافلتها غلى جإظِغ الطىذوق جىضُتها محػني 

 ٌػىد للمعدثمش ؤو مً ًمثله. الطىذوق وجؤهذ غلى ؤن كشاس الاظدثماس في 

 مً كبل لجىت الشكابت الششغُت املػُىت للطىذوق. خلُجُتلألظهم الحذوي ضىذوق جم اغخماد 
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 تعريفات

 

ى ِّ ً ٗل منها ؤًىما وسدث ًٙىن للمطؿلحاث الخالُت اإلاهاوي اإلاب  :مزٖشة اإلاهلىماث َزٍت ٍْش

ت بحش بط بي س ي الهشبُت العهىدًت اإلادذودة ٌهني " إلاداسي  املذًش" ٗاإلاذًش ؤلاداسي؛شٖش  واإلاهُىت 

؛ٌ "املداظب اللاهىوي"  هني اإلاداظب الٓاهىوي للطىذّو والزي ٌهُىه مذًش الطىذّو

م  "الئدت ألاشخاص املشخظ لهم"  2005-83-1حهني الالثدت التي جدمل هُغ الاظم والطادسة مً ْبل َُئت العّى اإلاالُت بمىحب الٓشاس ْس

خ  ذ آلخش)و م(  2005-6-28َـ )اإلاىأَ  1426-5-21بخاٍس  ؛(حهذًالتها مً ْو

 ؛ ؤًام الهمل الشظمُت للعّى اإلاالُت العهىدًت" ٌهني ًىم الػمل"

م )م/هني هكام ٌ"هظام العىق املالُت"  خ 30العّى اإلاالُت الطادس باإلاشظىم اإلالٙي ْس ذ آلخش َـ )وحهذًالجه 2/6/1424( وجاٍس  (؛مً ْو

ا وجشجب نليهم التزاماث مدذدة نلى الىدى الىاسد في مزٖشة اإلاهلىماث والششوؽ  "وخذاث الفئت )ؤ("
ً
هي َئت مً الىخذاث جخّىٛ مال٘يها خْٓى

 وألاخٙام.

ا وجشجب نليهم التزاماث مدذدة نلى الىدى الىاسد في مزٖشة اإلاهلىماث  "وخذاث الفئت )ب("
ً
هي َئت مً الىخذاث جخّىٛ مال٘يها خْٓى

 والششوؽ وألاخٙام.

ا وجشجب نليهم التزاماث مدذدة نلى الىدى الىاسد في مزٖشة اإلاهلىماث "وخذاث الفئت )ج(" 
ً
هي َئت مً الىخذاث جخّىٛ مال٘يها خْٓى

 م.والششوؽ وألاخٙا

ا وجشجب نليهم التزاماث مدذدة نلى الىدى الىاسد في مزٖشة اإلاهلىماث (" د"وخذاث الفئت )
ً
هي َئت مً الىخذاث جخّىٛ مال٘يها خْٓى

 والششوؽ وألاخٙام.

  جُاُْتالاهني ح "فخذ خعاب"اجفاكُت 
م
بحن مالٚ خٙام، وجىكم الهالْت ألا ششوؽ والمربةمت بحن مالٚ الىخذاث ومذًش الطىذّو وجىظ نلى اإلا

، وجىضح ما نلى ٗل منهما مً التزاماث ؤو معاولُاث؛  الىخذاث ومذًش الطىذّو

 لذي اجفاكُت الػمُل
ً
ل خعابا ": هي اجُاُْت خاضت جمربةم بحن اإلاعدثمش ومذًش الطىذّو جخػمً الششوؽ وألاخٙام اإلاىكمت لُخذ اإلاعدثمش اإلاَا

.  مذًش الطىذّو

خٛى مً ؾٍش ُتعّى اإلاالالحشحة بلى َُئت "الهُئت"  ُل مم ، وحشمل، ٗلما ٌعمذ العُاّ بزلٚ، ٗل لجىت ؤو لجىت َشنُت ؤو مىقِ ؤو ٖو

 الهُئت؛

ت بحش بط بي س ي الهشبُت العهىدًت اإلادذودة ٌهني " ؤمين الحفظ" ّ واإلاهُىت شٖش ى شخظ  ٖإمحن خُل للطىذو شخظ له بمىحب مَو

 ؛تُاإلاالالثدت ألاشخاص اإلاشخظ لهم للُٓام بيشاؾاث خُل ألاوساّ 

 ؛الخلُجُتألظهم لضىذّو حذوي  ٌهني "الطىذوق"

؛ "مجلغ الطىذوق"  ٌهني مجلغ بداسة الطىذّو
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ت حذوي لالظدثماس وهي ٌهني"مذًش الطىذوق"  ؛ شٖش  الجهت اإلاىىؽ بها بداسة الطىذّو

ت"  ًّ ت الطادسة بمىحب هكام العّى اإلاالُت؛"الالئدت الخىفُز ًّ  حهني الالثدت الخىُُز

؛ملػُاسي" "املؤشش ا ٓاسن به ؤداء الطىذّو ًم  ٌشحة بلى اإلااشش الزي 

 لالثدت ضىادًٔ الاظدثماس؛ َزٍ حهني مزٖشة اإلاهلىماث"مزهشة املػلىماث" 
ً
ٓا ، َو  الطادسة َُما ًخهلٔ بؿشح وخذاث الطىذّو

  َيها؛بًشع الاشتةإ في العّى ألاولُت " ٌهني الؿشح ألاولي لألوساّ اإلاالُت للجمهىس الطشح ألاولي"

 للؿشح ألاوليفي العّى الألوساّ اإلاالُت  ؾشحؤي  ٌهني" الطشح الثاهىي "
ً
 ؛إلاالُت الخٓا

خ الطشح ألاولي"  خ ؾشح وخذاث الطىذّو لالشتةإ؛"جاٍس  ٌهني جاٍس

" الاظدثماس"  " و"الاظدثماساث" و"ألاضٌى
م
اإلاعتهذَت التي ٌعدثمش َيها م بالخبادٛ، وحشحة ٗل منها بلى ألاوساّ اإلاالُت عخخذ  مشادَاث ْذ ح

؛  الطىذّو

م "الئدت ضىادًم الاظدثماس"   بإخٙام هكام العّى اإلاالُت، والطادسة بمىحب الٓشاس ْس
ً
 2006-219-1هي الالثدت الطادسة نً الهُئت نمال

خ  م  3/12/1427وجاٍس خ  1/61/2016َـ، واإلاهذلت بمىحب الٓشاس ْس ذ)وحهذًالتها مً  م23/5/2016َـ، اإلاىأَ  16/8/1437وجاٍس  آلخش(؛ ْو

الخطيُِ الطادس نً بخذي حهاث الخطيُِ اإلادلُت/الذولُت، بما َيها نلى ظبُل اإلاثاٛ ولِغ  ٌهني "الخطيُف الائخماوي ملشجبت الاظدثماس"

ُدش، والتي جبذي سؤيها بشإن معخىي الجذاسة الاثخماهُت لذي الجهت اإلا اء الحطش ماشش ظخاهذسد آهذ بىسص، ومىدًض، َو ذستها نلى الَى طذسة ْو

ل بلى الخطيُِ الاثخماوي إلاشجبت الاظدثماس َى ) هخمربة ؤْل جطيُِ ًَا  ( ؤو ما ٌهادله؛-BBBبالتزاماتها ججاٍ مالٙي ألاوساّ اإلاالُت. َو

في الطىذّو  ٌعدثمششحة ٗل منها بلى الهمُل الزي َمشادَاث ْذ حعخخذم بالخبادٛ، و "املعدثمش" و"املعدثمشون" و"مالىى الىخذاث" 

خملٚ وخذاث   ؛ َُهٍو

 حهني اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت؛"العػىدًت الػشبُت" و "اململىت" 

؛" ألاطشاف روي الػالكت بمذًش الطىذوق " ً ؤو الخىُُزًحن ؤو اإلاىقُحن الخابهحن إلاذًش الطىذّو  حهني ؤي مً اإلاذًٍش

هت؛ "مشابدت"   حهني ودٌهت مشابدت مخىآَت مو الشَش

 "  منهاحهني ُْمت بحمالي ؤضٛى الطىذّو "ضافي كُمت ألاضٌى
ً
 ُْمت بحمالي التزاماجه؛ مخطىما

ادةَى ضىذّو اظدثماس بشؤط ماٛ مخًحة،  "ضىذوق الاظدثماس املفخىح" بضذاس وخذاث حذًذة، وجٓل نىذ اظتةداد  مً خالٛوخذاجه  وجخم ٍص

 مالٙي الىخذاث لبهؼ وخذاتهم ؤو ٗلها؛

ىانذَافي  اإلاىطىص نلُهاإلاهنى  ٌشحة بلىىذوق" "كشاس غادي للط  ؛ْاثمت اإلاطؿلحاث اإلاعخخذمت في لىاثذ َُئت العّى اإلاالُت ْو

ت" ادة سؤط  "إضذاس خلىق ألاولٍى ٗاث؛ ماٌٛهني الحّٓى اإلاطذسة بًشع ٍص  الشش

خ الاظترداد" خ الزي ًٓىم َُه مالٚ الىخذاث  "جاٍس  ؛باظتةدادَاٌهني رلٚ الخاٍس
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ا ظترداد" "همىرج الا  ًٓ ا مذًش الطىذّو بلى ٗل مالٚ وخذاث لِعخخذمها ألاخحة في ؾلب اظتةداد وخذاث الطىذّو َو َش ٌهني الىزُٓت التي ًَى

ا  ًٓ شد همىرج الاظتةداد مَش  .(3)اإلالحٔ  جدذ نىىانبالششوؽ وألاخٙام للششوؽ وألاخٙام. ٍو

؛َى ٗل ؾلب ًٓذمه مالٚ الىخذاث الظتةداد "طلب الاظترداد"   وخذاث الطىذّو

 حهني ماظعت الىٓذ الهشبي العهىدي؛"مؤظعت الىلذ" 

؛"الهُئت الششغُت"   حهني الهُئت الششنُت الخابهت إلاذًش الطىذّو

 مً الششوؽ وألاخٙام؛  (1)حهني الخىحيهاث اإلاىضحت في اإلالحٔ "جىحيهاث الاظدثماس الششغُت" 

؛ٌهني اإلابلٌ الزي ٌعدثمٍش مالٚ ال "مبلغ الاشتران"  ىخذاث في الطىذّو

خ الاشتران" ؛ "جاٍس خ الزي ًٓىم َُه مالٚ الىخذاث باالشتةإ في وخذاث الطىذّو  ٌهني رلٚ الخاٍس

ا "همىرج الاشتران"  ًٓ ا مذًش الطىذّو بلى ٗل معدثمش لِعخخذمها ألاخحة في ؾلب الاشتةإ في وخذاث الطىذّو َو َش ٌهني الىزُٓت التي ًَى

شد هم ا للششوؽ وألاخٙام. ٍو ًٓ  .خٙامللششوؽ وألا  2اإلالحٔ  جدذ نىىانبالششوؽ وألاخٙام ىرج الاشتةإ مَش

خ الاشتةإ ري الطلت؛"ظػش الاشتران"   ٌهني ضافي ُْمت ألاضل لٙل وخذة في جاٍس

"  حهني ظّى ألاوساّ اإلاالُت العهىدًت؛ "جذاٌو

ّ تحهني ألاوساّ اإلاالُت التي ٌه"ألاوساق املالُت املعتهذفت"  ا ألخٙام البىذ  زم الطىذو ًٓ  ؛َزٍ ( مً مزٖشة اإلاهلىماث1)ب()2الاظدثماس َيها َو

حمادي ألاولى  29 اإلاىأَ 2018َمربةاًش  15اإلادّذزت  الخلُجُتألظهم لالششوؽ وألاخٙام الخاضت بطىذّو حذوي حهني  "الششوط وألاخيام"

زٖش خالٍ رلٚ؛ 1439ٌ ًم  ما لم 

. وجمثل ٗل وخذة )بما في رلٚ ؤحضاء الىخذة( جذٛ نلى الحطت التي ًمخل٘ها "الىخذة"  خه في الطىذّو مالٚ الىخذة خعب وعبت مشاٖس

؛  خطت وعبُت في ضافي ؤضٛى الطىذّو

 مً وخذاث الطىذّو مجخمهت؛ ، والُئت )د()ج(، والُئت )ب(، والُئت )ؤ(حهني الُئت "فئاث الىخذاث"  
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 الملخص التنفيذي

 الخلُجُت لألظهمضىذّو حذوي  اظم الطىذوق 

ت حذوي لالظدثماس مذًش الطىذوق   شٖش

ت  ؤمين الحفظ  بحش بط بي س ي الهشبُت العهىدًت اإلادذودة.شٖش

إلاداسي  املذًش  ت    بحش بط بي س ي الهشبُت العهىدًت اإلادذودة.شٖش

اٛ العهىدي. غملت الطىذوق   الٍش

ت  ألاَذاف الاظدثماٍس
ٗاث  لت اإلاذي إلاالٙي الىخذاث مً خالٛ الاظدثماس في الشش ا  الخلُجُتجدُٓٔ نىاثذ ؾٍى ًٓ َو

  . هت ؤلاظالمُت اإلاهخمذة مً الهُئت الششنُت إلاذًش الطىذّو  إلابادت الشَش

ب لألظهم الخلُجُت اإلاخىآَت مو الػىابـ الششنُت. للطىذوق  املػُاسي املؤشش   ماشش ظخاهذسد آهذ بىسص اإلاٖش

 معخىي املخاطشة
شجى مشاحهت نىامل اإلاخاؾشة اإلاىضحت في البىذ  ًم ٍذ مً اإلاهلىماث،   (3)مشجُو اإلاخاؾش. إلاٍض

 مً مزٖشة اإلاهلىماث.

 مذي مالئمت الاظدثماس

 إلاا َى مىضح في 
ً
ٓا ، َو  السجُام معخىي اإلاخاؾشة اإلاشجبؿت باالظدثماس في الطىذّو

ً
هكشا

ً نلى جدمل مخاؾش  ً يحة الٓادٍس مزٖشة اإلاهلىماث، َٓذ ال ًالثم الطىذّو اإلاعدثمٍش

ً اإلادخملحن ؾلب الاظدشاسة  نالُت،اظدثماس  خهحن نلى اإلاعدثمٍش ؤو يحة الشايبحن في رلٚ. ٍو

مً  3اإلاهىُحن باالظدثماس َُما ًخهلٔ بهىامل اإلاخاؾشة اإلاىضحت في البىذ  مً معدشاسيهم

 مزٖشة اإلاهلىماث.

 الحذ ألادوى ملبلغ الاشتران ألاولي

 

اٛ لٙل معدثمش 10,000,000وخذاث الُئت )ؤ(:   ٍس

اٛ لٙل معدثمش 1,000وخذاث الُئت )ب(:   ٍس

خطظ َزٍ الىخذاث  1,000وخذاث الُئت )ج(: 
م
اٛ لٙل معدثمش. ج  روي  لألؾشاٍٍس

ّ  بمذًش الهالْت  .الطىذو

ٙي  50.00(: دوخذاث الُئت )  ؤو ما ٌهادلها. لٙل معدثمش  دوالس ؤمٍش

 الحذ ألادوى ملبلغ الاشتران إلاغافي

اٛ لٙل معدثمش. 100وخذاث الُئت )ؤ(:   ٍس

اٛ لٙل معدثمش. 100وخذاث الُئت )ب(:   ٍس

خطظ َزٍ الىخذاث  100وخذاث الُئت )ج(: 
م
اٛ لٙل معدثمش. ج  الهالْت روي  لألؾشاٍٍس

ّ  بمذًش  .الطىذو

ٙي لٙل معدثمش ؤو ما ٌهادله. 10وخذاث الُئت )د(:   دوالس ؤمٍش

 الحذ ألادوى ملبلغ الاظترداد

اٛ لٙل معدثمش. 100وخذاث الُئت )ؤ(:   ٍس

اٛ لٙل معدثمش. 100وخذاث الُئت )ب(:   ٍس

خطظ َزٍ الىخذاث  100وخذاث الُئت )ج(: 
م
اٛ لٙل معدثمش. ج  الهالْت روي  لألؾشاٍٍس

ّ  بمذًش  .الطىذو
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ٙي لٙل معدثمش ؤو ما ٌهادله. 10وخذاث الُئت )د(:   دوالس ؤمٍش

م. 10ْبل العانت  آخش مىغذ الظخلباٌ الطلباث اع( مً ًىم الخٍٓى ُذ مذًىت الٍش  )بخْى
ً
 ضباخا

م  ؤًام الهمل في اإلامل٘ت.حمُو  ًىم الخلٍى

 حمُو ؤًام الهمل في اإلامل٘ت. ًىم الاشتران

 حمُو ؤًام الهمل في اإلامل٘ت. ًىم الاظترداد

 ٍم.ى ؤًام نمل بهذ ًىم الخٓ خمعتفي يػىن  الذفؼًىم 

 % مً مبلٌ الاشتةإ. 3ال جخجاوص  سظىم الاشتران

 ؤحػاب إلاداسة

 % في العىت.1.25وخذاث الُئت )ؤ(: 

 % في العىت. 1.95وخذاث الُئت )ب(: 

خطظ َزٍ الىخذاث  0.98وخذاث الُئت )ج(: 
م
 بمذًش الهالْت روي  لألؾشاٍ% في العىت. ج

 ّ  .الطىذو

 % في العىت. 1.95(: دوخذاث الُئت )

 سظىم الاظترداد
ب٘ش َٓـ نلى الىخذاث التي اإلاظتةداد الا جىؿبٔ سظىم و % مً ُْمت الىخذاث اإلاعتةدة. 1

  30 يػىن  فيًخم اظتةدادَا 
ً
 ششائها. مًًىما

 الخػاملسظم 
ِ ونمىالث اإلاهامالث التي جيخج نً ششاء ألاوساّ  ٗاَت سظىم ومطاٍس ًخدمل الطىذّو 

 اإلاالُت ؤو نً بُهها بالخٙلُت الُهلُت. 

 املطاٍسف ألاخشي 

ِ الدشًُلُت واإلاهىُت  ت ألاخشي الخاضت به، ومنها نلى ظبُل ًلتزم الطىذّو باإلاطاٍس وؤلاداٍس

بُت، والشظىم ألاخشي، والػشاثب،  اإلاثاٛ ال الحطش، مطاٍسِ الاظدشاسة الٓاهىهُت والػٍش

ٗاة، وجؿهحة ألاسباح،  ِوالض ِ اليشش، وخعاب اإلااشش.الخٓاض ي ومطاٍس  ، ومطاٍس

خ الطشح ألاولي  ٌ.1428حمادي آلاخشة  15اإلاىأَ  2007ًىهُى  30 جاٍس

خ إضذاس الششوط  ظػش الىخذة في جاٍس

 وألاخيام

اٛ 100وخذاث الُئت )ؤ(:   .وخذة لٙل ٍس

اٛ 100وخذاث الُئت )ب(:   .وخذة لٙل ٍس

اٛ 100وخذاث الُئت )ج(:   .وخذة لٙل ٍس

ٙي 10(: دوخذاث الُئت )  )ؤو ما ٌهادلها(. وخذة لٙل دوالس ؤمٍش
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 الاظدثماس ضىذوق  .1

 اظم الطىذوق: .ؤ 

ّ اظم   الخلُجُت.حذوي لألظهم  ضىذّو الاظدثماس َى ضىذو

خ إلاضذاس والخدذًث .ب   جاٍس

خ  خ  ٖما جم الخهذًلَـ 1428حمادي آلاخشة  15 اإلاىأَم 2007ًىهُى  30ضذسث الششوؽ وألاخٙام بخاٍس  1/ م2020 ًىاًش 26بخاٍس

 .1441ٌ آلاخش حمادي

خ مىافلت الهُئت غلى جإظِغ الطىذوق وطشح وخذاجه .ج   جاٍس

خ  َُئت العّى اإلاالُتجمذ اإلاىآَت نلى بوشاء الطىذّو وبضذاس الىخذاث مً  ضُش  21)م /  (2007ماسط  11)بٓشاس ضادس بخاٍس

  َـ(1428

 مذة الطىذوق  .د 

 جٙىن مذة الطىذّو يحة مدذدة.

 غملت الطىذوق  .ٌ 

اٛ العهىدي.  جٙىن نملت الطىذّو هي الٍش

 

 ومماسظاجه الاظدثماس ظُاظاث .2

ت للطىذوق ألاَذاف  (ؤ   الاظدثماٍس

لت اإلاذي إلاالٙي الىخذاث مً خالٛ  ألاظاس يبانخباٍس ضىذّو اظدثماس مُخىح، ًخمثل الهذٍ الاظدثماسي  للطىذّو في جدُٓٔ نىاثذ ؾٍى

ٗاث  هت ؤلاظالمُت اإلاهخمذة مً الهُئت الششنُت إلاذًش الط الخلُجُتالاظدثماس في الشش ا إلابادت الشَش ًٓ ّ َو اإلاىطىص نليها في اإلالحٔ  ىذو

ٙىن َذٍ الطىذّو و مً َزٍ الششوؽ وألاخٙام.  (1) باإلغاَت بلى رلٚ، للطىذّو الاظدثماس في مهامالث اإلاشابدت ْطحةة ألاحل. ٍو

 اإلاهُاسي  الخُّى في ألاداء نلى اإلااشش 
م
 . وال ج

ٗاَت ألاسباح الطاَ م نلى مالٙي الىخذاث ؤيىص  هاد اظدثماس  ٌم ُت للطىذّو وما ؤسباح، وبهما 

 ؤو بًشاداث. جىصَهاث ؤسباحًخلٓاٍ مً 

ب لألظهم الخلُجُت اإلاخىآَت مو الػىابـ الششنُت.ألداء الطىذّو َى ماشش ظخاهذسد آهذ بىسص  اإلاهُاسي : اإلااشش املؤشش ٍمً٘ و  اإلاٖش

و ؤلال٘تةووي لشٖش ً الاؾالم نلى مهلىماث اإلااشش وؤداء مذًش الطىذّو نلى اإلاْى  (.  www.jadwa.comت حذوي لالظدثماس )للمعدثمٍش
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 هىع ألاوساق املالُت التي ٌعدثمش فيها الطىذوق بشيل ؤظاس ي (ب 

 :ٌعتهذٍ الطىذّو الاظدثماس في ألاوساّ اإلاالُت الخالُت )"ألاوساّ اإلاالُت اإلاعتهذَت"( .1

ٗاث اإلاذسحت في ؤي  .ؤ  ت، وؤي ظّى ؤخشي ْذ جؿلٓها  ظّى مالي خلُجيؤظهم الشش ؤو جيشئها )بما َيها ألاظىاّ الشثِعُت، وؤي ؤظىاّ مىاٍص

ٗاث  و/ؤو  الخلُجُتالجهاث اإلاخخطت في اإلاعخٓبل والتي ًخم َيها بدساج ؤوساّ اإلالُ٘ت الهامت ؤو جذاولها( ؤو ؤظهم و/ؤو شهاداث ؤلاًذام للشش

ٗاتها الخابهت/جابهيها اإلاذسححن في ؤي ظّى ما  لُت خٛى الهالم؛شش

ٗاث  ا .ب   خلُجي ظّى مالياإلآشس بدساحها في ؤي  الخلُجُتألاظهم اإلاؿشوخت للجمهىس في بؾاس الؿشح ألاولي ؤو الؿشح الثاهىي مً ْبل الشش

ت، وؤي ظّى ؤخشي ْذ جؿلٓها  َيها بدساج الجهاث اإلاخخطت في اإلاعخٓبل والتي ًخم ؤو جيشئها )بما َيها ألاظىاّ الشثِعُت، وؤي ؤظىاّ مىاٍص

ٗاث ال ٗاتها الخابهت/جابهيها اإلاذسححن في ؤي ظّى  خلُجُتؤوساّ اإلالُ٘ت الهامت ؤو جذاولها( ؤو ؤي ؾشح و/ؤو شهاداث ؤلاًذام للشش و/ؤو شش

 مالُت خٛى الهالم؛

ّ  .ج  ت خٓى ٗاث ال ألاولٍى ادة سؤظماٛ الشش )بما َيها ألاظىاّ الشثِعُت،  خلُجي ظّى مالياإلاذسحت ؤو اإلآشس بدساحها في ؤي  خلُجُتاإلاطذسة لٍض

ت، وؤي ؤظىاّ ؤخشي ْذ جؿلٓها  الجهاث اإلاخخطت في اإلاعخٓبل والتي ًخم َيها بدساج جلٚ ألاوساّ ؤو جذاولها( ؤو ؤو جيشئها وؤي ؤظىاّ مىاٍص

ت لخّٓى  ٗاث الألاولٍى ذسج في ؤي ظّى مالُت خٛى الها خلُجُتلشش ٗاتها الخابهت اإلاذسحت ؤو التي ظخم  لم؛و/ؤو شش

ت، وؤي ؤظىاّ  خلُجي ظّى مالياإلاذسحت ؤو التي ظخذسج في ؤي  في ألاظهمضىادًٔ الاظدثماس   .د  )بما َيها ألاظىاّ الشثِعُت، وؤي ؤظىاّ مىاٍص

هت ؤلاظال واإلا الجهاث اإلاخخطت في اإلاعخٓبل والتي ًخم َيها بدساج جلٚ ألاوساّ ؤو جذاولها(ؤو جيشئها ؤخشي ْذ جؿلٓها  مُت خىآَت مو الشَش

ٛ % مً ضافي ُْمت 50ومؿشوخت للجمهىس الهام ومشخطت مً الجهاث اإلاخخطت، نلى ؤال جخجاوص َزٍ الاظدثماساث في مجمىنها   ؤضى

 ّ ذ الاظدثماس  الطىذو ذ الاظدثماس. ونالوة رلٚ، ًجب ؤال جخجاوص وعبت حهشع الطىذّو لطىذّو َشدي في ْو جب ؤال 25في ْو % ٍو

ذ نلى   % مً ؤي ضىذّو آخش. 20ًمخلٚ الطىذّو لىُعه ما ًٍض

ذ( اإلاذسحت ؤو التي ظخذسج في ؤي ظّى مالي خلُجي )بما َيها ألا  .ٌ  ظىاّ الشثِعُت، وؤي ؤظىاّ ضىادًٔ الاظدثماس الهٓاسي اإلاخذاولت )ٍس

ت، وؤي ؤظىاّ ؤخشي ْذ جؿلٓها ؤو جيشئها الجهاث اإلاخخطت في اإلاعخٓبل والتي ًخم َيها بدساج جلٚ ألاوساّ ؤو جذاولها(؛  مىاٍص

لتي ظخذسج في ؤي اإلاذسحت ؤو اؤنالٍ  و)َـ( )ؤ( و)ب( و)ج( و)د(اث ؤي ؤداة ؤو ؤدواث مالُت ؤخشي جخهلٔ باألوساّ اإلاالُت اإلازٗىسة في الُٓش  .و 

ت، وؤي ظّى ؤخشي ْذ جؿلٓها  ظّى مالي خلُجي الجهاث اإلاخخطت في اإلاعخٓبل ؤو جيشئها )بما َيها ألاظىاّ الشثِعُت، وؤي ؤظىاّ مىاٍص

 والتي ًخم َيها بدساج جلٚ ألاوساّ ؤو جذاولها(؛

( مً 1في الُٓشاث )ؤ( و )ب( و )ج( و )د( و )َـ( و )و( مً البىذ ) ًجىص إلاذًش الطىذّو جٓلُل الحذ ألادوى لالظدثماس في ألاوساّ اإلاالُت الىاسدة .2

 % في الحاالث الخالُت:ضُش % بلى 30َزٍ اإلاادة مً 

 في ألاظىاّ اإلاالُت بعبب ألاوغام الاْخطادًت ؤو العُاظُت الذولُت ؤو ؤلاْلُمُت؛ .ؤ 
ً
 خادا

ً
و مذًش الطىذّو َبىؾا  برا جْى

ت الت .ب  ؛في خاٛ يُاب الُشص الاظدثماٍس  ي جالثم ؤَذاٍ الطىذّو
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ت  .ج  ً، بما في رلٚ بَالط ؤي شٖش  لحماًت مطالح اإلاعدثمٍش
ً
ساثذة، ؤو بَالط ؤخذ خلُجُت ألي ظبب آخش ًشاٍ مذًش الطىذّو مىاظبا

 في وغو الاْخطاد  الخلُجُتاإلاطاٍس 
ً
 شذًذا

ً
 ؤو جذَىسا

ً
 خادا

ً
و مذًش الطىذّو َبىؾا نلى مما ْذ ًازش  الخلُجيال٘بحةة، ؤو برا جْى

 ؤو يحة مباشش.
ً
 مباششا

ً
 اظدثماساث الطىذّو جإزحةا

( 1البىذ )برا ْشس مذًش الطىذّو جٓلُل الحذ ألادوى لالظدثماس في ألاوساّ اإلاالُت الىاسدة في الُٓشاث )ؤ( و )ب( و )ج( و )د( و )َـ( و )و( مً  .3

ٗاَت ؤضٛى الطىذّو هًٓذا ؤو بلى مهامالث مشابدت ْطحةة ألاحل. 0% بلى 30مً َزٍ اإلاادة مً   %، ًجىص له جخطُظ 

4. :  ًلخظ الجذٛو الخالي خذود اظدثماساث الطىذّو

 البُان هىع الاظدثماس

الحذ ألادوى 

ألضٌى 

 الطىذوق 

الحذ ألاكص ى 

ألضٌى 

 الطىذوق 

ىت في  ِّ ألاضٌى املب

)ب( و الفلشاث )ؤ( و 

)ج( و )د( و )َـ( مً 

( مً َزا 1البىذ )

 املادة.

ٗاث  )بما في رلٚ الؿشح ألاولي، والؿشح الثاهىي،  الخلُجُتؤظهم ؤو شهاداث بًذام الشش

اإلاخذاولت اإلاذسحت ؤو  الخلُجُتوبضذاساث خّٓى ألاولُت( وضىادًٔ الاظدثماس الهٓاسي 

ذسج في ؤي  ّ التي ظخم ت،  خلُجي مالي ظى )بما َيها ألاظىاّ الشثِعُت، وؤي ؤظىاّ مىاٍص

جيشئها الجهاث اإلاخخطت في اإلاعخٓبل والتي ًخم َيها بدساج  ؤو وؤي ظّى ؤخشي ْذ جؿلٓها 

ٗاث  ٗاتها الخابهت/جابهيها، وضىادًٔ  الخلُجُتجلٚ ألاوساّ ؤو جذاولها( ؤو الشش و/ؤو شش

ذسج في ؤي ظّى مالُت خٛى الهالم؛ ال الاظدثماس الهٓاسي اإلاخذاولت اإلاذسحت ؤو التي ظخم 

ت، وؤي ظّى  ًىحذ خذ ؤدوى ؤو ؤْص ى للخهشع لألظىاّ الشثِعُت وؤي ؤظىاّ مىاٍص

جيشئها الجهاث اإلاخخطت في اإلاعخٓبل والتي ًخم َيها بدساج جلٚ  ؤو ؤخشي ْذ جؿلٓها 

 ألاوساّ اإلاالُت ؤو جذاولها(

30% 100% 

مػامالث املشابدت 

 كطيرة ألاحل

ٔ مهامالث اإلاشابدت مو اإلاطاٍس  اإلاشخظ لها  الخلُجُتًخم الاظدثماس مباششة نً ؾٍش

ت، ٗل   ٍض في بؾاس اخخطاضه، ؤو الاظدثماس يحة اإلاباشش في ضىادًٔ  مً البىٕى اإلاٖش

اإلاشابدت، بششؽ ؤن جٙىن مخىآَت مو جىحيهاث الاظدثماس الششنُت، ومشخطت مً 

ومذاسة مً حاهب مذًش الطىذّو ؤو ؤي مذًش الجهاث اإلاخخطت، ومؿشوخت للجمهىس 

شتةؽ لالظدثماس في مهامالث اإلاشابدت ؤن ٌششم مذًش الطىذّو و آخش.  م ألاداء  فيَم جٍٓى

 . ُه اإلاالي واظخٓشاٍس العابٔ للؿٍش آلاخش ؤو لطىذّو اإلاشابدت، وظابٓت ؤنماله ومْى

ٓخطش الخهشع الجًشافي الظدثماساث اإلاشابدت نلى الذٛو  لً ًخم اظدثماس و . ُتالخلُجٍو

ذ الاظدثماس، في ؾٍش آخش و/ؤو ضىذّو 25ؤٖثة مً ] ، ْو [% مً ضافي ؤضٛى الطىذّو

ٗاَت الاظدثماساث اإلاباششة في مهامالث اإلاشابدت ؤن جٙىن  جب في  مشابدت واخذ. ٍو

0% 70% 
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ى ال ًٓل نً إلا اثخماوي جُُٓم جدملمٓطىسة نلى ألاؾشاٍ اإلآابلت التي  شجبت الاظدثماس )َو

-BBB  نً بخذي حهاث الخُُٓم الهاإلاُت ال٘مربة 
ً
 نلى ألاْل. ي ؤو ما ٌهادله( ًٙىن ضادسا

ضىادًم ألاظهم 

 املشابهت خلُجُتال

اإلاشخطت مً الجهاث اإلاخخطت. لً ًخم اظدثماس ؤٖثة مً  الخلُجُتضىادًٔ ألاظهم 

ذ الاظدثماس، في ضىذ25] ، ْو وال  واخذ، خلُجيّ ؤظهم و [% مً ضافي ؤضٛى الطىذّو

 % مً ؤي ضىذّو إلاطلحخه الخاضت.20ًجىص للطىذّو ؤن ًمخلٚ ؤٖثة مً 

0% 50% 

ضىادًم العُىلت 

 الىلذًت

. وخذود 
ً
ًخىلى مذًش الطىذّو الحُاف نلى الخهشع الىٓذي خعب ما ًشاٍ مىاظبا

 ( مً َزا اإلاادة.3( والبىذ )2في البىذ ) الىاسدةالخهشع اإلازٗىسة جخػو لالظخثىاءاث 

0% 70% 

ت(، لزا، لً ٌعدثمش الطىذّو في مشابداث  إلاشجبت*ؤدواث ؤظىاّ الىٓذ في البىٕى اإلاشخطت مً ماظعت الىٓذ الهشبي العهىدي حمُهها مطىُت )جطيُِ اثخماوي  اظدثماٍس

 يحة مطىُت.

ت جابهت" و"جابو" اإلاعخخذمحن ؤنالٍ راث اإلاهنى *  للشٚ، ًٙىن إلاطؿلح "شٖش
ً
اإلاطؿلحاث اإلاعخخذمت في لىاثذ َُئت العّى في ْاثمت  لهما اإلاخطظججىبا

ىانذَا.  اإلاالُت ْو

ٔ جٓذًٍش اإلاؿلٔ. .5  َو
ً
 مو مشاناة الحذود اإلازٗىسة ؤنالٍ، ًلتزم مذًش الطىذّو باجخار ْشاساث الاظدثماس خعب ما ًشاٍ مىاظبا

لت ألاحل، وؤخشي  .6 ْطحةة ألاحل ، وظِخم الُطل في مىحىداث خُث جدىىم ؤضٛى الطىذّو مً خُث ؾبُهت الاظدثماس بلى اظدثماساث ؾٍى

ل ألاحل في مداَل خاضت، وبحن ألاوساّ اإلاالُت التي ٌعدثمش َيها  الطىذّو بحن ألاوساّ اإلاالُت التي ٌعدثمش َيها الطىذّو بشٙل ؾٍى

 .لطىذّو أليشاع العُىلت واإلاخاحشةا

 ظُاظت جشهض الاظدثماس (ج 

، بما َيها ومزٖشة اإلاهلىماثًلتزم مذًش الطىذّو بالُٓىد/الحذود التي جىؿبٔ نلى الطىذّو واإلاىضحت في الثدت ضىادًٔ الاظدثماس،  .1

 .الششوؽ وألاخٙامالاظدثماس الششنُت و  غىابـ

 % مً ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو في وخذاث ضىذّو اظدثماس آخش.25ؤٖثة مً  اظدثماس ال ًجىص  .2

. 20خُاف بإٖثة مً ال ًجىص الاخ .3  % مً ضافي ُْمت ؤضٛى وخذاث ضىذّو اظدثماس آخش إلاىُهت الطىذّو

ٗاَت َئاث ألاوساّ اإلاالُت اإلاطذسة مً مطذس واخذ. 20ال ًجىص اظدثماس ؤٖثة مً  .4  % مً ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو في 

ٛ 10ال ًجىص الاخخُاف بإٖثة مً  .5 ّ  واخذ مطذس ألي اإلاطذسة اإلاالُت ألاوساّ  فيالطىذّو  % مً ضافي ُْمت ؤضى  . إلاىُهت الطىذو

مً ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو في ؤؾشاٍ مخخلُت جيخمي بلى هُغ اإلاجمىنت، بما في رلٚ حمُو  %25لً ًخم اظدثماس ؤٖثة مً  .6

اغهت لؿٍش جىكمه الاظدثماساث في ألاوساّ اإلاالُت الطادسة نً ؤؾشاٍ مخخلُت جيخمي بلى هُغ اإلاجمىنت ومهامالث ظّى اإلااٛ الخ

يحة اإلامل٘ت، ًخم ببشامها أليشاع مخخلُت لىُغ اإلاجمىنت،  ؤي بْلُم آخش ماظعت الىٓذ الهشبي العهىدي ؤو ؤي َُئت جىكُمُت ؤخشي في 

ُت أليشاع مخخلُت جيخمي لىُغ اإلاجمىنت  .ؤو وداجو مطَش

 :ثىاءألاوساّ اإلاالُت الطادسة نً ؤي مطذس واخذ، باظخ مً ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو في َئت واخذة مً %10لً ًخم اظدثماس ؤٖثة مً  .7
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% مً ضافي ُْمت ؤضٛى 35ذًً الطادسة نً خٙىمت اإلامل٘ت ؤو نً حهت ظُادًت، وال ًجىص ؤن جخجاوص ؤدواث الذًً ما وعبخه ؤدواث ال .ؤ 

، رلٚ بما ًخىأَ مو الثدت ضىادًٔ الاظدثماس.  الطىذّو

.20ما وعبخه ؤدواث الذًً اإلاذسحت، نلى ؤال جخجاوص  .ب   % مً ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو

% مً ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو في ؤظهم مطذس واخذ مذسحت في العّى ؤو في ؤو ظّى مالُت مىكمت ؤخشي، نلى 10اظدثماس ؤٖثة مً  .ج 

ُت لجمُو ألاظهم اإلاذسحت في العّى ري الهال ُت لإلضذاس بلى بحمالي الُٓمت العْى ْت، ورلٚ للطىذّو ؤال جخجاوص وعبت الُٓمت العْى

 خشي مىكمت.ؤالهام الزي يهذٍ بلى الاظدثماس في ألاظهم اإلاذسحت في العّى ؤو في ؤو ظّى مالُت 

ٛ 10س ؤٖثة مً اظدثما .د  لطىذّو في ؤظهم مذسحت في العّى ؤو في ؤي ظّى مالُت مىكمت ؤخشي إلاطذس واخذ جابو ا % مً ضافي ُْمت ؤضى

ُت لزلٚ إلاجاٛ ؤو ْؿام ًٙىن َذٍ الطىذّو الاظ ُت لإلضذاس بلى بحمالي الُٓمت العْى دثماس َُه نلى ؤال ًخجاوص رلٚ وعبت الُٓمت العْى

  اإلاجاٛ ؤو الٓؿام اإلاهحن. 

خالٍ ألادواث اإلاالُت اإلاخهلٓت بةضذاساث خّٓى ألاولُت  اإلاالُت : مً ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو في اإلاشخٓاث10لً ًخم اظدثماس ؤٖثة مً  .8

 غىابـ الاظدثماس الششنُت.اإلاخىآَت مو 

 . ْابلت للدعُِل: مً ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو في ألاضٛى يحة 10لً ًخم اظدثماس ؤٖثة مً  .9

تلً جخػمً مدُكت الطىذّو  .11 ٗامل ًً٘ مً اإلامً٘ مبالٌ يحة مذَىنت بشإنها، ما لم بؤي وسْت مالُت جدُذ بحشاء مؿالبت  الاظدثماٍس دَو 

ل بلى هٓذ مً مدُكت الطىذّو في يػىن خمعت )اإلابلٌ الىٓذي ؤو ألاوساّ   . نمل ( ؤًام5اإلاالُت الٓابلت للخدٍى

 املالُت التي ٌعدثمش بها الطىذوق  ألاوساقظىاق ؤ (د 

ت، وؤي ظّى ؤخشي  ٌعدثمش الطىذّو في  ٗاث اإلاذسحت في ؤي ظّى مالي خلُجي )بما َيها ألاظىاّ الشثِعُت، وؤي ؤظىاّ مىاٍص ؤظهم الشش

جيشئها الجهاث اإلاخخطت في اإلاعخٓبل والتي ًخم َيها بدساج ؤوساّ اإلالُ٘ت الهامت ؤو جذاولها( ؤو ؤظهم و/ؤو شهاداث ؤلاًذام ْذ جؿلٓها ؤو 

ٗاتها الخابهت/جابهيها اإلاذ ٗاث الخلُجُت و/ؤو شش ذ مً الخُاضُل، ًشجى . سححن في ؤي ظّى مالُت خٛى الهالمللشش ( 2)الشحىم للمادة إلاٍض

 . َٓشة )ب(

ت ملذًش الطىذوق  (ٌ   اللشاساث الاظدثماٍس

ٔ بداسة  خىلى ٍَش ت لذي مذًش الطىذّو بحن الىهج الخىاصلي والىهج الخطانذي في اجخار الٓشاس. ٍو ججمو نملُت اجخار الٓشاساث الاظدثماٍس

ت ؤلاْلُمي والذولي، ومهذالث ي والخلُج، باظخخذام الىهج الخىاصلي، جدلُل اإلااششاث الاْخطادًت الهامت نلى الطهُذ اإلاداَل الاظدثماٍس

دلل الٍُشٔ  ت الٓؿاناث/الطىاناث في اإلاىؿٓت باإلغاَت بلى الهىامل الجُىظُاظُت. ٍو ، وخٖش
ً
/بْلُمُا

ً
هت مدلُا الُاثذة الحالُت واإلاخْى

دبو الىهج الخطان هت، ومعخىي الخزبزب، بلخ. ٍو خُت واإلاخْى ، مثل العُىلت الخاٍس  ٖزلٚ الهىامل اإلاخهلٓت بالعّى
ً
ذي، الزي ًخػمً بدثا

ً اإلادُكت.  ت وجٍٙى هاث اإلاالُت الخُطُلُت( الخخُاس الُشص الاظدثماٍس  )ٌشخمل نلى بىاء الىمارج اإلاالُت والخْى
ً
ا ٍش ٔ بداسة ٖما حَى ًٓىم ٍَش
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ت ت، وألاظىاّ اإلاداَل الاظدثماٍس ٍ الهىاثذ لػمان جىأَ مخططاث اإلادُكت مو ؤَذا بةحشاء الخُُٓم الذوسي للُشص الاظدثماٍس

. لت ألامذ للطىذّو  ؾٍى

ٔ الهمل اظتةاجُجُت الاظدثماس اليشـ لخدذًذ  ٔ  الاظدثماساثٌعخخذم ٍَش ل نً ؾٍش التي مً اإلاخىْو لها جدُٓٔ نىاثذ نلى اإلاذي الؿٍى

ٗاث راث الهالْت بشٙل  م ؤوغام ألاظىاّ والشش ٗاث وألابدار ألاظاظُت لألؾشاٍ اإلاشجبؿت لخٍٓى مجمىنت مً ألابدار اإلاالثمت للشش

 مىخكم مً ؤحل بداسة الطىذّو بُهالُت ؤٖمربة.

 ثماس بهاؤهىاع ألاوساق املالُت التي ال ًمىً الاظد (و 

 ال ًجىص للطىذّو الاظدثماس في ؤي ؤوساّ مالُت خالٍ ما وسد ؤنالٍ. .1

الششوؽ  ( م1ًىطىص نليها في اإلالحٔ )ال ًجىص للطىذّو الاظدثماس في ؤي ؤوساّ مالُت ال جخىأَ مو جىحيهاث الاظدثماس الششنُت اإلا .2

 وألاخٙام.

 ( مً الثدت ضىادًٔ الاظدثماس.41) اإلاادةًلتزم الطىذّو باجبام ُْىد الاظدثماس اإلاىطىص نليها في  .3

 ضٌى التي ًمىً للطىذوق الاظدثماس بهاالُت ؤو ألا املكُىد ؤخشي غلى ألاوساق  (ص 

بال ؤهه ًدٔ إلاذًش الطىذّو وغو الُٓىد الالصمت في  نلى ألاوساّ مالُت ؤو الاضٛى التي ًمً٘ للطىذّو الاظدثماس بهاخشي ؤال جىحذ ؤي ُْىد 

 ّ  .ومزٖشة اإلاهلىماث اإلاعخٓبل ٖما حعخذعي الػشوسة ورلٚ مً خالٛ حهذًل ششوؽ وؤخٙام الطىذو

ا مذًش الطىذوق ؤو مذًشو ضىادًم آخشون لالظدثماس  ألادوى الحذ (ح   في وخذاث ضىذوق ؤو ضىادًم ؤخشي ًذًَش

 .)ب( ( َٓشة 2خعب ما رٖش في مادة )

 ضالخُاث الاكتراع (ط 

ل اإلاخىأَ مو  ذ َزٍ  غىابـًجىص للطىذّو الحطٛى نلى الخمٍى الاظدثماس الششنُت لالظدثماس في ألاوساّ اإلاالُت اإلاعتهذَت، بششؽ ؤال جٍض

ذ نً 10الٓشوع نً  ؤهه ًجىص للطىذّو الاْتةاع مً مذًش  ٖما. ظىت واخذة% مً ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو وإلاذة اظخدٓاّ ال جٍض

ت اإلاخخطت في ؤلاْلُم ري الطلت(  ٍض ٔ ألاضٛى مً البىٕى اإلاٖش ُت ألاخشي )اإلاشخظ لها َو الطىذّو ؤو ؤي مً جابهُه ؤو الهُئاث اإلاطَش

( مً الثدت ضىادًٔ 64%، نلى الىدى اإلاىطىص نلُه في اإلاادة )10ًخػو َزا الاْتةاع لحذ الـ ال لخًؿُت ؾلباث الاظتةداد، نلى ؤن 

 الاظدثماس.

  غلى للخػامل مؼ ؤي طشف هظيرالحذ ألا  (ي 

 .( َٓشة )ب( 2خعب ما رٖش في مادة )

 ظُاظت مذًش الطىذوق إلداسة مخاطش الطىذوق  (ن 

م مخاؾش تهذٍ بلى جدذًذًدبو مذًش الطىذّو ظُاظت بداسة  ذ ممً٘ ؤفي اإلاخاؾش اإلادخملت وؤلاَطاح ننها  وجٍٓى بداسة مجلغ بلى ْشب ْو

ا  .الطىذّو الجخار ؤلاحشاءاث اإلاىاظبت للخٓلُل مً ؤزَش
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 املؤشش الاظترشادي (ٌ 

 ألداء الطىذّو ؤو العّى ؤو ألاظىاّ راث الهالْت في اإلاعخٓبل.اإلاهُاسي ٌهخمربة ألاداء العابٔ للطىذّو ؤو ألاداء العابٔ للماشش ال  .1
ً
 مهُاسا

 لألداء العابٔ.  لِغ َىإ ؤي غمان إلاالٙي الىخذاث بإن ألاداء اإلاؿلٔ .2
ً
 ؤو معاًشا

ً
 للطىذّو ؤو ؤداءٍ مٓاسهت باإلااشش ظٍى ًٙىن مؿابٓا

 إغفاءاث جىافم غليها َُئت العىق املالُت بشإن اللُىد والحذود غلى الاظدثماس (م 

 .َُئت العّى اإلاالُتمً جخهلٔ بالطىذّو  بنُاءاثًخٓذم مذًش الطىذّو لؿلب ؤي لم ال ًىؿبٔ خُث 

 

 الطىذوق  في لالظدثماس الشئِعُت املخاطش .3

 ًخؿلب الاظدثماس في الطىذّو 
ً
 اإلازٖشة ٖما َى مبحن في َزٍ التزاما

م
ش. ومً عدثّم ، دون وحىد ؤي غمان لخدُٓٔ ناثذ مً سؤط اإلااٛ اإلا

َيها بإي اإلامً٘ ؤن ًٙىن الطىذّو يحة ْادس نلى جدُٓٔ ناثذاث بًجابُت مً اظدثماساجه، وسبما ًخهزس بُو ؤضٛى الطىذّو ؤو الخطٍش 

نلُه، ْذ ٌعجض الطىذّو نً جدُٓٔ ؤي نىاثذ  شٙل مً ؤشٙاٛ الخطٍش بالعهش الزي ٌهخمربٍة الطىذّو ؤهه ًمثل الُٓمت الهادلت. وبىاءً 

. َزٍمً   ألاضٛى

 ؤظىاق املاٌمخاطش جللب  (ؤ 

، مما ْذ ًادي بلى جٓلباث ٖبحةة في ؤظهاس اظدثماساث ؤظىاّ اإلااٛجخمثل اإلاخاؾش الشثِعُت التي ًىؿىي نليها الاظدثماس في الطىذّو في جٓلب 

ادة في ناثذاث  . وجشجبـ الٍض ل بمعخىي ؤنلى مً الخزبزب. ومً زم، ًجب نلى مالٙي الىخذاث ؤن ًٙىهىا  ضٕٙىالطىذّو نلى اإلاذي الؿٍى

اث لخدُٓٔ نىاثذ مً َزا الاظدثماس. نلى اظخهذاد لخدمل مخاؾش َٓذان سؤظمالهم اإلاعدثمش ؤو حضء مىه، والدعلُم بإهه ال جىحذ غماه

ذ ًخهزس نلى مذًش الطىذّو بُو الاظدثماساث بإظهاس  ولِغ َىإ غمان بإن ًدٓٔ الاظدثماس نىاثذ بًجابُت ؤو ؤي ناثذاث نلى ؤلاؾالّ. ْو

ذ الزي ًشيب َُه، وبالخالي ْذ ال ًخمً٘ ال ا مذًش الطىذّو نادلت، ؤو ْذ ًخهزس نلُه بُهها في الْى طىذّو مً جدُٓٔ ؤي نىاثذ ٌهخمربَة

 نلى ؤلاؾالّ.

 ألاداء العابم للطىذوق  (ب 

ّ  العابٔ بن ألاداء هّذ  للماشش ال العابٔ ألاداء ؤو للطىذو   ٌم
ً
ّ  ؤداء نلى ماششا  .اإلاعخٓبل في الطىذو

 غمان ؤداء الطىذوق  (ج 

ّ  اإلاؿلٔ ألاداء ؤن الىخذاث إلاالٙي غمان ًىحذ ال  .العابٔ ألاداء ًمازل ؤو ًخ٘شس  ظٍى باإلااشش ؤداءٍ مٓاسهت ؤو للطىذو

 غذم اغخباس الاظدثماس في الطىذوق ودٌػت بىىُت (د 

مطٍش جابو ؤي ج ؤو جبُو ألاوساّ اإلاالُت، ؤو ودٌهت لذي ال ٌهخمربة الاظدثماس في الطىذّو ودٌهت لذي ؤخذ اإلاطاٍس اإلادلُت التي جشّو 

ّ لل  .طىذو

 باالظدثماس في الطىذوق بُان جدزًشي خٌى املخاطش املدخملت املخػللت  (ٌ 
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 َىالٚ مخاؾش مدخملت نذًذة جخهلٔ باالظدثماس في الطىذّو ٖما َى مبحن في الٓاثمت ؤدهاٍ.

 كائمت باملخاطش املدخملت خٌى الاظدثماس في الطىذوق  (و 

 مخاؾش الخًحةاث العُاظُت (1)

ْذ جازش نلى حمُو ألاوشؿت الاْخطادًت  ألامىس ٍ ْذ ًخإزش الطىذّو بشٙل يحة مباشش بالخؿىساث العُاظُت في اإلاىاؾٔ اإلاجاوسة، ٗىن َز

ت.  والخىمٍى

 مخاؾش ألاوغام الاْخطادًت (2)

ت  ْذ ًخإزش ؤداء الطىذّو بعبب الخًحةاث في ألاوغام الاْخطادًت؛ وال ًخههذ مذًش الطىذّو بإن جدٓٔ اظتةاجُجُاث الطىذّو الاظدثماٍس

ت.  ؤَذاَه الاظدثماٍس

 بالػىابـ الششنُت بااللتزاماإلاخاؾش اإلاخهلٓت  (3)

ٗاثالطىذّو بال في  ٌعدثمش لً  هتاإلاخىآَت مو  الشش ذ ؤلاظالمُت الشَش ٗاثبهؼ  عدثنيح، ْو  جٙىن نىاثذؤن  اإلاخىْوالتي مً  الشش

لى . وبرا جبّحن حهاسع ؤي اظدثماس سثِس ي مو الػىابـ الششنُت، ًٙىن نالششنُتفي خالت نذم جُٓذَا بالػىابـ  ٍَيها ٖبحة  ٍتالاظدثماس 

 نلى ظهش الىخذة.
ً
 مذًش الطىذّو جطُُت َزا الاظدثماس ْبل جدُٓٔ ؤَذاَه، مما ْذ ًازش ظلبا

 مخاؾش الهملت ألاحىبُت (4)

ت وساّ اإلاالُت ألاظاظُتألا ضٍش نمالث  ْذ جادي الخٓلباث في ؤظهاس  ادة ؤو هٓطان  ؤيفي  ونملت الىخذاث اإلاملٖى ت بلى ٍص مدُكت اظدثماٍس

 خعب الحالت.ورلٚ ُْمت الىخذاث، 

 مخاؾش العُىلت (5)

  إلاذًش  ًدٔ
ً
ٓا ، َو للمبلٌ الٓابل لالظتةداد  ؤْص ىمً ضافي ؤضٛى الطىذّو ٖدذ  %10وعبت  جدذًذالاظدثماس،  ضىادًٔلالثدت  الطىذّو

 نً ؤهه ْذ ًطهب بُو ؤضٛى الطىذّو ؤو الخطٍش َيها  ًىم ٗلفي 
ً
حهامل. ونلُه، ْذ ال ًخم جىُُز ؾلب اظتةداد اإلاعدثمش بالٙامل. َػال

ؤي  جدُٓٔالزي ٌهخمربٍة مذًش الطىذّو ؤهه ُْمت نادلت. ومً زم، ْذ ٌعجض الطىذّو نً  بإي شٙل آخش مً ؤشٙاٛ الخطٍش بالعهش

. َزٍنىاثذ مً   ألاضٛى

 ظدثماس في الطىادًٔ ألاخشي مخاؾش الا  (6)

شغت هي ألاخشي لىُغ اإلاخاؾش اإلازٗىسة في ْعم "اإلاخاؾش  ؤما الطىادًٔ ألاخشي التي يهذٍ الطىذّو بلى الاظدثماس َيها َٓذ جٙىن نم

 نلى اظدثماساث الطىذّو وظهش الىخذة.اإلازٖشة الشثِعُت" مً َزٍ
ً
ذ ًازش رلٚ ظلبا  ، ْو

 

 اإلااٛ يحة اإلاطّىُتمخاؾش الاظدثماس في ؤدواث ظّى  (7)
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طّىُت مً حاهب ماظعاث الخطيُِ، وهي  بالعُىلت الهالُت مٓاسهت باألدواث اإلاطّىُت، مما ْذ  جخمحز  الَىإ بهؼ ألاوساّ اإلاالُت يحة مم

ذ ًٙىن لهزٍ الهىامل ؤزش ظلبي نلى ؤداء الطىذّو وظهش الىخذة.  ٌهشع الطىذّو لخؿش َٓذان اإلابالٌ اإلاعدثمشة. ْو

 ظدثماس في ألاظىاّ ألاخشي مخاؾش الا  (8)

، ْذ ًىؿىي الاظدثماس في ألاظىاّ ألاخشي نلى مخاؾش مهُىت، مثل مخاؾش الخًحةاث في اللىاثذ اإلاالُت ؤنالٍباإلغاَت بلى اإلاخاؾش اإلازٗىسة 

ذ جطبذ   نلى ؤداء الطىذّو وظهش الىخذة. ْو
ً
الاظدثماساث ألاظاظُت وظّى الهملت، والخًحةاث العُاظُت والاْخطادًت التي ْذ جازش ظلبا

 ًخم جطُُتها؛ وفي مثل َزٍ الحاالث، ْذ ال ًخمً٘ اإلاعدثمشون مً جدُٓٔ سؤط اإلااٛ اإلاعدثمش. ْذيحة ظاثلت ؤو مهلٓت ؤو 

 مخاؾش نذم وحىد الاظدثماساث اإلاىاظبت (9)

ت باألَذاٍالطىذّو اظدثماساث جُي  مذًش  ًجذؤن  ًػمًما  َىإ لِغ . َةن جدذًذ الاظدثماساث اإلاىاظبت ًىؿىي  الاظدثماٍس للطىذّو

ذسة الطىذّو نلى جدُٓٔ  ت ْو نلى ْذس ٖبحة مً نذم الُٓحن الزي ًىه٘غ بذوسٍ نلى عجض مذًش الطىذّو نً جدذًذ ألاَذاٍ الاظدثماٍس

 الهىاثذ اإلاشحىة.

 مخاؾش الانخماد نلى اإلاىقُحن الشثِعُحن (10)

 ن
ً
 ٖبحةا

ً
ٔ بداسجه؛ ٌهخمذ هجاح الطىذّو انخمادا ٔ ؤلاداسة بشٙل نام )ظىاءً و لى هجاح ٍَش بعبب  خعاسة خذماث ؤي مً ؤَشاد ٍَش

جإزحة بالٌ  االاظخٓالت ؤو ألي ظبب آخش( ؤو نذم ْذسة الطىذّو نلى اظخٓؿاب مىقُحن حذد ؤو الاخخُاف باإلاىقُحن الحالُحن ْذ ًٙىن له

.  نلى وشاؽ الطىذّو

 مخاؾش الاثخمان (11)

خشي. ألامش ؤباالظدثماساث في ؤدواث اإلاشابدت، والتي مً اإلادخمل ؤن ًخل اإلاذًً َيها بالتزاماجه الخهاْذًت مو ؤؾشاٍ  جخهلٔ مخاؾش الاثخمان

 الزي ْذ ًيخج نىه خعاسة مبلٌ الاظدثماس ؤو حضء مىه ؤو جإخحة اظتةدادٍ.

 مخاؾش اهخُاع الخطيُِ الاثخماوي (12)

، ْذ ًػؿش مذًش الطىذّو بلى في خاٛ اهخُاع الخطيُِ الاثخماوي ألي مً الطٕٙى  َزٍ  في الخطٍشالتي ٌعدثمش َيها الطىذّو

.
ً
 ظلبُا

ً
، مما ْذ ًازش بذوسٍ نلى ؤداء الطىذّو جإزحةا  الطٕٙى

 مخاؾش جػاسب اإلاطالح (13)

، ًخىلى مذًش الطىذّو بداسة شاون الطىذّو بدعً هُت بما ًخذم مطالح مالٙي الىخذاث نلى ؤٖمل وحه. ونلُه ؤن ٌهمل بدعً هُت

ٗاث  وؤن ًشاعي في بداسجه للطىذّو مبادت الجزاَت. ومو رلٚ، ْذ ٌشإس اإلاذًشون واإلاعاولىن واإلاىقُىن الخابهىن إلاذًش الطىذّو والشش

ذ ًٙىن  . ْو ً الزًً ْذ جخهاسع مطالحهم مو مطالح الطىذّو الخابهت له في اإلاهامالث وألاوشؿت هُابت نً الطىادًٔ / الهمالء آلاخٍش

ت، ؤو ًٙىن له نالْت مباششة ؤو يحة مباششة مو الًحة بما إلاذًش الطىذ ٍش ّو جإزحة نلى اإلاهامالث التي ًٙىن َيها إلاذًش الطىذّو مطلحت حَى

 ؤمام مالٙي الىخذاث نً ؤي ؤسباح ؤو 
ً
 مو واحباث مذًش الطىذّو ججاٍ مالٙي الىخذاث. ولً ًٙىن مذًش الطىذّو معاوال

ً
ٌشٙل حهاسغا
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ػاث ج  خهلٔ بهزٍ اإلاهامالث ؤو ؤي مهامالث راث ضلت بها ؤو جيخج ننها.نمىالث ؤو حهٍى

(14)  ّ  مخاؾش بداسة الطىذو

خاح إلاذًش الطىذّو الاؾالم نليها. ونل ًم ؛ ولً ًدطلىا نلى اإلاهلىماث اإلاالُت اإلاُطلت التي  ُه، لً ٌشإس مالٙى الىخذاث في بداسة الطىذّو

ٗاهذ لذًه ال ل مذًش الطىذّو ضالخُت جىلي بداسة الطىذّو مً حمُو الجىاهب.ال ًجىص ألي شخظ ششاء وخذاث بال برا   ىُت في جخٍى

ةاث الٓاهىهُت والخىكُمُت (15)  مخاؾش الخًحُّ

هاث الٓاثمت واإلاهلىت. ومً اإلادخمل ضذوس حهذًالث نلى ألاهكمت اإلاهمٛى بها في اإلا مل٘ت، حعدىذ اإلاهلىماث الىاسدة في َزٍ اإلازٖشة بلى الدشَش

دٔ بما في رلٚ جلٚ اإلا ً. ٍو ، والتي ْذ جازش نلى الطىذّو ونلى اظدثماساجه ؤو اإلاعدثمٍش ٗاة خالٛ مذة الطىذّو خهلٓت بالػشاثب ؤو الض

ت ما ْذ ًيشإ مً هضانا ث. للطىذّو اجخار بهؼ ؤلاحشاءاث الٓاهىهُت في خالت الجزام؛ وله الاخخٙام بلى العلؿاث الٓػاثُت في اإلامل٘ت لدعٍى

ٗان للذواثش الحٙى  هاث ؤو بخُاّ جلٚ وإلاا  هاث الٓاثمت، َةن ؤي حًُحةاث ْذ جؿشؤ نلى جلٚ الدشَش مُت في اإلامل٘ت الحٔ في جؿبُٔ الدشَش

.  الذواثش الحٙىمُت في جؿبُٓها ْذ ًازش نلى الطىذّو

ل (16)  مخاؾش الخمٍى

 نلى ناثذاث 
ً
ل للطىذّو و/ؤو ؤي مً اظدثماساجه، مما ْذ ًازش ظلبا ل ًمً٘ الحطٛى نلى الخمٍى ذ الخمٍى . ومً اإلادخمل ؤن ًٍض الطىذّو

ذ ٌشٙل مخاؾش مخخلُت للطىذّو واظدثماساجه، مثل   نلى دسحت نالُت مً اإلاخاؾش اإلاالُت ْو
ً
، بال ؤهه ًىؿىي ؤًػا مً ضافي دخل الطىذّو

ً ؤضٛى الطىذّو لطالح َش
م
ل، والخذَىس الاْخطادي، وجذَىس غماهاث الاظدثماس. وسبما ج ادة جٙالُِ الخمٍى ٓشع مهحن سبما ًؿالب  ٍص مم

ل.  للششوؽ اإلاخهاٍس نليها في َزا الىىم مً الخمٍى
ً
ٓا  للذًً في خاٛ حهثة الطىذّو في العذاد َو

ً
 بهذثٍز بدُاصة َزٍ ألاضٛى غماها

 اإلاخاؾش الخٓىُت (17)

. ومو رلٚ، ْذ جخهشع هكم اإلاهلىماث الخاضت  به لالختةاّ ؤو للهجىم مً ٌهخمذ مذًش الطىذّو نلى اظخخذام الخٓىُت في بداسة الطىذّو

 ؤو بشٍٙل 
ً
َهاٛ.  ٗامل، مما ًدذ مً ْذسة مذًش الطىذّو نلى بداسة اظدثماساث الطىذّو نلى هدىٍ  خالٛ الُحةوظاث، ؤو ْذ جخهؿل حضثُا

. ازش بذوسٍ نلى مالٙي الىخذاث في الطىذّو ، ٍو  نلى ؤداء الطىذّو
ً
زا ألامش مً شإهه ؤن ًازش ظلبا  َو

 ؿبُهُتمخاؾش الٙىاسر ال (18)

، دون  ت، ألامش الزي ْذ ًٙىن له جإزحة ظلبي نلى ؤداء الطىذّو ؤن جازش الٙىاسر الؿبُهُت نلى ؤداء حمُو الٓؿاناث الاْخطادًت والاظدثماٍس

 نلى  ًٙىن إلاذًش الطىذّو ًذ  
ً
ا، مما ْذ ًازش ظلبا في رلٚ؛ ومً َزٍ الٙىاسر الؿبُهُت الضالٛص والمربةاٖحن والخًحةاث اإلاىاخُت الٓاظُت ويحَة

.  اظدثماساث الطىذّو ومالٙي الىخذاث في الطىذّو

ٗامل م وبىاءً  ذ ًخهزس نلى اإلاعدثمش نىذ الاظتةداد الحطٛى نلى  .نلى ٗل ما ظبٔ، ْذ ًىخُؼ ظهش وخذة الطىذّو ْو  بلٌ اظدثماٍس
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، والتي ْذ جىجم نً ؤي مً اإلاخاؾش اإلازٗىسة ؤنالٍ ؤو نً  خدمل اإلاعدثمش اإلاعئىلُت نً ؤي خعاسة مالُت هدُجت الاظدثماس في الطىذّو ٍو

، باظخثىاء ؤلاَماٛ ؤو بظاءة الاظخخذام مً ؾٍش مذًش الطىذّو َُما ًخهلٔ  مخاؾش ؤخشي، دون ؤي غمان مً حاهب مذًش الطىذّو

 إلازٖشة مهلىماث الطىذّو و ششوؽ وألاخٙام.بالتز 
ً
ٓا  اماجه َو

 

 مػلىماث غامت .4

ً (ؤ   الفئت املعتهذفت مً املعدثمٍش

 للمخاؾش اإلاشجبؿت باالظدثماس اإلابِىت في الُٓشة )
ً
ً الزًً لِغ لذيهم اإلآذسة 3هكشا  للمعدثمٍش

ً
( ؤنالٍ، ال ٌهخمربة الاظدثماس في الطىذّو مىاظبا

 نالُت.إلاىاحهت وعبت مخاؾش 

 ظُاظت الخىصَػاث (ب 

ُت إلاالٙي الىخذاث وبالخالي ظِخم  بانخباٍس ضىذّو اظدثماس مُخىح، ًخمثل الهذٍ الاظدثماسي ألاظاس ي للطىذّو في جدطُل نىاثذ ظْى

 بنادة اظدثماس ألاسباح اإلادٓٓت ولً ًخم جىصَهها نلى مالٙي الىخذاث. وظدىه٘غ بنادة اظدثماس الذخل في ُْمت وظهش الىخذاث.

 ألاداء العابم للطىذوق  (ج 

 الػائذ الىلي لعىت واخذة وزالر ظىىاث وخمغ ظىىاث (1)

 

 داءفشق ألا 
املؤشش 

 املػُاسي 
 ألاداء الطىذوق 

 ظىت واخذة 18.38% 10.29% 8.09%

 زالر ظىىاث 22.23% 25.61% 3.38%-

 خمغ ظىىاث 28.16% 18.92% 9.25%

 *مىز ؤلاوشاء 218.68% 40.98% 177.70%

 الهاثذ العىىي  9.71% 2.78% 6.92%

   

 2007ًىهُى  30* 

 

ت الػائذاث إحمالي (2)  املاغُت الػشش العىىاث مً ليل العىٍى

 

 ألاداء الطىذوق  املؤشش املػُاسي  داءفشق ألا 

 ؤلاوشاء*مىز  218.68% 40.98% 177.70%

2.53% 38.06% 40.59% 2007 

15.05% -55.20% -40.15% 2008 
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6.09% 23.48% 29.56% 2009 

3.22% 16.54% 19.76% 2010 

3.56% -2.82% 0.75% 2011 

9.15% 10.08% 19.24% 2012 

18.45% 27.95% 46.40% 2013 

10.98% -2.69% 8.29% 2014 

14.05% -14.73% -0.68% 2015 

-5.46% 11.03% 5.57% 2016 

-7.12% 2.98% -4.14% 2017 

-2.88% 10.59% 7.71% 2018 

8.09% 10.29% 18.38% 2019 

   

 2007ًىهُى  30* 

 

 الاظترشاديالطىذوق بامللاسهت مؼ املؤشش  ؤداء (3)

 

 

خ (4)  املاغُت الثالر املالُت العىىاث مذاس غلى ألاسباح جىصَؼ جاٍس

ّ ال   .خُث لً ًٓىم الطىذّو بخىصَو ؤسباح،  ًىؿبٔ نلى َزا الطىذو

ش الطىذوق مخاخت الطالع ا*إ  ملذًش الطىذوق. ويلىترومً خالٌ املىكؼ إلا لجمُؼن جلاٍس
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 خلىق ماليي الىخذاث (د 

شخذ نليهم في احخمام مالٙي الىخذاث نلى 
م
ذ َُما ًخهلٔ بالطىذّو خالٍ اإلاعاثل التي ؾ ال جمىذ الىخذاث لحامليها ؤي خّٓى جطٍى

 ( مً الششوؽ وألاخٙام.17اإلادذد في البىذ ) الىدى 

 معؤولُاث ماليي الىخذاث (ٌ 

، وجٓخطش معاولُتهم َٓـ نلى . ال ًخدمل مالٙى الىخذاث ؤي معاولُت نً دًىن ؤو التزاماث الطىذّو  مبلٌ اظدثماساتهم في الطىذّو

 إنهاء الطىذوق  (و 

شظل مذًش الطىذّو إلاالٙي  . ٍو ًدطل مذًش الطىذّو نلى مىآَت مالٙي الىخذاث نلى بنهاء الطىذّو بمىحب ْشاس خاص للطىذّو

 بشيبخه في بنهاء الطىذّو ْبل 
ً
 نلى ألاْل، دون ؤلاخالٛ بششوؽ وؤخٙام الطىذّو ومزٖشة اإلاهلىماث. (21)الىخذاث والهُئت بخؿاسا

ً
 ًىما

اٛ نلى الشيم مً الُٓشة  العابٓت، ًٓىم مذًش الطىذّو بةنهاء الطىذّو برا اظدثمش ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو ؤْل مً نششة مالًحن ٍس

اٛ( إلاذة ظخت ) 10,000,000ظهىدي ) خ ؤلاخؿاس اإلاىحه مً مذًش الطىذّو بلى الهُئت بإن ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو 6ٍس ( ؤشهش مً جاٍس

اٛ ظهىدي ) اٛ( 10,000,000ؤْل مً نششة مالًحن ٍس  ٍس

اٛ ظهىدي )  اٛ( ًٓىم مذًش الطىذّو  10,000,000نىذما ًطل ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو بلى ؤْل مً ما ٌهادٛ نششة مالًحن ٍس ٍس

اٛ ظهىدي ) و ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو َّى ما ٌهادٛ نششة مالًحن ٍس ٔ الطىذّو لَش اٛ( ْبل  10,000,000بمداولت حادة لدعٍى ٍس

وفي خاٛ نذم جدُٓٔ رلٚ، ًبذؤ مذًش الطىذّو بخطُُت الطىذّو نىذ اهتهاثه، دون ؤلاخالٛ بالششوؽ وألاخٙام  نهاًت العخت ؤشهش.

و  هه ؤلال٘تةووي ونلى اإلاْى خىلى مذًش الطىذّو ؤلاَطاح نً بنهاء الطىذّو وؤلاؾاس الضمني لخطُُخه نلى مْى ومزٖشة اإلاهلىماث. ٍو

.  ؤلال٘تةووي لخذاٛو

م املخاطش (ص   جلٍى

.ًٓش  م اإلاخاؾش اإلاخهلٓت بإضٛى الطىذّو  مذًش الطىذّو بىحىد آلُت داخلُت لخٍٓى

 

 ملابل الخذماث والػمىالث وألاحػاب .5

 املذفىغاث امللخطػت مً ؤضٌى الطىذوق  (ؤ 

 ؤحػاب إلاداسة  .1

ت )"  "( بما ٌهادٛ ما ًلي: ؤحػاب إلاداسةًذَو الطىذّو بلى مذًش الطىذّو مٓابل بداسجه ألضٛى الطىذّو ؤحهاب بداسة ظىٍى

 .)ؤ(مً ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو نً ٗل وخذة مً الُئت % 1.25

 .)ب(مً ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو نً ٗل وخذة مً الُئت % 1.95



23 

 

 .)ج(مً ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو نً ٗل وخذة مً الُئت % 0.98

 .(د)مً ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو نً ٗل وخذة مً الُئت % 1.95

دعب 
م
لتزم مذًش الطىذّو بخطم ؤحهاب ؤلاداسة ج . ٍو م لطافي ُْمت ألاضٛى م بىاء نلى آخش جٍٓى ؤحهاب ؤلاداسة وحعخدٔ في ٗل ًىم جٍٓى

ت.  بطُت شهٍش

 سظىم الحفظ  .2

ت  . ؤ  ظىٍى
ً
.0.12 بدذ ؤْص ىحهادٛ ًذَو الطىذّو بلى ؤمحن الحُل سظىما  % مً ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو

اٛ ظهىدي نً ٗل نملُت )" 187.50بُٓمت  ثسظم حهامال ًذَو الطىذّو بلى ؤمحن الحُل  . ب  "(. الخهامالثسظم ٍس

ٙي  30لًاء والخهذًل: سظىم ؤلاضالح وؤلا . ث اٛ ظهىدي 112.50(دوالس ؤمٍش  لٙل خالت. )ٍس

 ؤحػاب املداظب اللاهىوي .3

 
ً
ت بُٓمت ًذَو الطىذّو بلى اإلاداظب الٓاهىوي ؤحهابا اٛ 32,250ظىٍى  "(. الٓاهىويؤحهاب اإلاداظب )" ٍس

تال .4  شظىم إلاداٍس

 لمذًش ؤلا ًذَو الطىذّو ل
ً
ا  ظىٍى

ً
ت% مً ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو )"0.09 بدذ ؤْص ى ٌعاوي داسي سظما  "(.سظىم بداٍس

 الشكابُت الشظىم .5

ابُت بدذ ؤْص ى ًذَو الطىذّو  ابُت 7,500سظىم ْس  للجهاث الْش
ً
ا اٛ ظهىدي ظىٍى  .ٍس

 ميافأث مجلغ إداسة الطىذوق  .6

ِ اإلاهٓىلت ألاخشي اإلاخ٘بذة َُما ًخهلٔ  ًلتزم ِ العُش واإلاطاٍس ؼ ؤنػاء مجلغ بداسة الطىذّو نً مطاٍس الطىذّو بخهٍى

، بدُث ال جخجاوص ما وعبخه  .0.1بالتزاماتهم ججاٍ الطىذّو
ً
ا  % مً ؤضٛى الطىذّو ظىٍى

ٓذس ؤن جطل مٙاَأث ؤنػاء مجلغ بداسة الطىذّو اإلاعخٓلحن بلى
م
اٛ ظه 30,000 وج . ورلٚ مٓابل الخذماث التي ٍس

ً
ا ىدي ظىٍى

.  ًٓذمىنها للطىذّو

 اليشش  سظىم .7

ش العىىي إلاالٙي الىخذاث  اٛ ظهىدي  5000بُٓمت مً الطىذّو ًلتزم مذًش الطىذّو بخدطُل سظم وشش َُما ًخظ ؤلاَطاح والخٍٓش ٍس

اٛ ظهىدي لجمُو وخذاث الطىذّو  20,000للىخذة بمجمىم  م )"ٍس تاليشش سظىمفي ٗل ًىم جٍٓى خطم سظم اليشش بطُت ظىٍى  ."(. ٍو

 الخػامل:  سظم  .8

جب  نً بحمالي َزٍ  ؤلاَطاحًخدمل الطىذّو حمُو جٙالُِ اإلاهامالث ونمىالث الىظاؾت التي ًخ٘بذَا هدُجت ششاء وبُو الاظدثماساث. ٍو

ش  ت. اإلاذْٓتالخٙالُِ في الخٓاٍس ت وهطِ العىٍى العىٍى  

 املطاٍسف ألاخشي  .9
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لتزم الطىذّو بذَو مٓابل ؤي خذماث جخهلٔ بإي ؾٍش زالث َُما طىذّو لًذَو ا حمُو اإلاطشوَاث والخٙالُِ الىاججت نً ؤوشؿخه. ٍو

ًخهلٔ بخذماث ؤلاداسة والخىكُم والدشًُل اإلآذمت بلى الطىذّو )ومنها نلى ظبُل اإلاثاٛ ال الحطش هُٓاث اإلاعدشاس الٓاهىوي( بالخٙلُت 

 الُهلُت.

و ؤال جخجا شاس بلى ؤن 0.3وص اإلاطاٍسِ ألاخشي اإلازٗىسة ؤنالٍ ما وعبخه مً اإلاخْى % مً ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو بشٙل ظىىي. َو

. ش العىىي للطىذّو زٖش الىُٓاث الُهلُت في الخٍٓش
م
خم خطم الىُٓاث الُهلُت َٓـ. نلى ؤن ج ت، ٍو  الىُٓاث اإلازٗىسة ؤنالٍ هي جٓذًٍش

بت .11  الػٍش

بت الُٓمت  بت الُٓمت اإلاػاَت5اإلاػاَت بىاْو  ظٍى ًخم اظخٓؿام غٍش ِ التي جخػو لػٍش  .% نلى الشظىم واإلاطاٍس

ؼ  ٗاث الخابهت  ونذم مؿالبتًلتزم الطىذّو بخهٍى ً والشش الء واإلاعدشاٍس ً واإلاىقُحن والٖى مذًش الطىذّو وؤنػاء مجلغ بداسجه واإلاذًٍش

ِ، بما في رلٚ ألاخٙام الٓػاثُت والىُٓاث الٓاهىهُت وا إلابالٌ والهماٛ الخابهحن للطىذّو مً حمُو اإلاؿالباث والالتزاماث والخٙالُِ واإلاطاٍس

ت التي ْذ ؿت ُْام مذًش الطىذّو بىاحباجه بدعً  اإلاذَىنت للتةاَو والدعٍى ، شٍش ًخکبذونها هدُجت لألنماٛ التي ًٓىمىن بھا باظم الطىذّو

 اخخُاٛ.  حعُم ؤو بةَماٛ  اتهام ؤي ًخم بزباثوؤداثه لهمله بما ًدٓٔ مطلحت الطىذّو الُػلى، وؾاإلاا لم ، تهُ

 وهُفُت اخدعابها ووكذ دفػها حذٌو الشظىم واملطاٍسف (ب 

 وكذ   املبلغ

   الذفؼ

 و الشظىم  الاخدعاب هُفُت

ف   املطاٍس

ٛ  ُْمت ضافي مً  1.25% ّ  ؤضى  (ؤ) الُئت مً وخذة ٗل نً الطىذو

ٛ  ُْمت ضافي مً  1.95% ّ  ؤضى  (ب) الُئت مً وخذة ٗل نً الطىذو

ٛ  ُْمت ضافي مً  0.98% ّ  ؤضى  (ج) الُئت مً وخذة ٗل نً الطىذو

ٛ  ُْمت ضافي مً  1.95% ّ  ؤضى  (د) الُئت مً وخذة ٗل نً الطىذو

 َهلي ظىىي 

 الاداسة ؤحػاب

اٛ 30,000ال جخجاوص   َهلي ظىىي  ظهىدي ٍس
 إداسة مجلغ

 الطىذوق 

اٛ 32,250بُٓمت   ظهىدي ٍس
 َهلي ظىىي 

 املداظب ؤحػاب

 اللاهىوي

ٛ  ُْمت ضافي مً% 0.12 ّ  ؤضى  الحفظ  سظىم َهلي ظىىي  الطىذو

ٛ  ُْمت ضافي مً%   0.09 ّ  ؤضى ت سظىم َهلي ظىىي  الطىذو  إداٍس

اٛ 7,500   سكابُت سظىم َهلي ظىىي  ظهىدي ٍس

اٛ ظهىدي 20,000  اليشش سظىم َهلي ظىىي  ٍس

اٛ ظهىدي نً ٗل نملُت 187.50  سظم حػامل  َهلي ظىىي  ٍس

ِ جخجاوص  ال ٛ  ُْمت ضافي مً% 0.30 وعبخه ما ألاخشي  اإلاطاٍس  ؤضى

 ّ       الطىذو
 َهلي ظىىي 

 ؤخشي 

 

 املفشوغت فُما ًخػلم بطلباث الاشتران والاظتردادجفاضُل الشظىم  (ج 
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 سظىم الاشتران .1

ا  % بدذ ؤْص ى مً مبلٌ الاشتةإ نلى ٗل نملُت اشتةإ مبذثُت ؤو الخٓت ًٓىم بها اإلاعدثمش في وخذاث 3جددعب سظىم اشتةإ مٓذاَس

خم اظخٓؿام سظىم الاشتةإ لحكسظىم الاشترانالطىذّو )"  الاشتةإ، و ت اظخالم مبلٌ "(. ٍو
م
.ج ولخجىب الشٚ،  ذَو بلى مذًش الطىذّو

.
ً
 ًدٔ إلاذًش الطىذّو ؤن ًدىاٛص نً ؤي سظىم اشتةإ ٖما ًشاٍ مىاظبا

 املبىش  سظىم الاظترداد .2

عخدٔ سظم اظتةداد بُٓمت  برا ْام مالٚ الىخذاث  % مً اإلابلٌ اإلاعتةد مً مالٚ الىخذاث بلى مذًش الطىذّو )"سظىم الاظتةداد"(.1ٌم

خ ششائها، 30باظتةداد وخذاث ْبل اهٓػاء زالزحن )  نلى جاٍس
 
مُا  جٍٓى

ً
ؼ الطىذّو نً  َشع ًخم( ًىما سظىم اظتةداد مً ؤحل حهٍى

 اإلاطشوَاث التي ًخ٘بذَا هدُجت الاظتةداد اإلاب٘ش. وجدعب َزٍ الشظىم نلى الىخذاث اإلاعتةدة نلى ؤظاط 
ً
 ، الىاسد ؤوال

ً
 .ضادس ؤوال

 

ف التي جذفؼ مً ؤضٌى الطىذوق ؤو مً ماليي الىخذاث (د   مثاٌ افتراض ي ًىضح حمُؼ الشظىم واملطاٍس

 اَتةاغُا إلاالٚ وخذاث باَتةاع ؤن ُْمت ؤضٛى الطىذّو 
ً
ظهىدي لم جخًحة ؾىاٛ العىت  اٛیملُىن س  10الجذٛو الخالي ًىضح اظدثماسا

 % نلى الاظدثماس.10لم جخًحة ؾىاٛ العىت، وباَتةاع ؤن ًدٓٔ الطىذّو ناثذ ظىىي ًبلٌ  اٛیس  100,000ومبلٌ اشتةإ اإلاعدثمش 

ِ  الُئت )ؤ( و)ب( و)ج( حذٛو اظدثماس اَتةاض ي إلاالٚ وخذاث اٛ العهىدي(وخطخه مً اإلاطاٍس  )بالٍش

املبلغ الزي 

ًخدمله مالً 

الىخذاث 

الظدثماٍس في 

الطىذوق ملذة 

 غام

بل املبلغ املفترع دفػه مً ك

 مالً الىخذاث

سظىم جطبم غلى ول 

 ؤضٌى الطىذوق 

سظىم جطبم غلى مالً 

 الىخذاث

هىع الشظىم  

املطبلت غلى الفئاث 

 (ج)و (ب( و)ؤ)

 سظىم الاشتران 3.00%   3,000  

  
1,000 

  
1.00% 

سظىم الاظترداد 

 املبىش

1,250 
    

1.25% 
ؤحػاب إلاداسة للفئت 

 (ؤ)

1,950 
    

1.95% 
ؤحػاب إلاداسة للفئت 

 (ب)

980   
  

0.98% 
ؤحػاب إلاداسة للفئت 

 (ج)

 ؤمين لحفظ سظىم 0.12%     120
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 سظىم املذًش إلاداسي  0.09%     90

300 

    

30,000 

ميافإة 

مجلغ إداسة  ؤغػاء 

 املعخللين   الطىذوق 

322.50 
    

32,250 
ؤحػاب املداظب 

   اللاهىوي

 سظىم وشش  20,000     200

 الشظىم الشكابُت 7,500     75

ف ؤخشي  0.30%     300  مطاٍس

 إحمالي ما ًخدمله مالً الىخذاث )إرا وان الاظدثماس ملذة غام(

 (ؤ)فئت  2,657.50

 (ب)فئت  3,357.50

 (ج)فئت  2,387.50

 ضافي كُمت الاظدثماس الافتراض ي ملذة غام

 (ؤ)فئت  107,342.50

 (ب)فئت  106,642.50

 (ج)فئت  107,612.50

 الاشتةإ *مالخكت: سظىم الاشتةإ جذَو مشة واخذة َٓـ نىذ

ِ  الُئت )د( حذٛو اظدثماس اَتةاض ي إلاالٚ وخذاث ٙي*وخطخه مً اإلاطاٍس  بالذوالس ألامٍش

املبلغ الزي 

ًخدمله مالً 

الىخذاث 

الظدثماٍس في 

الطىذوق ملذة 

 غام

املبلغ املفترع دفػه مً كبل 

 مالً الىخذاث

سظىم جطبم غلى ول 

 ؤضٌى الطىذوق 

سظىم جطبم غلى مالً 

 الىخذاث

هىع الشظىم  املطبلت 

 (د)غلى الفئت 

اٛ 3,000      ٍس

 سظىم الاشتران 3.00%
ٙي( 800)ما ٌهادٛ   دوالس ؤمٍش

اٛ 1,000      ٍس

دوالس  266.67)ما ٌهادٛ  سظىم الاظترداد املبىش 1.00%

ٙي(  ؤمٍش

اٛ 1,950  ٍس

 250)ما ٌهادٛ   (د)ؤحػاب إداسة للفئت  1.95%    

ٙي(  دوالس ؤمٍش
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اٛ 120      ٍس

 32)ما ٌهادٛ  ؤمين لحفظ سظىم  0.12%

ٙي(  دوالس ؤمٍش

اٛ 90      ٍس

 24)ما ٌهادٛ  سظىم املذًش إلاداسي  0.09%

ٙي(  دوالس ؤمٍش

اٛ 300      ٍس

30,000 

مجلغ  ميافإة ؤغػاء 

إداسة 

 املعخللين   الطىذوق 

دوالس  80ما ٌهادٛ 

ٙي  ؤمٍش

اٛ 322.50      ٍس

32,250 
ؤحػاب املداظب 

   اللاهىوي
 86)ما ٌهادٛ 

ٙي(  دوالس ؤمٍش

اٛ 200      ٍس

 53.33)ما ٌهادٛ  سظىم وشش  20,000

ٙي(  دوالس ؤمٍش

اٛ 75      ٍس

 20)ما ٌهادٛ  الشظىم الشكابُت 7,500

ٙي(  دوالس ؤمٍش

اٛ 300      ٍس

ف ؤخشي  0.30%  80)ما ٌهادٛ  مطاٍس

ٙي(  دوالس ؤمٍش

 إحمالي ما ًخدمله مالً الىخذاث )إرا وان الاظدثماس ملذة غام(

اٛ 3,357.50  ٍس
 (د)فئت 

ٙي 895.33ما ٌهادٛ   دوالس ؤمٍش

 ضافي كُمت الاظدثماس الافتراض ي ملذة غام

اٛ 106,642.50  ٍس
 (د)فئت 

ٙي 28,438ما ٌهادٛ   دوالس ؤمٍش

اٛ العهىديمالخكت: *  ظِخم اخدعاب الشظىم بالٍش

 

م و  .6  الدعػيرالخلٍى

م وؤظاط ألاضٌى ألاظاظُت (ؤ  لت الخلٍى  وضف لطٍش

، ًخم جُُٓم الاظدثماساث في ألاوساّ اإلاالُت اإلاعتهذَت اإلاذسحت/اإلاخذاولت في  بإظهاس  العّى اإلاالُتأليشاع جدذًذ ُْمت ؤضٛى الطىذّو

م في  ّ ؤلايالّ الشظمُت في ًىم الخٍٓى عخخذم آخش ظهش  العى ٌم م،  راث الطلت. وفي خاٛ نذم جذاٛو َزٍ ألاوساّ اإلاالُت في ًىم الخٍٓى
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ّ لألوساّ اإلاالُت في  بيالّ سظمي عخدٔ ألاسباح/  العى
م
م ألاوساّ  جىصَهاث ألاسباحراث الطلت. وح خم جٍٓى م. ٍو واحبت الذَو ختى ًىم الخٍٓى

خ بذء جذا خ اشتةإ مذًش الطىذّو في ألاوساّ اإلاالُت ختى جاٍس ٛو اإلاالُت اإلاشتةاة مً خالٛ نملُت بىاء سجل ألاوامش بخٙلُت جبذؤ مً جاٍس

ٔ ؤخذ بحشاءعّى اإلاالُتّ اإلاالُت في الَزٍ ألاوسا م ألاوساّ اإلاالُت اإلاعتهذَت التي جم جخطُطها نً ؾٍش خم جٍٓى ٗاث بىاءً  اث. ٍو نلى  الشش

خ بذء جذاٛو ألاوساّ اإلاالُت في  خ الحّٓى العابٓت ختى جاٍس ّ ُْمتها الُهلُت ٖما مً جاٍس ٗاهذ الىسْت اإلاالُت العى . ونلى وحه الخدذًذ، برا 

ان جمثل  خ ظٍش م َزٍ ألاوساّ اإلاالُت نلى ؤظاط آخش ظهش للىخذة حهلً نىه الطىادًٔ ختى جاٍس وخذة في ضىذّو آخش، ًجب جٍٓى

م الاظدثماساث اإلاباششة في ؤدواث ظّى اإلااٛ التي ال جخذاٛو في ال جب جٍٓى م. ٍو  بليها ألاسباح  عّى اإلاالُتالخٍٓى
ً
نلى ؤظاط الخٙلُت مػاَا

.اإلاعخدٓت ختى ًىم ال ػاٍ الىٓذ بلى ؤضٛى الطىذّو لُطل بلى الُٓمت ؤلاحمالُت ألضٛى الطىذّو م. ٍو  خٍٓى

م غذد مشاث  (ب   الخلٍى

د  عب ظهش وخذة الطىذّو في حمُو ؤًام الهمل. دًم

م ؤو جدذًذ ألاظػاس (ج   إلاحشاءاث الىاحب اجخارَا في خاٌ الخطإ في الخلٍى

م ؤو ال م ألاضٛى في خاٛ نلم مذًش الطىذّو نً ؤي خؿإ في الخٍٓى ، ًٓىم مذًش الطىذّو بةنادة جٍٓى دعهحة َُما ًخهلٔ بإضٛى الطىذّو

 
ً
اٛ العهىدي بدعً هُت والُٓام بإي حهذًالث الصمت لخصحُذ ُْمت ظهش الىخذة. بغاَت م وحعهحة الاظدثماس في الهمالث يحة الٍش ، ًخم جٍٓى

ا ٖما ًدذدَا مذًش Bloomberg( ؤو بلىممربةج )Thomson Reutersبىاًء نلى ظهش ؤلايالّ اإلاهلً نىه مً ْبل  زىمعً سوٍتةص ) ( ؤو يحَة

. ولخجىب الشٚ،  ؼ حمُو مالٙي الىخذاث اإلاخػشسًٍالطىذّو  بما في رلٚ مالٙي الىخذاث العابٓحن() ًجب نلى مذًش الطىذّو حهٍى

م ؤو الدعهحة دون جإخحة  .نً حمُو ؤخؿاء الخٍٓى

لت خعاب ظػش الىخذة  (د   وضف طٍش

دعب ظهش الى  ٔ خطم مجمىم التزاماث الطىذّو مً ًم عمت الُٓمت نلى نذد الىخذاث الٓاثمت  بحماليخذة نً ؾٍش ، ْو ُْمت ألاضٛى

م  .ًىم الخٍٓى

 غالن غً ظػش الىخذةهُفُت إلا  (ؤ 

  بشٙل ًىمي.ًٓىم مذًش الطىذّو باإلنالن نً ظهش وخذة الطىذّو 

 

 ثال لخػاما .7

خ البذء واملذة والعػش  (ؤ   ألاوليالطشح ألاولي، وجاٍس

خال ًىؿبٔ خُث ظبٔ   (.1428ٌحمادي آلاخشة  15اإلاىأَ م 2007ًىهُى  3) وجم ؾشح الطىذّو بخاٍس
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 آخش مىغذ الظخالم طلباث الاشتران والاظترداد في ؤي ًىم حػامل (ب 

هخمذ جدذًذ  10آخش مىنذ الظخالم الؿلباث َى ْبل العانت  م. َو اع( مً ًىم الخٍٓى ُذ مذًىت الٍش  )بخْى
ً
خ ضباخا خ الاشتةإ وجاٍس جاٍس

اة خ جٓذًم الؿلباث اإلاعخَى  .الاظتةداد نلى جاٍس

 حشاءاث جلذًم الخػلُماث لالشتران في الىخذاث ؤو اظتردادَاا (ج 

 غملُت الاشتران

، َُجب ؤن ًٓىم بزلٚ مً خالٛ اظدُُاء وجٓذًم اإلاعدىذاث الخالُت بلى مذًش  برا سيب ؤي معدثمش في ششاء وخذاث في الطىذّو

:الطىذ  ّو

(؛ .1  لذي مذًش الطىذّو
ً
 ْاثما

ً
هت )ما لم ًً٘ اإلاعدثمش نمُال اة ومهخمذة/مْى  اجُاُْت َخذ خعاب، معخَى

(؛ .2  لذي مذًش الطىذّو
ً
 ْاثما

ً
هت )ما لم ًً٘ اإلاعدثمش نمُال اة ومهخمذة/مْى  الششوؽ وألاخٙام، معخَى

و. .3  همىرج ؾلب الاشتةإ، معخىفى ومهخمذ/مْى

ذ ًلتزم اإلاعدثمشون الشايبىن  ذ ؤو المربًة ٔ المربًة في ششاء وخذاث في الطىذّو بخٓذًم اإلاعدىذاث اإلازٗىسة ؤنالٍ بلى مذًش الطىذّو نً ؾٍش

و ؤو بالُذ، ؤو بسظالها نمربة الىظاثـ ؤلال٘تةوهُت اإلاهخمذة.  العَش

 برا جلٓى مذًش الطىذّو اإلاعدىذاث اإلاؿلىبت ظالُت الزٖش، باإلغاَت بلى
ً
ُا هخمربة ؾلب الاشتةإ معخَى ام الحعاباث  ٌم مبالٌ الاشتةإ في ؤْس

خػ ، ٍو  نلى امخالٕ الىخذاث مً مذًش الطىذّو
ً
. نلى ؤن ًدعلم مالٚ الىخذاث، بهذ الاشتةإ، جإُٖذا مً َزا اإلادذدة للطىذّو

 الخإُٖذ جُاضُل الاشتةإ.

خ اظخالم ؾلب الاشتةإ اإلا٘خمل. َُي خاٛ اظخالم الؿلب  خ اشتةإ نلى جاٍس هخمذ ٗل جاٍس في ًىم ؤو ْبل آخش مىنذ الظخالم الؿلباث، َو

خ الاشتةإ في ًىم  خ الاشتةإ في هُغ ًىم الهمل اإلآذم الؿلب خالله. ؤما في خاٛ اظخالم الؿلب بهذ آخش مىنذ، َُٙىن جاٍس ًٙىن جاٍس

 الهمل الخالي.

، بىاءً  جىص إلاذًش الطىذّو ش مٙاَدت يعل ألامىاٛ و "انٍش نمُلٚ" ؤو ؤي ح ٍو ؼ نلى جٓاٍس ابُت خٙىمُت، َس هلُماث جطذس نً ؤي حهت ْس

شد مبلٌ الاشتةإ  ًم ؼ ؤي ؾلب اشتةإ ًشي ؤهه ْذ ًخالِ هكام العّى اإلاالُت. وفي َزٍ الحاٛ،  ؾلباث الاشتةإ. وإلاذًش الطىذّو َس

ؼ. وإلاذًش الطىذّو الحٔ في جبادٛ ا5دون خطم ؤي سظىم ؤو خطىماث خالٛ َتةة ) خ الَش إلاهلىماث اإلاخهلٓت ( ؤًام نمل مً جاٍس

ً مو ؤمحن الحُل بًشع جلبُت مخؿلباث الخذُْٔ الذاخلي ومخؿلباث مٙاَدت يعل ألامىاٛ و  ل باإلاعدثمٍش اب. جمٍى  ؤلاَس

 غملُت الاظترداد

 بلى مذًش الطىذ
ً
ُا ُو همىرج الاظتةداد وجٓذًمه معخَى ّو ًمً٘ إلاالٙي الىخذاث ؾلب اظتةداد ٗل ؤو بهؼ وخذاتهم بهذ اظدُُاء وجْى

و ؤو بالُذ، ؤو بسظاله نمربة الىظاثـ ؤلال٘تةوهُت اإلاهخمذة. ذ العَش ذ ؤو المربًة ٔ المربًة  نً ؾٍش
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. وفي خاٛ اظخالم ؾلب الاظتةداد اإلاعخىفى ْبل خلٛى اإلاىنذ النهاجي 
ً
ُا خ جلٓي ؾلب الاظتةداد معخَى هخمذ ٗل ًىم اظتةداد نلى جاٍس َو

م الهمل الزي جم َُه اظخالم الؿلب. وفي خاٛ اظخالم ؾلب الاظتةداد اإلاعخىفى بهذ لخلٓي الؿلباث، ًٙىن ًىم الاظتةداد َى هُعه ًى 

ث اإلاىنذ النهاجي لخلٓي الؿلباث، ًٙىن ًىم الاظتةداد َى ًىم الهمل الخالي لُىم اظخالم الؿلب. وفي ؤي مً الحالخحن، ًدطل مالٙى الىخذا

، ًخػمً جُاضُل الاظتةداد.  نلى جإُٖذ مً مذًش الطىذّو

ت إلاالٚ الىخذاث، بشٙل  اءً بى ٗامل الىخذاث اإلاملٖى نلى الخهلُماث ال٘خابُت اإلاىحهت بلى مالٚ الىخذاث، ًدٔ للطىذّو اظتةداد 

 . ( برا سؤي مذًش الطىذّو ؤن رلٚ في مطلحت الطىذّو بحباسي، بعهش الاظتةداد العاسي )الزي ظُمثل ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو

دٔ إلاذًش الطىذّو ٖزلٚ اظتةد  اد الىخذاث في الطىذّو بشٙل بحباسي في ألاخىاٛ الخالُت:ٍو

بُت ؤو الٓاهىهُت ؤو  .1 برا سؤي مذًش الطىذّو ؤن اظخمشاس ملُ٘ت اإلاعدثمش للىخذاث ًػش بمطلحت الطىذّو مً الىاخُت اإلاالُت ؤو الػٍش

 الخىكُمُت، ؤو ًخهاسع مو الششوؽ وألاخٙام واجُاُْت الاشتةإ؛ ؤو

ت.برا جبحن ؤن ؤي مً ؤلا .2  ْشاساث اإلآذمت مً مالٚ الىخذاث في اجُاُْت الاشتةإ يحة صحُدت ؤو لم حهذ ظاٍس

  سجل ماليي الىخذاث (د 

 
ً
هذ َزا السجل دلُال   ًلتزم مذًش الطىذّو باالخخُاف بسجل إلاالٙي الىخذاث في اإلامل٘ت؛ َو

ً
 نلى ملُ٘ت الىخذاث اإلاثبخت َُه. ْاؾها

 اظدثماس مبالغ الاشتران في ضىادًم ؤدواث الىلذ  (ٌ 

ابُت ممازلت  مً اإلامً٘ اظدثماس مبالٌ الاشتةإ في ضىادًٔ ؤدواث الىٓذ، واإلامربةمت مو ؾٍش خاغو لخىكُم َُئت العّى اإلاالُت ؤو َُئت ْس

وسد في َزٍ اإلازٖشة وششوؽ وؤخٙام  خاسج اإلامل٘ت، بلى خحن الىضٛى بلى الحذ ألادوى مً اإلابلٌ اإلاؿلىب، ورلٚ بما ًخىأَ مو ما

.  الطىذّو

 الحذ ألادوى ملبالغ الاشتران (و 

. ً ْبل بذء نملُاث الطىذّو  لً ًٙىن َىالٚ خذ ؤدوى للمبالٌ الاشتةإ اإلاعتهذٍ حمهها مً اإلاعدثمٍش

اٌ ظػىدي ) 11إلاحشاءاث الخصحُدُت الالصمت لػمان اظدُفاء مخطلب ما ٌػادٌ  (ص  اٌ 11,111,111مالًين ٍس ( ؤو ما ٌػادله هدذ ٍس

 ؤدوى لطافي كُمت ؤضٌى الطىذوق 

اٛ ظهىدي ) 10في خاٛ اهخُػذ ُْمت ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو نً ما ٌهادٛ  اٛ(، ًٓىم مذًش الطىذّو  10,000,000مالًحن ٍس ٍس

ت للطىذّو بما ًخىأَ مو خذود اظدثماساث الطىذّو ومز ٖشة اإلاهلىماث والششوؽ بما ًلضم مً حًحةاث في جىاصن اإلادُكت الاظدثماٍس

ل ًدُذ للطىذّو الُٓام  ٗاث بغاَُت في الطىذّو والحطٛى نلى جمٍى ، ًدٔ إلاذًش الطىذّو الحطٛى نلى اشتةا
ً
وألاخٙام. بغاَت

 باظدثماساث بغاَُت.   

 جإحُل ؤو حػلُم الخػامل في الىخذاث  (ح 
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ٗاث والاظتةداد في وخذاث الطىذّو في خاٛ ؤمشث الهُئت  ٖما جىظ نلُه ششوؽ وؤخٙام  ؤو نلى مذًش الطىذّو ؤن ٌهلٔ الاشتةا

.  الطىذّو

 ضالخُت مذًش الطىذوق بخػلُم طلباث الاشتران ؤو الاظترداد (ط 

، بىاءً  نلى جٓذًٍش اإلاؿلٔ، جإحُل ؤي ؾلب اظتةداد في خاٛ حهلُٔ الخهامل في العّى ألاولُت التي ًخم َيها جذاٛو  ًجىص إلاذًش الطىذّو

، بما بشٍٙل  ت للطىذّو ، ألظباب  ألاوساّ اإلاالُت ؤو ألاضٛى ألاخشي اإلاملٖى نام ؤو َُما ًخهلٔ بإضٛى الطىذّو التي ٌهخٓذ مذًش الطىذّو

ت لطافي ُْمت ؤ ٍش .مهٓىلت، ؤنها حَى  ضٛى الطىذّو

 اخخُاس طلباث الاظترداد التي ظخؤحل (ي 

ٗاهذ جادي ؾلباث الاظتةداد بلى 10ًخم جإحُل ؾلباث الاظتةداد في خاٛ ججاوصث ما وعبخه  % مً ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو ؤو في خاٛ 

اٛ ظهىدي ) اٛ(. 10,000,000اهخُاع ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو نً ما ٌهادٛ نششة مالًحن ٍس  ٍس

 

 الىخذاث خطائظ .8

 إلازٖشة اإلاهلىماث والششوؽ وألاخٙام
ً
ٓا ، مً َئت واخذة، َو . َزٍ إلاذًش الطىذّو بضذاس نذد يحة مدذود مً الىخذاث في الطىذّو

. وال ًجىص إلاذًش الطىذّو بنهاء ؤي َئت. . وال ًجىص اظتةداد الىخذاث بال مً مذًش الطىذّو ت في الطىذّو  وجمثل ٗل وخذة مطلحت مشتٖة

 الخالُت: ألاسبوجىٓعم الىخذاث بلى الُئاث 

ت ال جٓل نً  .ؤ   إلازٖشة اإلاهلىماث بُٓمت اظدثماٍس
ً
ٓا ً َو اٛ ظهىدي 10,000,000وخذاث الُئت )ؤ(: هي وخذاث جطذس للمعدثمٍش  .ٍس

ت ال جٓل نً  .ب   إلازٖشة اإلاهلىماث بُٓمت اظدثماٍس
ً
ٓا ً َو اٛ ظهىدي 1,000وخذاث الُئت )ب(: هي وخذاث جطذس للمعدثمٍش  .ٍس

. وال  .ج  باس الخىُُزًحن ومىقُي مذًش الطىذّو ً ٖو اوخذاث الُئت )ج(: هي وخذاث جطذس للمذًٍش  مذًش  نلى جٓذًش بال بىاءً  ًجىص بضذاَس

اٛ ظهىدي 1,000الطىذّو مٓابل مبلٌ اشتةإ ال ًٓل نً   .ٍس

 إلازٖشة اإلاهلىماث بُٓم .د 
ً
ٓا ً َو ت ال جٓل نً وخذاث الُئت )د(: هي وخذاث جطذس للمعدثمٍش ٙي 50.00ت اظدثماٍس  .دوالس ؤمٍش

ا مً ْبل اإلاالٚ )ؤي ج ًُ ٙلُت ٌعدىذ الحذ ألادوى إلابلٌ الاظدثماس اإلاعخخذم لخدذًذ ؤَلُت َئت وخذة مهُىت بلى اإلابلٌ الزي جم اظدثماٍس َهل

ُت  .الاظدثماس( ولِغ الُٓمت العْى

ٗاث( اٛ  10,000,000الجذًذة، وضل بحمالي جٙلُت وخذة الُئت )ب( بلى  ًدٔ إلاذًش الطىذّو في خاٛ، بعبب الاشتةإ )الاشتةا ٍس

 نلى رلٚ، بهذ جبذًل الىخذاث، ًٓىم مذًش الطىذّو 
ً
ل وخذاث اإلاعدثمش مً الُئت )ب( بلى الُئت )ؤ(. نالوة ظهىدي ؤو ؤنلى، جدٍى

ت جُاضُل الخبذًل مو اإلاعدثمش اإلاهني  .بمشاٖس
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اٛ ظهىدي، ًٙىن إلاذًش الطىذّو الحٔ  10,000,000لُت ؤلاحمالُت للىخذة مً الُئت )ؤ( نً وفي خالت، بعبب الاظتةداد، ْلذ الخٙ ٍس

ت جُاضُل   نلى رلٚ، بهذ جبذًل الىخذاث، ًٓىم مذًش الطىذّو بمشاٖس
ً
ل وخذاث اإلاعدثمش مً الُئت )ؤ( بلى الُئت )ب(. نالوة في جدٍى

 .الخبذًل مو اإلاعدثمش اإلاهني

 لذي مذًش ٖما ًجىص لذًش الطىذّو جد
ً
ل وخذاث اإلاعدثمش مً الُئت )ج( بلى الُئت )ؤ( ؤو )ب( في خاٛ لم ٌهذ مالٚ الىخذة مىقُا ٍى

.  الطىذّو

، ولً٘ ًدخُل مذًش الطىذّو بسجل لجمُو مالٙي الىخذاث.  ال ًجىص إلاذًش الطىذّو بضذاس شهاداث ملُ٘ت للىخذاث في الطىذّو

 ًدخىي نلى الخوبهذ ٗل مهاملت ًٓىم بها اإلاعدثمش، ًخلٓى َ
ً
جطُُت  ُاضُل الٙاملت للمهاملت. وفي خاٛزا اإلاعدثمش جإُٖذا خؿُا

، ًٙىن لجمُو  وعبت ً ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو اإلاخاخت للخىصَو نلى مالٙي الىخذاث، خعب م خطت مالٙي الىخذاثالطىذّو

، ت.بمهنى ؤن خّٓى مالٙي الىخذاث في ضافي ؤضٛى الطىذّو جٙ معاَمتهم في الطىذّو  ىن مدعاٍو

 

ش .9  املداظبت وجلذًم الخلٍش

ٓ (ؤ  ش ألاولُت َو ت اإلاىحضة، والخٓاٍس ٍش العىٍى ، وجٓاٍس ت جخػمً الٓىاثم اإلاالُت اإلاذْٓت للطىذّو ش ظىٍى  ًلتزم مذًش الطىذّو بةنذاد جٓاٍس
ً
ا

 لالشتةاؾاث الىاسدة في الثدت ضىادًٔ الاظدثماس.

ش ألا  (ب  جب بنذاد الخٓاٍس ا نلى 35الجمهىس خالٛ )ولُت وبجاختها الؾالم ٍو ش، ورلٚ بيشَش خ نهاًت اإلاذة التي ٌشملها الخٍٓش ( ًىم نمل مً جاٍس

. و ؤلال٘تةووي لخذاٛو و ؤلال٘تةووي إلاذًش الطىذّو ونلى اإلاْى  اإلاْى

ت له، وسجل اإلاهامالث في وخذاث الطىذّو و  (ج  ش مذًش الطىذّو لٙل مالٚ وخذاث جُاضُل ضافي ُْمت ؤضٛى الىخذاث اإلاملٖى رلٚ ًَى

.15خالٛ ) خ ٗل مهاملت في وخذاث الطىذّو  ( ًىم مً جاٍس

زلٚ  (د   ًلخظ مهامالث مالٙي الىخذاث في وخذاث الطىذّو خالٛ العىت اإلاالُت بلى مالٙي الىخذاث )ٖو
ً
ا  ظىٍى

ً
شظل مذًش الطىذّو بُاها ٍو

هذ َيها البُان(، ورلٚ في يػىن زالزحن ) ٌم خػمً 30مالٙي الىخذاث العابٓحن خالٛ العىت التي  ( ًىم نمل مً اهتهاء العىت اإلاالُت. ٍو

 إلاا َى مدذد في َزٍ الششوؽ وألاخٙام، 
ً
ٓا  لشظىم الخذماث والىُٓاث والشظىم اإلاُشوغت نلى مالٚ الىخذاث، َو

ً
َزا البُان نشغا

زٍ  ٗاَت اإلاخالُاث لحذود الاظدثماس اإلاىطىص نليها في الثدت ضىادًٔ الاظدثماس َو  الششوؽ وألاخٙام.باإلغاَت بلى جُاضُل 

و  (ٌ  هه ؤلال٘تةووي ؤو نلى اإلاْى ، نىذ نهاًت ٗل بشبو ظىت، باإلَطاح نً اإلاهلىماث اإلاخهلٓت بالطىذّو نلى مْى خىلى مذًش الطىذّو ٍو

. نلى ؤن جخػمً َزٍ اإلاهلىماث، ٖدذ ؤدوى، ما ًلي:  ؤلال٘تةووي لخذاٛو

ً الزًً جمثل ؤوساْهم اإلاالُت ؤٖمربة نششة اظد .1  ثماساث للطىذّو ووعبها ٖما في الُىم ألاٛو مً سبو العىت.ْاثمت اإلاطذٍس

 وعبت بحمالي الشظىم والىُٓاث اإلاخهلٓت بشبو العىت راث الهالْت بلى مخىظـ ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو خالٛ سبو العىت.  .2

 مبلٌ ووعبت ألاسباح اإلاىصنت خالٛ مذة سبو العىت، بن وحذث؛ .3
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 افي ُْمت ألاضٛى ٖما في نهاًت سبو العىت.ُْمت اظدثماساث مذًش الطىذّو ووعبت ض .4

5.  .  ُْمت ووعبت هُٓاث الخهامل خالٛ الشبو اإلاهني بلى مخىظـ ضافي ُْمت ألاضٛى

 مهاًحة وماشش ُْاط اإلاخاؾش. .6

7.  .  مهاًحة وماشش ؤداء الطىذّو

 وعبت اإلاذًىهُت بلى ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو في نهاًت الشبو اإلاهني. .8

ت اإلاشاحهت إلاالٙي الىخذاث دون مٓابل نىذ ؾلبها.وجخىاَش الٓىاثم اإلاالُت   العىٍى

 

 مجلغ إداسة الطىذوق  .11

م:  ْام مذًش الطىذّو بخهُحن مجلغ بداسة مٙىن مً العادة الخالُت ؤظماَئ

 ؤظماء ؤغػاء مجلغ إلاداسة (ؤ 

 )سئِغ املجلغ(: ألاظخار غىام الغىام  .1

ت ٌشًل ألاظخار/ يىام الًىام مىطب سثِغ اظدثماساث ٖباس  بل اهػمامه بلى شٖش ت حذوي لالظدثماس. ْو ٗاث في شٖش الهمالء والشش

خمخو ألاظخار/  ٗان ٌشًل مىطب ٖبحة معدشاسي الاظدثماس ل٘باس الهمالء في مجمىنت بحش بط بي س ي الهشبُت العهىدًت. ٍو حذوي، 

ش ألانماٛ وبداسة الثةواث، وله مىهجُت مخمحزة في حمُو اإلابُها ث والخذماث والهملُاث وؤلاحشاءاث الدشًُلُت وبداسة الًىام بخمربةة في جؿٍى

، واإلاىخجاث  ت اإلاخخلُت في ألاظهم الخاضت، وبداسة ألاضٛى ٗاث الاظدثماٍس ذ شإس في جىكُم خمالث لجمو ألامىاٛ للشش اإلاخاؾش. ْو

ى مخؿـ مالي مهخمذ، وخاضل نلى دسحت اإلااحعخحة في اإلاهلىماجُت مً حامهت والًت ؤَو ت. َو ُ٘ت، الهٓاٍس اًى، الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ُ٘ت. اًى، الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش  باإلغاَت بلى دسحت البٙالىسٍىط في بداسة ألانماٛ مً حامهت جىلُذو، ؤَو

 

 د. مدمذ ظلطان العهلي )غػى معخلل(:  .2

بت ومذًش ٌشًل الذٖخىس مدمذ العهلي مىطب سثِغ ْعم اإلاداظبت في حامهت اإلالٚ ظهىد ونػى اللجىت الابخذا ٗاة والػٍش ثُت للض

ى خاضل نلى دسحت  ذ ْام الذٖخىس مدمذ العهلي بخإلُِ ووشش الهذًذ مً ألابدار الهلمُت، َو الجمهُت العهىدًت للمداظبت. ْو

غ، الىالًاث  اإلاخدذة الذٖخىساٍ في اإلاداظبت مً حامهت ملبىسن، ؤظتةالُا، باإلغاَت بلى دسحت اإلااحعخحة في اإلاداظبت مً حامهت ظاهذ لَى

ُ٘ت، ودسحت البٙالىسٍىط في اإلاداظبت مً حامهت اإلالٚ ظهىد.  ألامٍش

 

 د. ولُذ غذاط )غػى معخلل(:  .3

ش في البىٚ ؤلاظالمي للخىمُت بجذة. ومً بحن اإلاىاضب  ٌشًل الذٖخىس ولُذ نذاط مىطب هاثب مذًش بداسة مىاسد الهملُاث لُهالُت الخؿٍى

سثِغ ْعم المربةامج وبداسة اإلاداَل في البىٚ هُعه، ومذًش مالي وبداسي في مىخذي الؿاْت الذولي في العابٓت التي شًلها الذٖخىس نذاط، 
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ا، ودسحت اإلااحعخحة في الاْخطاد مً  ى خاضل نلى دسحت الذٖخىساٍ في الاْخطاد مً الجامهت ؤلاظالمُت الذولُت في مالحًز اع. َو الٍش

 حامهت مُذلع٘غ، اإلامل٘ت اإلاخدذة. حامهت بظُ٘غ، ودسحت البٙالىسٍىط في الاْخطاد مً

 

 )غػى(: غامش ؤفُىويألاظخار/  .4

ت بلى نامش اهػم حٍز. 2015 ًىهُى في لالظدثماس حذوي  شٖش ض الاظتةاجُجُت اإلابادساث دَو َى الشثِس ي جٖش  وبىاء ألانماٛ همى َشص لخهٍض

ت ؤهداء حمُو في الخىكُمُت الٓذساث ت في وخمربةة واظهت ؤنماٛ اظتةاجُجُت لذًه. الشٖش ت اإلاهَش  نمربة الهمالء خذمت مً اٖدعبتها ؤلاداٍس

ى. الىقُُُت والخخططاث الطىاناث مً مخىىنت مجمىنت ٗادًمُت بخلُُت ًخمخو باسم ؤنماٛ سحل َو  الجمو ًخم. دولي وحهشع مخمحزة ؤ

ً مو الخهامل مهاساث مو َزا بحن ٔ آلاخٍش ٍش  .ْىي  َو

ٗاٍ ماُٖجزي  في نلُا مىاضب نامش شًل ، لالظدثماس حذوي  بلى اهػمامه ْبل ٗان. وشش ٚ و ت ؤلاداسي  الشٍش  CDC Systems Middle لشٖش

East ٗاث في اإلاهلىماث ج٘ىىلىحُا ومعدشاس  .IBM و Compagnie General d 'Informatique شش

 .َشوعا في بوعُاد مً ألانماٛ بداسة في اإلااحعخحة دسحت نلى خاضل نامش

 

 )غػى(:ألاظخار/ ؤوغ آٌ الشُخ  .5

ت حذوي لالظدثماس.و اإلاؿابٓت ألاظخار/ ؤوغ آٛ الشُخ َى اإلاعدشاس الٓاهىوي الهام و سثِغ  الالتزام لشٖش

ٗان ؤوغ ْبُل الخداْه بجذوي نمل مذًش نام ؤلاداسة الهامت للعُاظاث وؤلاحشاءاث لذي العّى اإلاالُت   ، وهي الجهت الىخُذة  -و جذاٛو

 اإلاطشح لها بالهمل ٖعّى لألوساّ اإلاالُت في اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت، خُث جٓىم بةدساج ألاوساّ اإلاالُت وجذاولها. 

بل رلٚ نمل ؤوغ ٖمعدشا ت ٗلُُىسد حشاوغ ْو ٗاث نذة في  –س بشٖش العهىدًت، وخالٛ نمله َيها ْذم ؤوغ اظدشاساث ْاهىهُت لشش

 مجاٛ ألاوساّ اإلاالُت والاظدثماس. 

ب َيها بلى ؤن جٓلذ مىطب مذًش بداسة ضوفي بذاًت خُاجه اإلاهىُت، ْط ى ؤوغ زماهُت ظىىاث مو َُئت العّى اإلاالُت، خُث جذسج في اإلاىا 

هُت لألهكمت واللىاثذ  ٛللىاثذ واإلاهاًحة الذولُت بالهُئت. وخالألاهكمت وا نمله بالهُئت، ظاَم ؤوغ في جإظِغ البيُت الٓاهىهُت والدشَش

 اإلاهمٛى بها لذي الهُئت. 

ٗان ْبلها ْذ هاٛ دسحت البٙالىسٍىط ف   ٗاث مً حامهت هىجِىٓهام و هكمت ي ألا خطل ؤوغ آٛ الشُخ نلى دسحت اإلااحعخحة في ْاهىن الشش

 مً حامهت اإلالٚ ظهىد. 

 

 ؤدواس مجلغ إلاداسة ومعؤولُاجه (ب 

 حشمل معاولُت مجلغ بداسة الطىذّو ما ًلي:
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شمل رلٚ نلى ظبُل اإلاثاٛ ال الحطش  (1  َيها، َو
ً
ا ت التي ًٙىن الطىذّو ؾَش ٍش ش الجَى  –اإلاىآَت نلى حمُو الهٓىد والٓشاساث والخٓاٍس

 لٓشاساث اإلاىآَت نلى نٓىد جٓذًم خذماث ؤلاداس 
ً
ٓا ، ونٓىد جٓذًم خذماث الحُل، وال ٌشمل رلٚ الهٓىد اإلامربةمت َو ة للطىذّو

ت في شإن ؤي اظدثماساث ْام بها الطىذّو ؤو ظُٓىم بها في اإلاعخٓبل؛  الاظدثماٍس

؛ (2 ذ اإلاخهلٓت بإضٛى الطىذّو  انخماد ظُاظت م٘خىبت َُما ًخهلٔ بدّٓى الخطٍى

، اإلاى  (3
ً
ٗان رلٚ مىاظبا ؛ؤلاششاٍ، ومتى   آَت ؤو اإلاطادْت نلى ؤي  حهاسع مطالح ًُصح نىه مذًش الطىذّو

 نلى ألاْل مو لجىت الالتزام لذي مذًش الطىذّو ؤو معاوٛ اإلاؿابٓت والالتزام لذًه إلاشاحهت التزام الطىذّو  (4
ً
ا الاحخمام مشجحن ظىٍى

شمل رلٚ ب اإلاخؿلباث اإلاىطىص نليها في الثدت  –ال الحطش  نلى ظبُل اإلاثاٛ -جمُو الٓىاهحن وألاهكمت و اللىاثذ راث الهالْت، َو

 ضىادًٔ الاظدثماس.

، ًخػمً  (5  ؤم يحٍة
ً
ٗان نٓذا َطاخاث جخهلٔ االخإٖذ مً اٖخماٛ ودْت الششوؽ وألاخٙام ومزٖشة اإلاهلىماث وؤي معدىذ ؤخش، ظىاء 

، بغاَت بلى الخإٖذ مً جىأَ ما ظبٔ مو ال   ثدت ضىادًٔ الاظدثماس؛بالطىذّو ومذًش الطىذّو و بداسجه للطىذّو

 لالثدت ضىادًٔ الاظدثماس والششوؽ وألاخٙام  (6
ً
ٓا الخإٖذ مً ُْام مذًش الطىذّو بمعاولُاجه بما ًدٓٔ مطلحت مالٙي الىخذاث َو

 ومزٖشة اإلاهلىماث؛

 الهمل بإماهت وخعً هُت واَخمام ومهاسة ونىاًت وخشص وبما ًدٓٔ مطلحت مالٙي الىخذاث؛  (7

اجو الاحخماناث والٓشاساث التي اجخزَا اإلاجلغ.  (8 ً مداغش الاحخماناث التي جبحن حمُو ْو  جذٍو

 جفاضُل ميافأث ؤغػاء مجلغ إداسة الطىذوق  (ج 

ِ اإلاهٓىلت ألاخشي اإلاخ٘بذة َُما ًخهلٔ بالتزاماتهم  ِ العُش واإلاطاٍس ؼ ؤنػاء مجلغ بداسة الطىذّو نً مطاٍس ًلتزم الطىذّو بخهٍى

، بدُث ال جخجاوص ما وعبخه ججاٍ  .0.1الطىذّو
ً
ا  % مً ؤضٛى الطىذّو ظىٍى

ٓذس ؤن جطل مٙاَأث ؤنػاء مجلغ بداسة الطىذّو اإلاعخٓلحن بلى  
م
. و رلٚ مٓابل الخذماث التي ًٓذمىنها  30,000وج

ً
ا اٛ ظهىدي ظىٍى ٍس

 ّ  .للطىذو

 طالح الطىذوق بُان ؤي حػاسع مخدلم ؤو مدخمل بين مطالح غػى مجلغ إداسة الطىذوق وم (د 

خه، ًٙىن مجلغ ؤلاداسة مٙىن مً ؤنػاء   مً جاٍس
ً
ًٓىم مجلغ بداسة الطىذّو باإلششاٍ نلى ؤي جػاسب للمطالح وحعىٍخه. وانخباسا

، ورلٚ بمىحب  ً في الطىذّو ٙىن نلى ؤنػاء مجلغ ؤلاداسة واحب بزٛ الهىاًت ججاٍ اإلاعدثمٍش . ٍو مهُىحن مً ْبل مذًش الطىذّو

. ظدثماس، باإلغاَت بلى بزٛ ؤْص ى حهذ ممً٘ لحل جػاسب اإلاطالحالثدت ضىادًٔ الا 
ً
 بدعً الىُت، ٖما ًشوهه مىاظبا

 مجالغ إداسة الطىادًم التي ٌشاسن فيها ؤغػاء مجلغ إلاداسة (ٌ 

 :الخالُت ٍتظدثماس الا ٔ ادًطىالطىذّو الؤنػاء مجلغ بداسة  ًذًش 

 ) ًذاس مً ْبل حمُو ألانػاء اإلازٗىسًٍ ؤنالٍ ( ضىذّو حذوي لألظهم العهىدًت .1
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 ) ًذاس مً ْبل حمُو ألانػاء اإلازٗىسًٍ ؤنالٍ (ضىذّو حذوي ألظهم ألاظىاّ الهشبُت .2

 للطٕٙى الهاإلاُت ) ًذاس مً ْبل حمُو ألانػاء اإلازٗىسًٍ ؤنالٍ (ضىذّو حذوي  .3

اٛ العهىدي) ًذاس مً ْبل حمُو ألانػاءضىذّو حذوي  .4  اإلازٗىسًٍ ؤنالٍ ( للمشابدت بالٍش

ذ الحشمحن )ألاظخار يىام الًىام والذٖخىس ولُذ نذاط ؤنػاء في اإلاجلغ( .5  ضىذّو حذوي ٍس

ذ العهىدًت )ألاظخار يىام الًىام والذٖخىس ولُذ نذاط ؤنػاء في اإلاجلغ( .6  ضىذّو حذوي ٍس

ش الع٘ني )ألاظخار يىام الًىام والذٖخىس ولُذ .7  نذاط ؤنػاء في اإلاجلغ( ضىذّو حذوي ألاسحان العهىدي للخؿٍى

 ضىذّو حذوي البعاجحن لالظدثماس الهٓاسي )ألاظخار يىام الًىام والذٖخىس ولُذ نذاط ؤنػاء في اإلاجلغ( .8

ت لالظدثماس الهٓاسي )ألاظخار يىام الًىام والذٖخىس ولُذ نذاط ؤنػاء في اإلاجلغ( .9 ٍض  ضىذّو حذوي الهٍض

 ار يىام الًىام والذٖخىس ولُذ نذاط ؤنػاء في اإلاجلغ()ألاظخ 1ضىذّو حذوي الخاص لالظدثماس الهٓاسي  .11

 

 )ألاظخار يىام الًىام نػى في اإلاجلغ( 12ضىذّو حذوي لالظدثماس  .11

 في اإلاجلغ( )ألاظخار يىام الًىام وألاظخار ؤوغ آٛ الشُخ ؤنػاء 13ضىذّو حذوي لالظدثماس  .12

 في اإلاجلغ( الشُخ ؤنػاء )ألاظخار يىام الًىام وألاظخار ؤوغ آٛ 14ضىذّو حذوي لالظدثماس  .13

 في اإلاجلغ()ألاظخار يىام الًىام نػى  16ضىذّو حذوي لالظدثماس  .14

 في اإلاجلغ( )ألاظخار يىام الًىام وألاظخار ؤوغ آٛ الشُخ ؤنػاء 17ضىذّو حذوي لالظدثماس  .15

 في اإلاجلغ( ؤنػاء)ألاظخار يىام الًىام وألاظخار ؤوغ آٛ الشُخ والذٖخىس ولُذ نذاط  20ضىذّو حذوي لالظدثماس  .16

 

 لجىت الشكابت الششغُت .11

ت حذوي لالظدثماس. وجخٙىن الهُئت  ابت الهُئت الششنُت لذي شٖش خػو لْش هت ؤلاظالمُت، ٍو بن الطىذّو َى مً الطىادًٔ اإلاخىآَت مو الشَش

م:  الششنُت مً ألانػاء الخالُت ؤظماَئ

 ؤغػاء الهُئت الششغُت (ؤ 

 

 )سئِغ الهُئت(مػالي الشُخ ؤ.د/ غبذ هللا املطلم  .1

نػى َُئت ٖباس الهلماء في اإلامل٘ت، وسثِغ ظابٔ لٓعم الُٓه اإلآاسن بجامهت ؤلامام مدمذ بً ظهىد ؤلاظالمُت، ٖما ؤهه نػى في نذد 

ى خاضل نلى دسحت الذٖخىساٍ في الُٓه اإلآاسن واإلاهامالث اإلاالُت مً اإلاههذ الهالي للٓ ػاء مً الهُئاث الششنُت للماظعاث اإلاالُت. َو

 بجامهت ؤلامام مدمذ بً ظهىد ؤلاظالمُت.
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 الشُخ الذهخىس مدمذ غلي اللشي بً غُذ )غػى الهُئت( .2

ى خبحة في مجمو الُٓه ؤلاظالمي الخابو إلاىكمت اإلااجمش ؤلاظالمي  َى  ض في حذة، َو ؤظخار الاْخطاد ؤلاظالمي بجامهت اإلالٚ نبذ الهٍض

ى خاضل نلى دسحت الذٖخىساٍ مً ْعم  ض بجذة.بجذة، َو  الاْخطاد ؤلاظالمي وألاظىاّ اإلاالُت بجامهت اإلالٚ نبذ الهٍض

 

 الشُخ بذس الػمش )غػى الهُئت( .3

َى خاضل نلى دسحت البٙالىسٍىط في نلىم العىت مً حامهت ؤلامام مدمذ بً ظهىد ؤلاظالمُت. ولذًه خمربةة واظهت في مجاٛ الخذماث 

 مىطب سثِغ اإلا
ً
شًل خالُا ُت ؤلاظالمُت، َو ت حذوي لالظدثماس بهذ مىطبه في مطٍش الشاحخي. ٖما ؤهه اإلاطَش جمىنت الششنُت في شٖش

ُت ؤلاظالمُت في ماظعت الىٓذ الهشبي العهىدي.  نػى ظابٔ في لجىت الخذماث اإلاطَش

 

 الشُخ ؤخمذ بً غبذ الشخمً اللاًذي )غػى الهُئت( .4

ذ نلى  ُت إلاا ًٍض ِ  13سثِغ البدىر الششنُت، ولذًه خمربةة في ألانماٛ اإلاطَش
ّ
ذ ؤل ت. ْو ُت الاظدثماٍس ظىت في مجاٛ الخذماث اإلاطَش

ى خاضل نلى دسحت اإلااحعخحة في الُٓه اإلآاسن  شة. َو  لبىٚ الشاحخي وبىٚ الجٍض
ً
 ششنُا

ً
الهذًذ مً ألابدار الششنُت، ونمل معدشاسا

 ت مً اإلاههذ الهالي للٓػاء بجامهت ؤلامام مدمذ بً ظهىد ؤلاظالمُت. واإلاهامالث اإلاالُ

 

 وضف ؤدواس ومعؤولُاث الهُئت الششغُت (ب 

خذدث الهُئت الششنُت ؤلاحشاءاث الىاحب اجبانها لالظدثماس في ألاوساّ اإلاالُت. ومً معاولُاث الهُئت الششنُت ؤن جػمً التزام مذًش 

ٍش مباششة بلى الهُئت الششنُت نلى الطىذّو بهزٍ ؤلاحشاءاث مً خالٛ ا ت حذوي لالظدثماس والزي ًٓذم جٓاٍس إلاشاْب الششعي لذي شٖش

. وجىضح غىابـ الاظدثماس الششنُت الػىابـ  ؤظاط سبو ظىىي. ونلى مذًش الطىذّو جؿبُٔ َزٍ ؤلاحشاءاث في بداسجه للطىذّو

.  الششنُت التي ًؿبٓها الطىذّو

 م بالطىذوق ؤحػاب الهُئت الششغُت فُما ًخػل (ج 

 لً ًخدمل الطىذّو ؤي جٙالُِ لٓاء خذماث اإلآذمت مً ْبل الهُئت الششنُت.

 جفاضُل املػاًير الششغُت املطبلت (د 

ٓ  (.1في ششوؽ وؤخٙام الطىذّو )ملحٔ  تجُاضُل اإلاهاًحة الششنُت مَش
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 مذًش الطىذوق  .12

 اظم مذًش الطىذوق  (ؤ 

ت حذوي لالظدثماس.  ًذًش الطىذّو شٖش

 الطىذوق سكم جشخُظ مذًش  (ب 

م  خ  37-06034جم جشخُظ مذًش الطىذّو مً ْبل َُئت العّى اإلاالُت بمىحب جشخُظ ْس  21الطادس مً ْبل َُئت العّى اإلاالُت بخاٍس

 .2006ؤيعؿغ 

 الػىىان املسجل ملذًش الطىذوق   (ج 

ت حذوي لالظدثماس  شٖش

 60677ص.ب. 

اع   11555الٍش

 اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت.

خ الخإظِغ (د   جاٍس

خ جم جإظ اٛ ظهىدي. 500,000,000بشؤظماٛ مذَىم بُٓمت  2006ؤيعؿغ  21ِغ مذًش الطىذّو بخاٍس  ٍس

 ػلىماث املالُتملخظ امل (ٌ 

ِ  الشظىم و اإلاطاٍس

 % مً مبلٌ الاشتةا3ٕبما ال ًخجاوص   سظىم الاشتران

 إلاداسة ؤحػاب

 

ت )"ؤحهاب ؤلاداسة"(  ًذَو الطىذّو بلى مذًش الطىذّو مٓابل بداسجه ألضٛى الطىذّو ؤحهاب بداسة ظىٍى

 بما ٌهادٛ ما ًلي: 

 مً ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو نً ٗل وخذة مً الُئت )ؤ(. 1.25%

 مً ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو نً ٗل وخذة مً الُئت )ب(. 1.95%

 مً ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو نً ٗل وخذة مً الُئت )ج(. 0.98%

 (.دمً ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو نً ٗل وخذة مً الُئت ) 1.95%

خم جؿبُٔ سظىم الاظتةداد اإلاب٘ش َٓـ نلى الىخذاث التي 1 سظىم الاظترداد  . ٍو % مً ُْمت مبلٌ الاظتةداد بلى الطىذّو

خ  30ًخم اظتةدادَا خالٛ   مً جاٍس
ً
 ششائها.ًىما
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.0.12 سظىم الحفظ  % مً ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو

ت الشظىم  % مً ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو 0.09 إلاداٍس

. 7,500بدذ ؤْص ى  تالشظىم الشكابُ
ً
ا اٛ ظهىدي ظىٍى  ٍس

  30,000 ال جخجاوص  ؤحػاب مجلغ إداسة الطىذوق 
ً
ا اٛ ظهىدي ظىٍى  اإلاعخٓل َٓـ للهػى ٍس

  32,250 اللاهىوي املداظبؤحػاب 
ً
ا اٛ ظهىدي ظىٍى  ٍس

  20,000 اليششسظىم 
ً
ا اٛ ظهىدي ظىٍى   .ٍس

ّ % 0.30بدذ ؤْص ى  املطاٍسف ألاخشي   مً ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذو

 مجلغ إداسة مذًش الطىذوق  (و 

 ألاغػاء: .1

ت حذوي لالظدثماس مً ألانػاء الخالُت ؤظمائهم:  ًخٙىن مجلغ بداسة شٖش

 )سئِغ مجلغ إلاداسة(/ ؤدًب بً غبذ هللا الضامل ظخارألا  .1

ت الضامل  ظخارألا ًتةؤط  ى الهػى اإلاىخذب لشٖش ٗابِخاٛ، َو ت َجش  ت حذوي لالظدثماس باإلغاَت لشٖش ؤدًب الضامل مجلغ بداسة شٖش

همل في َزا اإلاىطب مىز نام  ٗان م2000الٓابػت َو بل رلٚ  ت الضامل لالظدثماس  ظخارألا . ْو ؤدًب الضامل َى الهػى اإلاىخذب لشٖش

ذ مىطب اإلاذًش الخىُُزي إلاُُ٘اث الضامل  ظخارألا َةن  ،. وباإلغاَت لهزام1998بلى  م1975اعي خالٛ الُتةة مً الهام الطى
ّ
ؤدًب ْذ جٓل

 .م1998-م1975ورلٚ بحن نامي 

خمخو  ت مجلغ ظخارألا ٍو ت الضامل الٓابػت ونػٍى ت مجلغ بداسة شٖش ت نذة مجالغ بداسة منها، نػٍى ت / ؤدًب الضامل بهػٍى بداسة شٖش

ُ٘ت. ى ًدمل شهادة البٙالىسٍىط في مجاٛ بداسة ألانماٛ مً حامهت بىسجالهذ، ؤوسًَىن، الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش  ظىابل العهىدًت. َو

ض بً مدمذ العبُعيظخار/ ألا  .2  غبذ الػٍض

ت مدمذ بً نبذ هللا العبُعي وؤوالدٍ لظخارألا  ض بً مدمذ العبُعي َى ؤخذ ماظس ي شٖش  في مجلغ بداستها، / نبذ الهٍض
ً
الظدثماس ونػىا

ٓها.  ت ناثلُت بالٙامل، وسظم ؾٍش ت مً شٖش  في جإظِغ الشٖش
ً
 مهما

ً
 خُث لهب دوسا
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ت مجلغ  ظخارألا ًخمخو  ت حذوي لالظدثماس، ونػٍى ت مجلغ بداسة شٖش ت نذة مجالغ بداساث منها نػٍى ض العبُعي بهػٍى نبذ الهٍض

ت الُاسابي للبت ٗابِخاٛ وشٖش ى سثِغ لجىت اإلاؿابٓت بداسة َجش  ت حبل نمش للخؿىٍش. َو تةؤط مجلغ بداسة شٖش اث اإلادذودة. ٍو ةوُٖماٍو

ٗابِخاٛ. ت َجش  ت واإلاٙاَأث والتةشُداث لشٖش ت حذوي لالظدثماس، باإلغاَت لتةؤظه للجىت اإلاىاسد البشٍش  والالتزام في شٖش

ض العبُعي دسحت البٙالىسٍىط في مجاٛ بدظخارألا ًدمل   اسة ألانماٛ مً حامهت اإلالٚ ظهىد./ نبذ الهٍض

  

 غبذ الشخمً بً إبشاَُم الشوٍخؼظخار/ ألا  .3

ى سثِغ الاظخار ت. َو ت نعحة، وهاثب الشثِغ ألاٛو إلاجمىنت دلت المربٖة / نبذ الشخمً الشوٍخو َى الهػى اإلاىخذب ونػى مجلغ بداسة شٖش

 في اللجى
ً
 نػىا

ً
ت خلىاوي بخىان، وجم حهُِىه ماخشا ت للمجلغ الاْخطادي ألانلى العهىدي.مجلغ بداسة شٖش  ت الاظدشاٍس

ت بنماس اإلاذًىت  زلٚ شٖش ٔ، ٖو ت حذوي لالظدثماس، واإلاجمىنت العهىدًت لألبدار والدعٍى ت مجلغ بداسة شٖش ٖما ٌشًل نػٍى

ت حذوي لال  ى سثِغ لجىت الخذُْٔ واإلاخاؾش في شٖش ت. َو ت الخضامى ؤلاداٍس ت شٖش  ظدثماس.الاْخطادًت، باإلغاَت بلى نػٍى

دمل   نبذ الشخمً الشوٍخو دسحت اإلااحعخحة في مجاٛ الهىذظت الطىانُت. ظخارألا ٍو

 إكباٌ ؤخمذ خانظخار/ ألا  .4

ت حذوي لالظدثماس، ونػىٍت مجلغ الاظخار ت مجلغ بداسة شٖش شًل نػٍى ٗابِخاٛ. َو ت َجش  / بْباٛ خان َى الشثِغ الخىُُزي لشٖش

ُٓا في ؤلاماساث الهشبُت اإلاخدذة. ونمل ْبل  بداسة بىٚ بظالم داس العالم في بشوهاي، وضىذّو البيُت الخدخُت للشّش ألاوظـ وشماٛ بٍَش

رلٚ ٖشثِغ جىُُزي ماظغ لـ بحش بط بي س ي ؤماهه، ْعم الخذماث اإلاالُت ؤلاظالمُت الهالمي إلاجمىنت بحش بط بي س ي. ولذًه خمربةة 

لت في ْؿام الخذماث اإلاالُت ؤلاظالمُت، ونمل معدشاس  ا.ؾٍى  للمبادساث الحٙىمُت للممل٘ت اإلاخدذة وؤلاماساث الهشبُت اإلاخدذة ومالحًز
ً
 ا

اء مو مشجبت الشٍش  ى ًدمل شهادة اإلااحعخحة في الهلىم العُاظُت والهالْاث الهامت، وشهادة البٙالىسٍىط في نلىم الُ٘مُاء والُحًز َو

ل ؤلاظالمي في مً حامهت الُجشاٍ ؤلاظالمُت. ٖما خطل نلى الجاثضة اإلالُ٘ت للخ شم نلى  م2012مٍى
م
ا، ٖو ورلٚ مً حاللت ملٚ مالحًز

ل ؤلاظالمي" مً ًىسومىوي في نام   .م2006"معاَمخه الباسصة في الخمٍى

ٌ الاظخار/  .5  ماًيل باو

ٗابِخاظخارألا  ت جي س ي بط  ٗاء في شٖش  ٖبحة الشش
ً
ٗابِخاٛ باسججةص، وؤًػا ت زُماجُٚ  ٚ بداسي وؤخذ ماظس ي شٖش خمخو / ماًٚ َى شٍش ٛ. ٍو

ٗابِخاٛ والتي  ت مىوس  ى ٖبحة معدشاسي شٖش ت بٖعىحُىِعِغ، َو ٗابِخاٛ وشٖش ت َجش  ت حذوي لالظدثماس وشٖش ت مجلغ بداسة شٖش بهػٍى

 للخدىؽ بُٓمت 
ً
ا  ملُاس دوالس. 20جذًش ضىذْو

ونػى اللجىت الخىُُزًت  ونمل ْبل رلٚ ٖمذًش نام بخذي مجمىناث بىٚ بحش بط بي س ي وسثِغ دولي لألظىاّ في بحش بط بي س ي،

 نمل العُذ/ 24إلاجمىنت بحش بط بي س ي. وإلاذة 
ً
في بحش بط بي س ي، خُث بذؤ ٖمذاٛو للمشخٓاث اإلاالُت ومً بهذَا جشقى في  ماًٚ ناما

ىت في ؤظتةالُا ومً زم مذًش ألاظىاّ في َىهج ٗىهج ومً زم الشثِغ الذولي لألظىاّ  في ؤوسوبا.  العلم الىقُُي إلاىاضب نلُا ٖإمحن الخٍض
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ادة ألانماٛ، شإس  وبُػل ل، والتي ظخار ألا خمربةجه في ٍس باٛو في جإظِغ شب٘ت َذج َىحض الاحخمانُت، وهي شب٘ت حهني باإلااٛ والخمٍى

ب  ٗالت سوٍتةص ٖمبادسة الٍى  مً ْبل و
ً
شاًذس 2.0حعخخذم خالُا ت ٖحَة  َى ؤخذ ماظس ي شٖش

ً
اغُت، وؤًػا ى ؤخذ ماظس ي شب٘ت جً الٍش . َو

دمل شهادة اإلااحعخحة في بداسة ألانماٛ مً  وهي ؿاهُت، ٍو ى مسجل لذي َُئت الخذماث اإلاالُت المربًة ت حهني بمربةامج الٙىمبُىجش. َو شٖش

 حامهت َجةي إلداسة ألانماٛ.

طش خالذ/ ألاظخار .6  الخٍى

ت الهشبُت اإلاخٓذمت للمشّبهاث، وسثِغ اللجىت ألاظخار/  ؿش َى سثِغ مجلغ بداسة الشٖش الخىُُزًت للمهاًحة اإلاداظبُت، ٖما ؤهه خالذ الخٍى

ت ؤلال٘تةوهُاث اإلاخٓذمت للخذماث اإلاعاهذة ت العهىدًت، وسثِغ شٖش ت خذماث اإلاالخت الجٍى  .نػى في مجلغ بداسة شٖش

شًل العُذ/ لت في مجاٛ جدذً َو ت ؤلال٘تةوهُاث اإلاخٓذمت، وله سجل خاَل وخمربةة ؾٍى  مىطب اإلاذًش اإلاالي لشٖش
ً
ؿش خالُا ذ الخٍى

الاججاَاث الاظتةاجُجُت، ووغو اظتةاجُجُاث الىمى، وؤلاداسة اإلاالُت الزُٖت، والاظخخذام ألامثل للمىاسد الخىكُمُت لخدعحن الىخاثج 

 .اإلاالُت النهاثُت، وصٍادة خّٓى اإلاعاَمحن

ىط في اإلاداظبت مً حامهت اإلالٚ ظهىد، ٖما ؤهه خاثض نلى ألاظخار/ ًدمل  ؿش دسحت البٙالٍش شهادة اإلاداظب الٓاهىوي اإلاهخمذ مً الخٍى

ٙي للمداظبحن الٓاهىهُحن في الىالًاث اإلاخدذة.  اإلاههذ ألامٍش

ضاٌ هً/ ظخارألا  .7  ٍس

ل  ت خضاهت التي حهخمربة الزسام الاظدثماسي للحٙىمت 2011مىز ؤبٍش ضاٛ مىطب مذًش جىُُزي لالظدثماس لذي شٖش ، ٌشًل ألاظخار/ هٚ ٍس

ت   .اإلاالحًز

هٚ في نذة مجاالث جخهلٔ باإلاداظبت وجذُْٔ الحعاباث وؤلاداسة اإلاالُت لذي ٗىبشص ؤهذ لُمربةاهذ، ؤسزش ألاظخار/ هت، نمل ْبل اهػمامه لخضا

ا  .ؤهذسظىن، ؤسؤحش بي ظاٗىسا مششيذ باه٘شص ومجمىنت سوٍاٛ داحش شُل ورلٚ في ٗل مً اإلامل٘ت اإلاخدذة ومالحًز

( في الاْخطاد  اإلاالُت مً ٗلُت لىذن لألنماٛ وشهادة  البٙالىسٍىطهٚ دسحت اإلااحعخحة في الهلىم ألاظخار/ ًدمل  )مو مشجبت الشٍش

، ٖما ؤهه نػى مسجل في مههذ اإلاداظبحن الٓاهىهُحن في بهجلتةا ووٍلضو  عخٛى  .اإلاداظبت مً حامهت بَش

 طاسق العذًشي ظخار/ ألا  .8

ت حذظخارألا   وي لالظدثماس./ ؾاّس العذًشي َى الشثِغ الخىُُزي والهػى اإلاىخذب لشٖش

ٗان  ت بْلُمُت لالظدثماس في ألاظهم الخاضت،  /ظخارألا و ت ؤمىاٛ الخلُج، وهي شٖش ؾاّس ْبُل الخداْه بجذوي هاثب سثِغ ؤٛو لشٖش

ا باإلماساث  ت ماُٖجزي آهذ ٗىمباوي في مَٓش بل رلٚ نمل ؾاّس ٖمذًش بشٖش  لها. ْو
ً
اع باإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت مٓشا وجخخز مً الٍش

ا  /ألاظخاره اإلاهىُت، ْط ى الهشبُت اإلاخدذة. وفي بذاًت خُاج ت اظدشاساث اْخطادًت مَٓش ت لُ٘عُٙىن وهي شٖش ؾاّس ؤسبو ظىىاث مو شٖش

ُ٘ت.   في بىظؿً بالىالًاث اإلاخدذة ألامٍش
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شًل  ىث ألاظاطظخارألا َو ت ؤسامٙى العهىدًت لٍض ت مجالغ ؤلاداسة في مجمىنت الح٘حة للعُاخت، وجذاٛو وشٖش  نػٍى
ً
—/ ؾاّس خالُا

ِ. خطل  ٗان ْبلها ْذ هاٛ بٙالىسٍىط الاْخطاد  /ألاظخارلىبٍش اسد و ؾاّس العذًشي نلى دسحت اإلااحعخحة في بداسة ألانماٛ مً حامهت َاَس

 بمشجبت الشٍش مً حامهت ولُامض.

 معؤولُاث مذًش الطىذوق  (ص 

 لالثدت ضىادًٔ الاظدثماس، والثدت  .1
ً
ٓا َزٍ ألاشخاص اإلاشخظ لهم، و ًلتزم مذًش الطىذّو بإن ًخطٍش لطالح مالٙي الىخذاث َو

 الششوؽ وألاخٙام.

ًلتزم مذًش الطىذّو باالمخثاٛ للمبادت والىاحباث اإلاىطىص نليها بمىحب الثدت ألاشخاص اإلاشخظ لهم، بما في رلٚ الهمل بإماهت ججاٍ  .2

 ىاًت واإلاهاسة اإلاهٓىلت.مالٙي الىخذاث والزي ًخػمً واحب الهمل بما ًخذم مطالح مالٙي الىخذاث بلى ؤْص ى خذ، وواحب بزٛ اله

 جخػمً معاولُاث مذًش الطىذّو ججاٍ الطىذّو ما ًلي: .3

؛ .أ   بداسة الطىذّو

؛  .ب  ت اإلآذمت بلى الطىذّو ، بما َيها الخذماث ؤلاداٍس  نملُاث الطىذّو

 ؾشح الىخذاث؛ .ج 

ٗاملت وواضحت وصحُدت ويحة  .د   مػللت.الخإٖذ مً دْت الششوؽ وألاخٙام ومزٖشة اإلاهلىماث واٖخمالها وؤنها 

 املهام املفىغت (ح 

 لالثدت ضىادًٔ الاظدثماس ؤو ًٓلل مً معاولُاث مذًش 
ً
ٓا ؼ إلاعاولُاث وواحباث مذًش الطىذّو بلى ؤي شخظ آخش َو ال ًدذ ؤي جٍُى

 ثماس والثدت ألاشخاص اإلاشخظ لهم.الطىذّو ؤو ٌهُُه منها بإي خاٛ مً ألاخىاٛ بمىحب الثدت ضىادًٔ الاظد

 الطىذوق املهام ألاخشي ملذًش  (ط 

مىدذ الهُئت مذًش الطىذّو حمُو جشاخُظ الخهامل وؤلاداسة والحُل والتةجِب وجٓذًم اإلاشىسة. خُث حعمذ َزٍ التةاخُظ إلاذًش 

هت ؤلاظالمُت في اإلام م الطىذّو بالهمل ٖمطٍش اظدثماسي مخىأَ مو ؤخٙام الشَش  . 6034-37ل٘ت بمىحب التةخُظ ْس

 غٌض مذًش الطىذوق ؤو اظدبذاله (ي 

ٛ  هُئتلل ّ  مذًش نض ّ  ًخهلٔ َُما الطىذو   بحشاء ؤي اجخار و بالطىذو
ً
ّ  مذًش لخهُحن جشاٍ مىاظبا ّ  بذًل ضىذو  آخش جذبحة ؤي اجخار ؤو للطىذو

، ورلٚ جشاٍ
ً
ىم خاٛ في مىاظبا  :آلاجُت الحاالث مً ؤي ْو

ِ مذًش الطىذّو نً مماسظت وشاؽ ؤلاداسة دون بشهاس الهُئت بزلٚ بمىحب الثدت  .1  ألاشخاص اإلاشخظ لهم.جْى

 بلًاء جشخُظ مذًش الطىذّو في مماسظت وشاؽ ؤلاداسة ؤو سحبه ؤو حهلُٓه مً ْبل الهُئت. .2

 جٓذًم ؾلب بلى الهُئت مً مذًش الطىذّو إللًاء جشخُظ في مماسظت وشاؽ ؤلاداسة. .3

  -برا سؤث الهُئت ؤن مذًش الطىذّو ْذ ؤخل  .4
ً
ا ٍش  .ؤو لىاثذ الخىُُزًت بالتزام الىكام – بشٙل جشاٍ الهُئت حَى
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ت الزي ًذًش ؤضٛى الطىذّو ؤو عجٍض ؤو اظخٓالخه مو نذم وحىد شخظ آخش مسجل لذي مذًش الطىذّو  .5 اة مذًش اإلادُكت الاظدثماٍس َو

.  ْادس نلى بداسة ؤضٛى الطىذّو

، ًؿلبىن في مً % ؤو ؤٖثة مً الىخذاث ف75ضذوس ْشاس خاص مً مالٙي الىخذاث بمىآَت مالٙي وخذاث ًملٙىن ما وعبخه  .6 ي الطىذّو

 ّ  .الهُئت نٛض مذًش الطىذو

ت. -بىاًء نل ؤظغ مهٓىلت  -الهُئت  اؤي خالت ؤخشي جشاَ .7 ٍش  ؤنها راث ؤَمُت حَى

 

 ؤمين الحفظ .13

 اظم ؤمين الحفظ (ؤ 

ت ؤحش ؤط بي س ي الهشبُت العهىدًت..  شٖش

 سكم جشخُظ ؤمين الحفظ (ب 

م )جم جشخُظ ؤمحن الحُل مً ْبل َُئت العّى اإلاالُت   ( الطادس مً ْبل َُئت العّى اإلاالُت.37-05008بمىحب جشخُظ ْس

 الػىىان املسجل ألمين الحفظ  (ج 

ٔ الهلُا الهام  -7267  حي اإلاشوج. –ؾٍش

اع   .2255 – 12283الٍش

 اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت.

خ الخإظِغ (د   جاٍس

خ  اٛ ظهىدي. 500,000,000َـ بشؤظماٛ مذَىم بُٓمت 27/6/1427جم جإظِغ ؤمحن الحُل بخاٍس  ٍس

 وضف ألادواس ألاظاظُت ومعؤولُاث ؤمين الحفظ فُما ًخػلم بطىذوق الاظدثماس. (ٌ 

ى معاوٛ ٖزلٚ نً اجخار حمُو ؤلاحشاءاث   نً خُل ؤضٛى الطىذّو وخماًتها لطالح مالٙي الىخذاث، َو
ً
ًٙىن ؤمحن الحُل معاوال

ت الالصمت َُما ًخهلٔ بدُل ؤضٛى  .ؤلاداٍس  الطىذّو

 فىغتاملهام امل (و 

 لالثدت ضىادًٔ الاظدثماس ؤو ًٓلل مً معاولُاث ؤمحن 
ً
ٓا ؼ إلاعاولُاث وواحباث ؤمحن الحُل بلى ؤي شخظ آخش َو ال ًدذ ؤي جٍُى

 الحُل ؤو ٌهُُه منها بإي خاٛ مً ألاخىاٛ بمىحب الثدت ضىادًٔ الاظدثماس والثدت ألاشخاص اإلاشخظ لهم.

 غٌض ؤمين الحفظ ؤو اظدبذاله (ص 

ٛ  للهُئت ّ  ًخهلٔ َُما حن الحُلؤم نض ، ورلٚ بحشاء ؤي اجخارو   بالطىذو
ً
ىم خاٛ في جشاٍ مىاظبا  :آلاجُت الحاالث مً ؤي ْو

ِ مذًش الطىذّو نً مماسظت وشاؽ الحُل دون بشهاس الهُئت بزلٚ بمىحب الثدت ألاشخاص اإلاشخظ لهم. .1  جْى
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 ْبل الهُئت. بلًاء جشخُظ ؤمحن الحُل في مماسظت وشاؽ الحُل ؤو سحبه ؤو حهلُٓه مً .2

 جٓذًم ؾلب بلى الهُئت مً ؤمحن الحُل إللًاء جشخُظ في مماسظت وشاؽ الحُل. .3

  -برا سؤث الهُئت ؤن ؤمحن الحُل ْذ ؤخل  .4
ً
ا ٍش  .بالتزام الىكام ؤو لىاثذ الخىُُزًت – بشٙل جشاٍ الهُئت حَى

ت.ؤنها راث ؤَمُت  -بىاًء نل ؤظغ مهٓىلت  -في ؤي خالت ؤخشي جشاٍ الهُئت  .5 ٍش  حَى

 
ً
بلى ضالخُت الهُئت، ًجىص إلاذًش الطىذّو نٛض ؤمحن الحُل اإلاهحن مً ْبله بمىحب بشهاس ٖخابي برا سؤي بشٙل مهٓٛى ؤن نٛض  بغاَت

 وبشٙل ٖخابي.
ً
 ؤمحن الحُل في مطلحت مالٙي الىخذاث، ونلى مذًش الطىذّو بشهاس الهُئت ومالٙي الىخذاث بزلٚ َىسا

 

 املداظب اللاهىوي .14

 داظب اللاهىوياظم امل (ؤ 

تنّحن مذًش الطىذّو   للطىذّو )" شٖش
ً
 ْاهىهُا

ً
ٗاٍ مداظبا  "(.املداظب اللاهىويٗي بي بم جي الُىصان وشش

 الػىىان املسجل للمداظب اللاهىوي (ب 

ٔ ضالح الذًً ألاًىبي   ٗي بي بم جيبشج  –ؾٍش

 92876ص.ب. 

اع   11663الٍش

 .اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت

 اللاهىويمهام املداظب  (ج 

 ًخخظ اإلاداظب الٓاهىوي بما ًلي:

كهش بطىسة   .1
م
ٗاهذ الٓىاثم اإلاالُت ج بحشاء جذُْٔ لحعاباث الطىذّو بهذٍ ببذاء الشؤي خٛى الٓىاثم اإلاالُت إلاالٙي الىخذاث، وما برا 

ض اإلاالي، وهخاثج الهملُاث، ومهلىماث الخذَٔ الىٓذي  ت، اإلاٖش ٍش  في نادلت، مً حمُو الجىاهب الجَى
ً
 للمهاًحة اإلاداظبُت اإلآبىلت نمىما

ً
ٓا َو

 اإلامل٘ت؛

، باإلغاَت بلى جُُٓم الهشع  .2 جُُٓم مذي مالءمت العُاظاث اإلاداظبُت اإلاخبهت ومهٓىلُت الخٓذًشاث اإلاداظبُت التي ؤحشاَا الطىذّو

 الهام للٓىاثم اإلاالُت؛

ّو مً ؤحل وغو بحشاءاث مالثمت في قل الكشوٍ، ولِغ بًشع دساظت الػىابـ الذاخلُت راث الطلت بةنذاد الٓىاثم اإلاالُت للطىذ .3

؛  ببذاء سؤي بشإن َهالُت الػىابـ الذاخلُت للطىذّو

ٓا إلاهاًحة الهُئت العهىدًت للمداظبحن الٓاهىهُحن إلاشاحهت اإلاهلىماث اإلاالُت  .4 مشاحهت الٓىاثم اإلاالُت اإلاشخلُت اإلاخخطشة للطىذّو َو

 اإلاشخلُت.
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 املػلىماث ألاخشي   .15

 ػاسب في املطالحج (ؤ 

في خاٛ وحىد ؤي جػاسب في اإلاطالح بحن مذًش الطىذّو والطىذّو ؤو بحن ضىادًٔ اإلاخخلُت، ًٓىم مذًش الطىذّو باإلَطاح الٙامل نً 

ٓىم ؤي معدثمش ًشيب في ؤلابالى نً خالت جػاسب مطالح الاجطاٛ  ذ ممً٘. ٍو َزا الخػاسب بلى مجلغ بداسة الطىذّو في ؤْشب ْو

. وجخىاَش إلاؿابٓت وابمعاوٛ   حشاءاث الخهامل مو خاالث الخػاسب في اإلاطالح نىذ الؿلب.بالالتزام لذي مذًش الطىذّو

بت الذخل والضواة (ب   مػلىماث خٌى غٍش

ٗاة اإلاعخدٓت. وال ًٓىم  بت ؤو الض ٓت جٓلل مً الػٍش ًٓىم مذًش الطىذّو باظخخذام حهذٍ اإلاهٓٛى في َُٙلت اظدثماساث الطىذّو بؿٍش

ؼ ؤو الخخلظ مً مذًش  ت الىاججت نً اٖدعاب ؤو خُاصة ؤو الخهٍى ٍى بُت ؤو الٗض الطىذّو بخٓذًم ؤي مشىسة خٛى اإلاعاولُت الػٍش

ىي ؾلب اإلاشىسة اإلاهىُت مً ؤحل  بي ؤو الٗض ُهم الػٍش ً اإلادخملحن الزًً َم في شٚ خٛى مْى جب نلى اإلاعدثمٍش . ٍو وخذاث في الطىذّو

ٗاة  جت نً اٖدعابهم ؤو خُاصتهم ؤو جخلطهم مً وخذاث في الطىذّو بمىحب ألاهكمت راث جاإلاعخدٓت الىاالخإٖذ مً الػشاثب ؤو الض

 الطلت ؤو جلٚ التي ْذ ًٙىهىا خاغهحن لها.

 مػلىماث خٌى احخماغاث ماليي الىخذاث (ج 

 الذغىة إلى احخماع ماليي الىخذاث .1

، الذنىة لهٓذ احخمام  ، بىاًء نلى جٓذًٍش   .إلاالٙي الىخذاثًجىص إلاذًش الطىذّو

 

لت وإحشاءاث الذغىة الحخماع ماليي الىخذاث .2  طٍش

 ( ؤًام مً اظخالم ؾلب خؿي مً ؤمحن الحُل.10ًخهحن نلى مذًش الطىذّو الذنىة الحخمام مالٙي الىخذاث في يػىن ) .أ 

( ؤًام مً اظخالم ؾلب خؿي مً مالٙي الىخذاث الزي 10ًخهحن نلى مذًش الطىذّو الذنىة الحخمام مالٙي الىخذاث في يػىن ) .ب 

. 25ًملٙىن نلى ألاْل   % مً ُْمت وخذاث الطىذّو

و ؤلال٘تةووي الخاص به ونلى اإلاى  .ج  ْو ؤلال٘تةووي الخاص ًذنى مذًش الطىذّو الحخمام مالٙي الىخذاث مً خالٛ بنالن الذنىة نلى اإلاْى

، ومً خالٛ بسظاٛ بخؿاس خؿي لجمُو مالٙي الىخذاث وؤمحن الحُل مو بنؿاء ) ذ نً 2( ؤًام )10( مهلت ال جٓل نً )1بخذاٛو ( وال جٍض

خ اوهٓاد الاحخمام ومٙاهه ووْخه وحذٛو ألانما21ٛ) خهحن ؤن ًدذد ؤلانالن وؤلاخؿاس جاٍس خ اوهٓاد الاحخمام. ٍو  مً جاٍس
ً
ٓتة ح. ٖما  ( ًىما

م
اإلا

ذ بسظاٛ ؤلاخؿاس بلى مالٙي الىخذاث َُما ًخهلٔ بإي احخمام، جٓذًم وسخت مً َزا ؤلاخؿاس بلى  ، في هُغ ْو ًخهحن نلى مذًش الطىذّو

 َُئت العّى اإلاالُت.

ْل مً ُْمت % نلى ألا25ًخٙىن الىطاب الالصم لهٓذ احخمام إلاالٙي الىخذاث مً نذد مالٙي الىخذاث الزًً ًمخلٙىن مجخمهحن  .د 
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 وخذاث الطىذّو ؤو وعبت ؤٖمربة نلى الىدى اإلادذد في الششوؽ وألاخٙام ومزٖشة اإلاهلىماث.

اء بششوؽ الىطاب الىاسدة في َزا اإلاادة، ًذنى مذًش الطىذّو الحخمام زاٍن  .ه  هه ؤلال٘تةووي  في خاٛ نذم الَى مً خالٛ ؤلانالن نلى مْى

و ؤلال٘تةووي الخاص بخذاٛو ومً خ الٛ بسظاٛ بخؿاس خؿي لجمُو مالٙي الىخذاث وؤمحن الحُل مو بنؿاء مهلت ال جٓل نً ونلى اإلاْى

ىم الاحخمام(. وخالٛ الاحخمام الثاوي، ٌشٙل ؤي نذد مً مالٙي  (5) خ اوهٓاد الاحخمام الثاوي )باظخثىاء ًىم بسظاٛ ؤلاخؿاس ٍو ؤًام مً جاٍس

ً ب .الىخذاث الزًً ًمخلٙىن ؤي نذد مً الىخذاث، الحاغٍش
ً
 ْاهىهُا

ً
 طُت شخطُت ؤو مً خالٛ ممثلحن، هطابا

ُل لخمثُله في احخمام مالٙي الىخذاث. .و   ًدٔ لٙل مالٚ وخذاث حهُحن ٖو

مً٘ بحشاء احخماناث  .ز  ذ الاحخمام. ٍو لٙل مالٚ وخذاث خٔ مماسظت ضىث واخذ في احخمام مالٙي الىخذاث لٙل وخذة ًمل٘ها ختى ْو

ٓا إلاخؿلباث َُئت العّى اإلاالُت.مالٙي الىخذاث ومذاوالتها والخطىٍذ   نلى الٓشاساث مً خالٛ الخ٘ىىلىحُا الحذًثت َو

 إنهاء الطىذوق  (د 

 بشيبخه في بنهاء الطىذّو ْبل  مذًش ًشظل 
ً
 نلى ألاْل، دون ؤلاخالٛ بششوؽ وؤخٙام  (21)الطىذّو إلاالٙي الىخذاث والهُئت بخؿاسا

ً
ًىما

.  الطىذّو

اٛ بةنهاء مذًش الطىذّو  ًٓىمنلى الشيم مً الُٓشة العابٓت،  الطىذّو برا قل ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو ؤْل مً نششة مالًحن ٍس

اٛ( إلاذة ظخت ) 10,000,000ظهىدي ) خ ؤلاخؿاس اإلاىحه مً مذًش الطىذّو بلى الهُئت بإن ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو 6ٍس ( ؤشهش مً جاٍس

اٛ ظهىدي ) اٛ(  10,000,000ؤْل مً نششة مالًحن ٍس  ٍس

خىلى مذًش الطىذّو ؤلاَطاح نً بنهاء  ًبذؤ مذًش الطىذّو جطُُت الطىذّو نىذ اهتهاثه، دون ؤلاخالٛ بهزٍ الششوؽ وألاخٙام. ٍو

هه ؤلال٘تةووي  .و الطىذّو وؤلاؾاس الضمني لخطُُخه نلى مْى و ؤلال٘تةووي لخذاٛو  نلى اإلاْى

 إحشاءاث الشياوي  (ٌ 

ٗان لذي ؤي مً مالٙي الىخذاث ؤظئلت ؤو شٙاو  ، نلى مالٚ الىخذاث اإلاهني برا  ي جخهلٔ بهملُاث الطىذّو خالٛ مذة الطىذّو

م و اإلاؿابٓت الاجطاٛ بٓعم ت حذوي لالظدثماس نلى َاجِ ْس ذ بل٘تةووي   4842 211 966+الالتزام ومٙاَدت يعل ألامىاٛ في شٖش ؤو بٍش

(complaint@jadwa.com.) 

ت حذوي لالظدثماس ظُاظت بداسة شٙاوي مىزٓت والتي حعخخذمها مو نمالئها الحالُحن. وظُٓىم مذًش الطىذّو باظخخذام َزٍ جدبن ى شٖش

ً ومالٙي الىخذاث اإلادخملحن الشايبحن في الحطٛى نلى وسخت مً  . ونلى اإلاعدثمٍش العُاظت وجؿبُٓها نلى مالٙي وخذاث َزا الطىذّو

م اإلاؿابٓت وم َزٍ العُاظت الاجطاٛ بٓع ت َاجِ ْس ذ بل٘تةووي   4842 211 966+الالتزام ومٙاَدت يعل ألامىاٛ في الشٖش ؤو بٍش

complaint@jadwa.comت و ؤلال٘تةووي للشٖش  ) ، ٖما ًمً٘ الحطٛى نلى وسخت مً ظُاظاث واحشاءاث الشٙاوي مً خالٛ اإلاْى

www.jadwa.com.) 

ت النزاغاث (و   حعٍى

mailto:complaint@jadwa.com
mailto:complaint@jadwa.com
mailto:complaint@jadwa.com
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ت ؤي هضام خٛى ؤي اظدثماس في الطىذّو مً ْبل َُئت العّى اإلاالُت ؤو لجىت الُطل في مىاصناث ألاوساّ اإلاالُت.   ًخم حعٍى

 الىزائم املخىافشة ملاليي الىخذاث في الطىذوق  (ص 

حة الىزاثٔ الخالُت إلاالٙي الىخذاث نىذ الؿلب:  ًٓىم مذًش الطىذّو بخَى

؛ششوؽ وؤخٙام  .1  الطىذّو

؛ .2  وزُٓت جبحن ُْمت ضافي ؤضٛى الطىذّو

ت والذوسٍت والبُاهاث اإلاالُت بشٙل ًخىأَ مو الثدت ضىادًٔ الاظدثماس؛ .3 ش العىٍى  الخٓاٍس

4. .  البُاهاث اإلاالُت الخاضت بمذًش الطىذّو

 ملىُت ؤضٌى الطىذوق  (ح 

ؤمحن الحُل ؤي مطلحت ؤو مؿالبت غذ َزٍ ألاضٛى ًملٚ مالٙي الىخذاث ؤضٛى الطىذّو ملُ٘ت شاجهت. ولً ًٙىن إلاذًش الطىذّو ؤو 

.  بال للحذ الزي ًملٙىن َُه وخذاث في الطىذّو ؤو ٖما حعمده الثدت ضىادًٔ الاظدثماس ؤو ششوؽ وؤخٙام الطىذّو

 

 

اد العذًشي                                                                                  ؤوغ بً مدمذ آٌ الشُخ                   طاسق بً ٍص

 

           

 

 الػػى املىخذب والشئِغ الخىفُزي                                               لتزاماملعدشاس اللاهىوي الػام وسئِغ املطابلت والا       
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