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 الششوغ و الاحيام

 

 صىدَو ٓظب املسن لألطهم الظلودية

KASB Freestyle Saudi Equity Fund  

 )صىدَو ئطتثمازي مٌتوح متواًّ مم الظوابؽ الشسكية(

 َ  مديس الصىدو

 

 

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

ة ٓظب املالية.  بشٓس

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

ٔاملمممممة لالةدممممة صمممممىاديّ  طمممممت ثماز الصممممادز  كمممممً مللمممممع  ي ممممة الظمممممَو املاليمممممة وممممن اململٕمممممة اللس يمممممة الظمممملودية  وتتظممممممً مللومممممما  

 وواضحة وصحيدة ومددثة وهزة مظللة كً صىدَو  طتثماز.

   يلب كلمن املظمتثمس ً املدتملمزن ُمسار  شمسوغ و خٖما  الصمىدَو ممم ممرٓس  املللومما  واملظمتىدا    مس  لصمىدَو  طمتثماز ُ م

 تخاذ  ي ُساز اطتثمازي يتللّ باإلطتثماز ون الصىدَو مً كدمف.ا

  هممم ممما هممار  امما واملواًِممة كل امما وتممم اوحصمم٘و كلممن و ممقة لِممد ُمق/ُمىمما بِممسار  الشممسوغ و خٖمما  واملالخممّ اوقاصممة بالصممىدَو ًو

يم كل اا.  مناا والتُو

 بتمممماز   تمممممق مواًِممممة  ي ممممة الظممممَو املاليممممة وممممن اململٕممممة اللس يممممة الظمممملودية كلممممن ت 
 
 كاممممما

 
أطممممذع  ممممرا الصممممىدَو وػممممسح وخداتممممف ػسخمممما

14/9/2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 كائمت املصؼلحاث

 ون  ز اح البةهامج  و ديس   "صىذوق اسدثماسي":
 
ة هماكيا زن ًيف باملشآز بسهامج اطتثمازي مشتْة يادي ئلن ئتاخة الٌسصة للمشتٓة

 مديس الصىدَو مِاب  زطو  مددد .

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

ا  الاطتةداد املوضحة ون ل لع  و ٔ    لصاون ُيمتاا ون  ُو
 
ِا زن اطتةداد ُيم وخداتام ون  را الصىدَو ًو وخداتام  و دّ للمشتٓة

 لالةدة صىاديّ الاطتثماز.
 
ِا  شسوغ و خٖا  الصىدَو ًو

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

ة ٓظب املالية و و شقص مس ص لف ب"مذًش الصىذوق" :  ممازطة  كما٘  داز  بموهب الةدة  شقاص املس ص لهم  يٖون شٓس

 كً ئداز   ص٘و الصىدَو وخٌـها.
 
 مظإوال

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

 : تما  كملية الؼسح ون اململٕة اللس ية الظلودية هن طَو للتدا٘و ون اململٕة اللس ية الظلودية و التي يتم تدا٘و الاطهم ً اا بلد اجذاٌو

 كىد تاز   ئصداز  ر  الشسوغ و  خٖا .

زن"."املشترن  " : الشقص الري يملٗ وخدا  ون الصىدَو ويشاز لهم ملتملزن بم "املشتٓة

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

 بيم واطتةداد وخدا  صىدَو  طتثماز.  ي يو  يتم ًيف"ًىم الخػامل" : 

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

زن والري يدتوي كلن بياها  و خٖا   يلتز  مً  اللف مديس الصىدَو باداز    " الششوغ وألاحيام": اللِد بزن مديس الصىدَو واملشتٓة

زن وخٌـها واللم  بأماهة ملصلحة امل  وكموال  اطتثمازا  املشتٓة
 
زن  و تِاض ى ون مِاب  تأدية  كما٘ و دما   داز   تلابا شتٓة

 وم الى   س  ٓما  و مىصوص كل اا ون ملقص  ًصاح املالن.

مللع يلّزن مديس الصىدَو  كظار  بموهب الةدة صىاديّ الاطتثماز الصادز  كً مللع  ي ة الظَو  "مجلس إداسة الصىذوق":

.املالية ملساُ ة  كما٘   مديس الصىدَو

 وال كظو مللع ئداز  لد  مديس الصىدَو  و تابم لف  و  مزن خٌف الػظى املسخلل"
 
": كظو مً  كظار مللع  داز  لذع موؿٌا

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

 وتلني اململٕة اللس ية الظلودية.  " اململىت ":

": وتلني  ي ة الظَو املالية وهن  ي ة خٖومية تتولن  شساي كلن تىـيم وتؼو س الظَو املالية وئصداز اللواةذ والِواكد  الهُئت"

 والتلليما  الالشمة لتؼ يّ  خٖا  هـا  الظَو املالية باململٕة اللس ية الظلودية.

ٔا  املدزهة ون طَو  طهم الظلودية  والتي يتواًّ "مؤشش هسب الششعي":   و مإشس ئزشادي يظتد٘ مً  اللف كلن  دار  طهم الشس

وشاػها مم الظوابؽ الشسكية املددد  مً ُ   الهي ة الشسكية ون ٓظب  ويادي  را املإشس ئلن الوص٘و ملِازهة كادلة بزن  دار 

ٔا  امللاش   ة ٓظب املالية. و تم اختظابف بىٌع الؼس ِة املت لة الصىدَو و دار اللا  ألطهم الشس ابة الشسكية ون شٓس مً  ي ة الُس
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ة ٓظب املالية  لٕتةووي  م شٓس ون اختظاب املإشس اللا  للظَو املالية الظلودية و مًٕ اوحص٘و كليف ون مُو

www.kasbcapital.sa 

ٔا  املإ لة لالطتثماز " امللايزة الشس  كية": وتلني امللايزة امللتمد  مً ُ   الهي ة الشسكية للصىدَو   و التي يتم بىار كل اا تدديد الشس

 ( مً  ري الشسوغ و الاخٖا .21ً اا مً ُ   الصىدَو   و املوضحة ون الٌِس  )

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

 " دوا  اطواَ الىِد": املسابدا  و كِود تمو   التلاز  و التي تتظم بظيولتاا  اللالية و ُلة املخاػس.

"مىهج الاداز  اليشؼة":  و مىهج يِو  مً  اللف مديس الصىدَو باتخاذ ُساز  اطتثماز ة بىار كلن كد  كوام  مث  التدليال  و 

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

ٌسض كلن هميم الظلم واوقدما  التي يتم شساؤ ا و يلها وتِديمها مً ُ   
ُ
" زطو  طس  ة الِيمة املظاًة" : هن طس  ة هزة م اشس  ت

   ة الِيمة املظاًة ون اململٕة اللس ية الظلوديةامليشآ  لللمالر  و  ػساي ذو كالُة خظب الالةدة التىٌيرية لظس 
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 مػلىماث غامت:  .1

 

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

ة ٓظممب املاليممة  ممم  شممٓس وممن الاوزاَ  لتِممديم  ممدما   داز  والتلاممم  بصممٌة  صممي  وتِممديم املشمموز  واوحٌممف والتةتذممب  07062-37تممس يص ُز

 .املالية

 

 غىىان املىخب الشئِس ملذًش الصىذوق: .ب

ة ٓظب املالية السةذع ون مديىة الس اض   0112110044 اتٍ  11372الس اض  395737شازق اللليا اللا   ص.ب.  –يِم مِس شٓس

 

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

  : م الالٕتةووي ملديس الصىدَو  www.kasbcapital.saاملُو

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

 

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

ة طمملودية مظمما مة مٌِلممة ز ض املمما٘ املممدًوق بالٖاممم   ة اويص ممس  لألطممواَ املاليممة وهممن شممٓس مليممون ز مما٘ طمملودي بتممة يص مممً  ي ممة  500شممٓس

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

 

 إلالىترووي ألمين الحفظ:املىكؼ غىىان  .هـ

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

 

 الىظام املؼبم: .3

َ  و الصمىدَو   ئن  اطمملان لىـما  الظممَو املاليمة ولواةدممف التىٌيريممة و هـممة واللممواةذ   مس  ذا  اللالُممة املؼ ِمة وممن اململٕممة  مممديس الصمىدو

 اللس ية الظلودية.

 :إلسدثماسق صىذو  أهذاف .4

 أهذاف الصىذوق:أ.

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

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

ة ٓظب املالية. وتادي ئداز  الصىدَو ئلن ا تيماز كمدد ُليم  ممً  طمهم وئدازتاما بؼس ِمة وشمؼة ممم املس  وهمة بومسض تدِيمّ كواةمد التابلة لشٓس

للمظممممتثمس ً دون  زت ممممماغ بمإشمممممس  و بممممماألوشان اليظممممكية ملإشمممممسا  الظمممممَو ٓمممممما يمٕممممً ملمممممديس الصمممممىدَو اطمممممتثماز الظمممميولة الىِديمممممة الصاةمممممد  ومممممن 

. ٓما  هف لمً يمتم توشيمم از ماح وخم دا  الصمىدَو الصىدَو ون  دوا  هِدية ُصزة   ه  متواًِة مم امللايزة الشسكية لتدظزن كاةد الصىدَو

 .  كلن ُيمة وطلس وخد  الصىدَو
 
زن وئهما طيلاد اطتثماز ا مما يىلٕع ئيلابا  كلن املشتٓة

 بأي مإشس لألطهم وطيٖون مإشس ٓظمب الشمس ن لهطمهم  الظملودية )
 
(  مو مليماز املِازهمة KSB Saudi Sharia Indexلً يٖون الصىدَو مست ؼا

ابمة الشممسكية IdealRatingsألدار الصمىدَو خيمي يممتم اختظمابف بواطممؼة ) ( وطمذتم تدديمد امللمما٘  طمتثمازي للصممىدَو بمالتواًّ ممم  ي ممة الُس

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

 سُاساث إلاسدثماس: .ب

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

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

 م اشس .

ٔا  الظلودية املدزهمة ومن الظمَو املاليمة الظمل ص الصىدَو ئطثمازاتف ون   طهم الشس ودية واملتواًِمة ممم الظموابؽ الشمسكية املدمدد  ممً طيتٓة

ة ٓظب املالية. ابة الشسكية التابلة لشٓس  ُ    ي ة الُس

ما طذظتثمس الصىدَو ون الؼسوخا  اللامة الاولية املدلية باالطماًة المن الاطمتثماز ومن الصمىاديّ الاطمتثماز ة  و   دوا   طمواَ الىِمد  بشمٖ  ٓو

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

و بمممأدوا  مصمممدز  ممممً ُ ممم  ال ىمممْو ومممن اململٕمممة اللس يمممة الظممملودية و التمممي تخظمممم المممن ئشمممساي مإطظمممة الىِمممد اللس مممي الظممملودي خيمممي لمممً يت مممم 

اململٕممة اللس يممة الظمملودية ممما دا  اهممف يخظممم الشممساي مإطظممة الىِممد اللس ممي الظمملودي بمم   الصممىدَو  ي تصممييٍ ئةتممماوي ألي بىممٗ يلممم  وممن

 طيلتمد كلن تصييٍ دا لن  اص بمديس الصىدَو الري يلتمد كلن تِديس  لوطم ال ىٗ و مالةتف املالية و كلن هاذبية اللاةد كلن الاطتثماز.

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

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

ب تِممديس  املؼلممّ لتلمٗ الصممىاديّ   خيممي طمموي يإ ممر بلممزن الاكت مماز .و مرا طمميِو  مممديس الصممىدَو با تيمماز الصممىدَو المري طذظممتثمس بممف خظمم

الادار التمممماز  ن و اللاةمممممد كلمممممن الصمممممىدَو و زطممممو  الاداز  و كلمممممن  يمممممم الاصممممم٘و بمِازهممممة ممممممم الصمممممىاديّ الا مممممس  املؼسوخممممة ومممممن اململٕمممممة اللس يمممممة 

 الظلودية  

ٔالتالن:  و مًٕ تلقيص اطتثمازا  الصىدَو 

 اوحد  كلن  دوىاوحد  هوق  طتثماز

 %100 %50  طهم الظلودية وتشم  الؼسوخا   ولية

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

 %15 %0 الصىاديّ الاطتثماز ة 

 

لمممما  تشممممزة الممممن اشمممممة اُتصممممادية او هيوطياطممممية مدتملممممة يمٕممممً ان تممممإدي الممممن   مممموغ الظممممَو  يدممممّ  ٔاهممممق التُو ملممممديس الصممممىدَو ووممممن خالممممة اذا 

% و هممن الاطممتةاتيلية الامثمم  ملممديس الصممىدَو و ذلممٗ  اممدي اوحٌمماؾ كلممن 0تخٌمميع اوحممد الادوممى إلطممتثمازاتف وممن الظممَو الاطممهم الظمملودية الممن 

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

 

 مذة صىذوق إلاسدثماس: .5

 ي بامٖممان للمشممتْة الاشممتةاْ و الاطممتةداد  ممال٘ ًتممة  كممم   املممد  مٌتمموحكمما   ممو صممىدَو اطممتثمازي املممسن لألطممهم الظمملودية صممىدَو ٓظممب  

.  الصىدَو

 كُىد حذود إلاسدثماس: .6

َ  صمممىدَو ٓظمممب املمممسن لألطمممهم الظممملوديةئن  تٌسطمممها الةدمممة صمممىاديّ  طمممتثماز بمممالِيود واوحمممدود التمممي  ملتمممز  ممممً  مممال٘ ئدازتمممف لصمممىدو

  طتثماز وشسوغ و خٖا  الصىدَو ومرٓس  املللوما .

 الػملت: .7

الوخممد  الىِديممة لتلممامال  الصممىدَو هممن الس مما٘ الظمملودي ًِممؽ. وئذا تممم طممداد ُيمممة الوخممدا  بلملممة  ممالي الس مما٘ الظمملودي  ًظمموي 

 كىد تدو   يتم تدو   كملة الظداد ئلن الس ا٘ الظلودي بظلس الصسي الظاةد لد  ال ىٗ املظتلم ون ذلٗ ال
 
ق. و ص ذ الشسار هاًرا ُو

 امل الى ئلن الس ا٘ الظلودي.

 :ملابل الخذماث والػمىالث وألاحػاب .8

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

ون "مالٖي الوخدا " وهن   ٔالتالن:يتدم  الصىدَو هميم السطو  واملصاز ٍ املرٔوز  ادها  و تدملها ت لا لرلٗ املشتٔة
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  :و مممتم دًممممم السطمممو  املظممممتدِة 1.75تدتظمممب زطممممو  الاداز  كلمممن اطمممماض سســـىم الاداسة . % طمممىو ا مممممً صممماون اصممم٘و الصممممىدَو

. بشٖ  شهسي   ملديس الصىدَو

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

 وتدًم بشٖ  ز م طىوي 

  وطتِظممممم  155000طيدصمممم  املداطممممب الِمممماهووي كلممممن م لممممى مِؼمممموق ُممممدز   املحاســــب اللــــاهىوي:احػــــاب .
 
ز مممما٘ طمممملودي طممممىو ا

 السطو  تىاطكيا كلن كدد ايا  الظىف وتدًم طىو ا.

 :ل ف الخمٍى (  مصاٍس ون خما٘ وهمود مصماز ٍ تمو م  ًلليمة وم اشمس  للصمىدَو  مال٘ الظمىة )خظمب الظملس الظماةد ومن الظمَو

 % مً صاون ًيمة اصولف5 و لد ا ر مواًِة الليىة الشسكية كلن التمو  .10تلاوش تمو   الصىدَو وظ ة و شسغ ان ال ي

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

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

 .بشٖ  ز م طىوي الشسكية 

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

 :ف اغذاد املؤشش الاسترشادي َ  185750بدد اُص ى  مصاٍس  وتدًم نااية ٔ  طىة مالية للصىدو
 
 تدظب يوميا

 
 ز ا٘ طىو ا

  لٖ  كظو مظتِ .205000ز ا٘ لليلظة و دد  ُص ى  0005 يافاث اغظاا مجلس الاداسة:م 
 
 ز ا٘ طىو ا

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

 شهس. 12دًم السطو  املظتدِة ٔ  

 سسىم وشش املػلىماث غلى مىكـؼ جـذ: مدز   اٌو مم  55000دًمم م لمى مِؼموق ُو ز ما٘ طملودي طمىو ا لِمار وشمس املللومما  كلمن مُو

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

 ال يوهد: الاسترداد سسىم 

  :ال يوهدسسىم الاسترداد املبىش 

 ف الخػامـــــل يتدمممممم  الصمممممىدَو هميمممممم مصممممماز ٍ وزطمممممو  التلامممممم  املتللِمممممة بمممممال يم والشمممممسار  و  ٓتتممممماب ومممممن  طمممممهم  :مصـــــاٍس

 الظلودية وطذتم  ًصاح كً تلٗ املصاز ٍ ون ملقص  ًصاح املالن ون نااية الظىة.

 بت اللُمــت املظــافت السطممو   : طممذتم تؼ يِهمما خظممب الالةدممة التىٌيريممة لظممس  ة الِيمممة املظمماًة  ٓممما ان هميممم  سســىم الظــٍش

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

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

 

 الُت حساب ألاحػاب واملصاٍسف

 ػس ِة اختظا اا   هوق السطو  واملصاز ٍ

٘ شهسي بشٖ  يومي مً ئهمالن ُيمة  اص٘و الصىدَو وتدًم بشٖ   تدتظب زطو   داز    x. )ئهمالن   صو

 اليظكية امل و ة(.

٘ تدظب بشٖ  يومي مً ئهمالن ُيمة  ص٘و الصىدَو وتدًم بشٖ  ز م  زطو  اوحٌف  xطىو ة )ئهمالن  صو

 اليظ ة امل و ة(. 

   تلاب املداطب الِاهووي
 
 تدظب بشٖ  يومي وتدًم طىو ا

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

. زطو  التؼهزة الشس ن
 
 تدظب بشٖ  يومي وتدًم طىو ا

. مٖاًأ   كظار مللع  داز 
 
 تدظب بشٖ  يومي وتدًم طىو ا

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

 طذتم  ًصاح كً تلٗ املصاز ٍ ون ملقص  ًصاح املالن ون نااية الظىة مصاز ٍ التلام :

 

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

 :امللابل

. . 

 التوطيذ هوق السطو  واملصاز ٍ

  % ٓدد اُص ى مً م لى الاشتةاْ الاولن او الاطاون 1.5  زطو  الاشتةاْ 

 ال يوهد زطو  الاطتةداد امل ٕس 

 

 :ي غمىلت خاصت ًبرمها مذًش الصىذوق . أج

 ال ًىجذ املبىش:سسىم إلاسترداد 

م والدسػيرا .9  :لخلٍى

م ول أصل ًملىه الصىذوق  . أ  :جفاصُل جلٍى

 
 
 كلن التالن: يتم تدديد ُيمة اص٘و الصىدَو بىارا

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

o  ئل امممما  ز مممماح املظممممتدِة )ئن يممممتم تِممممو م  وزاَ املاليممممة املدزهممممة وممممن الظممممَو خظممممب طمممملس  هممممالَ وممممن يممممو  التلاممممم  مظمممماي

 وهد (.

o  الصْٖو خظب هوق الصٗ وموكد الاطتدِاَ و يتم اطاًة الاز اح التةآمية للتوشيلا  )ان وهد ( يتم تِييم 

o .يتم تِو م الصىاديّ  طتثماز ة اطتىادا ئلن ا س طلس وخد  مللً كىد ئهالَ الظَو الظلودي ليو  التِو م 

o  صممماون ُيممممة اصممم٘و الصمممىدَو بلمممد  صمممم السطمممو  واملصممماز ٍ الثابتمممة وممممً ثمممم  صمممم يمممتم خظممماب طممملس الوخمممد  بِظممممة

 .املصاز ٍ و السطو  املتوزة  املظتدِة كلن ئهمالن كدد الوخدا  الِاةمة ون ذلٗ اليو 

م وجىشاسها:  ب. غذد هلاغ الخلٍى

 .  مً ٔ  اط وق يومي الاثىزن والاز لار 

 

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

o  ّون خا٘ تِو م  صم  ممً  صم٘و الصمىدَو بشمٖ   ماػس  و خظماب طملس وخمد  بشمٖ   ماػس يِمو  ممديس الصمىدَو بتوثيم

 ذلٗ.

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

 دون تأ زة.التِو م  و التظلزة 

o  وق  ي  ؼأ ومن التِمو م  و التظملزة بمما يمإثس كلمن طملس الوخمد  مما وظمكتف %  و 0.5يِو  مديس الصىدَو بابالن الهي ة ًوز ُو

مممم  لٕتةوومممي للظمممَو املاليمممة  ة وومممن املُو مممم  لٕتةوومممي للشمممٓس  ٓثمممة ممممً طممملس الوخمممد   ٓمممما يمممتم  ًصممماح كمممً ذلمممٗ ومممن املُو

(  باإلطمماًة ئلمممن  هممف ي  للممماد  ))تممدا٘و
 
ِممما ( ممممً 71لمممب  شمماز  ئلمممن ذلممٗ ومممن تِمماز س الصممىدَو التمممي يلممد ا ممممديس الصممىدَو ًو

 الةدة صىاديّ  طتثماز.

o (  للمماد 
 
ِما صمىاديّ  طمتثماز وتشمتم   مر    ( ممً الةدمة72يِو  مديس الصىدَو بتِديم التِماز س املؼلو مة للهي مة وذلمٗ ًو

 التظلزة.التِاز س كلن ملقص بلميم   ؼار التِو م و 
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لت احدساب سػش الىحذة ألغشاض جىفُز ػلباث إلاشتران وإلاسترداد: .د  ػٍش

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

وهمود  كؼما٘ ومن الىـما  املظمتخد  ومن كمليمة خظماب تِمو م الاصم٘و  ( مثم  ىاةيةالصىدَو تأ زة كملية التِو م ون خا٘ وهود  ي ؿمسوي اطمت 

ٔاًيمممة تظممممذ بتويزمممة طممملس الظمممهم  ُمممد تمممإثس كلمممن كمليمممة التِمممو م  و تدديمممد ُيممممة اصممم٘و الصمممىدَو وطمممذتم السهممموق ئلمممن ) و كمممد  وهمممود تمممداوال  

 مللع ئداز  الصىدَو للحص٘و كلن املواًِة.

 

لت احدساب سػش الىحذة:  ػٍش

يممتم اختظمماب طمملس الوخممد  بِظمممة صمماون ُيمممة  صمم٘و الصممىدَو بلممد  صممم املصمماز ٍ والسطممو  الثابتممة ومممً ثممم  صممم املصمماز ٍ والسطممو  

 املتوزة  املظتدِة كلن ئهمالن الوخدا  الِاةمة ون ذلٗ اليو .

 

  ميان ووكذ وشش سػش الىحذة وجىشاسها: .هـ

مممم  طممميِو  ممممديس الصمممىدَو بتدمممديي صممماون ُيممممة اصممم٘و الصمممىدَو وئكمممالن طممملس الوخمممد  ُ ممم  ؿهمممس يمممو  التلامممم  التمممالن ليمممو  التِمممو م كبمممة املُو

م السطمي للظَو املالية الظلودية  www.kasbcapital.sa لٕتةووي ملديس الصىدَو   www.tadawul.com.saواملُو

 

 

 الخػامالث :  .10

 أ. مسؤولُاث مذًش الصىذوق في شأن ػلباث الاشتران والاسترداد:

  ال يلوش الاشتةاْ ون وخدا  الصىدَو اللا  او اطتةداد ا الا ون يو  تلام. 

 واخٖا  الصىدَو ومرٓس  املللوما  اوقاصة بف. وكد النااتي لتِديم ػل ا  الاشتةاْ والاطتةداد ون شسوغتم تدديد امل 

   يلام  مديس الصىدَو ػل ا  الاشتةاْ او الاطتةداد بالظلس الري يدتظب كىد هِؼة التِو م التالية للموكد النااتي لتِمديم ػل ما

 الاشتةاْ والاطتةداد.

 اخٖممما  تتظممممناا الةدمممة صمممىاديّ الاطمممتثماز او  يِمممو  ممممديس الصمممىدَو بتىٌيمممر ػل ممما  الاشمممتةاْ او الاطمممتةداد بديمممي ال تتلمممازض ممممم اي

 شسوغ واخٖا  الصىدَو او مرٓس  املللوما .

  يمممدًم ممممديس الصمممىدَو ملالمممٗ الوخمممدا  كواةمممد الاطمممتةداد ُ ممم  موكمممد اٌُممما٘ اللمممم  ومممن اليمممو  السابمممم التمممالن لىِؼمممة التِمممو م التمممى خمممدد

 كىد ا طلس الاطتةداد ٓدد اُص ى.

 

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

 طذتم تدو   كواةد/م الى الاطتةداد ملالٖي الوخدا  ُ   اٌُا٘ اللم  ون اليو  السابم التالن ليو  التِو م ذو اللالُة.

 

 ج. كُىد الخػامل في وحذاث الصىذوق:

ٔا  املظممتلمة واملِ ولممة خظممب املواكيممد  ( مممً  ممر  الشممسوغ والاخٖمما  بىممارا كلممن 9املوضممحة وممن الٌِممس  )ح( مممً املمماد  )يممتم تىٌيممر هميممم الاشممتةا

  طمملس الوخممد  الهممالَ يممو  التلاممم  التممالن. ووممن خمما٘ تممم اطممتال  الؼلممب بلممد املوكممد النامماتي طممذتم اختظممابف وممن يممو  التلاممم  بلممد الِمماد  مممً يممو 

ممً  مر  الشمسوغ  9ِ ولمة خظمب املواكيمد املوضمحة ومن الٌِمس  )ح( ممً املماد  اطتال  الؼلب. بذىما يمتم تىٌيمر هميمم الاطمتةدادا  املظمتلمة وامل

 والاخٖمما  بىممارا كلممن طمملس الوخممد  الهممالَ يممو  التلاممم  مممً ا ممس الشممهس الِمماد . ووممن خمما٘ تممم اطممتال  الؼلممب بلممد املوكممد النامماتي طممذتم اختظممابف

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

 

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

 

 يلوش ملديس الصىدَو تاهي  تل ية اي ػلب اطتةداد مً صىدَو الاطتثماز ون اوحاال  الاتية: جاجُل غملُاث الاسترداد:. 1

 10ةداد ملالٖي الوخدا  ون اي يو  تلام  )اذا بلى اهمالن وظ ة هميم ػل ا  الاطت.  %( او آثة مً صاون ُيمة اص٘و الصىدَو

http://www.kasbcapital.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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ع اي ػلب اشتةاْ ون الصىدَو ومن خما٘ كمد  تؼ يمّ املشمتْة الهـممة ولمواةذ الهي مة. و متم ازهماق  . سفع الاشتران:2 يدّ ملديس الصىدَو ًز

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

 

.5 جحذًذ السلف الاغلى لحيم الصىذوق: .3  ال يوهد طٍِ اكلن وحيم الصىدَو

 

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

 مً  ي ة الظَو املالية.مً الةدة صىاديّ الاطتثماز الصادز   61الاخٖا  املىـمة لتأهي  كمليا  الاطتةداد تخظم الن املاد  

 

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

املؼ ِممة الاخٖما  املىـممة همن الاخٖما  التابلمة لىـما   ي مة الظمَو املاليممة الظملودية ولواةدهما التىٌيريمة والاهـممة واللمواةذ الا مس  ذا  اللالُمة 

 ون اململٕة اللس ية الظلودية.

 

 مذًش الصىذوق في وحذاث الصىذوق:ص. اسدثماس 

ة ومن الصمىدَو ٓمظمتثمس5 و دمتٌف ممديس الصمىدَو بدِمف ومن تخٌميع  ِا لتِمديس  اوقماص5 املشمآز كىد بدر الصىدَو يمًٕ ملديس الصىدَو ًو

تف ٔليما او هصةيما متمى ز ي ذلمٗ مىاطم ا وطمميِو  ممديس الصمىدَو باالًصماح ومن ناايمة ٔم  طممىة كمً اي اطمتثماز لمف ومن ا لصمىدَو ومن ملقممص مشمآز

 الاًصاح املالن.

 

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

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

 الظماكة او كىمد ام  ُيممة الاشمتةاْ ُ م  ػلب الاشتةاْ ودًم ٔ
 
يمق اململٕمة  الثاهيمة كشمس ؿهمسا يظم ّ يمو   المري يمو الومن ُ م   و بتُو

 5 وطيٖون الاشتةاْ بظلس الوخد  الهالَ يو  التلام  التالن.التلام 

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

 الظممماكة او كىممد تِممديم ػلمممب الاطممتةداد ُ ممم  
 
يمممق اململٕمممة  الثاهيممة كشمممس ؿهممسا يظممم ّ يممو  التلامممم  الممري يمممتم ًيمممف  الممري وممن اليمممو بتُو

 التالن.  خظب تِييم يو  التلام 5 وطيٖون الاطتةداد بظلس الوخد  تىٌير الؼلب

 

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

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

 َ  وتدو   ُيمة الاشتةاْ الن اوحظاب الاطتثمازي. ومرٓس  املللوما  وتِديمها الن مديس الصىدو

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

.  مديس الصىدَو

 

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

 :ز ا٘. 1000 الحذ الادوى للملىُت 

 :ز ا 15000 الحذ الادوى لالشتران.٘ 

 :ز ا٘. 1000 الحذ الادوى لالشتران الاطافي 

 :ز ا٘. 1000 الحذ الادوى لالسترداد 

 

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

الاخموا٘ المن الةدمة الصمىاديّ الاطمتثماز ة وتلليمما  الهي مة ومن ال يوهمد خمد ادومى يىموي ممديس الصمىدَو هملمف وتخظمم  مر  املماد  بماي خما٘ ممً 

  را اوقصوص.
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ـــــاٌ ســـــػىدي او مـــــا ٌػادلهـــــا هحـــــذ ادوـــــى لصـــــافي كُمـــــت اصـــــٌى  10ٌ. الاجـــــشاااث الخةـــــحُحُت الالصمـــــت لظـــــمان اســـــدُفاا مخؼلـــــب  مالًـــــين ٍس

 الصىذوق:

 ن خا٘ ُامق بؼلب اي اهسار تصحيحن مىف.طيِو  مديس الصىدَو بااللتزا  بلواةذ وتلليما   ي ة الظَو املالية و

 

 سُاست الخىصَؼ:  .11

 أ. سُاست جىصَؼ الذخل والاسباح: 

زن ًمانام يتشمأز . و مما ان الصمىدَو مملمْو ممً ُ م  املشمتٓة زن5 بم  طميلاد اطمتثماز الاز ماح ومن الصمىدَو ون لً يتم توشيم اي از اح كلمن املشمتٓة

. ون ز ذ و ظاز  الصىدَو ٔ  بيظ ة ما يملٕف مً  وخدا  ون الصىدَو

 

بي لالسخحلاق والخىصَؼ: خ الخلٍش  ب. الخاٍس

 ال يىؼ ّ.

 

 ج. هُفُت دفؼ الخىصَػاث:

 ال يوهد

ش الى ماليي الىحذاث: .12  جلذًم الخلاٍس

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

  الظمىو ة )بمما ومن ذلمٗ الِمواةم املاليمة الظمىو ة املساهلمة( والتِماز س الظمىو ة املموهص  والتِماز س  طيِو  مديس الصىدَو باكمداد التِماز س

مممم ) ِممما ملتؼل ممما  امللحممّ ُز ( ممممً الةدمممة صممىاديّ الاطمممتثماز. و لمممب كلممن ممممديس الصمممىدَو تصو مممد مممالٖي الوخمممدا   اممما كىمممد 5الاوليممة ًو

 الؼلب دون اي مِاب .

 ( يوما ممً ناايمة ًتمة  التٌس مس وذلمٗ ومن الاممآً و الوطماة  املدمدد  ومن 70وز  ال٘ مد  ال تتلاوش )طوي تتاح التِاز س الظىو ة لليمه

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

 ( ٘35تلمد التِمماز س الاوليمة وتتمماح لليمهموز  ممال)مممً  ( يومما مممً ناايمة ًتممة  التِس مس وذلممٗ ومن الامٖممان و الوطماة  املدممدد  ومن الٌِممس  )ب

 ( مً الشسوغ والاخٖا .11املاد  )

 :زن تتظمً املللوما  الاتية  طيِو  مديس الصىدَو باتاخة تِاز س للمشتٓة

o  َ  .صاون ُيمة اص٘و وخدا  الصىدو

o .كدد وخدا  الصىدَو التى يملٕها املشتْة وصاون ُيمتاا 

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

o  الصممىدَو بيممان طممىوي الممن مممالٖي الوخممدا  )بممما وممن ذلممٗ اي شممقص تملممٗ الوخممدا   ممال٘ الظممىة امللممد وممن يسطمم  مممديس

( يومممما ممممً ناايمممة الظمممىة 30شمممأناا ال يمممان( يلقمممص صمممٌِا  ومممن وخمممدا  الصمممىدَو اللممما  كلمممن ممممداز الظمممىة املاليمممة  مممال٘ )

ن مِابممممم  اوقمممممدما  واملصممممماز ٍ والاتلممممماب املاليمممممة5 و لمممممب ان يدتممممموي  مممممرا ال يمممممان الاز ممممماح املوشكمممممة )ئن وهمممممد (  واهممممممال

املخصممومة مممً مالممٗ الوخممدا  والمموازد  وممن شممسوغ واخٖمما  الصممىدَو ومممرٓس  املللوممما 5 باالطمماًة الممن تٌاصممي  ويميممم 

 مخالٌا  ُيود الاطتثماز املىصوص كل اا ون الةدة صىاديّ الاطتثماز ون شسوغ واخٖا  الصىدَو او مرٓس  املللوما .

 

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

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

يوممما تِو ميمما مممً اصممداز تلممٗ التِمماز س و لممد ذلممٗ  (60الصمىدَو بمماي تويزممة وممن اللىمموان. و لممب ا ؼمماز مممديس الصممىدَو بمماي ا ؼممار  ممال٘ طممتزن )

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

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

 

ت: .ج  وسائل جضوٍذ ماليي الىحذاث باللىائم املالُت السىٍى

http://www.tadawul.com.sa/
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بيشمس ا طذتم اػالق مالٖي وخدا  الصىدَو واللمالر املدتملزن بالتِاز س الظىو ة )بما ون ذلٗ الِواةم املاليمة الظمىو ة املساهلمة( ملاهما وذلمٗ 

مم الالٕتةوومي70 ال٘ مد  ال تتلاوش ) َ  ( يوما مً ناايمة ًتمة  التِس مس ومن املُو مم الالٕتةوومي و   www.kasbcapital.sa اوقماص بممديس الصمىدو املُو

 ٘  كً ػس ّ البةيد ون خا٘ ػلباا. و   www.tadawul.com.sa لتداو

 

 سيل ماليي الىحذاث:  .13

 مددث ملالٖي الوخدا  وخٌـف ون اململٕة.يلتز  مديس الصىدَو باكداد سي  

 

 اجخماع ماليي الىحذاث: .14

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

 .يلوش ملديس الصىدَو الدكو  للِد اهتمالم ملالٖي الوخدا  بم داز  مىف 

 ( ٘ايا  مً تظلم ػلب ٓتا ي10يدكو مديس الصىدَو الهتماق مالٖي الوخدا   ال ) .مً امزن اوحٌف 

 ( ٘ايما  ممً تظملم ػلمب ٓتما ي ممً مالمٗ او آثمة ممً ممالٖي الوخمدا  المريً 10يدكو ممديس الصمىدَو الهتمماق ممالٖي الوخمدا   مال )

.25يملٖون ملتملزن او مىٌسديً   % كلن الاُ  مً ُيمة وخدا  الصىدَو

 

 ب. اجشاااث الذغىة الى غلذ اجخماع ملاليي الىحذاث:

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

( يوممما ُ مم  21اشمملاز ٓتمما ي الممن هميممم مممالٖي الوخممدا  وامممزن اوحٌممف ُ مم  كشممس  ايمما  كلممن الاُمم  مممً الاهتممماق و مممد  ال تص ممد كممً )

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

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

 الهي ة.مالٖي الوخدا  بلِد اي اهتماق ملالٖي الوخدا  ازطا٘ و قة الن 

  كلمممن الاُممم  ممممً ُيممممة 25ال يٖمممون اهتمممماق ممممالٖي الوخمممدا  صمممحيدا الا اذا خظمممس  كمممدد ممممً ممممالٖي الوخمممدا  يملٖمممون ملتملمممزن %

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

 لممف اذا لممم يظممتوي الىصمماب املوضممح وممن الٌِممس  الظممابِة5 ًيلممب كلممن مممديس الصمم ىدَو الممدكو  الهتممماق ثممان بمماالكالن كممً ذلممٗ وممن مُو

ممم الالٕتةووممي للظممَو و ازطمما٘ اشمملاز ٓتمما ي الممن هميممم مممالٖي الوخممدا  وامممزن اوحٌممف ُ مم  موكممد الاهتممماق الثمماوي  الالٕتةووممي واملُو

ٔاهق وظ ة الوخدا  املمثلة ون الاهتم5بمد  ال تِ  كً )  اق.( ايا . ويلد الاهتماق الثاوي صحيدا ايا 

 

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

 : ػس ِة تصو ق مالٖي الوخدا 

o . ي  لف لتمثيلف ون اهتماق مالٖي الوخدا  يلوش لٖ  مالٗ وخدا  تليزن ٓو

o  ق الا  هتماق.يلوش لٖ  مالٗ وخدا  الادالر بصو  واخد ون اهتماق مالٖي الوخدا  كً ٔ  وخد  يمتلٕها ُو

o  يلمموش كِممد اهتماكمما  مممالٖي الوخممدا  والاشممتةاْ وممن مممداوالتاا والتصممو ق كلممن ُسازتامما بواطممؼة وطمماة  التِىيممة اوحديثممة

ِا للظوابؽ التى تظلها الهي ة  ًو

 

 : خَِو التصو ق ون اهتماكا  مالٖي الوخدا 

o  الاُمم  مممً الاهتممماق و مممد  ال تص ممد كممً يدممّ ملالممٗ الوخممدا  وامممزن اوحٌممف ان يظممتلم اشمملاز ٓتمما ي ُ مم  كشممس  ايمما  كلممن

 ( يوما ُ   الاهتماق.21)

o   ٓما يدّ ملالٗ الوخدا  ممازطة هميم اوحَِو املست ؼة بالوخمدا  بمما ومن ذلمٗ اوحصم٘و كلمن مواًِمة ممالٖي الوخمدا

ِا لالةدة صىاديّ الاطتثماز.   ون الصىدَو كلن اي توزةا  تتؼلب مواًِتام ًو

 

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

 . اوحص٘و كلن و قة خديثة مً شسوغ واخٖا  الصىدَو ومرٓس  املللوما  باللوة اللس ية بدون مِاب 

  5 وكممدد الوخممدا  التممى يمتلٕهمما وصمماون ُيمتامما وسممي  بلميممم اوحصمم٘و كلممن تِس ممس يشممتم  كلممن صمماون ُيمممة اصمم٘و وخممدا  الصممىدَو

 يو  مً ٔ  صٌِة. 15الصٌِا  يِد   ال٘ 

 لية املساهلة للصىدَو بدون مِاب  كىد ػلباا.اوحص٘و كلن الِواةم املا 

   ِما لىموق التويزمة واملمد الاشلاز باي تويزة ون شسوغ واخٖا  الصمىدَو وممرٓس  املللومما  وازطما٘ ملقمص  امرا التويزمة ُ م  طمس اهف ًو

 املددد  ون الةدة صىاديّ الاطتثماز.

  .  الاشلاز باي توزة ون مللع اداز  الصىدَو

 دثممة مممً شممسوغ واخٖمما  الصممىدَو ومممرٓس  املللوممما  طممىو ا تـهممس السطممو  والاتلمماب الٌلليممة ومللوممما  اوحصمم٘و كلممن و ممقة مد

 ادار الصىدَو كىد ػلباا. 

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

 ٓس  املللوما  كل اا.كل اا الشسوغ والاخٖا  ومر

 .ٗا  املددد  لرل  دًم كواةد الاطتةداد ون الاُو

 .  اوحص٘و كلن الاهسارا  اوقاصة بملاوية الشٖاوي كىد ػلباا مً مديس الصىدَو

 

 . مسؤولُت ماليي الىحذاث: 15

.ًيما كدا  ظاز  مالٗ الوخدا  الطتثماز  ون الصىدَو او هصر مىف5 ال يٖون مالٗ الوخدا  مظإوال   كً ديون والتزاما  الصىدَو

 

 . خصائص الىحذاث:16

.  يىِظم الصىدَو لوخدا  متظاو ة ون الِيمة واملمززا  واوحَِو

 

 . الخغُيراث في ششوغ واحيام الصىذوق:17

 أ. الاحيام املىظمت لخغُير ششوغ واحيام الصىذوق واملىافلاث والاشػاساث املحذدة بمىجب الئحت صىادًم الاسدثماس: 

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

ٔالتالن: 558 557 56الاطتثماز )املاد    كلن التوالن( 

 :مىافلت الهُئت وماليي الىحذاث غلى الخغُيراث الاساسُت 

o  كلممن مواًِممة مممالٖي الوخممدا  وممن الصممىدَو امللنممي كلممن التويزممة الاطاسمم ي املِتممةح مممً يلممب كلممن مممديس الصممىدَو اوحصمم٘و

  ال٘ ُساز صىدَو كادي.

o  َ  للٌِممس  الظممابِة مممً  ممر   بلممد اوحصمم٘و كلممن مواًِممة مممالٖي الوخممدا  يلممب كلممن مممديس الصممىدو
 
ِمما والهي ممة الشممسكية ًو

 طاس ي املِتةح للصىدَو اللا .املاد   اوحص٘و كلن مواًِة  ي ة الظَو املالية كلن التويزة   

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

 .التويزة املهم ون   داي الصىدَو اللا   و ػ يلتف 

 .التويزة الري يٖون لف تأثزة ون وطم املخاػس للصىدَو اللا   و ػ يلتف 

 .   و حاب الؼو ن ملديس الصىدَو مً مىصب مديس للصىدَو

  ي .  خاال    س  تِسز ا الهي ة مً خزن آل س وت لى  اا مديس الصىدَو

 .) يدّ ملالٖي وخدا  صىدَو كا  مٌتوح اطتةداد وخداتام ُ   طس ان  ي تويزة مهم دون ًسض  ي زطو  اطتةداد )ئن وهد 

 

 :إشػاس الهُئت وماليي الىحذاث بأي حغُيراث مهمت 
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o  بممممأي تويزممممةا  مهمممممة مِتةخممممة ألي يلممممب كلممممن مممممديس الصممممىدَو ئشمممملاز الهي ممممة ومممممالٖي 
 
الوخممممدا  وممممن الصممممىدَو امللنممممي ٓتابيمممما

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

 لظس ان  را التويزة.

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

   تام ون الصىدَو اللا . الىـس يإدي ون امللتاد ئلن  ن يليد مالٖي الوخدا  ون مشآز

  َ  و  ي كظمو ممً  كظمار مللمع ئداز   يإدي ئلن ش ماد  املمدًوكا  ممً  صم٘و الصمىدَو اللما  ئلمن ممديس الصمىدو

 الصىدَو  و  ي تابم ألي مناما.

   هوكا هديدا مً املدًوكا  مً  ص٘و الصىدَو اللا   و.يِد 

 .يص د بشٖ  هو سي  هواق املدًوكا  تظدد مً  ص٘و الصىدَو  و  ي تابم ألي مناما 

 .   ي خاال    س  تِسز ا الهي ة مً خزن آل س وت لى  اا مديس الصىدَو

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

 وهد (.

 :ئشلاز الهي ة ومالٖي الوخدا  بأي تويزةا  واه ة  شلاز 

o   بأي تويزةا  واه ة  شلاز ون الصىدَو اللا  الري يديس 
 
يلب كلن مديس الصىدَو ئشلاز الهي ة ومالٖي الوخدا  ٓتابيا

 (  يا  مً طس ان التويزة.8ُ   )

o ( مً الةدة صىاديّ  طتثماز.57( و )56 شلاز"  ي تويزة ال يِم طمً  خٖا  املادتزن ) يِصد "بالتويزة واهب 

 

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

  مممم  لٕتةوومممي ملمممديس الصمممىدَو مممم يشممملس ممممديس الصمممىدَو ممممالٖي الوخمممدا  و ٌصمممح كمممً تٌاصمممذي  التويزمممةا   طاطمممية ومممن املُو واملُو

 (  يا  مً طس ان التويزة.10 لٕتةووي للظَو وذلٗ ُ   )

 (  ِممما للمممماد ( ممممً الةدمممة صمممىاديّ 71بيمممان تٌاصمممي  التويزمممةا   طاطمممية ومممن تِممماز س الصمممىدَو اللممما   التمممي يلمممد ا ممممديس الصمممىدَو ًو

  طتثماز.

  ممم  لٕتةووممي ملممديس الصممىدَو ممم  لٕتةووممي للظممَو  و بالؼس ِممة التممي تدممدد ا  ًصمماح كممً تٌاصممي  التويزممةا  املهمممة وممن املُو واملُو

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

 (  ِا للماد  ( مً الةدة صىاديّ  طتثماز.71بيان تٌاصي  التويزةا  املهمة ون تِاز س الصىدَو اللا  التي يلد ا مديس الصىدَو ًو

 ممم  لٕتةوومي للظمَو وذلمٗ  ممال٘ )  شملاز    ًصماح كمً تٌاصمي  التويزمةا  واه ممة مم  لٕتةوومي ملمديس الصمىدَو واملُو ( 21وممن املُو

 يوما مً طس ان التويزة.

 (  للممماد 
 
ِمما ( ممً الةدممة صممىاديّ 71بيمان تٌاصممي  التويزمةا  واه ممة  شمملاز ومن تِمماز س الصمىدَو اللمما  التممي يلمد ا مممديس الصمىدَو ًو

  طتثماز.

 

 . إنهاا الصىذوق:18

 التي تظتوهب ئناار صىدَو  طتثماز و هسارا  اوقاصة باإلناار  بموهب  خٖا  الةدة صىاديّ  طتثماز:اوحاال  

  بسه تممف وممن ذلممٗ ُ مم  مممد  ال 
 
ئذا زهممب مممديس الصممىدَو وممن ئناممار الصممىدَو اللمما   ًيلممب كليممف ئشمملاز الهي ممة ومممالٖي الوخممدا  ٓتابيمما

 ممممممً التممممماز   املصممممممم إلنامممممار21تِممممم  كمممممً )
 
الصمممممىدَو اللممممما  ًيمممممف  دون   مممممال٘ بشمممممسوغ و خٖممممما  وممممممرٓس  املللومممممما  التابلمممممة  ( يومممممما

.  للصىدَو

  يلممب كلممن مممديس الصممىدَو ال ممدر وممن ئهممسارا  تصممٌية الصممىدَو اللمما  ًمموز اهتااةممف  وذلممٗ دون   ممال٘ بشممسوغ و خٖمما  الصممىدَو

 ومرٓس  املللوما .

  لف  لٕتةووي و م  لٕتةووي للظَو كً اهتاار مد  الصىدَو اللا  وتصٌيتف.يلب كلن مديس الصىدَو  كالن ون مُو  املُو
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 مذًش الصىذوق:  .19

 أ. مهام مذًش الصىذوق وواجباجه ومسؤلُاجه:

 وشممسوغ  يلممم  مممديس الصممىدَو ملصمملحة مممالٖي الوخممدا  بموهممب  خٖمما  الةدممة صممىاديّ  طممتثماز والةدممة  شممقاص املممس ص لهممم

 ما  )وذلٗ ًيما يتللّ بالصىدَو اللا (.و خٖا  الصىدَو ومرٓس  املللو 

    يلتممز  مممديس الصممىدَو بلميممم امل ممادب والواه مما  التممي هصممق كل امما الةدممة  شممقاص املممس ص لهممم بممما وممن ذلممٗ واهممب  ماهممة تلمما

.  مالٖي الوخدا   والري يتظمً اللم  بما يدِّ مصاوحهم و ر٘ اوحسص امللِ٘و

   مديسالصىدَو مظإوال كً الِيا  باآلتي: ًيما يتللّ بصىاديّ  طتثماز  يٖون 

o .  ئداز  الصىدَو

o .  كمليا  الصىدَو بما ون ذلٗ اوقدما   داز ة للصىدَو

o .  ػسح وخدا  الصىدَو

o  الصممىدَو ومممرٓس  املللوممما  )وذلممٗ ًيممما يتللممّ بالصممىدَو اللمما ( وآتمالهمما و نامما  التأٓممد مممً دُممة شممسوغ و خٖمما

 ٔاملة وواضحة وصحيدة وهزة مظللة.

  ٍد  مظ ولياتف وواه اتمف بشمٖ  م اشمس    مٖلم  
 
يلد مديس الصىدَو مظإوال كً  لتزا  بأخٖا  الةدة صىاديّ الاطتثماز  طوارا

  اا ههة  ازهية بموهب  خٖا  الةدة صىاديّ الاطتثماز والةدة  شقاص املس ص لهم.

 اهمممممة بظممممكب اختيمممما٘  و ئ ممممما٘  و طممممور تصممممسي  و يلممممد مممممديس الصممممىدَو مظممممإوال تلمممما  مممممالٖي الوخممممدا  كممممً  ظمممماةس الصممممىدَو الى

 تِصزة  املتلمد. 

  يظم مديس الصىدَو الظياطا  و هسارا  لسصد املخاػس التي تإثس ون اطتثمازا  الصىدَو  وطمان طسكة التلام  ملها. كلن  ن

 تتظمً تلٗ الظياطا  و هسارا  الِيا  بلملية تِو م تِو م املخاػس بشٖ  طىوي كلن  ُ .

  .يؼ ّ مديس الصىدَو بسهامج مساُ ة املؼابِة و لتزا  لٖ  صىدَو اطتثماز يديس   و صود الهي ة بيتاةج التؼ يّ كىد ػلباا 

 

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

ً الي صممىدَو اطممتثماز يممديس  مممديس يلمموش ملممديس الصممىدَو تٖليممٍ ػممسي ثالممي او آثممة او اي مممً تابليممف باللممم  مممديسا للصممىدَو مممً ال مماػ

. و دًم مديس الصىدَو اتلاب ومصاز ٍ اي مديس للصىدَو مً ال اػً مً موازد  اوقاصة.  الصىدَو

 

 ج. الاحيام املىظمت لػٌض مذًش الصىذوق او اسدبذاله:

 ليمزن ممديس صمىدَو بمدي  لمرلٗ للهي ة خّ ك٘ص مديس الصىدَو ًيما يتللّ بالصىدَو الاطتثمازي واتخاذ اي اهمسار تمسا  مىاطم ا لت

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

o .مديس الصىدَو كً ممازطة وشاغ الاداز  دون اشلاز الهي ة برلٗ بموهب الةدة الاشقاص املس ص لهم ٍ  تُو

o ح ف او تلليِف مً ُ   الهي ة.الوار تس يص مديس الصىدَو وون ممازطة وشاغ الاداز  او س 

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

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

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

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

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

  ِمما للٌِمممس  اذا مازطممق الهي ممة ايمما مممً صممالخيتاا ٔاممم  مممً اهممم   اكممال ًو مممً  ممر  املمماد 5 ًيتلممزن كلممن ممممديس الصممىدَو التلمماون و شممٖ  

( يومممما الاولمممن ممممً تليمممزن ممممديس 60املظممماكد  كلمممن تظمممهي  الىِممم  الظممملع للمظمممإوليا  المممن ممممديس الصمممىدَو ال مممدي  وذلمممٗ  مممال٘ ا٘ )

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

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

 

 . امين الحفظ:20

 أ. مهام امين الحفظ وواجباجه ومسؤولُاجه:
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  ِممما الخٖممما  الةدمممة صمممىاديّ الاطمممتثماز5 طممموار اد  مظمممإولياتف بشمممٖ  م اشمممس ا  ٔلمممٍ  اممما يلمممد اممممزن اوحٌمممف مظمممإوال كمممً التزاماتمممف ًو

ا ثالثا بموهب اخٖا  الةدة صىاديّ الاطتثماز او الةدة الاشقاص املس ص لهم.  ػًس

  يلممد امممزن اوحٌممف مظممإوال تلمما  مممديس الصممىدَو ومممالٖي الوخممدا  كممً  ظمماةس الصممىدَو الىاهمممة بظممكب اختيمما٘ او ا ممما٘ او طممور

 تصسي او تِصزة  املتلمد.

 ف مظمممإوال كمممً خٌمممف اصممم٘و الصمممىد٘و وخمايتاممما لصممماوح ممممالٖي الوخمممدا 5 و مممو مظمممإو٘ ٓمممرلٗ كمممً اتخممماذ هميمممم يلمممد اممممزن اوحٌممم

.  الاهسارا  الاداز ة الالشمة ًيما يتللّ بدٌف اص٘و الصىدَو

 

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

اميىممما للحٌمممف ممممً ال ممماػً الي صمممىدَو اطمممتثماز يتمممولن خٌمممف يلممموش الممممزن اوحٌمممف تٖليمممٍ ػمممسي ثالمممي او آتمممة او اي ممممً تابليمممف باللمممم  

 اصولف. و دًم امزن اوحٌف اتلاب ومصاز ٍ اي امزن خٌف مً ال اػً مً موازد  اوقاصة.

 

 ج. الاحيام املىظمت لػٌض امين الحفظ او اسدبذاله:

  وق اي مً اوحاال  الاتيف:للهي ة ك٘ص امزن اوحٌف امللزن مً مديس الصىدَو او اتخاذ اي تدابزة تسا  مىاط ا ون  خا٘ ُو

o .امزن اوحٌف كً ممازطة وشاغ اوحٌف دون اشلاز الهي ة برلٗ بموهب الةدة الاشقاص املس ص لهم ٍ  تُو

o .الوار تس يص امزن اوحٌف ون ممازطة وشاغ اوحٌف او سح ف او تلليِف مً ُ   الهي ة 

o وشاغ اوحٌف. تِديم ػلب الن الهي ة مً امزن اوحٌف اللوار تس يص ون ممازطة 

o  الهي ة ان امزن اوحٌف ُد ا  اذا ز     
 
 بالتزا  الىـا  او لواةدف التىٌيرية.بشٖ  تسا  الهي ة هو س ا

o  بىارا كلن اطع ملِولة اناا ذا  ا مية هو س ة.اي خالة ا س  تس  الهي ة 

  ِمما للٌِممس يس الصممىدَو امللنممى تليممزن امممزن خٌممف بممدي  5 ًيلممب كلممن مممداملمماد مممً  ممر   اكممال  اذا مازطممق الهي ممة ايمما مممً صممالخياتاا ًو

ٔاممم  مممً اهمم  املظمماكد  كلممن تظممهي   ِما لتلليممما  الهي ممة5 ٓممما يتلممزن كلممن ممديس الصممىدَو وامممزن اوحٌممف امللممصو٘ التلمماون بشمٖ   ًو

كلمن اممزن ( يومما الاولمن ممً تليمزن اممزن اوحٌمف ال مدي . و لمب 60الىِ  الظلع للمظإوليا  الن اممزن اوحٌمف ال مدي  وذلمٗ  مال٘ )

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

 املست ؼة بصىدَو الاطتثماز ذي اللالُة.

 

 اهىوي:ل( املحاسب ال21)

 . اسم املحاسب اللاهىوي لصىذوق الاسدثماس :أ

ٔا  مداط ون   ومساهلون ُاهوهيون اوقساش ي وشس

 

 ب. مهام املحاسب اللاهىوي وواجباجه ومسؤولُاجه:

 .يلزن املداطب الِاهووي مً ُ   مديس الصىدَو وذلٗ للِيا  بلملية املساهلة 

 ( اشممممهس ُ ممم  ناايممممة طممميتف املاليممممة5 ًيلمممب وممممن  مممر  اوحالممممة الِيممما  بلمليممممة 9اذا مطممم ى كلمممن تاطممممذع الصمممىدَو اللمممما  ممممد  تص ممممد كلمممن )

.املساهلة   بنااية اللا  الا٘و

 (  اشهس او اُم  ُ م  ناايمة طميتف املاليمة5 ًيلموش ومن  مر  اوحالمة الِيما  بلمليمة املساهلمة 9اذا مط ى كلن تاطذع الصىدَو اللا  مد )

 ون نااية الظىة املالية التى تل اا.

 

 ج. الاحيام املىظمت السدبذاٌ املحاسب اللاهىوي لصىذوق الاسدثماس:

ع تليمزن املداطمب الِماهووي او ان يوهمف ممديس الصمىدَو بتويزمة املداطمب الِماهووي امللمزن ومن اي  يلب كلن مللع اداز  الصىدَو ان يمًس

 :مً اوحاال  الاتيف

 .وهود ادكارا  ُاةمة ومهمة خ٘و طور الظلْو املنهي للمداطب الِاهووي تتللّ بتأدية مهامف 

 .اذا لم يلد املداطب الِاهووي للصىدَو اللا  مظتِال 

 .اذا ُسز مللع اداز  الصىدَو ان املداطب الِاهووي ال يملٗ املإ ال  واوقبةا  الٖاًية لتأدية مها  املساهلة بشٖ  مسض 



16 
 

 . ِا لتِديس ا املدع تويزة املداطب الِاهووي امللزن ًيما يتللّ بالصىدَو اللا  اذا ػل ق الهي ة ًو

 ( اصٌى الصىذوق:22)

 ت بىاسؼت امين الحفظ لصالح صىذوق الاسدثماس. . ان اصٌى صىذوق الاسدثماس محفىظأ

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 . اكشاس من مالً الىحذاث:23

  

5 واملواًِة كلن لِد ُمق/ُمىا باالػالق كلن شسوغ واخٖا  الصىدَو ومرٓس  املللوما  وملقص املللوما   السةذظة اوقاصة بالصىدَو

ىا ً اا. ق/اشتٓة   صاةص الوخدا  التى اشتٓة

 

 الاطم:

 

يم:                                                                   التاز  :  التُو

 

يّ  وصلن هللا كلن ه ذىا مدمد وآلف وصح ف وطلم   و اهلل التًو
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 مزهشة املعلىماث

 صىذَو ٓعب اإلاشن لألظهم العلىديت

KASB Freestyle Saudi Equity Fund  

 )صىذَو اظدثماسي مٌخىح مخىاًّ مم الظىابؽ الششكيت( 

 

 َ  مذيش الصىذو

 

 أمين الحٌف

 

ت الجضيشة لألظىاَ اإلااليت  شٓش

  هـ اإلاىاًّ  09/06/1440بخاسيخ واخش جحذيث لها  م1/4/2018هـ اإلاىاًّ 15/7/1439صذسث مزٓشة اإلاللىماث لهزا الصىذَو بخاسيخ

 م13/02/2019

  التحت صىاديّ الاظدثماس الصادسة كً خاطلت ل صىذَو ٓعب اإلاشن لألظهم العلىديتبان مزٓشة اإلاللىماث ومحخىيابها الخاصت

ٔاملت وواضحت وصحيحت ومحذزت وهير مظللت كً  مجلغ هيئت العَى اإلااليت في اإلاملٕت اللشبيت العلىديت، وجخظمً مللىماث 

 صىذَو الاظدثماس. 

 همها. وفي حا٘ حلزس ًهم محخىياث مزٓشة اإلاللىماث ، هىصح باألخز بمشىسة هىصح اإلاعدثمشيً بِشاءة محخىياث مزٓشة اإلاللىماث ًو

 معدشاس منهي. 
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 اشلاس هام

سوحلــــذ مــــزٓشة اإلاللىمــــاث مــــً ُصــــ  مجلــــغ اداسة الصــــىذَو وجمــــذ اإلاىاًِــــت كل هــــا ويخحمــــ  مــــذيش وأكظــــاء اداسة الصــــىذَو مجخملــــين  .أ 

ــــذ أكظــــاء مجلــــغ اداسة ومــــذيش  ٔامــــ  اإلاعــــئوليت كــــً دُــــت وآخمــــا٘ اإلاللىمــــاث الــــىاسدة فــــي مــــزٓشة اإلاللىمــــاث، ٓمــــا يِــــشس ويٓئ ومىٌــــشديً 

ـذون كلــا أن اإلاللىمـاث والصياهـاث الــىاسدة فـي مــزٓشة الصـىذَو بصـحت وآخمــا٘ اإلاللىمـاث ا لـىاسدة فــي مـزٓشة اإلاللىمـاث، ٓمــا يِـشون ويٓئ

 اإلاللىماث هير مظلله. 

ال جخحمـ  الهيئـت أي معـئوليت كـً  حيـث وػـشح وحذاجـه صىذَو ٓعب اإلاشن لألظهم العـلىديتجؤظيغ واًِذ هيئت العَى اإلااليت كلا  .ب 

ٔاهـذ، ومـً أي محخىياث مزٓشة اإلاللىمـاث، وال حلؼـ ي أي جؤٓيـذ يخللـّ بـذُ ها أو آخمالهـا، وجنلـي هٌعـها صـشاحت مـً أي معـئوليت مهمـا 

خعـــاسة جيـــخو كمـــا وسد فـــي مـــزٓشة اإلاللىمـــاث أو كـــً الاكخمـــاد كلـــا أي حـــضء مأهـــا وال حلؼـــو هيئـــت العـــَى اإلااليـــت أي جىصـــيه  شـــؤن حـــذوي 

ظـيغ الصـىذَو جىصـي ها باالظـدثماس ًيـه أو جؤٓيـذ صـحت اإلاللىمـاث الـىاسدة فـي الاظدثماس في الصىذَو مً كذمه وال حلنـي مىاًِ هـا كلـا جؤ

ذ كلا أن ُشاس الاظدثماس في الصىذَو يلىد للمعدثمش أو مً يمثله.   الششوغ وألاحٖام ومزٓشة اإلاللىماث، وجٓئ

الهيئـــت شـــشكيت اإلاجـــاصة مـــً ُصـــ  مخىاًـــّ مـــم اإلالـــايير ال ي كلـــا أهـــه صـــىذَو اظـــدثماس  صـــىذَو ٓعـــب اإلاـــشن لألظـــهم العـــلىديتجـــم اكخمـــاد  .ج 

ت ٓعب اإلااليت    .الششكيت لشٓش
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 صىذوق الاظدثماس:  .1

 اظم صىذوق الاظدثماس: ؤ.

 صىذَو ٓعب اإلاشن لألظهم العلىديت

خ إصذاس ششوغ وؤحيام الصىذوق: ب.  جاٍس

  م 14 /9/2015صذسث ششوغ وأحٖام الصىذَو بخاسيخ 

 

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

 بخـاسيخ 
ا
 كامـا

ا
هــ اإلاىاًـّ 6/12/1436جمذ مىاًِت هيئت العَى اإلااليت في اإلاملٕت اللشبيت العلىديت كلا جؤظيغ هزا الصىذَو وػـشح وحذاجـه ػشحـا

  م19/9/2015

 

خ اظخحلاكه:   د. مذة صىذوق الاظدثماس وجاٍس

َ ان  مً الىىق "اإلاٌخىح" أي أهه ببمٖـان اإلاشـكْر الاشـكراْ والاظـكرداد خـال٘  كام هى صىذَو أظهم اظدثماسي  ٓعب اإلاشن لألظهم العلىديت صىذو

، وكمش الصىذَو هى مٌخىح اإلاذة.   ًكرة كمش الصىذَو

 

 هـ. عملت الصىذوق: 

ين ايــذاق أمــىالهم فــي حعــاب مــذيش الصــىذَو بالشيــا٘ العــلىدي ًِــؽ و لامــ  مــذيش  الصــىذَو بالشيــا٘ يخلامــ  العــلىدي  ًِــؽ ويجــب كلــا اإلاشــكٓر

 لى الٌلليت اإلاعخلمت بالشيا٘ العلىدي. االصىذَو حميم الحىالاث الىاسدة مً خاسج اإلاملٕت أو أي كمالث هير الشيا٘ العلىدي باإلاص

 

 : ظُاظاث الاظدثماس ومماسظاجه .2

ت ؤ.  :  لصىذوق الاظدثماسألاهذاف الاظدثماٍس

ين كلا اإلاذي الؼىي  مً خال٘ الاظدثماس في  صىذَو ٓعب اإلاشن لألظهم العلىديت هى صىذَو اظدثماسي مٌخىح، ثهذي الا جىميت أمىا٘ اإلاشكٓر

ابت الششكيت الخ ٔاث العلىديت اإلاذسحت في العَى اإلااليت العلىديت واإلاخىاًِت مم الظىابؽ الششكيت اإلاحذدة مً ُص  هيئت الُش ا لت أظهم الشش

ت ٓعب اإلااليت. وبهذي اداسة الصىذَو الا اخخياس كذد ُلي  مً ألاظهم واداسبها بؼشيِت وشؼت مم اإلاشوهت  وشض جحِيّ كىاتذ للمعدثم شيً لشٓش

 اثدون ؤلاسجصاغ بمئشش أو باألوصان اليعبيت إلائششاث العَى ٓما يمًٕ إلاذيش الصىذَو اظدثماس العيىلت الىِذيت الضاتذة في الصىذَو في أدو 

ين واه . ٓما أهه لً يخم جىص م اسباح وحذاث الصىذَو كلا اإلاشكٓر ما هِذيت ُصيرة ألاح  مخىاًِت مم اإلالايير الششكيت لخحعين كاتذ الصىذَو

 .  كلا ُيمت وظلش وحذة الصىذَو
ا
 ظيلاد اظدثماسها مما يىلٕغ ايجابا

 بؤي مئشش لألظهم وظيٖىن مئشش ٓعب الششعي ل
ا
( هى ملياس اإلاِاسهت KSB Saudi Sharia Indexإلظهم  العلىديت )لً يٖىن الصىذَو مشجصؼا

ابت الششكيت IdealRatingsألداء الصىذَو حيث يخم احدعابه بىاظؼت ) ( وظيخم جحذيذ اإلاجا٘ ؤلاظدثماسي للصىذَو بالخىاًّ مم هيئت الُش

ت ٓعب اإلااليت وجحذيثه  شٖ  دوسي ) كلا الاُ  ٔ  زالزت أشهش (.  لشٓش

 هىاع( ألاوساق املالُت التي ظىف ٌعدثمش الصىذوق فيها بشيل ؤظاس ي: هىع )ؤب..

ٔاث العلىديت اإلاذسحت في العَى اإلااليت العـلىديت  شـٖ  أظايـوي و ٓمـا ظيعـدثمش الصـىذَو فـي الؼشوحـاث اللامـت الاو  ليـت الاظدثماس في أظهم الشش

 اإلاحليت باالطاًت الا الاظدثماس في الصىاديّ الاظدثماسيت.
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 اظدثماس ألاسصذة الىِذيت في أدواث اظىاَ الىِذ  شٖ  مصاشش و هير مصاشش .ويمًٕ 

 ج. ظُاظاث جشهيز الاظدثماس: 

ٔاث العلىديت اإلاذسحت في العَى اإلااليت العلىديت واإلاخىاًِت مـم الظـىابؽ الشـشكيت اإلاحـذدة مـً ض الصىذَو اظثماساجه في  أظهم الشش ُصـ   ظيكٓر

ابت الششكيت الخا لت ت ٓعب اإلااليت. هيئت الُش  لشٓش

مــا ظيعـــدثمش الصـــىذَو فـــي الؼشوحـــاث اللامـــت الاوليـــت اإلاحليـــت باالطــاًت الـــا الاظـــدثماس فـــي الصـــىاديّ الاظـــدثماسيت  و  أدواث أظـــىاَ الىِـــذ   شـــٖ  ٓو

يير الشـشكيت للصـىذَو و مصاشش أو هير مصاشـش، وحيـث ظـيٖىن الاظـدثماس فـي ادواث الىِـذ  شـٖ  مصاشـش بالشيـا٘ العـلىدي و ظـيٖىن مخىاًـّ مـم اإلالـا

بؤدواث مصذسة مـً ُصـ  الصىـْى فـي اإلاملٕـت اللشبيـت العـلىديت و ال ـي جنظـم الـا اشـشاي مئظعـت الىِـذ اللشثـي العـلىدي حيـث لـً يدصـم الصـىذَو 

ظــيلخمذ كلـــا  أي جصــييٍ اتخمــاوي ألي بىــٗ يلمـــ  فــي اإلاملٕــت اللشبيــت العـــلىديت مــا دام اهــه ينظــم الشـــشاي مئظعــت الىِــذ اللشثــي العـــلىدي بــ 

 جصييٍ داخلي خاص بمذيش الصىذَو الزي يلخمذ كلا جِذيشه لىطم الصىٗ و مالتخه اإلااليت و كلا حاربيت اللاتذ كلا الاظدثماس.

مــا ظــيٖىن الاظــدثماس فــي ادواث الىِــذ  شــٖ  هيــر مصاشــش بالشيــا٘ العــلىدي و ظــيٖىن مخىاًــّ مــم اإلالــايير الشــشكيت للصــىذَو و اإلاشخصــت مــً ُصــ   ٓو

 كامـــا فـــي اإلاملٕـــت اللشبيـــت العـــلىديت مـــً ُصـــ  مـــذيش الصـــىذَو او أي مـــذيش صـــىذَو اخـــشي او ٓالهمـــا .وهـــزا هي
ا
ئـــت العـــَى اإلااليـــت و اإلاؼشوحـــت ػشحـــا

ظـــيِىم مـــذيش الصـــىذَو باخخيـــاس الصـــىذَو الـــزي ظيعـــدثمش بـــه حعـــب جِـــذيشه اإلاؼلـــّ لخلـــٗ الصـــىاديّ ، حيـــث ظـــىي يئخـــز  لـــين الاكخصـــاس الاداء 

 للاتذ كلا الصىذَو و سظىم الاداسة و كلا حجم الاص٘ى بمِاسهت مم الصىاديّ الاخشي اإلاؼشوحت في اإلاملٕت اللشبيت العلىديت  الخاسيخي و ا

ٔالخالي:  ويمًٕ جلخيص اظدثماساث الصىذَو 

 الحذ ألاكلا الحذ ألادوو هىق ؤلاظدثماس

 %100 %50 ألاظهم العلىديت وحشم  الؼشوحاث ألاوليت

 %15 %0 دواث اظىاَ الىِذ  شٖ  مصاشش و هير مصاشش أ

 %15 %0 الصىاديّ الاظدثماسيت 

 

، يحــّ إلاــذيش الصــىذَو جنٌــيع  لــاث حشــير الــا اصمــت اُخصــاديت او حيىظياظــيت محخملــت يمٕــً ان جــئدي الــا هصــىغ العــَى ٔاهــذ الخُى وفــي حالــت ارا 

ـــم 0الحـــذ الادوـــو رظـــدثماساجه فـــي العـــَى الاظـــهم العـــلىديت الـــا  % و هـــي الاظـــكراجيجيت الامثـــ  إلاـــذيش الصـــىذَو و رلـــٗ اهـــذي الحٌـــاؾ كلـــا الاداء و ًس

 % كلا الاُ  كىذما جٖىن الـشوي مىاظصت .50وعصت الاظدثماس الا 

 

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

ٔاث العلىديت  اإلاذسحت في العَى اإلااليت العـلىديت  شـٖ  أظايـوي و ٓمـا ظيعـدثمش الصـىذَو فـي الؼشوحـاث اللامـت الاوليـت الاظدثماس في أظهم الشش

 صاشش .اإلاحليت باالطاًت الا الاظدثماس في الصىاديّ الاظدثماسيت. ويمًٕ اظدثماس ألاسصذة الىِذيت في أدواث اظىاَ الىِذ  شٖ  مصاشش و هير م

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

، ومـً زــم ظـيِيم أظاظـياث الشــش 
ا
 ومحليـا

ا
ٔاث كىـذ اخخيـاس ألاظـهم ظــيِىم مـذيش الصـىذَو باظــخنذام خاراجـه ومـىاسده لخِيــيم الاُخصـاد الٕلـي كاإلايــا

لـــاث لىخاتجهـــا اإلاعـــخِصليت ومِاسه هـــا بؤظـــلاس ال ـــي جِـــم فـــي اإلاجـــا٘ الاظـــدثماسي حيـــث ظـــيِىم بذ ٔاث ووطـــم جُى ساظـــت الصياهـــاث واليعـــب اإلااليـــت للشـــش

شص الىمى رطاً ها الا الصىذَو لً يلكـمم باالظـدثماس بـؤوصان مشـااهت لخلـٗ اإلاىحـ ىدة فـي أظهمها في العَى اهذي اهخِاء أًظلها مً حيث الِيمت ًو

يِــىم بــزلٗ فـــي  لــع ألاحيـــان. امــا كـــً ادواث اظــىاَ الىِــذ ًعـــيخم حلـــيم اللىاتـــذ وجِليــ  اإلانـــاػش  اإلائشــش الاظكرشــادي، كلـــا الــشهم مـــً أهــه ُـــذ

.  ظيخم جِييم الصىاديّ الاظدثماسيت بىاءا كلا الاداء الخاسيخي لها.  حعب اللشوض اإلاخاحت في العَى

 

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

 لً 
ا
 ( مً هزه اإلازٓشة. ظياظاث الاظدثماس ومماسظاجه)ج( مً اإلاادة ) في الٌِشة يِىم الصىذَو باالظدثماس في أوساَ ماليت هير ال ي جم رٓشها ظابِا
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 ا: التي ًمىً للصىذوق الاظدثماس فيه ص. ؤي كُذ آخش على هىع )ؤهىاع( ألاوساق املالُت ؤو ألاصٌى ألاخشي 

أوساَ ماليــــت ال جخىاًــــّ مــــم الظــــىابؽ الشــــشكيت اإلالخمــــذة مــــً اللجىــــت الشــــشكيت للصــــىذَو ويلكــــمم الصــــىذَو بِيــــىد  لــــً يعــــدثمش الصــــىذَو فــــي أي

 ( مً التحت صىاديّ الاظدثماس. 41الاظدثماس الىاسدة في اإلاادة )

 

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

% مً صافي أص٘ى الصىذَو في صىاديّ ممازلت بما يخىاًـّ مـم الظـىابؽ الشـشكيت ووًـّ مـا يِـشسه 10يحّ إلاذيش الصىذَو اظدثماس ماال يضيذ كً 

   % مً صافي ُيمت أص٘ى الصىذَو الزي جم جملٗ وحذاجه.10اإلاذيش كلا أن ال جضيذ كً 

 

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

 ؤصٌى الصىذوق: 

%( مـً 10مً حّ مـذيش الصـىذَو أن يلجـؤ للخمىيـ  فـي الحـاالث ال ـي يِشهـا مجلـغ اداسة الصـىذَو وبحيـث أال يخجـاوص جمىيـ  الصـىذَو مـا وعـبخه )

. صافي   ُيمت أصىله ورلٗ حعب الظىابؽ الششكيت، كلا أن ال جخلذي مذة الخمىي  ظىت ميالديت وال يجىص إلاذيش الصىذَو سهً أص٘ى الصىذَو

 

 ي. الحذ ألاعلى للخعامل مع ؤي ػشف هظير: 

. 25الحذ ألاكلا للخلام  مم أي ػشي هـير هى   % مً حجم صافي أص٘ى الصىذَو

 

 ن. ظُاظت مذًش الصىذوق في إداسة مخاػش الصىذوق: 

  ظـــــخٖىن ُـــــشاساث الاظـــــدثماس ال ـــــي يخنـــــزها مـــــذيش الصـــــىذَو ميكـــــجمت مـــــم مماسظـــــاث الاظـــــدثماس الجيـــــذة والحٕيمـــــت ال ـــــي جحِـــــّ ألاهـــــذاي

ث اللالُـــت، و شـــم  الاظــدثماسيت اإلاحـــذدة للصـــىذَو واإلاــزٔىسة فـــي شـــشوغ و أحٖـــام الصــىذَو ومـــزٓشة اإلاللىمـــاث واإلاعــدىذاث ألاخـــشي را

 رلٗ بز٘ مذيش الصىذَو ٔ  ما في وظله للخؤٓذ مً: 

o  .م اء بؤي ػلب اظكرداد مخُى ش العيىلت الٖاًيت لذي الصىذَو للًى  جًى

o  .يم اظدثماس الصىذَو في أي وسُت أو أوساَ مليىت، أو في أي بلذ أو  مىؼِت حوشاًيت أو صىاكيت أو ُؼاق ملين  كذم جٓش

o مناػشة اظدثماسيت هير طشوسيت جخللّ بؤهذاًه الاظدثماسيت.  كذم جحم  الصىذَو أي 

  :ٔالخالي  ظيٖىن هىاْ مجلغ اداسة للصىذَو وظخٖىن ػصيلت الخذماث ال ي يِذمها اإلاجلغ 

o  .ها ً 
ا
ا  اإلاىاًِت كلا  حميم اللِىد والِشاساث والخِاسيش الجىهشيت ال ي يٖىن الصىذَو ػًش

o اإلا ،
ا
 لالتحــــت صــــىاديّ ؤلاشــــشاي، وم ــــك ٔــــان رلــــٗ مىاظــــصا

ا
ِــــا صــــادُت كلــــا أي جظــــاسب مصــــالح يٌصــــح كىــــه مــــذيش الصــــىذَو ًو

 الاظدثماس. 

o  ٘كلـــا ألاُـــ  مــم معـــئو٘ اإلاؼابِـــت والالكــمام )لجىـــت اإلاؼابِــت والالكـــمام(  لـــذي مــذيش الصـــىذَو ومعـــئو 
ا
الاحخمــاق مـــشجين ظــىىيا

 الخصليى كً هع  ألامىا٘ وجمىي  ؤلاسهاب لذيه، للخؤٓذ مً الكمام مذيش الصىذَو بجميم اللىاتح وألاهـمت اإلاخصلت. 

o  لها اإلاصٌي في حالت حأي ج اُشاس  لييىه. ىصيت يًش

o  ّالخؤٓـــذ مـــً آخمـــا٘ والكـــمام شـــشوغ وأحٖـــام الصـــىذَو ومـــزٓشة اإلاللىمـــاث واإلاعـــدىذاث ألاخـــشي راث اللالُـــت بالتحـــت صـــىادي

 الاظدثماس. 
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o  لشــشوغ وأحٖــام الصــىذَو ومــزٓشة 
ا
ِــا الخؤٓــذ مــً ُيــام مــذيش الصــىذَو بمعــئولياجه بمــا يحِــّ مصــلحت مــالٖي الىحــذاث ًو

 الُت وأحٖام التحت صىاديّ الاظدثماس. اإلاللىماث واإلاعدىذاث راث الل

o  .اللم  بؤماهت و إلاصلحت صىذَو الاظدثماس ومالٖي الىحذاث ًيه 

 

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

 مئشش ٓعب الششعي لألظهم العلىديت

 م. الخعامل مع ؤظىاق املشخلاث املالُت: 

 يىحذ.ال 

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

 ال يىحذ.  

 املخاػش الشئِعت لالظدثماس في الصىذوق:  .3

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

 الاظدثماس املباشش في العىق هظشا لخىصَع اظدثماساث الصىذوق.

 

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

 

 )او اداءه ملاسهت باملؤشش( ظىف ًخىشس معخلبال او ًمازل الاداء العابم. ن الصىذوق ال ًظمً ملاليي الىحذاث ان اداءه املؼلم ج. ا

 

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

 

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

 جلصير مخعمذ مً مذًش الصىذوق. 

ًيما يلي، ُاتمت للمناػش الشتيعيت اإلاحخملت اإلاشجصؼت باالظدثماس في صىذَو الاظدثماس، واإلاناػش اإلالشض لها صىذَو الاظدثماس 

 الصىذَو وكاتذاجه:وأي ؿشوي مً اإلاحخم  أن جئزش في صافي ُيمت أص٘ى 

  :مخاػش العىق  

مـا هـى مللـىم ًـبن  جحِيـّ  كىاتـ ذ ماليـت يجب أن يللم اإلاشكْر أن الاظدثماس في ألاظهم  شٖ  كام يلخار مً الاظدثماساث راث اإلانـاػش اإلاشجٌلـت، ٓو

.  في اظدثماساث ألاظهم في ألاح  الؼىي  يشجصؽ  بالخِلصاث والخويراث في العَى

 

 

  املشجبؼت بالظىابؽ الششعُت:املخاػش 

 ان ػصيلــت اظــدثماساث الصــىذَو الشــشكيت ججلــ  الاظــدثماس فــي العــَى اإلااليــت العــلىديت محــذود بٌئــت مليىــت مــً ألاظــهم دون هيرهــا. ممــا يِلــ  مــً

ٔاث لم حلذ جخىاًّ مم الظىابؽ الششكيت اإلاخصلت مً  ، وفي حا٘ أن اظهم  لع الشش ُص  الصىذَو ًبن مذيش حجم اإلاجا٘ ؤلاظدثماسي للصىذَو

 كلا اظدثماساث الصىذَو و أداته و كلا ظلش الىحذة
ا
 ..الصىذَو ُذ يظؼش الا الخنلص مً جلٗ ألاظهم بؤظلاس هير مىاظصت ، مما ُذ يئزش ظلصا
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 :مخاػش الخغير في ؤظعاس الصشف 

ٔاهذ دًلاث ششاء الىحذاث  لملت هير كملت الصىذَو ًبن اظدثماساث اإلاشكْر ُذ ج  خؤزش بالضيادة أو الىِص هديجت للخوير في أظلاس الصشي.ارا 

 

 مخاػش جظاسب املصالح:  

جيشـــؤ هـــزه اإلانـــاػش فـــي الحـــاالث ال ـــي جـــئزش كلـــا مىطـــىكيت واظـــخِالليت ُـــشاس مـــذيش الصـــىذَو  عـــبب مصـــلحت  خصـــيت ُـــذ جـــئزش كلـــا ُـــشاساث مـــذيش 

َ الصىذَو في اجنار الِشاساث ؤلاظدثماسيت مما ُذ يئزش ظلصا كلا أد   .اء الصىذو

 

  مخاػش إلاعخماد على مىظفي مذًش الصىذوق:  

، مما يئدي الا جؤزش أداء الصىذَو  شٖ  ٓصيـر كىـذ اظـخِالت أو هيـ اب يلخمذ أداء الصىذَو  شٖ  ٓصير كلا ُذساث ومهاساث مىؿٌي مذيش الصىذَو

 أحذهم وكذم وحىد بذي  مىاظب.

 

 : مخاػش الاعخماد على الخصيُف الذاخلي 

مــــذيش الصــــىذَو بخصــــييٍ الجهــــاث اإلاصــــذسة ألدواث اظــــىاَ الىِــــذ و صــــىاديّ أدواث أظــــىاَ الىِــــذ و ظــــىي لــــً يلخمــــذ كلــــا أي جصــــييٍ ظــــيِىم 

 كلــا اظــدثماساث الصــىذَو و كلــا
ا
و بالخــالي ُــذ يــئزش ظــلصا

ا
 أو صــحيحا

ا
ٔاهــذ، ألامــش الــزي ُــذ ال يٖــىن ًيــه الخصــييٍ دُيِــا صــافي  اتخمــاوي مــً أي حهــت 

 ُيمت وحذاجه.

 

  ٌ   :مخاػش حعلُم الخذاو

ٔاث اإلاذسحــت فــي العــَى العــلىدي بىـــام العــَى اإلااليــت فــي اإلاملٕــت اللشبيــت العــلىديت ولىاتحــت الخىٌيزيــت بمــا فــي رلــٗ ُ ىاكــذ ان كــذم الكــمام الشــش

ٔاث اإلاذسحت مما يئزش كلا ُيمت أص٘ى الصىذَو ظلصا وبالخا  لي ظلش الىحذة.الدكجي  وؤلادساج ُذ يئدي الا حلليّ جذا٘و أظهم الشش

 

 مخاػش عملُاث إلاظترداد الىبيرة:  

 مما ُذ يدعبب فـي أن يظـؼش مـذيش الصـىذَو الـا حعـيي  أصـ٘ى الصـىذو 
ا
َ هي مناػش ُيام مالٖي الىحذاث  لملياث اظكرداد ٓصيرة ومخخا لت أحياها

 .حذةبؤظلاس ُذ جٖىن هير مىاظصت، مما يئدي الا اهنٌاض ُيمت أص٘ى الصىذَو واهنٌاض ظلش الى 

 

  مخاػش إلاظدثماس في صىادًم ؤخشي:  

اإلانـــاػش "مـــً اإلامٕـــً أن جخلـــشض الصـــىاديّ ألاخـــشي ال ـــي ُـــذ يعـــخإذي الصـــىذَو ؤلاظـــدثماس بإـــا الـــا منـــاػش ممازلـــت لخلـــٗ الـــىاسدة فـــي  ـــزه الٌِـــشة 

" مما ُذ يئزش ظلصا كلا أداء الصىذَو وظلش الىحذة   .الشتيعت لإلظدثماس في الصىذَو

 

 الىاشئت مخاػش ألاظىاق:  

ت ظــَى ألاظــهم العــلىدي يلخاــر مــً ألاظــىاَ الىاشــئت، وؤلاظــدثماس فــي العــَى الىاشــئت ُــذ يىؼــىي كلــا منــاػش مشجصؼــت بارخٌــاَ أو الخــؤخش فــي حعــىي

يت لألوساَ اإلااليت اإلاخاحش اها في ألاظـىاَ الىاشـئت محـ ذودة وعـبيا حيـث صٌِاث العَى وحكجي  وأماهت حٌف ألاوساَ اإلااليت. ٓما أن الِيمت العُى

 َ ٔاث. و لـزلٗ، ًــبن أصـ٘ى واظـدثماساث الصـىذَو فـي العــى ـضة فـي كــذد محـذود مـً الشـش يت واإلاخـاحشة مكٓر  أن الٕـم ألآاـر مـً أحجـام الِيمــت العـُى

 .
ا
 الىاشئت ُذ جىاحه ُذسا أٓار مً جِلصاث ألاظلاس، وظيىلت أُ   شٖ  ملحىؾ مِاسهت بارظدثماس في أظىاَ أٓثر جؼىسا

 

  إلاظدثماس في الؼشوحاث إلاولُت مخاػش:  

ٔا ت  شـٖ  ٔـافي، ٓمـا أن الشـش ٔاث حذيثت ؤلاوشاء وال جملٗ جـاسيخ حشـويلي يدـيح إلاـذيش الصـىذَو جِيـيم أداء الشـٓش ث ال ـي ھي مناػش ؤلاظدثماس في شش

ذ يىلٕغ رلٗ ظلصا كل  ا أداء الصىذَو وأظلاس الىحذاث.جؼشح أوساُها اإلااليت ُذ جمث  ُؼاكاث حذيذة أو جٖىن في مشحلت همى وجؼىيش ُو
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 :املخاػش املخعللت  باملصذس 

ممـا ُـذ يـئدي وهي مناػش الخويير في أداء اإلاصذس هديجت لخويراث في ؤلاداسة أوألاوطاق اإلااليت والؼلب كلا اإلاىخجـاث أوالخـذماث ال ـي يِـذمها اإلاصـذس  

 .الىحذة ظلصاالا اهنٌاض ُيمت أظهمه وبالخالي جؤزش أداء الصىذَو وظلش 

 

 مخاػش إلاكتراض:  

ـذ اإلاحـذد ألظـصاب خاسحـت كـً اسادة مـذي ش في حا٘ اُكراض مذيش الصىذَو لوـشض ؤلاظـدثماس ُـذ يخـؤخش الصـىذَو كـً ظـذاد اإلاصـالى اإلاِكرطـت فـي الُى

، ممـــا ُـــذ يكرجـــب كلـــا هـــزا الخـــؤخير سظـــىم جـــؤخير العـــذاد أو أن يظـــؼش مـــذيش الصـــىذَو لصيـــم  لـــع اظـــدثماساج ه ممـــا ُـــذ يـــئزش كلـــا أصـــ٘ى الصـــىذَو

 .الصىذَو والزي ظيىلٕغ ظلصا كلا أظلاس الىحذاث

 

 :مخاػش العُىلت 

ُذ يخلشض الصىذَو إلاناػش ظيىلت في حا٘ اهنٌاض حجم الخلـامالث فـي ظـَى ألاظـهم العـلىدي ممـا يصـلب ملـه حعـيي  الاوساَ اإلااليـت وبالخـالي 

 ظكرداد.صلىبت الحص٘ى كلا العيىلت الالصمت إلاِابلت ػلصاث ؤلا 

 

 :مخاػش اكخصادًت وظُاظُت 

 ُذ يخؤزش ظَى ألاظهم العلىديت بـشوي اُخصاديت كامت أو ؿشوي ظياظيت فـي اإلاىؼِـت، ويصـلب كلـا مـذيش الصـىذَو الخيصـئ اهـا أو الـخنلص مأهـا،

 كلا ُيمت الاظدثماساث اإلاذاسة في الصىذَو و كلا كىاتذها.
ا
 مما ُذ يئزش ظلصا

 

 :مخاػش اللؼاعاث 

ٔاث لِؼــاق ملــين، وبالخــالي ًــبن الاهنٌــاض اللــام فــي ُؼــاق ملــينان  يــم الاظــدثماس فــي أظــهم شــش ُــذ  اظــكراجيجيت الاظــدثماس الشتيعــيت ُــذ ييــخو كأهــا جٓش

.  كلا اظدثماساث الصىذَو في جلٗ ألاظهم. وجصلا لزلٗ ُذ جىنٌع صافي ُيمت أص٘ى الصىذَو
ا
 يئزش ظلصا

 

 ماس بالصىذَو : اإلاناػش و اللىاتذ اإلاشجصؼت باالظدث .1

ذ يىؼىي الاظدثماس في الصىذَو كلا خؼش خعاسة حضء او ٔ  مً اظدثماساث اإلاعدثمش. وكىذما يعكرد أي معدثمش وحذاجه في صـىذَو الاظـدثماس، ُـ

ٔاهذ كل ها كىذ ششائها   .جٖىن ُيم ها أُ  مً جلٗ الِيمت ال ي 

جـــب كلـــا الاظـــدثماس فـــي الصـــىذَو والىاججـــت كـــً أي مـــً اإلانـــاػش اإلاـــزٔىسة أكـــاله أو يخحمـــ  مـــالٖي الىحـــذاث اإلاعـــئوليت كـــً أي خعـــاسة ماليـــت ُـــذ جكر 

 َ ٔاهذ هاججت كً اهما٘ أو جِصير مً مذيش الصىذو  .هيرها، دون أي طمان مً حاهب مذيش الصىذَو الا ارا 

 الاظدثماس في الصىذَو ال يلذ وديلت لذي بىٗ: .2

 لذي أي ب
ا
 ىٗ محلي يعَى أو يبيم ألاوساَ اإلااليت أو جا م لصىذَو الاظدثماس.أن الاظدثماس في الصىذَو ال يلذ ايذاكا

 

 بت والضواة  مخاػش الظٍش

يت فـــي ُـــذ يخحمـــ  مـــالٖى الىحـــذاث مزـــاس طـــشيبيت مكرجصـــه كلـــا ؤلاشـــكراْ فـــي أو الخملـــٗ أو ؤلاظـــكرداد أو الخحىيـــ  أو بيـــم وحـــذاث بمىحـــب الِـــىاهين العـــاس 

. ويخحمــ   مـــالٖى الىحــذاث معــئوليت دًـــم الصلــذان ال ــي يحملــىن حيعـــي ها أو سخصــت 
ا
 منخــاسا

ا
ؤلاُامــت ً هـــا أو حلخاــر محــ  اُامـــت كاديــت لهــم أو مىػىـــا

ـــاة معـــئوليت حصـــشيت كلـــا مـــالٖ ي الظـــشيصت ان وحـــذث كلـــا اظـــدثماسابهم فـــي الصـــىذَو أو كلـــا أي صيـــادة فـــي سأط اإلاـــا٘ الىاشـــئت كأها.ٓمـــا أن دًـــم الٔض

ٔاة و الذخ   إلاظاًت حعب الالتحت الخىٌيزيت لظشيصت الِيمتالىحذاث. ظيخم جؼصيّ طشيصت الِيمت ا  الصادسة كً هيئت الض

 لذي بىٗ محلي، وان ػصيلت اظدثماس اإلاشكْر في الصىذَو جٖىن 
ا
وثشٖ  كام ًبن اظدثماس اإلاشكْر في الصىذَو ال يلذ ايذاكا

ت ٔ ت، أي أن جحِيّ ألاسباح أوجحم  الخعاتش ظخٖىن حعب وعصت مشآس كليه ًبن مذيش باإلاشآس .وبىاءا   مشكْر في الصىذَو
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الصىذَو ال يِذم أي طماهاث بؤن الصىذَو ظىي يحِّ أهذاًه الاظدثماسيت. ولـً جٖىن هىاْ أي طماهاث بحص٘ى 

 َ ـــــهاء الصىذو ين كـلا مصالوهم ألاصلـيت اإلاعدثمشة كىـذ الاظخـشداد أو كـىذ اهــ  .اإلاشخـٓش

 : معلىماث عامت .4

 الفئت املعتهذفت لالظدثماس بهزا الصىذوق:  . ؤ

يمٕــــً لألًــــشاد واإلائظعــــاث والجهــــاث الحٖىميــــت وهيرهــــا مــــً الِؼاكــــاث الاظــــخٌادة مــــً الاظــــدثماس فــــي الصــــىذَو كلــــا أن يخىاًــــّ رلــــٗ مــــم أهــــذاًها 

 الاظدثماسيت ومذي جحملها للمناػش اإلاشجصؼت باالظدثماس. 

 

 ب. ظُاظت جىصَع ألاسباح: 

 اسباح كلا اإلاعدثمشيً.لً يخم جىص م 

   للصىذوق:ألاداء العابم ج. 

 

 العائذ الىلي -1

 مىز الخاظِغ خمغ ظىىاث زالر ظىىاث ظىت املذة

 الصىذوق 
-5.36% 0.00% 0.00% -8.98% 

 املؤشش
-1.12% 0.00% 0.00% 4.79% 

 

ت-2  احمالي العائذاث العىٍى

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 املذة

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

 

 ؤداء املىشش ملاسهت باملؤشش الاظترشادي-3

 2017 2016 اإلاذة

 %10.03- %5.10- الصىذَو 

 %2.73- %1.69 اإلائشش

 

خ جىصَع الاسباح-4  جاٍس

 ال ًىؼبم

 

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

 

 د. كائمت حلىق ماليي الىحذاث: 
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  . الحص٘ى كلا وكخت حذيثت مً ششوغ وأحٖام الصىذَو ومزٓشة اإلاللىماث باللوت اللشبيت بذون مِاب 

  وكـــذم الىحـــذاث ال ـــي يمخلٕهـــا وصـــافي ُيم هـــا، و ـــج  بجميـــم ، الحصـــ٘ى كلـــا جِشيـــش يشـــخم  كلـــا صـــافي ُيمـــت أصـــ٘ى وحـــذاث الصـــىذَو

 يىم مً ٔ  صٌِت.  15الصٌِاث يِذم خال٘ 

  .الحص٘ى كلا الِىاتم اإلااليت اإلاشاحلت للصىذَو بذون مِاب  كىذ ػلبها 

 ِا لىىق الخوييـر واإلاـذة اإلاحـذدة فـي التحـت ؤلاشلاس بؤي حويير في ششوغ وأحٖام الصىذَو وم زٓشة اإلاللىماث واسظا٘ ملخص اهزا الخويير ًو

 صىاديّ الاظدثماس. 

  .  ؤلاشلاس بؤي حوير في مجلغ اداسة الصىذَو

  جـهــش الشظــىم وألاحلــاب الٌلليــت ومللىمــاث أداء 
ا
الحصــ٘ى كلــا وكــخت محذزــت مــً شــشوغ وأحٖــام الصــىذَو ومــزٓشة اإلاللىمــاث ظــىىيا

 صىذَو كىذ ػلبها. ال

 ( ًبنـالي ألاحـذار ال ـي هصـذ كل هـا 21ؤلاشلاس بشهصت مذيش الصىذَو ببتهاء صىذَو الاظدثماس ُص  ؤلاتهاء بمذة ال جِ  ك 
ا
( يىما جِىيميا

 الششوغ وألاحٖام ومزٓشة اإلاللىماث كل ها. 

  .ٗاث اإلاحذدة لزل  دًم كىاتذ الاظكرداد في ألاُو

 الحص٘ى كلا ؤلاحشاءاث الخاص .  ت بملالجت الشٖاوي كىذ ػلبها مً مذيش الصىذَو

 

 . معؤولُاث مالً الىحذاث: ـه

 .  كً ديىن والكماماث الصىذَو
ا
 ًيما كذا خعاسة مالٗ الىحذاث الظدثماس في الصىذَو أو حضء مىه، ال يٖىن مالٗ الىحذاث معئوال

 

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

   بشهصخــه فــي رلــٗ ُصــ  مــذة ال جِــ 
ا
ارا سهـب مــذيش الصــىذَو فــي اتهــاء الصــىذَو اللـام، ًيجــب كليــه اشــلاس الهيئــت ومــالٖي الىحــذاث ٓخابيـا

 مً الخاسيخ ا21كً )
ا
. ( يىما  إلاضمم رتهاء الصىذَو اللام ًيه، دون ؤلاخال٘  ششوغ وأحٖام ومزٓشة اإلاللىماث الخا لت للصىذَو

  يجب كلا مذيش الصىذَو الصذء في احشاءاث جصٌيت الصىذَو اللام ًـىس اه هاتـه ورلـٗ دون ؤلاخـال٘  شـشوغ وأحٖـام الصـىذَو ومـزٓشة

 اإلاللىماث. 

 م ؤلالٕكرووي للعَى كار اه هاء مذة الصىذَو اللام وجصٌيخه.   يجب كلا مذيش الصىذَو ؤلاكالم له ؤلالٕكرووي واإلاُى  في مُى

 

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

 .  يِش مذيش الصىذَو بىحىد مليت داخليت لخِىيم اإلاناػش اإلاخللِت بؤص٘ى الصىذَو

 

 . ملابل الخذماث والعمىالث وألاحعاب: 5

 ؤ. إلافصاح عً حمُع املذفىعاث مً ؤصٌى صىذوق الاظدثماس: 

 اداسة مً صاًـي ُيمت أص٘ى الصىذَو كً ٔ  يىم جِىيم  ٓما هى مىضح في 
ا
اطاًت الا سظىم الاشكراْ  ًبن مذيش الصىذَو يخِاضوك أحلابا

:ملخص ؤلاًصاح اإلاالي جذًم ٔ  زالزت أشهش.. و   ًيما يلي سظىم ومصاسيٍ الصىذَو
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  :ويــخم دًــم الشظــىم اإلاعــخحِت 1.75جحدعــب سظــىم الاداسة كلــا اظــاط سظــىم الاداسة .  شــٖ  % ظــىىيا مــً صــافي اصــ٘ى الصــىذَو

.شهشي   إلاذيش الصىذَو

 : ظــىىيا جحعــب  شــٖ  يــىمي وجــذًم سيــا٘  375500% مــً حجــم الصــىذَو وبحــذ ادوــو 0.04جحدعــب سظــىم الحٌــف  سظــىم الحفــ

  شٖ  سثم ظىىي 

 :وظخِعــم الشظــىم  155000ظيحصــ  اإلاحاظــب الِــاهىوي كلــا مصلــى مِؼــىق ُــذسه  احعــاب املحاظــب اللــاهىوي .
ا
سيــا٘ ظــلىدي ظــىىيا

 جىاظبيا كلا كذد ايام العىه وجذًم ظىىيا.

 :ـــل ف الخمٍى (  مصـــاٍس فـــي حـــا٘ وحـــىد مصـــاسيٍ جمىيـــ  ًلليـــت ومصاشـــشة للصـــىذَو خـــال٘ العـــىت )حعـــب العـــلش العـــاتذ فـــي العـــَى

 % مً صافي ًيمت اصىله5 وثلذ اخز مىاًِت اللجىت الششكيت كلا الخمىي .10وثششغ ان ال يخجاوص جمىي  الصىذَو وعصت 

 :سيــاال وظــخىصق  105000كلــا مٖاًــاه ظــىىيت ُــذسها  ظيحصــ  اكظــاء اللجىــت الشــشكيت مجخملــين ميافــاه اعظــاء ال جىــت الشــشعُت

 شـٖ  سثـم الشظىم اإلاعخحِت كلا الصىذَو  شٖ  جىاظبي كلا ايام العـىت5 ويـخم دًـم الشظـىم اإلاعـخحِت الكظـاء اللجىـت الشـشكيت 

 .ظىىي 

 :( الظىابؽ الششكيت مً هزه الششوغ والاحٖام.1ٓما هى مىضح في اإلالحّ ) سظىم الخؼهير الششعي 

  ف َ  185750 بحذ اُصوك اعذاد املؤشش الاظترشادي:مصاٍس  وجذًم تهايت ٔ  ظىت ماليت للصىذو
ا
 جحعب يىميا

ا
 سيا٘ ظىىيا

  :لٖ  كظى معخِ .205000سيا٘ للجلعت وبحذ أُصوك  0005 ميافاث اعظاء مجلغ الاداسة 
ا
 سيا٘ ظىىيا

 :ذسه  الشظىم الشكابُت سيا٘ ظلىدي ظىىيا. وظخِعم الشظـىم جىاظـبيا كلـا كـذد ايـام العـىت5 ويـخم دًـم  75500دًم مصلى مِؼىق ُو

 شهش. 12الشظىم اإلاعخحِت ٔ  

 : ـــذسه  سظـــىم وشـــش املعلىمـــاث علـــى مىكـــع جـــذاٌو ـــم  55000دًـــم مصلـــى مِؼـــىق ُو سيـــا٘ ظـــلىدي ظـــىىيا لِـــاء وشـــش اإلاللىمـــاث كلـــا مُى

. وظخِعم الشظىم جىاظ  شهش. 12بيا كلا كذد ايام العىت5 ويخم دًم الشظىم اإلاعخحِت ٔ  جذا٘و

 ال يىحذ: الاظترداد سظىم 

  :ال يىحذسظىم الاظترداد املبىش 

 :ف الخعامــل يخحمــ  الصــىذَو حميــم مصــاسيٍ وسظــىم الخلامــ  اإلاخللِــت بــالصيم والشــشاء أو ؤلآخخــاب فــي ألاظــهم العــلىديت  مصــاٍس

 في ملخص ؤلاًصاح اإلاالي في تهايت العىت.وظيخم ؤلاًصاح كً جلٗ اإلاصاسيٍ 

 بت اللُمــــت املظــــافت الشظــــىم  : ظــــيخم جؼصيِهــــا حعــــب الالتحــــت الخىٌيزيــــت لظــــشيصت الِيمــــت اإلاظــــاًت، ٓمــــا ان حميــــم  سظــــىم الظــــٍش

 مذيش الصـىذَو  لمليـت والاحلاب و اإلاصاسيٍ بمىحب الششوغ و الاحٖام الصىذَو خاطله لظشيصت الِيمت اإلاظاًت وظىي يِىم 

ٔاة و الذخ .   احدعاب وعصت الظشيصت اإلاعخحِت وظذاد الظشيصت الا هيئت الض

 

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

 كبل صىذوق الاظدثماس: 

 

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

 الخىطيح هىق الشظىم واإلاصاسيٍ

 مً صافي أص٘ى ويخم دًم الشظىم اإلاعخحِت 1.75وعصت  سظىم ؤلاداسة
ا
.   شٖ  شهشي % ظىىيا  إلاذيش الصىذَو

 سظىم الحٌف

)وحشم  مصاسيٍ اداسة كملياث   سيا٘ 505000% ظىىيا مً صافي اص٘ى الصىذَو وبحذ أُصوك 0.5   

 3الصىذَو واإلاذًىكاث اإلاعخحِت لؼشي زالث للِيام بمهام الحٌف( ويخم دًم الشظىم اإلاعخحِت ٔ  

 شهىس وجىص م   شٖ  جىاظبي كلا أيام العىت ويخم خصمها يىميا. 
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  . ام جِذيشيت وظيخم خصم اإلاصشوًاث الٌلليت ًِؽ وظخزٓش  شٖ  جٌصيلي في الِىاتم اإلااليت العىىيت للصىذَو  هزه ألاُس

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

 الخىطيح هىق الشظىم واإلاصاسيٍ

٘  شٖ  شهشي  شٖ  يىمي مً احمالي ُيمت  اص٘ى الصىذَو وجذًم  جحدعب سظىم ؤلاداسة اليعبيت   x. )احمالي  ألاصى

 اإلائىيت(.

٘  سظىم الحٌف اليعصت  xجحعب  شٖ  يىمي مً احمالي ُيمت أص٘ى الصىذَو وجذًم  شٖ  سثم ظىىيت )احمالي ألاصى

 اإلائىيت(. 

  أحلاب اإلاحاظب الِاهىوي
ا
 جحعب  شٖ  يىمي وجذًم ظىىيا

  شٖ  سثم ظىىي.جحعب  شٖ  يىمي وجذًم  مٖاًؤة اللجىت الششكيت

 ال يىحذ سظىم الاظكرداد اإلاصٕش

.  15 أحلاب اإلاحاظب الِاهىوي
ا
 وجىص م  شٖ  جىاظبي كلا أيام العىت ويخم خصمها يىميا

ا
 الٍ سيا٘ ظىىيا وجذًم ظىىيا

 مصاسيٍ الخمىي 

 ،) في حا٘ وحىد مصاسيٍ جمىي  ًلليت و مصاششة للصىذَو خال٘ العىت )حعب العلش العاتذ في العَى

لذ أخز مىاًِت اللجىت %( مً صافي ُيمت أصىله، وث10.00وثششغ أن ال يخجاوص جمىي  الصىذَو وعصت )

 الششكيت كلا الخمىي . 

 مجمىق مٖاًؤة اللجىت الششكيت
الاي سيا٘ ظىىيا مم اإلاصاسيٍ ألاخشي وجىص م  شٖ  جىاظبي كلا أيام العىت ويخم خصمها يىميا  10

 ( مً هزه اإلازٓشة. 11للخىطيح أهـش الٌِشة )ج( مً اإلاادة )

 ( الظىابؽ الششكيت مً هزه اإلازٓشة. 1ٓما هى مىضح في اإلالحّ ) سظىم الخؼهير الششعي

 مصاسيٍ الخلام  
يخحم  الصىذَو حميم مصاسيٍ وسظىم الخلام  اإلاخللِت والششاء أو الآخخاب في ألاظهم العلىديت 

 وظيخم ؤلاًصاح كً جلٗ اإلاصاسيٍ في ملخص ؤلاًصاح اإلاالي في تهايت العىت. 

م سظىم وشش مللىماث كلا  مُى

 ٘  جذاو
 وجذًم ٔ   5.000

ا
 شهش وجىص م  شٖ  جىاظبي كلا أيام العىت و يخم خصمها يىميا.  12سيا٘ ظىىيا

ابيت  وجذًم ٔ   7.500 الشظىم الُش
ا
 شهش وجىص م  شٖ  جىاظبي كلا أيام العىت و يخم خصمها يىميا.  12سيا٘ ظىىيا

مجمىق مٖاًؤة أكظاء مجلغ 

 ؤلاداسة
 سيا٘ ظىىيا لٖ  كظى معخِ . 205000حلعت وبحذ اُصوك سيا٘ كً ٔ   5000

أحلاب خذماث جخللّ  كج  

 مالٖي الىحذاث
 ال يىحذ.

 مصاسيٍ أخشي 

يخم جحمي  الصىذَو سظىم الخحىي  ما بين الحعاباث الصىٕيت أو الاظدثماسيت للصىذَو بحذ أُصوك 

ان وحذث في حميم ألاحىا٘  % ظىىيا مً صافي ُيمت أص٘ى الصىذَو اطاًت للظشاتب أو الشظىم0.50

 لً يخم خصم اال الشظىم و اإلاصاسيٍ الٌلليت.
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. سظىم الخؼهير الششعي
ا
 جحعب  شٖ  يىمي وجذًم ظىىيا

 جحعب  شٖ  يىمي وجذًم ٔ   مٖاًؤة أكظاء مجلغ ؤلاداسة
ا
 .ظىىيا

ابيت   جحعب  شٖ  يىمي وجذًم الشظىم الُش
ا
 ظىىيا

 ٘ م جذاو  جحعب  شٖ  يىمي وجذًم ظىىيا سظىم وشش مللىماث مُى

 ظيخم ؤلاًصاح كً جلٗ اإلاصاسيٍ في ملخص ؤلاًصاح اإلاالي في تهايت العىت مصاسيٍ الخلام :

 

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

 امللابل:

 الخىطيح هىق الشظىم واإلاصاسيٍ

 %1.5 سظىم الاشكراْ 

 ال يىحذ سظىم الاظكرداد اإلاصٕش 

 

 . ؤي عمىلت خاصت ً رمها مذًش الصىذوق:د

 سظىم إلاظترداد املبىش:

 ال يىحذ

 

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

 ؤظاط عمله الصىذوق: 

سيــا٘ ظــلىدي لــم جخويــر ػــىا٘ العــىت، وبــاًكراض أن  000،100الجــذ٘و الخــالي يىضــح مثــا٘ اًكراضــوي وجىطــيمي الظــدثماس كميــ  فــي الصــىذَو بمصلــى 

% كاتـذ ظــىىي 10اًكـراض أن يحِـّ الصــىذَو كاتـذ سيـا٘ ظــلىدي ولـم جخويـر ػـىا٘ العــىت، وكلـا  1050005000حجـم الصـىذَو فـي جلــٗ الٌكـرة هـى 

 :كلا الاظدثماس الجذ٘و الخالي 

 هىق الشظىم
وعصت الشظىم مً احمالي ُيمت 

 ٘  الاصى
 ٘  ُيمت الشظىم مً احمالي ُيمت الاصى

 1500 %1.5 سظىم الاشكراْ 

 1750 %1.75 سظىم ؤلاداسة

 500 %0.5 سظىم الحٌف 

  مٖاًؤة أكظاء مجلغ ؤلاداسة  مجمىق
205000  َ  سيا٘ ظىىيا للصىذو

(0.2)% 
200 

 أحلاب اإلاحاظب الِاهىوي 
155000  َ  سيا٘ ظىىيا للصىذو

(0.15)% 
150 

 100سيا٘ ظىىيا للصىذَو  105000 مٖاًؤة اللجىت الششكيت



14 
 

(0.1)% 

 187.50 %0.1875 مصاسيٍ اكذاد مئشش اظكرشادي

ابيت  الشظىم الُش
7500  َ  سيا٘ ظىىيا للصىذو

(0.075)% 
75 

 10 %0.01وعصت اًكرطيت :  سظىم الخؼهير الششعي 

م جذا٘و  سظىم وشش مللىماث الصىذَو كلا مُى

 0.0500%  50.00 

5000  َ  سيا٘ ظىىيا للصىذو

(0.05)% 
50 

 مصاسيٍ أخشي )وعصت اًكراطيت( 

  
0.0001% 0.1 

 4435.1 %%4.435  احمالي الشظىم العىىيت

 110,000 % + سأط اإلاا10٘ 110.000%+ سأط اإلاا٘ 10اللاتذ الاًكراضوي 

 صافي الاظدثماس الاًكراضوي 
احمالي الشظىم  – ساط اإلاا٘ + 10%

 العىىيت
1055564.9 

  .اللاتذ اإلازٔىس أكاله هى كاتذ اًكراضوي ٓمثا٘ جىطيمي ًِؽ، وال يلني اػالُا أن الصىذَو ظىي يحِّ هزا اللاتذ أو أي كاتذ أخش 

 

م والدععير: .6   الخلٍى

م ول ؤصل ًملىه  الصىذوق:  ؤ. جفاصُل جلٍى

 يخم جحذيذ ُيمت أص٘ى الصىذَو كلا أظاط ما يلي: 

o  لِىد اإلاشابحت جشآميا  شٖ  يىمي.يخم حعاب الاسباح الخاصت  

o .)يخم جِىيم ألاوساَ اإلااليت اإلاذسحت في العَى حعب ظلش ؤلاهالَ في يىم الخلام  مظاي ال ها ألاسباح اإلاعخحِت )ان وحذث 

o  )يخم جِييم الصْٖى حعب هىق الصٗ ومىكذ الاظخحِاَ و يخم اطاًت الاسباح الكرآميت للخىص لاث )ان وحذث 

o  جِىيم الصىاديّ ؤلاظدثماسيت اظدىادا الا اخش ظلش وحذة مللً كىذ اهالَ العَى العلىدي ليىم الخِىيم.يخم 

o  يـــخم حعـــاب ظـــلش الىحـــذة بِعـــمت صـــافي ُيمـــت اصـــ٘ى الصـــىذَو  لـــذ خصـــم الشظـــىم واإلاصـــاسيٍ الثابخـــت ومـــً زـــم خصـــم اإلاصـــاسيٍ و

 في رلٗ اليىم. الشظىم اإلاخويرة اإلاعخحِت كلا احمالي كذد الىحذاث الِاتمت

معذد هلاغ ب.   :وجىشاسها الخلٍى

  يىمي الازىين والاسثلاء مً ٔ  اظصىقٔ  يخم جِىيم أص٘ى الصىذَو . 

 

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

  .ٗفي حا٘ جِىيم أص  مً أص٘ى الصىذَو  شٖ  خاػئ أو حعاب ظلش وحذة  شٖ  خاػئ، يِىم مذيش الصىذَو بخىزيّ رل 

  الخِىيم أو الدعلير يِىم مذيش الصىذَو بخلىيع مالٖي الىحذاث اإلاخظشسيً )بما في رلٗ مالٖي الىحذاث العابِين( كً حميم أخؼاء

 دون جؤخير. 
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 ىق أي خؼؤ في الخِىيم أو الدعلير بما يئزش كلا ظلش الىحذة ما وعبخه  يِىم مذيش الصىذَو بببالن % أو أٓثر مً ظلش 0.50الهيئت ًىس ُو

 ،) ـم ؤلالٕكرووـي للعـَى اإلااليـت العـلىديت )جــذا٘و ـزلٗ اإلاُى ت ٓو ــم ؤلالٕكرووـي للشـٓش الىحـذة، ٓمـا يـخم ؤلاًصـاح كـً رلـٗ فـي ٔـ  مـً اإلاُى

ِـا للمـادة )بارطاًت الا أهه يجب ؤلاشاسة الا رل مـً ( 71ٗ في جِاسيش الصىذَو ال ي يلذها مذيش الصىذَو ال ي يلذها  مذيش الصىذَو ًو

 التحت صىاديّ الاظدثماس. 

 ( للمــادة 
ا
ِــا ( مــً التحــت صــىاديّ الاظــدثماس وحشــخم  هــزه الخِــاسيش كلــا 72يِــىم مــذيش الصــىذَو بخِــذيم الخِــاسيش اإلاؼلىبــت للهيئــت ورلــٗ ًو

 خِىيم والدعلير. ملخص بجميم أخؼاء ال

 

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

ــــّ الؼشيِــــت اإلاــــزٔىسة أدهــــاه، ٓمــــا يجــــىص إلاــــذيش   يــــخم احدعــــاب أظــــلاس الاشــــكراْ والاظــــكرداد بىــــاء كلــــا ظــــلش الىحــــذة فــــي يــــىم الخلامــــ  ري اللالُــــت ًو

لا الصىذَو جؤخير كمليت الخِىيم في حا٘ وحىد أي ؿشوي اظخثىاتيت ُذ جئزش كلا كمليت الخِىيم أو جحذيذ ُيمت أص٘ى الصىذَو وظيخم الشحىق ا

 لغ اداسة الصىذَو للحص٘ى كلا اإلاىاًِت. مج

بِعـمت صـافي ُيمــت أصـ٘ى الصـىذَو  لــذ خصـم اإلاصـاسيٍ والشظــىم الثابخـت ومـً زــم خصـم اإلاصــاسيٍ  هايـخم حعــااػشيِـت احدعـاب ظــلش الىحـذة 

 والشظىم اإلاخويرة اإلاعخحِت كلا احمالي كذد الىحذاث الِاتمت في رلٗ اليىم. 

 

 ميان ووكذ وشش ظعش الىحذةل وجىشاسها: هـ. 

ـم ؤلالٕكرووـي الىحذة ُص  ؿهظيِىم مذيش الصىذَو بخحذيث صافي ُيمت أص٘ى الصىذَو واكالن ظلش  ش يىم الخلام  الخالي ليىم الخِىيم كار اإلاُى

م الشظمي للعَى  www.kasbcapital.saإلاذيش الصىذَو   . www.tadawul.com.saواإلاُى

 

 الخعامل: . 7

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

 :مً ٔ  اظصىق. ويِص  الاشكراْ في الصىذَو  لذ جِـذيم ػلـب   يىمي الازىين والاسثلاء يمًٕ الاشكراْ في الصىذَو  اًام كبٌى الاشتران

ٔامــ  ُيمـت الاشـكراْ ُصــ    العـاكت او كىـذ الاشـكراْ ودًـم 
ا
يــذ اإلاملٕـت ُصـ  أو فــي اليـىم الـزي يعــصّ يـىم الخلامــ 5  الثاهيــت كشـش ؿهـشا بخُى

 وظيٖىن الاشكراْ  علش الىحذة الهالَ يىم الخلام  الخالي.

 :مـً ٔـ  اظـصىق. ويِصـ  الاظـكرداد مـً الصـىذَو  لـذ جِــذيم   يـىمي الازىـين والاسثلــاء الاظـكرداد مـً الصـىذَو  يمٕـً اًـام كبـٌى الاظـترداد

 العـاكت او كىـذ ػلب الاظكرداد ُصـ  
ا
يـذ اإلاملٕـت فـي اليـىم الـزي يعـصّ يـىم الخلامـ  الـزي يـخم ًيـه جىٌيـز الؼلـب5  الثاهيـت كشـش ؿهـشا بخُى

 م يىم الخلام  الخالي. وظيٖىن الاظكرداد  علش الىحذة حعب جِيي

 

 إحشاءاث الاشتران والاظترداد:  .ب

 :يـــم الشـــشوغ وألاحٖـــام ومـــزٓشة  إحـــشاءاث الاشـــتران كىـــذ الاشـــكراْ فـــي الصـــىذَو يِـــىم اللميـــ   بخلصئـــت همـــىرج اشـــكراْ اطـــاًت الـــا جُى

 .  اإلاللىماث وجِذيمها الا مذيش الصىذَو

 :كىــذ ػلــب اإلاشــكْر اظــكرداد ٔــ  أو  لــع ُيمــت وحذاجــه، يِــىم اإلاشــكْر بخلصئــت همــىرج ػلــب الاظــكرداد ويِذمــه الــا  إحــشاءاث الاظــترداد

 .  مذيش الصىذَو

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

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

o سيا٘.  1000: الحذ ألادوى لالشتران 

o سيا٘.  1000: الحذ ألادوى لالشتران إلاطافي 

o سيا٘.  1000: الحذ ألادوى لالظترداد 

  :مً ُص  اللمي .يخم جميان جلذًم الؼلباث 
ا
 ِذيم الؼلب يذويا

  :ظــيخم جحىيــ  كىاتــذ/ مصلــى الاظــكرداد إلاــالٖي الىحــذاث ُصــ  ؤكصــ ف فتــرة صمىُــت بــين الاظــترداد ودفــع عىائــذ الاظــترداد ملــاليي الىحــذاث

 اٌُا٘ اللم  في اليىم الشا م الخالي ليىم الخِىيم رو اللالُت. 

 . سجل ماليي الىحذاث: ج

  .يِىم مذيش الصىذَو ببكذاد  ج  بمالٖي الىحذاث وحٌـه في اإلاملٕت 

 كلا ملٕيت الىحذاث اإلا 
ا
 ُاػلا

ا
 ثبخت ًيه. يلذ  ج  مالٖي الىحذاث دليال

 .يِىم مذيش الصىذَو بحٌف اإلاللىماث آلاجيت في  ج  مالٖي الىحذاث ٓحذ أدوو 

o ظم مالٗ الىحذاث وكىىاهه. ا 

o  ــم ط حلــه الخجـــاسي بحعــب الحــا٘،  أو وظـــيلت ــم حــىاص ظـــٌشه أو ُس ــم ؤلاُامـــت أو ُس ــم الهىيــت الىػىيــت إلاالـــٗ الىحــذاث أو ُس ُس

 حلشيٍ أخشي جحذيذها الهيئت. 

o  .حيعيت مالٗ الىحذة 

o اسيخ حكجي  مالٖي الىحذاث في الكج . ج 

o  .بياهاث حميم الصٌِاث اإلاخللِت بالىحذاث ال ي أحشاها ٔ  مالٗ وحذاث 

o  .ت لٖ  مالٗ وحذاث  الشصيذ الحالي للذد الىحذاث )بما في رلٗ أحضاء الىحذاث( اإلاملٓى

o  .ت لٖ  مالٗ وحذاث  أي ُيذ أو حّ كلا الىحذاث اإلاملٓى

  لكــج  مــالٖي الىحــذاث الــا أي 
ا
يٖــىن  ــج  مــالٖي الىحــذاث حــاهض إلالايىــت الهيئــت كىــذ ػلبهــا رلــٗ، ٓمــا يِــذم مــذيش الصــىذَو ملخصــا

 كىذ الؼلب ) كلا أن يـهش رلٗ اإلالخص حميم اإلاللىماث اإلاشجصؼت بمالٗ الىحذاث اإلالني ًِؽ(. 
ا
 مالٗ للىحذاث مجاها

 بحيـث يلٕـغ ايِـىم مـذيش الصـىذَو بخحـذيث  ـج  مـالٖي ا 
ا
مـً هـزه  الثالثـت الٌِـشةفـي  ال هـالخويـراث فـي اإلاللىمـاث اإلاشـاس لىحـذاث ًـىسا

 اإلاادة. 

 

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

ان امــىا٘ الاشــكراْ اإلاعــخلمت ظــىي حعــدثمش فــي الىداثــم الصىٕيــت وصــٌِاث اظــىاَ الىِــذ5 واإلاارمــت مــم ػــشي خاطــم لخىـــيم مئظعــت الىِــذ اللشثــي 

. العلىدي  ابيت ممازلت إلائظعت خاسج اإلاملٕت5 الا حين وص٘ى رلٗ الحذ الادوو مً اإلاصلى اإلاؼلىب لصذء كم  الصىذَو  او لهيئت ُس

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

هـزه ال يىحذ حذ أدوو يىىي مذيش الصىذَو حمله وجنظـم هـزه اإلاـادة بـؤي حـا٘ مـً ألاحـىا٘ الـا التحـت الصـىاديّ الاظـدثماسيت وحلليمـاث الهيئـت فـي 

 الخصىص. 

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

 ظيِىم مذيش الصىذَو بااللكمام بلىاتح وحلليماث هيئت العَى اإلااليت في حا٘ ُامذ بؼلب أي احشاء جصحيمي مىه. 
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 : . الحاالث التي ًؤحل معها الخعامل في الىحذاث ؤو ٌعلمل وإلاحشاءاث املخبعت في جلً الحاالثص

 :يجىص إلاذيش الصىذَو جؤحي  جلصيت أي ػلب اظكرداد مً صىذَو الاظدثماس في الحاالث آلاجيت:  جإحُل عملُاث الاظترداد 

o (  أو أٓثـــر مـــً صـــافي ُيمـــت أصـــ٘ى 10.00ارا بلـــى احمـــالي وعـــصت حميـــم ػلصـــاث الاظـــكرداد إلاـــالٖي الىحـــذاث فـــي أي يـــىم حلامـــ )%

 .  الصىذَو

o  .في حا٘ كذم جمًٕ الصىذَو مً بيم ألاظهم ال ي يملٕها ألي ظبب مً ألاظصاب الخاسحت كً اسادجه 

وظـــيخم جىٌيـــز ػلصـــاث الاظـــكرداد فـــي أُـــشب يـــىم حلامـــ  الحـــّ ممٕـــً، ٓمـــا ظـــيخم الخلامـــ  مـــم ػلصـــاث الاظـــكرداد اإلائحلـــت باليعـــصت والخىاظـــب، وظـــيخم 

 ُشب ًشصت ممٕىت. جحىي  مصلى الاظكرداد الا حعاب اإلاشكْر في أ

 

 :ــع أي ػلــب اشــكراْ فــي الصــىذَو فــي حــا٘ كــذم  سفــع الاشــتران جؼصيــّ اإلاشــكْر ألهـمــت ولــىاتح الهيئــت ويــخم  يحــّ إلاــذيش الصــىذَو ًس

 اسحاق ُيمت الاشكراْ الا حعاب اللمي  خال٘ زالزت أيام كم  مً جاسيخ جِذيم ُيمت الاشكراْ. 

 :ــٍ ُصــ٘ى أي ػلــب اشــكراْ يحــّ إلاــ جحذًــذ العــلف ألاعلــى لصجــم الصــىذوق ارا ججــاوص حجــم الصــىذَو ُيمــت يخلــزس ذيش الصــىذَو ُو

 . ٔاث اإلاذسحت مما ُذ يليّ كمليت اداسة الصىذَو  ملها الحص٘ى كلا حصت مىاظصت مً أظهم الشش

 

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

 مً التحت صىاديّ الاظدثماس الصادسة مً هيئت العَى اإلااليت.  61ألاحٖام اإلاىـمت لخؤحي  كملياث الاظكرداد جنظم الا اإلاادة 

 

 خصائص الىحذاث: . 8

.  مدعاويت فييىِعم الصىذَو لىحذاث   الِيمت واإلاميماث والحَِى

 

ش. 9  : املحاظبت وجلذًم الخلاٍس

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

 بمـــا فـــي رلـــٗ الِـــىاتم اإلااليـــت العـــىىيت اإلاشاحلـــت( والخِـــاسيش العـــىىيت اإلاـــىحضة والخِـــاسيش  ظـــيِىم مـــذيش الصـــىذَو ببكـــذاد الخِـــاسيش العـــىىيت(

م )  إلاخؼلصاث اإلالحّ ُس
ا
ِا ( مً التحـت صـىاديّ الاظـدثماس، ويجـب كلـا مـذيش الصـىذَو جضويـذ مـالٖي الىحـذاث اهـا كىـذ الؼلـب 5ألاوليت ًو

 دون أي مِاب . 

 مــً تهايــت ًكــرة الخِشيــش ورلــٗ فــي ألامــآً وبالىظــات  اإلاحــذدة فــي شــشوغ 70ال جخجــاوص ) جخــاح الخِــاسيش العــىىيت للجمهــىس خــال٘ مــذة 
ا
( يىمــا

 . م ؤلالٕكرووي للعَى م ؤلالٕكرووي إلاذيش الصىذَو واإلاُى  وأحٖام الصىذَو ومزٓشة اإلاللىماث وفي اإلاُى

 ( ٘مـــً تهايـــت ًكـــرة الخِشيـــش ور35حلـــذ الخِـــاسيش ألاوليـــت وجخـــاح للجمهـــىس خـــال 
ا
اإلاحـــذدة فـــي شـــشوغ وأحٖـــام لـــٗ فـــي ألامـــآً وبالىظـــات  ( يىمـــا

 . م ؤلالٕكرووي للعَى م ؤلالٕكرووي إلاذيش الصىذَو واإلاُى  الصىذَو ومزٓشة اإلاللىماث وفي اإلاُى

  :ين جخظمً اإلاللىماث آلاجيت  ظيِىم مذيش الصىذَو ببجاحت جِاسيش للمشكٓر

o  .  صافي ُيمت أوص  وحذاث الصىذَو

o يملٕها اإلاشكْر وصافي ُيم ها.  كذد وحذاث الصىذَو ال ي 

o ( ٘مً ٔ  صٌِت. 15 ج  بالصٌِاث ال ي هٌزها اإلاشكْر خال 
ا
 (  يىما
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o  ٓما يجب كلا مذيش الصىذَو اسظا٘  بيان ظىىي الا مالٖي الىحـذاث) بمـا فـي رلـٗ أي  ـخص جملـٗ الىحـذاث لخـا٘ العـىت

 مـــً تهايـــت 30اإلالـــذ فـــي شـــؤتها الصيـــان( يلخـــص صـــٌِاث فـــي وحـــذاث الصـــىذَو اللـــام كلـــا مـــذاس العـــىت اإلااليـــت خـــال٘ )
ا
(زـــب يىمـــا

ح اإلاىصكــت واحمــالي مِابــ  الخــذماث واإلاصــاسيٍ وألاحلــاب اإلانصــىمت مـــً العــىت اإلااليــت، ويجــب أن يحخــىي هــزا الصيــان ألاسبــا

مالــــٗ الىحــــذاث والــــىاسدة فــــي شــــشوغ وأحٖــــام الصــــىذَو ومــــزٓشة اإلاللىمــــاث، بارطــــاًت الــــا جٌاصــــي  لجميــــم منالٌــــاث ُيــــىد 

 ماث. الاظدثماس اإلاىصىص كل ها في التحت صىاديّ الاظدثماس أو في ششوغ وأحٖام الصىذَو أو مزٓشة اإلاللى 

 

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

را جـم اشـلاس يخم اسظا٘ الخِاسيش كلا اللىىان الاريذي و/ أو الاريـذ ؤلالٕكرووـي و/ أو الهـاجٍ و/أو الٌـآغ ٓمـا هـى مصـين فـي همـىرج ًـخح الحعـاب اال ا

 ج60ش الصـىذَو بـؤي أخؼـاء خـال٘ ظـخين) مذيش الصىذَو بؤي حويير في اللىىان. ويجـب اخؼـاس مـذي
ا
 مـً اصـذاس جلـٗ الخِـاسيش و ( يىمـا

ا
ثلـذ رلـٗ ِىيميـا

 َ م مذيش الصـىذو ير هزه الخِاسيش كلا مُى ـم www.kasbcapital.saجصصح الخِاسيش الصادسة كً مذيش الصىذَو تهاتيت وحاظمت. ٓما ظيخم جًى . واإلاُى

 . www.tadawul.com.saؤلالٕكرووي للعَى 

 

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

  

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

 

  مجلغ إداسة الصىذوق:. 10

 ؤظماء ؤعظاء مجلغ إداسة الصىذوق:  . ؤ

 ستيغ اإلاجلغ( اللضب ألاظخار / أحمذ ظلمان( 

  كظى هير معخِ ( الوامذيمصصح ألاظخار/ كصذاللضيض( 

 كظى هير معخِ ( كصذالٌخاح ألاظخار/ أحمذ مجذي( 

  ) ِالذٓخىس/ كمش بً محمذ الش غ )كظى معخ 

  َ  بشي )كظى معخِ ( مىصىس  الاظخار / ػاس

 

 هبزة عً مؤهالث ؤعظاء مجلغ إداسة الصىذوق: ب. 

 سئِغ املجلغ( العضب ألاظخار/ ؤحمذ ظلمان( 

ت ٓعب  اإلااليت حاص  كلا شهادة الصٖالىسيىط في الخجاسة مً حاملت كين شمغ ، بارطاًت الا رلٗ حاص  كلا هاتب الشتيغ الخىٌيزي لشٓش

كام في اداسة  12وهى كظى في حمليت اإلاحللين اإلااليين اإلالخمذيً في جىسوهخى، ٓىذا. ولذيه أٓثر مً  2003شهادة اإلاحل  اإلاالي اإلالخمذ مىز اللام 

 مم الشش لت ؤلاظالميت في د٘و مجلغ الخلاون الخليجي. الصىاديّ الخِليذيت واإلاخىاًِت

 

http://www.tadawul.com.sa/
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  ض  الغامذي )عظى غير معخلل( مصبح ألاظخار / عبذ العٍض

ت ٓعب اإلااليت، لذيه خارة أٓثر مً   في اداسة اإلاحاًف والصىاديّ الاظدثماسيت الخِليذيت مأها  13مذيش اداسة ألاص٘ى الاظدثماسيت اإلاٖلٍ لشٓش
ا
كاما

ام الشش لت ؤلاظالميت حاص  كلا شهادة الصٖالىسيىط في الاُخصاد مً حاملت اإلالٗ ظلىد بالشياض، باالطاًت الا اللذيذ مً واإلاخىاًِت مم أحٖ

 الشهاداث والذوساث في الخحلي  الٌني وأظىاَ اإلاا٘ واداسة اإلاحاًف.

 عظى غير معخلل( عبذالفخاح الاظخار/ ؤحمذ مجذي( 

ظىىاث في اداسة الصىاديّ واإلاحاًف والخحلي  اإلاالي حاص  كلا الشهادة اللليا  8٘ لذيه ما يِاسب مذيشصىاديّ اظدثماسيت في اداسة الاصى 

اإلاملٕت اإلاخحذة باالطاًت الا بٖالىسيىط الاُخصاد مً ٔليت الاُخصاد  -في اداسة الاكما٘ مً حاملت ايعيٕغ في ٔىلشعكر بشيؼاهيا 

 والللىم العياظيت في حاملت الِاهشة

 

  / عظى معخلل    بشي  مىصىس  ػاسق ألاظخار 

يت الخجاسيــت وؤلاظــدثماسيت، امخلٕهــا  24اإلاــذيش الخىٌيــزي إلإخــب ػــاَس بــشي لإلظدشــاساث الاداسيــت يمخلــٗ خاــرة جمخــذ ألٓثــر مــً  كامــا فــي اإلاصــًش

ث مأها وكلـا ظـبي  مً خال٘ كمله في الصىٗ العلىدي ألامشيٖي و مً زم مجمىكت ظامصا اإلااليت حيث شو  مىاصب ُياديت في كذة ُؼاكا

ٔاث،  ٔاث ، جِيـــيم اإلانـــاػش، اداسة كالُـــاث اللمـــالء، ألاظـــدثماس وجمىيـــ  الشـــش يه للشـــش اإلاثـــا٘ ال الحصـــش ألاداسة اللامـــت فـــي اإلاجمىكـــه اإلاصـــًش

ي ٔاث واإلاصـًش زلٗ اداسة اكما٘ ُؼاق اإلائظعاث الصويرة واإلاخىظؼت ورلٗ طمً مجمىكت خذمت الشش يه ؤلاظالميت ٓو ت الخذماث اإلاصًش

   الاظدثماسيت.

 عظى معخلل   الذهخىس/ عمش بً محمذ الَشغ 

 فـي هيئـت الخـذس غ بٖليـت اداسة ألاكمـا٘ ُعـم الدعـىيّ بجاملـت اإلالـٗ ظـلىد ، حاصـ  كلـا دسحـت الـذٓخىساه فـي الدعـىيّ 
ا
 كظىا

ا
يلم  حاليا

الحٖىميـــــت والِؼـــــاق الخـــــاص لخؼـــــىيش  م، وجـــــىلا مهـــــام كذيـــــذة لـــــذي كـــــذد مــــً الجهـــــاث1998مــــً حاملـــــت ماوشعـــــكر باإلاملٕـــــت اإلاخحـــــذة كــــام 

بما في رلٗ هيئت العَى اإلااليـت، اطـاًت الـا جشإظـه للـذد مـً لجـان جؤظـيغ حاملـاث أهليـت واكـادة هيٖلـت   اظكراجيجياث الخؼىيش وألابحار

. ٔاث اإلاعاهمت اإلاٌِلت واإلاذسحت في العَى  اظكراجيجياث كذد مً الشش

 

 ج. ؤدواس ومعؤولُاث ؤعظاء مجلغ إداسة الصىذوق: 

 حشم  معئولياث أكظاء مجلغ اداسة الصىذَو كلا ظبي  اإلاثا٘ ال الحصش، آلاحي: 

  .ها ً 
ا
ا  اإلاىاًِت كلا حميم اللِىد والِشاساث والخِاسيش الجىهشيت ال ي يٖىن الصىذَو ػًش

  اإلاصــادُت كلــا أي جظــاسب 
ا
 للمــادة )ؤلاشــشاي، وم ــك ٔــان رلــٗ مىاظــصا

ا
ِــا ( مــً التحــت صــىاديّ 13مصــالح يٌصــح كىــه مــذيش الصــىذَو ًو

 الاظدثماس. 

   كلــا ألاُــ  مــم معــئو٘ اإلاؼابِــت والالكــمام )لجىــت اإلاؼابِــت والالكــمام( لــذي مــذيش الصــىذَو ومعــئو٘ الخصليــى كــً الاحخمــاق 
ا
مــشجين ظــىىيا

 َو بجميم اللىاتح وألاهـمت اإلاخصلت. هع  ألامىا٘ وجمىي  ؤلاسهاب لذيه، للخؤٓذ مً الكمام مذيش الصىذ

  .لها اإلاصٌي في حالت حلييىه  اُشاس أي جىصيت يًش

  .الخؤٓذ مً آخما٘ والكمام ششوغ وأحٖام الصىذَو ومزٓشة اإلاللىماث واإلاعدىذاث ألاخشي راث اللالُت بالتحت صىاديّ الاظدثماس 

  لشــشوغ و أحٖــام الصــىذَو ومــزٓشة اإلاللىمــاث 
ا
ِــا الخؤٓــذ مــً ُيــام مــذيش الصــىذَو بمعــئولياجه بمــا يحِــّ مصــلحت مــالٖي الىحــذاث ًو

شاساث اللجىت الششكيت وأحٖام التحت صىاديّ الاظدثماس.   واإلاعدىذاث راث اللالُت، ُو

  .اللم  بؤماهت وإلاصلحت صىذَو الاظدثماس ومالٖي الىحذاث ًيه 

 ين كذم الشهصت بزلٗ. مذة كظ  ما لم يصذي أحذ الؼًش
ا
 ىيت مجلغ اداسة الصىذَو هي خمغ ظىىاث وجخجذد جلِاتيا
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 د. ميافأث وبذالث ؤعظاء مجلغ إداسة الصىذوق: 

 جٖىن اإلاٖاًآث اإلااليت ألكظاء مجلغ اداسة الصىذَو كلا الىحى الخالي: 

 ( 20.000مٖاًؤة ظىىيت بِيمت  )٘سيا 

 لً يخِاضوك أكظاء م . ت أي مٖاًآث أو بذالث هـير كظىي هم في مجلغ اداسة الصىذَو  جلغ اداسة الصىذَو مً اإلاىؿٌين في الشٓش

  جىص ــم الشظــىم اإلاعــخحِت كلــا الصــىذَو  شــٖ  جىاظــبي كلــا أيــام العــىت، ويــخم دًــم الشظــىم الٌلليــت ألكظــاء مجلــغ ؤلاداسة اإلاعــخِلين

ت ٔ    . شهش 12وهير اإلاعخِلين مً هير مىؿٌي الشٓش

  .بارطاًت الا جٖاليٍ العٌش ارا دكذ الحاحت لحظىس الاحخماكاث ألكظاء مجلغ ؤلاداسة 

 

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

يِــىم مجلــغ اداسة الصــىذَو بارشــشاي كلــا أي جظــاسب للمصــالح وحعــىيخه، ويجــب كلــ هم بــز٘ اللىايــت والحــشص ججــاه مــالٖي الىحــذاث، بارطــاًت  

الـا رلــٗ بـز٘ أُصــوك حهـذ ممٕــً لحـ  جظــاسب اإلاصـالح  بحعــً الىيــت بالؼشيِـت اإلاىاظــصت ويظـمً مــذيش الصـىذَو كــذم مماسظـت أي مــً جا ليــه ألي 

ا حلاسض للمصالح وفي حا٘ وشىء أي جظاسب حىهشي بين مصالح مذيش الصىذَو أو مصلحت مذيش الصـىذَو مـً الصـاػً ومصـالح كم  يىؼىي كل

ــذ  ٔامــ  إلاجلــغ اداسة الصــىذَو فــي أُــشب ُو أي صــىذَو اظــدثماس يــذيشه أو حعــاب كميــ  مخــش ًعــيِىم مــذيش الصــىذَو بارًصــاح كــً رلــٗ  شــٖ  

 ممًٕ. 

 

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

 الصىاديّ ألاخشي ال ي يخىلا مجلغ اداسة الصىذَو اداسبها: 

 ألاظماء
ٓعب 

 للخىص لاث

ٓعب للؼشوحاث 

 ألاوليت
 ٓعب للمشابحت

 ستيغ اإلاجلغ   أ. أحمذ ظلمان اللضب

أ.كصذاللضيض  مصصح 

 الوامذي
 كظى  

 كظى كظى  أ. أحمذ مجذي كصذالٌخاح

 - - - ػاَس مىصىس بشي  د.

 - - - د. كمش محمذالش غ

 

 

 لجىت الشكابت الششعُت: . 11

 ؤ. ؤظماء ؤعظاء ال جىت الششعُت ومؤهالتهم: 

ت ٓعب اإلااليت الخؤٓذ مً مؼابِت أوشؼت الصىذَو مم أحٖام الشش لت ؤلاظالميت وجخم مشاحلت ملامالث  ظدخىلا الهيئت الششكيت الحاليت لشٓش

  ُص  الهيئت الششكيت، وأكظاء الهيئت هم:الصىذَو مً 

  الشيخ الذٓخىس / محمذ كلي الِشي 
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.
ا
 أظخار الاُخصاد ؤلاظالمي في حاملت اإلالٗ كصذاللضيض بجذة ظابِا

 خصير في اإلاجمم الٌِهي ؤلاظالمي الذولي .

 كظى اإلاجلغ الششعي في هيئت اإلالايير للصىْى ؤلاظالميت في الصحشيً.

 ششكيت في كذد مً اإلائظعاث اإلااليت في اإلاملٕت وكلا اإلاعخىي اللالمي كظى وستيغ للهيئاث ال

يت ؤلاظالميت والاُخصاد ؤلاظالمي.  ألٍ اللذيذ مً الٕخب ح٘ى الخذماث اإلاصًش

يت ؤلاظالميت.  حاتض كلا حاتضة الصىٗ ؤلاظالمي للخىميت في اإلاصًش

  ؤدواس ومعؤولُاث لجىت الشكابت الششعُت: ب.

  .ت للمالئها للخؤٓذ مً مىاًِ ها للمِخطوك الششعي  مشاحلت صيى كِىد الخمىي  والاجٌاُياث ال ي جِذمها الشٓش

 .مشاحلت احشاءاث اوشاء الخمىي  والخىٌيز وملالجت حاالث الخلثر ...الخ، والخؤٓذ مً كذم اشخمالها كلا أي محـىس ششعي 

  ت اإلاخللِت بالجىاهب  الششكيت لألكمالها.ؤلاحابت كً اظخٌعاساث الشٓش

 .ىي العىىي  جِذيم بيان الٔض

 .يت للمخؼلصاث الششكيت لالظدثماس في أظهمها ٔاث اإلاعخًى  جِذيم ُاتمت بالشش

 .ت مً الىاحيت الششكيت ت  شؤن اهظصاغ أكما٘ الشٓش ت جىحه الا مالْ الشٓش  اصذاس شهادة ظىىيت بىاء كلا مشاحلت أكما٘ الشٓش

 

 ج. ميافأث ؤعظاء لجىت الشكابت الششعُت: 

ٔاملت واإلاصاسيٍ ألاخشي )ارا دكذ  10.000ظيحص  أكظاء اللجىت الششكيت مجخملين كلا مٖاًؤة ظىىيت ُذسها  ، مم جٖلٌت العٌش وؤلاُامت 
ا
سياال

يـــخم دًـــم الشظـــىم اإلاعـــخحِت ألكظـــاء وظـــخىصق الشظـــىم اإلاعـــخحِت كلـــا الصـــىذَو  شـــٖ  جىاظـــبي كلـــا أيـــام العـــىت و الحاحـــت( لحظـــىس الاحخماكـــاث 

وظــيٖىن إلاــذيش الصــىذَو الحــّ فــي حوييــر أكظــاء اللجىــت  لــذ اخؼــاس هيئــت العــَى اإلااليــت بــزلٗ، وظــيخم اشــلاس مــالٖي  سثــم ظــىىي اللجىــت الشــشكيت 

 الىحذاث بزلٗ. 

 

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

 املعاًير الششعُت:

( الظـــىابؽ 1اكخمـــذ أكظـــاء اللجىـــت كلـــا ملـــايير وطـــىابؽ رصـــذاس ُـــشاسابهم حـــ٘ى مىاًِـــت الصـــىذَو ألحٖـــام الشـــش لت ؤلاظـــالميت اإلاصيىـــت فـــي اإلالحـــّ )

ّ بِاتمت مزٓشة اإلاللىماث.   الششكيت اإلاًش

 مذًش الصىذوق: .12

 م مذًش الصىذوق: اظؤ. 

ت ٓعب اإلااليت  شٓش

 سكم الترخُص الصادسة عً هُئت العىق املالُت: ب. 

ت ٓعــب اإلااليــت ــم  شــٓش لخِــذيم خــذماث ؤلاداسة وجِــذيم اإلاشــىسة والحٌــف والكرجيــب   07062-37مشخصــت مــً ُصــ  هيئــت العــَى اإلااليــت جــشخيص ُس

 والخلام  بصٌت أصي  في الاواَس اإلااليت
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 سجل وعىىان العمل ملذًش الصىذوق:العىىان املج. 

ـــــــــم ؤلالٕكرووـــــــــي  0112110040، ًـــــــــآغ 0112110044هـــــــــاجٍ  11372الشيـــــــــاض  395737شـــــــــاسق اللليـــــــــا اللـــــــــام، ص.ب.  –مذيىـــــــــت الشيـــــــــاض  اإلاُى

www.kasbcapital.sa . 

 

خ الترخُص الصادس عً هُئت العىق املالُت:   د. جاٍس

ت مماسظت أكمالها ًىس الحص٘ى كلا جشخيص هيئت العَى اإلااليت بخاسيخ   م04/06/2007بخاسيخ  بذأث الشٓش

 

 هـ. بُان سؤط املاٌ املذفىع ملذًش الصىذوق: 

ت  ت معاهمت ظلىديت مولِت  بشأط ما٘  ٓعب اإلااليتشٓش   .سيا٘ ظلىدي 230.000.000هي شٓش

 

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

 31/12/2018 الصىذ

 (688,672) ؤلايشاداث

 (993,972.00) اإلاصاسيٍ

ٔاة  0 الض

 (1,682,644) صافي الذخ 

 

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

  ستيغ اإلاجلغ(اللضب ألاظخار/ أحمذ ظلمان( 

ت ٓعب اإلااليت   يشو  حاليا هاتب الشتيغ الخىٌيزي لشٓش

  الوامذي )كظى هير معخِ (مصصح ألاظخار / كصذ اللضيض 

ت ٓعب اإلااليتمذيش   اداسة ألاص٘ى الاظدثماسيت اإلاٖلٍ في شٓش

 كظى هير معخِ ( ي كصذالٌخاحالاظخار/ أحمذ مجذ( 

ت ٓعب اإلااليت.  مذيشصىاديّ اظدثماسيت في شٓش

  كظى معخِ      بشي مىصىس الاظخار / ػاَس 

  اإلاذيش الخىٌيزي إلإخب ػاَس بشي لإلظدشاساث الاداسيت 

  ًكظى معخِ   كصذاللضيض الش غالذٓخىس/ كمش بً محمذ ب 
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 هيئت الخذس غ بٖليت اداسة ألاكما٘ ُعم الدعىيّ حاملت اإلالٗ ظلىد  كظى 

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

  الصىذَو إلاصلحت مالٖي الىحذاث بمىحب أحٖام التحت صىاديّ الاظدثماس التحـت  ألا ـخاص اإلاـشخص لهـم شـشوغ وأحٖـام يلم  مذيش

 الصىذَو ومزٓشة اإلاللىماث(. 

  يلكــمم مــذيش الصــىذَو بجميــم اإلاصــادة والىاحصــاث ال ــي هصــذ كل هــا التحــت ألا ــخاص اإلاــشخص لهــم بمــا فــي رلــٗ واحــب ألاماهــت ججــاه مــالٖي

.  الىحذاث،  والزي يخظمً اللم  بما يحِّ مصالحهم وبز٘ الحشص اإلالِ٘ى

  :ًيما يخللّ بصىاديّ الاظدثماس، يٖىن مذيش الصىذَو معئوال كً الِيام باآلحي 

o  .  اداسة الصىذَو

o  .  كملياث الصىذَو بما في رلٗ الخذماث ؤلاداسيت للصىذَو

o .  ػشح وحذاث الصىذَو

o  ٔاملـــت الخؤٓـــذ مـــً دُـــت شـــشوغ وأحٖـــام الصـــىذَو و مـــزٓشة اإلاللىمـــاث )ورلـــٗ ًيمـــا يخللـــّ بالصـــىذَو اللـــام( وآخمالهـــا وأتهـــا 

 وواضحت وصحيحت وهير مظللت. 

  كــً الالكــمام بؤحٖــام التحــت صــىاديّ الاظــدثماس ظــىاء أدي معــئولياجه وواحصاجــه  شــٖ  مصاشــش أم ٔلــٍ اهــا 
ا
يلــذ مــذيش الصــىذَو معــئوال

 اسحيت بمىحب أحٖام التحت صىاديّ الاظدثماس والتحت ألا خاص اإلاشخص لهم. حهت خ

  ججــاه مــالٖي الىحــذاث كــً خعــاتش الصــىذَو الىاحمــت  عــبب احخيــا٘ أو اهمــا٘ أو ظــىء جصــشي أو جِصــير 
ا
يلــذ مــذيش الصــىذَو معــئوال

 اإلاخلمذ. 

  وطــمان ظــشكت الخلامــ  جــئزش فــي اظــدثماس إلانــاػش ال ــي ايجــب كلــا مــذيش الصــىذَو أن يظــم العياظــاث وؤلاحــشاءاث لشصــذ ، اث الصــىذَو

 ملها كلا أن جخظمً جلٗ العياظاث وؤلاحشاءاث الِيام  لمليت جِىيم اإلاناػش  شٖ  ظىىي كلا ألاُ . 

  .يؼصّ مذيش الصىذَو بشهامو مشاُصت اإلاؼابِت والالكمام لٖ  صىذَو اظدثماس يذيشه، وأن يضود الهيئت بيخاتو الخؼصيّ كىذ ػلبها 

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

ٔاآلحي:   يخلام  صىذَو الاظدثماس مم ػشي زالث ورلٗ للِيام باإلاهام اإلانىلت له، وهم 

  .أمين الحف للِيام بمهام الحٌف 

  .اإلاحاظب الِاهىوي للِيام بمهام الخذُيّ واإلاشاحلت 

  كيت للِيام بمهام مشاُصت الصىذَو مً حيث الكمامه بالظىابؽ الششكيت. الهيئت الشش 

  مجلــغ اداسة الصــىذَو للِيــام بمهــام مخا لــت ومشاُصــت أداء الصــىذَو والخؤٓــذ مــً ُيــام مــذيش الصــىذَو بمعــئولياجه بمــا يحِــّ مصــلحت

 لششوغ وأحٖام الصىذَو ومزٓشة اإلاللىماث واإلاعدىذاث راث ال
ا
ِا  لالُت، وأحٖام التحت صىاديّ الاظدثماس. مالٖي الىحذاث ًو

 

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

 ال يىحذ. 
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 ن. ألاحيام املىظمت لعٌض مذًش الصىذوق ؤو اظدبذاله: 

  ٗلخليـــين مـــذيش صـــىذَو بـــذي  لـــزل 
ا
للهيئـــت حـــّ كـــ٘ض م ديـــش الصـــىذَو ًيـــا يخللـــّ بالصـــىذَو الاظـــدثماسي واجنـــار أي احـــشاء جـــشاه مىاظـــصا

ىق أي مً الحاالث آلاجيت:  ن ورلٗ في حا٘ ُو
ا
 الصىذَو أو أجنار أي جذبير أخش جشاه مىاظصا

o مذيش الصىذَو كً مماسظت وشاغ ؤلاداسة دون اشلاس الهيئت ٍ  بزلٗ بمىحب التحت ألا خاص اإلاشخص لهم.   جُى

o  .الواء جشخيص مذيش الصىذَو في مماسظت وشاغ ؤلاداسة أو  حصه أو حلليِه مً ُص  الهيئت 

o  .جِذيم ػلب الا الهيئت مً مذيش الصىذَو رلواء جشخيص في مماسظت وشاغ  ؤلاداسة 

o شٖ  جشاه الهيئت ح –ث الهيئت أن مذيش الصىذَو ُذ أخ  ؤارا س  
ا
 بالكمام الىـام أو لىاتحه الخىٌيزيت.  -ىهشيا

o   اة مذيش اإلاحٌـت الاظدثماسيت الزي يذيش أص٘ى صىذَو الاظدثماس أو عجضه أو اظخِالخه مم كذم وحىد  خص مخش مكـج ًو

 لذي مذيش الصىذَو ُادس كلا اداسة أص٘ى صىذَو الاظدثماس أو أص٘ى الصىاديّ ال ي يذيشها مذيش اإلاحٌـت. 

  أتها راث أهميت حىهشيت.  –بىاء كلا أ ظغ ملِىلت  –أي حالت أخشي جشي الهيئت 

 ( مـً هـزه اإلاـادة خـال٘ 5يجب كلا مذيش الصىذَو اشلاس الهيئـت بـؤي مـً الحـاالث الـىاسدة رٓشهـا فـي الٌِـشة الٌشكيـت )( مـً الٌِـشة )ألاولـا

 يىمين مً حذوةها. 

 لل 
ا
ِــا ٔامــ  مــً أحــ  ارا ماسظــذ الهيئــت أيــا مــً صــالحيابها ًو ٌِــشة )ألاولــا( مــً هــزه اإلاــادة، ًيخلــين كلــا مــذيش الصــىذَو الخلــاون  شــٖ  

 ألاولـا  مـً حليـين مـذيش الصـىذَو  (60اإلاعاكذة كلا حعهي  الىِ  العلغ للمعئولياث الا مذيش الصىذَو الصذي  ورلٗ خال٘ الـ )
ا
يىما

ٔان   لخِذيش الهيئت اإلاحع، الـا مـذيش الصـىذَو الصذي . ويجب كلا مذيش الصىذَو اإلالضو٘ أن ييخِ  حيثما 
ا
 ووًِا

ا
رلٗ طشوسيا ومىاظصا

 الصذي  حميم اللِىد اإلاشجصؼت بصىذَو الاظدثماس ري اللالُت. 

 ؤمين الحف : . 13

 اظم ؤمين الحف : ؤ. 

ت الجضيشة لألظىاَ اإلااليت    شٓش

 

 سكم الترخُص الصادس عً هُئت العىق املالُت: ب 

م  م  ُس   07076-37مشخصت مً هيئت العَى اإلااليت بُش

 

 مين الحف : أل العىىان املسجل وعىىان العمل ج.

 اإلاملٕت اللشبيت العلىديت هاجٍ 11455الشياض  20438ص.ب. 

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

  

خ الترخُص الصادس عً هُئت العىق املالُت: د.  جاٍس

ت مماسظت أكمالها ًىس الحص٘ى كلا جشخيص هيئت العَى اإلااليت بخاسيخ    22/07/2007 بذأث الشٓش

 

 هـ. ألادواس ألاظاظُت ومعؤولُاث ؤمين الحف : 

  
ا
ــا  ألحٖــام التحــت صــىاديّ الاظــدثماس، ظــىاء أدي معــئولياجه  شــٖ  مصاشــش أم ٔلــٍ اهــا ػًش

ا
ِــا  كــً الكماماجــه ًو

ا
يلــذ أمــين الحٌــف معــئوال

 بمىحب أحٖام التحت صىاديّ الاظدثماس أو التحت ألا خاص اإلاشخص لهم. 
ا
 زالثا
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  ججـــاه مـــذيش الصــــىذَو ومـــالٖي الىحـــذاث كـــً خعــــاتش 
ا
الصـــىذَو الىاحمـــت  عــــبب احخيـــا٘ أو اهمـــا٘ أو ظــــىء  يلـــذ أمـــين الحٌـــف معــــئوال

 جصشي أو جِصيره اإلاخلمذ. 

  كً حٌف أص٘ى الصىذَو وحماي ها لصالح مالٖي الىحذاث، وهى معئو٘ ٓزلٗ كً اجنار حميم ؤلاحشاءاث 
ا
يلذ أمين الحٌف معئوال

. ؤلاداسيت الالصمت   ًيما يخللّ بحٌف أص٘ى الصىذَو

 

 :
ً
 زالثا

ُ
 و. املهام التي ولف بها ؤمين الحف  ػشفا

 ال يىحذ 

 

 ص. ألاحيام املىظمت لعٌض ؤمين الحف  ؤو اظدبذاله: 

 
ا
ىق أي مً الحاالث آلاجيت:  للهيئت ك٘ض أمين الحٌف اإلالين مً مذيش الصىذَو أو اجنار أي جذبير جشاه مىاظصا  في حا٘ ُو

  .أمين الحٌف كً مماسظت وشاغ الحٌف دون اشلاس الهيئت بزلٗ بمىحب التحت ألا خاص اإلاشخص لهم ٍ  جُى

  .الواء جشخيص أمين الحٌف في مماسظت وشاغ الحٌف أو  حصه أو حلليِه مً ُص  الهيئت 

  .جِذيم ػلب الا الهيئت مً أمين الحٌف رلواء جشخيص في مماسظت وشاغ الحٌف 

  أن أمين الحٌف ُذ أخ  ارا سأث الهيئت–  
ا
 بالكمام الىـام أو لىاتحت الخىٌيزيت.  - شٖ  جشاه الهيئت حىهشيا

  أتها راث أهميت حىهشيت.  –بىاء كلا أظغ ملِىلت  –أي حا٘ أخشي جشي الهيئت 

 للٌِـــشة )ألاولـــا( مـــً هـــزه اإلاـــادة، ًيجـــب كلـــا مـــذيش الصـــىذَو اإلالنـــي
ا
ِـــا   ارا ماسظـــذ الهيئـــت أيـــا مـــً صـــالحيابها ًو

ا
ِـــا ث كيـــين أمـــين حٌـــف بـــذي  ًو

ٔامـــ  مـــً أحـــ  اإلاعـــاكذة كلـــا حعـــهي  الىِـــ  العـــلغ  لخلليمـــاث الهيئـــت، ٓمـــا يخلـــين كلـــا مـــذيش الصـــىذَو وأمـــين الحٌـــف اإلالـــضو٘ الخلـــاون  شـــٖ  

ٌــف اإلالـضو٘ أن يىِــ ، ( يىمـا ألاولــا مـً حليــين أمـين الحٌــف الصـذي ، ويجـب كلــا أمـين الح60للمعـئولياث الـا أمــين الحٌـف الصــذي  ورلـٗ خــال٘ الــ)

 لخِذيش الهيئت اإلاحع، الا أمين الحٌف الصذي  حميم اللِىد اإلاشجصؼت بصىذَو الاظدثماس ري اللال
ا
ٔان رلٗ طشوسيا ومىاظصا ووًِا  ُت. حيثما 

 

 معدشاس الاظدثماس: . 14

 ال يىحذ. 

 

 املىصع: . 15

 ال يىحذ. 

 

 : اللاهىوياملحاظب . 16

 اظم املحاظب اللاهىوي:ؤ. 

ٔاه محاظصىن ومشاحلىن ُاهىهيىن  م ) الخشاشوي وشش  (91جشخيص ُس

 

 العىىان املسجل وعىىان العمُل للمحاظب اللاهىوي ب. 

 اإلاملٕت اللشبيت العلىديت 8206ص ب  14482الشياض 

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

 

 ج. ألادواس ألاظاظُت واملعؤولُاث للمحاظب اللاهىوي: 

  .يلين اإلاحاظب الِاهىوي مً ُص  مذيش الصىذَو ورلٗ للِيام  لمليت اإلاشاحلت 

 ( أشـهش ُصـ  تهايـت ظــيخه اإلااليـت، ًيجـب فـي هــزه الحالـت الِيـام  لمليـت اإلاشاحلــت 9ارا مطـوك كلـا جؤظـيغ الصــىذَو اللـام مـذة جضيـذ كلــا )

 .  بأهايت اللام ألا٘و

 ( أشه9ارا مطوك كلا جؤظيغ الصىذَو اللام مذة ) ش أو أُ  ُصـ  تهايـت ظـيخه اإلااليـت، ًيجـىص فـي هـزه الحالـت  الِيـام  لمليـت اإلاشاحلـت فـي

 تهايت العىت اإلااليت ال ي جل ها. 
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 معلىماث ؤخشي: . 17

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

 الجمهىس ؤو ؤي حهت سظمُت دون ملابل. 

 

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

ت مــً وظــيؽ كلــا ظــلم وخــذماث يِــش اللميــ  ويىاًــّ كلــ ت الــذخ٘ى فــي جشجيصــاث اللمىلــت الخاصــت، بحيــث جحصــ  بمىحصــه الشــٓش ا أهــه يجــىص للشــٓش

ت  اطاًيت الا خذماث جىٌيز الصٌِاث مِاب  اللمىلت اإلاذًىكت كلا الصٌِاث اإلاىحهت مً خال٘ رلٗ الىظيؽ وفي هزه الحالـت يخلـين كلـا الشـٓش

 الخؤٓذ مما يلي: 

  .ت خذمت الخىٌيز بؤًظ  الششوغ  أن يِذم الىظيؽ اإلالني الا الشٓش

  ت يمًٕ اكخصاسها بذسحت ملِىلت إلاصالحت كمالء ت. أن العلم أو الخذماث ال ي جحص  كل ها الشٓش  الشٓش

 .أن مصلى أي سظىم أو كمىلت يخم دًلها الا مِذم العلم أو الخذماث هى مصلى ملِ٘ى بالىـش الا الـشوي الِاتمت 

  

بت )إن وحذث(:   ج. املعلىماث املخعللت بالضواة و/ ؤو الظٍش

ظيخم جؼصيِها حعب الالتحت الخىٌيزيت لظشيصت الِيمت اإلاظاًت، ٓما ان حميم الشظىم والاحلاب و اإلاصاسيٍ بمىحب الششوغ و الاحٖام 

الظشيصت اإلاعخحِت وظذاد الظشيصت الا هيئت الصىذَو خاطله لظشيصت الِيمت اإلاظاًت وظىي يِىم مذيش الصىذَو  لمليت احدعاب وعصت 

ٔاة و الذخ .  الض

 

 معلىماث وجفاصُل احخماع ماليي الىحذاث: د. 

  .يجىص إلاذيش الصىذَو الذكىي للِذ احخماق إلاالٖي الىحذاث بمصادسة مىه 

 ( ٘أيام مً حعلم ػلب ٓخاثي مً أمين الحٌف. 10يذكى مذيش الصىذَو الحخماق مالٖي الىحذاث خال ) 

 ( ٘أيـــام مـــً حعـــلم ػلـــب ٓخـــاثي مـــً مالـــٗ أو أٓثـــر مـــً مـــالٖي الىحـــذاث الـــزيً 10يـــذكى مـــذيش الصـــىذَو الحخمـــاق مـــالٖي الىحـــذاث خـــال )

، ويجــب كلــا مــذيش الصــىذَو  %25مجخملــين أو مىٌــشديً  يملٖــىن  ، ويجــب كلــا مــذيش الصــىذَو كلــا ألاُــ  مــً ُيمــت وحــذاث الصــىذَو

 ومزٓشة اإلاللىماث. الىص كلا رلٗ في ششوغ وأحٖام الصىذَو 

  ٘وببسظـــا ، ـــم ؤلالٕكرووـــي للعـــَى ـــم ؤلالٕكرووـــي إلاـــذيش الصـــىذَو واإلاُى جٖـــىن الـــذكىة الحخمـــاق مـــالٖي الىحـــذاث بـــاركالن كـــً رلـــٗ فـــي اإلاُى

 ُصـــ  21اشـــلاس ٓخـــاثي الـــا حميـــم مـــالٖي الىحـــذاث وأمـــين الحٌـــف( ُصـــ  كشـــشة أيـــام كلـــا ألاُـــ  مـــً الاحخمـــاق وبمـــذة ال جضيـــذ كـــً )
ا
( يىمـــا

حخمــاق ويجــب أن يحــذد ؤلاكــالن وؤلاشــلاس جــاسيخ الاحخمــاق ومٖاهــه ووُخــه والِــشاساث اإلاِكرحــت، ويجــب كلــا مــذيش الصــىذَو حــا٘ اسظــا٘ الا 

 الا مالٖي الىحذاث  لِذ أي احخماق إلاالٖي الىحذاث اسظا٘ وكخت الا الهيئت. 
ا
 اشلاسا

 اال ارا حظشه كذد مـً مـال 
ا
% كلـا ألاُـ  مـً ُيمـت وحـذاث 25ٖي الىحـذاث يملٖـىن مجخملـين ال يٖىن احخماق مالٖي الىحذاث صحيحا

 الصىذَو اللام ما لم جحذد ششوغ وأحٖام الصىذَو ومزٓشة اإلاللىماث وعصت أكلا. 

  ( أيـام. و لـذ 5الثاوي بمذة ال جِ  كً )ارا لم يعخىي الىصاب اإلاىضح في الٌِشة العابِت، ًيجب كلا مذيش الصىذَو الذكىي الحخماق

ٔاهذ وعصت الىحذاث اإلامثلت في الاحخماق.  الاحخماق  أيا 
ا
 الثاوي صحيحا

  .يجىص لٖ  مالٗ وحذاث حليين و ٓي  له لخمثيله في احخماق مالٖي الىحذاث 

  .ذ الاحخماق  يجىص لٖ  مالٗ وحذاث ألداء بصىث واحذ في احخماق مالٖي الىحذاث كً ٔ  وحذة يمخلٕها ُو

  للظـىابؽ 
ا
ِـا يجىص كِذ احخماكاث مالٖي الىحذاث والاشكراْ في مـذاوالبها والخصـىيذ كلـا ُشاسابهـا بىاظـؼت وظـات  الخِىيـت الحذيثـت ًو

 ال ي جظلها الهيئت. 

 

 إلاحشاءاث املخبعت إلنهاء وجصفُت صىذوق الاظدثماس: هـ. 

  الهيئـت ومـالٖي الىحـذاث، ٓخابيـا بشهصخـه فـي رلـٗ ُصـ  مـذة ال جِـ  ارا سهب مذيش الصىذَو فـي اتهـاء الصـىذَو اللـام، ًيجـب كليـه اشـلاس

 مً الخاسيخ اإلاضمم اتهاء الصىذَو اللام ًيه، دون ؤلاخال٘  ششوغ وأحٖام الصىذَو ومزٓشة اإلاللىماث. 21كً )
ا
 ( يىما

  .  ابالن ألاػشاي روو اللالُت كً اتهاء الصىذَو

  .  جصٌيه حميم ألاظهم في الصىذَو
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 حعىيت حميم ا .  إلالامالث الخا لت للصىذَو

  .م هيئت العَى اإلااليت م جذا٘و ومُى م الٕكرووي مخش ٓمُى م مذيش الصىذَو أو أي مُى  حزي أي مللىماث كً الصىذَو في مُى

  .جحىي  الىِذ اإلاالٖي الىحذاث 

  .اهالَ حعاب الصىذَو الصىٖي والىظيؽ 

 

 و. إحشاءاث الشياوي: 

 وحىد أي شٖىي كلا اللىىان اإلاىضح الخالي : يمًٕ مشاظلت مذيش الصىذَو في حا٘

ت ٓعب اإلااليت الٌشق الشتيسوي في مذيىت الشياض   شٓش

  0112110044هاجٍ  11372الشياض  395737ص.ب. 

 info@kasbcapital.sa الاريذ  ؤلالٕكرووي

م اإلاىحذ :   920000757الُش

ش لذي مذيش  ذويخًى دون مِاب  وفي حا٘ حلزس  الصىذَو احشاءاث خاصت بملالجت الشٖاوي وهي مخاحت في حا٘ ػلبها مً مذيش الصىذَو بؤي ُو

اداسة شٖاوي اإلاعدثمشيً، ٓما  -يىم كم ، يحّ إلاالٗ الىحذه ايذاق شٖىاه لذي هيئت العَى اإلااليت 30الىص٘ى الي حعىيت أو لم يخم الشد خال٘ 

 مً جاسيخ ايذاق الشٖىي لذي 90ذاق الشٖىي لذي لجىت الٌص  في مىاصكاث ألاوساَ اإلااليت  لذ مطوي مذة )يحّ إلاالٗ الىحذة اي
َ
( يىم جِىيميا

 .الهيئت، اال ارا اخؼشث الهيئت مِذم الشٖىي بجىاص ايذاكها لذي اللجىت ُص  اهِظاء اإلاذة

 

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

 ليت. ان الجهت الِظاتيت اإلانخصت بالىـش في أي هضاق هاشوئ مً أو كً الاظدثماس في صىاديّ الاظدثماس هي لجىت الٌص  في مىاصكاث ألاوساَ اإلاا

 

 كائمت املعدىذاث املخاحت ملاليي الىحذاث: ح.

   الِاتمت كلا اإلاعدىذاث الخاليت: حشم

 مزٓشة اإلاللىماث 

  .  ششوغ وأحٖام الصىذَو

  .ملخص اإلاللىماث الشتيعت 

 في مزٓشة اإلاللىماث )كِذ اإلاحاظب الِاهىوي، كِذ أمين الحٌف، كِذ اللجىت الششكيت، كِىد أكظاء مجلغ ؤلاداسة(.  اللِىد اإلازٔىسة 

  .  الِىاتم اإلااليت إلاذيش الصىذَو

 

 غ. ملىُت ؤصٌى الصىذوق: 

ت إلاالٖي الىحذاث مجخملين )ملٕيت مشاكت(، وال يجىص أن يٖـىن إلاـذيش الصـىذَو أو مـذ يش يخلهذ مذيش الصىذَو بؤن أص٘ى صىذَو الاظدثماس مملٓى

ش مـذيالصىذَو مً الصاػً أو أمين الحٌف مً الصاػً أو مِذم  اإلاشـىسة أو اإلاـىصق أي مصـلحت فـي أصـ٘ى الصـىذَو أو أي مؼالصـت ً هـا، اال ارا ٔـان 

، ورلٗ في  الصىذَو أو مذيش الصىذَو مً الصاػً أو  أمين الحٌف أو أمين الحٌف مً الصاػً أو مِذم اإلاشىسة أو اإلاىصق مالٖا لىحذاث الصىذَو

 اهــــزه اإلاؼالصــــاث بمىحــــب أحٖــــام التحــــت صــــىاديّ الاظــــدثماس وأًصــــح كأهــــا فــــي شــــشوغ وأحٖــــام الصــــىذَو )ومــــزٓشة 
ا
حــــذود ملٕيخــــه، أو ٔــــان معــــمىحا

 ىماث ورلٗ ًيما يخللّ بالصىذَو اللام(. اإلالل

 

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

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

 بىاء علُه: 

 ال يىحذ. 

 

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

 لم يحص  ولم يؼلب مذيش الصىذَو أي اكٌاءاث مً التحت صىاديّ الاظدثماس. 

 

mailto:info@kasbcapital.sa
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ذ املشج  بؼت بإي ؤصٌى للصىذوق العام الزي ًذًشه: ٌ. ظُاظاث مذًش الصىذوق فُما ًخعلم بحلىق الخصٍى

  مً التحت صىاديّ الاظدثماس الصادسة كً هيئت العَى اإلااليت  ما يلي: 53حعخىحب اإلاادة  

    صىذَو كام، الخصشي بما يحِّ مصالح   يجب كلا مذيش الصىذَو كىذ مماسظت أو كذم مماسظت أي مً الحَِى اإلاشجصؼت بؤص٘ى أي

  مالٖي الىحذاث.

   لصىذَو كام يذيشه أص٘ى  يجب كلا مذيش الصىذَو الِيام بالخالي في شؤن حَِى الخصىيذ )ان وحذث( اإلاشجصؼت بؤي  

  .   وطم ظياظت مٕخىبت ًيما يخللّ بحَِى الخصىيذ يلخمذها مجلغ اداسة الصىذَو

  إلاا جِخظيه العياظت اإلإخىبت 
ا
ِا ، وحٌف  اإلالخمذة مً   مماسظت حَِى الخصىيذ أو الامخىاق مً مماسظ ها ًو ُص  مجلغ اداسة الصىذَو

ٔام  يىزّ مماسظت حَِى    مماسظ ها وأظصاب رلٗ. الخصىيذ أو الامخىاق كً   ج  

   ــم العــَى ؤلالٕكرووــي لــه ؤلالٕكرووــي ومُى العياظــاث اإلاخللِــت بحِــَى الخصــىيذ  كــً  يجــب كلــا مــذيش الصــىذَو اللــام ؤلاًصــاح فــي مُى

ٔاث  ال ي يدصلها في الجملياث  ًيما يخللّ بٖ  صىذَو اظدثماس كام يذيشه اإلاذسحت، ورلٗ  اللامت للشش

َ حيـــــث ظـــــيِىم . لـــــكلــــــا ببًصـــــاح  مــــــذيش الصـــــىذو ــــــم الشظـــــمي للعـــــَى  www.kasbcapital.saؤلالٕكرووـــــي  همُى كــــــً .www.tadawul.com.saواإلاُى

ٔاث اإلاذسحت.   العياظاث اإلاخللِت بحَِى الخصىيذ ال ي يدصلها في الجملياث اللامت للشش

 

 م. اُشاس مً مالٗ الىحذاث: 

هم مـا حـاء اهـا واإلاىاًِـت كل هـا وجـم الحصـ٘ى كل  هـا وجـم لِذ ُمذ/ ُمىا بِشاءة الششوغ وألاحٖام ومزٓشة اإلاللىماث واإلاالحّ الخاصت بالصىذَو ًو

يم كل ها: الحص٘ى كلا و  كخت مأها والخُى

 الاظم: 

يم:  الخاسيخ:    الخُى

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tadawul.com.sa/


1 
 

 

 الزئيسة ملخص املػلىمات

  صىذوق هعب اإلاشن لألظهم العلودًت

KASB Freestyle Saudi Equity Fund 

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

 صىذوق هعب اإلاشن لألظهم العلودًت إظم الصىذوق 

 ششهت هعب اإلاالُت مذًش الصىذوق 

اٌ العلودي كملت الصىذوق واإلاؤششاث ألاظاظُت  الٍش

 مشجفم اإلاخاػشة دسجت اإلاخاػشة

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

 KSB Saudi Shariaًيوووووون مؤشوووووش هعوووووب الشوووووش   لألظوووووهم العووووولودًت )

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

(IdealRatings) 

اٌ ظلودي  10000 الحذ ألادوى لالشتران  ٍس

اٌ ظلودي 10000 الحذ ألادوى لالشتران الاطاف   ٍس

اٌ ظلودي 10000 الحذ ألادوى لالظترداد  ٍس

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

 

 اسم صىدوق الاسخثمار: .1

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

 مىجش ألاهداف الاسخثمارية للصىدوق: .2

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

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

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

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

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

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

 مىجش سياسات اسخثمار الصىدوق وممارساثه:  .3

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

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

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

 ب اإلاالُت.هُئت الشكابت الششكُت الخابلت لششهت هع

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

اٌ العلودي و ظُيون مخوافم مم اإلالاًير الششك ُت للصىذوق و ب دواث كو غير م اشش  و ُ  ظُيون الاظدثماس ف  ادواث الىلذ بشيل م اشش بالٍش

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

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

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

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

 كاما ف  اإلاملىت اللشبُت العلودًت مً ك ل مذًش الصىذوق او كي مذًش صىذوق اخشى او هالهما .وهزا ظُلوم مذًالعوق 
 
ش اإلاالُت و اإلاؼشو ت ػش ا

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

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

مىً جلخُص اظدثماساث الصىذوق والخال :  ٍو

 الحذ ألاكلى الحذ ألادوى هوق ؤلاظدثماس

 %100 %50 ألاظهم العلودًت وحشمل الؼشو اث ألاولُت

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

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

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

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

 

 املخاطز املزثبطة باالسخثمارات في صىدوق الاسخثمار: .4

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

 اإلاحخمل كن جؤثش ف  صاف  كُمت كصٌو الصىذوق وكائذاج :

  :مخاطز السىق  

ئووذ مالُووت فوو  اظوودثماساث ًجووب كن ٌللووم اإلاشووترن كن الاظوودثماس فوو  ألاظووهم بشوويل كووام ٌلخذوور مووً الاظوودثماساث راث اإلاخوواػش اإلاشجفلووت  وهمووا هووو مللوووم فووئن  جحلُووم  كوا

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

 

 :املخاطز املزثبطة بالظىابط الشزغية 

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

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

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

 

 أسػار الصزف: مخاطز الحغير في 

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

 

 مخاطز ثظارب املصالح:  

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

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

 

  مخاطز إلاغحماد غلى مىظفي مدًز الصىدوق:  

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

 وجود بذًل مىاظب.

 

 : مخاطز الاغحماد غلى الحصييف الداخلي 

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

 كلى اظدثماساث الصىذوق و كلى صاف  كُمت و ذاج .واهذ  ألامش الزي كذ ال ًيون فُ  الخصيُف 
 
و بالخال  كذ ًؤثش ظل ا

 
 كو صحُحا

 
 دكُلا

 

  مخاطز جػليم الحداول:  
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كوذ واكوذ الدجوجُل وؤلادسا  إن كذم التزام الششواث اإلاذسجت ف  العوق العلودي بىـام العوق اإلاالُت ف  اإلاملىت اللشبُت العلودًت ولوائحوت الخىفُزًوت بموا فو  رلوً ك

 ًؤدي إلى حللُم جذاٌو كظهم الششواث اإلاذسجت مما ًؤثش كلى كُمت كصٌو الصىذوق ظل ا وبالخال  ظلش الو ذة.

 

 مخاطز غمليات إلاسترداد الكبيرة:  

 مموا كوذ ًدعوبب فو  كن ًظوؼش موذًش الصوىذوق إلوى حعوُِل كصوٌو ا
 
لصوىذوق ب ظولاس كوذ جيوون ه  مخاػش كُام ماليي الو وذاث بلملُواث اظوترداد ه يورة ومخخابلوت ك ُاهوا

 .غير مىاظ ت  مما ًؤدي إلى اهخفاض كُمت كصٌو الصىذوق واهخفاض ظلش الو ذة

 

  مخاطز إلاسخثمار في صىادًم أخزي:  

الشئِعووت لتظوودثماس فوو  اإلاخوواػش "مووً اإلامىووً كن جخلووشض الصووىادًم ألاخووشى التووي كووذ ٌعووخمذد الصووىذوق ؤلاظوودثماس بمووا إلووى مخوواػش مماثلووت لخلووً الووواسدة فوو   ووزه الفلووشة 

  .الصىذوق" مما كذ ًؤثش ظل ا كلى كداس الصىذوق وظلش الو ذة

 

 مخاطز ألاسىاق الىاشئة:  

ت صووفلاث العووووق ظوووق ألاظووهم العوولودي ٌلخذوور مووً ألاظوووواق الىاشووئت  وؤلاظوودثماس فوو  العوووق الىاشوووئت كووذ ًىؼوووي كلووى مخوواػش مشج ؼووت باإلخفووواق كو الخوو خش فوو  حعووٍو

كحجوام اللُموت  فف ألاوساق اإلاالُت. هما كن اللُمت العووكُت لوألوساق اإلاالُوت اإلاخواجش بهوا فو  ألاظوواق الىاشوئت محوذودة وعوبُا  ُو  كن الىوم ألاهذور موً وحججُل وكماهت 

هذوور مووً جلل وواث ألاظوولاس  العوووكُت واإلاخوواجشة مترهووضة فوو  كووذد محووذود مووً الشووشواث. و لووزلً  فووئن كصووٌو واظوودثماساث الصووىذوق فوو  العوووق الىاشووئت كووذ جواجوو  كووذسا ك

 .
 
 وظُولت ككل بشيل ملحوؾ ملاسهت باإلظدثماس ف  كظواق كهثر جؼوسا

 

 مخاطز إلاسخثمار في الطزوحات إلاولية:  

خ حشغُل  ًدُح إلاذًش الصىذوق جلُُم كداس الششهت بشيل واف   هما كن الششوا جؼشح كوساكها اإلاالُت  ث التيھ  مخاػش ؤلاظدثماس ف  ششواث  ذًثت ؤلاوشاس وال جملً جاٍس

ش وكذ ًىلىغ رلً ظل ا كلى كداس الصىذوق وكظلاس الو ذاث.  كذ جمثل كؼاكاث جذًذة كو جيون ف  مش لت همو وجؼٍو

 

 :املخاطز املحػللة  باملصدر 

ث التي ًلذمها اإلاصوذس مموا كوذ ًوؤدي إلوى اهخفواض كُموت وه  مخاػش الخغُير ف  كداس اإلاصذس هدُجت لخغيراث ف  ؤلاداسة كوألاوطاق اإلاالُت والؼلب كلى اإلاىخجاث كوالخذما 

 .كظهم  وبالخال  ج ثش كداس الصىذوق وظلش الو ذة ظل ا

 

 مخاطز إلاكتراض:  

ا كوذ ش الصوىذوق  مموف   اٌ اكتراض مذًش الصىذوق لغشض ؤلاظدثماس كذ ًخ خش الصىذوق كً ظذاد اإلا الغ اإلالترطوت فو  الوكوذ اإلاحوذد سظو اد خاسجوت كوً إسادة موذً

ظول ا كلوى كظولاس  ًترجب كلى هزا الخ خير سظوم ج خير العذاد كو كن ًظؼش مذًش الصوىذوق ل ُوم بلوع اظودثماساج  مموا كوذ ًوؤثش كلوى كصوٌو الصوىذوق والوزي ظوِىلىغ

 .الو ذاث

 

 :مخاطز السيىلة 

ًصولب ملو  حعوُِل الاوساق اإلاالُوت وبالخوال  صولوبت الحصوٌو كذ ًخلشض الصىذوق إلاخاػش ظُولت فو   واٌ اهخفواض حجوم الخلوامالث فو  ظووق ألاظوهم العولودي مموا 

 كلى العُولت الالصمت إلالابلت ػل اث ؤلاظترداد.
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 :مخاطز اكحصادًة وسياسية 

صولب كلوى موذًش الصوىذوق الخي وؤ بهوا كو الوخخلص م هوا   مموا كوذ  كذ ًخ ثش ظوق ألاظهم العلودًت بـشود اكخصادًت كامت كو ؿشود ظُاظوُت فو  اإلاىؼلوت  ٍو
 
ًوؤثش ظول ا

 كلى كُمت الاظدثماساث اإلاذاسة ف  الصىذوق و كلى كوائذها.

 

 :مخاطز اللطاغات 

 كلوووى إن إظوووتراجُجُت الاظووودثماس الشئِعوووُت كوووذ ًيوووخت ك هوووا جشهيوووز الاظووودثماس فووو  كظوووهم شوووشواث للؼووواق ملوووين  وبالخوووال  فوووئن الاهخفووواض اللوووام فووو  كؼووواق م
 
لوووين كوووذ ًوووؤثش ظووول ا

 ألاظهم. وج لا لزلً كذ جىخفع صاف  كُمت كصٌو الصىذوق.اظدثماساث الصىذوق ف  جلً 

 

 اإلاخاػش و اللوائذ اإلاشج ؼت باالظدثماس بالصىذوق :  .1

ذ جيوون كُمههوا ككول ًىؼوي الاظدثماس ف  الصىذوق كلى خؼش خعاسة جضس او ول مً اظودثماساث اإلاعودثمش. وكىوذما ٌعوترد كي معودثمش و ذاجو  فو  صوىذوق الاظودثماس  كو

  .ُمت التي واهذ كليها كىذ ششائهامً جلً الل

غيرهوا  دون كي طومان  ًخحمل ماليي الو وذاث اإلاعوؤولُت كوً كي خعواسة مالُوت كوذ جترجوب كلوى الاظودثماس فو  الصوىذوق والىاججوت كوً كي موً اإلاخواػش اإلاوزووسة ككواله كو 

 .مً جاهب مذًش الصىذوق الا ارا واهذ هاججت كً اهماٌ كو جلصير مً مذًش الصىذوق 

 ظدثماس ف  الصىذوق ال ٌلذ ودٌلت لذى بىً:الا  .2

 لذى كي بىً محل  ٌعوق كو ًبُم ألاوساق اإلاالُت كو جابم لصىذوق الاظدثماس.
 
 كن الاظدثماس ف  الصىذوق ال ٌلذ إًذاكا

 

 مخاطز الظزيبة والشكاة 

بُت مترج و  كلووى ؤلاشوتران فوو  كو الخملوً كو ؤلاظوترداد كو  ت فو  ال لووذان التوي ًحملووون  كوذ ًخحمول موواليو الو وذاث ضثوواس طوٍش وول كو بُوم و ووذاث بموجوب اللوواهين العوواٍس الخحٍو

خحموول  موواليو الو ووذاث معووؤولُت دفووم الظووٍش ت إن وجووذ . ٍو
 
 مخخوواسا

 
ث كلووى اظوودثماساتهم فووو  جيعووُهها كو سخصووت ؤلاكامووت فيهووا كو حلخذوور محوول إكامووت كادًووت لهووم كو موػىووا

ادة ف  سكط اإلااٌ الىاش ت كلى مواليي الو وذاث. ظوِخم جؼ ُوم طوٍش ت اللُموت اإلاظوافت  عوب الالئحوت الصىذوق كو كلى كي ٍص ئت ك ها.هما كن دفم الضواة معؤولُت  صٍش

 الصادسة كً هُئت الضواة و الذخل  الخىفُزًت لظٍش ت اللُمت

 

 ملا ورد في مذكزة املػلىمات: .5
ً
 البياهات السابلة املحػللة بأداء صىدوق الاسخثمار وفلا

 الكليالػائد  -1

 مىذ الحاسيس خمس سىىات ثالث سىىات سىة املدة

 الصىدوق 
-5.36% 0.00% 0.00% -8.98% 

 املؤشز
-1.12% 0.00% 0.00% 4.79% 

 

 اجمالي الػائدات السىىية-2

 2017 2016 2015 املدة

 الصىدوق 
-4.70% 0.60% -5.36% 
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 أداء املىشز ملارهة باملؤشز الاسترشادي-3

 2017 2016 اإلاذة

 %10.03- %5.10- الصىذوق 

 %2.73- %1.69 اإلاؤشش

 

 

 ملابل الخدمات والػمىالت: ( ب)

  :وووووخم دفووووم الشظووووووم اإلاعووووخحلت 1.75جحدعووووب سظووووووم الاداسة كلووووى اظووووواط رسووووىا الادارة ا موووووً صوووواف  اصوووووٌو الصووووىذوق. ٍو إلاوووووذًش  بشووووويل شووووهشي % ظووووىٍو

 الصىذوق.

 :اٌ  370500% مً حجم الصىذوق وبحذ ادوى 0.04جحدعب سظوم الحفف  رسىا الحفظ ا جحعب بشيل ًومي وجذفم بشيل سبم ظىوي ٍس  ظىٍو

 :وظخلعووم الشظوووم جىاظووبُا كلووى كووذد  150000ظُحصوول اإلاحاظووب اللوواهووي كلووى م لووغ ملؼوووق كووذسه  اجػوواب املساسووق اللوواهىوي .
 
ا وواٌ ظوولودي ظووىٍو ٍس

ا.  اًام العى  وجذفم ظىٍو

  وول فللُووت وم اشووشة للصوىذوق خووالٌ العووىت ) عووب العوولش العووائذ فوو  العوووق( وبشووشغ ان ال ًخجوواوص  الحمىيوول:مصواريف ف جمٍو فوو   وواٌ وجووود مصوواٍس

ل الصىذوق وع ت  ل.10جمٍو  % مً صاف  فُمت اصول 0 وبلذ اخز موافلت اللجىت الششكُت كلى الخمٍو

 :ت كووذسها  ظُحصوول اكظوواس اللجىووت الشووشكُت مكافوواا اغظوواء اللاىووة الشووزغية وواال وظووخوصق الشظوووم اإلاعووخحلت  100000مجخملووين كلووى ميافوواه ظووىٍو ٍس

خم دفم الشظوم اإلاعخحلت الكظاس اللجىت الششكُت   .سبم ظىوي كلى الصىذوق بشيل جىاظبي كلى اًام العىت0 ٍو

 :( الظوابؽ الششكُت مً هزه الششوغ والا يام.1هما هو موضح ف  اإلالحم ) رسىا الحطهير الشزعي 

  وجذفم نهاًت ول ظىت مالُت للصىذوق  180750 بسد اكص ى يف اغداد املؤشز الاسترشادي:مصار 
 
 جحعب ًومُا

 
ا اٌ ظىٍو  ٍس

  :اٌ للجلعت وبحذ ككص ى  0005 مكافات اغظاء مجلس الادارة  ليل كظو معخلل.200000ٍس
 
ا اٌ ظىٍو  ٍس

 :وخم دفوم الشظووم اإلاعوخحلت  70500دفم م لغ ملؼوق وكذسه  الزسىا الزكابية ا. وظخلعم الشظوم جىاظبُا كلوى كوذد اًوام العوىت0 ٍو اٌ ظلودي ظىٍو ٍس

 شهش. 12ول 

 :وظخلعوووم  50000دفوووم م لوووغ ملؼووووق وكوووذسه  رسوووىا وشوووز املػلىموووات غلوووى مىكوووؼ ثوووداول . ا للووواس وشوووش اإلاللومووواث كلوووى موكوووم جوووذاٌو ووواٌ ظووولودي ظوووىٍو ٍس

خم دفم الشظوم اإلاعخحلت ول الشظوم جىاظ  شهش. 12بُا كلى كذد اًام العىت0 ٍو

  ال ًوجذ: سىا الاسترادر 

  :ال ًوجذرسىا الاسترداد املبكز 

 :ف وسظوم الخلامل اإلاخلللت بال ُم والششاس كو ؤلاهخخاد ف  ألاظهم العولودًت وظوِخم ؤلافصواح كوً  مصاريف الحػامل ًخحمل الصىذوق جمُم مصاٍس

ف ف    ملخص ؤلافصاح اإلاال  ف  نهاًت العىت.جلً اإلاصاٍس

 ف  : ظووِخم جؼ ُلهووا  عووب الالئحووت الخىفُزًووت لظووٍش ت اللُمووت اإلاظووافت  همووا ان جمُووم  رسووىا الظووزيبة الليمووة املظووافة الشظوووم والاحلوواد و اإلاصوواٍس

ا دعووواد وعووو ت الظوووٍش ت اإلاعوووخحلت موووذًش الصوووىذوق بلملُوووت  بموجوووب الشوووشوغ و الا يوووام الصوووىذوق خاطووول  لظوووٍش ت اللُموووت اإلاظوووافت وظوووود ًلووووم 

  وظذاد الظٍش ت الى هُئت الضواة و الذخل.
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 :بيان حىل مكان وكيفية الحصىل غلى مػلىمات إطافية حىل صىدوق الاسخثمار ومسخىداثه)ج( 

م آلاحي: ٌعخؼُم اللمُل الحصٌو كلى مللوماث إطافُت  ٌو صىذوق الاظدثماس ومعدىذاج   كً ػٍش

  :اإلاوكم ؤلالىترووي إلاذًش الصىذوقwww.kasbcapital.sa . 

  د( اظم وكىوان مذًش الصىذوق وبُاهاث الاجصاٌ الخاصت ب  الاجصاٌ كلى هاجف مذًش الصىذوق: هماهو م ين ف  الفلشة(. 

  :ذ ؤلالىترووي إلاذًش الصىذوق  . info@kasbcapital.saالاظخفعاس مً خالٌ الذًر

 وبياهات الاثصال الخاصة به: اسم وغىىان مدًز الصىدوق )د( 

 :ششهت هعب اإلاالُت. اسم مدًز الصىدوق 

 :اض  غىىان مدًز الصىدوق اض  395737شاسق الللُا اللام  ص.د.  –الٍش  اإلاملىت اللشبُت العلودًت. 11372الٍش

 :بياهات الاثصال الخاصة بمدًز الصىدوق 

 . 966-11-2110044هاجف:  -

 . 966-11-210040فاهغ:  -

 

 اسم وغىىان امين الحفظ وبياهات الاثصال الخاصة به:)هو( 

  شة لألظواق اإلاالُت ششهت معاهمت ظلودًت ملفلت سكط اإلااٌ اإلاذفوق باليامل اٌ ظلودي بترخُص مً هُئت  500ششهت الجٍض العوق اإلاالُت ملُون ٍس

خ ) 07076-37سكم  خ بذس مماسظت اللمل ف  22/07/2007بخاٍس اض  20438م .بُاهاث الاجصاٌ الخاصت: ص.د. 05/04/2008( جاٍس  11455الٍش

 اإلاملىت اللشبُت العلودًت هاجف

 +966 11 2256000  : اإلاوكم الىتروويwww.aljaziracapital.com.sa 

 

 اسم وغىىان املىسع )إن وجد( وبياهات الاثصال الخاصة به:)و( 

 ال ًىؼ م.

 

 

http://www.kasbcapital.sa/
mailto:info@kasbcapital.sa
http://www.aljaziracapital.com.sa/

