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 صىذوق الىفلت الىكفي

 

 

 مذًش الصىذوق 

 

 لالظدثماسحذوي 
 

 
 

 ّ ُي اؾدثماعي  ضىضو   ْو
ً
 ناما

ً
هت بغؤؽ ماٛ مُخىح مؿغوح ؾغخا ِمخىأَ مو ؤخٙام الشَغ ّ وخضاجه لطالح  جْى  ضىاصًٔ الثدت بمىجب الىُٓت ضىضو

ُُت. الاؾدثماع  ت الْى ّ  وؤخٙام شغوؽ والخهلُماث الخاضت بالترزُظ للطىاصًٔ الاؾدثماٍع  ضىاصًٔ لالثدت زاغهت لازغي  املؿدىضاث وجمُو الطىضو

ّ  نً مػللت ويحر وصحُدت وواضحت ٗاملت مهلىماث وجخػمً الهالْت، طاث املؿبٓت واللىاثذ ولاهكمت الاؾدثماع  .ومهضلت ومدضزت الطىضو

 

خ إلاصذاس   م19/05/2020 ٌ املىافم26/9/1441 :جاٍس

 

ُيجم انخماص  ابت الشغنُت املهُىت َُئتنلى ؤهه ضىضّو اؾدثماع مخىأَ مو املهاًحر الشغنُت املجاػة مً ْبل  ضىضّو الىُٓت الْى ّ لل الْغ  .طىضو

. ٗاَت الىزاثٔ املخهلٓت بالطىضّو ٗاَت املؿدثمغون بٓغاءة َظٍ الشغوؽ ولاخٙام ومظٖغة املهلىماث وملخظ املهلىماث الغثِؿُت و  ًىصح 

 

خ  م.28/9/2020ٌ املىافم 11/2/1442 الىحذاث وطشح الصىذوق  جإظِغ غلى املالُت العىق  َُئت مىافلت جاٍس

 

 غادة بيذ خالذ الىابل

 

 وميافحت غعل ألامىاٌ الالتزامو املطابلت مذًش

اد العذًشي   طاسق بً ٍص

 

 الػظى املىخذب والشئِغ الخىفُزي
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 22 .......................................................................................................................... املؿدثمغ جإُٖض -3 امللحٔ



 

 

فاث  حػٍش

 

ً ول منها ؤًىما وسدث في  ىت كٍش ِّ  :َزٍ الششوط وألاحيامًىىن للمصطلحاث الخالُت املػاوي املب

ّ  هكام"الىظام":  م امللٙي باملغؾىم الطاصع املالُت الؿى ش( 30)م/ ْع ذ مً نلُه جخم ؤزغي  حهضًالث)وؤي   َـ 2/6/1424 وجاٍع  (.آلزغ ْو

ُل ُمسٛى مً ؾٍغ الهُئت؛ُتؿّى املالالحشحر بلى َُئت "الهُئت":    ، وحشمل، ٗلما ٌؿمذ الؿُاّ بظلٚ، ٗل لجىت ؤو لجىت َغنُت ؤو مىقِ ؤو ٖو

اٍ باململ٘ت الهغبُت الؿهىصًت شاملت خُثما ٌ ":لألوكاف الػامت الهُئت" ُل حهني الهُئت الهامت لألْو ؿمذ الىظ, ؤي لجىت, ؤو لجىت َغنُت, ؤو مىقِ, ؤو ٖو

ػه ألصاء ؤي وقُُت مً وقاثِ الهُئت.  ًمً٘ ؤن ًخم جٍُى

ابت َُئت حهنيالششغُت":   الشكابت "َُئت ت جضوي  الْغ  ونملُاتها. لالؾدثماع الشغنُت التي حشٍغ نلى جمُو مىخجاث شٖغ

بت اللُمت ا" بت الُٓمت اهني هكام ح" (VAT) ظافتملهظام طٍش م امللٙي املغؾىمالطاصع بمىجب  (VAT) (ػاَتملغٍغ ش( 113)م/  ْع َـ والظي 2/11/1438 بخاٍع

ٗاة والضز الالثدتجم بضضاٍع مو   ." GAZT"لالخىُُظًت للهُئت الهامت للؼ

م  حهني الالثدت التي جدمل هُـ الاؾم والطاصعة مً ْبل َُئت الؿّى املالُت "الئحت ألاشخاص املشخص لهم": ش  2005-83-1بمىجب الٓغاع ْع -5-21بخاٍع

م م(  2005-6-28َـ )املىأَ  1426 ش  2017-85-3 واملهضلت بٓغاع مجلـ َُئت الؿّى املالُت ْع )و حهضًالتها مً م18/9/2017َـ املىأَ 27/12/1438وجاٍع

ذ آلزغ(؛  ْو

 بإخٙام": الاظدثماس"الئحت صىادًم 
ً
م  هي الالثدت الطاصعة نً الهُئت نمال ش  2006-219-1هكام الؿّى املالُت، والطاصعة بمىجب الٓغاع ْع وجاٍع

م  3/12/1427 ش  2016-61-1َـ، واملهضلت بمىجب الٓغاع ْع ذم )وحهضًالتها مً 23/5/2016َـ، املىأَ  16/8/1437وجاٍع  آلزغ(؛ ْو

ت الىكفُت" اٍ نلى ؾلباث الترزُظ هي الخهلُما :ؤو "الخػلُماث"  "حػلُماث الترخُص للصىادًم الاظدثماٍس ث التي جىكم بضضاع مىآَت الهُئت الهامت لألْو

اٍ. ُُت الطاصعة نً الهُئت الهامت لألْو  لطىاصًٔ الاؾدثماع الْى

نلى  ُاؾض التي ْضجازغ ملطالح الهامت والخاضت للمجخمو ٖٙل، وصعء املداَكت نلى املجخمو يي املهني اشترإ ؤَغاص وماؾؿاث اح": الاحخماعي"الخيافل 

ًجخمو ٖمىكىمت بدُ  ٌشهغ ٗل َغص وماؾؿت بإن لضًه واجب ججاٍ امل ً نلى جدُٓٔ خاجاتهم الخاضت وطلٚ بةًطاٛ  الازٍغ ىاَو بلحهم وعَو امليحر الٓاصٍع

 الػغع نجهـم

 .الهغبُت الؿهىصًت اململ٘تؤي شخظ ؾبُعي ؤو انخباعي جٓغبه ؤهكمت  الشخص":"

 .غزظ لهم الطاصعة نً مجلـ َُئت الؿّى املالُتملا لاشخاصدت الثبمىجب  املالُت لاوعاّشخظ مغزظ له مماعؾت ؤنماٛ  له": املشخصالشخص " 

تهني ح"مذًش الصىذوق":  ؛  شٖغ  جضوي لالؾدثماع وهي الجهت املىىؽ بها بصاعة الطىضّو

ت ٌهنيؤمين الحفظ": " ى  البالص املالُت شٖغ شخظ مغزظ له بمىجب الثدت لاشخاص املغزظ لهم للُٓام بيشاؾاث  واملهُىت ٖإمحن خُل للطىضّو َو

 خُل لاوعاّ املالُت؛

؛ هنيٌ "املحاظب اللاهىوي": ى املداؾب الٓاهىوي للطىضّو والظي ٌهُىه مضًغ الطىضّو ت َو ٗاٍ الُىػان جي بم بي ٗي شٖغ   وشغ



 

 

 ": العىق "
ً
 وناملُا

ً
 .هي لاؾىاّ التي ٌؿدثمغ بها الطىضّو مدلُا

هحن بصاعة مجلـ َى ":الصىذوق  إداسة مجلغ"  ّ  مضًغ ؤنػاءٍ ٌُ   )الجهت املؿخُُضة(ضىضّو الىُٓتو  الطىضو
 
ٓا  واللىاثذ ولاهكمت الاؾدثماع ضىاصًٔ لالثدت َو

ّ  مضًغ ؤنماٛ ملغاْبت الهالْت؛ طاث ّ  ؤنماٛ وؾحر الطىضو  . الطىضو

  -الحطغ ال  املثاٛنلى ؾبُل - الاؾخٓاللُتالخامت، ومما ًىايي  باالؾخٓاللُت: نػى مجلـ بصاعة ضىضّو مؿخٓل ًخمخو غظى مجلغ إداسة معخلل""

 ما ًإحي:

  ًٙىن  ؤن .1
ً
غي ؤو  لضي مىقُا ، ؤو لضًه نمل جَى  تْت حهاْضًنالمضًغ الطىضّو ؤو جابو له، ؤو ؤي مضًغ ضىضّو مً الباؾً ؤو ؤمحن خُل الطىضّو

 لضي مضًغ الطىضّو ؤو ؤي جابو له املاغُحنٛ الهامحن الاع الخىُُظًحن زؤن ًٙىن مً ٖب .2

 صاعة ؤو مو ؤي مً ٖباع الخىُُظًحن لضي مضًغ الطىضّو ؤو ؤي جابو لهإلا مو ؤي مً ؤنػاء مجلـ  لاولىؤن جٙىن له ضلت ْغابت مً الضعجت  .3

 لحطظ ؾُؿغة يي مضًغ الطىضّو ؤو ؤي جابو له ز ؤن .4
ً
   .غُحناملالهامُحن ا الًٛٙىن مالٙا

ُي هنيٌ "الصىذوق":  ضىضّو الىُٓت الْى

ضىضّو اؾدثماع طو عؤؽ ماٛ مخًحر، جؼصاص وخضاجه بؿغح وخضاث جضًضة ؤو جىٓظ باؾترصاص مالٙي الىخضاث لبهؼ ؤو ٗل ": مفخىح اظدثماس صىذوق "

ٓ دٔ ملالٙي الىخضاث َُه اؾترصاص ُْم وخضاتهم يي َظا الطىضّو َو  لطايي ُْمتها يي ؤًام الخهامل املىضحت يي شغوؽ وؤخٙام الطىضّو وخضاتهم، ٍو
ً
ا

 لالثدت ضىاصًٔ الاؾدثماع. 
ً
ٓا ( وطلٚ َو  )ومظٖغة مهلىماث الطىضّو

" ٌ  مجمىم ُْمت الىخضاث نىض بضاًت ٗل َترة )ًىم الخهامل(. الصىذوق": إحمالي كُمت ؤصى

ؼ واسظىم إداسة الصىذوق " ِ مل": الخهٍى . املي ًخم صَهها الت لاحهابطاٍع  ضًغ الطىضّو مٓابل بصاعة ؤضٛى الطىضّو

ــف الفػلُــت“  ِ املخهلٓت ”: املصاٍس ِ ؾبانتهي املطاٍعِ والغؾىم املؿخدٓت التي جضَو مً الطىضّو نلى ؾبُل املثاٛ ولِـ الحطغ : املطاٍع  بمطاٍع

ت للطىضّو وجىػَهها  غ الؿـىٍى  .الخٓاٍع

ٓا لشغوؽ الطىضّو وؤخٙامه  ًٓضمه ما َى": اشتران" ِ َو  املشتٕر )الىاِْ( لًغع الْى

ا مضًغ الطىضّو بلى ٗل مؿدثمغ لِؿخسضمها لازحر يي ؾلب ح" الاشتران"همىرج  َغ ا للشغوؽ ولاخٙام.  الاشترإهني الىزُٓت التي ًَى ًٓ يي وخضاث الطىضّو َو

غص همىطج  ا  الاشترإٍو ًٓ  .2امللحٔ  اننىى  جدذ َظٍ الشغوؽ ولاخٙاميي مَغ

. يي : هي خطظ مشانت الىحذاث""  ؤضٛى الطىضّو

ٌ صافي كُمت " ِ ، زم  مجهامسطىما  الاؾدثماع وخضة نلى ؤؾاؽ بجمالي ُْمت ؤضٛى ضىضّو  ألي": الُٓمت الىٓضًت للىحذة ألاصى ُْمت الخطىم و املطاٍع

م ش الخٍٓى  .ًٓؿم الىاجج نلى بجمالي نضص الىخضاث الٓاثمت يي جاٍع

م":ًىم " ،  الخلٍى ٙىن ًٓطض به الُىم الظي ًخم َُه خؿاب ضايي ُْمت ؤضٛى الطىضّو   4الؿانت  بجهاًت آزغ ًىم الهمل مغجحن باألؾبىم ٍو
ً
ُذ  نطغا )بخْى

اع(.  .الازىحن والخمِـمضًىت الٍغ

ّ  ": ًــىم الخػامــل" م  ًٙىن يي هُـ ًىم ًٓطض به الُىم الظي ًخم َُه جىُُظ الاشترإ يي وخضاث الطىضو  .مغجحن باألؾبىمالخٍٓى



 

 

ٍى وضٍغ الًلت ؤو بهػها نلى املطاٍع املدضصة يي َظٍ اليشغة.الىكف"  ":  خبـ لاضل املْى

.ألاصل املىكىف" ٗامل وخضاث الطىضّو   :" 

م للُترة هُؿها.غلت الىكف" اصة املدٓٓت يي ُْمت الىخضة يي ًىم الخٍٓى ووخضاث ضىاصًٔ الاؾدثماع  ًٓطض بها الخىػَهاث الىٓضًت نلى لاؾهم ": الٍؼ

ت، ونىاثض  ، والضزل الخإجحري الىاجج مً الاؾدثماعاث الهٓاٍع ، باإلغاَت بلى لاعباح الغؤؾمالُت ضُٓاث ؤؾىاّ الىٓض و ضىاصًٔ ؤؾىاّ الىٓضوالطٕٙى

 ّ  . الىاججت نً بُو ؤي مً ؤضٛى الطىضو

ِ يلت بلحها جطٍغ التي واملجاالث الجهاث هي" مصاسف الىكف":    مجها جؼء ؤو الْى
ً
ٓا  .اليشغة َظٍ يي مدضص َى ملا َو

خ الخىصَؼ":" ش الظي ًخم َُه حؿلُم الحطت  جاٍس ّ  املٓغعةَى الخاٍع ٔ ما ًٓغعٍ مجلـ بصاعة الطىضو ِ ، َو  .جىػَهها مً يلت الْى

": و" الاظدثماس"   مغاصَاث ْض"الاظدثماساث" و"ألاصٌى
ُ
؛م بالخباصٛ، وحشحر ٗل مجها بلى ؿخسض  ح  لاوعاّ املالُت املؿتهضَت التي ٌؿدثمغ َحها الطىضّو

ٔ ْاثمت املطؿلحاث الطاصعة مً َُئت الؿّى املالُت-حهني ":مالُت ؤوساق" ؤًا مً آلاحي: لاؾهم وؤصواث الضًً ومظٖغة خٔ الاٖخخاب والشهاصاث  -َو

ت املخضاولت ونٓىص الخُاع  ت وضىاصًٔ الاؾدثماع الهٓاٍع لت لامض وؤي خٔ ؤو  والىخضاث الاؾدثماٍع والهٓىص املؿخٓبلُت ونٓىص الُغوْاث ونٓىص الخإمحن ؾٍى

 مطلحت يي ؤي مما وعص جدضًضٍ ؾابٓا.

ّ  ؾهم الؿهىصًتلا ؾّى "   .وهي الؿّى الغثِس ي الهغبُت الؿهىصًت اململ٘تلاؾهم يي  ": ًٓطض بها ؾى

ت":ملالعىق ا-همى" ٗاث الغايبت  ىاٍص ت للؿّى الغثِؿُت جمخاػ بمخؿلباث بصعاج ؤْل، ٖما حهخبر مىطت بضًلت للشغ يي  الاؾدثماع ، نلما بإن بةصعاجهي ؾّى مىاٍػ

 ً لحنَظٍ الؿّى مسطظ للمؿدثمٍغ  " .َٓـ املَا

ت": يي الؿّى الغثِؿُت ؤو الؿّى الطشوحاث الػامت ألاولُت ٗاث ًخم ؾغخها ؾىاء بالُٓمت لا لا  ولُت الهامتلا , ؤو الاٖخخاباث املىاٍػ ؾمُت ؤو نً ؾهم الشغ

ٔ بىاء سجل   .لاوامغؾٍغ

ت يي ؾّى لاؾهم الؿهىصي.الطشوحاث املخبلُت"  ": حهني لاؾهم املخبُٓت والتي لم ًخم حًؿُتها/ الاٖخخاب بها زالٛ نملُاث الؿغح لاولي وخّٓى لاولٍى

هني  ":ُلالػم اجفاكُت"
ُ
  الاجُاُْتح

ُ
خٙام، وجىكم الهالْت بحن مالٚ الىخضاث ومضًغ لا شغوؽ والمت بحن مالٚ الىخضاث ومضًغ الطىضّو وجىظ نلى بر امل

، وجىضح ما نلى ٗل مجهما مً   ؤو مؿاولُاث؛ التزاماثالطىضّو

؛"املؤشش املػُاسي":  ٓاعن به ؤصاء الطىضّو ًُ  ٌشحر بلى املاشغ الظي 

  َحها؛ الاشترإ": ٌهني الؿغح لاولي لألوعاّ املالُت للجمهىع يي الؿّى لاولُت بًغع الطشح الػام ألاولي"

خ الطشح ألاولي":  ش ؾغح وخضاث الطىضّو "جاٍس  ؛لالشترإٌهني جاٍع

ٗاالث ٌهني الخطيُِ الطاصع نً بخضي ": الاظدثماسملشجبت  الائخماوي"الخصيُف  بُل املثاٛ ولِـ الحطغ ماشغ الخطيُِ املدلُت/الضولُت، بما َحها نلى ؾو

اء بالتزاما ضعتها نلى الَى ُدش، والتي جبضي عؤحها بشإن مؿخىي الجضاعة الاثخماهُت لضي الجهت املطضعة ْو تها ججاٍ مالٙي لاوعاّ ؾخاهضعص آهض بىعػ، ومىصًؼ، َو

ل بلى الخطيُِ الاثخماوي ملغجبت الاؾدثماع َى ) هخبر ؤْل جطيُِ ًَا ٗاالث ؤو ما ٌهاصلها مً  ؾخاهضعص آهض بىعػ  الطاصعة مً و ما ٌهاصله؛ؤ( -BBBاملالُت. َو و

 الخطيُِ الاثخماوي. 



 

 

ِشحر ٗل مجها بلى الهمُل الظي َمغاصَاث ْض حؿخسضم بالخباصٛ، و الىحذاث" "املىكفين":  ي"املعدثمش" و"املعدثمشون" و"مالي خملٚ  ؤْو يي الطىضّو ٍو

 ؛ َُهوخضاث 

 الهغبُت الؿهىصًت؛حهني اململ٘ت "اململىت": 

؛": الصىذوق  بمذًش الػالكت روي  طشاف"ألا  ً ؤو الخىُُظًحن ؤو املىقُحن الخابهحن ملضًغ الطىضّو  حهني ؤي مً املضًٍغ

حن الُغضت بجاخت بلى حهضٍ مشتٕر اؾدثماع بغهامج": الاظدثماسصىذوق " ت َُه للمشتٖر   باملشاٖع
ً
ٍى املاٛيي هماء عؤؽ  جمانُا ضًٍغ يي البرهامج املْى  مضًغ، ٍو

 ّ  مٓابل عؾىم مدضصة. الطىضو

ّ  ":  املخذاولتؤششاث ملصىادًم ا"  ؤو ؾّى ؤوعاّ مالُت ؤزغي مهخمضة مً ْبل الهُئت. املالُت الؿهىصًت ضىضّو ماشغ جخضاٛو وخضاجه يي الؿى

ت املخذاولت":  ت اؾدثماع ضىاصًٔ هي"صىادًم الاظدثماساث الػلاٍس ٛ  ناما ؾغخا مؿغوخت نٓاٍع ّ  يي وخضاتها جخضاو خمثل الؿى  يي الغثِـ الاؾدثماعي  َضَها ٍو

غا مؿىعة نٓاعاث يي الاؾدثماع ّ  ؤعباح ضايي مً مدضصة وؿبت وجىػم, صوعٍا صزال جدٓٔ, بوشاثُا جؿٍى حن نلى هٓضا الطىضو ّ  َظا يي املشتٖر  زالٛ الطىضو

  .اصوى بدض ؾىىي  بشٙل وطلٚ, نمله َترة

تال هي": للذخل املذس  صىذوق الػلاسي لا ّ  صوعي صزل جدُٓٔ يي حؿهم التي طىاصًٔ الهٓاٍع ٍى لاضل وهمى للطىضو ل،  املضي نلى املْى  لخلبُت وطلٚ الؿٍى

ّ  اخخُاجاث ها لخىلي الجهت املؿخُُضة لطالح صوعٍت هٓضًت نىاثض لخىػَو الطىضو ِ مطاٍع نلى ضَغ  .الْى

ٔ ؤؾىاّ وضُٓاث  لاجلْطحرة  املالُت لاوعاّيي  الاؾدثماعًخمثل َضَه الىخُض يي  اؾدثماع َى ضىضّو صىذوق ؤظىاق الىلذ": "  ضىاصًٔ لالثدتالىٓض َو

 .نامو جٙىن جلٚ الطىاصًٔ مؿغوخت ؾغح  الْتطاث اله املؿبٓتواللىاثذ  لاهكمت الاؾدثماع

 :آلاجُت الحاالث مً ؤًا حهني"الخغُيراث ألاظاظُت": 

ّ  ؤَضاٍ يي املهم الخًُحر (1  .ؾبُهخه ؤو الطىضو

غي  ؾلبي جإزحر له ًٙىن  الظي الخًُحر (2 حن نلى وجَى هم نلى ؤو)الىاُْحن(  املشتٖر ّ  ًخهلٔ َُما خْٓى  .بالطىضو

ّ  املساؾغ وغو يي جإزحر له ًٙىن  الظي الخًُحر (3  .للطىضو

ّ  ملضًغ الؿىعي الاوسحاب (4 ّ  ٖمضًغ مىطبه مً الطىضو  .للطىضو

ّ  مضًغ بها وجبلٌ ؤؾاؾُا حًحرا ؤجها املسخطت الجهاث جغي  ؤزغي  خاالث ؤي (5  .الطىضو

 :شإهه مً والظي لاؾاؾُت الخًُحراث مً ٌهض ال حًُحر ؤي حهني"الخغُيراث املهمت": 

تهم يي الىكغ الىخضاث مالٙى ٌهُض ؤ، بلى املهخاص يي ًاصي ؤن (1 ّ  يي مشاٖع  الطىضو

اصة بلى ًاصي ؤن (2 ٛ  مً املضَىناث ٍػ ّ  ؤضى ّ  مضًغ بلى الطىضو ّ  بصاعة مجلـ ؤنػاء مً نػى ؤي ؤو الطىضو  .مجهما ألي جابو ؤي ؤو الطىضو

ٛ  مً حؿضص املضَىناث مً جضًضا هىنا ًٓضم ؤن (3 ّ  ؤضى  .الطىضو

ض ؤن (4 غي  بشٙل ًٍؼ ٛ  مً حؿضص التي لازغي  املضَىناث ؤهىام جَى ّ  ؤضى  .الطىضو

ّ  مضًغ بها وجبلٌ آلزغ خحن مً املسخطت الجهاث جٓغعَا ؤزغي  خاالث ؤي (5   الطىضو



 

 

ت": اصة عؤؽ  "إصذاس حلىق ألاولٍى ٗاث؛ ماٌٛهني الحّٓى املطضعة بًغع ٍػ  الشغ

 .حهاْضًت ؤو ضُٓت مالُت الْتالطىضّو يي ؤي ن املضًغ ٓابل مل": ٌهني الؿٍغ ا"طشف هظير

ابت َُئت مهاًحر"  ؛ َظٍ الشغوؽ ولاخٙاممً  (1)حهني الخىجحهاث املىضحت يي امللحٔ  ": الشغنُت الْغ

؛ ":الاشتران"مبلغ   ٌهني املبلٌ الظي ٌؿدثمٍغ مالٚ الىخضاث يي الطىضّو

خ الا  ش الظي ًٓىم َُه مالٚ الىخضاث  شتران":"جاٍس ؛ باالشترإٌهني طلٚ الخاٍع  يي وخضاث الطىضّو

ش "ظػش الاشتران":   طي الطلت؛ الاشترإٌهني ضايي ُْمت لاضل لٙل وخضة يي جاٍع

:"  ؾهم الؿهىصًت.الىكام آلالي لخضاٛو لا   "جذاٌو

ا ألخٙام البىض  الاؾدثماع زم الطىضّو تحهني لاوعاّ املالُت التي ٌه"ألاوساق املالُت املعتهذفت":  ًٓ  .َظٍ الشغوؽ ولاخٙاممً  (3)َحها َو

ُيبحهني الشغوؽ ولاخٙام الخاضت  :"الششوط وألاحيام" ش   الطاصعة طىضّو الىُٓت الْى ظٖغ زالٍ  م19/5/2020ٌ املىأَ 26/9/1441بخاٍع ًُ ، ما لم 

 .طلٚ

 ": الخػامل"سظم 
ُ
 للخٙلُت الُهلُت؛ح

ً
ٓا  هني الخٙالُِ والهمىالث الىاججت نً شغاء ؤوعاّ مالُت ؤو نً بُهها، والتي ًخدملها الطىضّو َو

ت بهضٍ جدُٓٔ ناثض ًُّى ناثض املاشغ "إلاداسة اليشــطت":  ، وطلٚ املهُاعي َــي اؾتراجُجُت الاؾدثماع التي ًدبهها مضًغ الطىضّو يي بصاعة املدُكت الاؾدثماٍع

غة ججاٍ الُغص ملباالنخماص نلى عئٍت مضًغ الطىضّو وجٓضًٍغ املبيُت نلى لاوغام الاْخطاصًت املدلُت والهاملُت وهخاثج الضعاؾاث املالُت واملهلىماث ا خَى

 ّ ت املخاخت يي الؿى  الاؾدثماٍع

  نخاٛ خضوثها مً املمً٘ ؤ يي هث التي ٌهخٓض مضًغ الطىضّو ؤهال ": ًٓطض بها الحاالاظخثىائُتالظشوف "
ً
  مهخاص يحر بشٙل جخإزغ ؤضٛى الطىضّو ؾلبا

ً
 هكغا

 .و/ؤو ؾُاؾُت و/ؤو جىكُمُت اْخطاصًت نىامل لهضة

اٌ":" اٛ الؿهىص ٍس  ي، الهملت الغؾمُت للممل٘ت الهغبُت الؿهىصًت. ؤي الٍغ

ّ  املالُتهي الؿىت املُالصًت واملضة الؼمىُت التي ًخم يي بضاًتها جىزُٔ وحسجُل جمُو الهملُاث "العىت املالُت":   املالُت الٓىاثم بنضاص ًخم جهاًتها ويي للطىضو

 .مُالصًا شهغا12 مً جخٙىن  والتي, الهمىمُت واملحزاهُت

ش بضء  هطِمبر( مً ٗل نام، وؾُٙىن ؤٛو ؿؤشهغ مً ٗل ؾىت مالُت جيخهي يي الُىم لازحر مً لاشهغ )ًىهُى/صٌ ؾختمضة ”: الىصف“ َى الظي ًٓو َُه جاٍع

.  وشاؽ الطىـضّو

 لىظ ”معؤوٌ املطابلت والالتزام“
ً
ٓا الخمؿحن مً الثدت صة الؿابهت و الُٓغة )ؤ( مً املا مؿاوٛ املؿابٓت والالتزام لضي الصخظ املغزظ له الظي ٌهحن َو

لتزام الظي ٌهحن لاشخاص املغزظ لهم، ؤو مؿاوٛ املؿابٓت والالتزام لضي الجهت الخاعجُت التي ًٙلُها الصخظ املغزظ له بإصاء وقُُت مؿاوٛ املؿابٓت و الا

ً مً الثدت لاشخاص املغزظ لهم.  لىظ الُٓغة )َـ( مً املاصة الهشٍغ
ً
ٓا  َو

 ألًام الهمل الغؾمُت يي الهُئت ”الهُئت(ًىم )ًىم غمل “
ّ
 .ًىم نمل يي اململ٘ت ؾبٓا

 ألًام الهمل الغؾمُت يي البىٕى ”ًىم غمل )ًىم غمل البىىن(“
ّ
 .ًىم نمل يي اململ٘ت ؾبٓا



 

 

 ألًام الهم ”ًىم غمل )ًىم غمل مذًش الصىذوق("
ّ
ّ ل الغؾمُت ملًىم نمل يي اململ٘ت ؾبٓا  ضًغ الطىضو

هت الحالُت الُاثضة ومهضالث والضولي، وإلاْلُمي الخلُجي الطهُض نلى الهامت الاْخطاصًت املاشغاث جدلُل ”الىهج الخىاصلي“   واملخْى
ً
،/مدلُا

ً
ت بْلُمُا  وخٖغ

دلل. الجُىؾُاؾُت الهىامل بلى باإلغاَت املىؿٓت يي الطىاناث/الٓؿاناث ٔ ٍو ، املخهلٓت الهىامل ٖظلٚ الٍُغ سُت الؿُىلت مثل بالؿّى هت، الخاٍع  ومؿخىي  واملخْى

 .بلخ الخظبظب،

  ًخػمً ”الىهج الخصاغذي“
ً
  بدثا

ً
ا ٍغ هاث املالُت الىماطج بىاء نلى ٌشخمل) جَى ت الُغص الزخُاع( الخُطُلُت املالُت والخْى ً الاؾدثماٍع  ًٓىم ٖما. املدُكت وجٍٙى

ٔ ّ  ملضًغ الخابو الاؾدثماعاث مداَل بصاعة ٍَغ ت، للُغص الضوعي الخُُٓم بةجغاء الطىضو  الهىاثض ؤَضاٍ مو املدُكت مسططاث جىأَ لػمان ولاؾىاّ الاؾدثماٍع

لت ّ  لامض ؾٍى  .للطىضو

ت. مً زالٛ ضىاصًٔ الطٕٙى  ”الصىىن" ٙي وجطىِ بضعجت اؾدثماٍع ؾِخم الخهامل  ٖما. حؿُؿغ اؾتراجُجُاث ضىاصًٔ الطٕٙى بشٙل عثِس ي نلى الضوالع لامٍغ

.  الضازلي الخُُٓممو الخُُٓم للطٕٙى الًحر مطىُت نبر  ض ال بدُ ملضًغ الطىضّو %  مً بجمالي الخىػَو 30يي الطىضّو نً  مطىُت الًحر الطٕٙى ًٍؼ

 .الاؾتراجُجي

ت  ”"امللىُت الخاصت ٗاث مدضوصة ، والتي يحر مضعجت ؤو مخضاولت  -ملُ٘ت يي شٖغ ٗاث التي ال ًخم جضاولها مىكمت بشٙل نام ٖشغا حشتري وبناصة َُٙلت الشغ

 ضىاصًٔ امللُ٘ت الخاضت. ؾِخم اؾدثماع الطىضّو يي بشٙل نام.

ّ  صوعي صزل جدُٓٔ يي حؿهم التيلاضٛى  هي  ”ألاصٌى املذسة للذخل“ ٍى لاضل وهمى للطىضو ل،  املضي نلى املْى ّ  اخخُاجاث لخلبُت وطلٚ الؿٍى  لخىػَو الطىضو

ها لخىلي الجهت املؿخُُضة لطالح صوعٍت هٓضًت نىاثض ِ مطاٍع نلى ضَغ  ضُٓاث ؤؾىاّ الىٓض و ضىاصًٔ ؤؾىاّ الىٓض ؤو ؤو نىاثض طاث ؤؾهم ٗاهذ ؾىاءً  .الْى

ت  .للضزل مضعة نٓاٍع

لاؾاؾُت لألؾغة التي امخىو َحها املىُٔ نً ضىضّو الىُٓت ؤخض املشغوناث التي جٓضمها وػاعة الهضٛ الؿهىصًت بهضٍ بشبام الحاجاث  هي ”الجهت املعخفُذة“ 

ٓىم الط ىضّو بخدطُل ٗل ما صَهه الُٓام بىُٓتهم زالٛ َترة الخٓاض ي ونضم الاؾخٓغاع لاؾغي، وبهض اهتهاء الخٓاض ي ونضم التزام املىُٔ بضَو الىُٓت الىاجبت. ٍو

م )مً املىُظ غضٍ خؿب ما وعص يي جىكُم ضىضّو الىُٓت الطاصع بمىجب ْغاع م ش 679جلـ الىػعاء ْع  .َـ1438طو الٓهضة 15( وجاٍع

َت بلى َئاث لاضٛى املسخلُت. حؿدىض املسططاث املؿتهضوحهني اليؿبت املسططت لٙل َئت مً َى حهُحن املسططاث املؿتهضَت "الخىصَؼ الاظتراجُجي" 

 لأَ الؼمني وؤَضاٍ  الاؾدثماع.نىامل مثل جدمل املساؾغ و

ّ  مضًغ مهه ًخهاْض زال  ؾٍغ "الباطً مً صىادًم"مذساء    نٓض بمىجب الطىضو
 
ٓا ٗل ؤو ضىاصًٔ الاؾدثماع، ًخسظ هُابت نً مضًغ الطىضّو  ثدتال ل َو

 . ت لطىضّو الاؾدثماع الخاغو إلصاعة مضًغ الطىضّو  بهؼ الٓغاعاث الاؾدثماٍع

ى َئت مً َئاث اؾتراجُجُاث الاؾدثماع  الاؾدثماعاث البضًلتالاؾدثماع يي  ًطىِ": الاظدثماساث البذًلت" ت التي حؿعى اصًٔوالطىَو ل٘ؿب ناثض  املشتٖر

ذ . جخػمً اؾتراجُجُاث  -بًجابي بمغوع الْى ؤضٛى بضًلت ال جىضعج جدذ امللُ٘ت الخاضت والهٓاعاث  الاؾدثماعاث البضًلتبًؼ الىكغ نً قغوٍ الؿّى

ل الخجاعة و ضىاصًٔ الخإجحر.  ٖطىاصًٔ جمٍى



 

 

ل دًم الخاصت لالصىا" ل الخجاعة لاصواث ":الخجاسةخمٍى ٗاث والؿلو ًمثل جمٍى مو ؤزظ لدؿهُل الخجاعة الضولُت  واملىخجاث املالُت التي حؿخسضمها الشغ

املؿخىعص زؿاب انخماص للمطضع ًىظ نلى الضَو نىض جٓضًم مؿدىضاث مهُىت ، مثل  جٓضًمنلى ؾبُل املثاٛ ،  .الػماهاث الالػمت مً جمُو لاؾغاٍ

ٙىن بىلُطت الصحً.  ل الخجاعة َى ج ٍو ت مو مساؾغالهضٍ مً ضىاصًٔ جمٍى  مضعوؾت. دُٓٔ نىاثض مجٍؼ

حن/مالٙي الىخضاثاملؤمىاٛ  ضىضّو مشتٕر ٌؿدثمغ :"الخإحير"صىادًم  يي نٓىص الاًجاع والتي ًغجبـ ناثضَا يي ؤضٛى ؤو مهضاث  ًخم   بشٙل عثِس ي شتٖر

 .جإجحر نلى املؿخُُضًً

،  الاْخطاصًتواملهلىماث َى نملُت جدلُل البُاهاث : "الخحلُل ألاظاس ي"
ً
ت، وطلٚ بهضٍ الخيبا بغبدُت امليشإة مؿخٓبال واملالُت والُىُت للُغص الاؾدثماٍع

 ت.والخهٍغ نلى حجم املساؾغ املؿخٓبلُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 امللخص الخىفُزي

ُي اظم الصىذوق    ضىضّو الىُٓت الْى

ت جضوي  مذًش الصىذوق   لالؾدثماعشٖغ

 هىع الصىذوق 
 بمىجب الثدت ضىاصًٔ الاؾدثماع 

ً
 ناما

ً
ُي مخهضص لاضٛى مُخىح مؿغوح ؾغخا ضىضّو اؾدثماع ْو

ِ وخضاجه لطالح ضىضّو الىُٓت  )الجهت املؿخُُضة( جْى

ت  الحفظؤمين   البالص املالُتشٖغ

ت جضوي  إلاداسي  املذًش   لالؾدثماعشٖغ

اٛ الؿهىصي غملت الصىذوق  اٛ(. الٍغ  )ٍع

 الاظدثماٍستألاَذاف 

ؼ اٍ الخىمىي  الضوع  حهٍؼ ٛ  جىمُت زالٛ مًالطىضّو  صنم يي الخاضت لألْو ت لاضى َى ّ  املْى  للطىضو

ا هىص الاجخماعي الخٙاَل مبضؤ ًدٓٔ بما الاهضزاع مً وخماًتها واؾدثماَع ِ مطاٍع نلى بالىُو َو  الْى

، ولاضل ٍى ّ  مضًغ ٌؿخٓبل خُ  املْى حن مً الاشترإ مبالٌ الطىضو ا )الىاُْحن( املشتٖر ؿدثمَغ  َو

 ٛ  يي جمُو َئاث لاضى
ً
 و ناملُا

ً
يي عؤؽ املاٛ  همى  جدُٓٔ بهضٍ يي ضىاصًٔ الاؾدثماع مدلُا

خم  ، ٍو ٍى ِ ضايي لاعباح) مً ( 50)%وؿبت جىػَو املْى  مطاٍع نلى صوعي بشٙل (يلت الْى

ِ ّ  املدضصة الْى  .املؿخُُضة الجهت يي واملخمثلت للطىضو

 للصىذوق  املػُاسي املؤشش 

ٗل َئت بىاء نلى وػن املاشغ املهُاعي ألصاء الطىضّو َى مهُاع مىػون نلى الخىػَو الاؾتراجُجي 

 ٛ ٛ ل الاؾتراجُجينلى جىػَو حهخمض نلى  ؤضى  الؿهىصًت لألؾهم بي اهض اؽلاؾهم )ماشغ  ألضى

هت املؿابت )ؾاًبىع زالزت  ٍعذَامش( %2ملُ٘ت زاضت )ماشغ جضاٛو )جاس ي( الهاثض ال٘لي + ، (للشَغ

( ؤشهغ زالزت ؾاًبىع )  ؤؾىاّ الىٓضالىٓض (, %3+ ؾاًبىع )  الاؾدثماعاث البضًلت، (%4ؤشهغ + َامش 

 (%2+َامش   ؤشهغ  زالزت ؾاًبىع )  ضٕٙى

 مغجُو املساؾغ.  معخىي املخاطشة

اٛ ؾهىصي 1000 ألاولي الاشترانالحذ ألادوى ملبلغ   ٍع

اٛ ؾهىصي 100 الحذ ألادوى ملبلغ الاشتران إلاطافي  ٍع

ٛ  اؾترصاص ًمً٘ ال الاظترداد ت لاضى َى  املْى

اع( مً ًىم 10ْبل الؿانت  آخش مىغذ الظخلباٌ الطلباث:  ُذ مضًىت الٍغ  )بخْى
ً
م.ضباخا  الخٍٓى

م  ًىم الخلٍى
م ًخم ٛ  جٍٓى ّ  ؤضى   4الؿانت  مغجحن باألؾبىم هملال ًىم آزغ بجهاًت الطىضو

ً
ُذ مضًىت  نطغا )بخْى

اع(.  ) الازىحن و الخمِـ ( الٍغ

 جمُو ؤًام الهمل يي اململ٘ت. ًىم الاشتران

 ًىجض ال سظىم الاشتران

ّ  %0.6 ؤحػاب إلاداسة  مً ضايي ُْمت ؤضٛى الطىضو

ٛ  مً مباشغة جضَو الخػاملم ى سظ ّ  ؤضى  .الطىضو



 

 

    

 املصاٍسف ألاخشي 

ت ًلتزم الطىضّو  باملطغوَاث ولاحهاب لازغي املخهلٓت بهملُاث الطىضّو والخضماث إلاصاٍع

بُت،  الخاضت به، ومجها نلى ؾبُل املثاٛ ال الحطغ، مطاٍعِ الاؾدشاعة الٓاهىهُت والػٍغ

ِوالػغاثب، وجؿهحر لاعباح،  ِ اليشغ، وخؿاب املاشغ. الخٓاض ي ومطاٍع جخجاوػ ال  بإن، ومطاٍع

شاع بلى ؤن   مً ضايي ُْمت ؤضٛى الطىضّو بشٙل ؾىىي  %0.3 تاملطاٍعِ لازغي  وؿب َو

ظٖغ الىُٓاث 
ُ
خم زطم الىُٓاث الُهلُت َٓـ. نلى ؤن ج ت، ٍو الىُٓاث املظٗىعة ؤنالٍ هي جٓضًٍغ

. غ الؿىىي للطىضّو  الُهلُت يي الخٍٓغ

خ  م20/10/2020 الطشح ألاولي جاٍس

خ إصذاس  ظػش الىحذة في جاٍس

 الششوط وألاحيام
اٛ 10  ؾهىصي ٍع



 

 

 دلُل الصىذوق 

ت جضوي لالؾدثماع  شٖغ

 60677ص.ب. 

اع   11555الٍغ

 اململ٘ت الهغبُت الؿهىصًت

و إلال٘ترووي  www.jadwa.com :املْى

ت  لالؾدثماع جضوي  شٖغ

 

 الصىذوق  مذًش

 8162 الهىىان: ص.ب.

 12313-3701 الٍغاع

 اململ٘ت الهغبُت الؿهىصًت  

و  www.Albilad-capital.com  :إلال٘ترووي املْى

ت   الحفظ ؤمين البالص املالُتشٖغ

و إلال٘ترووي:  www.nafaqah.sa املْى

ض إلال٘ترووي:             info@nafaqah.comالبًر

 ؤوشؿت الجهت املؿخُُضة: 

ضىضّو الىُٓت ؤخض املشغوناث التي جٓضمها وػاعة الهضٛ الؿهىصًت بهضٍ 

بشبام الحاجاث لاؾاؾُت لألؾغة التي امخىو َحها املىُٔ نً الُٓام 

بىُٓتهم زالٛ َترة الخٓاض ي ونضم الاؾخٓغاع لاؾغي، وبهض اهتهاء الخٓاض ي 

ّ جبت. ونضم التزام املىُٔ بضَو الىُٓت الىا ى الجهت  ضىضو الىُٓت َو

خؿب ما وعص يي جىكُم بخدطُل ٗل ما صَهه مً املىُظ غضٍ  املؿخُُضة

م ) ش 679ضىضّو الىُٓت الطاصع بمىجب ْغاع مجلـ الىػعاء ْع ( وجاٍع

 َـ1438طو الٓهضة 15

 املعخفُذة الجهت ضىضّو الىُٓت 

 الػباؽ -لاًىبي الضًً ضالح ؾٍغٔ

اع  12623 -الٍغ

0118748500 

و الال٘ترووي:   www.kpmg.comاملْى

الُىػان  جي ام بي ٗي

ٗاٍ  وشغ
 الحعاباث مشاحؼ

مُت   حي الىسُل –مضًىت الغاثضة الْغ

اع  88200ص.ب   11662الٍغ

 الهغبُت الؿهىصًت اململ٘ت

 

اٍ الهامت الهُئت  لألْو

 

 املىظمت اثالجه

http://www.jadwa.com/


 

 

 00966118132222 َاجِ:

 00966118132228َاٖـ: 

و ملا  www.awqaf.gov.saي: إلال٘ترووْى

 ٔ  َهض امللٚؾٍغ

 87171ص.ب 

اع   11642الٍغ

1111-245-800 

ؼ   : الاجطاٛمٖغ

00966112053000 

و ملا  www.cma.org.sa :إلال٘تروويْى

ّ  َُئت  املالُت الؿى

 

  



 

 

 الششوط وألاحيام

 

 مػلىماث غامت .1

 اظم مذًش الصىذوق  (ؤ 

ت جضوي جخىلى  ،بصاعة  لالؾدثماعشٖغ ت مؿاَمت  الطىضّو م  مُٓلتوهي شٖغ ْبل ، ومغزطت مً 1010228782مسجلت بمىجب الدسجُل الخجاعي ْع

م  َُئت الؿّى املالُت ش ] 37-06034بمىجب الترزُظ ْع  [.2006ايؿؿـ  21وجاٍع

 غىىان مذًش الصىذوق وملٍش الشئِس ي (ب 

ت جضوي   لالؾدثماعشٖغ

 60677ص.ب. 

اع   11555الٍغ

 الؿهىصًتاململ٘ت الهغبُت 

 املىكؼ إلالىترووي ملذًش الصىذوق  (ج 

www.jadwa.com 

 اظم ؤمين الحفظ  (د 

ت  البالص املالُت شٖغ

 8162ص.ب. 

اع   12313-3701الٍغ

 اململ٘ت الهغبُت الؿهىصًت

ت  م "( َى شخظ مغزظ له مً ْبل الهُئت بمىجب جغزُظ ؤمين الحفظ)" البالص املالُتشٖغ للُٓام بإنماٛ لاوعاّ املالُت وحشمل 08100-37ْع

 نً وهُابت نً مضًغ الطىضّو لحُل الاؾدثماع املهني
ً
ى مؿاوٛ ؤًػا  .زضماث الحُل يي اململ٘ت، َو

 املىكؼ إلالىترووي ألمين الحفظ (ٌ 

www.Albilad-capital.com 

http://www.jadwa.com/
http://www.jadwa.com/


 

 

 الاظدثماساظم صىذوق  (و 

ُي   ضىضّو الىُٓت الْى

 لألهظمت الامخثاٌ (ص 

ل وزاثٓه لازغي مو الثدت ضىاصًٔ  توالخهلُماث الخاضت بالترزُظ للطىاصًٔ  الاؾدثماع جخىأَ الشغوؽ ولاخٙام الخاضت بالطىضّو ٗو  الاؾدثماٍع

ُُت   .الْى

 الخفعير (ح 

ٓغؤ 
ُ
ّ  ًٓىممو ؤي وزاثٔ ؤزغي جخهلٔ بالطىضّو مٓترهت الشغوؽ ولاخٙام َظٍ ج  .بةنضاصَا مضًغ الطىضو

 غلى َزٍ الششوط وألاحيام املىافلت (ط 

.  يمالٌٙهخبر   الىخضاث ْض ْبلىا ووْهىا نلى َظٍ الشغوؽ ولاخٙام بمجغص الاشترإ يي وخضاث الطىضّو

خ إلاصذاس والخحذًث (ي   جاٍس

ش   .جدضًثها ًخم ولم م،19/5/2020ٌ املىأَ 1441/ 26/9ضضعث َظٍ الشغوؽ ولاخٙام بخاٍع

 

 طبمالىظام امل .2

ُــي ومضًــغ الطىــضّو لىكــام الؿــّى املالُــت ولىاثدــه الخىُُظًــت  ُُتًسػــو ضىــضّو الاؾــدثماع الْى ت الْى ولاهكمــت  ولخهلُماث الترزُظ للطىاصًٔ الاؾدثماٍع

ْــت َــي اململ٘ــت الهغبُــت الؿــهىصًت  .واللىاثــذ لازــغي طاث الهال

 

 الاظدثماسؤَذاف صىذوق  .3

اٍ الخاضت يي  ؼ الضوع الخىمىي لألْو جإمحن الضنم والغناًت ملجمىنت مً اليؿاء مً َم بداجت بلى هُٓت  ًخمثل الهضٍ الاؾدثماعي لاؾاس ي للطىضّو يي حهٍؼ

ا وخماًتها مً الاهضزاع بما ًدٓٔ مبضؤ الخٙاَل الا  ت للطىضّو واؾدثماَع َى ِ ولاضل مً زالٛ جىمُت لاضٛى املْى هىص بالىُو نلى مطاٍع الْى جخماعي َو

حن  ، خُ  ٌؿخٓبل مضًغ الطىضّو مبالٌ الاشترإ مً املشتٖر ٍى ا  )الىاُْحن( املْى ؿدثمَغ  يي جمُو َئاث  َو
ً
 و ناملُا

ً
مباشغة ؤو يي ضىاصًٔ الاؾدثماع مدلُا

. ًدٔ ملضًغ الطىضّو حهُحن واخض ؤو نضة مضعاء مً الباؾً .  لاضٛى ٍى الؾدثماع جؼء مً ؤضٛى الطىضّو اؾدثماع  بهضٍ جدُٓٔ همى يي عؤؽ املاٛ املْى

ل املضي خم جىػَو وؿبت ؾٍى ِ( يلت ) ضايي لاعباح مً (50)%، ٍو ِ املدضصة للطىضّو واملخمثلت يي  لبشٙالْى جإمحن الضنم والغناًت  صوعي نلى مطاٍع الْى

 مً ػوجخه ؤو ؾلُٓخهملجمىنت مً اليؿاء مً َم بداجت بلى هُٓت، خُ
ً

بهضٍ جدؿحن جىصة الحُاة ،   جخىلى الضولت مىاجهت املتهغب مً جٓضًم الىُٓت بضال



 

 

 يي خاٛ جسلي ؤَغاص ناثلتها نً جٓضًم ًض الهىن لها مً زالٛ ضى
ً
م للمغؤة وجٓضًم املهىهت للمغؤة وألبىائها، زطىضا الجهت ) ضّو الىُٓتوجدُٓٔ الهِش الٍ٘غ

ِ(. . وجلت  (املؿخُُضة  زم الجهت املؿخُُضة بطٍغ )يلت الْى

 :س يؤهىاع ألاوساق املالُت التي ظىف ٌعدثمش الصىذوق فيها بشيل ؤظا . أ

 

اٛ الؿهىصي و الضوالع  ؤو ضىاصًٔ مً الباؾً  مضعاءًخم اؾدثماع ؤمىاٛ الطىضّو بما مباشغة ؤو نبر حهُحن    بالٍغ
ً
 و ناملُا

ً
نبر ضىاصًٔ الاؾدثماع املغزطت مدلُا

ٙي. ٖما ؤهه لم ًخم حهُحن ؤي مضًغ ضىضّو مً الباؾً بهض.   لامٍغ

  مً بجمالي  90%ًمً٘ للطىضّو اؾدثماع ما ًطل بلى.
ً
 ؤضىله ناملُا

 الخىصَؼ الاظتراجُجي هىع الاظدثماس
مً  الحذ ألادوى

 ٌ  إحمالي ألاصى

مً  الحذ ألاكص ى

 ٌ  إحمالي ألاصى

الاؾدثماع ؤؾىاّ الىٓض ضىاصًٔ الىٓض و ضُٓاث ؤؾىاّ يي  الاؾدثماع  

وضىاصًٔ  البىٕى املغزطت مً ماؾؿت الىٓض الهغبي الؿهىصي مو

 ؤؾىاّ الىٓض املغزطت مً َُئت الؿّى املالُت

3% 2% 100% 

ٗاث ؤو خٙىمُت شبه ؤو  خٙىمُت جهاث مً املطضعة الطٕٙى  ، شغ

مً َُئت الؿّى   املغزطت بالطٕٙى  الاؾدثماع  ضىاصًٔ ووخضاث

 طاث الهالْت جىكُمُت املالُت ؤو مً جهاث 
ً
  و مدلُا

ً
املطىُت والًحر  ناملُا

 وضىاصًٔ املاشغاث املخضاولت التي حؿدثمغ يي الطٕٙى .   مطىُت

35% 2% 45% 

بشٙل مباشغ ؤو نبر حهُحن مضعاء مً واملدلُت  الهاملُتوحشمل  لاؾهم

الباؾً ؤو نبر ضىاصًٔ الاؾدثماع املغزطت  مً َُئت الؿّى املالُت ؤو مً 

  جىكُمُت جهاث
ً
 وناملُا

ً
ّ  لاولُت والاٖخخاباث طاث الهالْت مدلُا  وخٓى

ت ًٙىن  وضىاصًٔ املاشغاث املخضاولت التي حؿدثمغ يي لاؾهم.  لاولٍى

 الاؾدثماع يي لاؾهم املدلُت يي الؿّى الغثِس ي واملىاػي.  

37% 2% 52% 

ل  الاؾدثماعاث البضًلت وجخػمً الاؾدثماع نبر الطىاصًٔ الخاضت لخمٍى

 الخجاعة و ضىاصًٔ الخإجحر
10% 2% 15% 

 ).الخاضت امللُ٘ت ضىاصًٔ
ً
  ؤو مدلُا

ً
 %8 %2 %5 ( صولُا

ذ( املخضاولت تالهٓاٍع الاؾدثماع ضىاصًٔالهٓاعاث و حشمل   ؤو )ٍع

ت الطىاصًٔ   للضزل املضعة الهٓاٍع
ً
 و ناملُا

ً
 مدلُا

10% 2% 15% 



 

 

  الُٓمت إلاجمالُت أل  % مً 75ًجب ؤن ال جٓل ُْمت اؾدثماعاث الطىضّو نً ما وؿبخه ّ املاصة خؿب   وطلٚ خؿب آزغ ْىاثم مالُت ضٛى الطىضو

ُُت مً حهلُماثيي  1الغابهت ب. ت الْى اٍ الهامت الهُئت الترزُظ للطىاصًٔ الاؾدثماٍع  .لألْو

  بةجمالي ؤضىله نلى شٙل هٓضًت و/ؤو اؾدثماعاث يي ؤؾىاّ  الاخخُافْض ًلجإ مضًغ الطىضّو يي الكغوٍ الاؾخثىاثُت وبىاء نلى جٓضًٍغ الخاص نلى

 (100الىٓض بيؿبت )%

 اع يي الطىضّو وجٙىن مغزطت ًدٔ ملضًغ الطىضّو الاؾدثماع يي ؤي وعْت مالُت مطضعة مً ْبل مضًغ الطىضّو مو ما ًخىأَ مو اؾتراجُجُاث الاؾدثم

لً ًخم  مً َُئت الؿّى املالُت ؤو مً جهاث طاث الهالٓت وبما ال ًخهاعع مو مخؿلباث الثدت ضىاصًٔ الاؾدثماع واللىاثذ الخىُُظًت طاث الهالْت.

  . التي جضاع مً ْبل جضوي لالؾدثماع ع ض ضىاصًٔ الاؾدثمابطا جم الاؾدثماع يي ؤخ بغاَُت ؾىم بصاعةاخدؿاب ع 

  الاظدثماس جشهض ظُاظاث . ب

ّ  ؾُاؾت جغج٘ؼ ت الطىضو ٛ  نلى املداَكت نلى الاؾدثماٍع ّ  ؤضى ل، املضي نلى وجىمُتها الطىضو ٛ  يي الاؾدثماع زالٛ مً الؿٍى  مو جدىاؾب مخهضصة ؤضى

ِ ؤَضاٍ ه وؾبُهخه الْى   املدضصة ومطاَع
ً
ٓا ّ  مضًغ ؾُهمل خُ  ، َظٍ الشغوؽ ولاخٙام َو و نلى الطىضو ِ مدُكت جىَى  مً مخهضصة َئاث نلى الْى

 ٛ ٍى لاضل نلى املداَكت ًدٓٔ بما لاضى ِ اخخُاجاث ًلبي مهخضٛ همى لخدُٓٔ والؿعي املْى ت ؾُاؾاث اجبام زالٛ مً وطلٚ املخجضصة، الْى  اؾدثماٍع

  حًؿي مخىاػهت
ً
ت ؤضىال لت مخىىنت اؾدثماٍع طحرة ؾٍى  .لاجل ْو

 
ً
ّ  اؾتراجُجُاث ولخدُٓٔ ؾبٔ ملا جإؾِؿا ت، الطىضو ّ  مضًغ ؾُهمل الاؾدثماٍع ّ  ؤَضاٍ جدُٓٔ ؾبُل يي آلاجُت الاؾتراجُجُاث جىقُِ نلى الطىضو  :الطىضو

و مدُكت الاؾدثماع يي َئاث ؤضٛى مخىىنت .1 ٍى مً زالٛ جىَى  .خماًت لاضل املْى

حز .2 ل الاؾدثماع نلى التٖر  .لاجل ؾٍى

حز .3 ٛ  نلى التٖر ت ؤوضُٓاث ؤؾىاّ الىٓض و ضىاصًٔ ؤؾىاّ الىٓض ؤو  نىاثض طاث ؤؾهم ٗاهذ ؾىاءً  للضزل املضعة لاضى  يي ٌؿهم بما للضزل مضعة نٓاٍع

ّ  صوعي صزل جدُٓٔ ٍى لاضل وهمى للطىضو ل،  املضي نلى املْى ّ  اخخُاجاث لخلبُت وطلٚ الؿٍى ّ  لطالح صوعٍت هٓضًت نىاثض لخىػَو الطىضو  ضىضو

ها لخىلي (الجهت املؿخُُضة) الىُٓت ِ مطاٍع نلى ضَغ  .الْى

 

حخمل التي املالُت ألاوساقؤظىاق  . ج بُؼ ٌشتري  ؤن ًُ   اظدثماساجه فيها الصىذوق  ٍو
ً
 و غاملُا

ً
 :محلُا

ّ  ؾِؿدثمغ ٛ  َئاث مً مخهضصة ؤهىام يي ؤؾاس ي بشٙل الطىضو  : حشمل والتي املالُت لاوعاّ مجها لاضى

وضىاصًٔ  البىٕى املغزطت مً ماؾؿت الىٓض الهغبي الؿهىصي مولُٙىن الاؾدثماع الىٓض  يي ضُٓاث ؤؾىاّ الىٓض و ضىاصًٔ ؤؾىاّ ؾدثماعالا  -1

 ؤؾىاّ الىٓض املغزطت مً َُئت الؿّى املالُت.

ٗاث ؤو خٙىمُت شبه ؤو  خٙىمُت جهاث مً املطضعة الطٕٙى -2 مً َُئت الؿّى املالُت ؤو   املغزطت بالطٕٙى  الاؾدثماع  ضىاصًٔ ووخضاث ، شغ

 ث الهالْت طاجىكُمُت مً جهاث 
ً
  و مدلُا

ً
ؾِخم الخهامل  ٖماوضىاصًٔ املاشغاث املخضاولت التي حؿدثمغ يي الطٕٙى .   املطىُت والًحر مطىُت ناملُا



 

 

.  الضازلي الخُُٓممو الخُُٓم للطٕٙى الًحر مطىُت نبر  ض ال بدُ ملضًغ الطىضّو %  مً بجمالي 30يي الطىضّو نً  مطىُت الًحر الطٕٙى ًٍؼ

 .الخىػَو الاؾتراجُجي

 مً َُئت الؿّى املالُت ؤو مً جهاث  املغزطتبشٙل مباشغ ؤو نبر حهُحن مضعاء مً الباؾً ؤو نبر ضىاصًٔ الاؾدثماع  واملدلُت الهاملُت لاؾهم -3

  جىكُمُت
ً
 وناملُا

ً
ّ  لاولُت والاٖخخاباثطاث الهالْت مدلُا ت وخٓى املخضاولت التي حؿدثمغ يي لاؾهم.  ًٙىن الاؾدثماع يي  املاشغاث اصًٔوضى لاولٍى

 لاؾهم املدلُت يي الؿّى الغثِس ي واملىاػي.  

ل الخجاعة و ضىاصًٔ الخإجحر الاؾدثماعاث البضًلت -4  وجخػمً الاؾدثماع نبر الطىاصًٔ الخاضت لخمٍى

 ).الخاضت امللُ٘ت ضىاصًٔ -5
ً
  ؤو مدلُا

ً
 (صولُا

ذ( املخضاولت تالهٓاٍع الاؾدثماع ضىاصًٔالهٓاعاث و حشمل  -6 ت الطىاصًٔ ؤو )ٍع  و  للضزل املضعة الهٓاٍع
ً
.مدلُا

ً
 ناملُا

 

 الاظدثماس صىذوق مذة   .4

 جٙىن مضة الطىضّو يحر مدضصة.

 

  الاظدثماسحذود /كُىد .5

ّ -ًلتزم مضًغ الطىضّو  (ؤ    بما ًإحي: -زالٛ بصاعجه للطىضو

  ُُتالاؾدثماع و الىاعصة يي الثدت ضىاصًٔ الُٓىص والحضوص ت الْى  طاث الهالْت.لاهكمت واللىاثذ والخهلُماث و حهلُماث الترزُظ للطىاصًٔ الاؾدثماٍع

 .  املهاًحر والػىابـ الشغنُت للطىضّو

 .  ْغاعاث مجلـ بصاعة الطىضّو

مباشغ ؤو مً  الشغوؽ ولاخٙام بشٙل  ( مً َظٍ 3ًدٔ للطىضّو الاؾدثماع يي لاضٛى املىضحت يي جضٛو جىػَهاث الاؾدثماع الىاعص يي الُٓغة ) (ب 

 ٛ ت حؿدثمغ بشٙل ؤؾاس ي يي جلٚ لاضى ٖما ًدٔ ملضًغ ، الشغنُت الهُئتنلى ؤن جٙىن جلٚ الطىاصًٔ مخىآَت مو غىابـ ، زالٛ ضىاصًٔ اؾدثماٍع

ت. ثجُجُااؾتراالطىضّو الاؾدثماع يي ؤي وعْت مالُت مطضعة مً مضًغ الطىضّو ؤو مً ؤي مً جابهُه بما ًخىأَ مو   الطىضّو الاؾدثماٍع

 لً ٌؿدثمغ الطىضّو ؤضىله يي املشخٓاث املالُت. (ج 

 

 الاظدثماس غلى والحذود اللُىدالعىق املالُت بشإن   َُئت غليها جىافم إغفاءاث

ُي جمذ  ؿت ؤن ًىدطغ َظا إلانُاء يي مً املىآَت نلى بنُاء ضىضّو الىُٓت الْى الُٓغة )ػ( مً املاصة لاعبهحن مً الثدت ضىاصًٔ الاؾدثماع شٍغ

ّ اؾدثماع ؤضٛى وؤمىاٛ  ّ يي ضىاصًٔ الاؾدثماع الخاضت، وؤال جخجاوػ اؾدثماعاث ؤي مً  الطىضو مً ضايي ُْمت ؤضٛى ؤي  %25ما وؿبخه  الطىضو



 

 

ّ لى بنُاء مجها يي ضىاصًٔ الاؾدثماع الخاضت، واملىآَت ن مً مخؿلباث الُٓغة )ؽ( مً املاصة الحاصًت ولاعبهحن مً الثدت ضىاصًٔ  الطىضو

 .الاؾدثماع

 

 الػملت  .6

اٛ الؿهىصي.  ل نملت الضَو بلى نملت و نملت الطىضّو هي الٍغ ، ًٓىم مضًغ الطىضّو بخدٍى بطا جم صَو مٓابل بهؼ الىخضاث بهملت يحر نملت الطىضّو

 .  ٍلتزم املؿدثمغون بضَو عؾىم ضٍغ الهملت، بن وجضث.و الطىضّو بؿهغ الطٍغ الؿاثض يي الؿّى

 

 وألاحػاب والػمىالث الخذماث ملابل .7

 ؤصٌى الصىذوق  امللخطػت مًاملذفىغاث  (ؤ 

 :إلاداسة بؤحػا -1

ٛ  ُْمت ضايي مً% 0.6 ّ  ؤضى م ًىم ٗل نىض جدؿب الطىضو ٛ  مً وحؿخٓؿو جٍٓى ّ  ؤضى  عؾىم اخدؿاب ًخم لً. مالُت ؾىت ٗل جهاًت نىض وجضَو الطىضو

 .لالؾدثماع جضوي  ْبل مً جضاع التي الاؾدثماع ضىاصًٔ ؤخض يي الاؾدثماع جم بطا بغاَُت  بصاعة

 سظىم الحفظ: -2

ّ  ًضَو ٛ  ُْمت ضايي مً% 0.02 مٓضاع الحُل ألمحن الطىضو ّ  ؤضى م نملُت ٗل نىض جدؿب ؾىىي  بشٙل الطىضو ٛ  مً وحؿخٓؿو جٍٓى ّ  ؤضى  .الطىضو

ّ  ًضَو ٙي صوالع 47 بُٓمت حهامالث عؾىم الطىضو  .مهاملت لٙل ؤنلى ٖدض ؤمٍغ

 ؤحػاب املحاظب اللاهىوي: -3

ّ  ًضَو   الٓاهىوي املداؾب بلى الطىضو
ً
ت ؤحهابا اٛ 32,250 بُٓمت ؾىٍى م نملُت ٗل نىض جدؿب ٍع  .ؾىىي  بشٙل وجضَو جٍٓى

 :الرقابية الرسوم -4

اٛ 7500 م ًىم ٗل جدؿب املالُت الؿىت نً ٍع   وحؿخٓؿو جٍٓى
ً
ا ى. ؾىٍى ّ  لهُئت ًضَو زابذ مبلٌ َو  ًىمي بشٙل جدؿب ؾىىي  ؤؾاؽ نلى املالُت الؿى

 
ً
 .الهام جهاًت يي جضَو و جغاٖمُا

 :الاشتران سظىم -5

ّ  وخضاث يي اشترإ عؾىم جىجض ال  .الطىضو

 ميافأث مجلغ إداسة الصىذوق: -6



 

 

ت اجخماناث جىهٓض   اجخمانحن نً ًٓل ال بما إلاصاعة مجلـ ألنػاء ؾىٍى
ً
ا ضَو ؾىٍى اٛ 2,000 بُٓمت مٙاَإةالطىضّو  ٍو  ؤْص ى وبدض   جلؿت، ٗل نً ٍع

اٛ 30,000 لتزملٙل نػى مجلـ بصاعة مؿخٓل.  الؿىت يي ٍع ّ  ٍو ِ املهٓىلت لازغي املخ٘بضة مً ْبل ب الطىضو ِ الؿُغ واملطاٍع  بصاعة مجلـ ؤنػاءمطاٍع

 ّ ّ  همَُما ًخهلٔ بالتزامات الطىضو اٛ 50,000 ؤْص ى وبدض ،ججاٍ الطىضو  .الؿىت ييؾهىصي  ٍع

 اليشش:  سظىم -7

غ إلاَطاح ًسظ َُما ّ  مضًغ ًلتزم الىخضاث ملالٙي الؿىىي  والخٍٓغ و  وشغ عؾم بخدطُل الطىضو غ الضوعٍت نلى مْى ٛ الؿّى املالُت الؿهىصًت )الخٓاٍع  (جضاو

ّ  مً ت. 5,000 بُٓمت الطىضو سطم عؾم اليشغ بطىعة ؾىٍى م ٍو  يي ٗل ًىم جٍٓى

 ؤحػاب الهُئت الػامت لألوكاف: -8

اٍ الهامت للهُئت ّ  مضًغ نلى مالي مٓابل َغع لألْو ّ  نلى الاشغايي صوعَا مٓابل الطىضو اٍ خؿب ًخم  الطىضو  ماجدضًضَا مً ْبل الهُئت الهامت لألْو

ُُت مً  حهلُماث نلُه جىظ ت الْى اٍ الهامت الهُئتالترزُظ للطىاصًٔ الاؾدثماٍع  يي املاصة الثالثت َٓغة )ر(.  لألْو

بت -9  :الظٍش

بت اؾخٓؿام ًخم ؾٍى ِ الغؾىم نلى املػاَت الُٓمت غٍغ بت جسػو التي واملطاٍع  .املػاَت الُٓمت لػٍغ

 الخػامل:  سظم -10

ّ  ًخدمل ّ  ًٓىم ضُٓت لٙل جدؿب ،الاؾدثماعاث وبُو شغاء هدُجت ًخ٘بضَا التي الىؾاؾت ونمىالث املهامالث جٙالُِ جمُو الطىضو  بدىُُظَا الطىضو

ت اليؿبت يي الطُٓت ُْمت بجمالي بػغب وطلٚ مؿخٓل بشٙل  .الهملُت لخٙلُت املئٍى

 .بالؿىت الخهامالث وعْم حجم ؤؾاؽ نلى جسخلِ الغؾىم

 املصاٍسف ألاخشي: -11

لتزم الطىضّو بضَو مٓابل ؤي زضماث جخهلٔ بإي ؾٍغ زال  َُما ًخهلٔ بسضماث لًضَو ا طىضّو جمُو املطغوَاث والخٙالُِ الىاججت نً ؤوشؿخه. ٍو

جخجاوػ املطاٍعِ  ال  بإن بالخٙلُت الُهلُت إلاصاعة والخىكُم والدشًُل املٓضمت بلى الطىضّو )ومجها نلى ؾبُل املثاٛ ال الحطغ هُٓاث املؿدشاع الٓاهىوي(

خم زطم الىُٓاث الُهلُت َٓـ. 0.3 تلازغي  وؿب ت، ٍو شاع بلى ؤن الىُٓاث املظٗىعة ؤنالٍ هي جٓضًٍغ % مً ضايي ُْمت ؤضٛى الطىضّو بشٙل ؾىىي  َو

. غ الؿىىي للطىضّو ظٖغ الىُٓاث الُهلُت يي الخٍٓغ
ُ
 نلى ؤن ج

ؼ ونضم  ٗاث الخابهت والهماٛ الخابهحن ًلتزم الطىضّو بخهٍى ً والشغ الء واملؿدشاٍع ً واملىقُحن والٖى مؿالبت مضًغ الطىضّو وؤنػاء مجلـ بصاعجه واملضًٍغ

ت ا والالتزاماثللطىضّو مً جمُو املؿالباث  ِ، بما يي طلٚ لاخٙام الٓػاثُت والىُٓاث الٓاهىهُت واملبالٌ املضَىنت للتراَو والدؿٍى لتي والخٙالُِ واملطاٍع

ؿت ُْام مضًغ الطىضّو بىاجباجه بدؿً  ، شٍغ وؤصاثه لهمله بما ًدٓٔ مطلحت الطىضّو  هُت،ْض ًخکبضوجها هدُجت لألنماٛ التي ًٓىمىن بھا باؾم الطىضّو

 جؿُم ؤو  اخخُاٛ.  بةَماٛؤي اتهام  بزباث ًخمالُػلى، وؾاملا لم 

لت حعاب امللابل: نالاشترا بشظىم ًخػلم فُما فشطها ًجىص  التي الصفلاث ملابل ( ب  التي ًذفػها املشترهىن )الىاكفىن( وطٍش



 

 

 ال جىجض عؾىم اشترإ.

 :الصىذوق  مذًش ًبرمها خاصت غمىلت ؤي ( ج

. ،جسػو ؤي نمىلت زاضت ًبرمها مضًغ الطىضّو لالثدت لاشخاص املغزظ لهم غ الطىضّو  وؾِخم إلاَطاح نجها يي جهاًت الؿىت املالُت للطىضّو يي جٓاٍع

م و  .8  الدعػيرالخلٍى

 ملا وسد في امللحم سكم )ؤًخم جحذًذ صافي كُمت  (ؤ 
ً
 ؤظاط ما ًإحي: ورلً غلى( مً الئحت صىادًم الاظدثماس 6صٌى الصىذوق بشيل غام وفلا

 بلى آزغ   .1
ً
ــا اؾدىاصا ت ؾــىاء ضىاصًــٔ ؤؾــهم ؤو ضىاصًــٔ ؤؾــىاّ هٓــض ؤو يحَر ٍــم وخــضاث الطىاصًــٔ الاؾــدثماٍع ؾهغ وخضة مهلً للطىضّو املؿدثمغ ًخــم جٓى

ُــىم. ،َُه  لهــا ؤي ؤعبــاح مىػنــت ؤو مؿــخدٓت بجهاًــت طلــٚ ال
ً
 مػاَا

ض ٌهخمض مضًغ الطىضّو نلى هكم مىزّى َحها َُما ًخهلٔ بخدضًض الٓؿم ولاؾهاع  و ؤؾهاع الطٍغ .2 م نلى هىم لاضل، ْو ٓت الخٍٓى  حهخمض ؾٍغ

ملخ آلاجُت املباصت اجبام ًجب .3 ٛ  ٍٓى ّ  ؤضى  :الطىضو

ٛ  ٗاهذ بطا .ؤ    لاضى
ً
ّ  ؤي يي مخضاولت ؤو مضعجت مالُت ؤوعاْا  يي جمذ ضُٓت آزغ ؾهغ َِؿخسضم آلي، حؿهحر هكام نلى ؤو مىكمت مالُت ؤوعاّ ؾى

ّ  طلٚ  .الىكام ؤو الؿى

مها َُيبغي مهلٓت، املالُت لاوعاّ ٗاهذ بطا .ب    جٍٓى
ً
ٓها  ْض املالُت لاوعاّ َظٍ ُْمت ؤن نلى ْاؾو صلُل َىإ ٗان بطا بال الخهلُٔ، ْبل ؾهغ آلزغ َو

 .املهلٔ الؿهغ نً اهسُػذ

ؿخسضم املضعجت، يحر الطٕٙى بٛ باليؿبت .ج 
ُ
ت الُٓمت ح  .املتراٖمت لاعباح ؤو الُىاثض بلى باإلغاَت الضَتًر

ّ  ؤّي  يي املخضاولت ؤو املضعجت طٕٙىال بلى باليؿبت .د  ّ  جلٚ قغوٍ حؿمذ ال ولً٘ آلي، حؿهحر هكام نلى ؤو مىكمت مالُت ؤوعاّ ؾى  طلٚ ؤو الؿى

م الىكام ٔ الطٕٙى  بخٍٓى م َُجىػ  ، ؤنالٍ بلحها املشاع ؤ( ) الُغنُت الُٓغة يي وعص مها َو ٔ الطٕٙى جلٚ جٍٓى  )ج( الُغنُت الُٓغة يي وعص ما َو

ؿت ّ  وؤخٙام شغوؽ يي طلٚ نً إلاَطاح ًخم ؤن شٍغ  .املهلىماث ومظٖغة الطىضو

مها خؿب ل الخاضت  طىاصًٔالؾِخم الاؾدثماع يي  لالؾدثماعاث البضًلتباليؿبت  .ٌ  ل الخجاعة و ضىاصًٔ الخإجحر و ؾِخم جٍٓى  ُْمت ضايي آزغخمٍى

 ٛ  وخضة لٙل ميشىع  ؤضى

م ؤضٛى الطىاصًٔ خؿب طىاصًٔ اباليؿبت ل .و  ٛ  ُْمت ضايي آزغمللُ٘ت الخاضت، ؾِخم جٍٓى  .وخضة لٙل ميشىع  ؤضى

ٛ  ُْمت ضايي آزغ الاؾدثماع، ضىاصًٔ بلى باليؿبت .ص   .وخضة لٙل ميشىع  ؤضى

 .املتراٖمت لاعباح/الُىاثض بلى باإلغاَت الالُت الُٓمت ،ضُٓاث ؤؾىاّ الىٓض بلى باليؿبت .ح 

ّ  مضًغ ًدضصَا التي الهاصلت الُٓمت آزغ، اؾدثماع ؤي .ط  ّ  نلى بىاءً  الطىضو  ْبل مً مجها الخدٓٔ وبهض .الحُل ؤمحن نلحها ًىأَ التي والٓىانض الؿغ

 ّ للطىضو  الٓاهىوي املداؾب

ٛ  ُْمت ضايي .4 ٛ  بجمالي( وخضة لٙل لاضى م وقي الٓاثمت الىخضاث نضص/ )املتراٖمت املطغوَاث - املؿخدٓاث - لاضى  .الخٍٓى



 

 

 

ا  (ب  م وجىشاَس  غذد هلاط الخلٍى

م ؾِخم ٛ  جٍٓى ّ  ؤضى   جخجاوػ  ال مضة زالٛ الطىضو
ً
  ًىما

ً
م وخضاث الطىضّو بجهاًت آزغ  ،ونلُه. الؿلباث لخٓضًم الجهاجي املىنض بهض واخضا َةهه ؾِخم جٍٓى

  4الؿانت الازىحن والخمِـ( ) ؾبىملا  يي مغجحنهمل الًىم 
ً
اع نطغا ُذ مضًىت الٍغ م نؿلت عؾمُت(. )بخْى م  يي خاٛ ضاصٍ ًىم الخٍٓى ؾِخم جٍٓى

م  .لاضٛى يي الُىم الالخٔ لُىم الخٍٓى

م ؤو جحذًذ ألاظػاسإلاحشاءاث الىاحب اجخارَا  (ج   في حاٌ الخطإ في الخلٍى

ل زاؾــئ، َؿــُٓىم مضًــغ ال -1 ل زاؾــئ ؤو خؿــاب ؾــهغ وخــضة بشـٙـ ــم ؤضــل مــً ؤضــٛى الطىــضّو الهــام بشـٙـ ُــٔ طلــٚ.َــي خــاٛ جٍٓى  طىــضّو بخىز

ــم ؤو الدؿــهحر بِخم ؾ -2  نــً ؤي زؿــإ َــي الخٍٓى
ً
ــو  ؾــهغ الىخضةؤو ؤٖثــغ مــً  %0.50ٌشــٙل مــا وؿــبخه بالى الهُئت َىعا  َــي املْى

ً
وإلاَطاح نً طلٚ َىعا

ــو إلال٘تروهــي للؿــّى  غ إلال٘تروهــي ملضًــغ الطىــضّو واملْى ّ الطىضّو الهام التي ٌهضَا  ويي جٓاٍع  للماصة ) مضًغ الطىضو
ً
ٓا ( مً الثدت ضىاصًٔ 71َو

 الاؾدثماع.

اٍإلاَطاح  -3  للماصة ) للهُئت الهامت لألْو
ً
ٓا ــغ املٓضمــت للهُئــت املؿلىبــت َو ؤزؿــاء  الاؾــدثماع بجمُــو( مً الثدــت ضىاصًــٔ 72ؾــِخم إلاَطــاح َــي الخٓاٍع

ــم والدؿــهحر.  الخٍٓى

لت حعاب ظػش الىحذة  (د   وصف طٍش

 زــم الثابخــت لاضــٛى للطىــضّو املسطــىم مجهــا الغؾــىم واملطغوَاثنلــى ضاَــي ُْمــت بىاًء  ؾهغ الىخضةًخــم خؿــاب 
ً
نلــى ضاَــي بىاًء  الغؾــىم املخًُــغة ؤوال

ــم املدــضصْ ، وطلــٚ َــي ًــىم الخٍٓى ــٔ املهاصلــت آلاجُــت: ؾبىميي لا مغجحن همــل البأزــغ ًــىم  ُمــت ؤضــٛى الطىــضّو  َو

 -ومطغوَــاث نلــى الطىــضّو مؿــخدٓت ويُــغ مضَىنــت بمــا َــي طلــٚ ؤي التزامــاث وؤي عؾــىم-ـت ؤضــٛى الطىــضّو بهــض خؿــم بجمالــي الخطــىم بجمالــي ُْمـ

 ّ ــم طي الهالْــت. مٓؿــىمت نلــى بجمالــي نــضص وخــضاث الطىــضو م ضايي ْ الٓاثمــت َــي ًــىم الخٍٓى خم جٍٓى اٛ الؿهىصي.ٍو  ُمت ؤضٛى الطىضّو بالٍغ

 ( ميان ووكذ وشش ظػش الىحذةٌ

ــم ؾبىميي لا مغجحن ًخــم وشــغ ؾــهغ الىخــضة    10يي الؿانت  َــي ًــىم الهمــل الخالــي لُــىم الخٍٓى
ً
ًــغ الطىــضّو    ضباخا ــو إلال٘تروهــي ملض وطلــٚ مــً زــالٛ املْى

) ــو الؿــّى املالُــت الؿــهىصًت )جــضاٛو  .ومْى



 

 

 الخػامالث .9

اع( مً ًىم 10ْبل الؿانت  َــى الاشــترإ ؾلبــاث لخٓضًــم الجهاثــي املىنــض ُذ مضًىت الٍغ  )بخْى
ً
جىُُظ ؾلباث الخهامل )الازىحن والخمِـ(، خُ  ؾِخم ضباخا

ًــم بشــغؽ الاشترإ املؿخلمت ْبل املىنض الجهاجي يي جهاًت ًىم الخهامل طي الهالْت،   الاشترإ ؾلب جٓض
ً
الؿانت  بهــض الاشــترإ ؾلــب حؿــلم خــاٛ ويي .م٘خمال

ّ  ُهــتؾب نلــى بىاءً . الخالــي الخهامــل ًــىم َــي ٖؿلــب جىُُظٍ َؿــِخم الهاشغة مً ًىم الخهامل ــت، الىخــضاث ٖــىن  َــي املخمثلــت الطىــضو َى  نلــى ًخهــظع َةهــه مْى

ّ  مضًــغ حن مــً اؾــترصاص ؾلــب ؤي جلبُــت الطىــضو  (.الىاُُْــً) املشــتٖر

 

 الاشتران إحشاءاث ( ؤ

اٛ ؾهىصي، 1000الحــض لاصهــى لالشــترإ َــي الطىــضّو َــى مبلــٌ ؤلــِ ) .1 اٛ ؾهىصي.100والحــض لاصوى ألي اشــترإ بغايي َــى مبلــٌ ماثــت )( ٍع   ( ٍع

ُــو همــىطج   .2 َــي الاشــترإ َــي وخــضاث الطىــضّو حهبئــت وجْى ُــو ” ؾلــب الاشــترإ“ًخهُــً نلــى املشــتٕر )الىاْــِ( الغايــب  الشغوؽ بغاَــت بلــى جْى

ّ  ولاخٙام اب الخاضــت باالشــترإ َــي الطىــضو ل إلاَع وحؿــلُمها بلــى  و الُٓام بجمُو بجغاءاث انٍغ نمُلٚ والتي حشمل بجغاءاث يؿُل لامىاٛ و جمٍى

ـىم نمــل، ٖمــا ًم٘ــً للمشــتٕر )الىاْــِ( مضًــغ الطىــضّو مــو بًــضام مبالــٌ الاشــترإ َــي خؿــاب الطىــضّو باململ٘ــت الهغبُــت الؿــهىصًت وطلــٚ َــي ؤي ًـ

و ؤو بعؾــالها مــً زــالٛ الٓىــىاث  ــض الؿــَغ ًــض الهــاصي ؤو البًر ٍــٔ البر اة نــً ؾغ ولـًـ ً٘ــىن .،إلال٘تروهُــت املغزــظ بهــاحؿــلُم همــاطج الاشــترإ املؿــخَى

حن )الىاُُْــً( زُــاع اؾــترصاص ال ُُت.للمشــٖغ ، بد٘ــم زطىضُــت الطىــضّو وؾبُهخــه الْى  ىخــضاث مــً الطىــضّو

 : ؤكص ى فترة صمىُت جفصل بين الاشتران والاظدثماس في الصىذوق  (ب 

م  ؾدخم ــم. َــي خــاٛ حؿــلم الؿلب ًىم الخٍٓى ًــىم الخٍٓى ــش   مــً ًــىم الخهامــل الــظي ًلــي جاٍع
ً
ت يي الطىضّو انخباعا ْبل الؿانت الغابهت مؿاًء املشاٖع

 يي ًىم الخهامل الخالي
ً
ًــىم الخهامــل  ،ًطبذ الؿلب هاَظا  َــي 

ً
هض هاَظا ٌُ م َةن الؿلب  ويي خاٛ حؿلم الؿلب بهض الؿانت الغابهت مؿاًء مً ًىم الخٍٓى

 الالخــٔ لُىم الخهامل الخالي.

ــىم الخهامــل  ُــً ًــىم الاشــترإ ٍو خالُخــغة الخــي ب ٗاث مْا  ؾــِخم اؾــدثماع مبالــٌ الاشــترا
ً
يي املغابداث ْطُــغة لاجــل وضُٓــاث ؾــّى الىٓــض، واملبرمــت مــو  ا

ابُــت ممازلــت للماؾؿــت زــاعج اململ٘ــت بلــى خُــً ًــىم الخهامــل، وب بلــى بجمالــي املبالـٌـ غاَــت ؤعباخهــا ؾــٍغ زاغــو لخىكُــم ماؾؿــت الىٓــض ؤو لهُئــت ْع

ــِ. ــت املجمهــت لطالــذ الْى َى  املْى

 :كُىد غلى الخػامل في وحذاث الصىذوق  (ج 

حن )الىاُْحن(.  ؾِخهظع نلى مضًغ الطىضّو جلبُت ؤي ؾلب اؾترصاص مً املشتٖر

ػلم الحاالث التي ًؤحل مػها الخػامل في الىحذاث (د  ٌُ  وإلاحشاءاث املخبػت في جلً الحاالث، ؤو 

ّ  وخــضاث َــي الخهامــل بخهلُــٔ ًخهلــٔ َُمــا  الاؾدثماع ضىاصًٔ الثدت مً( 62) باملــاصة الالخــؼام ـِخمؾـ و ًجب نلى مضًغ الطىضّو حهلُٔ الاشترإ ؤو  الطىــضو

ّ  مضًغ ؤن ٖمــا ،اؾترصاص الىخضاث بطا ؾلبذ الهُئت طلٚ  ــؼ َــي بالحــٔ ًدخُــل الطىضو ّ  َــي مشــتٕر ؤي اشــترإ ؾلــب َع   يي الحاالث الخالُت:  الطىــضو



 

 

ّ  مضًغ عؤي بطا ٛ  بشٙل الطىضو  .مالٙي الىخضاث مطالح ًدٓٔ الخهلُٔ ؤن مهٓى

3. ٔ
َّ
اليؿبت بلى الخهامل يي الؿّى الغثِؿت التي ًخم الخهامل يي لاوعاّ املالُت او لاضٛى لازغي التي ًمل٘ها الطىضّو الهام، بما بشٙل نام و بما ب بطا ُنل

ت لطايي ُْمت ؤضٛى الطىضّو الهام.  ٍغ   ؤضٛى الطىضّو التي ًغي مضًغ الطىضّو بشٙل مهٓٛى ؤجها جَى

 للُٓغة  .4
ً
ٓا  : 2ًجب نلى مضًغ الطىضّو اجساط إلاجغاءاث الخالُت يي خالت ؤي حهلُٔ ًُغغه مضًغ الطىضّو َو

ت واملبرعة مو مغاناة مطالح مالٙي الىخضاثالخإٖض مً نضم اؾخمغاع ؤي حهلُٔ بال للمضة الػ -  غوٍع

 ل خٛى طلٚ بطىعة مىخكمت. الخهلُٔ بطىعة مىخكمت والدشاوع مو مجلـ بصاعة الطىضّو وؤمحن الحُ مغاجهت -

ٓت  ومالٙي الىخضاثبشهاع الهُئت  -  بإي حهلُٔ مو جىغُذ ؤؾباب الخهلُٔ، وبشهاع الهُئت والجهت املؿخُُضة َىع اهتهاء الخهلُٔ بالؿٍغ
ً
َىعا

و إلال٘تر و إلال٘ترووي ملضًغ الطىضّو واملْى . هُؿها املؿخسضمت يي إلاشهاع نً الخهلُٔ والاَطاح نً طلٚ يي املْى  ووي للؿّى

و الخهلُٔ بطا عؤث ؤن طلٚ ًدٓٔ  .5  مالٙي الىخضاث. مطالحللهُئت ضالخُت َع

 اخخُاس طلباث الاظترداد التي ظخؤحلًخم إلاحشاءاث التي بملخظاَا  (ٌ 

ًــغ الطىــضّو جلبُــت ؤي ؾلــب اؾــ بىاءً  ــت، َةهــه ًخهــظع نلــى مض َى ٖــىن الىخــضاث مْى حن نلــى ؾبُهــت الطىــضّو املخمثلــت َــي  ترصاص مــً املشــتٖر

 )الىاُُْــً(.

ً (و   هلل ملىُت الىحذاث إلى مشترهين آخٍش

حن )الىاُُْــً(، َةهــه ؾــِخهظع نلــى مضًــغ الطىــضّو جلبُــت نلــى ؾبُهــت الطىــضّو املخمثلــت َــي ٖــىن الىخـ بىاءً  ــت للمشــتٖر ــت ولِؿــذ مملٖى َى ـضاث مْى

ــً. حن آزٍغ  ؤي ؾلــب لىٓــل ملُ٘ــت الىخــضاث بلــى مشــتٖر

 اشتران مذًش الصىذوق في وحذاث الصىذوق  (ص 

.  لً ٌشتٕر مضًغ الطىضّو يي وخضاث الطىضّو

خ املحذد و  (ح   املىاغُذ النهائُت لخلذًم طلباث الاشتران في ؤي ًىم حػاملالخاٍس

م10ْبل الؿانت املىنــض الجهاثــي لخٓضًــم ؾلبــاث الاشــترإ  اع( مً ًىم الخٍٓى ُذ مضًىت الٍغ  )بخْى
ً
   ضباخا

ً
ًــم ؾلب الاشترإ م٘خمال ويي ، بشــغؽ جٓض

 ــل الــظي ٌؿــبٔ ًــىم الخهامــل َؿــِخم مهاملخــه ٖؿلــب َــي ًــىم الخهامــل الخالــي.خــاٛ حؿــلم ؾلــب الاشــترإ بهــض جهاًــت ًــىم الهم

 إحشاءاث جلذًم الطلباث الخاصت باالشتران في الىحذاث (ط 

ُــو همــىطج الاشــتر    إًخهُــً نلــى املشــتٕر )الىاْــِ( الغايــب َــي الاشــترإ َــي وخــضاث الطىــضّو حهبئــت وجْى
ً
ُــو َــظٍ الشــغوؽ  بغاَــت بلــى جْى

ًــضام مبالــٌ الاشــترإ َــي خؿــاب  الطىــضّو لــضي البىــٚ املدلــي ولاخــٙام الخاضــت باالشــترإ َــي الطىــضّو وحؿــلُمها بلــى مضًــغ الطىــضّو مــو ب

ُــت الؿــهىصًت وطلــٚ َــي ؤي ًــىم نمــل، مــو بلؼ  ت باململ٘ــت الهغب ــت الىؾىُــت الؿــاٍع حن )الىاُُْــً( لاَــغاص لبؿاْــت بزبــاث الهٍى امُــت ببــغاػ املشــتٖر

ُمــا ًخهلـٔـ باملشــتٕر )الىاْـ ت )للمُٓمُــً(. َو ـِ( الانخبــاعي، ًخهُــً نلُــه )للؿــهىصًحن( والبؿاْــت الىؾىُت/الجــىاػ )للخلُجُُــً( وإلاْامــت الؿــاٍع



 

 

ت/املاؾؿــت باإلغاَــت بلــى وؿــست مــً الؿــجل الخجــاعي، ٖمــا ًم٘ــً للمشــتٕر )الىاْــِ( حجٓض ؿــلُم همــاطج الاشــترإ ًــم زؿــاب مهخمــض مــً الشٖغ

و ؤو بعؾــالها مــً زــالٛ الٓىــىاث إلال٘تر ــض الؿــَغ ــض الهــاصي ؤو البًر ــٔ البًر اة نــً ؾٍغ  .وهُــت املغزــظ بهــااملؿــخَى

ُُت. ، بد٘ــم زطىضُــت الطىــضّو وؾبُهخــه الْى حن )الىاُُْــً( زُــاع اؾــترصاص الىخــضاث مــً الطىــضّو ٘ــىن للمشــٖغ  ولــً ً

 اظتردادَا: ــا ؤو الحــذ ألادهــى لػــذد ؤو كُمــت الىحــذاث الخــي ًجــب غلــى املشــترن بالىحــذاث الاشــتران فيهــا ؤو هلله (ي 

اٛ ؾهىصي.100والحــض لاصوى ألي اشــترإ بغايي َــى مبلــٌ ماثــت ) ،ٍاٛ ؾهىصيع ( 1000الحــض لاصهــى لالشــترإ َــي الطىــضّو َــى مبلــٌ ؤلــِ )  ( ٍع

ًــغ الطىــضّو جلبُــت ؤي ؾلــب اؾــ بىاءً  ــت، َةهــه ًخهــظع نلــى مض َى َــي ٖــىن الىخــضاث مْى مــً  ؤو هٓل وخضاث ترصاصنلــى ؾبُهــت الطىــضّو املخمثلــت 

حن  )الىاُُْــً(. املشــتٖر

ظمان حشاءاث الخصحُحُت الالصمت لالا الحذ ؤدوى للمبلغ الزي ًىىي مذًش الصىذوق حمػه، ومذي جإثير غذم الىصٌى لزلً الحذ، و (ن 

اٌ ظػىدي هحذ ؤدوى لصافي كُمت ؤصٌى الصىذوق  10اظدُفاء مخطلب   مالًين ٍس

 .الصىذوق  كُمت لصافي ؤدوى هحذ مالًين 10 مخطلب اظدُفاء لظمان الالصمت الخصحُحُت إلاحشاءاث

م )ص/ باإلشاعة ش 1/6/561/17بلى حهمُم َُئت الؿّى املالُت ْع م، بشإن بنُاء الطىاصًٔ الهامت مً 01/02/2017َـ املىأَ 4/5/1438( وجاٍع

 آلاحي: 14/11/2018َـ املىأَ 3/6/1440بهؼ مخؿلباث الثدت ضىاصًٔ الاؾدثماع، َٓض ؤضضع مجلـ َُئت الؿّى املالُت ْغاٍع يي 
ً
 م مخػمىا

ضًغي الطىاصًٔ الهامت مً الالتزام بمخؿلباث الُٓغة )ص( مً املاصة الؿابهت والثالزحن والُٓغجحن )ٌ(و )و( مً املاصة الؿاصؾت جمضًض بنُاء م - ؤ

ش   .31/12/2020والؿخحن مً الثدت ضىاصًٔ الاؾدثماع وطلٚ ختى جاٍع

الخاؾهت والخمؿحن مً الثدت ضىاصًٔ الاؾدثماع، بدُ  جمضًض بنُاء مضًغي الطىاصًٔ الهامت مً الالتزام بمخؿلباث الُٓغة )َـ( مً املاصة  - ب

ً يي الطىاصًٔ  10ًجى جدضًض خض ؤصوى ؤْل مً  ٗاث املؿدثمٍغ اٛ ؤو ما ٌهاصلها ملا ًيبغي جمهه زالٛ مضة الؿغح لاولي مً اشترا مالًحن ٍع

ش   م. 31/12/2020الهامت وطلٚ ختى جاٍع

ى غمان اؾدُُاء  وؾِخم ؤزظ حههض نلى الٓضعة لجمو الحض لاصوى)الجهت املؿخُُضة( ؾِخم اؾدُُاء الحض لاصوى مً ْبل ضىضّو الىُٓت   10َو

 ٛ ( يي  1. ؤاملاصة الغابهت  . خؿبمالًحن ٖدض ؤصوى لطايي ُْمت لاضى ت  حهلُماث)الحض لاصوى لخإؾِـ الطىضّو الترزُظ للطىاصًٔ الاؾدثماٍع

ُُت مً  اٍ الهامت الهُئتالْى  .لألْو

 

 الخىصَؼظُاظت  .10

 ظُاظت جىصَؼ دخل ألاسباح  (ؤ 

ّ  ؾُىػم ت هٓضًت نىاثض الطىضو ِ يلت)مً ضايي لاعباح  %50 بيؿبت ؾىٍى ّ  بصاعة مجلـ ؾُدضص و،  ضىضّو الىُٓت لطالح( الْى  وؿبت الطىضو

ها وآلُت الخىػَهاث   ضَغ
ً
ها ٖما جغاٍ مىاؾبا ل لامىاٛ للجهت املؿخُُضة و جطَغ دٔ ،نبر جدٍى ّ  بصاعة ملجلـ ٍو ِ يلت مً ء جؼ جسطُظ الطىضو  الْى



 

 

ٍى لاضل لىماءاملخبٓي  ّ  بصاعة ملجلـ ؤًػا ًدٔ. املْى  يلت مً الىٓضًت الخىػَهاث ٗاهذ بطا للخىػَهاث املدضصة اليؿبت يي الىكغ بناصة الطىضو

ِ ت للطىاصًٔ الترزُظ حهلُماث مو ًخهاعع ال بما, املؿخُُضة الجهت خاجت نً َاثػت الْى ُُت الاؾدثماٍع والثدت ضىاصًٔ الاؾدثماع واللىاثذ  الْى

 .باململ٘ت الهغبُت الؿهىصًت واللىاثذ طاث الهالْت تالخىكُمُ

خ الخىصَؼ:  (ب   جاٍس

ِ يلت) ضايي لاعباح مً (50)%وؿبت جىػَو ؾِخم ا جم التي (الْى ّ  بصاعة مجلـ مً بْغاَع  .ؾىىي  بشٙل   ضىضّو الىُٓت لطالح الطىضو

 هُفُت دفؼ الخىصَػاث:  (ج 

لت لاجل  الاؾدثماعي بن الهضٍ  حر نىاثض ؾٍى جىػ جدضًض . لطىضّو الىُٓتللطىضّو َى جَى ٍِو ت لخىػَو نلى مطاٍع الْى جدضص مً ْبل  وؿبت ؾىٍى

 ّ  .مجلـ بصاعة الطىضو

 

ش ملاليي الىحذاث .11  :سفؼ الخلاٍس

ُــت وبجاختهــا 70)الٓىاثــم املالُــت املغاجهــت للطىــضّو وطلــٚ زالٛ مضة ال جخجاوػ ًخم جٓضًم  . ؤ ٍــغ لاول ــغ، وؾــِخم بنــضاص الخٓاع  مــً جهاًــت َخــغة الخٍٓغ
ً
( ًىما

م )35للجمهــىع زــالٛ )  للماصة ْع
ً
غ ووَٓا  مً جهاًت َترة الخٍٓغ

ً
ْــِ املالــي لألضــل  ( مً الثدت ضىاصًٔ الاؾدثماع.71( ًىما ــغ ًبُـًـ املى ٖمــا ًخــم بعؾــاٛ جٍٓغ

، ونــضص الىخــضاث املشــتٕر بهــا وضاَــي ُْمــت لاضــٛى 15املشتٕر زالٛ ) مً  ــٍى )لامــىاٛ املشــتٕر بهــا(املْى  مً ٗل اشترإ َــي وخــضاث الطىــضّو
ً
( ًىما

 للىخــضة بجهاًــت َــظٍ الُخــغة )نىــض ًــىم الخهامــل(، 

غ الطىضّو يي  . ب و مضًغ الطؾِخم بجاخت جٓاٍع و ىضّو وممْى ٛ الؿّى املالُت الؿهىصًت )ْى و ؾٍى جخاح نىض الؿلب صون  www.tadawul.com.sa  (جضاو

ُــىف َــي ؾــجالث الهمُــل، ٖمــا ؾــِخم الالخ ــضي ؤو إلال٘تروهــي املد ــغ بلــى الهىــىان البًر  ــؼام بــإي مخؿلبــاث هكامُــت ؤزــغي جطــضع مٓابل. ؾــِخم بعؾــاٛ الخٍٓغ

 نــً الجهــاث املسخطــت بهــظا الشــإن.

حر ؤٛو ْىاثم مالُت مغاجهت للؿىت املالُت .1  . 2021-12-01لاولى املىتهُت يي:  ؾِخم جَى
ً
حر َظٍ الٓىاثم مجاها نىض جٓضًم ؾلب ٖخابي ملضًغ  ؾِخم جَى

 ّ و إلال٘ترووي. الطىضو و إلال٘ترووي ملضًغ الطىضّو واملْى ّ لل وؾدخم بجاختها يي املْى  ؿى

 

  سجل ماليي الىحذاث .12

 نلى ملُ٘ت الىخضاث املثبخت َُه. ملالٙي الىخضاث يي اململ٘ت؛  بسجل باالخخُافًلتزم مضًغ الطىضّو 
ً
 ْاؾها

ً
هض َظا السجل صلُال وؾــِخم بجاخــت الؿــجل َو

 نىض ؾلبها. ملهاًىــت الجهــاث املسخطــت

 



 

 

 ماليي الىحذاث احخماع .13

 ماليي الىحذاث: احخماعالذغىة إلى  . ؤ

ّ  ملضًغ ًجىػ  ش الاجخمام 10اصعة مىه  ْبل ببم للىاُْحن اجخمام لهٓض الضنىة الطىضو  .ؤًام نلى لاْل مً جاٍع

لت وإحشاءاث الذغىة الحخماع ماليي الىحذاث: . ب  طٍش

 ؾلب زؿي مً ؤمحن الحُل. اؾخالم( ؤًام مً 10مالٙي الىخضاث يي يػىن ) الجخمامًخهحن نلى مضًغ الطىضّو الضنىة  .1

ُُت الطاصعة مً  حهلُماث مً 10املاصة  نلُه جىظ ما الىاُْحن الاجخمام لهٓض الضنىة  جٙىن     .2 ت الْى  الهامت الهُئتالترزُظ للطىاصًٔ الاؾدثماٍع

اٍ  .لألْو

الظي مجخمهحن و مىُغصًً ؾلب زؿي مً مالٙي الىخضاث  اؾخالم( ؤًام مً 10مالٙي الىخضاث يي يػىن ) الجخمامًخهحن نلى مضًغ الطىضّو الضنىة  .3

.  %25ًملٙىن نلى لاْل   مً ُْمت وخضاث الطىضّو

مالٙي الىخضاث و الجهت املؿخُُضة مً زالٛ بنالن الضنىة نلى املىْو إلال٘ترووي الخاص به ونلى املىْو إلال٘ترووي  الجخمامًضنى مضًغ الطىضّو  .4

ٛ ) بالؿّى املالُت الؿهىصًتالخاص  ( ؤًام 10، ومً زالٛ بعؾاٛ بزؿاع زؿي لجمُو مالٙي الىخضاث وؤمحن الحُل مو بنؿاء  مهلت ال جٓل نً )(جضاو

ض نً ) ش اوهٓاص 21وال جٍؼ  مً جاٍع
ً
ش اوهٓاص الاجخمام( ًىما خهحن ؤن ًدضص إلانالن وإلازؿاع جاٍع ٓتر ح. ٖما  الاجخمام. ٍو

ُ
ومٙاهه ووْخه وجضٛو لانماٛ امل

ذ بعؾاٛ إلازؿاع بلى مالٙي الىخضاث َُما ًخهلٔ بإي  ًخهحن نلى ، يي هُـ ْو ، جٓضًم وسخت مً َظا إلازؿاع بلى َُئت الؿّى اجخماممضًغ الطىضّو

اٍ( مً الثدت ضىاصًٔ الاؾدثماع 70خؿب املاصة )املالُت  الترزُظ للطىاصًٔ  حهلُماث م10ً املاصة خؿب املؿخُُضة والجهت والهُئت الهامت لألْو

ُُت مً الا  ت الْى اٍ الهامت الهُئتؾدثماٍع  .لألْو

. %25ًخٙىن الىطاب الالػم لهٓض اجخمام ملالٙي الىخضاث مً نضص مالٙي الىخضاث الظًً ًمخلٙىن مجخمهحن  .5  نلى لاْل مً ُْمت وخضاث الطىضّو

اء بشغوؽ الىطاب الىاعصة يي َظا  .6 و  الجخمامًضنى مضًغ الطىضّو  الُٓغةيي خاٛ نضم الَى هه إلال٘ترووي ونلى املْى زان مً زالٛ إلانالن نلى مْى

ش اوهٓاص  5ومً زالٛ بعؾاٛ بزؿاع زؿي لجمُو مالٙي الىخضاث وؤمحن الحُل مو بنؿاء مهلت ال جٓل نً  بالؿّى إلال٘ترووي الخاص  ؤًام مً جاٍع

ىم  باؾخثىاءالثاوي ) الاجخمام الثاوي، ٌشٙل ؤي نضص مً مالٙي الىخضاث الظًً ًمخلٙىن ؤي نضص مً  مالاجخما(. وزالٛ الاجخمامًىم بعؾاٛ إلازؿاع ٍو

.
ً
 ْاهىهُا

ً
ً بطُت شخطُت ؤو مً زالٛ ممثلحن، هطابا  الىخضاث، الحاغٍغ

ُل لخمثُله يي  .7  مالٙي الىخضاث. اجخمامًدٔ لٙل مالٚ وخضاث حهُحن ٖو

 



 

 

ذ (ج  ذ وحلىق الخصٍى لت الخصٍى  طٍش

ذ مغة و  ذ  نً ٗلمالٙي الىخضاث  اجخماماخضة يي لٙل مالٚ وخضاث الحٔ يي الخطٍى  .الاجخماموخضة ًمل٘ها مالٚ الىخضاث يي ْو

ذ نلى الٓغاعاث  اجخماناثًجىػ نٓض   للشغوؽ التي جدضصَا َُئت الؿّى  باؾخسضاممالٙي الىخضاث ومضاوالتها والخطٍى
ً
ٓا الؿّغ الخٓىُت الحضًثت َو

 املالُت.

 

 حلىق ماليي الىحذاث .14

غخذ نلحهم يي لالىخضاث  جمىذال 
ُ
ذ َُما ًخهلٔ بالطىضّو زالٍ املؿاثل التي ؾ مالٙي الىخضاث نلى الىدى املدضص يي  اجخمامحاملحها ؤي خّٓى جطٍى

 ( مً الشغوؽ ولاخٙام.19البىض )

 

 معؤولُت ماليي الىحذاث .15

،  التزاماثصًىن ؤو  مؿاولُت نً مالٙى الىخضاث ؤي ًخدملال  . اؾدثماعاتهممبلٌ  نلىوجٓخطغ مؿاولُتهم َٓـ الطىضّو  يي الطىضّو

 

 الىحذاث خصائص .16

ّ  ملضًغ ًجىػ  ت جمُهها جٙىن  الىخضاث مً مدضوص يحر نضص بضضاع الطىضو َى خمخو واخضة، َئت ومً الًغع لظاث مْى ا ٍو ّ  مالَٙى ت بدٓى هاملىن  مدؿاٍو  َو

، مضًغ ْبل مً باملؿاواة ت مشانت خطت وخضة ٗل جمثل خُ  الطىضّو ٛ  يي مدؿاٍو ّ  ؤضى ل، ْابلت يحر وهي الطىضو ّ  مضًغ وؾُطضع للخدٍى  بشهاع الطىضو

ّ  يي للىخضاث اشترإ  .الطىضو
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ّ  مضًغ ًدطل  نلى مٓترختوبشهاع مالٙي الىخضاث ومهمت وواجبت إلاشهاع  مٓترخت ؤؾاؾُت حًُحراث ؤو حًُحر ؤي نلى الىخضاث مالٙي مىآَت نلى الطىضو

ّ  ناصي ْغاع بمىجب مظٖغة املهلىماث َظٍ ، ناصي ْغاع بمىجب الىخضاث مالٙي مىآَت وبهض .للطىضو ّ  مضًغ ًدطل للطىضّو  مىآَت نلى الطىضو

( مً الثدت 58( و )57( و )56املاصة ) خؿب املٓترختوبشهاع مالٙي الىخضاث ومهمت وواجبت إلاشهاع  املٓترخت لاؾاؾُت الخًُحراث ؤو حًُحر ؤي  نلى الهُئت

 ضىاصًٔ الاؾدثماع و التي جىظ: 

 ألاظاظُتماليي الىحذاث للخغُيراث ومىافلت مىافلت الهُئت  (ؤ 

.ًدطل مضًغ الطىضّو نلى مىآَت مالٙي الىخضاث نلى ؤي حًُحر ؤو حًُحراث ؤؾاؾُت مٓترخت نلى َظٍ الشغوؽ ولاخٙام بمىجب ْغاع ناصي للطى  ضّو

، ًدطل مضًغ الطىضّو نلى مىآَت الهُئت نلى الخًُحر ؤو الخًُحراث لاؾاؾُت املٓترخت وبهض  مىآَت مالٙي الىخضاث بمىجب ْغاع ناصي للطىضّو

اٍ خؿب الُٓغة ح اٍ مً حهلُماث الهُئت 3املاصة  مً والحطٛى نلى مىآَت الهُئت الهامت لألْو  .الهامت لألْو



 

 

ٓ ًُ  ":لاؾاس يطض بـ"الخًُحر أليغاع َظٍ الشغوؽ ولاخٙام، 

 الطىضّو ؤو ؾبُهخه؛  مهم يي ؤَضاٍ ؤي حًُحر  .1

هم؛ و ؤي حًُحر ْض ًٙىن له جإزحر ؾلبي  .2 غي نلى مالٙي الىخضاث ؤو خْٓى  جَى

؛ .3 ًّحر مً حجم املساؾغ للطىضّو ٌُ   ؤي حًُحر 

؛ ؤو الاوسحاب .4  الؿىعي ملضًغ الطىضّو مً مىطبه ٖمضًغ للطىضّو

5.  . بلٌ بها مضًغ الطىضّو ذ آلزغ وٍُ  ؤي خاالث ؤزغي جدضصَا الهُئت مً ْو

ُصح نً الخًُحر ؤو الخًُحراث  هه إلال٘ترووي واملىْو إلال٘ترووي  لاؾاؾُتًسؿغ مضًغ الطىضّو مالٙي الىخضاث ٍو لؿّى املالُت الؿهىصًت لنلى مْى

( ٛ ان الخًُحر. مً( ؤًام 10نشغة ) ْبل (جضاو  ؾٍغ

ضعج يي ال
ُ
ٗاَت الخًُحراث ج غ جُاضُل  ان الخًُحر  لاؾاؾُتخٍٓغ ش ؾٍغ  لاؾاس يبهض جاٍع

ً
ٔ ما ٌهضٍ مضًغ الطىضّو نمال مً َظٍ ( 13)بإخٙام البىض  ، َو

 الشغوؽ ولاخٙام.

 املهمتماليي الىحذاث غلى الخغُيراث  إخطاسو والهُئت الػامت لألوكاف إخطاس الهُئت  (ب 

اٍ و  الهُئت زؿاع ةبًلتزم مضًغ الطىضّو  . نلى ؤال جٓل مهلت بزؿاع الهُئت  مهمومالٙي الىخضاث ٖخابت بٙل حًُحر الهُئت الهامت لألْو مٓترح نلى الطىضّو

ش الظي ًغيب مضًغ الطىضّو يي بخضار َظا الخًُحر َُه. (21)نً  مهمومالٙي الىخضاث بإي حًُحر   ْبل الخاٍع
ً
 ًىما

ٓطض بـ"الخًُحر  ًُ  يي َظٍ الشغوؽ ولاخٙام، ولً٘: بإؾاس ي" ٗل حًُحر لِـ ملهماأليغاع َظٍ الشغوؽ ولاخٙام، 

؛ تمً شإهه ألؾباب مهٓىل .1 تهم يي الطىضّو  ؤن ًدمل مالٙي الىخضاث نلى بناصة الىكغ يي مشاٖع

اصة يي الضَهاث مً ؤضٛى الطىضّو بلى مضًغ الطىضّو ؤو ؤي نػى مً ؤنػاء مجلـ بصاعة الطىضّو ؤو ؤي مً  .2  الخابهحن له؛ًيخج نىه ؤي ٍػ

؛  اثنى ضَضزل ؤي هىم جضًض مً املًُ  .3  مً ؤضٛى الطىضّو

ض بشٙل  .4 غي ًٍؼ ؛ ؤو اثنى ضَؤهىام ؤزغي مً امل جَى  مً ؤضٛى الطىضّو

5.  . بلٌ بها مضًغ الطىضّو ذ آلزغ وٍُ  ؤي خاالث ؤزغي جدضصَا الهُئت مً ْو

ُصح ًُ  ّ ش  (10)ْبل  املهمتنً الخًُحراث  مضًغ الطىضو و إلال٘ترووي ملضًغ الطىضو ؤًام مً جاٍع اجها نلى املْى و إلال٘ترووي ؾٍغ لؿّى املالُت لّ ونلى املْى

ٛ الؿهىصًت )  .(جضاو

ٗاَت الخًُحراث  غ جُاضُل  ضعج يي الخٍٓغ
ُ
  املهمتج

ً
اجها نمال ش ؾٍغ  مً َظٍ الشغوؽ ولاخٙام.( 13)بإخٙام البىض  بهض جاٍع

 إلاشػاس واحبتإخطاس الهُئت ومىافلت ماليي الىحذاث غلى الخغُيراث  (ج 

ان الخًُحرؤًام مً 8 ْبلبلى الطىضّو  واجبت إلازؿاع ٖخابت بٙل الخًُحراث الىخضاث  الهُئت ومالٙي زؿاعبًجب نلى مضًغ الطىضّو  . أليغاع َظٍ ؾٍغ

ٓطض بـ"الخًُحر  ًُ  .مهموال  بإؾاس يـ " ٗل حًُحر لِواجب إلازؿاعالشغوؽ ولاخٙام، 



 

 

جب إلاَطاح نً جُاضُل الخًُحراث  و إلال٘ترووي  واجبت إلازؿاع ٍو و إلال٘ترووي ملضًغ الطىضّو واملْى ٛ لؿّى املالُت الؿهىصًت )لنلى املْى زالٛ  (جضاو

ان الخًُحرمً  ا( ًىًم 21)  .ؾٍغ

ٗاَت الخًُحراث  غ جُاضُل  ضعج يي الخٍٓغ
ُ
  واجبت إلازؿاع ج

ً
اجها نمال ش ؾٍغ  مً َظٍ الشغوؽ ولاخٙام.( 13)بإخٙام البىض  بهض جاٍع

ت يي خاٛ ؾلبها ؤو ضضوعَا بشٙل َىعي .1 غ لاولُت والؿىٍى اٍ بٙاَت الخٓاٍع  .ًلتزم مضًغ الطىضّو جؼوٍض الهُئت الهامت لألْو

اًٍلتزم مضًغ الطىضّو بةعؾاٛ وسخت مدضزه يي خاٛ بجغاء ؤي حًُحر نلى الشغوؽ  .2  .ولاخٙام للهُئت الهامت لألْو

اٍ زالٛ  .3  ؤًام مً اهتهاء مضة الؿغح بُان بيخاثج الؿغح.10ًلتزم مضًغ الطىضّو بان ًٓضم للهُئت الهامت لألْو

 إنهاء الصىذوق  .18

 بغيبخه يي طلٚ ْبل مضة ال جٓل نً  .1
ً
، َُجب نلُه بشهاع الهُئت ومالٙي الىخضاث ٖخابُا ش  21بطا عيب مضًغ الطىضّو يي بجهاء الطىضّو  مً الخاٍع

ً
ًىما

 امللؼم بجهاء الطىضّو َُه صون الازالٛ بشغوؽ وؤخٙام الطىضّو 

  ومظٖغة املهلىماثاثه وطلٚ صون إلازالٛ بشغوؽ وؤخٙام الطىضّو ًجب نلى مضًغ الطىضّو البضء يي بجغاءاث جطُُت الطىضّو َىع اهته .2

هه إلا .3 و  إلالًجب نلى مضًغ الطىضّو إلانالن يي مْى .  اهتهاء٘ترووي للؿّى نً ل٘ترووي واملْى  مضة الطىضّو

ّ  بجهاء حؿخىجب التي الحاالث .4  :الطىضو

ّ  مضًغ ًدخُل .5 ّ  بجهاء يي بدٓه الطىضو  يي مشتٕر ؤي ججاٍ مؿاولُت ؤي جدمل صون  الاؾدثماع ضىاصًٔ الثدت مً )ؤ( الُٓغة ) 37)  املاصة نلى بىاءً  الطىضو

 ّ ٛ  ُْمت ؤن عؤي بطا الطىضو ّ  ؤضى ؿدثنى) حشًُله ملىاضلت ٗاَُت يحر الطىضو ّ  مضًغ جٓطحر ؤو إلَماٛ ناثض بؿبب إلاجهاء ٗان بطا طلٚ مً َو  الطىضو

ّ  حشًُل مىاضلت مهها ٌؿخدُل ؤزغي  قغوٍ خضور خاٛ يي ؤو الهالْت طاث ولاهكمت الكغوٍ حًحرث بطا ؤو ،)املخهمض ِ، ملطلحت الطىضو وطلٚ بهض  الْى

ُئت الؿّى املالُت وطلٚ بهض مىآَت مجلـ بصاعة الطىضّو  اٍ َو  بشهاع الهُئت الهامت لألْو

 :الصىذوق  إلنهاء املخبػت إلاحشاءاث .6

 بغيبخه يي طلٚ بمضة ال جٓل نً 
ً
، َُجب نلُه بشهاع الهُئت ومالٙي الىخضاث ٖخابُا ش امللؼم بجهاء  21بطا عيب املضًغ يي بجهاء الطىضّو  مً الخاٍع

ً
ًىما

 الطىضّو صون إلازالٛ بشغوؽ وؤخٙام الطىضّو 

ّ  بجهاء خاٛ يي ٛ  هٓل ؾِخم الطىضو ّ  ؤضى ٛ  التزاماجه حؿضًض بهض الطىضو ُُت ٖإضى ّ  زاضت ْو  ؾِخم طلٚ، حهظع َةن ،)الجهت املؿخُُضة( الىُٓت بطىضو

ٛ  هٓل ُُت جهت ؤي الى لاضى ُُت الجهت جٙىن  ؤن نلى ممازلت ْو ِ الًغع لظاث مسططت الْى ّ  لْى ُه ؤَضاَه يي الطىضو ٛ  بهض ومطاٍع  نلى الحطى

اٍ الهامت الهُئت مىآَت   .لألْو

و يي إلنالن . ؤ ّ  مضًغ مْى و الطىضو ٛ لؿّى املالُت الؿهىصًت )ل إلال٘ترووي واملْى ّ  بجهاء نً (جضاو  جطُُخه ومضة الطىضو

اٍ الهامت الهُئت بشهاع . ب ّ  بةجهاء لألْو  .الطىضو

ضاعؾاٛ إلانالن الى  اٍ الهُئت بٍغ الترزُظ للطىاصًٔ  حهلُماث مً(12) املاصة خؿب الاجهاء ؤؾباب طٖغ مو و Licensing@awqaf.gov.sa الهامت لألْو

ُُت مً  ت الْى اٍ الهامت الهُئتالاؾدثماٍع  .لألْو
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 ومعؤولُاجه وواحباجهمهام مذًش الصىذوق  (ؤ 

ت ّ  َُئت ْبل مً لها غزظلالؾدثماع م جضوي  شٖغ  هُؿها نً ؤضالت املالُت لاوعاّ يي الخهامل ؤوشؿت بمماعؾت الؿهىصًت الهغبُت اململ٘ت يي املالُت الؿى

ٗالت ا نً وو ّ  مضًغ ومؿاولُاث مهام مً آلاجُت املؿاثل وحهض .والحُل املشىعة وجٓضًم والترجِب وإلاصاعة بالخًؿُت، وبالخههض ،يحَر  :الطىضو

 

ىٍ لاضل ملطلحت الهمل ِ ومطاٍع املْى  للطىاصًٔ وحهلُماث الترزُظ لهم لاشخاص املغزظ والثدت الاؾدثماع ضىاصًٔ الثدت ؤخٙام بمىجب الْى

ُُت ت الْى ّ  وؤخٙام وشغوؽ الاؾدثماٍع ّ  ًخهلٔ َُما وطلٚ املهلىماث، ومظٖغة الطىضو   بالطىضو

ججاٍ مالٙي  الهمل بإماهتًلتزم مضًغ الطىضّو باالمخثاٛ باملباصت والىاجباث املىطىص نلحها بمىجب الثدت لاشخاص املغزظ لهم، بما يي طلٚ  .1

 .املهٓىلتهاعة املهىاًت و الالىخضاث والظي ًخػمً واجب الهمل بما ًسضم مطالح مالٙي الىخضاث بلى ؤْص ى خض، وواجب بظٛ 

 جخػمً مؿاولُاث مضًغ الطىضّو ججاٍ الطىضّو ما ًلي:

  ّ  بصاعة الطىضو

  ؛ ت املٓضمت بلى الطىضّو ، بما َحها الخضماث إلاصاٍع  نملُاث الطىضّو

  خضاث؛ؾغح الى 

  ًا مً ؤي  اٖخماٛغمان صْت َظٍ الشغوؽ ولاخٙام، ومظٖغة املهلىماث، والخإٖض م َظٍ الشغوؽ ولاخٙام ووغىخها وصْتها وزلَى

 .جػلُل

ّ  مضًغ هّض ٌ .2  وواجباجه مؿاولُاجه ؤصي ءً ؾىا الهالْت، طاث املؿبٓت واللىاثذ ولاهكمت الاؾدثماع ضىاصًٔ الثدت بإخٙام الالتزام نً مؿاوال الطىضو

ٔ زاعجُت جهت بها ٗلِ ؤم مباشغ بشٙل   هّض  والخهلُماث، واللىاثذ لاهكمت نلُه جىظ ما َو ّ  مضًغ وَُ   الطىضو
ً
حن ججاٍ مؿاوال  بالىخضاث املشتٖر

ّ  زؿاثغ نً املؿخُُضة والجهت  .املخهمض الخٓطحر ؤو الخطٍغ ؾىء ؤو إلاَماٛ ؤو الاخخُاٛ بؿبب الىاجمت الطىضو

هّض  .3 ّ  مضًغ ٌُ   الطىضو
ً
، اؾدثماعاث يي جازغ التي املساؾغ لغضض وإلاجغاءاث الؿُاؾاث وغو نً مؿاوال  ؤن نلى. مهها الخهامل ؾغنت وغمان الطىضّو

م بهملُت الُٓام وإلاجغاءاث الؿُاؾاث جلٚ جخػمً  .لاْل نلى ؾىىي  بشٙل املساؾغ جٍٓى

هّض  .4 ّ  مضًغ ٌُ  ؤو املىآَت بؿلباث الخٓضم نىض الهالْت طاث املؿبٓت واللىاثذ ولاهكمت الاؾدثماع ضىاصًٔ الثدت بإخٙام الالتزام نً مؿاوال الطىضو

 .املسخطت للجهاث إلاشهاعاث

ّ  والالتزام املؿابٓت مغاْبت بغهامج جؿبُٔ .5  .ؾلبها نىض الخؿبُٔ بيخاثج املسخطت الجهاث وجؼوٍض الاؾدثماع، لطىضو

 

 حم مذًش الصىذوق في حػُين مذًش صىذوق مً الباطً (ب 



 

 

 للطىضّو مً الباؾً، ولً٘ البض ؤن 
ً
 ًجىػ ملضًغ الطىضّو حهُحن ؾٍغ زال  بالهمل مضًغا

ً
له يي مماعؾت وشاؽ إلاصاعة. وؾٍى ًٓىم مضًغ  ًٙىن مطغخا

ِ ؤي مضًغ للطىضّو مً الباؾً مً مىاعصٍ الخاضت ٗاَت ؤحهاب ومطاٍع  .الطىضّو بخدمل 

/اظدبذاٌ مذًش الصىذوق  (ج   ألاحيام املىظمت لػٌض

 لخهُحن بضًل له، ؤو  - ؤ
ً
 ؤي بجغاءاث ؤزغي جغاَا مىاؾبت يي لاخىاٛ الخالُت: اجساطللهُئت الحٔ يي نٛؼ مضًغ الطىضّو واجساط ٗل بجغاء جغاٍ مىاؾبا

ِ مضًغ الطىضّو نً مماعؾت ؤي مً ؤنماٛ إلاصاعة صون بزؿاع الهُئت بمىجب الثدت لاشخاص املغزظ لهم؛ -1  بطا جْى

 زُظ ؤو الترازُظ الطاصعة ملضًغ الطىضّو ملؼاولت ؤي مً ؤنماٛ إلاصاعة بمىجب الثدت لاشخاص املغزظ لهم؛بطا ؤلًذ الهُئت التر  -2

 نلى ؾلب ًٓضمه مضًغ الطىضّو بلى الهُئت إللًاء جغزُطه ملؼاولت ؤنماٛ إلاصاعة؛ بىاءً  -3

ت، يي  الهُئت ؤن مضًغ الطىضّو ؤَمل، ألؾباب   عؤثبطا  -4 ٍغ ا الهُئت جَى  ىكام الؿّى املالُت والثدخه الخىُُظًت؛ل الامخثاٛحهخبَر

اة مضًغ مدُكت  -5 ، ؤو َٓضاهه لاَلُت ؤو  الاؾدثماع يي خاٛ َو ، ولم ًً٘ لضي مضًغ الطىضّو ؤي اؾخٓالخهالٓاثم نلى بصاعة ؤضٛى الطىضّو

 نلى بصاعة ؤضٛى الطىضّو ؤو ؤضٛى الطىاصًٔ التي ًخىلى مضًغ مدُكت الا 
ً
 ؾدثماع بصاعتها؛شخظ آزغ مسجل ْاصعا

ٗاَُت. ٍيي خاٛ خضور ؤي خاصر آزغ حهخبر  -6 ت  ٍغ  الهُئت ألؾباب مهٓىلت ؤن له ؤَمُت جَى

ــاٍ الحٔ بضــضاع ْــغاع بؿــدب وبلًــاء جغزُطهــا املمىــىح ملضًــغ الطىــضّو بــةصاعة لاضــ ُُــت َــي ؤي مــً الحــاالث ٖما ؤهه للهُئــت الهامــت لألْو ٛى الْى

 :لخالُــتا

1- .  لحماًت الطىضّو
ً
ا  بطا عؤث طلٚ غغوٍع

 يي  -2
ً
ا ٍغ اٍ جَى  جغاٍ الهُئت الهامت لألْو

ً
ت واللىاثذباألهكمت  الالتزامبطا ؤزُٔ مضًغ الطىضّو بزُاْا . الؿاٍع  نلى الطىضّو

ؿت مىآَت الجهاث املسخطت. بىاءً  -3  نلى ؾلب الىاُْحن الجهت املؿخُُضة شٍغ

غي آزغ بدؿب  -4 اٍ.ألي ؾبب جَى  جٓضًغ الهُئت الهامت لألْو

. بىاءً  -5 حن يي ؤيلبُت وخضاث الطىضّو  نلى ؾلب الىاُْحن املشتٖر

ىم ؤي خضر    بلى الهُئت يي يػىن ًىمحن مً ْو
ً
 .املاصة ٍ( مً َظب( مً الُٓغة )5يي الجؼء ) مشاع بلُهًغؾل مضًغ الطىضّو بشهاعا

 

 ؤمين الحفظ .20

 مهام ؤمين الحفظ وواحباجه ومعؤولُاجه (ؤ 

 
ً
  ًٙىن ؤمحن الحُل مؿاوال

ً
، واجساط جمُو لطالح ضىضّو الاؾدثماع نً مالٙي الىخضاث نً خُل وخماًت ؤضٛى الطىضّو املىجىصة يي اململ٘ت هُابت

 ّ ت املخهلٓت بدُل ؤضٛى الطىضو  .إلاجغاءاث إلاصاٍع

 فشعيحم ؤمين الحفظ في حػُين ؤمين حفظ  (ب 



 

 

 الُغعيومؿاولُاجه ججاٍ الطىضّو بلى واخض ؤو ؤٖثر مً لاؾغاٍ الثالثت ؤو الخابهحن لُٓىم بمهام ؤمحن الحُل  واجباجهًجىػ ألمحن الحُل ؤن ًُىع 

 . ؼ املىطىص نلُه يي الثدت ضىاصًٔ و للطىضّو   الاؾدثماع نلى الغيم مً الخٍُى
ً
مؿاولُت  ؤو الثدت لاشخاص املغزظ لهم، ًكل ؤمحن الحُل مؿاوال

ُُت الطاصعة  الاؾدثماع م الثدت ضىاصًٔ ٗاملت نً الامخثاٛ ألخٙا اٍنوحهلُماث الترزُظ للطىاصًٔ الْى ٙىن ؤمحن الحُل ً الهُئت الهامت لألْو . ٍو

 
ً
ؤو  الاخخُاٛؤمام مضًغ الطىضّو ومالٙي الىخضاث نً ؤي زؿاثغ ْض جلحٔ بالطىضّو بؿبب بَماٛ ؤمحن الحُل ؤو اعجٙابه ألي َهل مً ؤَهاٛ  مؿاوال

خدمل ؤمحن الحُل، مً مىاعصٍ الخاضت، ؤحهاب ؤمحن الحُل ؾىء الخطٍغ امل  . الُغعيخهمض، ٍو

خم حهُِىه  باالؾدثماعاثللطىضّو يي مىؿٓت ؤزغي يحر اململ٘ت لحُل ؤضٛى الطىضّو َُما ًخهلٔ  َغعيًجىػ حهُحن ؤمحن خُل  ، ٍو لاجىبُت للطىضّو

همل  عبمىجب نٓض زؿي، َو ُى  سػو لإلشغاٍ يي  وٍُ  جؿبٔ مهاًحر ومخؿلباث جىكُمُت مٙاَئت نلى لاْل لخلٚ التي جُغغها الهُئت. مىؿٓتٍو

/اظدبذاٌ ؤمين الحفظ (ج   ألاحيام املىظمت لػٌض

 يي لاخىاٛ الخالُت:
ً
 للهُئت الحٔ يي نٛؼ ؤمحن الحُل واجساط ٗل بجغاء جغاٍ مىاؾبا

ِ ؤمحن الحُل نً مماعؾت ؤي مً ؤنماٛ الحُل صون بزؿاع الهُئت  .1  بمىجب الثدت لاشخاص املغزظ لهم؛بطا جْى

 بطا ؤلًذ الهُئت ؤو نلٓذ الترزُظ الطاصع ألمحن الحُل ملؼاولت ؤي مً ؤنماٛ الحُل بمىجب الثدت لاشخاص املغزظ لهم؛ .2

 نلى ؾلب ًٓضمه ؤمحن الحُل بلى الهُئت إللًاء جغزُطه ملؼاولت ؤنماٛ الحُل؛ بىاءً  .3

ت، يي  باب  الهُئت ؤن ؤمحن الحُل ؤَمل، ألؾ عؤثبطا  .4 ٍغ ا الهُئت جَى  ىكام الؿّى املالُت والثدخه الخىُُظًت؛ل الامخثاٛحهخبَر

ٗاَُت. ٍيي خاٛ خضور ؤي خاصر آزغ حهخبر  .5  الهُئت ألؾباب مهٓىلت ؤن له ؤَمُت 

اٍ الحٔ  وللهُئت الهامت ُُت مً ؤمحن الحُل يي خاٛ بزالله باملهام املىطىص نلحها يي حهلُماث الترزُظ  وبلًاء جغزُظ يي سحبلألْو خُل لاضٛى الْى

ُُت.للطىاصًٔ   الْى

اٍ خاٛ مماعؾت الهُئت يي    ؤو الهُئت الهامت لألْو
ً
ٓا  املاصة ٍللُٓغة )ج( مً َظ لؿلؿتها َو

ً
ٓا ، ًجب نلى مضًغ الطىضّو حهُحن ؤمحن خُل بضًل للطىضّو َو

جب نلى مضًغ الطىضّو وؤمحن الحُل لخهلُما ٗامل مً ؤجل املؿانضة  املهُىث الهُئت، ٍو حؿهُل هٓل املؿاولُاث بلى ؤمحن  ييمً مهامه ؤن ًخهاوها بشٙل 

ش حهُحن مضًغ الطىضّو البضًل. 60الحُل البضًل زالٛ الُترة لاولُت التي جبلٌ )  مً جاٍع
ً
ؤمحن الحُل، بطا عؤث الهُئت غغوعة لظلٚ وخؿب  ًلتزم( ًىما

  ًٙىن ، بىٓل جمُو الهٓىص املخهلٓت بالطىضّو والتي الاْخػاء
ً
ا  ، بدُ  جخػمً ؤمحن الحُل البضًل.َحها ؾَغ

مضًغ الطىضّو نىضما  مً ؾٍغ الهُئت، ًسػو ؤمحن الحُل املهحن مً ْبل مضًغ الطىضّو للهٛؼ بمىجب بشهاع زؿي مً الاؾدبضاٛباإلغاَت بلى الهٛؼ ؤو 

 مضًغ الطىضّو ألؾباب مهٓىلت بإن الهٛؼ لطالح مالٙي الىخضاث. ويي َظٍ الحالت، ًلتزم مضًغ الطىضّو بة ًغي 
ً
نلى  زؿاع الهُئت ومالٙي الىخضاث زؿُا

و إلال٘ترووي  هه إلال٘ترووي ونلى املْى خهحن نلُه إلاَطاح نً َظا الهٛؼ نلى الُىع نلى مْى ٛ املالُت الؿهىصًت )لؿّى لالُىع، ٍو  .(جضاو

هه إلال٘ترووي  اؾدبضاٛيي خاٛ نٛؼ ؤو  ، ًجب نلى مضًغ الطىضّو إلاَطاح نً َظٍ الكغوٍ نلى الُىع نلى مْى ؤمحن الحُل مً ؾٍغ مضًغ الطىضّو

ٛ لؿّى املالُت الؿهىصًت )لاملىْو إلال٘ترووي و  اٍ (جضاو  .باإلغاَت الى ازؿاع الهُئت الهامت لألْو



 

 

 اللاهىوياملحاظب  .21

 اظم املحاظب اللاهىوي للصىذوق  (ؤ 

ت ٗاٍ نّحن مضًغ الطىضّو شٖغ  للطىضّو )"املداؾب الٓاهىوي"( ٗي بي بم جي الُىػان وشغ
ً
 ْاهىهُا

ً
 مداؾبا

 مهام املحاظب اللاهىوي وواحباجه ومعؤولُاجه (ب 

 ًسخظ املداؾب الٓاهىوي بما ًلي:

 حؿاباث الطىضّو بهضٍ ببضاء الغؤي خٛى لبجغاء جضُْٔ  .2
ُ
ٗاهذ الٓىاثم املالُت ج كهغ بطىعة ناصلت، مً جمُو الٓىاثم املالُت ملالٙي الىخضاث، وما بطا 

 
ً
ٓا ؼ املالي، وهخاثج الهملُاث، ومهلىماث الخضَٔ الىٓضي َو ت، املٖغ ٍغ  يي اململ٘ت؛ الجىاهب الجَى

ً
 للمهاًحر املداؾبُت املٓبىلت نمىما

، باإلغاَت بلى جُُٓم الهغع الهام للٓىاثم املالُت؛جُُٓم مضي مالءمت الؿُاؾاث املداؾبُت املخبه .3  ت ومهٓىلُت الخٓضًغاث املداؾبُت التي ؤجغاَا الطىضّو

شإن صعاؾت الػىابـ الضازلُت طاث الطلت بةنضاص الٓىاثم املالُت للطىضّو مً ؤجل وغو بجغاءاث مالثمت يي قل الكغوٍ، ولِـ بًغع ببضاء عؤي ب .4

؛َهالُت الػىابـ الضازلُت للط  ىضّو

5.  
ً
ٓا  ملهاًحر الهُئت الؿهىصًت للمداؾبحن الٓاهىهُحن ملغاجهت املهلىماث املالُت املغخلُت. مغاجهت الٓىاثم املالُت املغخلُت املسخطغة للطىضّو َو

 املحاظب اللاهىوي اظدبذاٌ (ج 

ؼ مجلـ بصاعة الطىضّو حهُحن املداؾب الٓاهىوي، ؤو ًؿلب اؾدبضالهؤو  ًجب ؤن ًىأَ مجلـ بصاعة الطىضّو نلى حهُحن ؤي مداؾب ْاهىوي َغ . ٍو

 مداؾب ْاهىوي جم حهُِىه بالُهل يي لاخىاٛ الخالُت: اؾدبضاٛمً مضًغ الطىضّو 

ت بؿىء الؿلٕى املنهي املغج٘ب مً جاهب املداؾب الٓاهىوي يي ؤصاثه ملهامه؛ اصناءاثيي خاٛ وجىص ؤي  .1 ٍغ  ْاثمت وجَى

 بطا لم ٌهض املداؾ .2
ً
 ؛ب الٓاهىوي مؿخٓال

الث والخبرة الٙاَُت ألصاء مهام املغاجهت؛ .3  بطا ْغع مجلـ بصاعة الطىضّو بإن املداؾب الٓاهىوي لِـ لضًه املَا

ا املؿلٔ، مً مضًغ الطىضّو اؾدبضاٛ املداؾب الٓاهىوي.  .4 ٔ جٓضًَغ  بطا ؾلبذ الهُئت، َو

.ًدضص مضًغ الطىضّو ؤحهاب املغاجهت املؿخدٓت للمداؾب الٓ  اهىوي بمىآَت مجلـ بصاعة الطىضّو

 

 ؤصٌى الصىذوق  .22

. (ؤ   ًدخُل ؤمحن الحُل بإضٛى الطىضّو هُابت نً الطىضّو

ت ملُ٘ت  (ب  ً. وحهخبر ؤضٛى الطىضّو مملٖى ال و مً جاهب مالٙي الىخضاث.  مشانتؤضٛى الطىضّو مؿخٓلت نً ؤضٛى ؤمحن الحُل وؤضٛى الهمالء آلازٍغ

ؤو مؿالبت يي ؤضٛى  مطلحتؤو املىػم ؤي  ؤو مٓضم املشىعة مً الباؾًؤو ؤمحن الحُل ؤو ؤمحن الحُل  مً الباؾًًٙىن ملضًغ الطىضّو ؤو مضًغ الطىضّو 



 

 

، بال يي الحاالث التي ًٙىن َحها مضًغ الطىضّو ؤو مضًغ الطىضّو  و مٓضم املشىعة ؤو ؤو ؤمحن الحُل مً الباؾً ؤ ؤو ؤمحن الحُل مً الباؾًالطىضّو

  املىػم
ً
  ملُ٘خه، ؤو وطلٚ يي خضوص للىخضاث،  مالٙا

ً
ومظٖغة  واملُصح نجها يي َظٍ الشغوؽ ولاخٙام الاؾدثماع بمىجب الثدت ضىاصًٔ  بها ٗان مؿمىخا

 .املهلىماث

اٍ.و  الهُئت ال بهض مىآَتبال ًجىػ صمج الطىاصًٔ   (ج   الهُئت الهامت لألْو

 

 الىحذاث مالييإكشاس  .23

ظلٚ ًٓغ  ًٓغ  ، ٖو ٗل مً مالٙي الىخضاث باالؾالم نلى شغوؽ وؤخٙام الطىضّو ومظٖغة املهلىماث وملخظ املهلىماث الغثِؿُت الخاضت بالطىضّو

جب  بمىآَخه نلى زطاثظ الىخضاث التي اشتٕر َحها. شترإ اشتراؽ ٖماٛ ؤَلُت الىاِْ وؤن جٙىن ضًُت الاشترإ يي الطىضّو الا وزُٓت جغاعى  ؤنٍو

ِ وم٘خىبت ومىجؼة ومابضة.ج ُُتوطلٚ خؿب املاصة الخامؿت مً  اػمت بالْى ت الْى  .حهلُماث الترزُظ للطىاصًٔ الاؾدثماٍع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  غادة بيذ خالذ الىابل  

                    

  وميافحت غعل ألامىاٌ الالتزامو املطابلت مذًش 

اد العذًش                      ي طاسق بً ٍص

 

 الػظى املىخذب والشئِغ الخىفُزي               



 

 

 

 طىابط الاظدثماس الششغُت - 1امللحم 

 
 طبُػت اليشاط  -الظابط ألاٌو 

ٗاث التي ًٙىن يغغها مباخا مثل بهخاج الؿلو والخضماث الىاَهت يي مجاٛ الؼعانت والطىانت والخجاعة و  اًجب ؤن ًٓخطغ الاؾدثماع نلى الشغ  يحَر

 ؤو ؤٖثر مما ًلي:
ً
ٗاث التي ًٙىن مجاٛ وشاؾها الغثِس ي واخضا  وال ًجىػ الاؾدثماع يي الشغ

هت  ؤخٙاممماعؾت لاوشؿت املالُت التي ال جخىأَ مو   -1 املالُت املسالُت  لاصواث ؤومثل املطاٍع الخٓلُضًت التي جخهامل بالُاثضة  إلاؾالمُتالشَغ

هت  ألخٙام ٗاث الخإمحن  إلاؾالمُتالشَغ  الخٓلُضًت.وشغ

 الضزان وما يي خ٘مهما  ؤو بهخاج وجىػَو الخمىع    -2

غ ومشخٓاجه  -3  بهخاج وجىػَو لحم الخجًز

ٓت إلاؾالمُت  -4 ٗاة نلى الؿٍغ  بهخاج وجىػَو اللحىم الًحر مظ

 ؤصواجه وبهخاجضاالث الٓماع  بصاعة  -5

خب املجىن واملجالث والٓىىاث الُػاثُ ؤَالمووشغ  بهخاج  -6  الؿِىما.ت املاجىت وصوع الخالنت ٖو

 .اللهى التي جٓضم زضماث مدغمت ٖبُو الخمغ او يحٍر وؤماًٖاملؿانم والُىاصّ   -7

ٗاث لابدار والهُاصاث التي جخهامل بالخالًا الجظنُت ولاجىت وإلاؾخيؿار البشغي.  -8  شغ

 جضاٛو الظَب والُػت باآلجل  -9

 .ؤي وشاؽ آزغ جٓغع الهُئت الشغنُت نضم جىاػ الاؾدثماع َُه -10

 
 اللشوض الثاوي:الظابط 

ت  ت جٙىن الٓغوع الغبٍى ُت  الُٓمت%( مً 33ؤٖثر مً )الخاضت بإؾهمها ال ًجىػ الاؾدثماع يي ؤؾهم شٖغ ت ؤو مً ُْمت ؤضىلها ؤحهما ؤٖبر الؿْى للشٖغ

 .شهغ ؾابٔ( 36)مخىؾـ 

 

  العُىلت:اظدثماس  الثالث:الظابط 

ض وؿبت ا ت جٍؼ ت نً )ال ًجىػ الاؾدثماع يي ؤؾهم شٖغ %( مً 33ؾدثماع ؾُىلتها يي ؤصواث ْطحرة لاجل ٗىصاجو بىُ٘ت ؤو ؤوعاّ مالُت بُاثضة عبٍى

ُت  الُٓمت ت ؤو مً ُْمت ؤضىلها ؤحهما ؤٖبر الؿْى  .شهغ ؾابٔ( 36)مخىؾـ  للشٖغ

 

 املششوع:وعبت الذخل غير  الشابؼ:الظابط 

ض َُ ؤؾهمال ًجىػ الخهامل يي  ٗاث ًٍؼ ٗاهذ َظٍ املطاصع 5) ـًاصع نـلِ املطـغوم مً مسخـاملشغ ـل يُـها الضزـشغ ت ؾىاًء  %( مً الضزل ال٘لي للشٖغ

ت   يحر مباخت. ؤزغي مً مطاصع  ؤممً َىاثض عبٍى

 
  الخطهير: الخامغ:الظابط 

ه يي  وبًضانهًجب جدضًض الضزل يحر املشغوم  ت، لانماٛيي خؿاب زاص لطَغ خم الخؿهحر خؿب الخؿىاث  الخحًر  آلاجُت:ٍو

 

ت جم الاؾدثماع  -1  َحها.جدضًض مٓضاع الضزل يحر املشغوم لٙل شٖغ

ت نلى الهضص ال٘لي  -2  املشغوم.للحطٛى نلى خطت الؿهم مً الضزل يحر  ألؾهمهاجٓؿُم مٓضاع الضزل يحر املشغوم للشٖغ

ت التي جم الاؾدثماع َحها لُخم خؿاب  ؤؾهمغغب هاجج الٓؿمت يي نضص  -3 ت.الضزل يحر املشغوم الىاجج مً الاؾدثماع يي  بجماليالشٖغ  الشٖغ

ت جم الاؾدثماع  -4  َحها.ج٘غاع هُـ الخؿىاث لٙل شٖغ

له  -5 ٗاث التي جم الاؾدثماع َحها وجدٍى ت. لانماٛخؿاب  بلىغم الضزل يحر املشغوم لجمُو الشغ  الخحًر



 

 

 
 الاظدثماس:ؤدواث وطشق  العابؼ:الظابط 

ت  صاة مًؤال ًجىػ بُو وشغاء لاؾهم بإي   الخالُت:لاصواث الاؾدثماٍع

 نٓىص املؿخٓبلُاث - ؤ

 نٓىص الخُاعاث - ب

 SWAPنٓىص املىاْلت )ؾىاب(  - ث

 لاؾهم املمخاػة - ر

 (Short Selling)البُو نلى امل٘شٍى  - ج

 

  



 

 

 اشترانهمىرج  - 2امللحم 

 

 

 



 

 

 

 جإهُذ املعدثمش -3امللحم 

 

هم ما جاء بها  ُو نلحها.ْمذ/ْمىا بٓغاءة الشغوؽ ولاخٙام َو  واملىآَت نلحها وجم الحطٛى نلى وسخت مجها وجغي مني/مىا الخْى

 

 _______________________________________________________________ اظم الػمُل/املعدثمش:

 

 _________________________________الخىكُؼ:

 

خ:  __________________________________ الخاٍس

 

 __________: __________________________________________________________شهتهُابت غً الش

 

 ________________________________________________________ املفىض )املفىطين( بالخىكُؼ(:

 

 ________________________________________________________________________ خخم الششهت:

 

 ____________________________________________________________________________ الػىىان:

 

ذ إلالىترووي:  ________________________________ البًر

 

 ____________________________________ سكم الجىاٌ:

 

 ___________________________________ سكم الهاجف: 

 

 __________________________________ سكم الفاهغ:

 

ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

ت مؿاَمت ؾهىصًت مُٓلت، مغزطت  اٛ ؾهىصي. 852,735,000 بغؤؽ ماٛ ًبلٌ ،مً ْبل َُئت الؿّى املالُتشٖغ  ٍع

اع 60677 ص.ب 1571 279 11 966+َاٖـ:   1111 279 11 966+إلاصاعة الهامت: َاجِ:   ، اململ٘ت الهغبُت الؿهىصًت.11555، الٍغ



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 مزٖشة اإلاهلىماث

 

 

 

 

 
 

 

ُي  ضىذّو الىُٓت الْى

 

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

اع 60677ص.ب  1571 279 11 966+َاٖغ:   1111 279 11 966+ؤلاداسة الهامت: َاجِ:   .، اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت11555، الٍش
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 لالظدثماس حذوي  ششهت

املػلىماث مزهشة               

 صىذوق الىفلت الىكفي

ٌ  اظدثماس وكفي صىذوق    مخػذد ألاصى
ً
 غاما

ً
جىكف وحذاجه لصالح  بمىحب الئحت صىادًم الاظدثماس  مفخىح مطشوح طشحا

 صىذوق الىفلت

 والعالم نلى هبِىا مدمذ ونلى آله وصخبه ؤجمهحنبعم هللا الشخمً الشخُم والخمذ هلل سب الهاإلاحن والطالة 

 الصىذوق  مذًش

 لالظدثماس حذوي  ششهت

 

 الخفظ ؤمين

 البالد املالُتششهت 

 

خ ؤلاضذاس   م19/5/2020ٌ اإلاىأَ 26/9/1441: جاٍس

م  َُئت العّى اإلاالُتجخػو مزٖشة اإلاهلىماث َزٍ لالثدت ضىادًٔ الاظدثماس  الطادسة نً  خ  2006-219-1بمىجب الٓشاس ْس وجاٍس

م 3/12/1427 خ  2016-61-1َـ، واإلاهذلت بمىجب الٓشاس  ْس  م.23/5/2016َـ، اإلاىأَ 16/8/1437وجاٍس

همها. وفي خاٛ حهزس  اث مزٖشة اإلاهلىماث َو ً اإلادخملحن بٓشاءة مدخٍى اث مزٖشة اإلاهلىماث، هىصح  هىصح اإلاعدثمٍش َهم مدخٍى

 باألخز بمشىسة معدشاس منهي.

اد العذًشي                   خالذ الىابل غادة بيذ  طاسق بً ٍص

               

 الػظى املىخذب والشئِغ الخىفُزي                                   وميافحت غعل ألامىاٌاملطابلت والالتزام  مذًش  

ُي ورلٚ بخمذًذ َترة الؿشح ألاولَزٍ وسخت مدذزت مً مزٖشة ( ي خعب الخؿاب اإلاشظل بلى َُئت مهلىماث ضىذّو الىُٓت الْى

خ   )م.17/12/2020ٌ اإلاىأَ 2/5/1442العّى اإلاالُت بخاٍس
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 إشػاس

خدمل مذًش الطىذّو و ؤنػاء مجلغ بداسة  سوجهذ مزٖشة اإلاهلىماث مً ْبل مجلغ بداسة الطىذّو وجمذ اإلاىآَت نلحها. ٍو

ذ ًٓش ٖما. اإلاهلىماث مزٖشة في الىاسدة هلىماثاإلا اٖخماٛ و دْت نً اإلاعاولُت ٗامل مىُشدًً و مجخمهحنالطىذّو  ٖا  ؤنػاء ٍو

ّ  بداسة مجلغ ّ  مذًش و الطىذو ذون  و ًٓشون ٖما, اإلاهلىماث مزٖشة في الىاسدة اإلاهلىماث اٖخماٛ و بصخت الطىذو  ؤن نلى ًٖا

 .مػللت يحر اإلاهلىماث مزٖشة في الىاسدة البُاهاث و اإلاهلىماث

ّ  َُئتوآَذ  ّ  إظِغج نلى اإلاالُت العى اث مزٖشة  ؤّي  الهُئت جخدمل ال. وخذاجه ؾشح و الاظدثماس ضىذو معاولُت نً مدخٍى

ٗاهذ, ومً ؤّي خعاسة جيخج  اإلاهلىماث, وال حهؿي ؤّي جإُٖذ ًخهلٔ بذْتها ؤو اٖخمالها, وجخلي هُعها ضشاخت مً ؤي معاولُت مهما 

. وال حهؿي َُئت العّى اإلاالُت ؤّي جىضُت بشإن جذوي الاظدثماس في نما وسد في مزٖشة اإلاهلىماث ؤو نً الانخماد نلى ؤّي جضء مجها

الطىذّو مً نذمه وال حهني مىآَتها نلى جإظِغ الطىذّو جىضُتها باالظدثماس َُه ؤو جإُٖذ صخت اإلاهلىماث الىاسدة في الششوؽ 

ذ نلى ؤن ْشاس الاظدثماس في الطىذّو ٌهىد للم  عدثمش ؤو مً ًمثله. و ألاخٙام و مزٖشة اإلاهلىماث, و جٖا

ُيجم انخماد   ابت َُئت مهاًحرنلى ؤهه ضىذّو اظدثماس مخىأَ مو  ضىذّو الىُٓت الْى بل الششنُت الْش ِْ ابت َُئتاإلاجاصة مً  الْش

.لالششنُت اإلاهُىت ل  طىذّو
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 تتعريفا

ً ٗل مجها ؤًىما وسدث في  ىت ٍْش ِّ  َزٍ:مزٖشة اإلاهلىماث ًٙىن للمطؿلخاث الخالُت اإلاهاوي اإلاب

ّ  هكام"الىظام":  م اإلالٙي باإلاشظىم الطادس اإلاالُت العى خ( 30)م/ ْس ذ مً نلُه جخم ؤخشي  حهذًالث)وؤي   َـ 2/6/1424 وجاٍس  ْو

 (.آلخش

ُل ُمخٛى مً ، وحُتعّى اإلاالالحشحر بلى َُئت "الهُئت":   شمل، ٗلما ٌعمذ العُاّ بزلٚ، ٗل لجىت ؤو لجىت َشنُت ؤو مىقِ ؤو ٖو

 ؾٍش الهُئت؛

اٍ باإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت شاملت خُثما ٌعمذ الىظ, ؤي لجىت, ؤو لجىت  ":لألوكاف الػامت الهُئت" حهني الهُئت الهامت لألْو

ػه ألداء ؤي ُل ًمً٘ ؤن ًخم جٍُى  وقُُت مً وقاثِ الهُئت. َشنُت, ؤو مىقِ, ؤو ٖو

ابت َُئت حهنيالششغُت":   الشكابت "َُئت ت جذوي  الْش  ونملُاتها. لالظدثماس الششنُت التي حشٍش نلى جمُو مىخجاث شٖش

بت اللُمت ا" بت الُٓمت اح" (VAT) ظافتملهظام طٍش م اإلالٙي اإلاشظىمالطادس بمىجب  (VAT) (ػاَتإلاهني هكام غٍش ( 113 /م) ْس

خ ٗاة والذخ الالثدتَـ والزي جم بضذاٍس مو 2/11/1438 بخاٍس  ." GAZT"لالخىُُزًت للهُئت الهامت للض

م  "الئحت ألاشخاص املشخص لهم": حهني الالثدت التي جدمل هُغ الاظم والطادسة مً ْبل َُئت العّى اإلاالُت بمىجب الٓشاس ْس

خ  1-83-2005 م واإلاهذلت بم(  2005-6-28َـ )اإلاىأَ  1426-5-21بخاٍس خ  2017-85-3 ٓشاس مجلغ َُئت العّى اإلاالُت ْس وجاٍس

ذ آلخش(؛م18/9/2017َـ اإلاىأَ 27/12/1438  )و حهذًالتها مً ْو

م ": الاظدثماس"الئحت صىادًم   بإخٙام هكام العّى اإلاالُت، والطادسة بمىجب الٓشاس ْس
ً
-1هي الالثدت الطادسة نً الهُئت نمال

خ  219-2006 م َـ، و  3/12/1427وجاٍس خ  2016-61-1اإلاهذلت بمىجب الٓشاس ْس م 23/5/2016َـ، اإلاىأَ  16/8/1437وجاٍس

ذ)وحهذًالتها مً   آلخش(؛ ْو

ت الىكفُت" هي الخهلُماث التي جىكم بضذاس مىآَت الهُئت الهامت  :ؤو "الخػلُماث"  "حػلُماث الترخُص للصىادًم الاظدثماٍس

اٍ نلى ؾلباث الترخُظ لطىادًٔ الاظدثم اٍ.لألْو ُُت الطادسة نً الهُئت الهامت لألْو  اس الْى

طالح الهامت والخاضت للمجخمو ٖٙل، ودسء إلاداَكت نلى اإلاجخمو في اإلاهني اشترإ ؤَشاد وماظعاث اح": الاحخماعي"الخيافل 

ًجخمو ٖمىكىمت بدُ  ٌشهش ٗل َشد وماظعت بإن لذًه واجب ججاٍ اإلاُاظذ التي ْذجازش نلى إلاا ً نلى جدُٓٔ يحر الٓا الاخٍش دٍس

 .ىاَو بلحهم وسَو الػشس نجهـماإلاخاجاتهم الخاضت ورلٚ بةًطاٛ 

 .الهشبُت العهىدًت اإلامل٘تؤي شخظ ؾبُعي ؤو انخباسي جٓشبه ؤهكمت  الشخص":"



6 
 

شخظ لهم الطادسة نً إلاا ألاشخاصدت الثبمىجب  اإلاالُت ألاوساّشخظ مشخظ له مماسظت ؤنماٛ  له": املشخصالشخص " 

 .ت العّى اإلاالُتمجلغ َُئ

تهني ح"مذًش الصىذوق":  ؛  شٖش  جذوي لالظدثماس وهي الجهت اإلاىىؽ بها بداسة الطىذّو

ت ٌهنيؤمين الخفظ": " ى شخظ مشخظ له بمىجب الثدت ألاشخاص  البالد اإلاالُت شٖش واإلاهُىت ٖإمحن خُل للطىذّو َو

 اإلاشخظ لهم للُٓام بيشاؾاث خُل ألاوساّ اإلاالُت؛

؛ هنيٌ اهىوي":"املحاظب الل ى اإلاداظب الٓاهىوي للطىذّو والزي ٌهُىه مذًش الطىذّو ت َو ٗاٍ الُىصان جي بم بي ٗي شٖش  .وشش

  ": العىق "
ً
 وناإلاُا

ً
 .هي ألاظىاّ التي ٌعدثمش بها الطىذّو مدلُا

هحن بداسة مجلغ َى ":الصىذوق  إداسة مجلغ" ّ  مذًش ؤنػاءٍ ٌُ   )الجهت اإلاعخُُذة(ضىذّو الىُٓتو  الطىذو
 
ٓا  ضىادًٔ لالثدت َو

ّ  مذًش ؤنماٛ إلاشاْبت الهالْت؛ راث واللىاثذ وألاهكمت الاظدثماس ّ  ؤنماٛ وظحر الطىذو  . الطىذو

نلى ظبُل - الاظخٓاللُتالخامت، ومما ًىافي  باالظخٓاللُت: نػى مجلغ بداسة ضىذّو معخٓل ًخمخو غظى مجلغ إداسة معخلل""

 ما ًإحي: -الخطش ال  اإلاثاٛ

 مى  ًٙىن  ؤن .1
ً
، ؤو لذًه نمل  لذي قُا مذًش الطىذّو ؤو جابو له، ؤو ؤي مذًش ضىذّو مً الباؾً ؤو ؤمحن خُل الطىذّو

شي ؤو   تْت حهاْذًنالجَى

 لذي مذًش الطىذّو ؤو ؤي جابو له اإلااغُحنٛ الهامحن الؤن ًٙىن مً ٖباس الخىُُزًحن خ .2

داسة ؤو مو ؤي مً ٖباس الخىُُزًحن لذي مذًش الطىذّو ؤلا مو ؤي مً ؤنػاء مجلغ  ألاولىؤن جٙىن له ضلت ْشابت مً الذسجت  .3

 ؤو ؤي جابو له

 لخطظ ظُؿشة في مذًش الطىذّو ؤو ؤي جابو له خ ؤن .4
ً
   .غُحناإلاالهامُحن ا الًٛٙىن مالٙا

ُي هنيٌ "الصىذوق":  .ضىذّو الىُٓت الْى

ح وخذاث جذًذة ؤو جىٓظ باظترداد مالٙي ضىذّو اظدثماس رو سؤط ماٛ مخًحر، جضداد وخذاجه بؿش ": مفخىح اظدثماس صىذوق "

 لطافي ُْمتها في ؤًام الىخذاث 
ً
ٓا دٔ إلاالٙي الىخذاث َُه اظترداد ُْم وخذاتهم في َزا الطىذّو َو لبهؼ ؤو ٗل وخذاتهم، ٍو

 لالثدت ضىادًٔ الاظدثماس. 
ً
ٓا ( ورلٚ َو  الخهامل اإلاىضخت في ششوؽ وؤخٙام الطىذّو )ومزٖشة مهلىماث الطىذّو

ٌ  يالإحم"  مجمىم ُْمت الىخذاث نىذ بذاًت ٗل َترة )ًىم الخهامل(. الصىذوق": كُمت ؤصى
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ؼ واسظىم إداسة الصىذوق " ِ إلا": الخهٍى . اإلاالتي ًخم دَهها  ألاحهابطاٍس  ذًش الطىذّو مٓابل بداسة ؤضٛى الطىذّو

ــف الفػلُــت―  نلى ظبُل اإلاثاٛ ولِغ الخطش : اإلاطاٍسِ هي اإلاطاٍسِ والشظىم اإلاعخدٓت التي جذَو مً الطىذّو ”: املصاٍس

ِ ؾبانتاإلاخهلٓت  ت للطىذّو وجىصَهها بمطاٍس ش العـىٍى  .الخٓاٍس

ٓا لششوؽ الطىذّو وؤخٙامه ًٓذمه ما َى": اشتران" ِ َو  .اإلاشتٕر )الىاِْ( لًشع الْى

ا مذًش الطىذّو بلى ٗل معدثمش لِعخخذمها ألا ح :"الاشتران"همىرج  َش في وخذاث  الاشترإخحر في ؾلب هني الىزُٓت التي ًَى

شد همىرج  ا للششوؽ وألاخٙام. ٍو ًٓ ا  الاشترإالطىذّو َو ًٓ  .(2)اإلالخٔ  نىىان جدذ الششوؽ وألاخٙامفي مَش

. في : هي خطظ مشانت الىحذاث""  ؤضٛى الطىذّو

ٌ صافي كُمت " ُْمت  مجهامخطىما  ظدثماس الا وخذة نلى ؤظاط بجمالي ُْمت ؤضٛى ضىذّو  ألي": الُٓمت الىٓذًت للىحذة ألاصى

م خ الخٍٓى ِ، زم ًٓعم الىاجج نلى بجمالي نذد الىخذاث الٓاثمت في جاٍس  .الخطىم و اإلاطاٍس

م":" ،  ًىم الخلٍى ٙىن ًٓطذ به الُىم الزي ًخم َُه خعاب ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو  بجهاًت آخش ًىم الهمل مشجحن باألظبىم ٍو

  4العانت )الازىحن والخمِغ( 
ً
اع(.) نطشا ُذ مذًىت الٍش  بخْى

ّ ًــىم الخػامــل" م  ": ًٓطذ به الُىم الزي ًخم َُه جىُُز الاشترإ في وخذاث الطىذو  مشجحن باألظبىمًٙىن في هُغ ًىم الخٍٓى

 )الازىحن والخمِغ(.

ٍى وضٍش الًلت ؤو بهػها نلى اإلاطاٍس اإلادذدة في َزٍ اليششة.الىكف"  ":  خبغ ألاضل اإلاْى

."ألاصل املىكىف" ٗامل وخذاث الطىذّو   : 

م للُترة هُعها.غلت الىكف" ادة اإلادٓٓت في ُْمت الىخذة في ًىم الخٍٓى ًٓطذ بها الخىصَهاث الىٓذًت نلى ألاظهم ووخذاث  ": الٍض

ت، ونىاثذ  ، والذخل الخإجحري الىاجج مً الاظدثماساث الهٓاٍس ؤظىاّ ضىادًٔ  الىٓذ و ضُٓاث ؤظىاّ ضىادًٔ الاظدثماس والطٕٙى

ّ لىٓذا  . ، باإلغاَت بلى ألاسباح الشؤظمالُت الىاججت نً بُو ؤي مً ؤضٛى الطىذو

ِ يلت بلحها جطٍش التي واإلاجاالث الجهاث هي"مصاسف الىكف":    مجها جضء ؤو الْى
ً
ٓا  .اليششة َزٍ في مدذد َى إلاا َو

خ الخىصَؼ":" خ الزي ًخم َُه حعلُم الخطت  جاٍس ّ جىصَهها مً يلت  اإلآشسةَى الخاٍس ٔ ما ًٓشسٍ مجلغ بداسة الطىذو ِ ، َو  .الْى
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": و" الاظدثماس"  "الاظدثماساث" و"ألاصٌى
ُ
م بالخبادٛ، وحشحر ٗل مجها بلى ألاوساّ اإلاالُت اإلاعتهذَت التي ٌعدثمش عخخذ  مشادَاث ْذح

؛  َحها الطىذّو

ٔ ْاثمت اإلاطؿلخاث الطادسة مً َُئت العّى اإلاالُت-حهني ":مالُت ؤوساق" آلاحي: ألاظهم وؤدواث الذًً ومزٖشة خٔ ؤًا مً  -َو

ت اإلاخذاولت ونٓىد الخُاس والهٓىد اإلاعخٓبلُت ونٓىد  ت وضىادًٔ الاظدثماس الهٓاٍس الاٖخخاب والشهاداث والىخذاث الاظدثماٍس

 
ً
لت ألامذ وؤي خٔ ؤو مطلخت في ؤي مما وسد جدذًذٍ ظابٓا  .الُشوْاث ونٓىد الخإمحن ؾٍى

ّ ":  ظهم العػىدًتألا ظىق "   .العّى الشثِس ي وهي الهشبُت العهىدًت اإلامل٘تألاظهم في  ًٓطذ بها ظى

ت":ملالعىق ا-همى" ٗاث الشايبت  ىاٍص ت للعّى الشثِعُت جمخاص بمخؿلباث بدساج ؤْل، ٖما حهخبر مىطت بذًلت للشش هي ظّى مىاٍص

ً  الاظدثماس ، نلما بإن بةدساج لحنفي َزٍ العّى مخطظ للمعدثمٍش  "ـ.َٓ اإلاَا

ت": في العّى الشثِعُت ؤو العّى طشوحاث الػامت ألاولُتال" ٗاث ًخم ؾشخها ظىاء ألا ولُت الهامت ألا , ؤو الاٖخخاباث اإلاىاٍص ظهم الشش

ٔ بىاء سجل بالُٓمت ألا   .ألاوامشظمُت ؤو نً ؾٍش

ت في ": حهني ألاظهم اإلاخبُٓت والتي لم ًخم حًؿُتها/ الاٖخخاب بها خالٛ نملُاث الالطشوحاث املخبلُت" ؿشح ألاولي وخّٓى ألاولٍى

 ظّى ألاظهم العهىدي.

هني  ":ُلالػم اجفاكُت"
ُ
  الاجُاُْتح

ُ
خٙام، وجىكم الهالْت بحن ألا ششوؽ والبرمت بحن مالٚ الىخذاث ومذًش الطىذّو وجىظ نلى اإلا

، وجىضح ما نلى ٗل مجهما مً   ؤو معاولُاث؛ التزاماثمالٚ الىخذاث ومذًش الطىذّو

؛سي": "املؤشش املػُا ٓاسن به ؤداء الطىذّو ًُ  ٌشحر بلى اإلااشش الزي 

  َحها؛ الاشترإ": ٌهني الؿشح ألاولي لألوساّ اإلاالُت للجمهىس في العّى ألاولُت بًشع الطشح الػام ألاولي"

خ الطشح ألاولي":  خ ؾشح وخذاث الطىذّو "جاٍس  ؛لالشترإٌهني جاٍس

ٗاالث الخطيُِ الطادس نً بخذي ٌهني ": الاظدثماسملشجبت  الائخماوي"الخصيُف  الخطيُِ اإلادلُت/الذولُت، بما َحها نلى ظبُل و

ُدش، والتي جبذي سؤحها بشإن معخىي الجذاسة الاثخماهُت لذي الجهت  اإلاثاٛ ولِغ الخطش ماشش ظخاهذسد آهذ بىسص، ومىدًض، َو

ه اء بالتزاماتها ججاٍ مالٙي ألاوساّ اإلاالُت. َو ذستها نلى الَى ل بلى الخطيُِ الاثخماوي إلاشجبت الاظدثماس اإلاطذسة ْو خبر ؤْل جطيُِ ًَا

ٗاالث ؤو ما ٌهادلها مً  ظخاهذسد آهذ بىسص  الطادسة مً ؤو ما ٌهادله؛( -BBBَى )  الخطيُِ الاثخماوي. و
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همُل الزي شحر ٗل مجها بلى الَمشادَاث ْذ حعخخذم بالخبادٛ، و "املىكفين": و الىحذاث" ي"ماليو"املعدثمش" و"املعدثمشون"

ِ خملٚ وخذاث  ؤْو  ؛ َُهفي الطىذّو ٍو

 حهني اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت؛"اململىت": 

؛": الصىذوق  بمذًش الػالكت روي  طشاف"ألا  ً ؤو الخىُُزًحن ؤو اإلاىقُحن الخابهحن إلاذًش الطىذّو  حهني ؤي مً اإلاذًٍش

حن الُشضت بجاخت بلى حهذٍ مشتٕر اظدثماس بشهامج": الاظدثماسصىذوق " ت َُه للمشتٖر   باإلاشاٖس
ً
 اإلااٛفي هماء سؤط  جمانُا

ٍى ذًٍش  اإلاْى ّ  مذًشفي البرهامج، ٍو  مٓابل سظىم مدذدة. الطىذو

ّ  ":  املخذاولتؤششاث ملصىادًم ا" ؤو ظّى ؤوساّ مالُت ؤخشي مهخمذة  اإلاالُت العهىدًت ضىذّو ماشش جخذاٛو وخذاجه في العى

 مً ْبل الهُئت.

ت املخذاولت":  "صىادًم الاظدثماساث ت اظدثماس ضىادًٔ هيالػلاٍس   مؿشوخت نٓاٍس
ً
  ؾشخا

ً
ٛ  ناما ّ  في وخذاتها جخذاو خمثل العى  ٍو

  مؿىسة نٓاساث في الاظدثماس في الشثِغ الاظدثماسي  َذَها
ً
شا   جؿٍى

ً
  جدٓٔ ،بوشاثُا

ً
  دخال

ً
 ؤسباح ضافي مً مدذدة وعبت وجىصم ،دوسٍا

 ّ   الطىذو
ً
حن نلى هٓذا ّ الط َزا في اإلاشتٖر   .دوىؤ بدذ ظىىي  بشٙل ورلٚ ،نمله َترة خالٛ ىذو

تال هي": للذخل املذس  صىذوق الػلاسي لا" ّ  دوسي دخل جدُٓٔ في حعهم التي طىادًٔ الهٓاٍس ٍى ألاضل وهمى للطىذو   اإلاذي نلى اإلاْى

ل، ّ  اخخُاجاث لخلبُت ورلٚ الؿٍى هاض لخىلي الجهت اإلاعخُُذة لطالح دوسٍت هٓذًت نىاثذ لخىصَو الطىذو ِ مطاٍس نلى َش  .الْى

ؤظىاّ وضُٓاث  ألاجلْطحرة  اإلاالُت ألاوساّفي  الاظدثماسًخمثل َذَه الىخُذ في  اظدثماس َى ضىذّو صىذوق ؤظىاق الىلذ": "

 ٔ  .نامو جٙىن جلٚ الطىادًٔ مؿشوخت ؾشح  الْتراث اله اإلاؿبٓتواللىاثذ  ألاهكمت الاظدثماس ضىادًٔ لالثدتالىٓذ َو

 :آلاجُت الخاالث مً ؤًا حهنيظاظُت": "الخغُيراث ألا 

ّ  ؤَذاٍ في اإلاهم الخًُحر (1  .ؾبُهخه ؤو الطىذو

شي  ظلبي جإزحر له ًٙىن  الزي الخًُحر (2 حن نلى وجَى هم نلى ؤو)الىاُْحن(  اإلاشتٖر ّ  ًخهلٔ َُما خْٓى  .بالطىذو

ّ  اإلاخاؾش وغو في جإزحر له ًٙىن  الزي الخًُحر (3  .للطىذو

ّ  ٖمذًش مىطبه مً ّ الطىذو  إلاذًش الؿىعي الاوسخاب (4  .للطىذو

ّ  مذًش بها وجبلٌ ؤظاظُا حًحرا ؤجها اإلاخخطت الجهاث جشي  ؤخشي  خاالث ؤي (5  .الطىذو

 :شإهه مً والزي ألاظاظُت الخًُحراث مً ٌهذ ال حًُحر ؤي حهني"الخغُيراث املهمت": 
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تهم في الىكش الىخذاث مالٙى ٌهُذ ؤ، بلى اإلاهخاد في ًادي ؤن (1 ّ  في مشاٖس  الطىذو

ادة بلى ًادي ؤن (2 ٛ  مً اإلاذَىناث ٍص ّ  ؤضى ّ  مذًش بلى الطىذو ّ  بداسة مجلغ ؤنػاء مً نػى ؤي ؤو الطىذو  ؤي ؤو الطىذو

 .مجهما ألي جابو

ٛ  مً حعذد اإلاذَىناث مً جذًذا هىنا ًٓذم ؤن (3 ّ  ؤضى  .الطىذو

ذ ؤن (4 شي  بشٙل ًٍض ٛ  مً حعذد التي ألاخشي  اإلاذَىناث ؤهىام جَى ّ  ؤضى  .الطىذو

ّ  مذًش بها وجبلٌ آلخش خحن مً اإلاخخطت الجهاث ٓشسَاج ؤخشي  خاالث ؤي (5   الطىذو

ت": ادة سؤط  "إصذاس حلىق ألاولٍى ٗاث؛ ماٌٛهني الخّٓى اإلاطذسة بًشع ٍص  الشش

 .حهاْذًت ؤو ضُٓت مالُت الْتالطىذّو في ؤي ن اإلاذًش ٓابل إلا": ٌهني الؿٍش ا"طشف هظير

 ؛ الششوؽ وألاخٙاممً ( 1)إلاىضخت في اإلالخٔ حهني الخىجحهاث ا": الششغُت الشكابت َُئت مػاًير"

؛ ":الاشتران"مبلغ   ٌهني اإلابلٌ الزي ٌعدثمٍش مالٚ الىخذاث في الطىذّو

خ الا  خ الزي ًٓىم َُه مالٚ الىخذاث  شتران":"جاٍس ؛ باالشترإٌهني رلٚ الخاٍس  في وخذاث الطىذّو

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

:"  الىكام آلالي لخذاٛو ألاظهم العهىدًت.  "جذاٌو

ا ألخٙام البىذ  الاظدثماس زم الطىذّو تحهني ألاوساّ اإلاالُت التي ٌه"ألاوساق املالُت املعتهذفت":  ًٓ مزٖشة اإلاهلىماث )ب( مً 3َحها َو

 .َزٍ

ُيطىذّو الىُٓت بحهني الششوؽ وألاخٙام الخاضت  "الششوط وألاحيام" خ الطادسة الْى   ٌ اإلاىا26/9/1441َٔ بخاٍس

زٖش خالٍ رلٚ م19/5/2020 ًُ  .، ما لم 

 ": الخػامل"سظم 
ُ
 للخٙلُت ح

ً
ٓا هني الخٙالُِ والهمىالث الىاججت نً ششاء ؤوساّ مالُت ؤو نً بُهها، والتي ًخدملها الطىذّو َو

 الُهلُت؛

ت بهذٍ جدُٓٔ ناثذ ًُّى َــي اظتراجُجُت الاظدثماس التي ًد"إلاداسة اليشــطت":  بهها مذًش الطىذّو في بداسة اإلادُكت الاظدثماٍس

، ورلٚ باالنخماد نلى سئٍت مذًش الطىذّو وجٓذًٍش اإلابيُت نلى ألاوغام الاْخطادًت اإلادلُت والهاإلاُت وهخاثج اإلاهُاسي ناثذ اإلااشش 

ت اإلاخ شة ججاٍ الُشص الاظدثماٍس ّ الذساظاث اإلاالُت واإلاهلىماث اإلاخَى  .اخت في العى
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جخإزش ؤضٛى الطىذّو  نخاٛ خذوثها مً اإلامً٘ ؤ في هث التي ٌهخٓذ مذًش الطىذّو ؤهال ": ًٓطذ بها الخاالاظخثىائُتالظشوف "

 
ً
  مهخاد يحر بشٙل ظلبا

ً
 .و/ؤو ظُاظُت و/ؤو جىكُمُت اْخطادًت نىامل لهذة هكشا

اٌ":" اٛ العهىدي، الهملت الشظمُت للممل٘ت الهشبُ ٍس  ت العهىدًت. ؤي الٍش

ّ  اإلاالُتهي العىت اإلاُالدًت واإلاذة الضمىُت التي ًخم في بذاًتها جىزُٔ وحسجُل جمُو الهملُاث "العىت املالُت":   جهاًتها وفي للطىذو

 .مُالدًا شهشا12 مً جخٙىن  والتي, الهمىمُت واإلاحزاهُت اإلاالُت الٓىاثم بنذاد ًخم

 هطِمبر( مً ٗل نام، وظُٙىن ؤٛو عيخهي في الُىم ألاخحر مً ألاشهش )ًىهُى/دٌؤشهش مً ٗل ظىت مالُت ج ظختمذة ‖: الىصف―

. خ بذء وشاؽ الطىـذّو  َى الزي ًٓو َُه جاٍس

 لىظ الُٓشة )ؤ( مً اإلاادة  ”:معؤوٌ املطابلت والالتزام“
ً
ٓا معاوٛ اإلاؿابٓت والالتزام لذي الصخظ اإلاشخظ له الزي ٌهحن َو

شخاص اإلاشخظ لهم، ؤو معاوٛ اإلاؿابٓت والالتزام لذي الجهت الخاسجُت التي ًٙلُها الصخظ العابهت و الخمعحن مً الثدت ألا

ً مً الثدت ألاشخاص اإلاشخظ   لىظ الُٓشة )َـ( مً اإلاادة الهشٍش
ً
ٓا اإلاشخظ له بإداء وقُُت معاوٛ اإلاؿابٓت و الالتزام الزي ٌهحن َو

 لهم.

 ألًام الهمل الشظمُت في الهُئتًىم نمل في اإلامل٘ت ؾبٓ :”ًىم )ًىم غمل الهُئت(“
ّ
 .ا

 ألًام الهمل الشظمُت في البىٕى :”ًىم غمل )ًىم غمل البىىن(“
ّ
 .ًىم نمل في اإلامل٘ت ؾبٓا

 ألًام الهم :”ًىم غمل )ًىم غمل مذًش الصىذوق("
ّ
ّ ل الشظمُت إلاًىم نمل في اإلامل٘ت ؾبٓا  .ذًش الطىذو

هت الخالُت الُاثذة ومهذالث والذولي، وؤلاْلُمي الخلُجي الطهُذ نلى الهامت الاْخطادًت اإلااششاث جدلُل :”الىهج الخىاصلي“  واإلاخْى

 
ً
،/مدلُا

ً
ت بْلُمُا دلل. الجُىظُاظُت الهىامل بلى باإلغاَت اإلاىؿٓت في الطىاناث/الٓؿاناث وخٖش ٔ ٍو  اإلاخهلٓت الهىامل ٖزلٚ الٍُش

، خُت العُىلت مثل بالعّى هت، الخاٍس  .بلخ الخزبزب، ومعخىي  واإلاخْى

  ًخػمً :”الىهج الخصاغذي“
ً
  بدثا

ً
ا ٍش هاث اإلاالُت الىمارج بىاء نلى ٌشخمل) جَى ت الُشص الخخُاس( الخُطُلُت اإلاالُت والخْى  الاظدثماٍس

ً ٔ ًٓىم ٖما. اإلادُكت وجٍٙى ّ  إلاذًش الخابو الاظدثماساث مداَل بداسة ٍَش ت، للُشص الذوسي الخُُٓم بةجشاء الطىذو  الاظدثماٍس

لت الهىاثذ ؤَذاٍ مو اإلادُكت مخططاث جىأَ لػمان وألاظىاّ ّ  ألامذ ؾٍى  .للطىذو

ٙي وجطىِ بذسجت مً خالٛ ضىادًٔ الطٕٙى :”الصىىن" . حعُؿش اظتراجُجُاث ضىادًٔ الطٕٙى بشٙل سثِس ي نلى الذوالس ألامٍش

ت.  . إلاذً الذاخلي الخُُٓمظِخم الخهامل مو الخُُٓم للطٕٙى الًحر مطىُت نبر  ٖمااظدثماٍس ذ ال بدُ ش الطىذّو  الًحر الطٕٙى ًٍض

 .%  مً بجمالي الخىصَو الاظتراجُجي30في الطىذّو نً  مطىُت
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ت  :”امللىُت الخاصت" ٗاث يحر مذسجت ؤو مخذاولت  -ملُ٘ت في شٖش ٗاث مدذودة ، والتي حشتري وبنادة َُٙلت الشش مىكمت بشٙل نام ٖششا

 .ضىادًٔ اإلالُ٘ت الخاضت الطىذّو فيظِخم اظدثماس  التي ال ًخم جذاولها بشٙل نام.

ّ  دوسي دخل جدُٓٔ في حعهم التيألاضٛى  هي": ألاصٌى املذسة للذخل“ ٍى ألاضل وهمى للطىذو ل،  اإلاذي نلى اإلاْى  لخلبُت ورلٚ الؿٍى

ّ  اخخُاجاث ها لخىلي الجهت اإلاعخُُذة لطالح دوسٍت هٓذًت نىاثذ لخىصَو الطىذو ِ مطاٍس نلى ضَش  نىاثذ راث ؤظهم ٗاهذ ظىاءً  .الْى

ت ؤوضُٓاث ؤظىاّ الىٓذ و ضىادًٔ ؤظىاّ الىٓذ ؤو  .للذخل مذسة نٓاٍس

ضىذّو الىُٓت ؤخذ اإلاششوناث التي جٓذمها وصاسة الهذٛ العهىدًت بهذٍ بشبام الخاجاث ألاظاظُت لألظشة  هي :”الجهت املعخفُذة“ 

ونذم الاظخٓشاس ألاظشي، وبهذ اهتهاء الخٓاض ي ونذم التزام اإلاىُٔ بذَو التي امخىو َحها اإلاىُٔ نً الُٓام بىُٓتهم خالٛ َترة الخٓاض ي 

ٓىم الطىذّو بخدطُل ٗل ما دَهه مً اإلاىُز غذٍ خعب ما وسد في جىكُم ضىذّو الىُٓت الطادس بمىجب ْشاس  الىُٓت الىاجبت. ٍو

م ) خ 679مجلغ الىصساء ْس  ..َـ1438رو الٓهذة 15( وجاٍس

َئاث ألاضٛى اإلاخخلُت. حعدىذ وحهني اليعبت اإلاخططت لٙل َئت مً حهُحن اإلاخططاث اإلاعتهذَت  َى  :"الخىصَؼ الاظتراجُجي"

 الاظدثماس. وؤَذاٍ ألأَ الضمني َت بلى نىامل مثل جدمل اإلاخاؾش واإلاخططاث اإلاعتهذ

ّ  مذًش مهه ًخهاْذ زال  ؾٍش :"الباطً مً صىادًم"مذساء    نٓذ بمىجب الطىذو
 
ٓا ظدثماس، ًخخز هُابت ضىادًٔ الا  ثدتال ل َو

. نً مذًش الطىذّو  ت لطىذّو الاظدثماس الخاغو إلداسة مذًش الطىذّو  ٗل ؤو بهؼ الٓشاساث الاظدثماٍس

ى َئت مً َئاث اظتراجُجُاث الاظدثماس  الاظدثماساث البذًلتالاظدثماس في  ًطىِ :"الاظدثماساث البذًلت" ت  ادًٔوالطىَو اإلاشتٖر

ذل٘عب ناثذ بًجاب التي حععى . جخػمً اظتراجُجُاث  -ي بمشوس الْى ؤضٛى  الاظدثماساث البذًلتبًؼ الىكش نً قشوٍ العّى

ل الخجاسة و ضىادًٔ الخإجحربذًلت ال جىذسج جدذ اإلالُ٘ت الخاضت والهٓاساث ٖ  .طىادًٔ جمٍى

ل الصىادًم الخاصت ل" ل الخجاسة ألادواث ":الخجاسةخمٍى ٗاثواإلاىخجاث اإلاالُت الت والعلو ًمثل جمٍى لدعهُل  ي حعخخذمها الشش

اإلاعخىسد خؿاب انخماد للمطذس ًىظ  جٓذًمنلى ظبُل اإلاثاٛ ،  .مو ؤخز الػماهاث الالصمت مً جمُو ألاؾشاٍالخجاسة الذولُت 

ٙىن نلى الذَو نىذ جٓذًم معدىذاث مهُىت ، مثل بىلُطت الصخً.  ل الخجاسة َى ج ٍو ت الهذٍ مً ضىادًٔ جمٍى دُٓٔ نىاثذ مجٍض

 مذسوظت.ؾش مو مخا

حن/مالٙي الىخذاث ؤمىاٛ اإلا ضىذّو مشتٕر ٌعدثمش :"الخإحير"صىادًم  في نٓىد الاًجاس والتي ًشجبـ ناثذَا   بشٙل سثِس يشتٖر

  .في ؤضٛى ؤو مهذاث  ًخم جإجحر نلى اإلاعخُُذًً

ت، ورلٚ بهذٍ الخيبا  واإلاالُت والُىُت للُشص الاْخطادًتواإلاهلىماث نملُت جدلُل البُاهاث  َى : "الخحلُل ألاظاس ي" الاظدثماٍس

، والخهٍش نلى حجم اإلاخاؾش اإلاعخٓبلُت.
ً
 بشبدُت اإلايشإة معخٓبال
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 الصنذوق دليل

ت جذوي لالظدثماس  شٖش

 60677ص.ب. 

اع   11555الٍش

 اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت

و ؤلال٘ترووي:   www.jadwa.comاإلاْى

ت  ظدثماسلال  جذوي  شٖش

 
 الصىذوق  مذًش

 8162ص.ب.      الهىىان:

 12313-3701 الٍشاع

 اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت  

و ؤلال٘ترووي  capital.com-www.Albilad  :اإلاْى

ت   الخفظ ؤمين البالد اإلاالُتشٖش

و  ؤلال٘ترووي :   www.nafaqah.saاإلاْى

ذ            info@nafaqah.comؤلال٘ترووي:  البًر

 ؤوشؿت الجهت اإلاعخُُذة: 

ضىذّو الىُٓت ؤخذ اإلاششوناث التي جٓذمها وصاسة الهذٛ العهىدًت 

بهذٍ بشبام الخاجاث ألاظاظُت لألظشة التي امخىو َحها اإلاىُٔ نً 

الُٓام بىُٓتهم خالٛ َترة الخٓاض ي ونذم الاظخٓشاس ألاظشي، وبهذ 

ٓىم اهتهاء الخ ٓاض ي ونذم التزام اإلاىُٔ بذَو الىُٓت الىاجبت. ٍو

 ّ ى الجهت اإلاعخُُذة ضىذو بخدطُل ٗل ما دَهه مً  الىُٓت َو

اإلاىُز غذٍ خعب ما وسد في جىكُم ضىذّو الىُٓت الطادس بمىجب 

م ) خ 679ْشاس مجلغ الىصساء ْس  َـ1438رو الٓهذة 15( وجاٍس

 املعخفُذة الجهت ضىذّو الىُٓت

 الػباؽ -ألاًىبي الذًً ضالح ؾٍشٔ

اع  12623 -الٍش

0118748500 

و الال٘ترووي:   www.kpmg.comاإلاْى

ٗاٍ جي ام بي ٗي  الخعاباث مشاحؼ الُىصان وشش

مُت   حي الىخُل –مذًىت الشاثذة الْش

اع   88200ص.ب   11662الٍش

 الهشبُت العهىدًت اإلامل٘ت

 00966118132222: َاجِ

 00966118132228 :َاٖغ

و إلاا  www.awqaf.gov.sa: ل٘تروويؤلاْى

 

اٍ الهامت الهُئت  لألْو

 

 املىظمت الجهاث
 ٔ  َهذ اإلالٚؾٍش

 87171 ص.ب 

اع   11642 الٍش

1111-245-800 

ض   00966112053000 : الاجطاٛمٖش

و إلاا  www.cma.org.sa :ؤلال٘تروويْى

ّ  َُئت  اإلاالُت العى

http://www.jadwa.com/
http://www.albilad-capital.com/
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 ملخص التنفيذيال

ُي  اظم الصىذوق   ضىذّو الىُٓت الْى

ت جذوي  مذًش الصىذوق   لالظدثماسشٖش

 هىع الصىذوق 
 بمىجب الثدت ضىادًٔ الاظدثماس 

ً
 ناما

ً
ُي مخهذد ألاضٛى مُخىح مؿشوح ؾشخا ضىذّو اظدثماس ْو

ِ وخذاجه لطالح ضىذّو الىُٓت  )الجهت اإلاعخُُذة( جْى

ت البالد اإلاالُت ؤمين الخفظ  شٖش

ت جذوي  إلاداسي  املذًش   لالظدثماسشٖش

اٛ العهىدي صىذوق غملت ال اٛ(. الٍش  )ٍس

تألاَذاف   الاظدثماٍس

ض اٍ الخىمىي  الذوس  حهٍض ّ  دنم في الخاضت لألْو ٛ  جىمُت خالٛ مً  الطىذو ت ألاضى َى  اإلاْى

 ّ ا للطىذو هىد الاجخماعي الخٙاَل مبذؤ ًدٓٔ بما الاهذزاس مً وخماًتها واظدثماَس  نلى بالىُو َو

ِ مطاٍس ، وألاضل الْى ٍى ّ  مذًش بلٌعخٓ خُ  اإلاْى حن مً الاشترإ مبالٌ الطىذو  اإلاشتٖر

ا )الىاُْحن( عدثمَش ٛ  َو  في جمُو َئاث ألاضى
ً
 و ناإلاُا

ً
 همى  جدُٓٔ بهذٍ في ضىادًٔ الاظدثماس مدلُا

خم  ، ٍو ٍى ِ ضافي ألاسباح) مً( 50)% وعبت جىصَو في سؤط اإلااٛ اإلاْى  نلى دوسي بشٙل (يلت الْى

ِ مطاٍس ّ  اإلادذدة الْى  . اإلاعخُُذة الجهت في خمثلتواإلا للطىذو

 للصىذوق  املػُاسي املؤشش 

ٗل َئت بىاء نلى وصن اإلااشش اإلاهُاسي ألداء الطىذّو َى مهُاس مىصون نلى الخىصَو الاظتراجُجي 

 ٛ ٛ ل الاظتراجُجينلى جىصَو حهخمذ نلى  ؤضى  العهىدًت لألظهم بي اهذ اطألاظهم )ماشش  ،ألضى

هت اإلاؿابت ذ%َامش( 2اشش جذاٛو )جاس ي( الهاثذ ال٘لي + ملُ٘ت خاضت )م، (للشَش )ظاًبىس  ٍس

ضُٓاث ؤظىاّ الىٓذ و ضىادًٔ   ،%(3+ ظاًبىس )  الاظدثماساث البذًلت، %(4زالزت ؤشهش + َامش 

 %(2+َامش   ؤشهش  زالزت ظاًبىس )  ضٕٙى( ؤشهش زالزت ظاًبىس )ؤظىاّ الىٓذ

 مشجُو اإلاخاؾش.  معخىي املخاطشة

اٛ ظهىدي 1000 ألاولي الاشترانالخذ ألادوى ملبلغ   ٍس

اٛ ظهىدي 100 الخذ ألادوى ملبلغ الاشتران إلاطافي  ٍس

ٛ  اظترداد ًمً٘ ال الاظترداد ت ألاضى َى  اإلاْى

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

م  ًىم الخلٍى
م خمً ٛ  جٍٓى ّ  ؤضى  4العانت  )الازىحن و الخمِغ( مشجحن باألظبىم هملال ًىم آخش بجهاًت الطىذو

 
ً
اع( نطشا ُذ مذًىت الٍش   .)بخْى

 جمُو ؤًام الهمل في اإلامل٘ت. ًىم الاشتران

 ًىجذ ال سظىم الاشتران

ّ  %0.6 ؤحػاب إلاداسة  مً ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذو

ٛ  مً مباششة جذَو الخػاملم ى سظ ّ  ؤضى  .الطىذو

 شي املصاٍسف ألاخ

باإلاطشوَاث وألاحهاب ألاخشي اإلاخهلٓت بهملُاث الطىذّو الهالم و الخذماث ًلتزم الطىذّو 

ت  بُت، ، ؤلاداٍس الخاضت به، ومجها نلى ظبُل اإلاثاٛ ال الخطش، مطاٍسِ الاظدشاسة الٓاهىهُت والػٍش

ِوالػشاثب، ، وجؿهحر ألاسباح،  ِ اليشش، وخعاب اإلااشش.الخٓاض ي ومطاٍس ال  بإن ، ومطاٍس

شاس بلى   مً ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو بشٙل ظىىي  %0.3 تجخجاوص اإلاطاٍسِ ألاخشي  وعب َو
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 الاظدثماس صىذوق  .1

  : صىذوق الاظدثماس اظم (ؤ 

ُي  ضىذّو الىُٓت الْى

خ إصذاس ششوط وؤحيام صىذوق الاظدثماس (ب   جاٍس

خ وألاخٙام الششوؽ ضذسث  .جدذًثها ًخم ولم م19/5/2020 ٌ اإلاىا26/9/1441َٔ بخاٍس

خ (ج   وحذاجه طشحو  الصىذوق  جإظِغ غلى الهُئت مىافلت جاٍس

خ  اإلاىأَ ٌ 11/2/1442جمذ اإلاىآَت نلى بوشاء الطىذّو وبضذاس الىخذاث مً َُئت العّى اإلاالُت بٓشاس ضادس بخاٍس

 م.28/9/2020

 مذة الصىذوق:  (د 

 .مُخىح

 غملت صىذوق الاظدثماس: (ٌ 

اٛ  .العهىدي الٍش

 ومماسظاجه ظُاظاث الاظدثماس .2

ت ل . ؤ  صىذوق:لألاَذاف الاظدثماٍس

اٍ الخاضت في ًخمثل الهذٍ الا  ض الذوس الخىمىي لألْو جإمحن الذنم والشناًت إلاجمىنت مً  ظدثماسي ألاظاس ي للطىذّو في حهٍض

ا وخماًتها مً الاهذزاس بما ًدٓٔ مبذؤ  ت للطىذّو واظدثماَس َى اليعاء مً َم بداجت بلى هُٓت مً خالٛ جىمُت ألاضٛى اإلاْى

هىد بالىُو نلى مطاٍس الى  ، خُ  ٌعخٓبل مذًش الطىذّو مبالٌ الاشترإ مً الخٙاَل الاجخماعي َو ٍى ِْ وألاضل اإلاْى

زٖش الىُٓاث 
ُ
خم خطم الىُٓاث الُهلُت َٓـ. نلى ؤن ج ت، ٍو ؤن الىُٓاث اإلازٗىسة ؤنالٍ هي جٓذًٍش

. ش العىىي للطىذّو  الُهلُت في الخٍٓش

خ الطشح ألاولي  م2020-10-20 جاٍس

خ إصذاس ظػش الىحذة في ج اٍس

 الششوط وألاحيام
اٛ 10  ظهىدي ٍس
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حن  ا  )الىاُْحن( اإلاشتٖر عدثمَش  في جمُو َئاث ألاضى مباششة ؤو  َو
ً
 و ناإلاُا

ً
ٛ. ًدٔ إلاذًش الطىذّو حهُحن في ضىادًٔ الاظدثماس مدلُا

.  واخذ ؤو نذة مذساء مً الباؾً ٍىبهذٍ جدُٓٔ  الظدثماس جضء مً ؤضٛى الطىذّو ل اإلاذي همى في سؤط اإلااٛ اإلاْى ، اظدثماس ؾٍى

خم جىصَو وعبت  ِ) ضافي ألاسباح مً( 50)%ٍو ِ اإلادذدة للطىذّو واإلاخمثلت في  (يلت الْى جإمحن  بشٙل دوسي نلى مطاٍس الْى

 مً صوجخه الذنم والشناًت إلاجمىنت مً اليعاء مً َم بداجت بلى هُٓت، خُ  جخىلى الذولت مىاجهت اإلاتهشب مً جٓذًم الى
ً

ُٓت بذال

 في خاٛ جخلي ؤَشاد ، ؤو ؾلُٓخه
ً
م للمشؤة وجٓذًم اإلاهىهت للمشؤة وألبىائها، خطىضا بهذٍ جدعحن جىدة الخُاة وجدُٓٔ الهِش الٍ٘ش

ِ(. (الجهت اإلاعخُُذة) ناثلتها نً جٓذًم ًذ الهىن لها مً خالٛ ضىذّو الىُٓت  . وجلتزم الجهت اإلاعخُُذة بطٍش )يلت الْى

 :س يألاوساق املالُت التي ظىف ٌعدثمش الصىذوق فيها بشيل ؤظا ؤهىاع  . ب
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   ىادًٔ الاظدثماس نبر ضمً الباؾً ؤو ضىادًٔ ؤو نبر حهُحن مذساء بما مباششة ًخم اظدثماس ؤمىاٛ الطىذّو 
ً
اإلاشخطت مدلُا

ٙ اٛ العهىدي و الذوالس ألامٍش  بالٍش
ً
 . ٖما ؤهه لم ًخم حهُحن ؤي مذًش ضىذّو مً الباؾً بهذ. يوناإلاُا

  90%ًمً٘ للطىذّو اظدثماس ما ًطل بلى .
ً
 مً بجمالي ؤضىله ناإلاُا

 مالُت أل الُٓمت ؤلاج مً%  75 اظدثماساث الطىذّو نً ما وعبخه تًجب ؤن ال جٓل ُْم ٛ ّ  ضى ورلٚ خعب آخش  الطىذو

ت للطىادًٔ الترخُظ حهلُماث مً (1-ب)اإلاادة الشابهت  خعب  ْىاثم مالُت ُُت الاظدثماٍس اٍ الهامت الهُئت مً الْى  .لألْو

 هىع الاظدثماس
الخىصَؼ 

 الاظتراجُجي

 الخذ ألادوى

 يمً إحمال

 ٌ  ألاصى

مً  الخذ ألاكص ى

 ٌ  إحمالي ألاصى

البىٕى  موالاظدثماس لُٙىن الىٓذ  ضىادًٔ ؤظىاّالىٓذ و ضُٓاث ؤظىاّ الاظدثماس في 

وضىادًٔ ؤظىاّ الىٓذ اإلاشخطت مً َُئت  ي العهىدياإلاشخطت مً ماظعت الىٓذ الهشب

 .العّى اإلاالُت

3% ٠% 50% 

ٗاث ؤو خٙىمُت شبه ؤو  خٙىمُت جهاث مً اإلاطذسة الطٕٙى  ضىادًٔ ووخذاث ،شش

راث  جىكُمُت مً َُئت العّى اإلاالُت ؤو مً جهاث  اإلاشخطت بالطٕٙى  الاظدثماس 

 الهالْت 
ً
  و مدلُا

ً
اإلاخذاولت التي حعدثمش  وضىادًٔ اإلااششاث ىُتاإلاطىُت والًحر مط ناإلاُا

 .في الطٕٙى

35% ٠% 45% 

بشٙل مباشش ؤو نبر حهُحن مذساء مً الباؾً ؤو نبر واإلادلُت  الهاإلاُتوحشمل  ألاظهم

راث الهالْت جىكُمُت مً َُئت العّى اإلاالُت ؤو مً جهاث ضىادًٔ الاظدثماس اإلاشخطت 

 
ً
 وناإلاُا

ً
ّ  تألاولُ والاٖخخاباث مدلُا ت وخٓى اإلاخذاولت التي  وضىادًٔ اإلااششاث ألاولٍى

ّ  . حعدثمش في ألاظهم الشثِس ي  اإلاالُت العهىدي ًٙىن الاظدثماس في ألاظهم اإلادلُت في العى

 واإلاىاصي. 

37% ٠% 52% 

ل الخجاسة و ض الاظدثماساث البذًلت ىادًٔ وجخػمً الاظدثماس نبر الطىادًٔ الخاضت لخمٍى

 .خإجحرال
10% ٠% 15% 

 ) الخاضت اإلالُ٘ت ضىادًٔ
ً
  ؤو مدلُا

ً
 %8 %٠ %5 .(دولُا

ذ( اإلاخذاولت تالهٓاٍس الاظدثماس ضىادًٔالهٓاساث وحشمل  ت الطىادًٔ ؤو )ٍس  اإلاذسة الهٓاٍس

  للذخل
ً
 وناإلاُا

ً
 مدلُا

10% ٠% 15% 
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 و/ؤو  ٓذنلى شٙل ه ؤضىله بةجمالي خخُافالا نلى جٓذًٍش الخاص نلى  ًلجإ مذًش الطىذّو في الكشوٍ الاظخثىاثُت وبىاءً  ْذ

 .(100اظدثماساث في ؤظىاّ الىٓذ بيعبت )%

 ٔمطذسة مً ْبل مذًش الطىذّو مو ما ًخىأَ مو اظتراجُجُاث الاظدثماس في مالُت  وسْتإلاذًش الطىذّو الاظدثماس في ؤي  ًد

ْت وبما ال ًخهاسع مو مخؿلباث الثدت ضىادًٔ عّى اإلاالُت ؤو مً جهاث راث الهالالطىذّو وجٙىن مشخطت مً َُئت ال

ماس ثذ ضىادًٔ الاظدبرا جم الاظدثماس في ؤخبغاَُت ظىم بداسة لً ًخم اخدعاب س ظدثماس واللىاثذ الخىُُزًت راث الهالْت. الا 

  التي جذاس مً ْبل جذوي لالظدثماس. 

  

  الاظدثماس جشهض ظُاظاث . ج

ّ  ظُاظت جشج٘ض ت الطىذو ٛ  نلى اإلاداَكت نلى الاظدثماٍس ّ  ؤضى ل،ا اإلاذي نلى وجىمُتها الطىذو  في الاظدثماس خالٛ مً لؿٍى

 ٛ ِ ؤَذاٍ مو جدىاظب مخهذدة ؤضى ه وؾبُهخه الْى   اإلادذدة ومطاَس
ً
ٓا ّ  مذًش ظُهمل خُ  ،زٖشة اإلاهلىماث َزٍإلا َو  الطىذو

و نلى ِ مدُكت جىَى ٛ  مً مخهذدة َئاث نلى الْى ٍى ألاضل نلى اإلاداَكت ًدٓٔ بما ألاضى  مهخذٛ همى لخدُٓٔ والععي اإلاْى

ِ اثاخخُاج ًلبي ت ظُاظاث اجبام خالٛ مً ورلٚ اإلاخجذدة، الْى   حًؿي مخىاصهت اظدثماٍس
ً
ت ؤضىال لت مخىىنت اظدثماٍس  ؾٍى

طحرة  .ألاجل ْو

 
ً
ّ  اظتراجُجُاث ولخدُٓٔ ظبٔ إلاا جإظِعا ت، الطىذو ّ  مذًش ظُهمل الاظدثماٍس  في آلاجُت الاظتراجُجُاث جىقُِ نلى الطىذو

ّ  ؤَذاٍ جدُٓٔ ظبُل  :الطىذو

و مدُكت الاظدثماس في َئاث ؤضٛى مخىىنتخماًت ألا  .1 ٍى مً خالٛ جىَى  .ضل اإلاْى

حز .2 ل الاظدثماس نلى التٖر  .ألاجل ؾٍى

حز .3 ٛ  نلى التٖر ت ؤوضُٓاث ؤظىاّ الىٓذ و ضىادًٔ ؤظىاّ الىٓذ ؤو نىاثذ راث ؤظهم ٗاهذ ظىاءً  للذخل اإلاذسة ألاضى  نٓاٍس

ّ  دوسي دخل جدُٓٔ في ٌعهم بما للذخل مذسة ٍى ألاضل وهمى للطىذو ل،  اإلاذي نلى اإلاْى  اخخُاجاث لخلبُت ورلٚ الؿٍى

 ّ ّ  لطالح دوسٍت هٓذًت نىاثذ لخىصَو الطىذو ها لخىلي (الجهت اإلاعخُُذة) الىُٓت ضىذو ِ مطاٍس نلى ضَش  .الْى

 

حخمل التي املالُت ألاوساقؤظىاق  . د بُؼ ٌشتري  ؤن ًُ   اظدثماساجه فيها الصىذوق  ٍو
ً
 و غاملُا

ً
 :محلُا

ّ للطىذ ًمً٘   ؤضىله بجمالي مً 90% بلى ًطل ما اظدثماس و
ً
 .ناإلاُا

ّ  ظِعدثمش ٛ  َئاث مً مخهذدة ؤهىام في ؤظاس ي بشٙل الطىذو  : حشمل والتي اإلاالُت ألاوساّ مجها ألاضى
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البىٕى اإلاشخطت مً ماظعت الىٓذ  مولُٙىن الاظدثماس الىٓذ  في ضُٓاث ؤظىاّ الىٓذ و ضىادًٔ ؤظىاّ الاظدثماس -1

 وضىادًٔ ؤظىاّ الىٓذ اإلاشخطت مً َُئت العّى اإلاالُت. ديالهشبي العهى 

ٗاث ؤو خٙىمُت شبه ؤو  خٙىمُت جهاث مً اإلاطذسة الطٕٙى -2   اإلاشخطتبالطٕٙى  الاظدثماس  ضىادًٔ ووخذاث ،شش

 راث الهالْت  جىكُمُت مً َُئت العّى اإلاالُت ؤو مً جهاث
ً
  و مدلُا

ً
اث وضىادًٔ اإلااشش   اإلاطىُت والًحر مطىُت ناإلاُا

 . إلاذًش  الذاخلي الخُُٓمظِخم الخهامل مو الخُُٓم للطٕٙى الًحر مطىُت نبر  ٖمااإلاخذاولت التي حعدثمش في الطٕٙى

 . ذ ال بدُ الطىذّو  .%  مً بجمالي الخىصَو الاظتراجُجي30في الطىذّو نً  مطىُت الًحر الطٕٙى ًٍض

 َُئت مً اإلاشخطت الاظدثماس ضىادًٔ نبر ؤو الباؾً ًم مذساء حهُحن نبر ؤو مباشش بشٙل واإلادلُت الهاإلاُت ألاظهم -3

 ّ   الهالْت راث جىكُمُت جهاث مً ؤو اإلاالُت العى
ً
  مدلُا

ً
ّ  ألاولُت والاٖخخاباث وناإلاُا ت وخٓى  اإلااششاث وضىادًٔ ألاولٍى

ّ  في اإلادلُت ألاظهم في الاظدثماس ًٙىن . ألاظهم في حعدثمش التي اإلاخذاولت  .  واإلاىاصي  شثِس يال اإلاالُت العهىدًت العى

ل الخجاسة وضىادًٔ الخإجحر الاظدثماساث البذًلت -4  .وجخػمً الاظدثماس نبر الطىادًٔ الخاضت لخمٍى

 )الخاضت اإلالُ٘ت ضىادًٔ -5
ً
  ؤو مدلُا

ً
 .(دولُا

ذ( اإلاخذاولت تالهٓاٍس الاظدثماس ضىادًٔالهٓاساث وحشمل  -6 ت الطىادًٔ ؤو )ٍس . للذخل اإلاذسة الهٓاٍس
ً
 وناإلاُا

ً
 مدلُا

ت ملذًش الصىذوق  .ٌ   اللشاساث الاظدثماٍس

ّ  مذًش ًلتزم ،(ب)الُٓشة  في ؤنالٍ اإلازٗىسة الخذود مشاناة مو   ًشاٍ ما خعب الاظدثماس ْشاساث باجخار الطىذو
ً
ٔ مىاظبا  جٓذًٍش َو

ُُت للطىادًٔ الترخُظ وحهلُماث الاظدثماس ضىادًٔ الثدت مو ًخهاسع ال وبما اإلاؿلٔ  الٓشاساث اجخار نملُت ججمو. الْى

ت ّ  مذًش لذي الاظدثماٍس خىلى. الٓشاس اجخار في الخطانذي والىهج الخىاصلي الىهج بحن الطىذو ٔ ٍو ت، اإلاداَل بداسة ٍَش  الاظدثماٍس

 الخالُت الُاثذة ومهذالث والذولي، وؤلاْلُمي الخلُجي الطهُذ نلى الهامت الاْخطادًت اإلااششاث جدلُل الخىاصلي، الىهج باظخخذام

  هتواإلاخْى
ً
،/مدلُا

ً
ت بْلُمُا دلل. الجُىظُاظُت الهىامل بلى باإلغاَت اإلاىؿٓت في الطىاناث/الٓؿاناث وخٖش ٔ ٍو  ٖزلٚ الٍُش

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

 
ً
ا ٍش هاث اإلاالُت الىمارج بىاء نلى ٌشخمل) جَى ت الُشص الخخُاس( الخُطُلُت اإلاالُت والخْى ً الاظدثماٍس  ًٓىم ٖما. اإلادُكت وجٍٙى

ٔ ّ  إلاذًش الخابو الاظدثماساث مداَل بداسة ٍَش ت، للُشص الذوسي الخُُٓم بةجشاء الطىذو  جىأَ لػمان وألاظىاّ الاظدثماٍس

لت الهىاثذ ؤَذاٍ مو اإلادُكت مخططاث ّ  ألامذ ؾٍى  .للطىذو

ّ  هخمذظُ ّ  مذًش واظتراجُجُت سئٍت نلى باالنخماد ورلٚ اظدثماساجه إلداسة اليشؿت ؤلاداسة ؤظلىب نلى الطىذو  نلى اإلابيُت الطىذو

ُت اإلاالُت الذساظاث وهخاثج والهاإلاُت اإلادلُت الاْخطادًت ألاوغام شة واإلاهلىماث والعْى ت اإلاخاخت في  الُشص ججاٍ اإلاخَى الاظدثماٍس

 ّ ّ  مذًش مذظُهخ خُ  .العى ت.ألا  الخدلُل نلى الطىذو  ومعخىي  الُىُت اثش شا اإلا جدلُلى بل باإلغاَت ظاس ي لٙل َشضت اظدثماٍس
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ت الُشضت اخخُاس ظِخم زم ومً َشضت، بٙل اإلاشجبـ اإلاخاؾش ت وانذة خعب  ؤظهم ؤو الاظدثماٍس  اظدثماٍس
ّ
ٗاث التي حهذ َشضا الشش

 الهىامل اإلاشاس بلحها. 

 مذًش ظُهخمذ  ّ  خُ  مًضُٓاث ؤظىاّ الىٓذ و ضىادًٔ ؤظىاّ الىٓذ في اإلاخاخت الهشوع ؤَػل جدلُل نلى الطىذو

  نخمادا ًخم. اإلاخاؾش مً ممً٘ معخىي  ؤدوى نلى الخُاف مو ممً٘ ناثذ ؤَػل جدُٓٔ لػمان اإلاخاؾش ومعخىي  الهاثذ

ٗالت ْبل مً اإلاطذس( -BBB) لطُٓاث ؤظىاّ الىٓذ الاثخماوي الخطيُِ ٗاالث مً ٌهادلها ما ؤو بىسص آهذ ظخاهذسد و  و

 .الاثخماوي الخطيُِ

 الهاثذة والطىادًٔ الطٕٙى اهخٓاء نلى الهمل ًخم اإلاخاخت والطىادًٔ الطٕٙى ونىاثذ مخاؾش معخىي  لخدلُل باليعبت 

 نلى الانخماد ًخم اثخماوي، جطيُِ راث جهاث مو الاظدثماس خاٛ في .جُذة مالُت ومالءة ظمهت راث مطذسة جهت بلى

ٗالت ْبل مً اإلاطذس( -BBB) الاثخماوي الخطيُِ ٗاالث مً ٌهادلها ما ؤو بىسص آهذ ظخاهذسد و  وفي. الاثخماوي الخطيُِ و

، مطىُت يحر جهاث مو الاظدثماس خاٛ
ً
 لذي اإلاخبهت الذاخلُت الخُُٓم آلُت نلى بىاءً  الجهاث َزٍ جُُٓم ًخم اثخماهُا

ّ  مذًش  بىاء نلى نذد مً الهىامل والتي هزٖش خُ  ًٓىم مذًش الطىذّو بخ .الطىذو
ً
ُُٓم الجهت يحر اإلاطىُت اثخماهُا

ُاءة ألاضٛى وألاسباح.    -نلى ظبُل اإلاثاٛ ال الخطش  –مجها   بدُ جطيُِ البلذ الزي جيخمي له الجهت واإلاالءة اإلاالُت ٖو

ذ ال ّ  في مطىُت الًحر الطٕٙى ًٍض  .الاظتراجُجي الخىصَو بجمالي مً% 30 نً الطىذو

 ا ظُٙىن  والتي همظلأل  باليعبت  الاظدثماس ضىادًٔ نبر ؤو الباؾً مً مذساء حهُحن نبر ؤو مباشش بشٙل اظدثماَس

ّ  َُئت مً اإلاشخطت   الهالْت راث جهاث مً ؤو اإلاالُت العى
ً
  مدلُا

ً
ّ  مذًش ظُٓىم وناإلاُا  ؤَػل بخُُٓم الطىذو

 اإلاالُت اإلاالءة -الخطش ال- اإلاثاٛ ظبُل نلى ؤخشي  مهاًحر بلى باإلغاَت العابٔ وألاداء ومخاؾش ناثذ نلى بىاءً  الهشوع

 .الاظدثماس وبجشاءاث وظُاظاث للمطذس،

 مذًش ظُٓىم  ّ لالطىادًٔ  الخاضت ل حشمل التي و الاظدثماساث البذًلتبُم بخٓ الطىذو  الخإجحر وضىادًٔ الخجاسة خمٍى

ّ  ٗل ومخاؾش ناثذ نلى بىاءً   -الخطش ال- اإلاثاٛ ظبُل نلى ؤخشي  مهاًحر بلى باإلغاَت ادًٔالطى لخلٚ العابٔ وألاداء ضىذو

 .الاظدثماس بمذًش الخاضت الاظدثماس وبجشاءاث وظُاظاث للمطذس، اإلاالُت اإلاالءة

 مذًش ظُٓىم  ّ ّ  ٗل ومخاؾش ناثذ نلى بىاءً  الخاضت اإلالُ٘ت ٔضىادً ٗل بخُُٓم الطىذو  ؤخشي  مهاًحر بلى باإلغاَت ضىذو

 .الاظدثماس بمذًش الخاضت الاظدثماس وبجشاءاث ُاظاثظ -الخطش ال- اإلاثاٛ ظبُل نلى

 مذًش ظُٓىم  ّ ت الاظدثماس ضىادًٔ حشمل والتي الهٓاساث ضىادًٔ ٗل بخُُٓم الطىذو ذ) اإلاخذاولت الهٓاٍس  ؤو( ٍس

ت الطىادًٔ ّ  ٗل ومخاؾش ناثذ نلى بىاءً  للذخل اإلاذسة الهٓاٍس  مهاًحر بلى غاَتباإل  الطىادًٔ لخلٚ العابٔ وألاداء ضىذو

 .الاظدثماس بمذًش الخاضت الاظدثماس وبجشاءاث وظُاظاث للمطذس، اإلاالُت اإلاالءة -الخطش ال- اإلاثاٛ ظبُل نلى ؤخشي 
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 :الصىذوق  اظدثماساث طمً إدساحها ًمىً ال التي املالُت ألاوساق . و

ّ  ٌعدثمش لً  .اإلاالُت اإلاشخٓاث في ؤضىله الطىذو

ٌ  ؤو ُتاملال ألاوساق هىاعؤغلى  كُىد . ص  :فيها الاظدثماس للصىذوق  ًمىً التي ألاخشي  ألاصى

 ًجىص  ال  ّ ابت َُئت مهاًحر مو جخىأَ ال مالُت ؤوساّ ؤي في الاظدثماس للطىذو  اإلالخٔ في نلحها اإلاىطىص الششنُت الْش

 .الششوؽ وألاخٙام مً( 1)

 ًاظدثماساث جخجاوص  ل  ّ  مً الانُاء نلى بىاءً  الخاضت ظدثماسالا  ضىادًٔ في ؤضىله ُْمت ضافي مً 25% وعبت الطىذو

ّ  َُئت  . اإلاالُت العى

 ًاظدثماساث جخجاوص  ل  ّ ّ  في ؤضىله ُْمت ضافي مً 25% وعبت الطىذو  . واخذ نام اظدثماس ضىذو

 ًاظدثماساث جخجاوص  ل  ّ  .الهامت الاظدثماس ضىادًٔ في ؤضىله ُْمت ضافي مً 80% وعبت الطىذو

ٌ   اظدثماس فُه ًمىً الزي الخذ . ح ا اظدثماس صىادًم ؤو صىذوق  وحذاث في الصىذوق  ؤصى  مذًشو  ؤو املذًش رلً ًذًَش

 :آخشون صىادًم

ّ  مذًش ظُلتزم ّ  نلحها ًدطل اظخثىاءاث وؤي ، الاظدثماس ضىادًٔ الثدت في الىاسدة الاظدثماس بُٓىد الطىذو  َزٍ مً الطىذو

 الُٓشة )ص( ؤنالٍ.خعب ما جم رٍٖش في ظخٙىن خذود الاظدثماس في ؤي ضىادًٔ  .اللىاثذ

 الاكتراض صالحُاث . ط

 هظير طشف ؤي مؼ للخػامل ألاغلى ذالخ % مً ضافي ُْمت ؤضىله 10ال ًجىص ؤن ًخجاوص اْتراع الطىذّو الهام ما وعبخه  . ي

ّ  مذًش ظُلتزم مً ضافي ُْمت ؤضٛى  ٖدذ ؤنلى %25 حعاوي  والتي الاظدثماس ضىادًٔ الثدت في الىاسدة الاظدثماس بُٓىد الطىذو

ّ ا  .لطىذو

 الصىذوق  مخاطش إلداسة الصىذوق  مذًش ظُاظت . ن

ّ  مذًش ظُٓىم م الطىذو ّ  مخاؾش وبداسة بخٍٓى ا مً للخذ الالصمت ؤلاجشاءاث ؤخزو  الشثِعُت الطىذو  مذًش ظُٓىم خُ  آزاَس

 ّ م الطىذو ّ  إلاخاؾش دوسي بخٍٓى  لٙل ألاداء ُْاط رمهاًح نلى بىاءً  جُُٓمها لإلنادة اإلاخاؾش بداسة نلى ونشغها الشثِعت الطىذو

ّ  بداسة مجلغ جضوٍذ وظِخم. باإلاخاؾش مٓاسهت الىٓذًت الهىاثذ لخُُٓم الخىُُزًت اللجىت نلى ونشغها اظدثماس ش الطىذو  بخٍٓش

ّ  مخاؾش نً دوسي  .الطىذو

 املػُاسي  املؤشش .ٌ 

ٛ ٗل بىاء نلى وصن اإلااشش اإلاهُاسي ألداء الطىذّو َى مهُاس مىصون نلى الخىصَو الاظتراجُجي  نلى جىصَو حهخمذ نلى  َئت ؤضى

ٛ ل الاظتراجُجي هت اإلاؿابت العهىدًت لألظهم بي اهذ اط ماشش) ألاظهم ألضى ٛ  ماشش) خاضت ملُ٘ت ،(للشَش  الهاثذ( جاس ي) جذاو
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ذ( َامش %2+  ال٘لي  اًبىس ظ) ؤظىاّ الىٓذالىٓذ و  ،(%3+ ظاًبىس )  الاظدثماساث البذًلت ،%(4 َامش+  ؤشهش زالزت ظاًبىس ) ٍس

 (.%2 َامش+  ؤشهش زالزت ظاًبىس ) ضٕٙى( ؤشهش زالزت

 :الاظدثماس غلى خذودال و لُىدالالعىق املالُت بشإن   َُئت غليها جىافم إغفاءاث . م

ُي جمذ   ؿت ؤن ًىدطش مً اإلاىآَت نلى بنُاء ضىذّو الىُٓت الْى الُٓشة )ص( مً اإلاادة ألاسبهحن مً الثدت ضىادًٔ الاظدثماس شٍش

ّ اظدثماس ؤضٛى وؤمىاٛ  َزا ؤلانُاء في ّ في ضىادًٔ الاظدثماس الخاضت، وؤال جخجاوص اظدثماساث ؤي مً  الطىذو ما وعبخه  الطىذو

ّ مً ضافي ُْمت ؤضٛى ؤي مجها في ضىادًٔ الاظدثماس الخاضت، واإلاىآَت نلى بنُاء  25% مً مخؿلباث الُٓشة )ؽ( مً  الطىذو

 .ظدثماساإلاادة الخادًت وألاسبهحن مً الثدت ضىادًٔ الا 

 ق الصىذو  في لالظدثماس تُالشئِع املخاطش .3

هخبر الاظدثماس في ألاظىاّ اإلاالُت غمً َئت الاظدثماساث راث اإلاخاؾشة جمُو ؤهىام الاظدثماساإلاخاؾش الشثِعُت حهخمذ نلى  ، َو

ُما ًلي بهؼ اإلاخاؾش الشثِعُت التي ْذ ًخهشع نلى ظبُل اإلاثاٛ دون الخطش:  اإلاشجُهت، َو

 :ؤظىاق املاٌ زبجزبمخاطش  . ؤ

ّ  ؤداء ًخهشع ً بعبب نالُت لخٓلباث الطىذو  .اظدثماساجه جٍٙى

 ألاداء العابم للصىذوق  . ب

ّ  العابٔ ألاداء هّذ  ال( وجذ)بن  للماشش  العابٔ ألاداء ؤو الاظدثماس لطىذو ٌُ  
 
ّ  ؤداء نلى ماششا  .اإلاعخٓبل في الطىذو

 طمان ؤداء الصىذوق  . ج

حن بالىخذاث  ال  ّ  اإلاؿلٔ ألاداء ؤنًىجذ غمان للمشتٖر  ألاداء ًمازل ؤو ًخ٘شس  ظٍى باإلااشش تمٓاسه ؤداءٍ ؤو الاظدثماس لطىذو

 .العابٔ

 :غذم اغخباس الاظدثماس في الصىذوق ودٌػت بىىُت . د

 .ال ٌهخبر الاظدثماس في الطىذّو ودٌهت لذي ؤخذ اإلاطاٍس اإلادلُت التي جشّوج ؤو جبُو ألاوساّ اإلاالُت

 :ملحخملت املخػللت باالظدثماس في الصىذوق بُان جحزًشي حٌى املخاطش ا .ٌ 

ىن  ًخعش ْذ ّ  في اإلاىدنت ألامىاٛ اإلاشتٗر ترجب ،الاظدثماس ضىذو ِ يلت اهخُاع ؤو اوهذام الخعاسة َزٍ نلى ٍو  اإلاىصنت الْى

ِ مطاٍس نلى  َىالٚ مخاؾش مدخملت نذًذة جخهلٔ باالظدثماس في الطىذّو ٖما َى مبحن في الٓاثمت ؤدهاٍ. .الْى
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ٌ  املحخملت باملخاطش تكائم . و  :الصىذوق  في الاظدثماس حى

 :مخاطش الخغيراث العُاظُت .1

ْذ جازش نلى جمُو ألاوشؿت  ألامىس ْذ ًخإزش الطىذّو بشٙل يحر مباشش بالخؿىساث العُاظُت في اإلاىاؾٔ اإلاجاوسة، ٗىن َزٍ 

ت.  نلى اظدثماساث الطىذّو وظهش الىخذة.و  الاْخطادًت والخىمٍى
ً
 ٍازش رلٚ ظلبا

 :مخاطش ألاوطاع الاكخصادًت .2

ْذ ًخإزش ؤداء الطىذّو بعبب الخًحراث في ألاوغام الاْخطادًت؛ وال ًخههذ مذًش الطىذّو بإن جدٓٔ اظتراجُجُاث الطىذّو 

ت. ت ؤَذاَه الاظدثماٍس  نلى اظدثماساث الطىذّو وظهش الىخذة. الاظدثماٍس
ً
 ًازش رلٚ ظلبا

 :الششغُت ئت الشكابتَُ مػاًير ب بااللتزاماملخاطش املخػللت  .3

ابتاإلاخىآَت مو  الاظدثماساثالطىذّو بال في  ٌعدثمش لً  ، وبرا جبّحن حهاسع ؤي اظدثماس سثِس ي مو  الششنُت مهاًحر َُئت الْش

ابت  نلى ظهش  الششنُت مهاًحر َُئت الْش
ً
، ًٙىن نلى مذًش الطىذّو جطُُت َزا الاظدثماس ْبل جدُٓٔ ؤَذاَه، مما  ًازش ظلبا

 ة.الىخذ

 :مخاطش الػملت ألاحىبُت .4

ت بلى  هٓطان ُْمت الىخذاث،  ؤيجادي الخٓلباث في ؤظهاس ضٍش الهمالث لألوساّ اإلاالُت ألاظاظُت في  ورلٚ مدُكت اظدثماٍس

اٛ العهىدي،  خعب الخالت. اٛ العهىدي وفي خالت ُْام اإلاعدثمش بالذَو بإي نملت يحر الٍش الهملت ألاظاظُت للطىذّو هي الٍش

ش في الًٓىم  اٛ العهىدي بعهش الطٍش اإلاخَى ل نملت الذَو بلى الٍش خدمل اإلاعدثمش ؤي هُٓاث مذًش الطىذّو بخدٍى عّى ٍو

لجيش  إ نً َزا الخدٍى

 :مخاطش الاظدثماس في الصىادًم ألاخشي  .5

"اإلاخاؾش الشثِعُت" الطىادًٔ ألاخشي التي حهذٍ الطىذّو بلى الاظدثماس َحها ْذ جٙىن ُنشغت لىُغ اإلاخاؾش اإلازٗىسة في ْعم  

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

 :مخاطش الاظدثماس في ألاظىاق ألاخشي  .6

، ًىؿىي الاظدثماس في ألاظىاّ ألاخشي نلى مخاؾش مهُىت، مثل مخاؾش الخًحراث في اللىاثذ ؤنالٍباإلغاَت بلى اإلاخاؾش اإلازٗىسة 

ذ جطبذ اإلاالُت وظّى اله  نلى ؤداء الطىذّو وظهش الىخذة. ْو
ً
ملت، والخًحراث العُاظُت والاْخطادًت التي جازش ظلبا

ًخم جطُُتها؛ وفي مثل َزٍ الخاالث، ال ًخمً٘ اإلاعدثمشون مً جدُٓٔ سؤط  ْذالاظدثماساث ألاظاظُت يحر ظاثلت ؤو مهلٓت ؤو 

 اإلااٛ اإلاعدثمش.

 :مخاطش غذم وحىد الاظدثماساث املىاظبت .7

ت باألَذاٍالطىذّو اظدثماساث جُي  مذًش  ًجذؤن  ًػمًما  َىإ لِغ . َةن جدذًذ الاظدثماساث  الاظدثماٍس للطىذّو
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ت  اإلاىاظبت ًىؿىي نلى ْذس ٖبحر مً نذم الُٓحن الزي ًىه٘غ بذوسٍ نلى عجض مذًش الطىذّو نً جدذًذ ألاَذاٍ الاظدثماٍس

ذسة الطىذّو نلى جدُٓٔ الهىاثذ اإلاشجىة.  نلى اظدثماساث الطىذّو وظهش الىخذة. ازش رلٍٚو ْو
ً
 ظلبا

 :مخاطش الاغخماد غلى املىظفين الشئِعُين .8

ٔ بداسجه؛   نلى هجاح ٍَش
ً
 ٖبحرا

ً
ٔ ؤلاداسة بشٙل نام )ظىاء و ٌهخمذ هجاح الطىذّو انخمادا خعاسة خذماث ؤي مً ؤَشاد ٍَش

ٓؿاب مىقُحن جذد ؤو الاخخُاف باإلاىقُحن الخالُحن ًٙىن بعبب الاظخٓالت ؤو ألي ظبب آخش( ؤو نذم ْذسة الطىذّو نلى اظخ

.ظلبي جإزحر  اله   بالٌ نلى وشاؽ الطىذّو

 ؤدواث مصىفت:  في الاظدثماسمخاطش  .9

،  ؤو ؤظىاّ الىٓذ  في خاٛ اهخُاع الخطيُِ الاثخماوي ألي مً الطٕٙى َةن َزا مً شإهه الخإزحر التي ٌعدثمش َحها الطىذّو

 زش نلى ظهش الىخذة.  ُا ّ مما ًازش نلى ُْمت ؤضٛى الطىذّو والزي بذوسٍ ظنلى اظدثماساث الطىذو 

 :مخاطش جظاسب املصالح .11

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

ًيشإ جػاسب مطالح بحن مذًش الطىذّو ؤو ألاؾشاٍ ْذ بدعً هُت، وؤن ًشاعي في بداسجه للطىذّو مبادت الجزاَت. ومو رلٚ، 

. ,بن ؤي جػاسب في اإلاطالح ًدذ مً ْذسة مذًش الطىذّو  حن في الطىذّو ؤزىاء الُٓام بةداسة الطىذّو راث الهالْت واإلاشتٖر

ازش نلى ؤداء مهامه بشٙل مىغىعي   نلى اظدثماساث الطىذّو وؤداثه.  ٍو
ً
 .ظلبا

راث اللاهىه .11  :ُت والخىظُمُتمخاطش الخغيُّ

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

، والتي ْذ جازش نلى الطىذّو ونلى اظدثماساجه ؤو  ٗاة خالٛ مذة الطىذّو في اإلامل٘ت، بما في رلٚ جلٚ اإلاخهلٓت بالػشاثب ؤو الض

دٔ للطىذّو اجخار بهؼ ؤلاجشاءاث الٓاهىهُت في خالت الجزام؛ وله الاخخٙام بلى العلؿاث الٓػاثُت في اإلامل٘ت اإلا ً. ٍو عدثمٍش

هاث الٓاثمت، َةن ؤي حًُحراث ْذ  ٗان للذواثش الخٙىمُت في اإلامل٘ت الخٔ في جؿبُٔ الدشَش ت ما ْذ ًيشإ مً هضاناث. وإلاا  لدعٍى

هاث ؤو  .جؿشؤ نلى جلٚ الدشَش  بخُاّ جلٚ الذواثش الخٙىمُت في جؿبُٓها ْذ ًازش نلى الطىذّو

 :املخاطش الخلىُت .12

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

ٗامل، مما ًدذ مً  ؤو بشٙل 
ً
ْذسة مذًش الطىذّو نلى بداسة اظدثماساث  للهجىم مً خالٛ الُحروظاث، ؤو ْذ جخهؿل جضثُا

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

 :مخاطش الىىاسر الطبُػُت .13
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ت، ألامش ال ، جازش الٙىاسر الؿبُهُت نلى ؤداء جمُو الٓؿاناث الاْخطادًت والاظدثماٍس زي ًٙىن له جإزحر ظلبي نلى ؤداء الطىذّو

ا، مما  دون ؤن ًٙىن إلاذًش الطىذّو ًذ في رلٚ؛ ومً َزٍ الٙىاسر الؿبُهُت الضالٛص والبراٖحن والخًحراث اإلاىاخُت الٓاظُت ويحَر

 ّ  نلى اظدثماساث الطىذّو ومالٙي الىخذاث في الطىذو
ً
 .ًازش ظلبا

 :الىحذاث اظترداد ملذسة غذممخاطش  .14

َــت، َةهــه ًخهــزس نلــى مذًــش الطىــذّو جلبُــت ؤي ؾلــب اظــ بىاءً  ى ترداد مـًـ نلــى ؾبُهــت الطىــذّو اإلاخمثلــت َــي ٖــىن الىخــذاث مْى

حن )الىاُُْــً(  .اإلاشــتٖر

 الفائذة:  ؤظػاس  خاطشم. 15

ظخادي  لُاثذة. ونلُه، َةن ؤي حًُحراث في ؤظهاس الُاثذة بن ؾبُهت اظدثماساث الطىذّو في ألاضٛى اإلاخهذدة ججهله ًخإزش بإظهاس ا

ًٙىن له جإزحر ظلبي نلى ُْمت ألاوساّ اإلاالُت وبالخالي ظهش الىخذة بلى جباًىاث في ناثذ الطىذّو بشٙل مباشش ويحر مباشش مما 

 ّ  .بالطىذو

 :مصىفت غير دواثؤ في الاظدثماس خاطشم .16

في خاٛ اظدثماس الطىذّو بإدواث الذخل الثابذ يحر  ، جاهب ماظعاث الخطيُِحر مطىُت مً َىإ بهؼ ألاوساّ اإلاالُت ي

، َعِخم رلٚ باألنخماد نلى الخدلُل و البد  الزي ًٓىم به مذًش الطىذّو و نلى جُُٓمه الاثخماوي الذاخلي. وهي 
ً
اإلاطىُت اثخماهُا

ّ  ال جخمحز بالعُىلت الهالُت مٓاسهت باألدواث اإلاطىُت ٙىن لهزٍ  مما ٌهشع الطىذو الطىذّو لخؿش َٓذان اإلابالٌ اإلاعدثمشة. ٍو

 الهىامل ؤزش ظلبي نلى ؤداء الطىذّو وظهش الىخذة.

 :العُىلت مخاطش .17

ألادواث التي بهؼ مخاؾش اهخُاع العُىلت في  بن ؾبُهت اظدثماساث الطىذّو في ألاضٛى اإلاخهذدة ْذ حهشع الطىذّو في 

ِو  وعبت مً الهىاثذ اإلادٓٓتمما ًازش نلى بمٙاهُت جىصَو ت ػلتها مىخُوالتي ْذ جٙىن ظُى  ٌعدثمش بها الطىذّو  بشٙل  يلت الْى

 ّ ِ اإلادذدة للطىذو  .دوسي نلى مطاٍس الْى

 : ألاظهم في الاظدثماس مخاطش .18

ُت نالُت باإلغاَت بلى بمٙاهُت خذور َبىؽ  ظِخم اظدثماس جضء مً الطىذّو في ظّى ألاظهم والزي ًشجبـ نادة بخٓلباث ظْى

 نلى ظهش الىخذة. وبالخالي َةن ٖ
ً
بحر ومُاجىء في ُْمت ألاظهم واخخماٛ خعاسة جضء مً سؤط اإلااٛ، والزي مً شإهه الخإزحر ظلبا

ت ْطحرة ألاجل  اإلاخاؾشة في اظدثماساث ألاظهم جٙىن ؤنلى مً مخاؾش الاظدثماس في ضُٓاث ؤظىاّ الىٓذ وألادواث الاظدثماٍس

 ألاخشي. 
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 : ألاولُت الاهخخاباث في الاظدثماس مخاطش .19

ت بشٙل   ًدُذ إلاذًش الطىذّو جُُٓم ؤداء الشٖش
ّ
 وعبُا

ّ
ال  ؾٍى

ّ
 حشًُلُا

ّ
خا ٗاث خذًثت ؤلاوشاء ال جملٚ جاٍس هي مخاؾش الاظدثماس في شش

 
ً
ىه٘غ رلٚ ظلبا ٗاث التي جؿشح ؤوساْها اإلاالُت ْذ جمثل ْؿاناث جذًذة ؤو جٙىن في مشخلت همى وجؿىٍش ٍو نلى ٗاٍ، ٖما ؤن الشش

 ؤداء الطىذّو وؤظهاس الىخذاث. 

ت حلىق  في الاظدثماس مخاطش .21   ألاولٍى

ت  ٍش ت ْذ ًدعبب في خذور خعاثش جَى ت التي جؿشح خٔ ألاولٍى ت ؤو امخالٕ ؤظهم في الشٖش بن الاظدثماس في خّٓى ألاولٍى

ت جُّى اليعبت ا ، خُ  ؤن وعبت الخزبزب اإلاعمىح بها ألظهاس جذاٛو خّٓى ألاولٍى لتي جخػو لها ؤظهاس ألاظهم اإلاذسجت للطىذّو

 . " مما ًازش في ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو وبالخالي نلى ظهش الىخذة في الطىذّو  في العّى اإلاالُت العهىدًت "جذاٛو

  :البذًلت الاظدثماساث مخاطش .21

ما حهًُٓذ  ؤٖثر البذًلت الاظدثماساث   ؤٖثر َو
ً
ازش رلٚ الخ. الخٓلُذًت الاظدثماساث مً جٓلبا  نلى اظدثماساث الطىذّو ٍو

ّ
زبزب ظلبا

 وظهش الىخذة. 

 

 : الخإحير صىادًم في الاظدثماس مخاطش .22

ّ  ظِعدثمش  نلى ظلًبا جازش ْذ التي اإلاهذاث جإجحر ؤنماٛ في الٙامىت للمخاؾش هجاخها ًخػو والتي الخإجحر ضىادًٔ في الطىذو

ّ  ْذسة ا اإلاهذاث اْخىاء نلى الطىذو ل وبُهها واظدئجاَس  الهاثذ مً مشبدت مهذالث بخىلُذ له حعمذ بششوؽ دُكخه،م وجمٍى

ً ّ  ونىامل الاْخطادًت الكشوٍ مً لهذد ًمً٘. للمعدثمٍش ّ  ْذسة تهذد ؤن العى  َزٍ وحشمل. مشبذ بشٙل الهمل نلى الطىذو

. الخطخم ومهذالث اثذةالُ وؤظهاس ؤلاًجاس وؤظهاس اإلاهذاث نلى الؿلب في الخٓلباث رلٚ في بما الاْخطادًت، الكشوٍ في الخًحراث

ّ  ًخػشس  ْذ ّ  ًخمً٘ ولم العذاد نً اإلآترع ؤو اإلاعخإجش جخلِ برا الخإجحر ضىذو هت ؤلاًشاداث جدطُل مً الطىذو  مً اإلاخْى

ّ  اإلاخهثر الاظدثماس  . مما ًازش في ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو وبالخالي نلى ظهش الىخذة في الطىذو

 

ل الخجاسة: الاظدثماس في الصىادًم الخاص مخاطش  .23  ت لخمٍى

ل ضىادًٔ في الاظدثماس ًىؿىي  ّ  ًىىي  التي وألادواث الاظدثماساث مخاؾش نلى الخجاسة جمٍى  جخإزش ْذ. وبُهها ششائها الطىذو

 اإلاخهلٓت العُاظاث ظُما وال والخاسجُت الذاخلُت والعُاظاث والؿلب الهشع نالْاث حًحر بُجها مً نىامل بهذة ألاظهاس
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 اإلاذَىناث بمحزان اإلاخهلٓت جلٚ ظُما وال الاْخطادًت، والخؿىساث العُاظُت وألاخذار والىٓذًت اإلاالُت عاثلباإلا ؤو بالخجاسة

 الهملت، ُْمت جخُُؼ ؤو الىٓذي الخُُٓم وبنادة الشظمُت، الُاثذة ؤظهاس في والخًحراث الىٓىد، ونشع والخطخم، والخجاسة،

ّ  ؤهكمت في والخهذًالث ت ألاوشؿت ؿبُهتل هدُجت. اإلاالُت العى ، الاظدثماٍس ّ  نملُاث هخاثج جخٓلب ْذ للطىذّو  بشٙل الطىذو

ّ ج ألاداء هخاثج َةن نلُه، وبىاءً . ؤخشي  بلى َترة مً ٖبحر  .ازش في ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو وبالخالي نلى ظهش الىخذة في الطىذو

 : املىاصي  العىق  مخاطش  .24

ّ  ؤن بما ّ  )همى( اإلاىاصي  العى ّ  مشوهت ؤٖثر – مخؿلباث ولذًت هاش ئ ظى ٛ (  يالشثِس  مً العى  وؤلادساج الؿشح في مهُىت – )جذاو

ً نلى َُه الاظدثماس ومدطىس  لحن، اإلاعدثمٍش ٗاث ًػم َةهه اإلاَا ٛ  للمخاجشة ْابلت جٙىن  ألن جمُل والتي الطًحرة ؤظهم الشش  والخذاو

ٗاث مٓاسهت ؤضًش وبإحجام ؤْل بشٙل ّ الع واإلاخذاولت في ال٘بحرة بالشش ٛ ( شثِس يال ى ٗاث ؤظهم َةن لزلٚ وهدُجت ،)جذاو  الطًحرة الشش

ٗاث اإلاخذاولت بإظهم مٓاسهت اظخٓشاسا ؤْل جٙىن  ؤن بلى جمُل ّ  في الشش  خذٍ ؤٖثر بشٙل جىخُؼ ؤو جشجُو ُْمتها ؤن ٖما الشثِغ، العى

ذ ا ؤو بُهها ًٙىن  ْو ا ضهىبت ؤٖثر ششاَئ ٗاث ؤن وخُ  .مً يحَر ش ْذ)همى (اإلاىاصي  ّ العى  في اإلاؿشوخت الشش  لىمى جُذة َشضا جَى

ت إلاخاؾش ؤًػا جخهشع َةجها اإلااٛ، سؤط ٍش جب جَى خُا .مػاسبت ٖإظهم حهخبر ؤن ٍو ّ  ؤظهم َةن وجاٍس  لذحها ًىجذ ال اإلاىاصي  العى

اث في َى مىجىد ٖما جُذة بُاهاث ّ  شٗش ٛ ( يالشثِس  العى مُت العهم لعهش اإلااض ي الاججاٍ لذساظت )جذاو  نملُاث وجؿبُٔ جذاوله، ٖو

، به الاظدثماس اإلاعتهذٍ لبُاهاث العهم الخدلُل  وحجم اإلاعخٓبلُت اإلايشإة وسبدُت اإلاعخٓبلي باججاَه الخيبا إلاداولت ورلٚ بالطىذّو

 .  اإلاخاؾش اإلاعخٓبلُت مما ًازش في ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو وبالخالي نلى ظهش الىخذة في الطىذّو

 : املصذسب املخػللت خاطشامل .25

 هي مخاؾش الخًُحر في ؤداء اإلاطذس هدُجت لخًحراث في ؤلاداسة ؤو ألاوغام اإلاالُت والؿلب نلى اإلاىخجاث ؤو الخذماث التي ًٓذمها اإلاطذس 

 
ّ
 مما ًادي بلى اهخُاع ُْمت ؤظهمه وبالخالي جإزش ؤداء الطىذّو وظهش الىخذة ظلبا

 : الباطً مً الصىادًم مذساء مؼ الخػامل مخاطش .26

ّ ال ٌعدثمش ا التي الطىادًٔ في مباشش يحر بشٙل طىذو ّ  ًٙىن  لً. الباؾً مً مذساء ًذًَش ٛ  بداسة في وشـ دوس  للطىذو  ؤضى

ذ الباؾً،  مً اإلاذساء ضىادًٔ ؤمىاٛ ّ  ْذسة جُُٓذ ًخم ْو ل ؤو مً الاوسخاب نلى الطىذو  اإلاباششة يحر ؤو اإلاباششة مطالخه جدٍى

ا التي الطىادًٔ َزٍ في ّ  ٗل ؤداء ظُهخمذ لزلٚ، هدُجت. لباؾًا مً اإلاذًش ًذًَش ّ  مذًش ًذًٍش ضىذو  بشٙل الباؾً مً الطىذو

شي  ظلبي جإزحر لها ًٙىن  ْذ والتي جخخزَا، التي ألاخشي  والٓشاساث الاظدثماس نلى ٖبحر . اإلاعدثمشون ًدٓٓها التي الهىاثذ نلى جَى

 نل اظدثماساث الطىذّو وظهش الىخذة.
ّ
ازش رلٚ ظلبا ا التي الطىادًٔ هجاح ُهخمذظ ٍو  في الباؾً مً الطىادًٔ مذًشو  ًذًَش

ؿىت ومهاساث بداسة نلى مىه ٖبحر جضء ّ  ًٙىن  لً نادة،. الباؾً مً الطىادًٔ مذًشي  َو ّ  ؤي للطىذو  ألاؾشاٍ غذ مباششة خٓى
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ّ  مذًشي  ْبل مً اإلاهُىت الثالثت  مذًشي  بصالت في خٔ ؤي ّ للطىذو  ًٙىن  وال ًذًشوجها التي باألمىاٛ ًخهلٔ َُما الباؾً مً الطىذو

 ّ ا اإلادذدة اإلاخالُاث يُاب في الباؾً مً الطىذو ًٓ  الباؾً، مً الطىادًٔ مذًشي  ْبل مً اإلاذاسة للطىادًٔ ألاظاظُت للىزاثٔ َو

ّ  ًمىذ لً وخذَا الاظدثماس ْشاساث ؤو الهىاثذ نً الشغا نذم ؤن ٌهني مما ّ  ؤي الطىذو  التي ألامىاٛ بداسة في حًُحر لُشع خٓى

ا ّ  ًٙىن  لً. الباؾً مً الطىادًٔ مذًشو  ًذًَش  الباؾً مً الطىادًٔ مذًشي  بداسة نلى الخإزحر ؤو الهملُاث نلى ظُؿشة للطىذو

 .ًذًشوجها التي الطىادًٔ ؤو

ت اإلاخاؾش نىامل لجمُو شاملت لِعذ العابٓت الخُاضُل بن ؿلب، الاظدثماٍس حن مً ٍو  اظدشاسة اإلادخملحن( الىاُْحن) اإلاشتٖر

بُت واإلاالُت  الٓاهىهُت باإلاخاؾش ًخهلٔ َُما اإلاهىُحن شاسحهممعد ّ  بهزا اإلاشجبؿت والػٍش  .الطىذو

، والتي ْذ جىجم نً ؤي مً اإلاخاؾش اإلازٗىسة ؤنالٍ  خدمل اإلاعدثمش اإلاعئىلُت نً ؤي خعاسة مالُت هدُجت الاظدثماس في الطىذّو ٍو

ّ، باظخثىاء ؤلاَماٛ ؤو بظاءة الاظخخذام مً ؾٍش مذًش الطىذّو ؤو نً مخاؾش ؤخشي، دون ؤي غمان مً جاهب مذًش الطىذو 

 إلازٖشة مهلىماث الطىذّو و 
ً
ٓا  ششوؽ وألاخٙام.الَُما ًخهلٔ بالتزاماجه َو

 غامت مػلىماث .4

ً . ؤ  الفئت املعتهذفت مً املعدثمٍش

ُُت الطىادًٔ ؾبُهت نلى بىاءً  ّ  في الاشترإ َةن ،الْى ِ لشايبحنل الطىذو ت اٛألنم ؤمىالهم بْى  .خحًر

 الىكف(:  مصاسف)غلى  الصىذوق  اظدثماساث غىائذ ظُاظت . ب

ّ  ظُىصم ت هٓذًت نىاثذ الطىذو ِ يلت)مً ضافي ألاسباح   %50 بيعبت ظىٍى ، (الجهت اإلاعخُُذة)ضىذّو الىُٓت لطالح( الْى

ّ  بداسة مجلغ وظُدذد ها وآلُت الخىصَهاث وعبت الطىذو ل ألامىاٛ للجهت اإلاعخُُذة و  ضَش   نبر جدٍى
ً
ها ٖما جشاٍ مىاظبا  ،جطَش

دٔ ّ  بداسة إلاجلغ ٍو ِ يلت مً جضء   جخطُظ الطىذو ٍى ألاضل لىماء اإلاخبٓي الْى ّ  بداسة إلاجلغ ؤًػا ًدٔ. اإلاْى  بنادة الطىذو

ِ يلت مً الىٓذًت الخىصَهاث ٗاهذ برا للخىصَهاث اإلادذدة اليعبت في الىكش  ال بما ،اإلاعخُُذة الجهت خاجت نً َاثػت الْى

ت للطىادًٔ الترخُظ حهلُماث مو عًخهاس  ُُت الاظدثماٍس  ىكُمُت واللىاثذ راث الهالْتخوالثدت ضىادًٔ الاظدثماس واللىاثذ ال الْى

 .باإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت

 :الاظدثماس لصىذوق العابم  ألاداء . ج

ّ  ظابٔ ؤداء ًىجذ ال ّ الطىذ ؤداء نلُه ظُٙىن  ما نلى ًذٛ ال اإلاهُاسي  اإلااشش وؤداء للطىذو  .اإلاعخٓبل في و

 :بالىحذاث املشترهين حلىق  . د
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ّ  مذًش ًدطل .1 مالٙي الىخذاث بشهاس و  مٓترخت ؤظاظُت حًُحراث ؤو حًُحر ؤي نلى الىخذاث مالٙي مىآَت نلى الطىذو

ّ  نادي ْشاس بمىجب مزٖشة اإلاهلىماث َزٍ نلى مٓترختومهمت وواجبت ؤلاشهاس   الىخذاث مالٙي مىآَت وبهذ .للطىذو

، نادي ْشاس بمىجب ّ  مذًش ًدطل للطىذّو  اإلآترخت ألاظاظُت الخًُحراث ؤو حًُحر ؤي  نلى الهُئت مىآَت نلى الطىذو

ادًٔ الاظدثماس و التي ىمً الثدت ض( 58( و )57و ) (56)اإلاادة  خعب اإلآترختوبشهاس مالٙي الىخذاث ومهمت وواجبت ؤلاشهاس 

 جىظ :

 اث ألاظاظُت:مىآَت الهُئت ومالٙي الىخذاث نلى الخًُحر 

ًجب نلى مذًش الطىذّو الخطٛى نلى مىآَت مالٙي الىخذاث في الطىذّو اإلاهني نلى الخًُحر ألاظاس ي اإلآترح  (ؤ 

 مً خالٛ ْشاس ضىذّو نادي 

 للُٓشة )ؤ( مً َزٍ اإلاادة، الخطٛى عى  (ب 
ً
ٓا ًجب نلى مذًش الطىذّو بهذ الخطٛى نلى مىآَت مالٙي الىخذاث َو

ّ خًُحر ألاظاس ي ُئت نلى الهمىآَت ال  الهام اإلآترح للطىذو

ٓطذ َزٍ، اإلاهلىماث مزٖشة أليشاع (ج   ":ألاظاس ي الخغُير―بـ  ًُ

 نلى ؤيشاع الطىذّو ؤو ؾبُهخه؛ .1
ً
 ٖبحرا

ً
  ؤي حًُحر ًازش جإزحرا

هم؛ .2 شي نلى مالٙي الىخذاث ؤو خْٓى   ؤي حًُحر ْذًٙىن له جإزحر ظلبي جَى

ًّحر مً حجم اإلاخاؾش  .3 ٌُ ؛ؤي حًُحر    ة للطىذّو

؛ ؤو .4  الاوسخاب الؿىعي إلاذًش الطىذّو مً مىطبه ٖمذًش للطىذّو

5.  ّ بلٌ بها مذًش الطىذو ذ آلخش وٍُ   .ؤي خاالث ؤخشي جدذدَا الهُئت مً ْو

ّ  مذًش نلى ًجب (د  هه في ألاظاظُت الخًحراث جُاضُل نً وؤلاَطاح الىخذاث مالٙي بشهاس الطىذو  ؤلال٘ترووي مْى

و ا10ي للعّى ْبل )ووؤلال٘تر واإلاْى  . الخًُحر ن( ؤًام مً ظٍش

 ٌ)  . ش الطىذّو الهام التي ٌهذَا مذًش الطىذّو  ًجب بُان جُاضُل الخًُحراث ألاظاظُت في جٓاٍس

 بشهاس الهُئت ومالٙي الىخذاث نلى الخًُحراث اإلاهمت:

 بإي ح (ؤ 
ً
ًُحراث مهمت مٓترخت ألي ًجب نلى مذًش الطىذّو بشهاس الهُئت ومالٙي الىخذاث في الطىذّو اإلاهني ٖخابُا

جب ؤال جٓل َترة ؤلاشهاس نً ) . ٍو  ْبل الُىم اإلادذد مً ْبل مذًش 21ضىذّو نام ًذًٍش مذًش الطىذّو
ً
( ًىما

ان َزا الخًُحر.   الطىذّو بعٍش

ًجب نلى مذًش الطىذّو الخطٛى نلى مىآَت مالٙي الىخذاث في الطىذّو اإلاهني نلى الخًُحراث اإلاهمت اإلآترخت  (ب 

 الٛ ْشاس ضىذّو نادي.مً خ
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ٓطذ "بالخًُحر اإلاهم" ؤي  (ج  ًُ  ألخٙام اإلاادة ) حًُحر ال أليشاع مزٖشة اإلاهلىماث َزٍ، 
ً
ٓا  َو

ً
 ؤظاظُا

ً
 (: 56ٌهذ حًُحرا

ادة اإلاذَىناث مً ؤضٛى الطىذّو الهام بلى مذًش الطىذّو ؤو ؤي نػى مً ؤنػاء  .1 ًادي بلى ٍص

 مجلغ بداسة الطىذّو ؤو ؤي جابو ألي مجهما.

د مً ؤضٛى الطىذّو الهام، ؤوً .2  مً اإلاذَىناث حعذَّ
ً
 جذًذا

ً
 ٓذم هىنا

د مً ؤضٛى الطىذّو الهام .3 شي ؤهىام اإلاذَىناث ألاخشي التي حعذَّ ذ بشٙل جَى  ًٍض

 ؤي خاالث ؤخشي جٓشسَا الهُئت مً خحن آلخش ةجبلٌ بها مذًش الطىذّو  .4

هه ؤلال٘ترووي ًجب نلى مذًش الطىذّو بشهاس مالٙي الىخذاث وؤلاَطاح نً جُا (د  ضُل الخًحراث اإلاهمت في مْى

و ؤلال٘تر ان10ووي للعّى ْبل )واإلاْى  الخًُحر. ( ؤًام مً ظٍش

.  (و  ش الطىذّو الهام التي ٌهذَا مذًش الطىذّو  ًجب بُان جُاضُل الخًُحراث اإلاهمت في جٓاٍس

 :واجبت ؤلاشهاس حًُحراثومالٙي الىخذاث بإي بشهاس الهُئت 

 بإي حًُحراث واجبت ؤلاشهاس في الطىذّو الهام  (ؤ 
ً
ًجب نلى مذًش الطىذّو بشهاس الهُئت ومالٙي الىخذاث ٖخابُا

ان الخًُحر. 8الزي ًذًٍش ْبل )  ( ؤًام مً ظٍش

ٓطذ "بالخًُحر الىاجب ؤلاشهاس" ؤي  (ب  ًُ ( و 56ًٓو غمً ؤخٙام اإلاادجحن ) حًُحر ال أليشاع مزٖشة اإلاهلىماث َزٍ، 

 دت ضىادًٔ الاظدثماس.( مً الث57)

و ؤلال٘ترووي  (ٌ  و ؤلال٘ترووي إلاذًش الطىذّو واإلاْى ًجب ؤلاَطاح نً جُاضُل الخًُحراث واجبت ؤلاشهاس في اإلاْى

ان الخًُحر.21خالٛ )للعّى ورلٚ   مً ظٍش
ً
 ( ًىما

.  (ص  ش الطىذّو الهام التي ٌهذَا مذًش الطىذّو  ًجب بُان جُاضُل الخًُحراث اإلاهمت في جٓاٍس

 وؤخٙام الطىذّو و  مذًش الطىذّو ؤن ًضود مالٙي الىخذاث بششوؽ ًجب نلى .2
ً
 .مزٖشة اإلاهلىماث باللًت الهشبُت مجاها

ُل له لخمثُله في  ًجىص إلاذًش الطىذّو الذنىة لهٓذ اجخمام مالٙي الىخذاث .3 جىص لٙل مالٚ وخذاث حهُحن ٖو بمبادسة مىه. ٍو

 اجخمام مالٙي الىخذاث. 

ت الطىادًٔ لهمل اإلاىكمت والخهلُماث لىاثذالخّٓى ؤخشي جىظ نلحها  ؤي .4 ُُت الاظدثماٍس والثدت ضىادًٔ الاظدثماس  الْى

 .باإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت واللىاثذ الىكُمُت واللىاثذ راث الهالْت

اة خالت في .5 ه ٗاَت اهخٓاٛ ظِخم الىاِْ َو دُت خْٓى  .اإلاعخُُذة للجهت الاجخماناث في الخطٍى

اٍ تالخطٛى نلى مىآَت الهُئ .6  مً( 3) اإلاادةمً  (ح) الُٓشةنلى الخًُحر ألاظاس ي اإلآترح للطىذّو الهام و  الهامت لألْو

ُُت. ت الْى ّ مذًـش  ًجب نلىوالتي جىظ بإهه  حهلُماث الترخُظ للطىادًٔ  الاظدثماٍس ٛ  الطىذو مىآَـت الهُئـت نلى  الخطى
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اٍالهامـت   ًخػمــً  نىـذ اجخـار ؤي بجـشاء لألْو
ً
ّ  علًش  حًُحرا شي و  ؤزش ظلبي له ًٙىن ؤو  الطىذو ؤو  الىاُْحن نلى جَى

ت َى  .الىخذاث اإلاْى

 :بالىحذاث املشترهين معؤولُاث .ٌ 

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

 ّ  .الطىذو

 :الاظدثماس صىذوق  إنهاء . و

ّ الط مذًش سيب برا .1 ، بجهاء في ىذو   الىخذاث ومالٙي الهُئت بشهاس نلُه َُجب الطىذّو
ً
 ال مذة ْبل رلٚ في بشيبخه ٖخابُا

  )21( نً جٓل
ً
خ مً ًىما ّ  بجهاء اإلالضم الخاٍس ّ  وؤخٙام بششوؽ الاخالٛ دون  َُه الطىذو  .الطىذو

2.  

ّ  مذًش نلى ًجب .3 ّ  جطُُت بجشاءاث في البذء الطىذو ّ  وؤخٙام بششوؽ ؤلاخالٛ دون  ورلٚ اهتهاثه َىس  الطىذو  الطىذو

 .اإلاهلىماث  ومزٖشة

ّ  مذًش نلى ًجب .4 هه في ؤلانالن الطىذو و ٘تروويلؤلا مْى ّ  ٘تروويلؤلا  واإلاْى ّ  مذة بهتهاء نً للعى  . الطىذو

ّ  بجهاء حعخىجب التي الخاالث .5  :الطىذو

ّ  مذًش ًدخُل ّ  بجهاء في بدٓه الطىذو  ؤي جدمل دون  الاظدثماس ضىادًٔ الثدت مً )ؤ(  الُٓشة ) 37)  اإلاادة نلى بىاءً  الطىذو

ّ  في مشتٕر ؤي ججاٍ معاولُت ٛ  ُْمت ؤن سؤي برا الطىذو ّ  ؤضى عدثنى) حشًُله إلاىاضلت ٗاَُت يحر الطىذو  ؤلاجهاء ٗان برا رلٚ مً َو

ّ  مذًش جٓطحر ؤو إلَماٛ ناثذ بعبب  ؤخشي  قشوٍ خذور خاٛ في ؤو الهالْت راث وألاهكمت الكشوٍ حًحرث برا ؤو ،)اإلاخهمذ الطىذو

ّ  حشًُل مىاضلت مهها ٌعخدُل ِ، إلاطلخت الطىذو اٍ الهامت الهُئت ةشهاسب ورلٚ الْى ُئت لألْو ّ  َو  مىآَت بهذ اإلاالُت العى

ّ  بداسة مجلغ   الطىذو

 :الصىذوق  بئنهاء الخاصت إلاحشاءاث . ي

ّ  بجهاء خاٛ في ٛ  هٓل ظِخم الطىذو ّ  ؤضى ٛ  التزاماجه حعذًذ بهذ الطىذو ُ ٖإضى ّ ب خاضت ُتْو  ،(الجهت اإلاعخُُذة) الىُٓت طىذو

ٛ  هٓل ظِخم رلٚ، حهزس َةن ُُت جهت ؤي الى ألاضى ُُت الجهت جٙىن  ؤن نلى ممازلت ْو ِ الًشع لزاث مخططت الْى  لْى

 ّ ُه ؤَذاَه في الطىذو ٛ  بهذ ومطاٍس اٍ الهامت الهُئت مىآَت نلى الخطى   .لألْو

و في ؤلانالن .1 ّ  مذًش مْى و الطىذو ّ  بجهاء نً لعّى اإلاالُت العهىدًتل ل٘تروويؤلا واإلاْى  جطُُخه ومذة الطىذو

اٍ الهامت الهُئت بشهاس .2 ّ  بةجهاء لألْو  .الطىذو
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ذ الى ؤلانالن سظاٛب .3 اٍ الهامت الهُئت بٍش  مً (12) اإلاادة خعب الاجهاء ؤظباب رٖش مو Licensing@awqaf.gov.sa  لألْو

 .الخهلُماث

م . ص  :املخاطش جلٍى

ّ  مذًش ًٓش م داخلُت آلُت بىجىد الطىذو ٛ  اإلاخهلٓت اإلاخاؾش لخٍٓى ّ  بإضى  .الطىذو

 وألاحػاب والػمىالث الخذماث ملابل .5

ٌ  مً املذفىغاث ؤهىاع حمُؼ . ؤ  :(جلذًشي )ملخص الاظدثماس صىذوق  ؤصى

 :إلاداسة ؤحػاب -1

ٛ  ُْمت ضافي مً% 0.6 ّ  ؤضى م ًىم ٗل نىذ جدعب الطىذو ٛ  مً وحعخٓؿو جٍٓى ّ  ؤضى  ظىت ٗل جهاًت نىذ وجذَو الطىذو

 .لالظدثماس جذوي  ْبل مً جذاس التي الاظدثماس ضىادًٔ ؤخذ في الاظدثماس جم برا بغاَُت بداسة سظىم اخدعاب ًخم لً. مالُت

 سظىم الخفظ: -2

ّ  ًذَو ٛ  ُْمت ضافي مً% 0.02 مٓذاس الخُل ألمحن الطىذو ّ  ؤضى م نملُت ٗل نىذ جدعب ظىىي  بشٙل الطىذو  جٍٓى

ٛ  مً وحعخٓؿو ّ  ؤضى  .الطىذو

ّ  ذَوً ٙي دوالس 47 بُٓمت حهامالث سظىم الطىذو  .مهاملت لٙل ؤنلى ٖدذ ؤمٍش

 ؤحػاب املحاظب اللاهىوي: -3

ّ  ًذَو   الٓاهىوي اإلاداظب بلى الطىذو
ً
ت ؤحهابا اٛ 32,250 بُٓمت ظىٍى م نملُت ٗل نىذ جدعب ٍس  .ظىىي  بشٙل وجذَو جٍٓى

 :الرقابية الرسوم -4

اٛ 7500 مج ًىم ٗل جدعب اإلاالُت العىت نً ٍس   وحعخٓؿو ٍٓى
ً
ا ى. ظىٍى ّ  لهُئت ًذَو زابذ مبلٌ َو  ظىىي  ؤظاط نلى اإلاالُت العى

  ًىمي بشٙل جدعب
ً
 .الهام جهاًت في جذَو و جشاٖمُا

 :الاشتران سظىم -5

ّ  وخذاث في اشترإ سظىم جىجذ ال  .الطىذو

 ميافأث مجلغ إداسة الصىذوق: -6

ت اجخماناث جىهٓذ   اجخمانحن نً ًٓل ال بما ؤلاداسة مجلغ ألنػاء ظىٍى
ً
ا اٛ 2,000 بُٓمت مٙاَإةالطىذّو  ٍذَوو  ظىٍى  نً ٍس

اٛ 30,000 ؤْص ى وبدذ   جلعت، ٗل لتزملٙل نػى مجلغ بداسة معخٓل.  العىت في ٍس ّ  ٍو ِ ب الطىذو ِ العُش واإلاطاٍس مطاٍس
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ّ  بداسة مجلغ ؤنػاءاإلاهٓىلت ألاخشي اإلاخ٘بذة مً ْبل  ّ  همَُما ًخهلٔ بالتزامات الطىذو  50,000 ؤْص ى بدذو  ،ججاٍ الطىذو

اٛ  .العىت في ظهىدي ٍس

 اليشش:  سظىم -7

ش ؤلاَطاح ًخظ َُما ّ  مذًش ًلتزم الىخذاث إلاالٙي العىىي  والخٍٓش و  وشش سظم بخدطُل الطىذو ش الذوسٍت نلى مْى الخٓاٍس

) ّ  مً العّى اإلاالُت العهىدًت )جذاٛو خطم  5,000 بُٓمت الطىذو م ٍو  .تاليشش بطىسة ظىٍىسظم في ٗل ًىم جٍٓى

 ؤحػاب الهُئت الػامت لألوكاف: -8

اٍ الهامت للهُئت ّ  مذًش نلى مالي مٓابل َشع لألْو ّ  نلى الاششافي دوسَا مٓابل الطىذو جدذًذَا مً ْبل الهُئت ًخم  الطىذو

اٍ ُُت مً  حهلُماث نلُه جىظ ماخعب  الهامت لألْو ت الْى اٍ الهامت الهُئتالترخُظ للطىادًٔ الاظدثماٍس الثالثت في اإلاادة  لألْو

 . (ر)َٓشة 

بت -9  :الظٍش

بت اظخٓؿام ًخم ظٍى ِ الشظىم نلى اإلاػاَت الُٓمت غٍش بت جخػو التي واإلاطاٍس  .اإلاػاَت الُٓمت لػٍش

 الخػامل:  سظم -11

ّ  ًخدمل  ضُٓت لٙل جدعب ،الاظدثماساث وبُو ششاء هدُجت ًخ٘بذَا التي الىظاؾت ونمىالث اإلاهامالث جٙالُِ جمُو الطىذو

ّ  ًٓىم ت اليعبت في الطُٓت ُْمت بجمالي بػشب ورلٚ معخٓل بشٙل ىُُزَابد الطىذو  .الهملُت لخٙلُت اإلائٍى

 .بالعىت الخهامالث وسْم حجم ؤظاط نلى جخخلِ الشظىم

 املصاٍسف ألاخشي: -11

لتزم الطىذّو بذَو مٓابل ؤي خذماث جخهلٔ بإي ؾٍش لًذَو ا طىذّو جمُو اإلاطشوَاث والخٙالُِ الىاججت نً ؤوشؿخه. ٍو

  َُما ًخهلٔ بخذماث ؤلاداسة والخىكُم والدشًُل اإلآذمت بلى الطىذّو )ومجها نلى ظبُل اإلاثاٛ ال الخطش هُٓاث اإلاعدشاس زال

شاس بلى  % مً ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو بشٙل ظىىي 0.3 تجخجاوص اإلاطاٍسِ ألاخشي  وعب ال  بإن الٓاهىوي( بالخٙلُت الُهلُت َو

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

.  للطىذّو

 ً الء واإلاعدشاٍس ً واإلاىقُحن والٖى ؼ ونذم مؿالبت مذًش الطىذّو وؤنػاء مجلغ بداسجه واإلاذًٍش ًلتزم الطىذّو بخهٍى

ٗاث الخابهت والهماٛ الخابهحن للطىذّو مً جمُو اإلاؿ ِ، بما في رلٚ ألاخٙام  والالتزاماثالباث والشش والخٙالُِ واإلاطاٍس
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ت التي ْذ ًخکبذوجها هدُجت لألنماٛ التي ًٓىمىن بھا باظم  الٓػاثُت والىُٓاث الٓاهىهُت واإلابالٌ اإلاذَىنت للتراَو والدعٍى

ؿت ُْام مذًش الطىذّو بىاجباجه بدعً  ، شٍش  ًخمطىذّو الُػلى، وؾاإلاا لم وؤداثه لهمله بما ًدٓٔ مطلخت ال هُت،الطىذّو

 جعُم ؤو  اخخُاٛ.  بةَماٛؤي اتهام  بزباث

 

لت الشظىم حعاب ؤظاط  . ب  :دفػها ووكذ جحصُلها وطٍش

ٓت خعاب الشظىم واإلاطاٍسِ الرسوم نوع  ؾٍش

 إلاداسة ؤحػاب

ٛ  ُْمت ضافي مً% 0.6 ّ  ؤضى م ًىم ٗل نىذ جدعب الطىذو ٛ  مً وحعخٓؿو جٍٓى  ؤضى

 ّ  جم برابغاَُت  بداسة سظىم اخدعاب ًخم لً. مالُت ظىت ٗل هاًتج نىذ وجذَو الطىذو

 .لالظدثماس جذوي  ْبل مً جذاس التي الاظدثماس ضىادًٔ ؤخذ في الاظدثماس

 سظىم الخفظ

ّ  ًذَو ٛ  ُْمت ضافي مً% 0.02 مٓذاس الخُل ألمحن الطىذو ّ  ؤضى  ظىىي  بشٙل الطىذو

م نملُت ٗل نىذ جدعب ٛ  مً وحعخٓؿو جٍٓى  .ّ الطىذو  ؤضى

ّ  ًذَو ٙي دوالس 47 بُٓمت حهامالث سظىم الطىذو  .مهاملت لٙل ؤنلى ٖدذ ؤمٍش

 ؤحػاب املحاظب اللاهىوي
ّ  ًذَو   الٓاهىوي اإلاداظب بلى الطىذو

ً
ت ؤحهابا اٛ 32,250 بُٓمت ظىٍى  ٗل نىذ جدعب ٍس

م نملُت  .ظىىي  بشٙل وجذَو جٍٓى

 الشظىم الشكابُت
اٛ 7500 م ىمً ٗل جدعب اإلاالُت العىت نً ٍس   وحعخٓؿو جٍٓى

ً
ا ى. ظىٍى  ًذَو زابذ مبلٌ َو

ّ  لهُئت   ًىمي بشٙل جدعب ظىىي  ؤظاط نلى اإلاالُت العى
ً
 .الهام جهاًت في جذَو و جشاٖمُا

ّ  وخذاث في اشترإ سظىم جىجذ ال سظىم الاشتران  .الطىذو

 إداسة مجلغ ؤغظاء ؤحػاب

 ومصشوفاتهم الصىذوق 

ت اجخماناث جىهٓذ   اجخمانحن نً ًٓل ال بما داسةؤلا  مجلغ ألنػاء ظىٍى
ً
ا ذَو ظىٍى  ٍو

اٛ 2,000 بُٓمت مٙاَإةالطىذّو  اٛ 30,000 ؤْص ى وبدذ   جلعت، ٗل نً ٍس لٙل  العىت في ٍس

لتزمنػى مجلغ بداسة معخٓل.  ّ  ٍو ِ اإلاهٓىلت ألاخشي ب الطىذو ِ العُش واإلاطاٍس مطاٍس

ّ  بداسة مجلغ ؤنػاءاإلاخ٘بذة مً ْبل  ّ  هماماتَُما ًخهلٔ بالتز  الطىذو  وبدذ ،ججاٍ الطىذو

اٛ 50,000 ؤْص ى  .العىت فيظهىدي  ٍس

 سظىم اليشش

ش ؤلاَطاح ًخظ َُما ّ  مذًش ًلتزم الىخذاث إلاالٙي العىىي  والخٍٓش  سظم بخدطُل الطىذو

و وشش ش الذوسٍت نلى مْى ٛ ) العّى اإلاالُت العهىدًت الخٓاٍس ّ  مً (جذاو  5,000 بُٓمت الطىذو

خطم س  م ٍو ت.في ٗل ًىم جٍٓى  ظم اليشش بطىسة ظىٍى

 لألوكاف الػامت الهُئت ؤحػاب

اٍ الهامت للهُئت ّ  مذًش نلى مالي مٓابل َشع لألْو  نلى الاششافي دوسَا مٓابل الطىذو

 ّ اٍ خعب ًخم  الطىذو  حهلُماث نلُه جىظ ماجدذًذَا مً ْبل الهُئت الهامت لألْو

ُُت مً  ت الْى اٍ الهامت الهُئتالترخُظ للطىادًٔ الاظدثماٍس في اإلاادة الثالثت َٓشة  لألْو

 )ر(. 

 سظىم الخػامل

ّ  ًخدمل  وبُو ششاء هدُجت ًخ٘بذَا التي الىظاؾت ونمىالث اإلاهامالث جٙالُِ جمُو الطىذو

ّ  ًٓىم ضُٓت لٙل جدعب ،الاظدثماساث  بػشب ورلٚ معخٓل بشٙل بدىُُزَا الطىذو

ت اليعبت في الطُٓت ُْمت بجمالي  .الهملُت لخٙلُت اإلائٍى

 .بالعىت الخهامالث وسْم حجم ؤظاط نلى جخخلِ الشظىم

 املصاٍسف ألاخشي 
ت  الخاضت اإلاطشوَاث وألاحهاب ألاخشي اإلاخهلٓت بهملُاث الطىذّو الهالم و الخذماث ؤلاداٍس

ِ بُت، والػشاثب به، ومجها نلى ظبُل اإلاثاٛ ال الخطش، مطاٍس ، الاظدشاسة الٓاهىهُت والػٍش
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ِ اليشش، وخعاب اإلااششالخٓاض ي ِومطاٍسوجؿهحر ألاسباح،  جدعب نىذ ٗل . ، ومطاٍس

م وحعخٓؿو مً ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو وجذَو  بإن نىذ جهاًت ٗل ظىت مالُت نملُت جٍٓى

% مً ضافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو بشٙل ظىىي  0.3 تجخجاوص اإلاطاٍسِ ألاخشي  وعب ال 

خ ت، ٍو شاس بلى ؤن الىُٓاث اإلازٗىسة ؤنالٍ هي جٓذًٍش م خطم الىُٓاث الُهلُت َٓـ. نلى ؤن َو

. ش العىىي للطىذّو زٖش الىُٓاث الُهلُت في الخٍٓش
ُ
 ج

 

لت حعاب  الاشتران بشظىم ًخػلم فُما فشطها ًجىص  التي الصفلاث ملابل . ث التي ًذفػها املشترهىن )الىاكفىن( وطٍش

 امللابل:

 ال جىجذ سظىم اشترإ.

 :الصىذوق  مذًش ًبرمها خاصت غمىلت ؤي . ر

وظِخم ؤلاَطاح نجها في جهاًت العىت اإلاالُت  ،ؤي نمىلت خاضت ًبرمها مذًش الطىذّو لالثدت ألاشخاص اإلاشخظ لهمجخػو 

 ّ . للطىذو ش الطىذّو  في جٓاٍس

ف الشظىم حمُؼ ًىضح جىطُحي مثاٌ . ج ٌ  مً فػذدُ  التي الصفلاث وملابل واملصاٍس  مالً كبل مً ؤو الصىذوق  ؤصى

 :الصىذوق  غملت ؤظاط غلى الىحذاث

 10ؤلِ. وؤن حجم الطىذّو الاَتراض ي َى  100الجذٛو الخالي َى مثاٛ اَتراض ي و جىغُخي الشترإ نمُل في الطىذّو بمبلٌ 

اٛ ولم ًخًحر ؾىاٛ العىت ت نلى الاشترإ بيعبت  ،ملُىن ٍس ىضح خطت اإلاشتٕر  %10ونلى اَتراع جدُٓٔ نىاثذ ظىٍى ٍو

اٛ العهىدي )ظىى  ِ بالٍش  ي(:بالىخذاث مً اإلاطاٍس

املبلغ الزي ًخحمله مالً 

الىحذاث الظدثماٍس في 

 الصىذوق 

سظىم  جطبم غلى 

 مالً الىحذاث
 هىع الشظىم

 سظىم إداسة الصىذوق  0.6% 655.52

 ؤحػاب ؤمين الخفظ  0.02% 21.85

 ؤحػاب مشاحؼ الخعاباث 32,250 322.50

 سظىم سكابُت 7500 75

 ومصشوفاتهم ىذوق الص إداسة مجلغ ؤغظاء ميافإة 30,000 300

50 
ش الذوسٍت غلى مىكؼ 5000  العىق املالُت العػىدًت سظىم وشش الخلاٍس

( ٌ   (جذاو

 مصشوفاث ؤخشي  0.30% 327.76

ت والدشغُلُت   747.50  إحمالي املصاٍسف إلاداٍس
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 + سؤط املاٌ %11الػائذ   110,000.00

 إحمالي الاشتران  109,252.50

  املىكفصافي املبلغ   108,247.38

 حجم الصىذوق بػذ إطافت صافي املبلغ املىكف  10,108,247.38

 

م .6  والدعػير الخلٍى

لت وصف . ؤ م لطٍش ٌ  وؤظاط الخلٍى  :ألاظاظُت ألاصى

ٍــم ًخــم .1 ت الطىادًــٔ وخــذاث جٓى ــا ؤو هٓــذ ؤظــىاّ ضىادًــٔ ؤو ؤظــهم ضىادًــٔ ظــىاء الاظــدثماٍس   يحَر
ً
 ظهش  آخش بلى اظدىادا

ّ  مهلً خذةو    َُه، اإلاعدثمش للطىذو
ً
 .الُــىم رلــٚ بجهاًــت معــخدٓت ؤو مىصنــت ؤسبــاح ؤي لهــا مػاَا

ٓت حهخمذ .1 م ؾٍش ذ ألاضل، هىم نلى الخٍٓى ّ  مذًش ٌهخمذ ْو ّ  هكم نلى الطىذو  الٓعم بخدذًذ ًخهلٔ َُما َحها مىزى

 الطٍش ؤظهاس و  وألاظهاس

م آلاجُت اإلابادت اجبام ًجب .2 ٛ  لخٍٓى ّ  ؤضى  :الطىذو

ٛ  ٗاهذ برا .ؤ    ألاضى
ً
ّ  ؤي في مخذاولت ؤو مذسجت مالُت ؤوساْا  َِعخخذم آلي، حعهحر هكام نلى ؤو مىكمت مالُت ؤوساّ ظى

ّ  رلٚ في جمذ ضُٓت آخش ظهش  .الىكام ؤو العى

مها َُيبغي مهلٓت، اإلاالُت ألاوساّ ٗاهذ برا .ب    جٍٓى
ً
ٓها  ؤن نلى ْاؾو ُلدل َىإ ٗان برا بال الخهلُٔ، ْبل ظهش آلخش َو

 .اإلاهلٔ العهش نً اهخُػذ ْذ اإلاالُت ألاوساّ َزٍ ُْمت

عخخذم اإلاذسجت، يحر الطٕٙى بلى باليعبت .ج 
ُ
ت الُٓمت ح  .اإلاتراٖمت ألاسباح ؤو الُىاثذ بلى باإلغاَت الذَتًر

ّ  ؤّي  في اإلاخذاولت ؤو اإلاذسجت طٕٙىال بلى باليعبت .د   حعمذ ال ولً٘ ،آلي حعهحر هكام نلى ؤو مىكمت مالُت ؤوساّ ظى

ّ  جلٚ قشوٍ م الىكام رلٚ ؤو العى ٔ الطٕٙى  بخٍٓى  َُجىص  ، ؤنالٍ بلحها اإلاشاس ؤ( ) الُشنُت الُٓشة في وسد ما َو

م ٔ الطٕٙى جلٚ جٍٓى ؿت )ج( الُشنُت الُٓشة في وسد ما َو ّ  وؤخٙام ششوؽ في رلٚ نً ؤلاَطاح ًخم ؤن شٍش  الطىذو

 .اإلاهلىماث ومزٖشة

ل الخجاسة و ضىادًٔ الخمظِخم الاظدثماس في ضىادًٔ ج اث البذًلت لالظدثماس باليعبت  .ٌ  مها خعب إٍى جحر و ظِخم جٍٓى

ٛ  ُْمت ضافي آخش  وخذة لٙل ميشىس  ؤضى

م ؤضٛى الطىادًٔ خعب طىادًٔ اباليعبت ل .و  ٛ  ُْمت ضافي آخشإلالُ٘ت الخاضت، ظِخم جٍٓى  .وخذة لٙل ميشىس  ؤضى

ٛ  ُْمت ضافي آخش الاظدثماس، ضىادًٔ بلى باليعبت .ص   .وخذة لٙل ميشىس  ؤضى

 .اإلاتراٖمت ألاسباح/الُىاثذ بلى باإلغاَت لُتآلا الُٓمت ،ضُٓاث ؤظىاّ الىٓذ بلى باليعبت .ح 
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ّ  مذًش ًدذدَا التي الهادلت الُٓمت آخش، اظدثماس ؤي .ؽ  ّ  نلى بىاءً  الطىذو  ؤمحن نلحها ًىأَ التي والٓىانذ الؿش

ٛ  ُْمت ضافي، ّ للطىذو  اهىويالٓ اإلاداظب ْبل مً مجها الخدٓٔ وبهذ ُل.الخ ٛ  بجمالي( وخذة لٙل ألاضى  - ألاضى

م وقي الٓاثمت الىخذاث نذد/ )اإلاتراٖمت اإلاطشوَاث - اإلاعخدٓاث  .الخٍٓى

م مشاث غذد . ب  الخلٍى

م ًخم ٛ  جٍٓى ّ  ؤضى   4العانت الازىحن والخمِغ  مشجحن باألظبىم هملال ًىم آخش بجهاًت الطىذو
ً
اع( نطشا ُذ مذًىت الٍش  يف .)بخْى

م ًىم ضادٍ خاٛ م ألا  سظمُت نؿلت الخٍٓى  ٍم. ضٛى في الُىم الالخٔ لُىم الخٓى ظِخم جٍٓى

م في الخطإ حاٌ في اجخارَا الىاحب إلاحشاءاث . ث  :ألاظػاس جحذًذ ؤو الخلٍى

ــم خــاٛ َــي .1 ٛ  مــً ؤضــل جٍٓى ّ  ؤضــى ل وخــذة ظــهش خعــاب ؤو خاؾــئ بشــٙل الهــام الطىــذو  مذًــش َعــُٓىم خاؾــئ، بشـٙـ

 ّ  .رلــٚ بخىزُــٔ الطىــذو

  الهُئت بالىب ظِخم .2
ً
ٍــم َــي خؿــإ ؤي نــً َىسا ل الدعــهحر ؤو الخٓى  و الىخذة  ظــهش مــً ؤٖثــش ؤو% 0.50 وعــبخه مــا ٌشـٙـ

  رلٚ نً ؤلاَطاح
ً
ْــو َــي َىسا ّ  إلاذًــش ؤلال٘تروهــي اإلاى ــو الطىــذو ّ ل ؤلال٘تروهــي واإلاْى  في و www.tadawul.com.sa لعــى

ش ّ  جٓاٍس ّ   مذًش ٌهذَا التي الهام الطىذو   الطىذو
ً
ٓا  .الاظدثماس ضىادًٔ الثدت مً( 71) للمادة َو

اٍ الهامت للهُئت ؤلاَطاح الى باإلغاَت .3 ــش َــي ؤلاَطــاح ظــِخم لألْو   اإلاؿلىبــت للهُئــت اإلآذمــت الخٓاٍس
ً
ٓا  مً( 72) للمادة َو

ــم ؤخؿــاء بجمُــو  الاظــدثماس ضىادًــٔ الثدــت  .والدعــهحر الخٍٓى

لت حعاب ظػش الىحذة: . ر  وصف طٍش

ٛ  ُْمــت ضاَــي نلــى بىاءً  ظهش الىخذة  خعــاب ًخــم ّ  ألاضــى   الثابخــت واإلاطشوَاث الشظــىم مجهــا اإلاخطــىم للطىــذو
ً
 الشظــىم زــم  ؤوال

ٛ  ُْمــت ضاَــي نلــى بىاءً  اإلاخًُــشة ، ؤضــى ــم ًــىم َــي ورلــٚ الطىــذّو ــٔ مشجحن باألظبىم همــلال ًــىم بأخــش اإلادــذد الخٍٓى  اإلاهادلــت َو

 :آلاجُــت

ٛ  ُْمــت بجمالــي ّ  ؤضــى  ّ الطىــذو  نلــى ومطشوَــاث سظــىم وؤي التزامــاث ؤي رلــٚ َــي بمــا- الخطــىم بجمالــي خعــم بهــذ الطىــذو

ّ  وخــذاث نــذد بجمالــي نلــى مٓعــىمت -مذَىنــت ويُــش معــخدٓت ــم ًــىم َــي الٓاثمــت الطىــذو خم. الهالْــت ري الخٍٓى م ٍو  ضافي جٍٓى

ٛ  ُْمت ّ  ؤضى اٛ الطىذو  .العهىدي بالٍش

 :الىحذة ظػش وشش ووكذ ميان . ج

ــم لُــىم الخالــي مــلاله ًــىم َــي مشجحن في ألاظبىم الىخــذة ظــهش وشــش ًخــم   10في العانت  الخٍٓى
ً
ــو خــالٛ مــً ورلــٚ  ضباخا  اإلاْى

ّ  إلاذًــش ؤلال٘تروهــي ْــو الطىــذو ّ  ومى ٛ ) العــهىدًت اإلاالُــت العــى   www.tadawul.com.sa( جــذاو
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 ثالخػامال  .7

خ ،ألاولي الطشح  :ألاولي والعػش واملذة ءذالب وجاٍس

اٛ( 10: )الؿشح تبذاً نىذ الىخذة ظهش .1  .ظهىدي ٍس

ذ نً: ألاولي الؿشح َترة .2  45)ال جٍض
ً
خ  مًجبذؤ  ، ( ًىما خ  م2020-10-20جاٍس م، خُ  ًدٔ إلاذًش 2020-12-21وختى جاٍس

 . خ ْبل رلٚ في خاٛ جم جمو الخذ ألادوى لشؤط ماٛ الطىذّو دٔالطىذّو بيالّ الؿشح ألاولي في ؤي جاٍس إلاذًش الطىذّو  ٍو

  (21)جمذًذ الُترة 
ً
ّ  ماٛ لشؤط ألادوى الخذ جمو نذم خاٛ فيؤخشي  ًىما  .بهذ الخطٛى نلى مىآَت الهُئت الطىذو

 جيخهي في 21جم جمذًذ َترة الؿشح ألاولي إلاذة )
ً
خ 19/1/2021( ًىما م خعب الخؿاب اإلاشظل بلى َُئت العّى اإلاالُت بخاٍس

 م.17/12/2020ٌ اإلاىأَ 2/5/1442

خ .3 و الخاٍس ّ  لحشًُ لبذء اإلاخْى  .م2021-1-19َى الطىذو

 :الاشتران طلباث لخلذًم النهائي املىغذ

ًــم الجهاثــي اإلاىنــذ اع( مً ًىم 10ْبل العانت  َــى الاشــترإ ؾلبــاث لخٓذ ُذ مذًىت الٍش  )بخْى
ً
، )الازىحن والخمِغ( الخهاملضباخا

ًــم بشــشؽ ًىم الخهامل ري الهالْت، ي في جهاًتْبل اإلاىنذ الجهاجخُ  ظِخم جىُُز ؾلباث الاشترإ اإلاعخلمت   الاشترإ ؾلب جٓذ

 
ً
 بىاءً . الخالــي الخهامــل ًــىم َــي ٖؿلــب جىُُزٍ َعــِخم العانت الهاششة مً ًىم الخهامل بهــذ الاشــترإ ؾلــب حعــلم خــاٛ وفي .م٘خمال

ّ  ؾبُهــت نلــى ــت، الىخــذاث ٖــىن  َــي اإلاخمثلــت الطىــذو َى ّ  مذًــش نلــى ًخهــزس َةهــه مْى  مـًـ اظــترداد ؾلــب ؤي جلبُــت الطىــذو

حن  (.الىاُُْــً) اإلاشــتٖر

 :الاشتران إحشاءاث

ّ  َــي لالشــترإ ألادهــى الخــذ .1 اٛ( 1000) ؤلــِ مبلــٌ َــى الطىــذو  ماثــت مبلــٌ َــى بغافي اشــترإ ألي ألادوى والخــذ ظهىدي، ٍس

اٛ( 100)  . ظهىدي ٍس

ُــو همــىرج   .2 َــي وخــذاث الطىــذّو حهبئــت وجْى بغاَــت ‖ ؾلــب الاشــترإ―ًخهُــً نلــى اإلاشــتٕر )الىاْــِ( الشايــب َــي الاشــترإ 

ُــو  ّ  الششوؽ وألاخٙامبلــى جْى  حشمل التيو  نمُلٚ انٍش بجشاءاث بجمُو الُٓامو  الخاضــت باالشــترإ َــي الطىــذو

ل و ألامىاٛ يعُل بجشاءاث اب جمٍى ًــذام مبالــٌ الاشــترإ َــي خعــاب الطىــذّو  ؤلاَس وحعــلُمها بلــى مذًــش الطىــذّو مــو ب

ُــت العــهىدًت ورلــٚ َــي ؤي ًــىم نمــل، ٖمــا ًم٘ــً للمشــتٕر )الىاْــِ( حعــلُم همــارج الاشــترإ  اة نـًـ باإلامل٘ــت الهشب اإلاعــخَى

و ؤو بسظــالها مــً خــالٛ الٓىــىاث ؤلال٘تروهُــت اإلاشخــظ بهــا ــذ العــَش ــذ الهــادي ؤو البًر ــٔ البًر حن  ،ؾٍش ولــً ً٘ــىن للمشــٖش

ُُت. ٘ــم خطىضُــت الطىــذّو وؾبُهخــه الْى ، بد ُــاس اظــترداد الىخــذاث مــً الطىــذّو  )الىاُُْــً( خ
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 :بالىحذاث املشترهين سجل

ّ  مذًش ًلتزم هذ اإلامل٘ت؛ في الىخذاث إلاالٙي بسجل باالخخُاف الطىذو   السجل َزا َو
ً
  دلُال

ً
 اإلاثبخت الىخذاث ملُ٘ت نلى ْاؾها

 .ؾلبها نىذ اإلاخخطــت الجهــاث إلاهاًىــت العــجل بجاخــت وظــِخم. َُه

 : اظدثماس مبالغ الاشتران في ؤدواث الىلذ

 في ضُٓاث  اظدثماس ًخم  ظٍى ،ألاولي الؿشح َترة خالٛ
ً
خا ٗاث مْا  لخىكُم خاغو ؾٍش مو واإلابرمت ،الىٓذ ؤظىاّمبالٌ الاشترا

ابُت لهُئت ؤو الىٓذ ماظعت  بجمالي بلى ؤسباخها وبغاَت ،اإلاؿلىب اإلابلٌ مً ألادوى الخذ بلى ،اإلامل٘ت خاسج للماظعت ممازلت ْس

ِ لطالح اإلاجمهت اإلابالٌ هخب .الْى ل بلى الخطيُِ الاثخماوي إلاشجبت الاظدثماس َى )َو ؤو ما  للىسْت اإلاالُت (-BBBر ؤْل جطيُِ ًَا

ٗاالث ؤو ما ٌهادلها مً  ظخاهذسد آهذ بىسص  الطادسة مً ٌهادله؛  الخطيُِ الاثخماوي.و

 الخذ ألادوى للمبلغ الزي ًىىي مذًش الصىذوق حمػه:

ّ  مذًش حهذٍ اٛ مالًحن( 10) مبلٌ جمو بلى الطىذو ٛ  ُْمت لطافي ؤدوى ٖدذ ظهىدي ٍس   .ؤضى

 :الصىذوق  كُمت لصافي ؤدوى هحذ مالًين 11 مخطلب اظدُفاء لظمان الالصمت الخصخُحُت إلاحشاءاث

م )ص/ َُئت حهمُم بلى باإلشاسة خ 1/6/561/17العّى اإلاالُت ْس م، بشإن بنُاء 01/02/2017َـ اإلاىأَ 4/5/1438( وجاٍس

َـ 3/6/1440َٓذ ؤضذس مجلغ َُئت العّى اإلاالُت ْشاٍس في  الاظدثماس، ضىادًٔ الثدت مخؿلباثالطىادًٔ الهامت مً بهؼ 

 آلاحي: 14/11/2018اإلاىأَ 
ً
 م مخػمىا

تزام بمخؿلباث الُٓشة )د( مً اإلاادة العابهت والثالزحن والُٓشجحن )ٌ(و )و( مً اإلاادة لجمذًذ بنُاء مذًشي الطىادًٔ الهامت مً الا

خ العادظت والع  .31/12/2020خحن مً الثدت ضىادًٔ الاظدثماس ورلٚ ختى جاٍس

تزام بمخؿلباث الُٓشة )َـ( مً اإلاادة الخاظهت والخمعحن مً الثدت ضىادًٔ لجمذًذ بنُاء مذًشي الطىادًٔ الهامت مً الا

اٛ ؤو ما ٌهادلها إلاا ًيبغي جمهه خال 10جدذًذ خذ ؤدوى ؤْل مً  ص الاظدثماس، بدُ  ًجى  ٛ مذة الؿشح ألاولي مً مالًحن ٍس

ً في الطىادًٔ الهامت  ٗاث اإلاعدثمٍش خ  ورلٚ ختىاشترا  م. 31/12/2020جاٍس

ّ  ْبل مً ألادوى الخذ اظدُُاء ظِخم ى ألادوى الخذ لجمو الٓذسة نلى حههذ ؤخز وظِخم( اإلاعخُُذة)الجهت  الىُٓت ضىذو  َو

ٛ  ُْمت لطافي ؤدوى ٖدذ مالًحن 10 اظدُُاء غمان (  (1-ؤ)إلاادة الشابهت ا خعب .ألاضى  مً)الخذ ألادوى لخإظِغ الطىذّو

ُُت مً  حهلُماث ت الْى اٍ الهامت الهُئتالترخُظ للطىادًٔ الاظدثماٍس  .لألْو
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 :الخاالث جلً في املخبػت وإلاحشاءاث, ٌػلم ؤو الىحذاث في الخػامل مػها ًؤحل التي الخاالث

ّ  وخــذاث َــي الخهامــل بخهلُــٔ ًخهلــٔ َُمــا  الاظدثماس ٔضىادً الثدت مً( 62) باإلاــادة الالخــضام ظــِخم و ًجب نلى مذًش  الطىــذو

ّ  مذًش ؤن ٖمــا ،رلٚ الهُئت ؾلبذ برا الىخذاث اظترداد ؤو الاشترإ هلُٔحالطىذّو  ُــل الطىذو َــؼ َــي بالخــٔ ًدخ  ؾلــب س

ّ  َــي مشــتٕر ؤي اشــترإ   : الخاالث الخالُت في الطىــذو

ّ  مذًش سؤي برا .1 ٛ  بشٙل الطىذو  .الىخذاث مالٙي مطالح ًدٓٔ الخهلُٔ ؤن مهٓى

ٔ برا .2
َّ
ُــتالعّى  في للخهاما ُنل ألاضٛى ألاخشي التي ًمل٘ها  و ؤالشثِعت التي ًخم الخهامل في ألاوساّ اإلاالُت  العــهىدًت اإلاال

ت الطىذّو الهام، بما بشٙل نام و بما باليعبت بلى ؤضٛى الطىذّو ال ٍش تي ًشي مذًش الطىذّو بشٙل مهٓٛى ؤجها جَى

 لطافي ُْمت ؤضٛى الطىذّو الهام.  

ّ  مذًش نلى ًجب .3 ّ  مذًش ًُشغه حهلُٔ ؤي خالت في الخالُت ؤلاجشاءاث اجخار الطىذو  للُٓشة  الطىذو
ً
ٓا  : (2)َو

ت للمذة بال حهلُٔ ؤي اظخمشاس نذم مً الخإٖذ . ؤ  الىخذاث مالٙي مطالح مشاناة مو واإلابرسة الػشوٍس

ّ  بداسة مجلغ مو والدشاوس  مىخكمت بطىسة الخهلُٔ مشاجهت . ب ٛ  الخُل وؤمحن الطىذو  . مىخكمت بطىسة رلٚ خى

  الىخذاث مالٙيو  الهُئت بشهاس . ح
ً
 هتهاءا َىس  اإلاعخُُذة والجهت تالهُئ وبشهاس الخهلُٔ، ؤظباب جىغُذ مو حهلُٔ بإي َىسا

ٓت الخهلُٔ ّ  إلاذًش ؤلال٘ترووي اإلاىْو في رلٚ نً والاَطاح الخهلُٔ نً ؤلاشهاس في اإلاعخخذمت هُعها بالؿٍش  الطىذو

و ّ  ل٘تروويؤلا واإلاْى  . للعى

و ضالخُت للهُئت .4  .الىخذاث مالٙي مطالح ًدٓٔ رلٚ ؤن سؤث برا الخهلُٔ َس

 

 :ظخؤحل التي الاظترداد طلباث اخخُاس بملخظاَا ًجشي  التي إلاحشاءاث

ّ  ؾبُهــت نلــى بىاءً  َــت، الىخــذاث ٖــىن  َــي مثلــتاإلاخ الطىــذو ى ّ  مذًــش نلــى ًخهــزس َةهــه مْى  مــً اظــترداد ؾلــب ؤي جلبُــت الطىــذو

حن  (.الىاُُْــً) اإلاشــتٖر

 الىحذاث خصائص .8

ّ  إلاذًش ًجىص  ت جمُهها جٙىن  الىخذاث مً مدذود يحر نذد بضذاس الطىذو َى خمخو واخذة، َئت ومً الًشع لزاث مْى  امالَٙى ٍو

 ّ ت بدٓى هاملىن  مدعاٍو ، مذًش ْبل مً باإلاعاواة َو ت مشانت خطت وخذة ٗل جمثل خُ  الطىذّو ٛ  في مدعاٍو ّ  ؤضى  الطىذو

ل، ْابلت يحر وهي ّ  مذًش وظُطذس للخدٍى ّ  في للىخذاث اشترإ بشهاس الطىذو  .الطىذو
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ش وجلذًم املحاظبت .9  الخلاٍس

ّ  مذًــش ًشظــل .1  اإلاشــتٕر رلٚ ْبل مً الىخــذاث في اشــترإ َىإ ٗان ٗلمــا( الىاْــِ) شــتٕراإلا بلــى جإُٖــذ بشــهاس الطىــذو

 .(الىاْــِ)

ــٍى )ألامــىاٛ اإلاشــتٕر بهــا( .2 ــِ اإلاالــي لألضــل اإلاْى ــش ًبُــً اإلاْى  مً ٗل 15اإلاشتٕر خالٛ ) مً  ٖمــا ًخــم بسظــاٛ جٍٓش
ً
( ًىما

، ون ًــىم اشترإ َــي وخــذاث الطىــذّو ــذد الىخــذاث اإلاشــتٕر بهــا وضاَــي ُْمــت ألاضــٛى للىخــذة بجهاًــت َــزٍ الُخــشة )نىــذ 

 الخهامــل(، 

ُــت اإلاشاجهــت للطىــذّو ورلــٚ خالٛ مذة ال جخجاوص )الٓىاثــم ًخم جٓذًم  .3 ٍــش، وظــِخم بنــذاد 70اإلاال  مــً جهاًــت َخــشة الخٓش
ً
( ًىما

م )35ــش ألاولُــت وبجاختهــا للجمهــىس خــالٛ )الخٓاٍس  للمادة ْس
ً
ش ووَٓا  مً جهاًت َترة الخٍٓش

ً
( مً الثدت ضىادًٔ 71( ًىما

 الاظدثماس.

ش الطىذّو في  .4 و ظّى اإلااٛ العهىدًمىْو مذًش الطىذّو ومظِخم بجاخت جٓاٍس و ظىٍ  www.tadawul.com.sa جذاٛو ت ْى

َــي ظــجالث الهمُــل، ٖمــا جخاح نىذ الؿلب دون مٓابل. ظ ــذي ؤو ؤلال٘تروهــي اإلادُــىف  ــش بلــى الهىــىان البًر ــِخم بسظــاٛ الخٍٓش

 ظــِخم الالخــضام بــإي مخؿلبــاث هكامُــت ؤخــشي جطــذس نــً الجهــاث اإلاخخطــت بهــزا الشــإن.

حر ؤٛو ْىاثم مالُت مشاجهت للعىت اإلاالُت .5  2021-12-31: اإلاىتهُت في ألاولى ظِخم جَى

6.  
ً
حر َزٍ الٓىاثم مجاها ّ  ظِخم جَى و ؤلال٘ترووي إلاذًش الطىذّو . نىذ جٓذًم ؾلب ٖخابي إلاذًش الطىذو وظدخم بجاختها في اإلاْى

و ؤلال٘ترووي . واإلاْى  للعّى

 الصىذوق  إداسة مجلغ .11

 :ؤظماء ؤغظاء مجلغ إلاداسة .ؤ 

 (معخلل غير غظى و املجلغ سئِغ)  الغاهم غاهم 

 ُ(معخلل غير غظى) الجىذان ذول 

 (معخلل غير غظى) الغىام غىام 

 (معخلل  غظى) الىنهل غبذهللا بً محمذ بً حمذ 

 (معخلل  غظى) الػِعائي غمش بً حعً بً غُذسوط 

 

الث ؤغظاء مجلغ إداسة الصىذو   ق هبزة غً مَؤ
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 (و غظى غير معخلل )سئِغ املجلغ  الغاهم غاهم

ت يف الاظدثماس بداسة بظدشاساث ،ثِغس   لالظدثماس جذوي  شٖش

ت في ياهم اهػم خىبش في لالظدثماس جذوي  شٖش ٗالت لذي ياهم نمل لجذوي، اهػمامه ْبل. سثِغ هاثب بمىطب2016 اٖو  و

ش( مااظ) العهىدي الهشبي الىٓذ ماظعت في اظدثماس  اإلادُكت وجدلُل الاظدثماس مخاؾش وبداسة الاظدثماس اظتراجُجُت لخؿٍى

ت ٔالُوغمً  الاظدثماٍس  .KPMG  يف اإلاالُت اإلاخاؾش إلداسة الاظدشاسي  ٍش

ش نً اإلاعاوٛ َى ياهم ، جىصَو جؿٍى ت العُاظاث وجىُُز الاظدثماس، واظتراجُجُت ألاضٛى  .الاظدثماٍس

 (غير معخلل )غظى  الجىذان ولُذ

ت في الاظدثماس بداسة اظدشاساث سثِغ، هاثب  لالظدثماس جذوي  شٖش

ت بلى ولُذ اهػم ٔ ًشؤط ولُذ ٗان اهػمامه، ْبل .2019 ماسط في ماسلالظدث جذوي  شٖش  ماظعت في البذًلت الاظدثماساث ٍَش

 .بذًلت دولُت مهام في الذوالساث بملُاساث الظدثماساث الٙامل الخىُُز نلى ؤشٍش الزي العهىدي الهشبي الىٓذ

ش خبرجه حشمل  الخٙىمُت والهُئاث العهىدي الهشبي ٓذالى ماظعت في اإلاطلخت بإصخاب اإلاشجبؿت الاظدثماس ظُاظت بُاهاث جؿٍى

اٍ الهامت اإلاهاشاث ضىادًٔ رلٚ في بما الذولُت، واإلاىكماث الخابهت  .اإلاخهذدة الخىمُت وبىٕى الجامهُت وألاْو

 (غير معخلل )غظى  الغىام غىام

ت جذوي لالظدثماس ٗاث في شٖش مبر  مىز سثِغ اظدثماساث ٖباس الهمالء والشش  2012هَى

ٗان ٌشًل مىطب ٖبحر معدشاسي الاظدثماس ل٘باس الهمالء في مجمىنت بحش بط بي س ي الهشبُت ْبل اهػمامه   ت جذوي،  بلى شٖش

ش ألانماٛ وبداسة الثرواث، وله مىهجُت مخمحزة في جمُو اإلابُهاث والخذماث  خمخو ألاظخار/ الًىام بخبرة في جؿٍى العهىدًت. ٍو

ت اإلاخخلُت في والهملُاث وؤلاجشاءاث الدشًُلُت وبداسة اإلاخا ٗاث الاظدثماٍس ذ شإس في جىكُم خمالث لجمو ألامىاٛ للشش ؾش. ْو

ى مخؿـ مالي مهخمذ، وخاضل نلى دسجت اإلااجعخحر في اإلاهلىماجُت مً  ت. َو ، واإلاىخجاث الهٓاٍس ألاظهم الخاضت، وبداسة ألاضٛى

ُ٘ت، باإلغاَت بلى دسجت الب اًى، الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش اًى، جامهت والًت ؤَو ٙالىسٍىط في بداسة ألانماٛ مً جامهت جىلُذو، ؤَو

ُ٘ت.  الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

 (معخلل  حمذ بً محمذ بً غبذهللا الىنهل )غظى

ُل وصاسة اإلاالُت لشاون اإلاالُت والخعاباث ٌشًل مىطب   َـ1439مىز شهبان ٖو

تلُت ٗان ٌشًل مىطب هاثب الشثِغ للشاون اإلاا اإلاالُت، لىصاة اهػمامه ْبل ت الخطيُو وخذماث  يف وؤلاداٍس  ،)ؾاْت( الؿاْتشٖش

ٗان ٌ بل رلٚ  ت الىؾىُت للخىمُت الضسانُت ومجمىنت العُِ للخىمُت. همْو خمذ خبرة باالجخار ْشاساث  لذيل ٖمذًش مالي في الشٖش
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  ٗىهه و اإلاالُت، باإلداسة نذة بمشاٖض خلُُختمخهلٓت باالظدثماس مً 
ً
  الىُٓت ّ ضىذو  بداسة مجلغ في نػىا

ً
 مجلغ في ظابٔ ونػىا

ت اإلاذوي، الؿحران َُئت بداسة ت الهشبُت، الخُش شٖش  )جعٙى(. الؿاْت لخذماث الجبُل وشٖش

 (معخلل  )غظى ئيغُذسوط بً حعً بً غمش الػِعا

ت نُذسوط الهِعاجبسثِغ مجلغ  ت  يداسة شٖش  مىز جإظِغ الشٖش

ش الهٓاس ، ظدثماس والطىانتوشؿت مخهذدة في الخجاسة وألا ؤنُذسوط في نذة  ٌهمل اث نُذسوط ٌشًل. ي والدشُِذ والخؿٍى  نػٍى

ت مجها نذة مجالغ ٚ العهىدًت ٚ،َشظان للعحرامُ ،نُذسوط الهِعاجي شٖش ت مُدعىبِص ي الُ٘تًر ت اإلاخدذة لطىانت  ،شٖش شٖش

ُٔ لطىانت الب  ،ال٘شجىن  ت الخَى ت العهىدًت لطىانت ألا  ،ظدُٚال شٖش ت مٙاسم ال ،هابِبشٖش اثشٖش ّ  ،هاإلاُت للبتروُٖماٍو  وضىذو

 .الىُٓت

 :ؤدواس مجلغ إلاداسة ومعؤولُاجه .ج 

 حشمل معاولُت مجلغ بداسة الطىذّو ما ًلي:

شمل رلٚ نلى ظبُل اإلاثاٛ  .1  َحها، َو
ً
ا ت التي ًٙىن الطىذّو ؾَش ٍش ش الجَى اإلاىآَت نلى جمُو الهٓىد والٓشاساث والخٓاٍس

، ونٓىد جٓذًم خذماث الخُل، وال ٌشمل رلٚ اإلاىآَت نلى نٓىد جٓذًم خذ –ال الخطش  ماث ؤلاداسة للطىذّو

ت في شإن ؤي اظدثماساث ْام بها الطىذّو ؤو ظُٓىم بها في اإلاعخٓبل؛  لٓشاساث الاظدثماٍس
ً
ٓا  الهٓىد اإلابرمت َو

؛ .2 ذ اإلاخهلٓت بإضٛى الطىذّو  انخماد ظُاظت م٘خىبت َُما ًخهلٔ بدّٓى الخطٍى

ٗان رلٚ مىا .3 ؛ؤلاششاٍ، ومتى  ، اإلاىآَت ؤو اإلاطادْت نلى ؤي  حهاسع مطالح ًُصح نىه مذًش الطىذّو
ً
 ظبا

 نلى ألاْل مو لجىت الالتزام لذي مذًش الطىذّو ؤو معاوٛ اإلاؿابٓت والالتزام لذًه إلاشاجهت   .4
ً
ا الاجخمام مشجحن ظىٍى

شمل رلٚ  اإلاخؿلباث  –بُل اإلاثاٛ ال الخطش نلى ظ -التزام الطىذّو جمُو الٓىاهحن وألاهكمت و اللىاثذ راث الهالْت، َو

 اإلاىطىص نلحها في الثدت ضىادًٔ الاظدثماس.

، ًخػمً  .5  ؤم يحٍر
ً
ٗان نٓذا الخإٖذ مً اٖخماٛ ودْت الششوؽ وألاخٙام ومزٖشة اإلاهلىماث وؤي معدىذ ؤخش، ظىاء 

، بغاَت بلى الخإٖذ مً جىأَ ما ظبٔ مو الثدت  بَطاخاث جخهلٔ بالطىذّو ومذًش الطىذّو و بداسجه للطىذّو

 ضىادًٔ الاظدثماس؛

 لالثدت ضىادًٔ الاظدثماس  .6
ً
ٓا الخإٖذ مً ُْام مذًش الطىذّو بمعاولُاجه بما ًدٓٔ مطلخت مالٙي الىخذاث َو

 والششوؽ وألاخٙام ومزٖشة اإلاهلىماث؛

 الهمل بإماهت وخعً هُت واَخمام ومهاسة ونىاًت وخشص وبما ًدٓٔ مطلخت مالٙي الىخذاث؛  .7

ً مداغ .8 اجو الاجخماناث والٓشاساث التي اجخزَا اإلاجلغ. جذٍو  ش الاجخماناث التي جبحن جمُو ْو
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ها، وآلُت الخىصَهاث وعبت جدذًذ .9 دٔ ضَش ّ  بداسة إلاجلغ ٍو ِ يلت مً جضء   جخطُظ الطىذو ٍى ألاضل لىماء الْى  اإلاْى

ذ ال بما  اإلادذدة اليعبت في الىكش بنادة ّ الطىذو  بداسة إلاجلغ ؤًػا ًدٔ. مالُت ظىت لٙل الًلت بجمالي مً %50 نً ًٍض

ِ يلت مً الىٓذًت الخىصَهاث ٗاهذ برا للخىصَهاث  حهلُماث مو ًخهاسع ال بما اإلاعخُُذة الجهت خاجت نً َاثػت الْى

ت للطىادًٔ الترخُظ ُُت الاظدثماٍس باإلامل٘ت  ىكُمُت واللىاثذ راث الهالْتخوالثدت ضىادًٔ الاظدثماس واللىاثذ ال الْى

 لعهىديالهشبُت ا

 :الصىذوق  إداسة مجلغ ؤغظاء ميافأث جفاصُل .د 

اٛ 2,000 بُٓمت مٙاَإةالطىذّو  ًذَو اٛ 30,000 ؤْص ى وبدذ   جلعت، ٗل نً ٍس . معخٓل بداسة مجلغ نػى لٙل العىت في ٍس

لتزم ّ  ٍو ِ اإلاهٓىلت ألاخشي اإلاخ٘بذة مً ْبل ب الطىذو ِ العُش واإلاطاٍس خهلٔ مجلغ بداسة الطىذّو َُما ً ؤنػاءمطاٍس

اٛ 50,000 ؤْص ى بدذ  ججاٍ الطىذّو  همبالتزامات   .العىت في ٍس

 :الصىذوق  مصالح و الصىذوق  إداسة مجلغ غظى مصالح بين محخمل ؤو مخحلم حػاسض ؤي .ٌ 

ّ  بداسة مجلغ ًٓىم خه للمطالح جػاسب ؤي نلى باإلششاٍ الطىذو  . وحعٍى
ً
خه، مً وانخباسا  مً مٙىن  ؤلاداسة مجلغ ًٙىن  جاٍس

ّ  مذًش ْبل مً ىحنمهُ ؤنػاء ٙىن  (الجهت اإلاعخُُذة) ضىذّو الىُٓتو  الطىذو  الهىاًت بزٛ واجب ؤلاداسة مجلغ ؤنػاء نلى ٍو

ً ججاٍ ، في اإلاعدثمٍش  اإلاطالح جػاسب لخل ممً٘ جهذ ؤْص ى بزٛ بلى باإلغاَت الاظدثماس، ضىادًٔ الثدت بمىجب ورلٚ الطىذّو

  ًشوهه ٖما الىُت، بدعً
ً
ذ الخالي ٖما ؤن مذًش ، مىاظبا  .الطىذّو ال ًشي ؤي حهاسع مدٓٔ في الْى

 :إلاداسة مجلغ ؤغظاء فيها ٌشاسن التي الصىادًم إداسة مجالغ .و 

 :الخالُت ٍتظدثماس الا ٔ ادًطىالطىذّو الؤنػاء مجلغ بداسة  ًذًش 

 )ألاظخار يىام الًىام نػى في اإلاجلغ(ضىذّو جذوي لألظهم العهىدًت  .1

 )ألاظخار يىام الًىام نػى في اإلاجلغ( بُتضىذّو جذوي ألظهم ألاظىاّ الهش  .2

 )ألاظخار يىام الًىام نػى في اإلاجلغ( ضىذّو جذوي لألظهم الخلُجُت .3

 )ألاظخار يىام الًىام نػى في اإلاجلغ(الهاإلاُت  للطٕٙىضىذّو جذوي  .4

5.  ّ ذ الخشمحن  ضىذو  )ألاظخار يىام الًىام سثِغ اإلاجلغ(جذوي ٍس

6.  ّ ذ العهىدًت  ضىذو  يىام الًىام سثِغ اإلاجلغ(ألاظخار )جذوي ٍس

7.  ّ ش الع٘ني  ضىذو  )ألاظخار يىام الًىام نػى في اإلاجلغ( جذوي ألاسجان العهىدي للخؿٍى

8.  ّ ت لالظدثماس الهٓاسي  ضىذو ٍض  )ألاظخار يىام الًىام نػى في اإلاجلغ( جذوي الهٍض
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9.  ّ  )ألاظخار يىام الًىام نػى في اإلاجلغ( 12جذوي لالظدثماس  ضىذو

11.  ّ  )ألاظخار يىام الًىام نػى في اإلاجلغ(  13ماس جذوي لالظدث ضىذو

11.  ّ  )ألاظخار يىام الًىام نػى في اإلاجلغ(  14جذوي لالظدثماس  ضىذو

12.  ّ  (اإلاجلغ في نػى الًىام يىام)ألاظخار  16 لالظدثماس جذوي  ضىذو

13.  ّ  )ألاظخار يىام الًىام نػى في اإلاجلغ(  17جذوي لالظدثماس  ضىذو

14.  ّ  خار يىام الًىام نػى في اإلاجلغ()ألاظ  20جذوي لالظدثماس  ضىذو

 

 الششغُت الشكابت َُئت .11

م لالظدثماس حذوي  ششهت يَم ؤغظاء الهُئت الششغُت املػخمذون لذ ق الششغُت للصىذو  الشكابت َُئت .ؤ   :َو

شاس في نػى َُئت ٖباس الهلماء، ونػى اللجىت الذاثمت لإلَخاء واإلاعد(الهُئت سئِغ) املطلم محمذ بً غبذهللا./ د.ؤ الشُخ مػالي

ض الخىاس الىؾني، ونػى  اإلاجلغ الششعي في َُئت اإلاداظبت واإلاشاجهت للماظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت،  الذًىان اإلالٙي، وسثِغ مٖش

سثِغ ظابٔ لٓعم الُٓه اإلآاسن بجامهت ؤلامام مدمذ بً ظهىد ؤلاظالمُت، ٖما ؤهه نػى في الهُئاث الششنُت لهذد مً 

ى خاضل نلى دسجت الذٖخىساٍ في الُٓت اإلآاسن واإلاهامالث اإلاالُت في اإلاههذ الهالي  ت الهشبُت العهىدًت.اإلااظعاث اإلاالُت في اإلامل٘ َو

 للٓػاء بجامهت ؤلامام مدمذ بذ ظهىد ؤلاظالمُت. 

 (الهُئت غظى) غُذ بً اللشي  غلى محمذ/الذهخىس  الشُخ

ُت ؤلاظالمُت، وخبحر في مجمو الُٓه ؤلاظالمي الخابو إلاىكمت نػى  اإلاجلغ الششعي في َُئت اإلاداظبت واإلاشاجهت للماظعاث اإلاال

ض في جذة ظابٓا، خبحر في مجمو الُٓه ؤلاظالمي  اإلااجمش ؤلاظالمي بجذة، وبشوَِعىس في الاْخطاد ؤلاظالمي بجامهت اإلالٚ نبذالهٍض

ظعاث اإلاالُت في اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت الخابو إلاىكمت اإلااجمش ؤلاظالمي بجذة. ٖما ؤهه نػى في الهُئاث الششنُت لهذد مً اإلاا 

 بجذة.  ض خاضل نلى دسجت الذٖخىساٍ مً ْعم الاْخطاد ؤلاظالمي وألاظىاّ اإلاالُت بجامهت اإلالٚ نبذ الهٍض وخاسجها.

ض بً بذس/ الشُخ  (الهُئت غظى) الػمش غبذالػٍض

 في مجاٛ الهمل اإلا 15سثِغ اإلاجمىنت الششنُت  ًخمخو بخبرة جُّى 
ً
ت في ناما طشفي ؤلاظالمي، ظبٔ وؤن جبىؤ نذة مىاضب بداٍس

ُت ؤلاظالمُت بماظعت الىٓذ الهشبي   في اللجىت اإلاطَش
ً
 ظابٓا

ً
 نً ٗىهه نػىا

ً
اإلاجمىنت الششنُت إلاطٍش الشاجخي، َػال

 خاضل نلى دسجت البٙالىسٍىط في نلىم العىت مً جامهت ؤلامام مدمذ بً ظهىد ؤلاظالمُت.  العهىدي.

 (الهُئت غظى) اللاًذي غبذالشحمً بً ذؤحم/ الشُخ



46 
 

ُت جخجاوص   13سثِغ البدىر الششنُت وله خبرة مطَش
ً
ت. ؤضذس نذة بدىر ششنُت ونمل ظابٓا ُت الاظدثماٍس  في مجاٛ اإلاطَش

ً
ناما

شة. ىت في بىٚ الجٍض  لٓؿام الخٍض
ً
 ظابٓا

ً
 ششنُا

ً
 إلاطٍش الشاجخي في ْؿام الاظدثماس ومعدشاسا

ً
 ششنُا

ً
نلى دسجت خاضل  معدشاسا

 اإلااجعخحر في الُٓت اإلآاسن واإلاهامالث اإلاالُت مً اإلاههذ الهالي للٓػاء بجامهت ؤلامام مدمذ بً ظهىد ؤلاظالمُت. 

 :الششغُت الشكابت َُئت ومعؤولُاث  ؤدواس .ب 

ابت جٓىم َُئت .للطىذّو بمشاجهت جمُو ألانماٛ واليشاؾاث والاظدثماساث، بما َحها جلٚ التي ًخ الششنُت الْش  بىاَا مذًش الطىذّو

ذ انخمذث  ابت َُئتَُئت ْو م ملخٔ في اإلاىضخت اإلاهاًحرالششنُت  الْش مذًش الطىذّو  وظُٓىم ،الششوؽ وألاخٙام مً( 1) ْس

ابت بااللتزام ّ  باالظدثماساث ًخهلٔ َُما الششنُت مهاًحر َُئت الْش ابت َُئت وظخٓىم. الطىذو الششنُت بالتزامها اإلاعخمش  الْش

ش  بالهملُاث  بلى جٍٓش
ً
خدمل. الخطىص َزا في ًطذسظىىي هطِ وؤلاجشاءاث اإلاهخمذة ورلٚ اظدىادا ّ  مذًش ٍو  ؤحهاب الطىذو

ابت َُئت ّ  نلى اغاَُت جٙلُت ؤًت اخدعاب دون  الششنُت الْش  .الطىذو

 :الششغُت الشكابت َُئت ؤغظاء ميافأث .ج 

 .جىجذ ال

ابتمهاًحر َُ مؼ الخىافم غذم حاٌ في املخبػت إلاحشاءاث  .د   :الششنُت ئت الْش

ابت مو جىآَها مً للخإٖذ دوسي بشٙل ّ الطىذو  اظدثماساث دساظت جخم ابت َُئت لذي اإلاهخمذة الششنُت مهاًحر َُئت الْش  الْش

ّ  هاًمل٘ التي الاظدثماساث مً ؤي خشوج خاٛ وفي .الششنُت ابت َزٍ نً الطىذو ِ الششنُت مهاًحر َُئت الْش  مذًش َعِخْى

 ّ بُو, َحها جذًذ ظدثماسا ؤي نً الطىذو ذ ؤْشب في ًمل٘ه ما ٍو ّ  مطالح ًػمً بما ْو  .الطىذو

 الصىذوق  مذًش .12

 :الصىذوق مذًش  اظم .ؤ 

ّ  ًذًش ت الطىذو  لالظدثماس جذوي  شٖش

 :الصىذوق  مذًش جشخُص سكم .ب 

ّ  مذًش جشخُظ جم ّ  َُئت ْبل مً الطىذو م جشخُظ بمىجب اإلاالُت العى خ 37-06034 ْس  .2006 ؤيعؿغ 21 بخاٍس

 :الصىذوق  ملذًش الشئِغ املىخب نغىىا .ج 

ٔ  - جاوسص ظٙاي  ,الهلُا مىؿٓت - َهذ اإلالٚ ؾٍش

 60677. ب.ص 

اع  1155 الٍش
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 .العهىدًت الهشبُت اإلامل٘ت

خ .د   الخإظِغ  جاٍس

خ  اٛ ظهىدي. 500,000,000بشؤظماٛ مذَىم بُٓمت  2006ؤيعؿغ 21جم جإظِغ مذًش الطىذّو بخاٍس  ٍس

 :وق الصىذ ملذًش املذفىع املاٌ سؤط .ٌ 

اٛ ظهىدي. 852,735,000  الخاليًبلٌ سؤط اإلااٛ   ٍس

 :العابلت املالُت للعىت وألاسباح إلاًشاداث .و 

ت بًشاداث بلًذ اٛ ملُىن  235.8  م2018 لعىت الشٖش  .ظهىدي ٍس

ت لعىت  بلًذ اٛ ملُىن  87.6 م2018ؤسباح الشٖش  .ظهىدي ٍس

 ىغظ ليل عتالشئِ الػمل وؤوشطت الصىذوق  مذًش إداسة مجلغ ؤغظاء ؤظماء  .ص 

 الضامل هللا غبذ بً ؤدًب

  ؤلاداسة مجلغ سثِغ

ت بداسة مجلغ الضامل ؤدًب ألاظخار ًترؤط ت باإلغاَت لالظدثماس جذوي  شٖش ى ٗابِخاٛ، َجش لشٖش ت اإلاىخذب الهػى َو  لشٖش

ت خذباإلاى الهػى الضامل ؤدًب ألاظخار ٗان رلٚ ْبل. م2000 نام مىز اإلاىطب َزا في ٌهمل و الٓابػت الضامل  الضامل لشٖش

 الضامل إلاُُ٘اث الخىُُزي اإلاذًش مىطب جٓلذ ؤدًب ألاظخار َةن لهزا باإلغاَت. م2004 بلى م1998 الهام مً الطىاعي لالظدثماس

 .م1998-1975نامي بحن ورلٚ

ت الضامل ؤدًب ألاظخار ًخمخو ت مجها، بداسة مجالغ نذة بهػٍى ت بداسة مجلغ نػٍى ت الٓابػت الضامل شٖش  بداسة مجلغ ونػٍى

ت  .العهىدًت ظىابل شٖش

ُ٘ت اإلاخدذة بالىالًاث اوسٍجىن  بىسجالهذ، جامهت مً ألانماٛ بداسة مجاٛ في البٙالىسٍىط شهادة الضامل ؤدًب ألاظخار ًدمل  .ألامٍش

ض غبذ  العبُعي محمذ بً الػٍض

  اإلاجلغ سثِغ هاثب

ض نبذ/ ألاظخار ت ماظس ي ؤخذ َى العبُعي مدمذ بً الهٍض   لهب خُ  لالظدثماس، وؤوالدة العبُعي هللا نبذ بً ذمدم شٖش
ً
 دوسا

 
ً
ت جإظِغ في مهما ٓها وسظم الشٖش  .ؾٍش
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ض نبذ/ ألاظخار ًخمخو ت العبُعي الهٍض ت مجها بداسث مجالغ نذة بهػٍى ت بداسة مجلغ نػٍى  العبُعي ببشاَُم بً مدمذ شٖش

ت الٓابػت، لالظدثماس وؤوالدة ت لالظدثماس، جذوي  وشٖش ت بداسة لغمج ونػٍى اث الُاسابي شٖش ت اإلادذودة، للبُتروُٖماٍو  ونػٍى

ض نبذ ألاظخار ًترؤط. ٗابِخاٛ َجش بداسة مجلغ ت بداسة مجلغ الهٍض ش نمل جبل شٖش  .للخؿٍى

ض نبذ/ ظخارألا   في والالتزام اإلاؿابٓت لجىت سثِغ َى ٖما البالد، لبىٚ والخىُُزًت الخإظِعُت اللجىت ؤنػاء مً ٗان العبُعي الهٍض

ت ت اإلاىاسد للجىت لترؤظت باإلغاَت لالظدثماس، جذوي  شٖش ت والترشُداث واإلاٙاَأث البشٍش  .ٗابِخاٛ َجش لشٖش

ض نبذ/ ألاظخار ًدمل  .ظهىد اإلالٚ جامهت مً ألانماٛ بداسة مجاٛ في البٙالىسٍىط دسجت العبُعي الهٍض

 الشوٍخؼ إبشاَُم بً الشحمً غبذ

 ؤلاداسة مجلغ نػى

ت بداسة مجلغ نػى اإلاىخذب الهػى َى الشوٍخو، ببشاَُم بً لشخمًا نبذ /ألاظخار  ٖما. والطىانت العُاخت و للخجاسةنعحر  شٖش

ت بداسة مجلغ سثِغ مىطب ؤًػا ٌشًل ٛ  الشثِغ هاثب ومىطب اخىان، خلىاوي شٖش ت دلت إلاجمىنت ألاو  . البٖر

ت ٌشًل ٖما ٔ لألبدار العهىدًت اإلاجمىنت بداسة مجلغ نػٍى ت ٖزلٚو  والدعٍى  باإلغاَت الاْخطادًت اإلاذًىت نماسب شٖش

ت ت بداسة مجلغ نػٍى ت وؤًػا واإلاخاؾش، الخذُْٔ لجىت بها ًترؤط خُ  لالظدثماس جذوي  شٖش ت نػٍى ت الخضامى شٖش  .ؤلاداٍس

 .الطىانُت الهىذظت مجاٛ في اإلااجعخحر دسجت الشوٍخو نبذالشخمً ألاظخار ًدمل

 خان ؤحمذ إكباٌ

  معخٓل نػى

ت واإلااظغ الخىُُزي الشثِغ َى خان بْباٛ/ العُذ ت ٌشًل. ٗابِخاٛ َجش لشٖش ت بداسة مجلغ نػٍى  ،لإلظدثماس جذوي  شٖش

ت  ٗان. ؤماهه س ي بي ؤط ؤحش لـ ماظغ جىُُزي ٖشثِغ رلٚ ْبل نمل. بشوهاي في العالم داس بظالم بىٚ بداسة مجلغ ونػٍى

  بْباٛ ألاظخار
ً
ّ  في س ي بي ؤط ؤحش بىٚ بداسة مجلغ في نػىا  .ألاوظـ الشش

ا اإلاخدذة الهشبُت وؤلاماساث اإلاخدذة للممل٘ت الخٙىمُت للمبادساث معدشاس بْباٛ/ العُذ نمل ل بخذماث ًخهلٔ َُما ومالحًز  الخمٍى

 الُ٘مُاء نلىم في البٙالىسٍىط وشهادة الهامت، والهالْاث العُاظُت الهلىم في اإلااجعخحر شهادة بْباٛ العُذ ًدمل.ؤلاظالمي

اءو  ل اإلالُ٘ت الجاثضة نلى خطل. ؤلاظالمُت الُجشاٍ جامهت مً الشٍش مشجبت مو الُحًز  ْبل مً ورلٚ 2012 في ؤلاظالمي للخمٍى

ا ملٚ جاللت  .مالحًز

ٌ  ماًيل  باو
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  معخٓل نػى

ت ماظس ي وؤخذ مذًش-شٍشٚ َى ماًٚ/ العُذ   ٗابِخاٛ، زىماجُٚ شٖش
ً
ٗاء ٖبحر وؤًػا ت في الشش  ًخمخو. ٗابِخاٛ بط س ي جي شٖش

ت ماًٚ/ العُذ ت بداسة مجلغ بهػٍى ت لالظدثماس جذوي  شٖش ت ٗابِخاٛ َجش وشٖش  ماًٚ/ العُذ باإلغاَت بٖعىجُىِعِغ، وشٖش

ت معدشاسي  ٖبحر َى   جذًش  والتي ٗابِخاٛ مىوس شٖش
ً
ا  . دوالس بلُىن 20 بُٓمت للخدىؽ ضىذْو

ل شهش جهاًت بلى  ؤخذ نام ٖمذًش رلٚ ْبل نمل ٖما س ي بي اط احش بىٚ في لألظىاّ دولُا سثِعا ٗان م2008 نام مً ؤبٍش

 24 إلاذة. م2006 نام في س ي بي اط احش بىٚ مجمىناث
ً
ي بي ؤط ؤحش في  ماًٚ/ العُذ نمل ناما ٛ  بذؤ خُ  ٍ   ٖمذاو

ىت ٖإمحن نلُا إلاىاضب الىقُُي العلم في جشقى بهذَا ومً اإلاالُت للمشخٓاث  ٗىهج َىهج في ألاظىاّ مذًش زم ومً ؤظترالُا في الخٍض

 .ؤوسوبا في لألظىاّ الذولي الشثِغ  زم ومً

ض شب٘ت ماظس ي ؤخذ ماًٚ/ العُذ ل، باإلااٛ حهني شب٘ت وهي ؤلاجخمانُت، َذجهْى   حعخخذم والتي والخمٍى
ً
ٗالت ْبل مً خالُا  و

اغُت، جحن شب٘ت ماظس ي ؤخذ َى ؤًػا.سوٍترص   الٍش
ً
ت ماظس ي ؤخذ َى وؤًػا ت وهي ٗىسَحراًذس شٖش  .الٙىمبُىجش ببرامج هنيح شٖش

ى الانماٛ لإلداسة َجري  جامهت مً ؤلاداسة في اإلااجعخحر شهادة ماًٚ ألاظخار ًدمل   َو
ً
 اإلاالُت الخذماث َُت لذي مسجل ؤًػا

ؿاهُت  .البًر

طش خالذ  الخٍى

  معخٓل نػى

ؿش خالذ ت بداسة مجلغ سثِغ َى الخٍى  ؤهه ٖما اإلاداظبُت، للمهاًحر ىُُزًتالخ اللجىت وسثِغ للمشّبهاث، اإلاخٓذمت الهشبُت الشٖش

ت بداسة مجلغ في نػى ت اإلاالخت خذماث شٖش ت وسثِغ العهىدًت، الجٍى  .اإلاعاهذة للخذماث اإلاخٓذمت ؤلال٘تروهُاث شٖش

شًل ؿش/العُذ َو   الخٍى
ً
ت اإلاالي اإلاذًش مىطب خالُا لت وخبرة خاَل سجل وله اإلاخٓذمت، ؤلال٘تروهُاث لشٖش  جدذًذ مجاٛ في ؾٍى

 لخدعحن الخىكُمُت للمىاسد ألامثل والاظخخذام الزُٖت، اإلاالُت وؤلاداسة الىمى، اظتراجُجُاث ووغو الاظتراجُجُت، ججاَاثالا

ّ  وصٍادة الجهاثُت، اإلاالُت الىخاثج  .اإلاعاَمحن خٓى

ؿش ًدمل ىط دسجت الخٍى  مً اإلاهخمذ الٓاهىوي اإلاداظب شهادة نلى خاثض ؤهه ٖما ظهىد، اإلالٚ جامهت مً اإلاداظبت في البٙالٍش

ٙي اإلاههذ  .اإلاخدذة الىالًاث في الٓاهىهُحن للمداظبحن ألامٍش

ضاٌ هً  ٍس

 ؤلاداسة مجلغ نػى
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ل مىز ضاٛ هٚ/ ألاظخار ٌشًل ،2011 ؤبٍش ت لذي لالظدثماس جىُُزي مذًش مىطب ٍس  الاظدثماسي  الزسام حهخبر التي خضاهت شٖش

ت للخٙىمت  ٗىبشص  لذي اإلاالُت وؤلاداسة الخعاباث وجذُْٔ باإلاداظبت جخهلٔ مجاالث نذة في هٚ نمل لخضاهت، اهػمامه ْبل. اإلاالحًز

ا اإلاخدذة اإلامل٘ت مً ٗل في ورلٚ شُل داحش سوٍاٛ ومجمىنت باه٘شص  مششيذ ظاٗىسا بي ؤسؤحش ؤهذسظىن، ؤسزش لُبراهذ، ؤهذ  .ومالحًز

 و الاْخطاد في( الشٍش مشجبت مو) البٙالىسٍىط  وشهادة ٛلألنما لىذن ٗلُت مً اإلاالُت الهلىم في اإلااجعخحر دسجت هٚ ًدمل

، جامهت مً اإلاداظبت عخٛى  .ووٍلض بهجلترا في الٓاهىهُحن اإلاداظبحن مههذ في مسجل نػى ؤهه ٖما بَش

 العذًشي  طاسق 

   الخىُُزي والشثِغ الهػى اإلاىخذب

ّ / ألاظخار ت اإلاىخذب والهػى الخىُُزي الشثِغ َى العذًشي  ؾاس  .لالظدثماس جذوي  لشٖش

ٗان ّ  و ت سثِغ هاثب بجذوي  الخداْه ْبُل ؾاس ت وهي الخلُج، ؤمىاٛ شٖش اع في الشثِس ي م٘خبها بْلُمُت اظدثماساث شٖش بل. الٍش  ْو

ّ  نمل رلٚ ت ٖمذًش ؾاس ا في ٗىمباوي آهذ ماُٖجزي  بشٖش  . اإلاخدذة الهشبُت باإلماساث مَٓش

ّ  ْط ى اإلاهىُت، خُاجه بذاًت وفي ت وم ظىىاث ؤسبو ؾاس ت وهي لُ٘عُٙىن  شٖش ا اْخطادًت اظدشاساث شٖش  بىظؿً في مَٓش

ُ٘ت اإلاخدذة بالىالًاث  . ألامٍش

شًل ّ  َو   ؾاس
ً
ت خالُا ٛ ظّى اإلاالُت العهىدًت ) و ,  للعُاخت الخ٘حر مجمىنت في ؤلاداسة مجالغ نػٍى ت (جذاو  ؤسامٙى وشٖش

ىث العهىدًت ّ  خطل.لىبٍشِ—ألاظاط لٍض   دسجت نلى العذًشي  ؾاس

اسد جامهت مً ألانماٛ بداسة في اجعخحراإلا ٗان َاَس ىط هاٛ ْذ ْبلها و  بالىالًاث ولُامض جامهت مً الشٍش بمشجبت الاْخطاد بٙالٍش

ُ٘ت اإلاخدذة  .ألامٍش

 

 :الاظدثماس بصىذوق  ًخػلم ُماف الصىذوق  ملذًش الشئِعت والىاحباث واملعؤولُاث  ألادواس .ح 

ّ  مذًش نلى ًجب. 1 .2 ٍى ألاضل إلاطلخت ٌهمل ؤن الطىذو  والثدت الاظدثماس ضىادًٔ الثدت ؤخٙام بمىجب اإلاْى

ّ  خٙامؤو  وششوؽ لهم اإلاشخظ ألاشخاص ّ  مذًش ناجٔ نلى ًٓو.  اإلاهلىماث ومزٖشة الطىذو  بجمُو الالتزام الطىذو

 ث،الىخذا مالٙي ججاٍ ألاماهت واجب رلٚ في بما لهم اإلاشخظ ألاشخاص الثدت نلحها هطذ التي والىاجباث اإلابادت

ِ مطالح ًدٓٔ بما الهمل ًخػمً والزي ٛ  الخشص وبزٛ الْى  . اإلاهٓى

ّ  مذًش ٌهذ .3  بشٙل وواجباجه معاولُخه ؤدي ظىاء الاظدثماس، ضىادًٔ الثدت بإخٙام الالتزام نً معاوال الطىذو

 .لهم اإلاشخظ الاشخاص والثدت الاظدثماس ضىادًٔ الثدت اخٙام بمىجب خاسجُت جهت بها ٗلِ ؤم مباشش
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ّ  مذًش نلى ًجب .4 ، اظدثماساث في جازش التي اإلاخاؾش لشضذ وؤلاجشاءاث العُاظاث ًػو ؤن الطىذو  وغمان الطىذّو

 . مهها الخهامل ظشنت

لف التي املهام . ط
ُ
 :الاظدثماس بصىذوق  ًخػلم فُما ذوق الصى مذًش حاهب مً زالث طشف بها و

اٛ جٙلُِ ؤي مً اإلاهام لؿٍش زال , ظُٓىم مذًش الطىذّو مذًش الطىذّو جمُو اإلاهام اإلاخهلٓت بةداسة الطىذّو وفي خ ظِخدمل

 جمُو الٓىاهحن وألاهكمت و اللىاثذ راث الهالْت.ببةشهاس جمُو الجهاث اإلاخخطت مو التزام الطىذّو 

 :الاظدثماس صىذوق ؤو مً املمىً ؤن جخػاسض مؼ ؤوشطت  ،ؤَمُت جمثل الصىذوق  ملذًش ؤخشي  مصالح ؤو ؤوشطت . ي

  جىجذ ال
ً
 .خالُا

ٌ  املىظمت حيامألا  . ن  :اظدبذاله ؤو الصىذوق  مذًش لػض

ٛ  ًخم ّ  مذًش نض  :خاٛ في اظدبذاله ؤو الطىذو

ِ مذًش الطىذّو نً مماسظت ؤي مً ؤنماٛ ؤلاداسة دون بخؿاس الهُئت بمىجب الثدت ألاشخاص اإلاشخظ لهم؛ .1  برا جْى

مً ؤنماٛ ؤلاداسة بمىجب الثدت ألاشخاص  برا ؤلًذ الهُئت الترخُظ ؤو التراخُظ الطادسة إلاذًش الطىذّو إلاضاولت ؤي .2

 اإلاشخظ لهم؛

 نلى ؾلب ًٓذمه مذًش الطىذّو بلى الهُئت إللًاء جشخُطه إلاضاولت ؤنماٛ ؤلاداسة؛ بىاءً  .3

ت، في  سؤثبرا  .4 ٍش ا الهُئت جَى ىكام العّى اإلاالُت والثدخه ل الامخثاٛالهُئت ؤن مذًش الطىذّو ؤَمل، ألظباب حهخبَر

 الخىُُزًت؛

اة مذًش مدُكت في خاٛ  .5 ، ؤو َٓذاهه ألاَلُت ؤو  الاظدثماس َو ، ولم ًً٘ لذي مذًش اظخٓالخهالٓاثم نلى بداسة ؤضٛى الطىذّو

 نلى بداسة ؤضٛى الطىذّو ؤو ؤضٛى الطىادًٔ التي ًخىلى مذًش مدُكت الاظدثماس 
ً
الطىذّو ؤي شخظ آخش مسجل ْادسا

 بداستها؛

ٗاَُت.الهُئت أل  ٍفي خاٛ خذور ؤي خادر آخش حهخبر  .6 ت  ٍش  ظباب مهٓىلت ؤن له ؤَمُت جَى

o   ــاٍ الخٔ بضــذاس ْــشاس بعــدب وبلًــاء جشخُطهــا اإلامىــىح إلاذًــش الطىــذّو بــةداسة ٖما ؤهه للهُئــت الهامــت لألْو

.  لخماًت الطىذّو
ً
ا ُُــت َــي ؤي مــً الخــاالث الخالُــت: برا سؤث رلٚ غشوٍس  ألاضــٛى الْى

o ُٔفي  برا ؤخ 
ً
ا ٍش اٍ جَى  جشاٍ الهُئت الهامت لألْو

ً
ت  الالتزاممذًش الطىذّو بخُاْا باألهكمت و اللىاثذ العاٍس

.  نلى الطىذّو

o .ؿت مىآَت الجهاث اإلاخخطت  بىاء نلى ؾلب الىاُْحن الجهت اإلاعخُُذة شٍش
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o اٍ.بىاء نلى ؾلب الىاُْحن اإلاشتٖر شي آخش بدعب جٓذًش الهُئت الهامت لألْو حن في ؤيلبُت ألي ظبب جَى

.  وخذاث الطىذّو

اٍ الهامت الهُئت ؤو الهُئت مماسظت خاٛ في   لعلؿتها لألْو
ً
ٓا ّ  مذًش نلى ًجب ،الُٓشة لهزٍ َو  مً ٗامل بشٙل   ًخهاون  ؤن الطىذو

ّ  مذًش بلى اإلاعاولُاث هٓل حعهُل نلى اإلاعانذة ؤجل  ( 60) جبلٌ التي اإلابذثُت الُترة خالٛ البذًل الطىذو
ً
 حهُحن ٍخجاس  مً ًىما

ّ  مذًش لتزم. البذًل الطىذو ، مذًش ٍو   الػشوسة نىذ الطىذّو
ً
ّ  اإلاخهلٓت الهٓىد جمُو بخجذًذ الهُئت، لخٓذًش وؾبٓا  بالطىذو

  ًٙىن  والتي
ً
ا ّ  مذًش بداستها ًخىلى بدُ  َحها، ؾَش  .البذًل الطىذو

 الخفظ ؤمين. 13

 :الخفظ ؤمين اظمؤ. 

ت   البالد اإلاالُتشٖش

 :املالُت العىق  َُئت غً صادسال الترخُص سكمب. 

م )  .(08100-37جم جشخُظ ؤمحن الخُل مً ْبل َُئت العّى اإلاالُت بمىجب جشخُظ ْس

 :الخفظ ؤمين غىىانج. 

 8162. ب.ص

 12313-3701 الٍشاع

 العهىدًت الهشبُت اإلامل٘ت

و  www.Albilad-capital.com :ؤلال٘ترووي اإلاْى

خد.   :الترخُص جاٍس

خ  1428/08/01ٌ اإلاىأَم 2007/08/14 الخجاسي  السجل جاٍس

 :فُما ًخػلم بصىذوق الاظدثماس الخفظ ؤمين ومعؤولُاث الشئِعُت ألادواسٌ. 

  الخُل ؤمحن ٌهذ
ً
  التزاماجه نً معاوال

ً
ٓا  ؤدي ظىاءُ  ،الهالْت راث اإلاؿبٓت واللىاثذ وألاهكمت الاظدثماس ضىادًٔ لالثدت َو

  بها ٗلِ ؤم مباشش بشٙل معاولُاجه
ً
ا   ؾَش

ً
  الخُل ؤمحن ٌهذ. زالثا

ً
ّ  مذًش ججاٍ معاوال حن الطىذو  ومجلغ بالىخذاث واإلاشتٖر

ّ  بداسة  .اإلاهخمذ الخٓطحر ؤو الخطٍش ظىء ؤو ؤلاَماٛ ؤو الاخخُاٛ بعبب هاجمت خعاسة ؤي نً الطىذو

 :فُما ًخػلم بصىذوق الاظدثماس الخفظ ؤمين بها ولف التي املهامو. 

  الخُل ؤمحن ًٙىن 
ً
ٛ  وخماًت خُل نً معاوال ّ  ؤضى   الطىذو

ً
ت ؤلاجشاءاث جمُو واجخار الىخذاث، مالٙي نً هُابت  ؤلاداٍس

ٛ  بدُل اإلاخهلٓت ّ  ؤضى  .الطىذو
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ٌ  املىظمت ألاحيامص.   :اظدبذاله ؤو الخفظ ؤمين لػض

ٛ  في الخٔ للهُئت   جشاٍ بجشاء ٗل واجخار الخُل ؤمحن نض
ً
 :الخالُت ألاخىاٛ في مىاظبا

ِ برا . ؤ  لهم؛ اإلاشخظ ألاشخاص الثدت بمىجب الهُئت بخؿاس دون  الخُل ؤنماٛ مً ؤي مماسظت ًن الخُل ؤمحن جْى

 اإلاشخظ ألاشخاص الثدت بمىجب الخُل ؤنماٛ مً ؤي إلاضاولت الخُل ألمحن الطادس الترخُظ نلٓذ ؤو الهُئت ؤلًذ برا . ب

 لهم؛

 خُل؛ال ؤنماٛ إلاضاولت جشخُطه إللًاء الهُئت بلى الخُل ؤمحن ًٓذمه ؾلب نلى بىاء . ث

ا ألظباب ؤَمل، الخُل ؤمحن ؤن الهُئت سؤث برا . ر ت، الهُئت حهخبَر ٍش ّ  لىكام الامخثاٛ في جَى  الخىُُزًت؛ والثدخه اإلاالُت العى

 .ٗاَُت ؤَمُت له ؤن مهٓىلت ألظباب الهُئت حهخبٍر آخش خادر ؤي خذور خاٛ في . ج

 
ً
ٓا جب نلى مذًش الطىذّو حهُحن ؤمحن خُل بذًل للطىذّو ً ُٓشةال ٍ( مً َزؤ()7للُٓشة ) في خاٛ مماسظت الهُئت لعلؿتها َو

جب نلى مذًش الطىذّو وؤمحن الخُل   لخهلُماث الهُئت، ٍو
ً
ٓا ٗامل مً ؤجل اإلاعانذة  اإلاهُىَو  فيمً مهامه ؤن ًخهاوها بشٙل 

خ حه60حعهُل هٓل اإلاعاولُاث بلى ؤمحن الخُل البذًل خالٛ الُترة ألاولُت التي جبلٌ )  مً جاٍس
ً
 ًلتزمالبذًل.  ؤمحن الخُلُحن ( ًىما

  ًٙىن ؤمحن الخُل، برا سؤث الهُئت غشوسة لزلٚ وخعب الاْخػاء، بىٓل جمُو الهٓىد اإلاخهلٓت بالطىذّو والتي 
ً
ا ، بدُ  َحها ؾَش

 جخػمً ؤمحن الخُل البذًل.

ذّو للهٛض بمىجب بشهاس خؿي باإلغاَت بلى الهٛض ؤو الاظدبذاٛ مً ؾٍش الهُئت، ًخػو ؤمحن الخُل اإلاهحن مً ْبل مذًش الطى

مذًش الطىذّو ألظباب مهٓىلت بإن الهٛض لطالح مالٙي الىخذاث. وفي َزٍ الخالت، ًلتزم مذًش  ًشي مً مذًش الطىذّو نىذما 

 
ً
هه  الطىذّو بةخؿاس الهُئت ومالٙي الىخذاث خؿُا خهحن نلُه ؤلاَطاح نً َزا الهٛض نلى الُىس نلى مْى نلى الُىس، ٍو

و ؤلال٘ترووي لؤلال٘ترووي و  ٛ لعّى اإلاالُت العهىدًت )نلى اإلاْى  .(جذاو

، نىذ اظخالم ؤمحن الخُل إلخؿاس ضادس بمىجب الُٓشة  ، ؤن ًىهي حهُحن ؤمحن َزٍ الُٓشة( مً ب)( 7)ًجب نلى مذًش الطىذّو

جب نلى ؤمحن الخُل اإلاه30ُالخُل خالٛ ) خ ؤلاخؿاس وؤن ٌهحن ؤمحن خُل آخش. ٍو  مً جاٍس
ً
واجباجه ؤن ًخهاون مو  مً ى( ًىما

ؤمحن الخُل لدعهُل الاهخٓاٛ العلغ للمعاولُاث بلى ؤمحن الخُل البذًل، ونلُه هٓل جمُو الهٓىد اإلاخهلٓت بالطىذّو والتي 

 َحها، خعب الخاجت ونىذ الاْخػاء، بلى ؤمحن الخُل البذًل.
ً
ا  ًٙىن ؾَش

ً ، جب نلى مذًش الطىذّو ؤلاَطاح نً َزٍ الكشوٍ نلى الُىس في خاٛ نٛض ؤو اظدبذاٛ ؤمحن الخُل مً ؾٍش مذًش الطىذّو

هه ؤلال٘ترووي  و ؤلال٘ترووي و نلى مْى ٛ لعّى اإلاالُت العهىدًت )لاإلاْى  .(جذاو
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 اللاهىوي املحاظب .14

 :اللاهىوي املحاظب اظمؤ. 

ّ  مذًش نّحن ت الطىذو ٗاٍ الُىصان جي بم بي ٗي شٖش   وشش
ً
  مداظبا

ً
ّ  ْاهىهُا  ."(هىوياللا املحاظب)" للطىذو

 :اللاهىوي املحاظب غىىانب. 

اع جي بم بي ٗي بشج ٔ – الٍش  ألاًىبي الذًً ضالح ؾٍش

 92876 ب.ص

اع  11663 الٍش

 العهىدًت الهشبُت اإلامل٘ت

و الال٘ترووي:   www.kpmg.comاإلاْى

 :ثماسفُما ًخػلم بصىذوق الاظد اللاهىوي املحاظب ُاثومعؤول ؤدواس . ح

ّ  لخعاباث جذُْٔ بجشاء .1 ٛ  الشؤي ببذاء بهذٍ الطىذو كهش اإلاالُت الٓىاثم ٗاهذ برا وما الىخذاث، إلاالٙي اإلاالُت الٓىاثم خى
ُ
 ج

ت، الجىاهب جمُو مً نادلت، بطىسة ٍش ض الجَى   الىٓذي الخذَٔ ومهلىماث الهملُاث، وهخاثج اإلاالي، اإلاٖش
ً
ٓا  للمهاًحر َو

  اإلآبىلت اإلاداظبُت
ً
 اإلامل٘ت؛ في نمىما

، ؤجشاَا التي اإلاداظبُت الخٓذًشاث ومهٓىلُت اإلاخبهت اإلاداظبُت العُاظاث مالءمت مذي جُُٓم .2  جُُٓم بلى باإلغاَت الطىذّو

 اإلاالُت؛ للٓىاثم الهام الهشع

ّ  اإلاالُت الٓىاثم بةنذاد الطلت راث الذاخلُت الػىابـ دساظت .3  ٍ،الكشو  قل في مالثمت بجشاءاث وغو ؤجل مً للطىذو

؛ الذاخلُت الػىابـ َهالُت بشإن سؤي ببذاء بًشع ولِغ  للطىذّو

ّ  اإلاخخطشة اإلاشخلُت اإلاالُت الٓىاثم مشاجهت .4 ٓا للطىذو  اإلاهلىماث إلاشاجهت الٓاهىهُحن للمداظبحن العهىدًت الهُئت إلاهاًحر َو

 .اإلاشخلُت اإلاالُت

 ؤخشي  مػلىماث .15

 دون  َهلي ؤو/و مدخمل مطالح حهاسع وؤي اإلاطالح حهاسع إلاهالجت ظخدبو التي وؤلاجشاءاث العُاظاث الؿلب نىذ الخٓذًم ظِخم

 .مٓابل

 .خاضت ونمىالث جخُُػاث جىجذ ال

 :الضواة  . ؤ

http://www.kpmg.com/
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ً
ّ  لؿبُهت هكشا ُُت الطىذو ٗاة َةن ،الْى  .رلٚ بخالٍ وألاهكمت اللىاثذ جىظ مالم يلخه في وال ؤضىله في ججب ال الض

 :بالىحذاث املشترهين احخماع . ب

 :الىخذاث مالٙي جخماما بلى الذنىة .1

ّ  إلاذًش ًجىص  خ الاجخمام  ألاْل نلى ؤًام 10 ْبلمىه   ادسةببم للىاُْحن اجخمام لهٓذ الذنىة الطىذو  مً جاٍس

ٓت وبجشاءاث الذنىة الجخمام مالٙي الىخذاث .2  :ؾٍش

 ً ؤمحن الخُل.ؾلب خؿي م اظخالم( ؤًام مً 10مالٙي الىخذاث في يػىن ) الجخمامًخهحن نلى مذًش الطىذّو الذنىة 

ُُت  حهلُماث مً 10اإلاادة  نلُه جىظ ما الىاُْحن الاجخمام لهٓذ الذنىة  جٙىن  ت الْى  مً الطادسةالترخُظ للطىادًٔ الاظدثماٍس

اٍ الهامت الهُئت  .لألْو

اث ؾلب خؿي مً مالٙي الىخذ اظخالم( ؤًام مً 10مالٙي الىخذاث في يػىن ) الجخمامًخهحن نلى مذًش الطىذّو الذنىة 

.  %25الزي ًملٙىن نلى ألاْل  مىُشدًً و مجخمهحن  مً ُْمت وخذاث الطىذّو

و ؤلال٘ترووي الخاص به ونلى  الجخمامًذنى مذًش الطىذّو  مالٙي الىخذاث و الجهت اإلاعخُُذة مً خالٛ بنالن الذنىة نلى اإلاْى

و ؤلال٘ترووي الخاص  ٛ بالعّى اإلاالُت العهىدًت )اإلاْى ٛ بخؿاس خؿي لجمُو مالٙي الىخذاث وؤمحن الخُل ، ومً خالٛ بسظا(جذاو

ذ نً )10مو بنؿاء  مهلت ال جٓل نً ) خ اوهٓاد 21( ؤًام وال جٍض  مً جاٍس
ً
خ الاجخمام( ًىما خهحن ؤن ًدذد ؤلانالن وؤلاخؿاس جاٍس . ٍو

، في هُغ و  الاجخماماوهٓاد  ٓتر ح. ٖما ًخهحن نلى مذًش الطىذّو
ُ
ْذ بسظاٛ ؤلاخؿاس بلى مالٙي ومٙاهه ووْخه وجذٛو ألانماٛ اإلا

( مً الثدت ضىادًٔ 70خعب اإلاادة )، جٓذًم وسخت مً َزا ؤلاخؿاس بلى َُئت العّى اإلاالُت اجخمامالىخذاث َُما ًخهلٔ بإي 

اٍ الاظدثماس  ُُت  حهلُماث مً( 10) اإلاادة خعب اإلاعخُُذة والجهتوالهُئت الهامت لألْو ت الْى الترخُظ للطىادًٔ الاظدثماٍس

اٍ الهامت الهُئت مً ادسةالط  .لألْو

نلى ألاْل مً ُْمت  %25ًخٙىن الىطاب الالصم لهٓذ اجخمام إلاالٙي الىخذاث مً نذد مالٙي الىخذاث الزًً ًمخلٙىن مجخمهحن 

.  وخذاث الطىذّو

اء بششوؽ الىطاب الىاسدة في َزا  هه  زان مً خالٛ ؤلانالن الجخمامًذنى مذًش الطىذّو  الُٓشةفي خاٛ نذم الَى نلى مْى

و ؤلال٘ترووي الخاص  ّ ؤلال٘ترووي ونلى اإلاْى ُــت بالعى ( العــهىدًت اإلاال ومً خالٛ بسظاٛ بخؿاس خؿي لجمُو مالٙي  )جذاٛو

خ اوهٓاد  5الىخذاث وؤمحن الخُل مو بنؿاء مهلت ال جٓل نً  ىم  باظخثىاءالثاوي ) الاجخمامؤًام مً جاٍس ًىم بسظاٛ ؤلاخؿاس ٍو
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ً بطُت  الاجخمام (. وخالٛالاجخمام الثاوي، ٌشٙل ؤي نذد مً مالٙي الىخذاث الزًً ًمخلٙىن ؤي نذد مً الىخذاث، الخاغٍش

.
ً
 ْاهىهُا

ً
 شخطُت ؤو مً خالٛ ممثلحن، هطابا

ُل لخمثُله في   مالٙي الىخذاث. اجخمامًدٔ لٙل مالٚ وخذاث حهُحن ٖو

 :الصىذوق  إلنهاء املخبػت إلاحشاءاث  . خ

 بشيبخه في رلٚ بمذة ال جٓل نً برا سيب اإلاذًش في بجها
ً
، َُجب نلُه بشهاس الهُئت ومالٙي الىخذاث ٖخابُا  مً  21ء الطىذّو

ً
ًىما

خ اإلالضم بجهاء الطىذّو دون ؤلاخالٛ بششوؽ  ّ الخاٍس  .وؤخٙام الطىذو

ّ  بجهاء خاٛ في ٛ  هٓل ظِخم الطىذو ّ  ؤضى ٛ  التزاماجه حعذًذ بهذ الطىذو ُُت ٖإضى ّ  خاضت ْو  ، (الجهت اإلاعخُُذة) الىُٓت بطىذو

ٛ  هٓل ظِخم رلٚ، حهزس َةن ُُت جهت ؤي الى ألاضى ُُت الجهت جٙىن  ؤن نلى ممازلت ْو ِ الًشع لزاث مخططت الْى  لْى

 ّ ُه ؤَذاَه في الطىذو ٛ  بهذ ومطاٍس اٍ الهامت الهُئت مىآَت نلى الخطى   .لألْو

و في ؤلانالن ّ  مذًش مْى و الطىذو ٛ العهىدًت )لعّى اإلاالُت ل ؤلال٘ترووي واإلاْى ّ  بجهاء نً (جذاو  جطُُخه ومذة الطىذو

اٍ الهامت الهُئت بشهاس ّ  بةجهاء لألْو  .الطىذو

ذ الى ؤلانالن اسظاٛ اٍ الهامت الهُئت بٍش  حهلُماث مً(12) اإلاادة خعب الاجهاء ؤظباب رٖش مو Licensing@awqaf.gov.sa لألْو

ت الىُُْت مً  اٍ متالها الهُئتالترخُظ للطىادًٔ الاظدثماٍس  ..لألْو

 :الشياوي  بمػالجت الخاصت إلاحشاءاث . د

حن نلى ًخهحن اإلازٖشة بهزٍ الهالْت راث بالخذماث ًخهلٔ ما في شٙىي  ؤي وجىد خاٛ في ض نلى الاجطاٛ( الىاُْحن) اإلاشتٖر  مٖش

ّ  مذًش لذي الهمالء معاهذة ّ  مذًش نىىان نلى م٘خىبت جٓذًمها ؤو الطىذو خم. الطىذو  ؤلاجشاءاث نلى اثالىخذ مالٚ بؾالم ٍو

ٛ  حهزس خاٛ وفي، ؾلبها نىذ الشٙىي  بمهالجت الخاضت ت بلى الىضى  للمشتٕر َُدٔ. نمل ًىم( 30) مذة خالٛ الشد ًخم لم ؤو حعٍى

ّ  َُئت لذي شٙىاٍ بًذام( الىاِْ)  لجىت لذي الشٙىي  بًذام)الىاِْ(  للمشتٕر ًدٔ ٖما .اإلاعدثمش خماًت بداسة – اإلاالُت العى

خ بًذام الشٙىي لذي الهُئت، بال برا ؤخؿشث الهُئت 90) مط ى خاٛ في اإلاالُت ألاوساّ ىاصناثم في الُطل  مً جاٍس
ً
مُا  جٍٓى

ً
( ًىما

 مٓذم الشٙىي بجىاص بًذانها لذي اللجىت ْبل اهٓػاء اإلاذة. 

ؤو نً الاظدثماس في ضىادًٔ اثُت اإلاخخطت بالىكش في ؤي هضام هاش ئ مً ػلجهت الٓالجىت الُطل في مىاصناث ألاوساّ اإلاالُت، هي 

 الاظدثماس.

ً باإلجشاءاث الخاضت بمهالجت الشٙاوي نىذ ؾلبها دون مٓابلو   .ظِخم جضوٍذ اإلاعدثمٍش
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 جُاضُل الاجطاٛ: 

 4842 211 11 966+َاجِ 

 complaint@jadwa.comل٘ترووي ذ ببٍش

 :بالىحذاث للمشترهين املخاحت املعدىذاث كائمت . ر

ّ  ؤخٙام و ششوؽ -  .الطىذو

 .الشثِعت اإلاهلىماث خظمل -

 .اإلاهلىماث مزٖشة في زٗىسةاإلا الهٓىد -

ّ  إلاذًش اإلاالُت الٓىاثم -  .الطىذو

 .الاظدثماس ضىادًٔ الثدت جُشغها ؤخشي  معدىذاث وؤي اإلاهلىماث مزٖشة -

 الصىذوق  وحذاث ملىُتط. 

 ٛ ّ  ؤضى ت جٙىن  الاظدثماس ضىذو ّ  إلاذًش ىن ًٙ ؤن ًجىص  وال مشانت، ملُ٘ت الىخذاث مالٙي لطالح مملٖى  مذًش ؤو الطىذو

 ّ ٛ  في مطلخت ؤّي  اإلاىصم ؤو اإلاشىسة مٓذم ؤو الباؾً مً الخُل ؤمحن ؤو الخُل ؤمحن ؤو الباؾً مً الطىذو ّ  ؤضى  ؤو الطىذو

 ٛ ّ  ؤضى ٛ  بخلٚ ًخهلٔ َُما مؿالبت ؤو الطىذو ّ  مذًش ٗان برا بال ألاضى ّ   مذًش ؤو الطىذو  الخُل ؤمحن ؤو الباؾً مً الطىذو

  اإلاىصم ؤو اإلاشىسة مٓذم ؤو الباؾً مً الخُل ؤمحن ؤو
ً
، لىخذاث مالٙا   ٗان ؤو ملُ٘خه، خذود في ورلٚ الطىذّو

ً
 بهزٍ معمىخا

َصح ،الاظدثماس ضىادًٔ الثدت ؤخٙام بمىجب اإلاؿالباث
ُ
ّ  وؤخٙام ششوؽ ؤو اإلازٖشة َزٍ في نجها وؤ  .الطىذو

 :الصىذوق  مذًش إفصاحاث . ي

ّ  مذًش نلم خذ نلى تها ًيبغي مهلىمت ًىجذ ال َةهه داسجهب ومجلغ الطىذو ّ  مذًش ْبل مً مهَش  ًخم لم بداسجه ومجلغ الطىذو

ا ّ  ؤخٙام و ششوؽ ؤو َزٍ  اإلاهلىماث مزٖشة في رَٖش ّ  في الاظدثماس ْشاس نلى جإزحر لها ًٙىن  والتي الطىذو  ْبل مً الطىذو

حن  .الُىُحن معدشاسحهم ؤو اإلادخملحن ؤو الخالُحن اإلاشتٖر

 الاظدثماس ظُاظاثكُىد الئحت صىادًم الاظدثماس جىافم غليها َُئت العىق املالُت ما غذا التي رهشث في  مً إغفاءاث . ن

 :ومماسظاجه

إلاىآَت نلى بنُاء الطىذّو مً اإلاخؿلباث اإلاخهلٓت باظترداد وخذاث الطىذّو اإلاىطىص نلحها في اإلاادة العخحن مً الثدت جمذ ا

زام باألخٙام راث الهالْت مً هكام العّى اإلاالُت والثدت ضىادًٔ الاظدثماس واللىاثذ الخىُُزًت ضىادًٔ الاظدثماس، مو غشوسة الالت

 ألاخشي.

ذ املشجبط .ٌ  ٌ  بإي تظُاظت مذًش الصىذوق فُما ًخػلم بحلىق الخصٍى  :ًذًٍش الزي الػام للصىذوق  ؤصى

ذ َُما ًخهلٔ لالىخذاث  جمىذال  شخذ نلحهم في ت بالٓشاساث الاظدثماٍسخاملحها ؤي خّٓى جطٍى
ُ
بالطىذّو خالٍ اإلاعاثل التي ؾ

 ُت:لال في الخاالث الخاب مالٙي الىخذاث اجخمام
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َزٍ بمىجب مزٖشة اإلاهلىماث ًدطل مذًش الطىذّو نلى مىآَت مالٙي الىخذاث نلى ؤي حًُحر ؤو حًُحراث ؤظاظُت مٓترخت نلى 

 ّ  .ْشاس نادي للطىذو

، ًدطل مذًش الطىذّو نلى مىآَت الهُئت نلى الخًُحر ؤو الخًُحراث وبهذ مىآَت مالٙي الىخذاث بمىجب ْشاس  نادي للطىذّو

اٍ   . ألاظاظُت اإلآترخت والخطٛى نلى مىآَت الهُئت الهامت لألْو

 

اد العذًشي                   غادة بيذ خالذ الىابل  طاسق بً ٍص

                 

 الػظى املىخذب والشئِغ الخىفُزي                                   اٌوميافحت غعل ألامى املطابلت والالتزام  مذًش  

  

 



 ملخص املػلىماث الرئيسيت

 ضىذوق الىفلت الىكفي اسم الصىذوق 

 ضىذوق اسدثماس وكفي مفخىح  هىع الصىذوق 

ٌ  فئت الصىذوق   ضىذوق مخػذد ألاضى

 طشح غام هىع الطرح

اٌ سػىدي  01 سػر الطرح  ٍس

اٌ سػىدي  0101110111 إجمالي قيمت الطرح  ٍس

اٌ سػىدي  00111 الحذ ألادوى لالسدثمار  ٍس

اٌ السػىدي غملت الصىذوق   الٍش

 م01/01/0101 جاريخ بذايت فترة الطرح املقترحت

 م09/0/0100 جاريخ نهايت فترة الطرح املقترحت

م للمشأة وجلذًم  هذف الاسدثمار  في خاٌ جخلي أفشاد غائلتها غً جلذًم ًذ الػىن جدسين جىدة الحُاة وجدلُم الػِش الىٍش
ً
املػىهت للمشأة وألبىائها، خطىضا

 لها .

 و يهذف الطىذوق ئلى  استراجيجيت الاسدثمار
ً
اسدثماس أمىاٌ الطىذوق ئما مباششة أو غبر حػُين مذساء ضىادًم مً الباطً أو غبر ضىادًم الاسدثماس املشخطت مدلُا

اٌ السػىدي   بالٍش
ً
يي. هما أهه لم ًخم حػُين أي مذًش ضىذوق مً الباطً بػذ. غاملُا  أهىاع الاسدثماساث الخالُت:ول  فيو الذوالس ألامٍش

 مشابداث 

 ضيىن 

 أسهم 

 الاسدثماساث البذًلت 

 امللىُت الخاضت 

 الػلاساث 

ت بهذف جدلُم غائذ ًفىق غائذ املإشش الاسترشادي، ورلً  سخدبؼ ششهت جذوي لالسدثماس إلاداسة اليشطت في ئداسة املدفظت الاسدثماٍس

ملخىفشة باالغخماد غلى سؤٍت مذًش الطىذوق وجلذًٍش املبيُت غلى ألاوغاع الاكخطادًت املدلُت والػاملُت وهخائج الذساساث املالُت واملػلىماث ا

ت املخاخت في السىق.  ججاٍ الفشص الاسدثماٍس

ا غلى سبُل املثاٌ ال الحطش. وغلُه، فمً املدخمل وجىد مخاطش أخشي غير مػشوفت أو مدذدة أو مشئُت في  خص املخاطرمل املخاطش املىضحت كذ جم رهَش

 .الىكذ الشاًَ مً كبل مذًش الطىذوق، مً شأنها الخأزير غلى الاسدثماساث

 املخاطش الشئِسُت لالسدثماس في الطىذوق: 

  أسىاق املاٌمخاطش جزبزب 

  مخاطش ألاداء السابم للطىذوق 

  مخاطش غمان أداء الطىذوق 

  غذم اغخباس الاسدثماس في الطىذوق ودٌػت بىىُت 

 املخاطش املدخملت لالسدثماس في الطىذوق: 

  مخاطش الخغيراث السُاسُت 

 مخاطش ألاوغاع الاكخطادًت 

 املخاطش املخػللت بااللتزام بمػاًير َُئت الشكابت الششغُت 

  مخاطش الػملت ألاجىبُت 

  مخاطش الاسدثماس في الطىادًم ألاخشي 

  مخاطش الاسدثماس في ألاسىاق ألاخشي 

  مخاطش غذم وجىد الاسدثماساث املىاسبت 

 مخاطش الاغخماد غلى املىظفين الشئِسُين 

  مخاطش الاسدثماس في أدواث مطىفت 

 مخاطش جػاسب املطالح 

  اللاهىهُت والخىظُمُتالخغيراث مخاطش 



 ملخص املػلىماث الرئيسيت

ي خسب الخطاب طىذوق الىفلت الىكفي ورلً بخمذًذ فترة الطشح ألاولل ملخظ املػلىماث الشئِسُتَزٍ وسخت مدذزت مً (

خ   )م.07/00/0101ٌ املىافم 0/5/0440املشسل ئلى َُئت السىق املالُت بخاٍس

 

 املخاطش الخلىُت 

 مخاطش اليىاسر الطبُػُت 

  الىخذاث  ستردادااللذسة غلى مخاطش غذم 

 مخاطش أسػاس الفائذة 

  مخاطش الاسدثماس في أدواث غير مطىفت 

  مخاطش السُىلت 

  مخاطش الاسدثماس في ألاسهم 

  ألاولُت الاهخخاباثمخاطش الاسدثماس في 

  ت خلىق مخاطش الاسدثماس في  ألاولٍى

  الاسدثماساث البذًلتمخاطش 

 مخاطش الاسدثماس في ضىادًم الخأجير 

 ل الخجاسة  مخاطش الاسدثماس في الطىادًم الخاضت لخمٍى

  مخاطش السىق املىاصي 

 املخاطش املخػللت باملطذس 

 ًمخاطش الخػامل مؼ مذساء الطىادًم مً الباط 

 بشيل سىىي. % مً ضافي كُمت أضٌى الطىذوق 1.6 أحػاب إلادارة 

 ال ًىطبم مقابل الاشتراك 

 ال ًىطبم مشاركت ألاداء

 %مً ضافي كُمت أضٌى الطىذوق بشيل سىىي.1.10ًذفؼ الطىذوق ألمين الحفظ ملذاس  رسىم أمين الحفظ

ت بلُمت القاهىوي حاسبأحػاب امل  سىٍى
ً
اٌ . ٣0،051 ًذفؼ الطىذوق ئلى املداسب اللاهىوي أحػابا  ٍس

ت خػللت بػملُاث الطىذوق الػالم و باملطشوفاث وألاحػاب ألاخشي املًلتزم الطىذوق  مصروفاث الصىذوق  الخاضت به، ومنها غلى سبُل املثاٌ ال الخذماث إلاداٍس

بُت ف الاسدشاسة اللاهىهُت والػٍش ف، وجطهير ألاسباح، ػشائبوال ،الحطش، مطاٍس ف اليشش، وخساب املإشش. الخلاض ي ومطاٍس  بأن، ومطاٍس

ف ال  ت،  %1.٣ ألاخشي وسبتجخجاوص املطاٍس شاس ئلى أن الىفلاث املزوىسة أغالٍ هي جلذًٍش مً ضافي كُمت أضٌى الطىذوق بشيل سىىي َو

ش السىىي للطىذوق  زهش الىفلاث الفػلُت في الخلٍش
ُ
خم خطم الىفلاث الفػلُت فلط. غلى أن ج  .ٍو

 اجه الرجاء الخىاصل مؼ مذير الصىذوق للحصىل غلى مػلىماث إضافيت حىل صىذوق الاسدثمار ومسدىذ

 سدثماسلال ششهت جذوي  مذير الصىذوق 

غىىان املقر الرئيس ي ملذير 

 الصىذوق 

 لالسدثماسششهت جذوي 

 61677ص.ب. 

اع   00555الٍش

 اململىت الػشبُت السػىدًت

+966 11 279 1111 

 www.jadwa.comاملىكؼ إلالىترووي: 

 املالُتششهت البالد  أمين حفظ الصىذوق 

 8060الػىىان:     ص.ب.  غىىان أمين حفظ الصىذوق 

اع   00٣0٣-٣710الٍش

 اململىت الػشبُت السػىدًت  

 www.Albilad-capital.comاملىكؼ إلالىترووي:  
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