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 صنعة  لمبالد لماتنقع بلمريل  لمسعقد                                  

 

 لماحتقيلت  

 لمشرةط ةلأل كلم 

  ذكرة لماعلق لت لمرئيسية 

  لخص لماعلق لت  
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 صنعة  لمبالد لماتنقع بلمريل  لمسعقد  

Albilad Diversified SAR Fund 

 نظ    ،لمشر يةملنة لمرملبة  لم   تقح،  تقل ق  ع  عليير  لألصق  لستثالق   تععد"صنعة  

 باقجب أنظاة ةمقلئح هيئة لمسق  لمالمية    لماالكة لمعربية لمسعقدية" 

  لخص لماعلق لت لمرئيسة  

  عير لمصنعة 

 شركة لمبالد مالستثالق 

 لمح ظ  أ ين

 لمالمية  لمريلض شركة

ت  ل تالد صنعة  لمبالد لماتنقع بلمريل  لمسعقد   لى أنه صنعة  لستثالق  تقل ق  ع لماعليير  

  إ علد  لخص ت  . لماعينة مصنعة  لالستثالقملنة لمرملبة لمشر ية لمشر ية لماللزة  ن مب  

صنلديق  ةجايع لماستنعلت لماصل بة مه طبقل مأل كلم لمت  تنص  ليال الئحة  لماعلق لت لمرئيسة

ةتتضان  علق لت كل له ةةلضحة ةصحيحه   ،لالستثالق لمصلدقة  ن  للس هيئة لمسق  لمالمية

 ةغير  ضلله بلايع لمحقلئق لملقهرية ذلت لمعالمة بلمصنعة .

 

لألخرى ةلالطالع  لى   يلب  لى لماستثار مرلءة لمشرةط ةلأل كلم ة ذكرة لماعلق لت ةلماستنعلت

  يال بعنلية مب  لتخلذ أ  مرلق مالستثالق    لمصنعة . لماعلق لت لمقلقدة 

 

 م.  2021/ لقس/15هو لماقل ق 1442/شعبلن/02بتلقيخ ت  إصعلق  لخص لماعلق لت 

 

هو  1442/شعبلن/02بتلقيخ  لى تأسيس لمصنعة  ةطرح ة علته  يةسق  لمالم لم تلقيخ  قل قة هيئة 

 . م2021/ لقس /15لماقل ق 
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  لخص لمصنعة  

 

 لمصنعة   الة لمسعقد  لمريل 

 دقجة لماخلطرة لماخلطر لمى  تقسط  نخ ض

 لماؤشر لالسترشلد  نقطة أسلس 100شاقق +  3 ؤشر سليبقق 

تحقيق لمتقلزن بين لماحل ظة  لى قأس لمال  ةتحقيق  لئع إيللب  

  ليه، بلإلضل ة لمى تق ير لمسيقمة ماالك لمق علت
 هعف لمصنعة 

 لمحع لألدنى مالشترلك سعقد  قيل  5,000

 سعقد  قيل  1,000
 لمحع لألدنى مالشترلك

 لإلضل  

 سعقد  قيل  2,000
لمحع لألدنى ملابلغ 

 لماسترد

 أيلم لمتققي  لمعربية لمسعقدية بلماالكة  ا  يقم ك 

 أيلم لمتعل   لمسعقدية لمعربيةلماالكة      ا  يقم ك  ةهق تققي  يقم ك 

 لماالكة لمعربية لمسعقدية     ا  يقم ك 
أيلم مبق  طلبلت 

 لالشترلك ةلالستردلد

  ا  يقم ك     لمصنعة     ةلالستردلد لالشترلك يقب 

 ظارل  شرة لمثلنية لمسل ة  نع أة مب  سعقد 

آخر  ق ع الستالم 

طلبلت لالشترلك 

 ةلالستردلد

 لمصنعة  أصق  مياة صل   %  ن0.50

 

 

 أتعلب لإلدلقة
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 لميقم    لمعا  إم ل  مب  أمصى بحع لمق علت مالمك  تتلح

 لمتققي  منقطة لمتلم  لمخل س
  لئعلت لالستردلد

 مياة صل    ن ٪ 0.50  ن  لتاعة لماصلقيف هذه تزيع من

 لمصنعة  أصق 

لمرسقم ةلماصلقيف 

 لألخرى

 

 لماعلق لت لمرئيسة  ق  صنعة  لالستثالق  ( أ 

 لمطرح ة ئة لمصنعة  ةنق ه ةنقع  لس  صنعة  لالستثالق  .1

 لم   تقح،  تقل ق  ع    تععد لألصق  لستثالق  صنعة  لمبالد لماتنقع بلمريل  لمسعقد  صنعة 

 نظ  باقجب أنظاة ةمقلئح هيئة لمسق  لمالمية    لماالكة لمعربية   ، لمشر يةملنة لمرملبة  عليير 

 لمسعقدية. 

 

   لالستثالقةصف  قجز مألهعلف لالستثالقية مصنعة   .2

ةتحقيق  لئع إيللب   ليه،  ال  لم قأس لماحل ظة  لى تحقيق لمتقلزن بين ياعف لمصنعة  إمى 

أسقل  لمنقع ةلمعخ   أدةلت  االك لمق علت  ن خال  لالستثالق    تق ير لمسيقمة م بلإلضل ة لمى 

بلإلضل ة   ، مالستثالق "لمبالد لمالمية"شركة لمبالد      ملنة لمرملبة لمشر ية لمثلبت لماللزة  ن مب  

معى  ملنة لمرملبة لمشر ية  ةلماللزة  ن مب   إمى لمانتللت لماايكلة ةلألةقل  لمالمية لماع ق ة بأصق   

  . عير لمصنعة 

 

   ةصف  قجز مسيلسلت لستثالق لمصنعة  ة القسلته .3

ص قلت أسقل  لمنقع سيستثار لمصنعة     أنقلع  تععدة  ن  ئلت لألصق  ةلمت  تشا    -

ةأدةلت لمعخ  لمثلبت;  حليًل ةدةميًل ةتتضان لمانتللت لماايكلة لماصعقة  ن جاة ذلت دقجة  

%  ن صل   مياة أصق  لمصنعة  ضان لملزء لماستثار     10لستثالقية ةبحع أمصى 

ق  ع  ص قلت أسقل  لمنقع لماتقل قة  ع لمشريعة، ةلألةقل  لمالمية لماع ق ة بأصق  بال يتقل 

 لماعليير لمشر ية لماللزة  ن مب  ملنة لمرملبة لمشر ية لماعينة مصنعة  لالستثالق. 
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يحق ماعير لمصنعة  لالستثالق    أية ةقمة  لمية  صعقة  ن مب   عير لمصنعة  أة  ن أ   ن   -

هنلك   يث سيكقن   –تلبعيه بال  يال لمصنلديق لمعل ة لماطرة ة طر ل  ل ل ةلمارخصة  ن لمايئة 

 ع  ل يتقل ق    –قسقم لدلقة   رةضة  نع لالستثالق    صنلديق  عير لمصنعة  لة أ   ن تلبعيه  

 ع لسترلتيليلت لالستثالق    لمصنعة   لى أن تكقن  رخصة  ن هيئة لمسق  لمالمية أة  ن  

ة ذلت  جالت ذلت لمعالمة ةبال ال يتعلقض  ع  تطلبلت الئحة صنلديق لالستثالق ةلملقلئح لمتن يذي

 لمعالمة.

 

يستثار لمصنعة  أ قلمه    لألدةلت لمالمية    أدةلت لمعخ  لمثلبت لماللزة  ن  كذمه سقف  -

مب  ملنة لمرملبة لمشر ية    شركة لمبالد مالستثالق "لمبالد لمالمية" ذلت لمعقجة لالستثالقية  

لمصلدقة  ن جالت  ختل ة )سيلدية،  كق ية، شبه  كق ية، شركلت  عقجة / غير  عقجة( ة تقل قة  

يير ملنة لمرملبة لمشر ية ةلمعل لة    لماالكة لمعربية لمسعقدية ةدة  لمخليج لمعرب  بال   ع  عل

 %  ن صل   مياة أصق  لمصنعة .40 يال صكقك بنه لمبالد ةتلبعيه بال ال يزيع  ن 

 

%  ن صل   مياة أصق  لمصنعة     صكقك  10 يال يحق ملصنعة  أن يستثار بحع أمصى    -

( بحسب  B3( بحسب ةكلمت   يتش ةستلنعقد آنع بققز ة ) B-القية بحع أدنى )تق   ن لمعقجة لالستث

ةكلمة  قديز  ن نل ية لمتصنيف لالئتالن  مإلصعلق أة لملاة لماصعقة. ةملحع  ن لماخلطرة     

%  ن  20لمصكقك لمت  تق   ن لمعقجة لالستثالقية سقف يستثار لمصنعة   ل ال يق   ن 

 لمصكقك لمسيلدية لمسعقدية.صل   مياة أصق  لمصنعة     

 

بلستثنلء أدةلت لمعخ  لمثلبت دةن تصنيف لمعقجة لالستثالقية يكقن لمحع لألدنى ملتصنيف   -

لالئتالن  الستثالقلت لمصنعة  ةلألطرلف لمنظيرة ةبلمنسب لماحعدة    لملعة  أ اله بحسب  

( بحسب ةكلمة  Baa3لم   ) ل تحعده ةكلالت لمتصنيف لالئتالن  لمعةمية ةلماصن ة بحع أدنى كلمت

   .( بحسب ةكلمت  ستلنعقد آنع بققز ة يتش ملتصنيف لالئتالن BBB- قديز، ة ) 

 

ة    ل   عم ةجقد تصنيف لئتالن  الستثالقلت لمصنعة  بال    ذمه أدةلت لمعخ  لمثلبت،   -

ذلت   سيت  لال تالد  لى لمتصنيف لالئتالن  مللاة لمٌاصعقة بحيث إذل كلنت لملاة لماصعقة 
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%  ن  10دقجة لستثالقية  يت  تصنيف لإلصعلق  لى لنه ذة دقجة لستثالقية  لى لن ال يتللةز ل   

عقجة  لم صل   مياة أصق  لمصنعة  ضان لمحعةد لماساقح بال ألدةلت لمعخ  لمثلبت ذلت 

 ستثالقية. الل

%  ن  10ضان إذل كلنت لملاة لماصعقة ذلت دقجة غير لستثالقية لة غير  صن ة تكقن  ن بحيث  -

 أدةلت لمعخ  لمثلبت  ل دةن لمعقجة لالستثالقية. 

 

يلب أن تكقن لمعالة لمت  تققم بال  ئلت لألصق  لماستثار بال ه  لمريل  لمسعقد  أة لمعةالق   -

   .لأل ريك  أة أ   الة  رتبطة بلمعةالق لأل ريك 

 

   لمتلم  لملعة       قضح  هق  كال لألصق  هذه   ن مك  لمصنعة  لستثالقلت  نسب ستكقن

 

 

 لماخلطر لمارتبطة بلالستثالقلت    صنعة  لالستثالق   .4

يلب  لى لماستثار أن يعل  بأن لالستثالق    لألةقل  لمالمية ينطق   لى  خلطر  تنق ة ةأن   -

صنعة  لالستثالق مع يتعرض متقلبلت  رت عة بسبب تكقين لستثالقلته. ة لى لماشترك أخذ  

بلايع لمشرةط ةلأل كلم ة ذكرة لماعلق لت لمخلصة    ذمه بعين لال تبلق ةأن يكقن  لى  عر ه تل ه 

 بلمصنعة   نع لمقيلم بلالستثالق    لمصنعة . 

 لمحع لأل لى لمحع لألدنى  ئلت لألصق  

ص قلت أسقل  لمنقع لماتقل قة  

  ع لمشريعة
60% 80% 

 %40 %20 أدةلت لمعخ  لمثلبت 

  ذلت  لمصنلديق لالستثالقيةة علت 

 لسترلتيلية  شلباة 
0% 20% 

 تصنيف  دةن  لمثلبت لمعخ  أدةلت

 لمعقجة لالستثالقية 
0% 10% 
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إن لألدلء لمسلبق مصنعة  لالستثالق أة لألدلء لمسلبق ملاؤشر لالسترشلد  ال يعع  ؤشرل  لى   -

 أدلء لمصنعة     لماستقب . 

دلءه  قلقنة بلماؤشر لالسترشلد   إن لمصنعة  ال يضان مالمك  لمق علت أن أدلءه لماطلق أة أ  -

 سقف يتكرق أة يكقن  الثاًل مألدلء لمسلبق. 

 إن لالستثالق    صنعة  لالستثالق ال يعع ليعل ل معى أ  بنه.  -

  يعتبر  مخسلقة جزء أة كل   قأس  لما  لماستثار    لمصنعة .  ن  لمك  لمق علت  عرضين إ  -

  ستحعث  زيلدة  بأن  لمتأكيع  لمصنعة    عير  يستطيع  ةال  لماخلطر  لمى  تقسط  نخ ض  لمصنعة  

 .  لمصنعة         لالستثالقلت   مياة      

 

تلميًل ملئاة بلماخلطر لمرئيسة لماحتالة لمارتبطة بلالستثالق    صنعة  لالستثالق، ةلماخلطر  

 :لماعرض مال ةأ  ظرةف  ن لماحتا  أن تقثر    صل   مياة أصق  لمصنعة  ة لئعلته

 

لالستع لء  مع تحا  بعض لمصكقك خيلق لالستع لء لمذ  يانح لماصعقين  ق لستع لء   خلطر 

لمصكقك مب  تلقيخ لستحقلمال. ةمع ينتج  ن ذمه تعرض لمصنعة  إمى  خلطر إ لدة لالستثالق إذ مع  

 .ال يلع لمصنعة  صكقك لستثالقية  الثلة    لمع ع

 

، لأل لصير ةلم يضلنلت ةغيرهل  ن لمظقلهر لمطبيعية   خلطر لمكقلقث لمطبيعية  إن لمبرلكين، لمزالز  

سلب   لى أدلء كل ة   ةتؤثر بشك  لمت  مع تسبب د لق كبير ملااتلكلت ال ياكن لمسيطرة  ليال، 

لمقطل لت لالمتصلدية ةلالستثالقية ةبلمتلم  تؤثر  لى أدلء لمصنعة   ال سيأثر سلبل  لى لستثالقلت  

 .لمصنعة  ةسعر لمق عة

 

تقلبلت لسعلق لم لئعة ة ععالت لمتضخ   ه  لماخلطر لمنلتلة  ن تقلب مياة لألدةلت لمالمية   خلطر 

نتيلة ملتغيير    أسعلق لم لئعة أة  ستقيلت لمتضخ ، ةمذل  إن مياة لألةقل  لمالمية ياكن أن تتأثر  

مصنعة   بشك  سلب  بتقلبلت أسعلق لم لئعة ة ستقيلت لمتضخ   ال يؤثر سلبل  لى لستثالقلت ل

ةسعر لمق عة. كذمه معد تعرض  قلئع أدلةت لمعخ  لمثلبت لمعةقية لماتغيرة مالنخ لض نتيلة لنخ لض  

 .أسعلق لم لئعة  ال يؤثر سلبل  لى لستثالقلت لمصنعة  ةسعر لمق عة

 

 خلطر تعليق لمتعلة   مع يؤد  تعليق لمتعلة     لمسق  كك  أة  لاق ة  ن لألةقل  لمالمية إمى  

 عم تق ر ةضيلع  عد  ن لم رص لالستثالقية لمنلتج  ن  عم لماقعقة  لى لمبيع أة لمشرلء،  ال    خلطر

 .يؤثر سلبل  لى لستثالقلت لمصنعة  ةسعر لمق عة
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  لماايكلة ملاخلطر تخضع لالستثالقلت    لمانتللت  لماايكلة لماخلطر لماترتبة  لى لمانتللت 

ت لماصعقة بلمتزل لتال لمتعلمعية  ع لمطرف لماتعلمع  عه ة ق  لالئتالنية لمت  تتعلق بععم ة لء لملال

لمشرةط لمات ق  ليال، كال أن هذه لالستثالقلت تت     لألغلب خلقج  نصلت لألسقل   ال مع يؤد   

مصعقبة بيعال بأسعلق  نلسبة أة بصعقبة بيعال بلمكل    ال تزيع  ن  خلطر لمسيقمة. كذمه يتعرض  

لالستردلد لمابكر مالستثالقلت  ن مب  لماصعق  ال مع   لماايكلة ماخلطر  لماستثار    لمانتللت 

يلعله يتعرض إل لدة لالستثالق    تقميت غير  الئ  لة ينتج  نه  قلئع أم . مع تكقن هذه لمانتللت  

بعاالت غير  حلية  ال يلعال  رضة متقلبلت أسعلق لمصرف ةأسعلق لم لئعة.  ال سيؤثر سلبل  لى  

 .لمصنعة  ةسعر لمق عةلستثالقلت 

 

 خلطر لالستثالق    لألدةلت لماع ق ة بأصق   تنعقج  خلطر لالستثالق    لألدةلت لماع ق ة  

بأصق  كاخلطر لمسيقمة ةأسعلق لمعاالت ةلماخلطر لالئتالنية،  ال يؤثر سلبل  لى لستثالقلت  

 .لمصنعة  ةأدلئه ة لى  لمك  ةسعر ة علت لمصنعة 

 

لالستثالق    أدةلت أم   ن لمعقجة لالستثالقية  تنعقج  خلطر لالستثالق    لألدةلت   خلطر 

لماصن ة أم   ن لمعقجة لالستثالقية كاخلطر لمسيقمة ةأسعلق لمعاالت ةلماخلطر لالئتالنية،  لى  

خلف  لألدةلت غير لماصن ة لة أم   ن لمعقجة لالستثالقية ليضل،  يث معيال  خلطر أ لى  ن نل ية لمت

 ن لمسعلد أة ياكن أن تظار أسعلقهل تقلًبل  لدًل بسبب  عم لميقين لماحيط بلألدلء لمالم  ملُاصعق،  

  . ال يؤثر سلبل  لى لستثالقلت لمصنعة  ةأدلئه ة لى  لمك  ة علت لمصنعة 

 

 خلطر لالستثالق    أدةلت غير  صن ة  يتحا   لمكق لمق علت لماخلطر لماتعلقة بلالستثالق     

أدةلت لمعخ  لمثلبت غير لماصن ة لئتالنيل ةلمت  يستثار  يال لمصنعة  بنلء  لى لمبحث ةلمتحلي ،  

  لمثلبت أةلمذ  يققم به  عير لمصنعة .  يث أن أ  ضعف    لمقضع لمالم  ماصعق  أدةلت لمعخ   

  لمتحلي  لمخلطئ يؤد  إمى خ ض مياة صل   مياة أصق  لمصنعة   ال يؤثر سلبل  لى أسعلق 

 .لمق علت

 

 خلطر لالمترلض      ل  لمترلض لمصنعة  مغرض لالستثالق مع يتأخر لمصنعة   ن سعلد لمابلمغ  

لماقترضة    لمقمت لماحعد ألسبلب خلقجة  ن إقلدة  عير لمصنعة ،  ال مع يترتب  لى هذل لمتأخير  

 ال مع يؤثر  لى  قسقم تأخير لمسعلد أة أن يضطر  عير لمصنعة  مبيع بعض لستثالقلت لمصنعة  

 .أصق  لمصنعة  ةلمذ  سينعكس سلبل  لى أسعلق لمق علت
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 خلطر لالئتالن ةلمطرف لمنظير   خلطر لمتغيير    لألةضلع لمالمية مألطرلف لماتعلمع  عال نتيلة  

متغيرلت    لإلدلقة أة لمطلب أة لمانتللت ةلمخع لت  ال مع يؤد  إمى  عم ة لئال بلالمتزل لت أة  

 .لمعققد لمات ق  ليال، ةبلمتلم  إمى لنخ لض    أسعلق لمق علت

 

 خلطر لالستثالق    صنلديق أخرى   ن لمااكن أن تتعرض لمصنلديق لألخرى لمت  مع يستاعف  

لمصنعة  لالستثالق بال إمى  خلطر  الثلة متله لمقلقدة    هذه لم قرة أة أشع خطققة بنلًء  لى  

 .لى أدلء لمصنعة  ةسعر لمق عةطبيعتال ةلمذ  يؤثر سلبل  

 

 خلطر إ لدة لالستثالق  مع يعيع لمصنعة  لستثالق بعض لألقبلح لماقز ة ةلمرأسالمية لمنلتلة  ن  

لستثالقلت لمصنعة ، ة ليه  إن  بلمغ لألقبلح مع ال يت  لستثالقهل بلألسعلق لمت  ت  شرلء لألصق   

 .ص   ال يؤثر سلبل  لى سعر لمق عةبال لبتعلًء، ةبلمتلم  لقت لع تكل ة لمشرلء مأل

 

مع يضطر  عير لمصنعة  إمى لمتخلص  ن   لمشر ية لماخلطر لماتعلقة بلالمتزلم  ع لماعليير 

لالستثالقلت أة لمعققد لمابر ة  ع بعض لالطرلف لمت  لستثار  عال     ل  مرقت ملنة لمرملبة  

تتقل ر  يال لمضقلبط لمت  باقجبال أجلزت  لمشر ية معى  عير لمصنعة  أن هذه لالستثالقلت م  تعع 

 .ملنة لمرملبة لمشر ية لالستثالق  يال  ال سيؤثر سلبل  لى لستثالقلت لمصنعة  ةسعر لمق عة

 

 خلطر سعر لمصرف  يتحا  لمصنعة   خلطر تذبذب سعر لمصرف الستثالقلته لمت  تت  بعالة غير  

أصق  لمصنعة  سقف يكقن  رضة ملخسلقة  لمريل  لمسعقد ،      ل  لنخ لض سعر لمصرف،  إن 

 . ال سيؤثر سلبل  لى لستثالقلت لمصنعة  ةسعر لمق عة

 

 خلطر لمعلئع  لى لالستثالق ة خلطر لمسق   تتأثر لمعقلئع  لى ص قلت أسقل  لمنقع ةلمصكقك ة ل  

سعلق لم لئعة      كااال بلمعلئع )هل ش لمربح( ةلمذ  يكقن مريبًل  ن أسعلق لم لئعة.  كلال لنخ ضت أ

سقف تنخ ض تبعل مذمه هقل ش لمربح بص قلت لمارلبحة لمت  ينق   عير لمصنعة  لالستثالق  يال  

 . ستقبال.  ال سقف يؤثر سلبل  لى سعر ة عة لمصنعة 

 

لماخلطر لماتعلقة بلمتقنية أة بأ علث  عينة  إن مياة أصق  لمصنعة  ياكن أن تتأثر بعقل    ختل ة،  

 قل   سيلسية ةلمتصلدية ة قل   تتعلق بلمتقنيلت لماستعالة أة بلمتشريعلت ةلألنظاة لة   نال 

تتعلق بلمسلطلت لالشرل ية ةلمتنظياية ةلمرملبية، كال مع تتأثر بلمتغيرلت    سيلسة لمحكق ة ةنظلم  

 .لمضرلئب.  ال سقف يؤثر سلبل  لى سعر ة عة لمصنعة 
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اث  بحلالت  عم لالستقرلق لمسيلس  أة صعةق تشريعلت أة مقلنين  لماخلطر لمسيلسية ةلمقلنقنية  تت

جعيعة أة إ علث تغييرلت    لمتشريعلت أة لمققلنين لمحلمية  ال يؤثر سلبل  لى لستثالقلت لمصنعة   

 .ة عة لمصنعة  ة لى سعر

 

ضرلئب  عينة   خلطر ضريبة لمقياة لماضل ة ةلمزكلة  مع يؤد  لالستثالق    لمصنعة  لمى تحا  

ت رضال لمسلطلت ذلت لمصال ية  ث  ضريبة لمقياة لماضل ة  لى سبي  لماثل  ال لمحصر، بعضال  

مع ينطبق  لى لمصنعة  ةلستثالقلته ةلمبعض لالخر مع ينطبق  لى لماستثار. إذل ت  خص  لمزكلة  

عر  أة  رض ضريبة  لى لمصنعة   سقف تنخ ض أصق  لمصنعة   ال سقف يؤثر سلبل  لى س

 .ة عة لمصنعة 

 

 خلطر لنخ لض لمتصنيف لالئتالن       لمة لنخ لض لمتصنيف لالئتالن  ماصعق أ  ةقمة  لمية  

يالكال لمصنعة ،  إن  عير لمصنعة  مع يضطر ملتخلص  نال،  ال يعرض تله لمققمة لمالمية متقلبلت  

 . لدة ةبلمتلم  يؤثر ذمه سلبل  لى سعر لمق عة

 

ح  مع تنشأ  لالت تتضلقب  يال  صلمح  عير لمصنعة  أة لألطرلف ذلت لمعالمة   خلطر تضلقب لماصلم 

 ع  صلمح لماشتركين    لمصنعة   ال يحع  ن معقة  عير لمصنعة  أة لألطرلف ذلت لمعالمة  لى  

 .أدلء  ال ا  بشك   قضق    ال يؤثر سلبل  لى لمصنعة 

 

ركز لستثالقلت لمصنعة      ئلت أصق   عينة   خلطر تركز لالستثالقلت  ه  لماخلطر لمنلجاة  ن ت

تحعدهل طبيعة ةلهعلف لمصنعة  أة لماؤشر لالسترشلد . ة    ل  تأثر هذه لم ئة بظرةف  عينة  

تؤد  لمى لنخ لض لمعقلئع،  إن  قلئع لمصنعة  سقف تتأثر سلبل.  ال سقف يؤثر سلبل  لى سعر  

 .ة عة لمصنعة 

 

لمصنعة   يعتاع نللح لستثالق أصق  لمصنعة  بعقجة كبيرة  لى   خلطر لال تالد  لى  قظ    عير  

 القلت ةخبرلت لماقظ ين لماانيين لمعل لين معى  عير لمصنعة ، ةبلمتلم  تتأثر  قلئع لمصنعة  

 .سلبل نتيلة متغير لمقلئاين  لى إدلقة لمصنعة   ال سقف يؤثر سلبل  لى سعر ة عة لمصنعة 
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ال ل ين لمح ظ  يكقن أ ين لمح ظ  عرضل القتكلب لالخطلء أة لمتأخر  نع   خلطر لمتسقيلت لمت  يققم ب

لجرلءه معاليلت تسقيلت لمصنعة   ال مع يزيع  ن نسبة لمسيقمة    لمصنعة  م ترة ةجيزة ةلمذ   

 .يسبب لنخ لض     قلئع لمصنعة   ال سقف يؤثر سلبل  لى سعر ة عة لمصنعة 

 

الستثالقية    بعض لم ترلت  تعنية  ال مع يزيع  ن صعقبة   خلطر لمسيقمة  مع تكقن لمسيقمة ل

تسيي  لستثالقلت لمصنعة . كال أن سيقمة لمسق  لمانخ ضة مع تؤثر سلبًل  لى لألسعلق لمسقمية  

الستثالقلت لمصنعة  ةمعقته  لى بيع بعض لستثالقلته متلبية  تطلبلته  ن لمسيقمة ةمع يتعرض  

بلت لالستردلد، ةنتيلة مذمه مع يقلجه  عير لمصنعة  صعقبة     لمصنعة  ملخسلئر نتيلة كثرة طل

تسيي  لألةقل  لمالمية لماصعقة بحل  صغير، ةلألةقل  لمالمية لمصلدقة باقجب طرح خلص ةلماتعلةمة 

 .خلقج بققصة لمتعلة   ال سقف يؤثر سلبل  لى سعر ة عة لمصنعة 

 

  قلب  لمخع لت ةلمعاقالت ةلألتعلب  ( ب 

 لمقياة ةطريقة لال تسلب ةلمع ع لمقصف

 قسقم لإلدلقة

%  ن 0.50يتقلضى  عير لمصنعة  قسقم إدلقة سنقية تبلغ 

صل   مياة أصق  لمصنعة  تحسب    ك  يقم تققي  ةتخص  

شاريًل. تخضع أتعلب لإلدلقة مضريبة لمقياة لماضل ة، ةيت  

تحايلال بشك   ن ص  ة قل ملقي  لمانصقص  ليال    نظلم 

 ضريبة لمقياة لماضل ة ةالئحته لمتن يذية. 

 قسقم لمح ظ

%  ن صل    0.050 تبلغ يتقلضى أ ين لمح ظ أتعلب   ظ سنقية 

مياة أصق  لمصنعة  مألةقل  لمالمية لماعقجة ةلمغير لماعقجة  

%  ن صل   مياة  0.03ةة علت صنلديق لالستثالق. بينال يتقلضى  

  لماايكلة تحت أصق  لمصنعة  مص قلت أسقل  لمنقع ةلمانتللت 

قيل  شاريًل، تحسب    ك  يقم تققي    5,000لمح ظ ةبحع أدنى 

 شار . ةتخص  بشك  

قسقم خع لت لمصنعة   

 لإلدلقية 

أصق  لمصنعة ، ةيت   مياة % سنقيل بحع أمصى  ن صل   0.08

 سلبال  ع ك  يقم تققيا  بشك  ترلكا  خال  لمسنة، تخص   

 ةتع ع بشك  شار .  
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 لماحلسبقسقم 

 لمقلنقن 
 قيل  سنقيًل تحسب ك  يقم تققي  ةتخص  شاريًل. 25,000

 كل آت أ ضلء  للس 

 لإلدلقة لماستقلين

  بو  تقعق  قطق ة  كل أة  لماستقلين لإلدلقة  للس أ ضلء يتقلضى

   ن (   ستق     ضق  مك    قيل    20,000)  أمصى   كحع   سنقيل    قيل    40,000

  لماعلقة لمصنلديق ملايع لمسنة  خال   ضرهل لمت  لالجتال لت جايع

  بلمتسلة    قساة " شركة لمبالد مالستثالق "لمبالد لمالمية مب    ن

  يقم   ك       تحسب   لمعقلقية،   لمصنلديق  بلستثنلء  لمصنلديق  جايع   لى

 .لمسنة    ةل عة  رة  ةتع ع ةتخص  ترلكا  بشك  تققي 

 قسقم قملبية
قيل  مايئة لمسق  لمالمية ةتحسب    ك    7,500د ع  بلغ ةمعقه  

 يقم تققي  بشك  ترلكا  ةتخص  ةتع ع  رة ةل عة    لمسنة.

 لمنشر )تعلة (قسقم 

قيل  سعقد  سنقيل مصلمح شركة لمسق  لمالمية  5,000د ع  بلغ 

"تعلة " مقلء نشر لماعلق لت  لى  قمع تعلة  ةتحسب    ك  

نالية يقم تققي  بشك  ترلكا  ةتخص  ةتع ع  رة ةل عة    

 لمسنة.

  صلقيف لمتعل  

لمشرلء سقف يتحا  لمصنعة  كل ة لماصلقيف لماتعلقة بعاليلت  

أة لمبيع إذل كلنت ضان لستثالقلت لمصنعة ، ةسيت  لإل صلح  ن 

 إجالم  مياتال ك  قبع    لمتقرير لمربع  ملصنعة .

  صلقيف لمتاقي 
    ل  ةجقد  صلقيف تاقي  ملصنعة  سقف تكقن بحسب 

 أسعلق لمتاقي  لمسلئع.

  صلقيف أخرى

قسقم أة  صلقيف ماعير لمصنعة  لمحق    تحاي  لمصنعة  أ  

أخرى  ساقح بال نظل يًل ةه   لى سبي  لماثل  لماصلقيف 

لإلدلقية ةلمعاليلت لمخلصة بلمصنعة . كال ياكن تحاي  لمصنعة  

قسقم لمطبل ة ةنشر لمتقلقير لمعةقية ةلجتالع  لمك  لمق علت 

ةقسقم لمتحقي   ل بين لمحسلبلت لمبنكية أة لالستثالقية ملصنعة  

كضريبة لمقياة لماضل ة  لى لمعاقالت     رلئببلإلضل ة ملض

%  ن مياة 0.50أة لمرسقم إن ةجعت بال ال يتللةز  لمعة  لالخرى

 صل   أصق  لمصنعة  سنقيًل.
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إن جايع لمرسقم لماذكققة ةلمعاقالت ةلماصرة لت لماستحقة ماعير لمصنعة  أة لألطرلف لألخرى  

ال تشا  ضريبة لمقياة لماضل ة، ةسيت  تحاي  لمضريبة بشك   ن ص  ة قل ملنسب لمانصقص  

 ضريبة لمقياة لماضل ة  لى لمصنعة  ةأصقمه ة لى لماشترك  ل  لالشترلك. نظلم   ليال     

 عير لمصنعة   لى أن لمرسقم لماذكققة    لملعة  أ اله ه  جايع لمرسقم لما رةضة  يقر 

ةلماحسقبة  لى لمصنعة  خال   عة لمصنعة  دةن لستثنلء. ةيعع  عير لمصنعة   سؤة   سؤةمية  

 كل لة  ن ل تسلب ةتحا  أ  قسقم أخرى غير لمت  ت  ذكرهل    لملعة  أ اله. 

    علق لت إضل ية  ق  صنعة  لالستثالق ة ستنعلته  بيلن  ق   كلن ةكي ية لمحصق  ( ج 

يستطيع لمعاي  لمحصق   لى  علق لت لضل ية  ق  صنعة  لالستثالق ة ستنعلته  ن طريق  

 لمقسلئ  لمتلمية 

   www.albilad-capital.comلمصنعة     لماقمع لإلمكترةن  لمخلص باعير  -

 920003636 لالتصل   لى هلتف  عير لمصنعة     -

 clientservices@albilad-capital.com :لالست سلق  ن طريق لمبريع لإلمكترةن  -

 زيلقة أمرب  رع  ن  رةع شركة لمبالد مالستثالق "لمبالد لمالمية". -

 ة  ةبيلنلت لالتصل  لمخلصة به  لس  ة نقلن  عير لمصنع  ( د 

 08100-37شركة لمبالد مالستثالق "لمبالد لمالمية" ترخيص قم    عير لمصنعة  

 لمعليل - طريق لماله  اع لم ر    8162لمعنقلن  

 22ة عه قم  

   3701-12313لمريلض 

 لماالكة لمعربية لمسعقدية.

 920003636هلتف  

  6299 290 11 (966+) لكس   

 ة نقلن أ ين لمح ظ ةبيلنلت لالتصل  لمخلصة به  لس    ( ه 

 07070-37ترخيص قم   شركة لمريلض لمالمية. أ ين لمح ظ  

 69لمق عة قم   لمشاعلء،    2414 لمعنقلن 

   7279-13241لمريلض 

 ، لماالكة لمعربية لمسعقدية11475لمريلض  21116ص.ب. 

http://www.albilad-capital.com/
mailto:clientservices@albilad-capital.com
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 4865898 / 4865866 11 966+هلتف  

  11 966+ 4865859 لكس  

 rcss@riyadcapital.comلمبريع لالمكترةن   

 www.riyadcapital.comلماقمع لالمكترةن    

 

  لخص لماعلق لت لمرئيسة***  ***لنتاى 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.riyadcapital.com/
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 صنعة  لمبالد لماتنقع بلمريل  لمسعقد  

Albilad Diversified SAR Fund 

 نظ    لمشر ية،ملنة لمرملبة  لم   تقح،  تقل ق  ع  عليير   تععد لألصق    "صنعة  لستثالق   

 باقجب أنظاة ةمقلئح هيئة لمسق  لمالمية    لماالكة لمعربية لمسعقدية" 

  ذكرة لماعلق لت لمرئيسة  

 

  عير لمصنعة 

 شركة لمبالد مالستثالق 

 لمح ظ  أ ين

 لمالمية  لمريلض شركة

ت  ل تالد صنعة  لمبالد لماتنقع بلمريل  لمسعقد   لى أنه صنعة  لستثالق  تقل ق  ع لماعليير  

 ذكرة ت  إ علد . لماعينة مصنعة  لالستثالقملنة لمرملبة لمشر ية لمشر ية لماللزة  ن مب  

تثالق  ةجايع لماستنعلت لماصل بة مه طبقل مأل كلم لمت  تنص  ليال الئحة صنلديق لالسلماعلق لت 

  لةةتتضان  علق لت كل له ةةلضحة ةصحيحه ةغير  ضل ،لمصلدقة  ن  للس هيئة لمسق  لمالمية

 بلايع لمحقلئق لملقهرية ذلت لمعالمة بلمصنعة . 

 

 م.  2021 لقس//16هو لماقل ق 1442شعبلن//03لماعلق لت بتلقيخ    ذكرةت  إصعلق 

 

هو  1442/شعبلن/02لمصنعة  ةطرح ة علته بتلقيخ تلقيخ  قل قة هيئة لمسق  لمالمية  لى تأسيس 

 . م2021/ لقس/15لماقل ق 

 

"ننصح لماستثارين بقرلءة  حتقيلت  ذكرة لماعلق لت ة ااال. ة    ل  تعذق  اا   حتقيلت  

  ذكرة لماعلق لت، ننصح بلألخذ باشققة  ستشلق  ان ".
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 إشعلق هلم 

 

ةيتحا   عير   .لمصنعة  ةتات لماقل قة  ليالقةجعت  ذكرة لماعلق لت  ن مب   للس إدلقة 

لمصنعة  ةأ ضلء  للس إدلقة لمصنعة   لتاعين ة ن ردين كل   لماسؤةمية  ن دمة ةلكتال   

 لماعلق لت لمقلقدة     ذكرة لماعلق لت.  

 

كال يقر ةيؤكع أ ضلء  للس إدلقة لمصنعة  ة عير لمصنعة  بصحة ةلكتال  لماعلق لت لمقلقدة     

ماعلق لت، كال يقرةن ةيؤكعةن  لى أن لماعلق لت ةلمبيلنلت لمقلقدة     ذكرة لماعلق لت   ذكرة ل

 غير  ضللة. 

 

ةل قت هيئة لمسق  لمالمية  لى تأسيس صنعة  لمبالد لماتنقع بلمريل  لمسعقد  ةطرح ة علته. ال  

ق بعمتال أة  تتحا  لمايئة أ   سؤةمية  ن  حتقيلت  ذكرة لماعلق لت، ةال تعط  أ  تأكيع يتعل

لكتالمال، ةتخل  ن سال صرل ة  ن أ   سؤةمية  اال كلنت، ة ن أ  خسلقة تنتج  ال ةقد     ذكرة  

لماعلق لت أة  ن لال تالد  لى أ  جزء  نال. ةال تعط  هيئة لمسق  لمالمية أ  تقصية بشأن جعةى  

صيتال بلالستثالق  لالستثالق    لمصنعة   ن  ع ه ةال تعن   قل قتال  لى تأسيس لمصنعة  تق 

 يه أة تأكيع صحة لماعلق لت لمقلقدة    لمشرةط ةلأل كلم ة ذكرة لماعلق لتو ةتؤكع  لى أن مرلق  

 .لالستثالق    لمصنعة  يعقد ملاستثار أة  ن ياثله

 

ت  ل تالد صنعة  لمبالد لماتنقع بلمريل  لمسعقد   لى أنه صنعة  لستثالق  تقل ق  ع لماعليير  

ت  إ علد  ذكرة لماعلق لت  .  لماعينة مصنعة  لالستثالقملنة لمرملبة لمشر ية  لزة  ن مب   لمشر ية لمال

ةجايع لماستنعلت لماصل بة مه طبقل مأل كلم لمت  تنص  ليال الئحة صنلديق لالستثالق لمصلدقة  ن  

ةتتضان  علق لت كل له ةةلضحة ةصحيحه ةغير  ضلله بلايع لمحقلئق    ،  للس هيئة لمسق  لمالمية

 لملقهرية ذلت لمعالمة بلمصنعة .
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 ملئاة لماصطلحلت 

 لمصنوعة   .لمسعقد صنعة  لمبالد لماتنقع بلمريل  

شركة لمبالد مالستثالق "لمبالد لمالمية"، ةه  شركة  رخصة  ن مب  

 .(08100-37هيئة لمسق  لمالمية لمسعقدية )ترخيص قم  

 

 لمصنعة   عير

 لمشركة أة

 باقجب لمصلدق لمسعقدية، لمعربية بلماالكة لمالمية لمسق  نظلم

 هو. 1424/6/2( ةتلقيخ 30قم  )م/ لمالك  لمارسقم
 لمنظلم

    لمالمية لمسق  هيئة  للس  ون لمصلدقة لالستثالق صنلديق الئحة

 .م23/05/2016( بتلقيخ 2016–61–1ةلماععمة بقرلق قم  ) م2006/12/24
 لمالئحة

 لمايئة .لمسعوقدية لمعربية لماالكة    لمالمية لمسق  هيئة

 لمق علت المك م لماتل ة ذكرة  علق لت لمصنعة  لمعلم  تعن 

 لى  علق لت كل ية ة عقةس   بن مرلق  لتخلذمتاكينا   ن  لماحتالين

 لماعلق لت ليا ، ةينبغ  أن تتضان  لماطرةح بلالستثالق  يال يتعلق

 .لالستثالقصنلديق  الئحة  ن (2لماحعدة    لمالحق قم  )

 ذكرة 

 لماعلق لت

( 32) لمالدة أل كلم طلقبة ة قلً الم ةلأل كلملمبيلنلِت  تحتق  لمت لمعققد 

 بينةيت  تقميعال  لمعلم،بلمنسبة ملصنعة   لالستثالقصنلديق  الئحة ن 

  ة لمك  لمق علت  عير لمصنعة 

 لمشرةط

 ةلأل كلم

لمسعقدية.  لمالميةأة لمسق   (تعلة )لمسعقدية  لمالميةشركة لمسق  

 ر ية، أة  قظف، ملنة ، أة ملنةيساح سيل  لمنص بذمه أ   ةتشا   يث

ف  ياةكي     أة  سؤة ، أة تلبع، أة بلمقيلم بأ    لمحلضرلمقمت      كن أن يكلَّ

أة  خال لمسق " تعين أ  نشلط يت   ن     ن ةظلئف لمسق . ة بلقة "

 تق رهل لمسق . لمت بقلسطة لمتلايزلت 

 لمسق   

 لمسق  لمالمية لمسعقدية )تعلة ( مشركة شركة  القكة بشك  كل  

ةه  لملاة لمق يعة    لمسعقدية لماخقمة بإيعلع لألةقل  لمالمية 

 .لماتعلةمة    لمسق  لمالمية لمسعقدية ةتسلي  ةنق   لكيتال

 ركز إيعلع 

لألةقل  لمالمية 

 أة  ركز إيعلع

 لإلدلقة  للس .لمصنوعة  إدلقة  وللس
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 ك  ةُتعل   ة علت،  ن يتكقن لمذ  لالستثالق صنعة     لمالمه  صة

 .صنعة  لالستثالق أصق      شل ة  صة أنال  لى ة عة
 لمق عة

 لمسل  .لمح ظ أة إيعلع أ ين به يحت ظ ةلمذ  لمق علت  لمك  سل 

  عير لمصنعة  ."لمبالد لمالمية شركة لمبالد مالستثالق "

الئحة  ؤسسلت شخص  رخص مه باقجب شركة لمريلض لمالمية ةه  

 .ملقيلم بنشلطلت   ظ لألةقل  لمالمية لمسق  لمالمية
 لمحو ووظ أ وين

 لماالكة    لمرساية لمعا  أليلم طبقلً  لماالكة     ا  يقم ك 

 ل  م  يكقن يقم  ا  معى  عير لمصنعة   لمسعقدية، ة   لمعربية

 .) طلة قساية( من يقب   عير لمصنعة  أ  طلبلت

أيلم مبق  

 لمطلبلت

   يقم .معى هيئة لمسق  لمالمية أيلم لمعا 

 يقم  ا  . عير لمصنعة  أة لمبنقك الستقبل  لمطلبلتمعى يقم  ا  

 تققيا  يقم .أ  يقم، سقلء لكلن يقم  ا  أم ال

 يقم لمتققي  .لميقم لمذ  يت   يه تققي  سعر صل   لمق عة

 لالشترلك طلب .لمصنعة  خال   ترة لمطرح    مالشترلك لماستخعم لمناقذج

لمقياة لمنقعية أل  ة عة  لى أسلس إجالم  مياة لألصق  مصنعة  

 .لالستثالق  خصق ل  نال كل ة لمن قلت ةلمرسقم لماستحقة

صل   مياة 

  أصق  لمصنعة

جايع لماع ق لت لماستحقة  لى لمصنعة  ةلمت  تشا   لى سبي  

لماحلسب لماثل  ال لمحصر، قسقم لإلدلقة، لمح ظ، لمخع لت لإلدلقية، 

قسقم أ ضلء  للس لإلدلقة لماستقلين،  صلقيف لمتاقي ،  ،لمقلنقن 

 .ةأ  قسقم أخرى يت  تحايلال  لى لمصنعة 

لمرسقم 

 ةلماصلقيف

 لألصق  إجالم  .ألصق  لمصنعة  لمسقمية لمقياة

 .شركة برليس ةلتر هلةس كقبرز
لماحلسب 

 لمقلنقن 

 لمذ  لمشخص إمى مإلشلقة  نال ك  ةيستخعم  ترلد ة،  صطلحلت

 .لالستثالق صنعة     ة علت ياله

لماشترك / 

لماستثار أة 

  لمك  لمق علت
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 لماعينة ملصنعة . ملنة لمرملبة لمشر ية لماعليير لمت  تقرهل 
ملنة  عليير 

  لمرملبة لمشر ية

 .نقطة أسلس 100شاقق +  3 ؤشر سليبقق 
لماؤشر 

 لالسترشلد 

 ستقى  لم   ن لملعلقة لالئتالنية ةتعن  تقييال لئتالنيل يشير إمى 

ة خلطر لخال  لم  نسبيًل بحسب ةكلالت لمتصنيف لالئتالن  لماختل ة، 

( بحسب ةكلمت  -BBB( بحسب ةكلمة  قديز، ة )Baa3ةه  بحع أدنى )

 ستلنعقد آنع بققز ة يتش ملتصنيف لالئتالن .

 دقجة لستثالقية

لمبنه لماركز   ه  أدةلت لمعين مصيرة لألج  ةلمخلضعة متنظي 

أة مايئة قملبية  الثلة خلقج لماالكة ةتعتبر لمقظي ة لألسلسية لمسعقد  

ماذه لألدةلت إيللد لمسيقمة ملشركلت ةلأل رلد ةلمحكق لت  ن أج  

 قلجاة ل تيلجلتال لمنقعية مصيرة لألج  ةلمت  تشا  لمعققد لماتقل قة 

 كلمارلبحة.  ع لمضقلبط لمشر ية 

أسقل  ص قلت 

 لمنقع

 لمالمية لألةقل     لالستثالق   صنعة  لستثالق يتاث  هع ه لمق يع 

  .لالستثالقصنلديق  مالئحةةص قلت سق  لمنقع ة قًل  لألج  مصيرة

صنلديق أسقل  

 لمنقع

ةلمصكقك لمحكق ية(  تقل قة  ع  ،لمصكقكه  أةقل   لمية ) ث   

لماعليير لمشر ية تانح  ل لال  قلئع خال   ترة أة  ترلت  ستقبلية  حعدة 

تصعقهل لمشركلت أة لمحكق لت أة لمايئلت لمعل ة أة لماؤسسلت لمعل ة، 

 .ةال يعخ     ذمه سنعلت لمعين

أدةلت لمعخ  

 لمثلبت

  ت ق  علقم قبح زيلدة  ع لمبلئع به لشترلهل لمذ  لمثان باث  سلعة بيع

 سلبق ة ع  ن دةن ةمعت سقلء  قطقع بابلغ أة لمثان  ن بنسبة  ليه،

    لمرلغب  ن بلمشرلء ة ع  لى بنلء ةمعت أة لمعلدية، لمارلبحة ةه 

 .لماصر ية لمارلبحة ةه   ؤسسة  لمية طريق  ن لمسلعة  لى لمحصق 

 لمارلبحة

 مرةض  ث   تقمعة إيرلديه تع قلت مال بأصق   ع ق ة  لمية أةقل 

 .ةغيرهل لمسيلقلت

لألةقل  لمالمية 

 لماع ق ة

 بلألصق 
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 ةقمة  لمية أة أص  آخر نلتج  ن ص قة أة برنل ج تققيق أة أ  ص قة  شلباة

ةمغرض هذل لمصنعة  تنحصر هذه لمانتللت  لى ص قلت أسقل  لمنقع 

  ة.لمارلبح لى سبي  لماثل  ال لمحصر ص قلت 

لمانتللت 

 لماايكلة

يتحا  لمصنعة   اقالت ةقسقم لمتعلة  لمنلتلة  ن ص قلت ة اليلت 

شرلء ةبيع لألةقل  لمالمية  سب لمعاقالت لمسلئعة    لألسقل  ةلمت  

 تع ع ملقسطلء ةلألسقل  لمالمية ةلملالت لمتنظياية.

 تكلميف لمتعل  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
22 

 
Capital Market Authority License No.   3 -08100,  Commercial Register 

No. 1010240489,  Head Office: 8162 King Fahad road - Olaya  Unit No. 

22 Riyadh 12313-3701 Kingdom of Saudi Arabia. 

 1010240489, سول  تللق  قم     08100  -37ترخيص هيئة سوق  لمال  قم   

 22 لمعليووول ة وووعة قم  - طريق لمالوووه  اوووع لم ر   8162لإلدلقة لمعووول وووة  

 .لماالكة لمعربية لمسعقدية 3701-12313لمريلض

 

 لمصنعة   لخص 

 

 لمصنعة   الة .لمسعقد  لمريل 

 دقجة لماخلطرة .لماخلطرلمى  تقسط  نخ ض 

 لماؤشر لالسترشلد  .نقطة أسلس 100شاقق +  3 ؤشر سليبقق 

تحقيق لمتقلزن بين لماحل ظة  لى قأس لمال  ةتحقيق  لئع إيللب  

 . ليه، بلإلضل ة لمى تق ير لمسيقمة ماالك لمق علت
 لمصنعة هعف 

 لمحع لألدنى مالشترلك .سعقد  قيل  5,000

 .سعقد  قيل  1,000
 لمحع لألدنى مالشترلك

 لإلضل  

 .سعقد  قيل  2,000
لمحع لألدنى ملابلغ 

 لماسترد

 أيلم لمتققي  .   لماالكة لمعربية لمسعقدية  ا  يقم ك 

 أيلم لمتعل   .لمسعقدية   لماالكة لمعربية   ا  يقم ك  ةهق تققي  يقم ك 

 .   لماالكة لمعربية لمسعقدية  ا  يقم ك 
أيلم مبق  طلبلت 

 لالشترلك ةلالستردلد

  ا  يقم ك     لمصنعة     ةلالستردلد لالشترلك يقب 

 .ظارل  شرة لمثلنية لمسل ة  نع أة مب  سعقد 

آخر  ق ع الستالم 

طلبلت لالشترلك 

 ةلالستردلد

 أتعلب لإلدلقة .لمصنعة  أصق  مياة صل   %  ن0.50
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 لميقم    لمعا  إم ل  مب  أمصى بحع لمق علت مالمك  تتلح

 .لمتققي  منقطة لمتلم  لمخل س
  لئعلت لالستردلد

 مياة صل    ن ٪ 0.50  ن  لتاعة لماصلقيف هذه تزيع من

 لمصنعة  أصق 

لمرسقم ةلماصلقيف 

 لألخرى

 صنعة  لالستثالق  (1

 لالستثالق لس  صنعة   ( أ

 .صنعة  لمبالد لماتنقع بلمريل  لمسعقد 

 

 شرةط ةأ كلم صنعة  لالستثالق  تلقيخ لصعلق ( ب

 .م 2021/ لقس /16هو لماقل ق  1442/شعبلن /03صعقت شرةط ةل كلم لمصنعة  بتلقيخ 

 تلقيخ  قل قة لمايئة  لى تأسيس صنعة  لالستثالق ةطرح ة علته  ( ج

هو لماقل ق  1442/شعبلن/ 02بتلقيخ صعقت  قل قة هيئة لمسق  لمالمية  لى طرح ة علت لمصنعة  

 . م  2021/ لقس/15

 

  عة صنعة  لالستثالق، ةتلقيخ لستحقلمه   ( د

 لم   تقح  طرةح   تععد لألصق  لستثالق  صنعة   لمبالد لماتنقع بلمريل  لمسعقد  هقصنعة  

  حعدة معا  لمصنعة  ةال تلقيخ الستحقل  لمصنعة .. ةمن يكقن هنلك  عة طر ل  ل ل

 

  الة صنعة  لالستثالق  ( ه

شترلكلت بأ   الة  لالتقب  ةتقّقم بال لستثالقلته ةة علته. ة الة لمصنعة  ه  لمريل  لمسعقد ، 

أخرى  ن لمعاالت لمعلماية لمرئيسة، ةيت  تحقيلال إمى  الة لمصنعة   لى أسلس سعر لمصرف  

 مبق  لالشترلك    ذمه لمتلقيخ. لمسلئع  نع 

 

 سيلسلت لالستثالق ة القسلته   (2

 لالهعلف لالستثالقية مصنعة  لالستثالق   ( أ

ةتحقيق  لئع إيللب   ليه،  قأس لمال  تحقيق لمتقلزن بين لماحل ظة  لى لمصنعة  إمى ياعف 

أدةلت أسقل  لمنقع ةلمعخ      ، تق ير لمسيقمة ماالك لمق علت  ن خال  لالستثالق بلإلضل ة لمى 

ملنة  لمثلبت بلإلضل ة إمى لمانتللت لماايكلة ةلألةقل  لمالمية لماع ق ة بأصق  ةلماللزة  ن مب  

 .معى  عير لمصنعة لمرملبة لمشر ية 
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 بشك  أسلس   نقع لألةقل  لمالمية لمت  سقف يستثار لمصنعة   يال   ( ب

   أصقمه مياة صل    ن يستاعف لمصنعة  لمحعةد لماقضحة    لملعة  أدنله  

 

أ  سيلسة متركيز لالستثالق    أةقل   لمية  عينة، أة    صنل ة أة  لاق ة  ن لمقطل لت، أة   ( ج

 بلع  عين أة  نطقة جغرل ية  عينة  

لمنقع   أسقل ص قلت سيستثار لمصنعة     أنقلع  تععدة  ن  ئلت لألصق  ةلمت  تشا    -

لماصعقة  ن جاة ذلت دقجة  لمانتللت لماايكلة  ةتتضان;  حليًل ةدةميًل لمثلبت لمعخ ةأدةلت 

  لملزء لماستثار     ضان صل   مياة أصق  لمصنعة  %  ن 10لستثالقية ةبحع أمصى 

بال يتقل ق  ع  ةلألةقل  لمالمية لماع ق ة بأصق   ،  لماتقل قة  ع لمشريعةص قلت أسقل  لمنقع  

 لماعينة مصنعة  لالستثالق. ملنة لمرملبة لمشر ية لماعليير لمشر ية لماللزة  ن مب  

 

يحق ماعير لمصنعة  لالستثالق    أية ةقمة  لمية  صعقة  ن مب   عير لمصنعة  أة  ن أ   ن   -

سيكقن هنلك   يث   – لماطرة ة طر ل  ل ل ةلمارخصة  ن لمايئة لمعل ة تلبعيه بال  يال لمصنلديق 

 ع  ل يتقل ق    –  قسقم لدلقة   رةضة  نع لالستثالق    صنلديق  عير لمصنعة  لة أ   ن تلبعيه

 رخصة  ن هيئة لمسق  لمالمية أة  ن  تكقن  لى أن  ع لسترلتيليلت لالستثالق    لمصنعة  

ال يتعلقض  ع  تطلبلت الئحة صنلديق لالستثالق ةلملقلئح لمتن يذية ذلت  جالت ذلت لمعالمة ةبال  

 لمعالمة.

 

ملنة  لمعخ  لمثلبت لماللزة  ن مب  أدةلت  يستثار لمصنعة  أ قلمه    لألدةلت لمالمية    -

لمصلدقة  ذلت لمعقجة لالستثالقية . شركة لمبالد مالستثالق "لمبالد لمالمية"   لمرملبة لمشر ية 

 ع  ة تقل قة ( شبه  كق ية، شركلت  عقجة / غير  عقجة كق ية، سيلدية، )  ختل ة  ن جالت

 لمحع لأل لى  لمحع لألدنى   ئلت لألصق  

 %80 %60 ص قلت أسقل  لمنقع لماتقل قة  ع لمشريعة 

 %40 %20 أدةلت لمعخ  لمثلبت 

 %20 %0 ذلت لسترلتيلية  شلباة  لمصنلديق لالستثالقيةة علت 

 %10 %0   لمعقجة لالستثالقية  تصنيف  دةن  لمثلبت لمعخ  أدةلت
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ةلمعل لة    لماالكة لمعربية لمسعقدية ةدة  لمخليج لمعرب  بال  يال  ملنة لمرملبة لمشر ية     عليير

 . مياة أصق  لمصنعة صل   %  ن 40صكقك بنه لمبالد ةتلبعيه بال ال يزيع  ن 

 

   صكقك    أصق  لمصنعة  ن صل   مياة  %  10 يال يحق ملصنعة  أن يستثار بحع أمصى    -

( بحسب  B3آنع بققز ة )   ةستلنعقد ( بحسب ةكلمت   يتش  -B)بحع أدنى    تق   ن لمعقجة لالستثالقية

ةملحع  ن لماخلطرة     نل ية لمتصنيف لالئتالن  مإلصعلق أة لملاة لماصعقة.   ن  قديز ةكلمة 

 ن % 20يق   ن  لمصكقك لمت  تق   ن لمعقجة لالستثالقية سقف يستثار لمصنعة   ل ال

 .   لمصكقك لمسيلدية لمسعقدية مياة أصق  لمصنعة  صل  

 

يكقن لمحع لألدنى ملتصنيف   لالستثالقية لمعقجة  تصنيف دةن  لمثلبت لمعخ  أدةلت بلستثنلء  -

حسب  ةبلمنسب لماحعدة    لملعة  أ اله بستثالقلت لمصنعة  ةلألطرلف لمنظيرة اللالئتالن  

( بحسب ةكلمة Baa3) ل تحعده ةكلالت لمتصنيف لالئتالن  لمعةمية ةلماصن ة بحع أدنى كلمتلم    

  .( بحسب ةكلمت  ستلنعقد آنع بققز ة يتش ملتصنيف لالئتالن -BBB قديز، ة )

 

،     ذمه أدةلت لمعخ  لمثلبت بال ة    ل   عم ةجقد تصنيف لئتالن  الستثالقلت لمصنعة   -

لماصعقة ذلت   لملاة  كلنت  إذل بحيث  لمٌاصعقة مللاة  لالئتالن   لمتصنيف   لى  لال تالد   سيت 

 ن  %  10تصنيف لإلصعلق  لى لنه ذة دقجة لستثالقية  لى لن ال يتللةز ل      يت لستثالقية    دقجة

ذلت دقجة  بال ألدةلت لمعخ  لمثلبت  لماساقحلمحعةد  ضانمياة أصق  لمصنعة   صل  

 لستثالقية. 

 

 %  ن أدةلت10 ن ضان    تكقن كلنت لملاة لماصعقة ذلت دقجة غير لستثالقية لة غير  صن ة    ةإذل -

 . لمثلبت  ل دةن لمعقجة لالستثالقية لمعخ 

 

بال ه  لمريل  لمسعقد  أة لمعةالق    لماستثار  لألصق     ئلت   بال  تققم   لمت   لمعالة   تكقن   أن  لبي -

 . لأل ريك لأل ريك  أة أ   الة  رتبطة بلمعةالق 

 

 أسقل  لألةقل  لمالمية لمت  يحتا  أن يشتر  ةيبيع لمصنعة   يال لستثالقلته    ( د

 بحسب  ل يرله  نلسبل. سقف يستثار لمصنعة  أصقمه    لألسقل  لماحلية ةلمعةمية
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ةلألسلميب ةلألدةلت لمت  ياكن ماعير لمصنعة  لستخعل ال بغرض لتخلذ  أنقلع لماعل الت  ( ه

 مرلقلته لالستثالقية مصنعة  لالستثالق  

لمعخ  لمثلبت دةن تصنيف    ةأدةلت   أدةلت لمعخ  لمثلبت ة  ص قلت أسقل  لمنقع لماتقل قة  ع لمشريعة

 ستقى لمسيقمة ةتقجاال    لى  لالستثالقية يعتاع  عير لمصنعة     مرلقلته   لمعقجة لالستثالقية

  لالمتصلد  لم لئعة ةلمت  تتغير  سب ظرةف لمسق  ةيققم بعقلسة لنعكلسال  لى  ععالت  ة تلبعة

لمنقع بص ة دةقية  أسقل      مالستثالقلمعلما  ةلماحل . ةيققم كذمه بتقيي  لم رص لماتل ة 

 . لمقرلق لمانلسب    لمقمت لمانلسب التخلذ

 

يختلق  عير لمصنعة  لمصنلديق لمت  يستثار     ة علت لمصنلديق لالستثالقية ذلت لسترلتيلية  شلباة

، ة ستقى لماخلطر، ةلمعلئع  لمعقجة لالستثالقية بال بنلء  لى  عليير تشا   لم حص لمكا ، ةتقيي  

 رصًل  لى تخ يض لماخلطر سيستثار لمصنعة   ع    ر ية.لماتقمع ةلمتزلم لالستثالقلت بلماعليير لمش

شركلت/أطرلف نظيرة تتاتع بساعة جيعة ةذلت  ركز  لم  سلي   ستخع ل لسترلتيليلت إدلقة لمنقع  

ألةقل   لمية أة أطرلف نظيرة ذلت دقجة   تتعرض لال بأن بعض هذه لمصنلديق  ةتنقيع لالستثالقلت

 .غير لستثالقية

 

يستثار لمصنعة     أةقل   لمية أصعقهل  عير لمصنعة  أة أ   ن تلبعيه ة قل ألهعلف   مع

ة يال يخص لستثالقلت لمصنعة     صنلديق لخرى ) علقة  ن مب   عير لمصنعة  ن سه    لمصنعة .

سقف يققم   -  يل ه بتحلي  جايع لم رص لماتل ةمةبعع  -أة  عير صنعة  آخر(  إن  عير لمصنعة  

 ملصنعة . لماع ق ةبلختيلق لمصنعة  لمانلسب  ن نل ية لمعقلئع لمارجقة  قلقنة بلمرسقم 

 

 أنقلع لألةقل  لمالمية لمت  ال ياكن إدقلجال ضان لستثالقلت لمصنعة    ( و

لمت  ت  ذكرهل    شرةط ةأ كلم  من يققم  عير لمصنعة  بلالستثالق    أ  أةقل   لمية غير 

 لمصنعة  ة ذكرة لماعلق لت.

 

أ  ميع آخر  لى نقع )أنقلع( لالةقل  لمالمية أة لألصق  لألخرى لمت  ياكن ملصنعة  لالستثالق   ( ز

  يال  

لمصنعة    إذل كلن  لال صنعة  لستثالق آخر    من يستثار  عير لمصنعة  أصق  ةأ قل  لمصنعة  

  لماالكة  لم خلقج  يئة أة صنعة  لستثالقالم  ى مع  سلاًل صق  صنعةمًل  ل ًل لأللمذ  ُتستثار  يه 

.  لمايئةتطبقال متله لمت    الثله ة تطلبلت تنظياية  ير هيئة قملبية تطبق  علي إلشرلف  يخضع 

لمتنظياية  الثلة     تله لماعليير ةلماتطلبلت  كلنتتققي   ل إذل  لماحضمتقعيرهل  ةملايئة ة قلً 
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من يستثار  عير لمصنعة     أ  أةقل   لمية ال تتقل ق  ع  عليير    لمايئة.تطبقال    لمت   متله  لألم 

لماعينة ملصنعة ، ةيلتزم  عير لمصنعة  بقيقد لالستثالق لمقلقدة    الئحة  ملنة لمرملبة لمشر ية 

 صنلديق لالستثالق.  

 

ياكن  يه لستثالق أصق  لمصنعة     ة علت صنعة  أة صنلديق لستثالق يعيرهل   لمحع لمذ  ( ح

ملصنعة  لالستثالق    أ  صنعة  لستثالق  آخر   يحق : آخرةنذمه لماعير أة  عيرة صنلديق 

 للز  ن ملنة لمرملبة لمشر ية يتقل ق  ع لألهعلف لالستثالقية ملصنعة ، سقلء كلن  علق  ن  

 ن الئحة   48مب   عير لمصنعة  أة  عيرةن آخرةن بال يتقل ق  ع ميقد لالستثالق    لمالدة 

 لالستثالق. صنلديق 

 

يحق ملصنعة  لمحصق   لى تاقي        لمحصق   لى لمتاقي صال يلت صنعة  لالستثالق  (ط

%  ن صل   مياة أصق  لمصنعة  كحع أمصى    لمحلالت لمضرةقية ةة ق  عليير  10بقعق 

ةيلب أال تزيع  عة هذل لمتاقي   ن سنة. ةال يلقز ماعير لمصنعة  قهن   لمشر ية،ملنة لمرملبة 

 أصق  لمصنعة . 

 

 %  ن صل   مياة أصق  لمصنعة .25 ع طرف نظير هق لمحع لأل لى ملتعل    ع أ    (ي

 

ستكقن مرلقلت لالستثالق لم  يتخذهل  عير لمصنعة   نسلاة  ع  القسلت لالستثالق لمت    ( ك

تحقق لألهعلف لالستثالقية لماحعدة ملصنعة  ةلماذكققة    شرةط ةل كلم لمصنعة  ة ذكرة 

ةيشا  ذمه بذ   عير لمصنعة  ك   ل    ةسعه  لماعلق لت ةلماستنعلت لألخرى ذلت لمعالمة  

ملتأكع  ن  عم تحا  لمصنعة  أ   خلطرة لستثالقية غير ضرةقية تتعلق بأهعل ه لالستثالقية  

 ةتقزيع لماخلطر بشك   ذق ة كي   ع  عم لإلخال  بأهعلف لالستثالق ةسيلسلته لماذكققة.

 

  100اقق بين لمبنقك لمسعقدية + ش 3لماؤشر لالسترشلد  ةطريقة ل تسلبه   ؤشر سليبقق  ( ل

 . نقطة أسلس

 

 .  ال ينطبقلمتعل    ع أسقل  لماشتقلت لمالمية (م

 

 .أ  ل  لءلت  قل ق  ليال  ن هيئة لمسق  لمالمية بشأن أ  ميقد أة  عةد  لى لالستثالقال يقجع   (ن
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 لماخلطر لمرئيسة مالستثالق    لمصنعة   (3

لالستثالق    لألةقل  لمالمية ينطق   لى  خلطر  تنق ة ةأن  يلب  لى لماستثار أن يعل  بأن  -

صنعة  لالستثالق مع يتعرض متقلبلت  رت عة بسبب تكقين لستثالقلته. ة لى لماشترك أخذ  

ذمه بعين لال تبلق ةأن يكقن  لى  عر ه تل ه بلايع لمشرةط ةلأل كلم ة ذكرة لماعلق لت لمخلصة  

   لمصنعة . بلمصنعة   نع لمقيلم بلالستثالق   

إن لألدلء لمسلبق مصنعة  لالستثالق أة لألدلء لمسلبق ملاؤشر لالسترشلد  ال يعع  ؤشرل  لى   -

 أدلء لمصنعة     لماستقب . 

إن لمصنعة  ال يضان مالمك  لمق علت أن أدلءه لماطلق أة أدلءه  قلقنة بلماؤشر لالسترشلد    -

 سقف يتكرق أة يكقن  الثاًل مألدلء لمسلبق. 

 لالستثالق    صنعة  لالستثالق ال يعع ليعل ل معى أ  بنه. إن   -

  يعتبر   مخسلقة جزء أة كل   قأس  لما  لماستثار    لمصنعة .  ن  لمك  لمق علت  عرضين إ  -

  ستحعث  زيلدة  بأن  لمتأكيع   عير لمصنعة   ستطيع ي  ةال  خلطر لما  لمى  تقسط   نخ ض  لمصنعة  

 لمصنعة         لالستثالقلت   مياة      

 

تلميًل ملئاة بلماخلطر لمرئيسة لماحتالة لمارتبطة بلالستثالق    صنعة  لالستثالق، ةلماخلطر  

 لماعرض مال ةأ  ظرةف  ن لماحتا  أن تقثر    صل   مياة أصق  لمصنعة  ة لئعلته 

 

لمذ  يانح لماصعقين  ق لستع لء   لالستع لء  مع تحا  بعض لمصكقك خيلق لالستع لء خلطر 

إذ مع    لالستثالقلمصكقك مب  تلقيخ لستحقلمال. ةمع ينتج  ن ذمه تعرض لمصنعة  إمى  خلطر إ لدة  

 .يلع لمصنعة  صكقك لستثالقية  الثلة    لمع ع ال

 

يعية  لمظقلهر لمطب ةلم يضلنلت ةغيرهل  ن لأل لصير، لمزالز    إن لمبرلكين،  خلطر لمكقلقث لمطبيعية 

بشك  سلب   لى أدلء كل ة   ةتؤثر ياكن لمسيطرة  ليال،  الكبير ملااتلكلت  لمت  مع تسبب د لق 

 ال سيأثر سلبل  لى لستثالقلت    أدلء لمصنعة   ةبلمتلم  تؤثر  لى   ةلالستثالقية   لالمتصلدية لمقطل لت  

 .لمصنعة  ةسعر لمق عة

 

  لمالمية لألدةلت  ه  لماخلطر لمنلتلة  ن تقلب مياة  ة ععالت لمتضخ   لسعلق لم لئعة تقلبلت  خلطر 

لمالمية ياكن أن تتأثر   لألةقل ، ةمذل  إن مياة أة  ستقيلت لمتضخ  ملتغيير    أسعلق لم لئعة نتيلة

   ال يؤثر سلبل  لى لستثالقلت لمصنعة ة ستقيلت لمتضخ  أسعلق لم لئعة  بشك  سلب  بتقلبلت 
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لماتغيرة مالنخ لض نتيلة لنخ لض  لمعةقية  كذمه معد تعرض  قلئع أدلةت لمعخ  لمثلبت    .لمق عةةسعر  

 . ةسعر لمق عة   ال يؤثر سلبل  لى لستثالقلت لمصنعة  أسعلق لم لئعة

 

لمالمية إمى   لألةقل مع يؤد  تعليق لمتعلة     لمسق  كك  أة  لاق ة  ن    خلطر تعليق لمتعلة  

لمنلتج  ن  عم لماقعقة  لى لمبيع أة لمشرلء،  ال   لالستثالقية عد  ن لم رص    ةضيلع   خلطر  عم تق ر

 .ةسعر لمق عة لستثالقلت لمصنعة يؤثر سلبل  لى 

 

  ملاخلطر لماايكلة    لمانتللت  لالستثالقلت  تخضع  لماايكلة  لماخلطر لماترتبة  لى لمانتللت 

لمت  تتعلق بععم ة لء لملالت لماصعقة بلمتزل لتال لمتعلمعية  ع لمطرف لماتعلمع  عه ة ق    لالئتالنية

 ال مع يؤد     لألسقل  نصلت  خلقج    لألغلب تت        لالستثالقلت لمشرةط لمات ق  ليال، كال أن هذه  

صعقبة بيعال بلمكل    ال تزيع  ن  خلطر لمسيقمة. كذمه يتعرض  مصعقبة بيعال بأسعلق  نلسبة أة ب 

 ن مب  لماصعق  ال مع   مالستثالقلت لمابكر  لالستردلد  ماخلطر لماايكلة لماستثار    لمانتللت 

لة ينتج  نه  قلئع أم . مع تكقن هذه لمانتللت     الئ     تقميت غير    لالستثالق   إل لدة يلعله يتعرض  

ثر سلبل  لى  ؤ ال سي .لم لئعة لمصرف ةأسعلق ل يلعال  رضة متقلبلت أسعلقغير  حلية  ا بعاالت

 .لستثالقلت لمصنعة  ةسعر لمق عة

 

تنعقج  خلطر لالستثالق    لألدةلت لماع ق ة      خلطر لالستثالق    لألدةلت لماع ق ة بأصق  

لستثالقلت   سلبل  لىةلماخلطر لالئتالنية،  ال يؤثر  بأصق  كاخلطر لمسيقمة ةأسعلق لمعاالت 

 . علت لمصنعة سعر ةلمصنعة  ةأدلئه ة لى  لمك  ة

 

تنعقج  خلطر لالستثالق    لألدةلت     أدةلت أم   ن لمعقجة لالستثالقية     خلطر لالستثالق 

لماصن ة أم   ن لمعقجة لالستثالقية كاخلطر لمسيقمة ةأسعلق لمعاالت ةلماخلطر لالئتالنية،  لى  

لمتخلف  نل ية معيال  خلطر أ لى  ن  يث أم   ن لمعقجة لالستثالقية ليضل، لة لألدةلت غير لماصن ة 

،  بسبب  عم لميقين لماحيط بلألدلء لمالم  ملُاصعقلدًل  تقلًبل  هلياكن أن تظار أسعلق أة  ن لمسعلد

 .   ال يؤثر سلبل  لى لستثالقلت لمصنعة  ةأدلئه ة لى  لمك  ة علت لمصنعة 

 

     بلالستثالق   يتحا   لمكق لمق علت لماخلطر لماتعلقة  خلطر لالستثالق    أدةلت غير  صن ة 

أدةلت لمعخ  لمثلبت غير لماصن ة لئتالنيل ةلمت  يستثار  يال لمصنعة  بنلء  لى لمبحث ةلمتحلي ،  

  لمثلبت أةلمذ  يققم به  عير لمصنعة .  يث أن أ  ضعف    لمقضع لمالم  ماصعق  أدةلت لمعخ   
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سعلق  يؤد  إمى خ ض مياة صل   مياة أصق  لمصنعة   ال يؤثر سلبل  لى ألمتحلي  لمخلطئ 

 .لمق علت

 

    ل  لمترلض لمصنعة  مغرض لالستثالق مع يتأخر لمصنعة   ن سعلد لمابلمغ     خلطر لالمترلض

لماقترضة    لمقمت لماحعد ألسبلب خلقجة  ن إقلدة  عير لمصنعة ،  ال مع يترتب  لى هذل لمتأخير  

 ال مع يؤثر  لى   عة لمصن قسقم تأخير لمسعلد أة أن يضطر  عير لمصنعة  مبيع بعض لستثالقلت 

 أصق  لمصنعة  ةلمذ  سينعكس سلبل  لى أسعلق لمق علت.

 خلطر لمتغيير    لألةضلع لمالمية مألطرلف لماتعلمع  عال نتيلة    خلطر لالئتالن ةلمطرف لمنظير  

متغيرلت    لإلدلقة أة لمطلب أة لمانتللت ةلمخع لت  ال مع يؤد  إمى  عم ة لئال بلالمتزل لت أة  

 لمعققد لمات ق  ليال، ةبلمتلم  إمى لنخ لض    أسعلق لمق علت.

 

ن تتعرض لمصنلديق لألخرى لمت  مع يستاعف   ن لمااكن أ  خلطر لالستثالق    صنلديق أخرى  

لمصنعة  لالستثالق بال إمى  خلطر  الثلة متله لمقلقدة    هذه لم قرة أة أشع خطققة بنلًء  لى  

 طبيعتال ةلمذ  يؤثر سلبل  لى أدلء لمصنعة  ةسعر لمق عة.

 

المية لمنلتلة  ن  مع يعيع لمصنعة  لستثالق بعض لألقبلح لماقز ة ةلمرأس  خلطر إ لدة لالستثالق  

لستثالقلت لمصنعة ، ة ليه  إن  بلمغ لألقبلح مع ال يت  لستثالقهل بلألسعلق لمت  ت  شرلء لألصق   

 بال لبتعلًء، ةبلمتلم  لقت لع تكل ة لمشرلء مألص   ال يؤثر سلبل  لى سعر لمق عة

 

إمى لمتخلص  ن  مع يضطر  عير لمصنعة     لمشر ية  ع لماعليير لماخلطر لماتعلقة بلالمتزلم 

ملنة لمرملبة  لالستثالقلت أة لمعققد لمابر ة  ع بعض لالطرلف لمت  لستثار  عال     ل  مرقت 

معى  عير لمصنعة  أن هذه لالستثالقلت م  تعع تتقل ر  يال لمضقلبط لمت  باقجبال أجلزت  لمشر ية 

 .لستثالقلت لمصنعة  ةسعر لمق عةثر سلبل  لى ؤ ال سي لالستثالق  يالملنة لمرملبة لمشر ية 

 

يتحا  لمصنعة   خلطر تذبذب سعر لمصرف الستثالقلته لمت  تت  بعالة غير    خلطر سعر لمصرف  

  لمريل  لمسعقد ،      ل  لنخ لض سعر لمصرف،  إن أصق  لمصنعة  سقف يكقن  رضة ملخسلقة 

 .ثر سلبل  لى لستثالقلت لمصنعة  ةسعر لمق عةؤ ال سي

 

ةلمصكقك ة ل    ص قلت أسقل  لمنقعتتأثر لمعقلئع  لى    لمعلئع  لى لالستثالق ة خلطر لمسق    خلطر  

    كااال بلمعلئع )هل ش لمربح( ةلمذ  يكقن مريبًل  ن أسعلق لم لئعة.  كلال لنخ ضت أسعلق لم لئعة  
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ق  يال  سقف تنخ ض تبعل مذمه هقل ش لمربح بص قلت لمارلبحة لمت  ينق   عير لمصنعة  لالستثال

  ستقبال.  ال سقف يؤثر سلبل  لى سعر ة عة لمصنعة . 

 

إن مياة أصق  لمصنعة  ياكن أن تتأثر بعقل    ختل ة،    بأ علث  عينة  بلمتقنية أة  لماخلطر لماتعلقة  

بلمتشريعلت ةلألنظاة لة  بلمتقنيلت لماستعالة أة  نال  قل   سيلسية ةلمتصلدية ة قل   تتعلق 

شرل ية ةلمتنظياية ةلمرملبية، كال مع تتأثر بلمتغيرلت    سيلسة لمحكق ة ةنظلم  تتعلق بلمسلطلت لال

 . ال سقف يؤثر سلبل  لى سعر ة عة لمصنعة  لمضرلئب.

تتاث  بحلالت  عم لالستقرلق لمسيلس  أة صعةق تشريعلت أة مقلنين  لماخلطر لمسيلسية ةلمقلنقنية   

  قلنين لمحلمية  ال يؤثر سلبل  لى لستثالقلت لمصنعة  جعيعة أة إ علث تغييرلت    لمتشريعلت أة لمق

 .ة عة لمصنعة  سعر لى ة

 

مع يؤد  لالستثالق    لمصنعة  لمى تحا  ضرلئب  عينة    خلطر ضريبة لمقياة لماضل ة ةلمزكلة 

ت رضال لمسلطلت ذلت لمصال ية  ث  ضريبة لمقياة لماضل ة  لى سبي  لماثل  ال لمحصر، بعضال  

مع ينطبق  لى لمصنعة  ةلستثالقلته ةلمبعض لالخر مع ينطبق  لى لماستثار. إذل ت  خص  لمزكلة  

 ض أصق  لمصنعة   ال سقف يؤثر سلبل  لى سعر  أة  رض ضريبة  لى لمصنعة   سقف تنخ 

 ة عة لمصنعة . 

 

    لمة لنخ لض لمتصنيف لالئتالن  ماصعق أ  ةقمة  لمية    خلطر لنخ لض لمتصنيف لالئتالن   

يالكال لمصنعة ،  إن  عير لمصنعة  مع يضطر ملتخلص  نال،  ال يعرض تله لمققمة لمالمية متقلبلت  

 سلبل  لى سعر لمق عة. لدة ةبلمتلم  يؤثر ذمه 

 

مع تنشأ  لالت تتضلقب  يال  صلمح  عير لمصنعة  أة لألطرلف ذلت لمعالمة     خلطر تضلقب لماصلمح  

 لى  لمعالمة   ع  صلمح لماشتركين    لمصنعة   ال يحع  ن معقة  عير لمصنعة  أة لألطرلف ذلت  

 بشك   قضق    ال يؤثر سلبل  لى لمصنعة .  أدلء  ال ا

 

ه  لماخلطر لمنلجاة  ن تركز لستثالقلت لمصنعة      ئلت أصق   عينة    خلطر تركز لالستثالقلت  

تحعدهل طبيعة ةلهعلف لمصنعة  أة لماؤشر لالسترشلد . ة    ل  تأثر هذه لم ئة بظرةف  عينة  

 ال سقف يؤثر سلبل  لى سعر   تؤد  لمى لنخ لض لمعقلئع،  إن  قلئع لمصنعة  سقف تتأثر سلبل. 

 .ة عة لمصنعة 
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يعتاع نللح لستثالق أصق  لمصنعة  بعقجة كبيرة  لى    لال تالد  لى  قظ    عير لمصنعة   خلطر  

 القلت ةخبرلت لماقظ ين لماانيين لمعل لين معى  عير لمصنعة ، ةبلمتلم  تتأثر  قلئع لمصنعة  

 . ال سقف يؤثر سلبل  لى سعر ة عة لمصنعة  سلبل نتيلة متغير لمقلئاين  لى إدلقة لمصنعة 

 

يكقن أ ين لمح ظ  عرضل القتكلب لالخطلء أة لمتأخر  نع     خلطر لمتسقيلت لمت  يققم بال ل ين لمح ظ  

لجرلءه معاليلت تسقيلت لمصنعة   ال مع يزيع  ن نسبة لمسيقمة    لمصنعة  م ترة ةجيزة ةلمذ   

 . ال سقف يؤثر سلبل  لى سعر ة عة لمصنعة  يسبب لنخ لض     قلئع لمصنعة 

 صعقبة   ن يزيع مع  ال  تعنية لم ترلت بعض    لالستثالقية لمسيقمة تكقن مع :مسيقمة ل   خلطر 

 لمسقمية  لألسعلق  لى سلبلً  تؤثر  مع لمسق  لمانخ ضة  سيقمة  أن كال  .لمصنعة   لستثالقلت تسيي 

يتعرض   ةمع ..لمسيقمة  ن  تطلبلته متلبية لستثالقلته بعض بيع  لى ةمعقته لمصنعة  الستثالقلت

     صعقبة  لمصنعة   عير يقلجه مع مذمه ةنتيلة  لالستردلد،  طلبلت  كثرة نتيلة  ملخسلئر لمصنعة 

 ةلماتعلةمة  خلص طرح باقجب لمصلدقة لمالمية صغير، ةلألةقل  بحل   لماصعقة لمالمية لألةقل   تسيي 

 . ال سقف يؤثر سلبل  لى سعر ة عة لمصنعة  لمتعلة  بققصة خلقج

 

  علق لت  ل ة  (4

 لم ئة لماستاع ة مالستثالق باذل لمصنعة    ( أ 

ةتحقيق  لئع إيللب   قأس لمال  لماحل ظة  لى يستاعف لمصنعة  لماستثارين لمرلغبين    

 .ةلمحصق   لى لمسيقمة ليه 

 

 سيلسة تقزيع لألقبلح   ( ب 

 .ال يققم لمصنعة  بتقزيع أ  أقبلح دةقية  لى  لمك  لمق علت

 

 لألدلء لمسلبق ملصنعة    ( ج 

ال يقجع أدلء سلبق ملصنعة   يث أنه ت  إنشلؤه  عيثل. ةسيققم  عير لمصنعة  بنشر تقلقير أدلء  

لمصنعة     نالية لمسنة لمالمية لألةمى ملصنعة ،  لال بأن تقلقير لمصنعة  ستكقن  تل ة  

 الطالع لملايع  ن خال  لماقمع لالمكترةن  ماعير لمصنعة .

 

 لمق علت    لمك بحقق  ملئاة   ( د 

لإلشعلق بأ  تغيير    شرةط ةأ كلم لمصنعة  ة ذكرة لماعلق لت مب  سريلنه ة قل منقع لمتغيير   -

 ةلماعة لماحعدة    الئحة صنلديق لالستثالق. 
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سنقية لماقجزة  لمحصق   لى لمتقلقير لمسنقية )بال    ذمه لمققلئ  لمالمية لمارلجعة( ةلمتقلقير لم  -

 (  ن الئحة صنلديق لالستثالق. 71، كال نصت لمالدة )ةلمتقلقير لألةمية

 

أ   قق  أخرى مالمك  لمق علت تقرهل لألنظاة ةلملقلئح لمتن يذية  أة  لجتالع  معقع  لمع قة  ق -

كة لمعربية  ةلمتعل ي  لمصلدقة  ن  للس هيئة لمسق  لمالمية ةلمتعليالت لمسلقية بلماال

بلمق علت لمت  يالكال    لمصنعة ، بال       لماتعلقةحقق   لم  القسة    .لمعالمةلمسعقدية ذلت  

 .لمق علت لمحصر، لمتصقيت    لجتالع  لمك  ال  لماثل ذمه،  لى سبي  

 

  سؤةميلت  لمه لمق علت   ( ه 

يكقن  لمه لمق علت ال  يال  عل خسلقة  لمه لمق علت الستثالقه    لمصنعة  أة جزء  نه، 

    ل   عم ميلم  لمك  لمق علت بتزةيع  عير لمصنعة    سؤةال  ن ديقن ةلمتزل لت لمصنعة .  

ة لالمكترةن  ةبيلنلت لالتصل  لألخرى لمصحيحة، بال  يال لإلشعلقلت  أبلمعنقلن لمبريع  ة/

ت لمحسلب لماتعلقة بلشترلكا   باقجب هذل  إنه يقل ق  لمكقل لمق علت  لى تلنيب  ةكشق ل

 عير لمصنعة  ةإ  لئه  ن أ   سؤةمية ةيتنلز   ن جايع  ققمه ةل   طلمبلت  ن  عير  

لمصنعة  نلشئة بشك   بلشر أة غير  بلشر  ن  عم تزةيع  لمه لمق علت بكشف لمحسلب  

ى تتعلق بلالشترلكلت أة تله لمت  تنشأ  ن  عم معقة  لمك   ةلإلشعلقلت أة أ   علق لت لخر

لمق علت  لى لمرد أة لمتأكع  ن صحة لماعلق لت أة تصحيح أية أخطلء  ز ق ة    كشف لمحسلب  

 أة لإلشعلقلت أة أية  علق لت أخرى. 

 

بيلن بلمحلالت لمت  تستقجب إنالء صنعة  لالستثالق ةلإلجرلءلت لمخلصة بلإلنالء، ةذمه   ( و 

 اقجب أ كلم الئحة صنلديق لالستثالق  ب

إذل قغب  عير لمصنعة     إنالء لمصنعة ،  سقف يققم بإشعلق هيئة لمسق  لمالمية ة لمك    -

يق ل  ن لمتلقيخ لماز ع إلنالء لمصنعة   يه  ع بيلن   21لمق علت كتلبيل برغبته    ذمه مب  

   ة ذكرة لماعلق لت.لألسبلب لمعل ية مذمه، دةن لإلخال  بشرةط ةل كلم لمصنعة

 

سيققم  عير لمصنعة  بلمبعء    إجرلءلت تص ية لمصنعة   قق لنتالئه، ةذمه دةن لإلخال    -

بشرةط ةل كلم لمصنعة  ة ذكرة لماعلق لت  ع لمتأكع  ن لالمتزلم بلأل كلم ذلت لمعالمة  ن نظلم  

 لمسق  لمالمية ةالئحة صنلديق لالستثالق ةلملقلئح لمتن يذية.
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 عير لمصنعة  بلإل الن     قمعه لإلمكترةن  ةلماقمع لإلمكترةن  ملسق   ن لنتالء  سيققم  -

  عة لمصنعة  لمعلم ةتص يته.

 

 إمرلق بقجقد آمية دلخلية متققي  لماخلطر لماتعلقة بأصق  لمصنعة     ( ز 

تعتاع  مية دلخلية متققي  لماخلطر لماتعلقة بأصق  لمصنعة .  يث آ يقر  عير لمصنعة  بقجقد 

هذه لآلمية  لى أن يققم  عير لمصنعة  بتقيي   ؤشرلت جايع  ؤشرلت لماخلطر لمقلقدة     

 (  ن  ذكرة لماعلق لت بشك  دةق . 3لم قرة )

 

  قلب  لمخع لت ةلمعاقالت  (5

  :لال صلح  ن جايع أنقلع لماع ق لت  ن أصق  لمصنعة  (أ

 له ةه  كلمتلم   سقف يتحا  لمصنعة  جايع لمرسقم ةلماع ق لت لماذكققة أدن

 

%  ن صل   مياة أصق   0.50  يتقلضى  عير لمصنعة  قسقم إدلقة سنقية تبلغ قسقم لإلدلقة 

لمصنعة  تحسب    ك  يقم تققي  ةتخص  شاريًل. تخضع أتعلب لإلدلقة مضريبة لمقياة لماضل ة،  

ةيت  تحايلال بشك   ن ص  ة قل ملقي  لمانصقص  ليال    نظلم ضريبة لمقياة لماضل ة ةالئحته  

 لمتن يذية.  

 

 ن صل   مياة أصق   % 0.050يتقلضى أ ين لمح ظ أتعلب   ظ سنقية تبلغ قسقم لمح ظ  

  %0.03مألةقل  لمالمية لماعقجة ةلمغير لماعقجة ةة علت صنلديق لالستثالق. بينال يتقلضى  لمصنعة   

لمح ظ ةبحع أدنى    لماايكلة تحتأسقل  لمنقع ةلمانتللت    لمصنعة  مص قلت ن صل   مياة أصق   

 قيل  شاريًل، تحسب    ك  يقم تققي  ةتخص  بشك  شار .  5,000

 

أصق  لمصنعة  ةيت   سلبال    مياة  % سنقيل  ن صل   0.08  تبلغ     خع لت لمصنعة  لإلدلقية قسقم  

  ع ك  يقم تققي  بشك  ترلكا  خال  لمسنة ةتخص  ةتع ع بشك  شار . 

 

 قيل  سنقيًل تحسب ك  يقم تققي  ةتخص  شاريًل.  25,000  لماحلسب لمقلنقن قسقم  

 

  كل آت أ ضلء  للس لإلدلقة لماستقلين   

  أمصى كحع سنقيل   قيل    40,000 بو  تقعق   قطق ة  كل أة لماستقلين لإلدلقة  للس أ ضلء يتقلضى 

  لمصنلديق ملايع  لمسنة  خال   ضرهل  لمت  لالجتال لت جايع   ن (  ستق   ضق مك  قيل   20,000)
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  لمصنلديق  جايع  لى  بلمتسلة    قساة "   لمالمية  لمبالد " شركة لمبالد مالستثالق مب    ن لماعلقة

  ةل عة  رة ةتع ع ةتخص   ترلكا   بشك   تققي  يقم  ك      تحسب  لمعقلقية،  لمصنلديق  بلستثنلء

 .لمسنة   

قيل  مايئة لمسق  لمالمية ةتحسب    ك  يقم تققي  بشك    7,500د ع  بلغ ةمعقه  قسقم قملبية  

 لمسنة. نالية ترلكا  ةتخص  ةتع ع  رة ةل عة    

 

قيل  سعقد  سنقيل مصلمح شركة لمسق  لمالمية "تعلة " مقلء    5,000د ع  بلغ    قسقم لمنشر )تعلة (  

نشر لماعلق لت  لى  قمع تعلة  ةتحسب    ك  يقم تققي  بشك  ترلكا  ةتخص  ةتع ع  رة  

 لمسنة. نالية ةل عة    

 

ل كلنت  سقف يتحا  لمصنعة  كل ة لماصلقيف لماتعلقة بعاليلت لمشرلء أة لمبيع إذ   صلقيف لمتعل    

ضان لستثالقلت لمصنعة ، ةسيت  لإل صلح  ن إجالم  مياتال ك  قبع    لمتقرير لمربع   

 ملصنعة .

 

      ل  ةجقد  صلقيف تاقي  ملصنعة  سقف تكقن بحسب أسعلق لمتاقي    صلقيف لمتاقي  

 لمسلئع.

 

اقح بال  ماعير لمصنعة  لمحق    تحاي  لمصنعة  أ  قسقم أة  صلقيف أخرى  س  صلقيف أخرى  

ةه   لى سبي  لماثل  قسقم لمطبل ة ةنشر لمتقلقير لمعةقية ةلجتالع  ةتخص  بشك  شار  نظل يًل 

ةمن يت  خص  إال     لمك  لمق علت ةقسقم لمتحقي   ل بين لمحسلبلت لمبنكية أة لالستثالقية ملصنعة 

   لمعة  لالخرى(   لى لمعاقالت )كضريبة لمقياة لماضل ة بلإلضل ة ملضرلئب  لماصلقيف لم علية 

 .شاريل لمصنعة  %  ن مياة صل   أصق  0.50أة لمرسقم إن ةجعت بال ال يتللةز 

 

جعة  يقضح جايع لمرسقم ةلماصلقيف،  ع كي ية  سلب  قلب  لمخع لت ةلمعاقالت      ( ب

 ةلألتعلب، ةةمت د عال  ن مب  لمصنعة   

 

 لمنسبة لما رةضة  نقع لمرس  
لمابلغ  

 لما رةض 
 طريقة لمحسلب 

تكرلق د ع  

 لمرس  

 قسقم لإلدلقة 
صل       % سنقيًل  ن 0.50

 مياة أصق  لمصنعة  
- 

تحسب ك  يقم  

تققي  بشك   

بشك   

 شار  
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ترلكا   ن  

صل   أصق   

لمصنعة  

ةتخص   

بشك  قبع  

 سنق  

 قسقم لمح ظ 

  أتعلب   ظ سنقية تبلغ 

 ن صل   مياة  % 0.050

  مألةقل  لمصنعة  أصق  

لمالمية لماعقجة ةلمغير  

لماعقجة ةة علت صنلديق  

لالستثالق. بينال يتقلضى  

 ن صل   مياة  % 0.03

مص قلت  أصق  لمصنعة  

أسقل  لمنقع ةلمانتللت  

مياة أصق     نلماايكلة 

 لمصنعة  تحت لمح ظ  

بحع أدنى  

5,000  

قيل   

 شاريلً 

تحسب ك  يقم  

  تققي  بشك 

رلكا   ن  ت

صل   أصق   

لمصنعة  

ةتخص   

 بشك  قبع  

بشك   

 شار  

قسقم خع لت  

 لمصنعة  لإلدلقية 

% سنقيًل  ن صل    0.08

 أصق  لمصنعة  مياة 
 

تحسب ك  يقم  

تققي  بشك   

ترلكا   ن  

صل   أصق   

لمصنعة  

ةتخص   

بشك  قبع  

 سنق  

بشك   

 شار  

   قسقم  

لماحلسب 

 لمقلنقن 

- 

25,000  

قيل   

 سنقيل

تحتسب    ك   

تققي   يقم 

  بشك 

ترلكا   

ةتخص   

 رتين     

 لمسنة
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 رتين     

 لمسنة

 كل آت أ ضلء  

 للس لإلدلقة  

 لماستقلين 

- 

40,000  

  قيل  

  سنقيل  

 كحع

   أمصى

تحسب    ك   

تققي   يقم 

  بشك 

  ترلكا ، ةيت  

 قع لجتال ين  

سنقيٍل بحع  

 أدنى.

 رة ةل عة 

    

 لمسنة

 أسعلق لمتاقي  لمسلئعبحسب   صلقيف لمتاقي  
تحسب    ك   

 يقم تققي  

 سب  قع  

لمتاقي  

لمات ق  

  ليه

  قسقم قملبية 
قيل    7,500

 سنقيل

تحسب    ك   

يقم تققي   

بشك   

 ترلكا 

ةتخص   رة  

    ةل عة 

 لمسنة

 رة ةل عة 

    

 لمسنة

قسقم لمنشر  

 )تعلة ( 
 

قيل    5,000

 سنقيل

تحسب    ك   

 تققي يقم 

  بشك 

ترلكا   

ةتخص   رة  

ةل عة     

 لمسنة نالية 

 رة ةل عة 

    

 لمسنة

  صلقيف لمتعل   

سقف يتحا  لمصنعة  كل ة لماصلقيف لماتعلقة بعاليلت لمشرلء أة لمبيع  

أ  قسقم نظل ية ت رضال هيئة   لمصنعة  أةإذل كلنت ضان لستثالقلت 

 لمسق  لمالمية أة ةسيط لمتعل  .
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إن جايع لمرسقم لماذكققة ةلمعاقالت ةلماصرة لت لماستحقة ماعير لمصنعة  أة لألطرلف لألخرى  

ال تشا  ضريبة لمقياة لماضل ة، ةسيت  تحاي  لمضريبة بشك   ن ص  ة قل ملنسب لمانصقص  

 ريبة لمقياة لماضل ة  لى لمصنعة  ةأصقمه ة لى لماشترك  ل  لالشترلك.  ليال    ملنقن ض 

 

يقر  عير لمصنعة   لى أن لمرسقم لماذكققة    لملعة  أ اله ه  جايع لمرسقم لما رةضة  

ةلماحسقبة  لى لمصنعة  خال   عة لمصنعة  دةن لستثنلء. ةيعع  عير لمصنعة   سؤة   سؤةمية  

 قسقم أخرى غير لمت  ت  ذكرهل    لملعة  أ اله. كل لة  ن ل تسلب ةتحا  أ   

 

ت لصي   قلب  لمص قلت لمت  يلقز  رضال  يال يتعلق برسقم لالشترلك ةلالستردلد ةنق     (ج

   لماقلب  ذمه ل تسلب  ةطريقة لمالكية لمت  يع عال  لمكق لمق علت

 .لة لستردلد ال يقجع قسقم لشترلك -

 

عقدية  لأل كلم لمانظاة منق   لكية لمق علت ه  لأل كلم لمتلبعة منظلم هيئة لمسق  لمالمية لمس -

ةمقلئحال لمتن يذية ةلألنظاة ةلملقلئح لألخرى ذلت لمعالمة لماطبقة    لماالكة لمعربية  

 .لمسعقدية

   اقمة خلصة يبر ال  عير لمصنعة   (د

 ال يقجع  اقمة خلصة يبر ال  عير لمصنعة .

 

 ن أصق     ثل  ل ترلض  يقضح جايع لمرسقم ةلماصلقيف ة قلب  لمص قلت لمت  د عت  ( ه

 لمصنعة  أة  ن مب   لمه لمق علت  لى لسلس  الة لمصنعة   

 

  قيل   لالف 10,000بل ترلض  بلغ لشترلك  لملعة  لمتلم  يقضح لستثالقل ل ترلضيل مالمه لمق علت

   %7ةبعلئع ل ترلض  يقعق بو  قيل  سعقد  ليقن 100 ةبل ترلض  ل  لمصنعة  سعقد 

 

  صلقيف أخرى 

يت  تحاي  لمصنعة  لمرسقم لم علية ملطبل ة ةنشر لمتقلقير لمعةقية ةلجتالع  

 لمك  لمق علت ةقسقم لمتحقي   ل بين لمحسلبلت لمبنكية أة لالستثالقية  

لمقياة   كضريبة)ملصنعة  بلإلضل ة ملضرلئب أة لمرسقم إن ةجعت  

 ساقح  ةأية  صلقيف أخرى  ( لالخرىلماضل ة  لى لمعاقالت    لمعة  

 %  ن مياة صل   أصق  لمصنعة  سنقيًل.  0.50بال ال يتللةز  بال نظل يل 
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 لمقياة   نسبة لمرسقم   لمقصف 

 قيل  سعقد   5 %0.05 قسقم لمح ظ 

 قيل  سعقد   8 0.08% قسقم خع لت لمصنعة  لإلدلقية

 قيل  سعقد   2.50 %0.025 قسقم لماحلسب لمقلنقن  

 قيل  سعقد   0.80 %0.008  كل آت أ ضلء  للس لإلدلقة

 يتحالال  عير لمصنعة   أتعلب لمللنة لمشر ية 

 قيل  سعقد   0.50 %0.005 )تعلة ( قسقم لمنشر  

 قيل  سعقد   0.75 %0.0075 قسقم قملبية 

 قيل  سعقد    17.55 إجالم  لمرسقم ةلماصلقيف مب  ل تسلب قسقم لإلدلقة 

  صق لألأتعلب لإلدلقة ) ن صل   

بعع خص  جايع لماصلقيف  

 لألخرى( 

 قيل  سعقد   49.90 %0.50

 سعقد    قيل    67.40 إجالم  لمرسقم ةلماصلقيف 

 قيل  سعقد   10 %15ضريبة لمقياة لماضل ة 

 قيل  سعقد   9,922.60 بعع خص  جايع لماصلقيف  لالشترلك صل   مياة 

   لئع ستثار    نالية لمسنة  لى ل تبلق مياة لمابلغ لمُا 

 %    لمسنة7
 قيل  سعقد   10,617.20

 قيل  سعقد    617.20 لمربح لمسنق  مابلغ لالستثالق   مياة 

 %6.17 لمسنق  مابلغ لالستثالق   لمربح   صل   
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 لمتققي  ةلمتسعير  (6

 كي ية تققي  أصق  لمصنعة  ( أ 

تعتاع طريقة لمتققي   لى نقع لألصق ، ةمع يعتاع  عير لمصنعة   لى نظ   عينة  يال يتعلق  

 لمصرف. بتحعيع لمقي  ةلألسعلق ةأسعلق 

 لى   أة  نظاه  لمية أةقل  سق  أ       تعلةمة أة  عقجة  لمية أةقلملً  كلنت لألصق   إذل .1

 .لمنظلم أة لمسق  ذمه    تات  ص قة آخر سعر  يستخعم  آم ، نظلم تسعير 

 إذل كلن إال  لمتعليق،  مب   سعر آلخر  ة قالً  تققياال  ينبغ  ،  علقه لمالمية لألةقل   ت كلن ذلإ .2

 .لماعلق لمسعر  ن ضتلنخ  مع لمالمية لألةقل   هذه مياة أن  ى  ل ملطع دمي  هنلك 

 لألقبلح  أة إمى لم قلئع بلإلضل ة لمع ترية لمقياة تستخعم لماعقجة، غير لمصكقك  إمى بلمنسبة .3

 .لماترلكاة

أة    نظاة   لمية  أةقل  سق   أ ّ     لماتعلةمة  أة لماعقجة  ةلمصكقك لمسنعلت إمى  بلمنسبة .4

لمسنعلت  بتققي   لمنظلم  ذمه  أة لمسق  تله  ظرةف  تساح ال ةمكن آم ،  تسعير  نظلم  ى ل

  تله  تققي   يلقز ،ل اله إميال ( لماشلق1لم ر ية ) لم قرة    ةقد  ل  ة ق لمصكقك أة

 .(3لم ر ية ) لم قرة      ةقد  ل ة ق  لمصكقك

 .ة عة مك    نشقق أصق   مياة  صل    آخر لالستثالق،  صنلديق إمى بلمنسبة .5

 

 ةلمققل ع لمت  يقل ق لمطر   له بنالءً  لمصنعة   عير يحعدهل لمت  لمعلدمة لمقياة آخر، لستثالق  أ 

 .ملصنعة  لمقلنقن  لماحلسب مب    ن  نال لمتحقق ةبعع .لمح ظ أ ين   ليال

 

  عد نقلط لمتققي  ةتكرلقهل   ( ب 

ة نع ل ال يكقن   نع لمسل ة لمخل سة  صرًل  يت  تققي  أصق  لمصنعة  ك  يقم  ا  مب  ناليته  

ذمه لميقم يقم  ا   إن لمتققي  سيكقن يقم لمعا  لمتلم . مع يققم  عير لمصنعة  بتأخير  

 ن لماق ع لمنالئ  متقعي  لمتعليالت لمخلصة     ا    يقم تققي  لمصنعة  بشك   ؤمت ال يتللةز  

لت لمشرلء ةلالستردلد إذل مرق  عير لمصنعة  بشك   عقق   عم إ كلنية تققي  جزء كبير  ن  بعالي

لمحصر لمظرةف  ال أصق  لمصنعة  بشك  ياكن لمتعقي   ليه بال    ذمه  لى سبي  لماثل  

 . لمت  يق    يال لمسق  لمرئيس     ةمت لمتققي 

 

 لمتققي ، أة لمخطأ    لمتسعير   لالجرلءلت لمت  ستتخذ     لمة لمخطأ       ( ج 

    ل  تققي  أص   ن أصق  لمصنعة  بشك  خلطئ أة  سلب سعر لمق عة بشك  خلطئ،   -

 سقف يققم  عير لمصنعة  بتقثيق ذمه.  
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سقف يققم  عير لمصنعة  بإبالغ لمايئة  ققًل  ن أ  خطأ    لمتققي  أة لمتسعير يشك   ل   -

مكترةن  ةلماقمع  % أة أكثر  ن سعر لمق عة ةلإل صلح  ن ذمه  ققًل     قمعه لإل0.5نسبته 

 ن الئحة   71لإلمكترةن  ملسق  ة   تقلقير لمصنعة  لمت  يععهل  عير لمصنعة  ة قًل ملالدة 

 صنلديق لالستثالق.  

 

 ن الئحة    72سقف يقعم  عير لمصنعة     تقلقيره مايئة لمسق  لمالمية لماطلقبة ة قًل ملالدة   -

 تسعير.صنلديق لالستثالق  لخصًل بلايع أخطلء لمتققي  ةلم 

 

  ةلالستردلد طريقة ل تسلب سعر لمق عة ألغرلض تن يذ طلبلت لالشترلك ( د 

ملصنعة     يقم لمتققي     صل   مياة أصق  لمصنعة يت   سلب أسعلق لالشترلك بنلًء  لى  

إجالم  لمخصقم بال    ذمه أ  قسقم  –ة ق لماعلدمة لمتلمية  )إجالم  مياة أصق  لمصنعة  

إجالم   عد ة علت لمصنعة  لمقلئاة       ع ق ة( / ة صرة لت  لى لمصنعة   ستحقة ةغير 

 د . يقم لمتققي  ذة لمعالمة. ةيت  تققي  صل   مياة أصق  لمصنعة  بلمريل  لمسعق

 

  كلن ةةمت نشر سعر لمق عة ةتكرلقهل   ( ه 

 شركة ملصنعة  ةسعر لمق عة  لى  قمع صل   مياة أصق  لمصنعة سيت  لإل الن  ن 

ةلماقمع لإلمكترةن  لمخلص باعير    www.tadawul.com.sa  لمسق  لمالمية لمسعقدية )تعلة (

-www.albilad نع لمسل ة لمتلسعة صبل ًل  لمصنعة     يقم لمعا  لمتلم  مك  يقم تعل   

capital.com . 

 

 لمتعل     (7

 ت لصي  لمطرح لألةم   ( أ 

 تلقيخ لمبعء ةلماعة 

  45م ةسقف تكقن  عة لمطرح 2021/ لقس/22تلقيخ بعء لمطرح لألةم   تبعأ  ترة لمطرح لألةم     

يقم  ا . ةإذل ت  جاع لمحع لألدنى لماطلقب مب  ذمه لمتلقيخ ياكن ماعير لمصنعة  إيقلف  ترة  

 ةإطال  لمصنعة      ينه. لمطرح لألةم  

 لمطرح لألةم  

( قيل  سعقد . ةمع يت  لستثالق جايع لأل قل  لماحصلة  10سيكقن سعر لمق عة  نع لمتأسيس هق )

خال   ترة لمطرح لألةم  بلستثالقهل    لمقدلئع لمبنكية ةص قلت سق  لمنقع ةلمابر ة  ع طرف  

file:///C:/Users/e007714/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IL8S6RYF/www.tadawul.com.sa
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أة مايئة قملبية  الثلة ملاؤسسة خلقج لماالكة  لى أن تكقن    لمبنه لماركز  لمسعقد خلضع متنظي   

 . ةذلت تصنيف لئتالن   نع لمعقجة لالستثالقيةملنة لمرملبة لمشر ية  تقل قة  ع  عليير 

 

 ةلالستردلد لمتلقيخ لماحعد ةلماقل يع لمنالئية متقعي  طلبلت لالشترلك  ( ب 

يسبق يقم لمتعل     ظارل  ن ك  يقم  ا   12لمسل ة لماق ع لمنالئ  متقعي  طلبلت لالشترلك هق 

بشرط تقعي  طلب لالشترلك  كتاال، ة    ل  تسل  طلب لالشترلك بعع نالية يقم لمعا  لمذ   

 يسبق يقم لمتعل    سيت   عل لته كطلب    يقم لمتعل   لمتلم .

 

 ةلالستردلد إجرلءلت لالشترلك ( ج 

يرغب لالشترلك    لمصنعة  أن ي تح  سلبًل معى  عير لمصنعة  مك  يت    لماشترك لمذ   لى  -

  ن خالمه تن يذ  اليلت لالشترلك.  

لستي لء ةتسلي  ناقذج طلب لالشترلك ةلمتقميع  لى لمشرةط ةلأل كلم ةتسلياال إمى  عير   -

  .لمصنعة 

تحقي  لمابلغ لماستل  إمى لمريل  لمسعقد   إذل ت  لمع ع بعالة غير لمريل  لمسعقد   سيت   -

 ةيت  تن يذ لالشترلك  لى أسلس صل   مياة لمابلغ بلمريل  لمسعقد . 

 لمصنعة .   يت  لستي لء  بلغ لالشترلك  ن خال  لمخص  لمابلشر  ن  سلب لماشترك معى  عير -

 

 أم   عد ملق علت أة مياتال يلب أن يتالكال  لمه لمق علت 

 قيل  سعقد    5,000  لألدنى مالشترلك لمابعئ   لمحع  

 قيل  سعقد   1,000  لمحع لألدنى مالشترلك لإلضل    

 قيل  سعقد   2,000 لمحع لألدنى مالستردلد  

 

  كلن تقعي  لمطلبلت  

أة   شركة لمبالد مالستثالق "لمبالد لمالمية"يت  تقعي  لمطلبلت يعةيل  ن مب  لمعاي      رةع 

 .لمبالد أة لمكترةنيل  ن خال   سلب لمعاي  لالستثالق  رةع بنه 

 

 

 سل   لمك  لمق علت   ( د 

سقف يققم  عير لمصنعة  بإ علد سل  مالمك  لمق علت ةسقف يققم بتحعيثه ة  ظه      •

 لماالكة. 
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 يعع سل   لمك  لمق علت دمياًل ملطعًل  لى  لكية لألشخلص ملق علت لماثبتة  يه.  •

 

لمق علت جلهز ماعلينة لمايئة  نع طلبال ذمه، كال يقعم  عير لمصنعة   يكقن سل   لمك   •

 لخصل مسل   لمك  لمق علت لمى أ   لمه ملق علت  للنل  نع لمطلب ) لى أن يظار ذمه  

 لمالخص جايع لماعلق لت لمارتبطة بالمه لمق علت لماعن   قط(. 

 

 للزة  ن    ص قلت أسقل  لمنقع إن أ قل  لالشترلك لماستلاة سقف تستثار    ةدلئع بنكية ة  ( ه 

مايئة قملبية    أة   لمسعقد  لمبنه لماركز   ةلمابر ة  ع طرف خلضع متنظي     ، لمشر ية ملنة لمرملبة  

 الثلة ملاؤسسة خلقج لماالكة ةذلت دقجة لستثالقية، لمى  ين لمقصق  لمى لمحع لألدنى  ن  

 لمابلغ لماطلقب. 

 

 لمحع لألدنى لمذ  ينق   عير لمصنعة  جاعه ةتأثير  عم لمقصق  إمى ذمه لمحع    لمصنعة   ( و 

قيل  سعقد . ة    ل   عم جاع لمحع   10,000,000عء  اليلت لمصنعة  هق لمحع لألدنى مب

لألدنى خال   عة لمطرح لألةم ، يلب  لى  عير لمصنعة  أن يعيع إمى  لمك  لمق علت  بلمغ  

    قلئع نلتلة  ن لستثالقهل دةن أ   س . لالشترلك ةأ

 

 اليين قيل  سعقد  أة  ل يعلدمال كحع    10لإلجرلءلت لمتصحيحية لمالز ة مضالن لستي لء  تطلب    ( ح 

 أدنى مصل   مياة أصق  لمصنعة  

سيققم  عير لمصنعة  بلالمتزلم بلقلئح ةتعليالت هيئة لمسق  لمالمية     ل  مل ت بطلب أ   

صل    أة  ل يعلدمال كحع أدنى م    قيل  سعقد اليين    10لجرلء تصحيح   نع  عم لستي لء  تطلب  

 . مياة أصق  لمصنعة 

 

تاعيع  م، ت  29/12/2020، لماقل ق ه14/05/1442 لال بأنه  سب تعاي  لمايئة لمصلدق    

الئحة صنلديق لالستثالق لماععمة   صعةقتلقيخ لماتطلب  تى  إ  لء  عقلء لمصنلديق  ن هذل

 . ةن لذهل

 

 لمحلالت لمت  يؤج   عال لمتعل      لمق علت أة يعلق، ةلإلجرلءلت لماتبعة    تله لمحلالت   ( ط 

  بلغ لمتلم  إذل  يقم لمتعل    تىصنعة  لم دلد  ن ترلمصنعة  تأجي  تن يذ أ  طلب لس ماعير يلقز

     أة أكثر  ن صل ٪ 10أ  يقم تعل      لمك  لمق علت ما لالستردلدطلبلت  جايع نسبة  لجالم 

 مياة أصق  لمصنعة  
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 سقف يققم  عير لمصنعة  بتعليق لالشترلك إذل طلبت لمايئة ذمه. 

 

 ال يلقز ماعير لمصنعة  تعليق لالشترلك    ة علت لمصنعة  إال    لمحلالت لالتية 

 

 لمتعليق يحقق  صلمح  لمك  ة علت لمصنعة .إذل قأى  عير لمصنعة  بشك   عقق  أن  -

 

إذل ٌ لق لمتعل      لمسق  لمرئيسية لمت  يت   يال لمتعل      لألةقل  لمالمية أة لألصق    -

لألخرى لمت  يالكال لمصنعة ، إ ل بشك   لم ةإ ل بلمنسبة إمى أصق  لمصنعة  لمت  يرى  عير  

 صنعة .لمصنعة  بشك   عقق  أنال جقهرية مصل   مياة لم 

 

 سقف يققم  عير لمصنعة  بلتخلذ لإلجرلءلت لمتلمية     لمة أ  تعليق ي رضه  عير لمصنعة  

 لمتأكع  ن  عم لستارلق أ  تعليق إال ملاعة لمضرةقية ةلمابرقة  ع  رل لة  صلمح  لمك  لمق علت. -

 

  ذمه   رلجعة لمتعليق بصققة  نتظاة ةلمتشلةق  ع  للس لدلقة لمصنعة  ةأ ين لمح ظ  ق  -

 بصققة  نتظاة. 

 

إشعلق لمايئة ة لمك  لمق علت  ققل بأ  تعليق  ع تقضيح أسبلب لمتعليق، ةإشعلق لمايئة ة لمك    -

لمق علت  قق لنتالء لمتعليق بلمطريقة ن سال لماستخع ة    لإلشعلق  ن لمتعليق ةلإل صلح  ن  

 ق .ذمه    لماقمع لإلمكترةن  ماعير لمصنعة  ةلماقمع لإلمكترةن  ملس

 

 ملايئة صال ية ق ع لمتعليق إذل قأت أن ذمه يحقق  صلمح  لمك  لمق علت. 

 

 لالجرلءلت لمت  يلر  باقتضلهل لختيلق طلبلت لالستردلد لمت  ستؤج    (   

    ل  ت  تأجي   اليلت لالستردلد، سيتبع  عير لمصنعة  إجرلءلت  لدمة ة نص ة  نع لختيلق طلبلت  

(  ن الئحة  61ةذمه ة قل ماتطلبلت لمالدة )ةبحسب لمطلبلت لمقلقدة أةال  لالستردلد لماطلقب تأجيلال  

 صنلديق لالستثالق "تأجي   اليلت لالستردلد".  

 خصلئص لمق علت  (8

علت لستثالقية  شل ة  ن  ئة ةل عة  ن ن س لمنقع ةمال ن س لمقياة ةلماايزلت  يض  لمصنعة  ة 

 ةلمحقق  ةياكن ماعير لمصنعة  إصعلق  عد غير  حعةد  ن تله لمق علت.
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 لماحلسبة ةتقعي  لمتقلقير  (9

   لماعلق لت ذلت لمصلة بلمتقلقير لمالمية ( أ 

سنق   لى لألم  ةت حص ة ًقل  تعع لمققلئ  لمالمية ملصنعة  بلملغة لمعربية ةبشك  نصف  -

ماعليير لماحلسبة لمعةمية ة عليير لماحلسبية لمصلدقة  ن هيئة لمسعقديين ملاحلسبين  

لمقلنقنيين، ةيلقز إ علد نسخ إضل ية بلغلت أخرى، ة    ل  ةجقد أ  تعلقض بين تله لمنسخ،  

   يؤخذ بنص لملغة لمعربية 

 

لمارلجعة     ذمه لمققلئ  لمالمية لمسنقية  ة باللمسنقيسيققم  عير لمصنعة  بإ علد لمتقلقير  -

 .  لالستثالقصنلديق  الئحة ن ( 5)ة ًقل ماتطلبلت لمالحق قم   لألةمية  ةلمتقلقير

 

ةسيققم  عير لمصنعة  بتزةيع  لمك  لمق علت بال  نع لمطلب دةن أ   قلب  ة    ل  ت    -

 .  لقة لمصنعة تعيين أة تغيير لماحلسب لمقلنقن  يلب أخذ  قل قة  للس إد

لمحلمية ملصنعة  لمعلم لمذ  يعيره    صل   مياة أصق  لمصنعة سيققم  عير لمصنعة  بإتل ة   -

صل   مياة  مل حص  ن جلنب  لمك  لمق علت دةن  قلب ، ةسيققم كذمه بإتل ة جايع أقملم 

 . لمسلبقة    لماكلتب لماسللة ماعير لمصنعة  أصق  لمصنعة 

 

صلح  لى  قمعه لإلمكترةن  ةلماقمع لإلمكترةن  ملسق  أة  سيققم  عير لمصنعة  بلإل  -

بلمطريقة لمت  تحعدهل لمايئة  ن  علق لت لمصنعة  بنالية ك  قبع سنق  ةلمت  يلب لن  

 تتضان لماعلق لت لألتية  لى لألم    

ملئاة ألسالء ةنسب لماصعقين لمذين تشك  لستثالقلتا  أكبر  شرة لستثالقلت      •

 لمصنعة  كال ه     أة  يقم  ن لمربع لماعن . ح ظة 

 نسبة لألتعلب لالجالمية ملربع لماعن  لمى  تقسط صل   مياة أصق  لمصنعة .  •

جايع  بلمغ لألقبلح لماقز ة    لمربع لماعن  ةنسبتال لمى لمسعر لألةم  ملق عة )لن   •

 ةجعت(.

   نالية لمربع  مياة ةنسب لستثالق  عير لمصنعة   ن صل   مياة أصق  لمصنعة    •

 لماعن .

 بلغ ةنسبة  صلقيف لمتعل   ملربع لماعن  لمى  تقسط مياة صل   أصق    •

 لمصنعة  لمعلم. 

  عليير ة ؤشرلت ميلس لماخلطر.   •

  عليير ة ؤشرلت لدلء لمصنعة . •
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 نسبة لمتاقي   ن مياة صل   أصق  لمصنعة     نالية لمربع لماعن .  •

 

      لمت  يععهل  عير لمصنعة أ لكن ةةسلئ  إتل ة تقلقير لمصنعة ( ب 

سيت  إتل ة تقلقير لمصنعة     لماقمع لإلمكترةن  ماعير لمصنعة  ةلماقمع لإلمكترةن  ملسق ،  

ةسيت  إقسل  لمتقرير إمى لمعنقلن لمبريع  أة لإلمكترةن  لماح قظ    سلالت لمعاي ، كال سيت   

 .صة باذل لمشأنلالمتزلم بأ   تطلبلت نظل ية أخرى تصعق  ن لملالت لماخت

 م. 2021يقر  عير لمصنعة  بتق ير أة  ملئاة  لمية  رلجعة    نالية لمسنة لمالمية  ( ج 

 

يقر  عير لمصنعة  بتق ير لمققلئ  لمالمية لمسنقية لمارلجعة ملصنعة   للنًل  نع طلبال مالمك    ( د 

 لمق علت. 

  للس إدلقة لمصنعة   (10

أ ضلء،  ن بينا   ضقين  ستقلين يعينا   عير   أقبعة يتكقن  للس إدلقة لمصنعة   ن 

قيخ  قل قة هيئة  لمصنعة ،  ترة  ضقية  للس لإلدلقة ه   لم  يالد  ةل ع يبعأ  ن تل

لمسق  لمالمية  لى إنشلء لمصنعة  ةيتلعد تلقلئيًل. ةسيكقن ماعير لمصنعة  لمحق    تغيير  

لأل ضلء بعع أخذ  قل قة هيئة لمسق  لمالمية    ذمه، ةسيت  إشعلق  لمك  لمق علت بأ   

 ير     للس إدلقة لمصنعة .يتغ

 

 أسالء أ ضلء  للس إدلقة لمصنعة    ( أ 

 غير  ستق   - قئيس  للس لإلدلقة    سعع لما رح زيع  حاع  .1

  ضق  للس إدلقة غير  ستق    هيث  بن سليالن لمسحيا   .2

  ضق  للس إدلقة  ستق    خلمع  حاع  بع لمله لمشريف  .3

  ضق  للس إدلقة  ستق       ار  ل  بصل   .4

 

 نبذة  ن  ؤهالت أ ضلء  للس إدلقة لمصنعة      ( ب 

 

 لألستلذ زيع بن  حاع لما رح )قئيس  للس لإلدلقة(  .1

 لم    لالسقل    15خبرة أكثر  ن لمالم   لالمتصلد  لجستير    لمتن يذ  ملبالد لمالمية، لمرئيس 

لمالمية. ةسبق ةأن شّغ   عة  نلصب ميلدية    مطلع لأل ال  لماصر ية ةلمخع لت لمالمية     
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لماالكة ةلمت  لكتسب  ن خالمال خبرة مقيلدة لمانظالت لالستثالقية  ن خال  لماالم ةلماسؤةميلت  

 . لماخقمة مه بك   انية ةل ترلف

 

 الن لمسحيا  ) ضق  للس إدلقة غير  ستق ( لألستلذ هيث  بن سلي  .2

 University لص   لى لمالجستير     لقم لالستثالق ة خلطر لمتاقي   ن جل عة ةستانستر )

of Westminster  منعن بلماالكة لماتحعة، شغ   عة  نلصب    ل ال  لالدلقة بشركة    )

   جعةى مالستثالق    ٢٠١٥(، ةخبرلت ال قة  نذ  لم  SAPIN UAEسلبين لأل لقلت لمعربية لماتحعة )

كاحل   لم     لماصر ية لالستثالقية ةلالسا   شركة لمبالد مالستثالق "لمبالد لمالمية" ث  

ةنلئب لمرئيس متطقير لأل ال         بنه لمبالد لمخلصة ةتطقير لأل ال . ) ضق  للس لإلدلقة 

 (. شركة لمبالد مالستثالق "لمبالد لمالمية"

 لألستلذ خلمع  حاع  بع لمله لمشريف ) ضق  للس إدلقة  ستق (  .3

 لجستير تخصص إدلقة لأل ال   ن جل عة لميال ة باعينة لمريلض يشغ   نصب نلئب لمرئيس  

ة تى  ينه، ة ضق    2015ساة  نذ لغسطس    – لمتن يذ  ملشركة لمسعقدية ملاعلق لت لالئتالنية  

خبرة طقيلة     لل  لالشرلف ةلمرملبة  لى لمبنقك   للس إدلقة شركة مرلق مالستشلقلت، 

ةشركلت لمقسلطة لمالمية، ةشغ   عد  ن لمانلصب لمقيلدية ةلماالم خال   سيرته لمعالية لمت   

ةهيئة لمسق  لمالمية ةةكلمة ساة   لمبنه لماركز  لمسعقد  سنة، ةذمه     25تاتع ألكثر  ن 

ال ةلمت  سله  بشك  لسلس     تأسيسال.  ملتصنيف لالئتالن  كأة  قئيس  للس إدلقة م 

 شلقك    لمععيع  ن لملللن ةةقش لمعا  لإلشرلمية ةلمرملبية. 

 لألستلذ  ار  ل  بصل  ) ضق  للس إدلقة  ستق (  .4

 لجستير إدلقة ل ال  ةلإلدلقة لمالمية ةلإل صلء  ع  رتبة لمشرف، ياتله لالستلذ  ار خبرة تزيع  ن  

لمالل  لمالم  ةيشغ   لميًل  نصب  عير إلدلقة لألصق     شركة  حاع إبرلهي    شرة أ قلم     

 لمسبيع  ةأةالده.

 أدةلق ة سؤةميلت  للس إدلقة لمصنعة   ( ج 

 تشا   سؤةميلت أ ضلء  للس إدلقة لمصنعة ،  لى سبي  لماثل  ال لمحصر لآلت  

يكقن لمصنعة  طر ل  يال،  لماقل قة  لى جايع لمعققد ةلمقرلقلت ةلمتقلقير لملقهرية لمت   -

ةيشا  ذمه  لى سبي  لماثل  ال لمحصر، لماقل قة  لى  ققد تقعي  خع لت لإلدلقة ملصنعة ،  
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ة ققد خع لت لمح ظ ةال يشا  ذمه لمعققد لمابر ة ة قل ملقرلقلت لالستثالقية    شأن أ   

 لستثالقلت ملم بال لمصنعة  أة سيققم بال بلماستقب .

 بة  يال يتعلق بحقق  لمتصقيت لماتعلقة بأصق  لمصنعة . ل تالد سيلسة  كتق -

 ملصنعة  لمذ  يرشحه  عير لمصنعة  لماحلسب لمقلنقن    لماقل قة  لى تعيين -

لإلشرلف، ة تى  ل كلن ذمه  نلسبل، لماقل قة ةلماصلدمة  لى أ  تضلقب  صلمح ي صح  نه   -

  عير لمصنعة .

لماطلبقة ةلالمتزلم معى  عير لمصنعة  أة  سؤة   لالجتالع  رتين سنقيًل  لى لألم   ع ملنة  -

 لماطلبقة ةلالمتزلم معيه مارلجعة لمتزلم لمصنعة  جايع لمققلنين ةلألنظاة ةلملقلئح ذلت لمعالمة. 

لمتأكع  ن لكتال  ةدمة شرةط ةأ كلم لمصنعة  ة ذكرة لماعلق لت ةأ   ستنع آخر )سقلء أكلن   -

بلمصنعة  ة عير لمصنعة  ةإدلقته ملصنعة ، إضل ة لمى   قعًل أة غيره( يتضان إ صل لت تتعلق  

 لمتأكع  ن تقل ق  ل سبق  ع أ كلم الئحة صنلديق لالستثالق.  

لمتأكع  ن ميلم  عير لمصنعة  باسؤةميلته بال يحقق  صلحة  لمك  لمق علت ة قًل أل كلم الئحة   -

 صنلديق لالستثالق ةشرةط ةأ كلم لمصنعة  ة ذكرة لماعلق لت. 

 ن لمتزلم  عير لمصنعة  بلإل صلح  ن لماعلق لت لملقهرية مالمك  لمق علت ةغيره   ن    لمتأكع -

 .أصحلب لماصلمح

لمعا  بأ لنة ة سن نية ةلهتالم ة القة ة نلية ة رص ماصلحة لمصنعة  ة لمك  لمق علت   -

 ةتشا  ةلجبلت لأل لنة ةلجب لالخالص ةلالهتالم ةبذ  لمحرص لماعقق . 

 لالجتال لت لمت  تبين ةملئع لالجتال لت ةلمقرلقلت لمت  لتخذهل لماللس.تعةين  حلضر  -

 

 ت لصي   كل أت أ ضلء  للس إدلقة لمصنعة     ( د 

  أمصى  كحع سنقيل   قيل   40,000 بو  تقعق   قطق ة  كل أة لماستقلين لإلدلقة  للس أ ضلء يتقلضى 

  لمصنلديق  ملايع  لمسنة خال    ضرهل  لمت   لالجتال لت جايع   ن (  ستق   ضق  مك   قيل  20,000)

  لمصنلديق  جايع   لى بلمتسلة    قساة  شركة لمبالد مالستثالق "لمبالد لمالمية" مب    ن  لماعلقة

       ةل عة   رة  ةتع ع  ةتخص    ترلكا   بشك   تققي   يقم  ك        تحسب  لمعقلقية،   لمصنلديق   بلستثنلء

 .لمسنة

 

  صلمح  ضق  للس لمصنعة  ة صلمح لمصنعة  بيلن بأ  تعلقض  تحقق أة  حتا  بين  ( ه 
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ال يقجع أ  نشلطلت  الية أة  صلمح معى  عير لمصنعة  أة أ ضلء  للس إدلقته  ن لماحتا  أن  

 تتعلقض  ع  سؤةميلتا  أة أدلئا  تلله لمصنعة  ة    ل  ةجعت سيت  لإل صلح  نال.

 

 لالستثالق لألخرى   ضقيلت أ ضلء  للس إدلقة لمصنعة     صنلديق  ( ة 

 

 

 لس  لمصنعة 
زيع بن  حاع  

 لما رح 

هيث   

 لمسحيا  

خلمع  

 لمشريف 
  ار بصل  

صنعة  لمبالد مألسا  لمسعقدية  

 لمنقية 

قئيس  للس  

 لإلدلقة

 ضق غير  

  ستق 

 ضق  

  ستق 

 ضق  

  ستق 

صنعة  لمبالد ملارلبحة بلمريل   

  لمسعقد 

 

قئيس  للس  

 لإلدلقة

 ضق غير  

  ستق 

 ضق  

  ستق 

 ضق  

  ستق 

   صنعة  لمبالد مألسا  لمكقيتية 

 

قئيس  للس  

 لإلدلقة

 ضق غير  

  ستق 

 ضق  

  ستق 

 ضق  

  ستق 

صنعة  لمبالد مألسا  لمسعقدية  

 ملعخ   

 

قئيس  للس  

 لإلدلقة

 ضق غير  

  ستق 

 ضق  

  ستق 

 ضق  

  ستق 

صنعة  لمبالد مألسا  لمخليلية  

   ملعخ 

قئيس  للس  

 لإلدلقة

غير   ضق 

  ستق 

 ضق  

  ستق 

 ضق  

  ستق 

صنعة  لمبالد مالستثالق     

صنلديق لالستثالق لمعقلقية لماتعلةمة 

 قيت لمقلبض(  )لمبالد

قئيس  للس  

 لإلدلقة

 ضق غير  

  ستق 

 ضق  

  ستق 

 ضق  

  ستق 

  2صنعة  لمبالد مالستثالق 
قئيس  للس  

 لإلدلقة

 ضق غير  

  ستق 

 ضق  

  ستق 

 ضق  

  ستق 

لمبالد لماتعلة  ملصكقك  صنعة  

 لمسيلدية لمسعقدية

قئيس  للس  

 لإلدلقة

 ضق غير  

  ستق 

 ضق  

  ستق 

 ضق  

  ستق 
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   ملنة لمرملبة لمشر ية    (11

   ة ؤهالتا   ملنة لمرملبة لمشر ية أسالء أ ضلء  (أ

 

 صنعة  لمبالد لماتعلة  ملذهب 
قئيس  للس  

 لإلدلقة

 ضق غير  

  ستق 

 ضق  

  ستق 

 ضق  

  ستق 

صنعة  لمبالد ملضيل ة     كة  

 لماكر ة

قئيس  للس  

 لإلدلقة
 

 ضق  

  ستق 
 

 لمضل ية لالستثالق  صنعة  
قئيس  للس  

 لإلدلقة
 

 ضق  

  ستق 
 

 صنعة   لاع لمقسط لمتللق  لمثلن  
قئيس  للس  

 لإلدلقة
 

 ضق  

  ستق 
 

صنعة   لاع كنلق  لمخزل ى  

 لمسكن  لمعقلق  

قئيس  للس  

 لإلدلقة
 

 ضق  

  ستق 
 

  صنعة  نسلنع
 ضق غير  

  ستق 
  

 1صنعة  لمقرية لمطبية 
قئيس  للس  

 لإلدلقة
 

 ضق  

  ستق 
 

 صنعة  إنسلن لالستثالق  لمقم   
قئيس  للس  

 لإلدلقة
   

 صنعة   لاع  زدم ة لمعقلق  
قئيس  للس  

 لإلدلقة
 

 ضق  

  ستق 
 

صنعة  لمبالد  كة لماستقب   

 ملالكية لمخلصة 

قئيس  للس  

 لإلدلقة
 

 ضق  

  ستق 
 

صنعة  لمبالد  كة لماستقب   

 2ملالكية لمخلصة 

 للس  قئيس 

 لإلدلقة
 

 ضق  

  ستق 
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 ضيلة لمشيخ/ أ.د. يقسف بن  بع لمله بن صلمح لمشبيل ، )قئيسًل(  ضق هيئة لمتعقيس بقس    .1

 ص   لى لمبكلمققيقس  ن كلية لمشريعة ةأصق  لمعين     لم قه لماقلقن بلماعاع لمعلم  ملقضلء.

بلل عة لإل لم  حاع بن سعقد لإلسال ية بلمقصي ، ث   ص   لى لمالجستير ةلمعكتققله  ن  

 .مس  لم قه لماقلقن بلماعاع لمعلم  ملقضلء بلل عة لإل لم  حاع بن سعقد لإلسال ية

 

 ضقًل(  ضق هيئة لمتعقيس بكلية   ضيلة لمشيخ/ د.  حاع بن سعقد بن  حاع لمعصيا ، ) .2

 ص   لى لمبكلمققيقس   .لالمتصلد ةلمعلقم لإلدلقية بلل عة لإل لم  حاع بن سعقد لإلسال ية

هو، ث   ص   لى  1403 ن كلية لمشريعة بلل عة لإل لم  حاع بن سعقد لإلسال ية  لم 

 لت لماتحعة لأل ريكية.  بقمعق، لمقالي -لمالجستير ةلمعكتققله    لالمتصلد،  ن جل عة كقمققلدة

 

أ.د.  سل ع بن  بع لمله بن  اع لمحقي ، ) ضقل( أستلذ  شلقك    لماعاع لمعلم     ضيلة لمشيخ .3

هو، بتقعير  اتلز  ع  1424ملقضلء.  لص   لى دقجة لمبكلمققيقس  ن كلية لمشريعة بلمريلض  لم 

 ن لماعاع لمعلم  ملقضلء     لص   لى دقجة لمالجستير    لم قه لماقلقن   . رتبة لمشرف لألةمى

 لص   لى دقجة لمعكتققله    لم قه لماقلقن  ن   .هو، بتقعير  اتلز  ع  رتبة لمشرف1426 لم 

 .هو، بتقعير  اتلز  ع  رتبة لمشرف لألةمى1431لماعاع لمعلم  ملقضلء  لم  

 

 ملنة لمرملبة لمشر ية أدةلق ة سؤةميلت    ( ب

الستثالقية ةةثلئق لمصنعة  ملتأكع  ن  دقلسة ة رلجعة أهعلف ةسيلسلت لمصنعة  ل -

  طلبقتال ملاعليير لمشر ية. 

   .لمرملبة لمشر ية لمعةقية  لى لمصنعة  -

تحعيع لماعليير لمشر ية لمالز ة النتقلء لألةقل  لمالمية ةلمشركلت أة أ  لستثالقلت أخرى      -

 لمسق  لمالمية لمت   ن لماتقمع أن يستثار  يال لمصنعة .

 

  لمشر يةملنة لمرملبة  كل آت أ ضلء  (ج

 .يتحالال  عير لمصنعة  ةال تحّا   لى لمصنعة ملنة لمرملبة لمشر ية  كل آت أ ضلء           

 

لماعليير لماطبقة متحعيع شر ية لألصق  لماععة مالستثالق ةلمارلجعة لمعةقية متله لألصق    (د

 لماعليير لمشر ية ةلالجرلءلت لماتبعة     ل   عم لمتقل ق  ع 
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 لى  عليير ةضقلبط إلصعلق مرلقتا  كال هق  بين     ملنة لمرملبة لمشر ية ل تاع أ ضلء 

 ( لمضقلبط لمشر ية لمار ق بقلئاه  ذكره لماعلق لت.1لمالحق )

 :لمرملبة لمعةقية  لى لمصنعة 

ملاعليير لمشر ية ة    ل  كلن  تت  لمرملبة  لى ص قلت لمصنعة  بشك  دةق  ملتأكع  ن  طلبقتال 

 هنلك ص قة  خلم ة ملاعليير يت  لمتخلص  ن  لئع تله لمص قة. 

 

  عير لمصنعة   (12

 لس   عير لمصنعة   ( أ

 1010240489سل  تللق  قم   ، "لمبالد لمالمية" شركة لمبالد مالستثالق

 

 قم  لمترخيص لمصلدق  ن هيئة لمسق  لمالمية    ( ب

بخطلب هيئة لمسق  لمالمية  ) 08100-37 رخص مال باقجب ترخيص هيئة لمسق  لمالمية قم  )

( ملتعل   بص ة أصي  ةةكي  ةلمتعاع بلمتغطية ةلإلدلقة ةلمترتيب ةتقعي   969قم  )هو/ت/

 لماشققة ةلمح ظ. 

 

 مصنعة  لمعنقلن لماسل  ة نقلن لمعا  ماعير ل ( ج

 لمعليل - طريق لماله  اع لم ر    8162

 22ة عه قم  

   3701-12313لمريلض  

 لماالكة لمعربية لمسعقدية.

 6299 290 11 (966+) لكس   920003636هلتف  

 www.albilad-capital.comلإلمكترةن     لماقمع 

 info@albilad-capital.comلمبريع لالمكترةن   

 

 تلقيخ لمترخيص لمصلدق  ن هيئة لمسق  لمالمية  ( د

يقر  عير لمصنعة  بأنه شركة  رخصة ةتعا  تحت إشرلف هيئة لمسق  لمالمية )"لمايئة"(  

مسعقدية ة قًل منظلم لمسق  لمالمية لمصلدق بلمارسقم لمالك  قم      لماالكة لمعربية ل

، شركة لمبالد مالستثالق شركة  رخص مال  2003يقميق  31هو لماقل ق 6/2/1424بتلقيخ  30م/

( بخطلب هيئة لمسق  لمالمية قم   08100-37باقجب ترخيص هيئة لمسق  لمالمية قم  )

http://www.albilad-capital.com/
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تعاع بلمتغطية ةلإلدلقة ةلمترتيب ةتقعي   ( ملتعل   بص ة أصي  ةةكي  ةلم 969)هو/ت/

 . 1010240489لماشققة ةلمح ظ. سل  تللق  قم  

 

 قأس لمال  لماع قع ماعير لمصنعة  ( ه

ةه  لمذقلع لماصر ية   2008تأسست  لم   ق لةشركة لمبالد مالستثالق شركه  سلهاه 

بنه تللق ، تعا  بصققة  تقل قة  ع  بلدئ   - لالستثالقية  القكة بلمكل   مبنه لمبالد 

 قيل  سعقد .  200,000,000لمشريعة لإلسال ية برأس  ل  معقه 

 

 لخص بلماعلق لت لمالمية ماعير لمصنعة   ع تقضيح لاليرلدلت ةلالقبلح ملسنة لمالمية   ( و

 لبقة  لمس

 

 م  31/12/2019لمسنة لمالمية لمانتاية      لمقصف 

  ليقن قيل  سعقد   179.16 لإليرلدلت 

  ليقن قيل  سعقد   99.41  لماصلقيف 

  ليقن قيل  سعقد   79.75 صل   لمربح 

أسالء أ ضلء  للس إدلقة  عير لمصنعة  ةأنشطة لمعا  لمرئيسة مك   ضق )بخالف تله   ( ز 

 لمارتبطة بأ ال   عير لمصنعة ( لألنشطة 

 

لمبالد مالستثالق "لمبالد   اع بن  بع لمله بن  اع بن دخي  )قئيس  للس إدلقة شركة  .1

 (  لمالمية"

 

 لماؤهالت لمعلاية  

 تخصص  لقم  لمية – بكلمققيقس  ن جل عة لماله سعقد  •

 دبلقم  لقم  صر ية  تقع ة  ن جل عة  لنشستر ببريطلنيل  •

 

 ةلماالقلت  لمخبرلت 

 سنقلت    لمبنه لمسعقد  لماقمنع   9 ا   •

سنة    لمبنه لمسعقد  لمبريطلن  ةلن لخر  نصب هق  عير  لم مس    15 ا   •

 لالستثالق ةلمخع لت لماصر ية لمخلصة 
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لنتق  ملعا     لمقطلع لمخلص ةيشغ   لميل قئيس  للس إدلقة شركة لمحكاة   •

 لت لماحعةدة ة ضق  للس إدلقة     عة  مالستثالق ةشركة لمق لء لمعلماية ملصنل

 شركلت أخرى 

 

 لمشركلت لمت  ياله  يال أسا  ةلمانلصب لمت  يشغلال 

 قئيس  للس إدلقة شركة لمحكاة مالستثالق لمتللق  ةلمصنل   •

 قئيس  للس إدلقة شركة لمق لء لمعلماية ملصنل لت لماحعةدة •

  ضق  للس إدلقة بنه لمبالد •

 لمقطنية ملخع لت لمبترةمية ضق  للس إدلقة لمشركة  •

  ضق  للس إدلقة شركة تعلة  مألدةية  •

  ضق  للس إدلقة شركة لالستثالق لمعلئل   •

 

شركة لمبالد مالستثالق "لمبالد  خلمع بن  بع لمر ان بن صلمح لمرلجح  ) ضق  للس إدلقة  .2

 (  لمالمية"

 

 لماؤهالت لمعلاية  

 ملبترة  ةلماعلدن جل عة لماله  اع  –بكلمققيقس  لقم    لمتاقي   •

 

 لمخبرلت ةلماالقلت  

 HSBC BANK (1993-1994 ) ا  معى شركة  •

 (2005-1994لمرئيس لمتن يذ  ماؤسسة لمرلجح  ملتللقة ) •

 ة تى تلقيخه(  1998قئيس  للس إدلقة  لاع  علقس لمسالم لمخلصة بلمخبر )  •

ة تى   2005ةشركلئه )شركة  بع لمر ان صلمح لمرلجح  –لمرئيس لمتن يذ  ملالاق ة   •

 تلقيخه( 

 ة تى تلقيخه(  2005قئيس  للس إدلقة  ستش ى  خر  بلمخبر ) •

 ة تى تلقيخه(  2008قئيس  للس إدلقة  ستش ى لمر لية لمصحية )برةكير( بلمخبر ) •

 ( 2005 –  2003 ضق لمللنة لمتأسيسية مبنه لمبالد ) •

  -  2005لماتحعة ) لقس لإل لقلت لمعربية  – ضق لمللنة لمتأسيسية مشركة دلنة غلز  •

 ( 2005 سبتابر

 



 

 
55 

 
Capital Market Authority License No.   3 -08100,  Commercial Register 

No. 1010240489,  Head Office: 8162 King Fahad road - Olaya  Unit No. 

22 Riyadh 12313-3701 Kingdom of Saudi Arabia. 

 1010240489, سول  تللق  قم     08100  -37ترخيص هيئة سوق  لمال  قم   

 22 لمعليووول ة وووعة قم  - طريق لمالوووه  اوووع لم ر   8162لإلدلقة لمعووول وووة  

 .لماالكة لمعربية لمسعقدية 3701-12313لمريلض

 

 لمشركلت لمت  ياله  يال أسا  ةلمانلصب لمت  يشغلال 

  تى تلقيخه(  2013قئيس  للس لإلدلقة ) –سانت لمسعقدية  شركة لال •

  تى تلقيخه( 2007 ضق  للس إدلقة ) – لمشركة لمسعقدية لماتحعة ملتأ ين لمتعلةن   •

  تى تلقيخه(  2007قئيس ملنة لالستثالق ) – علةن  لمشركة لمسعقدية لماتحعة ملتأ ين لمت •

  تى تلقيخه(  2007 ضق لمللنة لمتن يذية ) – لمشركة لمسعقدية لماتحعة ملتأ ين لمتعلةن   •

  تى تلقيخه(  2011 ضق  للس لالدلقة ) – شركة تكقين لماتطققة ملصنل لت  •

  تى تلقيخه(  2006 ضق  للس إدلقة ) – شركة تنل   لمعربية  •

  تى تلقيخه(  2005 ضق  للس إدلقة ) – ة غلز )لإل لقلت لمعربية لماتحعة( شركة دلن •

 

شركة لمبالد مالستثالق "لمبالد  ) ضق  للس إدلقة  ترك  بن  حاع بن  اع لمالض    .3

 (  لمالمية"

 

 لماؤهالت لمعلاية  

 بكلمققيقس هنعسة كيايلئية  •

  لجستير إدلقة أ ال   •

  لجستير إدلقة  لمية   •

 

 

 لمخبرلت ةلماالقلت  

  اليلت لمخزينة ةإدلقة لمنقع ةلمعين ةشؤةن لماستثارين  •

 إدلقة  اليلت لالستثالق بلايع  رل لال  •

 

 لمشركلت لمت  ياله  يال أسا  ةلمانلصب لمت  يشغلال 

  ضق  للس لإلدلقة  – سلبه كلبيتل   •

  ضق  للس لإلدلقة –شركة صعف  •

  ضق  للس لإلدلقة  – بترةكيايلء شركة  •

  ضق  للس لإلدلقة – شركة دسر  •

  ضق  للس لإلدلقة  –شركة لمعلقة لمطبية  •

  ضق  للس لإلدلقة  – شركة لماقلمف لمذكية  •
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شركة لمبالد مالستثالق "لمبالد   بع لمعزيز بن  حاع بن  ل  لمعنيزلن ) ضق  للس إدلقة  .4

 (  لمالمية"

 

 لماؤهالت لمعلاية  

 بكلمققيقس أسلميب كاية ةبحقث لمعاليلت  ن جل عة لماله سعقد  •

 

 لمخبرلت ةلماالقلت  

 لمرئيس لمتن يذ   –بنه لمبالد   •

 ( 2016 –  2014لماعير لمتن يذ  مقطل لت لأل ال  ) –بنه لمبالد   •

 ( 2016 –  2008 عير  لم  لاق ة لمخزينة ) –  صرف لإلنالء  •

 ( 2008 – 2004مالاق ة لمخزينة ) عير  لم  –لمبنه لمعرب  لمقطن   •

 ( 2004 – 1991 لاق ة سل بل لمالمية ) •

 ( 1991 – 1988بنه لمقلهرة لمسعقد  ) •

 

 لمشركلت لمت  ياله  يال أسا  ةلمانلصب لمت  يشغلال 

  ضق    لمععيع  ن لملللن لالدلقية لمعليل ببنه لمبالد  •

دلقة لمصنلديق  شغ   ضق  للس إدلقة شركة لإلنالء مالستثالق ةترأس  للس إ •

لالستثالقية ةكلن  ضق    لمععيع  ن لملللن لإلدلقية    لماصرف ةكذمه  اث   

 ملاصرف    ملنة  عقلء لمخزينة.

 

 (  شركة لمبالد مالستثالق "لمبالد لمالمية" ) ضق  للس إدلقة صلمح بن  بع لمله لمحنلك    .5

 

 لماؤهالت لمعلاية  

 م    لألسلميب لمكاية.  1994دقجة لمبكلمققيقس  ن جل عة لماله سعقد سنة  •

  ص   لى شالدة لمالجستير    لالمتصلد  ن جل عة كقمققلدة. •

شالدة لمالجستير    لمريلضيلت لمالمية ةلمعلقم لالكتقلقية  ن جل عة  يتشغلن      •

 لمقاليلت لماتحعة لأل ريكية 

 

 لمخبرلت ةلماالقلت  

 ة صرف لمرلجح .  لمبنه لماركز  لمسعقد   ا  بلماعاع لماصر   ث   •
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  ا     شركة  لمك  ملخع لت لمالمية.   •

أسس شركة نطل  ملخع لت لالكتقلقية. ةتشا  خبرلته إدلقة لماحل ظ ةإدلقة لمصنلديق   •

لالستثالقية ةتحلي  أسقل  لألسا     لماالكة لمعربية لمسعقدية ةدة  لمخليج 

 ةلألسقل  لأل ريكية

 

 لمشركلت لمت  ياله  يال أسا  ةلمانلصب لمت  يشغلال 

  ضق  للس لإلدلقة  –سبيالكق لمعةلئية •

  ضق  للس لإلدلقة  -شركة ذلخر ملتطقير لماحعةدة  •

  ضق  للس لإلدلقة  -شركة  لسه لملقجستية   •

  ضق  للس لإلدلقة  -شركة إسكلن  ق  لم لضل  ملتطقير لمعقلق    •

  ضق  للس لإلدلقة  -لمقطنية مإلسكلن  شركة  •

  ضق  للس لإلدلقة - طيرلن نلس  •

 

شركة لمبالد مالستثالق "لمبالد  خلمع بن صلمح بن سليالن لماذل  ) ضق  للس إدلقة  .6

 (  لمالمية"

 لماؤهالت لمعلاية  

 بكلمققيقس ة لجستير    لإلدلقة لمعل ة  ن جل عة إنعيلنل   •

 

 لمخبرلت ةلماالقلت  

 ةزلقة لالسكلن ةلألشغل  لمعل ة  ا  معى  •

  ا  معى شركة جنرل  لمكتريه •

  ا  معى  لاق ة لم يصلية  •

يشغ   لميل  نصب لماعير لمتن يذ  مالسترلتيلية    شركلت  حاع ة بع لمله لبرلهي    •

 لمسبيع  ة ستشلق ملعلئلة 

 

 لمشركلت لمت  ياله  يال أسا  ةلمانلصب لمت  يشغلال 

 شركة لمبالد مالستثالق "لمبالد لمالمية" ضق  للس إدلقة  •

  لسه-  ضق  للس لإلدلقة  حاع لمسبيع  ةأةالده مالستثالق  •

  ضق  للس إدلقة شركة لماكتبة ملتسقيق  •



 

 
58 

 
Capital Market Authority License No.   3 -08100,  Commercial Register 

No. 1010240489,  Head Office: 8162 King Fahad road - Olaya  Unit No. 

22 Riyadh 12313-3701 Kingdom of Saudi Arabia. 

 1010240489, سول  تللق  قم     08100  -37ترخيص هيئة سوق  لمال  قم   

 22 لمعليووول ة وووعة قم  - طريق لمالوووه  اوووع لم ر   8162لإلدلقة لمعووول وووة  

 .لماالكة لمعربية لمسعقدية 3701-12313لمريلض

 

  ضق  للس إدلقة شركة سابل   لمعةمية •

  ضق  للس إدلقة شركه قةلد لمعلماية  •

 ية  ضق  للس إدلقة  قلئع مل نلد  ةلمخع لت لمسيل  •

 قئيس  للس إدلقة شركة  زن لالستثالق  •

 قئيس  للس لدلقه شركة لمخع لت لملقجستية •

  ضق ملنة لمترشيحلت ةلمتعقيضلت بنه لمبالد •

  ضق  للس إدلقة صنعة   نلز  مرطبة  •

  ضق ملنة لمترشيحلت ةلمتعقيضلت شركة لالقجلن   •

 شركة لمبالد مالستثالق "لمبالد لمالمية" قئيس ملنة لمترشيحلت ةلمتعقيضلت  •

 قئيس ملنة لمترشيحلت ةلمتعقيضلت    شركة  لسه  •

 

 لألدةلق ةلماسؤةميلت ةلمقلجبلت لمرئيسية ماعير لمصنعة   يال يتعلق بلمصنعة      ( ح

يلب  لى  عير لمصنعة  أن يعا  ماصلحة  لمك  لمق علت باقجب أ كلم الئحة صنلديق لالستثالق  

ةشرةط ةل كلم لمصنعة  ة ذكرة   الئحة  ؤسسلت لمسق  لمالمية الئحة  ؤسسلت لمسق  لمالميةة

 لماعلق لت.

 

الئحة  ؤسسلت  يقع  لى  لتق  عير لمصنعة  لالمتزلم بلايع لمابلدئ ةلمقلجبلت لمت  نصت  ليال 

بال    ذمه ةلجب لأل لنة تلله  لمك  لمق علت، ةلمذ  يتضان لمعا  بال يحقق   لمسق  لمالمية

  صلمحا  ةبذ  لمحرص لماعقق . 

 

 عة   سؤةال  ن لمقيلم بلآلت   يكقن  عير لمصن

 إدلقة لمصنعة . -

  اليلت لمصنعة  بال    ذمه لمخع لت لالدلقية ملصنعة . -

 طرح ة علت لمصنعة . -

لمتأكع  ن دمة شرةط ةل كلم لمصنعة  ة ذكرة لماعلق لت ةلكتالمال ةأنال كل لة ةةلضحة   -

 ةصحيحة ةغير  ضللة. 

الئحة صنلديق لالستثالق، سقلء أدى  سؤةميته   يعع  عير لمصنعة   سؤةال  ن لالمتزلم بأ كلم  -

الئحة  ةةلجبلته بشك   بلشر أم كلف بال جاة خلقجية باقجب ل كلم الئحة صنلديق لالستثالق ة

 .   ؤسسلت لمسق  لمالمية
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يعع  عير لمصنعة   سؤةال تلله  لمك  لمق علت  ن خسلئر لمصنعة  لمنلجاة بسبب ل تيلمه لة   -

 تقصيره لماتعاع.  لهالمه لة سقء تصر ه أة 

يلب  لى  عير لمصنعة  أن يضع لمسيلسلت ةلإلجرلءلت مرصع لماخلطر لمت  تؤثر    لستثالقلت   -

لمصنعة ، ةضالن سر ة لمتعل    عال.  لى أن تتضان تله لمسيلسلت ةلالجرلءلت لمقيلم  

 بعالية تققي  لماخلطر بشك  سنق   لى لألم . 

ماعير لمصنعة   صر أهلية لالستثالق  لى  قلطن  أ    لم  تحعد لمايئة خالف ذمه، ال يلقز  -

دةمة أة  لاق ة  ن لمعة  لة    صنعة   عين. ةال تانع هذه لم قرة  عير لمصنعة   ن ق ض  

 لستثالق شخص غير  ؤه  أة جاة غير  ؤهله    لمصنعة ، باقجب أ  نظلم لخر ذ   المة. 

لمصنعة ، ةيزةد لمايئة بنتلئج لمتطبيق  نع  يطبق  عير لمصنعة  برنل ج لماطلبقة ةلالمتزلم  لى  -

 . طلبال

 

 لماالم لمت  كلف بال طرف ثلمث  ن جلنب  عير لمصنعة   يال يتعلق بلمصنعة    (ط

 .ال يقجع

 

أنشطة  ا  أة  صلمح أخرى ماعير لمصنعة  تاث  أهاية جقهرية، أة  ن لمااكن أن   (ي

 تتعلقض  ع أنشطة لمصنعة  

ال يقجع أ  نشلطلت  الية أة  صلمح معى  عير لمصنعة  أة أ ضلء  للس إدلقته  ن لماحتا  أن  

 ل.تتعلقض  ع  سؤةميلتا  أة أدلئا  تلله لمصنعة  ة    ل  ةجعت سيت  لإل صلح  نا

 

 لال كلم لمانظاة معز   عير لمصنعة  أة لستبعلمه  ( ك

ملايئة  ق  ز   عير لمصنعة   يال يتعلق بلمصنعة  لالستثالق  ةلتخلذ أ  إجرلء ترله  نلسبًل متعيين  

 عير صنعة  بعي  ملصنعة  أة لتخلذ أ  تعبير آخر ترله  نلسبًل، ةذمه     ل  ةمقع أ   ن لمحلالت  

 لآلتية 

 

الئحة  ؤسسلت  تقمف  عير لمصنعة   ن  القسة نشلط لإلدلقة دةن إشعلق لمايئة بذمه باقجب   -

 .لمسق  لمالمية

 .إمغلء ترخيص  عير لمصنعة      القسة نشلط لإلدلقة أة سحب أة تعليقه  ن مب  لمايئة -

 .تقعي  طلب إمى لمايئة  ن  عير لمصنعة  إلمغلء ترخيص     القسة نشلط لإلدلقة -
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بلمتزلم لمنظلم أة مقلئح   – بشك  ترله لمايئة جقهريل  - إذل قأت لمايئة أن  عير لمصنعة  مع أخ   -

 .لمتن يذية

ة لة  عير لماح ظة لالستثالقية لمذ  يعير أصق  صنعة  لالستثالق أة  لزه أة لستقلمته  ع  عم   -

ثالق أة أصق   ه إدلقة أصق  صنعة  لالستي عير لمصنعة  ملدق  ل ىةجقد شخص آخر  سل  مع

 .يعيرهل  عير لماح ظة لمت لمصنلديق 

 .أنال ذلت أهاية جقهرية - بنلًء    أسس  عققمة  -أ   لمة أخر ترى لمايئة   -

 

إذل  لقست لمايئة أيل  ن صال يلتال ةمل ت بعز   عير لمصنعة ،  يتعين  ل   عير لمصنعة  لمتعلةن  

ملاسؤةميلت إم   عير لمصنعة  لمبعي    بشك  كل    ن أج  لماسل عة  لى تساي  لمنق  لمسلس

( يق ل لألةم   ن تعيين  عير لمصنعة  لمبعي ، يلب  ل   عير لمصنعة  لماعزة   60ةذمه خال  ل  )

أن ينق ،  يثال كلن ذمه ضرةقيل ة نلسبل ةة قل متقعير لمايئة لماحض، إم   عير لمصنعة  لمبعي  

 معالمة. جايع لمعققد لمارتبطة بصنعة  لالستثالق ذ  ل

 

 أ ين لمح ظ  (13

 لس  أ ين لمح ظ   (أ

 1010239234سل  تللق  قم   ، شركة لمريلض لمالمية

 

 قم  لمترخيص لمصلدق  ن هيئة لمسق  لمالمية   ( ب

بخطلب هيئة لمسق  لمالمية  ) 07070-37 رخص مال باقجب ترخيص هيئة لمسق  لمالمية قم  )

ةلمتعاع بلمتغطية ةلإلدلقة ةلمترتيب ةتقعي   ( ملتعل   بص ة أصي  ةةكي  969قم  )هو/ت/

 لماشققة ةلمح ظ. 

 

 لمعنقلن لماسل  ة نقلن لمعا  أل ين لمح ظ   (ج

 69   لمشاعلء، لمق عة قم   2414

 لماالكة لمعربية لمسعقدية. 7279-13241لمريلض 

 11475لمر ز لمبريع    21116ص.ب 

 +966114865859 لكس          4865898 / 4865866 11 966+ هلتف 

   www.riyadcapital.com   لإلمكترةن  لماقمع 

   rcss@riyadcapital.com لالمكترةن   لمبريع 

 

file://///Albilad.com/entfs/CorpFS_ABIC/Support%20function/Compliance/Asset%20Managment%20Monitoring/New%20Terms%20&Conditions%20of%20funds/صندوق%20المرابحه/Final/%20www.riyadcapital.com
file://///Albilad.com/entfs/CorpFS_ABIC/Support%20function/Compliance/Asset%20Managment%20Monitoring/New%20Terms%20&Conditions%20of%20funds/صندوق%20المرابحه/Final/rcss@riyadcapital.com
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 تلقيخ لمترخيص لمصلدق  ن هيئة لمسق  لمالمية   (د

19/6/2007 

 

 لألدةلق لألسلسية ة سؤةميلت أ ين لمح ظ    ( ه

سقلء أدى   ل أل كلم الئحة صنلديق لالستثالق، يعع أ ين لمح ظ  سؤةال  ن لمتزل لته ة ق -

الئحة   سؤةميلته بشك   بلشر أم كلف بال طر ل ثلمثل باقجب أ كلم الئحة صنلديق لالستثالق ة

 .   ؤسسلت لمسق  لمالمية

يعع أ ين لمح ظ  سؤةال تلله  عير لمصنعة  ة لمك  لمق علت  ن خسلئر لمصنعة  لمنلجاة   -

 لماتعاع.بسبب ل تيلمه لة لهالمه أة سقء تصر ه أة تقصيره 

يعع أ ين لمح ظ  سؤةال  ن   ظ لصق  لمصنعة  ة اليتال مصلمح  لمك  لمق علت، ةهق   -

  سؤة  كذمه  ن لتخلذ جايع لالجرلءلت لإلدلقية لمالز ة  يال يتعلق بح ظ أصق  لمصنعة .

تعع أصق  لمصنعة   القكه مالمك  ة علت لمصنعة   لتاعين، ةال يلقز لن يكقن ماعير   -

عير لمصنعة   ن لمبلطن أة ل ين لمح ظ أة أ ين لمح ظ  ن لمبلطن أة  قعم  لمصنعة  أة  

لماشققة أة لماقزع أ   صلحه    أصق  لمصنعة  أة أ   طلمبه  يال، لال إذل كلن  عير لمصنعة   

أة  عير لمصنعة   ن لمبلطن أة ل ين لمح ظ أة أ ين لمح ظ  ن لمبلطن أة  قعم لماشققة أة  

ت لمصنعة ، ةذمه     عةد  لكيته، أة كلن  ساق ل باذه لماطلمبلت باقجب  لماقزع  لمكل مق عل

 أ كلم الئحة صنلديق لالستثالق ةأن يكقن أ صح  نال    لمشرةط ةلال كلم ة ذكرة لماعلق لت. 

بلستثنلء ة علت لمصنعة  لماالقكة ماعير لمصنعة  أة  عير لمصنعة   ن لمبلطن أة ل ين لمح ظ   -

مبلطن أة  قعم لماشققة أة لماقزع، ة    عةد  ل يالكه لماعين، ال يلقز أن  أة أ ين لمح ظ  ن ل

يكقن معلئن   عير لمصنعة  أة  عير لمصنعة   ن لمبلطن أة ل ين لمح ظ أة أ ين لمح ظ  ن  

لمبلطن أة  قعم لماشققة أة لماقزع أ   ق    أ   طلمبه أة  ستحقلت    أ قل  لمصنعة  أة  

 أصقمه.

 لألصق    ص  

يلب  لى أ ين لمح ظ  تح  سلب  ن ص  معى بنه  حل  بلساه مك  صنعة  لستثالق يعا    -

 ل ين   ظ مه، ةيكقن لمحسلب مصلمح صنعة  لالستثالق ذ  لمعالمة. 
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يلب  لى أ ين لمح ظ  ص  أصق  ك  صنعة  لستثالق   ن أصقمه ة ن أصق   االئه لالخرين،   -

ق   ن خال  تسلي  لألةقل  لمالمية ةلألصق  لألخرى  ةيلب أن تحعد تله لألصق  بشك   ست

مك  صنعة  لستثالق بلس  أ ين لمح ظ مصلمح ذمه لمصنعة ، ةتسل  لألصق  لمعقلقية  

ملصنعة  بلس  شركة تلبعه أل ين لمح ظ، ةأن يحت ظ بلايع لمسلالت لمضرةقية ةغيرهل  ن  

 لماستنعلت لمت  تؤيع لمتزل لته لمتعلمعية.  

ن لمح ظ إيعلع جايع لمابلمغ لمنقعية لمعلئعة مصنعة  لالستثالق    لمحسلب لماشلق  يلب  لى أ ي -

لميه ل اله ةيلب  ليه أن يخص   ن ذمه لمحسلب لمابلمغ لماستخع ة متاقي  لالستثالقلت  

ة صلقيف إدلقة صنعة  لالستثالق ة اليلته ة قل أل كلم الئحة صنلديق لالستثالق ةلمنسخة  

أ كلم لمصنعة  ة ذكرة لماعلق لت لمت  تلقلهل  ن  عير لمصنعة ، ةلمعقع  لماحعثة  ن شرةط ة

 لمذ   ين باقجبه ل ين   ظ  ن مب   عير لمصنعة . 

 

 لماالم لمت  كلف بال أ ين لمح ظ طر ًل ثلمثًل    (ة

م  يق  أ ين لمح ظ بتكليف طرف ثلمث ملقيلم بأ   اليلت مال  المة بلمصنعة . ةيحق أل ين  

   ن ةلجبلته باقجب لت لمية لمح ظ أل نلء   ظ  ن لمبلطن أة ةكالء أة  لمح ظ ت قيض أ

ة قل ملشرةط لمانصقص  ليال    لت لمية لمح ظ لمت  ال تشا  نظلم لماقلصة     نعةبين،

أة لمتسقية لمت  لختلقهل أ ين لمح ظ. ةيع ع أ ين لمح ظ أتعلب ة صلقيف أ  أ ين   ظ  ن  

  ن الئحة صنلديق لالستثالق.  26ملالدة قم  لمبلطن  ن  قلقده لمخلصة ة قًل 

 

 لال كلم لمانظاة معز  أ ين لمح ظ أة لستبعلمه   (ز

 نلسبًل  يحق مايئة لمسق  لمالمية  ز  أ ين لمح ظ لماعين  ن  عير لمصنعة  أة لتخلذ أ  تعبير ترله 

     ل  ةمقع أ   ن لمحلالت لمتلمية  

 

الئحة  ؤسسلت  تقمف أ ين لمح ظ  ن  القسة نشلط لمح ظ دةن إشعلق لمايئة بذمه باقجب  -

 .لمسق  لمالمية

 لمغلء ترخيص أ ين لمح ظ     القسة نشلط لمح ظ أة سحبه أة غلقه  ن مب  لمايئة. -

 تقعي  طلب لمى لمايئة  ن ل ين لمح ظ إلمغلء ترخيصه     القسة نشلط لمح ظ.  -
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بلالمتزلم بلمنظلم أة مقلئحه    -بشك  ترله لمايئة جقهريل – أ ين لمح ظ مع أخ   إذل قأت لمايئة أن  -

 لمتن يذية.

 أنال ذلت أهاية جقهرية.  - بنلًء  لى أسس  عققمة– أ   لمة ترى لمايئة  -

إذل  لقست هيئة لمسق  لمالمية أيل  ن صال يلتاال ةمل ت بعز  أ ين لمح ظ،  يحب  ل   عير  

ين   ظ بعي  ة قل متعليالت لمايئة، كال يتعين  ل   عير لمصنعة  لمصنعة  لماعن  تعيين أ 

ةأ ين لمح ظ لماعزة  لمتعلةن بشك  كل    ن أج  لماسل عة  لى تساي  لمنق  لمسلس  

( يق ل لألةم   ن تعيين أ ين لمح ظ لمبعي .  60ملاسؤةميلت إم  أ ين لمح ظ لمبعي  ةذمه خال  )

ينق ،  يثال كلن ذمه ضرةقيل ة نلسبل ةة قل متقعير لمايئة  ةيلب  ل  أ ين لمح ظ لماعزة  أن 

 لماحض إم  أ ين لمح ظ لمبعي  جايع لمعققد لمارتبطة بلمصنعة .

 

  ز  أ ين لمح ظ  ن مب   عير لمصنعة  

يلقز ماعير لمصنعة   ز  أ ين لمح ظ لماعين  ن مبله باقجب لشعلق كتلب  إذل قأى بشك   عقق   

لمح ظ     صلحة  لمك  لمق علت، ة لى  عير لمصنعة  إشعلق لمايئة ة لمك  لمق علت  ن  ز  أ ين  أ

 بذمه  ققل ةبشك  كتلب . 

 

يق ًل  ن تسل  أ ين لمح ظ   30يلب  لى  عير لمصنعة  إذل  ز  أ ين لمح ظ تعيين بعي  مه خال  

  لمتعلةن بشك  كل    ع  لإلشعلق لمكتلب  لمصلدق ة قًل مل قرة أ اله. ةيلب  لى أ ين لمح ظ لماعزة

 عير لمصنعة  متساي  لمنق  لمسلس ملاسؤةميلت إمى أ ين لمح ظ لمبعي . ةيلب    أ ين لمح ظ  

لماعزة  أن ينق ،  يثال كلن ذمه ضرةقيل ة نلسبل، لمى أ ين لمح ظ لمبعي  جايع لمعققد لمارتبطة  

 بصنعة  لالستثالق. 

 

 قمعه لالمكترةن   ن ميل ه بتعيين أ ين   ظ بعي ،  يلب  لى  عير لمصنعة  لال صلح  ققل    

ةيلب  لى  عير لمصنعة  كذمه لال صلح    لماقمع لإلمكترةن  ملسق   ن ميل ه بتعيين أ ين  

   ظ بعي  ملصنعة .

 

  ستشلق لالستثالق   (14

 .ال يقجع  ستشلق مالستثالق
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 لماقزع    (15

 ال يقجع  قزع ملصنعة . 

 

 لماحلسب لمقلنقن    (16

 

 لس  لماحلسب لمقلنقن    (أ

 شركة برليس ةلتر هلةس كقبرز

 لمعنقلن لماسل  ة نقلن لمعا  ملاحلسب لمقلنقن      ( ب

 11482لمريلض  8282لماالكة لمعربية لمسعقدية ص.ب. 

 0400 211 11 966+هلتف  

 0401 211 11 966+ لكس  

 www.pwc.comلماقمع لإلمكترةن    

 

 لألدةلق لألسلسية ة سؤةميلت لماحلسب لمقلنقن    (ج

 

 سؤةمية لماحلسب لمقلنقن  تتاث     إبعلء قأ   لى لمققلئ  لمالمية لستنلدًل إمى أ ال  لمارلجعة  

لمت  يققم بال ةلمت  تت  ة قًل ماعليير لمارلجعة لماتعلقف  ليال    لماالكة لمعربية لمسعقدية  

لماحلسب باتطلبلت أخالميلت لماانة ةتخطيط ةتن يذ أ ال  لمارلجعة ملحصق   ةلمت  تتطلب لمتزلم 

 لى دقجة  عققمة  ن لمتأكع بأن لمققلئ  لمالمية خلمية  ن لألخطلء لملقهرية. تتضان  سؤةميلت  

لماحلسب لمقلنقن  أيضًل لمقيلم بإجرلءلت لمحصق   لى أدمة  ؤيعة ملابلمغ ةلإليضل لت لمقلقدة     

بلإلضل ة إمى تقيي   عى  الء ة لمسيلسلت لماحلسبية لماتبعة ة عققمية لمتقعيرلت   .لمالميةلمققلئ   

 .لماحلسبية لماستخع ة، بلإلضل ة إمى تقيي  لمعرض لمعلم ملققلئ  لمالمية

  علق لت أخرى    (17

لن لمسيلسلت ةلإلجرلءلت لمت  ستتبع ماعلملة تعلقض لماصلمح ةأ  تعلقض  صلمح  حتا    (أ

  عل  سيت  تقعياال  نع طلبال بعةن  قلب . ة/أة  

 

 سيلسة  عير لمصنعة  تلله لمتخ يضلت ةلمعاقالت لمخلصة ةلماعلق لت لماتعلقة بال (ب

 

http://www.pwc.com/
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ال يقجع تخ يض أة  اقالت خلصة. ةسيسعى  عير لمصنعة  ملحصق   لى أ ض  لألسعلق  ن  

  قع   لمخع لت بال  يه  صلحة محل ل  لمق علت.  

 لماعلق لت لماتعلقة بلمزكلة أة لمضريبة   (ج 

 

 يتحا   لمه لمق علت  سؤةمية د ع لمزكلة لماستحقة  لية  ن مياة لمق علت لمخلصة به.  

ة لمقياة لماضل ة  إن أ  قسقم تشا  ضريبة لمقياة لماضل ة  سب لمالئحة   يال يخص ضريب 

لمتن يذية مضريبة لمقياة لماضل ة سقف يتحالال لمصنعة ،  يث أن  لمه لمق عة ال يع ع  بلمغ  

 إضل ية دةقية بعع لشترلكه بلمصنعة .

  علق لت ةت لصي  لجتالع  لمك  لمق علت (د

 جتالع  لمك  لمق علت بابلدقة  نه. يحق ماعير لمصنعة  لمع قة معقع ل -

ليلم  ن تسل  طلب كتلب    10يققم  عير لمصنعة  بلمع قة معقع لجتالع  لمك  لمق علت خال   -

  ن أ ين لمح ظ. 

أيلم  ن تسل  طلب كتلب    10يققم  عير لمصنعة  بلمع قة معقع لجتالع  لمك  لمق علت خال   -

%  لى لألم   ن مياة  25يالكقن  لتاعين أة  ن ردين   ن  لمه لة أكثر  ن لماشتركين لمذين  

 ة علت لمصنعة .

 لمك  لمق علت بلإل الن  ن ذمه    لماقمع لالمكترةن  ماعير  تكقن لمع قة معقع لجتالع  -

مسق  لمالمية لمسعقدية )تعلة (، ةبإقسل  لشعلق لمى  شركة للمصنعة  ةلماقمع لالمكترةن  م 

  21أيلم  لى لألم   ن لالجتالع ةباعة ال تزيع  ن  10ظ مب  جايع  لمك  لمق علت ةل ين لمح 

يق ل مب  لالجتالع، ةسقف يحعد لإل الن ةلالشعلق تلقيخ لالجتالع ة كلنه ةةمته ةلمقرلقلت  

 . لماقتر ة، ةلقسل  نسخة  نه لمى لمايئة

تاعين  ال يكقن لجتالع  لمك  لمق علت صحيحل لال إذل  ضره  عد  ن  لمك  لمق علت يالكقن  ل -

 %  لى لألم   ن مياة ة علت لمصنعة .25

إذل م  يستقف لمنصلب لماقضح    لم قرة لمسلبقة  يلب  لى  عير لمصنعة  لمع قة الجتالع   -

مسق  لمالمية شركة لثلن بلإل الن  ن ذمه     قمعه لالمكترةن  ةلماقمع لالمكترةن  م 

لمسعقدية )تعلة ( ةبإقسل  لشعلق كتلب  لمى جايع  لمك  لمق علت ةأ ين لمح ظ مب   ق ع  
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ليلم. ةيعع لالجتالع لمثلن  صحيحل أيًل كلنت نسبة  لكية لمق علت    5لالجتالع لمثلن  باعة ال تق   ن  

 لمااثلة    لالجتالع. 

 جتالع  لمك  لمق علت. يلقز مك   لمه ة علت تعيين ةكي  مه متاثيله    ل -

يلقز مك   لمه ة علت لالدالء بصقت ةل ع    لجتالع  لمك  لمق علت  ن ك  ة عة ياتلكال   -

 ةمت لالجتالع. 

يلقز  قع لجتال لت  لمك  لمق علت ةلالشترلك     علةالتال ةلمتصقيت  لى مرلقلتال بقلسطة   -

 ةسلئ  لمتقنية لمحعيثة ة قل ملضقلبط لمت  تضعال لمايئة.

%  ن  لاقع  50قن لمقرلق نل ذل باقل قة  لمك  لمق علت لمذين تاث  نسبة  لكيتا  أكثر  ن  يك -

لمق علت لمحلضر  الكال    لجتالع  لمك  لمق علت سقلء كلن  ضققه  شخصيل أم ةكلمة أم  

بقلسطة ةسلئ  لمتقنية لمحعيثة. ل ل     لمة كلن لمتصقيت  لى مرلق خلص  ن  لمك  لمق علت  

%  ن  50ق يكقن نل ذًل باقل قة  لمك  لمق علت لمذين تاث  نسبة  لكيتا  أكثر  ن  إن لمقرل

 لاقع لمق علت لمحلضر  الكال    لجتالع  لمك  لمق علت سقلء كلن  ضققه  شخصيل أم ةكلمة  

 أم بقلسطة ةسلئ  لمتقنية لمحعيثة. 

 

 لإلجرلءلت لماتبعة إلنالء ةتص ية لمصنعة     (ه

   إنالء لمصنعة ،  سقف يققم بإشعلق هيئة لمسق  لمالمية ة لمك   إذل قغب  عير لمصنعة   -

يق ل  ن لمتلقيخ لماز ع إلنالء لمصنعة   يه، دةن لإلخال     21لمق علت كتلبيل برغبته    ذمه مب   

 بشرةط ةل كلم لمصنعة  ة ذكرة لماعلق لت.

 

لنتالئه، ةذمه دةن لإلخال   سيققم  عير لمصنعة  لمبعء    إجرلءلت تص ية لمصنعة   قق  -

 بشرةط ةل كلم لمصنعة  ة ذكرة لماعلق لت.

سيققم  عير لمصنعة  بلإل الن     قمعه لإلمكترةن  ةلماقمع لإلمكترةن  ملسق   ن لنتالء   -

  عة لمصنعة  لمعلم ةتص يته.

 

 

 



 

 
67 

 
Capital Market Authority License No.   3 -08100,  Commercial Register 

No. 1010240489,  Head Office: 8162 King Fahad road - Olaya  Unit No. 

22 Riyadh 12313-3701 Kingdom of Saudi Arabia. 

 1010240489, سول  تللق  قم     08100  -37ترخيص هيئة سوق  لمال  قم   

 22 لمعليووول ة وووعة قم  - طريق لمالوووه  اوووع لم ر   8162لإلدلقة لمعووول وووة  

 .لماالكة لمعربية لمسعقدية 3701-12313لمريلض

 

   لمشكلةى  (ة 

 

  لمصنعة  ماعلملة شكلةى لمعاالء سيققم  عير لمصنعة  بتقعي  نسخة  ن سيلسلت ةإجرلءلت  عير  

 نع لمطلب ةبعةن  قلب . كال ياكن مالمه لمق علت     لمة ةجقد أ  شكقى أة  ال ظة  ق   

 لمصنعة  إقسلمال لمى لمعنقلن لمتلم  

 شركة لمبالد مالستثالق 

 لمريلض،    لمعليل، طريق لماله  اع، سالقت تلةق 

 لماالكة لمعربية لمسعقدية  11411لمريلض  140ص.ب. 

 920003636هلتف  

 6299 290 11 (966+) لكس   

 

ة    ل  م  يت  تسقية لمشكقى  ن مب   عير لمصنعة ، يحق ملاشترك إيعلع شكقله معى هيئة  

لمسق  لمالمية إدلقة  الية لماستثار، كال يحق ملاشترك إيعلع لمشكقى معى ملنة لم ص      نلز لت  

( يقم تققيا   ن تلقيخ إيعلع لمشكقى معى لمايئة، إال إذل أخطرت  90بعع  ض   عة ) لألةقل  لمالمية 

 لمايئة  قعم لمشكقى بلقلز إيعل ال معى لمللنة مب  لنقضلء لماعة. 

 

لملاة لمقضلئية لماختصة بلمنظر    أ  نزلع نلشئ  ن أة  ن لالستثالق    صنلديق   (ز

 لالستثالق  

 .لمالميةملنة لم ص      نلز لت لألةقل  

 ملئاة لماستنعلت لماتل ة مالمك  لمق علت    (ح 

 

 تشا  لمقلئاة لماتل ة مالمك  لمق علت  لى  

 شرةط ةل كلم لمصنعة   •

  ذكرة لماعلق لت •

  لخص لماعلق لت لمرئيسة  •

 لمعققد لماذكققة     ذكرة لماعلق لت •

 لمققلئ  لمالمية ملصنعة   •

 

  لكية أصق  لمصنعة   (ط 



 

 
68 

 
Capital Market Authority License No.   3 -08100,  Commercial Register 

No. 1010240489,  Head Office: 8162 King Fahad road - Olaya  Unit No. 

22 Riyadh 12313-3701 Kingdom of Saudi Arabia. 

 1010240489, سول  تللق  قم     08100  -37ترخيص هيئة سوق  لمال  قم   

 22 لمعليووول ة وووعة قم  - طريق لمالوووه  اوووع لم ر   8162لإلدلقة لمعووول وووة  

 .لماالكة لمعربية لمسعقدية 3701-12313لمريلض

 

 القكة مالمك  لمق علت  لتاعين  لكية  شل ه. ةميس ماعير لمصنعة  أة  عير  إن أصق  لمصنعة   

لمصنعة   ن لمبلطن أة أ ين لمح ظ أة أ ين لمح ظ  ن لمبلطن أة  قعم لماشققة أة لماقزع أ   صلحة  

    أصق  لمصنعة  أة  طلمبه  يال. 

إدلقة لمصنعة   أ   علق ة لخرى  عرة ة، أة ينبغ  أن يعر ال  عير لمصنعة  أة  للس   ( 

 لمكق لمق علت لمحلميقن أة لماحتالقن أة  -بشك   عقق  –بشك   عقق ، ةمع يطلبال  

 ستشلقةه  لماانيقن، أة  ن لماتقمع أن تتضانال  ذكرة لماعلق لت لمت  سيتخذ مرلق  

 لالستثالق بنلًء  ليال  

 

 الية لتخلذ مرلق لالستثالق   تى تلقيخ هذه لماذكرة، ال يقجع أ   علق لت إضل ية مع تسله     

مالمك  لمق علت لماحتالقن أة  عير لمصنعة  أة  للس إدلقة لمصنعة  أة لماستشلقةن لماانيقن  

 ةم  يت  ذكرهل. 

إ  لءلت  ن ميقد الئحة صنلديق لالستثالق ةل قت  ليال هيئة لمسق  لمالمية  ل  عل لمت   (ك

 ذكرت    سيلسلت لالستثالق ة القسته 

 

 ال يقجع.  

 

سيلسة  عير لمصنعة   يال يتعلق بحقق  لمتصقيت لمارتبطة بأ  أصق  ملصنعة  لمذ     ( 

 يعيره 

 

سقف ي صح  عير لمصنعة      قمعه لالمكترةن  ة قمع لمسق  لالمكترةن   ن لمسيلسلت  

 لماتعلقة بحقق  لمتصقيت لمت  يتبعال    لملاعيلت لمعل ة ملصنلديق لماستثار  يال. 
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      لمصنعة     تعلقة  علق لت لضل ية   (18

 

 .ختلف  ن ليعلع  بلغ نقع  معى أ  بنه  حل  ي   ة علت لمصنعة   لالشترلكأن  ( أ 

 

لمنظيرة لمت    لألطرلف انالية لمت  سيتبعال  عير لمصنعة  متصنيف لستثالقلت لمصنعة  أة لم  ( ب 

  سيتعل    عال لمصنعة 

 لى لسترلتيلية لمصنعة  ةلمت     بنلءً يتخذ  عير لمصنعة   نالية متصنيف لستثالقلت لمصنعة   

لمت  تنعكس  لالستثالق  ة عة  لالستثالق  تعتاع متحقيقال  لى  عة  قل    نال   عع  لمعلئع  لى  

   لمصنعة  لمى  رلبحلت،  لالستثالقلت . تنقس  لالستثالقةنق ية  ،لاليلم  لى  عع  دةقلن 

، ةنقع ةلستثالقلت    صنلديق أخرى. ةيققم  عير  ةغير لستثالقية صكقك ذلت دقجة لستثالقية 

 . سب لسترلتيلية لمصنعة لالستثالقلت لمصنعة  بتحعيع نسبة ك  مس   ن 

 

لمخليلية خلضع مايئة قملبية   لالسقل قر  عير لمصنعة  بأن لماصعق مص قلت سق  لمنقع    ي ( ج 

   .بنه لماركز  لمسعقد  مل  الثلة  

 

 . ققد لماشتقلت   يقر  عير لمصنعة  بأنه من يستثار  ( د 
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 ( 1 لحق قم  )

 لمضقلبط لمشر ية

 أن تكقن لمسلع  ح  لمبيع ةلمشرلء سلعًل  بل ة.  ( أ 

 

؛ ألنه ال يلقز  كلمعاالت  أال تكقن لمسلع لمت  يبيعال لمصنعة  آجاًل ذهبًل أة  ضة ة ل     كااال ( ب 

 .  كااال بيعًل آجاًل بيع لمذهب أة لم ضة ة ل    

 

أال يبيع لمصنعة  لمسلع إال بعع تالكال ةمبضال لمقبض لماعتبر شر ًل، ةيكقن لمقبض بتسل    ( ج 

لمقثلئق لماعينة لمت  ت يع  لكية لمصنعة  ملسلع، أة بتسل  صقق تله لمقثلئق؛ سقلء أكلنت تله  

 لمقثلئق شالدلت  يلزة أم شالدلت إثبلت لمتخزين. 

 

 لمصنعة   لى لمساسلق أال يتصرف    لمسلع ببيٍع ةنحقه أثنلء  لكية لمصنعة  مال.أن يشترط  ( د 

 

 أال يبيع لمصنعة  لمسلع بلآلج  مان لشترلهل  نه؛ مئال يكقن ذمه  ن بيقع لمعينة لماحر ة شر ًل.  ( ه 

 

ملنة  يقتصر لستثالق لمصنعة     لمصكقك ةلمصنلديق لالستثالقية ةلألدةلت لمالمية لماللزة  ن   ( و 

   لمرملبة لمشر ية

 

 لالمتزلم بلمتخلص  ن لمعلئع لماحرم  ل  ةقةده   ( ز 

 

 

 

 

 *********** لمرئيسية  لماعلق لت  ذكرة لنتات *********** 
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 صنعة  لمبالد لماتنقع بلمريل  لمسعقد  

Albilad Diversified SAR Fund 

 نظ    ،لمشر يةملنة لمرملبة   تقح،  تقل ق  ع  عليير ة  لم  لألصق  تععد  لستثالق صنعة  "

 باقجب أنظاة ةمقلئح هيئة لمسق  لمالمية    لماالكة لمعربية لمسعقدية" 

 لمشرةط ةلأل كلم 

  عير لمصنعة 

 شركة لمبالد مالستثالق 

 لمح ظ  أ ين

 لمالمية  لمريلض شركة

ت  ل تالد صنعة  لمبالد لماتنقع بلمريل  لمسعقد   لى أنه صنعة  لستثالق  تقل ق  ع لماعليير  

   لماعينة مصنعة  لالستثالق.ملنة لمرملبة لمشر ية لمشر ية لماللزة  ن مب  

 

صنلديق   مالئحةكل ة خلضعة  لألخرى ةلماستنعلت لالستثالقصنعة  م  كلم لألشرةط ةإن هذه لم 

، ةتكقن  لالستثالق ان صنعة   ةغير  ضللة  ةصحيحة ةةلضحة كل له ، ةتتضان  علق لت لالستثالق

 .عثة ة ععمة ح

 

لألخرى ةلالطالع  لى   يلب  لى لماستثار مرلءة لمشرةط ةلأل كلم ة ذكرة لماعلق لت ةلماستنعلت

 لمصنعة . لماعلق لت لمقلقدة  يال بعنلية مب  لتخلذ أ  مرلق مالستثالق    

 

مقع مات / مانل بقرلءة لمشرةط ةلأل كلم ةلماال ق لمخلصة بلمصنعة  ة ا   ل جلء بال ةلماقل قة  

  ليال ةلمتقميع  ليال. 

 .  م2021 لقس//16هو لماقل ق 1442شعبلن//03صعقت هذه لمشرةط ةلأل كلم بتلقيخ 

هو  1442/شعبلن/ 02 لى تأسيس لمصنعة  ةطرح ة علته  يةسق  لمالم لم تلقيخ  قل قة هيئة 

 م. 2021/ لقس/15لماقل ق 
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 ملئاة لماصطلحلت 

 

 لمصنوعة   .صنعة  لمبالد لماتنقع بلمريل  لمسعقد 

شركة لمبالد مالستثالق "لمبالد لمالمية"، ةه  شركة  رخصة  ن مب  

 .(08100-37لمسق  لمالمية لمسعقدية )ترخيص قم  هيئة 

 لمصنعة   عير

 لمشركة أة

 باقجب لمصلدق لمسعقدية، لمعربية بلماالكة لمالمية لمسق  نظلم

 هو. 1424/6/2( ةتلقيخ 30قم  )م/ لمالك  لمارسقم
 لمنظلم

    لمالمية لمسق  هيئة  للس  ون لمصلدقة لالستثالق صنلديق الئحة

 .م23/05/2016( بتلقيخ 2016–61–1ةلماععمة بقرلق قم  ) م2006/12/24
 لمالئحة

 لمايئة .لمسعوقدية لمعربية لماالكة    لمالمية لمسق  هيئة

 لمق علت المك م لماتل ة ذكرة  علق لت لمصنعة  لمعلم  تعن 

 لى  علق لت كل ية ة عقةس   بن مرلق  لتخلذمتاكينا   ن  لماحتالين

 لماعلق لت ليا ، ةينبغ  أن تتضان  لماطرةح بلالستثالق  يال يتعلق

 .لالستثالقصنلديق  الئحة  ن (2لماحعدة    لمالحق قم  )

 ذكرة 

 لماعلق لت

( 32) لمالدة أل كلم طلقبة ة قلً الم ةلأل كلملمبيلنلِت  تحتق  لمت لمعققد 

 بينةيت  تقميعال  لمعلم،بلمنسبة ملصنعة   لالستثالقصنلديق  الئحة ن 

 .لمق علتة لمك    عير لمصنعة 

 ةلأل كلم لمشرةط

لمسعقدية.  لمالميةأة لمسق   (تعلة )لمسعقدية  لمالميةشركة لمسق  

 ر ية، أة ملنة ، أة ملنةيساح سيل  لمنص بذمه أ   ةتشا   يث

ف ياةكي    قظف، أة  سؤة ، أة تلبع، أة  لمحلضرلمقمت    كن أن يكلَّ

لمسق " تعين أ  نشلط    بلمقيلم بأٍ   ن ةظلئف لمسق . ة بلقة "

 تق رهل لمسق . لمت أة بقلسطة لمتلايزلت  خال يت   ن 

 لمسق   

لمسق  لمالمية لمسعقدية مشركة شركة  القكة بشك  كل   

بإيعلع لألةقل  ةه  لملاة لمق يعة    لمسعقدية لماخقمة )تعلة (

 لمالمية لماتعلةمة    لمسق  لمالمية لمسعقدية ةتسلي  ةنق   لكيتال

 ركز إيعلع 

لألةقل  لمالمية أة 

  ركز إيعلع
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 لإلدلقة  للس .لمصنوعة  إدلقة  وللس

 ةُتعل   ة علت،  ن يتكقن لمذ  لالستثالق صنعة     لمالمه  صة

 .صنعة  لالستثالق أصق      شل ة  صة أنال  لى ة عة ك 
 لمق عة

 لمسل  .لمح ظ أة إيعلع أ ين به يحت ظ ةلمذ  لمق علت  لمك  سل 

  عير لمصنعة  .شركة لمبالد مالستثالق " لمبالد لمالمية"

الئحة  ؤسسلت شخص  رخص مه باقجب شركة لمريلض لمالمية ةه  

 .ملقيلم بنشلطلت   ظ لألةقل  لمالمية لمسق  لمالمية
 لمحو ووظ أ وين

 لماالكة    لمرساية لمعا  أليلم طبقلً  لماالكة     ا  يقم ك 

 ل  م  يكقن يقم  ا  معى  عير لمصنعة   لمسعقدية، ة   لمعربية

 .) طلة قساية( من يقب   عير لمصنعة  أ  طلبلت

أيلم مبق  

 لمطلبلت

   يقم .معى هيئة لمسق  لمالمية أيلم لمعا 

 يقم  ا  . عير لمصنعة  أة لمبنقك الستقبل  لمطلبلتمعى يقم  ا  

 تققيا  يقم .أ  يقم، سقلء لكلن يقم  ا  أم ال

 يقم لمتققي  .لميقم لمذ  يت   يه تققي  سعر صل   لمق عة

 لالشترلك طلب .لمصنعة  خال   ترة لمطرح    مالشترلك لماستخعم لمناقذج

لمقياة لمنقعية أل  ة عة  لى أسلس إجالم  مياة لألصق  مصنعة  

 .لالستثالق  خصق ل  نال كل ة لمن قلت ةلمرسقم لماستحقة

صل   مياة 

 لمصنعة أصق  

جايع لماع ق لت لماستحقة  لى لمصنعة  ةلمت  تشا   لى سبي  

لماحلسب  ،ةلإلدلقيلمخع لت لماثل  ال لمحصر، قسقم لإلدلقة، لمح ظ، 

، قسقم أ ضلء  للس لإلدلقة لماستقلين،  صلقيف لمتاقي ، لمقلنقن 

 .ةأ  قسقم أخرى يت  تحايلال  لى لمصنعة 

لمرسقم 

 ةلماصلقيف

 لألصق  إجالم  .ألصق  لمصنعة  لمسقمية لمقياة

 .شركة برليس ةلتر هلةس كقبرز
لماحلسب 

 لمقلنقن 
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 لمذ  لمشخص إمى مإلشلقة  نال ك  ةيستخعم  ترلد ة،  صطلحلت

 .لالستثالق صنعة     ة علت ياله

لماشترك / 

لماستثار أة 

  لمك  لمق علت

 لماعينة ملصنعة . ملنة لمرملبة لمشر ية لماعليير لمت  تقرهل 
ملنة  عليير 

  لمرملبة لمشر ية

 .نقطة أسلس 100شاقق +  3 ؤشر سليبقق 
لماؤشر 

 لالسترشلد 

ةتعن  تقييال لئتالنيل يشير إمى  ستقى  لم   ن لملعلقة لالئتالنية 

لماختل ة، ة خلطر لخال  لم  نسبيًل بحسب ةكلالت لمتصنيف لالئتالن  

( بحسب ةكلمت  -BBB( بحسب ةكلمة  قديز، ة )Baa3ةه  بحع أدنى )

 ستلنعقد آنع بققز ة يتش ملتصنيف لالئتالن .

 دقجة لستثالقية

لمبنه لماركز  ه  أدةلت لمعين مصيرة لألج  ةلمخلضعة متنظي  

أة مايئة قملبية  الثلة خلقج لماالكة ةتعتبر لمقظي ة لألسلسية لمسعقد  

ماذه لألدةلت إيللد لمسيقمة ملشركلت ةلأل رلد ةلمحكق لت  ن أج  

 قلجاة ل تيلجلتال لمنقعية مصيرة لألج  ةلمت  تشا  لمعققد لماتقل قة 

 .لمارلبحةك ع لمضقلبط لمشر ية 

ص قلت أسقل  

 لمنقع

 لمالمية لألةقل     لالستثالق   صنعة  لستثالق يتاث  هع ه لمق يع 

  لالستثالقصنلديق  مالئحةةص قلت سق  لمنقع ة قًل  لألج  مصيرة

صنلديق أسقل  

 لمنقع

ه  أةقل   لمية ) ث   لمصكقك، ةلمصكقك لمحكق ية(  تقل قة  ع 

 ترلت  ستقبلية لماعليير لمشر ية تانح  ل لال  قلئع خال   ترة أة 

 حعدة تصعقهل لمشركلت أة لمحكق لت أة لمايئلت لمعل ة أة لماؤسسلت 

 .لمعل ة، ةال يعخ     ذمه سنعلت لمعين

أدةلت لمعخ  

 لمثلبت

  ت ق  علقم قبح زيلدة  ع لمبلئع به لشترلهل لمذ  لمثان باث  سلعة بيع

 ة ع دةن ن  ةمعت سقلء  قطقع بابلغ أة لمثان  ن بنسبة  ليه،

  ن بلمشرلء ة ع  لى بنلء ةمعت أة لمعلدية، لمارلبحة ةه  سلبق

 لمارلبحة
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 ةه   ؤسسة  لمية طريق  ن لمسلعة  لى لمحصق     لمرلغب

 .لماصر ية لمارلبحة

 مرةض  ث   تقمعة إيرلديه تع قلت مال بأصق   ع ق ة  لمية أةقل 

 .ةغيرهل لمسيلقلت

لألةقل  لمالمية 

 لماع ق ة

 بلألصق 

ةقمة  لمية أة أص  آخر نلتج  ن ص قة أة برنل ج تققيق أة أ  ص قة 

ةمغرض هذل لمصنعة  تنحصر هذه لمانتللت  لى ص قلت   شلباة

  ة.لمارلبحأسقل  لمنقع  لى سبي  لماثل  ال لمحصر ص قلت 

لمانتللت 

 لماايكلة

ص قلت ة اليلت يتحا  لمصنعة   اقالت ةقسقم لمتعلة  لمنلتلة  ن 

شرلء ةبيع لألةقل  لمالمية  سب لمعاقالت لمسلئعة    لألسقل  ةلمت  

 تع ع ملقسطلء ةلألسقل  لمالمية ةلملالت لمتنظياية.

 تكلميف لمتعل  
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  لخص لمصنعة  

 

 لمصنعة   الة .لمسعقد  لمريل 

 دقجة لماخلطرة .لماخلطرلمى  تقسط  نخ ض 

 لماؤشر لالسترشلد  .نقطة أسلس 100شاقق +  3سليبقق  ؤشر 

تحقيق لمتقلزن بين لماحل ظة  لى قأس لمال  ةتحقيق  لئع إيللب  

 . ليه، بلإلضل ة لمى تق ير لمسيقمة ماالك لمق علت
 هعف لمصنعة 

 لمحع لألدنى مالشترلك .سعقد  قيل  5,000

 .سعقد  قيل  1,000
 مالشترلكلمحع لألدنى 

 لإلضل  

 .سعقد  قيل  2,000
لمحع لألدنى ملابلغ 

 لماسترد

 أيلم لمتققي  .   لماالكة لمعربية لمسعقدية  ا  يقم ك 

 أيلم لمتعل    .لمسعقدية لمعربيةلماالكة      ا  يقم ك  ةهق تققي  يقم ك 

 .   لماالكة لمعربية لمسعقدية  ا  يقم ك 
أيلم مبق  طلبلت 

 لالشترلك ةلالستردلد

  ا  يقم ك     لمصنعة     ةلالستردلد لالشترلك يقب 

 .ظارل  شرة لمثلنية لمسل ة  نع أة مب  سعقد 

آخر  ق ع الستالم 

طلبلت لالشترلك 

 ةلالستردلد

 أتعلب لإلدلقة .لمصنعة  أصق  مياة صل   %  ن0.50

 لميقم    لمعا  إم ل  مب  أمصى بحع لمق علت مالمك  تتلح

 .لمتققي  منقطة لمتلم  لمخل س
  لئعلت لالستردلد
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 مياة صل    ن ٪ 0.50  ن  لتاعة لماصلقيف هذه تزيع من

 .لمصنعة  أصق 

لمرسقم ةلماصلقيف 

 لألخرى

  

  

 

  علق لت  ل ة  .1

 لس   عير لمصنعة ، ةقم  لمترخيص لمصلدق  ن هيئة لمسق  لمالمية   (أ

 ( 08100-37شركة لمبالد مالستثالق "لمبالد لمالمية" )ترخيص قم  

 

  نقلن لماكتب لمرئيس ماعير لمصنعة  ( ب

 لمعليل - طريق لماله  اع لم ر    8162

 22ة عه قم  

   3701-12313لمريلض  

 لماالكة لمعربية لمسعقدية.

 6299 290 11 (966+) لكس   920003636هلتف  

 

 نقلن لماقمع لإلمكترةن  ماعير لمصنعة ، ة نقلن أ   قمع لمكترةن   رتبط باعير لمصنعة   (ج

 يتضان  علق لت  ن صنعة  لالستثالق 

 www.albilad-capital.com                          لماقمع لإلمكترةن  شركة لمبالد مالستثالق  

 www.cma.org.sa                          لماقمع لالمكترةن  مايئة لمسق  لمالمية 

   www.tadawul.com.sa               مسق  لمالمية تعلة   شركة للماقمع لالمكترةن  م 

 

 لس  أ ين لمح ظ، ةقم  لمترخيص لمصلدق  ن هيئة لمسق  لمالمية   (د

  ( 37-07070باقجب ترخيص هيئة لمسق  لمالمية قم  )  هشركة لمريلض لمالمية ةه  شركة  رخص

المكترةن    لماقمع ل 1010239234ةسل  تللق  قم   19/6/2007لمصلدق بتلقيخ 

www.riyadcapital.com  

http://www.albilad-capital.com/
http://www.cma.org.sa/
http://www.tadawul.com/
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 لمنظلم لماطبق  .2

يخضع صنعة  لمبالد لماتنقع بلمريل  لمسعقد  ة عير لمصنعة  منظلم لمسق  لمالمية ةمقلئحال  

 لمتن يذية ةلالنظاة ةلملقلئح لالخرى ذلت لمعالمة لماطبقة    لماالكة لمعربية لمسعقدية.

 

 أهعلف صنعة  لالستثالق   .3

 ةصف ألهعلف صنعة  لالستثالق   (أ

ياعف لمصنعة  إمى تحقيق لمتقلزن بين لماحل ظة  لى قأس لمال  ةتحقيق  لئع إيللب   ليه،  

بلإلضل ة لمى تق ير لمسيقمة ماالك لمق علت  ن خال  لالستثالق    أدةلت أسقل  لمنقع ةلمعخ   

ع ق ة بأصق  ةلماللزة  ن مب  ملنة  لمثلبت بلإلضل ة إمى لمانتللت لماايكلة ةلألةقل  لمالمية لما

   .لمرملبة لمشر ية معى  عير لمصنعة 

 

 سيلسلت لالستثالق ة القسته  ( ب

لمنقع   أسقل ص قلت سيستثار لمصنعة     أنقلع  تععدة  ن  ئلت لألصق  ةلمت  تشا    -

لماصعقة  ن جاة ذلت دقجة  لمانتللت لماايكلة  ةتتضان;  حليًل ةدةميًل لمعخ  لمثلبتةأدةلت 

%  ن صل   مياة أصق  لمصنعة  ضان لملزء لماستثار     10لستثالقية ةبحع أمصى 

ةلألةقل  لمالمية لماع ق ة بأصق  بال يتقل ق  ع  ،  ص قلت أسقل  لمنقع لماتقل قة  ع لمشريعة

 الق. لماعينة مصنعة  لالستثملنة لمرملبة لمشر ية لماعليير لمشر ية لماللزة  ن مب  

 

يحق ماعير لمصنعة  لالستثالق    أية ةقمة  لمية  صعقة  ن مب   عير لمصنعة  أة  ن أ   ن   -

سيكقن هنلك   يث   – لماطرة ة طر ل  ل ل ةلمارخصة  ن لمايئة تلبعيه بال  يال لمصنلديق لمعل ة

 ع  ل يتقل ق    –  قسقم لدلقة   رةضة  نع لالستثالق    صنلديق  عير لمصنعة  لة أ   ن تلبعيه

تكقن  رخصة  ن هيئة لمسق  لمالمية أة  ن   لى أن  ع لسترلتيليلت لالستثالق    لمصنعة  

جالت ذلت لمعالمة ةبال ال يتعلقض  ع  تطلبلت الئحة صنلديق لالستثالق ةلملقلئح لمتن يذية ذلت  

 لمعالمة.

 

خ  لمثلبت لماللزة  ن  لمعأدةلت  يستثار لمصنعة  أ قلمه    لألدةلت لمالمية   كذمه سقف  -

ذلت لمعقجة لالستثالقية  . شركة لمبالد مالستثالق "لمبالد لمالمية"    ملنة لمرملبة لمشر ية مب  

ة تقل قة  (  شبه  كق ية، شركلت  عقجة / غير  عقجة كق ية،  سيلدية،  )    ختل ة   لمصلدقة  ن جالت 
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ةلمعل لة    لماالكة لمعربية لمسعقدية ةدة  لمخليج لمعرب  بال  ملنة لمرملبة لمشر ية   عليير  ع 

 .صل   مياة أصق  لمصنعة %  ن 40 يال صكقك بنه لمبالد ةتلبعيه بال ال يزيع  ن 

 

   صكقك    أصق  لمصنعة %  ن صل   مياة  10 يال يحق ملصنعة  أن يستثار بحع أمصى    -

( بحسب  B3( بحسب ةكلمت   يتش ةستلنعقد آنع بققز ة ) -Bبحع أدنى )  تق   ن لمعقجة لالستثالقية

ةملحع  ن لماخلطرة     نل ية لمتصنيف لالئتالن  مإلصعلق أة لملاة لماصعقة.   ن ةكلمة  قديز 

%  ن 20يق   ن  لمصكقك لمت  تق   ن لمعقجة لالستثالقية سقف يستثار لمصنعة   ل ال

 ك لمسيلدية لمسعقدية.صل   مياة أصق  لمصنعة     لمصكق

 

يكقن لمحع لألدنى ملتصنيف   لمعقجة لالستثالقية  تصنيف دةن  لمثلبت لمعخ  أدةلت بلستثنلء  -

حسب  ةبلمنسب لماحعدة    لملعة  أ اله بستثالقلت لمصنعة  ةلألطرلف لمنظيرة اللالئتالن  

( بحسب ةكلمة Baa3) ل تحعده ةكلالت لمتصنيف لالئتالن  لمعةمية ةلماصن ة بحع أدنى كلمتلم    

  .( بحسب ةكلمت  ستلنعقد آنع بققز ة يتش ملتصنيف لالئتالن -BBB قديز، ة )

 

   ذمه أدةلت لمعخ  لمثلبت،   بال ة    ل   عم ةجقد تصنيف لئتالن  الستثالقلت لمصنعة   -

لماصعقة ذلت   لملاة  كلنت  إذل بحيث  لمٌاصعقة مللاة  لالئتالن   لمتصنيف   لى  لال تالد   سيت 

 ن  %  10تصنيف لإلصعلق  لى لنه ذة دقجة لستثالقية  لى لن ال يتللةز ل      يت لستثالقية    دقجة

بال ألدةلت لمعخ  لمثلبت ذلت دقجة   لماساقحلمحعةد  ضانمياة أصق  لمصنعة   صل  

 لستثالقية. 

 

%  ن  10 ن ضان  تكقن كلنت لملاة لماصعقة ذلت دقجة غير لستثالقية لة غير  صن ة  إذل بحيث  -

 . لمثلبت  ل دةن لمعقجة لالستثالقية لمعخ  أدةلت

 

بال ه  لمريل  لمسعقد  أة لمعةالق   لماستثار لألصق   ئلت بال  تققم  لمت  لمعالة  تكقن أن  لبي

 .لأل ريك  أة أ   الة  رتبطة بلمعةالق لأل ريك 

   لمتلم  لملعة       قضح هق   كال لمصنعة  لستثالقلت  ةستكقن
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  عة لمصنعة   .4

 

هق صنعة  غير  حعد لماعة ةال يقجع تلقيخ لستحقل   صنعة  لمبالد لماتنقع بلمريل  لمسعقد  

 ملصنعة .

 

 لالستثالق ميقد/ عةد  .5

 

يلتزم  عير لمصنعة  خال  إدلقته مصنعة  لالستثالق بلمقيقد ةلمحعةد لمت  ت رضال الئحة صنلديق  

 لالستثالق ةشرةط ةأ كلم لمصنعة  ة ذكرة لماعلق لت.

 

  الة لمصنعة   .6

 

  إن لمسعقد ، لمريل   غير أخرى بعالة  لالشترلك  لمة ة   لمسعقد ، لمريل  ه  لمصنعة   الة

 ةيتحا    ينال،     لمسلئعة لمصرف  ألسعلق سقف يخضع  لمحلمة هذه     لماستخعم رف لمص سعر

 لمصرف.   أسعلق     تقلب  أ  لمق علت  لمكق

 

  قلب  لمخع لت ةلمعاقالت ةلألتعلب   .7

 بيلن ت لصي  ملايع لماع ق لت  ن أصق  لمصنعة ، ةطريقة ل تسلبال   ( أ 

 لمحع لأل لى لمحع لألدنى  ئلت لألصق  

 %80 %60 ص قلت أسقل  لمنقع لماتقل قة  ع لمشريعة 

 %40 %20 لمثلبت أدةلت لمعخ  

 %20 %0 ذلت لسترلتيلية  شلباة  لمصنلديق لالستثالقيةة علت 

 %10 %0 لمعقجة لالستثالقية  تصنيف  دةن  لمثلبت لمعخ  أدةلت
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%  ن صل   مياة أصق   0.50إدلقة سنقية تبلغ   يتقلضى  عير لمصنعة  قسقم قسقم لإلدلقة 

لمصنعة  تحسب    ك  يقم تققي  ةتخص  شاريًل. تخضع أتعلب لإلدلقة مضريبة لمقياة لماضل ة،  

ةيت  تحايلال بشك   ن ص  ة قل ملقي  لمانصقص  ليال    نظلم ضريبة لمقياة لماضل ة ةالئحته  

 لمتن يذية.  

 

 ن صل   مياة أصق   % 0.050 تعلب   ظ سنقية تبلغ يتقلضى أ ين لمح ظ أ قسقم لمح ظ  

  %0.03مألةقل  لمالمية لماعقجة ةلمغير لماعقجة ةة علت صنلديق لالستثالق. بينال يتقلضى  لمصنعة   

لمح ظ ةبحع أدنى    مص قلت أسقل  لمنقع ةلمانتللت لماايكلة تحت ن صل   مياة أصق  لمصنعة   

 قي  ةتخص  بشك  شار . قيل  شاريًل، تحسب    ك  يقم تق 5,000

 

أصق  لمصنعة  ةيت   سلبال    مياة  % سنقيل  ن صل   0.08تبلغ    قسقم خع لت لمصنعة  لإلدلقية  

  ع ك  يقم تققي  بشك  ترلكا  خال  لمسنة ةتخص  ةتع ع بشك  شار . 

 

 قيل  سنقيًل تحسب ك  يقم تققي  ةتخص  شاريًل.  25,000  لماحلسب لمقلنقن قسقم  

 

  كل آت أ ضلء  للس لإلدلقة لماستقلين   

  أمصى كحع سنقيل   قيل    40,000 بو  تقعق   قطق ة  كل أة لماستقلين لإلدلقة  للس أ ضلء يتقلضى 

  لمصنلديق ملايع  لمسنة  خال   ضرهل  لمت  لالجتال لت جايع   ن (  ستق   ضق مك  قيل   20,000)

  لمصنلديق  جايع  لى  بلمتسلة    قساة   " لمالمية لمبالد" شركة لمبالد مالستثالق  مب    ن لماعلقة

  ةل عة  رة ةتع ع ةتخص   ترلكا   بشك   تققي  يقم  ك      تحسب  لمعقلقية،  لمصنلديق  بلستثنلء

 .لمسنة   

 

قيل  مايئة لمسق  لمالمية ةتحسب    ك  يقم تققي  بشك    7,500د ع  بلغ ةمعقه  قسقم قملبية  

 لمسنة. نالية ترلكا  ةتخص  ةتع ع  رة ةل عة    

 

قيل  سعقد  سنقيل مصلمح شركة لمسق  لمالمية "تعلة " مقلء    5,000د ع  بلغ    قسقم لمنشر )تعلة (  

ققي  بشك  ترلكا  ةتخص  ةتع ع  رة  نشر لماعلق لت  لى  قمع تعلة  ةتحسب    ك  يقم ت

 لمسنة. نالية ةل عة    
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سقف يتحا  لمصنعة  كل ة لماصلقيف لماتعلقة بعاليلت لمشرلء أة لمبيع إذل كلنت     صلقيف لمتعل    

ضان لستثالقلت لمصنعة ، ةسيت  لإل صلح  ن إجالم  مياتال ك  قبع    لمتقرير لمربع   

 ملصنعة .

 صلقيف لمتاقي       ل  ةجقد  صلقيف تاقي  ملصنعة  سقف تكقن بحسب أسعلق لمتاقي   

 لمسلئع.

 

  بال  ساقح أخرى   صلقيف  أة قسقم  أ  لمصنعة  تحاي     لمحق لمصنعة  ماعير    أخرى    صلقيف 

  ةلجتالع لمعةقية  لمتقلقير  ةنشر لمطبل ة قسقم  لماثل  سبي    لى ةه   شار  بشك   ةتخص   نظل يلً 

  خص  يت  ةمن  ملصنعة  لالستثالقية  أة لمبنكية لمحسلبلت  بين   ل لمتحقي  ةقسقم  لمق علت  لمك 

  لمعة      لمعاقالت   لى  لماضل ة لمقياة كضريبة ) ملضرلئب  بلإلضل ة  لم علية لماصلقيف إال

 .  شاريل  لمصنعة  أصق  صل   مياة  ن% 0.50 يتللةز ال  بال  ةجعت  إن  لمرسقم أة ( لالخرى

 

 

 .ال يقجع أ   قلب    رةض  لى ص قلت لالشترلك ةلالستردلد ةنق  لمالكية   ( ب 

 

 .خلصة يبر ال  عير لمصنعة  اقمة ال يقجع أ    ( ج 

 

 لمتققي  ةلمتسعير .8

 كي ية تققي  أصق  لمصنعة   ( أ 

 

تعتاع طريقة لمتققي   لى نقع لألصق ، ةمع يعتاع  عير لمصنعة   لى نظ   عينة  يال يتعلق  

 بتحعيع لمقي  ةلألسعلق ةأسعلق لمصرف. 

 لى   أة  نظاه  لمية أةقل  سق  أ       تعلةمة أة  عقجة  لمية أةقلملً  كلنت لألصق   إذل .1

 .لمنظلم أة لمسق  ذمه    تات  ص قة آخر سعر  يستخعم  آم ، نظلم تسعير 

 

 إذل كلن إال  لمتعليق،  مب   سعر آلخر  ة قالً  تققياال  ينبغ  ،  علقه لمالمية لألةقل   ت كلن ذلإ .2

 .لماعلق لمسعر  ن ضتلنخ  مع لمالمية لألةقل   هذه مياة أن  ى  ل ملطع دمي  هنلك 
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 لألقبلح  أة إمى لم قلئع بلإلضل ة لمع ترية لمقياة تستخعم لماعقجة، غير لمصكقك  إمى بلمنسبة .3

 .لماترلكاة

 

أة    نظاة   لمية  أةقل  سق   أ ّ     لماتعلةمة  أة لماعقجة  ةلمصكقك لمسنعلت إمى  بلمنسبة .4

لمسنعلت  بتققي   لمنظلم  ذمه  أة لمسق  تله  ظرةف  تساح ال ةمكن آم ،  تسعير  نظلم  ى ل

  تله  تققي   يلقز ،ل اله إميال ( لماشلق1لم ر ية ) لم قرة    ةقد  ل  ة ق لمصكقك أة

 .(3لم ر ية ) لم قرة      ةقد  ل ة ق  لمصكقك

 

 .ة عة مك    نشقق أصق   مياة  صل    آخر لالستثالق،  صنلديق إمى بلمنسبة .5

 

 ةلمققل ع لمت  يقل ق لمطر   له بنالءً  لمصنعة   عير يحعدهل لمت  لمعلدمة لمقياة آخر، لستثالق  أ 

 .ملصنعة  لمقلنقن  لماحلسب مب    ن  نال لمتحقق ةبعع .لمح ظ أ ين   ليال

 

  عد نقلط لمتققي  ةتكرلقهل   ( ب 

ة نع ل ال يكقن   نع لمسل ة لمخل سة  صرًل  يت  تققي  أصق  لمصنعة  ك  يقم  ا  مب  ناليته  

ذمه لميقم يقم  ا   إن لمتققي  سيكقن يقم لمعا  لمتلم . مع يققم  عير لمصنعة  بتأخير  

 ن لماق ع لمنالئ  متقعي  لمتعليالت لمخلصة     ا    يقم تققي  لمصنعة  بشك   ؤمت ال يتللةز  

جزء كبير  ن    بعاليلت لمشرلء ةلالستردلد إذل مرق  عير لمصنعة  بشك   عقق   عم إ كلنية تققي 

لمحصر لمظرةف  ال أصق  لمصنعة  بشك  ياكن لمتعقي   ليه بال    ذمه  لى سبي  لماثل  

 لمت  يق    يال لمسق  لمرئيس     ةمت لمتققي . 

 

 لالجرلءلت لمت  ستتخذ     لمة لمخطأ    لمتققي ، أة لمخطأ    لمتسعير ( ج 

    ل  تققي  أص   ن أصق  لمصنعة  بشك  خلطئ أة  سلب سعر لمق عة بشك  خلطئ،   -

 سقف يققم  عير لمصنعة  بتقثيق ذمه.  

 

سقف يققم  عير لمصنعة  بإبالغ لمايئة  ققًل  ن أ  خطأ    لمتققي  أة لمتسعير يشك   ل   -

إلمكترةن  ةلماقمع  % أة أكثر  ن سعر لمق عة ةلإل صلح  ن ذمه  ققًل     قمعه ل0.5نسبته 

 ن الئحة   71لإلمكترةن  ملسق  ة   تقلقير لمصنعة  لمت  يععهل  عير لمصنعة  ة قًل ملالدة 

 صنلديق لالستثالق.  
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 ن الئحة    72سقف يقعم  عير لمصنعة     تقلقيره مايئة لمسق  لمالمية لماطلقبة ة قًل ملالدة   -

 متسعير.صنلديق لالستثالق  لخصًل بلايع أخطلء لمتققي  ةل

 

 طريقة ل تسلب سعر لمق عة ألغرلض تن يذ طلبلت لالشترلك ةلالستردلد  ( د 

 

ملصنعة     يقم لمتققي     صل   مياة أصق  لمصنعة يت   سلب أسعلق لالشترلك بنلًء  لى  

إجالم  لمخصقم بال    ذمه أ  قسقم  –ة ق لماعلدمة لمتلمية  )إجالم  مياة أصق  لمصنعة  

ة صرة لت  لى لمصنعة   ستحقة ةغير  ع ق ة( / إجالم   عد ة علت لمصنعة  لمقلئاة     

 د . يقم لمتققي  ذة لمعالمة. ةيت  تققي  صل   مياة أصق  لمصنعة  بلمريل  لمسعق

 

 

  كلن ةةمت نشر سعر لمق عة ةتكرلقهل  ( ه 

 شركة ملصنعة  ةسعر لمق عة  لى  قمع صل   مياة أصق  لمصنعة سيت  لإل الن  ن 

ةلماقمع لإلمكترةن  لمخلص باعير    www.tadawul.com.sa  لمسق  لمالمية لمسعقدية )تعلة (

-www.albilad نع لمسل ة لمتلسعة صبل ًل  لمصنعة     يقم لمعا  لمتلم  مك  يقم تعل   

capital.com . 

 

 لمتعل الت .9

  سؤةميلت  عير لمصنعة     شلن طلبلت لالشترلك ةلالستردلد ( أ 

ياكن تقعي  طلبلت لالشترلك ةلالستردلد    ك  يقم تعل  ، ةيت  تن يذ تله لمطلبلت بنلء  لى   -

سعر لمق عة لمذ  يحتسب    أمرب يقم تعل       ل  ت  تقعياال مب  آخر  ق ع متقعي   

 طلبلت لالشترلك ةلالستردلد كال هق  قضح    هذه لمشرةط ةلأل كلم ة ذكرة لماعلق لت.  

صنعة  بتن يذ طلبلت لالشترلك ةلالستردلد ةد ع  لئعلت لالستردلد ة قل مشرةط  يققم  عير لم  -

 . ةأ كلم لمصنعة  ة ذكرة لماعلق لت ةبال ال يتعلقض  ع الئحة صنلديق لالستثالق

 

 أمصى  ترة ز نية بين تسل  طلب لالستردلد ةد ع  قلئع لالستردلد مالمك  لمق علت ( ب 

لالستردلد مالمك  لمق علت مب   ق ع إم ل  لمعا     لميقم  سيققم  عير لمصنعة  بع ع  قلئع 

 لمخل س لمتلم  منقطة لمتققي  لمت  ُ عد  نعهل سعر لالستردلد كحع أمصى. 

file:///C:/Users/e007714/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IL8S6RYF/www.tadawul.com.sa
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 أّ  ميقد  لى لمتعل      ة علت لمصنعة  ( ج 

يتقيع  عير لمصنعة   نع تن يذ طلبلت لالشترلك ةلالستردلد بأ كلم ة تطلبلت الئحة صنلديق  

 هذه لمشرةط ةلأل كلم ة ذكرة لماعلق لت.  لالستثالق ة 

 

 لمحلالت لمت  يؤجَّ   عال لمتعل      لمق علت أة يعلق، ةلإلجرلءلت لماتبعة    تله لمحلالت  ( د 

يلقز ماعير لمصنعة  تأجي  لستردلد لمق علت كحع أمصى إمى يقم لمتعل   لمتلم . ةيحعث ذمه،   -

لالستردلد مالمك  لمق علت ةلماطلقب تلبيتال    أ  يقم  إذل بلغ إجالم  نسبة جايع طلبلت 

 أة أكثر  ن صل   مياة أصق  لمصنعة .  10تعل   %

 

 عير لمصنعة  لتبلع إجرلءلت  لدمة ة نص ة  نع لختيلق طلبلت لالستردلد لماطلقب   ىيلب  ل -

عم  لى  تأجيلال،  يث سيققم  عير لمصنعة  بلمع ع  لى أسلس لألةمقية    لمتن يذ بحيث تق

طلبلت لالستردلد لمال قة )يت  تحعيع أةمقية لمتعل   تبعل متلقيخ ة ق ع تقعي  طلب لالستردلد،  

  يت  لمتعل    ع لمطلب لألمعم  لمذ  يليه ةهكذل. 

 

 تعليق لالشترلك أة لستردلد لمق علت -

لمسق  لمالمية  نه  يلب  لى  عير لمصنعة  تعليق لالشترلك أة لستردلد لمق علت إذل طلبت هيئة  

 .ذمه

 :ال يلقز ماعير لمصنعة  تعليق لالشترلك أة لستردلد ة علت لمصنعة  إال    لمحلالت لآلتية

 .إذل قأى  عير لمصنعة  بشك   عقق  أن لمتعليق يحقق  صلمح  لمك  ة علت لمصنعة  لمعلم

مالمية لة لمت  يالكال  إذل  لق لمتعل      لمسق  لمرئيسة لمت  يت   يال لمتعل      لألةقل  ل

لمصنعة . إ ل بشك   لم ةإ ل بلمنسبة إمى أصق  لمصنعة  لمت  يرى  عير لمصنعة  بشك   

 . عقق  أنال جقهرية مصل   مياة أصق  لمصنعة  لمعلم

 

  :يلب  لى  عير لمصنعة  لتخلذ لإلجرلءلت لمتلمية     لمة أ  تعليق ي رضه  عير لمصنعة  -

لمصنعة   ن  عم لستارلق أ  تعليق لال ملاعة لمضرةقية ةلمابرقة  ع  رل لة  صلمح  سيتأكع  عير 

 . لمك  لمق علت
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 رلجعة لمتعليق بصققة  نتظاة ةلمتشلةق  ع  للس لدلقة لمصنعة  ةأ ين لمح ظ  ق  ذمه  

 بصققة  نتظاة 

لمايئة   إشعلق هيئة لمسق  لمالمية  قق  عةث أ  تعليق  ع تقضيح أسبلب ذمه ةكذمه لشعلق

ة لمك  لمق علت  قق لنتالء لمتعليق، ةسيت  ذمه  ن طريق لماقمع لإلمكترةن  ماعير لمصنعة  

 .ةلماقمع لإلمكترةن  مشركة لمسق  لمالمية لمسعقدية )تعلة (

 

 ملايئة صال ية ق ع لمتعليق إذل قأت أن ذمه يحقق  صلمح  لمك  لمق علت.  -

 

 

 طلبلت لالستردلد لمت  ستؤجَّ  لإلجرلءلت لمت  يلر  باقتضلهل لختيلق  ( ه 

    ل  ت  تأجي   اليلت لالستردلد، سيتبع  عير لمصنعة  إجرلءلت  لدمة ة نص ة  نع لختيلق  

(  ن الئحة صنلديق لالستثالق  61طلبلت لالستردلد لماطلقب تأجيلال ةذمه ة قل ماتطلبلت لمالدة )

 "تأجي   اليلت لالستردلد".

 

  لكية لمق علت إمى  ستثارين آخرينلأل كلم لمانظاة منق   ( و 

يخضع نق   لكية لمق علت إمى  ستثارين آخرين إمى نظلم هيئة لمسق  لمالمية ةمقلئحال لمتن يذية  

 ةلملقلئح لألخرى ذلت لمعالمة لماطبقة    لماالكة لمعربية لمسعقدية. 

 

 ثالقلإل صلح  ال إذل كلن  عير لمصنعة  ينق  لالستثالق    ة علت صنعة  لالست ( ز 

يحق ماعير لمصنعة  أة تلبعيه أة  قظ يه لالستثالق    لمصنعة  دةن أن يكقن ماذل لالستثالق  

 عل لة خلصة  ن لالستثالقلت لألخرى مبلم  لماشتركين    ة علت لمصنعة   ع  رل لة  تطلبلت  

  ن الئحة صنلديق لالستثالق "لشترلك  عير لمصنعة     ة علت لمصنعة ". ( 15)لمالدة 

 

 يلن لمتلقيخ لماحعد ةلماقل يع لمنالئية متقعي  طلبلت لالشترلك ةلالستردلد    أّ  يقم تعل  ب ( ح 
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ظارل  ن ك  يقم   12لمسل ة لماق ع لمنالئ  متقعي  طلبلت لالشترلك هق   تقعي  طلبلت لالشترلك 

لالشترلك بعع  يسبق يقم لمتعل   بشرط تقعي  طلب لالشترلك  كتاال، ة    ل  تسل  طلب     ا 

 نالية يقم لمعا  لمذ  يسبق يقم لمتعل    سيت   عل لته كطلب    يقم لمتعل   لمتلم .

   

 بلالستردلد  خط   إشعلق  لستالم  بشرط تعل   يقم أ       لالستردلد يلقز :لالستردلد  طلبلت  تقعي  

 ة    لماستاعف  لالستردلد يقم  يسبق  لمذ  لمتعل    يقم  ظارل      شرة لمثلنية  لمسل ة  نع  أة  مب 

  بلغ  د ع  ةيت   .لمتلم  لمتعل   يقم     لالستردلد يت    سقف  لمتعل   أيلم  غير     لالستردلد   ل 

 خال  (بلمصنعة  لمخلصة  لماعلق لت   ذكرة  ن  (6) قم   مل قرة ة قل  تقيياه  يت   لمذ  ) لالستردلد

 مياة  تق   أال  ةيلب  لالستردلد  يه  ت   لمذ  لمتعل   يقم  بعع  تعل    أيلم  خاسة  (5) تتللةز  ال   عة

 قساية  طلة  بعلية لمتعل   صلدف يقم إذل أ ل .مالستردلد لألدنى لمحع مياة  ن لماستردة لمق علت

 هذل .لمتلم  لمتعل   يقم      لالستردلد طلبلت  مبق   يت    سقف  لمسعقدية، لمعربية  لماالكة    

  ن  لمصنلديق  بين ةلمتحقي  ةلالستردلد لالشترلك أةملت تاعيع    بلمحق  عير لمصنعة  ةيحت ظ

  سلء لمرلبعة لمسل ة  تى لمبعيلة لمقنقلت  طريق

 

 إجرلءلت تقعي  لمطلبلت لمخلصة بلالشترلك    لمق علت أة لستردلدهل  ( ط 

 

   نع لالشترلك    لمصنعة  يقمع لمعاي   لى ناقذج لالشترلك ةلمشرةط  إجرلءلت لالشترلك 

ةلأل كلم، كال ياكن لالشترلك  ن خال  لمقنقلت لمبعيلة  ن طريق لماقمع لإلمكترةن  أة لمالتف  

لماعتاع  ن  عير لمصنعة ، ةيت  خص   بلغ لالشترلك  ن  سلب لمعاي . ةيلب  لى لماستثار  

مل ة  لم رد إبرلز إثبلت شخصية غير  نتا  لمصال ية  ث  بطلمة لماقية لمقطنية )ملسعقديين( أة لإل

)مغير لمسعقديين(، ةيلب أن يقعم لماستثار ذة لمشخصية لال تبلقية )لمشركلت ةلماؤسسلت( خطلبل  

 ختق ل  ن لمشركة بلإلضل ة إمى نسخة  ن لمسل  لمتللق  ملشركة بلإلضل ة إمى أ   ستنعلت أخرى  

 .يطلبال  عير لمصنعة   سب نقع لمشركة أة لماؤسسة 

 

يقعم  لمه لمق علت طلبل الستردلد مياة لمق علت كليل أة جزئيل    أ     ياكن أن إجرلءلت لالستردلد

ةمت ةذمه بتسلي  إشعلق خط  أة بتعبئة ةتسلي  ناقذج لالستردلد لمذ  ياكن لمحصق   ليه  ن  
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 رةع  عينة أة  ن خال  لمقنقلت لمبعيلة )لالنترنت ةلمالتف(. يلب أن يققم لماستثار بإبرلز بطلمة  

 أة لإلمل ة غير  نتاية لمصال ية ةذمه     ل  قغبته بلالستردلد  ن طريق لم رةع.  لماقية لمقطنية 

 

كال  لى  لمه لمق علت تحعيع  ل إذل كلن يرغب    لستردلد مياة ة علته كليل أة جزئيل. ة    ل   

تقعي   لمه لمق علت طلب لستردلد جزئ   ن لمصنعة ، ث   عث لنخ لض مقياة كل   ة علته إمى  

ن  بلغ لالستردلد لملزئ  لماطلقب  إن  ن  ق  عير لمصنعة  ق ض  الية لالستردلد  أم   

لماطلقب تن يذهل    يقم لمتققي  لماستاعف، بعةن أ   سؤةمية  لى  عير لمصنعة ، ةبلمتلم   

  لى لماستثار تقعي  طلب لستردلد جعيع ميت  تن يذه    يقم لمتققي  لمال ق.

 

 

مياة لمق علت لمت  يلب  لى  لمه لمق علت لالشترلك  يال أة نقلال أة  لمحع لألدنى مععد أة  ( ي 

 لستردلدهل

 قيل  سعقد   5,000لمحع لألدنى مالكية ة علت لمصنعة   

 قيل  سعقد   5,000لمحع لألدنى مالشترلك  

 قيل  سعقد   1,000لمحع لألدنى مالشترلك لإلضل    

  .قيل  سعقد  2,000لمحع لألدنى مالستردلد  

 

ينق   عير لمصنعة  جاعه، ة عى تأثير  عم لمقصق     لمذ ملابلغ  بيلن ت صيل   ن أّ   ع أدن    ( ك 

 إمى ذمه لمحع لألدنى    لمصنعة 

سيققم  عير لمصنعة  بلالمتزلم بلقلئح ةتعليالت هيئة لمسق  لمالمية     ل  مل ت بطلب أ   

صل    سعقد  أة  ل يعلدمال كحع أدنى م  اليين قيل     10لجرلء تصحيح   نع  عم لستي لء  تطلب  

 . مياة أصق  لمصنعة 

 

يعلدمال كحع   ل  اليين قيل  سعقد  أة  10لإلجرلءلت لمتصحيحية لمالز ة مضالن لستي لء  تطلب  ( ل 

 أدنى مصل   مياة أصق  لمصنعة 

 لمايئة   ن لمصلدقة ةلمتعل ي  لالستثالق  صنلديق  الئحة    لمقلقدة لماتطلبلت لمصنعة   عير يتبع -

 م    ل   ة   لمصنعة ، أصق   مياة  صل    ن  لستي لؤه  لماتطلب  لألدنى  بلمحع يتعلق   يال 
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 بلتخلذ  لمصنعة   عير سيققم  سعقد  قيل   اليين  (10)  شرة  ن لمصنعة  أصق  مياة صل  

 :لمتلمية لإلجرلءلت

 

 لمحعث؛  باذل لمصنعة  إدلقة  للس  إبالغ -

 

 أشار؛  ستة ماعة  تقلص   بشك  أصقمه  ة ستقى لمصنعة  أدلء  تلبعة -

 

 ة قلً  لمصنعة  بإنالء لمصنعة   عير سيققم لمتصحيح،  دةن  أشار لمستة  ترة لنقضت   ل      -

 .لماعلق لت  ذكرة  ن لمرلبعة لم قرة   ن)ة(  لم ر ية  لم قرة    لماذكققة لإلنالء إلجرلءلت

 

  عقلء إ  لء  ت   م، 29/11/2018لماقل ق   هو، 21/3/1440     لمصلدق لمايئة تعاي    سب  بأنه   لال -

 .م31/12/2020 تلقيخ  تى لماتطلب  هذل  ن  لمصنلديق

 

 سيلسة لمتقزيع  .10

 ال يققم لمصنعة  بتقزيع أ  أقبلح دةقية  لى  لمك  لمق علت.

 

 لمق علت  لمك  .11

 لمالمية لألةمية ةلمسنقيةلماعلق لت لماتعلقة بلمتقلقير لمالمية، بال    ذمه لم ترلت  ( أ 

 

ُتعع لمققلئ  لمالمية ملصنعة  بلملغة لمعربية ةبشك  نصف سنق   لى لألم  ةت حص ة قًل ماعليير   -

، ةيلقز  لمايئة لمسعقدية ملاحلسبين لمقلنقنيين  لماحلسبة لمعةمية ة عليير لماحلسبية لمصلدقة  ن 

تعلقض بين تله لمنسخ، يؤخذ بنص لملغة  إ علد نسخ إضل ية بلغلت أخرى، ة    ل  ةجقد أ  

 .لمعربية

سيققم  عير لمصنعة  بإ علد لمتقلقير لمسنقية )بال    ذمه لمققلئ  لمالمية لمسنقية لمارلجعة(   -

(  ن الئحة صنلديق لالستثالق. ةسيققم  عير  5ةلمتقلقير لألةمية ة قًل ماتطلبلت لمالحق قم  )



 

 
91 

 
Capital Market Authority License No.   3 -08100,  Commercial Register 

No. 1010240489,  Head Office: 8162 King Fahad road - Olaya  Unit No. 

22 Riyadh 12313-3701 Kingdom of Saudi Arabia. 

 1010240489, سول  تللق  قم     08100  -37ترخيص هيئة سوق  لمال  قم   

 22 لمعليووول ة وووعة قم  - طريق لمالوووه  اوووع لم ر   8162لإلدلقة لمعووول وووة  

 .لماالكة لمعربية لمسعقدية 3701-12313لمريلض

 

ع لمطلب دةن أ   قلب  ة    ل  ت  تعيين أة تغيير  لمصنعة  بتزةيع  لمك  لمق علت بال  ن

 لماحلسب لمقلنقن  يلب أخذ  قل قة  للس إدلقة لمصنعة .

لمحلمية ملصنعة  لمعلم لمذ  يعيره   صل   مياة أصق  لمصنعة سيققم  عير لمصنعة  بإتل ة  -

ياة  صل   ممل حص  ن جلنب  لمك  لمق علت دةن  قلب ، ةسيققم كذمه بإتل ة جايع أقملم 

 .لمسلبقة    لماكلتب لماسللة ماعير لمصنعة  أصق  لمصنعة 

سيققم  عير لمصنعة  بلإل صلح  لى  قمعه لالمكترةن  ةلماقمع لالمكترةن  ملسق  أة بلمطريقة   -

لمت  تحعدهل لمايئة  ن  علق لت لمصنعة  بنالية ك  قبع سنق  ةلمت  يلب لن تتضان  

 لماعلق لت لألتية  لى لألم  

سالء ةنسب لماصعقين لمذين تشك  لستثالقلتا  أكبر  شرة لستثالقلت     ملئاة أل -

  ح ظة لمصنعة  كال ه     أة  يقم  ن لمربع لماعن .

 نسبة لألتعلب لالجالمية ملربع لماعن  لمى  تقسط صل   مياة أصق  لمصنعة .  -

 عة )لن  جايع  بلمغ لألقبلح لماقز ة    لمربع لماعن  ةنسبتال لمى لمسعر لألةم  ملق -

 ةجعت(.

مياة ةنسب لستثالق  عير لمصنعة   ن صل   مياة أصق  لمصنعة     نالية لمربع   -

 لماعن .

 بلغ ةنسبة  صلقيف لمتعل   ملربع لماعن  لمى  تقسط مياة صل   أصق  لمصنعة    -

 لمعلم.

  عليير ة ؤشرلت ميلس لماخلطر. -

  عليير ة ؤشرلت أدلء لمصنعة . -

   أصق  لمصنعة     نالية لمربع لماعن . نسبة لمتاقي   ن مياة صل  -

 

 أ لكن ةةسلئ  إتل ة تقلقير لمصنعة  لمت  يععهل  عير لمصنعة   ( ب 

 

سيت  إقسل  تقلقير  لمك  لمق علت  لى لمعنقلن لمبريع  ة/أة لمبريع لالمكترةن  ة/أة لمالتف ة/أة  

لم لكس كال هق  بين    ناقذج  تح لمحسلب إال إذل ت  لشعلق  عير لمصنعة  بل  تغيير     

قير  يق ل تققيايل  ن إصعلق تله لمتقل  15لمعنقلن. ةيلب إخطلق  عير لمصنعة  بأ  أخطلء خال  



 

 
92 

 
Capital Market Authority License No.   3 -08100,  Commercial Register 

No. 1010240489,  Head Office: 8162 King Fahad road - Olaya  Unit No. 

22 Riyadh 12313-3701 Kingdom of Saudi Arabia. 

 1010240489, سول  تللق  قم     08100  -37ترخيص هيئة سوق  لمال  قم   

 22 لمعليووول ة وووعة قم  - طريق لمالوووه  اوووع لم ر   8162لإلدلقة لمعووول وووة  

 .لماالكة لمعربية لمسعقدية 3701-12313لمريلض

 

ةبعع ذمه تصبح لمتقلقير لمصلدقة  ن  عير لمصنعة  نالئية ة لساة. كال سيت  تق ير لمتقلقير  

ةلماقمع لالمكترةن    www.albilad-capital.comلمسنقية ةلالةمية  لى  قمع  عير لمصنعة   

 www.tadawul.com.saملسق  

 

   لمق علت بلمققلئ  لمالمية لمسنقية ةسلئ  تزةيع  لمك ( ج 

 

 نع لمطلب سيت  لتل ة لمتقلقير لمسنقية )بال    ذمه لمققلئ  لمالمية لمسنقية لمارلجعة(  للنل  

يق ًل  ن   70مالمك  ة علت لمصنعة  ةلمعاالء لماحتالين ةذمه بنشرهل خال   عة ال تتللةز 

سنقية ةلالةمية  لى  قمع  عير لمصنعة   نالية  ترة لمتقرير. كال سيت  تق ير لمتقلقير لم 

www.albilad-capital.com   ةلماقمع لالمكترةن  ملسقwww.tadawul.com.sa. 

 

 سل   لمك  لمق علت .12

يعع  عير لمصنعة   سؤةال  ن إ علد سل   حعث مالمك  لمق علت، ة قل ماتطلبلت الئحة صنلديق  

لالستثالق، ة  ظه    لماالكة ةيت  لمتعل    ع هذل لمسل  بانتاى لمسرية. ياث  سل   لمك   

 لمق علت دميال ملطعل  لى  لكية لمق علت لماثبتة  يه.  

 

 لجتالع  لمك  لمق علت  .13

 لمت  يع ى  يال إمى  قع لجتالع مالمك  لمق علتلمظرةف  ( أ 

 

 يحق ماعير لمصنعة  لمع قة معقع لجتالع  لمك  لمق علت بابلدقة  نه.  •

ليلم  ن تسل  طلب   10يققم  عير لمصنعة  بلمع قة معقع لجتالع  لمك  لمق علت خال   •

 كتلب   ن أ ين لمح ظ. 

أيلم  ن تسل  طلب   10علت خال  يققم  عير لمصنعة  بلمع قة معقع لجتالع  لمك  لمق  •

%  لى  25كتلب   ن  لمه لة أكثر  ن لماستثارين لمذين يالكقن  لتاعين أة  ن ردين 

 لألم   ن مياة ة علت لمصنعة .

 

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 إجرلءلت لمع قة إمى  قع لجتالع مالمك  لمق علت  ( ب 

ماعير لمصنعة   تكقن لمع قة معقع لجتالع  لمك  لمق علت بإ الن    لماقمع لالمكترةن   -

ةلماقمع لالمكترةن  ملسق  لمالمية لمسعقدية )تعلة (، ةبإقسل  إشعلق كتلب  لمى جايع  

يق ل مب  تلقيخ لالجتالع    21أيلم ةال تزيع  ن    10 لمك  لمق علت ةأ ين لمح ظ باعة ال تق   ن  

الشعلق   لى لن يت  تقضيح تلقيخ لالجتالع ة كلنه ةةمته ةلمقرلقلت لماقتر ة    ك   ن ل

ةلال الن ةيلب  ل   عير لمصنعة      ل  إقسل  إشعلقًل إمى  لمك  لمق علت بعقع أ   

 لجتالع، أن يت  لقسل  نسخه  نه إمى لمايئة. 

 

ال يكقن لجتالع  لمك  لمق علت صحيحل لال إذل  ضره  عد  ن  لمك  لمق علت يالكقن   -

 %  لى لألم   ن مياة ة علت لمصنعة .25 لتاعين 

يستقف لمنصلب لماقضح    لم قرة لمسلبقة  يلب  لى  عير لمصنعة  لمع قة إذل م   -

الجتالع ثلن  بلإل الن  ن ذمه     قمعه لالمكترةن  ةلماقمع لالمكترةن  ملسق  لمالمية  

لمسعقدية )تعلة ( ةبإقسل  لشعلق كتلب  لمى جايع  لمك  لمق علت ةأ ين لمح ظ مب   ق ع  

ليلم. ةيعع لالجتالع لمثلن  صحيحل أيًل كلنت نسبة  لكية   5   ن لالجتالع لمثلن  باعة ال تق 

 لمق علت لمااثلة    لالجتالع. 

 

 طريقه تصقيت  لمك  لمق علت ة قق  لمتصقيت    لجتال لت  لمك  لمق علت ( ج 

 

 طريقة لمتصقيت  لمك  لمق علت 

 يلقز مك   لمه ة علت تعيين ةكي  مه متاثيله    لجتالع  لمك  لمق علت.  -

يلقز مك   لمه ة علت لالدالء بصقت ةل ع    لجتالع  لمك  لمق علت  ن ك  ة عة ياتلكال   -

 ةمت لالجتالع. 

يلقز  قع لجتال لت  لمك  لمق علت ةلالشترلك     علةالتال ةلمتصقيت  لى مرلقلتال   -

 نية لمحعيثة ة قل ملضقلبط لمت  تضعال لمايئة. بقلسطة ةسلئ  لمتق
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%  ن  50يكقن لمقرلق نل ذل باقل قة  لمك  لمق علت لمذين تاث  نسبة  لكيتا  أكثر  ن  -

 لاقع لمق علت لمحلضر  الكال    لجتالع  لمك  لمق علت سقلء كلن  ضققه  شخصيل أم  

 ةكلمة أم بقلسطة ةسلئ  لمتقنية لمحعيثة.  

 

 لمتصقيت مالمك  لمق علت  قق  

يحق مالمه لمق علت ةأ ين لمح ظ أن يستل  إشعلق كتلب  مب   شرة أيلم  لى لألم   ن   -

 ( يق ًل مب  لالجتالع. 21لالجتالع ةباعة ال تزيع  ن ) 

يحق مالمه لمق علت  القسة جايع لمحقق  لمارتبطة بلمق علت بال    ذمه لمحصق   لى   -

صنعة   لى أ  تغييرلت تتطلب  قل قتا  ة قًل مالئحة   قل قه  لمك  لمق علت    لم 

 صنلديق لالستثالق. 

 

  قق   لمك  لمق علت  .14

لمحصق   لى نسخة  عيثة  ن شرةط ةأ كلم لمصنعة  ة ذكرة لماعلق لت بلملغة لمعربية   -

 بعةن  قلب . 

لمحصق   لى تقرير يشتا   لى صل   مياة أصق  ة علت لمصنعة ، ة عد لمق علت لمت    -

 يقم  ن ك  ص قة.  15ياتلكال ةصل   مياتال ةسل  بلايع لمص قلت خال  

 ةلمت  تحتق   لى لمققلئ  لمالمية.  لمحصق   لى لمتقلقير لمسنقية ةلألةمية -

لمحصق   لى لمققلئ  لمالمية لمسنقية لماعمقة ةلمنصف سنقية لمارلجعة ملصنعة  بعةن   -

  قلب   نع طلبال. 

أ كلم لمصنعة  ة ذكرة لماعلق لت مب  سريلنه ة قل منقع  لإلشعلق بأ  تغيير    شرةط ة -

 لمتغيير ةلماعة لماحعدة    الئحة صنلديق لالستثالق. 

 لإلشعلق بأ  تغيير     للس إدلقة لمصنعة .  -
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لمحصق   لى نسخة  حعثة  ن شرةط ةأ كلم لمصنعة  ة ذكرة لماعلق لت سنقيل تظار   -

 صنعة   نع طلبال. لمرسقم ةلالتعلب لم علية ة علق لت أدلء لم 

يق ل   21لإلشعلق برغبة  عير لمصنعة  بإنالء صنعة  لالستثالق مب  لإلنالء باعة ال تق   ن  -

 تققيايًل، بخالف لأل علث لمت  نصت  ليال لمشرةط ةلأل كلم ة ذكرة لماعلق لت.  

 لمحصق   لى لإلجرلءلت لمخلصة باعلملة لمشكلةى  نع طلبال  ن  عير لمصنعة .  -

خرى مالمك  لمق علت  ذكققة    الئحة صنلديق لالستثالق لمصلدقة  ن هيئة  أ   قق  أ -

 لمسق  لمالمية.

أ   قق  أخرى مالمك  لمق علت تقرهل لألنظاة ةلملقلئح  أة  لجتالع  معقع لمع قة  ق -

لمتن يذية ةلمتعل ي  لمصلدقة  ن  للس هيئة لمسق  لمالمية ةلمتعليالت لمسلقية بلماالكة  

بلمق علت لمت  يالكال       لماتعلقةحقق  لم  القسة  لمسعقدية ذلت لمعالمة.لمعربية 

  لمحصر، لمتصقيت    لجتالع  لمك   ال لماثل  لمصنعة ، بال    ذمه،  لى سبي  

 .لمق علت

أ   قق  أخرى مالمك  لمق علت تقرهل لألنظاة ةلملقلئح لمتن يذية لمصلدقة  ن  للس هيئة   -

 لمسلقية بلماالكة لمعربية لمسعقدية ذلت لمعالمة. لمسق  لمالمية ةلمتعليالت 

 

  سؤةمية  لمك  لمق علت   .15

 يال  عل خسلقة  لمه لمق علت الستثالقه    لمصنعة  أة جزء  نه، ال يكقن  لمه لمق علت  -

 . سؤةال  ن ديقن ةلمتزل لت لمصنعة 

 

    ل   عم ميلم  لمك  لمق علت بتزةيع  عير لمصنعة  بلمعنقلن لمبريع  ة/لة لالمكترةن    -

ةبيلنلت لالتصل  لألخرى لمصحيحة، بال  يال لإلشعلقلت ةكشق لت لمحسلب لماتعلقة  

بلستثالقلتا   باقجب هذل  إنه يقل ق  لمكقل لمق علت  لى تلنيب  عير لمصنعة  ةإ  لئه  
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نلز   ن جايع  ققمه ةل   طلمبلت  ن  عير لمصنعة  نلشئة بشك    ن أ   سؤةمية ةيت

 بلشر أة غير  بلشر  ن  عم تزةيع  لمه لمق علت بكشف لمحسلب ةلإلشعلقلت أة أ   

 علق لت لخرى تتعلق بلالستثالقلت أة تله لمت  تنشأ  ن  عم معقة  لمك  لمق علت  لى  

أخطلء  ز ق ة    كشف لمحسلب أة  لمرد أة لمتأكع  ن صحة لماعلق لت أة تصحيح أية 

 لإلشعلقلت أة أية  علق لت أخرى.

 

 خصلئص لمق علت  .16

يض  لمصنعة  ة علت لستثالقية  شل ة  ن  ئة ةل عة  ن ن س لمنقع ةمال ن س لمقياة   -

 .  ةلماايزلت ةلمحقق  ةياكن ماعير لمصنعة  إصعلق  عد غير  حعةد  ن تله لمق علت.

 

 لمصنعة  لمتغييرلت    شرةط ةأ كلم   .17

لأل كلم لمانظاة متغيير شرةط ةل كلم لمصنعة  ةلماقل قلت ةلإلشعلقلت لماحعدة باقجب   ( أ 

 الئحة صنلديق لالستثالق  

 

تنقس  لال كلم لمانظاة متغييرلت شرةط ةل كلم لمصنعة  لمى ثالثة أمسلم ةذمه بنلء  لى نق ية  

 لالستثالق ةه  كلمتلم   لمتغيير لمارلد تغييره ة قل مالئحة صنلديق 

 

  قل قة لمايئة ة لمك  لمق علت  لى لمتغيرلت لألسلسية 

 

سقف يققم  عير لمصنعة  بلمحصق   لى  قل قة  لمك  لمق علت    لمصنعة   لى لمتغيير   -

 لألسلس  لماقترح  ن خال  مرلق صنعة   لد . 

ملنة لمرملبة لمشر ية  لمق علت ةسقف يققم  عير لمصنعة  بعع لمحصق   لى  قل قة  لمك   -

ة قل مل قرة لمسلبقة  ن هذه لمالدة  لى لمحصق   لى  قل قة هيئة لمسق  لمالمية  لى  

 لمتغيير لألسلس  لماقترح ملصنعة .
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 ن الئحة صنلديق   56يقصع باصطلح "لمتغيير لألسلس " أيًل  ن لمحلالت لالتية ة قًل ملالدة قم  

 لالستثالق  

 لهعلف لمصنعة  أة طبيعته. تغير  ا      -

 تغير سقف يكقن مه تأثير    ةضع لماخلطر ملصنعة . -

 لالنسحلب لمطق   ماعير لمصنعة   ن  نصب  عير لمصنعة . -

 أ   لالت أخرى تقرقهل لمايئة  ن  ين ألخر ةتبلغ بال  عير لمصنعة . -

 

 إشعلق لمايئة ة لمك  لمق علت بأ  تغيرلت  ااة  

 

لمصنعة  بإشعلق لمايئة ة لمك  لمق علت    لمصنعة  كتلبيل بأ  تغيرلت  ااة  سقف يققم  عير 

يق ل مب  لماق ع    21 قتر ة أل  صنعة   لم يعيره  عير لمصنعة . ةيلب لن ال تق   ترة لإلشعلق  ن  

 لماحعد  ن مب   عير لمصنعة  مسريلن هذل لمتغيير.

 ن الئحة صنلديق   56ة قل ملالدة قم  يقصع باصطلح "تغيير  ا " أ  تغيير ال يعع لسلسيل 

 لالستثالق ة ن شأنه أن  

 يؤد     لماعتلد لمى أن يعيع  لمك  لمق علت لمنظر     شلقكتا     لمصنعة . -

يؤد  لمى زيلدة لماع ق لت  ن أصق  لمصنعة  لمى  عير لمصنعة  أة أ   ضق  ن أ ضلء   -

  للس إدلقة لمصنعة  أة أ  تلبع أل   ناال. 

 ل جعيعل  ن لماع ق لت تسعد  ن أصق  لمصنعة .يقعم نق  -

 يزيع بشك  جقهر  لنقلع لماع ق لت لالخرى لمت  تسعد  ن أصق  لمصنعة .  -

 أ   لالت لخرى تقرقهل لمايئة  ن  ين ألخر ةتبلغ بال  عير لمصنعة . -

 

 إشعلق لمايئة ة لمك  لمق علت بأ  تغيرلت ةلجبة لإلشعلق 

بإشعلق لمايئة ة لمك  لمق علت كتلبيل بأ  تغييرلت ةلجبة لإلشعلق  سقف يققم  عير لمصنعة   -

 أيلم  ن سريلن لمتغيير. 8   لمصنعة  لمذ  يعيره مب  
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( لماتعلقة  56يقصع باصطلح "لمتغيير ةلجب لإلشعلق" أ  تغيير ال يقع ضان أ كلم لمالدتين ) -

 ئحة صنلديق لالستثالق.( لماتعلقة بلمتغييرلت لماااة  ن ال57بلمتغييرلت لألسلسية ة)

 

 لالجرلءلت لمت  ستتبع مإلشعلق  ن أ  تغيير    شرةط ةأ كلم لمصنعة   ( ب 

سقف يققم  عير لمصنعة  بإشعلق  لمك  لمق علت ةي صح  ن ت لصي  لمتغيرلت لألسلسية   -

  10   لماقمع لالمكترةن  ماعير لمصنعة  ةلماقمع لإلمكترةن  ملسق  لمالمية ةذمه مب  

 ن لمتغيير. أيلم  ن سريل

سقف يققم  عير لمصنعة  بيلن ت لصي  لمتغييرلت لألسلسية    تقلقير لمصنعة  لمعلم لمت    -

  ن الئحة صنلديق لالستثالق.  71يععهل  عير لمصنعة  ة قل ملالدة قم  

سقف يققم  عير لمصنعة  بلإل صلح  ن ت لصي  لمتغيرلت لماااة    لماقمع لإلمكترةن    -

 أيلم  ن سريلن لمتغيير. 10ع لإلمكترةن  ملسق  لمالمية ةذمه مب  ماعير لمصنعة  ةلماقم

سقف يققم  عير لمصنعة  بلإل صلح  ن ت لصي  لمتغيرلت ةلجبة لالشعلق    لماقمع   -

أيلم  ن سريلن    21لإلمكترةن  ماعير لمصنعة  ةلماقمع لإلمكترةن  ملسق  لمالمية ةذمه خال   

 لمتغيير.

لمصنعة  بيلن ت لصي  لمتغييرلت ةلجبة لالشعلق    تقلقير لمصنعة  لمعلم  سقف يققم  عير  -

  ن الئحة صنلديق لالستثالق.  71لمت  يععهل  عير لمصنعة  ة قل ملالدة قم  

 

 إنالء صنعة  لالستثالق   .18

 لمحلالت لمت  تستقجب لنالء صنعة  لالستثالق  

 لستارلقه. ة عم لمصنعة  إنالء     لمصنعة   عير قغبة -

 

 ةلمتعليالت لملقلئح    لماحعد لألدنى لمحع  ن لمصنعة  أصق  مياة صل   لنخ لض -

 لمالمية. لمسق  هيئة   ن لمصلدقة ةلمتعل ي 

 

 (  ن الئحة صنلديق لالستثالق  37لإلجرلءلت لمخلصة بإنالء لمصنعة  باقجب أ كلم لمالدة ) 
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لمعلم،  يلب  ليه إشعلق لمايئة ة لمك  لمق علت  إذل قغب  عير لمصنعة     إنالء لمصنعة   -

( يق ل  ن لمتلقيخ لماز ع إنالء لمصنعة   يه بعع  21كتلبيل برغبته    ذمه مب   عة ال تق   ن )

 لمحصق   لى  قل قة  للس إدلقة لمصنعة ، دةن لإلخال  بشرةط ةأ كلم لمصنعة .

 

لمصنعة   ن أصق  لمصنعة   سيققم  عير لمصنعة  بسعلد لالمتزل لت لماستحقة  لى  -

ةتقزيع لمابلمغ لماتبقية  لى  لمك  لمق علت لماسللين    تلقيخ لمتص ية  لى أسلس  

 تنلسب   لى  لمك  لمق علت بنسبة  ل يالكه ك   نا   ن ة علت.

 ن   لمسق  لمالمية لمسعقدية )تعلة (يعلن  عير لمصنعة      قمعه لإلمكترةن  ة قمع  -

 لمعلم ةتص يته. لنتالء  عة لمصنعة  

 

  عير لمصنعة    .19

  الم  عير لمصنعة  ةةلجبلته ة سؤةميلته  ( أ 

لالمتزلم بلايع لألنظاة ةلملقلئح لمتن يذية لمصلدقة  ن  للس هيئة لمسق  لمالمية ةلمتعليالت   -

لمسلقية بلماالكة لمعربية لمسعقدية ذلت لمعالمة بعا  لمصنعة  بال    ذمه  تطلبلت الئحة  

بال    ذمه ةلجب لأل لنة تلله  لمك    الئحة  ؤسسلت لمسق  لمالميةلالستثالق ةصنلديق 

 لمق علت، ةلمذ  يتضان لمعا  بال يحقق  صلمحا  ةبذ  لمحرص لماعقق . 

إدلقة أصق  لمصنعة  بال يحقق  صلحة  لمك  لمق علت ة قل مشرةط لمصنعة  ةأ كل ه   -

 ق بسل   لمك  لمق علت. ة ذكرة لماعلق لت ةأدلء جايع  االته  يال يتعل

ةضع إجرلءلت لتخلذ لمقرلقلت لمقلجب إتبل ال متن يذ لملقلنب لإلدلقية ملصنعة ، ةطرح ة علت   -

 لمصنعة  ة اليلت لمصنعة .

 ةغير  ةصحيحة ةكل لة  لماعلق لت ةأنال ةلضحة  ة ذكرة لمصنعة   ةأ كلم شرةط دمة   ن لمتأكع -

 . ضللة

م بأ كلم الئحة صنلديق لالستثالق سقلء أدى  سؤةميلته  يعع  عير لمصنعة   سؤةال  ن لالمتزل -

الئحة  ةةلجبلته بشك   بلشر أم كلف جاة خلقجية باقجب أ كلم الئحة صنلديق لالستثالق ة

 . ؤسسلت لمسق  لمالمية
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يعع  عير لمصنعة   سؤةال تلله  لمك  لمق علت  ن خسلئر لمصنعة  لمنلجاة بسبب ل تيل  أة   -

 تقصير  تعاع.  إهال  أة سقء تصرف أة

يعع  عير لمصنعة  لمسيلسلت ةلإلجرلءلت مرصع لماخلطر لمت  تؤثر    لستثالقلت لمصنعة ،  -

 ةتتضان تله لمسيلسلت ةلإلجرلءلت لمقيلم بعالية تققي  لماخلطر بشك  سنق   لى لألم . 

متطبيق  يطبق  عير لمصنعة  برنل ج  رلمبة لماطلبقة ةلالمتزلم ملصنعة  ةيزةد لمايئة بنتلئج ل -

 بنلء  لى طلبال. 

 

  ق  عير لمصنعة     تعيين  عير صنعة   ن لمبلطن  ( ب 

يلقز ماعير لمصنعة  تعيين طرف ثلمث أة أكثر أة أ   ن تلبعيه بلمعا   عيرل ملصنعة   ن لمبلطن،  

ةمكن البع أن يكقن  صر ل مه     القسة نشلط لإلدلقة. ةسقف يققم  عير لمصنعة  بتحا   

 كل ة أتعلب ة صلقيف أ   عير ملصنعة   ن لمبلطن  ن  قلقده لمخلصة.  

 

  عير لمصنعة  أة لستبعلمهلال كلم لمانظاة معز   ( ج 

ملايئة  ق  ز   عير لمصنعة   يال يتعلق بلمصنعة  لالستثالق  ةلتخلذ أ  إجرلء ترله  نلسبًل  

متعيين  عير صنعة  بعي  ملصنعة  أة لتخلذ أ  تعبير آخر ترله  نلسبًل، ةذمه     ل  ةمقع أ   

  ن لمحلالت لآلتية  

 

الئحة  تقمف  عير لمصنعة   ن  القسة نشلط لإلدلقة دةن إشعلق لمايئة بذمه باقجب  -

 . ؤسسلت لمسق  لمالمية

 .إمغلء ترخيص  عير لمصنعة      القسة نشلط لإلدلقة أة سحب أة تعليقه  ن مب  لمايئة -

 .تقعي  طلب إمى لمايئة  ن  عير لمصنعة  إلمغلء ترخيص     القسة نشلط لإلدلقة -

بلمتزلم لمنظلم أة مقلئح   – بشك  ترله لمايئة جقهريل   -أت لمايئة أن  عير لمصنعة  مع أخ   إذل ق -

 .لمتن يذية

ة لة  عير لماح ظة لالستثالقية لمذ  يعير أصق  صنعة  لالستثالق أة  لزه أة لستقلمته  ع   -

 عير لمصنعة  ملدق  لى إدلقة أصق  صنعة  لالستثالق   ى  عم ةجقد شخص آخر  سل  مع

 .أة أصق  لمصنلديق لمت  يعيرهل  عير لماح ظة
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 .أنال ذلت أهاية جقهرية - بنلًء    أسس  عققمة  -أ   لمة أخر ترى لمايئة   -

 

إذل  لقست لمايئة أيل  ن صال يلتال ةمل ت بعز   عير لمصنعة ،  يتعين  ل   عير لمصنعة   

ك  كل    ن أج  لماسل عة  لى تساي  لمنق  لمسلس ملاسؤةميلت إم   عير  لمتعلةن بش

( يق ل لألةم   ن تعيين  عير لمصنعة  لمبعي ، يلب  ل   60لمصنعة  لمبعي  ةذمه خال  ل  )

 عير لمصنعة  لماعزة  أن ينق ،  يثال كلن ذمه ضرةقيل ة نلسبل ةة قل متقعير لمايئة لماحض،  

 ي  جايع لمعققد لمارتبطة بصنعة  لالستثالق ذ  لمعالمة. إم   عير لمصنعة  لمبع

 

 أ ين لمح ظ   .20

  الم أ ين لمح ظ ةةلجبلته ة سؤةميلته  ( أ 

يعع أ ين لمح ظ  سؤةال  ن لمتزل لته ة قل أل كلم الئحة صنلديق لالستثالق، سقلء ملم بتأدية   -

الئحة   سؤةميلته بشك   بلشر أم كلف طر ل ثلمثل باقجب أ كلم الئحة صنلديق لالستثالق أة 

 . ؤسسلت لمسق  لمالمية

 

خسلئر لمصنعة  لمنلجاة  يعع أ ين لمح ظ  سؤةال تلله  عير لمصنعة  ة لمك  لمق علت  ن  -

 بسبب ل تيلمه أة إهالمه أة سقء تصر ه لماتعاع أة تقصيره لماتعاع. 

 

يعع أ ين لمح ظ  سؤةال  ن   ظ أصق  لمصنعة  ة اليتال مصلمح  لمك  لمق علت، ةهق   -

 . سؤة  كذمه  ن لتخلذ جايع لإلجرلءلت لإلدلقية لمالز ة  يال يتعلق بح ظ أصق  لمصنعة 

 

  ظ    تعيين أ ين لمح ظ  ن لمبلطن   ق أ ين لمح ( ب 

يلقز أل ين لمح ظ تكليف طرف ثلمث أة أكثر أة أ   ن تلبعيه لمارخصين ماالقسة نشلط لمح ظ  

بلمعا  أ ينًل ملح ظ  ن لمبلطن، ةيع ع أ ين لمح ظ أتعلب ة صلقيف أ  أ ين   ظ  ن لمبلطن  ن  

  قلقده لمخلصة.

 

 لمح ظ أة لستبعلمه  لال كلم لمانظاة معز  أ ين   ( ج 
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ملايئة  ز  أ ين لمح ظ لماعين  ن  عير لمصنعة  أة لتخلذ أ  تعبير ترله  نلسبًل     ل  ةمقع أ   

  ن لمحلالت لمتلمية  

الئحة  ؤسسلت  تقمف أ ين لمح ظ  ن  القسة نشلط لمح ظ دةن إشعلق لمايئة بذمه باقجب  -

 .لمسق  لمالمية

 لمغلء ترخيص أ ين لمح ظ     القسة نشلط لمح ظ أة سحبه أة غلقه  ن مب  لمايئة. -

 تقعي  طلب لمى لمايئة  ن ل ين لمح ظ إلمغلء ترخيصه     القسة نشلط لمح ظ.  -

بلالمتزلم بلمنظلم أة مقلئحه   -بشك  ترله لمايئة جقهريل – أ ين لمح ظ مع أخ   إذل قأت لمايئة أن  -

 لمتن يذية.

 أنال ذلت أهاية جقهرية.  - بنلًء  لى أسس  عققمة– أ   لمة ترى لمايئة  -

 

إذل  لقست لمايئة أيًل  ن صال يلتال ةمل ت بعز  أ ين لمح ظ،  يحب  ل   عير لمصنعة  لماعن   

ة قل متعليالت لمايئة، كال يتعين  ل   عير لمصنعة  ةأ ين لمح ظ لماعزة     تعيين أ ين   ظ بعي  

لمتعلةن بشك  كل    ن أج  لماسل عة  لى تساي  لمنق  لمسلس ملاسؤةميلت إم  أ ين لمح ظ  

( يق ل لألةم   ن تعيين أ ين لمح ظ لمبعي . ةيلب  ل  أ ين لمح ظ لماعزة   60لمبعي  ةذمه خال  )

كلن ذمه ضرةقيل ة نلسبل ةة قل متقعير لمايئة لماحض إم  أ ين لمح ظ لمبعي  جايع    أن ينق ،  يثال

 لمعققد لمارتبطة بلمصنعة .

 

  ز  أ ين لمح ظ  ن مب   عير لمصنعة  

 

يلقز ماعير لمصنعة   ز  أ ين لمح ظ لماعين  ن مبله باقجب لشعلق كتلب  إذل قأى بشك   عقق   

مك  لمق علت، ةيلب  ليه إشعلق لمايئة ة لمك  لمق علت بذمه لن  ز  أ ين لمح ظ     صلحة  ل

  ققل ةبشك  كتلب . 

يق ًل  ن تسل  أ ين لمح ظ   30يلب  لى  عير لمصنعة  إذل  ز  أ ين لمح ظ تعيين بعي  مه خال  

لإلشعلق لمكتلب  لمصلدق ة قًل مل قرة أ اله. ةيلب  لى أ ين لمح ظ لماعزة  لمتعلةن بشك  كل    

ر لمصنعة  متساي  لمنق  لمسلس ملاسؤةميلت إمى أ ين لمح ظ لمبعي . ةيلب    أ ين   ع  عي
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لمح ظ لماعزة  أن ينق ،  يثال كلن ذمه ضرةقيل ة نلسبل، لمى أ ين لمح ظ لمبعي  جايع لمعققد  

 لمارتبطة بصنعة  لالستثالق.

 

ميل ه بتعيين أ ين   ظ بعي ،  يلب  لى  عير لمصنعة  لال صلح  ققل     قمعه لالمكترةن   ن  

ةيلب  لى  عير لمصنعة  كذمه لال صلح    لماقمع لإلمكترةن  ملسق   ن ميل ه بتعيين أ ين  

   ظ بعي  ملصنعة .

 

 لماحلسب لمقلنقن   .21

 لس  لماحلسب لمقلنقن    ( أ 

 11482لمريلض  8282شركة برليس ةلتر هلةس كقبرز، لماالكة لمعربية لمسعقدية ص.ب. 

 0400 211 11 966+هلتف  

 0401 211 11 966+ لكس  

 www.pwc.comلماقمع لإلمكترةن    

 

  الم لماحلسب لمقلنقن  ةةلجبلته ة سؤةميلته  ( ب 

 يعين لماحلسب لمقلنقن   ن مب   عير لمصنعة  ةذمه ملقيلم بعالية لمارلجعة.  -

أشار مب  نالية سنته لمالمية،  يلب      9إذل  ضى  لى تأسيس لمصنعة   عة تزيع  لى  -

 هذه لمحلمة لمقيلم بعالية لمارلجعة بنالية لمعلم لألة . 

أشار أة أم  مب  نالية سنته لمالمية،  يلقز   9إذل  ضى  لى تأسيس لمصنعة  لمعلم  عة  -

    هذه لمحلمة لمقيلم بعالية لمارلجعة    نالية لمسنة لمالمية لمت  تليال. 

 

 نظاة الستبعل  لماحلسب لمقلنقن  لال كلم لما ( ج 

 

يلب  لى  للس إدلقة لمصنعة  أن ير ض تعيين لماحلسب لمقلنقن  أة أن يقجه  عير لمصنعة  

 بتغيير لماحلسب لمقلنقن  لماعين،    أ   ن لمحلالت لألتية  

 

http://www.pwc.com/
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ةجقد لد لءلت ملئاه ة ااه  ق  سقء لمسلقك لماان  ملاحلسب لمقلنقن  تتعلق بتأدية   -

 . ال ه

 .إذل م  يعع لماحلسب لمقلنقن  ملصنعة   ستقاًل  -

لماؤهالت ةلمخبر لت لمكل ية   ياله  إذل مرق  للس إدلقة لمصنعة  أن لماحلسب لمقلنقن  ال -

 .متأدية  الم لمارلجعة بشك  ُ رض

ن.   -  إذل طلبت لمايئة ة قًل متقعيرهل لماحض تغيير لماحلسب لمقلنقن  لماعيَّ

 

 أصق  لمصنعة   .22

 إن جايع أصق  لمصنعة   ح قظه بقلسطة أ ين لمح ظ مصلمح لمصنعة .  ( أ 

 يلب  لى أ ين لمح ظ  ص  أصق  لمصنعة   ن أصقمه ة ن أصق   االئه لالخرين.  ( ب 

مالمك  لمق علت  لكية  شل ه. ةال يلقز لن يكقن  إن أصق  لمصنعة   القكة بشك  جال     ( ج 

ماعير لمصنعة  ة عير لمصنعة   ن لمبلطن أة أ ين لمح ظ أة أ ين لمح ظ  ن لمبلطن أة  

 قعم لماشققة أة لماقزع أ   صلحة    أصق  لمصنعة  أة  طلمبه  يال يتعلق بتله  

ن أة أ ين لمح ظ أة أ ين  لألصق ، إال أذل كلن ماعير لمصنعة  أة  عير لمصنعة   ن لمبلط 

لمح ظ  ن لمبلطن أة  قعم لماشققة أة لماقزع  لمكل ملق علت، ةذمه     عةد  لكيته، أة  

كلن  ساق ل باذه لماطلمبلت باقجب أ كلم الئحة صنلديق لالستثالق ةأ صح  نال    هذه  

 لمشرةط ةلأل كلم أة  ذكرة لماعلق لت.
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 إمرلق  ن  لمه لمق علت .23

باشلقكة  لمه لمق علت    لمصنعة   لنه يقر بلالطالع  لى لمشرةط ةلأل كلم ة ذكرة لماعلق لت  

ة لخص لماعلق لت لمرئيسة لمخلصة بصنعة  لمبالد لماتنقع بلمريل  لمسعقد ، ةلماقل قة  لى  

 خصلئص لمق علت لمت  لشتركت/لشتركنل  يال.   

 )لماستثار( لمطرف لمثلن      لمطرف لألة  ) عير لمصنعة (

 لالس   .........................    لالس   ..............................

 لماقيوة  .........................    لماقيوة  ..............................

 .......................لمتقمويع      لمتقمويع  ............................
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 ( 1 لحق قم  )

 

 لمضقلبط لمشر ية

 

 أن تكقن لمسلع  ح  لمبيع ةلمشرلء سلعًل  بل ة.  -أ

؛  كلمعاالت أال تكقن لمسلع لمت  يبيعال لمصنعة  آجاًل ذهبًل أة  ضة ة ل     كااال  - ب

 .ألنه ال يلقز بيع لمذهب أة لم ضة ة ل     كااال بيعًل آجاًل 

أال يبيع لمصنعة  لمسلع إال بعع تالكال ةمبضال لمقبض لماعتبر شر ًل، ةيكقن لمقبض   -ج

بتسل  لمقثلئق لماعينة لمت  ت يع  لكية لمصنعة  ملسلع، أة بتسل  صقق تله لمقثلئق؛  

 سقلء أكلنت تله لمقثلئق شالدلت  يلزة أم شالدلت إثبلت لمتخزين. 

   لمسلع ببيٍع ةنحقه أثنلء  لكية   أن يشترط لمصنعة   لى لمساسلق أال يتصرف -د

 لمصنعة  مال.

أال يبيع لمصنعة  لمسلع بلآلج  مان لشترلهل  نه؛ مئال يكقن ذمه  ن بيقع لمعينة لماحر ة   - ه

 شر ًل.

يقتصر لستثالق لمصنعة     لمصكقك ةلمصنلديق لالستثالقية ةلألدةلت لمالمية لماللزة   -ة

   ملنة لمرملبة لمشر ية ن 

 لالمتزلم بلمتخلص  ن لمعلئع لماحرم  ل  ةقةده   -ز

 

 

 **************لنتات لمشرةط ةلأل كلم ***************

 


