
 

 

 

 

 ٌألسهُ اٌسؼىدَخ اٌجشَزحصٕذوق 

 طٕلٚق اٍزضّبهٞ ِفزٛػ ٠َزضّو ـٟ ٍٛق األٍُٙ اٌَعٛك٠خ

 

 اٌشوٚؽ ٚاألؽىبَ

 

 ِذَز اٌصٕذوق

 اٌجشَزح ٌألسىاق اٌّبٌُخشزوخ 

 

، ورُ إجزاء أخز رذذَث 54/43/4111َهـ اٌّىافك 63/39/4741ثزبرَخ  اٌصٕذوق صذرد شزوط وأدىبَ

 .49/39/5353َاٌّىافك هـ 57/43/4774ثزبرَخ  ٌهب

 .59/45/5331َاٌّىافك  ـه31/34/4764اٌهُئخ ػًٍ االسزّزار فٍ طزح ودذاد اٌصٕذوق ثزبرَخ وافمذ 

عٍٝ أٔٗ طٕلٚق اٍزضّبه ِزٛاـك ِع اٌّعب١٠و اٌشوع١خ اٌّغبىح ِٓ لجً ٌغٕخ  ٌألٍُٙ اٌَعٛك٠خ اٌغي٠وحطٕلٚق رُ اعزّبك 

 اٌولبثخ اٌشوع١خ اٌّع١ٕٗ ٌٍظٕلٚق.

الئؾخ طٕبك٠ك االٍزضّبه اٌظبكهح عٓ ِغٌٍ ١٘ئخ شوٚؽ ٚأؽىبَ اٌظٕلٚق ٚوبـخ اٌَّزٕلاد االفوٜ اٌّزعٍمٗ ثٗ ٌ رقؼع

، ٚرزؼّٓ ِعٍِٛبد وبٍِخ ٚٚاػؾخ ٚطؾ١ؾخ ٚؼ١و ِؼٍٍخ عٓ اٌظٕلٚق ٠زُ رؾل٠ضٙب ِع اٞ رعل٠ً ٠غوٞ اٌَٛق اٌّب١ٌخ

 عٍٝ اٌظٕلٚق.

  .ثعٕب٠خٚأٞ َِزٕلاد افوٜ ٌٍظٕلٚق اٌّعٍِٛبد  ووحاٌشوٚؽ ٚاألؽىبَ ِٚن عٍٝ وً َِزضّو أْ ٠موأ
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 إشؼبر هبَ

ِب وبْ ٌلٜ اٌَّزضّو ثعٕب٠خ لجً ارقبم لواه ثشأْ االٍزضّبه ـٟ اٌظٕلٚق ِٓ علِٗ. ٚإما  ٘نٖ اٌشوٚؽ ٚاألؽىبَعٍٝ وً َِزضّو أْ ٠موأ 

االٍزعبٔخ ثَّزشبه ِبٌٟ َِزمً، ِع األفن  ـع١ٍٗ، اٌشوٚؽ ٚاألؽىبَاٌظٕلٚق ٌالٍزضّبه أٚ ؽٛي أٞ ِٓ ِؾز٠ٛبد  ٌّالئّخخ شه ثبٌَٕج أٞ

 ـٟ االعزجبه أْ وً شقض ٠َزضّو ـٟ اٌظٕلٚق إّٔب ٠مَٛ ثنٌه عٍٝ َِؤ١ٌٚزٗ اٌشقظ١خ. 

ٌزٟ ٠ؤول ِل٠و اٌظٕلٚق ثؾَت عٍّٗ )ثعل أْ ثني اٌمله ، ٚااٌشوٚؽ ٚاألؽىبَاٌظٕلٚق َِؤ١ٌٚخ اٌّعٍِٛبد اٌٛاهكح ـٟ ِل٠و ٠زؾًّ 

ائؼ رؼ١ّٕٙب ـ١ٙب. ٚلل رُ اٌّعمٛي ِٓ اٌعٕب٠خ ٌٍزأول ِٓ مٌه( أٔٙب ال رزؼّٓ أ٠خ إـبكح ؼ١و طؾ١ؾخ أٚ ِؼٍٍخ ٚال رؽفً أ٠خ أِٛه رشزوؽ اٌٍٛ

 ِٓ لجً ١٘ئخ اٌَٛق اٌّب١ٌخ. ٘ب اعزّبك

لٚق ِٕبٍجب ٌٍَّزضّو٠ٓ اٌنٞ ٠جؾضْٛ عٓ اٍزضّبه ل١ًٍ اٌّقبؽو. ٌٚنا، ٠ٕظؼ اٌَّزضّوْٚ ٔظوا ٌقطٛهرٗ اٌّورفعخ، ـمل ال ٠ىْٛ اٌظٕ

إم أْ أٍعبه اٌٛؽلاد ـ١ٗ ٠ّىٓ أْ رٙجؾ ثَجت رمٍجبد األٚهاق اٌّب١ٌخ اٌزٟ ٠َزضّو ـ١ٙب اٌظٕلٚق. ٚثبٌزبٌٟ، ا١١ٌّٕٙٓ ثبٍزشبهح َِزشبه٠ُٙ 

 .ٖزضّو اٌّجٍػ األطٍٟ اٌنٞ اٍزضّولل ال ٠َزوك اٌَّ

اٌشوٚؽ إْ ِل٠و اٌظٕلٚق ٌُ ٠فٛع أٞ شقض ثئعطبء أ٠خ ِعٍِٛبد أٚ رمل٠ُ أ٠خ إـبكح ثقظٛص ؽوػ اٌٛؽلاد ٍٜٛ رٍه اٌٛاهكح ـٟ 

ؽظً مٌه، ٠غت علَ االعزّبك عٍٝ ِضً رٍه اٌّعٍِٛبد  ـٟ ؽبي أْ. ٚع١ٍٗ، ٚاألؽىبَ ِٚنووح اٌّعٍِٛبد ٍِٚقض اٌّعٍِٛبد اٌوئ١َ١خ

اٌشوٚؽ ٚاألؽىبَ ِٚنووح اٌّعٍِٛبد ٍِٚقض عط١ذ أٚ للِذ ِٓ ِل٠و اٌظٕلٚق. وّب إْ اٌّعٍِٛبد اٌٛاهكح ـٟ أٚ اإلـبكاد ثبعزجبه٘ب أ

، ِب ٌُ إطلاه اٌشوٚؽ ٚاألؽىبَ ِٚنووح اٌّعٍِٛبد ٍِٚقض اٌّعٍِٛبد اٌوئ١َ١خربه٠ـ  ؽَتٟ٘ ِعٍِٛبد ِملِخ اٌّعٍِٛبد اٌوئ١َ١خ 

 ٕض عٍٝ فالؾ مٌه. ٠زُ اٌ

شوٚؽ ٚأؽىبَ ، عٍّب ثأْ ؼ١و اٌَعٛك١٠ٓ إٌٝ ٚ ٚؽوػ اٌٛؽلاد ِٛعٙبْ إٌٝ اٌّٛاؽ١ٕٓ اٌَعٛك١٠ٓ ؽ ٚاألؽىبٌَشوٚإْ رٛى٠ع ٘نٖ ا

ال رشىً عوػب أٚ كعٛح ِٓ لجً أٞ شقض ـٟ أٞ كٌٚخ ٠ؾظو ـ١ٙب إٌظبَ ِضً ٘نا  اٌظٕلٚق ٚوبـخ اٌَّزٕلاد األفوٜ اٌّزعٍمٗ ثٗ

ِٓ وً ِٓ رمع  اٌشووخطٍت ٚر٠ؾظو رمل٠ُ ِضً ٘نا اٌعوع أٚ اٌلعٛح إ١ٌٗ. اٌعوع أٚ اٌلعٛح، ٚال عوػب أٚ كعٛح إٌٝ أٞ شقض 

 ثؾٛىرٗ أْ ٠زعوؾ عٍٝ ٘نٖ اٌم١ٛك ٠ٍٚزيَ ثٙب. ثٗ  َِزٕلاد أفوٜ ِزعٍمٗ  أ٠خشوٚؽ ٚأؽىبَ اٌظٕلٚق ٚ

ٔظ١ؾخ ـ١ّب ٠زعٍك ثأٞ  ثٗ شوٚؽ ٚأؽىبَ اٌظٕلٚق ٚوبـخ اٌَّزٕلاد األفوٜ اٌّزعٍمٗونٌه ٠غت عٍٝ اٌَّزضّو٠ٓ اٌّؾز١ٍّٓ علَ اعزجبه 

أِٛه ػو٠ج١خ أٚ لب١ٔٛٔخ أٚ شوع١خ أٚ اٍزضّبه٠خ أٚ أ٠خ َِبئً أفوٜ، ٠ُٕٚظؼ اٌَّزضّوْٚ اٌّؾزٍّْٛ ثبٍزشبهح َِزشبه٠ُٙ ا١١ٌّٕٙٓ 

األعٕجٟ اٌزٟ  ٚاٌشوع١١ٓ ثبٌَٕجخ ٌشواء اٌٛؽلاد أٚ اِزالوٙب أٚ اٌزظوؾ ثٙب ٚثشأْ اٌّزطٍجبد إٌظب١ِخ اٌزٟ رٕطجك ع١ٍُٙ ٚل١ٛك اٌظوؾ

 لل رٛاعُٙٙ ثٙنا اٌشأْ ٚإٌزبئظ اٌزٟ لل رزورت عٍٝ ٘نا اٌشواء أٚ االِزالن أٚ اٌج١ع أٚ اٌزظوؾ ِٓ ؽ١ش اٌلفً ٚاٌؼو٠جخ. 
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 ٌألسهُ اٌسؼىدَخ اٌجشَزحصٕذوق ٍِخص 

 اٌو٠بي اٌَعٛكٞ اٌصٕذوق ػٍّخ

 اٌّخبطز درجخ
 رمٍجبد ثَجت رٙجؾ أْ ٠ّىٓ ـ١ٗ ٛؽلاداٌ أٍعبه أْ إم ِورفعٗ اٌظٕلٚق ٘نا ـٟ اٌّقبؽو كهعخ

 .اٌظٕلٚق ـ١ٙب ٠َزضّو اٌزٟ اٌّب١ٌخ األٚهاق

 ِؤشو اً أل ثٟ ٌألٍُٙ اٌَعٛك٠خ اٌّزٛاـمخ ِع اٌشو٠عخ االسززشبدٌ اٌّؤشز

 اٌصٕذوق هذف

اٌٙلؾ األٍبٍٟ ٌٍظٕلٚق ٘ٛ رٛـ١و اٌفوطخ ٌٍَّزضّو٠ٓ ٌالٍزضّبه ـٟ ٍٛق األٍُٙ اٌَعٛك٠خ 

ِؤشو اً أل ثٟ ٌألٍُٙ اٌَعٛك٠خ اٌّزٛاـمخ ِع  ٝ هأً اٌّبي ٠فٛق ِعلي ّٔٛٚرؾم١ك ّٔٛ عٍ

 .ٌٍظٕلٚق اٍزوشبكٞ وّؤشو افز١بهٖ رُ اٌنٞ اٌشو٠عخ

 لاير ٍعٛكٞ 5,555 ٌالشززان األدًٔ اٌذذ

 لاير ٍعٛكٞ 555 اإلضبفٍ ٌالشززان األدًٔ اٌذذ

 االضبفٍ واالشززان ٌألشززان األدًٔ اٌذذ

 إٌّزظُ ززاناإلش ثزاِج ػجز
 لاير ٍعٛكٞ 055

 ال٠ٛعل ٌالسززداد األدًٔ اٌذذ

 ٌٍٍّّىخ اٌو١ٍّخ اٌعطً ثبٍزضٕبء اٌق١ٌّ إٌٝ األؽل واالسززداد االشززان طٍجبد لجىي أَبَ

 االشززان طٍجبد السزالَ ِىػذ آخز

 واالسززداد
 اٌزعبًِ ١ٌَٛ اٌَبثك اٌعًّ ١ٌَٛ اٌظٙو ثعل 4055 اٌَبعخ

 األؽل إٌٝ اٌق١ٌّ ثبٍزضٕبء اٌعطً اٌو١ٍّخ ٌٍٍّّىخ ٌزمىَُوا اٌزؼبًِ أَبَ

 اٌّسززدح اٌىدذاد لُّخ دفغ ِىػذ

 ٌٍّشززوُٓ
 اٌطٍت رٕف١ن ـ١ٗ رُ اٌنٞ اٌزعبًِ ٠َٛ ٔٙب٠خ ِٓ عًّ أ٠بَ أهثعخ فالي

 اشزوان ِجٍػ وً ِٓ رقظُ % 2 ٌؽب٠خ االشززان رسىَ

 األطٛي ل١ّخ طبـٟ ِٓ %  ٠ٍٕٛب  0.5 اٌصٕذوق إدارح رسىَ

 األطٛي ل١ّخ طبـٟ ِٓ ٠ٍٕٛب   ألظٝ % ثؾل5.25 اإلدارَخ اٌزسىَ

 ..كٚاله اِو٠ىٟ ٌىً ع١ٍّخ ٠ٍٕٛ05ب  ِٓ إعّبٌٟ ل١ّخ األطٛي ثبالػبـخ إٌٝ  %5.54 رسىَ اٌذفظ

 54/02/0111َ٘ـ  اٌّٛاـك 26/50/0425 اٌطزح ربرَخ

 لاير ٍعٛكٞ 055 اٌطزح ثذاَخ ػٕذ اٌىدذح سؼز
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 الرمحن الرحيمبسم اهلل 

 ،احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف النبيني واملرسلني، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد

 

 لبئّخ اٌّظطٍؾبد

 

 0اٌّعٕٝ اٌّؾلك ٌٗ أكٔبٖ شوٚؽ ٚاالؽىبَؾبد اٌزب١ٌخ اٌَّزقلِخ ـٟ ٘نٖ ا١ٌٍىْٛ ٌىً ِٓ اٌّظطٍ

 

 .شووبحإؾ اٌجَبَ ٚثٟ وٟ 0 ٠عٕٟ اٌّذبست اٌمبٔىٍٔ

 

شيييووخ اٌغي٠يييوح ٌألٍيييٛاق اٌّب١ٌيييخ )ِيييل٠و اٌظٕلٚق(،اٌؾبطيييٍخ عٍيييٝ ريييوف١ض ِيييٓ ١٘ئيييخ اٌَيييٛق اٌّب١ٌيييخ  0 ٠عٕيييٟ اٌشرررزوخ

َ ٚاٌؾبطييييٍخ عٍييييٝ فطييييبة  ٌّّبهٍييييخ اٌعّييييً رييييبه٠ـ 22/3/2553٘ييييـ اٌّٛاـييييك 0/3/0420رييييبه٠ـ  53536-33هلييييُ 

، 00455اٌو٠ييييييييبع  25430ئ١َيييييييي0ٟ ص. ة. اٌو بٚعٕييييييييٛاْ ِىزجٙيييييييي  55/54/2550َ٘ييييييييـ اٌّٛاـييييييييك  20/3/0421

 . 5002256555اٌٍّّىخ اٌعوث١خ اٌَعٛك٠خ، ٘برؿ 

ٚعٕٛاْ ِىزجٗ اٌوئ0َٟ١  4535505523رغبهٞ هلُ شووخ َِبّ٘خ ٍعٛك٠خ  ثَغً 0 ٠عٕـٟ ثٕه اٌغي٠وح،  ثٕه اٌجشَزح

 ، اٌٍّّىخ اٌعوث١خ اٌَعٛك٠خ.20442 علح 6233ص. ة. 

شيييووخ ربثعيييخ ٌزٍيييه  أٌٞجٕيييه اٌغي٠يييوح ٚأٚ ٍِّٛويييخ  ربثعيييخ  ،ـيييٟ ١٘ئيييخ لبثؼيييخ وخشيييو0 رعٕيييٟ أ٠يييخ ِجّىػرررخ ثٕررره اٌجشَرررزح

 اٌشووخ. 

 0 ٠عٕٟ أعؼبء ِغٌٍ إكاهح اٌظٕلٚق. اٌّجٍس

 0 رعٕٟ ١٘ئخ اٌَٛق اٌّب١ٌخ ثبٌٍّّىخ اٌعوث١خ اٌَعٛك٠خ اٌّؤٍَخ ٚـمب ٌٕظبَ اٌَٛق اٌّب١ٌخ. اٌهُئخ

ٚربه٠ـ  35ٌٍّّىخ اٌعوث١خ اٌَعٛك٠خ اٌظبكه ثّٛعت اٌّوٍَٛ اٌٍّىٟ هلُ َ/0 ٠عٕٟ ٔظبَ اٌَٛق اٌّب١ٌخ ثبٔظبَ اٌسىق اٌّبٌُخ

 َ(. ١ٔٛ٠2553ٛ  06٘ـ )اٌّٛاـك 2/6/0424

 . 0 ٠عٕٟ ٔٛهصٓ روٍذ اٌَعٛك٠خأُِٓ اٌذفظ

 . ٠عٕٟ وً ٠َٛ ِٓ األؽل إٌٝ اٌق١ٌّ علا اٌعطً اٌو١ٍّخ ٌَٛق األٍُٙ اٌَعٛك٠خ0 َىَ اٌزؼبًِ

  ٌألٍُٙ اٌَعٛك٠خ. وحاٌغي٠٠عٕٟ طٕلٚق 0 اٌصٕذوق

اٌو٠بع  25430ٚعٕٛأٙب اٌوئ١َٟ ٘ٛ ٘ٛ ص. ة. شووخ اٌغي٠وح ٌألٍٛاق اٌّب١ٌخ ) اٌشووخ( 0 ٠عٕٟ ِذَز اٌصٕذوق

 ، اٌٍّّىخ اٌعوث١خ اٌَعٛك٠خ. 00455

 0 رعٕٟ ا١ٌٙئخ اٌشوع١خ اٌَّؤٌٚخ عٓ اعزّبك اٌّعب١٠و اٌشوع١خ ٌٍظٕلٚق. اٌشزػُخ ٌٍصٕذوق اٌهُئخ

 ِٓ ٘نٖ اٌّنووح.  02 رعٕٟ األ٘لاؾ االٍزضّبه٠خ اٌّنوٛهح ـٟ اٌجٕل سزثّبرَخاألهذاف اال
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٠ملَ ؽٍجب ٌالٍزضّبه ـٟ  )ؽج١عٟ أٚ اعزجبهٞ( شقضأٞ 0 ٠عٕٟ اٌَّزضّو ـٟ اٌظٕلٚق أٚ اٌّسزثّز )اٌّسزثّزوْ(

 اٌظٕلٚق. 

وخ ـٟ ٍِى١خ أطٛي اٌظٕلٚق عٍٝ أٍبً 0 رعٕٟ اٌٛؽلاد االٍزضّبه٠خ اٌزٟ رّٕؼ اٌَّزضّو ؽك اٌّشبهاٌىدذاد االسزثّبرَخ

 َٔجٟ ٚـمب ٌعلك اٌٛؽلاد االٍزضّبه٠خ اٌزٟ ٠ٍّىٙب اٌَّزضّو. 

 اٌقظَٛ.إعّبٌٟ ل١ّخ 0 رعٕٟ إعّبٌٟ ل١ّخ األطٛي ِقظِٛب  ِٕٙب صبفٍ لُّخ األصىي

 0 رعٕٟ الئؾخ طٕبك٠ك االٍزضّبه اٌظبكهح عٓ ا١ٌٙئخ. اٌالئذخ

  .اٌموآْ اٌىو٠ُ ٚإٌَخ إٌج٠ٛخ اٌشو٠فخ 0 رعٕٟ إٌظبَ اٌَّزٕل إٌٝاٌشزَؼخ

ثّٙبَ اٌّواععخ ـٟ اٌَّبئً اٌّزعٍمخ ثع١ٍّبد اٌظٕلٚق ِٚلٜ  ٌزمَٛ رعبلل ِعٙب اٌظٕلٚق اٌزٟ اٌغٙخ0 رعٕٟ اٌزلبثخ اٌشزػُخ

 ِطبثمزٙب ٌٍؼٛاثؾ اٌشوع١خ.

ٚاٌّلهعخ ـٟ ِنووح اٌّعٍِٛبد  0 رعٕٟ اٌشوٚؽ ٚ األؽىبَ اٌزٟ رٕطجك عٍٝ االٍزضّبه ـٟ اٌظٕلٚق األدىبَواٌشزوط 

 . ٚشوٚؽ ٚاؽىبَ اٌظٕلٚق

 0 ٠عٕٟ إعّبٌٟ اٌّجٍػ اٌنٞ ٠لـعٗ اٌَّزضّو ٌالٍزضّبه ـٟ اٌظٕلٚق . إجّبٌٍ ِجٍغ اٌشزاء

  .٠عٕٟ اٌو٠بي اٌَعٛكٞ، اٌعٍّخ اٌو١ٍّخ ٌٍٍّّىخ اٌعوث١خ اٌَعٛك٠خلاير: 

 .عطً اٌو١ٍّخ ٌَٛق األٍُٙ اٌَعٛك٠خ0 ٠عٕٟ وً ٠َٛ ِٓ األؽل إٌٝ اٌق١ٌّ علا ا0ٌ َُىاٌزم َىَ

ِييٓ األؽييل إٌييٝ اٌقّيي١ٌ ِييٓ وييً أٍييجٛ  ٠َٚييزضٕٝ ِٕٙييب اٌعطييً اٌوٍيي١ّخ ـييٟ اٌٍّّىييخ اٌعوث١ييخ  ٠عٕييٟ أٞ ٠ييَٛ 0َررىَ اٌؼّررً

 اٌَعٛك٠خ. 

 ٟ٘ ثواِظ رز١ؼ ٌٍَّزضّو٠ٓ االشزوان ثّجبٌػ صبثزٗ عٍٝ ـزواد ِٕزظّخ. ثزاِج اإلشززان إٌّزظُ:

% ِٓ ِغّٛ  55لواها  ٠زطٍت ِٛاـمخ ِبٌىٟ اٌٛؽلاد اٌن٠ٓ رّضً َٔجخ ٍِى١زُٙ أوضو ِٓ  ٠عٕٟلزار صٕذوق ػبدٌ: 

اٌٛؽلاد اٌؾبػو ِالوٙب ـٟ اعزّب  ِبٌىٟ اٌٛؽلاد ٍٛاء  أوبْ ؽؼٛهُ٘ شقظ١ب  أَ ٚوبٌخ أَ ثٛاٍطخ ٍٚبئً اٌزم١ٕخ 

 .اٌؾل٠ضخ

 ٚث١عٙيييب شيييوا ٘ب ٠يييزُ اٌزيييٟ ٚاٌقيييلِبد اٌَيييٍع ع١ّيييع عٍيييٝ رُفيييوع ِجبشيييوح ؼ١يييو ػيييو٠جخ ٘يييٟ :اٌّضررربفخ اٌمُّرررخ ضرررزَجخ

 ٍٍَيييٍخ ِواؽيييً ِيييٓ ِوؽٍيييخ ويييً ـيييٟ اٌّؼيييبـخ اٌم١ّيييخ ػيييو٠جخ ٚرُفيييوع االٍيييزضٕبءاد، ثعيييغ ِيييع إٌّشييي د، لجيييً ِيييٓ

 .اٌقلِخ أٚ ٌٍٍَعخ إٌٙبئٟ اٌج١ع ِوؽٍخ ٚؽزٝ ثبٌزٛى٠ع ِٚوٚها   اإلٔزبط ِٓ اثزلاء   اإلِلاك،

 ٟ" أ٠ب  ِٓ اٌؾبالد ا٢ر١خ٠0ُمظل ثّظطٍؼ "اٌزؽ١١و األٍبٍ اٌزغُُز األسبسٍ:

 . ٗاٌزؽ١١و اٌُّٙ ـٟ أ٘لاؾ اٌظٕلٚق اٌعبَ أٚ ؽج١عز (0

ـ١ّب ٠زعٍك ثبٌظٕلٚق اٌعبَ  ؽمٛلُٙ ِٝبٌىٟ اٌٛؽلاد أٚ عٍ ٝرأص١و ٍٍجٟ ٚعٛ٘وٞ عٍ ٗاٌزؽ١١و اٌنٞ لل ٠ىْٛ ٌ (2

 اٌّؽٍك.

 رأص١و ـٟ ٚػع اٌّقبؽو ٌٍظٕلٚق اٌعبَ. ٗاٌزؽ١١و اٌنٞ ٠ىْٛ ٌ (3

 ٌظٕلٚق.اٌّل٠و اٌظٕلٚق ِٓ ِٕظت ِل٠و  االَٔؾبة اٌطٛعٟ (4

 ثٙب ِل٠و اٌظٕلٚق. ٍػأٞ ؽبالد أفو رموه٘ب ا١ٌٙئخ ِٓ ؽ١ٓ ٢فو ٚرج (5
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 أ0ْ ٠ُٗمظل "ثبٌزؽ١١و اٌُّٙ" أٞ رؽ١١و ال ٠ُعّل رؽ١١وا  أٍب١ٍب  ِٚٓ شأٔ اٌزغُُز اٌّهُ:

 اٌعبَ. ٠ؤكٞ ـٟ اٌّعزبك إٌٝ أْ ٠ع١ل ِبٌىٟ اٌٛؽلاد إٌظو ـٟ ِشبهوزُٙ ـٟ اٌظٕلٚق (0

أعؼبء ِغٌٍ إكاهح  ٠ؤكٞ إٌٝ ى٠بكح اٌّلـٛعبد ِٓ أطٛي اٌظٕلٚق اٌعبَ إٌٝ ِل٠و اٌظٕلٚق أٚ أٞ عؼٛ ِٓ (2

 اٌظٕلٚق أٚ أٞ ربثع ألٞ ِّٕٙب.

 ٠ملَ ٔٛعب  عل٠لا  ِٓ اٌّلـٛعبد رَلَّك ِٓ أطٛي اٌظٕلٚق اٌعبَ، أٚ. (3

 ٌظٕلٚق اٌعبَ.رَلَّك ِٓ أطٛي ا ز٠ٟي٠ل ثشىً عٛ٘وٞ أٔٛا  اٌّلـٛعبد األفو اٌ (4

 ثٙب ِل٠و اٌظٕلٚق ػأٞ ؽبالد أفو رموه٘ب ا١ٌٙئخ ِٓ ؽ١ٓ ٢فو ٚرجٍ (5

 ِٓ الئؾخ (53)ٚ  (56)اٌّبكر١ٓ  ١و ال ٠مع ػّٓ أؽىب٠١َُمظل ة"اٌزؽ١١و ٚاعت اإلشعبه" أٞ رؽ اٌزغُُز واجت االشؼبر:

 طٕبك٠ك االٍزضّبه ٚاٌقبطٗ ثزعو٠ؿ اٌزؽ١١واد االٍب١ٍخ ٚاٌزؽ١١واد اٌّّٙٗ.
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 زوط و أدىبَ اٌصٕذوقش

 
  ِؼٍىِبد ػبِخ .4

ٟٚ٘ شووخ َِبّ٘خ ٍعٛك٠خ رعًّ رؾذ إشواؾ ا١ٌٙئخ اٌغي٠وح ٌألٍٛاق اٌّب١ٌخ ٟ٘ ِل٠و اٌظٕلٚق  شووخ .0.0

اٌظبكه ِٓ ١٘ئخ  53536-33ٚشقض ِوفض ٌٗ ٚـمب ٌالئؾخ األشقبص اٌّوفض ٌُٙ ثّٛعت اٌزوف١ض هلُ 

 َ.22/3/2553٘ـ اٌّٛاـك 0/3/0420اٌَٛق اٌّب١ٌخ ثزبه٠ـ 

، اٌٍّّىخ اٌعوث١خ اٌَعٛك٠خ، ٘برؿ 00455اٌو٠بع  25430ِووي٘ب اٌوئ١ٌ ٘ٛ ص. ة.  عٕٛاْ .0.2

 5002256560، ـبوٌ 5002256555

 www.aljaziracapital.com.saعٍٝ شجىخ اإلٔزؤذ0  اٌّٛلع .0.3

 THE NORTHERN TRUSTٔٛهصٓ روٍذ اٌَعٛك٠خ  اٌؾفع اٌقبص ثأطٛي اٌظٕلٚق ٘ٛ أ١ِٓ .0.4

COMPANY OF SAUDI ARABIA  ُ02063-26ثبٌزوف١ض اٌظبكه عٓ ١٘ئخ اٌَٛق اٌّب١ٌخ هل 

  www.northerntrust.com ٛاْ اٌّٛلع اإلٌىزوٟٚٔ أل١ِٓ اٌؾفعٕع .0.5

   إٌظبَ اٌّطجك .5

ٌظٕلٚق ٌألٔظّخ ٚاٌٍٛائؼ اٌزٟ رظله٘ب ١٘ئخ اٌَٛق اٌّب١ٌخ ٌٍٚمٛا١ٔٓ اٌَبئلح ـٟ ٠قؼع اٌظٕلٚق ِٚل٠و ا

اٌٍّّىخ اٌعوث١خ اٌَعٛك٠خ ثّب ال ٠زٕبـٝ ِع اٌشو٠عخ اإلٍال١ِخ. ٚـٟ ؽبٌخ ٔشٛة أٞ فالؾ ث١ٓ ِل٠و اٌظٕلٚق 

ـٟ ِٕبىعبد األٚهاق ٚاٌَّزضّو٠ٓ ؽٛي رف١َو شوٚؽ ٚأؽىبَ ٘نٖ االرفبل١خ، ٠ؾبي ٘نا اٌقالؾ إٌٝ ٌغٕخ اٌفظً 

 اٌّب١ٌخ. ٚرعزجو اٌٍؽخ اٌعوث١خ ٟ٘ اٌٍؽخ اٌّعزّلح وأٍبً ٌزف١َو ٘نٖ اٌشوٚؽ ٚ األؽىبَ.

 أهذاف صٕذوق االسزثّبر .6

رٛـ١و اٌفوطخ ٌٍَّزضّو٠ٓ ٌالٍزضّبه ـٟ ٍٛق األٍُٙ اٌَعٛك٠خ ٚرؾم١ك ٠ٙلؾ إٌٝ  طٕلٚق اٍزضّبهٞ ِفزٛػ ٘ٛ .3.0

 افز١بهٖ رُ اٌنٞ شو اً أل ثٟ ٌألٍُٙ اٌَعٛك٠خ اٌّزٛاـمخ ِع اٌشو٠عخِؤ ّٔٛ عٍٝ هأً اٌّبي ٠فٛق ِعلي ّٔٛ

 ..ٌٍظٕلٚق اٍزوشبكٞ وّؤشو

اٌّلهعخ ـٟ ٚ اٌّعب١٠و اٌشوع١خ ٌٍظٕلٚقاٌظٕلٚق ـٟ ِؾفظخ ِزٕٛعخ ِٓ أٍُٙ اٌشووبد اٌّزٛاـمخ ِع  ٠َزضّو .3.2

 وّب ٠ّىٓ ٌٗ االٍزضّبه ـٟ طٕبك٠ك ِشبثٙٗ. ٍٛق األٍُٙ اٌَعٛك٠خ

  وق االسزثّبرِذح صٕذ .7

 .اٌظٕلٚق ِفزٛػ اٌّلح ٠َٚزضّو عٍٝ األعً اٌط٠ًٛ

 لُىد/دذود االسزثّبر .8

٠ٍزيَ ِل٠و اٌظٕلٚق فالي إكاهرٗ ٌٍظٕلٚق ثبٌم١ٛك ٚاٌؾلٚك اٌزٟ رفوػٙب الئؾخ طٕبك٠ك االٍزضّبه ٚشوٚؽ 

 .ٚاؽىبَ اٌظٕلٚق ِٚنووح اٌّعٍِٛبد

 ؼٍّخ اٌ .9

١َزُ ـ ثعٍّخ ِقزٍفخ ٚـٟ ؽبٌخ االشزوان أٚ اٍزوكاك اٌٛؽلاد، ١ٍخوعٍّخ أٍب اٌَعٛكٞ اٌو٠بي٠َزقلَ اٌظٕلٚق 

ثَعو اٌظوؾ اٌَبئل ـٟ ٠َٛ اٌزعبًِ اٌّعٕٟ.  ٚإما وبْ ٕ٘بن رنثنة  اٌو٠بي اٌَعٛكٞرؾ٠ًٛ أِٛاي اٌَّزضّو إٌٝ 

اٌَّزضّو،  ـٟ اٌَعو اٌَّزقلَ ث١ٓ ا١ٌَٛ اٌنٞ ٠ملَ اٌَّزضّو ؽٍت شواء اٌٛؽلاد ٚا١ٌَٛ اٌنٞ ٠زُ ـ١ٗ رٕف١ن ؽٍت

 .ـئْ أ٠خ فَبئو رزورت عٍٝ ٘نا اٌزؽ١و ٠زؾٍّٙب اٌَّزضّو ٚؽلٖ ثلْٚ أٞ اٌزياَ ِٓ ِل٠و اٌظٕلٚق

http://www.aljaziracapital.com.sa/
http://www.northerntrust.com/
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 ِمبثً اٌخذِبد واٌؼّىالد واألرؼبة .7

 وّمبثً ٌٍقلِبد اٌزٟ رملَ 0ٌٗاٌظٕلٚق اٌوٍَٛ ٚاٌّلـٛعبد اٌزب١ٌخ ِٓ اطٌٛخ  ٠لـع .3.0

% ٠ٍٕٛب ِٓ طبـٟ ل١ّخ 0.5إكاهح ثٛالع  ٠لـع اٌظٕلٚق ٌّل٠و اٌظٕلٚق هٍَٛ هٍَٛ اإلكاهح0 .3.0.0

 ٍٕٛٞ أطٛي اٌظٕلٚق رؾَت عٍٝ أٍبً ٠ِٟٛ ٚرلـع عٍٝ أٍبً هثع

ل١ّخ  إعّبٌِٟٓ  % ٠ٍٕٛب  5.54اٌؾفع هٍِٛب ثَٕجخ  أ٠ٓ١ِلـع اٌظٕلٚق إٌٝ هٍَٛ أ١ِٓ اٌؾفع0  .3.0.2

 .ٍٕٛٞ هثعٚرلـع عٍٝ أٍبً  ب  رؾَت ١ِٛ٠كٚاله أِو٠ىٟ ٌىً ع١ٍّخ  05ثبالػبـخ إٌٝ  األطٛي

 اٌزعبًِ ـٟ اٍزضّبهاد اٌظٕلٚق ِجبشوح ِٓ لجً اٌظٕلٚق ِظبه٠ؿ0 رلـع ؿ اٌزعب0ًِ ٠ِظبه .3.0.3

 .ٚرؾزَت ٘نٖ اٌوٍَٛ ؽَت هٍَٛ اٌزعبًِ اٌّعّٛي ثٙب ـٟ ٍٛق األٍُٙ اٌَعٛك٠خ

زىب١ٌؿ ِظبه٠ؿ أفوٜ رشًّ عٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ال ٌٍؾظو ا٠ٌلـع اٌظٕلٚق ِظبه٠ؿ أفو0ٜ  .3.0.4

د ٚاٌزمبه٠و ٚاإلشعبهاد إٌٝ اٌَّزضّو٠ٓ ٚؽجبعٗ رٍه إٌشواد ٚاٌزمبه٠و اٌّزعٍمخ ثئعلاك إٌشوا

قلِبد اٌشوع١خ اٌِٚىبـئبد أعؼبء ِغٌٍ إكاهح اٌظٕلٚق ٚهٍَٛ  ٚاإلشعبهاد ٚرٛى٠عٙب

 أ٠خ ِظبه٠ؿ اٍزضٕبئ١خ ٚؼ١و٘بٚاٌوٍَٛ اٌولبث١خ ِٚٛلع رلاٚي ِٚواععٟ اٌؾَبثبد اٌقبهع١١ٓ ٚ

ِٓ طبـٟ ل١ّخ  % ٠ٍٕٛب  5.25 َٔجخرزغبٚى ٘نٖ اٌّظبه٠ؿ عٍٝ أْ الِضً ِظبه٠ؿ اٌزظف١خ. 

 (3.6) اٌجٕلـٟ  ثبٌوٍَٛ ٚاٌّظبه٠ؿرٛعل لبئّخ ِفظٍٗ  .ثؾل ألظٝ األطٛي

% 2االشزوان0 ٠زُ فظُ هٍَٛ اشزوان رَزؾك ٌّل٠و اٌظٕلٚق ٠لـعٙب اٌَّزضّو ثَٕجخ صبثزخ ال ري٠ل عٓ  هٍَٛ .3.2

 شواء اٌٛؽلاد.ِٓ إعّبٌٟ ِجٍػ االشزوان. ٚرقظُ ِٕٗ لجً 

 .ال٠ٛعل أٞ عّٛالد ثقالؾ اٌّنوٛه ـٟ ٘نٖ اٌّبكٖ .3.3

 اٌيوبح0 عٍٝ اٌَّزضّو أْ ٠عٍُ أْ ِل٠و اٌظٕلٚق ٌٓ ٠مَٛ ثبؽزَبة ىوبح اٌظٕلٚق أٚ إفواعٙب  .3.4

 ػو٠جخ اٌم١ّخ اٌّؼبـخ0 .3.5

ع١ّع اٌوٍَٛ ٚاٌّظبه٠ؿ اٌّنوٛهح ـٟ ٘نٖ اٌشوٚؽ ٚاألؽىبَ ٚ/أٚ أ٠خ َِزٕلاد ماد طٍخ  .3.5.0

 .و٠جخ اٌم١ّخ اٌّؼبـخ ِبٌُ ٠زُ إٌض عٍٝ فالؾ مٌهالرشًّ ػ

ـٟ ؽبي ِب إما وبٔذ ػو٠جخ اٌم١ّخ اٌّؼبـخ ِفوٚػخ أٚ لل ٠زُ ـوػٙب عٍٝ أٞ فلِخ ٠زُ ري٠ٚل  .3.5.2

اٌظٕلٚق ثٙب، ـئْ اٌظٕلٚق ١ٍلـع ٌّيٚك اٌقلِخ )ثبإلػبـخ إٌٝ أ٠خ هٍَٛ أٚ ِظبه٠ؿ أفوٜ( 

٠جخ عٍٝ ـبرٛهح ػو٠جخ اٌم١ّخ اٌّؼبـخ اٌقبطخ ثبٌقلِخ ِغّٛعب  َِب٠ٚب  ٌٍم١ّخ اٌَّغٍخ ٌٙنٖ اٌؼو

 .اٌّع١ٕخ

ـٟ ؽبي ِب إما وبٔذ ػو٠جخ اٌم١ّخ اٌّؼبـخ ِفوٚػخ أٚ لل ٠زُ ـوػٙب عٍٝ أٞ فلِخ ِملِخ ِٓ  .3.5.3

ـئْ اٌع١ًّ ١ٍلـع ٌٍظٕلٚق )ثبإلػبـخ إٌٝ أ٠خ هٍَٛ أٚ ِظبه٠ؿ أفوٜ( ِغّٛعب   لجً اٌظٕلٚق،

  َِب٠ٚب  ٌم١ّخ ٘نٖ اٌؼو٠جخ

 هٍَٛ اٌظٕلٚق .3.6

 

 

 

 



- 1- 

 رسىَ اٌصٕذوق

 % رقظُ ِٓ إعّبٌٟ ِجٍػ االشزوان، ٚرقظُ ِٕٗ لجً شواء اٌٛؽلاد2ٌؽب٠خ  رسىَ االشززان

 % ٠ٍٕٛب  ِٓ طبـٟ ل١ّخ األطٛي رؾَت عٍٝ أٍبً ٠ِٟٛ عٕل وً رم0.5ُ٠ٛ رسىَ إدارح اٌصٕذوق

 رسىَ اٌذفظ
كٚاله أِو٠ىٟ ٌىً ع١ٍّخ رؾَت ١ِٛ٠ب  ٚرلـع عٍٝ  05% ٠ٍٕٛب  ِٓ إعّبٌٟ ل١ّخ األطٛي ثبالػبـخ إٌٝ 5.54

 أٍبً هثع ٍٕٛٞ

 لاير ٍعٛكٞ ٠ٍٕٛب   06,555لاير ٍعٛكٞ ٠ٍٕٛب  ِىبـأح ٌىً عؼٛ َِزمً، ثؾل الظٝ  0,555 ِجٍس إدارح اٌصٕذوق*

 لاير ٍعٛكٞ ٠ٍٕٛب  ثؾل ألظٝ. 55,555 أرؼبة اٌّذبست اٌمبٔىٍٔ*

رسىَ اٌّؤشز 

 *االسززشبدٌ
  ٍعٛكٞ ٠ٍٕٛب  ثؾل ألظٝ.لاير 55,555

 لاير ٍعٛكٞ ٠ٍٕٛب  رلـع ١ٌٙئخ اٌَٛق اٌّب١ٌخ 3,555 رسىَ رلبثُخ*

 لاير ٍعٛكٞ ٠ٍٕٛب   05,555 اٌشزػُخ* رسىَ اٌخذِبد

 لاير ٍعٛكٞ ٠ٍٕٛب   5,555 ِىلغ رذاوي*

 ضزَجخ اٌمُّه اٌّضبفخ

ـيييئْ ٚـيييٟ ؽيييبي ـوػيييٙب ق ثٙيييب، عٍيييٝ أٞ فلِيييخ ٠يييزُ ري٠ٚيييل اٌظيييٕلٚ ػيييو٠جخ اٌم١ّيييخ اٌّؼيييبـخ ليييل ٠يييزُ ـيييوع

اٌظييييٕلٚق ٍيييي١لـع ٌّيييييٚك اٌقلِييييخ )ثبإلػييييبـخ إٌييييٝ أ٠ييييخ هٍييييَٛ أٚ ِظييييبه٠ؿ أفييييوٜ( ِغّٛعييييب  َِييييب٠ٚب  

 ٌٍم١ّخ اٌَّغٍخ ٌٙنٖ اٌؼو٠جخ عٍٝ ـبرٛهح ػو٠جخ اٌم١ّخ اٌّؼبـخ اٌقبطخ ثبٌقلِخ اٌّع١ٕخ.

ٍٝ أٞ فلِخ ِملِخ ِٓ لجً ـٟ ؽبي ِب إما وبٔذ ػو٠جخ اٌم١ّخ اٌّؼبـخ ِفوٚػخ أٚ لل ٠زُ ـوػٙب عٚ

اٌظٕلٚق، ـئْ اٌع١ًّ ١ٍلـع ٌٍظٕلٚق )ثبإلػبـخ إٌٝ أ٠خ هٍَٛ أٚ ِظبه٠ؿ أفوٜ( ِغّٛعب  َِب٠ٚب  ٌم١ّخ 

 ٘نٖ اٌؼو٠جخ.

 % ٠ٍٕٛب  ِٓ طبـٟ ل١ّخ األطٛي5.25رظٕؿ ػّٓ اٌّظبه٠ؿ األفوٜ ٠ٚجٍػ ِغّٛعٙب ثؾل ألظٝ  *

 اٌزمىَُ واٌزسؼُز .1

ظييييييٕلٚق ل١ّييييييخ األٍييييييُٙ ٚاألهثييييييبػ ٚإٌمل٠ييييييخ ٚعبئييييييل ع١ٍّييييييبد اٌّواثؾييييييخ إعّييييييبٌٟ ِٛعييييييٛكاد اٌ ٠شييييييًّ .0.0

 ٚاالٍزضّبهاد األفوٜ اٌزٟ ٠ٍّىٙب اٌظٕلٚق.

٠شييًّ ٚطييبـٟ ل١ّييخ األطييٛي ٘ييٛ ؽبطييً ؽييوػ إعّييبٌٟ ِطٍٛثييبد اٌظييٕلٚق ِييٓ أعّييبٌٟ ل١ّييخ ِٛعٛكارييٗ.  .0.2

ؽخ ٚاٌوٍييييَٛ إعّييييبٌٟ اٌّطٍٛثييييبد عٍييييٝ ٍييييج١ً اٌّضييييبي ال اٌؾظييييو ع١ّييييع هٍييييَٛ اٌع١ٍّييييبد ٚاٌؾفييييع ٚاٌٍٛييييب

ِيييييٓ ٘ييييينٖ اٌشيييييوٚؽ ٚاالؽىيييييبَ، ٚاٌوٍيييييَٛ ٚاٌّظيييييوٚـبد اٌّلـٛعيييييخ أٚ  3األفيييييوٜ اٌّييييينوٛهح ـيييييٟ اٌجٕيييييل 

 .اٌَّزؾمخ أل٠خ أؽواؾ رملَ فلِبد ٌٍظٕلٚق ٚع١ّع اٌّظبه٠ؿ ٚاٌزىب١ٌؿ ماد اٌعاللخ

رم٠ُٛ رٍه ثبٌَٕجخ ألطٛي اٌظٕلٚق اٌّلهعخ ـٟ ٍٛق ِب١ٌخ ِعزوؾ ثٙب، ١ٍزُ اٍزقلاَ آفو ٍعو إؼالق ٌؽوع  .0.3

َزضّو ثٙب ـ١َزُ اٍزقلاَ افو طبـٟ ل١ّخ أطٛي ِٕشٛه ٌىً ٚؽلح ّأِب ثبٌَٕجخ ٌظٕبك٠ك االٍزضّبه اٌاألطٛي 

 طبـٟ ل١ّخ أطٛي اٌظٕلٚق. مٌه ٌزؾل٠ل ٚ

. عٍٝ أٍبً (ِٓ األؽل إٌٝ اٌق١ٌّ) أ٠بَ اٌزعبًِ اٌّؾلكحاٍجٛع١ب  ـٟ  فٌّ ِوادرم٠ُٛ أطٛي اٌظٕلٚق  ٠زُ .0.4

ألٍُٙ اٌّزٛـوح ـٟ مٌه ا١ٌَٛ ِب ٌُ رىٓ األٍٛاق ؼ١و عبٍِخ ـٟ مٌه ا١ٌَٛ  ٚـٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ ٠زُ إؼالق أٍعبه ا

 اٌزم٠ُٛ ؽَت آفو إؼالق ألٍعبه رٍه األٍُٙ.
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ِل٠و اٌظٕلٚق ثزٛص١ك اٞ رم٠ُٛ فبؽٟء ألطٛي اٌظٕلٚق أٚ ؽَبة فبؽٟء ٌَعو اٌٛؽلح ـٟ ؽبي ؽلٚس  ١ٍمَٛ .0.5

عٓ ع١ّع أفطبء اٌزم٠ُٛ )ثّب ـٟ مٌه ِبٌىٟ اٌٛؽلاد اٌَبثم١ٓ(  ٌّزؼوه٠ٓمٌه، ٚرع٠ٛغ ع١ّع ِبٌىٟ اٌٛؽلاد ا

2 أٚ أوضو ِٓ 5,5 ٗا١ٌٙئخ ـٛها  عٓ أٞ فطأ ـٟ اٌزم٠ُٛ أٚ اٌزَع١و ٠شىً ِبَٔجز غإثالكْٚ رأف١و، ٚ أٚ اٌزَع١و

 .٠و اٌظٕلٚقهبٚاٌّٛلع اإلٌىزوٟٚٔ ٌٍَٛق ٚـٟ رم ها  ـٟ ِٛلعٗ اإلٌىزوٟٚٔٛـ هٍعو اٌٛؽلح ٚاإلـظبػ عٓ مٌ

رؾل٠ييييل ل١ّييييخ ٚؽييييلاد اٌظييييٕلٚق ثمَييييّخ طييييبـٟ ل١ّييييخ أطييييٛي اٌظييييٕلٚق عٍييييٝ ِغّييييٛ  اٌٛؽييييلاد  ٠ييييزُ .0.6

 االٍيييزضّبه٠خ اٌمبئّيييخ ـيييٟ ٠يييَٛ اٌزعبِيييً اٌّعٕيييٟ، ٚعٍيييٝ ػيييٛئٙب ٠يييزُ رؾل٠يييل ل١ّيييخ األطيييٛي ثبٌَٕيييجخ ٌٍَّيييزضّو

 .اٌؾبٌٟ ٍٚعو اٌٛؽلح الؼواع رٕف١ن ؽٍجبد االشزوان ٚاالٍزوكاك

ٕلٚق ثٕشيييو ٍيييعو رمييي٠ُٛ ٚؽيييلاد اٌظيييٕلٚق ثؾيييل ألظيييٝ ـيييٟ ٠يييَٛ اٌعّيييً اٌييينٞ ٠ٍيييٟ ٠يييَٛ ِيييل٠و اٌظييي ٍييي١مَٛ .0.3

اٌزمييي٠ُٛ عٍيييٝ ِٛليييع ِيييل٠و اٌظيييٕلٚق عٍيييٝ شيييجىخ االٔزؤيييذ ٚوييينٌه عٍيييٝ ِٛليييع اٌَيييٛق اٌّب١ٌيييخ اٌَيييعٛك٠خ 

 )رلاٚي( اٌقبص ثنٌه.

 اٌزؼبِالد .1

ٛؽلاد االٍزضّبه٠خ ـٟ ٍغً عٍٝ شٙبكح ٍِى١خ ٌٍٛؽلاد االٍزضّبه٠خ، ثً ٠زُ ل١ل ع١ّع اٌ اٌّشزونال٠ؾظً  .1.0

اٌٛؽلاد اٌنٞ رؾزفع ثٗ اٌشووخ وؾَبثبد ـوع١خ ٌل٠ٗ ثظ١ؽخ هل١ّخ أٚ فط١خ أٚ ث١ٍٍٛخ إٌىزو١ٔٚخ، ٠َٚزٍُ وً 

 َِزضّو ِٓ اٌشووخ إشعبها ٠ج١ٓ رفبط١ً اٌٛؽلاد اٌزٟ اشزوا٘ب اٌَّزضّو.

بك إٌٝ اٌّشزون وبًِ اشزواوٗ أٚ مٌه إما رُ هـغ ؽٍت االشزوان و١ٍب أٚ عيئ١ب ألٞ ٍجت ِٓ األٍجبة، ـَٛؾ ٠ع .1.2

اٌغيء اٌؽ١و َِزؽً ِٓ ِجٍػ االشزوان ثبإلػبـخ إٌٝ هٍَٛ االشزوان اٌزٟ اٍزٍّٙب ِل٠و اٌظٕلٚق إلطلاه 

 ٚؽلاد ٌٍّشزون ثَٕجخ ٚرٕبٍت ٌّب رُ لجٌٛٗ ٚهـؼٗ.

 ـ١ٗ رٕف١ن ؽٍت االٍزوكاك. ؽظ١ٍخ االٍزوكاك إٌٝ اٌَّزضّو فالي أهثعخ أ٠بَ ِٓ ٔٙب٠خ ٠َٛ اٌزعبًِ اٌنٞ رُ رلـع .1.3

ٌّل٠و اٌظٕلٚق هـغ ؽٍت االشزوان ـٟ ٚؽلاد اٍزضّبه ـٟ اٌظٕلٚق ٌشقض ٠ىْٛ ؼ١و ِؤً٘  ٠ؾك .1.4

 ٌالٍزضّبه ـٟ اٌظٕلٚق ثّٛعت أٞ ٔظبَ أفو مٞ عاللخ.

 رع١ٍك األشزوان أٚ اٍزوكاك اٌٛؽلاد ـٟ اٌؾبالد اٌزب١ٌخ0 ٠زُ .1.5

 إما ؽٍجذ ا١ٌٙئخ مٌه .1.5.0

 ق ثشىً ِعمٛي أْ اٌزع١ٍك ٠ؾمك ِظبٌؼ ِبٌىٟ اٌٛؽلاد.إما هأٜ ِل٠و اٌظٕلٚ .1.5.2

إما ُعٍك اٌزعبًِ ـٟ اٌَٛق اٌوئ١َ١خ اٌزٟ ٠زُ ـ١ٙب اٌزعبًِ ـٟ االٚهاق اٌّب١ٌخ أٚ االطٛي األفوٜ  .1.5.3

اٌزٟ ٠ٍّىٙب اٌظٕلٚق اٌعبَ، إِب ثشىً عبَ ٚإِب ثبٌَٕجخ أٌٝ اطٛي اٌظٕلٚق اٌزٟ ٠وٜ ِل٠و 

 خ ٌظبـٟ ل١ّخ اطٛي اٌظٕلٚق.اٌظٕلٚق ثشىً ِعمٛي أٔٙب عٛ٘و٠

 ـٟ ؽبي ؽلٚس اٞ رع١ٍك ٌالشزوان أٚ االٍزوكاك ١ٍزُ ارقبم االعواءاد ا٢ر١خ0 .1.6

اٌزأول ِٓ علَ اٍزّواه اٞ رع١ٍك إال ٌٍّلح اٌؼوٚه٠خ ٚاٌّجوهح ِع ِواعبح ِظبٌؼ ِبٌىٟ  .1.6.0

 اٌٛؽلاد.

ؾفع ؽٛي مٌه ِواععخ اٌزع١ٍك ثظٛهح ِٕزظّخ ٚاٌزشبٚه ِع ِغٌٍ اكاهح اٌظٕلٚق ٚأ١ِٓ اٌ .1.6.2

 ثظٛهح ِٕزظّخ.
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ِٚبٌىٟ إشعبه ا١ٌٙئخ ِٚبٌىٟ اٌٛؽلاد ـٛها  ثأٞ رع١ٍك ِع رٛػ١ؼ أٍجبة اٌزع١ٍك، ٚاشعبه ا١ٌٙئخ  .1.6.3

اٌٛؽلاد ـٛه أزٙبء اٌزع١ٍك ثبٌطو٠مخ ٔفَٙب اٌَّزقلِٗ ٌالشعبه عٓ اٌزع١ٍك ٚاالـظبػ عٓ مٌه 

 ٌٍَٛق اٌّب١ٌخ.ـٟ اٌّٛلع االٌىزوٟٚٔ ٌّل٠و اٌظٕلٚق ٚاٌّٛلع اإلٌىزوٟٚٔ 

إما وبْ ٕ٘بن  ؽٍت اٍزوكاك للِٗ اٌَّزضّو ٌُٚ ٠زُ رٕف١نٖ ثَجت اٌزع١ٍك، ـَٛؾ ٠زُ رٕف١نٖ ـٟ أٚي  .1.6.4

( أ٠بَ ِٓ هـع ٠3َٛ رعبًِ ثعل أزٙبء اٌزع١ٍك ِب ٌُ ٠ىٓ اٌَّزضّو لل ؽٍت فط١ب ٍؾجٗ لجً صالصخ )

 اٌزع١ٍك

 اٌزعبًِ اٌزبٌٟ ٚمٌه ـٟ اٌؾبالد اٌزب١ٌخ0 ٌّل٠و اٌظٕلٚق رأع١ً رٍج١خ أٞ ؽٍت اٍزوكاك ١ٌَٛ ٠ؾك .1.3

% أٚ أوضو ِٓ 05إما ثٍػ إعّبٌٟ َٔجخ ع١ّع ؽٍجبد االٍزوكاك اٌّطٍٛة رٕف١ن٘ب ـٟ أٞ ٠َٛ رعبًِ  .1.3.0

 طبـٟ ل١ّخ أطٛي اٌظٕلٚق

إما رُ رع١ٍك اٌزعبًِ ـٟ  أٞ ِٓ األٍٛاق اٌزٟ ٌٍظٕلٚق ـ١ٙب أطٛي أٚ أٚهاق ِب١ٌخ أٚ ثبٌَٕجخ إٌٝ  .1.3.2

اٌزٟ ٠وٜ ِل٠و اٌظٕلٚق ثشىً ِعمٛي أٔٙب ِّٙخ َٔجخ إٌٝ طبـٟ ل١ّخ أطٛي  أطٛي اٌظٕلٚق

 اٌظٕلٚق

 ٠زُ ٔمً ٍِى١خ اٌٛؽلاد ث١ٓ اٌَّزضّو٠ٓ ٌٓ .1.0

اٌلفٛي وَّزضّو ـٟ اٌظٕلٚق ـٟ أٞ ٚلذ ٠شبء ٍٚزعبًِ ٚؽلاد ِل٠و ٚ/أٚ أٞ ِٓ ربثع١ٗ ٠ؾك ٌّل٠و اٌظٕلٚق  .1.1

وو١ٓ ـٟ اٌظٕلٚق ٚثؾَت ثٕٛك االشزوان ٚاالٍزوكاك ـٟ ٘نٖ ِعبٍِخ ِّبصٍخ ٌٛؽلاد اٌّشزٚربثع١ٗ اٌظٕلٚق 

 .اٌشوٚؽ ٚاالؽىبَ

، ٚآفو ِٛعل الٍزالَ ٍٛق األٍُٙ اٌَعٛك٠خثبٍزضٕبء اٌعطً اٌو١ٍّخ ـٟ  ِٓ األؽل إٌٝ اٌق١ٌّاٌزعبًِ  أ٠بَ .1.05

٠َٛ اٌعًّ اٌنٞ  ّٔٛمط ؽٍت االشزوان أٚ االٍزوكاك ِٚجٍػ االشزوان ِٓ اٌَّزضّو لجً اٌَبعخ اٌواثعخ عظوا  ـٟ

 ٠َجك ٠َٛ اٌزعبًِ.

 رمل٠ُ ؽٍجبد االشزوان ٚاالٍزوكاك0 إعواءاد .1.00

عٍٝ اٌَّزضّو اٌنٞ ٠وؼت ـٟ االشزوان ـٟ اٌظٕلٚق أْ ٠فزؼ ؽَبثب ٌلٜ ِل٠و اٌظٕلٚق ٌىٟ ٠زُ ِٓ  .1.00.0

 فالٌٗ رٕف١ن ع١ٍّبد االشزوان ٚاالٍزوكاك.

ٚرؾ٠ًٛ  اٌشوٚؽ ٚاالؽىبَاالشزوان ٚرٛل١ع ِٓ فالي رعجئخ ّٔٛمط  االشزوان ثبٌظٕلٚق٠ّىٓ ٌٍَّزضّو  .1.00.2

، ١ٍٚقظض ٌٍَّزضّو علك ِٓ اٌٛؽلاد رؾَت ثمَّخ ِجٍػ ل١ّخ االشزوان إٌٝ ِل٠و اٌظٕلٚق

ِٕٗ هٍَٛ االشزوان اٌَّزؾمخ، عٍٝ طبـٟ ل١ّخ اٌٛؽلح وّب ـٟ إؼالق ٠َٛ اٌزعبًِ  االشزوان، ِطوٚؽب  

 اٌّعٕٟ.

اوٗ ث١ٍٍٛخ أفوٜ علا اٌقظُ عٍٝ اٌؾَبة، وش١ه شقظٟ ـٟ ؽبي هؼجخ اٌَّزضّو أْ ٠لـع ل١ّخ اشزو .1.00.3

أٚ ِظوـٟ أٚ ؽٛاٌٗ ثٕى١خ، ـ١َزُ رٕف١ن ؽٍت االشزوان ـٟ ٠َٛ اٌزعبًِ اٌنٞ ٠ٍٟ رؾظ١ً ِل٠و اٌظٕلٚق 

 .ِجٍػ االشزوان ٚاٍزالَ ّٔٛمط االشزوان ٚاٌشوٚؽ  ٚاألؽىبَ ِٛلعخ ِٓ لجً اٌَّزضّو

عيء ِٕٙب ٚمٌه ِٓ فالي رعجئخ ّٔٛمط ؽٍت اٍزوكاك ٚرٛل١عٗ ٠ّىٓ ٌٍَّزضّو اٍزوكاك ع١ّع ٚؽلارٗ أٚ  .1.00.4

٠ؾَت اٌّجٍػ اٌنٞ ٠َزٍّٗ اٌَّزضّو ٔز١غخ ؽٍجٗ ٌالٍزوكاك ثؼوة علك ٚٚر١ٍَّٗ إٌٝ ِل٠و اٌظٕلٚق. 

 .اٌٛؽلاد اٌّطٍٛة اٍزوكاك٘ب ـٟ طبـٟ ل١ّخ اٌٛؽلح ١ٌَٛ اٌزعبًِ اٌنٞ  رُ رٕف١ن اٌطٍت ـ١ٗ

اٍزوكاك ثطو٠مخ طؾ١ؾخ أْ ٠طٍت ٍؾت ؽٍت االٍزوكاك. ٚرؾزفع  ٠ّىٓ ٌٍَّزضّو اٌنٞ ٠ملَ ؽٍت .1.00.5

 اٌشووخ ثؾمٙب ـٟ لجٛي أٚ هـغ مٌه اٌطٍت ٚـك رمل٠و٘ب اٌّطٍك
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كٔٝ األؾل ٚاٌ، لاير 555االشزوان اإلػبـٟ ٚ لاير ٍعٛكٞ 5.555األكٔٝ ٌالشزوان األٌٟٚ ـٟ اٌظٕلٚق ٘ٛ  اٌؾل .1.02

عٍّب ثأٔٗ ٠ؾك ٌّل٠و اٌظٕلٚق لاير ٍعٛكٞ، 055 وان إٌّزظٌُالشزوان ٚاالشزوان االػبـٟ عجو ثواِظ االشز

 .رؽ١١و ٘نا اٌؾل األكٔٝ. ٠ّٚىٓ ٌٍَّزضّو رمل٠ُ ؽٍت اٍزوكاك ٌغ١ّع ٚؽلارٗ أٚ عيء ِٕٙب

( ِال٠ييي١ٓ لاير ٍيييعٛكٞ ـَييي١زُ إشيييعبه 05ؽيييبي ويييبْ طيييبـٟ ل١ّيييخ أطيييٛي اٌظيييٕلٚق أليييً ِيييٓ ِب٠عيييبكي ) ـيييٟ .1.03

عيييواءاد اٌزظيييؾ١ؾ١خ ٌي٠يييبكح طيييبـٟ اطيييٛي اٌظيييٕلٚق فيييالي ٍيييزخ ا١ٌٙئيييخ ـيييٛها  ثييينٌه ِٚؾبٌٚيييخ ارقيييبم اال

 أشٙو ِٓ ربه٠ـ اإلشعبه.

 سُبسخ اٌزىسَغ .43

 ٌٓ ٠مَٛ اٌظٕلٚق ثزٛى٠ع اهثبػ ٔمل٠خ ؽ١ش اْ مٌه ١ٌٌ ِٓ ػّٓ ا٘لاـٗ

 رفغ اٌزمبرَز ٌّبٌىٍ اٌىدذاد .44

اٌّواععييييٗ، ٚاٌزمييييبه٠و  اٌمييييٛائُ اٌّب١ٌييييخ اٌَيييي٠ٕٛخ ثئعييييلاك اٌزمييييبه٠و اٌَيييي٠ٕٛخ ِزؼييييّٕخ  ِييييل٠و اٌظييييٕلٚق  ٍيييي١مَٛ .00.0

 .اال١ٌٚخ ٚري٠ٚل ِبٌىٟ اٌٛؽلاد ثٙب كْٚ ِمبثً

( ٠ِٛيييب  ِيييٓ ٔٙب٠يييخ ـزيييوح اٌزمو٠يييو ٚمٌيييه عجيييو 35ٍيييززبػ اٌزميييبه٠و اٌَييي٠ٕٛخ ٌٍغّٙيييٛه فيييالي ِيييلح الرزغيييبٚى ) .00.2

 اٌّٛلع االٌىزوٟٚٔ ٌّل٠و اٌظٕلٚق ٚاٌّٛلع االٌىزوٟٚٔ ٌٍَٛق اٌّب١ٌخ )رلاٚي(.

ٚمٌيييه عجيييو  ( ٠ِٛيييب  ِيييٓ ٔٙب٠يييخ ـزيييوح اٌزمو٠يييو35خ ٚإربؽزٙيييب ٌٍغّٙيييٛه فيييالي )ٍييي١زُ اعيييلاك اٌزميييبه٠و األ١ٌٚييي .00.3

 اٌّٛلع االٌىزوٟٚٔ ٌّل٠و اٌظٕلٚق ٚاٌّٛلع االٌىزوٟٚٔ ٌٍَٛق اٌّب١ٌخ )رلاٚي(.

ٍييي١زُ اربؽيييخ طيييبـٟ ل١ّيييخ اطيييٛي اٌظيييٕلٚق ٌٍفؾيييض ِيييٓ عبٔيييت ِيييبٌىٟ اٌٛؽيييلاد كْٚ ِمبثيييً، ٚوييينٌه ع١ّيييع  .00.4

 اهلبَ طبـٟ ل١ّخ االطٛي اٌَبثمخ.

ٍييي١زُ ري٠ٚيييل ويييً ِبٌيييه ٚؽيييلاد ثج١بٔيييبد طيييبـٟ ل١ّيييخ أطيييٛي اٌٛؽيييلاد اٌزيييٟ ٠ّزٍىٙيييب ٍٚيييغً طيييفمبرٗ ـيييٟ  .00.5

 ( ٠ِٛب  ِٓ وً طفمخ ٠مَٛ ثٙب.05ٚؽلاد اٌظٕلٚق فالي )

ٍييي١مَٛ ِيييل٠و اٌظيييٕلٚق ثئهٍيييبي ث١يييبْ ٍيييٕٛٞ إٌيييٝ ِبٌيييه اٌٛؽيييلاد )ثّيييب ـيييٟ مٌيييه أٞ شيييقض رٍّيييه اٌٛؽيييلاد  .00.6

عٍييٝ ِييلاه اٌَييٕخ اٌّب١ٌييخ فييالي  قييض طييفمبرٗ ـييٟ ٚؽييلاد اٌظييٕلٚقفييالي اٌَييٕخ اٌّعييل ـييٟ شييأٔٙب اٌج١ييبْ( ٠ٍ

( ٠ِٛيييب  ِيييٓ ٔٙب٠يييخ اٌَيييٕخ اٌّب١ٌيييخ، عٍيييٝ أْ ٠ؾزيييٛٞ ٘ييينا اٌج١يييبْ عٍيييٝ االهثيييبػ اٌّٛىعيييخ ٚإعّيييبٌٟ ِمبثيييً 35)

اٌقيييلِبد ٚاٌّظيييبه٠ؿ ٚاالرعيييبة اٌّقظيييِٛخ ِيييٓ ِبٌيييه اٌٛؽيييلاد ٚاٌيييٛاهكح ـيييٟ اٌشيييوٚؽ ٚاالؽىيييبَ ِٚييينووح 

ٌيييٝ رفبطييي١ً ٌغ١ّيييع ِقبٌفيييبد ل١يييٛك االٍيييزضّبه إٌّظيييٛص ع١ٍٙيييب ـيييٟ الئؾيييخ طيييٕبك٠ك اٌّعٍِٛيييبد، ثبالػيييبـخ إ

 االٍزضّبه أٚ ـٟ شوٚؽ ٚأؽىبَ اٌظٕلٚق أٚ ِنووح اٌّعٍِٛبد.

ِيييل٠و اٌظيييٕلٚق ثبالـظيييبػ ـيييٟ ِٛلعيييٗ االٌىزوٚٔيييٟ ٚاٌّٛليييع االٌىزوٚٔيييٟ ٌٍَيييٛق اٌّب١ٌيييخ )ريييلاٚي( عيييٓ  ٍييي١مَٛ .00.3

 زؼّٓ االـظبػ اٌّعٍِٛبد اٌزب١ٌخ0ِعٍِٛبد اٌظٕلٚق ثٕٙب٠خ وً هثع ٍٕخ، ١ٍٚ

لبئّييييخ الٍييييّبء َٚٔييييت اٌّظييييله٠ٓ اٌيييين٠ٓ رشييييىً اٍييييُّٙٙ أوجييييو عشييييوح اٍييييزضّبهاد ـييييٟ ِؾفظييييخ  .00.3.0

 اٌظٕلٚق وّب ٟ٘ ـٟ أٚي ٠َٛ ِٓ اٌوثع اٌّعٕٟ.

 َٔجخ االرعبة االعّب١ٌخ ٌٍوثع اٌّعٕٟ إٌٝ ِزٍٛؾ طبـٟ ل١ّخ اطٛي اٌظٕلٚق. .00.3.2

 .َٚٔجزٙب إٌٝ اٌَعو األٌٟٚ ٌٍٛؽلح )إْ ٚعلد( ِجبٌػ االهثبػ اٌّٛىعخ ـٟ اٌوثع اٌّعٕٟ .00.3.3

 ل١ّخ َٚٔجخ اٍزضّبه ِل٠و اٌظٕلٚق ِٓ طبـٟ ل١ّخ اطٛي اٌظٕلٚق ـٟ ٔٙب٠خ اٌوثع اٌّعٕٟ. .00.3.4
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 ِجٍػ َٚٔجخ ِظبه٠ؿ اٌزعبًِ ٌٍوثع اٌّعٕٟ إٌٝ ِزٍٛؾ ل١ّخ طبـٟ أطٛي اٌظٕلٚق. .00.3.5

 ِعب١٠و ِٚؤشواد ل١بً اٌّقبؽو. .00.3.6

 ِعب١٠و ِٚؤشواد أكاء اٌظٕلٚق. .00.3.3

 َٔجخ االلزواع ِٓ ل١ّخ طبـٟ أطٛي اٌظٕلٚق ـٟ ٔٙب٠خ اٌوثع اٌّعٕٟ. .00.3.0

اٌقبطيييخ ثبٌظيييٕلٚق ٚاٌزميييبه٠و األ١ٌٚيييخ اٌّفؾٛطيييخ ٍييي١زُ ريييٛـ١و َٔيييقخ ِيييٓ اٌميييٛائُ اٌّب١ٌيييخ اٌَييي٠ٕٛخ اٌّواععيييخ  .00.0

عجييييو اٌّٛلييييع االٌىزوٚٔييييٟ ٌّييييل٠و ٍيييي١زُ إربؽزٙييييب ٌٍغّٙييييٛه كْٚ ِمبثييييً، وّييييب ّييييبٌىٟ اٌٛؽييييلاد عٕييييل ؽٍجٙييييب ٌ

 اٌّٛلع االٌىزوٟٚٔ ٌٍَٛق اٌّب١ٌخ )رلاٚي(.اٌظٕلٚق ٚ

 سجً ِبٌىٍ اٌىدذاد .45

٠ميييَٛ ِيييل٠و ثئعيييلاك ٍيييغً ثّيييبٌىٟ اٌٛؽيييلاد ٚرؾل٠ضيييخ ٚؽفظيييخ ـيييٟ اٌٍّّىيييخ، ٠ٚعيييل ٍيييغً ِيييبٌىٟ اٌٛؽيييلاد 

 ك١ٌال  لبؽعب  عٍٝ ٍِى١خ اٌٛؽلاد اٌّضجزخ ـ١ٗ. 

 إجزّبع ِبٌىٍ اٌىدذاد .46

 ثّجبكهح ِٕٗ. اٌٛؽلادّبٌىٟ ٌل٠و اٌظٕلٚق اٌلعٛح ٌعمل اعزّب  ٌّ ٠ؾك .03.0

 ا٠بَ ِٓ رٍَُ ؽٍت وزبثٟ ِٓ أ١ِٓ اٌؾفع. 05فالي  ِبٌىٟ اٌٛؽلاد٠مَٛ ِل٠و اٌظٕلٚق ثبٌلعٛح ٌعمل اعزّب   .03.2

أ٠بَ ِٓ رٍَُ ؽٍت وزبثٟ ِٓ ِبٌه أٚ اوضو  05فالي  ِبٌىٟ اٌٛؽلاد٠مَٛ ِل٠و اٌظٕلٚق ثبٌلعٛح ٌعمل اعزّب   .03.3

 % عٍٝ االلً ِٓ ل١ّخ ٚؽلاد اٌظٕلٚق.25أٚ ِٕفوك٠ٓ اٌن٠ٓ ٠ٍّىْٛ ِغزّع١ٓ  ِبٌىٟ اٌٛؽلادِٓ 

ثئعالْ مٌه ـٟ اٌّٛلع االٌىزوٟٚٔ ٌّل٠و اٌظٕلٚق ٚاٌّٛلع االٌىزوٟٚٔ  ِبٌىٟ اٌٛؽلاداٌلعٛح ٌعمل اعزّب   رىْٛ .03.4

ا٠بَ  05ٚأ١ِٓ اٌؾفع ثّلح الرمً عٓ  ِبٌىٟ اٌٛؽلادٌٍَٛق اٌّب١ٌخ )رلاٚي(، ٚثئهٍبي إشعبه وزبثٟ إٌٝ ع١ّع 

٠ِٛب  لجً ربه٠ـ االعزّب  عٍٝ أْ ٠زُ رٛػ١ؼ ربه٠ـ االعزّب  ِٚىبٔٗ ٚٚلزٗ ٚاٌمواهاد اٌّمزوؽخ  20ي٠ل عٓ ٚالر

 ـٟ وً ِٓ االشعبه ٚاالعالْ، ٚإهٍبي َٔقخ ِٓ االشعبه إٌٝ ا١ٌٙئخ.

% عٍٝ ٠25ٍّىْٛ ِغزّع١ٓ  ِبٌىٟ اٌٛؽلادطؾ١ؾب  إال اما ؽؼوٖ علك ِٓ  ِبٌىٟ اٌٛؽلادال٠ىْٛ اعزّب   .03.5

 لً ِٓ ل١ّخ ٚؽلاد اٌظٕلٚق.اال

ٍْ ثئعالْ مٌه ـٟ 03.5إما ٌُ ٠َُزٛؾ إٌظبة اٌّٛػؼ ـٟ اٌجٕل ) .03.6 ( ـ١غت عٍٝ ِل٠و اٌظٕلٚق اٌلعٛح ألعزّب  صب

 ِبٌىٟ اٌٛؽلادِٛلعٗ اإلٌىزوٟٚٔ ٚاٌّٛلع اإلٌىزوٟٚٔ ٌٍَٛق اٌّب١ٌخ )رلاٚي( ٚثئهٍبي إشعبه وزبثٟ إٌٝ ع١ّع 

أ٠بَ. ٠ُٚعل اإلعزّب  اٌضبٟٔ طؾ١ؾب  أ٠ب  وبٔذ َٔجخ ٍِى١خ  5اٌضبٟٔ ثّلح ال رمً عٓ  ٚأ١ِٓ اٌؾفع لجً ِٛعل اإلعزّب 

 اٌٛؽلاد اٌّّضٍخ ـٟ اإلعزّب .

 ِبٌىٟ اٌٛؽلادرع١١ٓ ٚو١ً ٌٗ ٌزّض١ٍٗ ـٟ اعزّب   ِبٌه ٚؽلادٌىً  ٠غٛى .03.3

 ب ٚلذ اإلعزّب عٓ وً ٚؽلح ٠ّزٍىٙ ِبٌىٟ اٌٛؽلاداإلكالء ثظٛد ٚاؽل ـٟ اعزّب   ِبٌه ٚؽلاد٠غٛى ٌىً  .03.0

ٚاالشزوان ـٟ ِلاٚالرٙب ٚاٌزظ٠ٛذ عٍٝ لواهارٙب ثٛاٍطخ ٍٚبئً اٌزم١ٕخ  ِبٌىٟ اٌٛؽلاد٠غٛى عمل اعزّبعبد  .03.1

 .اٌؾل٠ضخ ٚـمب  ٌٍؼٛاثؾ اٌزٟ رؼعٙب ا١ٌٙئخ

 دمىق ِبٌىٍ اٌىدذاد .47

اٌزعبِييً  رىييْٛ اٌٛؽييلاد اٌّشييزون ـ١ٙييب ٍِىييب  ٌّبٌييه اٌٛؽييلاد اٌّؾزّييً عٕييل رٕف١يين ؽٍييت االشييزوان ـييٟ ٠ييَٛ .04.0

 اٌزبٌٟ ٌٍّٛعل إٌٙبئٟ ٌزمل٠ُ ؽٍجبد االشزوان ٚاالٍزوكاك
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عٍيييٝ ٍيييج١ً اٌّضيييبي ال  –٠ؾيييك ٌّبٌيييه اٌٛؽيييلاد ِّبهٍيييخ ع١ّيييع اٌؾميييٛق اٌّورجطيييخ ثبٌٛؽيييلاد ثّيييب ـيييٟ مٌيييه  .04.2

 ؽك اٌزظ٠ٛذ ـٟ اعزّبعبد ِبٌىٟ اٌٛؽلاد. –اٌؾظو 

ززب١ٌيييخ ِيييٓ االشيييزواوبد إٍيييزوعب  شيييٙوا  ٠02ِّىيييٓ ٌّشيييزووٟ ثؤيييبِظ االشيييزوان إٌّيييزظُ اٌييين٠ٓ اوٍّيييٛا  .04.3

% ِيييٓ طيييبـٟ هٍيييَٛ اإلكاهح اٌَّيييزؾمخ ٌّيييل٠و اٌظيييٕلٚق )ثعيييل فظيييُ ع١ّيييع اٌزىيييب١ٌؿ اٌزيييٟ 55ِب٠عيييبكي 

ريييلـع ِيييٓ هٍيييَٛ االكاهٖ( عٍيييٝ اٌٛؽيييلاد اٌزيييٟ اشيييزووٛا ثٙيييب عجيييو اٌجؤيييبِظ، ٚمٌيييه عيييٓ ؽو٠يييك ٚؽيييلاد 

 جٍػ االٍزوعب  اٌَّزؾك ٌٗإػبـ١خ عل٠لح ٠ظله٘ب ِل٠و اٌظٕلٚق ِٓ ؽَبثخ ٌىً ِشزون ِمبثً ِ

 ِسؤوٌُخ ِبٌىٍ اٌىدذاد .48

ـ١ّييب عييلا فَييبهح ِبٌييه اٌٛؽييلاد الٍييزضّبهٖ ـييٟ اٌظييٕلٚق أٚ عيييء ِٕييٗ، ال٠ىييْٛ ِبٌييه اٌٛؽييلاد َِييؤٚال  عييٓ 

 ك٠ْٛ ٚاٌزياِبد اٌظٕلٚق

 خصبئص اٌىدذاد .49

 ٠زىْٛ اٌظٕلٚق ِٓ ـئخ ٚاؽلح ِٓ اٌٛؽلاد.

 اٌزغُُزاد فٍ شزوط وادىبَ اٌصٕذوق .47

ِييٓ  ل٠و اٌظييٕلٚق ثبٌؾظييٛي عٍييٝ ِٛاـمييخ ِييبٌىٟ اٌٛؽييلاد عٍييٝ اٌزؽ١١ييواد االٍبٍيي١خ ٌٍظييٕلٚقِيي ٍيي١مَٛ .03.0

ا٠يييبَ ِيييٓ ٍيييو٠بْ  05ِٛاـميييخ ا١ٌٙئيييخ ٚإشيييعبه ِيييبٌىٟ اٌٛؽيييلاد لجيييً  ِٚيييٓ صيييُ ،فيييالي ليييواه طيييٕلٚق عيييبكٞ

 .اٌزؽ١١و

ٌييه لجييً ٍيي١مَٛ ِييل٠و اٌظييٕلٚق ثئشييعبه ا١ٌٙئييخ ِٚييبٌىٟ اٌٛؽييلاد وزبث١ييب  ثييأٞ رؽ١١ييواد ِّٙييخ ٌٍظييٕلٚق ٚم .03.2

 ٠ِٛب  ِٓ ٍو٠بْ ٘نٖ اٌزؽ١١واد. 20

ٍيييي١مَٛ ِييييل٠و اٌظييييٕلٚق ثئشييييعبه ا١ٌٙئييييخ ِٚييييبٌىٟ اٌٛؽييييلاد وزبث١ييييب  ثييييأٞ رؽ١١ييييواد ٚاعجييييخ االشييييعبه ـييييٟ  .03.3

 ا٠بَ ِٓ ٍو٠بْ اٌزؽ١١و.  0اٌظٕلٚق لجً 

االـظيييبػ عيييٓ اٌزؽ١١ييييواد االٍبٍييي١خ ٚاٌزؽ١١يييواد اٌّّٙيييٗ ٚاٌزؽ١١ييييواد ٚاعجيييخ االشيييعبه ـيييٟ اٌّٛلييييع  ٍييي١زُ .03.4

ٌٍَييييٛق اٌّب١ٌييييخ أٚ ثبٌطو٠مييييخ اٌزييييٟ رؾييييلك٘ب ا١ٌٙئييييخ، ىزوٚٔييييٟ ٌّييييل٠و اٌظييييٕلٚق ٚاٌّٛلييييع االٌىزوٚٔييييٟ االٌ

٠ِٛيييب ِيييٓ  20فيييالي ا٠يييبَ ِيييٓ ٍيييو٠بْ اٌزؽ١١يييو ـيييٟ ؽبٌيييخ اٌزؽ١١يييواد االٍبٍييي١ٗ ٚاٌّّٙيييٗ ٚ 05ٚمٌيييه لجيييً 

 ٍو٠بْ اٌزؽ١١و ـٟ ؽبٌخ اٌزؽ١١واد ٚاعجخ االشعبه.

 به٠و اٌظٕلٚق.١ٍزُ ث١بْ رفبط١ً ع١ّع اٌزؽ١١واد ـٟ رم .03.5

 إٔهبء اٌصٕذوق .41

٠ؾييك ٌّيييل٠و اٌظيييٕلٚق إٔٙيييبء اٌظيييٕلٚق ثعيييل إشيييعبه ا١ٌٙئيييخ ِٚيييبٌىٟ اٌٛؽيييلاد وزبث١يييب  ثوؼجزيييٗ ـيييٟ مٌيييه لجيييً  .00.0

 ٠ِٛب  ِٓ اٌزبه٠ـ اٌّيِع أٙبء اٌظٕلٚق ـ١ٗ. 20ِلح الرمً عٓ 

ٚق ـ١غيييت عٍيييٝ ِيييل٠و اٌظيييٕل ،ِال٠ييي١ٓ لاير ٍيييعٛكٞ 05إما ويييبْ طيييبـٟ ل١ّيييخ اطيييٛي اٌظيييٕلٚق ٠ميييً عيييٓ  .00.2

أشيييٙو ِيييٓ ريييبه٠ـ االشيييعبه ـيييٟ ؽيييبي اٍيييزّو طيييبـٟ ل١ّيييخ  6به ا١ٌٙئيييخ ـيييٛها  ٚإٔٙيييبء اٌظيييٕلٚق ثعيييل إشيييع

 ِال١٠ٓ لاير ٍعٛكٞ. 05اطٛي اٌظٕلٚق ألً ِٓ 

٠جييييلأ ِييييل٠و اٌظييييٕلٚق ثييييئعواءاد رظييييف١خ اٌظييييٕلٚق ـييييٛه أزٙبئييييخ ٚمٌييييه  ثزظييييف١خ ِؾفظييييخ اٌظييييٕلٚق  .00.3

ٚهٍيييَٛ اإلكاهح ٚاٌّظيييبه٠ؿ األفيييوٜ ماد  ٚرٛى٠يييع ؽظييي١ٍخ اٌزظيييف١خ )ثعيييل فظيييُ اٌزياِيييبد اٌظيييٕلٚق
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اٌعاللييييخ( عٍييييٝ اٌَّييييزضّو٠ٓ عٍييييٝ أٍييييبً َٔييييجٟ ؽَييييت عييييلك اٌٛؽييييلاد االٍييييزضّبه٠خ اٌزييييٟ ٠ٍّىٙييييب وييييً 

 َِزضّو

٠ميييَٛ ِيييل٠و اٌظيييٕلٚق ثيييبالعالْ ـيييٟ ِٛلعيييٗ االٌىزوٚٔيييٟ ٚاٌّٛليييع االٌىزوٚٔيييٟ ٌٍَيييٛق اٌّب١ٌيييخ عيييٓ أزٙيييبء  .00.4

 ِلح اٌظٕلٚق ِٚلح رظف١زٗ.

 ِذَز اٌصٕذوق  .41

ِييييل٠و اٌظييييٕلٚق ٌّظييييٍؾخ ِييييبٌىٟ اٌٛؽييييلاد ثّٛعييييت أؽىييييبَ الئؾييييخ طييييٕبك٠ك االٍييييزضّبه ٚالئؾييييخ  ٠ًعّيييي .01.0

االشيييقبص اٌّيييوفض ٌٙيييُ ٚشيييوٚؽ ٚاؽىيييبَ اٌظيييٕلٚق ِٚييينووح اٌّعٍِٛيييبد. ٠ٚميييع عٍيييٝ عبرميييٗ االٌزيييياَ 

اٌزيييٟ ٔظيييذ ع١ٍٙيييب الئؾيييخ االشيييقبص ٌٙيييُ ثّيييب ـيييٟ مٌيييه ٚاعيييت االِبٔيييٗ رغيييبٖ ثغ١ّيييع اٌّجيييبكا ٚاٌٛاعجيييبد 

 ؽلاد، ٚاٌنٞ ٠زؼّٓ اٌعًّ ثّب ٠ؾمك ِظبٌؾُٙ ٚثني اٌؾوص اٌّعمٛي.ِبٌىٟ اٌٛ

 ٠ىْٛ ِل٠و اٌظٕلٚق َِؤٚال  عٓ اٌم١بَ ثب٢ر0ٟ .01.2

 .إكاهح اٌظٕلٚق .01.2.0

 .ع١ٍّبد اٌظٕلٚق ثّب ـٟ مٌه اٌقلِبد االكاه٠خ ٌٍظٕلٚق .01.2.2

 ؽوػ ٚؽلاد اٌظٕلٚق. .01.2.3

ب وبٍِييخ ٚٚاػييؾخ اٌزأوييل ِييٓ كلييخ شييوٚؽ ٚأؽىييبَ اٌظييٕلٚق ِٚيينووح اٌّعٍِٛييبد ٚإوزّبٌٙييب ٚأٔٙيي .01.2.4

  ٚؼ١و ِؼٍٍخ.ٚطؾ١ؾخ 

٠عييييل ِييييل٠و اٌظييييٕلٚق َِييييؤٚال  عييييٓ اٌزييييياَ أؽىييييبَ الئؾييييخ طييييٕبك٠ك االٍييييزضّبه، ٍييييٛاء أأكٜ َِييييؤ١ٌبرٗ  .01.3

ٚٚاعجبريييٗ ثشيييىً ِجبشيييو أَ وٍيييؿ ثٙيييب عٙيييخ فبهع١يييخ. ٠ٚعيييل َِيييؤٚال  رغيييبٖ ِيييبٌىٟ اٌٛؽيييلاد عيييٓ فَيييبئو 

ٚ رمظيييي١وٖ اٌّزعّييييل، ٚال ٠زؾّييييً ِييييل٠و أٚ ٍييييٛء رظييييوـٗ أ اٌظييييٕلٚق إٌبعّييييخ ثَييييجت اؽز١بٌييييٗ أٚ اّ٘بٌييييٗ

اٌظيييٕلٚق َِيييؤ١ٌٚخ أ٠يييخ كعيييبٜٚ أٚ ِطبٌجيييبد ِّٙيييب وبٔيييذ ثبٌَٕيييجخ أل٠يييخ فَيييبهح ٌفوطيييخ أٚ فَيييبهح ـع١ٍيييخ 

أٚ فَييييبهح ٠زىجييييل٘ب اٌَّييييزضّو إال ـييييٟ ؽبٌييييخ اإلّ٘ييييبي أٚ اٌزعييييلٞ أٚ ٍييييٛء اٌزظييييوؾ أٚ اٌزظييييوؾ ؼ١ييييو 

 اٌّشوٚ  ِٓ عبٔت ِل٠و اٌظٕلٚق.

ل ِٛاـمييييخ ِغٍييييٌ إكاهح اٌظييييٕلٚق رؽ١١ييييو أٚ رعييييل٠ً أٚ إعييييبكح رع١يييي١ٓ اٌغٙييييبد ٠ّىييييٓ ٌّييييل٠و اٌظييييٕلٚق ثعيييي .01.4

اٌّيييييٚكح ٌٍقييييلِبد اٌّوفظييييخ. ٠ٚشييييًّ ِيييييٚكٚا اٌقلِييييخ كْٚ ؽظييييو اٌَّزشييييبه٠ٓ االٍييييزضّبه١٠ٓ ٚأِيييي١ٓ 

 اٌؾفع ٚاٌّل٠و٠ٓ اإلكاه١٠ٓ ِٚواععٟ اٌؾَبثبد ِٚيٚكٞ فلِبد اٌولبثخ اٌشوع١خ.

اعيييواء ريييواٖ ِٕبٍيييجب  ٌزع١ييي١ٓ ِيييل٠و طيييٕلٚق ثيييل٠ً أٚ ارقيييبم اٞ عييييي ِيييل٠و اٌظيييٕلٚق ٚارقيييبم أٞ  ١ٌٍٙئيييخ .01.5

 رلث١و افو رواٖ ِٕبٍجب ، ٚمٌه ـٟ ؽبي ٚلٛ  أٞ ِٓ اٌؾبالد ا٢ر١خ0

 رٛلؿ ِل٠و اٌظٕلٚق عٓ ِّبهٍخ ٔشبؽ اإلكاهح كْٚ إشعبه ا١ٌٙئخ ثنٌه. .01.5.0

 ١ٙئخ.إٌؽبء روف١ض ِل٠و اٌظٕلٚق ـٟ ِّبهٍخ ٔشبؽ اإلكاهح أٚ ٍؾجٗ أٚ رع١ٍمٗ ِٓ لجً اٌ .01.5.2

 رمل٠ُ ؽٍت أٌٝ ا١ٌٙئخ ِٓ ِل٠و اٌظٕلٚق إلٌؽبء روف١ظٗ ـٟ ِّبهٍخ االكاهح. .01.5.3

ثييييبٌزياَ إٌظييييبَ أٚ ٌٛائؾييييٗ  -ثشييييىً رييييواٖ عٛ٘و٠ييييب  –إما هأد ا١ٌٙئييييخ أْ ِييييل٠و اٌظييييٕلٚق لييييل أفييييً  .01.5.4

 اٌزٕف١ن٠خ.
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ٚـيييبح ِيييل٠و اٌّؾفظيييخ االٍيييزضّبه٠خ اٌييينٞ ٠يييل٠و أطيييٛي اٌظيييٕلٚق أٚ عغييييٖ أٚ اٍيييزمبٌزٗ ِيييع عيييلَ  .01.5.5

 قض آفو َِغً ٌلٜ ِل٠و اٌظٕلٚق لبكه عٍٝ إكاهح أطٛي اٌظٕلٚق.ٚعٛك ش

 أٔٙب ماد ا١ّ٘خ عٛ٘و٠خ.  -ثٕبءا  عٍٝ أٌٍ ِعمٌٛخ–أٞ ؽبٌخ أفوٜ روٜ ا١ٌٙئخ  .01.5.6

 أُِٓ اٌذفظ  .53

أِييي١ٓ اٌؾفيييع َِيييؤٚال  عيييٓ اٌزياِبريييٗ ٚـميييب  ألؽىيييبَ الئؾيييخ طيييٕبك٠ك االٍيييزضّبه، ٍيييٛاء أأكٜ َِيييؤ١ٌٚبرٗ  ٠عيييل .25.0

ب ؽوـييب  صبٌضييب . ٠ٚعييل أِيي١ٓ اٌؾفييع َِييؤٚال  رغييبٖ ِييل٠و اٌظييٕلٚق ِٚييبٌىٟ اٌٛؽييلاد ثشييىً ِجبشييو أَ وٍييؿ ثٙيي

 عٓ فَبئو اٌظٕلٚق إٌبعّخ ثَجت اؽز١بٌٗ أٚ اّ٘بٌٗ أٚ ٍٛء رظوـٗ أٚ رمظ١وٖ اٌّزعّل.

٠عييل أِييي١ٓ اٌؾفيييع َِيييؤٚال  عييٓ ؽفيييع أطيييٛي اٌظيييٕلٚق ٚؽّب٠زٙيييب ٌظييبٌؼ ِيييبٌىٟ اٌٛؽيييلاد، ٚ٘يييٛ َِيييؤٚي  .25.2

 العواءاد االكاه٠خ اٌالىِٗ ـ١ّب ٠زعٍك ثؾفع أطٛي اٌظٕلٚق.ونٌه عٓ ارقبم ع١ّع ا

ألِيي١ٓ اٌؾفييع رى١ٍييؿ ؽييوؾ صبٌييش أٚ أوضييو أٚ أٞ ِييٓ ربثع١ييٗ ثبٌعّييً أ١ِٕييب  ٌٍؾفييع ِييٓ اٌجييبؽٓ ٚمٌييه  ٠غييٛى .25.3

ثعيييل ِٛاـميييخ ِيييل٠و اٌظيييٕلٚق. ٠ٚيييلـع اِييي١ٓ اٌؾفيييع أرعيييبة ِٚظيييبه٠ؿ أٞ أِييي١ٓ ؽفيييع ِيييٓ اٌجيييبؽٓ ِيييٓ 

 ِٛاهكٖ اٌقبطخ.

أِيي١ٓ اٌؾفييع اٌّعيي١ٓ ِييٓ ِييل٠و اٌظييٕلٚق أٚ ارقييبم أٞ رييلث١و رييواٖ ِٕبٍييجب  ـييٟ ؽييبي ٚلييٛ  أٞ عيييي  ١ٌٍٙئييخ .25.4

 ِٓ اٌؾبالد ا٢ر١خ0

 رٛلؿ أ١ِٓ اٌؾفع عٓ ِّبهٍخ ٔشبؽ اٌؾفع كْٚ اشعبه ا١ٌٙئخ ثنٌه. .25.4.0

 إٌؽبء روف١ض أ١ِٓ اٌؾفع ـٟ ِّبهٍخ ٔشبؽ اٌؾفع أٚ ٍؾجٗ أٚ رع١ٍمٗ ِٓ لجً ا١ٌٙئخ. .25.4.2

 ِٓ أ١ِٓ اٌؾفع إلٌؽبء روف١ظٗ ـٟ ِّبهٍخ ٔشبؽ اٌؾفع. رمل٠ُ ؽٍت إٌٝ ا١ٌٙئخ .25.4.3

ثيييييبٌزياَ إٌظيييييبَ أٚ ٌٛائؾيييييٗ  -ثشيييييىً ريييييواٖ عٛ٘و٠يييييب  –إما هأد ا١ٌٙئيييييخ أْ اِييييي١ٓ اٌؾفيييييع ليييييل أفيييييً  .25.4.4

 اٌزٕف١ن٠خ.

 أٔٙب ماد ا١ّ٘خ عٛ٘و٠خ. -ثٕبءا  عٍٝ أٌٍ ِعمٌٛخ–أٞ ؽبٌخ أفوٜ روٜ ا١ٌٙئخ  .25.4.5

ٓ لجٍييٗ ثّٛعييت إشييعبه وزييبثٟ إما هأٜ ثشييىً ِعمييٛي ٠غييٛى ٌّييل٠و اٌظييٕلٚق عيييي أِيي١ٓ اٌؾفييع اٌّعيي١ٓ ِيي .25.5

أْ عيييييي أِيييي١ٓ اٌؾفييييع ـييييٟ ِظييييٍؾخ ؽٍّييييخ اٌٛؽييييلاد، ٚعٍييييٝ ِييييل٠و اٌظييييٕلٚق إشييييعبه ا١ٌٙئييييخ ِٚييييبٌىٟ 

 اٌٛؽلاد ثنٌه ـٛها  ٚثشىً وزبثٟ.

 اٌّذبست اٌمبٔىٍٔ .54

 شووبحثٟ وٟ إؾ اٌجَبَ ٚاٌمبٟٔٛٔ ٌٍظٕلٚق ٘ٛ  اٌّؾبٍت .20.0

ٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ ٌٍظٕلٚق ٚإطلاه اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ األ١ٌٚخ ٚا٠ٌَٕٛخ اٌقبطخ اٌّؾبٍت اٌمبٟٔٛٔ ثّواععخ ا ٠مَٛ .20.2

ثبٌظٕلٚق. ٠ٚغت أْ ٠ىْٛ اٌّؾبٍت اٌمبٟٔٛٔ ِوفظب  ٌٗ َِٚزمال  عٓ ِل٠و اٌظٕلٚق ٚـمب  ٌّع١به االٍزمال١ٌخ 

 اٌّؾلك ـٟ ٔظبَ اٌّؾبٍج١ٓ اٌمب١١ٔٛٔٓ.

 ١١ٓ أٞ ِؾبٍت لبٟٔٛٔ ثل٠ً أٚ رؽ١١وٖ.اٌؾظٛي عٍٝ ِٛاـمخ ِغٌٍ إكاهح اٌظٕلٚق عٍٝ رع ٠غت .20.3

٠غت عٍٝ ِغٌٍ إكاهح اٌظٕلٚق أْ ٠وـغ رع١١ٓ اٌّؾبٍت اٌمبٟٔٛٔ أٚ أْ ٠ٛعٗ ِل٠و اٌظٕلٚق ثزؽ١١و  .20.4

 اٌّؾبٍت اٌمبٟٔٛٔ اٌّع١ٓ، ـٟ أٞ ِٓ اٌؾبالد ا٢ر١خ0
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 ٗ.ٚعٛك إكعبءاد لبئّخ ِّٚٙخ ؽٛي ٍٛء اٌٍَٛن إٌّٟٙ ٌٍّؾبٍت اٌمبٟٔٛٔ رزعٍك ثزأك٠خ ِٙبِ .20.4.0

 إما ٌُ ٠عل اٌّؾبٍت اٌمبٟٔٛٔ ٌٍظٕلٚق َِزمال   .20.4.2

إما لوه ِغٌٍ إكاهح اٌظٕلٚق أْ اٌّؾبٍت اٌمبٟٔٛٔ ال٠ٍّه اٌّؤ٘الد ٚاٌقجواد ٚاٌىبـ١خ ٌزأك٠خ ِٙبَ  .20.4.3

 اٌّواععخ ثشىً ِوع.

 إما ؽٍجذ ا١ٌٙئخ ٚـمب  ٌزمل٠و٘ب اٌّؾغ رؽ١١و اٌّؾبٍت اٌمبٟٔٛٔ اٌّع١َٓ. .20.4.4

 اصىي اٌصٕذوق .55

 ٍزضّبه ِؾفٛظخ ثٛاٍطخ أ١ِٓ اٌؾفع ٌظبٌؼ اٌظٕلٚقطٕلٚق اال أطٛي .22.0

 عٍٝ أ١ِٓ اٌؾفع ـظً أطٛي اٌظٕلٚق عٓ أطٌٛٗ ٚعٓ أطٛي عّالئٗ االفو٠ٓ. ٠غت .22.2

ٌّيييل٠و  غيييٛى اْ ٠ىييي٠ْٛاٌظيييٕلٚق ٍِّٛويييخ ثشيييىً عّيييبعٟ ٌّيييبٌىٟ اٌٛؽيييلاد ٍِى١يييخ ِشيييبعخ، ٚال أطيييٛي .22.3

ٌؾفيييع ِيييٓ اٌجيييبؽٓ أٚ ِميييلَ اٌّشيييٛهح اٌظيييٕلٚق أٚ ِيييل٠و اٌظيييٕلٚق ِيييٓ اٌجيييبؽٓ أٚ أِييي١ٓ اٌؾفيييع أٚ أِييي١ٓ ا

، إال إما ويييبْ ِيييل٠و ٠زعٍيييك ثزٍيييه االطيييٛي بّيييأٚ اٌّيييٛى  أٞ ِظيييٍؾخ ـيييٟ أطيييٛي اٌظيييٕلٚق أٚ ِطبٌجيييخ ـ١

اٌظيييٕلٚق أٚ ِيييل٠و اٌظيييٕلٚق ِيييٓ اٌجيييبؽٓ أٚ أِييي١ٓ اٌؾفيييع أٚ أِييي١ٓ اٌؾفيييع ِيييٓ اٌجيييبؽٓ أٚ ِميييلَ اٌّشيييٛهح 

اٌّطبٌجييييبد زييييٗ، أٚ وييييبْ َِييييّٛؽب  ثٙيييينٖ أٚ اٌّييييٛى  ِبٌىييييب  ٌٛؽييييلاد اٌظييييٕلٚق ، ٚمٌييييه ـييييٟ ؽييييلٚك ٍِى١

أٚ ِيييينووح  ، ٚأُـِظييييؼ عٕٙييييب ـييييٟ شييييوٚؽ ٚأؽىييييبَ اٌظييييٕلٚقطييييٕبك٠ك االٍييييزضّبه الئؾييييخ ثّٛعييييت أؽىييييبَ

 اٌّعٍِٛبد.

 إلزار ِٓ ِبٌه اٌىدذاد .56

ظييييٕلٚق ٌشييييوٚؽ ٚأؽىييييبَ ِٚيييينووح اٌّعٍِٛييييبد ٍِٚقييييض اٌّعٍِٛييييبد اٌوئ١َيييي١خ ٌمييييل لّييييذ/ لّٕييييب ثمييييواءح 

ٚاٌّٛاـمييييخ عٍييييٝ  06/56/2525َ٘ييييـ اٌّٛاـييييك 24/05/0440ّؾلصييييخ ثزييييبه٠ـ اٌ ٌألٍييييُٙ اٌَييييعٛك٠خ اٌغي٠يييوح

 فظبئض اٌٛؽلاد اٌزٟ رُ االشزوان ـ١ٙب.

 االسُ: ................................................................................................

 ...........................................رلُ اٌهىَخ)اٌىطُٕخ، اإللبِخ، جىاس اٌسفز( : ...........

 رىلُغ اٌّسزثّز 

 اٌزبرَخ  : .........................................................
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 ِذوزح اٌّؼٍىِبد

 

 خسؼىدَاٌ ٌألسهُ اٌجشَزحصٕذوق 

 خَعٛك٠اٌٍٛق األٍُٙ ـٟ  ٠َزضّوِفزٛػ  اٍزضّبهٞطٕلٚق 

 

 ِذَز اٌصٕذوق

 اٌجشَزح ٌألسىاق اٌّبٌُخوخ شز

 

 أُِٓ اٌذفظ

 ٔىرثٓ رزسذ اٌسؼىدَخ 

 

، ورُ إجزاء آخز رذذَث ٌهب 34/37/5341َهـ اٌّىافك 48/37/4761ثزبرَخ ِذوزح اٌّؼٍىِبد صذرد 

 ّبروهٍ خبضؼه الدىبَ الئذخ صٕبدَك االسزث 41/35/5354َهـ اٌّىافك 39/37/4775ثزبرَخ 

 

ٕٔصخ اٌّسزثّزَٓ ثمزاءح ِذزىَبد ِذوزح اٌّؼٍىِبد وفهّهب. وفٍ دبي رؼذر فهُ ِذزىَبد ِذوزح اٌّؼٍىِبد، 

 ٕٔصخ ثبألخذ ثّشىرح ِسزشبر ِهٍٕ.
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 إشؼبر هبَ

ٌلٜ اٌَّزضّو ِب وبْ ٘نٖ ثعٕب٠خ لجً ارقبم لواه ثشأْ االٍزضّبه ـٟ اٌظٕلٚق ِٓ علِٗ. ٚإما  اٌّعٍِٛبد ِنووحعٍٝ وً َِزضّو أْ ٠موأ 

االٍزعبٔخ ثَّزشبه ِبٌٟ َِزمً، ِع األفن ـٟ  ـع١ٍٗاٌظٕلٚق ٌالٍزضّبه أٚ ؽٛي أٞ ِٓ ِؾز٠ٛبد ٘نٖ إٌشوح،  ٌّالئّخشه ثبٌَٕجخ  أٞ

 االعزجبه أْ وً شقض ٠َزضّو ـٟ اٌظٕلٚق إّٔب ٠مَٛ ثنٌه عٍٝ َِؤ١ٌٚزٗ اٌشقظ١خ. 

ٚرّذ اٌّٛاـمخ ع١ٍٙب. ٠ٚزؾًّ ِل٠و اٌظٕلٚق ٚأعؼبء ِغٌٍ إكاهح اٌظٕلٚق  هٚععذ ِنووح اٌّعٍِٛبد ِٓ ـجً ِغٌٍ إكاهح اٌظٕلٚق

ِغزّع١ٓ ِٕٚفوك٠ٓ وبًِ اٌَّؤ١ٌٚخ عٓ كلخ ٚاوزّبي اٌّعٍِٛبد اٌٛاهكح ـٟ ِنووح اٌّعٍِٛبد. وّب ٠مو ٠ٚؤول أعؼبء ِغٌٍ إكاهح 

وّب ٠موْٚ ٠ٚؤولْٚ عٍٝ أْ اٌّعٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد  اٌظٕلٚق ِٚل٠و اٌظٕلٚق ثظؾخ ٚاوزّبي اٌّعٍِٛبد اٌٛاهكح ـٟ ِنووح اٌّعٍِٛبد،

 اٌٛاهكح ـٟ ِنووح اٌّعٍِٛبد ؼ١و ِؼٍٍخ.

ٚاـمذ ١٘ئخ اٌَٛق اٌّب١ٌخ عٍٝ رأ١ٌٍ طٕلٚق االٍزضّبه ٚؽوػ ٚؽلارٗ. الرزؾًّ ا١ٌٙئخ أٞ َِؤ١ٌٚخ عٓ ِؾز٠ٛبد ِنووح اٌّعٍِٛبد، 

طواؽخ ِٓ أٞ َِؤ١ٌٚخ ِّٙب وبٔذ، ِٚٓ أٞ فَبهح رٕزظ عّب ٚهك ـٟ ِنووح  ٚالرعطٟ أٞ رأو١ل ٠زعٍك ثللزٙب أٚ اوزّبٌٙب، ٚرقٍٟ ٔفَٙب

اٌّعٍِٛبد أٚ عٓ االعزّبك عٍٝ أٞ عيء ِٕٙب. ٚال رعطٟ ١٘ئخ اٌَٛق اٌّب١ٌخ أٞ رٛط١خ ثشأْ علٜٚ االٍزضّبه ـٟ اٌظٕلٚق ِٓ علِٗ 

اٌّعٍِٛبد اٌٛاهكح ـٟ اٌشوٚؽ ٚاالؽىبَ ِٚنووح ٚالرعٕٟ ِٛاـمزٙب عٍٝ رأ١ٌٍ اٌظٕلٚق رٛط١زٙب ثبالٍزضّبه ـ١ٗ أٚ رأو١ل طؾخ 

 اٌّعٍِٛبد، ٚرؤول عٍٝ أْ لواه االٍزضّبه ـٟ اٌظٕلٚق ٠عٛك ٌٍَزضّو أٚ ِٓ ٠ّضٍٗ.

 ظٕلٚق عٍٝ أٔٗ طٕلٚق اٍزضّبه ِزٛاـك ِع اٌّعب١٠و اٌشوع١خ اٌّغبىح ِٓ لجً ٌغٕخ اٌولبثخ اٌشوع١خ اٌّع١ٕخ ٌٍظٕلٚق.اٌرُ اعزّبك 

ٌُ ٠فٛع أٞ شقض ثئعطبء أ٠خ ِعٍِٛبد أٚ رمل٠ُ أ٠خ إـبكح ثقظٛص ؽوػ اٌٛؽلاد ٍٜٛ رٍه اٌٛاهكح ـٟ اٌشوٚؽ إْ ِل٠و اٌظٕلٚق 

ٚاألؽىبَ ِٚنووح اٌّعٍِٛبد ٍِٚقض اٌّعٍِٛبد اٌوئ١َ١خ. ٚع١ٍٗ، ـٟ ؽبي أْ ؽظً مٌه، ٠غت علَ االعزّبك عٍٝ ِضً رٍه اٌّعٍِٛبد 

و اٌظٕلٚق. وّب إْ اٌّعٍِٛبد اٌٛاهكح ـٟ اٌشوٚؽ ٚاألؽىبَ ِٚنووح اٌّعٍِٛبد ٍِٚقض أٚ اإلـبكاد ثبعزجبه٘ب أعط١ذ أٚ للِذ ِٓ ِل٠

اٌّعٍِٛبد اٌوئ١َ١خ ٟ٘ ِعٍِٛبد ِملِخ ؽَت ربه٠ـ إطلاه اٌشوٚؽ ٚاألؽىبَ ِٚنووح اٌّعٍِٛبد ٍِٚقض اٌّعٍِٛبد اٌوئ١َ١خ، ِب ٌُ 

 ٠زُ إٌض عٍٝ فالؾ مٌه. 

ٚاألؽىبَ ٚؽوػ اٌٛؽلاد ِٛعٙبْ إٌٝ اٌّٛاؽ١ٕٓ اٌَعٛك١٠ٓ ٚإٌٝ ؼ١و اٌَعٛك١٠ٓ ، عٍّب ثأْ  اٌشوٚؽٚ ٘نٖ ِنووح اٌّعٍِٛبد إْ رٛى٠ع 

شوٚؽ ٚأؽىبَ اٌظٕلٚق ٚوبـخ اٌَّزٕلاد األفوٜ اٌّزعٍمٗ ثٗ ال رشىً عوػب أٚ كعٛح ِٓ لجً أٞ شقض ـٟ أٞ كٌٚخ ٠ؾظو ـ١ٙب إٌظبَ 

ؾظو رمل٠ُ ِضً ٘نا اٌعوع أٚ اٌلعٛح إ١ٌٗ. ٚرطٍت اٌشووخ ِٓ وً ِٓ ِضً ٘نا اٌعوع أٚ اٌلعٛح، ٚال عوػب أٚ كعٛح إٌٝ أٞ شقض ٠

 رمع شوٚؽ ٚأؽىبَ اٌظٕلٚق ٚأ٠خ َِزٕلاد أفوٜ ِزعٍمٗ  ثٗ ثؾٛىرٗ أْ ٠زعوؾ عٍٝ ٘نٖ اٌم١ٛك ٠ٍٚزيَ ثٙب. 

األفوٜ اٌّزعٍمٗ ثٗ  شوٚؽ ٚأؽىبَ اٌظٕلٚق ٚوبـخ اٌَّزٕلادِنووح اٌّعٍِٛبد ٚونٌه ٠غت عٍٝ اٌَّزضّو٠ٓ اٌّؾز١ٍّٓ علَ اعزجبه 

ٔظ١ؾخ ـ١ّب ٠زعٍك ثأٞ أِٛه ػو٠ج١خ أٚ لب١ٔٛٔخ أٚ شوع١خ أٚ اٍزضّبه٠خ أٚ أ٠خ َِبئً أفوٜ، ٠ُٕٚظؼ اٌَّزضّوْٚ اٌّؾزٍّْٛ ثبٍزشبهح 

١ٍُٙ ٚل١ٛك َِزشبه٠ُٙ ا١١ٌّٕٙٓ ٚاٌشوع١١ٓ ثبٌَٕجخ ٌشواء اٌٛؽلاد أٚ اِزالوٙب أٚ اٌزظوؾ ثٙب ٚثشأْ اٌّزطٍجبد إٌظب١ِخ اٌزٟ رٕطجك ع

اٌظوؾ األعٕجٟ اٌزٟ لل رٛاعُٙٙ ثٙنا اٌشأْ ٚإٌزبئظ اٌزٟ لل رزورت عٍٝ ٘نا اٌشواء أٚ االِزالن أٚ اٌج١ع أٚ اٌزظوؾ ِٓ ؽ١ش اٌلفً 

 ٚاٌؼو٠جخ. 
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 ِذَز اٌصٕذوق

 

 

 

 

 +166 00 2256555٘برؿ 

 +166 00 2256560ـبوٌ 

 اٌٍّّىخ اٌعوث١خ اٌَعٛك٠خ

 00455اٌو٠بع  25430ص. ة. 

 اٌوؽّب١ٔخ -ؽو٠ك اٌٍّه ـٙل 

www.aljaziracapital.com.sa 

contactus@aljaziracapital.com.sa 

 أُِٓ اٌذفظ

 ٔٛهصٓ روٍذ اٌَعٛك٠خ

THE NORTHERN TRUST COMPANY OF 

SAUDI ARABIA 

 +166 00 203 0503٘برؿ 

، ؽو٠ك اٌٍّه ـٙل ص.ة 00ثوط ٔق١ً، اٌطبثك 

 ، اٌٍّّىخ اٌعوث١خ اٌَعٛك٠خاٌو٠بع 05035

www.northerntrust.com 

 شووبحثٟ وٟ إؾ اٌجَبَ ٚ اٌّذبست اٌمبٔىٍٔ

 +166002565333٘برؿ 

 +166002565444ـبوٌ 

 اٌٍّّىخ اٌعوث١خ اٌَعٛك٠خ

 00433اٌو٠بع  20355ص.ة 

ؽٟ  -شبه  األ١ِو ِؾّل ثٓ عجلاٌعي٠ي )اٌزؾ١ٍٗ( 

 ا١ٌٍَّب١ٔٗ

arabia-http://www.pkf.com/saudi 

 اٌهُئخ اٌشزػُخ

 
 ا١ٌٙئخ اٌشوع١خ ٌجٕه اٌغي٠وح

 

 +166 02 651 0000  ٘برؿ

 +166 20 651 0000ـبوٌ 

 اٌٍّّىخ اٌعوث١خ اٌَعٛك٠خ

 20442، علح 6233ص.ة 

 إٌٙؼخ -ؽو٠ك اٌٍّه عجلاٌعي٠ي 

www.baj.com.sa 

 

 

 

 

 

http://www.aljaziracapital.com.sa/
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 ٍِخص صٕذوق اٌجشَزح ٌألسهُ اٌسؼىدَخ

 اٌو٠بي اٌَعٛكٞ اٌصٕذوق ػٍّخ

 اٌّخبطز درجخ
 رمٍجبد ثَجت رٙجؾ أْ ٠ّىٓ ـ١ٗ اٌٛؽلاد أٍعبه أْ إم ِورفعٗ اٌظٕلٚق ٘نا ـٟ اٌّقبؽو كهعخ

 .اٌظٕلٚق ـ١ٙب ٠َزضّو اٌزٟ اٌّب١ٌخ األٚهاق

 ِؤشو اً أل ثٟ ٌألٍُٙ اٌَعٛك٠خ اٌّزٛاـمخ ِع اٌشو٠عخ االسززشبدٌ اٌّؤشز

 اٌصٕذوق هذف

األٍُٙ اٌَعٛك٠خ اٌٙلؾ األٍبٍٟ ٌٍظٕلٚق ٘ٛ رٛـ١و اٌفوطخ ٌٍَّزضّو٠ٓ ٌالٍزضّبه ـٟ ٍٛق 

ِؤشو اً أل ثٟ ٌألٍُٙ اٌَعٛك٠خ اٌّزٛاـمخ ِع  ٚرؾم١ك ّٔٛ عٍٝ هأً اٌّبي ٠فٛق ِعلي ّٔٛ

 .ٌٍظٕلٚق اٍزوشبكٞ وّؤشو افز١بهٖ رُ اٌنٞ اٌشو٠عخ

 لاير ٍعٛكٞ  5,555 ٌالشززان األدًٔ اٌذذ

 لاير ٍعٛكٞ  555 اإلضبفٍ ٌالشززان األدًٔ اٌذذ

 االضبفٍ االشززانو ٌألشززان األدًٔ اٌذذ

 إٌّزظُ اإلشززان ثزاِج ػجز
 لاير ٍعٛكٞ 055

 ال٠ٛعل ٌالسززداد األدًٔ اٌذذ

 ٌٍٍّّىخ اٌو١ٍّخ اٌعطً ثبٍزضٕبء اٌق١ٌّ إٌٝ األؽل واالسززداد االشززان طٍجبد لجىي أَبَ

 االشززان طٍجبد السزالَ ِىػذ آخز

 واالسززداد
 اٌزعبًِ ١ٌَٛ كاٌَبث اٌعًّ ١ٌَٛ اٌظٙو ثعل 4055 اٌَبعخ

 األؽل إٌٝ اٌق١ٌّ ثبٍزضٕبء اٌعطً اٌو١ٍّخ ٌٍٍّّىخ واٌزمىَُ اٌزؼبًِ أَبَ

 اٌّسززدح اٌىدذاد لُّخ دفغ ِىػذ

 ٌٍّشززوُٓ
 اٌطٍت رٕف١ن ـ١ٗ رُ اٌنٞ اٌزعبًِ ٠َٛ ٔٙب٠خ ِٓ عًّ أ٠بَ أهثعخ فالي

 اشزوان ِجٍػ وً ِٓ رقظُ % 2 ٌؽب٠خ االشززان رسىَ

 األطٛي ل١ّخ طبـٟ ِٓ %  ٠ٍٕٛب  0.5 ٕذوقاٌص إدارح رسىَ

 األطٛي ل١ّخ طبـٟ ِٓ ٠ٍٕٛب   ألظٝ % ثؾل5.25 اإلدارَخ اٌزسىَ

 ..كٚاله اِو٠ىٟ ٌىً ع١ٍّخ ٠ٍٕٛ05ب  ِٓ إعّبٌٟ ل١ّخ األطٛي ثبالػبـخ إٌٝ  %5.54 رسىَ اٌذفظ

 54/02/0111َ٘ـ  اٌّٛاـك 26/50/0425 اٌطزح ربرَخ

 لاير ٍعٛكٞ 055 طزحاٌ ثذاَخ ػٕذ اٌىدذح سؼز
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 والصالة والسالم على أشرف النبيني واملرسلني، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد،احلمد هلل رب العاملني، 

 

 لبئّخ اٌّظطٍؾبد

 

 0اٌّعٕٝ اٌّؾلك ٌٗ أكٔبٖ ِنووح اٌّعٍِٛبد١ٍىْٛ ٌىً ِٓ اٌّظطٍؾبد اٌزب١ٌخ اٌَّزقلِخ ـٟ 

 

 .شووبحثٟ وٟ إؾ اٌجَبَ 0ٚ ٠عٕٟ اٌّذبست اٌمبٔىٍٔ

 

٠يييوح ٌألٍيييٛاق اٌّب١ٌيييخ )ِيييل٠و اٌظٕلٚق(،اٌؾبطيييٍخ عٍيييٝ ريييوف١ض ِيييٓ ١٘ئيييخ اٌَيييٛق اٌّب١ٌيييخ  شيييووخ اٌغي0 ٠عٕيييٟ اٌشرررزوخ

َ ٚاٌؾبطييييٍخ عٍييييٝ فطييييبة  ٌّّبهٍييييخ اٌعّييييً رييييبه٠ـ 22/3/2553٘ييييـ اٌّٛاـييييك 0/3/0420رييييبه٠ـ  53536-33هلييييُ 

، 00455اٌو٠ييييييييبع  25430اٌوئ١َيييييييي0ٟ ص. ة.  بٚعٕييييييييٛاْ ِىزجٙيييييييي  55/54/2550َ٘ييييييييـ اٌّٛاـييييييييك  20/3/0421

 . 5002256555ٌعوث١خ اٌَعٛك٠خ، ٘برؿ اٌٍّّىخ ا

ٚعٕٛاْ ِىزجٗ اٌوئ0َٟ١  4535505523رغبهٞ هلُ شووخ َِبّ٘خ ٍعٛك٠خ  ثَغً 0 ٠عٕـٟ ثٕه اٌغي٠وح،  ثٕه اٌجشَزح

 ، اٌٍّّىخ اٌعوث١خ اٌَعٛك٠خ.20442 علح 6233ص. ة. 

شيييووخ ربثعيييخ ٌزٍيييه  أٌٞغي٠يييوح ٌٚجٕيييه اأٚ ٍِّٛويييخ  ربثعيييخ  ،ـيييٟ ١٘ئيييخ لبثؼيييخ شيييووخ0 رعٕيييٟ أ٠يييخ ِجّىػرررخ ثٕررره اٌجشَرررزح

 اٌشووخ. 

 0 ٠عٕٟ أعؼبء ِغٌٍ إكاهح اٌظٕلٚق. اٌّجٍس

 0 رعٕٟ ١٘ئخ اٌَٛق اٌّب١ٌخ ثبٌٍّّىخ اٌعوث١خ اٌَعٛك٠خ اٌّؤٍَخ ٚـمب ٌٕظبَ اٌَٛق اٌّب١ٌخ. اٌهُئخ

ٚربه٠ـ  35ٍَٛ اٌٍّىٟ هلُ َ/0 ٠عٕٟ ٔظبَ اٌَٛق اٌّب١ٌخ ثبٌٍّّىخ اٌعوث١خ اٌَعٛك٠خ اٌظبكه ثّٛعت اٌّؤظبَ اٌسىق اٌّبٌُخ

 َ(. ١ٔٛ٠2553ٛ  06٘ـ )اٌّٛاـك 2/6/0424

 0 ٠عٕٟ ٔٛهصٓ روٍذ اٌَعٛك٠خ. أُِٓ اٌذفظ

 . ٠عٕٟ وً ٠َٛ ِٓ األؽل إٌٝ اٌق١ٌّ علا اٌعطً اٌو١ٍّخ ٌَٛق األٍُٙ اٌَعٛك٠خ0 َىَ اٌزؼبًِ

  ٌألٍُٙ اٌَعٛك٠خ. اٌغي٠وح٠عٕٟ طٕلٚق 0 اٌصٕذوق

اٌو٠بع  25430ٚعٕٛأٙب اٌوئ١َٟ ٘ٛ ٘ٛ ص. ة. ووخ اٌغي٠وح ٌألٍٛاق اٌّب١ٌخ ) اٌشووخ( ش0 ٠عٕٟ ِذَز اٌصٕذوق

 ، اٌٍّّىخ اٌعوث١خ اٌَعٛك٠خ. 00455

 0 رعٕٟ ا١ٌٙئخ اٌشوع١خ اٌَّؤٌٚخ عٓ اعزّبك اٌّعب١٠و اٌشوع١خ ٌٍظٕلٚق. اٌشزػُخ ٌٍصٕذوق اٌهُئخ

 ِٓ ٘نٖ اٌّنووح.  2هح ـٟ اٌجٕل 0 رعٕٟ األ٘لاؾ االٍزضّبه٠خ اٌّنوٛاألهذاف االسزثّبرَخ
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٠ملَ ؽٍجب ٌالٍزضّبه ـٟ  )ؽج١عٟ أٚ اعزجبهٞ( شقضأٞ 0 ٠عٕٟ اٌَّزضّو ـٟ اٌظٕلٚق أٚ اٌّسزثّز )اٌّسزثّزوْ(

 اٌظٕلٚق. 

0 رعٕٟ اٌٛؽلاد االٍزضّبه٠خ اٌزٟ رّٕؼ اٌَّزضّو ؽك اٌّشبهوخ ـٟ ٍِى١خ أطٛي اٌظٕلٚق عٍٝ أٍبً اٌىدذاد االسزثّبرَخ

 مب ٌعلك اٌٛؽلاد االٍزضّبه٠خ اٌزٟ ٠ٍّىٙب اٌَّزضّو. َٔجٟ ٚـ

 اٌقظَٛ.إعّبٌٟ ل١ّخ 0 رعٕٟ إعّبٌٟ ل١ّخ األطٛي ِقظِٛب  ِٕٙب صبفٍ لُّخ األصىي

 0 رعٕٟ الئؾخ طٕبك٠ك االٍزضّبه اٌظبكهح عٓ ا١ٌٙئخ. اٌالئذخ

  .0 رعٕٟ إٌظبَ اٌَّزٕل إٌٝ اٌموآْ اٌىو٠ُ ٚإٌَخ إٌج٠ٛخ اٌشو٠فخاٌشزَؼخ

ثّٙبَ اٌّواععخ ـٟ اٌَّبئً اٌّزعٍمخ ثع١ٍّبد اٌظٕلٚق ِٚلٜ  ٌزمَٛ رعبلل ِعٙب اٌظٕلٚق اٌزٟ اٌغٙخ0 رعٕٟ ٌزلبثخ اٌشزػُخا

 ِطبثمزٙب ٌٍؼٛاثؾ اٌشوع١خ.

ٚاٌّلهعخ ـٟ ِنووح اٌّعٍِٛبد  0 رعٕٟ اٌشوٚؽ ٚ األؽىبَ اٌزٟ رٕطجك عٍٝ االٍزضّبه ـٟ اٌظٕلٚق األدىبَواٌشزوط 

 . اٌظٕلٚقٚشوٚؽ ٚاؽىبَ 

 0 ٠عٕٟ إعّبٌٟ اٌّجٍػ اٌنٞ ٠لـعٗ اٌَّزضّو ٌالٍزضّبه ـٟ اٌظٕلٚق . إجّبٌٍ ِجٍغ اٌشزاء

  .٠عٕٟ اٌو٠بي اٌَعٛكٞ، اٌعٍّخ اٌو١ٍّخ ٌٍٍّّىخ اٌعوث١خ اٌَعٛك٠خلاير: 

 .0 ٠عٕٟ وً ٠َٛ ِٓ األؽل إٌٝ اٌق١ٌّ علا اٌعطً اٌو١ٍّخ ٌَٛق األٍُٙ اٌَعٛك٠خ0 َُىاٌزم َىَ

ِييٓ األؽييل إٌييٝ اٌقّيي١ٌ ِييٓ وييً أٍييجٛ  ٠َٚييزضٕٝ ِٕٙييب اٌعطييً اٌوٍيي١ّخ ـييٟ اٌٍّّىييخ اٌعوث١ييخ  ٠عٕييٟ أٞ ٠ييَٛ 0ّررًَررىَ اٌؼ

 اٌَعٛك٠خ. 

 ٟ٘ ثواِظ رز١ؼ ٌٍَّزضّو٠ٓ االشزوان ثّجبٌػ صبثزٗ عٍٝ ـزواد ِٕزظّخ. ثزاِج اإلشززان إٌّزظُ:

 ٚث١عٙيييب شيييوا ٘ب ٠يييزُ اٌزيييٟ ٚاٌقيييلِبد اٌَيييٍع ع١ّيييع عٍيييٝ رُفيييوع ِجبشيييوح ؼ١يييو ػيييو٠جخ ٘يييٟ :اٌّضررربفخ اٌمُّرررخ ضرررزَجخ

 ٍٍَيييٍخ ِواؽيييً ِيييٓ ِوؽٍيييخ ويييً ـيييٟ اٌّؼيييبـخ اٌم١ّيييخ ػيييو٠جخ ٚرُفيييوع االٍيييزضٕبءاد، ثعيييغ ِيييع إٌّشييي د، لجيييً ِيييٓ

 اٌقلِخ أٚ ٌٍٍَعخ إٌٙبئٟ اٌج١ع ِوؽٍخ ٚؽزٝ ثبٌزٛى٠ع ِٚوٚها   اإلٔزبط ِٓ اثزلاء   اإلِلاك،
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 صٕذوق االسزثّبر  .4

 خٌَعٛك٠ُ اٌألٍٙ اٌغي٠وح طٕلٚق .0.0

َ، ٚرُ إعواء أفو رؾل٠ش ٌٙب 20/05/0110٘ـ اٌّٛاـك 35/56/0401شوٚؽ ٚأؽىبَ اٌظٕلٚق ثزبه٠ـ  طلهد .0.2

 06/56/2525َ٘ـ اٌّٛاـك 24/05/0440ثزبه٠ـ 

 .26/02/2551َاٌّٛاـك  ـ51/50/0430٘ا١ٌٙئخ عٍٝ االٍزّواه ـٟ ؽوػ ٚؽلاد اٌظٕلٚق ثزبه٠ـ ٚاـمذ  .0.3

 زضّو عٍٝ األعً اٌط٠ًٛ.ِفزٛػ اٌّلح ٠َٚ اٌظٕلٚق .0.4

١َزُ ـ ثعٍّخ ِقزٍفخ ٚـٟ ؽبٌخ االشزوان أٚ اٍزوكاك اٌٛؽلاد، وعٍّخ أٍب١ٍخ اٌَعٛكٞ اٌظٕلٚق اٌو٠بي ٠َزقلَ .0.5

ثَعو اٌظوؾ اٌَبئل ـٟ ٠َٛ اٌزعبًِ اٌّعٕٟ.  ٚإما وبْ ٕ٘بن رنثنة  اٌو٠بي اٌَعٛكٞرؾ٠ًٛ أِٛاي اٌَّزضّو إٌٝ 

ـٟ اٌَعو اٌَّزقلَ ث١ٓ ا١ٌَٛ اٌنٞ ٠ملَ اٌَّزضّو ؽٍت شواء اٌٛؽلاد ٚا١ٌَٛ اٌنٞ ٠زُ ـ١ٗ رٕف١ن ؽٍت اٌَّزضّو، 

 .ـئْ أ٠خ فَبئو رزورت عٍٝ ٘نا اٌزؽ١و ٠زؾٍّٙب اٌَّزضّو ٚؽلٖ ثلْٚ أٞ اٌزياَ ِٓ ِل٠و اٌظٕلٚق

 سُبسبد االسزثّبر وِّبرسبره .5

األٍبٍٟ ٌٍظٕلٚق ٘ٛ رٛـ١و اٌفوطخ ٌٍَّزضّو٠ٓ ٌالٍزضّبه ـٟ ٍٛق األٍُٙ اٌَعٛك٠خ ٚرؾم١ك ّٔٛ عٍٝ  اٌٙلؾ .2.0

 وّؤشو افز١بهٖ رُ اٌنٞ ِؤشو اً أل ثٟ ٌألٍُٙ اٌَعٛك٠خ اٌّزٛاـمخ ِع اٌشو٠عخ هأً اٌّبي ٠فٛق ِعلي ّٔٛ

 .ٌٍظٕلٚق اٍزوشبكٞ

ـٟ ِؾفظخ ِزٕٛعخ ِٓ أٍُٙ اٌشووبد اٌّزٛاـمخ ِع اٌّعب١٠و اٌشوع١خ ٌٍظٕلٚق ٚاٌّلهعخ ـٟ  اٌظٕلٚق ٠َزضّو .2.2

 .ٍٛق األٍُٙ اٌَعٛك٠خ

اٌّزٛاـمخ ِع اٌؼٛاثؾ اٌشوع١خ ِٓ اإلعّبٌٟ  َعٛك٠خٌٍظٕلٚق رؾل٠ل إٌَجخ اٌى١ٍخ ٌالٍزضّبه ـٟ األٍُٙ اٌ ٠ؾك .2.3

١ٔخ ٌٍَٛق ٚثؾ١ش ال ٠زعبهع مٌه ِع الئؾخ اٌظٕبك٠ك اٌىٍٟ ألطٛي اٌظٕلٚق، ؽَت إٌظوح اٌعبِخ ٌٍظوٚؾ ا٢

وّب ٠ّىٓ ٌٍظٕلٚق ، ٠ٚشًّ مٌه االٍزضّبه ـٟ اٌظٕبك٠ك اٌعمبه٠خ اٌّزلاٌٚخ )اٌو٠ذ( ٚؽمٛق اال٠ٌٛٚخ. االٍزضّبه٠خ

اٍزضّبه أٞ َٔجخ ِٓ ا١ٌٌَٛخ اٌّزبؽخ ـٟ ع١ٍّبد ِواثؾخ ؽ٠ٍٛخ أٚ لظ١وح األعً ٚثؾ١ش أْ ال ٠زعبهع ماٌه ِع 

ـٟ أٍُٙ شووخ ثٕه اٌغي٠وح اٌّبٌه ٌّل٠و  االٍزضّبه٠ؾك ٌّل٠و اٌظٕلٚق ٘لاؾ اٌوئ١َ١خ ٌٍظٕلٚق. وّب األ

 اٌظٕلٚق أٚ أٍُٙ شووبد ربثعٗ ؽجمب  أل٘لاؾ ٚل١ٛك اٌظٕلٚق

 .ٍٛق االٍُٙ اٌَعٛك٠خ اٌوئ١َ١خ ٚاٌّٛاى٠خ، األ١ٌٚخ ٚاٌضب٠ٛٔخاٌظٕلٚق ـٟ  ٠زعبًِ .2.4

أً اٌّبي عٍٝ اٌّلٜ اٌط٠ًٛ ِٓ فالي اإلكاهح اٌفعبٌخ ٌٍظٕلٚق ٚاعزّبك ِل٠و اٌظٕلٚق إٌٝ ر١ّٕخ ه ٠ٙلؾ .2.5

اٍزوار١غ١بد ِزعلكح رزالءَ ِع اٌظوٚؾ االلزظبك٠خ اٌّزؽ١وح. ٠َٚزقلَ ِل٠و اٌظٕلٚق ع١ّع ِب ٠زٛـو ٌل٠خ ِٓ 

أثؾبس )ثّب رشٍّٗ ِٓ اٌعبئل عٍٝ االٍزضّبه، ِىوه اٌوثؾ١خ ٚؼ١و٘ب( ٚأٞ أثؾبس ٚكهاٍبد رزعٍك ثبٌشووبد 

الزظبك٠خ عبِخ أٚ فبطخ ِٓ اٌّظبكه اٌّقزٍفخ ٍٛاء وبٔذ أثؾبس ِٓ ِظبكه كاف١ٍخ أٚ فبهع١خ ِٓ أعً إكاهح 

  اٌظٕلٚق ثفعب١ٌخ أوجو.

 ّب١ٌخ اٌزب١ٌخ ػّٓ اٍزضّبهاد اٌظٕلٚق0ٌٚهاق ال٠و اٌظٕلٚق إكهاط األ٠ّّىٓ ٌ ال .2.6

 FUTURESاٌعمٛك اٌَّزمج١ٍخ  .2.6.0

  OPTIONS عمٛك اٌق١بهاد .2.6.2
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 SWAPٌّجبكٌخ عمٛك ا .2.6.3

 .األٍُٙ اٌّّزبىح .2.6.4

اٌّغبىح ِٓ لجً ٌغٕخ اٌولبثخ اٌشوع١خ  اٌظٕلٚق ثأْ رىْٛ ع١ّع اٍزضّبهارٗ ِزٛاـمٗ ِع اٌّعب١٠و اٌشوع١ٗ ٠ٍزيَ .2.3

اإلهشبكٞ ثبإلػبـخ إٌٝ ّؤشو ٌٍ خّىٛٔاٌشووبد اٌِغبي اٍزضّبه اٌظٕلٚق ٟ٘ ٔفٌ عٍّب  ثأْ  اٌّع١ٕخ ٌٍظٕلٚق.

( اٌزٟ ٌُ ٠زُ ػّٙب 2ألٍُٙ اٌَعٛك٠خ ٚاٌّزٛاـمخ ِع اٌؼٛاثؾ اٌشوع١خ ثؾَت اٌٍّؾك )اٌشووبد اٌّلهعخ ثَٛق ا

 .ٌّىٛٔبد اٌّؤشو ثعل

األٍُٙ اٌَعٛك٠خ % ِٓ طبـٟ ل١ّخ أطٌٛٗ ـٟ طٕبك٠ك اٍزضّبه٠خ ـٟ 25ٌٍظٕلٚق اٍزضّبه ِب ال ٠ي٠ل عٓ  ٠ّىٓ .2.0

ٗ شو٠طخ أْ رىْٛ ِعزّلح ِٓ لجً % ِٓ طبـٟ ل١ّخ أطٛي اٌظٕلٚق اٌَّزضّو ث25ثؾ١ش ال ٠زغبٚى َٔجخ 

 اٌغٙبد اٌزٕظ١ّ١خ ِٚزٛاـمخ ِع اٌّعب١٠و اٌشوع١خ اٌّعزّلح ِٓ لجً ا١ٌٙئخ اٌشوع١خ ٌّل٠و اٌظٕلٚق.

% ِٓ 05ٌٍظٕلٚق اٌؾظٛي عٍٝ ر٠ًّٛ )ثّب ال ٠زعبهع ِع اٌّعب١٠و اٌشوع١خ ٌٍظٕلٚق( ثّب ال ٠ي٠ل عٓ  ٠ّىٓ .2.1

ُ الزواػٗ لوػب  ؽَٕب  ِٓ ِل٠و اٌظٕلٚق ٌزؽط١خ ؽٍجبد االٍزوكاك طبـٟ ل١ّخ أطٌٛٗ، ٠َٚزضٕٝ ِٓ مٌه ِب ٠ز

 عٕلِب ال رزٛـو ١ٌٍٛخ وبـ١خ ـٟ ؽَبة اٌظٕلٚق.

% ِٓ طبـٟ ل١ّخ اٌظٕلٚق ـٟ أٍُٙ ِظله ٚاؽل. ٚعٍٝ أ٠خ ؽبي, ـٟ 05ٌٍظٕلٚق اٍزضّبه ِبال ٠ي٠ل عٓ  ٠ّىٓ .2.05

ٌم١ّخ اٌَٛل١خ ٌٍٛعبء االٍزضّبهٞ ٌٍشووبد % ِٓ أعّبٌٟ ا05ؽبي رغبٚى اٌٛىْ اٌَٛلٟ ٌشووخ ِلهعخ َٔجخ 

اٌّلهعخ اٌّزٛاـمخ ِع أؽىبَ اٌشو٠عخ اإلٍال١ِخ, ـئْ ثئِىبْ ِل٠و اٌظٕلٚق أْ ٠ي٠ل ِٓ َٔجخ االٍزضّبه ـٟ ٘نٖ 

اٌشووخ إٌٝ إٌَجخ اٌّّبصٍخ ٌٍم١ّخ اٌَٛل١خ ٌٙنٖ اٌشووخ. ٍٚززُ ِواععخ ٚرؾل٠ش اٌٛعبء االٍزضّبهٞ ٌٍشووبد 

 إؽىبَ اٌشو٠عخ اإلٍال١ِخ ثشىً هثع ٍٕٛٞ ِٓ لجً ١٘ئخ اٌولبثخ اٌشوع١خ ٌٍظٕلٚق. اٌّزٛاـمخ ِع

اٍزضّبهاد اٌظٕلٚق عٍٝ رٛى٠ع اٌّقبؽو ثشىً ؽنه ٚؽى١ُ ِع علَ االفالي ثب٘لاؾ اٌظٕلٚق ١ٍٚبٍبد  رمَٛ .2.00

 االٍزضّبه ِٚواعبح اْ االٍزضّبه ـٟ االٍُٙ ثطج١عزٗ ٠ؾًّ ِقبؽو عب١ٌٗ.

٘ٛ اٌّؤشو اإلهشبكٞ ٌٍظٕلٚق. ٚ٘ٛ ِؤشو رظلهٖ إً  ٍُٙ اٌَعٛك٠خ اٌّزٛاـمخ ِع اٌشو٠عخاً أل ثٟ ٌأل ِؤشو .2.02

 ـٟ ٍٛق األٍُٙ اٌَعٛك٠خأل ثٟ ٚكاٚ عٛٔي ٌٍّؤشواد، ٠ٚقزض ثم١بً اٌزؽ١واد اٌَعو٠خ ـٟ االٍُٙ اٌّلهعخ 

خ عٓ اٌّؤشو اإلهشبكٞ ٚاٌّزٛاـمٗ ِع اٌّعب١٠و اٌشوع١خ ٌٍظٕلٚق. ٠ّٚىٓ ٌٍَّزضّو اٌؾظٛي عٍٝ ِعٍِٛبد وبٍِ

 www.spindices.comِٓ ِٛلع إً أل ثٟ ٚكاٚ عٛٔي 

 ٠َزضّو اٌظٕلٚق ـٟ اٌّشزمبد ٌٓ .2.03

 اٌّخبطز اٌزئُسُخ ٌالسزثّبر فٍ اٌصٕذوق .6

ٍٝ اٌَّزضّو أْ أطٛي اٌظٕلٚق عوػخ ٌعلك ِٓ اٌّقبؽو اٌّظبؽجخ ٌالٍزضّبه ـٟ أٍٛاق األٍُٙ، ٚع ٍزىْٛ .3.0

٠ىْٛ عٍٝ عٍُ ثأْ ل١ّخ اٌٛؽلاد االٍزضّبه٠خ ٠ّىٓ أْ رٕقفغ ٚرورفع ـٟ أٞ ٚلذ، ٚال ٠ّىٓ إعطبء أٞ رأو١ل ثأْ 

 إٍزوار١غ١خ اٌظٕلٚق االٍزضّبه٠خ ٍزٕفن ثٕغبػ أٚ ثأْ األ٘لاؾ االٍزضّبه٠خ ١ٍزُ رؾم١مٙب. 

شبكٞ ال ٠لالْ عٍٝ ِب ١ٍىْٛ ع١ٍٗ أكاء اٌظٕلٚق ـٟ األكاء اٌَبثك ٌٍظٕلٚق ٚاألكاء اٌَبثك ٌٍّؤشو االٍزو إْ .3.2

اٌَّزمجً. وّب أْ ٕ٘بن علح عٛاًِ رؤصو عٍٝ أكاء اٌظٕلٚق، ٍٚٛؾ ٠زؽ١و ٍعو ٚؽلح اٌظٕلٚق ثظٛهح كٚه٠خ 

رجعب ٌزؽ١و ظوٚؾ اٌَٛق ٚا١ٌَبٍخ إٌمل٠خ أٚ ثفعً أٞ رطٛهاد الزظبك٠خ، ١ٍب١ٍخ، ِب١ٌخ، أٚ أ١ِٕخ، أٚ وٛاهس 

 ؽج١ع١خ أفوٜ.

ػّبْ ٌّبٌىٟ اٌٛؽلاد أْ االكاء اٌّطٍك ٌٍظٕلٚق أٚ أكاءٖ ِمبهٔخ ثبٌّؤشو االٍزوشبكٞ ٍٛؾ ٠زىوه أٚ  ال٠ٛعل .3.3

 ٠ّبصً االكاء اٌَبثك.

http://www.spindices.com/
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اٌَّزضّو٠ٓ أْ ٠ىٛٔٛا عٍٝ عٍُ ثأْ االٍزضّبه ـٟ اٌظٕلٚق ١ٌٌ ٚك٠عخ ٌلٜ أ٠خ ثٕه ِؾٍٟ ٠وعٝ اٌظٕلٚق  عٍٝ .3.4

 ظٕلٚق ثأٞ شىً.أٚ ٠ج١ع ٚؽلاد اٌظٕلٚق أٚ ِورجؾ ثبٌ

٠زعوع اٌظٕلٚق ٌٍقَبهٖ، ١ٌٌٚ ٕ٘بن أٞ ػّبْ ٠ملَ ٌٍَّزضّو ال ثشأْ اٌّجٍػ األطٍٟ اٌَّزضّو ٚال ثشأْ أ٠خ  لل .3.5

 عٛائل.

 اٌّقبؽو اٌوئ١َ١خ اٌّؾزٍّخ اٌّورجطخ ثبالٍزضّبه0 لبئّخ .3.6

ثبٌَٛق ِقبؽو ٍٛق األ0ٍُٙ رزنثنة ل١ّخ األٍُٙ رجعب أل٠خ رطٛهاد رزعٍك ثبٌشووخ اٌّظلهح ٚ .3.6.0

ٚثبٌَّزغلاد ا١ٌَب١ٍخ ٚااللزظبك٠خ ٚعٛاًِ اٌعوع ٚاٌطٍت. ٠ّٚىٓ أْ ٠ٕزظ رنثنة ؽبك ـٟ أٍعبه 

األٍُٙ عٍٝ اٌّلٜ اٌمظ١و كهاِبر١ى١ب عواء ٘نٖ اٌزطٛهاد. ٠ّٚىٓ أ٠ؼب ٌٍزطٛهاد اٌزٟ رزعٍك 

لح أٚ أٍعبه ثبٌشووبد اٌّظلهح ٚاٌزطٛهاد ا١ٌَب١ٍخ ٚااللزظبك٠خ أْ رؤصو عٍٝ ٍعو أٍُٙ شووخ ٚاؽ

أٍُٙ ِغّٛعخ شووبد ػّٓ ٔفٌ اٌظٕبعخ أٚ اٌمطب  االلزظبكٞ أٚ إٌّطمخ اٌغؽواـ١خ، أٚ عٍٝ اٌَٛق 

 وىً.

لييل ٠ىييْٛ ٌألٚػييب  ا١ٌَبٍيي١خ ٚااللزظييبك٠خ ـييٟ ثٍييل ِييب ٚاٌزؽ١ييواد اٌزٕظ١ّ١ييخ اٌّقييبؽو االلزظييبك٠خ0   .3.6.2

ٚـييييٟ  األٍييييُٙ اٌَييييعٛك٠خأٚ اٌؼييييو٠ج١خ أٚ رؽ١ييييو ا١ٌَبٍييييخ االلزظييييبك٠خ ـ١ييييٗ رييييأص١و وج١ييييو عٍييييٝ ٍييييٛق 

 . اٌجٍلاْ اٌّؾ١طخ أٚ اٌّورجطخ ثٗ

ِقبؽو اٌشووخ اٌّظلهح0 ٠ّىٓ أْ رزأصو ل١ّخ اٌَُٙ أٚ اٌٛهلخ اٌّب١ٌخ عواء أٞ رؽ١واد رطوأ عٍٝ  .3.6.3

اٌٛػع اٌّبٌٟ ٌٍشووخ اٌّظلهح أٚ اٌشووبد اٌزبثعخ ٌٙب، أٚ أٞ رؽ١واد رمع ـٟ أٚػب  الزظبك٠خ أٚ 

    اٌَُٙ أٚ اٌشووخ اٌّظلهح.١ٍب١ٍخ ِؾلكح رؤصو عٍٝ ٔٛ

ِٓ اٌّزٛلع أْ ٠ىْٛ أكاء  ٗ، ـئٔاٌٍّّىخثبٌٕظو إٌٝ أْ اٌظٕلٚق ٠ووي اٍزضّبهارٗ ـٟ ِقبؽو اٌزوو١ي0  .3.6.4

أوضو أكاءٖ ٚأْ ٠ىْٛ  ٌٍٍّّىخاٌظٕلٚق عٍٝ طٍخ ٚص١مخ ثبألٚػب  االلزظبك٠خ ٚاٌظوٚؾ ا١ٌَب١ٍخ 

 .أزشبه٘ب اٌغؽواـِٟٓ أكاء اٌظٕبك٠ك األوضو رٕٛعب ِٓ ٔبؽ١خ  رنثنثب  

اٌّقيييبؽو اٌشيييوع١خ0 ريييزُ ِواععيييخ شيييوع١خ اٌشيييووبد اٌَّيييزضّو ـ١ٙيييب ٚليييل ٠ٕيييزظ اٍيييزجعبك أٞ شيييووخ  .3.6.5

٠زجيييي١ٓ عييييلَ ِطبثمزٙييييب ٌٍؼييييٛاثؾ اٌشييييوع١خ  ثؽييييغ إٌظييييو عييييٓ ِالئّييييخ أٚ عييييلَ ِالئّييييخ اٌّعييييب١٠و 

ٚاٌظيييوٚؾ االٍيييزضّبه٠خ األفيييوٜ. وّيييب ليييل ٠ٕيييزظ عيييٓ ٘ييينٖ اٌّواععيييخ اٌيييزقٍض ِيييٓ ثعيييغ أهثيييبػ 

 ٌشووبد اٌّٛىعخ ثلـعٙب ٌٍغٙبد اٌق١و٠خ عٍٝ ٍج١ً اٌزط١ٙو.ا

ِقييبؽو اٌَيي١ٌٛخ0 ٘ييٟ ِقييبؽو أقفييبع اٌَيي١ٌٛخ ـييٟ اٌَييٛق اٌيينٞ ٠َييزضّو ـ١ييٗ اٌظييٕلٚق ِّييب ٠ييؤصو  .3.6.6

عٍييٝ إِىب١ٔييخ رَيي١١ً عيييء ِييٓ أطييٛي اٌظييٕلٚق ٚويينٌه ـييٟ ؽبٌييخ ى٠ييبكح ؽٍجييبد االٍييزوكاك ـييٟ ٠ييَٛ 

ٕلٚق ِٚيييب ٠يييزُ عٕيييٗ ِيييٓ رأع١يييً ثعيييغ ؽٍجيييبد % ِيييٓ ل١ّيييخ أطيييٛي اٌظييي05رمييي٠ُٛ ٚاؽيييل عيييٓ َٔيييجخ 

 االٍزوكاك ١ٌَٛ اٌزم٠ُٛ اٌزبٌٟ ثبٌَٕجخ ٚاٌزٕبٍت.

اٌّقيييبؽو إٌظب١ِيييخ0 ليييل ٠ٕيييزظ ارقيييبم ثعيييغ اإلعيييواءاد اٌزيييٟ ليييل ريييؤصو ثؾيييبي ِيييٓ األؽيييٛاي عٍيييٝ أكاء  .3.6.3

 اٌظٕلٚق ـٟ ؽبي رؽ١و األٔظّخ ٚاٌٍٛائؼ اٌؾب١ٌخ ٚاٌّعزّلح ٌعًّ ٘نا اٌظٕلٚق.

اٌيييٝ ريييأصو اٌوٍيييَٛ ، ل ٠يييؤكٞ ـيييوع اٌؼيييوائت ِٕٚٙيييب ػيييو٠جخ اٌم١ّيييخ اٌّؼيييبـخليييِقيييبؽو ػيييو٠ج١خ0  .3.6.0

ؽ١ييييش لييييل رييييؤكٞ ٘يييينٖ اٌؼييييوائت   ،ٚاٌّظييييبه٠ؿ ٚاٌزىييييب١ٌؿ األفييييوٜ اٌّورجطييييخ ثييييئكاهح اٌظييييٕلٚق

ألٔظّييييخ ٌاٌعٛائييييل اٌّورجطييييخ ثبالٍييييزضّبه ـييييٟ اٌظييييٕلٚق. ٚٚـمييييب   أقفييييبعاٌزييييٟ ٠ييييزُ ـوػييييٙب إٌييييٝ 

االٌزياِيييبد اٌّفوٚػيييخ ماد اٌعالليييخ ٘ييينٖ إلفيييالي ثيييأٞ ِيييٓ ٚاٌٍيييٛائؼ ماد اٌعالليييخ، ـئٔيييٗ ـيييٟ ؽيييبي ا

ثؼيييو٠جخ اٌم١ّيييخ اٌّؼيييبـخ ـيييئْ مٌيييه ٍيييٛؾ ٠يييؤكٞ إٌيييٝ ـيييوع ؼواِيييبد ِب١ٌيييخ ٚعمٛثيييبد ٔظب١ِيييخ 

 .أفوٜ
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ِقيييبؽو أٍيييعبه اٌفبئيييلح0 رؽ١يييو أٍيييعبه اٌفبئيييلح ٠ّىيييٓ أْ ٠ىيييْٛ ٌيييٗ ريييأص١و ٍيييٍجٟ عٍيييٝ ل١ّيييخ األٚهاق  .3.6.1

 ٛؽلح ثبٌظٕلٚق.اٌّب١ٌخ ٚأٍُٙ اٌشووبد ٚثبٌزبٌٟ عٍٝ ٍعو اٌ

ِقيييبؽو اٌشيييووبد اٌظيييؽ١وح0 ٚرزّضيييً ثبٌزمٍجيييبد اٌشيييل٠لح اٌزيييٟ رىيييْٛ عوػيييخ ٌٙيييب أٍيييُٙ اٌشيييووبد  .3.6.05

ا أٚ ٘جٛؽ يييب األِيييو ٚاٌييينٞ ٠غعيييً أٍيييُٙ رٍيييه اٌشيييووبد أوضيييو ِقيييبؽوح ِيييٓ  اٌظيييؽ١وح ٍيييٛاء طيييعٛك 

 أٍُٙ اٌشووبد اٌىج١وح ٚلل ٠ٕعىٌ مٌه عٍٝ ٍعو اٌٛؽلح ثبٌظٕلٚق.

0 لييل ٠ووييي اٌظييٕلٚق ـييٟ اٍييزضّبهٖ عٍييٝ أٍييُٙ اٌشييووبد ـييٟ لطييب  ِعيي١ٓ ِقييبؽو روو١ييي االٍييزضّبه .3.6.00

اٌعبٍِيييخ ثمطيييب  ِعييي١ٓ أٚ ٠ي٠يييل ِيييٓ اٍيييزضّبهٖ ـيييٟ ٍيييُٙ ِعييي١ٓ ٌَٕيييجخ رفيييٛق ٚىْ مٌيييه اٌَيييُٙ ـيييٟ 

اٌٛعيييبء االٍيييزضّبهٞ اٌقيييبص ثبٌظيييٕلٚق، ِّيييب ليييل ٠غعيييً اٌظيييٕلٚق أوضيييو عوػيييخ ٌٍزمٍجيييبد اٌزيييٟ ليييل 

 ٠ٕعىٌ مٌه عٍٝ ٍعو اٌٛؽلاد. ٠زعوع ٌٙب مٌه اٌمطب  أٚ مٌه اٌَُٙ ٚلل

ِقيييبؽو االئزّيييب0ْ ـيييٟ ؽيييبي اٍيييزضّبه أطيييٛي اٌظيييٕلٚق ـيييٟ ع١ٍّيييبد اٌّواثؾيييخ أٚ اٌظيييىٛن، ـٕٙيييبن  .3.6.02

ِقيييبؽو ائزّب١ٔيييخ رزّضيييً ـيييٟ ِميييلهح اٌطيييوؾ ا٢فيييو عٍيييٝ ٍيييلاك اٌَّيييزؾمبد أٚ االٌزياِيييبد اٌّزورجيييخ 

ٍجب  عٍيييٝ ٍيييعو اٌٛؽيييلح ع١ٍيييٗ ـيييٟ اٌٛليييذ اٌّؾيييلك أٚ عيييلَ إِىب١ٔيييخ اٌَيييلاك ٔٙبئ١يييب  ِّيييب ليييل ٠يييؤصو ٍييي

 ثبٌظٕلٚق.

ِقيييبؽو إكاه٠يييخ0 ليييل رزيييأصو عٛائيييل اٌظيييٕلٚق ٔز١غيييخ رؽ١يييو اٌميييبئ١ّٓ عٍيييٝ إكاهح اٌظيييٕلٚق أٚ هٍيييَٛ  .3.6.03

 ِٚظبه٠ؿ اٌظٕلٚق ٚثبٌزبٌٟ لل رزأصو اٍعبه ٚؽلارٗ.

ِقيييييبؽو رم١ٕيييييخ0 ليييييل رزيييييأصو عٛائيييييل اٌظيييييٕلٚق ٔز١غيييييخ عٛائيييييك اٚع١يييييٛة االرظيييييبالد، ٚاألعٙييييييح  .3.6.04

ِيييبد، أٚ اإلفزيييواق ٚاٌٙغيييَٛ ثبٌجوِغ١يييبد اٌقج١ضيييخ، أٚ اٌعطيييً اٌفٕيييٟ، ٍيييٛاء ٚاٌّعيييلاد ٚٔظيييُ اٌّعٍٛ

 أوبْ عيئ١ب  أَ و١ٍب ، ِّبلل ٠ؤصو عٍٝ ٍعو اٌٛؽلح ثبٌظٕلٚق.

ِقييييبؽو رؼييييبهة اٌّظييييبٌؼ0 لييييل ٠ٕشييييأ رؼييييبهة ِظييييبٌؼ ثيييي١ٓ ِييييل٠و اٌظييييٕلٚق أٚ األؽييييواؾ ماد  .3.6.05

ٚإْ أٞ رؼيييبهة ـيييٟ اٌّظيييبٌؼ اٌعالليييخ ٚاٌّشيييزوو١ٓ ـيييٟ اٌظيييٕلٚق أصٕيييبء اٌم١يييبَ ثيييئكاهح اٌظيييٕلٚق. 

٠ؾييل ِييٓ لييلهح ِييل٠و اٌظييٕلٚق عٍييٝ أكاء ِٙبِييٗ ثشييىً ِٛػييٛعٟ لييل ٠ييؤصو ٍييٍجب  عٍييٝ اٍييزضّبهاد 

 اٌظٕلٚق ٚأكائٗ.

ِقيييبؽو اٌقالـيييبد اٌمب١ٔٛٔيييخ0 ـيييٟ ؽيييبي ٔشيييٛء فالـيييبد لب١ٔٛٔيييخ ثييي١ٓ اٞ ِيييٓ االؽيييواؾ ماد اٌعالليييٗ  .3.6.06

ٌيييه إٌيييٝ رعطيييً ثعيييغ اعّيييبي ثبٌظيييٕلٚق أٚ ثييي١ٓ اٌظيييٕلٚق ٚأٞ ِيييٓ ٘ييينٖ األؽيييواؾ ـميييل ٠يييؤكٞ م

 اٌظٕلٚق ٚثبٌزبٌٟ لل ٠ؤصو مٌه عٍٝ ٍٍج١ب  عٍٝ ٍعو ٚؽلارٗ.

ِقيييبؽو ـميييلاْ اٌّيييٛظف١ٓ اٌوئ١َييي0ٓ١١ إْ ـميييلاْ ِيييل٠و اٌظيييٕلٚق ٚ/أٚ ِيييل٠و اٌظيييٕلٚق ِيييٓ اٌجيييبؽٓ  .3.6.03

ٚ/أٚ أٞ ِييييٓ األؽييييواؾ اٌقبهع١ييييخ ٌٍّييييٛظف١ٓ اٌوئ١َيييي١١ٓ اٌعييييب١ٍِٓ ٌييييلٜ أٞ ِييييُٕٙ ٚرييييأفو أٚ رعيييينه 

ليييل ٠ييؤصو عٍيييٝ لييلهح ِيييل٠و اٌظييٕلٚق عٍيييٝ رٕف١يين األٍيييزوار١غ١خ االٍييزضّبه٠خ ٌٍظيييٕلٚق ا٠غييبك اٌجييلالء 

 ِّب لل ٠ؤصو ٍٍج١ب  عٍٝ ل١ّخ االٍزضّبه ٍٚعو اٌٛؽلح ـٟ اٌظٕلٚق.

ِقييييبؽو رعيييينه اطييييلاه رم١يييي١ُ ألطييييٛي اٌظييييٕلٚق0 ـييييٟ ؽبٌييييخ ٚلييييٛ  ؽييييٛاكس فبهعييييخ عييييٓ االهاكح  .3.6.00

س ظيييوٚؾ ليييب٘وح ١ٍبٍيييخ اٚ ِٕبف١يييخ اٚ أ٠يييخ رزعٍيييك ثبالٍيييٛاق اٌزيييٟ ٠َيييزضّو ـ١ٙيييب اٌظيييٕلٚق، اٚ ؽيييلٚ

ظييييوٚؾ اٍييييزضٕبئ١خ افييييوٜ، ـمييييل ٠زعيييينهعٍٝ اٌظييييٕلٚق رم١يييي١ُ اٍييييزضّبهارٗ ٚثبٌزييييبٌٟ اطييييلاه ٍييييعو 

 ٌٍٛؽلٖ رؾذ ٘نٖ اٌظوٚؾ. 

ِقيييبؽو ففيييغ اٌزظييي١ٕؿ االئزّيييب0ٟٔ إْ أٞ رؽ١١يييو رميييَٛ ثيييٗ ٚويييبالد اٌزظييي١ٕؿ االئزّيييبٟٔ ٌزقفييي١غ  .3.6.01

أٚ ِظيييله٠ٙب أٚ اٌطيييوؾ إٌظ١يييو هثّيييب ٠يييؤصو ٍيييٍجب  عٍيييٝ  اٌزظييي١ٕؿ االئزّيييبٟٔ ألكٚاد اٌيييلفً اٌضبثيييذ

 ل١ّخ االٍزضّبهاد ٚثبٌزبٌٟ عٍٝ ٍعو اٌٛؽلح ثبٌظٕلٚق.
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ِقييييبؽو االعزّييييبك عٍييييٝ اٌزظيييي١ٕؿ اٌييييلافٍٟ ألكٚاد اٌييييلفً اٌضبثييييذ0 ـييييٟ ؽييييبي اٍييييزضّو اٌظييييٕلٚق  .3.6.25

ش اٌييينٞ ثيييأكٚاد اٌيييلفً اٌضبثيييذ ؼ١يييو اٌّظيييٕفخ ائزّب١ٔيييب، ـَييي١زُ مٌيييه ثبألعزّيييبك عٍيييٝ اٌزؾ١ٍيييً ٚاٌجؾييي

٠ميييَٛ ثييييٗ ِييييل٠و اٌظيييٕلٚق ٚعٍييييٝ رم١١ّييييٗ االئزّيييبٟٔ اٌييييلافٍٟ. ٚلييييل ٠يييؤصو أٞ رواعييييع ـييييٟ اٌّواوييييي 

 اٌّب١ٌٗ ٌّظلهٞ ٘نٖ األكٚاد عٍٝ ل١ّزٙب ِّب لل ٠ؤصو عٍٝ اٍعبه ٚؽلاد اٌظٕلٚق

 ِؼٍىِبد ػبِخ .7

ؾى١ِٛٗ اٌن٠ٓ ٠فؼٍْٛ ٘نا اٌظٕلٚق ِالئُ ٌٍَّزضّو٠ٓ األـواك ٚاٌشووبد ٚاٌّؤٍَبد اٌقبطٗ ٚاٌؾى١ِٛٗ ٚشجخ اٌ .4.0

 .ِٓ اٌّقبؽو َِزٜٛ ِورفعٌل٠ُٙ اٌملهح عٍٝ رؾًّ األٍزضّبهاد ؽ٠ٍٛخ اٌّلٜ ٚ

 ٠مَٛ اٌظٕلٚق ثزٛى٠ع اهثبػ ٔمل٠خ ؽ١ش اْ مٌه ١ٌٌ ِٓ ػّٓ ا٘لاـٗ ٌٓ .4.2

  اٌَبثك ٌٍظٕلٚق0 االكاء .4.3

الفترة
منذ إنشاء 

الصندوق
سنة ثالث سنوات خمس سنوات عشر سنوات

الصندوق 365.05% 11.61% 41.75% 47.84% 157.20%

 مؤشر إس اند بي لألسهم 

السعودية المتوافقة مع الشريعة
8.60% 26.60% 34.93% 33.68%

 

 ٟٔ ٌشووخ اٌغي٠وح ٌالٍٛاق اٌّب١ٌخ.عٍّب  ثأْ رمبه٠و اٌظٕلٚق ِزبؽخ إلؽال  اٌغ١ّع ِٓ فالي اٌّٛلع االٌىزوٚ

 ِبٌىٟ اٌٛؽلاد ؽمٛق .4.4

رىْٛ اٌٛؽلاد اٌّشزون ـ١ٙب ٍِىب  ٌّبٌه اٌٛؽلاد اٌّؾزًّ عٕل رٕف١ن ؽٍت االشزوان ـٟ ٠َٛ اٌزعبًِ  .4.4.0

 اٌزبٌٟ ٌٍّٛعل إٌٙبئٟ ٌزمل٠ُ ؽٍجبد االشزوان ٚاالٍزوكاك

عٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ال  –ثّب ـٟ مٌه ٠ؾك ٌّبٌه اٌٛؽلاد ِّبهٍخ ع١ّع اٌؾمٛق اٌّورجطخ ثبٌٛؽلاد  .4.4.2

 ؽك اٌزظ٠ٛذ ـٟ اعزّبعبد ِبٌىٟ اٌٛؽلاد. –اٌؾظو 

علا فَبهح ِبٌه اٌٛؽلاد الٍزضّبهٖ ـٟ اٌظٕلٚق أٚ عيء ِٕٗ، ال٠ىْٛ ِبٌه اٌٛؽلاد َِؤٚال  عٓ ك٠ْٛ  ـ١ّب .4.5

 ٚاٌزياِبد اٌظٕلٚق

 اٌظٕلٚق0 إٔٙبء .4.6

ئخ ِٚبٌىٟ اٌٛؽلاد وزبث١ب  ثوؼجزٗ ـٟ مٌه لجً ِلح ٠ؾك ٌّل٠و اٌظٕلٚق إٔٙبء اٌظٕلٚق ثعل إشعبه ا١ٌٙ .4.6.0

 ٠ِٛب  ِٓ اٌزبه٠ـ اٌّيِع أٙبء اٌظٕلٚق ـ١ٗ. 20الرمً عٓ 

ِال١٠ٓ لاير ٍعٛكٞ، ـ١غت عٍٝ ِل٠و اٌظٕلٚق  05إما وبْ طبـٟ ل١ّخ اطٛي اٌظٕلٚق ٠مً عٓ  .4.6.2

زّو طبـٟ ل١ّخ اطٛي أشٙو ِٓ ربه٠ـ االشعبه ـٟ ؽبي اٍ 6إشعبه ا١ٌٙئخ ـٛها  ٚإٔٙبء اٌظٕلٚق ثعل 

 ِال١٠ٓ لاير ٍعٛكٞ. 05اٌظٕلٚق ألً ِٓ 

األداء السنوي %

العائد الكلي للصندوق مقارنة بالمؤشر اإلرشادي في كل سنة مالية ألخر عشر سنوات

الفترة 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

الصندوق 4.53% 10.91% 35.10% 18.47% -6.25% 5.12% -0.78% 11.72% 13.68% 11.61%

 مؤشر إس اند بي لألسهم 

السعودية المتوافقة مع الشريعة
-1.69% 7.82% 23.26% -7.86% -17.70% 6.16% 0.40% 7.45% 8.49% 8.60%
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٠جلأ ِل٠و اٌظٕلٚق ثئعواءاد رظف١خ اٌظٕلٚق ـٛه أزٙبئخ ٚمٌه  ثزظف١خ ِؾفظخ اٌظٕلٚق ٚرٛى٠ع  .4.6.3

ؽظ١ٍخ اٌزظف١خ )ثعل فظُ اٌزياِبد اٌظٕلٚق ٚهٍَٛ اإلكاهح ٚاٌّظبه٠ؿ األفوٜ ماد اٌعاللخ( عٍٝ 

 ؽَت علك اٌٛؽلاد االٍزضّبه٠خ اٌزٟ ٠ٍّىٙب وً َِزضّواٌَّزضّو٠ٓ عٍٝ أٍبً َٔجٟ 

٠مَٛ ِل٠و اٌظٕلٚق ثبالعالْ ـٟ ِٛلعٗ االٌىزوٟٚٔ ٚاٌّٛلع االٌىزوٟٚٔ ٌٍَٛق اٌّب١ٌخ عٓ أزٙبء ِلح  .4.6.4

 اٌظٕلٚق ِٚلح رظف١زٗ.

اٌّزعٍمخ  اٍزضّبهاد اٌظٕلٚق عٍٝ رٛى٠ع اٌّقبؽو ٚرٛعل آ١ٌخ كاف١ٍخ ٌلٜ ِل٠و اٌظٕلٚق ٌزم٠ُٛ اٌّقبؽو رمَٛ .4.3

 ثأطٛي اٌظٕلٚق.

 ِمبثً اٌخذِبد واٌؼّىالد واالرؼبة .8

 اٌظٕلٚق اٌوٍَٛ ٚاٌّلـٛعبد اٌزب١ٌخ ِٓ اطٌٛخ وّمبثً ٌٍقلِبد اٌزٟ رملَ 0ٌٗ ٠لـع .5.0

% ٠ٍٕٛب ِٓ طبـٟ ل١ّخ أطٛي ٠0.5لـع اٌظٕلٚق ٌّل٠و اٌظٕلٚق هٍَٛ إكاهح ثٛالع  هٍَٛ اإلكاهح0 .5.0.0

 ٍٕٛٞ عٍٝ أٍبً هثعاٌظٕلٚق رؾَت عٍٝ أٍبً ٠ِٟٛ ٚرلـع 

ل١ّخ  إعّبٌِٟٓ  % ٠ٍٕٛب  5.54اٌؾفع هٍِٛب ثَٕجخ  أ٠ٓ١ِلـع اٌظٕلٚق إٌٝ هٍَٛ أ١ِٓ اٌؾفع0  .5.0.2

 ..ٍٕٛٞ هثعٚرلـع عٍٝ أٍبً  ب  رؾَت ١ِٛ٠كٚاله أِو٠ىٟ ٌىً ع١ٍّخ  05ثبالػبـخ إٌٝ  األطٛي

ٚرؾزَت  ً اٌظٕلٚقاٌزعبًِ ـٟ اٍزضّبهاد اٌظٕلٚق ِجبشوح ِٓ لج ِظبه٠ؿرلـع ِظبه٠ؿ اٌزعب0ًِ  .5.0.3

 .٘نٖ اٌوٍَٛ ؽَت هٍَٛ اٌزعبًِ اٌّعّٛي ثٙب ـٟ ٍٛق األٍُٙ اٌَعٛك٠خ

ِظبه٠ؿ أفو0ٜ ٠لـع اٌظٕلٚق ِظبه٠ؿ أفوٜ رشًّ عٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ال ٌٍؾظو اٌزىب١ٌؿ اٌّزعٍمخ  .5.0.4

د مبه٠و ٚاإلشعبهاثئعلاك إٌشواد ٚاٌزمبه٠و ٚاإلشعبهاد إٌٝ اٌَّزضّو٠ٓ ٚؽجبعٗ رٍه إٌشواد ٚاٌز

قلِبد اٌشوع١خ ِٚواععٟ اٌؾَبثبد اٌد أعؼبء ِغٌٍ إكاهح اٌظٕلٚق ٚهٍَٛ أٚرٛى٠عٙب ِٚىبـ

اٌقبهع١١ٓ ٚاٌوٍَٛ اٌولبث١خ ِٚٛلع رلاٚي ٚأ٠خ ِظبه٠ؿ اٍزضٕبئ١خ ٚؼ١و٘ب ِضً ِظبه٠ؿ اٌزظف١خ. 

ّخ . رٛعل لبئثؾل ألظٝ% ٠ٍٕٛب  ِٓ طبـٟ ل١ّخ األطٛي 5.25 َٔجخ عٍٝ أْ الرزغبٚى ٘نٖ اٌّظبه٠ؿ

 (5.2ِفظٍٗ ثبٌوٍَٛ ٚاٌّظبه٠ؿ ـٟ اٌجٕل )

 ِٚظبه٠ؿ اٌظٕلٚق هٍَٛ .5.2
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 رسىَ اٌصٕذوق

 % رقظُ ِٓ إعّبٌٟ ِجٍػ االشزوان، ٚرقظُ ِٕٗ لجً شواء اٌٛؽلاد2ٌؽب٠خ  رسىَ االشززان

 % ٠ٍٕٛب  ِٓ طبـٟ ل١ّخ األطٛي رؾَت عٍٝ أٍبً ٠ِٟٛ عٕل وً رم0.5ُ٠ٛ رسىَ إدارح اٌصٕذوق

 اٌذفظ رسىَ
ٚرلـع  ب  رؾَت ١ِٛ٠كٚاله أِو٠ىٟ ٌىً ع١ٍّخ  05ثبالػبـخ إٌٝ  ل١ّخ األطٛي إعّبٌِٟٓ  % ٠ٍٕٛب  5.54

 ٍٕٛٞ هثععٍٝ أٍبً 

 لاير ٍعٛكٞ ٠ٍٕٛب   06,555لاير ٍعٛكٞ ٠ٍٕٛب  ِىبـأح ٌىً عؼٛ َِزمً، ثؾل الظٝ  0,555 ِجٍس إدارح اٌصٕذوق*

أرؼبة اٌّذبست 

 اٌمبٔىٍٔ*
 عٛكٞ ٠ٍٕٛب  ثؾل ألظٝ.لاير ٍ 55,555

رسىَ اٌّؤشز 

 االسززشبدٌ*
 لاير ٍعٛكٞ ٠ٍٕٛب  ثؾل ألظٝ. 55,555

 لاير ٍعٛكٞ ٠ٍٕٛب  رلـع ١ٌٙئخ اٌَٛق اٌّب١ٌخ 3,555 رسىَ رلبثُخ*

 لاير ٍعٛكٞ ٠ٍٕٛب   05,555 اٌشزػُخ* رسىَ اٌخذِبد

 لاير ٍعٛكٞ ٠ٍٕٛب   5,555 ِىلغ رذاوي*

 ضزَجخ اٌمُّه اٌّضبفه

ـييئْ ٚـييٟ ؽييبي ـوػييٙب عٍييٝ أٞ فلِييخ ٠ييزُ ري٠ٚييل اٌظييٕلٚق ثٙييب،  ػييو٠جخ اٌم١ّييخ اٌّؼييبـخ زُ ـييوعلييل ٠يي

اٌظييييٕلٚق ٍيييي١لـع ٌّيييييٚك اٌقلِييييخ )ثبإلػييييبـخ إٌييييٝ أ٠ييييخ هٍييييَٛ أٚ ِظييييبه٠ؿ أفييييوٜ( ِغّٛعييييب  َِييييب٠ٚب  

 ٌٍم١ّخ اٌَّغٍخ ٌٙنٖ اٌؼو٠جخ عٍٝ ـبرٛهح ػو٠جخ اٌم١ّخ اٌّؼبـخ اٌقبطخ ثبٌقلِخ اٌّع١ٕخ.

ب إما وبٔذ ػو٠جخ اٌم١ّخ اٌّؼبـخ ِفوٚػخ أٚ لل ٠زُ ـوػٙب عٍٝ أٞ فلِخ ِملِخ ِٓ لجً ـٟ ؽبي ِٚ

اٌظٕلٚق، ـئْ اٌع١ًّ ١ٍلـع ٌٍظٕلٚق )ثبإلػبـخ إٌٝ أ٠خ هٍَٛ أٚ ِظبه٠ؿ أفوٜ( ِغّٛعب  َِب٠ٚب  ٌم١ّخ 

 ٘نٖ اٌؼو٠جخ.

 % ٠ٍٕٛب  ِٓ طبـٟ ل١ّخ األطٛي5.25* رظٕؿ ػّٓ اٌّظبه٠ؿ األفوٜ ٠ٚجٍػ ِغّٛعٙب ثؾل ألظٝ                 

% 2االشزوان0 ٠زُ فظُ هٍَٛ اشزوان رَزؾك ٌّل٠و اٌظٕلٚق ٠لـعٙب اٌَّزضّو ثَٕجخ صبثزخ ال ري٠ل عٓ  هٍَٛ .5.3

 ِٓ إعّبٌٟ ِجٍػ االشزوان. ٚرقظُ ِٕٗ لجً شواء اٌٛؽلاد.

 .ال٠ٛعل أٞ عّٛالد ثقالؾ اٌّنوٛه ـٟ ٘نٖ اٌّبكٖ .5.4

 اٌوٍَٛ ٚاٌّظبه٠ؿ اٌزٟ كـعذ ٌٍَٕٗ اٌّب١ٌخ اٌّبػ١خاـزواػٟ ٠ٛػؼ ع١ّع  ِضبي .5.5

مصاريف استثمار افتراضي بقيمة 10,000 لاير % AVG NAV Amount-SAR نوع الرسم

4.00                                                                     0.04% رسوم الحفظ             146,983

150.01                                                                1.50% رسوم االدارة          5,511,849

-                                                                       0.00% رسوم االشتراك                      -

-                                                                       0.00% رسوم االسترداد المبكر                      -

-                                                                       0.00% رسوم المدير االداري                      -

-                                                                       0.00% تمويل                      - رسوم ال

-                                                                       0.00% رسوم التسجيل                      -

0.63                                                                     0.01% رسوم المراجع الخارجي                23,125

0.20                                                                     0.00% رسوم رقابية - هيئة السوق المال                  7,500

0.91                                                                     0.01% رسوم المؤشر االسترشادي                33,477

0.27                                                                     0.00% لجنة الشرعية                10,000 رسوم ال

0.44                                                                     0.00% رسوم مجلس إدارة الصندوق                16,000

0.14                                                                     0.00% رسوم موقع تداول                  5,000

4.21                                                                     0.16% قيمة المضافة             580,316 رسوم ال

مصاريف استثمار افتراضي بقيمة 10,000 لاير % Average NAV Amount-SAR نوع الرسم

18.42                                                                  0.18% تعامل             676,665 مصروفات ال

فعلية لسنة 2020 "باللاير السعودي" الرسوم ال
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 اٌزمىَُ واٌزسؼُز .9

إعّييييييبٌٟ ِٛعييييييٛكاد اٌظييييييٕلٚق ل١ّييييييخ األٍييييييُٙ ٚاألهثييييييبػ ٚإٌمل٠ييييييخ ٚعبئييييييل ع١ٍّييييييبد اٌّواثؾييييييخ  ٠شييييييًّ .6.0

 ٚاالٍزضّبهاد األفوٜ اٌزٟ ٠ٍّىٙب اٌظٕلٚق.

ٟ ل١ّييخ ِٛعٛكارييٗ. ٠ٚشييًّ طييبـٟ ل١ّييخ األطييٛي ٘ييٛ ؽبطييً ؽييوػ إعّييبٌٟ ِطٍٛثييبد اٌظييٕلٚق ِييٓ أعّييبٌ .6.2

إعّييييبٌٟ اٌّطٍٛثييييبد عٍييييٝ ٍييييج١ً اٌّضييييبي ال اٌؾظييييو ع١ّييييع هٍييييَٛ اٌع١ٍّييييبد ٚاٌؾفييييع ٚاٌٍٛييييبؽخ ٚاٌوٍييييَٛ 

ِيييييٓ ِييييينووح اٌّعٍِٛيييييبد ٘ييييينٖ، ٚاٌوٍيييييَٛ ٚاٌّظيييييوٚـبد اٌّلـٛعيييييخ أٚ  5األفيييييوٜ اٌّييييينوٛهح ـيييييٟ اٌجٕيييييل 

 د اٌعاللخ.اٌَّزؾمخ أل٠خ أؽواؾ رملَ فلِبد ٌٍظٕلٚق ٚع١ّع اٌّظبه٠ؿ ٚاٌزىب١ٌؿ ما

ثبٌَٕجخ ألطٛي اٌظٕلٚق اٌّلهعخ ـٟ ٍٛق ِب١ٌخ ِعزوؾ ثٙب، ١ٍزُ اٍزقلاَ آفو ٍعو إؼالق ٌؽوع رم٠ُٛ رٍه  .6.3

األطٛي أِب ثبٌَٕجخ ٌظٕبك٠ك االٍزضّبه اٌَّزضّو ثٙب ـ١َزُ اٍزقلاَ افو طبـٟ ل١ّخ أطٛي ِٕشٛه ٌىً ٚؽلح 

 ٚمٌه ٌزؾل٠ل طبـٟ ل١ّخ أطٛي اٌظٕلٚق. 

(. عٍٝ أٍبً ِٓ األؽل إٌٝ اٌق١ٌّ) أ٠بَ اٌزعبًِ اٌّؾلكحاٍجٛع١ب  ـٟ  فٌّ ِوادي اٌظٕلٚق رم٠ُٛ أطٛ ٠زُ .6.4

إؼالق أٍعبه األٍُٙ اٌّزٛـوح ـٟ مٌه ا١ٌَٛ ِب ٌُ رىٓ األٍٛاق ؼ١و عبٍِخ ـٟ مٌه ا١ٌَٛ  ٚـٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ ٠زُ 

 اٌزم٠ُٛ ؽَت آفو إؼالق ألٍعبه رٍه األٍُٙ.

رم٠ُٛ فبؽٟء ألطٛي اٌظٕلٚق أٚ ؽَبة فبؽٟء ٌَعو اٌٛؽلح ـٟ ؽبي ؽلٚس  ِل٠و اٌظٕلٚق ثزٛص١ك اٞ ١ٍمَٛ .6.5

عٓ ع١ّع أفطبء اٌزم٠ُٛ )ثّب ـٟ مٌه ِبٌىٟ اٌٛؽلاد اٌَبثم١ٓ(  مٌه، ٚرع٠ٛغ ع١ّع ِبٌىٟ اٌٛؽلاد اٌّزؼوه٠ٓ

أٚ أوضو ِٓ 2 5,5 ٗا١ٌٙئخ ـٛها  عٓ أٞ فطأ ـٟ اٌزم٠ُٛ أٚ اٌزَع١و ٠شىً ِبَٔجز غإثالكْٚ رأف١و، ٚ أٚ اٌزَع١و

 .ه٠و اٌظٕلٚق.بٚاٌّٛلع اإلٌىزوٟٚٔ ٌٍَٛق ٚـٟ رم ها  ـٟ ِٛلعٗ اإلٌىزوٟٚٔٛـ هٍعو اٌٛؽلح ٚاإلـظبػ عٓ مٌ

رؾل٠ييييل ل١ّييييخ ٚؽييييلاد اٌظييييٕلٚق ثمَييييّخ طييييبـٟ ل١ّييييخ أطييييٛي اٌظييييٕلٚق عٍييييٝ ِغّييييٛ  اٌٛؽييييلاد  ٠ييييزُ .6.6

األطيييٛي ثبٌَٕيييجخ ٌٍَّيييزضّو االٍيييزضّبه٠خ اٌمبئّيييخ ـيييٟ ٠يييَٛ اٌزعبِيييً اٌّعٕيييٟ، ٚعٍيييٝ ػيييٛئٙب ٠يييزُ رؾل٠يييل ل١ّيييخ 

 اٌؾبٌٟ ٍٚعو اٌٛؽلح الؼواع رٕف١ن ؽٍجبد االشزوان ٚاالٍزوكاك.

ِل٠و اٌظٕلٚق ثٕشو ٍعو رم٠ُٛ ٚؽلاد اٌظٕلٚق ثؾل ألظٝ ـٟ ٠َٛ اٌعًّ اٌنٞ ٠ٍٟ ٠َٛ اٌزم٠ُٛ عٍٝ  ١ٍمَٛ .6.3

 اٚي( اٌقبص ثنٌه.ِٛلع ِل٠و اٌظٕلٚق عٍٝ شجىخ االٔزؤذ ٚونٌه عٍٝ ِٛلع اٌَٛق اٌّب١ٌخ اٌَعٛك٠خ )رل

 اٌزؼبًِ .7

 .لاير ٍعٛكٞ 055، ثَعو أٌٟٚ ٌٍٛؽلح ٠جٍػ َ 0111 ك٠َّجو 4اٌظٕلٚق اٍزمجبي االشزواوبد ـٟ  ثلأ .3.0

، ٚآفو ِٛعل الٍزالَ ّٔٛمط ٍٛق األٍُٙ اٌَعٛك٠خثبٍزضٕبء اٌعطً اٌو١ٍّخ ـٟ  ِٓ األؽل إٌٝ اٌق١ٌّاٌزعبًِ  أ٠بَ .3.2

زوان ِٓ اٌَّزضّو لجً اٌَبعخ اٌواثعخ عظوا  ـٟ ٠َٛ اٌعًّ اٌنٞ ٠َجك ؽٍت االشزوان أٚ االٍزوكاك ِٚجٍػ االش

 ٠َٛ اٌزعبًِ

 رمل٠ُ ؽٍجبد االشزوان ٚاالٍزوكاك0 إعواءاد .3.3

عٍٝ اٌَّزضّو اٌنٞ ٠وؼت ـٟ االشزوان ـٟ اٌظٕلٚق أْ ٠فزؼ ؽَبثب ٌلٜ ِل٠و اٌظٕلٚق ٌىٟ ٠زُ ِٓ  .3.3.0

 فالٌٗ رٕف١ن ع١ٍّبد االشزوان ٚاالٍزوكاك.

زضّو االشزوان ثبٌظٕلٚق ِٓ فالي رعجئخ ّٔٛمط االشزوان ٚرٛل١ع اٌشوٚؽ ٚاالؽىبَ ٚرؾ٠ًٛ ٠ّىٓ ٌٍَّ .3.3.2

ل١ّخ االشزوان إٌٝ ِل٠و اٌظٕلٚق، ١ٍٚقظض ٌٍَّزضّو علك ِٓ اٌٛؽلاد رؾَت ثمَّخ ِجٍػ 
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االشزوان، ِطوٚؽب  ِٕٗ هٍَٛ االشزوان اٌَّزؾمخ، عٍٝ طبـٟ ل١ّخ اٌٛؽلح وّب ـٟ إؼالق ٠َٛ اٌزعبًِ 

 عٕٟ.اٌّ

ـٟ ؽبي هؼجخ اٌَّزضّو أْ ٠لـع ل١ّخ اشزواوٗ ث١ٍٍٛخ أفوٜ علا اٌقظُ عٍٝ اٌؾَبة، وش١ه شقظٟ  .3.3.3

أٚ ِظوـٟ أٚ ؽٛاٌٗ ثٕى١خ، ـ١َزُ رٕف١ن ؽٍت االشزوان ـٟ ٠َٛ اٌزعبًِ اٌنٞ ٠ٍٟ رؾظ١ً ِل٠و اٌظٕلٚق 

 ضّو.ِجٍػ االشزوان ٚاٍزالَ ّٔٛمط االشزوان ٚاٌشوٚؽ ٚاألؽىبَ ِٛلعخ ِٓ لجً اٌَّز

٠ّىٓ ٌٍَّزضّو اٍزوكاك ع١ّع ٚؽلارٗ أٚ عيء ِٕٙب ٚمٌه ِٓ فالي رعجئخ ّٔٛمط ؽٍت اٍزوكاك ٚرٛل١عٗ  .3.3.4

ٚر١ٍَّٗ إٌٝ ِل٠و اٌظٕلٚق. ٠ٚؾَت اٌّجٍػ اٌنٞ ٠َزٍّٗ اٌَّزضّو ٔز١غخ ؽٍجٗ ٌالٍزوكاك ثؼوة علك 

 ف١ن اٌطٍت ـ١ٗ.اٌٛؽلاد اٌّطٍٛة اٍزوكاك٘ب ـٟ طبـٟ ل١ّخ اٌٛؽلح ١ٌَٛ اٌزعبًِ اٌنٞ  رُ رٕ

٠ّىٓ ٌٍَّزضّو اٌنٞ ٠ملَ ؽٍت اٍزوكاك ثطو٠مخ طؾ١ؾخ أْ ٠طٍت ٍؾت ؽٍت االٍزوكاك. ٚرؾزفع  .3.3.5

 اٌشووخ ثؾمٙب ـٟ لجٛي أٚ هـغ مٌه اٌطٍت ٚـك رمل٠و٘ب اٌّطٍك

، لاير 555االشزوان اإلػبـٟ ٚ لاير ٍعٛكٞ 5.555 اٌؾل األكٔٝ ٌالشزوان األٌٟٚ ـٟ اٌظٕلٚق ٘ٛ .3.3.6

عٍّب ثأٔٗ لاير ٍعٛكٞ،  055 الشزوان ٚاالشزوان االػبـٟ عجو ثواِظ االشزوان إٌّزظُكٔٝ ٌاألؾل ٚاٌ

٠ؾك ٌّل٠و اٌظٕلٚق رؽ١١و ٘نا اٌؾل األكٔٝ. ٠ّٚىٓ ٌٍَّزضّو رمل٠ُ ؽٍت اٍزوكاك ٌغ١ّع ٚؽلارٗ أٚ عيء 

 ِٕٙب.

ُ ـ١ٗ رٕف١ن ؽٍت رلـع ؽظ١ٍخ االٍزوكاك إٌٝ اٌَّزضّو فالي أهثعخ أ٠بَ ِٓ ٔٙب٠خ ٠َٛ اٌزعبًِ اٌنٞ ر .3.3.3

 االٍزوكاك.

ل١ل ع١ّع اٌٛؽلاد االٍزضّبه٠خ ـٟ ٍغً اٌٛؽلاد اٌنٞ رؾزفع ثٗ اٌشووخ وؾَبثبد ـوع١خ ٌل٠ٗ ثظ١ؽخ هل١ّخ  ٠زُ .3.4

أٚ فط١خ أٚ ث١ٍٍٛخ إٌىزو١ٔٚخ، ٠َٚزٍُ وً َِزضّو ِٓ اٌشووخ إشعبها ٠ج١ٓ رفبط١ً اٌٛؽلاد اٌزٟ اشزوا٘ب 

 اٌَّزضّو.

اٌلفٛي وَّزضّو ـٟ اٌظٕلٚق ـٟ أٞ ٚلذ ٠شبء ٍٚزعبًِ ٚؽلاد ِل٠و أٞ ِٓ ربثع١ٗ  ٚ/أ٠ٚؾك ٌّل٠و اٌظٕلٚق  .3.5

 .ِعبٍِخ ِّبصٍخ ٌٛؽلاد اٌّشزوو١ٓ ـٟ اٌظٕلٚق ٚثؾَت ثٕٛك االشزوان ٚاالٍزوكاكٚربثع١ٗ اٌظٕلٚق 

ـٛها  ( ِال١٠ٓ لاير ٍعٛكٞ ـ١َزُ إشعبه ا١ٌٙئخ 05ؽبي وبْ طبـٟ ل١ّخ أطٛي اٌظٕلٚق ألً ِٓ ِب٠عبكي ) ـٟ .3.6

 ثنٌه ِٚؾبٌٚخ ارقبم االعواءاد اٌزظؾ١ؾ١خ ٌي٠بكح طبـٟ اطٛي اٌظٕلٚق فالي ٍزخ أشٙو ِٓ ربه٠ـ اإلشعبه.

 رع١ٍك األشزوان أٚ اٍزوكاك اٌٛؽلاد ـٟ اٌؾبالد اٌزب١ٌخ0 ٠زُ .3.3

 إما ؽٍجذ ا١ٌٙئخ مٌه .3.3.0

 إما هأٜ ِل٠و اٌظٕلٚق ثشىً ِعمٛي أْ اٌزع١ٍك ٠ؾمك ِظبٌؼ ِبٌىٟ اٌٛؽلاد. .3.3.2

ٍك اٌزعبًِ ـٟ اٌَٛق اٌوئ١َ١خ اٌزٟ ٠زُ ـ١ٙب اٌزعبًِ ـٟ االٚهاق اٌّب١ٌخ أٚ االطٛي األفوٜ اٌزٟ إما عُ  .3.3.3

٠ٍّىٙب اٌظٕلٚق اٌعبَ، إِب ثشىً عبَ ٚإِب ثبٌَٕجخ أٌٝ اطٛي اٌظٕلٚق اٌزٟ ٠وٜ ِل٠و اٌظٕلٚق ثشىً 

 ِعمٛي أٔٙب عٛ٘و٠خ ٌظبـٟ ل١ّخ اطٛي اٌظٕلٚق.

 أٚ االٍزوكاك ١ٍزُ ارقبم االعواءاد ا٢ر١خ0 ـٟ ؽبي ؽلٚس اٞ رع١ٍك ٌالشزوان .3.3.4
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اٌزأول ِٓ علَ اٍزّواه اٞ رع١ٍك إال ٌٍّلح اٌؼوٚه٠خ ٚاٌّجوهح ِع ِواعبح ِظبٌؼ ِبٌىٟ  .3.3.4.0

 اٌٛؽلاد.

ِواععخ اٌزع١ٍك ثظٛهح ِٕزظّخ ٚاٌزشبٚه ِع ِغٌٍ اكاهح اٌظٕلٚق ٚأ١ِٓ اٌؾفع ؽٛي مٌه  .3.3.4.2

 ثظٛهح ِٕزظّخ.

ها  ثأٞ رع١ٍك ِع رٛػ١ؼ أٍجبة اٌزع١ٍك، ٚاشعبه ا١ٌٙئخ إشعبه ا١ٌٙئخ ِٚبٌىٟ اٌٛؽلاد ـٛ .3.3.4.3

ِٚبٌىٟ اٌٛؽلاد ـٛه أزٙبء اٌزع١ٍك ثبٌطو٠مخ ٔفَٙب اٌَّزقلِٗ ٌالشعبه عٓ اٌزع١ٍك ٚاالـظبػ 

 عٓ مٌه ـٟ اٌّٛلع االٌىزوٟٚٔ ٌّل٠و اٌظٕلٚق ٚاٌّٛلع اإلٌىزوٟٚٔ ٌٍَٛق اٌّب١ٌخ.

ٌُ ٠زُ رٕف١نٖ ثَجت اٌزع١ٍك، ـَٛؾ ٠زُ رٕف١نٖ ـٟ إما وبْ ٕ٘بن  ؽٍت اٍزوكاك للِٗ اٌَّزضّو ٚ .3.3.4.4

( أ٠بَ 3أٚي ٠َٛ رعبًِ ثعل أزٙبء اٌزع١ٍك ِب ٌُ ٠ىٓ اٌَّزضّو لل ؽٍت فط١ب ٍؾجٗ لجً صالصخ )

 ِٓ هـع اٌزع١ٍك

 ٌّل٠و اٌظٕلٚق رأع١ً رٍج١خ أٞ ؽٍت اٍزوكاك ١ٌَٛ اٌزعبًِ اٌزبٌٟ ٚمٌه ـٟ اٌؾبالد اٌزب١ٌخ0 ٠ؾك .3.0

% أٚ أوضو ِٓ طبـٟ 05َٔجخ ع١ّع ؽٍجبد االٍزوكاك اٌّطٍٛة رٕف١ن٘ب ـٟ أٞ ٠َٛ رعبًِ إما ثٍػ إعّبٌٟ  .3.0.0

 ل١ّخ أطٛي اٌظٕلٚق

إما رُ رع١ٍك اٌزعبًِ ـٟ أٞ ِٓ األٍٛاق اٌزٟ ٌٍظٕلٚق ـ١ٙب أطٛي أٚ أٚهاق ِب١ٌخ أٚ ثبٌَٕجخ إٌٝ أطٛي  .3.0.2

 ل١ّخ أطٛي اٌظٕلٚق. اٌظٕلٚق اٌزٟ ٠وٜ ِل٠و اٌظٕلٚق ثشىً ِعمٛي أٔٙب ِّٙخ َٔجخ إٌٝ طبـٟ

 خصبئص اٌىدذاد .1

 ٠زىْٛ اٌظٕلٚق ِٓ ـئخ ٚاؽلح ِٓ اٌٛؽلاد.

 اٌّذبسجخ ورمذَُ اٌزمبرَز .1

( ٠ِٛيييب  ِيييٓ ٔٙب٠يييخ ـزيييوح اٌزمو٠يييو، 35ِيييل٠و اٌظيييٕلٚق ثئعيييلاك اٌزميييبه٠و اٌَييي٠ٕٛخ فيييالي ِيييلح الرزغيييبٚى ) ٍييي١مَٛ .1.0

 ِبٌىٟ اٌٛؽلاد ثٙب كْٚ ِمبثً. ( ٠ِٛب  ِٓ ٔٙب٠خ ـزوح اٌزمو٠و ٚري٠ٚل35ٚاٌزمبه٠و اال١ٌٚخ فالي )

رميييبه٠و اٌظيييٕلٚق ٌٍغّٙيييٛه ٚمٌيييه عجيييو اٌّٛليييع االٌىزوٚٔيييٟ ٌّيييل٠و اٌظيييٕلٚق ٚاٌّٛليييع االٌىزوٚٔيييٟ  ٍيييززبػ .1.2

 ٌٍَٛق اٌّب١ٌخ )رلاٚي(.

ريييٛـ١و َٔيييقخ ِيييٓ اٌميييٛائُ اٌّب١ٌيييخ اٌَييي٠ٕٛخ اٌّواععيييخ اٌقبطيييخ ثبٌظيييٕلٚق ٌّيييبٌىٟ اٌٛؽيييلاد ـيييٟ ٔٙب٠يييخ  ٍييي١زُ .1.3

 30/02ٚ رٕزٙيييٟ ثزيييبه٠ـ  0/0ق، ِيييع اٌعٍيييُ ثيييأْ اٌَيييٕخ اٌّب١ٌيييخ ٌٍظيييٕلٚق  رجيييلأ ثزيييبه٠ـ اٌَيييٕخ اٌّب١ٌيييخ ٌٍظيييٕلٚ

 ِٓ وً عبَ ١ِالكٞ.

ريييٛـ١و َٔيييقخ ِيييٓ اٌميييٛائُ اٌّب١ٌيييخ اٌَييي٠ٕٛخ اٌّواععيييخ اٌقبطيييخ ثبٌظيييٕلٚق ٌّيييبٌىٟ اٌٛؽيييلاد عٕيييل ؽٍجٙيييب  ٍييي١زُ .1.4

لٚق ٚاٌّٛليييع االٌىزوٚٔيييٟ كْٚ ِمبثيييً، وّيييب ٍييي١زُ إربؽزٙيييب ٌٍغّٙيييٛه عجيييو اٌّٛليييع االٌىزوٚٔيييٟ ٌّيييل٠و اٌظيييٕ

 ٌٍَٛق اٌّب١ٌخ )رلاٚي(.

 ِجٍس إدارح اٌصٕذوق .43

٠شيييوؾ عٍيييٝ إكاهح اٌظيييٕلٚق ِغٍيييٌ إكاهح ٠ع١ٕيييٗ ِيييل٠و اٌظيييٕلٚق ٚرٛاـيييك ع١ٍيييٗ ا١ٌٙئيييخ. ٠ٚزىيييْٛ ِغٍيييٌ  .05.0

 إكاهح اٌظٕلٚق ِٓ أهثعخ أعؼبء ِٓ ث١ُٕٙ عؼٛاْ َِزمالْ ٠ع١ُٕٙ ِل٠و اٌظٕلٚق.
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 أٍّب 0ُ٘اٌّغٌٍ ِٓ األعؼبء اٌزب١ٌخ  ٠زأٌؿ .05.2

  ًُاٌزئُس(        سَبد طبرق أثب اٌخ( 

ٚظ١فيييخ اٌيييوئ١ٌ اٌزٕف١ييينٞ ٚعؼيييٛ ِغٍيييٌ اإلكاهح ٌشيييووخ اٌغي٠يييوح ٌألٍيييٛاق اٌّب١ٌيييخ ِٕييين عيييبَ  ٠شيييؽً

َ. عّييييً ِييييب ٠ي٠ييييل عييييٓ عشييييوْٚ عبِييييب  ـييييٟ اٌّغييييبي اٌجٕىييييٟ ٚ االٍزشييييبهاد اٌّب١ٌييييخ  وٍييييؿ 2505

عوـيييخ ٚفجيييوح ع١ٍّيييخ ـيييٟ ِغيييبالد ٚاٍيييعخ ـيييٟ فالٌٙيييب هئ١َيييب  رٕف١ييين٠ب  ٌجٕيييه اٌغي٠يييوح. ٠زيييٛـو ٌل٠يييخ ِ

اإلكاهح ٚ االٍيييزضّبه ؽ١يييش عّيييً لجيييً ِٙبِيييٗ اٌؾب١ٌيييخ وَّزشيييبه أٚي ثشيييووخ ألهٍيييْٛ ٌالٍزشيييبهاد 

صييييُ ِييييل٠وا  عبِييييب  ٌٍقييييلِبد اٌَّييييبٔلح ـييييٟ ثٕييييه اٌغي٠ييييوح. ؽبطييييً عٍييييٝ كهعييييخ اٌجىييييبٌٛه٠ًٛ ـييييٟ 

 االِو٠ى١خ.إٌٙلٍخ اٌّل١ٔخ ِٓ عبِعخ عٕٛة وب١ٌفٛه١ٔب، اٌٛال٠بد اٌّزؾلح 

  ػضى(     ػالء اٌذَٓ ِذّذ َىسف( 

اٌّيييل٠و اٌعييييبَ إلكاهح اٌٍٛييييبؽخ ٚاٌّواوييييي االٍييييزضّبه٠خ ٌشييييووخ اٌغي٠ييييوح ٌألٍييييٛاق اٌّب١ٌييييخ ٌل٠ييييٗ ِييييب 

٠ي٠ييييل عييييٓ  صّب١ٔييييخ عشييييو ٍييييٕخ فلِييييخ ـييييٟ اٌّغييييبي اٌّظييييوـٟ عّييييً فالٌٙييييب وّييييل٠و ثبٌقييييلِبد 

هئ١َيييب  إل١ّ١ٍيييب  ٌٍقيييلِبد اٌقبطيييخ ثجٕيييه اٌّظيييوـ١خ اٌّؾ١ٍيييخ ثجٕيييه اٌو٠يييبع صيييُ ٔبئجيييب  ٌٍّيييل٠و اٌعيييبَ ٚ

اٌغي٠يييييوح  صيييييُ هئ١َيييييب  ٌٍٍٛيييييبؽخ ٚاٌقيييييلِبد ثشيييييووخ اٌغي٠يييييوح ٌألٍيييييٛاق اٌّب١ٌيييييخ. ٠ؾّيييييً كهعيييييخ 

 اٌجىبٌٛه٠ًٛ ـٟ اٌّؾبٍجخ ِٓ عبِعخ اٌٍّه ٍعٛك ثبٌو٠بع.

          ِسزمً -)ػضى  َ. فهذ ِذّذ اٌجبرهللا( 

ِيييٓ عبِعيييخ اٌٍّيييه ٍيييعٛك ثبٌو٠يييبع، ٠ّزٍيييه ؽبطيييً عٍيييٝ كهعيييخ اٌجىيييبٌٛه٠ًٛ ـيييٟ إٌٙلٍيييخ اٌّل١ٔيييخ 

فجيييوح ؽ٠ٍٛيييخ ثيييئكاهح اٌّشيييبه٠ع ٚاإلٔشيييبءاد ؽ١يييش عّيييً ٍيييبثمب وّيييل٠و ِشيييبه٠ع ثبٌشيييووخ اٌعمبه٠يييخ 

اٌَييييعٛك٠خ ٚشييييووخ االرظييييبالد اٌَييييعٛك٠خ ٚاٌشييييووخ األ١ٍ٘ييييخ ٌألٔظّييييخ اٌّزملِييييخ ٔبٍييييىٛ/ِٛرٛهٚال. 

ٌَييييى١ٕخ ثييييبٌؾٟ اٌلثٍِٛبٍييييٟ رييييٌٛٝ إكاهح اٌعل٠ييييل ِييييٓ اٌّشييييبه٠ع ِييييٓ أثوى٘ييييب  إٔشييييبء اٌٛؽييييلاد ا

وّيييب ريييٌٛٝ إكاهح اإلٔشيييبءاد ثّوويييي اٌّع١م١ٍيييٗ ثبٌو٠يييبع. ٠عّيييً ِٕييين  3ثبٌو٠يييبع ِٚغّيييع اٌعمبه٠يييخ 

 َ ثّٕظت ٔبئت اٌوئ١ٌ ٌٍع١ٍّبد ٚاٌّشبه٠ع ثشووخ رط٠ٛو ٌٍّجبٟٔ.2502عبَ 

  ٌِسزمً -)ػضى  أ. ػجذاٌؼشَش اٌزىَجز( 

اٍيييبد اٌجٕى١ييخ اٌّزملِيييخ، ِعٙيييل اإلكاهح اٌعبِيييخ، ؽبطييً عٍيييٝ كثٍيييَٛ عيييبٌٟ ِعييبكي ٌٍّبعَيييز١و ـيييٟ اٌله

اٌو٠يييبع. ٠ٍّيييه فجيييوح وج١يييوح ري٠يييل عيييٓ عشيييوْٚ عبِيييب  ـيييٟ اٌّغيييبي اٌجٕىيييٟ ٚ االٍيييزضّبه ِيييٓ فيييالي 

اٌعّيييً ـيييٟ ِؤٍَيييخ إٌميييل اٌعوثيييٟ اٌَيييعٛكٞ  وٕبئيييت هئييي١ٌ إكاهح اٌزفزييي١  اٌجٕىيييٟ، ١٘ٚئيييخ اٌَيييٛق 

٠ييييخ ِعوـييييخ ٚفجييييوح ع١ٍّييييخ ـييييٟ ِغييييبالد اٌّب١ٌييييخ وَّزشييييبه ـييييٟ إكاهح رٛع١ييييخ اٌَّييييزضّو. ٠زييييٛـو ٌل

ٚاٍيييعخ ـيييٟ اإلكاهح ٚاالٍيييزضّبه ٚاٌزطييي٠ٛو اٌعميييبهٞ. ٠يييل٠و ؽب١ٌيييب  عيييلح اٍيييزّبهاد عبئ١ٍيييخ ـيييٟ ِغيييبي 

 رط٠ٛو اٌّشبه٠ع اٌَى١ٕخ ـٟ ِل٠ٕخ اٌو٠بع.

 ِٙبَ ِغٌٍ اإلكاهح َِٚؤ١ٌٚبر0ٗ رشًّ .05.3

٠خ اٌزٟ ٠ىْٛ اٌظٕلٚق ؽوـب  ـ١ٙب، ٠ٚشًّ اٌّٛاـمخ عٍٝ ع١ّع اٌعمٛك ٚاٌمواهاد ٚاٌزمبه٠و اٌغٛ٘و .05.3.0

اٌّٛاـمخ عٍٝ عمٛك رمل٠ُ فلِبد االكاهح ٌٍظٕلٚق، ٚعمٛك رمل٠ُ  -عٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ال اٌؾظو–مٌه 

فلِبد اٌؾفع، ٚال٠شًّ مٌه اٌعمٛك اٌّجوِخ ٚـمب  ٌٍمواهاد االٍزضّبه٠خ ـٟ شأْ أٞ اٍزضّبهاد لبَ 

 .ثٙب اٌظٕلٚق أٚ ١ٍمَٛ ثٙب ـٟ اٌَّزمجً

 اعزّبك ١ٍبٍخ ِىزٛثخ ـ١ّب ٠زعٍك ثؾمٛق اٌزظ٠ٛذ اٌّزعٍمخ ثأطٛي اٌظٕلٚق.    .05.3.2
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اإلشيييواؾ ، ِٚزيييٝ ويييبْ مٌيييه ِٕبٍيييجب ، اٌّٛاـميييخ أٚ اٌّظيييبكلخ عٍيييٝ أٞ رؼيييبهة ِظيييبٌؼ ٠فظيييؼ  .05.3.3

 عٕٗ ِل٠و اٌظٕلٚق.

ياَ ٌلٜ االعزّب  ِور١ٓ عٍٝ األلً ـٟ إٌَخ ِع َِئٛي اٌّطبثمخ ٚاالٌزياَ ٚ/أٚ ٌغٕخ اٌّطبثمخ ٚاالٌز .05.3.4

 ِل٠و اٌظٕلٚق، ٌّواععخ اٌزياَ اٌظٕلٚق ع١ّع اٌمٛا١ٔٓ ٚاالٔظّخ ٚاٌٍٛائؼ ماد اٌعاللخ.  

اٌزأول ِٓ اوزّبي ٚكلخ شوٚؽ ٚأؽىبَ اٌظٕلٚق ِٚنووح اٌّعٍِٛبد ٚأٞ َِٕزل آفو )ٍٛاء أوبْ عمل  .05.3.5

ٌٝ اٌزأول أَ ؼ١وٖ( ٠زؼّٓ إـظبؽبد رزعٍك ثبٌظٕلٚق ِٚل٠و اٌظٕلٚق ٚإكاهرٗ ٌٍظٕلٚق، إػبـخ إ

 ِٓ رٛاـك ِبٍجك ِع الئؾخ طٕبك٠ك االٍزضّبه. 

اٌزأول ِٓ ل١بَ ِل٠و اٌظٕلٚق ثَّئ١ٌٛبرٗ ثّب ٠ؾمك ِظٍؾخ ِبٌىٟ اٌٛؽلاد ٚـمب  ألؽىبَ الئؾخ  .05.3.6

 طٕبك٠ك االٍزضّبه ٚشوٚؽ ٚأؽىبَ اٌظٕلٚق ِٚنووح اٌّعٍِٛبد. 

ِظييييٍؾخ ِييييبٌىٟ اٌعّييييً ثأِبٔييييخ ٚؽَييييٓ ١ٔييييخ ٚا٘زّييييبَ ِٚٙييييبهح ٚعٕب٠ييييخ ٚؽييييوص ٚثّييييب ٠ؾمييييك  .05.3.3

 اٌٛؽلاد

 اٌعؼٛ اٌَّزمً ِىبـأح ٠ٍٕٛخ ِملاه٘ب صّب١ٔخ آالؾ لاير ٍعٛكٞ. ٠زٍمٝ .05.4

ربه٠ـ إعلاك ِنووح اٌّعٍِٛبد ٘نٖ ـئٔٗ ال ٠ٛعل أٞ رؼبهة ِظبٌؼ ِزؾمك أٚ ِؾزًّ ث١ٓ ِظبٌؼ  ؽزٝ .05.5

 اٌظٕلٚق ِٚظبٌؼ أعؼبء ِغٌٍ إكاهح اٌظٕلٚق.

 اهح اٌظٕبك٠ك اٌزب١ٌخ0أعؼبء ِغٌٍ إكاهح اٌظٕلٚق ِغٌٍ إك ٠شؽً .05.6

 

 اٌزلبثخ اٌشزػُخ هُئخ .44

ِل٠و اٌظٕلٚق ثبٌزعبلل ِع ثٕه اٌغي٠وح ٌٍؾظٛي عٍٝ فلِبد ا١ٌٙئخ ٚاٌولبثخ اٌشوع١خ اٌقبطخ ثجٕه  ١ٍمَٛ .00.0

 اٌغي٠وح ٌألِٛه اٌّزعٍمخ ثبٌظٕلٚق. ٚا١ٌٙئخ اٌشوع١خ ٌجٕه اٌغي٠وح ِؤٌفخ ِٓ األعؼبء اٌزب١ٌخ أٍّب 0ُ٘

 

ا. عالء الدين محمد يوسف ا. زياد طارق أبا الخيل 
م. فهد محمد الجارهللا 

)مستقل(

أ. عبدالعزيز إبراهيم التويجري 

)مستقل(

عضوعضوعضورئيسصندوق الجزيرة لألسهم العالمية

ية عضوعضوعضورئيسصندوق الجزيرة لألسهم األوروب

عضوعضوعضورئيسصندوق الجزيرة لألسهم اليابانية 

عضوعضوعضورئيسصندوق الجزيرة لألسهم السعودية

عضوعضوعضورئيسصندوق الجزيرة للمرابحة باللاير السعودي

عضوعضو-رئيسصندوق الجزيرة للمشاريع السكنية

عضوعضوعضورئيسصندوق الجزيرة ألسهم األسواق العالمية الناشئة

عضوعضوعضورئيسصندوق الجزيرة المتنوع الَجسور

عضوعضوعضورئيسصندوق الجزيرة المتنوع المتوازن

عضوعضوعضورئيسصندوق الجزيرة المتنوع المتحفظ

عضوعضوعضورئيسصندوق الجزيرة الخليجي للدخل

عضوعضو-رئيسصندوق الجزيرة للمشاريع السكنية 2

عضوعضو-رئيسصندوق الجزيرة موطن ريت
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 ثٓ سٍُّبْ إٌُّغ )اٌزئُس(فضٍُخ اٌشُخ ػجذ هللا  

عؼييييٛ ١٘ئييييخ وجييييبه اٌعٍّييييبء ٚاٌَّزشييييبه ـييييٟ اٌييييل٠ٛاْ اٌٍّىييييٟ، ٚلييييبع ٍييييبثك ـييييٟ ِؾىّييييخ اٌز١١ّييييي 

ثبٌٍّّىيييخ اٌعوث١يييخ اٌَيييعٛك٠خ. عؼيييٛ ِغّعيييٟ اٌفميييٗ اإلٍيييالِٟ ثبٌواثطيييخ ٚعيييلٖ، ٠ٚشيييؽً عؼييي٠ٛخ ١٘ئيييخ 

ّؾبٍييجخ ٚاٌّواععييخ. ِؤٌييؿ اٌولبثييخ اٌشييوع١خ ـييٟ اٌعل٠ييل ِييٓ اٌجٕييٛن اإلٍييال١ِخ ٚٔبئييت هئيي١ٌ ١٘ئييخ اٌ

 ٌٍعل٠ل ِٓ إٌّشٛهاد ٚاٌجؾٛس ـٟ اٌفمٗ اإلٍالِٟ.

 ٌفضٍُخ اٌشُخ اٌذوزىر ِذّذ ػٍٍ اٌمز 

أٍيييزبم االلزظيييبك اإلٍيييالِٟ ِٚيييل٠و ٍيييبثك ٌّوويييي أثؾيييبس االلزظيييبك اإلٍيييالِٟ ثغبِعيييخ اٌٍّيييه عجيييل 

اٌعل٠يييل ِيييٓ  اٌعي٠يييي، ٚعؼيييٛ اٌّغٍيييٌ اٌشيييوعٟ ـيييٟ ١٘ئيييخ اٌّعيييب١٠و ١٘ٚئيييبد اٌولبثيييخ اٌشيييوع١خ ـيييٟ

 اٌجٕٛن اإلٍال١ِخ. ِؤٌؿ ٌٍعل٠ل ِٓ إٌّشٛهاد ٚاألثؾبس ـٟ االلزظبك ٚ اٌظ١وـخ اإلٍال١ِخ.

 فضٍُخ اٌشُخ اٌذوزىر ػجذهللا ثٓ ِذّذ اٌّطٍك 

٠ؾّييً شييٙبكح كوزييٛهاٖ ـييٟ اٌفمييٗ اإلٍييالِٟ ٚوييبْ أٍييزبما ٌٍفمييٗ اٌّمييبهْ ثّعٙييل اٌمؼييبء اٌعييبٌٟ ثغبِعييخ 

١خ، ٚوزييييت اٌىض١ييييو ؽييييٛي ِٛػييييٛ  اٌزييييأ١ِٓ ٚاٌعل٠ييييل ِييييٓ األٚهاق االِييييبَ ِؾّييييل ثييييٓ ٍييييعٛك االٍييييالِ

ٚاٌّميييبالد اٌجؾض١يييخ. عؼيييٛ ١٘ئيييخ وجيييبه اٌعٍّيييبء ـيييٟ اٌٍّّىيييخ ٚاٌٍغٕيييخ اٌلائّيييخ ٌٍفزيييٜٛ ـ١ٙيييب َِٚزشيييبه 

 ثبٌل٠ٛاْ اٌٍّىٟ. وّب ٠شؽً عؼ٠ٛخ علح ٌغبْ شوع١خ ـٟ علك ِٓ اٌجٕٛن.

٠غيييت اْ رَيييزٛـ١ٙب اٌشيييووبد اٌزيييٟ ٠َيييزضّو ثٙيييب ا١ٌٙئيييخ اٌشيييوع١خ ٌٍظيييٕلٚق اٌّعيييب١٠و اٌشيييوع١خ اٌزيييٟ  رميييو .00.2

 اٌظٕلٚق، ٚرمَٛ ثّواععخ ٚرعل٠ً ٘نٖ اٌّعب١٠و ٚاٌزأول ِٓ اٌزياَ ِل٠و اٌظٕلٚق ثٙب.

( 5.2األرعييبة اٌزييٟ ٠ييلـعٙب اٌظييٕلٚق ِمبثييً اٌقييلِبد اٌزييٟ ٠ؾظييً ع١ٍٙييب ِييب أشيي١و إ١ٌييٗ ـييٟ اٌجٕييل ) رشييًّ .00.3

 ِٓ ِنووح اٌّعٍِٛبد ٘نٖ.

ٚع١ٍييٗ ألييود ا١ٌٙئييخ اٌشييوع١خ بٌّعييب١٠و اٌظييبكهح ِييٓ ا١ٌٙئييخ اٌشييوع١خ ٌٍظييٕلٚق، ِييل٠و اٌظييٕلٚق ث ٠ٍزيييَ .00.4

ٌٍظيييٕلٚق أٔيييٗ ٠غيييت أْ ٠مزظيييو االٍيييزضّبه عٍيييٝ اٌشيييووبد اٌزيييٟ رزٛاـيييك ِيييع اٌّعيييب١٠و اٌشيييوع١خ ٌٍّؤشيييو 

ٍييييزبٔلهك أييييل ثييييٛهى، وّييييب أٔٙييييب فبػييييعخ ٌٍّواععييييخ ٚاٌزعييييل٠ً ثؾَييييت لييييواهاد ا١ٌٙئييييخ  االٍزوشييييبكٞ

 ٟ وبٌزب0ٌٌٍٟظٕلٚق. ٚ٘اٌشوع١خ 

 اٌّع١به األٚي0 األٔشطخ اٌّؾظٛهح   .00.4.0

اٌلعب٠خ ٚاإلعالَ )٠َّؼ ٌٍظؾؿ، ٠ٚزُ رؾ١ًٍ األعّبي 

 اٌضب٠ٛٔخ ثشىً ِٕفوك(
 اٌقّٛه

 اٌّب١ٌخ أثؾبس اٌقال٠ب اٌغنع١خ ٚاالٍزَٕبؿ

 اٌقٕي٠و اٌمّبه

 اٌزجػ اإلثبؽ١خ

  اٌزعبًِ ـٟ اٌن٘ت ٚاٌفؼخ وبٌٕمل ثب٢عً

 بٌٟاٌّع١به اٌضب0ٟٔ اٌّ .00.4.2

  %.33شٙو" ألً ِـٓ  36اٌموٚع عٍٝ ِعلي اٌم١ّخ اٌَٛل١خ " اٌل0ْٛ٠  .00.4.2.0
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 إٌمل0  .00.4.2.2

 .%41شٙو" ألً ِـٓ  36اٌنُِ اٌّل٠ٕخ عٍٝ ِعلي اٌم١ّخ اٌَٛل١خ "  -

 ١ٌ36ييييخ اٌَّييييزؾمخ ٌٍفٛائييييل عٍييييٝ ِعييييلي اٌم١ّييييخ اٌَييييٛل١خ " بإٌمييييل ٚاألٚهاق اٌّ -

 .%33شٙو" ألً ِـٓ 

ميييخ ِيييع اٌشيييو٠عخ0 ٠يييزُ اٌزعبِيييً ـيييٟ أٍيييُٙ َٔيييجخ اٌيييلفً ِيييٓ األٔشيييطخ اٌؽ١يييو ِزٛاـ .00.4.2.3

اٌشييييووبد اٌزييييٟ ٠مييييً ـ١ٙييييب اٌييييلفً ِييييٓ األٔشييييطخ اٌؽ١ييييو ِزٛاـمييييخ ِييييع اٌشييييو٠عخ 

 %. 5"ثبٍزضٕبء كفً اٌفٛائل" عٍٝ اإل٠واكاد عٓ 

 اٌّع١به اٌضبٌش0 اٌزط١ٙو  .00.4.3

رغ١ٕيييت اٌيييلفً ؼ١يييو اٌّشيييوٚ  ٌىيييً شيييووخ ريييُ االٍيييزضّبه ـ١ٙيييب ٚإ٠لاعيييٗ ـيييٟ ؽَيييبة فيييبص 

 اٌق١و٠خ، ٠ٚزُ اٌزط١ٙو ؽَت اٌّعبكٌخ ا٢ر١خ 0 ٌظوـٗ ـٟ األعّبي

 األهثبػ اٌّٛىعخ * ) ِملاه اإل٠واكاد ؼ١و اٌّشوٚعخ رم١َُ إعّبٌٟ اإل٠واكاد (.

 اٌّع١به اٌواثع0 أكٚاد ٚؽوق االٍزضّبه .00.4.4

 ال ٠غٛى ث١ع ٚشواء األٍُٙ ثأٞ أكاح  ِٓ األكٚاد االٍزضّبه٠خ اٌزب١ٌخ0

 FUTURESاٌعمٛك اٌَّزمج١ٍخ  -ا

  OPTIONSعمٛك اٌق١بهاد -ة

 SWAPعمٛك اٌّجبكٌخ  -ط

 األٍُٙ اٌّّزبىح -ك

ريييزُ ِواععيييخ اطيييٛي اٌظيييٕلٚق ثشيييىً هثيييع ٍيييٕٛٞ ٚـيييٟ ؽيييبي ٌيييُ رعيييل اؽيييلٜ اٌشيييووبد ِزٛاـميييخ ِيييع  .00.5

 اٌّعب١٠و اٌشوع١خ ٔز١غخ ٌزؽ١و ث١بٔزٙب اٌّب١ٌخ ٠زُ اٍزجعبك٘ب. 

 ِذَز اٌصٕذوق .45

 ١ٌخاٌظٕلٚق ٘ٛ شووخ اٌغي٠وح ٌألٍٛاق اٌّب ِل٠و .02.0

 ٚرييييييبه٠ـ 2553-30-2اٌزييييييوف١ض ٌّييييييل٠و اٌظيييييٕلٚق ِييييييٓ لجييييييً ا١ٌٙئييييييخ ثّٛعيييييت اٌمييييييواه هلييييييُ  ريييييُ .02.2

ثّّبهٍييييخ ٔشييييبؽ اٌزعبِييييً  53536  -33َ ٚـمييييب ٌٍزييييوف١ض هلييييُ 22/3/2553٘ييييـ، اٌّٛاـييييك 0/3/0420

وأطيييي١ً ٚٚو١ييييً، اٌزعٙييييل ثبٌزؽط١ييييخ،اإلكاهح، اٌزور١ييييت، رمييييل٠ُ اٌّشييييٛهح  ٚاٌؾفييييع ـييييٟ  أعّييييبي األٚهاق 

 َ.55/54/2550٘ـ اٌّٛاـك  20/3/0421ُ اٌؾظٛي عٍٝ إمْ ِّبهٍخ إٌشبؽ ثزبه٠ـ اٌّب١ٌخ ٚر

، 00455اٌو٠ييييبع  25430اٌّووييييي اٌوئ١َييييٟ ٌشييييووخ اٌغي٠ييييوح ٌالٍييييٛاق اٌّب١ٌييييخ ٘ييييٛ ص. ة.  عٕييييٛاْ .02.3

، اٌّٛليييييع عٍيييييٝ شيييييجىخ 5002256560، ـيييييبوٌ 5002256555اٌٍّّىيييييخ اٌعوث١يييييخ اٌَيييييعٛك٠خ، ٘يييييبرؿ 

 .www.aljaziracapital.com.saاإلٔزؤذ0 

 ( لاير ٍعٛك555،555،555ٞاٌّبي اٌّلـٛ  ٌّل٠و اٌظٕلٚق ) هأً .02.4

http://www.aljaziracapital.com.sa/


- 31- 

َ ِجٍييييييػ 2503اٌَييييييٕخ اٌّب١ٌييييييخ اعّييييييبٌٟ اال٠ييييييواكاد ٌشييييييووخ اٌغي٠ييييييوح ٌالٍييييييٛاق اٌّب١ٌييييييخ ـييييييٟ  ثٍييييييػ .02.5

لاير ٍيييييييعٛكٞ، ٠ّٚىيييييييٓ ( 32,605,555( لاير ٍيييييييعٛكٞ ٚثٍيييييييػ طيييييييبـٟ االهثيييييييبػ )001,546,555)

 االؽال  عٍٝ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّللمٗ ٌّل٠و اٌظٕلٚق عٍٝ ِٛلعٗ االٌىزوٟٚٔ.

 ِغٌٍ إكاهح شووخ اٌغي٠وح ٌالٍٛاق اٌّب١ٌخ0 أعؼبء .02.6

 هئ١ٌ ِغٌٍ االكاهح –ِؾّل ثٓ عجلهللا اٌؾمجبٟٔ   /األٍزبم 

 ًة اٌوئ١ٌ اٌزٕف١نٞ ٚاٌعؼٛ إٌّزل -ى٠بك ثٓ ؽبهق أثب اٌق١ً  /إٌّٙل 

 ٔج١ً ثٓ كا ٚك اٌؾٛشبْ  /األٍزبم 

 فبٌل ثٓ ٍبٌُ اٌو٠ٌٚ /األٍزبم 

 عجلهللا طبٌؼ ا٠ٌٍَّٟٛ /األٍزبم 

 ٟاألٍزبم/ ٔبطو عجلهللا اٌٙالث 

ِيييل٠و اٌظيييٕلٚق ٌّظيييٍؾخ ِيييبٌىٟ اٌٛؽيييلاد ثّٛعيييت أؽىيييبَ الئؾيييخ طيييٕبك٠ك االٍيييزضّبه ٚالئؾيييخ  ٠عّيييً .02.3

ّعٍِٛيييبد. ٠ٚميييع عٍيييٝ عبرميييٗ االٌزيييياَ االشيييقبص اٌّيييوفض ٌٙيييُ ٚشيييوٚؽ ٚاؽىيييبَ اٌظيييٕلٚق ِٚييينووح اٌ

ثغ١ّيييع اٌّجيييبكا ٚاٌٛاعجيييبد اٌزيييٟ ٔظيييذ ع١ٍٙيييب الئؾيييخ االشيييقبص ٌٙيييُ ثّيييب ـيييٟ مٌيييه ٚاعيييت االِبٔيييٗ رغيييبٖ 

 ِبٌىٟ اٌٛؽلاد، ٚاٌنٞ ٠زؼّٓ اٌعًّ ثّب ٠ؾمك ِظبٌؾُٙ ٚثني اٌؾوص اٌّعمٛي.

 ٠ىْٛ ِل٠و اٌظٕلٚق َِؤٚال  عٓ اٌم١بَ ثب٢ر0ٟ .02.0

 إكاهح اٌظٕلٚق. .02.0.0

 ٌظٕلٚق ثّب ـٟ مٌه اٌقلِبد االكاه٠خ ٌٍظٕلٚق.ع١ٍّبد ا .02.0.2

 ؽوػ ٚؽلاد اٌظٕلٚق. .02.0.3

اٌزأوييل ِييٓ كلييخ شييوٚؽ ٚأؽىييبَ اٌظييٕلٚق ِٚيينووح اٌّعٍِٛييبد ٚإوزّبٌٙييب ٚأٔٙييب وبٍِييخ ٚٚاػييؾخ  .02.0.4

 ٚطؾ١ؾخ ٚؼ١و ِؼٍٍخ. 

٠عييييل ِييييل٠و اٌظييييٕلٚق َِييييؤٚال  عييييٓ اٌزييييياَ أؽىييييبَ الئؾييييخ طييييٕبك٠ك االٍييييزضّبه، ٍييييٛاء أأكٜ َِييييؤ١ٌبرٗ  .02.1

ثشيييىً ِجبشيييو أَ وٍيييؿ ثٙيييب عٙيييخ فبهع١يييخ. ٠ٚعيييل َِيييؤٚال  رغيييبٖ ِيييبٌىٟ اٌٛؽيييلاد عيييٓ فَيييبئو ٚٚاعجبريييٗ 

اٌظييييٕلٚق إٌبعّييييخ ثَييييجت اؽز١بٌييييٗ أٚ اّ٘بٌييييٗ أٚ ٍييييٛء رظييييوـٗ أٚ رمظيييي١وٖ اٌّزعّييييل، ٚال ٠زؾّييييً ِييييل٠و 

اٌظيييٕلٚق َِيييؤ١ٌٚخ أ٠يييخ كعيييبٜٚ أٚ ِطبٌجيييبد ِّٙيييب وبٔيييذ ثبٌَٕيييجخ أل٠يييخ فَيييبهح ٌفوطيييخ أٚ فَيييبهح ـع١ٍيييخ 

٠زىجييييل٘ب اٌَّييييزضّو إال ـييييٟ ؽبٌييييخ اإلّ٘ييييبي أٚ اٌزعييييلٞ أٚ ٍييييٛء اٌزظييييوؾ أٚ اٌزظييييوؾ ؼ١ييييو  أٚ فَييييبهح

 اٌّشوٚ  ِٓ عبٔت ِل٠و اٌظٕلٚق.

٠ّىيييٓ ٌّيييل٠و اٌظيييٕلٚق ثعيييل ِٛاـميييخ ِغٍيييٌ إكاهح اٌظيييٕلٚق رؽ١١يييو أٚ رعيييل٠ً أٚ إعيييبكح رع١ييي١ٓ اٌغٙيييبد  .02.05

االٍيييزضّبه١٠ٓ ٚأِييي١ٓ  اٌّييييٚكح ٌٍقيييلِبد اٌّوفظيييخ. ٠ٚشيييًّ ِييييٚكٚا اٌقلِيييخ كْٚ ؽظيييو اٌَّزشيييبه٠ٓ

 اٌؾفع ٚاٌّل٠و٠ٓ اإلكاه١٠ٓ ِٚواععٟ اٌؾَبثبد ِٚيٚكٞ فلِبد اٌولبثخ اٌشوع١خ.

ريييييبه٠ـ اعيييييلاك ِييييينووح اٌّعٍِٛيييييبد ٘ييييينٖ، الرٛعييييل أٞ أشيييييطخ عّيييييً أٚ ِظيييييبٌؼ أفيييييوٜ ٌّيييييل٠و  ؽزييييٝ .02.00

 اٌظٕلٚق رّضً أ١ّ٘خ عٛ٘و٠خ، أٚ ِٓ اٌّّىٓ أْ رزعبهع ِع أٔشطخ اٌظٕلٚق.

اٌظيييٕلٚق ٚارقيييبم أٞ اعيييواء ريييواٖ ِٕبٍيييجب  ٌزع١ييي١ٓ ِيييل٠و طيييٕلٚق ثيييل٠ً أٚ ارقيييبم اٞ عييييي ِيييل٠و  ١ٌٍٙئيييخ .02.02

 رلث١و افو رواٖ ِٕبٍجب ، ٚمٌه ـٟ ؽبي ٚلٛ  أٞ ِٓ اٌؾبالد ا٢ر١خ0
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 رٛلؿ ِل٠و اٌظٕلٚق عٓ ِّبهٍخ ٔشبؽ اإلكاهح كْٚ إشعبه ا١ٌٙئخ ثنٌه. .02.02.0

ٚ رع١ٍمييييٗ ِييييٓ لجييييً إٌؽييييبء رييييوف١ض ِييييل٠و اٌظييييٕلٚق ـييييٟ ِّبهٍييييخ ٔشييييبؽ اإلكاهح أٚ ٍييييؾجٗ أ .02.02.2

 ا١ٌٙئخ.

 رمل٠ُ ؽٍت أٌٝ ا١ٌٙئخ ِٓ ِل٠و اٌظٕلٚق إلٌؽبء روف١ظٗ ـٟ ِّبهٍخ االكاهح. .02.02.3

ثيييبٌزياَ إٌظيييبَ أٚ ٌٛائؾيييٗ  -ثشيييىً ريييواٖ عٛ٘و٠يييب  –إما هأد ا١ٌٙئيييخ أْ ِيييل٠و اٌظيييٕلٚق ليييل أفيييً  .02.02.4

 اٌزٕف١ن٠خ.

بٌزٗ ِيييع ٚـيييبح ِيييل٠و اٌّؾفظيييخ االٍيييزضّبه٠خ اٌييينٞ ٠يييل٠و أطيييٛي اٌظيييٕلٚق أٚ عغييييٖ أٚ اٍيييزم .02.02.5

 علَ ٚعٛك شقض آفو َِغً ٌلٜ ِل٠و اٌظٕلٚق لبكه عٍٝ إكاهح أطٛي اٌظٕلٚق.

 أٔٙب ماد ا١ّ٘خ عٛ٘و٠خ. -ثٕبءا  عٍٝ أٌٍ ِعمٌٛخ–أٞ ؽبٌخ أفوٜ روٜ ا١ٌٙئخ  .02.02.6

 أُِٓ اٌذفظ .46

 THE NORTHERNاٌؾفييييع اٌقييييبص ثأطييييٛي اٌظييييٕلٚق ٘ييييٛ ٔييييٛهصٓ روٍييييذ اٌَييييعٛك٠خ  أِيييي١ٓ .03.0

TRUST COMPANY OF SAUDI ARABIA 

َ ثييييبٌزوف١ض اٌظييييبكه 02/51/2502٘ييييـ اٌّٛاـييييك 25/05/0433 ثزييييبه٠ـاٌزييييوف١ض ألِيييي١ٓ اٌؾفييييع  رييييُ .03.2

 02063-١26ئخ اٌَٛق اٌّب١ٌخ هلُ عٓ ٘

 05035، ؽو٠يييك اٌٍّيييه ـٙيييل. ص.ة 00اٌّىزيييت اٌوئ١َيييٟ ألِييي١ٓ اٌؾفيييع0 ثيييوط ٔق١يييً، اٌطيييبثك  عٕيييٛاْ .03.3

 +166002030503، اٌٍّّىخ اٌعوث١خ اٌَعٛك٠خ. ٘برؿ 00433اٌو٠بع 

أِيي١ٓ اٌؾفييع َِيييؤٚال  عييٓ اٌزياِبرييٗ ٚـميييب  ألؽىييبَ الئؾييخ طيييٕبك٠ك االٍييزضّبه، ٍييٛاء أأكٜ َِيييؤ١ٌٚبرٗ  ٠عييل .03.4

ثشييييىً ِجبشييييو أَ وٍييييؿ ثٙييييب ؽوـييييب  صبٌضييييب . ٠ٚعييييل أِيييي١ٓ اٌؾفييييع َِييييؤٚال  رغييييبٖ ِييييل٠و اٌظييييٕلٚق ِٚييييبٌىٟ 

وٖ اٌٛؽيييييلاد عيييييٓ فَيييييبئو اٌظيييييٕلٚق إٌبعّيييييخ ثَيييييجت اؽز١بٌيييييٗ أٚ اّ٘بٌيييييٗ أٚ ٍيييييٛء رظيييييوـٗ أٚ رمظييييي١

 اٌّزعّل.

٠عييل أِيي١ٓ اٌؾفييع َِييؤٚال  عييٓ ؽفييع أطييٛي اٌظييٕلٚق ٚؽّب٠زٙييب ٌظييبٌؼ ِييبٌىٟ اٌٛؽييلاد، ٚ٘ييٛ َِييؤٚي  .03.5

 ونٌه عٓ ارقبم ع١ّع االعواءاد االكاه٠خ اٌالىِٗ ـ١ّب ٠زعٍك ثؾفع أطٛي اٌظٕلٚق.

اٌَييٛق  اٌظييٕلٚق اٌؾييك ـييٟ اٍييٕبك فييلِبد اٌؾفييع و١ٍييب  أٚ عيئ١ييب  ألِٕييبء ؽفييع آفييو٠ٓ ٚـمييب  ٌٕظييبَ ٌّييل٠و .03.6

اٌّب١ٌيييخ ـيييٟ ؽيييبي ٍيييّؾذ االرفبل١يييخ اٌّجوِيييٗ ثييي١ٓ ِيييل٠و اٌظيييٕلٚق ٚأِييي١ٓ اٌؾفيييع ثييينٌه. ٚألِييي١ٓ اٌؾفيييع 

اٌؾييك ـييٟ رى١ٍييؿ ؽييوؾ صبٌييش أٚ اوضييو أٚ أٞ ِييٓ ربثع١ييٗ ثبٌعّييً أ١ِٕييب  ٌٍؾفييع ِييٓ اٌجييبؽٓ ٌٍظييٕلٚق عٍييٝ 

 .أْ ٠لـع ارعبة ِٚظبه٠ؿ أٞ ا١ِٓ ؽفع ِٓ اٌجبؽٓ ِٓ ِٛاهكٖ اٌقبطٗ

أِيي١ٓ اٌؾفييع اٌّعيي١ٓ ِييٓ ِييل٠و اٌظييٕلٚق أٚ ارقييبم أٞ رييلث١و رييواٖ ِٕبٍييجب  ـييٟ ؽييبي ٚلييٛ  أٞ عيييي  ١ٌٍٙئييخ .03.3

 ِٓ اٌؾبالد ا٢ر١خ0

 رٛلؿ أ١ِٓ اٌؾفع عٓ ِّبهٍخ ٔشبؽ اٌؾفع كْٚ اشعبه ا١ٌٙئخ ثنٌه. .03.3.0

 إٌؽبء روف١ض أ١ِٓ اٌؾفع ـٟ ِّبهٍخ ٔشبؽ اٌؾفع أٚ ٍؾجٗ أٚ رع١ٍمٗ ِٓ لجً ا١ٌٙئخ. .03.3.2
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 ِٓ أ١ِٓ اٌؾفع إلٌؽبء روف١ظٗ ـٟ ِّبهٍخ ٔشبؽ اٌؾفع. رمل٠ُ ؽٍت إٌٝ ا١ٌٙئخ .03.3.3

ثييييبٌزياَ إٌظييييبَ أٚ ٌٛائؾييييٗ  -ثشييييىً رييييواٖ عٛ٘و٠ييييب  –إما هأد ا١ٌٙئييييخ أْ اِيييي١ٓ اٌؾفييييع لييييل أفييييً  .03.3.4

 اٌزٕف١ن٠خ.

 أٔٙب ماد ا١ّ٘خ عٛ٘و٠خ. -ثٕبءا  عٍٝ أٌٍ ِعمٌٛخ–أٞ ؽبٌخ أفوٜ روٜ ا١ٌٙئخ  .03.3.5

ٓ لجٍييييٗ ثّٛعييييت إشييييعبه وزييييبثٟ إما هأٜ ثشييييىً ٠غييييٛى ٌّييييل٠و اٌظييييٕلٚق عيييييي أِيييي١ٓ اٌؾفييييع اٌّعيييي١ٓ ِيييي .03.0

ِعمييييٛي أْ عيييييي أِيييي١ٓ اٌؾفييييع ـييييٟ ِظييييٍؾخ ؽٍّييييخ اٌٛؽييييلاد، ٚعٍييييٝ ِييييل٠و اٌظييييٕلٚق إشييييعبه ا١ٌٙئييييخ 

 ِٚبٌىٟ اٌٛؽلاد ثنٌه ـٛها  ٚثشىً وزبثٟ.

 اٌّذبست اٌمبٔىٍٔ .47

 شووبحثٟ وٟ إؾ اٌجَبَ ٚاٌمبٟٔٛٔ ٌٍظٕلٚق ٘ٛ  اٌّؾبٍت .04.0

شبه  األ١ِو ِؾّل ثٓ عجلاٌعي٠ي )اٌزؾ١ٍٗ(، ؽٟ ا١ٌٍَّب١ٔٗ، مب0ٟٔٛٔ اٌّىزت اٌوئ١َٟ ٌٍّؾبٍت اٌ عٕٛاْ .04.2

+ ِٛلع إٌىزوٟٚٔ 16602565444+ ـبوٌ 16602565333اٌو٠بع، اٌٍّّىخ اٌعوث١خ اٌَعٛك٠خ. ٘برؿ 

www.pkf.com 

اٌّؾبٍيييت اٌميييبٟٔٛٔ ثّواععيييخ اٌج١بٔيييبد اٌّب١ٌيييخ ٌٍظيييٕلٚق ٚإطيييلاه اٌميييٛائُ اٌّب١ٌيييخ األ١ٌٚيييخ ٚاٌَييي٠ٕٛخ  ٠ميييَٛ .04.3

اٌقبطيييخ ثبٌظيييٕلٚق. ٠ٚغيييت أْ ٠ىيييْٛ اٌّؾبٍيييت اٌميييبٟٔٛٔ ِوفظيييب  ٌيييٗ َِٚيييزمال  عيييٓ ِيييل٠و اٌظيييٕلٚق 

 ٚـمب  ٌّع١به االٍزمال١ٌخ اٌّؾلك ـٟ ٔظبَ اٌّؾبٍج١ٓ اٌمب١١ٔٛٔٓ.

 ِؼٍىِبد أخزي .48

ٌّيييييبٌىٟ اٌٛؽيييييلاد االؽيييييال  عٍيييييٝ ا١ٌَبٍيييييبد ٚاإلعيييييواءاد اٌّعزّيييييلح  ـيييييٟ ِعبٌغيييييخ رؼيييييبهة  ٠ّىيييييٓ .05.0

 ْٚ ِمبثً.اٌّظبٌؼ عٕل اٌطٍت ٚك

ال٠ٛعيييل أ٠يييخ عّيييٛالد فبطيييٗ ٚـيييٟ ؽيييبي إثيييواَ اٞ رور١جيييبد ِيييٓ ٘ييينا إٌيييٛ  ٍييي١زُ االـظيييبػ عٕٙيييب ِيييٓ  .05.2

فيييالي اٌزميييبه٠و اٌَييي٠ٕٛخ ٌٍظيييٕلٚق. عٍّيييب  ثيييأْ ِيييل٠و اٌظيييٕلٚق ٍييي١مَٛ ثزميييل٠ُ ِظيييٍؾخ اٌظيييٕلٚق عٍيييٝ 

 .ِظٍؾزٗ اٌقبطخ ـٟ ع١ّع رعبِالد اٌظٕلٚق ِع ِيٚكٞ اٌقلِٗ

 خ0ِعٍِٛبد اٌيوبح ٚاٌؼو٠ج .05.3

ٍٝ اٌَّزضّو أْ ٠عٍُ أْ ِل٠و اٌظٕلٚق ٌٓ ٠مَٛ ثبؽزَبة ىوبح اٌظٕلٚق أٚ إفواعٙب، ٚـٟ ؽبي رُ ع .05.3.0

رؽ١١و األٔظّخ ٚاٌزشو٠عبد اٌقبطخ ثيوبح طٕبك٠ك االٍزضّبه ١ٍزُ إثالغ اٌَّزضّو٠ٓ لجً رطج١ك ٘نٖ 

 اٌزؽ١١واد.

 ٙب.٠قؼع اٌظٕلٚق ٌالٔظّخ اٌؼو٠ج١خ اٌّطجمخ ـٟ وً ٍٛق ِب١ٌخ ٠َزضّو ث .05.3.2

ع١ّع اٌوٍَٛ ٚاٌّظبه٠ؿ اٌّنوٛهح ـٟ ٘نٖ اٌشوٚؽ ٚاألؽىبَ ٚ/أٚ أ٠خ َِزٕلاد ماد طٍخ الرشًّ  .05.3.3

 .ػو٠جخ اٌم١ّخ اٌّؼبـخ ِبٌُ ٠زُ إٌض عٍٝ فالؾ مٌه

ـٟ ؽبي ِب إما وبٔذ ػو٠جخ اٌم١ّخ اٌّؼبـخ ِفوٚػخ أٚ لل ٠زُ ـوػٙب عٍٝ أٞ فلِخ ٠زُ ري٠ٚل  .05.3.4

ّيٚك اٌقلِخ )ثبإلػبـخ إٌٝ أ٠خ هٍَٛ أٚ ِظبه٠ؿ أفوٜ( اٌظٕلٚق ثٙب، ـئْ اٌظٕلٚق ١ٍلـع ٌ
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ِغّٛعب  َِب٠ٚب  ٌٍم١ّخ اٌَّغٍخ ٌٙنٖ اٌؼو٠جخ عٍٝ ـبرٛهح ػو٠جخ اٌم١ّخ اٌّؼبـخ اٌقبطخ ثبٌقلِخ 

 .اٌّع١ٕخ

ـٟ ؽبي ِب إما وبٔذ ػو٠جخ اٌم١ّخ اٌّؼبـخ ِفوٚػخ أٚ لل ٠زُ ـوػٙب عٍٝ أٞ فلِخ ِملِخ ِٓ لجً  .05.3.5

١ً ١ٍلـع ٌٍظٕلٚق )ثبإلػبـخ إٌٝ أ٠خ هٍَٛ أٚ ِظبه٠ؿ أفوٜ( ِغّٛعب  ـئْ اٌعّ اٌظٕلٚق،

 .َِب٠ٚب  ٌم١ّخ ٘نٖ اٌؼو٠جخ

 0اعزّب  ِبٌىٟ اٌٛؽلاد  .05.4

 ٠ؾك ٌّل٠و اٌظٕلٚق اٌلعٛح ٌعمل اعزّب  ٌّبٌىٟ اٌٛؽلاد ثّجبكهح ِٕٗ. .05.4.0

وزبثٟ ِٓ  ا٠بَ ِٓ رٍَُ ؽٍت ٠05مَٛ ِل٠و اٌظٕلٚق ثبٌلعٛح ٌعمل اعزّب  ِبٌىٟ اٌٛؽلاد فالي  .05.4.2

 أ١ِٓ اٌؾفع.

أ٠بَ ِٓ رٍَُ ؽٍت وزبثٟ ِٓ  ٠05مَٛ ِل٠و اٌظٕلٚق ثبٌلعٛح ٌعمل اعزّب  ِبٌىٟ اٌٛؽلاد فالي  .05.4.3

% عٍٝ االلً ِٓ ل١ّخ 25ِبٌه أٚ اوضو ِٓ ِبٌىٟ اٌٛؽلاد اٌن٠ٓ ٠ٍّىْٛ ِغزّع١ٓ أٚ ِٕفوك٠ٓ 

 ٚؽلاد اٌظٕلٚق.

ـٟ اٌّٛلع االٌىزوٟٚٔ ٌّل٠و اٌظٕلٚق رىْٛ اٌلعٛح ٌعمل اعزّب  ِبٌىٟ اٌٛؽلاد ثئعالْ مٌه  .05.4.4

ٚاٌّٛلع االٌىزوٟٚٔ ٌٍَٛق اٌّب١ٌخ )رلاٚي(، ٚثئهٍبي إشعبه وزبثٟ إٌٝ ع١ّع ِبٌىٟ اٌٛؽلاد ٚأ١ِٓ 

٠ِٛب  لجً ربه٠ـ االعزّب  عٍٝ أْ ٠زُ رٛػ١ؼ ربه٠ـ  20ا٠بَ ٚالري٠ل عٓ  05اٌؾفع ثّلح الرمً عٓ 

ـٟ وً ِٓ االشعبه ٚاالعالْ، ٚإهٍبي َٔقخ ِٓ  االعزّب  ِٚىبٔٗ ٚٚلزٗ ٚاٌمواهاد اٌّمزوؽخ

 االشعبه إٌٝ ا١ٌٙئخ.

ال٠ىْٛ اعزّب  ِبٌىٟ اٌٛؽلاد طؾ١ؾب  إال اما ؽؼوٖ علك ِٓ ِبٌىٟ اٌٛؽلاد ٠ٍّىْٛ ِغزّع١ٓ  .05.4.5

 % عٍٝ االلً ِٓ ل١ّخ ٚؽلاد اٌظٕلٚق.25

ٍْ ثئعالْ مٌ .05.4.6 ه ـٟ ِٛلعٗ إما ٌُ ٠َُزٛؾ إٌظبة ـ١غت عٍٝ ِل٠و اٌظٕلٚق اٌلعٛح ألعزّب  صب

اإلٌىزوٟٚٔ ٚاٌّٛلع اإلٌىزوٟٚٔ ٌٍَٛق اٌّب١ٌخ )رلاٚي( ٚثئهٍبي إشعبه وزبثٟ إٌٝ ع١ّع ِبٌىٟ 

أ٠بَ. ٠ُٚعل اإلعزّب  اٌضبٟٔ  5اٌٛؽلاد ٚأ١ِٓ اٌؾفع لجً ِٛعل اإلعزّب  اٌضبٟٔ ثّلح ال رمً عٓ 

 طؾ١ؾب  أ٠ب  وبٔذ َٔجخ ٍِى١خ اٌٛؽلاد اٌّّضٍخ ـٟ اإلعزّب .

 ٌه ٚؽلاد رع١١ٓ ٚو١ً ٌٗ ٌزّض١ٍٗ ـٟ اعزّب  ِبٌىٟ اٌٛؽلاد٠غٛى ٌىً ِب .05.4.3

٠غٛى ٌىً ِبٌه ٚؽلاد اإلكالء ثظٛد ٚاؽل ـٟ اعزّب  ِبٌىٟ اٌٛؽلاد عٓ وً ٚؽلح ٠ّزٍىٙب ٚلذ  .05.4.0

 اإلعزّب 

٠غٛى عمل اعزّبعبد ِبٌىٟ اٌٛؽلاد ٚاالشزوان ـٟ ِلاٚالرٙب ٚاٌزظ٠ٛذ عٍٝ لواهارٙب ثٛاٍطخ  .05.4.1

 ـمب  ٌٍؼٛاثؾ اٌزٟ رؼعٙب ا١ٌٙئخٍٚبئً اٌزم١ٕخ اٌؾل٠ضخ ٚ

 اٌظٕلٚق0 إٔٙبء .05.5

٠ؾييك ٌّيييل٠و اٌظييٕلٚق إٔٙيييبء اٌظييٕلٚق ثعيييل إشييعبه ا١ٌٙئيييخ ِٚييبٌىٟ اٌٛؽيييلاد وزبث١ييب  ثوؼجزيييٗ ـيييٟ  .05.5.0

 ٠ِٛب  ِٓ اٌزبه٠ـ اٌّيِع أٙبء اٌظٕلٚق ـ١ٗ. 20مٌه لجً ِلح الرمً عٓ 
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ـ١غيييت عٍيييٝ ِيييل٠و ِال٠ييي١ٓ لاير ٍيييعٛكٞ،  05إما ويييبْ طيييبـٟ ل١ّيييخ اطيييٛي اٌظيييٕلٚق ٠ميييً عيييٓ  .05.5.2

أشيييٙو ِيييٓ ريييبه٠ـ االشيييعبه ـيييٟ ؽيييبي  6اٌظيييٕلٚق إشيييعبه ا١ٌٙئيييخ ـيييٛها  ٚإٔٙيييبء اٌظيييٕلٚق ثعيييل 

 ِال١٠ٓ لاير ٍعٛكٞ. 05اٍزّو طبـٟ ل١ّخ اطٛي اٌظٕلٚق ألً ِٓ 

٠جييييلأ ِييييل٠و اٌظييييٕلٚق ثييييئعواءاد رظييييف١خ اٌظييييٕلٚق ـييييٛه أزٙبئييييخ ٚمٌييييه  ثزظييييف١خ ِؾفظييييخ  .05.5.3

ظيييييُ اٌزياِيييييبد اٌظيييييٕلٚق ٚهٍيييييَٛ اإلكاهح اٌظيييييٕلٚق ٚرٛى٠يييييع ؽظييييي١ٍخ اٌزظيييييف١خ )ثعيييييل ف

ٚاٌّظيييييبه٠ؿ األفيييييوٜ ماد اٌعالليييييخ( عٍيييييٝ اٌَّيييييزضّو٠ٓ عٍيييييٝ أٍيييييبً َٔيييييجٟ ؽَيييييت عيييييلك 

 اٌٛؽلاد االٍزضّبه٠خ اٌزٟ ٠ٍّىٙب وً َِزضّو

٠ميييَٛ ِيييل٠و اٌظيييٕلٚق ثيييبالعالْ ـيييٟ ِٛلعيييٗ االٌىزوٚٔيييٟ ٚاٌّٛليييع االٌىزوٚٔيييٟ ٌٍَيييٛق اٌّب١ٌيييخ  .05.5.4

 .عٓ أزٙبء ِلح اٌظٕلٚق ِٚلح رظف١زٗ

اٌؾظيييٛي عٍيييٝ َٔيييقخ ِيييٓ ١ٍبٍيييخ ِيييل٠و اٌظيييٕلٚق ٚإعواءاريييٗ اٌّعزّيييلح  ـيييٟ ِعبٌغيييخ اٌشيييىبٜٚ  ٠ّىيييٓ .05.6

عٕيييل اٌطٍيييت كْٚ ِمبثيييً ٚمٌيييه ِيييٓ فيييالي أؽيييل ِواويييي اٌشيييووخ.  ٚـيييٟ ؽبٌيييخ رعييينه اٌٛطيييٛي إٌيييٝ رَييي٠ٛخ 

-( ٠ييَٛ عّييً، ٠ؾييك ٌٍّشييزون إ٠ييلا  شييىٛاٖ ٌييلٜ ١٘ئييخ اٌَييٛق اٌّب١ٌييخ 35ٌٍشييىٜٛ أٚ ٌييُ ٠ييزُ اٌييوك فييالي )

إكاهح شييييىبٜٚ اٌَّييييزضّو٠ٓ، وّييييب ٠ؾييييك ٌٍّشييييزون إ٠ييييلا  اٌشييييىٜٛ ٌييييلٜ ٌغٕييييخ اٌفظييييً ـييييٟ ِٕبىعييييبد 

( ٠ييييَٛ رميييي٠ّٟٛ ِييييٓ رييييبه٠ـ إ٠ييييلا  اٌشييييىٜٛ ٌييييلٜ ا١ٌٙئييييخ، إال إما 15األٚهاق اٌّب١ٌييييخ ثعييييل ِؼييييٟ ِييييلح )

 .افطود ا١ٌٙئخ ِملَ اٌشىٜٛ ثغٛاى إ٠لاعٙب ٌلٜ اٌٍغٕخ لجً أمؼبء اٌّلح

أٚ عيييٓ االٍيييزضّبه ـيييٟ اٌظيييٕلٚق إٌيييٝ ٌغٕيييخ اٌفظيييً ـيييٟ ِٕبىعيييبد األٚهاق أٞ فيييالؾ ٔبشيييٟء ِيييٓ  ٠ؾيييبي .05.3

اٌّب١ٌييييخ. ٚرعزجييييو اٌٍؽييييخ اٌعوث١ييييخ ٘ييييٟ اٌٍؽييييخ اٌّعزّييييلح وأٍييييبً ٌزفَيييي١و اٌشييييوٚؽ ٚ األؽىييييبَ ِٚيييينووح 

 اٌّعٍِٛبد ٍِٚقض اٌّعٍِٛبد اٌوئ١َ١خ.

ٌّعٍِٛييييبد، اٌَّييييزٕلاد اٌّزبؽييييٗ ٌّييييبٌىٟ اٌٛؽييييلاد رشييييًّ شييييوٚؽ ٚاؽىييييبَ اٌظييييٕلٚق، ِٚيييينووح ا لبئّييييخ .05.0

ٍِٚقيييييض اٌّعٍِٛيييييبد اٌوئ١َييييي١خ، ٚٚرميييييبه٠و اٌظيييييٕلٚق ٚلٛائّيييييٗ اٌّب١ٌيييييخ، ٚاٌميييييٛائُ اٌّب١ٌيييييخ ٌّيييييل٠و 

 اٌظٕلٚق.

اٌظيييٕلٚق ٍِّٛويييخ ثشيييىً عّيييبعٟ ٌّيييبٌىٟ اٌٛؽيييلاد ٍِى١يييخ ِشيييبعخ، ٚال٠غيييٛى اْ ٠ىيييْٛ ٌّيييل٠و  أطيييٛي .05.1

أٚ ِميييلَ اٌّشيييٛهح اٌظيييٕلٚق أٚ ِيييل٠و اٌظيييٕلٚق ِيييٓ اٌجيييبؽٓ أٚ أِييي١ٓ اٌؾفيييع أٚ أِييي١ٓ اٌؾفيييع ِيييٓ اٌجيييبؽٓ 

أٚ اٌّيييٛى  أٞ ِظيييٍؾخ ـيييٟ أطيييٛي اٌظيييٕلٚق أٚ ِطبٌجيييخ ـ١ّيييب ٠زعٍيييك ثزٍيييه االطيييٛي، إال إما ويييبْ ِيييل٠و 

اٌظيييٕلٚق أٚ ِيييل٠و اٌظيييٕلٚق ِيييٓ اٌجيييبؽٓ أٚ أِييي١ٓ اٌؾفيييع أٚ أِييي١ٓ اٌؾفيييع ِيييٓ اٌجيييبؽٓ أٚ ِميييلَ اٌّشيييٛهح 

ؽب  ثٙيييينٖ اٌّطبٌجييييبد أٚ اٌّييييٛى  ِبٌىييييب  ٌٛؽييييلاد اٌظييييٕلٚق ، ٚمٌييييه ـييييٟ ؽييييلٚك ٍِى١زييييٗ، أٚ وييييبْ َِييييّٛ

ثّٛعييييت أؽىييييبَ الئؾييييخ طييييٕبك٠ك االٍييييزضّبه، ٚأُـِظييييؼ عٕٙييييب ـييييٟ شييييوٚؽ ٚأؽىييييبَ اٌظييييٕلٚق أٚ ِيييينووح 

 اٌّعٍِٛبد.

ٚأِييي١ٓ اٌؾفيييع ٔيييٛهصٓ روٍيييذ اٌَيييعٛك٠خ،  ،شيييووبحرع١ييي١ٓ اٌّؾبٍيييت اٌميييبٟٔٛٔ ثيييٟ ويييٟ إؾ اٌجَيييبَ ٚ ريييُ .05.05

عىٌ االصيييو ٍٚييي١ٕ .2500َ فيييالي اٌوثيييع االٚي ِيييٓ عيييبَهٍيييَٛ اٌّؤشيييو اإلٍزوشيييبكٞ ٌٍظيييٕلٚق ى٠يييبكح ٚ

 .2500َثلا٠خ  ِٓ اٌعبَ  (5.5اٌزىب١ٌؿ اٌفع١ٍٗ اٌٛاهكح ـٟ اٌجٕل ) عٍٝ واٌزؽ١١ ااٌّبٌٟ ٌٙن

شيييٙوا  ِززب١ٌيييخ ِيييٓ االشيييزواوبد إٍيييزوعب  ٠02ّىيييٓ ٌّشيييزووٟ ثؤيييبِظ االشيييزوان إٌّيييزظُ اٌييين٠ٓ اوٍّيييٛا  .05.00

ل فظيييُ ع١ّيييع اٌزىيييب١ٌؿ اٌزيييٟ % ِيييٓ طيييبـٟ هٍيييَٛ اإلكاهح اٌَّيييزؾمخ ٌّيييل٠و اٌظيييٕلٚق )ثعييي55ِب٠عيييبكي 

ريييلـع ِيييٓ هٍيييَٛ االكاهٖ( عٍيييٝ اٌٛؽيييلاد اٌزيييٟ اشيييزووٛا ثٙيييب عجيييو اٌجؤيييبِظ، ٚمٌيييه عيييٓ ؽو٠يييك ٚؽيييلاد 

 إػبـ١خ عل٠لح ٠ظله٘ب ِل٠و اٌظٕلٚق ِٓ ؽَبثخ ٌىً ِشزون ِمبثً ِجٍػ االٍزوعب  اٌَّزؾك ٌٗ
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ؽميييٛق اٌزظييي٠ٛذ إٌّّٛؽيييخ ٠ٛاـيييك ِغٍيييٌ إكاهح اٌظيييٕلٚق عٍيييٝ ا١ٌَبٍيييبد اٌعبِيييخ اٌّزعٍميييخ ثّّبهٍيييخ  .05.02

٠ٚميييوه ِيييل٠و اٌظيييٕلٚق ِّبهٍيييخ أٚ ٌٍظيييٕلٚق ثّٛعيييت األٚهاق اٌّب١ٌيييخ اٌزيييٟ رشيييىً عييييءا  ِيييٓ أطيييٌٛٗ. 

عيييلَ ِّبهٍيييخ أٞ ؽميييٛق رظييي٠ٛذ ٚـميييب ٌّيييب رمزؼييي١ٗ ا١ٌَبٍيييخ اٌّىزٛثيييخ اٌّعزّيييلح ِيييٓ لجيييً ِغٍيييٌ إكاهح 

 اٌظٕلٚق ٚثّب ٠ؾمك ِظبٌؼ ِبٌىٟ اٌٛؽلاد.
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 ٍِخص اٌّؼٍىِبد اٌزئُسُخ

 طٕلٚق اٍزضّبهٞ ِفزٛػ ٠َزضّو ـٟ ٍٛق األٍُٙ اٌَعٛك٠خ - اٌَعٛك٠ٗ ٌالٍُٙ اٌغي٠وٖ طٕلٚق أسُ صٕذوق االسزثّبر

عٍٝ هأً اٌّبي ٠فٛق ِعلي اٌٙلؾ األٍبٍٟ ٌٍظٕلٚق ٘ٛ رٛـ١و اٌفوطخ ٌٍَّزضّو٠ٓ ٌالٍزضّبه ـٟ ٍٛق األٍُٙ اٌَعٛك٠خ ٚرؾم١ك ّٔٛ  االسزثّبرَخ ٌٍصٕذوق األهذاف

 .ّٔٛ ِؤشو اً أل ثٟ ٌألٍُٙ اٌَعٛك٠خ اٌّزٛاـمخ ِع اٌشو٠عخ اٌنٞ رُ افز١بهٖ وّؤشو اٍزوشبكٞ ٌٍظٕلٚق

 سُبسبد اسزثّبر اٌصٕذوق

، .ٛك٠خ٠َزضّو اٌظٕلٚق ـٟ ِؾفظخ ِزٕٛعخ ِٓ أٍُٙ اٌشووبد اٌّزٛاـمخ ِع اٌّعب١٠و اٌشوع١خ ٌٍظٕلٚق ٚاٌّلهعخ ـٟ ٍٛق األٍُٙ اٌَع

٠ؾييك ٌٍظييٕلٚق رؾل٠ييل إٌَييجخ اٌى١ٍييخ ٌالٍييزضّبه ـييٟ األٍييُٙ اٌَييعٛك٠خ اٌّزٛاـمييخ ِييع اٌؼييٛاثؾ اٌشييوع١خ ِييٓ اإلعّييبٌٟ اٌىٍييٟ ألطييٛي ٚ

 االٍيزضّبه مٌيه ، ٠ٚشيًّاٌظٕلٚق، ؽَت إٌظوح اٌعبِخ ٌٍظوٚؾ ا١ٔ٢خ ٌٍَٛق ٚثؾ١ش ال ٠زعبهع مٌه ِع الئؾخ اٌظٕبك٠ك االٍزضّبه٠خ

ٍيٛق االٍيُٙ اٌَيعٛك٠خ اٌوئ١َي١خ ٚاٌّٛاى٠يخ، األ١ٌٚيخ ٠زعبِيً اٌظيٕلٚق ـيٟ ٚ اال٠ٌٛٚيخ. ٚؽميٛق( اٌو٠ذ) اٌّزلاٌٚخ به٠خاٌعم اٌظٕبك٠ك ـٟ

 .ٚاٌضب٠ٛٔخ

 

 

 

 

 

اٌّخررررررربطز اٌّزرجطرررررررخ ثبالسرررررررزثّبراد فرررررررٍ 

 اٌصٕذوق

 عٍيييٝ ٠ىيييْٛ ْأ اٌَّيييزضّو ٚعٍيييٝ األٍيييُٙ، أٍيييٛاق ـيييٟ ٌالٍيييزضّبه اٌّظيييبؽجخ اٌّقيييبؽو ِيييٓ ٌعيييلك عوػيييخ اٌظيييٕلٚق أطيييٛي ٍيييزىْٛ

 إٍييييزوار١غ١خ ثييييأْ رأو١ييييل أٞ إعطييييبء ٠ّىييييٓ ٚال ٚلييييذ، أٞ ـييييٟ ٚرورفييييع رييييٕقفغ أْ ٠ّىييييٓ االٍييييزضّبه٠خ اٌٛؽييييلاد ل١ّييييخ ثييييأْ عٍييييُ

 . رؾم١مٙب ١ٍزُ االٍزضّبه٠خ األ٘لاؾ ثأْ أٚ ثٕغبػ ٍزٕفن االٍزضّبه٠خ اٌظٕلٚق

. اٌَّيييزمجً ـيييٟ اٌظيييٕلٚق أكاء ع١ٍيييٗ ٍييي١ىْٛ ِيييب عٍيييٝ ٠يييلالْ ال االٍزوشيييبكٞ ٌٍّؤشيييو اٌَيييبثك ٚاألكاء ٌٍظيييٕلٚق اٌَيييبثك األكاء إْ

 ظيييوٚؾ ٌزؽ١يييو رجعيييب كٚه٠يييخ ثظيييٛهح اٌظيييٕلٚق ٚؽيييلح ٍيييعو ٠زؽ١يييو ٍٚيييٛؾ اٌظيييٕلٚق، أكاء عٍيييٝ ريييؤصو عٛاِيييً عيييلح ٕ٘يييبن أْ وّيييب

 أفوٜ ؽج١ع١خ وٛاهس أٚ أ١ِٕخ، أٚ ِب١ٌخ، ١ٍب١ٍخ، الزظبك٠خ، رطٛهاد أٞ ثفعً أٚ إٌمل٠خ ٚا١ٌَبٍخ اٌَٛق

 ١َ١خ اٌّؾزٍّٗاٌّقبؽو اٌوئ

 األٍُٙ ٍٛق ِقبؽو   

 االلزظبك٠خ اٌّقبؽو 

 اٌزوو١ي ِقبؽو 

 اٌّظلهح اٌشووخ ِقبؽو 

 اٌفبئلح أٍعبه ِقبؽو 

 اٌظؽ١وح اٌشووبد ِقبؽو 

 االٍزضّبه روو١ي ِقبؽو 

 االئزّبْ ِقبؽو 

 إكاه٠خ ِقبؽو 

 رم١ٕخ ِقبؽو 

 

 اٌشوع١خ اٌّقبؽو  

 إٌظب١ِخ اٌّقبؽو  

 ا١ٌٌَٛخ ِقبؽو 

 ِقبؽو ػو٠ج١خ 

 اٌّظبٌؼ رؼبهة بؽوِق 

 اٌمب١ٔٛٔخ اٌقالـبد ِقبؽو 

 اٌوئ١١َ١ٓ اٌّٛظف١ٓ ـملاْ ِقبؽو 

 اٌظٕلٚق ألطٛي رم١١ُ اطلاه رعنه ِقبؽو 

 االئزّبٟٔ اٌزظ١ٕؿ ففغ ِقبؽو 

 ألكٚاد اٌلافٍٟ اٌزظ١ٕؿ عٍٝ االعزّبك ِقبؽو 

 اٌضبثذ اٌلفً

 

 

 

األداء السنوي %

العائد الكلي للصندوق مقارنة بالمؤشر اإلرشادي في كل سنة مالية ألخر عشر سنوات

الفترة 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

الصندوق 4.53% 10.91% 35.10% 18.47% -6.25% 5.12% -0.78% 11.72% 13.68% 11.61%

 مؤشر إس اند بي لألسهم 

السعودية المتوافقة مع الشريعة
-1.69% 7.82% 23.26% -7.86% -17.70% 6.16% 0.40% 7.45% 8.49% 8.60%

الفترة
منذ إنشاء 

الصندوق
سنة ثالث سنوات خمس سنوات عشر سنوات

الصندوق 365.05% 11.61% 41.75% 47.84% 157.20%

 مؤشر إس اند بي لألسهم 

السعودية المتوافقة مع الشريعة
8.60% 26.60% 34.93% 33.68%
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 رسىَ اٌصٕذوق

 جٍػ االشزوان، ٚرقظُ ِٕٗ لجً شواء اٌٛؽلاد% رقظُ ِٓ إعّبٌٟ 2ٌِؽب٠خ  رسىَ االشززان

 % ٠ٍٕٛب  ِٓ طبـٟ ل١ّخ األطٛي رؾَت عٍٝ أٍبً ٠ِٟٛ عٕل وً رم0.5ُ٠ٛ رسىَ إدارح اٌصٕذوق

 ٍٕٛٞ هثعٚرلـع عٍٝ أٍبً  ب  رؾَت ١ِٛ٠كٚاله أِو٠ىٟ ٌىً ع١ٍّخ  05ثبالػبـخ إٌٝ  ل١ّخ األطٛي إعّبٌِٟٓ  % ٠ٍٕٛب  5.54 رسىَ اٌذفظ

 لاير ٍعٛكٞ ٠ٍٕٛب   06,555لاير ٍعٛكٞ ٠ٍٕٛب  ِىبـأح ٌىً عؼٛ َِزمً، ثؾل الظٝ  0,555 رح اٌصٕذوق*ِجٍس إدا

 لاير ٍعٛكٞ ٠ٍٕٛب  ثؾل ألظٝ. 55,555 أرؼبة اٌّذبست اٌمبٔىٍٔ*

 لاير ٍعٛكٞ ٠ٍٕٛب  ثؾل ألظٝ. 55,555 رسىَ اٌّؤشز االسززشبدٌ*

 ١ٙئخ اٌَٛق اٌّب١ٌخلاير ٍعٛكٞ ٠ٍٕٛب  رلـع ٌ 3,555 رسىَ رلبثُخ*

 لاير ٍعٛكٞ ٠ٍٕٛب   05,555 اٌشزػُخ* رسىَ اٌخذِبد

 لاير ٍعٛكٞ ٠ٍٕٛب   5,555 ِىلغ رذاوي*

 ضزَجخ اٌمُّه اٌّضبفه

ـيييئْ اٌظيييٕلٚق ٍييي١لـع ٌّييييٚك اٌقلِيييخ ٚـيييٟ ؽيييبي ـوػيييٙب عٍيييٝ أٞ فلِيييخ ٠يييزُ ري٠ٚيييل اٌظيييٕلٚق ثٙيييب،  ػيييو٠جخ اٌم١ّيييخ اٌّؼيييبـخ ليييل ٠يييزُ ـيييوع

هٍييييَٛ أٚ ِظييييبه٠ؿ أفييييوٜ( ِغّٛعييييب  َِييييب٠ٚب  ٌٍم١ّييييخ اٌَّييييغٍخ ٌٙيييينٖ اٌؼييييو٠جخ عٍييييٝ ـييييبرٛهح ػييييو٠جخ اٌم١ّييييخ اٌّؼييييبـخ )ثبإلػييييبـخ إٌييييٝ أ٠ييييخ 

 اٌقبطخ ثبٌقلِخ اٌّع١ٕخ.

ـٟ ؽبي ِيب إما وبٔيذ ػيو٠جخ اٌم١ّيخ اٌّؼيبـخ ِفوٚػيخ أٚ ليل ٠يزُ ـوػيٙب عٍيٝ أٞ فلِيخ ِملِيخ ِيٓ لجيً اٌظيٕلٚق، ـيئْ اٌع١ّيً ٍي١لـع ٌٍظيٕلٚق ٚ

 ٝ أ٠خ هٍَٛ أٚ ِظبه٠ؿ أفوٜ( ِغّٛعب  َِب٠ٚب  ٌم١ّخ ٘نٖ اٌؼو٠جخ.)ثبإلػبـخ إٌ

 

 ِذَز اٌصٕذوق

 
 +166 00 2256555٘برؿ 

 +166 00 2256560ـبوٌ 

 اٌٍّّىخ اٌعوث١خ اٌَعٛك٠خ

 00455اٌو٠بع  25430ص. ة. 

 اٌوؽّب١ٔخ -ؽو٠ك اٌٍّه ـٙل 

iracapital.com.sawww.aljaz 

 أُِٓ اٌذفظ

 ٔٛهصٓ روٍذ اٌَعٛك٠خ

THE NORTHERN TRUST COMPANY OF SAUDI 

ARABIA 

 +166 00 203 0503٘برؿ 

 ، 00ثوط ٔق١ً، اٌطبثك 

  05035ؽو٠ك اٌٍّه ـٙل ص.ة 

 ، اٌٍّّىخ اٌعوث١خ اٌَعٛك٠خاٌو٠بع

st.comwww.northerntru 

 

ِٚينووح اٌّعٍِٛيبد ٠وعٝ االؽال  عٍيٝ ٔشيوح اٌشيوٚؽ ٚاألؽىيبَ  اٌظٕلٚقٌٍؾظٛي عٍٝ ِعٍِٛبد إػبـ١خ ؽٛي 

 أٚ عجو اٌّٛلع االٌىزوٟٚٔ ٌّل٠و اٌظٕلٚق عٕل ى٠بهح إؽلٜ ِواوي اٌغي٠وح وبث١زبي

 

http://www.aljaziracapital.com.sa/
http://www.aljaziracapital.com.sa/
http://www.northerntrust.com/
http://www.northerntrust.com/

