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 الششوغ و الاحيام

 صندوم يظب للمسابدة  

KASB Murabaha Fund  

 مكتوح متواقو مؼ الظوابؽ الشسغية(غام )صندوم إطتثمازي 

 مديس الصندوم 

 

 

   غلمممن  ممممف متواقمممو ممممؼ ايػمممايزة الشمممسغية ايلممماش  ممممي نبمممة كيبمممة السنابمممة الشمممسغية  شمممسية يظمممب  للمسابدمممة صمممندوم يظمممبتمممع اغتمممما

 ايالية.

  ًاقممة ةاطممػة ل بدممة صمممنا يو  للمسابدممةإن شممسوغ و خٍممام صممندوم يظمممب والممري تممديسك شمممسية يظممب اياليممة وايظممتنداا عةمممسح 

ًاملمممة ووا ممم ة و ممم يدة إلاطمممتثماز الصممما ز  غمممي مللمممع كيبمممة الظممموم ايا ليمممة امممك ايملٌمممة الػسديمممة الظمممػو يةت وتتظممممي مػلومممماا 

 ة غي صندوم إلاطتثمازتوتٍون مددثة ومػدلة.ومددثة وؾزة مظلل

  يلب غلمن ايظمتثمس ي ايدتملمزن نمسار  شمسوغ و خٍمام الصمندوم ممؼ ممريس  ايػلومماا وايظمتنداا عةمسح لصمندوم إلاطمتثماز نبمة

 مازي يتػلو باإلطتثماز اك الصندوم مي غدمف.اتخاذ  ي نساز اطتث

  لهممد نمق/نمنمما بهممسار  الشممسوغ وعخٍممام واي خممو اوقاصممة بالصممندوم وقملممع ممما هممار  امما وايواقهممة غل امما وتممع او صممُو غلممن   ممقة

 مناا والتونيؼ غل اا.

 تممممق مواقهمممة كيبمممة الظممموم اياليمممة امممك ايملٌمممة الػسديمممة الظممممػو ية غلمممن ت طممم ع كمممرا الصمممندوم 
 
 غامممما

 
 20بتمممماز   وػمممسح وخداتمممف ػسخممما

 م20/10/2008ايواقو كم 10/1429/
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 كائمت املصؼلحاث:

 اك  زداح البةمامجت و ديسك  "صىذوق اسدثماسي":
 
بسمامج اطتثمازي مشتةى يادف إلن إتاخة الكسصة للمشتةيزن قيف بايشازية هماغيا

 مديس الصندوم مهابة زطوم مدد  .

صندوم اطتثماز ذو ز طماُ متؿزة تص ا  وخداتف بؼسح وخداا هديد   و تنهص باطتة ا  ايشتةيزن  "صىذوق اسدثماسي مفخىح":

 لصااك نيمتاا اك  وناا الاطتة ا  ايو  ة اك لبػع  و ًة 
 
وخداتاعت و دو للمشتةيزن اطتة ا  نيع وخداتاع اك كرا الصندوم وقها

 ل بدة صنا يو الاطتثماز.
 
 شسوغ و خٍام الصندوم وقها

 وتػني صندوم يظب للمسابدة. " الصىذوق":

ماُ إلا از  بموهب البدة عشقاص ايسةص لملعت يٍون شسية يظب ايالية وكو شقص مسةص لف بممازطة  غ"مذًش الصىذوق : 

 غي إ از   صُو الصندوم وخكظملا.
 
 مظؤوال

 ": خصة واخد  مي الوخداا عطاطية ايسا  إصدازكا مي نبة مديس الصندوم."الىحذة

 " : الشقص الري يملَ وخداا اك الصندوم ويشاز لملع ملتمػزن بم "ايشتةيزن"."املشترن

الػهد بزن مديس الصندوم وايشتةيزن والري يدتوي غلن شسوغ و خٍامت يلتزم مي ة لف مديس الصندوم بئ از    يام":" الششوغ وألاح

 اطتثمازاا ايشتةيزن وخكظملا والػمة ب مامة يصل ة ايشتةيزن.

كيبة الظوم ايالية  مللع يػّزن مديس الصندوم  غظارك بموهب البدة صنا يو الاطتثماز الصا ز  غي "مجلس إداسة الصىذوق":

 يسانبة  غماُ مديس الصندوم.

 وال غظو مللع إ از  لدح مديس الصندوم  و تا ؼ لف  و  مزن خكظ الػظى املسخلل"
 
": غظو مي  غظار مللع إلا از  ل ع موظكا

 لَ الصندوم .الصندوم يما  مف ل ع لديف غ نة هوكس ة  و غ نة تػاندية مؼ مديس الصندوم  و تا ؼ لف  و  مزن خكظ ذ

 وتػني ايملٌة الػسدية الظػو ية.  " اململىت ":

": وتػني كيبة الظوم ايالية وهك كيبة خٍومية تتولن إلاشساف غلن تنظيع وتؼو س الظوم ايالية وإصداز اللوابذ والهواغد  الهُئت"

 والتػليماا ال شمة لتؼبيو  خٍام مظام الظوم ايالية بايملٌة الػسدية الظػو ية.

بت اللُمت املظافت" كسض غلن هميؼ  :"سسىم طٍش
ُ
الظلؼ واوقدماا التي يتع شساؤكا وديػملا وتهديمملا مي نبة هك طس بة ؾزة مباشس  ت

 اينشآا للػم ر  و  ػساف ذو غ نة خظب ال بدة التنكيرية لظس بة الهيمة ايظاقة اك ايملٌة الػسدية الظػو ية

 

 مػلىماث غامت:  .1

 

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

اممك الاوزام  لتهممديع ةممدماا إلا از  والتػامممة بصممكة  صممية وتهممديع ايشمموز  واو كممظ والتةت ممب  07062-37تممسةيص زنممع  شممسية يظممب اياليممة 

 .ايالية

 

 غىىان املىخب الشئِس ملذًش الصىذوق: .ب

 0112110044كاتل  11372الس اض  395737شازع الػليا الػامت ص.ب.  –يهؼ مهس شسية يظب ايالية السب ع اك مدينة الس اض 
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 رو غالكت ًخظمن مػلىماث الصىذوق:ج/غىىان املىكؼ إلالىترووي ملذًش الصىذوق، وغىىان أّي مىكؼ إلىترووي 

  :ايونؼ الالٌتةو ي يديس الصندومwww.kasbcapital.sa 

 :)   www.tadawul.com.saايونؼ الالٌتةو ي للظوم ايالية الظػو ية )تداُو

 

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

مليون ز اُ طػو ي بتةةيص مي كيبة  500شسية اوجص س  لألطوام ايالية وهك شسية طػو ية مظاكمة مهكلة ز ض اياُ ايدقوع بالٍامة 

  05/04/2008( تاز   بدر ممازطة الػمة اك 22/07/2007بتاز   ) 07076-37الظوم ايالية زنع 

 

 غىىان املىكؼ إلالىترووي ألمين الحفظ: .هـ

  www.aljaziracapital.com.saنؼ الالٌتةو ي ألمزن او كظ غنوان يو 

 الىظام املؼبم: .2

ةاطممػان لنظمام الظمموم اياليمة ولوابدممف التنكيريممة وعمظممة واللمموابذ عةمسح ذاا الػ نممة ايؼبهمة اممك ايملٌممة  مممديس الصمندوم  و الصمندوم   إن

 الػسدية الظػو ية.

 :إلسدثماسق صىذو  أهذاف .3

 أهذاف الصىذوق:أ.

ايداقظممة غلممن ز ض ايمماُ بالممدةُو اممك إطممتثمازاا نليلممة ايخمماػس مممي ةمم ُ و ياممدف الصممندوم إلممن تنميممة  مممواُ ايشممتةيزن غلممن ايممدح الهصممزةمؼ 

 غممممام 
 
الاطممممتثماز اممممك مسابدمممماا نصممممزة  عهممممة و الصممممٍوى و الاطممممتثماز اممممك وخممممداا صممممنا يو الظمممميولة وايسابدممممة واطمممموام النهممممد ايؼسوخممممة ػسخمممما

 نبة كيبة الظوم ايالية تو التي تتواقو مؼ الظوابؽ الشسغية ايدد   مي نبة المليبة الشسغية التا ػة لشسية يظب ايالية . وايسةصة مي

 سُاساث إلاسدثماس: .ب

 ط تع إلاطتثماز اك:

 مسابداا نصزة  عهة-  

ليممة تهيمميع  اةليممة لممدح مممديس الصممندوم خيمم  يهمموم الصممٍوى ونممد تٍممون هملممة اصممدازكا مدليممة ام غاييممة و ممتع تهيمميع الصممٍوى بنممارا غلممن ا -ب 

مديس الصندوم بتهييع الصٍوى وهملمة اصمدازكا  بنمارا غلمن غمد  ممي الػواممة غلمن طم ية ايثماُ ال او صمس تصمنيل البلمد الابتمما ي المري تنت مي 

 اليف اوجملة ايصدز  اي بة ايالية ويكار  الاصُو والازداح.

 غام وايسةصة مي نبة كيبة الظوم اياليمة. غلمن ان تٍمون  الاطتثماز اك وخداا صنا يو-هم  
 
الظيولة وايسابدة واطوام النهد ايؼسوخة ػسخا

متواقهممة مممؼ الظمموابؽ الشممسغية ايدممد   مممي نبممة المليبممة الشممسغية التا ػممة يلموغممة يظممب اياليممة. و طمميتبؼ اممك الصممندوم اطممتةاتيلية التنويممؼ 

 ار بالكابد  غلن الس اُ الظػو ي لث ثة  شملس بزن البنوى. يما طيهوم مديس الصندوم بماإلنتةاض يصمل ة لتهلية ايخاػس يما ط تع مهازمة ع 

 % مي إهمالك نيمة الصندوم متى ما  غق او اهة إلن ذلَ.10الصندوم بما ال يص د غي 

ًالتالك:  و مٌي تلقيص اطتثمازاا الصندوم 

 او د عغلن او د ع  ى موع إلاطتثماز

 %100 %0 داا نصزة  عهةمساب

 %40 %0 الصٍوى

 %50 %0 وخداا صنا يو الظيولة وايسابدة واطوام النهد 

 

http://www.kasbcapital.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 مذة صىذوق إلاسدثماس: .4

  ي بئمٍان للمشتةى الاشتةاى و الاطتة ا  ة ُ قتة  غمة الصندوم. ايد  مكتوحغام كو صندوم اطتثمازي  للمسابدةصندوم يظب  

 كُىد حذود إلاسدثماس: .5

تكسطممملا البدممة صممنا يو إلاطممتثماز وشممسوغ إلاطممتثماز بممالهيو  واو ممدو  التممي  ملتممزم مممي ةمم ُ إ ازتممف لصممندوم للمسابدممة إن صممندوم يظممب 

 و خٍام الصندوم ومريس  ايػلوماا.

 الػملت: .6

الظممػو يت قظمموف  الوخممد  النهديممة لتػممام ا الصممندوم هممك الس مماُ الظممػو ي قهممؽ. وإذا تممع طممدا  نيمممة الوخممداا  ػملممة ةمم ف الس مماُ

 غند تدو ة 
 
يتع تدو ة غملة الظدا  إلن الس اُ الظػو ي  ظػس الصسف الظابد لدح البنَ ايظتلع اك ذلَ الونق. و صبذ الشسار ماقرا

 ايبالـ إلن الس اُ الظػو ي.

 :ملابل الخذماث والػمىالث وألاحػاب .7

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

ًالتالك: ون "مالٍي الوخداا" وهك   يتدمة الصندوم هميؼ السطوم وايصاز ل ايرًوز  ا ماك و تدململا تبػا لرلَ ايشتًة

 زطوم الاشتةاى: ال يوهد 

 زطوم الاطتة ا : ال يوهد 

 : تدقؼ 0.5 تػاب إلا از 
 
 يديس الصندوم.  شٍة شملسي  % طنو ا

 :يدد  نص ى تشمة : ز اُ )طبػة و طتون الل 570500 مصاز ل إ از ة 
 
 و ةمظمابة ز اُ( طنو ا

 ز اُ 15.000 تػاب ايداطب الهامو ي  .1

ز ممممماُ  20.000ز ممممماُ للجلظمممممة وددمممممد  نصممممم ى  5.000مٍاقمممممآا  غظمممممار مللمممممع إلا از  ايظمممممتهلزن :  .2

 لٍة غظو مظتهة..
 
 طنو ا

 يدد  نص ى 100000 تػاب المليبة الشسغية :  .3
 
 . وتدقؼ  شٍة زبؼ طنوي  طنو ا

  50000 مصاز ل  شس : .4
 
 ز اُ طنو ا

  70500مصاز ل زنابية :  .5
 
 ز اُ طنو ا

  طنوي  % مي حجع الصندوم  تدظب  شٍة يومي وتدقؼ  شٍة زبؼ 0.004زطوم او كظ: تدتظب او كظ غلن 

   مصماز ل اةمسح  تكمسض غلمن الصمندوم : طمتدمة  ي مصماز ل او زطمموم تكمسض غلمن الصمندوم مثمة زطموم الاطمتثماز اممك

 سةصة مي كيبة الظوم ايالية.صنا يو اةسح مشا اة م

  زطوم الظس بة الهيمة ايظاقة: ط تع تؼبيهملا خظب ال بدة التنكيرية لظس بة الهيمة ايظاقةت يما ان هميؼ السطموم

والاتػممممماب و ايصممممماز ل بموهمممممب الشمممممسوغ و الاخٍمممممام الصمممممندوم ةاطمممممػف لظمممممس بة الهيممممممة ايظممممماقة وطممممموف يهممممموم ممممممديس 

ًا  و الدةة.الصندوم  ػملية اختظاب  ظبة ا  لظس بة ايظتدهة وطدا  الظس بة الن كيبة الص

 

 

 

 الُت حساب ألاحػاب واملصاٍسف

 ػس هة اختظا اا   موع السطوم وايصاز ل

ُ شملسي ختظب  شٍة يومي مي إهمالك نيمة  اصُو الصندوم وتدقؼ  شٍة  زطوم إلا از  النظ ية   x. )إهمالك  عصو

 ايبو ة(.

ُ  تدظب  شٍة زطوم او كظ النظبة  xيومي مي إهمالك نيمة  صُو الصندوم وتدقؼ  شٍة زبؼ طنو ة )إهمالك عصو

 ايبو ة(. 
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   تػاب ايداطب الهامو ي
 
 تدظب  شٍة يومي وتدقؼ طنو ا

 . شٍة زبعكتدظب  شٍة يومي وتدقؼ  مٍاق   اللجنة الشسغية

. مٍاق    غظار مللع إلا از 
 
 تدظب  شٍة يومي وتدقؼ طنو ا

  السطوم السنابية
 
 تدظب  شٍة يومي وتدقؼ طنو ا

 ُ  تدظب  شٍة يومي وتدقؼ طنو ا زطوم  شس مػلوماا مونؼ تداو

 ط تع إلاقصاح غي تلَ ايصاز ل اك ملقص إلاقصاح ايالك اك نااية الظنة مصاز ل التػامة:

 

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

 :امللابل

. . 

 التوطيذ موع السطوم وايصاز ل

 ال يوهد زطوم الاشتةاى 

 ال يوهد زطوم الاطتة ا  ايبٌس 

 

 

 :ي غمىلت خاصت ًبرمها مذًش الصىذوق . أج

 ال ًىجذ

م والدسػيرا .8  :لخلٍى

 

م ول أصل ًملىه الصىذوق  . أ  :جفاصُل جلٍى

 يتع تدديد 
 
 غلن التالك: نيمة اصُو الصندوم بنارا

o .يتع خظاب الازداح اوقاصة  ػهو  ايسابدة تسايميا  شٍة يومي 

o  يممممتع تهممممو ع عوزام اياليممممة ايدزهممممة اممممك الظمممموم خظممممب طممممػس إلاؾمممم م اممممك يمممموم التػامممممة مظمممماف إل امممما عزدمممماح ايظممممتدهة )إن

 وهدا(.

o  يتع اطاقة الازداح التةايمية للتوشيػاا )ان وهدا( الصٍوى خظب موع الصَ وموغد الاطتدهام و يتع تهييع 

o .يتع تهو ع الصنا يو إلاطتثماز ة اطتنا ا إلن اةس طػس وخد  مػلي غند إؾ م الظوم الظػو ي ليوم التهو ع 

o  يمممتع خظممماب طمممػس الوخمممد  بهظممممة صمممااك نيممممة اصمممُو الصمممندوم  ػمممد ةصمممع السطممموم وايصممماز ل الثابتمممة وممممي ثمممع ةصمممع

 .وم ايتؿزة  ايظتدهة غلن إهمالك غد  الوخداا الهابمة اك ذلَ اليومايصاز ل و السط

م وجىشاسها:  ب. غذد هلاغ الخلٍى

 يوميا0 نااية ًة يوم غمة مي الاخد الن اوقم ع. 

 

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

o ةماػ   و خظماب طمػس وخمد   شمٍة ةماػ  يهموم ممديس الصمندوم بتوثيمو  اك خاُ تهو ع  صمة ممي  صمُو الصمندوم  شمٍة

 ذلَ.
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o  يهممموم ممممديس الصمممندوم بتػمممو ع ممممالٍي الصمممندوم ايتظمممسز ي )بمممما امممك ذلمممَ ممممالٍي الوخمممداا الظمممابهزن( غمممي هميمممؼ  ةؼمممار

 التهو ع  و التظػزة  ون ت ةزة.

o و 0.5تظمػزة بمما يمؤثس غلمن طمػس الوخمد  مما  ظم تف يهوم مديس الصندوم بئب ؽ المليبة قوز ونوع  ي ةؼ  امك التهمو ع  و ال  %

 يثمممة ممممي طمممػس الوخمممد ت يمممما يمممتع إلاقصممماح غمممي ذلمممَ امممك ايونمممؼ إلالٌتةو مممي للشمممسية وامممك ايونمممؼ إلالٌتةو مممي للظممموم اياليمممة 

 للممما   )
 
(ت باإلطمماقة إلمممن  مممف يلمممب إلاشمماز  إلمممن ذلممَ امممك تهمماز س الصممندوم التمممي يػممدكا ممممديس الصممندوم وقهممما ( ممممي 71)تممداُو

 البدة صنا يو إلاطتثماز.

o (   للمما 
 
صمنا يو إلاطمتثماز وتشمتمة كمرك   ( ممي البدمة72يهوم مديس الصندوم بتهديع التهماز س ايؼلودمة للمليبمة وذلمَ وقهما

 التهاز س غلن ملقص بلميؼ  ةؼار التهو ع والتظػزة.

 

لت احدساب سػش الىحذة ألغشاض جىفُز ػلباث إلاشتران وإلاسترداد: .د  ػٍش

س يممتع اختظمماب اطممػاز الاشممتةاى والاطممتة ا  بنممارا غلممن طممػس الوخممد  اممك يمموم التػامممة ذي الػ نممة وقممو الؼس هممة ايممرًوز    ممماكت يممما يلمموش يممدي

وهمو   غؼماُ امك النظمام ايظمتخدم امك غمليمة خظماب تهمو ع الاصمُو  ( مثمة الصندوم ت ةزة غملية التهو ع اك خاُ وهو   ي ظمسوف اطمتانابية

ًاقيمممة تظممممذ بتؿيزمممة طمممػس الظمممملع  نمممد تمممؤثس غلمممن غمليمممة التهمممو ع  و تدديمممد نيممممة اصمممُو الصمممندوم وطممم تع السهممموع إلمممن ) و غمممدم وهمممو  تمممداوالا 

 مللع إ از  الصندوم لل صُو غلن ايواقهة.

 

لت احدساب سػش الىحذة:  ػٍش

الوخممد  بهظمممة صممااك نيمممة  صممُو الصممندوم  ػممد ةصممع ايصمماز ل والسطمموم الثابتممة ومممي ثممع ةصممع ايصمماز ل والسطمموم  يممتع اختظمماب طممػس 

 ايتؿزة  ايظتدهة غلن إهمالك الوخداا الهابمة اك ذلَ اليوم.

 

  ميان ووكذ وشش سػش الىحذة وجىشاسها: .هـ

طممميهوم ممممديس الصمممندوم بتدمممدي  صمممااك نيممممة اصمممُو الصمممندوم وإغممم ن طمممػس الوخمممد  نبمممة ظملمممس يممموم التػاممممة التمممالك ليممموم التهمممو ع غبمممة ايونمممؼ 

 www.tadawul.com.saوايونؼ السط ي للظوم ايالية الظػو ية  www.kasbcapital.saإلالٌتةو ي يديس الصندوم 

 

 الخػامالث :  .9

 أ. مسؤولُاث مذًش الصىذوق في شأن ػلباث الاشتران والاسترداد:

 ال يلوش الاشتةاى اك وخداا الصندوم الػام او اطتة ا كا الا اك يوم تػامة. 

 واخٍام الصندوم ومريس  ايػلوماا اوقاصة بف.وغد النااةي لتهديع ػلباا الاشتةاى والاطتة ا  اك شسوغ تع تدديد اي 

  يػامة مديس الصندوم ػلباا الاشتةاى او الاطتة ا  بالظػس الري يدتظب غند مهؼة التهو ع التالية للموغد النااةي لتهمديع ػلبماا

 الاشتةاى والاطتة ا .

  اخٍمممام تتظممممناا البدمممة صمممنا يو الاطمممتثماز او يهممموم ممممديس الصمممندوم بتنكيمممر ػلبممماا الاشمممتةاى او الاطمممتة ا  بديممم  ال تتػمممازض ممممؼ اي

 شسوغ واخٍام الصندوم او مريس  ايػلوماا.

   يمممدقؼ ممممديس الصمممندوم يالمممَ الوخمممداا غوابمممد الاطمممتة ا  نبمممة موغمممد انكممماُ الػممممة امممك اليممموم السا مممؼ التمممالك لنهؼمممة التهمممو ع التمممى خمممد

 غندكا طػس الاطتة ا  يدد انص ى.

 

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

 ط تع تدو ة غوابد/مبالـ الاطتة ا  يالٍي الوخداا نبة انكاُ الػمة اك اليوم السا ؼ التالك ليوم التهو ع ذو الػ نة.

 

 ج. كُىد الخػامل في وحذاث الصىذوق:

ًاا ايظممتلمة وايهبولممة خظممب ايواغيممد ايو  ( مممي كممرك الشممسوغ والاخٍممام بنممارا غلممن 9 مم ة اممك الكهممس  )ح( مممي ايمما   )يممتع تنكيممر هميممؼ الاشممتةا

م طممػس الوخممد  الؾمم م يمموم التػامممة التممالك. واممك خمماُ تممع اطممت م الؼلممب  ػممد ايوغممد النامماةي طمم تع اختظممابف اممك يمموم التػامممة  ػممد الهمما م مممي يممو 

ممي كمرك الشمسوغ  9ة خظمب ايواغيمد ايو م ة امك الكهمس  )ح( ممي ايما   اطت م الؼلب. ب نما يمتع تنكيمر هميمؼ الاطمتة ا اا ايظمتلمة وايهبولم

http://www.kasbcapital.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 والاخٍممام بنممارا غلممن طممػس الوخممد  الؾمم م يمموم التػامممة مممي اةممس الشممملس الهمما م. واممك خمماُ تممع اطممت م الؼلممب  ػممد ايوغممد النامماةي طمم تع اختظممابف

 اطت م الؼلب.بنارا غلن طػس الوخد  الؾ م يوم التػامة مي اةس الشملس  ػد الها م مي 

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

 يلوش يديس الصندوم تاهية تلبية اي ػلب اطتة ا  مي صندوم الاطتثماز اك او االا الاتية: جاجُل غملُاث الاسترداد:. 1

   ( او ايثة مي صااك نيمة اصُو الصندوم.10يالٍي الوخداا اك اي يوم تػامة )اذا بلـ اهمالك  ظبة هميؼ ػلباا الاطتة ا% 

يدو يديس الصندوم زقع اي ػلب اشتةاى اك الصندوم امك خماُ غمدم تؼبيمو ايشمتةى المظممة ولموابذ المليبمة. و متع ازهماع  . سفع الاشتران:2

 يع نيمة الاشتةاى.نيمة الاشتةاى الن خظاب الػمية ة ُ ث ثة ايام غمة مي تاز   تهد

 

 ال يوهد طهل اغلن وحجع الصندوم.0 جحذًذ السلف الاغلى لحجم الصىذوق: .3

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

 الظوم ايالية.مي البدة صنا يو الاطتثماز الصا ز  مي كيبة  61الاخٍام اينظمة لت هية غملياا الاطتة ا  تخظؼ الن ايا   

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

ايؼبهممة الاخٍمام اينظممة همك الاخٍمام التا ػمة لنظمام كيبمة الظموم اياليممة الظمػو ية ولوابدملما التنكيريمة والامظممة واللموابذ الاةمسح ذاا الػ نمة 

 اك ايملٌة الػسدية الظػو ية.

 

 ذوق في وحذاث الصىذوق:ص. اسدثماس مذًش الصى

غند بدر الصندوم يمٌي يديس الصندوم وقها لتهمديسك اوقماص0 ايشمازية امك الصمندوم يمظمتثمس0 و دمتكظ ممديس الصمندوم بدهمف امك تخكميع 

ملقممص  مشمازيتف ًليما او هصبيما متمى ز ي ذلمَ مناطمبا وطمميهوم ممديس الصمندوم باالقصماح امك ناايمة ًمة طممنة غمي اي اطمتثماز لمف امك الصمندوم امك

 الاقصاح ايالك.

 

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

 :و هبممة الاشممتةاى امك الصممندوم  ػممد مممي ًممة اطمبوع يوميمما ممي الاخممد الممن اوقمم عيمٌممي الاشممتةاى امك الصممندوم  اًـام كبــٌى الاشـتران .

ًاممممة ني  الظممماغة  او غنمممد ممممة الاشمممتةاى نبمممةتهمممديع ػلمممب الاشمممتةاى و قمممؼ 
 
 المممري يمممومالامممك نبمممة  و بتونيمممق ايملٌمممة  الثاميمممة غشمممس ظملمممسا

 0 وطيٍون الاشتةاى  ظػس الوخد  الؾ م يوم التػامة التالك.يظبو يوم التػامة

 

 :و هبة الاطتة ا  مي الصندوم  ػد مي ًة اطبوع يوميا مي الاخد الن اوقم عيمٌي الاطتة ا  مي الصندوم  اًام كبٌى الاسترداد .

 الظممماغة او غنممد تهممديع ػلمممب الاطممتة ا  نبمممة 
 
يظمممبو يمموم التػاممممة الممري يمممتع قيمممف  الممري اممك اليمممومبتونيمممق ايملٌمممة  الثاميممة غشمممس ظملممسا

 التالك.  خظب تهييع يوم التػامة0 وطيٍون الاطتة ا   ظػس الوخد  تنكير الؼلب

 شتران في الىحذاث او استردادها:غ. اجشاءاث جلذًم الؼلباث الخاصت باال 

 :غنمممد الاشمممتةاى امممك الصمممندوم يهممموم الػميمممة بتػببمممة ممممموذ  اشمممتةاى اطممماقة المممن تونيمممؼ كمممرك الشمممسوغ والاخٍمممام  اجـــشاءاث الاشـــتران

 وتدو ة نيمة الاشتةاى الن او ظاب الاطتثمازي. ومريس  ايػلوماا وتهديمملا الن مديس الصندوم 

 :غند ػلب ايشتةى اطتة ا  ًة او  ػع نيمة وخداتف0 يهوم ايشتةى بتػببة مموذ  ػلب الاطتة ا  و هدممف المن  اجشاءاث الاسترداد

 مديس الصندوم.

 

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

 :ز اُ. 100000 الحذ الادوى لالشتران 

  ز اُ. 20000 الاطافي:الحذ الادوى لالشتران 

 :ز اُ. 20000 الحذ الادوى لالسترداد 

 

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

الاطمتثماز ة وتػليمماا المليبمة امك ال يوهمد خمد ا  مى ينموي ممديس الصمندوم همػمف وتخظمؼ كمرك ايما   بماي خماُ ممي الاخمواُ المن البدمة الصمنا يو 

 كرا اوقصوص.

 



  8   
 

ـــــاٌ ســـــػىدي او مـــــا ٌػادلهـــــا هحـــــذ ادوـــــى لصـــــافي كُمـــــت اصـــــٌى  10ٌ. الاجـــــشاءاث الخةـــــحُحُت الالصمـــــت لظـــــمان اســـــدُفاء مخؼلـــــب  مالًـــــين ٍس

 الصىذوق:

  يحك منف.طيهوم مديس الصندوم بااللتزام بلوابذ وتػليماا كيبة الظوم ايالية اك خاُ نامق بؼلب اي اهسار تص

 

 سُاست الخىصَؼ:  .10

 أ. سُاست جىصَؼ الذخل والاسباح: 

ون لي يتع توشيؼ اي ازداح غلمن ايشمتةيزن0 بمة طميػا  اطمتثماز الازدماح امك الصمندوم. ودمما ان الصمندوم مملموى ممي نبمة ايشمتةيزن قماناع يتشماًز

 اك زدذ وةظاز  الصندوم ًة بنظبة ما يملٌف مي وخداا اك الصندوم.

 

بي لالسخحلاق والخىصَؼ:ب.  خ الخلٍش  الخاٍس

 ال ينؼبو.

 

 ج. هُفُت دفؼ الخىصَػاث:

 ال يوهد

ش الى ماليي الىحذاث: .11  جلذًم الخلاٍس

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

  َالهموابع اياليمة الظمنو ة ايساهػمة( والتهماز س الظمنو ة ايموهص  والتهماز س طيهوم مديس الصندوم باغمدا  التهماز س الظمنو ة )بمما امك ذلم

( ممممي البدمممة صممنا يو الاطمممتثماز. و لمممب غلممن ممممديس الصمممندوم تصو مممد مممالٍي الوخمممداا  اممما غنمممد 5الاوليممة وقهممما يتؼلبممماا ايل ممو زنمممع )

 الؼلب  ون اي مهابة.

  ( يوما ممي ناايمة قتمة  التكس مس وذلمَ امك الاممايي ودالوطمابة ايدمد   امك 70) طوف تتاح التهاز س الظنو ة للجمملوز ة ُ مد  ال تتلاوش

 ( مي الشسوغ والاخٍام.11الكهس  )ب( مي ايا   )

 ( ُ مممي 35تػمد التهمماز س الاوليمة وتتمماح للجمملموز ةمم )( يومما مممي ناايمة قتممة  التهس مس وذلممَ امك الامٍممان ودالوطمابة ايدممد   امك الكهممس  )ب

 شسوغ والاخٍام.( مي ال11ايا   )

 :طيهوم مديس الصندوم باتاخة تهاز س للمشتةيزن تتظمي ايػلوماا الاتية 

o  صااك نيمة اصُو وخداا الصندوم. 

o .غد  وخداا الصندوم التى يملٌملا ايشتةى وصااك نيمتاا 

o ( ُ يوما مي ًة صكهة.15سجة بالصكهاا التى مكركا ايشتةى ة ) 

o  مممالٍي الوخممداا )بممما اممك ذلممَ اي شممقص تملممَ الوخممداا ةمم ُ الظممنة ايػممد اممك يسطممة مممديس الصممندوم بيممان طممنوي الممن

( يومممما ممممي ناايمممة الظمممنة 30شممم ناا البيمممان( يلقمممص صمممكهاا امممك وخمممداا الصمممندوم الػمممام غلمممن ممممداز الظمممنة اياليمممة ةممم ُ )

ز ل والاتػممممماب اياليمممممة0 و لمممممب ان يدتممممموي كمممممرا البيمممممان الازدممممماح ايوشغمممممة )إن وهمممممدا(  واهممممممالك مهابمممممة اوقمممممدماا وايصممممما

ايخصممومة مممي مالممَ الوخممداا والممواز   اممك شممسوغ واخٍممام الصممندوم ومممريس  ايػلوممماا0 باالطمماقة الممن تكاصممية وجميممؼ 

 مخالكاا نيو  الاطتثماز اينصوص غل اا اك البدة صنا يو الاطتثماز اك شسوغ واخٍام الصندوم او مريس  ايػلوماا.

 

ش الصىذو  .ب  ق التى ٌػذها مذًش الصىذوق:اماهن ووسائل اجاحت جلاٍس

ديس طمم تع ازطمماُ التهمماز س غلممن الػنمموان البةيممدي و/او البةيممد الالٌتةو ممي و/او الكممايع يممما كممو مبممزن اممك مممموذ  قممتذ او ظمماب الا اذا تممع اشممػاز ممم

تلممَ التهمماز س وبػممد ذلممَ  ( يوممما تهو ميمما مممي اصممداز 60الصمندوم بمماي تؿيزممة اممك الػنمموان. و لممب اةؼمماز مممديس الصممندوم بمماي اةؼممار ةمم ُ طممتزن )

 اللٌتةو ممممممميم   غمممممممي ممممممممديس الصمممممممندوم ناابيمممممممة وخاطممممممممة. يمممممممما طممممممم تع تممممممموقزة كمممممممرك التهممممممماز س غلمممممممن مونمممممممؼ ممممممممديس الصمممممممندو ز تصمممممممبذ التهممممممماز س الصممممممما 

www.kasbcapital.sa  ومونؼ تداو ُwww.tadawul.com.sa. 

 

ت: .ج  وسائل جضوٍذ ماليي الىحذاث باللىائم املالُت السىٍى

http://www.tadawul.com.sa/
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بنشمسكا ط تع اػ ع مالٍي وخداا الصندوم والػم ر ايدتملزن بالتهاز س الظنو ة )بما اك ذلَ الهوابع اياليمة الظمنو ة ايساهػمة( ملامما وذلمَ 

ايونمؼ الالٌتةو مي و   www.kasbcapital.sa اوقماص بممديس الصمندوم  ( يوما مي ناايمة قتمة  التهس مس امك ايونمؼ الالٌتةو مي70ة ُ مد  ال تتلاوش )

 ُ  غي ػس و البةيد اك خاُ ػلباا. و   www.tadawul.com.sa لتداو

 

 سجل ماليي الىحذاث:  .12

 مددث يالٍي الوخداا وخكظف اك ايملٌة.يلتزم مديس الصندوم باغدا  سجة 

 

 اجخماع ماليي الىحذاث: .13

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

 .يلوش يديس الصندوم الدغوك لػهد اهتمالؼ يالٍي الوخداا بمبداز  منف 

 ( ُ ايام مي تظلع ػلب يتابي10يدغو مديس الصندوم الهتماع مالٍي الوخداا ة ) .مي امزن او كظ 

 ( ُ ايمام ممي تظملع ػلمب يتمابي ممي مالمَ او ايثمة ممي ممالٍي الوخمداا المريي 10يدغو ممديس الصمندوم الهتمماع ممالٍي الوخمداا ةم )

 % غلن الانة مي نيمة وخداا الصندوم.25يملٍون ملتمػزن او منكس يي 

 

 ب. اجشاءاث الذغىة الى غلذ اجخماع ملاليي الىحذاث:

 ودازطمماُ تٍممون الممدغو  اله . تممماع مممالٍي الوخممداا بمماالغ ن غممي ذلممَ اممك مونممؼ الالٌتةو ممي يممديس الصممندوم وايونممؼ الالٌتةو ممي لتممداُو

( يوممما نبممة 21اشممػاز يتممابي الممن هميممؼ مممالٍي الوخممداا وامممزن او كممظ نبممة غشممس  ايممام غلممن الانممة مممي الاهتممماع ودمممد  ال تص ممد غممي )

تاز   الاهتماع ومٍامف وونتف والهسازاا ايهتةخة0 و لب غلن مديس الصندوم خاُ ازطماُ  الاهتماع. و لب ان يدد  الاغ ن والاشػاز 

اشمػازا الممن ممالٍي الوخممداا  ػهمد اي اهتممماع ومٍاممف وونتممف والهمسازاا ايهتةخممة0 و لمب غلممن ممديس الصممندوم خماُ ازطمماُ اشمػازا الممن 

 المليبة.مالٍي الوخداا  ػهد اي اهتماع يالٍي الوخداا ازطاُ   قة الن 

  غلمممن الانمممة ممممي نيممممة 25ال يٍمممون اهتمممماع ممممالٍي الوخمممداا  ممم يدا الا اذا خظمممسك غمممد  ممممي ممممالٍي الوخمممداا يملٍمممون ملتمػمممزن %

 وخداا الصندوم الػام ما لع تدد  شسوغ واخٍام الصندوم ومريس  ايػلوماا  ظبة اغلن.

  الصممندوم الممدغو  الهتممماع ثممان بمماالغ ن غممي ذلممَ اممك مونػممف اذا لممع يظممتوف النصمماب ايو ممق اممك الكهممس  الظممابهة0 قيلممب غلممن مممديس

الالٌتةو ممي وايونممؼ الالٌتةو ممي للظمموم ودازطمماُ اشممػاز يتممابي الممن هميممؼ مممالٍي الوخممداا وامممزن او كممظ نبممة موغممد الاهتممماع الثمما ي 

ًامق  ظبة الوخداا ايمثلة اك الا 5بمد  ال تهة غي )  هتماع.( ايام. ويػد الاهتماع الثا ي   يدا ايا 

 

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

 :ػس هة تصو ق مالٍي الوخداا 

o .يلوش لٍة مالَ وخداا تػيزن ويية لف لتمثيلف اك اهتماع مالٍي الوخداا 

o الاهتماع. يلوش لٍة مالَ وخداا الا الر بصوا واخد اك اهتماع مالٍي الوخداا غي ًة وخد  يمتلٌملا ونق 

o  يلمموش غهممد اهتماغمماا مممالٍي الوخممداا والاشممتةاى اممك مممداوالتاا والتصممو ق غلممن نسازتامما بواطممؼة وطممابة التهنيممة او ديثممة

 وقها للظوابؽ التى تظػملا المليبة

 

 :خهوم التصو ق اك اهتماغاا مالٍي الوخداا 

o الانممة مممي الاهتممماع ودمممد  ال تص ممد غممي  يدممو يالممَ الوخممداا وامممزن او كممظ ان يظممتلع اشممػاز يتممابي نبممة غشممس  ايممام غلممن

 ( يوما نبة الاهتماع.21)

o  يما يدو يالَ الوخداا ممازطة هميؼ او هوم ايستبؼة بالوخمداا بمما امك ذلمَ او صمُو غلمن مواقهمة ممالٍي الوخمداا

  اك الصندوم غلن اي تؿزةاا تتؼلب مواقهتاع وقها ل بدة صنا يو الاطتثماز.

 

http://www.kasbcapital.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 حلىق ماليي الىحذاث: .14

 .او صُو غلن   قة خديثة مي شسوغ واخٍام الصندوم ومريس  ايػلوماا باللؿة الػسدية بدون مهابة 

  او صممُو غلممن تهس ممس يشممتمة غلممن صممااك نيمممة اصممُو وخممداا الصممندوم0 وغممد  الوخممداا التممى يمتلٌملمما وصممااك نيمتامما وسممجة بلميممؼ

 يوم مي ًة صكهة. 15الصكهاا يهدم ة ُ 

 لية ايساهػة للصندوم بدون مهابة غند ػلباا.او صُو غلن الهوابع ايا 

   الاشػاز باي تؿيزة اك شسوغ واخٍام الصمندوم وممريس  ايػلومماا وازطماُ ملقمص  امرا التؿيزمة نبمة طمس امف وقهما لنموع التؿيزمة وايمد

 ايدد   اك البدة صنا يو الاطتثماز.

  .الاشػاز باي تؿزة اك مللع ا از  الصندوم 

 دثممة مممي شممسوغ واخٍممام الصممندوم ومممريس  ايػلوممماا طممنو ا تظملممس السطمموم والاتػمماب الكػليممة ومػلوممماا او صممُو غلممن   ممقة مد

 ا ار الصندوم غند ػلباا. 

 ( يومما تهو ميما بخم ف الاخمداث التمى مصمق 21الاشػاز بسؾبة مديس الصندوم بانامار صمندوم الاطمتثماز نبمة الانامار بممد  ال تهمة غمي )

 يس  ايػلوماا غل اا.غل اا الشسوغ والاخٍام ومر

 .َقؼ غوابد الاطتة ا  اك الاوناا ايدد   لرل  

 .او صُو غلن الاهساراا اوقاصة بمػاوجة الشٍاوي غند ػلباا مي مديس الصندوم 

 

 . مسؤولُت ماليي الىحذاث: 15

 ي  يون والتزاماا الصندوم.قيما غدا ةظاز  مالَ الوخداا الطتثمازك اك الصندوم او هصر منف0 ال يٍون مالَ الوخداا مظؤوال غ

 

 . خصائص الىحذاث:16

 ينهظع الصندوم لوخداا متظاو ة اك الهيمة وايمززاا واو هوم.

 

 . الخغُيراث في ششوغ واحيام الصىذوق:17

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

الاخٍمام اينظمممة لتؿيزمة شمسوغ واخٍممام الصمندوم المن ث ثممة انظمام وذلمَ بنممارا غلمن موغيمة ايػلومممة ايمسا  تؿيزةكما وقهمما ل بدمة صممنا يو تنهظمع 

ًالتالك: 058 057 56الاطتثماز )ايا     غلن التوالن( 

 :مىافلت الهُئت وماليي الىحذاث غلى الخغُيراث الاساسُت 

o  اممممك الصمممندوم ايػنممممي غلممممن التؿيزممممة  والمليبمممة الشممممسغية غلممممن مواقهمممة مممممالٍي الوخممممداايلمممب غلممممن مممممديس الصمممندوم او صممممُو

 الاطاس ي ايهتةح مي ة ُ نساز صندوم غا ي.

o  للكهممس  الظممابهة مممي كممرك   ػممد او صممُو غلممن مواقهممة مممالٍي الوخممداا يلممب غلممن مممديس الصممندوم 
 
والمليبممة الشممسغية وقهمما

 ة غلن التؿيزة عطاس ي ايهتةح للصندوم الػام.ايا  ت او صُو غلن مواقهة كيبة الظوم ايالي

o  :يهصد بمصؼلق "التؿيزة عطاس ي"  يا مي او االا آلاتية 

 .التؿيزة ايملع اك  كداف الصندوم الػام  و ػبيػتف 

 .التؿيزة الري يٍون لف ت ثزة اك وطؼ ايخاػس للصندوم الػام  و ػبيػتف 

  للصندوم. إلا   اب الؼوعك يديس الصندوم مي منصب مديس 

 .ي خاالا  ةسح تهسزكا المليبة مي خزن آلةس وتبلـ  اا مديس الصندوم  

 .)يدو يالٍي وخداا صندوم غام مكتوح اطتة ا  وخداتاع نبة طس ان  ي تؿيزة مملع  ون قسض  ي زطوم اطتة ا  )إن وهدا 

 

 :إشػاس الهُئت وماليي الىحذاث بأي حغُيراث مهمت 
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o بمممم ي تؿيزممممةاا مملمممممة مهتةخممممة ألي يلممممب غلممممن مممممديس الصممممندوم إشممممػاز ا 
 
لمليبممممة ومممممالٍي الوخممممداا اممممك الصممممندوم ايػنممممي يتابيمممما

 نبممة اليمموم ايدممد  مممي نبممة مممديس الصممندوم  21صممندوم غممام يممديسك مممديس الصممندوم و لممب  ال تهممة قتممة  إلاشممػاز غممي 
 
يوممما

 لظس ان كرا التؿيزة.

o  
 
 ( مي البدة صنا يو إلاطتثماز ومي ش ن  ن:56ألخٍام ايا   )  يهصد "بالتؿيزة ايملع"  ي تؿيزة ال يػد تؿيزةا  طاطيا وقها

  اك مشازيتاع اك الصندوم الػام. النظس يؤ ي اك ايػتا  إلن  ن يػيد مالٍي الوخداا 

  و  ي غظمو ممي  غظمار مللمع إ از   يؤ ي إلن ش ما   ايمدقوغاا ممي  صمُو الصمندوم الػمام إلمن ممديس الصمندوم 

 مناما.الصندوم  و  ي تا ؼ ألي 

 .يهدم موغا هديدا مي ايدقوغاا مي  صُو الصندوم الػام  و 

 .يص د  شٍة هوكسي  مواع ايدقوغاا تظد  مي  صُو الصندوم  و  ي تا ؼ ألي مناما 

 .ي خاالا  ةسح تهسزكا المليبة مي خزن آلةس وتبلـ  اا مديس الصندوم  

o  ان  ي تؿيزممة مملممع  ون قممسض  ي زطمموم اطممتة ا  )إن يدممو يممالٍي وخممداا صممندوم غممام مكتمموح اطممتة ا  وخممداتاع نبممة طممس 

 وهدا(.

 :إشػاز المليبة ومالٍي الوخداا ب ي تؿيزةاا واهبة إلاشػاز 

o  ب ي تؿيزةاا واهبة إلاشػاز اك الصندوم الػام الري يديسك 
 
يلب غلن مديس الصندوم إشػاز المليبة ومالٍي الوخداا يتابيا

 (  يام مي طس ان التؿيزة.8نبة )

o ( مي البدة صنا يو إلاطتثماز.57( و )56التؿيزة واهب إلاشػاز"  ي تؿيزة ال يهؼ طمي  خٍام ايا تزن )يهصد "ب 

 

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

  يمممديس الصمممندوم وايونمممؼ يشمممػس ممممديس الصمممندوم ممممالٍي الوخمممداا و كصمممق غمممي تكاصممم ية التؿيزمممةاا عطاطمممية امممك ايونمممؼ إلالٌتةو مممي

 (  يام مي طس ان التؿيزة.10إلالٌتةو ي للظوم وذلَ نبة )

 (   ممممي البدمممة صمممنا يو 71بيمممان تكاصمممية التؿيزمممةاا عطاطمممية امممك تهممماز س الصمممندوم الػمممام  التمممي يػمممدكا ممممديس الصمممندوم وقهممما للمممما )

 إلاطتثماز.

  يممديس الصممندوم وايونممؼ إلالٌتةو ممي للظمموم  و بالؼس هممة التممي تدممد كا إلاقصمماح غممي تكاصممية التؿيزممةاا ايملمممة اممك ايونممؼ إلالٌتةو ممي

 (  يام مي طس ان التؿيزة.10المليبة وذلَ نبة )

 (   مي البدة صنا يو إلاطتثماز.71بيان تكاصية التؿيزةاا ايملمة اك تهاز س الصندوم الػام التي يػدكا مديس الصندوم وقها للما ) 

  ( 21إلاشمػاز اممك ايونمؼ إلالٌتةو مي يمديس الصمندوم وايونممؼ إلالٌتةو مي للظموم وذلمَ ةمم ُ )  واهبممةإلاقصماح غمي تكاصمية التؿيزمةاا

 يوما مي طس ان التؿيزة.

 (   للممما 
 
( ممي البدممة صممنا يو 71بيمان تكاصممية التؿيزمةاا واهبممة إلاشممػاز امك تهمماز س الصمندوم الػممام التممي يػمدكا مممديس الصمندوم وقهمما

 إلاطتثماز.

 

 الصىذوق:. إنهاء 18

 او االا التي تظتوهب إناار صندوم إلاطتثماز وإلاهساراا اوقاصة باإلناارت بموهب  خٍام البدة صنا يو إلاطتثماز:

  بسؾبتممف اممك ذلممَ نبممة مممد  ال 
 
إذا زؾممب مممديس الصممندوم اممك إناممار الصممندوم الػممامت قيلممب غليممف إشممػاز المليبممة ومممالٍي الوخممداا يتابيمما

 ممممممي 21تهمممممة غمممممي )
 
التممممماز   ايصممممممؼ إلنامممممار الصمممممندوم الػمممممام قيمممممفت  ون إلاةممممم ُ  شمممممسوغ و خٍمممممام وممممممريس  ايػلومممممماا التا ػمممممة ( يومممممما

 للصندوم.

  يلممب غلممن مممديس الصممندوم البممدر اممك إهممساراا تصممكية الصممندوم الػممام قمموز امتاابممفت وذلممَ  ون إلاةمم ُ  شممسوغ و خٍممام الصممندوم

 ومريس  ايػلوماا.

  اك مونػف إلالٌتةو ي وايونؼ إلالٌتةو ي للظوم غي امتاار مد  الصندوم الػام وتصكيتف.يلب غلن مديس الصندوم إلاغ ن 

 

 مذًش الصىذوق:  .19

 أ. مهام مذًش الصىذوق وواجباجه ومسؤلُاجه:
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 وشممسوغ  يػمممة مممديس الصممندوم يصممل ة مممالٍي الوخممداا بموهممب  خٍممام البدممة صممنا يو إلاطممتثماز والبدممة عشممقاص ايممسةص لملممع

 الصندوم ومريس  ايػلوماا )وذلَ قيما يتػلو بالصندوم الػام(.و خٍام 

   يلتممزم مممديس الصممندوم بلميممؼ ايبمما ا والواهبمماا التممي مصممق غل امما البدممة عشممقاص ايممسةص لملممع بممما اممك ذلممَ واهممب عمامممة تلمماك

.  مالٍي الوخداات والري يتظمي الػمة بما يدهو مصاو ملع ودرُ او سص ايػهُو

  نا يو إلاطتثمازت يٍون مديسالصندوم مظؤوال غي الهيام باآلتي:قيما يتػلو بص 

o .إ از  الصندوم 

o .غملياا الصندوم بما اك ذلَ اوقدماا إلا از ة للصندوم 

o .ػسح وخداا الصندوم 

o الصممندوم ومممريس  ايػلوممماا )وذلممَ قيممما يتػلممو بالصممندوم الػممام( وايتمالملمما و نامما  الت يممد مممي  نممة شممسوغ و خٍممام

 ووا  ة و  يدة وؾزة مظللة.ًاملة 

  ح مظبولياتف وواهباتمف  شمٍة مباشمس  م مٍلمل   
 
يػد مديس الصندوم مظؤوال غي إلالتزام ب خٍام البدة صنا يو الاطتثمازت طوارا

  اا هملة ةازهية بموهب  خٍام البدة صنا يو الاطتثماز والبدة عشقاص ايسةص لملع.

 وخممممداا غممممي ةظممممابس الصممممندوم الناهمممممة  ظمممم ب اختيمممماُ  و إكممممماُ  و طممممور تصممممسف  و يػممممد مممممديس الصممممندوم مظممممؤوال تلمممماك مممممالٍي ال

 تهصزةك ايتػمد. 

  يظؼ مديس الصندوم الظياطاا وإلاهساراا لسصد ايخاػس التي تؤثس اك اطتثمازاا الصندومت وطمان طسغة التػامة مػملا. غلن  ن

 خاػس  شٍة طنوي غلن عنة.تتظمي تلَ الظياطاا وإلاهساراا الهيام  ػملية تهو ع تهو ع اي

  .يؼبو مديس الصندوم بسمامج مسانبة ايؼابهة وإلالتزام لٍة صندوم اطتثماز يديسكت و صو  المليبة بنتابج التؼبيو غند ػلباا 

 

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

ػمممة مممديسا للصممندوم مممي البمماػي الي صممندوم اطممتثماز يممديسك مممديس يلمموش يممديس الصممندوم تٍليممل ػممسف ثالمم  او ايثممة او اي مممي تا ػيممف بال

 الصندوم. و دقؼ مديس الصندوم اتػاب ومصاز ل اي مديس للصندوم مي الباػي مي مواز ك اوقاصة.

 

 ج. الاحيام املىظمت لػٌض مذًش الصىذوق او اسدبذاله:

  واتخاذ اي اهمسار تمساك مناطمبا لتػيمزن ممديس صمندوم بمدية لمرلَ للمليبة خو غُص مديس الصندوم قيما يتػلو بالصندوم الاطتثمازي

 الصندوم او اتخاذ اي تدبزة اةس تساك مناطبا0 وذلَ اك خاُ ونوع اي مي او االا الاتية:

o .تونل مديس الصندوم غي ممازطة  شاغ الا از   ون اشػاز المليبة برلَ بموهب البدة الاشقاص ايسةص لملع 

o  م واك ممازطة  شاغ الا از  او س بف او تػليهف مي نبة المليبة.الؿار تسةيص مديس الصندو 

o . تهديع ػلب الن المليبة مي مديس الصندوم اللؿار تسةيص ممازطة  شاغ الا از 

o  بالتزام النظام او لوابدة التنكيرية.  - شٍة تساك المليبة هوكس ا –اذا ز ا المليبة ان مديس الصندوم ند اةة 

o ماز ة الممري يممديس اصممُو صممندوم الاطممتثماز او تجممصك او اطممتهالتف مممؼ غممدم وهممو  شممقص اةممس وقمما  مممديس ايدكظممة الاطممتث

 م جة لدح مديس الصندوم نا ز غلن ا از  اصُو صندوم الاطتثماز او اصُو الصنا يو التى يديسكا مديس ايدكظة.

o  اناا ذاا اكمية هوكس ة. –بنارا غلن اطع مػهولة  –اي خالة اةسح تسح المليبة 

   ًامممة مممي اهمممة  اغمم كاذا مازطممق المليبممة ايمما مممي صمم خيتاا وقهمما للكهمممس مممي كممرك ايمما  0 قيتػممزن غلممن ممممديس الصممندوم التػمماون وبشممٍة 

( يومممما الاولمممن ممممي تػيمممزن ممممديس 60ايظممماغد  غلمممن تظمممملية النهمممة الظممملع للمظمممؤولياا المممن ممممديس الصمممندوم البمممدية وذلمممَ ةممم ُ اُ )

الصمندوم ايػمصوُ ان ينهمة0 خيثممما ًمان ذلمَ طمسوز ا ومناطمبا ووقهما لتهمديس المليبمة ايدمع0 الممن الصمندوم البمدية. و لمب غلمن ممديس 

 مديس الصندوم البدية هميؼ الػهو  ايستبؼة بصندوم الاطتثماز ذي الػ نة.

 

 . امين الحفظ:20

 أ. مهام امين الحفظ وواجباجه ومسؤولُاجه:

  الخٍمممام البدمممة صمممنا يو الاطمممتثماز0 طممموار ا ح مظمممؤولياتف  شمممٍة مباشمممس ام ًلمممل  اممما يػمممد اممممزن او كمممظ مظمممؤوال غمممي التزاماتمممف وقهممما

 ػسقا ثالثا بموهب اخٍام البدة صنا يو الاطتثماز او البدة الاشقاص ايسةص لملع.
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  يػممد امممزن او كممظ مظممؤوال تلمماك مممديس الصممندوم ومممالٍي الوخممداا غممي ةظممابس الصممندوم الناهمممة  ظمم ب اختيمماُ او اكممماُ او طممور

 صسف او تهصزةك ايتػمد.ت

  يػمممد اممممزن او كمممظ مظمممؤوال غمممي خكمممظ اصمممُو الصمممندُو وخمايتاممما لصممماوق ممممالٍي الوخمممداا0 وكمممو مظمممؤوُ يمممرلَ غمممي اتخممماذ هميمممؼ

 الاهساراا الا از ة ال شمة قيما يتػلو بدكظ اصُو الصندوم.

 

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

الممم  او ايتمممة او اي ممممي تا ػيمممف بالػممممة امينممما لل كمممظ ممممي البممماػي الي صمممندوم اطمممتثماز يتمممولن خكمممظ يلممموش الممممزن او كمممظ تٍليمممل ػمممسف ث

 اصولف. و دقؼ امزن او كظ اتػاب ومصاز ل اي امزن خكظ مي الباػي مي مواز ك اوقاصة.

 

 ج. الاحيام املىظمت لػٌض امين الحفظ او اسدبذاله:

  او اتخاذ اي تدابزة تساك مناطبا اك خاُ ونوع اي مي او االا الاتيف: للمليبة غُص امزن او كظ ايػزن مي مديس الصندوم 

o .تونل امزن او كظ غي ممازطة  شاغ او كظ  ون اشػاز المليبة برلَ بموهب البدة الاشقاص ايسةص لملع 

o .الؿار تسةيص امزن او كظ اك ممازطة  شاغ او كظ او س بف او تػليهف مي نبة المليبة 

o ي امزن او كظ اللؿار تسةيص اك ممازطة  شاغ او كظ.تهديع ػلب الن المليبة م 

o  ا المليبة ان امزن او كظ ند اةةاذا ز   
 
 بالتزام النظام او لوابدف التنكيرية. شٍة تساك المليبة هوكس ا

o  بنارا غلن اطع مػهولة اناا ذاا اكمية هوكس ة.اي خالة اةسح تسح المليبة 

 0 قيلممب غلممن مممديس الصممندوم ايػنممى تػيممزن امممزن خكممظ بممدية ايمما  مممي كممرك  اغمم ك س اذا مازطممق المليبممة ايمما مممي صمم خياتاا وقهمما للكهمم

ًامممة مممي اهممة ايظمماغد  غلممن تظممملية  وقهما لتػليممماا المليبممة0 يممما يتػممزن غلممن ممديس الصممندوم وامممزن او كممظ ايػممصوُ التػمماون  شمٍة 

ن ممي تػيمزن اممزن او كمظ البمدية. و لمب غلمن اممزن ( يومما الاولم60النهة الظلع للمظؤولياا الن اممزن او كمظ البمدية وذلمَ ةم ُ )

او كمممظ ايػمممصوُ ان ينهمممة0 خيثمممما ًمممان ذلمممَ طمممسوز ا ومناطمممبا وقهممما لتهمممديس المليبمممة ايدمممع0 المممن اممممزن او كمممظ البمممدية هميمممؼ الػهمممو  

 ايستبؼة بصندوم الاطتثماز ذي الػ نة.

 

 اهىوي:ل( املحاسب ال21)

 الاسدثماس :. اسم املحاسب اللاهىوي لصىذوق أ

ًاك مداطبون ومساهػون ناموميون   اوقساش ي وشس

 

 ب. مهام املحاسب اللاهىوي وواجباجه ومسؤولُاجه:

 .يػزن ايداطب الهامو ي مي نبة مديس الصندوم وذلَ للهيام  ػملية ايساهػة 

 ( اشممممملس نبمممة ناايممممة طمممنتف اياليممممة0 قيلمممب اممممك9اذا مضممم ى غلمممن تاطمممم ع الصمممندوم الػممممام ممممد  تص ممممد غلمممن )  كمممرك او الممممة الهيمممام  ػمليممممة

.  ايساهػة بنااية الػام الاُو

 (  اشملس او انمة نبمة ناايمة طمنتف اياليمة0 قيلموش امك كمرك او المة الهيمام  ػمليمة ايساهػمة 9اذا مض ى غلن تاط ع الصندوم الػام مد )

 اك نااية الظنة ايالية التى تل اا.

 

 لصىذوق الاسدثماس:ج. الاحيام املىظمت السدبذاٌ املحاسب اللاهىوي 

يلب غلن مللع ا از  الصندوم ان يمسقع تػيمزن ايداطمب الهمامو ي او ان يوهمف ممديس الصمندوم بتؿيزمة ايداطمب الهمامو ي ايػمزن امك اي 

 :مي او االا الاتيف

 .وهو  ا غاراا نابمة ومملمة خُو طور الظلوى اينهي للمداطب الهامو ي تتػلو بت  ية مملامف 

 طب الهامو ي للصندوم الػام مظته .اذا لع يػد ايدا 

 .اذا نسز مللع ا از  الصندوم ان ايداطب الهامو ي ال يملَ ايؤك ا واوقبةاا الٍاقية لت  ية مملام ايساهػة  شٍة مسض 

 .اذا ػلبق المليبة وقها لتهديسكا ايدع تؿيزة ايداطب الهامو ي ايػزن قيما يتػلو بالصندوم الػام 
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 ق:( اصٌى الصىذو 22)

 . ان اصٌى صىذوق الاسدثماس محفىظت بىاسؼت امين الحفظ لصالح صىذوق الاسدثماس. أ

 

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

اســدثماس باسـم امــين الحفــظ لصــالح رلــً الصــىذوق, وان بشـيل مســخلل مــن خــالٌ حرــجُل الاوساق املالُـت والاصــٌى الاخــشي ليــل صــىذوق 

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

 

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

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

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

اث الصىذوق, ورلً في حذود ملىُخه, او وان مسمىحا بهزه املؼالباث بمىجـب احيـام الئحـت صـىادًم ملذم املشىسة او املىصع ماليا لىحذ

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

 

 . اكشاس من مالً الىحذاث:23

  

الصندوم ومريس  ايػلوماا وملقص ايػلوماا السب ظة اوقاصة بالصندوم0 وايواقهة غلن لهد نمق/نمنا باالػ ع غلن شسوغ واخٍام 

 ةصابص الوخداا التى اشتةيق/اشتةينا ق اا.

 

 الاطع:

 

 التونيؼ:                                                                   التاز  :

 

 

 وآلف و  بف وطلع وداهلل التوقيوت وصلن هللا غلن مب نا مدمد 
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 مزهشة املػلىماث

 للمشابدتصنذوق هعب 

KASB Murabaha Fund  

 مـخىح مخىاؿم مع الضىابط الششعيت(عام )صنذوق إظدثماسي  

 

 مذيش الصنذوق 

 

 أمين الحـظ

  ششهت الجضيشة لألظىاق املاليت 

 

  هـ املىاؿم  09/06/1440بخاسيخ واخش جدذيث ، م1/4/2018هـ املىاؿم 15/7/1439صذسث مزهشة املعلىماث لهزا الصنذوق بخاسيخ

 م13/02/2019

  الئدت صناديم الاظدثماس الصادسة عن مجلغ هيئت العىق خاضعت ل للمشابدتبصنذوق هعب إن مزهشة املعلىماث ومدخىياتها الخاصت

 املاليت في اململىت العشبيت الععىديت، وجخضمن معلىماث واملت وواضحت وصحيدت ومدذزت وػير مضللت عن صنذوق الاظدثماس. 

 ننصــا باذخــز بمشــىسة ننصــا املعــدثمشين بلــشاوة مدخىيــاث مــزهشة املعلىمــاث وؿهمهــا. وفــي خــاٌ حعــزس ؿهــا مدخىيــاث مــزهشة املعلىمــاث ،

 معدشاس منهي. 
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 إشعاس هام

سوحعــــذ مــــزهشة املعلىمــــاث مــــن كصــــ  مجلــــغ إداسة الصــــنذوق وجمــــذ املىاؿلــــت عل هــــا ويخدمــــ  مــــذيش وأعضــــاو إداسة الصــــنذوق مجخمعــــين  .أ 

ومنـــــشدين وامــــ  املعــــ وليت عــــن دكــــت واهخمــــاٌ املعلىمــــاث الــــىاسدة فــــي مــــزهشة املعلىمــــاث، همــــا يلــــشس وي هــــذ أعضــــاو مجلــــغ إداسة ومــــذيش 

لـىاسدة فــي مـزهشة املعلىمـاث، همــا يلـشون وي هـذون علــا أن املعلىمـاث والصيانـاث الــىاسدة فـي مــزهشة الصـنذوق بصـحت واهخمــاٌ املعلىمـاث ا

 املعلىماث ػير مضلله. 

ال جخدمـــ  الهيئـــت أي معـــ وليت عـــن مدخىيـــاث  خيـــث وطـــشح وخذاجـــه للمشابدـــتصـــنذوق هعـــب جؤظـــ غ واؿلـــذ هيئـــت العـــىق املاليـــت علـــا  .ب 

علــم بــذكأها أو اهخمالهــا، وجسلــي نـعــها صــشاخت مــن أي معــ وليت مهمــا وانــذ، ومــن أي خعــاسة مــزهشة املعلىمــاث، وال حعيــأ أي جؤهيــذ يخ

الاظـدثماس فـي جنخج عما وسد في مزهشة املعلىماث أو عن الاعخماد علا أي حضو منهـا وال حعيـه هيئـت العـىق املاليـت أي جىصـيه دشـؤن حـذوي 

ىصــيأها باالظــدثماس ؿيـــه أو جؤهيــذ صــحت املعلىمـــاث الــىاسدة فــي الشـــشو  الصــنذوق مــن عذمــه وال حعفـــي مىاؿلأهــا علــا جؤظـــ غ الصــنذوق ج

 وألاخيام ومزهشة املعلىماث، وج هذ علا أن كشاس الاظدثماس في الصنذوق يعىد للمعدثمش أو من يمثله. 

ت الشــشعيت لشــشهت الهيئــمخىاؿــم مــع املعــايير الشــشعيت املجــاصة مــن كصــ   ي علــا أنــه صــنذوق اظــدثماس  للمشابدــتصــنذوق هعــب جــا اعخمــاد  .ج 

   .هعب املاليت
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 صىذوق الاظدثماس:  .1

 اظم صىذوق الاظدثماس: ؤ.

 للمشابدتصنذوق هعب 

خ إصذاس ششوغ وؤحيام الصىذوق: ب.  جاٍس

  م26/8/2008هـ املىاؿم 25/8/1429صذسث ششو  وأخيام الصنذوق بخاسيخ 

 

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

 بخـاسيخ 
ا
 عامـا

ا
هــ املىاؿـم 4/11/1429جمذ مىاؿلت هيئت العىق املاليت في اململىت العشبيت الععىديت علا جؤظ غ هزا الصنذوق وطـشح وخذاجـه طشخـا

  م2/11/2008

 

خ اظخحلاكه:   د. مذة صىذوق الاظدثماس وجاٍس

مـــن النــىف واملـخـــىحو أي أنــه برميــان املشـــررن الاشــرران والاظــررداد خـــالٌ ؿرــرة عمـــش  عــام هــى صــنذوق أظـــها اظــدثماسي  للمشابدـــتهعــب  صــنذوق إن 

 الصنذوق، وعمش الصنذوق هى مـخىح املذة. 

 

 هـ. غملت الصىذوق: 

العــعىدي  ؿلــط ويجــب علــا املشــررهين إيــذاف أمــىالها فــي خعــاب مــذيش الصــنذوق بالشيــاٌ العــعىدي ؿلــط و عامــ  مــذيش  الصــنذوق بالشيــاٌ يخعامــ 

 لؽ الـعليت املعخلمت بالشياٌ الععىدي. االصنذوق حميع الحىالاث الىاسدة من خاسج اململىت أو أي عمالث ػير الشياٌ الععىدي باملص

 

 : ظُاظاث الاظدثماس ومماسظاجه .2

ت ؤ.  :  لصىذوق الاظدثماسألاهذاف الاظدثماٍس

حهــــذؾ الصــــنذوق إ ــــا جنميــــت أمــــىاٌ املشــــررهين علــــا املــــذي اللصــــيرمع املداؿ ــــت علــــا سأط املــــاٌ بالــــذخٌى فــــي إظــــدثماساث كليلــــت املســــاطش مــــن خــــالٌ 

 عــام واملشخصــت الاظــدثماس فــي مشابدــاث كصــيرة ألاحــ  و الصــيىن و الاظــدثماس فــي وخــذاث صــناديم العــيىلت واملشابدــت 
ا
واظــىاق النلــذ امليشوخــت طشخــا

 من كص  هيئت العىق املاليت ،و التي جخىاؿم مع الضىابط الششعيت املدذدة من كص  الهيئت الششعيت الخادعت لششهت هعب املاليت .

 هىع )ؤهىاع( ألاوساق املالُت التي ظىف ٌعدثمش الصىذوق فيها بشيل ؤظاس ي:  ب.

مــن خـــالٌ الاظــدثماس فـــي مشابدــاث كصـــيرة ألاحــ  و الصــيىن و الاظـــدثماس فــي وخـــذاث صــناديم العـــيىلت واملشابدــت واظـــىاق إظــدثماساث كليلــت املســـاطش 

 عام واملشخصت من كص  هيئت العىق املاليت 
ا
 النلذ امليشوخت طشخا

 ج. ظُاظاث جشهيز الاظدثماس: 

 ظ خا إلاظدثماس في:

 مشابداث كصيرة ألاح -أ 

حهت اصذاسها مدليت ام عامليـت ويـخا جليـيا الصـيىن بنـاوا علـا اليـت جليـيا داخليـت لـذي مـذيش الصـنذوق خيـث يلـىم مـذيش الصيىن وكذ جيىن  -ب 

لجهـت الصنذوق بخلييا الصيىن وحهت اصذاسها  بناوا علا عذد من العىام  علا ظبي  املثاٌ ال الحصش جصنيف الصلذ الائخمانأ الـزي جنخيـي اليـه ا

 يت وهـاوة الاصٌى والاسباح.املصذسة املالئت املال
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 عــام واملشخصــت مــن كصــ  هيئــت العــىق املاليــت. علــا ان جيــىن -حـــ  
ا
الاظــدثماس فــي وخــذاث صــناديم العــيىلت واملشابدــت واظــىاق النلــذ امليشوخــت طشخــا

نذوق اظـرراجيجيت الخنى ـع لخلليـ  مخىاؿلت مع الضىابط الششعيت املدذدة من كص  الهيئت الششعيت الخادعت ملجمىعت هعب املاليـت. و ظـيدصع فـي الصـ

صـنذوق املساطش هما ظ خا ملاسنت ألاداو بالـائذة علا الشياٌ الععىدي لثالزت أشهش بـين الصنـىن. همـا ظـيلىم مـذيش الصـنذوق بـاملكررا  ملصـ حت ال

 % من إحما ي كيمت الصنذوق متى ما دعذ الحاحت إ ا رلً.10بما ال يضيذ عن 

 نذوق والخا ي:ويمىن ج خيص اظدثماساث الص

 الحذ ألاعلا الحذ ألادنه نىف إلاظدثماس

 %100 %0 مشابداث كصيرة ألاح 

 %40 %0 الصيىن

 %50 %0 وخذاث صناديم العيىلت واملشابدت واظىاق النلذ 

 

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

 عـام واملشخصـت مـن كصـ  هي
ا
ئـت مشابداث كصيرة ألاح  و الصيىن و الاظدثماس في وخذاث صناديم العيىلت واملشابدـت واظـىاق النلـذ امليشوخـت طشخـا

 العىق املاليت 

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

 ظــىؾ يــخا جىص ــع اصــٌى الصــنذوق علــا املشابدــاث كصــيرة الاحــ  مــع الخىص ــع بــين الاطــشاؾ الن يــرة لخلليــ  املســاطش وخعــب العىائــذ املخاخــت. ايضــا

ظـدثماس الا  ظىؾ يخا جلييا الصيىن املدخم  الاظدثماس بها وؿلا للعىائذ والخصنيف الائخمانأ واملساطش املدخملت. ظ خا جلييا اداو وجاسيخ الصـناديم

 املشاد الاظدثماس بها خعب الاداو الخاسيخي.

 

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

 
ا
 ( من هزه املزهشة. ظياظاث الاظدثماس ومماسظاجه)ج( من املادة ) في الـلشة لن يلىم الصنذوق باالظدثماس في أوساق ماليت ػير التي جا رهشها ظابلا

 

 ا: التي ًمىً للصىذوق الاظدثماس فيه ص. ؤي كُذ آخش غلى هىع )ؤهىاع( ألاوساق املالُت ؤو ألاصٌى ألاخشي 

لــــن يعــــدثمش الصــــنذوق فــــي أي أوساق ماليــــت ال جخىاؿــــم مــــع الضــــىابط الشــــشعيت املعخمــــذة مــــن ال جنــــت الشــــشعيت للصــــنذوق ويلرــــ م الصــــنذوق بليــــىد 

 ( من الئدت صناديم الاظدثماس. 41في املادة ) الاظدثماس الىاسدة

 

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

مـع الضـىابط الشـشعيت ووؿـم مـا يلـشسه  % من صافي أصٌى الصنذوق في صناديم ممازلت بما يخىاؿـم10يدم ملذيش الصنذوق اظدثماس ماال يضيذ عن 

 % من صافي كيمت أصٌى الصنذوق الزي جا جملً وخذاجه.10املذيش علا أن ال جضيذ عن 

 

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

 ؤصٌى الصىذوق: 
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%( مـن 10من خم مـذيش الصـنذوق أن ي جـؤ للخمىيـ  فـي الحـاالث التـي يلشهـا مجلـغ إداسة الصـنذوق وبديـث أال يخجـاوص جمىيـ  الصـنذوق مـا نعـبخه )

 صافي كيمت أصىله ورلً خعب الضىابط الششعيت، علا أن ال جخعذي مذة الخمىي  ظنت ميالديت وال يجىص ملذيش الصنذوق سهن أصٌى الصنذوق. 

 

 ذ ألاغلى للخػامل مؼ ؤي ػشف هظير: ي. الح

 % من حجا صافي أصٌى الصنذوق. 25الحذ ألاعلا للخعام  مع أي طشؾ ن ير هى 

 

 ن. ظُاظت مذًش الصىذوق في إداسة مخاػش الصىذوق: 

  ظـــــخيىن كـــــشاساث الاظـــــدثماس التـــــي يخســـــزها مـــــذيش الصـــــنذوق منكـــــجمت مـــــع مماسظـــــاث الاظـــــدثماس الجيـــــذة والحىيمـــــت التـــــي جدلـــــم ألاهـــــذاؾ

الاظــدثماسيت املدـــذدة للصـــنذوق واملــزوىسة فـــي شـــشو  و أخيـــام الصــنذوق ومـــزهشة املعلىمـــاث واملعــدنذاث ألاخـــشي راث العالكـــت، و شـــم  

 وظعه للخؤهذ من: رلً بزٌ مذيش الصنذوق و  ما في 

o  .جىؿش العيىلت الياؿيت لذي الصنذوق للىؿاو بؤي طلب اظررداد مخىكع 

o  .عذم جشهي  اظدثماس الصنذوق في أي وسكت أو أوساق معينت، أو في أي بلذ أو  منيلت حؼشاؿيت أو صناعيت أو كياف معين 

o دثماسيت. عذم جدم  الصنذوق أي مساطشة اظدثماسيت ػير ضشوسيت جخعلم بؤهذاؿه الاظ 

  :ظييىن هنان مجلغ إداسة للصنذوق وظخيىن طصيعت الخذماث التي يلذمها املجلغ والخا ي 

o  .ؿ ها 
ا
 املىاؿلت علا  حميع العلىد واللشاساث والخلاسيش الجىهشيت التي ييىن الصنذوق طشؿا

o  املصــــادكت علــــا أي جضــــاسب مصــــالا يـصــــا عنــــه مــــذيش الصــــنذوق ،
ا
 لالئدــــت صــــناديم  إلاشــــشاؾ، ومتــــى وــــان رلــــً مناظــــصا

ا
وؿلــــا

 الاظدثماس. 

o  ٌعلـــا ألاكـــ  مــع معـــ وٌ امليابلـــت والالرــ ام )لجنـــت امليابلــت والالرـــ ام(  لـــذي مــذيش الصـــنذوق ومعـــ و 
ا
الاحخمــاف مـــشجين ظــنىيا

 الخصليؽ عن ػع  ألامىاٌ وجمىي  إلاسهاب لذيه، للخؤهذ من الر ام مذيش الصنذوق بجميع اللىائذ وألان مت املخصعت. 

o  ىصيت يشؿعها املصـأ في خالت حعي نه. أي ج إكشاس 

o  الخؤهـــذ مـــن اهخمـــاٌ والرـــ ام شـــشو  وأخيـــام الصـــنذوق ومـــزهشة املعلىمـــاث واملعـــدنذاث ألاخـــشي راث العالكـــت بالئدـــت صـــناديم

 الاظدثماس. 

o لشــشو  وأخيــام الصــنذوق ومــ 
ا
زهشة الخؤهــذ مــن كيــام مــذيش الصــنذوق بمعــ ولياجه بمــا يدلــم مصــ حت مــاليأ الىخــذاث وؿلــا

 املعلىماث واملعدنذاث راث العالكت وأخيام الئدت صناديم الاظدثماس. 

o  .العم  بؤمانت و ملص حت صنذوق الاظدثماس وماليأ الىخذاث ؿيه 

 

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

 لثالزت أشهش والزي حعلن عنه ظاما. معذٌ الـائذة علا الشياٌ بين الصنىن-ظايصىس 

 م. الخػامل مؼ ؤظىاق املشخلاث املالُت: 

 ال يىحذ.

 :مىافم غليها مً هُئت العىق املالُت  بشإن ؤي كُىد ؤو حذود غلى الاظدثماس اغفاءاثن. ؤي 

 ال يىحذ.  
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 املخاػش الشئِعت لالظدثماس في الصىذوق:  .3

الاظدثماس في الاظـهم ًىؼـىي غلـى مخـاػشة غالُـتا الان ان الاظـدثماس فـي الصـىذوق ٌػخاـر اهنـر اماهـا وعـبُا مـً ًجب غلى املعدثمش ان ٌػلم بان ؤ.  

 الاظدثماس املباشش في العىق هظشا لخىصَؼ اظدثماساث الصىذوق.

 

 او ًماثل الاداء العابم. ان الاداء العابم لصىذوق الاظدثماس او الاداء العابم للمؤشش ال ٌػذ مؤششا غلى اداء الصىذوق معخلبال ب. 

 

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

 

 . الاظدثماس في الصىذوق ال ٌػذ اًذاغا لذي اي بىً محلي ٌعىق او ًبُؼ الاوساق املالُت او جابؼ لصىذوق الاظدثماس .د

 

خحمل املعؤولُت غً اي خعاسة مالُت كذ جترجب  ـ.ه غلى الاظدثماس في الصىذوق الا ارا واهذ هاججت غً اهماٌ مخػمـذ او ًلش مالً الىحذاث ٍو

 جلصير مخػمذ مً مذًش الصىذوق. 

 

صىذوق الاظدثماس وؤي ظشوف مً  كائمت للمخاػش الشئِعُت املحخملت املشجبؼت باالظدثماس في صىذوق الاظدثماسل واملخاػش املػشض لها-و 

 .املحخمل ؤن جؤثش في صافي كُمت ؤصٌى الصىذوق وغائذاجه:

  :مخاػش العىق  

يجـــب أن يعلـــا املشـــررن أن الاظـــدثماس فـــي املشابدـــت دشـــي  عـــام يعخطـــر مـــن الاظـــدثماساث راث املســـاطش املنسـضـــت، وهمـــا هـــى معلـــىم ؿـــرن  جدليـــم  

ألاح  اللصـير يـشجصط  بالخللصـاث والخؼيـراث فـي العـىق، و مـع رلـً ؿـرن مسـاطش الاظـدثماس فـي املشابدـت أكـ   عىائذ ماليت في اظدثماساث املشابدت في

 من ػيرها من باقي ألادواث الاظدثماسيت، و للخللي  من جلً املساطش ظ خا الخىص ع املناظب ذصٌى الصنذوق في ظلع العىق املسخلـت.

 

 : مخاػش غذم إلالتزام 

 أو ميللــا ممـا يــ دي إ ـا الخــؤزير علـا عائــذ علـذ املشابدــت و بالخــا ي فـي خالــت عـذم سػصــت 
ا
أو عجـض اليــشؾ  خـش )مشــرري العـلعت( عــن العــذاد حضئيـا

 الخؤزير علا عائذ الصنذوق . 

 

 

 :مخاػش الخغير في ؤظػاس الصشف 

جخـــؤزش بالضيـــادة أو الـــنلص نديجـــت للخؼيـــر فـــي أظـــعاس إرا وانـــذ دؿعـــاث شـــشاو و بيـــع العـــلع دعملـــت ػيـــر عملـــت الصـــنذوق ؿـــرن اظـــدثماساث املشـــررهين كـــذ 

 الصشؾ.

 

 : مخاػش الخغير في ؤظػاس الفائذة 

 أي حؼير في أظعاس الـائذة بالنعصت للشياٌ ي زش علا عىائذ املشابدت .

 

 : مخاػش الخغير في ؤظػاس العلؼ 

 ب أو إلايجاب .أي حؼير في أظعاس العلع ينعىغ جؤزيره مصاششة علا عىائذ املشابدت ظىاوا بالعل
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 :مخاػش العُىلت 

%( مـــن حجــا الصــنذوق أو أه ــر، همـــا 10يجــىص ملــذيش الصــنذوق جؤحيــ  طلصـــاث الاظــررداد إرا بلــؽ إحمــا ي طلصـــاث الاظــررداد فــي أي يــىم حعامــ  ) 

الخعامـ  باذصـٌى التـي يملىهـا التـي يـخا ؿ هـا  يجىص ملذيش الصنذوق جؤحي  جنـيز طلصاث الاظررداد فـي خـاٌ جـا حعليـم الخعامـ  فـي العـىق الشئ عـت

 
ا
إ ــا صــافي كيمــت أصــٌى  الصــنذوق، إمــا دشــي  وامــ  أو بالنعــصت  إ ــا أصــٌى الصــنذوق التــي يــشي مــذيش الصــنذوق دشــي  معلــٌى أجهــا مهمــت نعــصت

 الصنذوق.

 وجناظب. وؿـأ ولخا الحالخين أعاله ؿرن علا مذيش الصنذوق اخخياس طلصاث الاظررداد التي ظدنـز خعب أولىيأها، بنعصت

 

 :مخاػش اكخصادًت وظُاظُت 

 .كذ يخؤزش ظىق العلع ب شوؾ اكخصاديت عامت أو ظشوؾ ظياظيت في املنيلت، ويصعب علا مذيش الصنذوق الخنص  بها أو الخسلص منها

 

 بت والضواة  مخاػش الظٍش

الخدىيـــ  أو بيـــع وخـــذاث بمىحـــب اللـــىانين  كـــذ يخدمـــ  مـــاليى الىخـــذاث مزـــاس ضـــشيبيت مررجصـــه علـــا إلاشـــرران فـــي أو الخملـــً أو إلاظـــررداد أو 

. ويخدمــــ   مــــاليى  العــــاسيت فــــي الصلــــذان التــــي يدملــــىن 
ا
 مسخــــاسا

ا
حنعــــيأها أو سخصــــت إلاكامــــت ؿ هــــا أو حعخطــــر مدــــ  إكامــــت عاديــــت لهــــا أو مىطنــــا

اشـــئت عنها.همـــا أن دؿـــع الصـــنذوق أو علـــا أي صيـــادة فـــي سأط املـــاٌ الن الىخـــذاث معـــ وليت دؿـــع الضـــشيصت إن وحـــذث علـــا اظـــدثماساتها فـــي 

الصـادسة    الخنـيزيـت لضـشيصت الليمـت الضواة مع وليت خصشيت علا ماليأ الىخذاث. ظ خا جيصيم ضـشيصت الليمـت املضـاؿت خعـب الالئدـت 

 عن هيئت الضواة و الذخ 

 

 

 : مػلىماث غامت .4

 الفئت املعتهذفت لالظدثماس بهزا الصىذوق:  . ؤ

يمىــــن لألؿــــشاد وامل ظعــــاث والجهــــاث الحيىميــــت وػيرهــــا مــــن اللياعــــاث الاظــــخـادة مــــن الاظــــدثماس فــــي الصــــنذوق علــــا أن يخىاؿــــم رلــــً مــــع أهــــذاؿها 

 الاظدثماسيت ومذي جدملها للمساطش املشجصيت باالظدثماس. 

 

 ب. ظُاظت جىصَؼ ألاسباح: 

 لن يخا جىص ع اسباح علا املعدثمشين.

   صىذوق:للألاداء العابم ج. 

1 

 

 الػائذ الىلي -

 منز الخاظ غ خمغ ظنىاث زالر ظنىاث ظنت املذة

 الصنذوق 
0.70% 1.59% 2.27% 4.10% 

 امل شش
1.26% 120.99% 90.21% -44.63% 

 

ت-2  احمالي الػائذاث العىٍى



 

8 
 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 املذة

 الصنذوق 
0.40% 0.80% 0.10% 0.60% 0.30% 0.30% 0.20% 0.70% 0.70% 

 

 ؤداء الصىذوق ملاسهت باملىشش الاظترشادي-3

 

 

 

 

خ جىصَؼ الاسباح-4  جاٍس

 ال ًىؼبم

 

ش الصىذوق مخاحت الػالع  -5  الجمُؼ مً خالٌ املىكؼ الالىترووي ملذًش الصىذوق جلاٍس

 

 د. كائمت حلىق ماليي الىحذاث: 

  . الحصٌى علا نكخت خذيثت من ششو  وأخيام الصنذوق ومزهشة املعلىماث باللؼت العشبيت بذون ملاب 

  الحصـــٌى علـــا جلشيـــش يشـــخم  علـــا صـــافي كيمـــت أصـــٌى وخـــذاث الصـــنذوق، وعـــذم الىخـــذاث التـــي يمخلىهـــا وصـــافي كيمأهـــا، و ـــج  بجميـــع

 يىم من و  صـلت.  15الصـلاث يلذم خالٌ 

  .الحصٌى علا اللىائا املاليت املشاحعت للصنذوق بذون ملاب  عنذ طلبها 

 زهشة املعلىماث وإسظاٌ م خص بهزا الخؼيير وؿلا لنىف الخؼييـر واملـذة املدـذدة فـي الئدـت إلاشعاس بؤي حؼيير في ششو  وأخيام الصنذوق وم

 صناديم الاظدثماس. 

  .إلاشعاس بؤي حؼير في مجلغ إداسة الصنذوق 

  ج هــش الشظــىم وألاحعــاب الـعليــت ومعلىمــاث أداو 
ا
الحصــٌى علــا نكــخت مدذزــت مــن شــشو  وأخيــام الصــنذوق ومــزهشة املعلىمــاث ظــنىيا

 صنذوق عنذ طلبها. ال

 ( بسـالؾ ألاخـذار التـي نصـذ عل هـا 21إلاشعاس بشػصت مذيش الصنذوق برجهاو صنذوق الاظدثماس كص  إلاجهاو بمذة ال جل  عن 
ا
( يىما جلىيميا

 الششو  وألاخيام ومزهشة املعلىماث عل ها. 

  .ًدؿع عىائذ الاظررداد في ألاوكاث املدذدة لزل 

 ت بمعالجت الشياوي عنذ طلبها من مذيش الصنذوق. الحصٌى علا إلاحشاواث الخاص 

 

 . معؤولُاث مالً الىحذاث: ـه

 عن ديىن والر اماث الصنذوق. 
ا
 ؿيما عذا خعاسة مالً الىخذاث الظدثماس في الصنذوق أو حضو منه، ال ييىن مالً الىخذاث مع وال

 

 2017 2016 2015 2014 2013 املذة

 %0.70 %0.70 %0.20 %0.30 %0.30 الصنذوق 

 %1.26 %31.40 %80.61 %10.33- %3.89- امل شش
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 و. الحاالث التي حعخىحب إنهاء صىذوق الاظدثماس وإلاحشاءاث الخاصت باإلنهاءل بمىحب ؤحيام الئحت صىادًم الاظدثماس: 

   بشػصخــه فــي رلــً كصــ  مــذة ال جلــ 
ا
إرا سػـب مــذيش الصــنذوق فــي إجهــاو الصــنذوق العـام، ؿيجــب عليــه إشــعاس الهيئــت ومــاليأ الىخــذاث هخابيـا

 من الخاسيخ ا21عن )
ا
 ملضمع ملجهاو الصنذوق العام ؿيه، دون إلاخالٌ دششو  وأخيام ومزهشة املعلىماث الخادعت للصنذوق. ( يىما

  يجب علا مذيش الصنذوق الصذو في إحشاواث جصـيت الصنذوق العام ؿـىس انأهائـه ورلـً دون إلاخـالٌ دشـشو  وأخيـام الصـنذوق ومـزهشة

 املعلىماث. 

 ه إلالىررونأ واملىكع إلالىررونأ للعىق عطر انأهاو مذة الصنذوق العام وجصـيخه. في مىكع  يجب علا مذيش الصنذوق إلاعالم 

 

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

 يلش مذيش الصنذوق بىحىد مليت داخليت لخلىيا املساطش املخعللت بؤصٌى الصنذوق. 

 

 . ملابل الخذماث والػمىالث وألاحػاب: 5

 ؤ. إلافصاح غً حمُؼ املذفىغاث مً ؤصٌى صىذوق الاظدثماس: 

 لزلً املشرروىن وماليأ الىخذاثو وهي والخا ي: 
ا
 يخدم  الصنذوق حميع الشظىم واملصاسيف املزوىسة أدناه ويخدملها جصعا

 سظىم الاشرران: ال يىحذ 

 سظىم الاظررداد: ال يىحذ 

  جذؿع دشي  شهشي 0.5إلاداسة:أحعاب 
ا
 ملذيش الصنذوق.% ظنىيا

 :هدذ أكص ى حشم  : 570500 مصاسيف إداسيت 
ا
 سياٌ )ظصعت و ظخىن الف و خمعمائت سياٌ( ظنىيا

 سيا15.000ٌأحعاب املداظب اللانىنأ  .1

 ليـ   20.000سيـاٌ ل جلعـت وبدـذ أكصـ ى  5.000مياؿآث أعضـاو مجلـغ إلاداسة املعـخللين :  .2
ا
سيـاٌ ظـنىيا

 عضى معخل ..

 هدذ أكص ى 100000أحعاب الهيئت الششعيت :  .3
ا
 . وجذؿع دشي  سبع ظنىي  ظنىيا

  50000مصاسيف نشش :  .4
ا
 سياٌ ظنىيا

  70500مصاسيف سكابيت :  .5
ا
 سياٌ ظنىيا

  ظنىي  % من حجا الصنذوق  جدعب دشي  يىمأ وجذؿع دشي  سبع 0.004سظىم الحـظ: جددعب الحـظ علا 

 الصــنذوق : ظــخدم  أي مصــاسيف او سظــىم جـــش  علــا الصــنذوق مثــ  سظــىم الاظــدثماس فــي  اي مصــاسيف اخــشي  جـــش  علــا

 صناديم اخشي مشابهت مشخصت من هيئت العىق املاليت.

  سظــىم الضــشيصت الليمــت املضــاؿت: ظــ خا جيصيلهــا خعــب الالئدــت الخنـيزيــت لضــشيصت الليمــت املضــاؿت، همــا ان حميــع الشظــىم

الشــشو  و الاخيـام الصــنذوق خاضــعه لضــشيصت الليمــت املضـاؿت وظــىؾ يلــىم مــذيش الصــنذوق والاحعـاب و املصــاسيف بمىحــب 

 دعمليت اخدعاب نعصت الضشيصت املعخدلت وظذاد الضشيصت ا ا هيئت الضواة و الذخ .

 

فل مؼ هُفُت حعاب ملابل الخـذماث والػمـالث وألاحػـابل ووكـذ دفػهـا مـً  ب. فُما ًلي بػع الجذاٌو التي جىضح حمُؼ الشظىم واملصاٍس

 كبل صىذوق الاظدثماس: 

 

ف التي جذفؼ هيعبتا ت مً صافي ؤصٌى الصىذوق ؤو مبلغ ثابذ مً ؤصٌى الصىذوق:  لشظىم واملصاٍس  مئٍى

 الخىضيذ نىف الشظىم واملصاسيف
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  للصنذوق. هزه ألاسكام جلذيشيت وظ خا خصا املصشوؿاث الـعليت ؿلط وظخزهش دشي  جـصيلي في اللىائا املاليت العنىيت 

 

لت حعاب ملابل الخذماث والػمالث وألاحػاب ووكذ دفػها مً كبل صىذوق الاظدثماس:    ػٍش

 الخىضيذ نىف الشظىم واملصاسيف

ٌ  سظىم إلاداسة   xخدعب دشي  يىمأ من إحما ي كيمت  اصٌى الصنذوق وجذؿع دشي  سبع ظنىي. )إحما ي  ألاصى

 النعبيت املئىيت(.

ٌ  جدعب دشي  سظىم الحـظ النعصت  xيىمأ من إحما ي كيمت أصٌى الصنذوق وجذؿع دشي  سبع ظنىيت )إحما ي ألاصى

 املئىيت(. 

  أحعاب املداظب اللانىنأ
ا
 جدعب دشي  يىمأ وجذؿع ظنىيا

 .دشي  سبع ظنىي جدعب دشي  يىمأ وجذؿع  مياؿؤة ال جنت الششعيت

 جدعب دشي  يىمأ وجذؿع و   مياؿؤة أعضاو مجلغ إلاداسة
ا
 .ظنىيا

  الشظىم الشكابيت
ا
 جدعب دشي  يىمأ وجذؿع ظنىيا

 من صافي أ% 0.5نعصت  سظىم إلاداسة
ا
 ملذيش الصنذوق. صٌى ويخا دؿع الشظىم املعخدلت وجذؿع دشي  شهشي ظنىيا

 % من حجا الصنذوق  جدعب دشي  يىمأ وجذؿع دشي  سبع ظنىي 0.004الحـظ علا    سظىم الحـظ

 ال يىحذ سظىم الاظررداد املصىش

.  15 أحعاب املداظب اللانىنأ
ا
 وجىص ع دشي  جناظبي علا أيام العنت ويخا خصمها يىميا

ا
 الف سياٌ ظنىيا وجذؿع ظنىيا

 مصاسيف الخمىي 

في خاٌ وحىد مصاسيف جمىي  ؿعليت و مصاششة للصنذوق خالٌ العنت )خعب الععش العائذ في العىق(، 

%( من صافي كيمت أصىله، وبعذ أخز مىاؿلت ال جنت 10.00وبشش  أن ال يخجاوص جمىي  الصنذوق نعصت )

 الششعيت علا الخمىي . 

 مجمىف مياؿؤة ال جنت الششعيت
سيف ألاخشي وجىص ع دشي  جناظبي علا أيام العنت ويخا خصمها يىميا الاؾ سياٌ ظنىيا مع املصا 10

 ( من هزه املزهشة. 11للخىضيذ أن ش الـلشة )ج( من املادة )

سظىم نشش معلىماث علا مىكع 

 ٌ  جذاو
 وجذؿع و   5.000

ا
 شهش وجىص ع دشي  جناظبي علا أيام العنت و يخا خصمها يىميا.  12سياٌ ظنىيا

 وجذؿع و   7.500 الشظىم الشكابيت
ا
 شهش وجىص ع دشي  جناظبي علا أيام العنت و يخا خصمها يىميا.  12سياٌ ظنىيا

مجمىف مياؿؤة أعضاو مجلغ 

 إلاداسة
 سياٌ ظنىيا لي  عضى معخل . 200000سياٌ عن و  حلعت وبدذ اكص ى  5000

 مصاسيف أخشي 

الاظدثماسيت للصنذوق بدذ أكص ى يخا جدمي  الصنذوق سظىم الخدىي  ما بين الحعاباث الصنىيت أو 

% ظنىيا من صافي كيمت أصٌى الصنذوق إضاؿت للضشائب أو الشظىم إن وحذث في حميع ألاخىاٌ 0.50

 لن يخا خصا إال الشظىم و املصاسيف الـعليت.
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 ٌ  جدعب دشي  يىمأ وجذؿع ظنىيا سظىم نشش معلىماث مىكع جذاو

 ظ خا إلاؿصاح عن جلً املصاسيف في م خص إلاؿصاح املا ي في جهايت العنت مصاسيف الخعام :

 

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

 امللابل:

 الخىضيذ نىف الشظىم واملصاسيف

 ال يىحذ سظىم الاشرران 

 ال يىحذ سظىم الاظررداد املصىش 

 

 . ؤي غمىلت خاصت ًارمها مذًش الصىذوق:د

 :سظىم إلاظترداد املبىش 

 الًىحذ

 :ظِخم فشض سظىم اظترداد مبىش غلى الصىذوق 

 ال يىحذ

 

 :ظشوف فشض هزه الشظىم وؤي ظشوف ًمىً فيها إلاغفاء غنها 

 ال يىحذ

 

 :ؤظاط حعاب كُمت هزه الشظىمل بما في رلً حصش الىحذاث مىطىع إلاظترداد 

 ال يىحذ

 

الصــىذوق ؤو مــً كبــل مالــً الىحــذاث غلـــى مثــاٌ افترايــ ي ًىضــح حمُــؼ الشظــىم واملصـــاٍسف وملابــل الصــفلاث التــي دفػــذ مــً ؤصـــٌى هـــ . 

 ؤظاط غمله الصىذوق: 

سيــاٌ ظــعىدي لــا جخؼيــر طــىاٌ العــنت، وبــاؿررا  أن  000،100الجــذٌو الخــا ي يىضــا مثــاٌ اؿررايــ ي وجىضــيمي الظــدثماس عميــ  فــي الصــنذوق بمصلــؽ 

% عائـذ ظــنىي 10اؿرـرا  أن يدلـم الصــنذوق عائـذ سيـاٌ ظــعىدي ولـا جخؼيـر طـىاٌ العــنت، وعلـا  1000000000حجـا الصـنذوق فـي جلــً الـرـرة هـى 

 :علا الاظدثماس الجذٌو الخا ي 

 نىف الشظىم
نعصت الشظىم من احما ي كيمت 

 ٌ  الاصى
 ٌ  كيمت الشظىم من احما ي كيمت الاصى

 0 %0 سظىم الاشرران 

 500 %0.5 سظىم إلاداسة

 500 %0.5 سظىم الحـظ 

  مياؿؤة أعضاو مجلغ إلاداسة  مجمىف
 سياٌ ظنىيا للصنذوق  200000

(0.2)% 
200 
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 أحعاب املداظب اللانىنأ 
 سياٌ ظنىيا للصنذوق  150000

(0.15)% 
150 

 مياؿؤة ال جنت الششعيت
سياٌ ظنىيا للصنذوق  100000

(0.1)% 
100 

 0 %0 مصاسيف إعذاد م شش اظررشادي

 الشظىم الشكابيت
 سياٌ ظنىيا للصنذوق  7500

(0.075)% 
75 

 10 %0.01نعصت اؿررضيت :  سظىم الخيهير الششعي 

سظىم نشش معلىماث الصنذوق علا مىكع جذاٌو 

 0.0500%  50.00 

 سياٌ ظنىيا للصنذوق  5000

(0.05)% 
50 

 مصاسيف أخشي )نعصت اؿرراضيت( 

  
0.0001% 0.1 

 1685.1 %1.6851  إحما ي الشظىم العنىيت

 102,000 % + سأط املا10ٌ 110.000%+ سأط املاٌ 2العائذ الاؿرراي ي 

 صافي الاظدثماس الاؿرراي ي 
احما ي الشظىم  – ساط املاٌ + 2%

 العنىيت
1000314 

  .العائذ املزوىس أعاله هى عائذ اؿرراي ي همثاٌ جىضيمي ؿلط، وال يعفي إطالكا أن الصنذوق ظىؾ يدلم هزا العائذ أو أي عائذ أخش 

 

م والدعػير: .6   الخلٍى

م ول ؤصل ًملىهؤ.   الصىذوق:  جفاصُل جلٍى

 يخا جدذيذ كيمت أصٌى الصنذوق علا أظاط ما يلي: 

o .يخا خعاب الاسباح الخاصت دعلىد املشابدت جشاهميا دشي  يىمأ 

o .)يخا جلىيا ألاوساق املاليت املذسحت في العىق خعب ظعش إلاػالق في يىم الخعام  مضاؾ إل ها ألاسباح املعخدلت )إن وحذث 

o  )يخا جلييا الصيىن خعب نىف الصً ومىعذ الاظخدلاق و يخا اضاؿت الاسباح الرراهميت للخىص عاث )ان وحذث 

o .يخا جلىيا الصناديم إلاظدثماسيت اظدنادا إ ا اخش ظعش وخذة معلن عنذ إػالق العىق الععىدي ليىم الخلىيا 

o  خصـــا الشظـــىم واملصـــاسيف الثابخـــت ومـــن زـــا خصـــا املصـــاسيف و يـــخا خعـــاب ظـــعش الىخـــذة بلعـــمت صـــافي كيمـــت اصـــٌى الصـــنذوق دعـــذ

 الشظىم املخؼيرة املعخدلت علا إحما ي عذد الىخذاث اللائمت في رلً اليىم.

مغذد هلاغ ب.   :وجىشاسها الخلٍى

  يخا جلىيا أصٌى الصنذوق 
ا
 .و  يىمأ أخذ وزالزاو أظصىعيا

 

م ؤو الخؼإ في الدعػير: ج.   إلاحشاءاث التي ظدخخز في حاٌ الخؼإ في الخلٍى
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  .ًفي خاٌ جلىيا أص  من أصٌى الصنذوق دشي  خاطئ أو خعاب ظعش وخذة دشي  خاطئ، يلىم مذيش الصنذوق بخىزيم رل 

 الخلىيا أو الدععير حميع أخياو  يلىم مذيش الصنذوق بخعىيض ماليأ الىخذاث املخضشسين )بما في رلً ماليأ الىخذاث العابلين( عن

 دون جؤخير. 

  أو أه ر من ظعش 0.50يلىم مذيش الصنذوق بربالغ الهيئت ؿىس وكىف أي خيؤ في الخلىيا أو الدععير بما ي زش علا ظعش الىخذة ما نعبخه %

(، الىخـذة، همـا يـخا إلاؿصـاح عـن رلـً فـي وـ  مـن املىكــع إلالىررونـأ للشـشهت وهـزلً املىكـع إلالىررونـأ  للعـىق املاليـت العـعىديت )جــذاٌو

مـن ( 71باملضاؿت إ ا أنه يجب إلاشاسة إ ا رلً في جلاسيش الصنذوق التي يعذها مذيش الصنذوق التي يعذها  مذيش الصنذوق وؿلـا للمـادة )

 الئدت صناديم الاظدثماس. 

 ( للمــادة 
ا
الئدــت صــناديم الاظــدثماس وحشــخم  هــزه الخلــاسيش علــا  ( مــن72يلــىم مــذيش الصــنذوق بخلــذيا الخلــاسيش امليلىبــت للهيئــت ورلــً وؿلــا

 م خص بجميع أخياو الخلىيا والدععير. 

 

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

 يــــخا اخدعــــاب أظــــعاس الاشــــرران والاظــــررداد بنــــاو علــــا ظــــعش الىخــــذة فــــي يــــىم الخعامــــ  ري العالكــــت وؿــــم اليشيلــــت املــــزوىسة أدنــــاه، همــــا يجــــىص ملــــذيش 

 ا الصنذوق جؤخير عمليت الخلىيا في خاٌ وحىد أي ظشوؾ اظخثنائيت كذ ج زش علا عمليت الخلىيا أو جدذيذ كيمت أصٌى الصنذوق وظ خا الشحىف إ

 لغ إداسة الصنذوق ل حصٌى علا املىاؿلت. مج

بلعـمت صـافي كيمــت أصـٌى الصـنذوق دعــذ خصـا املصـاسيف والشظــىم الثابخـت ومـن زــا خصـا املصــاسيف  هايـخا خعــابطشيلـت اخدعـاب ظــعش الىخـذة 

 والشظىم املخؼيرة املعخدلت علا إحما ي عذد الىخذاث اللائمت في رلً اليىم. 

 

 ةل وجىشاسها: ميان ووكذ وشش ظػش الىحذهـ. 

ش يىم الخعام  الخا ي ليىم الخلىيا عطر املىكـع إلالىررونـأ الىخذة كص  ظهظيلىم مذيش الصنذوق بخدذيث صافي كيمت أصٌى الصنذوق وإعالن ظعش 

 . www.tadawul.com.saواملىكع الشظيي للعىق  www.kasbcapital.saملذيش الصنذوق 

 

 الخػامل: . 7

 ًجب ان جحخىي جفاصُل الؼشح الاولي مثل البذء واملذة والعػش الاولي -ؤ

 

خ املحذد واملىاغُذ النهائُت لخلذًم ػلباث الاشتران والاظترداد:  ب  . الخاٍس

 :يمىن الاشرران في الصنذوق يىميا من الاخذ ا ا الخم غ من و  اظصىف. ويلص  الاشرران في الصـنذوق دعـذ جلـذيا  اًام كبٌى الاشتران

 العـــاعت  عنـــذاو طلـــب الاشـــرران ودؿـــع وامـــ  كيمـــت الاشـــرران كصـــ  
ا
بخىكيـــذ اململىـــت كصـــ  أو فـــي اليـــىم الـــزي يعـــصم يـــىم  الثانيـــت عشـــش ظهـــشا

 الخعام 0 وظييىن الاشرران دععش الىخذة الػالق يىم الخعام  الخا ي.

 :يمىــن الاظــررداد مــن الصــنذوق يىميــا مــن الاخــذ ا ــا الخمــ غ مــن وــ  اظــصىف. ويلصــ  الاظــررداد مــن الصــنذوق دعــذ  اًــام كبــٌى الاظــترداد

 العـاعت  ذ عنـاو جلـذيا طلـب الاظـررداد كصـ  
ا
بخىكيـذ اململىـت فـي اليـىم الـزي يعـصم يـىم الخعامـ  الـزي يـخا ؿيـه جنـيـز  الثانيـت عشـش ظهـشا

 اليلب0 وظييىن الاظررداد دععش الىخذة خعب جلييا يىم الخعام  الخا ي. 

 

 إحشاءاث الاشتران والاظترداد:  .ج

http://www.tadawul.com.sa/
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 :عنـــذ الاشـــرران فـــي الصـــنذوق يلـــىم العميـــ   بخعصئـــت نمـــىرج اشـــرران إضـــاؿت إ ـــا جىكيـــع الشـــشو  وألاخيـــام ومـــزهشة  إحـــشاءاث الاشـــتران

 املعلىماث وجلذيمها إ ا مذيش الصنذوق. 

 :عنــذ طلــب املشــررن اظــررداد وــ  أو دعــض كيمــت وخذاجــه، يلــىم املشــررن بخعصئــت نمــىرج طلــب الاظــررداد ويلذمــه إ ــا  إحــشاءاث الاظــترداد

 الصنذوق.  مذيش 

  :ؤكل غذد للىحذاث ؤو كُمتها ًجب ؤن ًمخلىها مالً الىحذاث ؤو ًبػها ؤو ٌعتردها 

o سياٌ.  10000: الحذ ألادوى لالشتران 

o سياٌ.  2000: الحذ ألادوى لالشتران إلاطافي 

o سياٌ.  2000: الحذ ألادوى لالظترداد 

  :من كص  العمي .يخا جميان جلذًم الؼلباث 
ا
 لذيا اليلب يذويا

  :ظــ خا جدىيــ  عىائــذ/ مصلــؽ الاظــررداد ملــاليأ الىخــذاث كصــ  ؤكصــ ف فتــرة صمىُــت بــين الاظــترداد ودفــؼ غىائــذ الاظــترداد ملــاليي الىحــذاث

 إكـاٌ العم  في اليىم الشادع الخا ي ليىم الخلىيا رو العالكت. 

 . سجل ماليي الىحذاث: د

  .يلىم مذيش الصنذوق برعذاد  ج  بماليأ الىخذاث وخـ ه في اململىت 

  .علا ملىيت الىخذاث املثبخت ؿيه 
ا
 كاطعا

ا
 يعذ  ج  ماليأ الىخذاث دليال

 .يلىم مذيش الصنذوق بدـظ املعلىماث  جيت في  ج  ماليأ الىخذاث هدذ أدنه 

o ظا مالً الىخذاث وعنىانه. ا 

o ىخــذاث أو سكــا إلاكامـــت أو سكــا حــىاص ظــــشه أو سكــا ط حلــه الخجـــاسي بدعــب الحــاٌ،  أو وظـــيلت سكــا الهىيــت الىطنيــت ملالـــً ال

 حعشيف أخشي جدذيذها الهيئت. 

o  .حنعيت مالً الىخذة 

o اسيخ حكجي  ماليأ الىخذاث في الكج . ج 

o  .بياناث حميع الصـلاث املخعللت بالىخذاث التي أحشاها و  مالً وخذاث 

o اث )بما في رلً أحضاو الىخذاث( اململىهت لي  مالً وخذاث. الشصيذ الحا ي لعذد الىخذ 

o  .أي كيذ أو خم علا الىخذاث اململىهت لي  مالً وخذاث 

  لكــج  مــاليأ الىخــذاث إ ــا أي 
ا
ييــىن  ــج  مــاليأ الىخــذاث حــاهض ملعاينــت الهيئــت عنــذ طلبهــا رلــً، همــا يلــذم مــذيش الصــنذوق م خصــا

 عنذ اليلب ) علا 
ا
 أن ي هش رلً امل خص حميع املعلىماث املشجصيت بمالً الىخذاث املعفي ؿلط(. مالً للىخذاث مجانا

 بديـث يعىـغ ا 
ا
مـن هـزه  الثالثـت الـلـشةفـي  إل هـالخؼيـراث فـي املعلىمـاث املشـاس يلـىم مـذيش الصـنذوق بخدـذيث  ـج  مـاليأ الىخـذاث ؿـىسا

 املادة. 

 

 :كبل ػشح الصىذوق مً كبل الػمُل  تؤمىاٌ الاشتران املدعلم.ـه

ان امــىاٌ الاشــرران املعــخلمت ظــىؾ حعــدثمش فــي الىداصــع الصنىيــت وصـــلاث اظــىاق النلــذ0 واملطرمــت مــع طــشؾ خاضــع لخن ــيا م ظعــت النلــذ العشبــأ 

 ق. او لهيئت سكابيت ممازلت مل ظعت خاسج اململىت0 ا ا خين وصٌى رلً الحذ الادنه من املصلؽ امليلىب لصذو عم  الصنذو الععىدي 

 . ؤدوى حذ ًمىً ملذًش الصىذوق حمػهل ومذي جإثير غذم الىصٌى إلُه: و
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هـزه ال يىحذ خذ أدنه ينىي مذيش الصنذوق حمعه وجسضـع هـزه املـادة بـؤي خـاٌ مـن ألاخـىاٌ إ ـا الئدـت الصـناديم الاظـدثماسيت وحعليمـاث الهيئـت فـي 

 الخصىص. 

اٌ ظػىدي ؤو ما ٌػادلها ه 10مخؼلبإلاحشاءاث الخصحُحُت الالصمت لظمان اظدُفاء  .ح    حذ ؤدوى لصافي كُمت ؤصٌى الصىذوق:مالًين ٍس

 ظيلىم مذيش الصنذوق بااللر ام بلىائذ وحعليماث هيئت العىق املاليت في خاٌ كامذ بيلب أي إحشاو جصحيمي منه. 

 ً الحاالث: . الحاالث التي ًؤحل مػها الخػامل في الىحذاث ؤو ٌػلمل وإلاحشاءاث املخبػت في جلغ

 :يجىص ملذيش الصنذوق جؤحي  جلصيت أي طلب اظررداد من صنذوق الاظدثماس في الحاالث  جيت:  جإحُل غملُاث الاظترداد 

o (  أو أه ـــر مـــن صـــافي كيمـــت أصـــٌى 10.00إرا بلـــؽ إحمـــا ي نعـــصت حميـــع طلصـــاث الاظـــررداد ملـــاليأ الىخـــذاث فـــي أي يـــىم حعامـــ )%

 الصنذوق. 

o  .في خاٌ عذم جمىن الصنذوق من بيع ألاظها التي يملىها ذي ظبب من ألاظصاب الخاسحت عن إسادجه 

وظـــ خا جنـيـــز طلصـــاث الاظـــررداد فـــي أكـــشب يـــىم حعامـــ  الخـــم ممىـــن، همـــا ظـــ خا الخعامـــ  مـــع طلصـــاث الاظـــررداد امل حلـــت بالنعـــصت والخناظـــب، وظـــ خا 

 كشب ؿشصت ممىنت. جدىي  مصلؽ الاظررداد إ ا خعاب املشررن في أ

 

 :جيصيــم املشــررن ذن مــت ولــىائذ الهيئــت ويــخا  يدــم ملــذيش الصــنذوق سؿــض أي طلــب اشــرران فــي الصــنذوق فــي خــاٌ عــذم  سفــع الاشــتران

 إسحاف كيمت الاشرران إ ا خعاب العمي  خالٌ زالزت أيام عم  من جاسيخ جلذيا كيمت الاشرران. 

 :إرا ججــاوص حجــا الصــنذوق كيمــت يخعــزس ذيش الصــنذوق وكــف كصــٌى أي طلــب اشــرران يدــم ملــ جحذًــذ العــلف ألاغلــى لصجــم الصــىذوق

 معها الحصٌى علا خصت مناظصت من أظها الششواث املذسحت مما كذ يعيم عمليت إداسة الصنذوق. 

 

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

 من الئدت صناديم الاظدثماس الصادسة من هيئت العىق املاليت.  61ألاخيام املن مت لخؤحي  عملياث الاظررداد جسضع إ ا املادة 

 

 خصائص الىحذاث: . 8

 الليمت واملمي اث والحلىق.  مدعاويت فيينلعا الصنذوق لىخذاث 

 

ش. 9  : املحاظبت وجلذًم الخلاٍس

ت:  ش املالُتل بما في رلً الفتراث املالُت ألاولُت والعىٍى  ؤ. املػلىماث املخػللت بالخلاٍس

 بمـــا فـــي رلـــً اللـــىائا املاليـــت العـــنىيت املشاحعـــت( والخلـــاسيش العـــنىيت املـــىحضة والخلـــاسيش  ظـــيلىم مـــذيش الصـــنذوق برعـــذاد الخلـــاسيش العـــنىيت(

 ملخيلصاث امل حم سكا )
ا
دـت صـناديم الاظـدثماس، ويجـب علـا مـذيش الصـنذوق جضويـذ مـاليأ الىخـذاث بهـا عنـذ اليلـب ( من الئ5ألاوليت وؿلا

 دون أي ملاب . 

 ( مــن جهايــت ؿرــرة الخلشيــش ورلــً فــي ألامــاهن وبالىظــائ  املدــذدة فــي شــشو  70جخــاح الخلــاسيش العــنىيت ل جمهــىس خــالٌ مــذة ال جخجــاوص 
ا
( يىمــا

 كع إلالىررونأ ملذيش الصنذوق واملىكع إلالىررونأ للعىق. وأخيام الصنذوق ومزهشة املعلىماث وفي املى 

 ( ٌمـــن جهايـــت ؿرـــرة الخلشيـــش ورلـــً فـــي ألامـــاهن وبالىظـــائ  35حعـــذ الخلـــاسيش ألاوليـــت وجخـــاح ل جمهـــىس خـــال 
ا
املدـــذدة فـــي شـــشو  وأخيـــام ( يىمـــا

 للعىق.  الصنذوق ومزهشة املعلىماث وفي املىكع إلالىررونأ ملذيش الصنذوق واملىكع إلالىررونأ
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  :ظيلىم مذيش الصنذوق برجاخت جلاسيش للمشررهين جخضمن املعلىماث  جيت 

o  .صافي كيمت أوص  وخذاث الصنذوق 

o  .عذد وخذاث الصنذوق التي يملىها املشررن وصافي كيمأها 

o ( ٌمن و  صـلت. 15 ج  بالصـلاث التي نـزها املشررن خال 
ا
 (  يىما

o  هما يجب علا مذيش الصنذوق إسظاٌ  بيان ظنىي إ ا ماليأ الىخـذاث) بمـا فـي رلـً أي تـخص جملـً الىخـذاث لخـاٌ العـنت

 مـــن جهايـــت 30املعـــذ فـــي شـــؤجها الصيـــان( ي خـــص صــــلاث فـــي وخـــذاث الصـــنذوق العـــام علـــا مـــذاس العـــنت املاليـــت خـــالٌ )
ا
(زـــب يىمـــا

ح املىصعــت وإحمــا ي ملابــ  الخــذماث واملصــاسيف وألاحعــاب املسصــىمت مـــن العــنت املاليــت، ويجــب أن يدخــىي هــزا الصيــان ألاسبــا

مالــــً الىخــــذاث والــــىاسدة فــــي شــــشو  وأخيــــام الصــــنذوق ومــــزهشة املعلىمــــاث، باملضــــاؿت إ ــــا جـاصــــي  لجميــــع مسالـــــاث كيــــىد 

 ماث. الاظدثماس املنصىص عل ها في الئدت صناديم الاظدثماس أو في ششو  وأخيام الصنذوق أو مزهشة املعلى 

 

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

را جـا إشـعاس يخا إسظاٌ الخلاسيش علا العنىان الطريذي و/ أو الطريـذ إلالىررونـأ و/ أو الهـاجف و/أو الــاهغ همـا هـى مصـين فـي نمـىرج ؿـخذ الحعـاب إال إ

 ج60مـذيش الصـنذوق بـؤي أخيـاو خـالٌ ظـخين) مذيش الصنذوق بؤي حؼيير في العنىان. ويجـب إخيـاس 
ا
 مـن إصـذاس جلـً الخلـاسيش و ( يىمـا

ا
بعـذ رلـً لىيميـا

. واملىكـع www.kasbcapital.saجصصذ الخلاسيش الصادسة عن مذيش الصنذوق جهائيت وخاظمت. هما ظ خا جىؿير هزه الخلاسيش علا مىكع مذيش الصـنذوق 

 . www.tadawul.com.saإلالىررونأ للعىق 

 

 م.2017دٌعمار  31صىذوق في شاحػت في نهاًت العىت املالُت للمالُت م كىائمج. ًلش مذًش الصىذوق بخىفير 

  

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

 

  مجلغ إداسة الصىذوق:. 10

 ؤظماء ؤغظاء مجلغ إداسة الصىذوق:  . ؤ

 سئ غ املجلغ( العضب ألاظخار / أخمذ ظلمان( 

  عضى ػير معخل ( الؼامذيمصصذ ألاظخار/ عصذالعضيض( 

  / عضى ػير معخل (أخمذ مجذي عصذالـخاح ألاظخار( 

    (عضى معخل ) عصذهللا الحشبأبن الذهخىس/ صالا 

                (عضى معخل  )عذنان ؿض  أبى الهيجاو 

 

 هبزة غً مؤهالث ؤغظاء مجلغ إداسة الصىذوق: ب. 

 

 مجلغ إداسة الصىذوق 

 املجلغ()سئِغ الػضب ألاظخار/ ؤحمذ ظلمان 

http://www.tadawul.com.sa/
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نائب الشئ غ الخنـيزي لششهت هعب املاليت خاص  علا شهادة الصيالىسيىط في الخجاسة من حامعت عين شمغ ، باملضاؿت إ ا رلً خاص  علا 

في إداسة  عام 12وهى عضى في حمعيت املدللين املاليين املعخمذين في جىسونخى، هنذا. ولذيه أه ر من  2003شهادة املدل  املا ي املعخمذ منز العام 

 .الصناديم الخلليذيت واملخىاؿلت مع الشش عت إلاظالميت في دٌو مجلغ الخعاون الخليجي

 

ض   الغامذي )غظى غير معخلل(مصبح ألاظخار / غبذ الػٍض

 في إداسة املداؿظ والصناديم الاظد 13مذيش إداسة ألاصٌى الاظدثماسيت امليلف لششهت هعب املاليت، لذيه خطرة أه ر من 
ا
ثماسيت الخلليذيت منها عاما

من  واملخىاؿلت مع أخيام الشش عت إلاظالميت خاص  علا شهادة الصيالىسيىط في الاكخصاد من حامعت امللً ظعىد بالشيا ، باالضاؿت ا ا العذيذ

 الشهاداث والذوساث في الخدلي  الـفي وأظىاق املاٌ وإداسة املداؿظ

  

 )غظى غير معخلل(     ألاظخار/ ؤحمذ مجذي غبذالفخاح 

ظنىاث في اداسة الصناديم واملداؿظ والخدلي  املا ي خاص  علا الشهادة العليا في اداسة  8مذيشصناديم اظدثماسيت في اداسة الاصٌى لذيه ما يلاسب 

كخصاد والعلىم العياظيت في اململىت املخدذة باالضاؿت ا ا بيالىسيىط الاكخصاد من وليت الا -الاعماٌ من حامعت ايعيىغ في وىلشعرر بشييانيا 

 حامعت اللاهشة

 

 (غظى معخلل )الذهخىس / غذهان فظل ؤبى الهُجاء                

 عضى هيئت الخذس غ 
ا
الذهخىساة في املاليت من حامعت ؿي نا في  حامعت امللً ظعىد بالشيا ، خاص  علا دسحت  –وليت إداسة ألاعماٌ  –يعم  خاليا

( و حامعت اليرمىن علا الخىا ي. هما خص  علا دسحت  EAMS وإلاكخصاد من حامعتي ) تي ماحعخير في الخيىيش إلاداسي م. ودسح1996النمعا عام 

  .م من حامعت اليرمىن باذسدن في مجاٌ إلاكخصاد1987عام  الصيالىسيىط في 

 

 (غظى معخلل)   الذهخىس/ صالح غبذهللا الحشبي    

 عضى هيئت الخذس غ 
ا
الذهخىساة في املاليت من حامعت  حامعت امللً ظعىد بالشيا ،خاص  علا دسحت  –وليت إداسة  عماٌ  –يعم  خاليا

 2000في إداسة ألاعماٌ من حامعت مدشجان في الىالياث املخدذة الامشيىيت  م، ودسحت املاحعخير 2004و عيىنعن في الىالياث املخدذة الامشيىيت 

 م1997حامعت امللً ظعىد –وليت علىم الحاظب –ماث ن ا املعلى  م،وبيالىسيىط العلىم في 

 

 ج. ؤدواس ومعؤولُاث ؤغظاء مجلغ إداسة الصىذوق: 

 حشم  مع ولياث أعضاو مجلغ إداسة الصنذوق علا ظبي  املثاٌ ال الحصش،  حأ: 

  .ؿ ها 
ا
 املىاؿلت علا حميع العلىد واللشاساث والخلاسيش الجىهشيت التي ييىن الصنذوق طشؿا

 ( للمــادة 
ا
 املصــادكت علــا أي جضــاسب مصــالا يـصــا عنــه مــذيش الصــنذوق وؿلــا

ا
( مــن الئدــت صــناديم 13إلاشــشاؾ، ومتــى وــان رلــً مناظــصا

 الاظدثماس. 

   علــا ألاكــ  مــع معــ وٌ امليابلــت والالرــ ام )لجنــت امليابلــت والالرــ ام( لــذي مــذيش الصــنذوق ومعــ وٌ الخصليــؽ عــن الاحخمــاف 
ا
مــشجين ظــنىيا

 ىاٌ وجمىي  إلاسهاب لذيه، للخؤهذ من الر ام مذيش الصنذوق بجميع اللىائذ وألان مت املخصعت. ػع  ألام

  .إكشاس أي جىصيت يشؿعها املصـأ في خالت حعي نه 
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  .الخؤهذ من اهخماٌ والر ام ششو  وأخيام الصنذوق ومزهشة املعلىماث واملعدنذاث ألاخشي راث العالكت بالئدت صناديم الاظدثماس 

 لشــشو  و أخيــام الصــنذوق ومــزهشة املعلىمــاث الخؤ 
ا
هــذ مــن كيــام مــذيش الصــنذوق بمعــ ولياجه بمــا يدلــم مصــ حت مــاليأ الىخــذاث وؿلــا

 واملعدنذاث راث العالكت، وكشاساث ال جنت الششعيت وأخيام الئدت صناديم الاظدثماس. 

  .العم  بؤمانت وملص حت صنذوق الاظدثماس وماليأ الىخذاث ؿيه 

  .ًما لا يصذي أخذ اليشؿين عذم الشػصت بزل 
ا
 مذة عضىيت مجلغ إداسة الصنذوق هي خمغ ظنىاث وجخجذد جللائيا

 

 د. ميافأث وبذالث ؤغظاء مجلغ إداسة الصىذوق: 

 جيىن املياؿآث املاليت ذعضاو مجلغ إداسة الصنذوق علا الندى الخا ي: 

 ( 20.000مياؿؤة ظنىيت بليمت  )ٌسيا 

  .لن يخلاي ى أعضاو مجلغ إداسة الصنذوق من املىظـين في الششهت أي مياؿآث أو بذالث ن ير عضىيأها في مجلغ إداسة الصنذوق 

  جىص ــع الشظــىم املعــخدلت علــا الصــنذوق دشــي  جناظــبي علــا أيــام العــنت، ويــخا دؿــع الشظــىم الـعليــت ذعضــاو مجلــغ إلاداسة املعــخللين

 شهش.  12الششهت و   وػير املعخللين من ػير مىظـأ

  .باملضاؿت إ ا جياليف العـش إرا دعذ الحاحت لحضىس الاحخماعاث ذعضاو مجلغ إلاداسة 

 

 هـ. بُان بإي حػاسض مخحلم ؤو محخمل بين مصالح غظى مجلغ إداسة الصىذوق ومصالح الصىذوق: 

ها بــزٌ العنايــت والحــشص ججــاه مــاليأ الىخــذاث، باملضــاؿت  يلــىم مجلــغ إداسة الصــنذوق باملشــشاؾ علــا أي جضــاسب للمصــالا وحعــىيخه، ويجــب علــ 

إ ـا رلــً بـزٌ أكصــ ى حهـذ ممىــن لحـ  جضــاسب املصـالا  بدعــن النيــت باليشيلـت املناظــصت ويضـمن مــذيش الصـنذوق عــذم مماسظـت أي مــن جادعيــه ذي 

ص حت مذيش الصـنذوق مـن الصـاطن ومصـالا عم  ينيىي علا حعاس  للمصالا وفي خاٌ نشىو أي جضاسب حىهشي بين مصالا مذيش الصنذوق أو م

أي صــنذوق اظــدثماس يــذيشه أو خعــاب عميــ  مخــش ؿعــيلىم مــذيش الصــنذوق باملؿصــاح عــن رلــً دشــي  وامــ  ملجلــغ إداسة الصــنذوق فــي أكــشب وكــذ 

 ممىن. 

 

اث ؤغظاء مجلغ إداسة الصىذوق في صىادًم الاظدثماس ألاخشي:   و. غظٍى

 الصناديم ألاخشي التي يخى ا مجلغ إداسة الصنذوق إداستها: 

صنذوق هعب  ألاظماو

 لليشوخاث ألاوليت

صنذوق هعب 

 للخىص عاث

صنذوق هعب 

املشن لالظها 

 الععىديت

 سئ غ املجلغ   أ. أخمذ ظلمان العضب

 عضى   أ. عصذالعضيض مصصذ الؼامذي

 عضى - عضى أ. اخمذ مجذي عصذالـخاح

  عضى معخل  عضى معخل  ؿض  أبى الهيجاود. عذنان 

  عضى معخل  عضى معخل  د. صالا عصذهللا الحشبأ
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 لجىت الشكابت الششغُت: . 11

 ؤ. ؤظماء ؤغظاء اللجىت الششغُت ومؤهالتهم: 

إلاظالميت وجخا مشاحعت معامالث ظدخى ا الهيئت الششعيت الحاليت لششهت هعب املاليت الخؤهذ من ميابلت أنشيت الصنذوق مع أخيام الشش عت 

  الصنذوق من كص  الهيئت الششعيت، وأعضاو الهيئت ها:

  الشيخ الذهخىس / مدمذ علي اللشي 

 .
ا
 أظخار الاكخصاد إلاظالمأ في حامعت امللً عصذالعضيض بجذة ظابلا

 . خصير في املجمع الـلهي إلاظالمأ الذو ي 

  إلاظالميت في الصدشين.عضى املجلغ الششعي في هيئت املعايير للصنىن 

  عضى وسئ غ للهيئاث الششعيت في عذد من امل ظعاث املاليت في اململىت وعلا املعخىي العاليي 

 .ألف العذيذ من الىخب خٌى الخذماث املصشؿيت إلاظالميت والاكخصاد إلاظالمأ 

 خائض علا حائضة الصنً إلاظالمأ للخنميت في املصشؿيت إلاظالميت 

 ث لجىت الشكابت الششغُت:ؤدواس ومعؤولُا ب.

  .مشاحعت صيؽ علىد الخمىي  والاجـاكياث التي جلذمها الششهت لعمالئها للخؤهذ من مىاؿلأها للملخض ى الششعي 

 .مشاحعت إحشاواث إنشاو الخمىي  والخنـيز ومعالجت خاالث الخع ر ...إلخ، والخؤهذ من عذم اشخمالها علا أي مد ىس ششعي 

 لششهت املخعللت بالجىانب الششعيت لألعمالها.إلاحابت عن اظخـعاساث ا 

 .جلذيا بيان الضوىي العنىي 

 .جلذيا كائمت بالششواث املعخىؿيت للمخيلصاث الششعيت لالظدثماس في أظهمها 

 .إصذاس شهادة ظنىيت بناو علا مشاحعت أعماٌ الششهت جىحه إ ا مالن الششهت دشؤن انضصا  أعماٌ الششهت من الناخيت الششعيت 

 

 ج. ميافأث ؤغظاء لجىت الشكابت الششغُت: 

، مع جيلـت العـش وإلاكامت واملت واملصاسيف ألاخشي )إرا دعذ  10.000ظيدص  أعضاو ال جنت الششعيت مجخمعين علا مياؿؤة ظنىيت كذسها 
ا
سياال

يـــخا دؿـــع الشظـــىم املعـــخدلت ذعضـــاو وظـــخىصف الشظـــىم املعـــخدلت علـــا الصـــنذوق دشـــي  جناظـــبي علـــا أيـــام العـــنت و الحاحـــت( لحضـــىس الاحخماعـــاث 

وظــييىن ملــذيش الصــنذوق الحــم فــي حؼييــر أعضــاو ال جنــت دعــذ إخيــاس هيئــت العــىق املاليــت بــزلً، وظــ خا إشــعاس  دشــي  سبــع ظــنىي ال جنــت الشــشعيت 

 ماليأ الىخذاث بزلً. 

 

ألاصــٌى وإلاحــشاءاث املخبػــت فــي حــاٌ غــذم الخىافــم مــؼ  د. املػــاًير املؼبلــت لخحذًــذ شــشغُت ألاصــٌى املػــذة لالظــدثماس واملشاحػــت الذوسٍــت لخلــً

 املػاًير الششغُت:

 .  ويلر م مذيش الصنذوق بؤن جيىن حميع العلع املخعام  بها في صنذوق هعب للمشابدتمخىاؿلت مع الضىابط الششعيت 

 مذًش الصىذوق: .12

 اظم مذًش الصىذوق: ؤ. 

 ششهت هعب املاليت

 سكم الترخُص الصادسة غً هُئت العىق املالُت: ب. 
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لخلــذيا خــذماث إلاداسة وجلــذيا املشــىسة والحـــظ والررج ــب   07062-37مشخصــت مــن كصــ  هيئــت العــىق املاليــت جــشخيص سكــا  شــشهت هعــب املاليــت

 والخعام  بصـت أصي  في الاواسق املاليت

 

 سجل وغىىان الػمل ملذًش الصىذوق:الػىىان املج. 

املىكـــــــــع إلالىررونـــــــــأ  0112110040، ؿـــــــــاهغ 0112110044هـــــــــاجف  11372الشيـــــــــا   395737شـــــــــاسف العليـــــــــا العـــــــــام، ص.ب.  –مذينـــــــــت الشيـــــــــا  

www.kasbcapital.sa . 

 

خ الترخُص الصادس غً هُئت العىق املالُت:   د. جاٍس

 م04/06/2007بخاسيخ  بذأث الششهت مماسظت أعمالها ؿىس الحصٌى علا جشخيص هيئت العىق املاليت بخاسيخ 

 

 هـ. بُان سؤط املاٌ املذفىع ملذًش الصىذوق: 

  .سياٌ ظعىدي 230.000.000هي ششهت معاهمت ظعىديت مؼللت  بشأط ماٌ  هعب املاليتششهت 

 

 و. ملخص باملػلىماث املالُت ملذة الصىذوق مؼ جىطُح إلاًشاداث وألاسباح للعىت املالُت العابلت. 

 31/12/2018 الصنذ

 322,004 إلايشاداث

 (124,365.00) املصاسيف

 0 الضواة

 197,639 صافي الذخ 

 

 ص. ؤوشؼت الػمل الشئِعت ليل غظى مً  ؤغظاء مجلغ إداسة الصىذوق )بخالف جلً ألاوشؼت املشجبؼت بإغماٌ مذًش الصىذوق(. 

 

 سئ غ املجلغ(              العضب ألاظخار/ أخمذ ظلمان( 

 يشؼ  خاليا نائب الشئ غ الخنـيزي لششهت هعب املاليت 

  عضى ػير معخل ( الؼامذي  مصصذ ألاظخار / عصذ العضيض( 

 مذيش إداسة ألاصٌى الاظدثماسيت امليلف في ششهت هعب املاليت

  / (عضى ػير معخل )    أخمذ مجذي عصذالـخاحألاظخار 

 مذيشصناديم اظدثماسيت في ششهت هعب املاليت.       
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 (عضى معخل )    الذهخىس/ صالا بن عصذهللا بن سحاو  الحشبأ 

 حامعت امللً ظعىد  يليت إداسة  عماٌب عضى هيئت الخذس غ

  /(عضى معخل )  عذناد ابى الهيجاوالذهخىس 

 عضى هيئت الخذس غ بيليت إداسة  عماٌ حامعت امللً ظعىد 

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

  الصنذوق ملص حت ماليأ الىخذاث بمىحب أخيام الئدت صناديم الاظدثماس الئدـت  ألاتـخاص املـشخص لهـا شـشو  وأخيـام يعم  مذيش

 الصنذوق ومزهشة املعلىماث(. 

  والىاحصــاث التــي نصــذ عل هــا الئدــت ألاتــخاص املــشخص لهــا بمــا فــي رلــً واحــب ألامانــت ججــاه مــاليأ  يلرــ م مــذيش الصــنذوق بجميــع املصــاد

 .  الىخذاث، والزي يخضمن العم  بما يدلم مصالحها وبزٌ الحشص املعلٌى

  :ؿيما يخعلم بصناديم الاظدثماس، ييىن مذيش الصنذوق مع وال عن الليام باآلحأ 

o  .إداسة الصنذوق 

o  بما في رلً الخذماث إلاداسيت للصنذوق. عملياث الصنذوق 

o .طشح وخذاث الصنذوق 

o  الخؤهـــذ مـــن دكـــت شـــشو  وأخيـــام الصـــنذوق و مـــزهشة املعلىمـــاث )ورلـــً ؿيمـــا يخعلـــم بالصـــنذوق العـــام( واهخمالهـــا وأجهـــا واملـــت

 وواضحت وصحيدت وػير مضللت. 

 عــن الالرــ ام بؤخيــام الئدــت صــناديم الاظــدثما 
ا
س ظــىاو أدي معــ ولياجه وواحصاجــه دشــي  مصاشــش أم ولــف بهــا يعــذ مــذيش الصــنذوق معــ وال

 حهت خاسحيت بمىحب أخيام الئدت صناديم الاظدثماس والئدت ألاتخاص املشخص لها. 

  ججــاه مــاليأ الىخــذاث عــن خعــائش الصــنذوق الناحمــت دعــبب اخخيــاٌ أو إهمــاٌ أو ظــىو جصــشؾ أو جلصــير 
ا
يعــذ مــذيش الصــنذوق معــ وال

 املخعمذ. 

  اث الصــنذوق، وضــمان ظــشعت الخعامــ  ملســاطش التــي جــ زش فــي اظــدثماس ايجــب علــا مــذيش الصــنذوق أن يضــع العياظــاث وإلاحــشاواث لشصــذ

 معها علا أن جخضمن جلً العياظاث وإلاحشاواث الليام دعمليت جلىيا املساطش دشي  ظنىي علا ألاك . 

 ي  صنذوق اظدثماس يذيشه، وأن يضود الهيئت بنخائج الخيصيم عنذ طلبها. ييصم مذيش الصنذوق بشنامج مشاكصت امليابلت والالر ام ل 

 ػشف ثالث مً حاهب مذًش الصىذوق فُما ًخػلم بصىذوق الاظدثماس: بها  غ. املهام التي ولف

 يخعام  صنذوق الاظدثماس مع طشؾ زالث ورلً للليام باملهام املسىلت له، وها واآلحأ: 

 ظ للليام بمهام الحـظ. ـأمين الح 

  .املداظب اللانىنأ للليام بمهام الخذكيم واملشاحعت 

  .الهيئت الششعيت للليام بمهام مشاكصت الصنذوق من خيث الر امه بالضىابط الششعيت 

 لــم مصــ حت مجلــغ إداسة الصــنذوق للليــام بمهــام مخادعــت ومشاكصــت أداو الصــنذوق والخؤهــذ مــن كيــام مــذيش الصــنذوق بمعــ ولياجه بمــا يد

 لششو  وأخيام الصنذوق ومزهشة املعلىماث واملعدنذاث راث العالكت، وأخيام الئدت صناديم الاظدثماس. 
ا
 ماليأ الىخذاث وؿلا
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تل ؤو مً املمىً ؤن جخػاسض مؼ ؤوشؼت صىذوق الاظدثماس:   ي. ؤوشؼت غمل ؤو مصالح ؤخشي ملذًش الصىذوق جمثل ؤهمُت حىهٍش

 ال يىحذ. 

 

 املىظمت لػٌض مذًش الصىذوق ؤو اظدبذاله: ن. ألاحيام 

  ًلخعيـــين مـــذيش صـــنذوق بـــذي  لـــزل 
ا
للهيئـــت خـــم عـــٌض م ديـــش الصـــنذوق ؿيـــا يخعلـــم بالصـــنذوق الاظـــدثماسي واجســـار أي إحـــشاو جـــشاه مناظـــصا

ن ورلً في خاٌ وكىف أي من الحاالث  جيت: 
ا
 الصنذوق أو أجسار أي جذبير أخش جشاه مناظصا

o  .جىكف مذيش الصنذوق عن مماسظت نشا  إلاداسة دون إشعاس الهيئت  بزلً بمىحب الئدت ألاتخاص املشخص لها 

o  .إلؼاو جشخيص مذيش الصنذوق في مماسظت نشا  إلاداسة أو  حصه أو حعليله من كص  الهيئت 

o  .جلذيا طلب إ ا الهيئت من مذيش الصنذوق مللؼاو جشخيص في مماسظت نشا   إلاداسة 

o ث الهيئت أن مذيش الصنذوق كذ أخ  ؤرا سإ–  
ا
 بالر ام الن ام أو لىائده الخنـيزيت.  -دشي  جشاه الهيئت حىهشيا

o   وؿاة مذيش املدـ ت الاظدثماسيت الزي يذيش أصٌى صنذوق الاظدثماس أو عجضه أو اظخلالخه مع عذم وحىد تخص مخش مكـج

 ثماس أو أصٌى الصناديم التي يذيشها مذيش املدـ ت. لذي مذيش الصنذوق كادس علا إداسة أصٌى صنذوق الاظد

  أجها راث أهميت حىهشيت.  –بناو علا أ ظغ معلىلت  –أي خالت أخشي جشي الهيئت 

 ( مـن هـزه املـادة خـالٌ 5يجب علا مذيش الصنذوق إشعاس الهيئـت بـؤي مـن الحـاالث الـىاسدة رهشهـا فـي الـلـشة الـشعيـت )( مـن الـلـشة )ألاو ـا

 وثها. يىمين من خذ

   للـلــشة )ألاو ــا( مــن هــزه املــادة، ؿيخعــين علــا مــذيش الصــنذوق الخعــاون دشــي  وامــ  مــن أحــ 
ا
إرا ماسظــذ الهيئــت أيــا مــن صــالخياتها وؿلــا

 ألاو ـا  مـن حعيـين مـذيش الصـنذوق  (60املعاعذة علا حعهي  النل  العلغ للمع ولياث إ ا مذيش الصنذوق الصذي  ورلً خالٌ الـ )
ا
يىما

 لخلذيش الهيئت املدض، إ ـا مـذيش الصـنذوق الصذي . 
ا
 ووؿلا

ا
ويجب علا مذيش الصنذوق املعضوٌ أن ينخل  خيثما وان رلً ضشوسيا ومناظصا

 الصذي  حميع العلىد املشجصيت بصنذوق الاظدثماس ري العالكت. 

 

 ؤمين الحفظ: . 13

 اظم ؤمين الحفظ: ؤ. 

  ششهت الجضيشة لألظىاق املاليت 

 

 سكم الترخُص الصادس غً هُئت العىق املالُت: ب 

 37=07082مشخصت من هيئت العىق املاليت بشكا  

 

 مين الحفظ: أل الػىىان املسجل وغىىان الػمل ج.

 اململىت العشبيت الععىديت هاجف 11455الشيا   20438ص.ب. 

+966 11 2256000   : املىكع الىررونأ www.aljaziracapital.com.sa 
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خ الترخُص الصادس غً هُئت العىق املالُت: د.  جاٍس

 م26/08/2007بذأث الششهت مماسظت أعمالها ؿىس الحصٌى علا جشخيص هيئت العىق املاليت بخاسيخ 

 

 هـ. ألادواس ألاظاظُت ومعؤولُاث ؤمين الحفظ: 

  
ا
 ذخيــام الئدــت صــناديم الاظــدثماس، ظــىاو أدي معــ ولياجه دشــي  مصاشــش أم ولــف بهــا طشؿــا

ا
 عــن الر اماجــه وؿلــا

ا
يعــذ أمــين الحـــظ معــ وال

 بمىحب أخيام الئدت صناديم الاظدثماس أو الئدت ألاتخاص املشخص لها. 
ا
 زالثا

  ججـــاه مـــذيش الصــــنذوق ومـــاليأ الىخـــذاث عـــن خعــــائش 
ا
الصـــنذوق الناحمـــت دعــــبب اخخيـــاٌ أو إهمـــاٌ أو ظــــىو  يعـــذ أمـــين الحــــظ معــــ وال

 جصشؾ أو جلصيره املخعمذ. 

  عن خـظ أصٌى الصنذوق وخمايأها لصالا ماليأ الىخذاث، وهى مع وٌ هزلً عن اجسار حميع إلاحشاواث 
ا
يعذ أمين الحـظ مع وال

 ؿيما يخعلم بدـظ أصٌى الصنذوق. إلاداسيت الالصمت 

 

 :
ً
 ثالثا

ُ
 و. املهام التي ولف بها ؤمين الحفظ ػشفا

 ال يىحذ 

 

 ص. ألاحيام املىظمت لػٌض ؤمين الحفظ ؤو اظدبذاله: 

 
ا
 في خاٌ وكىف أي من الحاالث  جيت:  للهيئت عٌض أمين الحـظ املعين من مذيش الصنذوق أو اجسار أي جذبير جشاه مناظصا

  .جىكف أمين الحـظ عن مماسظت نشا  الحـظ دون إشعاس الهيئت بزلً بمىحب الئدت ألاتخاص املشخص لها 

  .إلؼاو جشخيص أمين الحـظ في مماسظت نشا  الحـظ أو  حصه أو حعليله من كص  الهيئت 

  .جلذيا طلب إ ا الهيئت من أمين الحـظ مللؼاو جشخيص في مماسظت نشا  الحـظ 

  أن أمين الحـظ كذ أخ  إرا سأث الهيئت–  
ا
 بالر ام الن ام أو لىائدت الخنـيزيت.  -دشي  جشاه الهيئت حىهشيا

  أجها راث أهميت حىهشيت.  –بناو علا أظغ معلىلت  –أي خاٌ أخشي جشي الهيئت 

 للـلـــشة )ألاو ـــا( مـــن هـــزه املـــادة، ؿيجـــب علـــا مـــذيش الصـــنذوق املعفـــي
ا
  إرا ماسظـــذ الهيئـــت أيـــا مـــن صـــالخياتها وؿلـــا

ا
ث عيـــين أمـــين خــــظ بـــذي  وؿلـــا

لخعليمـــاث الهيئـــت، همـــا يخعـــين علـــا مـــذيش الصـــنذوق وأمـــين الحــــظ املعـــضوٌ الخعـــاون دشـــي  وامـــ  مـــن أحـــ  املعـــاعذة علـــا حعـــهي  النلـــ  العـــلغ 

ـــظ املعـضوٌ أن ينلــ ، ( يىمـا ألاو ــا مـن حعيــين أمـين الحـــظ الصـذي ، ويجـب علــا أمـين الح60للمعـ ولياث إ ـا أمــين الحــظ الصــذي  ورلـً خــالٌ الــ)

 لخلذيش الهيئت املدض، إ ا أمين الحـظ الصذي  حميع العلىد املشجصيت بصنذوق الاظدثماس ري العال
ا
 كت. خيثما وان رلً ضشوسيا ومناظصا ووؿلا

 

 معدشاس الاظدثماس: . 14

 ال يىحذ. 

 

 املىصع: . 15

 ال يىحذ. 

 

 : اللاهىوياملحاظب . 16

 اظم املحاظب اللاهىوي:ؤ. 

 (91جشخيص سكا ) الخشاش ي وششواه مداظصىن ومشاحعىن كانىنيىن 

 

 الػىىان املسجل وغىىان الػمُل للمحاظب اللاهىوي ب. 

 اململىت العشبيت الععىديت 8206ص ب  14482الشيا  

 966-11-874-8600، ؿاهغ: 966-11-874-8500هاجف: 

 



 

24 
 

 ج. ألادواس ألاظاظُت واملعؤولُاث للمحاظب اللاهىوي: 

  .يعين املداظب اللانىنأ من كص  مذيش الصنذوق ورلً للليام دعمليت املشاحعت 

 ( أشـهش كصـ  جهايـت ظــنخه املاليـت، ؿيجـب فـي هــزه الحالـت الليـام دعمليـت املشاحعــت 9إرا مضـ ى علـا جؤظـ غ الصــنذوق العـام مـذة جضيـذ علــا )

 .  بنهايت العام ألاٌو

 ( أشه9إرا مض ى علا جؤظ غ الصنذوق العام مذة ) ش أو أك  كصـ  جهايـت ظـنخه املاليـت، ؿيجـىص فـي هـزه الحالـت  الليـام دعمليـت املشاحعـت فـي

 جهايت العنت املاليت التي جل ها. 

 

 مػلىماث ؤخشي: . 17

إن العُاظــاث وإلاحــشاءاث التــي ظــخدبؼ ملػالجــت حػــاسض ملصــالح وؤي حػــاسض مصــالح محخمــل و/ ؤو فػلــى ظــِخم جلــذًم غىــذ ػلبهــا مــً كبــل ؤ. 

 الجمهىس ؤو ؤي حهت سظمُت دون ملابل. 

 

 املخػللت بها:  الخاصت واملػلىماث الػمىالثششح ظُاظت مذًش الصىذوق بشإن الخخفُظاث ب. 

ا أنــه يجــىص للشــشهت الــذخٌى فــي جشج صــاث العمىلــت الخاصــت، بديــث جدصــ  بمىحصــه الشــشهت مــن وظــيط علــا ظــلع وخــذماث يلــش العميــ  ويىاؿــم علــ

إضاؿيت إ ا خذماث جنـيز الصـلاث ملاب  العمىلت املذؿىعت علا الصـلاث املىحهت من خالٌ رلً الىظيط وفي هزه الحالـت يخعـين علـا الشـشهت 

 الخؤهذ مما يلي: 

  . أن يلذم الىظيط املعفي إ ا الششهت خذمت الخنـيز بؤؿض  الششو 

  الششهت. أن العلع أو الخذماث التي جدص  عل ها الششهت يمىن اعخصاسها بذسحت معلىلت ملصالحت عمالو 

 .أن مصلؽ أي سظىم أو عمىلت يخا دؿعها إ ا ملذم العلع أو الخذماث هى مصلؽ معلٌى بالن ش إ ا ال شوؾ اللائمت 

  

بت )إن وحذث(:   ج. املػلىماث املخػللت بالضواة و/ ؤو الظٍش

  ظ خا اخدعاٌ نعصت الضشيصت املعخدلت وظذاد الضشيصت ا ا هيئت الضواة و الذخ 

 

 مػلىماث وجفاصُل احخماع ماليي الىحذاث: د. 

  .يجىص ملذيش الصنذوق الذعىي لعلذ احخماف ملاليأ الىخذاث بمصادسة منه 

 ( ٌأيام من حعلا طلب هخابأ من أمين الحـظ. 10يذعى مذيش الصنذوق الحخماف ماليأ الىخذاث خال ) 

 ( ٌأيـــام مـــن حعـــلا طلـــب هخـــابأ مـــن مالـــً أو أه ـــر مـــن مـــاليأ الىخـــذاث الـــزين 10يـــذعى مـــذيش الصـــنذوق الحخمـــاف مـــاليأ الىخـــذاث خـــال )

لصــنذوق، ويجــب علــا مــذيش الصــنذوق، ويجــب علــا مــذيش الصــنذوق علــا ألاكــ  مــن كيمــت وخــذاث ا %25مجخمعــين أو منـــشدين  يمليــىن 

 النص علا رلً في ششو  وأخيام الصنذوق ومزهشة املعلىماث. 

  ٌجيـــىن الـــذعىة الحخمـــاف مـــاليأ الىخـــذاث بـــاملعالن عـــن رلـــً فـــي املىكـــع إلالىررونـــأ ملـــذيش الصـــنذوق واملىكـــع إلالىررونـــأ للعـــىق، وبرسظـــا

 كصـــ  21ىخـــذاث وأمـــين الحــــظ( كصـــ  عشـــشة أيـــام علـــا ألاكـــ  مـــن الاحخمـــاف وبمـــذة ال جضيـــذ عـــن )إشـــعاس هخـــابأ إ ـــا حميـــع مـــاليأ ال
ا
( يىمـــا

الاحخمــاف ويجــب أن يدــذد إلاعــالن وإلاشــعاس جــاسيخ الاحخمــاف وميانــه ووكخــه واللــشاساث امللررخــت، ويجــب علــا مــذيش الصــنذوق خــاٌ إسظــاٌ 

 إ ا ماليأ الىخذاث دعلذ أي احخماف ملاليأ ال
ا
 ىخذاث إسظاٌ نكخت إ ا الهيئت. إشعاسا

  إال إرا خضشه عذد مـن مـاليأ الىخـذاث يمليـىن مجخمعـين 
ا
% علـا ألاكـ  مـن كيمـت وخـذاث 25ال ييىن احخماف ماليأ الىخذاث صحيدا

 الصنذوق العام ما لا جدذد ششو  وأخيام الصنذوق ومزهشة املعلىماث نعصت أعلا. 

 ( أيـام. و عـذ 5الثانأ بمذة ال جل  عن )عابلت، ؿيجب علا مذيش الصنذوق الذعىي الحخماف إرا لا يعخىؾ النصاب املىضا في الـلشة ال

 أيا وانذ نعصت الىخذاث املمثلت في الاحخماف. 
ا
 الاحخماف الثانأ صحيدا

  .يجىص لي  مالً وخذاث حعيين و هي  له لخمثيله في احخماف ماليأ الىخذاث 

  .يجىص لي  مالً وخذاث ذداو بصىث واخذ في احخماف ماليأ الىخذاث عن و  وخذة يمخلىها وكذ الاحخماف 

  للضـىابط 
ا
يجىص علذ احخماعاث ماليأ الىخذاث والاشرران في مـذاوالتها والخصـىيذ علـا كشاساتهـا بىاظـيت وظـائ  الخلنيـت الحذيثـت وؿلـا

 التي جضعها الهيئت. 
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 إلاحشاءاث املخبػت إلنهاء وجصفُت صىذوق الاظدثماس: هـ. 

   إرا سػب مذيش الصنذوق فـي إجهـاو الصـنذوق العـام، ؿيجـب عليـه إشـعاس الهيئـت ومـاليأ الىخـذاث، هخابيـا بشػصخـه فـي رلـً كصـ  مـذة ال جلـ

 من الخاسيخ املضمع إجهاو الصنذوق العام ؿيه، دون إلاخالٌ دششو  وأخيام الصن21عن )
ا
 ذوق ومزهشة املعلىماث. ( يىما

  .إبالغ ألاطشاؾ روو العالكت عن إجهاو الصنذوق 

  .جصـيه حميع ألاظها في الصنذوق 

  .حعىيت حميع املعامالث الخادعت للصنذوق 

  .خزؾ أي معلىماث عن الصنذوق في مىكع مذيش الصنذوق أو أي مىكع إلىررونأ مخش همىكع جذاٌو ومىكع هيئت العىق املاليت 

 نلذ املاليأ الىخذاث. جدىي  ال 

  .إػالق خعاب الصنذوق الصنيأ والىظيط 

 

 و. إحشاءاث الشياوي: 

 يمىن مشاظلت مذيش الصنذوق في خاٌ وحىد أي شيىي علا العنىان املىضا الخا ي :

 ششهت هعب املاليت الـشف الشئ س ي في مذينت الشيا  

  0112698382هاجف  11372الشيا   395737ص.ب. 

 info@kasbcapital.sa إلالىررونأالطريذ  

 920000757الشكا املىخذ : 

دون ملاب  وفي خاٌ حعزس  ويخىؿش لذي مذيش الصنذوق إحشاواث خاصت بمعالجت الشياوي وهي مخاخت في خاٌ طلبها من مذيش الصنذوق بؤي وكذ

إداسة شياوي املعدثمشين، هما  -يىم عم ، يدم ملالً الىخذه إيذاف شيىاه لذي هيئت العىق املاليت 30ٌ الىصٌى ا ي حعىيت أو لا يخا الشد خال

 من جاسيخ إيذاف الشيىي لذي 90يدم ملالً الىخذة إيذاف الشيىي لذي لجنت الـص  في مناصعاث ألاوساق املاليت دعذ مض ي مذة )
َ
( يىم جلىيميا

 .م الشيىي بجىاص إيذاعها لذي ال جنت كص  انلضاو املذةالهيئت، إال إرا اخيشث الهيئت ملذ

 

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

 ليت. إن الجهت اللضائيت املسخصت بالن ش في أي نضاف ناش ئ من أو عن الاظدثماس في صناديم الاظدثماس هي لجنت الـص  في مناصعاث ألاوساق املا

 

 كائمت املعدىذاث املخاحت ملاليي الىحذاث: ح.

 حشم  اللائمت علا املعدنذاث الخاليت: 

 مزهشة املعلىماث 

  .ششو  وأخيام الصنذوق 

  .م خص املعلىماث الشئ عت 

 في مزهشة املعلىماث )علذ املداظب اللانىنأ، علذ أمين الحـظ، علذ ال جنت الششعيت، علىد أعضاو مجلغ إلاداسة(.  العلىد املزوىسة 

  .اللىائا املاليت ملذيش الصنذوق 

 

 غ. ملىُت ؤصٌى الصىذوق: 

يش يخعهذ مذيش الصنذوق بؤن أصٌى صنذوق الاظدثماس مملىهت ملاليأ الىخذاث مجخمعين )ملىيت مشاعت(، وال يجىص أن ييـىن ملـذيش الصـنذوق أو مـذ

ش مـذيالصنذوق من الصاطن أو أمين الحـظ من الصاطن أو ملذم  املشـىسة أو املـىصف أي مصـ حت فـي أصـٌى الصـنذوق أو أي ميالصـت ؿ هـا، إال إرا وـان 

في  الصنذوق أو مذيش الصنذوق من الصاطن أو  أمين الحـظ أو أمين الحـظ من الصاطن أو ملذم املشىسة أو املىصف ماليا لىخذاث الصنذوق، ورلً

 بهــــزه امليالصــــاث بمىحــــب أخيــــام الئدــــت صــــناديم الاظــــدثماس وأؿصــــا عنهــــا فــــي شــــشو  وأخيــــام الصــــنذوق )ومــــزهشة 
ا
خــــذود ملىيخــــه، أو وــــان معــــمىخا

 ىماث ورلً ؿيما يخعلم بالصنذوق العام(. املعل
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ل وكــذ ًؼلبهـا   –بشــيل مػلــٌى  –ي. ؤي مػلىمـت ؤخــشي مػشوفـتل ؤو ًيبنــي ؤن ٌػشفهـا مــذًش الصـىذوق ؤو مجلــغ إداسة الصـىذوق بشــيل مػلـٌى

ث التــي ظــِخخز كــشاس الاظــدثماس مــالىى الىحــذاث الحــالُىن ؤو املحخملــىن ؤو معدشــاسوهم املهىُــىنل ؤو مــً املخىكــؼ ؤن جخظــمىاه مــزهشة املػلىمــا

 بىاء غلُه: 

 ال يىحذ. 

 

 فاءاث مً كُىد الئحت صىادًم الاظدثماس وافلذ غليها هُئت العىق املالُت ما غذا التي رهشث في ظُاظاث الاظدثماس ومماسظاجه. ن. إغ

 لا يدص  ولا ييلب مذيش الصنذوق أي إعـاواث من الئدت صناديم الاظدثماس. 

 

ذ املشجبؼت بإي ؤصٌى للصىذوق الػام الزي ًذًشه: ٌ. ظُاظاث مذً  ش الصىذوق فُما ًخػلم بحلىق الخصٍى

  من الئدت صناديم الاظدثماس الصادسة عن هيئت العىق املاليت  ما يلي: 53حعخىحب املادة  

    الخصشؾ بما يدلم مصالا صنذوق عام،   يجب علا مذيش الصنذوق عنذ مماسظت أو عذم مماسظت أي من الحلىق املشجصيت بؤصٌى أي

  ماليأ الىخذاث.

   لصنذوق عام يذيشه أصٌى  يجب علا مذيش الصنذوق الليام بالخا ي في شؤن خلىق الخصىيذ )إن وحذث( املشجصيت بؤي  

  .وضع ظياظت مىخىبت ؿيما يخعلم بدلىق الخصىيذ يعخمذها مجلغ إداسة الصنذوق  

   ملا جلخضيه العياظت املىخىبت مماسظت خلىق الخصىيذ أو الامخناف من 
ا
كص  مجلغ إداسة الصنذوق، وخـظ  املعخمذة من  مماسظأها وؿلا

  مماسظأها وأظصاب رلً. الخصىيذ أو الامخناف عن   ج  وام  يىزم مماسظت خلىق 

   عللــت بدلــىق الخصــىيذ العياظــاث املخ عــن  يجــب علــا مــذيش الصــنذوق العــام إلاؿصــاح فــي مىكعــه إلالىررونــأ ومىكــع العــىق إلالىررونــأ

 ؿيما يخعلم بي  صنذوق اظدثماس عام يذيشه املذسحت، ورلً  التي يدصعها في الجمعياث العامت للششواث 

عــــــن .www.tadawul.com.saواملىكــــــع الشظـــــيي للعـــــىق  www.kasbcapital.saإلالىررونـــــأ  همىكعـــــعلــــــا برؿصـــــاح  مــــــذيش الصـــــنذوق خيـــــث ظـــــيلىم .

 العياظاث املخعللت بدلىق الخصىيذ التي يدصعها في الجمعياث العامت للششواث املذسحت. 

 

 . املػلىماث الاطافُت :18

 من هزا النىف من الصناديم يسخلف عن إيذاف مصلؽ نلذي لذي بنً مدلي.الاشرران في أي وخذة -1

 .الىخذاث دععش الاشرران، وأن كيمت الىخذاث وإيشاداتها ُعشضت للصعىد والهصى  مذيش الصنذوق ػير ملضم بلصٌى طلب اظررداد-2

 املنهجيت التي ظيدصعها مذيش الصنذوق لخنصنيف اظدثماساث الصنذوق -3

 مشابداث كصيرة ألاح -أ 

ي مـذيش الصـنذوق خيـث يلـىم مـذيش الصيىن وكذ جيىن حهت اصذاسها مدليت ام عامليـت ويـخا جليـيا الصـيىن بنـاوا علـا اليـت جليـيا داخليـت لـذ -ب 

لجهـت الصنذوق بخلييا الصيىن وحهت اصذاسها  بناوا علا عذد من العىام  علا ظبي  املثاٌ ال الحصش جصنيف الصلذ الائخمانأ الـزي جنخيـي اليـه ا

 املصذسة املالئت املاليت وهـاوة الاصٌى والاسباح.

 عــام واملشخصــت مــن كصــ  هيئــت العــىق املاليــت. علــا ان جيــىن الاظــدثماس فــي وخــذاث صــناديم العــيىلت واملشابدــت -حـــ  
ا
واظــىاق النلــذ امليشوخــت طشخــا

خلليـ  مخىاؿلت مع الضىابط الششعيت املدذدة من كص  الهيئت الششعيت الخادعت ملجمىعت هعب املاليـت. و ظـيدصع فـي الصـنذوق اظـرراجيجيت الخنى ـع ل

لشياٌ الععىدي لثالزت أشهش بـين الصنـىن. همـا ظـيلىم مـذيش الصـنذوق بـاملكررا  ملصـ حت الصـنذوق املساطش هما ظ خا ملاسنت ألاداو بالـائذة علا ا

 % من إحما ي كيمت الصنذوق متى ما دعذ الحاحت إ ا رلً.10بما ال يضيذ عن 

 ويمىن ج خيص اظدثماساث الصنذوق والخا ي:

 الحذ ألاعلا الحذ ألادنه نىف إلاظدثماس

 %100 %0 مشابداث كصيرة ألاح 

 %40 %0 الصيىن

 %50 %0 وخذاث صناديم العيىلت واملشابدت واظىاق النلذ 

 

إرا وــان الصــنذوق ظــ خعام  مــع أي ُمصــِذس لصـــلاث ظــىق النلــذ خــاسج اململىــت، ؿــرن مــذيش الصــنذوق يلــّش بــؤن هــزا املصــذس خاضــع لهيئــت سكابيــت -4

 .ممازلت مل ظعت النلذ العشبأ الععىدي

 

http://www.tadawul.com.sa/
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 علىد املشخلاث لؼش  الخدى لن يعدثمش الصنذوق في  -5

 

 م. إكشاس من مالً الىخذاث: 

هـا وجـا للذ كمذ/ كمنا بلشاوة الششو  وألاخيام ومزهشة املعلىماث واملالخم الخاصت بالصنذوق وؿها مـا حـاو بهـا واملىاؿلـت عل هـا وجـا الحصـٌى عل 

 الحصٌى علا نكخت منها والخىكيع عل ها: 

 الاظا: 

 الخاسيخ:    الخىكيع:
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 الزئيسة ملخص املػلىمات

  لعب للمشابحتصىذوق 

KASB Murabaha Fund 

 مفخوح مخوافق مؼ الضوابغ الششغُت( غام )صىذوق إظدثماسي 
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 ملخص الصندوق 

اى العػودي غملت الصىذوق   الٍش

 مىخفض املخاظش دسجت املخاظشة

اى بين الةىوك لثالزت أشهش املؤشش إلاسشادي  الفائذة غلى الٍش

اى ) غششة آالف ( 100000 الحذ ألادوى لالشتراك  ٍس

اى ) ألفان ( 20000 لالشتراك إلاضافيالحذ ألادوى   ٍس

اى ) ألفان ( 20000 الحذ ألادوى لالظترداد  ٍس
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 املػلىمات الزئيسية حىل صندوق الاستثمار: ( أ)

 

 اسم صندوق الاستثمار: .1

 غام مفخوح( صىذوق اظدثماسي ) KASB Murabaha Fund للمشابحتصىذوق لعب 

 مىجش ألاهداف الاستثمارية للصندوق: .2

ظدثماس يهذف الصىذوق إلى جىمُت أمواى املشترلين غلى املذى القصيرمؼ املحافظت غلى سأط املاى بالذخوى في إظدثماساث قلُلت املخاظش مً خالى لا 

 غام واملشخصت مً قةل هُئت في مشابحاث قصيرة ألاجل و الصهوك و لاظدثماس في وحذاث صىادًق العُولت واملشابح
ً
ت واظواق الىقذ املعشوحت ظشحا

 العوق املالُت ،و التي جخوافق مؼ الضوابغ الششغُت املحذدة مً قةل الهُئت الششغُت الخابػت لششلت لعب املالُت .

 مىجش سياسات استثمار الصندوق وممارساثه:. 3

 ظِخم إلاظدثماس في:

 مشابحاث قصيرة ألاجل-أ 

ككخم جقُككُم الصككهوك بىككاخا غلككى الُككت جقُككُم داخلُككت لككذى مككذًش الصككىذوق حُكك  ًقككوم مككذًش الصككهوك  -ب  وقككذ جهككون جهككت اصككذاسها محلُككت ام غاملُككت ٍو

لجهكت الصىذوق بخقُكُم الصكهوك وجهكت اصكذاسها  بىكاخا غلكى غكذد مكً الػوامكل غلكى ظكتُل املثكاى ال الحصكش جصكيُي الةلكذ لائخمكاوه الكزي جيخ كي الُك  ا

 ئت املالُت ولفاخة لاصوى ولاسااح.املصذسة املال 

 غكككام واملشخصكككت مكككً قةكككل هُئكككت العكككوق املالُكككت. غلكككى ان جهكككون -جكككك  
ً
لاظكككدثماس فكككي وحكككذاث صكككىادًق العكككُولت واملشابحكككت واظكككواق الىقكككذ املعشوحكككت ظشحكككا

ككؼ لخقلُككل مخوافقككت مككؼ الضككوابغ الشككشغُت املحككذدة مككً قةككل الهُئككت الشككشغُت الخابػككت مل موغككت لعككب املالُككت. و  ظككُدةؼ فككي الصككىذوق اظككتراجُ ُت الخىَو

ككاى العككػودي لثالزككت أشككهش بككين الةىككوك. لمككا ظككُقوم مككذًش الصككىذوق بككا قترا  ملصكك حت ال صككىذوق املخككاظش لمككا ظككِخم مقاسهككت ألاداخ بالفائككذة غلككى الٍش

ذ غً   % مً إجمالي قُمت الصىذوق متى ما دغذ الحاجت إلى رلو.10بما ال ًٍض

منً ج خُص ا  ظدثماساث الصىذوق مالخالي:ٍو

 الحذ ألاغلى الحذ ألادوى هوع إلاظدثماس

 %100 %0 مشابحاث قصيرة ألاجل

 %40 %0 الصهوك

 %50 %0 وحذاث صىادًق العُولت واملشابحت واظواق الىقذ 

 

 

 

 املخاطز املزثبطة باالستثمارات في صندوق الاستثمار:. 4

املحخملت املشجةعت باالظدثماس في صىذوق لاظدثماس، واملخاظش املػش  لها صىذوق لاظدثماس وأي ظشوف مً فُما ًلي، قائمت للمخاظش الشئِعُت 

 املحخمل أن جؤزش في صافي قُمت أصوى الصىذوق وغائذاج :

  :مخاطز السىق  

املىخفضككككت، ولمككككا هككككو مػلكككوم فككككئن  جحقُككككق  غوائككككذ مالُككككت فككككي ً كككب أن ٌػلككككم املشككككترك أن لاظككككدثماس فككككي املشابحكككت بشككككهل غككككام ٌػخ ككككر مككككً لاظكككدثماساث راث املخككككاظش 

مكككً بكككااي ألادواث  اظكككدثماساث املشابحكككت فكككي ألاجكككل القصكككير ًكككشجةغ  بالخقلةكككاث والخذيكككراث فكككي العكككوق، و مكككؼ رلكككو فكككئن مخكككاظش لاظكككدثماس فكككي املشابحكككت أقكككل مكككً  يرهكككا

ت، و للخقلُل مً جلو املخاظش ظِخم الخوصَؼ املىاظب ألصو   ى الصىذوق في ظلؼ العوق املخخلفت.لاظدثماٍس
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 : مخاطز غدم إلالتزام 

 أو معلقككا ممككا ًككؤدي إلككى الخككؤزير غلككى غائككذ غقككذ املشابحككت و بال
ً
خككالي الخككؤزير غلككى غائككذ فككي حالككت غككذم س ةككت أو فجككض العككشف لخككش )مشككتري العككلػت( غككً العككذاد جضئُككا

 الصىذوق . 

 

 :مخاطز التغير في أسػار الصزف 

ادة أو الىقص هدُ ت للخذير في أظػاس الصشف.إرا ماهذ دفػا  ث ششاخ و بُؼ العلؼ بػملت  ير غملت الصىذوق فئن اظدثماساث املشترلين قذ جخؤزش بالٍض

 

 : مخاطز التغير في أسػار الفائدة 

اى ًؤزش غلى غوائذ املشابحت .  أي حذير في أظػاس الفائذة باليعةت للٍش

 

 : مخاطز التغير في أسػار السلؼ 

 حذير في أظػاس العلؼ ًىػنغ جؤزيره مةاششة غلى غوائذ املشابحت ظواًخ بالعلب أو إلاً اب .أي 

 

 :مخاطز السيىلة 

%( مكً ججكم الصكىذوق أو أل كر، لمكا ً كوص ملكذًش الصكىذوق 10ً وص ملذًش الصىذوق جؤجُل ظلةاث لاظكترداد إرا بلكإ إجمكالي ظلةكاث لاظكترداد فكي أي ًكوم حػامكل ) 

التي ًخم فيها الخػامل باألصوى التي ًملنها الصىذوق، إما بشهل مامل أو باليعةت  إلى  لةاث لاظترداد في حاى جم حػلُق الخػامل في العوق الشئِعتجؤجُل جىفُز ظ

 
ً
 إلى صافي قُمت أصوى الصىذوق. أصوى الصىذوق التي ًشى مذًش الصىذوق بشهل مػقوى أنها مهمت وعةت

تها، بيعةت وجىاظب.وفكه ملخا الحالخين أغاله فئن   غلى مذًش الصىذوق اخخُاس ظلةاث لاظترداد التي ظدىفز حعب أولٍو

 

 :مخاطز اقتصادًة وسياسية 

صػب غلى مذًش الصىذوق الخيةؤ بها أو الخخلص منها  .قذ ًخؤزش ظوق العلؼ بظشوف اقخصادًت غامت أو ظشوف ظُاظُت في املىعقت، ٍو

 

 لككذى بىكككو محلككي، وإن ظةُػككت اظككدثماس املشككترك فكككي الصككىذوق جهككون باملشككاسلت، أي أن جحقُككق ألاساكككاح وبشككهل غككام فككئن اظككدثماس املشككترك فكككي ال
ً
صككىذوق ال ٌػككذ إًككذاغا

هذافككك  أوجحمككل الخعكككائش ظخهوهحعككب وعكككةت مشككاسلت مكككل مشككترك فكككي الصككىذوق.واىاًخ غلُككك  فكككئن مككذًش الصكككىذوق ال ًقككذم أي ضكككماهاث بككؤن الصكككىذوق ظككوف ًحقكككق أ

ت. ولكً  جهون هىاك أي ضماهاث بحصوى املشخكشلين غكلى مةالذهم ألاصلكُت املعدثمشة غىكذ لاظخكشداد أو غكىذ إهكككككككهاخ الصىذوق.  لاظدثماٍس

 

 مخاطز الضزيبة والشكاة 

كل أو بُكؼ وحكذاث بموجكب  تُت مترجة  غلى إلاشتراك في أو الخملو أو إلاظترداد أو الخحٍو ت فكي الةلكذان التكي قذ ًخحمل مالهو الوحذاث آزاس ضٍش القكواهين العكاٍس

ةت إن وجكذ ًحملون  خحمكل  مكالهو الوحكذاث معكؤولُت دفكؼ الضكٍش . ٍو
ً
 مخخكاسا

ً
ث غلكى جيعُتها أو سخصت إلاقامت فيها أو حػخ ر محل إقامت غادًت لهكم أو موظىكا

كككادة فكككي سأط املكككاى الىاشكككئت غنها.لمكككا أن دفكككؼ الضمكككاة  اظكككدثماسا هم فكككي  ةت الصكككىذوق أو غلكككى أي ٍص ت غلكككى مكككالهه الوحكككذاث. ظكككِخم جعةُكككق ضكككٍش معكككؤولُت حصكككٍش

ةت القُمت القُمت املضافت حعب الالئحت   الصادسة غً هُئت الضماة و الذخل   الخىفُزًت لضٍش

 

 

 ملا ورد في مذكزة املػلىمات:. 5
ً
 البياهات السابقة املتػلقة بأداء صندوق الاستثمار وفقا

 الػائد الكلي -1
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 مىز الخاظِغ خمغ ظىواث ظىواثزالر  ظىت املذة

 الصىذوق 
0.70% 1.59% 2.27% 4.10% 

 املؤشش
1.26% 120.99% 90.21% -44.63% 

 

 اجمالي الػائدات السنىية-2

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 املذة

 الصىذوق 
0.40% 0.80% 0.10% 0.60% 0.30% 0.30% 0.20% 0.70% 0.70% 

 

 الصندوق مقارهة باملىشز الاسترشاديأداء -3

 

 

 

 

 مقابل الخدمات والػمىالت: ( ب)

 سظوم لاشتراك: ال ًوجذ 

 سظوم لاظترداد: ال ًوجذ 

 :جذفؼ مل 0.5أحػاب إلاداسة 
ً
ا  ملذًش الصىذوق. بشهل شهشي % ظىٍو

 :ت ي إداٍس  لحذ أقص ى حشمل : 570500 مصاٍس
ً
ا اى( ظىٍو اى )ظةػت و ظخون الي و خمعمائت ٍس  ٍس

اى 15.000أحػاب املحاظب القاهووه  .1  ٍس

اى ل جلعت واحذ أقص ى  5.000مهافآث أغضاخ م لغ إلاداسة املعخقلين :  .2 اى  20.000ٍس  لهل غضو معخقل..ٍس
ً
ا  ظىٍو

 لحذ أقص ى 100000أحػاب الهُئت الششغُت :  .3
ً
ا  . وجذفؼ بشهل سبؼ ظىوي  ظىٍو

ي وشش :  .4   50000مصاٍس
ً
ا اى ظىٍو  ٍس

ي سقابُت :  .5   70500مصاٍس
ً
ا اى ظىٍو  ٍس

  ظىوي  % مً ججم الصىذوق  جحعب بشهل ًومه وجذفؼ بشهل سبؼ 0.004سظوم الحفظ: جحدعب الحفظ غلى 

  ي اخكككش ي او سظكككوم جفكككش  غلكككى الصكككىذوق مثكككل سظكككوم لاظكككدثماس فكككي صكككىادًق اخكككشى اي مصكككاٍس ى  جفكككش  غلكككى الصكككىذوق : ظكككخحمل أي مصكككاٍس

 مشابهت مشخصت مً هُئت العوق املالُت.

  ةت القُمت املضكافت، لمكا ان جمُكؼ الشظكوم ولاحػكاب و املصكاس ةت القُمت املضافت: ظِخم جعةُقها حعب الالئحت الخىفُزًت لضٍش ٍي سظوم الضٍش

ةت املعكخحقت  ةت القُمت املضافت وظوف ًقوم مذًش الصىذوق بػملُت احدعاب وعةت الضكٍش بموجب الششوط و لاحهام الصىذوق خاضػ  لضٍش

ةت الى هُئت الضماة و الذخل.  وظذاد الضٍش

 

 :بيان حىل مكان وكيفية الحصىل غلى مػلىمات إضافية حىل صندوق الاستثمار ومستنداثه)ج( 

 2017 2016 2015 2014 2013 املذة

 %0.70 %0.70 %0.20 %0.30 %0.30 الصىذوق 

 %1.26 %31.40 %80.61 %10.33- %3.89- املؤشش
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ق لحه: الحصوى غلى مػلوماث إضافُت حوى صىذوق لاظدثماس ومعدىذاج  ٌعخعُؼ الػمُل  غً ظٍش

  :املوقؼ إلالنترووه ملذًش الصىذوقwww.kasbcapital.sa . 

  د( اظم وغىوان مذًش الصىذوق واُاهاث لاجصاى الخاصت ب  لاجصاى غلى هاجي مذًش الصىذوق: لماهو مةين في الفقشة(. 

  :ذ إلالنترووه ملذًش الصىذوق  . info@kasbcapital.saلاظخفعاس مً خالى ال ًر

 وبياهات الاثصال الخاصة به: اسم وغنىان مدًز الصندوق )د( 

 :املالُت.ششلت لعب  اسم مدًز الصندوق 

 :ا   غنىان مدًز الصندوق ا   395737شاسع الػلُا الػام، ص.ب.  –الٍش  اململنت الػشاُت العػودًت. 11372الٍش

 :بياهات الاثصال الخاصة بمدًز الصندوق 

 . 966-11-2110044هاجي:  -

 . 966-11-2110040فالغ:  -

 

 اسم وغنىان امين الحفظ وبياهات الاثصال الخاصة به:)هـ( 

شة لألظواق املالُت ششلت معاهمت ظػودًت مقفلت سأط املاى املذفوع بالهامل  اى ظػودي بترخُص مً هُئت العوق املالُت سقم  500ششلت الجٍض  07076-37ملُون ٍس

خ ) خ بذخ مماسظت الػمل في 22/07/2007بخاٍس ا   20438م .بُاهاث لاجصاى الخاصت: ص.ب. 05/04/2008( جاٍس  الػشاُت العػودًت هاجي اململنت 11455الٍش

  www.aljaziracapital.com.sa النترووه:املوقؼ  2256000 11 966+

 

 اسم وغنىان املىسع )إن وجد( وبياهات الاثصال الخاصة به:)و( 

 ال ًىعةق.
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