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 الششوغ و الاحيام

 

 صىذوم يعب للؼشوخاث ألاولُت  

KASB IPO Fund 

 اظدثماسي مكخىح مخىاقو مؼ الظىابؽ الششغُت( اظهم )صىذوم 

 

 
 

 

  الششغُت اإلاجاصة مً نبل هُئت الشنابت الششغُت بششيت يعب اإلاالُت.جم اغخماد صىذوم يعب للؼشوخاث الاولُت غلى أهه مخىاقو مؼ اإلاػاًير 

  ًاقت خاطػت لالتدت صىادًو ؤلاظدثماس الصادسة غ ً مجل غ ان ششوغ وأخٍام صىذوم يعب للؼشوخاث والزي جذًشه ششيت يعب اإلاالُت واإلاعدىذاث ألاخشي 

ًاملت وواضحت وصحُدت ومدذزت وؾير مظللت غً صىذوم ؤلاظدثماس.هُئت العىم اإلاالُت في اإلاملٌت الػشبُت العػىدًت، وجخظمً مػلىما  ث 

 اإلادخمل  ين ن  شاحة ش  شوغ وأخٍ   ام الص  ىذوم م  ؼ م  زيشة اإلاػلىم  اث واإلاع  دىذاث ألاخ   شي لص  ىذوم ؤلاظ  دثماس نب  ل اج   ار أي ن  شا ً س اظ   دثماسي ًج  ب غل  ى اإلاع  دثمٍش

 ًخػلو باإلظدثماس في الصىذوم مً غذمه.

 شوغ وألاخٍام واإلاالخو الخاصت بالصىذوم وقهم ما حاح بها واإلاىاقهت غليها وجم الحصُى غلى وسخت منها والخىنُؼ غليها.لهذ نمذ/نمىا بهشاحة الش 

 : خ خ  2008ًىهُى  09صذسث ششوغ وأخٍام الصىذوم بخاٍس  م13/02/2019. آخش جدذًث بخاٍس

 خ  جم     ذ مىاقه     ت هُئ     ت الع     ىم اإلاالُ     ت ف     ي اإلاملٌ     ت الػشبُ     ت الع     ػىدًت غل     ى جؤظ     ِغ  بخ     اٍس
 
 غام     ا

 
اإلاىاق     و  ه      04/06/1429ه     زا الص     ىذوم وػ     شح وخذاج     ه ػشخ     ا

 م.09/06/2008
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ذًشه مذًش الصىذوم مهابل  "صىذوق اظدثماسي":  في أسباح البرهامج، ٍو
 
بشهامج اظدثماسي مشترى يهذف الى اجاخت الكشصت للمشتريين قُه باإلاشاسيت حماغُا

 سظىم مدذدة.

صىذوم اظدثماس رو سأظماُ مخؿير جضداد وخذاجه بؼشح وخذاث حذًذة أو جىهص باظترداد اإلاشتريين لبػع أو ًل وخذاتهم،  مفخىح":"صىذوق اظدثماسي 

 
 
 لصافي نُمتها في أوناث الاظترداد اإلاىضحت في ششوغ وأخٍام الصىذوم وقها

 
دو للمشتريين اظترداد نُم وخذاتهم في هزا الصىذوم وقها لالتدت صىادًو ٍو

 ظدثماس.الا 

 صىذوم يعب للؼشوخاث ألاولُت. " الصىذوق":

 غً اداسة "مذًش الصىذوق" : 
 
ششيت يعب اإلاالُت وهى شخص مشخص له بمماسظت أغماُ ؤلاداسة بمىحب التدت ألاشخاص اإلاشخص لهم، ًٍىن معئوال

 أصُى الصىذوم وخكظها.

اليخخاب الػام ومً زم ؤلادساج في العىم اإلاالُت للمشة ألاولى ومً هزه الاوسام اإلاالُت هى غملُت ػشح أوسام مالُت صادسة غً  ششيت معاهمت ل" ػشح أولي":

 غلى ظبُل اإلاثاُ ال الحصش ) ألاظهم، الصٍىى .... وأًت أوسام مالُت أخشي(.

ت الشاؾبت هظام مػخمذ مً هُئت العىم اإلاالُت، ٌػخمذ غلى الدشاوس بين مذًش الايخخاب )مذًش سجل ألا " بىاء سجل ألاوامش": ًاث الاظدثماٍس وامش( وبين الشش

ت في الخ صُص للصىادًو  في الايخخاب في أظهم ششيت مػُىت، ورلَ بخهذًم الؼلباث وجدذًذ يمُاث ألاظهم اإلاؼلىبت، والعػش اإلاعتهذف، مؼ مىذ ألاولٍى

ت اإلاخهذمت، وبػذ جدذًذ العػش في هزه الػملُت ًخم ػش  ًاث الاظدثماٍس ت والشش  خه للجمهىس بالعػش اإلادذد.الاظدثماٍس

 ": خصت واخذة مً الىخذاث ألاظاظُت اإلاشاد اصذاسها مً نبل مذًش الصىذوم."الىحذة

شاس لهم مجخمػين ب  "اإلاشتريين"."املشترن  " : الصخص الزي ًملَ وخذاث في الصىذوم َو

اث وأخٍام، ًلتزم مً خالله مذًش الصىذوم ببداسة اظدثماساث اإلاشتريين الػهذ بين مذًش الصىذوم واإلاشتريين والزي ًدخىي غلى بُاه  " الششوغ وألاحيام":

 وغمىالث ومبالـ أخشي يما هى مىصىص
 
خهاض ى في مهابل جؤدًت ألاغماُ وخذماث ؤلاداسة أحػابا غليها في ملخص  وخكظها والػمل بؤماهت إلاصلحت اإلاشتريين، ٍو

 ؤلاقصاح اإلاالي.

ذًش الصىذوم أغظاحه بمىحب التدت صىادًو الاظدثماس الصادسة غً هُئت العىم اإلاالُت إلاشانبت أغماُ مذًش مجلغ ٌػّين م "مجلغ إداسة الصىذوق":

 الصىذوم.

 وال غظى مجلغ اداسة لذي مذًش الصىذوم أو جابؼ له أو أمين خكظ الصىذوم يما أهه لِغ الػظى املعخلل"
 
": غظى مً أغظاح مجلغ ؤلاداسة لِغ مىظكا

ت  أو غالنت حػانذًت مؼ مذًش الصىذوم أو جابؼ له أو أمين خكظ رلَ الصىذوم . لذًه غالنت حىهٍش

 وحػني اإلاملٌت الػشبُت العػىدًت.  " اململىت ":

ش العىم اإلاالُت واصذاس اللىاتذ والهىاغذ والخػلُماث ا الهُئت"  لالصمت": وحػني هُئت العىم اإلاالُت وهي هُئت خٍىمُت جخىلى ؤلاششاف غلى جىظُم وجؼٍى

 لخؼبُو أخٍام هظام العىم اإلاالُت باإلاملٌت الػشبُت العػىدًت.

بت اللُمت املظافت": كشض غلى حمُؼ العلؼ والخذماث التي ًخم ششاإها وبُػها وجهذًمها مً نبل اإلايشآث للػمالح أو  "سظىم طٍش
ُ
بت ؾير مباششة ج هي طٍش

بت الهُمت اإلاظاقت   في اإلاملٌت الػشبُت العػىدًتأػشاف رو غالنت خعب الالتدت الخىكُزًت لظٍش

ت )همى(. ( والعىم اإلاىاٍص  "العىم العػىدي ": وحػني الاظهم اإلاذسحت في العىم الشتِس ي )جذاُو
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 مؤششهعب الخلُجي للؼشوحاث ألاولُت :

 % غلى الىدى الخالي:50

   ًفي العىم العػىدي والخلُجي و التي لم ًمط ي غلى ادساحها في جلَ ألاظىام اإلاالُت ايثر م 
 
ًاث اإلاؼشوخت خذًثا ظىىاث و اإلاخىاقهت  5ًل الشش

 مؼ الظىابؽ الششغُت .

 .ًاث  ًخم اخدعاب اإلائشش بىاح  غلى ألاظهم الحشة للشش

  ًاث اإلاؼشوخت خذًثا الى اإلائشش في أُو ًىم جذاو .جظم الشش  ُ و غىذ وشش نىاتمها اإلاالُت في مىنؼ جذاُو

  ًًاث التي مط ى غليها ايثر م  ظىىاث في العىم العػىدي. خمغجخم مشاحػت اإلائشش بشٍل سبؼ ظىىي غلى الانل ورلَ لحزف الشش

  ًاث اإلاخظمىت في اإلائشش هى ًاث. في خاُ غذم وحىد  10الحذ ألادوى لػذد الشش ًاث جىؼبو غليها الششوغ،  10شش ادة الكترة أيثر مً شش ًخم ٍص

ًاث. 10ظىىاث ختى جىؼبو الششوغ غلى  خمغ  شش

  ًاث في اإلائشش.15%. في خاُ ججاوصث أي ششيت وصن 15الحذ ألاغلى لىصن أي ششيت في اإلائشش هى  % ًخم جىصَػها غلى باقي الشش

ًاث اإلاخىقهت مؼ اللجىت الششغُت50 ًاث % مئشش يعب لألظهم العػىدًت واإلاخظمً حمُؼ الشش  واإلاذسحت في العىم العػىدي بىاحا غلى الاظهم الحشة للشش

 www.kasbcapital.saًمًٌ الحصُى غلى مػلىماث غً  اإلائشش  غبر اإلاىنؼ ؤلالٌترووي لششيت يعب اإلاالُت 

 مػلىماث غامت:  .1

 

 ،وسكم الترخُص الصادس غن هُئت العىق املالُت: أ. أظم مذًش الصىذوق 

 لخهذًم خذماث ؤلاداسة والخػامل بصكت أصُل وجهذًم اإلاشىسة والحكظ والترجِب في الاوسام اإلاالُت.  07062-37سنم  جشخُص ششيت يعب اإلاالُت 

 

 ب. غىىان املىخب الشئِغ ملذًش الصىذوق:

اض  اض  395737شاسع الػلُا الػام، ص.ب.  –ًهؼ مهش ششيت يعب اإلاالُت الشتِغ في مذًىت الٍش  0112110044هاجل  11372الٍش

 

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

  :اإلاىنؼ الالٌترووي إلاذًش الصىذومwww.kasbcapital.sa 

 :)   www.tadawul.com.saاإلاىنؼ الالٌترووي للعىم اإلاالُت العػىدًت )جذاُو

 

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

شة لألظىام اإلاالُت وهي ششيت ظػىدًت معاهمت مهكلت سأط اإلااُ اإلاذقىع بالٍامل  اُ ظػىدي بترخُص مً هُئت العىم اإلاالُت سنم  500ششيت الجٍض -37ملُىن ٍس

خ ) 07076 خ بذح مماسظت الػمل في 22/07/2007بخاٍس   05/04/2008( جاٍس

 

 

http://www.kasbcapital.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 غىىان املىكؼ إلالىترووي ألمين الحفظ: .هـ

  www.aljaziracapital.com.saغىىان إلاىنؼ الالٌترووي ألمين الحكظ 

 الىظام املؼبم: .2

 .الصىذوم خاطػان لىظام العىم اإلاالُت ولىاتده الخىكُزًت وألاهظمت واللىاتذ ألاخشي راث الػالنت اإلاؼبهت في اإلاملٌت الػشبُت العػىدًت ان الصىذوم  و مذًش 

 

 أهذاف صىذوق إلظدثماس: .3

 أ.أهذاف الصىذوق:

اإلا    ذي الؼٍى    ل م    ً خ    الُ الاظ    دثماس ف    ي الايخخ    اب ف    ي ص    ىذوم يع    ب للؼشوخ    اث ألاولُ    ت ه    ى ص    ىذوم اظ    دثماسي مكخ    ىح، يه    ذف ال    ى جىمُ    ت أم    ىاُ اإلاش    تريين غل    ى 

ًاث الع ىم الع  ػىدي  ًاث الع  ػىدًت والخلُجُ  ت الت ي ل  م ًمط  ي غل  ى ادساحه  ا خمع ت ظ  ىىاث بش ٍل ستِس   يس باالط  اقت ال ى ش  ش و الص  ىادًو الؼشوخ اث ألاولُ  ت للش ش

هُ    ا واإلاخىاقه    ت م    ؼ الػهاٍس    ت اإلاخذاول    ت ف    ي الع    ىم الع    ػىدي والاظ    ىام الخلُجُ    ت والش    شم الاوظ    ؽ وش    ماُ  هُ    ا والايخخاب    اث ف    ي الش    شم الاوظ    ؽ وش    ماُ اقٍش اقٍش

و للص   ىذوم ب   ؤن الظ   ىابؽ الش   شغُت اإلاد   ذدة م   ً نب   ل الهُئ   ت الش   شغُت الخابػ   ت لش   شيت يع   ب اإلاالُ   ت وف   ي غملُ   اث أو ص   ىادًو اإلاشابد   ت اإلاخذهُ   ت اإلا    اػش يم   ا ًد   

نب  ل اللجى ت الش شغُت الخابػ ت للش  شيت. يم ا ظ ِخم اج  ار ن شاس الاظ  دثماس ف ي جل َ الؼشوخ اث ألاولُ  ت  ٌش ترى ف ي ص ىادًو مش ابهت ومخىاقه  ت م ؼ الظ ىابؽ اإلاد ذدة م ً

ألاسب اح( ورل َ لخدذً ذ وقو مجمىغت مً اإلائششاث اإلاالُت مثل: )مٌشس الشبدُت، و الػاتذ غلى العهم، و ال شبذ اإلا ىصع للع هم، ومظ اغل الهُم ت الذقتًر ت، وجىنػ اث 

اث الػىات    ذ الجُ    ذة واإلاىاصه    ت م     ابين الػات    ذ واإلا     اػش اإلاخىنػ    ت لخدهُ     و أقظ    ل غات    ذ، باإلط    اقت ال    ى دساظ     ت ألاداح اإلا    الي اإلاخىن    ؼ لخل    َ الش     ًشألاوسام اإلاالُ    ت راث 

ًاث خذًثت الخؤظِغ قعىف ًخم الترييز غلى دساظت ألاداح اإلاالي اإلاخىنؼ، ومذي نذسة الششيت غلى  كُز خؼؼها.جى والاججاهاث الػامت للعىم. وفي خاُ الشش

 ب. ظُاظاث إلاظدثماس:

 :  هىع او أهىاع الاوسام اإلاالُت التي ٌعدثمش قيها الصىذوم 

ًاث الع    ػىدًت والخلُجُ    ت و الت   ي ل    م ًم    ع غل    ى ادساحه   ا أيث    ر م    ً  ًاث الع    ىم  5ٌع   دثمش الص    ىذوم ف    ي الؼشوخ    اث ألاولُ   ت للش    ش ظ    ىىاث. باالط   اقت ال    ى ش    ش

هُ  ا والايخخاب  اث ف  ي الش  شم الاوظ  ؽ وش  ماُ  الع ػىدي و الص  ىادًو الػهاٍس  ت اإلاخذاول  ت ف  ي الع  ىم الع  ػىدي والاظ  ىام الخلُجُ  ت والش شم الاوظ  ؽ وش  ماُ اقٍش

هُا. اطاقت الى ؤلاظدثماس في غملُ اث أوص ىادًو اإلاشابد ت اإلاخذهُ ت اإلا  اػش يم ا ًد و للص ىذوم ب ؤن ٌش ترى ف ي ص ىادًو الؼشوخ اث الاولُ   اقٍش
 
ت اإلاؼشوخ ت ػشخ ا

  واإلاشخص  ت 
 
. ظ  ُهىم م  ذًش الص  ىذوم ببداسته  ا  م  ً نب  ل هُئ  ت الع  ىم اإلاالُ  ت واإلاخىاقه  ت م  ؼ الظ  ىابؽ اإلاد  ذدة م  ً نب  ل اللجى  ت الش  شغُت الخابػ  ت للش  شيتغام  ا

ه ت وش  ؼت ورل  َ غ  ً ػٍش و اهخه  اح وش  شاح الاوسام اإلاالُ  ت اإلاخىن ؼ له  ا جدهُ  و اغل  ى الػىات ذ و / اوالاسب  اح الشأظ  مالُت، بى  اح غل ى الذسا م  اث الت  ي ظ  اث والخبؼٍش هٍى

 ًهىم بها مذًش الصىذوم والتي نذ ج خلل مً اظدثماس الخش.

 

 ظُاظت جشهيز إلاظدثماساث:ج.

 الحذ ألاغلى الحذ ألادوى هىع ؤلاظدثماس

ًاث العػىدًت والخلُجُت  أظهم الؼشوخاث الاولُت العػىدًت والخلُجُت واظهم الشش

 ظىىاث  5التى لم ًمع غلى ادساحها ايثر مً 
0% 100% 

ًاث اإلاذسحت  في العىم العػىدي اظهم الشش   0%   50%  

 %50 %0 صىادًو الؼشوخاث الاولُت الػامت اإلاشخصت مً نبل هُئت العىم اإلاالُت

 %50 %0 صىادًو اإلاشابدت واظىام الىهذ مخذهُت اإلا اػش

http://www.aljaziracapital.com.sa/
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ت اإلاخذاولت في العىم العػىدي والاظىام الخلُجُت والششم  الصىادًو الػهاٍس

هُاالاوظؽ   وشماُ اقٍش
0% 30% 

هُا والتى لم ًمع غلى  الؼشوخاث الاولُت في الششم الاوظؽ وشماُ اقٍش

 ظىىاث 3ادساحها ايثر مً 
0% 25% 

 

 

 مذة صىذوق إلاظدثماس: .4

 الصىذوم.صىذوم يعب للؼشوخاث الاولُت هى صىذوم اظدثماسي غام مكخىح اإلاذة أي ببمٍان اإلاشترى الاشتراى و الاظترداد خالُ قترة غمل 

 كُىد حذود إلاظدثماس: .5

وأخٍ   ام ان ص  ىذوم يع  ب للؼشوخ   اث ألاولُ  ت ملت   زم م  ً خ   الُ اداسج  ه لص   ىذوم ؤلاظ  دثماس ب   الهُىد والح  ذود الت   ي جكشط  ها التد   ت ص  ىادًو ؤلاظ   دثماس وش  شوغ 

 الصىذوم ومزيشة اإلاػلىماث.

 الػملت: .6

ج  م ظ  ذاد نُم  ت الىخ   ذاث بػمل  ت خ  الف الٍش  اُ الع   ػىدي، قع  ىف ً  خم جدٍى  ل غمل   ت الىخ  ذة الىهذً  ت لخػ  امالث الص   ىذوم ه  ي الٍش  اُ الع  ػىدي قه   ؽ. وارا 

اُ  ل اإلابالـ الى الٍش  غىذ جدٍى
 
صبذ الششاح هاقزا اُ العػىدي بعػش الصشف العاتذ لذي البىَ اإلاعخلم في رلَ الىنذ. ٍو  العػىدي.العذاد الى الٍش

 ملابل الخذماث والػمىالث وألاحػاب: .7

لت احدعابها:أ. جفاصُل جمُؼ املذف  ىغاث من اصٌى الصىذوق وػٍش

ًالخالي: ىن "مالٍي الىخذاث" وهي  خدملها جبػا لزلَ اإلاشتًر ل اإلازًىسة ادهاه ٍو  ًخدمل الصىذوم حمُؼ الشظىم واإلاصاٍس

  :يدذ أنص ى1.75سظىم الاشتراى  % 

 سظىم الاظترداد: ال ًىحذ 

  : خ الاشتراى بالصىذوم(. 30% ) في خاُ الاظترداد خالُ ال  0.5سظىم اظترداد مبٌش  ًىم الاولى مً جاٍس

 :جذقؼ 2أحػاب ؤلاداسة 
 
ا  إلاذًش الصىذوم. ي ش بشٍل شه% ظىٍى

  :000س15أحػاب اإلاداظب الهاهىوي .
 
ا اُ ظىٍى  ٍس

  :اُ للجلعت وبدذ أنص ى  000س5مٍاقآث أغظاح مجلغ ؤلاداسة اإلاعخهلين  لٍل غظى معخهل. 000س20ٍس
 
ا اُ ظىٍى  ٍس

  يدذ أنص ى 000س10الششغُت: أحػاب الهُئت 
 
ا  وجذقؼ بشٍل سبؼ ظىىي. ظىٍى

 5000س  ، ل وشش البُاهاث في مىنؼ جذاُو اُ مصاٍس ل جذنُو البُاهاث مً نبل هُئت العىم اإلاالُت 500س7ٍس اُ مصاٍس  ٍس

 ل الحك  ظ ا جدع ب بش  ٍل ً ىمي وج  ٍس اُ  500س37% م  ً مج م الص  ىذوم وبد ذ ادو  ى 0.04: جددع ب الحك  ظ وع به  مص اٍس ذقؼ بش ٍل سب  ؼ ظ  ىٍى

 ظىىي 

  ل اغذاد مئشش اظترشادي بدذ انص ى ا 7500مصاٍس ٍي ظىٍى  دوالس امٍش

  ًاث وظ  اػت ف  ي ألاظ  ىام الخلُجُ  ت والذولُ  ت باإلط  اقت ال  ى الع  ىم ل أخ  شي جخػل  و بش  ش الع  ػىدًت باإلط  اقت ال  ى اإلاص  شوقاث وألاحػ  اب  أي مص  اٍس

ً ًخػ  املىن م  ؼ  اًخػلو ب   ذماث ؤلاداسة والدش  ؿُل مث  ل ؤلاجكانُ  اث م  ؼ م  ضودي اإلاػلىم  اث غ  ً الص  ىذوم ف  ي م   ألاخ  شي اإلاع  خدهت ألش  خاص آخ  ٍش

  مشابهت مشخصت مً هُئت العىم اإلاالُت وؾيرها. مٍىهاث اإلائششاث التي حعخػمل في اداسة الصىادًو اواي سظىم اظدثماس في صىادًو اخشي  

 بت الهُمت اإلاظاقت: ظِخم جؼبُهها خعب الالتدت الخىكُزًت ل  سظىم الظٍش بت الهُمت اإلاظ اقت، يم ا ان حمُ ؼ الشظ ىم والاحػ اب و اإلاص اٍس لظٍش

بت اإلاع خدهت  بت الهُمت اإلاظاقت وظىف ًهىم مذًش الصىذوم بػملُت اخدعاب وعبت الظ ٍش بمىحب الششوغ و الاخٍام الصىذوم خاطػه لظٍش

ًاة و الذخل. بت الى هُئت الض  وظذاد الظٍش
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ف  الُت حعاب ألاحػاب واملصاٍس

لهىع  هت اخدعابها   الشظىم واإلاصاٍس  ػٍش

ُ شهشي نُمت  اصُى الصىذوم وجذقؼ بشٍل  صافيجددعب بشٍل ًىمي مً  سظىم ؤلاداسة اليعبُت   x. )احمالي  ألاصى

ت(.  اإلائٍى

ُ  سظىم الحكظ ت )احمالي ألاصى اليعبت  xجدعب بشٍل ًىمي مً احمالي نُمت أصُى الصىذوم وجذقؼ بشٍل سبؼ ظىٍى

ت(.   اإلائٍى

  أحػاب اإلاداظب الهاهىوي
 
ا  جدعب بشٍل ًىمي وجذقؼ ظىٍى

 بشٍل سبؼ ظىىي.جدعب بشٍل ًىمي وجذقؼ  مٍاقؤة اللجىت الششغُت

. مٍاقؤة أغظاح مجلغ ؤلاداسة
 
ا  جدعب بشٍل ًىمي وجذقؼ ظىٍى

  الشظىم الشنابُت
 
ا  جدعب بشٍل ًىمي وجذقؼ ظىٍى

 ُ اجدعب بشٍل ًىمي و  سظىم وشش مػلىماث مىنؼ جذاو  جذقؼ ظىٍى

ل الخػامل: ل في ملخص ؤلاقصاح اإلاالي في نهاًت العىت مصاٍس  ظِخم ؤلاقصاح غً جلَ اإلاصاٍس

 

لت احدعاب رلً امللابل:  ب. جفاصُل ملابل الصفلاث املفشوطت غلى الاشتران والاظترداد وهلل امللىُت التي ًذفػها مالىى الىحذاث، وػٍش

ل  الخىطُذ هىع الشظىم واإلاصاٍس

 % بدذ انص ى 1.75 سظىم الاشتراى 

خ الاشتراى)% 0.5 سظىم الاظترداد اإلابٌش   (في خاُ جم الاظترداد نبل شهش مُالدي مً جاٍس

 

 ج. أي غمىلت خاصت ًبرمها مذًش الصىذوق:

 سظىم إلاظترداد املبىش:

 :ظِخم فشض سظىم اظترداد مبىش غلى الصىذوق 

 % مً نُمت الىخذاث اإلاعتردة.0.5الصىذوم ورلَ بيعبت ظِخم قشض سظىم الاظترداد اإلابٌش لىخذاث 

 

 :ظشوف فشض هزه الشظىم وأي ظشوف ًمىن فيها إلاغفاء غنها 

% م  ً "مبل  ـ الاظ  ترداد"، ٍو  خم 0.5ف  ي خال  ت ػل  ب اظ  ترداد مب  الـ أو وخ  ذاث ل  م ًم  ع غل  ى اش  ترايها ش  هش، ٌع  خىفي الص  ىذوم سظ  م اظ  ترداد مبٌ  ش بيع  بت 

 الشظىم غىذ اخخكاظهم بىخذاتهم لشهش وأيثر في الصىذوم.اغكاح اإلاشتريين مً هزه 

 

 :أظاط حعاب كُمت هزه الشظىم، بما في رلً حصش الىحذاث مىطىع إلاظترداد 

  %( وظِخم جىكُز ػلباث الاظترداد خعب اظبهُت الؼلب0.5ظِخم اخدعاب نُمت الشظىم بظشب مبلـ الاظترداد بهُمت الشظم )
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م والدعػير: .8  لخلٍى

 

م ول أصل ًملىه الصىذوق:جفاصُل  . أ  جلٍى

 غلى الخالي:
 
 ًخم جدذًذ نُمت اصُى الصىذوم بىاحا

o .)م ألاوسام اإلاالُت اإلاذسحت في العىم خعب ظػش ؤلاؾالم في ًىم الخػامل مظاف اليها ألاسباح اإلاعخدهت )ان وحذث  ًخم جهٍى

o  م أظهم ؤلاصذاساث ألاولُت بىاحا غلى ظػش ؤلايخخاب في الكترة خ ادساج ألاظهم في العىم.ًخم جهٍى  التي حعبو جاٍس

o .ًخم جهُُم خهىم ألاولُت خعب ظػش ؤلاؾالم في ًىم الخػامل 

o .م ت اظدىادا الى اخش ظػش وخذة مػلً غىذ اؾالم العىم العػىدي لُىم الخهٍى م الصىادًو ؤلاظدثماٍس  ًخم جهٍى

o ل و الشظ   ىم  ً  خم خع  اب ظ  ػش الىخ   ذة بهع  مت ص  افي نُم  ت اص   ُى الص  ىذوم بػ  ذ خص  م الشظ   ىم ل الثابخ  ت وم  ً ز   م خص  م اإلاص  اٍس واإلاص  اٍس

 .اإلاخؿيرة اإلاعخدهت غلى احمالي غذد الىخذاث الهاتمت في رلَ الُىم

م وجىشاسها:  ب. غذد هلاغ الخلٍى

 بػذ اإلاىغذ النهاثي لخهذًم 
 
 واخذا

 
م أصُى الصىذوم ًىمي ألازىين وألاسبػاح مً ًل اظبىع، وبمذة ال جخجاوص ًىما  ػلباث الاشتراى والاظتردادًخم جهٍى

 

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

o .َم أصل مً أصُى الصىذوم بشٍل خاػئ أو خعاب ظػش وخذة بشٍل خاػئ ًهىم مذًش الصىذوم بخىزُو رل  في خاُ جهٍى

o ع مالٍي الصىذوم اإلاخظشسًٍ )بما م أو الدع ػير دون  ًهىم مذًش الصىذوم بخػٍى في رلَ م الٍي الىخ ذاث الع ابهين( غ ً حمُ ؼ أخؼ اح الخه ٍى

 جؤخير.

o  م أو الدع   ػير بم   ا ً   ئزش غل   ى ظ   ػش الىخ   ذة م   ا وع   بخه % أو أيث   ر م   ً ظ   ػش 0.5ًه   ىم م   ذًش الص   ىذوم ب   ببالؽ الهُئ   ت ق   ىس ون   ىع أي خؼ   ؤ ف   ي الخه   ٍى

(، باإلط اقت ال ى أه ه ًج ب ؤلاش اسة الىخذة، يما ًخم ؤلاقصاح غً رلَ في اإلاىنؼ ؤلالٌترووي للششي ت وفي اإلاىنؼ ؤلالٌترووي للعىم اإلاالُت )ج ذاُو

 للمادة )
 
ش الصىذوم التي ٌػذها مذًش الصىذوم وقها  ( مً التدت صىادًو ؤلاظدثماس.71الى رلَ في جهاٍس

o ( للمادة 
 
ش اإلاؼلىبت للهُئت ورلَ وقها ش غل ى ملخ ص ص ى  ( مً التدت72ًهىم مذًش الصىذوم بخهذًم الخهاٍس ادًو ؤلاظ دثماس وحش خمل ه زه الخه اٍس

م والدعػير.  بجمُؼ أخؼاح الخهٍى

 

لت احدعاب ظػش الىحذة ألغشاض جىفُز ػلباث إلاشتران وإلاظترداد:  د. ػٍش

ه ت اإلا زًىسة أده اه،  يم ا ًج ىص إلا ذًش الص ىذوم ج ؤخير غملُ ت ًخم اخدعاب اظػاس الاشتراى والاظترداد بىاحا غل ى ظ ػش الىخ ذة ف ي ً ىم الخػام ل ري الػالن ت وق و الؼٍش

م أو جدذًذ نُمت اصُى الصىذوم وظِخم الشح ىع ال ى مجل غ اداسة الص ىذو  م في خاُ وحىد أي ظشوف اظخثىاتُت نذ جئزش غلى غملُت الخهٍى م للحص ُى غل ى الخهٍى

 اإلاىاقهت.

 

لت احدعاب ظػش الىحذة:  ػٍش

ل والشظ ىم اإلاخؿي رة اإلاع خدهت غل ى ًخم اخدعاب ظػش الىخذة بهعمت صافي نُم ت أص ُى الص ى ل والشظ ىم الثابخ ت وم ً ز م خص م اإلاص اٍس ذوم بػ ذ خص م اإلاص اٍس

 احمالي الىخذاث الهاتمت في رلَ الُىم.

 

  هـ. ميان ووكذ وشش ظػش الىحذة وجىشاسها:

م غبر اإلاىن ؼ ؤلالٌتروو ي إلا ذًش الص ىذوم ظُهىم مذًش الصىذوم بخدذًث صافي نُمت اصُى الصىذوم واغالن ظػش الىخذة نبل ظهش ًىم الخػامل الخا لي لُىم الخهٍى

www.kasbcapital.sa  واإلاىنؼ الشظمي للعىم اإلاالُت العػىدًتwww.tadawul.com.sa 

 

http://www.kasbcapital.sa/
http://www.kasbcapital.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 الخػامالث :  .9

 شأن ػلباث الاشتران والاظترداد:أ. معؤولُاث مذًش الصىذوق في 

 ال ًجىص الاشتراى في وخذاث الصىذوم الػام او اظتردادها الا في ًىم حػامل. 

 .جم جدذًذ اإلاىغذ النهاثي لخهذًم ػلباث الاشتراى والاظترداد في ششوغ واخٍام الصىذوم ومزيشة اإلاػلىماث الخاصت به 

 م الخالُ     ت للمىغ    ذ النه     اثي لخه     ذًم ػلب     اث الاش     تراى  ٌػام    ل م     ذًش الص     ىذوم ػلب     اث الاش    تراى او الاظ     ترداد بالع     ػش ال     زي ًددع     ب غى    ذ ههؼ     ت الخه     ٍى

 والاظترداد.

 ًه    ىم م    ذًش الص    ىذوم بدىكُ    ز ػلب    اث الاش    تراى او الاظ    ترداد بدُ    ث ال جخػ    اسض م    ؼ اي اخٍ    ام جخظ    منها التد    ت ص    ىادًو الاظ    دثماس او ش    شوغ واخٍ     ام 

 الصىذوم او مزيشة اإلاػلىماث.

  م الت  ى خ  ذد غى  ذها ظ  ػش الاظ  ترداد  ً  ذقؼ م  ذًش الص  ىذوم إلاال  َ الىخ  ذاث غىات  ذ الاظ  ترداد نب  ل مىغ  ذ انك  اُ الػم  ل ف  ي الُ  ىم الشاب  ؼ الخ  الي لىهؼ  ت الخه  ٍى

 يدذ انص ى.

 

 ب.اكص ى فترة صمىُت بين حعلم ػلب الاظترداد ودفؼ غىائذ الاظترداد ملالً الىحذاث:

ل غىاتذ/مبالـ الاظترداد إلاالٍي ال م رو الػالنت.ظِخم جدٍى  ىخذاث نبل انكاُ الػمل في الُىم الشابؼ الخالي لُىم الخهٍى

 

 

 ج. كُىد الخػامل في وحذاث الصىذوق:

ًاث اإلاع  خلمت واإلاهبىل ت خع ب اإلاىاغُ  ذ اإلاىض حت ف  ي الكه شة )ح( م ً اإلا  ادة ) ( م ً ه  زه الش شوغ والاخٍ ام بى  احا غل ى ظ  ػش الىخ ذة الؾ  الم 9ً خم جىكُ ز حمُ  ؼ الاش ترا

خم جىكُ  ز حمُ  ؼ لخػام  ل الخ  الي. وف  ي خ  اُ ج  م اظ  خالم الؼل  ب بػ  ذ اإلاىغ  ذ النه  اثي ظ  ِخم اخدع  ابه ف  ي ً  ىم الخػام  ل بػ  ذ اله  ادم م  ً ً  ىم اظ  خالم الؼل  ب. بِىم  ا ً  ً  ىم ا

ىخ  ذة الؾ  الم ً  ىم الخػام  ل م  ً م  ً ه  زه الش  شوغ والاخٍ  ام بى  احا غل  ى ظ  ػش ال 9الاظ  ترداداث اإلاع  خلمت واإلاهبىل  ت خع  ب اإلاىاغُ  ذ اإلاىض  حت ف  ي الكه  شة )ح( م  ً اإلا  ادة 

ش بػذ الهادم مً اظخالم اخش الشهش الهادم. وفي خاُ جم اظخالم الؼلب بػذ اإلاىغذ النهاثي ظِخم اخدعابه بىاحا غلى ظػش الىخذة الؾالم ًىم الخػامل مً اخش الشه

 الؼلب.

 

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

 

 ًجىص إلاذًش الصىذوم جاحُل جلبُت اي ػلب اظترداد مً صىذوم الاظدثماس في الحاالث الاجُت: جاجُل غملُاث الاظترداد:. 1

 ( او ايثر مً صافي نُمت اصُى الصىذوم.10ارا بلـ احمالي وعبت حمُؼ ػلباث الاظترداد إلاالٍي الىخذاث في اي ًىم حػامل )% 

  اي اصُى اخشي ًملٌها الصىذوم. العىم الشتِس ي أو ارا جم حػلُو الخػامل في 

  م وخذاث الصىذوم.العىم الشتِس ي  في خاُ حػلُو الخػامل في  بدُث ًخػعش اظترداد او جهٍى

يع بت والخىاظ بس وظ ِخم جدٍى ل مبل ـ الاظ ترداد وظِخم جىكُز ػلباث الاظترداد في انشب ًىم حػامل الخو ممًٌس يما ظِخم الخػامل مؼ ػلب اث الاظ ترداد اإلائحل ت بال

 الى خعاب اإلاشترى في انشب قشصت ممٌىت.

 

ًدو إلا ذًش الص ىذوم سق ع اي ػل ب اش تراى ف ي الص ىذوم ف ي خ اُ غ ذم جؼبُ و اإلاش ترى الهظم ت ول ىاتذ الهُئ ت. ٍو خم اسح اع نُم ت الاش تراى ال ى  . سفع الاشتران:2

خ جهذًم نُمت الاشتراى.خعاب الػمُل خالُ زالزت اًام غمل مً ج  اٍس

 

ًدو إلا ذًش الص ىذوم ون ل نب ُى اي ػل ب اش تراى ارا جج اوص مج م الص ىذوم نُم ت ًخػ زس مػه ا الحص ُى غل ى خص ت  جحذًذ العلف الاغلى لحجم الصىذوق:. 3

ًاث اإلاذسحت مما نذ ٌػُو غملُت اداسة الصىذوم.  مىاظبت مً اظهم الشش

 

 خخُاس ػلباث الاظترداد التى ظخؤجل:هـ. الاجشاءاث التى ًجشي بملخظاها ا

 مً التدت صىادًو الاظدثماس الصادسة مً هُئت العىم اإلاالُت. 61الاخٍام اإلاىظمت لخؤحُل غملُاث الاظترداد ج ظؼ الى اإلاادة 
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ن: ن اخٍش  و. الاحيام املىظمت لىلل ملىُت الىحذاث الى معدثمٍش

لع  ىم اإلاالُ  ت الع  ػىدًت ولىاتده  ا الخىكُزً  ت والاهظم  ت والل  ىاتذ الاخ  شي راث الػالن  ت اإلاؼبه  ت ف  ي اإلاملٌ  ت الػشبُ  ت الاخٍ  ام اإلاىظم  ت ه  ي الاخٍ  ام الخابػ  ت لىظ  ام هُئ  ت ا

 العػىدًت.

 

 ص. اظدثماس مذًش الصىذوق في وحذاث الصىذوق:

د  خكظ م  ذًش  الص  ىذوم بده  ه ف  ي ج ك  ُع مش  اسيخه ًلُ  ا او غى  ذ ب  ذح الص  ىذوم ًمٌ  ً إلا  ذًش الص  ىذوم وقه  ا لخه  ذًشه الخ  اصس اإلاش  اسيت ف  ي الص  ىذوم يمع  دثمشس ٍو

 حضتُا متى سأي رلَ مىاظبا وظُهىم مذًش الصىذوم باالقصاح في نهاًت ًل ظىت غً اي اظدثماس له في الصىذوم في ملخص الاقصاح اإلاالي.

 

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

 هب ل الاش تراى ف ي الص ىذوم بػ ذ جه ذًم ػل ب الاش تراى وداًام نب ق ؼ ُى الاشتراى: ًمٌ ً الاش تراى ف ي الص ىذوم ً ىمي الازى ين والاسبػ اح م ً ً ل اظ بىع. ٍو

الىخ ذة  ع ػش ًامل نُمت الاشتراى نبل او غىذ العاغت الثاهُت غشش ظهشا بخىنُذ اإلاملٌت نبل أو في الُ ىم ال زي ٌع بو ً ىم الخػام لس وظ ٍُىن الاش تراى ب

 الؾالم ًىم الخػامل الخالي.

  هبل الاظترداد مً الصىذوم بػذ جهذًم ػلب الا ظترداد نب ل اًام نبُى الاظترداد: ًمًٌ الاظترداد مً الصىذوم ًىمي الازىين والاسبػاح مً ًل اظبىع. ٍو

جىكُ  ز الؼل  بس وظ  ٍُىن الاظ  ترداد بع  ػش الىخ  ذة خع  ب الع  اغت الثاهُ  ت غش  ش ظه  شا بخىنُ  ذ اإلاملٌ  ت ف  ي الُ  ىم ال  زي ٌع  بو ً  ىم الخػام  ل ال  زي ً  خم قُ  ه 

 جهُُم ًىم الخػامل الخالي.

 غ. اجشاءاث جلذًم الؼلباث الخاصت باالشتران في الىحذاث او اظتردادها:

  اإلاػلىم    اث اح    شاحاث الاش    تراى: غى    ذ الاش    تراى ف    ي الص    ىذوم ًه    ىم الػمُ    ل بخػبئ    ت هم    ىرج اش    تراى اط    اقت ال    ى جىنُ    ؼ ه    زه الش    شوغ والاخٍ    ام وم    زيشة

ً ل  ثالزاح م ً وجهذًمها الى مذًش الصىذوم وجذقؼ نُمت الاشتراى نبل او غىذ العاغت الثاهُت غشش ظهشا بخىنُذ اإلاملٌت مً أخش ًىم نبل ًىمي الاخذ وال

  أظبىع، وظٍُىن الاشتراى بعػش الىخذة إلؾالم ًىم الخػامل الخالي

 هذم  ه ال  ى م  ذًش الص  ىذوم.  اح  شاحاث الاظ  ترداد: غى  ذ ػل  ب اإلاش  ترى اظ  ترداد ً  ل او بػ  ع نُم  ت وخذاج  هس ًه  ىم اإلاش  ترى بخػبئ  ت هم  ىرج ػل  ب الاظ  ترداد ٍو

اظ بىع، و ظ  ٍُىن الاظ ترداد بع  ػش الىخ  ذة  نب ل او غى  ذ الع اغت الثاهُ  ت غش ش ظه  شا بخىنُ ذ اإلاملٌ  ت م ً آخ  ش ً ىم غم  ل نب ل ً  ىمي ألاخ ذ والثالز  اح م ً ً  ل 

 إلؾالم آخش ًىم حػامل جالي.

 د للىحذاث او كُمتها ًجب ان ًخملىها مالً الىحذاث او ًبُػها او ٌعتردها:ي. اكل غذ

 :اُ. 0 الحذ الادوى للملىُت  ٍس

 :اُ. 000س1 الحذ الادوى لالشتران  ٍس

 :اُ. 000س1 الحذ الادوى لالشتران الاطافي  ٍس

 :اُ. 000س1 الحذ الادوى لالظترداد  ٍس

 

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

ت وحػلُماث الهُئت في   هزا الخصىص.ال ًىحذ خذ ادوى ًىىي مذًش الصىذوم حمػه وج ظؼ هزه اإلاادة باي خاُ مً الاخىاُ الى التدت الصىادًو الاظدثماٍس

 

اٌ ظػىدي او ما ٌػادلها هحذ ادوى لصافي كُمت اصٌى الصىذوق:مالً 10ٌ. الاجشاءاث الخصحُحُت الالصمت لظمان اظدُفاء مخؼلب   ين ٍس

 ظُهىم مذًش الصىذوم بااللتزام بلىاتذ وحػلُماث هُئت العىم اإلاالُت في خاُ نامذ بؼلب اي احشاح جصحُحي مىه.

 ظُاظت الخىصَؼ:  .10

 أ. ظُاظت جىصَؼ الذخل والاسباح: 

ىن ف   ي سب  ذ وخع   اسة ل  ً ً  خم جىصَ   ؼ اي اسب  اح غل  ى اإلاش   تريينس ب  ل  ظ  ُػاد اظ   دثماس الاسب  اح ف  ي الص   ىذوم. وبم  ا ان الص  ىذوم ممل   ىى م  ً نب  ل اإلاش   تريين ق  انهم ًدش  اًس

 الصىذوم ًل بيعبت ما ًملٌه مً وخذاث في الصىذوم.
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بي لالظخحلاق والخىصَؼ: خ الخلٍش  ب. الخاٍس

 ال ًىؼبو.

 

 ج. هُفُت دفؼ الخىصَػاث:

 ال ًىؼبو.

 

ش الى م .11  اليي الىحذاث:جلذًم الخلاٍس

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

  ش ت اإلاىحضة والخهاٍس ش العىٍى ت اإلاشاحػت( والخهاٍس ت )بما في رلَ الهىاتم اإلاالُت العىٍى ش العىٍى الاولُت وقها إلاخؼلباث ظُهىم مذًش الصىذوم باغذاد الخهاٍس

جب غلى مذًش الصىذوم جضوٍذ مالٍي الىخذاث بها غىذ الؼلب دون اي مهابل.5) اإلالحو سنم  ( مً التدت صىادًو الاظدثماس. ٍو

 ( ت للجمه  ىس خ  الُ م  ذة ال جخج  اوص ش الع  ىٍى ٍش  ش ورل  َ ف  ي الام  ايً وبالىظ  اتل اإلاد  ذدة ف  ي الكه  شة )ب( م  ً الخه( ًىم  ا م  ً نهاً  ت قت  رة 70ظ  ىف جخ  اح الخه  اٍس

 شوغ والاخٍام.( مً الش11اإلاادة )

 ( ُش الاولُ   ت وجخ   اح للجمه   ىس خ   ال ( م   ً 11( ًىم   ا م   ً نهاً   ت قت   رة الخهٍش   ش ورل   َ ف   ي الامٍ   ان وبالىظ   اتل اإلاد   ذدة ف   ي الكه   شة )ب( م   ً اإلا   ادة )35حػ   ذ الخه   اٍس

 الششوغ والاخٍام.

 :ش للمشتريين جخظمً اإلاػلىماث الاجُت  ظُهىم مذًش الصىذوم باجاخت جهاٍس

o الصىذوم. صافي نُمت اصُى وخذاث 

o .غذد وخذاث الصىذوم التى ًملٌها اإلاشترى وصافي نُمتها 

o ( ًُىما مً ًل صكهت.15سجل بالصكهاث التى هكزها اإلاشترى خال ) 

o  ًشظ ل م ذًش الص  ىذوم بُ ان ظ ىىي ال  ى م الٍي الىخ ذاث )بم  ا ف ي رل َ اي ش  خص جمل َ الىخ ذاث خ  الُ الع ىت اإلاػ ذ ف  ي ش ؤنها البُ ان( ًلخ  ص

ج  ب ان ًدخ  ىي ه  زا البُ  ان الاسب  اح 30ىذوم الػ  ام غل  ى م  ذاس الع  ىت اإلاالُ  ت خ  الُ )ص  كهاث ف  ي وخ  ذاث الص   ( ًىم  ا م  ً نهاً  ت الع  ىت اإلاالُ  تس ٍو

ل والاحػ  اب اإلا ص  ىمت م  ً مال  َ الىخ  ذاث وال  ىاسدة ف  ي ش  شوغ واخٍ  ام الص  ىذوم  اإلاىصغ  ت )ان وح  ذث(  واحم  الي مهاب  ل الخ  ذماث واإلاص  اٍس

اص  ُل لجمُ  ؼ م الك  اث نُ  ىد الاظ  دثماس اإلاىص  ىص غليه  ا ف  ي التد  ت ص  ىادًو الاظ  دثماس ف  ي ش  شوغ واخٍ  ام وم  زيشة اإلاػلىم  اثس باالط  اقت ال  ى جك

 الصىذوم او مزيشة اإلاػلىماث.

 

ش الصىذوق التى ٌػذها مذًش الصىذوق:  ب. اماهن ووظائل اجاحت جلاٍس

ذ الالٌترووي و/او الكايغ يما هى مب ين ف ي هم ىرج ق خذ الحع اب الا ارا ج م اش ػاس م  ذي و/او البًر ش غلى الػىىان البًر ذًش الص ىذوم ب اي حؿُي ر ف ي ظِخم اسظاُ الخهاٍس

جب اخؼاس مذًش الص ىذوم ب اي اخؼ اح خ الُ ظ خين ) ش وبػ ذ رل َ جص بذ60الػىىان. ٍو مُ ا م ً اص ذاس جل َ الخه اٍس ش الص ادسة غ ً م ذًش الص ىذوم  ( ًىم ا جهٍى الخه اٍس

ش غلى مىنؼ مذًش الصىذوم اللٌترووي   .www.tadawul.com.saومىنؼ جذاُو  www.kasbcapital.saنهاتُت وخاظمت. يما ظِخم جىقير هزه الخهاٍس

 

ت:ج. وظائل جضوٍذ ماليي الىحذاث باللىائم املالُت   العىٍى

ت اإلاشاحػت( مجاها ورلَ  ت )بما في رلَ الهىاتم اإلاالُت العىٍى ش العىٍى بيششها خالُ مذة ال جخجاوص ظِخم اػالع مالٍي وخذاث الصىذوم والػمالح اإلادخملين بالخهاٍس

أو غ  ً   www.tadawul.com.saاإلاىن ؼ الالٌتروو  ي لخ ذاُو و   www.kasbcapital.sa( ًىم ا م ً نهاً  ت قت رة الخهٍش  ش ف ي اإلاىن  ؼ الالٌتروو ي الخ  اص بم ذًش الص  ىذوم 70)

ذ في خاُ ػلبها. و البًر  ػٍش

 

 سجل ماليي الىحذاث:  .12

 ًلتزم مذًش الصىذوم باغذاد سجل مدذر إلاالٍي الىخذاث وخكظه في اإلاملٌت.

 

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.kasbcapital.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 ماليي الىحذاث:اجخماع  .13

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

  سة مىه.بمبادع إلاالٍي الىخذاث احخماًجىص إلاذًش الصىذوم الذغىه لػهذ 

 ( ُاًام مً حعلم ػلب يخابي مً امين الحكظ.10ًذغى مذًش الصىذوم الحخماع مالٍي الىخذاث خال ) 

 ( اًام م ً حع لم ػل ب يخ ابي م ً مال َ او ايث ر م ً م الٍي الىخ ذاث ال زًً ًملٍ ىن مجخمػ ين او 10الىخذاث خالُ ) ًذغى مذًش الصىذوم الحخماع مالٍي

 % غلى الانل مً نُمت وخذاث الصىذوم.25مىكشدًً 

 

 ب. اجشاءاث الذغىة الى غلذ اجخماع ملاليي الىحذاث:

 وباسظ اُ اش ػاس يخ ابي ال ى حمُ ؼ جٍىن الذغىة الحخماع مالٍي الىخذاث باالغالن غً رلَ في مىنؼ الال . ٌترووي إلاذًش الصىذوم واإلاىنؼ الالٌترووي لخذاُو

ج  ب ان ًد  ذد الاغ  الن والاش  ػاس 21م  الٍي الىخ  ذاث وام  ين الحك  ظ نب  ل غش  شة اً  ام غل  ى الان  ل م  ً الاحخم  اع وبم  ذة ال جٍض  ذ غ  ً ) ( ًىم  ا نب  ل الاحخم  اع. ٍو

خ الاحخم  اع ومٍاه  ه وونخ  ه واله  شاساث اإلاهترخ  ت ج  ب غل  ى م  ذًش الص  ىذوم خ  اُ اسظ  اُ اش  ػاسا ال  ى م  الٍي الىخ  ذاث بػه  ذ اي احخم  اع ومٍاه  ه وونخ  ه ج  اٍس س ٍو

جب غلى مذًش الصىذوم خاُ اسظاُ اشػاسا الى مالٍي الىخذاث بػهذ اي احخماع إلاالٍي الىخذاث اسظاُ وسخت الى اله  ُئت.والهشاساث اإلاهترختس ٍو

  غل ى الان ل م ً نُم ت وخ ذاث الص ىذوم الػ ام 25ارا خظشه غذد مً مالٍي الىخذاث ًملٍىن مجخمػين ال ًٍىن احخماع مالٍي الىخذاث صحُدا الا %

 ما لم جدذد ششوغ واخٍام الصىذوم ومزيشة اإلاػلىماث وعبت اغلى.

   ه الالٌتروو  ي واإلاىن  ؼ ارا ل  م ٌع  خىف الىص  اب اإلاىض  ق ف  ي الكه  شة الع  ابهتس قُج  ب غل  ى م  ذًش الص  ىذوم ال  ذغىة الحخم  اع ز  ان ب  االغالن غ  ً رل  َ ف  ي مىنػ

ػ ذ الاحخم اع 5الالٌترووي للعىم وباسظاُ اشػاس يخابي ال ى حمُ ؼ م الٍي الىخ ذاث وام ين الحك ظ نب ل مىغ ذ الاحخم اع الث اوي بم ذة ال جه ل غ ً ) ( اً ام. َو

ًاهذ وعبت الىخذاث اإلامثلت في الاحخماع.  الثاوي صحُدا اًا 

 

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

 :ذ مالٍي الىخذاث هت جصٍى  ػٍش

o .ًجىص لٍل مالَ وخذاث حػُين ويُل له لخمثُله في احخماع مالٍي الىخذاث 

o .ًجىص لٍل مالَ وخذاث الادالح بصىث واخذ في احخماع مالٍي الىخذاث غً ًل وخذة ًمخلٌها ونذ الاحخماع 

o  ذ غل ى نشاسته ا بىاظ ؼت وظ اتل الخهىُ  ت الحذًث ت وقه ا للظ ىابؽ الت  ى ًج ىص غه ذ احخماغ اث م الٍي الىخ  ذاث والاش تر اى ف ي م ذاوالتها والخص  ٍى

 جظػها الهُئت

 

 :ذ في احخماغاث مالٍي الىخذاث  خهىم الخصٍى

o ( ً   ًىم   ا نب   ل 21ًد   و إلاال   َ الىخ   ذاث وام   ين الحك   ظ ان ٌع   خلم اش   ػاس يخ   ابي نب   ل غش   شة اً   ام غل   ى الان   ل م   ً الاحخم   اع وبم   ذة ال جٍض   ذ غ )

 الاحخماع.

o  يما ًدو إلاالَ الىخذاث مماسظت حمُؼ الحهىم اإلاشجبؼت بالىخذاث بما في رلَ الحصُى غلى مىاقهت مالٍي الىخذاث في الصىذوم غل ى اي

 حؿيراث جخؼلب مىاقهتهم وقها لالتدت صىادًو الاظدثماس. 

 

 حلىق ماليي الىحذاث: .14

  اإلاػلىماث باللؿت الػشبُت بذون مهابل.الحصُى غلى وسخت خذًثت مً ششوغ واخٍام الصىذوم ومزيشة 

  ُش ٌشخمل غلى صافي نُمت اصُى وخذاث الصىذومس وغذد الىخذاث التى ًمخلٌها وصافي نُمتها وس جل بجمُ ؼ الص كهاث ًه ذم خ ال الحصُى غلى جهٍش

 ًىم مً ًل صكهت. 15

 .الحصُى غلى الهىاتم اإلاالُت اإلاشاحػت للصىذوم بذون مهابل غىذ ػلبها 

   اهه وقه  ا لى  ىع الخؿُي  ر واإلا  ذة اإلاد  ذدة ف  ي التد  الاش  ػاس ب ت اي حؿُي  ر ف  ي ش  شوغ واخٍ  ام الص  ىذوم وم  زيشة اإلاػلىم  اث واسظ  اُ ملخ  ص به  زا الخؿُي  ر نب  ل ظ  ٍش

 صىادًو الاظدثماس.

  .الاشػاس باي حؿير في مجلغ اداسة الصىذوم 
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  ا جظه  ش الشظ  ىم والاحػ  اب الكػلُ  ت ومػلىم  اث اداح الص  ىذوم غى  ذ الحص  ُى غل  ى وس  خت مدذز  ت م  ً ش  شوغ واخٍ  ام الص  ىذوم وم  زيشة اإلاػلىم  اث ظ  ىٍى

 ػلبها. 

 ( ً   مُ   ا ب    الف الاخ   ذار الت   ى هص   ذ غليه   ا ا21الاش   ػاس بشؾب   ت م   ذًش الص   ىذوم بانه   اح ص   ىذوم الاظ   دثماس نب   ل الانه   اح بم   ذة ال جه   ل غ لش   شوغ ( ًىم   ا جهٍى

 والاخٍام ومزيشة اإلاػلىماث غليها.

 .َدقؼ غىاتذ الاظترداد في الاوناث اإلادذدة لزل 

 .الحصُى غلى الاحشاحاث الخاصت بمػالجت الشٍاوي غىذ ػلبها مً مذًش الصىذوم 

 

 . معؤولُت ماليي الىحذاث: 15

 َ الىخذاث معئوال غً دًىن والتزاماث الصىذوم.قُما غذا خعاسة مالَ الىخذاث الظدثماسه في الصىذوم او حضح مىهس ال ًٍىن مال

 

 . خصائص الىحذاث:16

ت في الهُمت واإلاميزاث والحهىم.  ًىهعم الصىذوم لىخذاث مدعاٍو

 

 . الخغُيراث في ششوغ واحيام الصىذوق:17

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

س 56دًو الاظ دثماس )اإلا ادة جىهعم الاخٍام اإلاىظمت لخؿُير ششوغ واخٍام الص ىذوم ال ى زالز ت انع ام ورل َ بى احا غل ى هىغُ ت اإلاػلىم ت اإلا شاد حؿُيره ا وقه ا لالتد ت ص ىا

ًالخالي: 58س 57  غلى الخىالى( 

 :مىافلت الهُئت وماليي الىحذاث غلى الخغُيراث الاظاظُت 

o  في الصىذوم اإلاػني غلى الخؿُي ر الاظا   ي اإلاهت رح م ً خ الُ  والهُئت الششغُت مذًش الصىذوم الحصُى غلى مىاقهت مالٍي الىخذاثًجب غلى

 نشاس صىذوم غادي.

o  للكه شة الع ابهت م ً ه زه اإلا ادة، الحص ُى غل ى 
 
ًجب غلى مذًش الصىذوم بػ ذ الحص ُى غل ى مىاقه ت م الٍي الىخ ذاث والهُئ ت الش شغُت وقه ا

 مىاقهت هُئت العىم اإلاالُت غلى الخؿُير ألاظا  ي اإلاهترح للصىذوم الػام.

o  :ًهصذ بمصؼلق "الخؿُير ألاظا  ي" أًا مً الحاالث آلاجُت 

 .الخؿُير اإلاهم في أهذاف الصىذوم الػام أو ػبُػخه 

 .الخؿُير الزي ًٍىن له جؤزير في وطؼ اإلا اػش للصىذوم الػام أو ػبُػخه 

 ذًش الصىذوم مً مىصب مذًش للصىذوم.ؤلاوسحاب الؼىعي إلا 

 .أي خاالث أخشي جهشسها الهُئت مً خين آلخش وجبلـ بها مذًش الصىذوم 

 .)ان أي حؿُير مهم دون قشض أي سظىم اظترداد )ان وحذث  ًدو إلاالٍي وخذاث صىذوم غام مكخىح اظترداد وخذاتهم نبل ظٍش

 

 :إشػاس الهُئت وماليي الىحذاث بأي حغُيراث مهمت 

o  ب ؤي حؿُي  راث مهم  ت مهترخ ت ألي ص  ىذوم غ ام ً  ذًشه م  ذًش ًج ب 
 
غل  ى م ذًش الص  ىذوم اش  ػاس الهُئ ت وم  الٍي الىخ ذاث ف  ي الص  ىذوم اإلاػن ي يخابُ  ا

جب أال جهل قترة ؤلاشػاس غً  ان هزا الخؿُير. 21الصىذوم ٍو  نبل الُىم اإلادذد مً نبل مذًش الصىذوم لعٍش
 
 ًىما

o  ًهصذ "بالخؿُير اإلاهم" أي حؿُير ال  
 
 ( مً التدت صىادًو ؤلاظدثماس ومً شؤن أن:56ألخٍام اإلاادة )  ٌػذ حؿُيرا أظاظُا وقها

 .ًئدي في اإلاػخاد الى أن ٌػُذ مالٍي الىخذاث الىظش في مشاسيتهم في الصىذوم الػام 

 ادة اإلاذقىغاث مً أصُى الصىذوم الػام الى مذًش الصىذوم أو أي غظ ى م ً أغظ اح مجل غ اداسة ا لص ىذوم أو أي ج ابؼ ًئدي الى ٍص

 ألي منهما.

 ذقىغاث مً أصُى الصىذوم الػامًهذم هىغا حذًذا مً اإلا. 
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 .ذ بشٍل حىهشي أهىاع اإلاذقىغاث حعذد مً أصُى الصىذوم أو أي جابؼ ألي منهما  ًٍض

 .أي خاالث أخشي جهشسها الهُئت مً خين آلخش وجبلـ بها مذًش الصىذوم 

o  ان أي حؿُير مهم دون قشض أي سظىم اظترداد )ان وحذث(.ًدو إلاالٍي وخذاث صىذوم غام مكخىح  اظترداد وخذاتهم نبل ظٍش

 :اشػاس الهُئت ومالٍي الىخذاث بؤي حؿُيراث واحبت ؤلاشػاس 

o ( ب ؤي حؿُي راث واحب ت ؤلاش ػاس ف ي الص ىذوم الػ ام ال زي ً ذًشه نب ل 
 
( أً ام م ً 8ًجب غلى مذًش الص ىذوم اش ػاس الهُئ ت وم الٍي الىخ ذاث يخابُ ا

ان الخؿُير.  ظٍش

o ( مً التدت صىادًو ؤلاظدثماس.57( و )56ًهصذ "بالخؿُير واحب ؤلاشػاس" أي حؿُير ال ًهؼ طمً أخٍام اإلاادجين ) 

 

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

  كصق غً جكاص ُِل الخؿُي راث ألاظاظ ُت ف ي اإلاىن ؼ ؤلالٌتروو ي إلا ذًش الص ىذوم واإلاىن ؼ ؤلالٌتروو ي للع ىم ورل َ ٌشػش مذًش الصىذوم مالٍي الىخذاث ٍو

ان الخؿُير.10نبل )  ( أًام مً ظٍش

 ( ش الصىذوم الػام  التي ٌػذها مذًش الصىذوم وقها للمادة  ( مً التدت صىادًو ؤلاظدثماس.71بُان جكاصُل الخؿُيراث ألاظاظُت في جهاٍس

  ه ت الت ي جد ذدها الهُئ ت ورل َ نب ل )ؤلاقصاح غً جكاصُل الخؿُيراث اإلاهمت ( 10في اإلاىنؼ ؤلالٌترووي إلاذًش الصىذوم واإلاىنؼ ؤلالٌتروو ي للع ىم أو بالؼٍش

ان الخؿُير.  أًام مً ظٍش

 ( ش الصىذوم الػام التي ٌػذها مذًش الصىذوم وقها للمادة  ( مً التدت صىادًو ؤلاظدثماس.71بُان جكاصُل الخؿُيراث اإلاهمت في جهاٍس

 ان 21ؤلاش  ػاس ف  ي اإلاىن   ؼ ؤلالٌتروو  ي إلا  ذًش الص   ىذوم واإلاىن  ؼ ؤلالٌتروو  ي للع   ىم ورل  َ خ  الُ )  غ  ً جكاص   ُل الخؿُي  راث واحب  ت ؤلاقص  اح ( ًىم   ا م  ً ظ   ٍش

 الخؿُير.

 ( للمادة 
 
ش الصىذوم الػام التي ٌػذها مذًش الصىذوم وقها  دثماس.( مً التدت صىادًو ؤلاظ71بُان جكاصُل الخؿُيراث واحبت ؤلاشػاس في جهاٍس

 

 . إنهاء الصىذوق:18

 الحاالث التي حعخىحب انهاح صىذوم ؤلاظدثماس وؤلاحشاحاث الخاصت باإلنهاح، بمىحب أخٍام التدت صىادًو ؤلاظدثماس:

  ً بشؾبخه في رلَ نب ل م ذة ال جه ل غ 
 
 م ً 21)ارا سؾب مذًش الصىذوم في انهاح الصىذوم الػام، قُجب غلُه اشػاس الهُئت ومالٍي الىخذاث يخابُا

 
( ًىم ا

خ اإلاضمؼ إلنهاح الصىذوم الػام قُه، دون ؤلاخالُ بششوغ وأخٍام ومزيشة اإلاػلىماث الخابػت للصىذوم.  الخاٍس

 ًجب غلى مذًش الصىذوم البذح في احشاحاث جصكُت الصىذوم الػام قىس اهتهاته، ورلَ دون ؤلاخالُ بششوغ وأخٍام الصىذوم ومزيشة اإلاػلىماث. 

 صىذوم ؤلاغالن في مىنػه ؤلالٌترووي واإلاىنؼ ؤلالٌترووي للعىم غً اهتهاح مذة الصىذوم الػام وجصكُخه.ًجب غلى مذًش ال 

 

 .  مذًش الصىذوق:19

 أ. مهام مذًش الصىذوق وواجباجه ومعؤلُاجه:

 وش  شوغ وأخٍ  ام الص   ىذوم  ٌػم  ل م  ذًش الص  ىذوم إلاص  لحت م   الٍي الىخ  ذاث بمىح  ب أخٍ  ام التد   ت ص  ىادًو ؤلاظ  دثماس والتد  ت ألاش  خاص اإلا   شخص له  م

 ومزيشة اإلاػلىماث )ورلَ قُما ًخػلو بالصىذوم الػام(.

  وال زي ًلتزم مذًش الصىذوم بجمُؼ اإلابادة والىاحباث التي هصذ غليها التدت ألاشخاص اإلاشخص لهم بما في رلَ واحب ألاماه ت جج اه م الٍي الىخ ذاث ،

.  ًخظمً الػمل بما ًدهو مصالحهم وبزُ الحشص اإلاػهُى

  :قُما ًخػلو بصىادًو ؤلاظدثماس، ًٍىن مذًشالصىذوم معئوال غً الهُام باآلحي 

o .اداسة الصىذوم 

o .ت للصىذوم  غملُاث الصىذوم بما في رلَ الخذماث ؤلاداٍس

o .ػشح وخذاث الصىذوم 
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o  ًامل   ت وواض    حت الخؤي   ذ م   ً دن   ت ش   شوغ وأخٍ   ام الص   ىذوم وم   زيشة اإلاػلىم   اث )ورل   َ قُم   ا ًخػل   و بالص   ىذوم الػ   ام( وايخماله   ا وأنه   ا 

 وصحُدت وؾير مظللت.

 أدي مع  ئىلُاجه وواحباج  ه بش  ٍل مباش  ش أم مٍل  ل به  ا حه  ت خ 
 
اسحُ  ت ٌػ  ذ م  ذًش الص  ىذوم مع  ئوال غ  ً ؤلالت  زام بؤخٍ  ام التد  ت ص  ىادًو الاظ  دثماس، ظ  ىاحا

 بمىحب أخٍام التدت صىادًو الاظدثماس والتدت ألاشخاص اإلاشخص لهم.

  .ٌػذ مذًش الصىذوم معئوال ججاه مالٍي الىخذاث غً خعاتش الصىذوم الىاحمت بعبب اخخُاُ أو اهماُ أو ظىح جصشف أو جهصيره اإلاخػمذ 

  َ   ًظ   ؼ م   ذًش الص   ىذوم العُاظ   اث وؤلاح   شاحاث لشص   ذ اإلا    اػش الت   ي ج   ئزش ف   ي اظ   دثماساث الص   ىذوم، وط   مان ظ   شغت الخػام   ل مػه   ا. غل   ى أن جخظ   مً جل

م اإلا اػش بشٍل ظىىي غلى ألانل.العُاظاث وؤلا  م جهٍى  حشاحاث الهُام بػملُت جهٍى

  .ضود الهُئت بيخاتج الخؼبُو غىذ ػلبها  ًؼبو مذًش الصىذوم بشهامج مشانبت اإلاؼابهت وؤلالتزام لٍل صىذوم اظدثماس ًذًشه، ٍو

 

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

ػشف زالث او ايثر او اي مً جابػُه بالػمل مذًشا للصىذوم مً الباػً الي صىذوم اظدثماس ًذًشه مذًش الص ىذوم. ٍو ذقؼ م ذًش  ًجىص إلاذًش الصىذوم جٍلُل

ل اي مذًش للصىذوم مً الباػً مً مىاسده الخاصت.  الصىذوم احػاب ومصاٍس

 

 ج. الاحيام املىظمت لػٌض مذًش الصىذوق او اظدبذاله:

  م قُما ًخػلو بالص ىذوم الاظ دثماسي واج  ار اي اح شاح ج شاه مىاظ با لخػُ ين م ذًش ص ىذوم ب ذًل ل زلَ الص ىذوم او اج  ار للهُئت خو غُض مذًش الصىذو

 اي جذبير اخش جشاه مىاظباس ورلَ في خاُ ونىع اي مً الحاالث الاجُت:

o شخص لهم.جىنل مذًش الصىذوم غً مماسظت وشاغ الاداسة دون اشػاس الهُئت بزلَ بمىحب التدت الاشخاص اإلا 

o .الؿاح جشخُص مذًش الصىذوم وفي مماسظت وشاغ الاداسة او سحبه او حػلُهه مً نبل الهُئت 

o .جهذًم ػلب الى الهُئت مً مذًش الصىذوم اللؿاح جشخُص مماسظت وشاغ الاداسة 

o  ا –ارا سأث الهُئت ان مذًش الصىذوم نذ اخل  ىكُزًت. بالتزام الىظام او لىاتدت الخ -بشٍل جشاه الهُئت حىهٍش

o  ت ال  زي ً  ذًش اص  ُى ص  ىذوم الاظ  دثماس او عج  ضه او اظ  خهالخه م  ؼ غ  ذم وح  ىد ش  خص اخ  ش مس  جل ل  ذي م  ذًش وق  اة م  ذًش اإلادكظ  ت الاظ  دثماٍس

 الصىذوم نادس غلى اداسة اصُى صىذوم الاظدثماس او اصُى الصىادًو التى ًذًشها مذًش اإلادكظت.

o  ت. –ت بىاحا غلى اظغ مػهىل –اي خالت اخشي جشي الهُئت  انها راث اهمُت حىهٍش

  ًام  ل م  ً اح ل اإلاع  اغذة غل  ى حع  هُل ارا ماسظ ذ الهُئ  ت اً  ا م ً ص  الخُتها وقه  ا للكه شة اغ  اله م  ً ه زه اإلا  ادةس قُخػ  ين غل  ى م ذًش الص  ىذوم الخػ  اون وبش ٍل 

ج ب غل  ى م  ذًش الص  ىذوم ( ًىم  ا الاول  ى م  ً حػُ ين م  ذًش 60الىه ل الع  لغ للمع  ئولُاث ال  ى م ذًش الص  ىذوم الب  ذًل ورل  َ خ الُ اُ ) الص  ىذوم الب  ذًل. ٍو

ا ومىاظ با ووقه ا لخه ذًش الهُئ ت اإلاد عس ال ى م ذًش الص ىذوم الب ذًل حمُ ؼ الػه ىد اإلاشجبؼ ت بص ىذوم  الاظ  دثماس اإلاػ ضوُ ان ًىه لس خُثم ا ً ان رل َ ط شوٍس

 ري الػالنت.

 . امين الحفظ:20

 أ. مهام امين الحفظ وواجباجه ومعؤولُاجه:

  مع   ئوال غ   ً التزاماج   ه وقه   ا الخٍ   ام التد   ت ص   ىادًو الاظ   دثماسس ظ   ىاح ادي مع   ئولُاجه بش   ٍل مباش   ش ام ًل   ل به   ا ػشق   ا زالث   ا بمىح   ب ٌػ   ذ ام   ين الحك   ظ

 اخٍام التدت صىادًو الاظدثماس او التدت الاشخاص اإلاشخص لهم.

 اخخُ  اُ او اهم  اُ او ظ  ىح جص  شف او جهص  يره  ٌػ  ذ ام  ين الحك  ظ مع  ئوال جج  اه م  ذًش الص  ىذوم وم  الٍي الىخ  ذاث غ  ً خع  اتش الص  ىذوم الىاحم  ت بع  بب

 اإلاخػمذ.

  م ت ٌػذ امين الحكظ معئوال غً خكظ اصُى الصىذُو وخماًتها لصالق مالٍي الىخذاثس وهى معئوُ ي زلَ غ ً اج  ار حمُ ؼ الاح شاحاث الاداٍس ت الالص

 قُما ًخػلو بدكظ اصُى الصىذوم.

 

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

ين ص الم   ين الحك   ظ جٍلُ   ل ػ   شف زال   ث او ايت   ر او اي م   ً جابػُ   ه بالػم   ل امُى   ا للحك   ظ م   ً الب   اػً الي ص   ىذوم اظ   دثماس ًخ   ىلى خك   ظ اص   ىله. ٍو   ذقؼ ام   ًج   ى 

ل اي امين خكظ مً الباػً مً مىاسده الخاصت.  الحكظ احػاب ومصاٍس
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 ج. الاحيام املىظمت لػٌض امين الحفظ او اظدبذاله:

 كظ اإلاػين مً مذًش الصىذوم او اج ار اي جذابير جشاه مىاظبا في خاُ ونىع اي مً الحاالث الاجُه:للهُئت غُض امين الح 

o .جىنل امين الحكظ غً مماسظت وشاغ الحكظ دون اشػاس الهُئت بزلَ بمىحب التدت الاشخاص اإلاشخص لهم 

o ت.الؿاح جشخُص امين الحكظ في مماسظت وشاغ الحكظ او سحبه او حػلُهه مً نبل الهُئ 

o .جهذًم ػلب الى الهُئت مً امين الحكظ اللؿاح جشخُص في مماسظت وشاغ الحكظ 

o .بالتزام الىظام او لىاتده الخىكُزًت 
 
ا  ارا سأث الهُئت ان امين الحكظ نذ اخل بشٍل جشاه الهُئت حىهٍش

o .ت  اي خالت اخشي جشي الهُئت بىاحا غلى اظغ مػهىلت انها راث اهمُت حىهٍش

  اًا مً صالخُاتها وقها للكهشة اغاله مً هزه اإلاادةس قُجب غلى مذًش الص ىذوم اإلاػن ى حػُ ين ام ين خك ظ ب ذًل وقه ا لخػلُم اث الهُئ تس ارا ماسظذ الهُئت

ًامل مً احل اإلاعاغذة غل ى حع هُل الىه ل الع لغ للمع ئولُاث ال ى ام ين ال حك ظ يما ًخػين غلى مذًش الصىذوم وامين الحكظ اإلاػضوُ الخػاون بشٍل 

ا ومىاظ با وقه ا 60ورلَ خالُ ) البذًل ج ب غل ى ام ين الحك ظ اإلاػ ضوُ ان ًىه لس خُثم ا ً ان رل َ ط شوٍس ( ًىما الاول ى م ً حػُ ين ام ين الحك ظ الب ذًل. ٍو

 لخهذًش الهُئت اإلادعس الى امين الحكظ البذًل حمُؼ الػهىد اإلاشجبؼت بصىذوم الاظدثماس ري الػالنت.

 

 ( املحاظب اللاهىوي:21)

 ظب اللاهىوي لصىذوق الاظدثماس :أ. اظم املحا

ًاه مداظبىن ومشاحػىن ناهىهُىن   الخشاش ي وشش

 

 ب. مهام املحاظب اللاهىوي وواجباجه ومعؤولُاجه:

 .ٌػين اإلاداظب الهاهىوي مً نبل مذًش الصىذوم ورلَ للهُام بػملُت اإلاشاحػت 

 ( ذ غلى .( اشهش نبل نهاًت ظي9ارا مط ى غلى جاظِغ الصىذوم الػام مذة جٍض  خه اإلاالُتس قُجب في هزه الحالت الهُام بػملُت اإلاشاحػت بنهاًت الػام الاُو

 ( اشهش او انل نبل نهاًت ظيخه اإلاالُتس قُجىص في هزه الحالت الهُام بػملُت اإلاشاحػت في نهاًت العىت اإلاالُ ت 9ارا مط ى غلى جاظِغ الصىذوم الػام مذة )

 التى جليها.

 

 املحاظب اللاهىوي لصىذوق الاظدثماس: ج. الاحيام املىظمت الظدبذاٌ

 االث الاجُه:ًجب غلى مجلغ اداسة الصىذوم ان ًشقع حػُين اإلاداظب الهاهىوي او ان ًىحه مذًش الصىذوم بخؿُير اإلاداظب الهاهىوي اإلاػين في اي مً الح

  مهامه.وحىد ادغاحاث ناتمت ومهمت خُى ظىح العلىى اإلانهي للمداظب الهاهىوي جخػلو بخؤدًت 

 .ارا لم ٌػذ اإلاداظب الهاهىوي للصىذوم الػام معخهال 

 .ارا نشس مجلغ اداسة الصىذوم ان اإلاداظب الهاهىوي ال ًملَ اإلائهالث والخبراث الٍاقُت لخؤدًت مهام اإلاشاحػت بشٍل مشض 

 لػام.ارا ػلبذ الهُئت وقها لخهذًشها اإلادع حؿُير اإلاداظب الهاهىوي اإلاػين قُما ًخػلو بالصىذوم ا 

 

 ( اصٌى الصىذوق:22)

 ان اصُى صىذوم الاظدثماس مدكىظت بىاظؼت امين الحكظ لصالق صىذوم الاظدثماس. أ. 

 

ج ب ان جد  ذد جل َ الاص  ُى بش  ٍل مع خهل م  ً خ  الُ ًس ٍو  ب. ًج ب غل  ى ام ين الحك  ظ قص  ل اص ُى ً  ل ص ىذوم اظ  دثماسي غ  ً اص ىله وغ  ً اص ُى غمالت  ه الاخ  ٍش

ت وؾيره   ا م   ً حس   جُل الاوسام اإلاالُ   ت والاص    ُى الاخ   شي لٍ   ل ص   ىذوم اظ   دثماس باظ   م ام   ين الحك   ظ لص   الق رل   َ الص   ىذومس وان ًد   خكظ بجمُ   ؼ الس   جالث الظ   شوٍس

ذ جؤدًه التزاماجه الخػانذًت.  اإلاعدىذاث التى جٍئ
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ىن إلا ذًش الص ىذوم او م  ذًش الص ىذوم م  ً ج. حػ ذ اص ُى ص  ىذوم الاظ دثماس مملىي  ت إلا الٍي الىخ ذاث ف  ي رل َ الص  ىذوم مجخمػ ين )ملٌُ ت مش  اغت(س وال ًج ىص ان ًٍ  

ن م  ذًش الص  ىذوم او الب  اػً او ام  ين الحك  ظ او ام  ين الحك  ظ م  ً الب  اػً او مه  ذم اإلاش  ىسة او اإلا  ىصع اي مص  لحت ف  ي اص  ُى الص  ىذوم او اي مؼالب  ت قيه  اس الا ارا ً  ا

او اإلا   ىصع مالٍ   ا لىخ   ذاث الص   ىذومس ورل   َ ف   ي خ   ذود ملٌُخ   هس او ً   ان م   ذًش الص   ىذوم م   ً الب   اػً او ام   ين الحك   ظ او ام   ين الحك   ظ م   ً الب   اػً او مه   ذم اإلاش   ىسة 

بالص   ىذوم مع   مىخا به   زه اإلاؼالب   اث بمىح   ب اخٍ   ام التد   ت ص   ىادًو الاظ   دثماس واقص   ق غنه   ا ف   ي ش   شوغ واخٍ   ام الص   ىذوم )وم   زيشة اإلاػلىم   اث ورل   َ قُم   ا ًخػل   و 

 الػام(.

 

 . اكشاس من مالً الىحذاث:23

  

ى ششوغ واخٍام الصىذوم ومزيشة اإلاػلىماث وملخص اإلاػلىماث الشتِعت الخاصت بالصىذومس واإلاىاقهت غلى خصاتص الىخذاث التى لهذ نمذ/نمىا باالػالع غل

 اشتريذ/اشتريىا قيها.

 

 الاظم:

 

خ:  الخىنُؼ:                                                                   الخاٍس

 

 

 وباهلل الخىقُو، وصلى هللا غلى هبِىا مدمذ وآله وصحبه وظلم 
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 مزهشة املػلىماث

 صندوم يظب للعسوحاث ألاوليت 

 KASB IPO Fund  

 )صندوم إطدثمازي مكخىح مخىاقو مؼ الضىابغ الؼسغيت(

 

 مديس الصندوم 

 

 ؤمين الخكظ

 ػسيت الجصيسة لألطىام اإلااليت

 

   اإلاىاقددددددو  18/10/1441وجددددددث ج دددددددي  ا بخددددددازي   م1/4/2018اإلاىاقددددددو هددددددد 15/7/1439صدددددددزث مددددددريسة اإلاػلىمدددددداث ل ددددددرا الصددددددندوم بخددددددازي

 م10/06/2020

  الئ ت صناديو الاطدثماز الصادزة غن مجلع يظب للعسوحاث ألاوليت خاضػت لإن مريسة اإلاػلىماث وم خىيات ا الخاصت بصندوم

ًاملت وواضخت وصخي ت وم دزت وؾير  مضللت غن صندوم هيئت الظىم اإلااليت في اإلاملٌت الػسبيت الظػىديت، وجخضمن مػلىماث 

 الاطدثماز. 

  ننصح اإلاظدثمسين بهساءة م خىياث مريسة اإلاػلىماث وق م ا. وفي حاُ حػرز ق ث م خىياث مريسة اإلاػلىماث، ننصح باألخر بمؼىزة

 مظدؼاز منهي. 
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 إشػاس هام

زوجػددددذ مددددريسة اإلاػلىمدددداث مددددن نصدددد  مجلددددع إدازة الصددددندوم وجمددددذ اإلاىاقهددددت غل  ددددا ويخ مدددد  مددددديس وؤغضدددداء إدازة الصددددندوم مجخمػددددين  .ؤ 

ًامدددد  اإلاظدددد وليت غددددن دنددددت وايخمدددداُ اإلاػلىمدددداث الددددىازدة فددددي مددددريسة اإلاػلىمدددداث، يمددددا يهددددسز وي يددددد ؤغضدددداء مجلددددع إدازة ومددددديس  ومنكددددسدين 

لدىازدة فددي مدريسة اإلاػلىمداث، يمددا يهدسون وي يددون غلددا ؤن اإلاػلىمداث والصيانداث الددىازدة فدي مددريسة الصدندوم بصدخت وايخمدداُ اإلاػلىمداث ا

 اإلاػلىماث ؾير مضلله. 

ال جخ مددد  ال يئدددت ؤي مظددد وليت غدددن  حيددد  وظدددسح وحداجدددهيظدددب للعسوحددداث الاوليدددت جإطدددصع صدددندوم واقهدددذ هيئدددت الظدددىم اإلااليدددت غلدددا  .ب 

ًاندذ، ومدن ؤي م خىياث مريسة اإلاػلىمداث، وال حػعدأ ؤي  جإييدد يخػلدو بددن  ا ؤو ايخمال دا، وجنلدي نكظد ا صدساحت مدن ؤي مظد وليت م مدا 

خظدددازة ج دددخو غمدددا وزد فدددي مدددريسة اإلاػلىمددداث ؤو غدددن الاغخمددداد غلدددا ؤي جدددصء مأ دددا وال حػعدددو هيئدددت الظدددىم اإلااليدددت ؤي جىصددديه  ؼدددإن جددددوي 

لصدندوم جىصدي  ا باالطددثماز قيده ؤو جإييدد صدخت اإلاػلىمداث الدىازدة فدي الاطدثماز في الصندوم من غدمه وال حػندي مىاقه  دا غلدا جإطدصع ا

 الؼسوط وألاحٍام ومريسة اإلاػلىماث، وج يد غلا ؤن نساز الاطدثماز في الصندوم يػىد للمظدثمس ؤو من يمثله. 

ال يئدت الؼددسغيت اشة مددن نصد  مخىاقدو مددؼ اإلاػدايير الؼدسغيت اإلاجد ي غلدا ؤندده صدندوم اطددثماز يظددب للعسوحداث ألاوليدت جدث اغخمداد صدندوم  .ج 

   .لؼسيت يظب اإلااليت
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 صىذوق الاظدثماس:  .1

 اظم صىذوق الاظدثماس: ؤ.

 . صندوم يظب للعسوحاث ألاوليت

 

خ إصذاس ششوغ وؤخيام الصىذوق: ب.  جاٍس

   م.09/06/2008هد اإلاىاقو 04/06/1429صدزث ػسوط وؤحٍام الصندوم بخازي 

 

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

 بخددددازي  
 
 غامددددا

 
  16/06/2008جمددددذ مىاقهددددت هيئددددت الظددددىم اإلااليددددت فددددي اإلاملٌددددت الػسبيددددت الظددددػىديت غلددددا جإطددددصع هددددرا الصددددندوم وظددددسح وحداجدددده ظسحددددا

 (. هد12/06/1429)اإلاىاقو 

 

خ اظخدلاكه:   د. مذة صىذوق الاظدثماس وجاٍس

من النىع "اإلاكخدىح" ؤي ؤنده بكمٍدان اإلاؼدالارى الاػدالاراى والاطدالارداد خدالُ قالادرة  غام هى صندوم ؤط ث اطدثمازي صندوم يظب للعسوحاث ألاوليت إن 

 غمس الصندوم، وغمس الصندوم هى مكخىح اإلادة. 

 

 هـ. غملت الصىذوق: 

الظددػىدي  قهددغ ويجددب غلددا اإلاؼددالاريين إيددداع ؤمددىال ث فددي حظدداب مددديس الصددندوم بالسيدداُ الظددػىدي قهددغ و ػامدد  مددديس  الصددندوم بالسيدداُ يخػامدد 

 لـ الكػليت اإلاظخلمت بالسياُ الظػىدي. االصندوم جميؼ الخىالاث الىازدة من خازج اإلاملٌت ؤو ؤي غمالث ؾير السياُ الظػىدي باإلاص

 : ظُاظاث الاظدثماس ومماسظاجه .2

ت ؤ.  :لصىذوق الاظدثماسألاهذاف الاظدثماٍس

صدددندوم يظدددب للعسوحددداث ألاوليدددت هدددى صدددندوم اطددددثمازي مكخدددىح، ح ددددف إ دددا جنميدددت ؤمدددىاُ اإلاؼدددالاريين غلدددا اإلاددددي العىيددد  مدددن خدددالُ الاطددددثماز فدددي 

ًاث الظددػىديت والخليجيددت الىددي لددث يمسدددني غلددا إدزاج ددا خمظددت طددنىاث  ؼددٍ   ًاث الايخخدداب فددي العسوحدداث ألاوليددت للؼددس زئصسددنيب باالضدداقت ا ددا ػدددس

سم الظىم الظػىدي و الصناديو الػهازيت اإلاخداولت في الظىم الظدػىدي والاطدىام الخليجيدت والؼدسم الاوطدغ وػدماُ اقسيهيدا والايخخابداث فدي الؼد

اليدت وفدي غمليداث ؤو صدناديو الاوطغ وػماُ اقسيهيدا واإلاخىاقهدت مدؼ الضدىابغ الؼدسغيت اإلا دددة مدن نصد  ال يئدت الؼدسغيت الخا ػدت لؼدسيت يظدب اإلا

ت اإلاساب ددت اإلاخدنيددت اإلاندداظس يمددا ي ددو للصددندوم بددإن يؼددالارى فددي صددناديو مؼدداط ت ومخىاقهددت مددؼ الضددىابغ اإلا ددددة مددن نصدد  ال جنددت الؼددسغيت الخا ػدد

السب يت، و الػائدد غلدا الظد ث، و  للؼسيت. يما طصخث اجناذ نساز الاطدثماز في جلَ العسوحاث ألاوليت وقو مجمىغت من اإلا ػساث اإلااليت مث : )مٌسز 

لػائددددد الددددسبو اإلاددددىشع للظدددد ث، ومضدددداغل الهيمددددت الدقالاريددددت، وجىنػدددداث ألازبدددداح( وذلددددَ لخ ديددددد ألاوزام اإلااليددددت ذاث الػىائددددد الجيدددددة واإلاىاشنددددت مددددابين ا

ًاث والا ًاث واإلاندداظس اإلاخىنػددت لخ هيددو ؤقضدد  غائددد، بادضدداقت إ ددا دزاطددت ألاداء اإلاددا ي اإلاخىنددؼ لخلددَ الؼددس ججاهدداث الػامددت للظددىم. وفددي حدداُ الؼددس

  حديثت الخإطصع قظىف يخث الالارييز غلا دزاطت ألاداء اإلاا ي اإلاخىنؼ، ومدي ندزة الؼسيت غلا نكير خعع ا.

 ب.هىع او ؤهىاع الاوساق املالُت التي ٌعدثمش فيها الصىذوق :

ًاث الظػىديت والخليجيت و الىي لث يمض غلا إدزاج ا ؤيثر من  ًاث  5يظدثمس الصندوم في العسوحاث ألاوليت للؼس طنىاث. باالضاقت ا ا ػس

سم الظىم الظػىدي و الصناديو الػهازيت اإلاخداولت في الظىم الظػىدي والاطىام الخليجيت والؼسم الاوطغ وػماُ اقسيهيا والايخخاباث في الؼ

طغ وػماُ اقسيهيا. إضاقت إ ا ؤلاطدثماز في غملياث ؤوصناديو اإلاساب ت اإلاخدنيت اإلاناظس يما ي و للصندوم بإن يؼالارى في صناديو الاو 

  واإلاسخصت من نص  هيئت الظىم اإلااليت واإلاخىاقهت مؼ الضىابغ اإلا ددة من نص  ال جنت الؼسغيت
 
 غاما

 
الخا ػت  العسوحاث الاوليت اإلاعسوحت ظسحا
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باح . طيهىم مديس الصندوم بكدازت ا بعسيهت نؼعت وذلَ غن ظسيو انخهاء وػساء الاوزام اإلااليت اإلاخىنؼ ل ا ج هيو اغلا الػىائد و / اوالاز  سيتللؼ

 السؤطماليت، بناء غلا الدزاطاث والخهىيماث الىي يهىم ط ا مديس الصندوم والىي ند جنخلل من اطدثماز الخس. 

 

 اساث:ج.ظُاظت جشهيز إلاظدثم

 

 الخد ألادنو نىع ؤلاطدثماز
الخد 

 ألاغلا

ًاث  ؤط ث العسوحاث الاوليت الظػىديت والخليجيت واط ث الؼس

 طنىاث  5الظػىديت والخليجيت الىى لث يمض غلا ادزاج ا ايثر من 
0% 100% 

ًاث اإلادزجت    %50   %0  في الظىم الظػىدي اط ث الؼس

اإلاسخصت من نص  هيئت الظىم صناديو العسوحاث الاوليت الػامت 

 اإلااليت
0% 50% 

 %50 %0 صناديو اإلاساب ت واطىام النهد مخدنيت اإلاناظس

الصناديو الػهازيت اإلاخداولت في الظىم الظػىدي والاطىام الخليجيت 

 والؼسم الاوطغ وػماُ اقسيهيا
0% 30% 

العسوحاث الاوليت في الؼسم الاوطغ وػماُ اقسيهيا والىى لث يمض 

 طنىاث 3ادزاج ا ايثر من  غلا
0% 25% 

 

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

والؼدددسم الاوطدددغ وػدددماُ اقسيهيدددا والايخخابددداث فدددي الؼدددسم  الخليجيدددتطدددىام جميدددؼ الاطددددثمازاث طدددخٍىن فدددي طدددىم ألاطددد ث الظدددػىديت السئصظددديت وألا 

 . واطىام النهد بالسياُ الظػىديالاوطغ وػماُ اقسيهيا.

 

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

ًاث غندد اخخيداز ألاطد ث طدديهىم مد ، ومدن زددث طديهيث ؤطاطدياث الؼددس
 
 وم ليدا

 
ديس الصدندوم باطددخندام ختراجده ومدىازدي لخهيدديث الانخصداد الٌلدي غاإلايددا

ًاث ووضدددؼ جىنػددداث لنخائج دددا  اإلاظدددخهصليت ومهازن  دددا بإطدددػاز الىدددي جهدددؼ فدددي اإلاجددداُ الاطددددثمازي حيددد  طددديهىم بدزاطدددت الصيانددداث وال ظدددب اإلااليدددت للؼدددس

هاء ؤقضل ا من حي  الهيمت وقسص النمى دضاق  ا إ ا الصندوم لن يلالادزم باالطددثماز بدإوشان مؼداط ت لخلدَ اإلاىجدىدة فدي ؤط م ا في الظىم ط دف انخ

 اإلا ػس الاطالارػادي، غلا السؾث من ؤنه ند يهىم برلَ في  ػض ألاحيان. 

 

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

 لن يهىم 
 
 ( من هري اإلاريسة. طياطاث الاطدثماز وممازطاجه)ج( من اإلاادة ) في الكهسة الصندوم باالطدثماز في ؤوزام ماليت ؾير الىي جث ذيسها طابها

 

 ا: التي ًمىً للصىذوق الاظدثماس فيه ص. ؤي كُذ آخش غلى هىع )ؤهىاع( ألاوساق املالُت ؤو ألاصٌى ألاخشي 
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م ماليددددت ال جخىاقددددو مددددؼ الضددددىابغ الؼددددسغيت اإلاػخمدددددة مددددن ال جنددددت الؼددددسغيت للصددددندوم ويلالاددددزم الصددددندوم بهيددددىد لددددن يظدددددثمس الصددددندوم فددددي ؤي ؤوزا

 ( من الئ ت صناديو الاطدثماز. 41الاطدثماز الىازدة في اإلاادة )

 

 ًشو صىادًم آخشون: ح. الحذ الزي ًمىً فُه اظدثماس ؤصٌى الصىذوق في وخذاث صىذوق ؤو صىادًم اظدثماس ًذًشها مذًش الصىذوق ؤو مذ

غلدا ؤن جٍددىن مخىاقهدت مددؼ الؼدس ػت ومعسوحددت ندوم فدي صددناديو الاطددثماز ألاخددسي % مددن ؤصدُى الصدد10ي دو إلادديس الصددندوم الاطددثماز بمددا يػدادُ 

 في اإلاملٌت الػسبيت الظػىديت ومسخصت من هيئت الظىم اإلااليت. 
 
 غاما

 
 وحدات ا ظسحا

 

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

 ؤصٌى الصىذوق: 

%( مدن 10من حو مدديس الصدندوم ؤن ي جدإ للخمىيد  فدي الخداالث الىدي يهسهدا مجلدع إدازة الصدندوم وب يد  ؤال يخجداوش جمىيد  الصدندوم مدا نظد خه )

 نيمت ؤصىله وذلَ حظب الضىابغ الؼسغيت، غلا ؤن ال جخػدي مدة الخمىي  طنت ميالديت وال يجىش إلاديس الصندوم زهن ؤصُى الصندوم. صافي 

 

 ي. الحذ ألاغلى للخػامل مؼ ؤي ػشف هظير: 

 % من حجث صافي ؤصُى الصندوم. 25الخد ألاغلا للخػام  مؼ ؤي ظسف نظير هى 

 

 ن. ظُاظت مذًش الصىذوق في إداسة مخاػش الصىذوق: 

  طدددددخٍىن ندددددسازاث الاطددددددثماز الىدددددي يخندددددرها مدددددديس الصدددددندوم م كدددددجمت مدددددؼ ممازطددددداث الاطددددددثماز الجيددددددة والخٌيمدددددت الىدددددي ج هدددددو ألاهدددددداف

ث الػالندددت، و ؼدددم  الاطدددثمازيت اإلا دددددة للصدددندوم واإلاددرًىزة فدددي ػدددسوط و ؤحٍدددام الصددندوم ومدددريسة اإلاػلىمددداث واإلاظدددنداث ألاخدددسي ذا

 ذلَ برُ مديس الصندوم ً  ما في وطػه للخإيد من: 

o  .جىقس الظيىلت الٍاقيت لدي الصندوم للىقاء بإي ظلب اطالارداد مخىنؼ 

o  .غدم جسييز اطدثماز الصندوم في ؤي وزنت ؤو ؤوزام مػينت، ؤو في ؤي بلد ؤو  منعهت جؿساقيت ؤو صناغيت ؤو نعاع مػين 

o مناظسة اطدثمازيت ؾير ضسوزيت جخػلو بإهداقه الاطدثمازيت.  غدم ج م  الصندوم ؤي 

  :ًالخا ي  طيٍىن هناى مجلع إدازة للصندوم وطخٍىن ظصيػت الخدماث الىي يهدم ا اإلاجلع 

o  .ق  ا 
 
 اإلاىاقهت غلا  جميؼ الػهىد والهسازاث والخهازيس الجىهسيت الىي يٍىن الصندوم ظسقا

o اإلا ،
 
 لالئ ددددت صددددناديو ؤلاػددددساف، ومىددددى ًددددان ذلددددَ مناطددددصا

 
صددددادنت غلددددا ؤي جضددددازب مصددددالح يكصددددح غندددده مددددديس الصددددندوم وقهددددا

 الاطدثماز. 

o  ُغلدددا ألانددد  مددؼ مظددد وُ اإلاعابهدددت والالالاددزام )لجندددت اإلاعابهددت والالالادددزام(  لددددي مددديس الصدددندوم ومظددد و 
 
الاجخمدداع مدددسجين طددنىيا

 الصندوم بجميؼ اللىائو وألانظمت اإلاخصػت.  الخصليـ غن ؾظ  ألامىاُ وجمىي  ؤلازهاب لديه، للخإيد من الالازام مديس 

o  ىصيت يسقػ ا اإلاصكأ في حالت حػيصنه. ؤي ج إنساز 

o  الخإيدددد مدددن ايخمددداُ والالادددزام ػدددسوط وؤحٍدددام الصدددندوم ومدددريسة اإلاػلىمددداث واإلاظددددنداث ألاخدددسي ذاث الػالندددت بالئ دددت صدددناديو

 الاطدثماز. 

o  لؼددسوط وؤحٍددام الصددندوم ومددريسة 
 
الخإيددد مددن نيددام مددديس الصددندوم بمظدد ولياجه بمددا ي هددو مصدد خت مددالٍأ الىحددداث وقهددا

 اإلاػلىماث واإلاظدنداث ذاث الػالنت وؤحٍام الئ ت صناديو الاطدثماز. 
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o  .الػم  بإمانت و إلاص خت صندوم الاطدثماز ومالٍأ الىحداث قيه 

 

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

 % غلا الن ى الخا ي:50

   في الظىم الظػىدي والخليجي و الىي لث يمسني غلا إدزاج ا في جلَ ألاطىام اإلااليت ايثر من 
 
ًاث اإلاعسوحت حديثا  5ً  الؼس

 طنىاث و اإلاخىاقهت مؼ الضىابغ الؼسغيت .

 .ًاث  يخث احدظاب اإلا ػس بناء  غلا ألاط ث الخسة للؼس

 . ًاث اإلاعسوحت حديثا إ ا اإلا ػس في ؤُو يىم جداُو و غند نؼس نىائم ا اإلااليت في مىنؼ جداُو  جضث الؼس

 ًاث الىي مسنى غ طنىاث في الظىم خمع ل  ا ايثر من جخث مساجػت اإلا ػس  ؼٍ  زبؼ طنىي غلا الان  وذلَ لخرف الؼس

 الظػىدي.

  ًاث اإلاخضمنت في اإلا ػس هى ًاث. في حاُ غدم وجىد  10الخد ألادنو لػدد الؼس ًاث جنعصو غل  ا الؼسوط، يخث شيادة  10ػس ػس

ًاث. 10طنىاث حىى جنعصو الؼسوط غلا  خمعالكالارة ؤيثر من   ػس

  ًاث في اإلا ػس.15اُ ججاوشث ؤي ػسيت وشن %. في ح15الخد ألاغلا لىشن ؤي ػسيت في اإلا ػس هى  % يخث جىش ػ ا غلا باقي الؼس

ًاث اإلاخىقهت مؼ ال جنت الؼسغيت واإلادزجت في الظىم الظػىدي بناءا غلا الاط ث 50 % م ػس يظب لألط ث الظػىديت واإلاخضمن جميؼ الؼس

ًاث  الخسة للؼس

 www.kasbcapital.saنأ لؼسيت يظب اإلااليت يمٌن الخصُى غلا مػلىماث غن  اإلا ػس  غتر اإلاىنؼ ؤلالٌالارو

 م. الخػامل مؼ ؤظىاق املشخلاث املالُت: 

 ال يىجد.

 

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

 ال يىجد.  

 

 املخاػش الشئِعت لالظدثماس في الصىذوق:  .3

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

 الاظدثماس املباشش في العىق هظشا لخىصَؼ اظدثماساث الصىذوق.

 

 لبال او ًماثل الاداء العابم.ان الاداء العابم لصىذوق الاظدثماس او الاداء العابم للمؤشش ال ٌػذ مؤششا غلى اداء الصىذوق معخب. 

 

 ن الصىذوق ال ًظمً ملاليي الىخذاث 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 مدلي ٌعىق او ًبُؼ الاوساق املالُت او جابؼ لصىذوق الاظدثماس.  .د
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خدمل املعؤولُت غً اي خعاسة مالُت كذ جترجب  ـ.ه غلى الاظدثماس في الصىذوق الا ارا واهذ هاججت غً اهماٌ مخػمـذ او ًلش مالً الىخذاث ٍو

 الصىذوق. جلصير مخػمذ مً مذًش 

 

صـافي فُما ًلي كائمت املخاػش الشئِعت املدخملت املشجبؼت باالظدثماس في الصىذوقا واملخاػش املػشض لها واي ظشوف مـً املدخمـل ان جـؤثش فـي  .و

 كُمت اصٌى الصىذوق وغائذاجه:

  مخاػش العىق: 

  من الاطدثمازاث ذاث اإلاناظس اإلاسجكػت، لرا قدكن منداظس الاطددثماز يجب ؤن يػلث اإلاؼالارى ؤن الاطدثماز في طىم ألاوزام اإلااليت  ؼٍ  غام يػختر

ىش دؼ في ألاوزام اإلااليدت ؤغلدا مدن ؾيرهدا مدن بداقي ألادواث الاطددثمازيت، إال ؤن طياطدت مدديس الصدندوم  دي الخهليد  مدن جلدَ اإلانداظس غدن ظسيدو الخ

 اإلاناطب ألصُى الصندوم في العسوحاث ألاوليت.

 

 ىابؽ الششغُت:املخاػش املشجبؼت بالظ

  ًاث  دون ؾيرهدا. ممدا ي دد مدن  بكئدت مػيندت مدن الؼدس
 
إن ظصيػدت اطددثمازاث الصدندوم الؼدسغيت ججػد  الاطددثماز فدي العسوحداث ألاوليدت م ددودا

 جىش ؼ ؤصُى الصندوم  ؼٍ  ؤوطؼ.

 

 مخاػش الخغير في ؤظػاس الصشف:

 اُ إ دددا الػمدددالث ألاخدددسي وبدددالػٌع، وغليددده جٍدددىن اطددددثمازاث الصدددندوم يظددددثمس الصدددندوم  ػمدددالث منخلكدددت ، وغندددد ج ىيددد  الاطددددثماز مدددن السيددد

 خاضػت إلاناظس الخؿير في طػس الصسف.

  ًاندددذ دقػددداث ػدددساء الىحدددداث  ػملدددت ؾيدددر غملدددت الصدددندوم قدددكن اطددددثمازاث اإلاؼدددالارى ندددد جخدددإزس بالصيدددادة ؤو الدددنه  نديجدددت للخؿيدددر فدددي ؤطدددػاز إذا 

 الصسف.

 

 اػش الترهيز(مخاػش غذم جىىع ؤصٌى الصىذوق ) مخ

ًاث مػينت ؤو نعاع واحد حظب الخالت.  ينضؼ الاطدثماز في الصندوم إلاناظس غدم جنىع ؤصُى الصندوم ، حي  يٍىن الالارييز غلا ػس

 

 مخاػش هخائج الخخصُص

 لػدد ألاوزام اإلااليت الىي يمٌن جنصيص ا للصندوم ؤزناء غمليت بناء سج  ألاوامس، 
 
وجنضدؼ اطددثمازاث الصدندوم ال يخػتر مديس الصندوم ضامنا

 إلاناظس غدم الخنصي ، ؤو الخنصي  ب ظصت ؤن  من اإلاصلـ اإلاعلىب الاطثخماز به.

 

ب بها في العىق املالُت.
َ
ش في إداسج ؤظهم الششواث الـُمىخد

ّ
 مخاػش الخإخ

إدازج الظد ث ممدا يػختدر مدن اإلانداظس اإلاد زسة فدي  جسجصغ اطددثمازاث الصدندوم بمىغدد إدزاج ألاطد ث اإلاٌخددب ط دا فدي الظدىم اإلادا ي، وندد ي ددر جدإخير فدي

 اطدثمازاث الصندوم.

 

 مخاػش الاظدثماس في ػشوخاث الششواث صغيرة الحجم.

ًاث الٌصيددرة، وينعصددو ذلددَ غلددا الايخخدداب فددي ألاوزام اإلااليددت الصددادزة  بالؼددس
 
ًاث الصددؿيرة مسجكددؼ اإلاندداظس مهازنددت غأ ددا، لددرا  يػختددر الاطدددثماز فددي الؼددس

 ٍىن اإلاظدثمس غلا غلث ط ري اإلاناظس.يجب ؤن ي

 

 مخاػش مخابػت املؤشش إلاسشادي

ًاث.  يمدا غدم ندزة الصندوم غلا مىايصت اإلا ػس ؤلازػادي، وذلَ لػدم الهدزة غلا الدخُى في واحد ؤو ؤيثر من بناء سجالث ألاوامس لصػض الؼس

ًاث الظػىديت.ؤن الصندوم يظدثمس في ألاطىام الخليجيت والىي ال ينعصو غل  ا اإلا   ػس ؤلازػادي الري يهصع العسوحاث ألاوليت للؼس

 



8 
 

 مخاػش اكخصادًت وظُاظُت:

 .ند جخإزس ؤطىام اإلااُ بظسوف انخصاديت غامت ؤو ظسوف طياطيت في اإلانعهت، ويصػب غلا مديس الصندوم الخ ص  ط ا ؤو الخنل  مأ ا

 

 مخاػش ؤخشي:

 ؾكاُ بياناث جىهسيت.وجىد بياناث ؾير صخي ت في نؼسة ؤلاصداز ؤو إ 

 .جىنل غمليت مؼازيت الصناديو في العسوحاث الاوليت،  ظ ب حؿير حؼس ػاث هيئت الظىم اإلااليت في هرا الصدد 

 .جصاظ  غمليت ؤلاصدازاث ألاوليت 

 

 لددي بندَ م لدي، وإن ظصيػدت اطددثماز اإلاؼدالارى فدي 
 
الصدندوم جٍدىن باإلاؼدازيت، ؤي ؤن وبؼٍ  غام قكن اطدثماز اإلاؼدالارى فدي الصدندوم ال يػدد إيدداغا

غليه قددكن مددديس الصددندوم ال يهدددم ؤي ضددماناث بددإن  ج هيددو ألازبدداح ؤوج مدد  الخظددائس طددخٍىن حظددب نظددصت مؼددازيت ًدد  مؼددالارى فددي الصددندوم.وبناء 

دثمسة غنددد الاطخدددسداد ؤو الصدندوم طدىف ي هدو ؤهداقدده الاطددثمازيت. ولددن جٍددىن هنداى ؤي ضدماناث ب صدُى اإلاؼخدددسيين غددلا مصدالؿ ث ألاصلددديت اإلاظد

 غدند إنددددددد اء الصندوم.

 

بت والضواة:  مخاػش الظٍش

إن غمليددت الاطددددثماز فدددي الصددندوم جنعدددىي غلدددا غدددد مدددن اإلانددداظس الضدددسي يت و الىددي ينعصدددو  ػضددد ا غلددا الاطددددثماز فدددي الصددندوم نكظددده بصنمدددا ينعصدددو 

جٍىن ؤو ال جٍىن ذاث صلت بمظدثمس  ػينه.. إن جٌصد الصندوم لخلَ الضدسائب ندد الصػض ألاخس غلا  ػض الخهائو و الظسوف الىي من اإلامٌن ؤن 

يهلدد  مددن النهددد اإلاخدداح لػمليدداث الصددندوم و مددن الخىش ػدداث اإلا خمدد  إجساد ددا غلددا مددالٍأ الىحددداث. إن ؤي ضددسائب يخٌصدددها مددالٍأ الىحددداث طددىف 

خىجدددب غلدددا اإلاظددددثمسين اإلاخدددىنػين ؤن يهىمدددىا باطدؼدددازة مظدؼدددازح ث الضدددسي يين جهلدد  بالضدددسوزة مدددن الػائدددداث اإلاسجصعدددت باالطددددثماز فدددي الصدددندوم. ي

 بنصىص الضسائب الىي جدخ  في غمليت الاطدثماز في الىحداث و امخالي ا و الخصسف ق  ا

 

 : مػلىماث غامت .4

 الفئت املعتهذفت لالظدثماس بهزا الصىذوق:  . ؤ

يمٌددددن لألقددددساد واإلا طظدددداث والج دددداث الخٍىميددددت وؾيرهددددا مددددن الهعاغدددداث الاطددددخكادة مددددن الاطدددددثماز فددددي الصددددندوم غلددددا ؤن يخىاقددددو ذلددددَ مددددؼ ؤهددددداق ا 

 الاطدثمازيت ومدي ج مل ا للمناظس اإلاسجصعت باالطدثماز. 

 

 ب. ظُاظت جىصَؼ ألاسباح: 

ىن فدي لن يخث جىش دؼ ؤي ؤزبداح غلدا اإلاؼدالاريين، بد  طديػاد اطددثماز ألازبداح فدي الصدندوم، وبمدا ؤن الصدندوم مملدىى مدن نصد  اإلاؼدالاريين قدكج ث يدؼداًز

 زبو وخظازة الصندوم ً  ب ظصت ما يملٌه من وحداث في الصندوم. 

 

   للصىذوق:ألاداء العابم ج. 

 الػائذ الىلي -1

 منر الخاطصع خمع طنىاث زالر طنىاث طنت اإلادة

 الصندوم 
-7.48% -8.30% 64.94% 240.38% 

 اإلا ػس
-10.03% -41.03% 13.87% 81.57% 
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ت-2  احمالي الػائذاث العىٍى

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 اإلادة

 الصندوم 
25.50% 24.50% 11.50% 16.90% 48.00% 21.60% -2.20% 1.80% -7.48% 

 

خ جىصَؼ الاسباح-3  جاٍس

 ال ينعصو

ش الصىذوق مخاخت الػالع الجمُؼ مً خالٌ املىكؼ الالىترووي ملذًش الصىذوق  -4  جلاٍس

 

 د. كائمت خلىق ماليي الىخذاث: 

  . الخصُى غلا نكخت حديثت من ػسوط وؤحٍام الصندوم ومريسة اإلاػلىماث باللؿت الػسبيت بدون مهاب 

  الخصدددُى غلدددا جهسيدددس يؼدددخم  غلدددا صدددافي نيمدددت ؤصدددُى وحدددداث الصدددندوم، وغددددم الىحدددداث الىدددي يمخلٌ دددا وصدددافي نيم  دددا، وسدددج  بجميدددؼ

 يىم من ً  صكهت.  15الصكهاث يهدم خالُ 

  .الخصُى غلا الهىائث اإلااليت اإلاساجػت للصندوم بدون مهاب  غند ظلب ا 

  ؤلاػػاز بإي حؿيير في ػسوط وؤحٍام الصندوم ومريسة اإلاػلىماث وإزطاُ م خ  ط را الخؿيير وقها لنىع الخؿييدر واإلاددة اإلا دددة فدي الئ دت

 صناديو الاطدثماز. 

  .ؤلاػػاز بإي حؿير في مجلع إدازة الصندوم 

 جظ 
 
 ددس السطددىم وألاحػدداب الكػليددت ومػلىمدداث ؤداء الخصددُى غلددا نكددخت م دزددت مددن ػددسوط وؤحٍددام الصددندوم ومددريسة اإلاػلىمدداث طددنىيا

 الصندوم غند ظلب ا. 

 ( بندالف ألاحددار الىدي نصدذ غل  دا 21ؤلاػػاز بسؾصت مديس الصندوم بكج اء صندوم الاطدثماز نص  ؤلاج اء بمدة ال جه  غن 
 
( يىما جهىيميا

 الؼسوط وألاحٍام ومريسة اإلاػلىماث غل  ا. 

 ث اإلا ددة لرلَ. دقؼ غىائد الاطالارداد في ألاونا 

  .الخصُى غلا ؤلاجساءاث الخاصت بمػالجت الؼٍاوي غند ظلب ا من مديس الصندوم 

 

 . معؤولُاث مالً الىخذاث: ـه

 غن ديىن والالازاماث الصندوم. 
 
 قيما غدا خظازة مالَ الىحداث الطدثماز في الصندوم ؤو جصء منه، ال يٍىن مالَ الىحداث مظ وال

 

 و. الحاالث التي حعخىحب إنهاء صىذوق الاظدثماس وإلاحشاءاث الخاصت باإلنهاءل بمىحب ؤخيام الئدت صىادًم الاظدثماس: 

   بسؾصخدده فددي ذلددَ نصدد  مدددة ال جهدد 
 
إذا زؾدب مددديس الصددندوم فددي إج دداء الصددندوم الػدام، قيجددب غليدده إػددػاز ال يئددت ومددالٍأ الىحددداث يخابيدا

 من الخازي  ا21غن )
 
 إلاصمؼ دج اء الصندوم الػام قيه، دون ؤلاخالُ  ؼسوط وؤحٍام ومريسة اإلاػلىماث الخا ػت للصندوم. ( يىما

  يجب غلا مديس الصندوم الصدء في إجساءاث جصكيت الصندوم الػام قدىز ان  ائده وذلدَ دون ؤلاخدالُ  ؼدسوط وؤحٍدام الصدندوم ومدريسة

 اإلاػلىماث. 
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 ه ؤلالٌالارونأ واإلاىنؼ ؤلالٌالارونأ للظىم غتر ان  اء مدة الصندوم الػام وجصكيخه. في مىنػ  يجب غلا مديس الصندوم ؤلاغالم 

 

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

 يهس مديس الصندوم بىجىد آليت داخليت لخهىيث اإلاناظس اإلاخػلهت بإصُى الصندوم. 

 

 . ملابل الخذماث والػمىالث وألاحػاب: 5

 ؤ. إلافصاح غً حمُؼ املذفىغاث مً ؤصٌى صىذوق الاظدثماس: 

ًالخا ي:  ىن "مالٍأ الىحداث" و ي   لرلَ اإلاؼالاًر
 
 يخ م  الصندوم جميؼ السطىم واإلاصازيل اإلارًىزة ؤدناي ويخ مل ا جصػا

 ًاث وطاظت في ألاطىام الخليجيت الظػىديت بادضاقت إ ا  والدوليت بادضاقت إ ا الظىم  ؤي مصازيل ؤخسي جخػلو  ؼس

الصندوم في مايخػلو بندماث ؤلادازة والدؼؿي  مث   اإلاصسوقاث وألاحػاب ألاخسي اإلاظخ هت ألشخاص آخسين يخػاملىن مؼ 

ز في صناديو اخسي مٍىناث اإلا ػساث الىي حظخػم  في إدازة الصناديو اواي زطىم اطدثما ؤلاجكانياث مؼ مصودي اإلاػلىماث غن 

  مؼاط ت مسخصت من هيئت الظىم اإلااليت وؾيرها. 

  زطىم الضسيصت الهيمت اإلاضاقت: طصخث جعصيه ا حظب الالئ ت الخنكيريت لضسيصت الهيمت اإلاضاقت، يما ان جميؼ السطىم

مديس الصندوم  والاحػاب و اإلاصازيل بمىجب الؼسوط و الاحٍام الصندوم خاضػه لضسيصت الهيمت اإلاضاقت وطىف يهىم

ًاة و الدخ .   ػمليت احدظاب نظصت الضسيصت اإلاظخ هت وطداد الضسيصت ا ا هيئت الص

 

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

 كبل صىذوق الاظدثماس: 

 

ف التي ا ت مً صافي ؤصٌى الصىذوق ؤو مبلغ ثابذ مً ؤصٌى الصىذوق:  جذفؼ هيعبتلشظىم واملصاٍس  مئٍى

 الخىضيو نىع السطىم واإلاصازيل

 من صافي ؤصُى ويخث دقؼ السطىم اإلاظخ هت 2نظصت  زطىم ؤلادازة
 
 إلاديس الصندوم.   ؼٍ  ػ سي % طنىيا

 زطىم الخكظ
طنىيا ج ظب  ؼٍ  يىمأ وجدقؼ  ؼٍ   500ب37% من حجث الصندوم وب د ادنو 0.04الخكظ نظصه 

 زبؼ طنىي.

 % في حاُ جث الاطالارداد نص  ػ س ميالدي من جازي  الاػالاراى.0.5 زطىم الاطالارداد اإلاصٌس

.  15 ؤحػاب اإلا اطب الهانىنأ
 
 وجىش ؼ  ؼٍ  جناطبي غلا ؤيام الظنت ويخث خصم ا يىميا

 
 الل زياُ طنىيا وجدقؼ طنىيا

 مصازيل الخمىي 

في حاُ وجىد مصازيل جمىي  قػليت و مصاػسة للصندوم خالُ الظنت )حظب الظػس الظائد في الظىم(، 

%( من صافي نيمت ؤصىله، وبػد ؤخر مىاقهت ال جنت 10.00وبؼسط ؤن ال يخجاوش جمىي  الصندوم نظصت )

 الؼسغيت غلا الخمىي . 

زيل ألاخسي وجىش ؼ  ؼٍ  جناطبي غلا ؤيام الظنت ويخث خصم ا يىميا الاف زياُ طنىيا مؼ اإلاصا 10 مجمىع مٍاقإة ال جنت الؼسغيت
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  .هري ألازنام جهديسيت وطصخث خصث اإلاصسوقاث الكػليت قهغ وطخريس  ؼٍ  جكصيلي في الهىائث اإلااليت الظنىيت للصندوم 

 

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

 الخىضيو نىع السطىم واإلاصازيل

ُ ػ سي نيمت اصُى الصندوم وجدقؼ  ؼٍ  صافي حدظب  ؼٍ  يىمأ من  زطىم ؤلادازة ال ظ يت   x. )إجما ي  ألاصى

 اإلائىيت(.

ُ  زطىم الخكظ ال ظصت  xج ظب  ؼٍ  يىمأ من إجما ي نيمت ؤصُى الصندوم وجدقؼ  ؼٍ  زبؼ طنىيت )إجما ي ألاصى

 اإلائىيت(. 

  ؤحػاب اإلا اطب الهانىنأ
 
 ج ظب  ؼٍ  يىمأ وجدقؼ طنىيا

  ؼٍ  زبؼ طنىي.ج ظب  ؼٍ  يىمأ وجدقؼ  مٍاقإة ال جنت الؼسغيت

 ج ظب  ؼٍ  يىمأ وجدقؼ ً   مٍاقإة ؤغضاء مجلع ؤلادازة
 
 .طنىيا

  السطىم السنابيت
 
 ج ظب  ؼٍ  يىمأ وجدقؼ طنىيا

 ُ  ج ظب  ؼٍ  يىمأ وجدقؼ طنىيا زطىم نؼس مػلىماث مىنؼ جداو

 ؤلاقصاح اإلاا ي في ج ايت الظنتطصخث ؤلاقصاح غن جلَ اإلاصازيل في م خ   مصازيل الخػام :

 

 

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

 امللابل:

 الخىضيو نىع السطىم واإلاصازيل

 ( من هري اإلاريسة. 11للخىضيو ؤنظس الكهسة )ج( من اإلاادة )

 مصازيل الخػام  
يخ م  الصندوم جميؼ مصازيل وزطىم الخػام  اإلاخػلهت والؼساء ؤو الايخخاب في ألاط ث الظػىديت 

 وطصخث ؤلاقصاح غن جلَ اإلاصازيل في م خ  ؤلاقصاح اإلاا ي في ج ايت الظنت. 

زطىم نؼس مػلىماث غلا مىنؼ 

 ُ  جداو
 وجدقؼ ً  ز  5.000

 
 ت و يخث خصم ا يىميا. ع  ؼٍ  جناطبي غلا ؤيام الظنػ س وجىش  12ياُ طنىيا

 وجدقؼ ً  ز  7.500 السطىم السنابيت
 
 ع  ؼٍ  جناطبي غلا ؤيام الظنت و يخث خصم ا يىميا. ػ س وجىش  12ياُ طنىيا

مجمىع مٍاقإة ؤغضاء مجلع 

 ؤلادازة
 زياُ طنىيا لٍ  غضى مظخه . 000ب20زياُ غن ً  جلظت وب د انصنى  5000

ؤحػاب خدماث جخػلو  كج  

 الىحداثمالٍأ 
 ال يىجد.

 مصازيل ؤخسي 

يخث ج مي  الصندوم زطىم الخ ىي  ما بين الخظاباث الصنٌيت ؤو الاطدثمازيت للصندوم ب د ؤنصنى 

% طنىيا من صافي نيمت ؤصُى الصندوم إضاقت للضسائب ؤو السطىم إن وجدث في جميؼ ألاحىاُ 0.50

 لن يخث خصث إال السطىم و اإلاصازيل الكػليت.
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 % ب د انصنى 1.75 زطىم الاػالاراى 

 الاطالارداد نص  ػ س ميالدي من جازي  الاػالاراى. % في حاُ جث0.5 زطىم الاطالارداد اإلاصٌس 

 

 . ؤي غمىلت خاصت ًارمها مذًش الصىذوق:د

 سظىم إلاظترداد املبىش:

 :ظِخم فشض سظىم اظترداد مبىش غلى الصىذوق 

 % من نيمت الىحداث اإلاظالاردة.0.5طصخث قسض زطىم الاطالارداد اإلاصٌس لىحداث الصندوم وذلَ ب ظصت 

 

 وؤي ظشوف ًمىً فيها إلاغفاء غنها: ظشوف فشض هزه الشظىم 

% مددن "مصلددـ 0.5فددي حالددت ظلددب اطددالارداد مصددالـ ؤو وحددداث لددث يمددض غلددا اػددالاراي ا ػدد س، يظددخىفي الصددندوم زطددث اطددالارداد مصٌددس ب ظددصت 

 الاطالارداد"، ويخث إغكاء اإلاؼالاريين من هري السطىم غند احخكاظ ث بىحدات ث لؼ س وؤيثر في الصندوم.

 

 ه الشظىمل بما في رلً خصش الىخذاث مىطىع إلاظترداد:ؤظاط خعاب كُمت هز 

 وطصخث جنكير ظلصاث الاطالارداد حظب اطصهيت العلب%( 0.5طصخث احدظاب نيمت السطىم بضسب مصلـ الاطالارداد بهيمت السطث )

 

الــً الىخــذاث غلـــى الصــىذوق ؤو مــً كبــل ممثــاٌ افترايــوي ًىضــح حمُــؼ الشظــىم واملصـــاٍسف وملابــل الصــفلاث التــي دفػــذ مــً ؤصـــٌى هـــ . 

 ؤظاط غمله الصىذوق: 

زيدداُ طددػىدي لددث جخؿيددر ظددىاُ الظددنت، وبدداقالاراض ؤن  000،100الجدددُو الخددا ي يىضددح مثدداُ اقالارايددني وجىضدديمي الطدددثماز غميدد  فددي الصددندوم بمصلددـ 

% غائدد طددنىي 10اقالادراض ؤن ي هدو الصددندوم غائدد زيداُ طددػىدي ولدث جخؿيدر ظدىاُ الظددنت، وغلدا  000ب000ب10حجدث الصدندوم فدي جلددَ الكالادرة هدى 

 :غلا الاطدثماز الجدُو الخا ي 

 نىع السطىم
نظصت السطىم من اجما ي نيمت 

 ُ  الاصى
 ُ  نيمت السطىم من اجما ي نيمت الاصى

 750ب1 %1.75 زطىم الاػالاراى 

 000ب2 %2 زطىم ؤلادازة

 500 %0.5 زطىم الخكظ 

  مجمىع مٍاقإة ؤغضاء مجلع ؤلادازة 
زياُ طنىيا للصندوم  000ب20

(0.2)% 
200 

 ؤحػاب اإلا اطب الهانىنأ 
زياُ طنىيا للصندوم  000ب15

(0.15)% 
150 

 مٍاقإة ال جنت الؼسغيت
زياُ طنىيا للصندوم  000ب10

(0.1)% 
100 

 187.50 %0.1875 مصازيل إغداد م ػس اطالارػادي

 السطىم السنابيت
 زياُ طنىيا للصندوم  7500

(0.075)% 
75 
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زطىم نؼس مػلىماث الصندوم غلا مىنؼ جداُو 

 0.0500%  50.00 

 زياُ طنىيا للصندوم  5000

(0.05)% 
50 

 مصازيل ؤخسي )نظصت اقالاراضيت( 

  
0.0001% 0.1 

 435ب4 %3.925  إجما ي السطىم الظنىيت

 000ب110 زؤض اإلااُ% + 10 110.000%+ زؤض اإلااُ 10الػائد الاقالارايني 

 صافي الاطدثماز الاقالارايني 
اجما ي السطىم  –+ زاض اإلاا ي  10

 الظنىيت
 565ب105

  .الػائد اإلارًىز ؤغالي هى غائد اقالارايني يمثاُ جىضيمي قهغ، وال يػني إظالنا ؤن الصندوم طىف ي هو هرا الػائد ؤو ؤي غائد ؤخس 

 

م والدعػير: .6   الخلٍى

م ول   الصىذوق:  ؤصل ًملىهؤ. جفاصُل جلٍى

 يخث ج ديد نيمت ؤصُى الصندوم غلا ؤطاض ما يلي: 

  في يىم الخػام ، مضاف إل  ا ألازباح اإلاظخ هت )إن وجدث(. يخث جهىيث ألاوزام اإلااليت اإلادزجت في الظىم حظب طػس ؤلاؾالم 

  .يخث جهىيث ؤط ث ؤلاصدازاث ألاوليت بناء غلا طػس الايخخاب في الكالارة الىي حظصو جازي  إدزاج ألاط ث في الظىم 

  .إ ا آخس طػس وحدة مػلن غند إؾالم الظىم الظػىدي ليىم الخهىيث 
 
 يخث جهىيث الصناديو الاطدثمازيت اطدنادا

   ػد خصث اإلاصازيل والسطىم الثانيت ومن زث خصث اإلاصازيل والسطىم يخث حظاب طػس الىحدة بهظمت صافي نيمت ؤصُى الصندوم

 اإلاخؿيرة اإلاظخ هت غلا إجما ي غدد الىحداث الهائمت في ذلَ اليىم. 

 

مغذد هلاغ ب.   :وجىشاسها الخلٍى

  وؤزبػاء ازنينً  يىمأ يخث جهىيث ؤصُى الصندوم  
 
 .ؤطصىغيا

 

م ؤو الخؼإ في الدعػير: ج.   إلاحشاءاث التي ظدخخز في خاٌ الخؼإ في الخلٍى

  .َفي حاُ جهىيث ؤص  من ؤصُى الصندوم  ؼٍ  خاظئ ؤو حظاب طػس وحدة  ؼٍ  خاظئ، يهىم مديس الصندوم بخىزيو ذل 

 الخهىيث ؤو الدظػير جميؼ ؤخعاء  يهىم مديس الصندوم بخػىيض مالٍأ الىحداث اإلاخضسزين )بما في ذلَ مالٍأ الىحداث الظابهين( غن

 دون جإخير. 

  ؤو ؤيثر من طػس 0.50يهىم مديس الصندوم بكبالؽ ال يئت قىز ونىع ؤي خعإ في الخهىيث ؤو الدظػير بما ي زس غلا طػس الىحدة ما نظ خه %

(، الىحددة، يمدا يدخث ؤلاقصداح غدن ذلدَ فدي ًد  مدن اإلاىنددؼ ؤلالٌالاروندأ للؼدسيت ويدرلَ اإلاىندؼ ؤلالٌالاروندأ  للظدىم اإلااليدت الظدػىديت )جددداُو

مدن ( 71بادضاقت إ ا ؤنه يجب ؤلاػازة إ ا ذلَ في جهازيس الصندوم الىي يػدها مديس الصندوم الىي يػدها  مديس الصندوم وقهدا للمدادة )

 الئ ت صناديو الاطدثماز. 

 ( للمددادة 
 
الئ ددت صددناديو الاطدددثماز وحؼددخم  هددري الخهددازيس غلددا  ( مددن72يهددىم مددديس الصددندوم بخهددديث الخهددازيس اإلاعلىبددت لل يئددت وذلددَ وقهددا

 م خ  بجميؼ ؤخعاء الخهىيث والدظػير. 
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لت اخدعاب ظػش الىخذة ألغشاض جىفُز ػلباث الاشتران والاظترداد: د.   ػٍش

 يددددخث احدظدددداب ؤطددددػاز الاػددددالاراى والاطددددالارداد بندددداء غلددددا طددددػس الىحدددددة فددددي يددددىم الخػامدددد  ذي الػالنددددت وقددددو العسيهددددت اإلاددددرًىزة ؤدندددداي، يمددددا يجددددىش إلاددددديس 

 ا الصندوم جإخير غمليت الخهىيث في حاُ وجىد ؤي ظسوف اطخثنائيت ند ج زس غلا غمليت الخهىيث ؤو ج ديد نيمت ؤصُى الصندوم وطصخث السجىع إ

 لع إدازة الصندوم ل خصُى غلا اإلاىاقهت. مج

بهظدمت صدافي نيمددت ؤصدُى الصدندوم  ػددد خصدث اإلاصدازيل والسطددىم الثابخدت ومدن زددث خصدث اإلاصددازيل   ايدخث حظدداطظسيهدت احدظداب طددػس الىحددة 

 والسطىم اإلاخؿيرة اإلاظخ هت غلا إجما ي غدد الىحداث الهائمت في ذلَ اليىم. 

 

 ةل وجىشاسها: ميان ووكذ وشش ظػش الىخذهـ. 

س يىم الخػام  الخا ي ليىم الخهىيث غتر اإلاىندؼ ؤلالٌالاروندأ الىحدة نص  ظ طيهىم مديس الصندوم بخ دي  صافي نيمت ؤصُى الصندوم وإغالن طػس 

 . www.tadawul.com.saواإلاىنؼ السطمي للظىم  www.kasbcapital.saإلاديس الصندوم 

 

 الخػامل: . 7

 ؤ. جفاصُل الؼشح ألاولى: 

  :خ البذء واملذة  يىم من جازي  الصدء.   --اإلادة:  ----اإلاىاقو ----جازي  الصدء: جاٍس

  :( ونددد يددخث اطدددثماز جميددؼ ألامددىاُ اإلا صددلت خددالُ قالاددرة العددسحطددػىدي زيدداُ 10طدديٍىن طددػس الىحدددة غنددد الخإطددصع هددى )الؼــشح ألاولــى 

ؤػد س( لددي الصندىى اإلا ليدت ؤو صدناديو ؤطدىام النهدد اإلاهيمدت بالسيداُ الظدػىدي واإلاننكضدت  3ألاو ا إما في ودائؼ نصيرة ألاج  )ؤن  من 

 ومسخصددددت مددددن نصدددد  ال يئددددت غلددددا ؤن جٍددددىن مخىاقهددددت مددددؼ الضددددىابغ الؼددددسغيت وذاث مندددداظس 
 
 غامددددا

 
واإلاندددداظسة واإلاعسوحددددت وحدددددات ا ظسحددددا

زيداُ طدػىدي، وطدصصدؤ غمد  الصدندوم قدىز ج ايدت  الدل()  1,000دندو لالػدالاراى خدالُ قالادرة  العدسح ألاو دا هدىمننكضدت وطديٍىن الخدد ألا 

 العسح ألاو ا. 

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

   اطدصىع. ويهصد  الاػدالاراى فدي الصدندوم  ػدد جهدديث ظلدب ايام نصُى الاػالاراى: يمٌن الاػالاراى في الصدندوم يدىمأ الازندين والازبػداء مدن ًد

ًامدد  نيمدت الاػدالاراى نصدد  او غندد الظداغت الثانيددت غؼدس ظ دسا بخىنيددذ اإلاملٌدت نصد  ؤو فددي اليدىم الدري يظددصو يدىم الخػامدد ب  الاػدالاراى ودقدؼ 

 وطيٍىن الاػالاراى  ظػس الىحدة الؾالم يىم الخػام  الخا ي.

  داد مددن الصددندوم يددىمأ الازنددين والازبػدداء مددن ًدد  اطددصىع. ويهصدد  الاطددالارداد مددن الصددندوم  ػددد جهددديث ايددام نصددُى الاطددالارداد: يمٌددن الاطددالار

ظلب الاطالارداد نص  الظاغت الثانيت غؼس ظ سا بخىنيذ اإلاملٌت في اليىم الري يظصو يىم الخػام  الدري يدخث قيده جنكيدر العلدبب وطديٍىن 

 ا ي.الاطالارداد  ظػس الىحدة حظب جهييث يىم الخػام  الخ

 

 

 إحشاءاث الاشتران والاظترداد:  ج.

  اجددساءاث الاػددالاراى: غنددد الاػددالاراى فددي الصددندوم يهددىم الػميدد  بخػصئددت نمددىذج اػددالاراى اضدداقت ا ددا جىنيددؼ هددري الؼددسوط والاحٍددام ومددريسة

اإلاملٌدت مدن ؤخدس يدىم نصد  اإلاػلىماث وجهديم ا ا ا مديس الصدندوم وجددقؼ نيمدت الاػدالاراى نصد  او غندد الظداغت الثانيدت غؼدس ظ دسا بخىنيدذ 

  ً  ؤطصىع، وطيٍىن الاػالاراى  ظػس الىحدة دؾالم يىم الخػام  الخا ي يىمأ الاحد والثالزاء من 

http://www.tadawul.com.sa/
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  اجددساءاث الاطددالارداد: غنددد ظلددب اإلاؼددالارى اطددالارداد ًدد  او  ػددض نيمددت وحداجددهب يهددىم اإلاؼددالارى بخػصئددت نمددىذج ظلددب الاطددالارداد ويهدمدده ا دددا

اطددصىع، و  لظداغت الثانيددت غؼددس ظ ددسا بخىنيدذ اإلاملٌددت مددن آخددس يدىم غمدد  نصدد  يددىمأ ألاحدد والثالزدداء مددن ًدد  مدديس الصددندوم. نصدد  او غنددد ا

  ظػس الىحدة دؾالم آخس يىم حػام  جا ي. طيٍىن الاطالارداد

  :ؤكل غذد للىخذاث ؤو كُمتها ًجب ؤن ًمخلىها مالً الىخذاث ؤو ًبػها ؤو ٌعتردها 

o زياُ.  0: الحذ ألادوى للملىُت 

o زياُ.  1000: الحذ ألادوى لالشتران 

o زياُ.  1000: الحذ ألادوى لالشتران إلاطافي 

o زياُ.  1000: الحذ ألادوى لالظترداد 

 

  :من نص  الػمي .يخث جميان جلذًم الؼلباث 
 
 هديث العلب يدويا

  :طددصخث ج ىيدد  غىائددد/ مصلددـ الاطددالارداد إلاددالٍأ الىحددداث نصدد  ؤكصــوف فتــرة صمىُــت بــين الاظــترداد ودفــؼ غىائــذ الاظــترداد ملــاليي الىخــذاث

 إنكاُ الػم  في اليىم السا ؼ الخا ي ليىم الخهىيث ذو الػالنت. 

 

 د. سجل ماليي الىخذاث: 

  .يهىم مديس الصندوم بكغداد سج  بمالٍأ الىحداث وحكظه في اإلاملٌت 

  .غلا ملٌيت الىحداث اإلاث خت قيه 
 
 ناظػا

 
 يػد سج  مالٍأ الىحداث دليال

 .يهىم مديس الصندوم ب كظ اإلاػلىماث آلاجيت في سج  مالٍأ الىحداث ي د ؤدنو 

o طث مالَ الىحداث وغنىانه. ا 

o الخدداُ،  ؤو وطددديلت  زنددث ال ىيددت الىظنيددت إلاالدددَ الىحددداث ؤو زنددث ؤلانامدددت ؤو زنددث جددىاش طدددكسي ؤو زنددث ض جلدده الخجدددازي ب ظددب

 حػسيل ؤخسي ج ديدها ال يئت. 

o  .ج ظيت مالَ الىحدة 

o ازي  حكجي  مالٍأ الىحداث في الكج . ج 

o  .بياناث جميؼ الصكهاث اإلاخػلهت بالىحداث الىي ؤجساها ً  مالَ وحداث 

o  .السصيد الخا ي لػدد الىحداث )بما في ذلَ ؤجصاء الىحداث( اإلاملىيت لٍ  مالَ وحداث 

o  ؤو حو غلا الىحداث اإلاملىيت لٍ  مالَ وحداث. ؤي نيد 

  لكددج  مددالٍأ الىحددداث إ ددا ؤي 
 
يٍددىن سددج  مددالٍأ الىحددداث جدداهص إلاػاينددت ال يئددت غنددد ظلب ددا ذلددَ، يمددا يهدددم مددديس الصددندوم م خصددا

 غند العلب ) غلا ؤن يظ س ذلَ اإلا خ  جميؼ اإلاػلىماث اإلاسجصعت بمالَ الىحداث اإلاػني
 
 قهغ(.  مالَ للىحداث مجانا

 ب يد  يػٌدع ا 
 
مدن هدري  الثالثدت الكهدسةفدي  إل  دالخؿيدراث فدي اإلاػلىمداث اإلاؼداز يهدىم مدديس الصدندوم بخ ددي  سدج  مدالٍأ الىحدداث قدىزا

 اإلاادة. 

 

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

ان امددىاُ الاػددالاراى اإلاظددخلمت طددىف حظدددثمس فددي الىدائددؼ الصنٌيددت وصددكهاث اطددىام النهدددب واإلاترمددت مددؼ ظددسف خاضددؼ لخنظدديث م طظددت النهددد الػسبددأ 

 او ل يئت زنابيت ممازلت إلا طظت خازج اإلاملٌتب ا ا حين وصُى ذلَ الخد الادنو من اإلاصلـ اإلاعلىب لصدء غم  الصندوم. الظػىدي 
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 ىً ملذًش الصىذوق حمػهل ومذي جإثير غذم الىصٌى إلُه: و. ؤدوى خذ ًم

هدري ال يىجد حد ؤدنو ينىي مديس الصندوم جمػه وجنضدؼ هدري اإلادادة بدإي حداُ مدن ألاحدىاُ إ دا الئ دت الصدناديو الاطددثمازيت وحػليمداث ال يئدت فدي 

 الخصىص. 

 

اٌ 10 إلاحشاءاث الخصحُدُت الالصمت لظمان اظدُفاء مخؼلب ح.    دذ ؤدوى لصافي كُمت ؤصٌى الصىذوق:ظػىدي ؤو ما ٌػادلها ه مالًين ٍس

 طيهىم مديس الصندوم بااللالازام بلىائو وحػليماث هيئت الظىم اإلااليت في حاُ نامذ بعلب ؤي إجساء جصخيمي منه. 

 

 غ. الحاالث التي ًؤحل مػها الخػامل في الىخذاث ؤو ٌػلمل وإلاحشاءاث املخبػت في جلً الحاالث: 

  يجىش إلاديس الصندوم جإجي  جلصيت ؤي ظلب اطالارداد من صندوم الاطدثماز في الخاالث آلاجيت:  غملُاث الاظترداد:جإحُل 

o (  ؤو ؤيثدددددر مددددن صددددافي نيمددددت ؤصدددددُى 10إذا بلددددـ إجمددددا ي نظددددصت جميدددددؼ ظلصدددداث الاطددددالارداد إلاددددالٍأ الىحدددددداث فددددي ؤي يددددىم حػامدددد )%

 الصندوم. 

o  ؤي ؤصُى ؤخسي يملٌ ا الصندوم.  ؤو في ألاطىام الخليجيتؤو  تالسئصظيالظػىديت الظىم إذا جث حػليو الخػام  في 

o  ب يددد  يخػظدددس اطدددالارداد ؤو جهدددىيث وحدددداث ؤو فدددي ألاطدددىام الخليجيدددت السئصسدددني الظدددػىدي الظدددىم فدددي حددداُ حددددور صدددػىباث فدددي

 .  الصندوم 

o  .في حاُ غدم جمٌن الصندوم من بيؼ ألاط ث الىي يملٌ ا ألي ط ب من ألاطصاب الخازجت غن إزادجه 

وطدددصخث جنكيدددر ظلصددداث الاطدددالارداد فدددي ؤندددسب يدددىم حػامددد  الحدددو ممٌدددن، يمدددا طدددصخث الخػامددد  مدددؼ ظلصددداث الاطدددالارداد اإلا جلدددت بال ظدددصت والخناطدددب، وطدددصخث 

 نسب قسصت ممٌنت. ج ىي  مصلـ الاطالارداد إ ا حظاب اإلاؼالارى في ؤ

 

 :جعصيددو اإلاؼددالارى ألنظمددت ولددىائو ال يئددت ويددخث  ي ددو إلاددديس الصددندوم زقددض ؤي ظلددب اػددالاراى فددي الصددندوم فددي حدداُ غدددم  سفــع الاشــتران

 إزجاع نيمت الاػالاراى إ ا حظاب الػمي  خالُ زالزت ؤيام غم  من جازي  جهديث نيمت الاػالاراى. 

 :إذا ججدداوش حجددث الصددندوم نيمددت يخػددرز ديس الصددندوم ونددل نصددُى ؤي ظلددب اػددالاراى ي ددو إلادد جدذًــذ العــلف ألاغلــى لحجــم الصــىذوق

ًاث اإلادزجت مما ند يػيو غمليت إدازة الصندوم.   مػ ا الخصُى غلا حصت مناطصت من ؤط ث الؼس

 

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

 من الئ ت صناديو الاطدثماز الصادزة من هيئت الظىم اإلااليت.  61ألاحٍام اإلانظمت لخإجي  غملياث الاطالارداد جنضؼ إ ا اإلاادة 

 

 خصائص الىخذاث: . 8

 الهيمت واإلاميزاث والخهىم.  مدظاويت فيينهظث الصندوم لىحداث 

 

ش. 9  : املداظبت وجلذًم الخلاٍس

ت:  ش املالُتل بما في رلً الفتراث املالُت ألاولُت والعىٍى  ؤ. املػلىماث املخػللت بالخلاٍس
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 بمدددا فدددي ذلدددَ الهدددىائث اإلااليدددت الظدددنىيت اإلاساجػدددت( والخهدددازيس الظدددنىيت اإلادددىجصة والخهدددازيس  طددديهىم مدددديس الصدددندوم بكغدددداد الخهدددازيس الظدددنىيت(

 إلاخعلصاث اإلا خو زنث )
 
( من الئ دت صدناديو الاطددثماز، ويجدب غلدا مدديس الصدندوم جصويدد مدالٍأ الىحدداث ط دا غندد العلدب 5ألاوليت وقها

 دون ؤي مهاب . 

 مددن ج ايددت قالاددرة الخهسيددس وذلددَ فددي ألامدداين وبالىطددائ  اإلا ددددة فددي ػددسوط 70ال جخجدداوش ) جخدداح الخهددازيس الظددنىيت ل جم ددىز خددالُ مدددة 
 
( يىمددا

 وؤحٍام الصندوم ومريسة اإلاػلىماث وفي اإلاىنؼ ؤلالٌالارونأ إلاديس الصندوم واإلاىنؼ ؤلالٌالارونأ للظىم. 

 ( ُمدددن ج ايدددت قالادددرة الخهسيدددس وذ35حػدددد الخهدددازيس ألاوليدددت وجخددداح ل جم دددىز خدددال 
 
اإلا دددددة فدددي ػدددسوط وؤحٍدددام لدددَ فدددي ألامددداين وبالىطدددائ  ( يىمدددا

 الصندوم ومريسة اإلاػلىماث وفي اإلاىنؼ ؤلالٌالارونأ إلاديس الصندوم واإلاىنؼ ؤلالٌالارونأ للظىم. 

  :طيهىم مديس الصندوم بكجاحت جهازيس للمؼالاريين جخضمن اإلاػلىماث آلاجيت 

o  .صافي نيمت ؤوص  وحداث الصندوم 

o يملٌ ا اإلاؼالارى وصافي نيم  ا.  غدد وحداث الصندوم الىي 

o ( ُمن ً  صكهت. 15سج  بالصكهاث الىي نكرها اإلاؼالارى خال 
 
 (  يىما

o الظدنت في ذلَ ؤي شخ  جملَ الىحداث خدالُ ) بما  يما يجب غلا مديس الصندوم إزطاُ  بيان طنىي إ ا مالٍأ الىحداث

 مدن ج ايدت الظدنت  (30غلدا مدداز الظدنت اإلااليدت خدالُ )اإلاػد في ػدإج ا الصيدان( ي خد  صدكهاث فدي وحدداث الصدندوم الػدام 
 
يىمدا

اإلااليدددت، ويجدددب ؤن ي خدددىي هدددرا الصيدددان ألازبددداح اإلاىشغدددت وإجمدددا ي مهابددد  الخددددماث واإلاصدددازيل وألاحػددداب اإلانصدددىمت مدددن مالدددَ 

ىد الاطدددثماز الىحددداث والددىازدة فددي ػددسوط وؤحٍددام الصددندوم ومددريسة اإلاػلىمدداث، بادضدداقت إ ددا جكاصددي  لجميددؼ منالكدداث نيدد

 اإلانصىص غل  ا في الئ ت صناديو الاطدثماز ؤو في ػسوط وؤحٍام الصندوم ؤو مريسة اإلاػلىماث. 

 

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

هدى مصدين فدي نمدىذج قدخو الخظداب إال إذا جدث إػدػاز يخث إزطاُ الخهازيس غلا الػنىان التريدي و/ ؤو التريدد ؤلالٌالاروندأ و/ ؤو ال داجل و/ؤو الكدايع يمدا 

 ج60مديس الصندوم بإي حؿيير في الػنىان. ويجدب إخعداز مدديس الصدندوم بدإي ؤخعداء خدالُ طدخين) 
 
 مدن إصدداز جلدَ الخهدازيس و ( يىمدا

 
بػدد ذلدَ هىيميدا

. واإلاىندؼ www.kasbcapital.saغلا مىنؼ مديس الصدندوم جصصو الخهازيس الصادزة غن مديس الصندوم ج ائيت وحاطمت. يما طصخث جىقير هري الخهازيس 

 . www.tadawul.com.saؤلالٌالارونأ للظىم 

 

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

  

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

 

  مجلغ إداسة الصىذوق:. 10

 ؤظماء ؤغظاء مجلغ إداسة الصىذوق:  . ؤ

 )ماجد غلىغ ال ديب )زئصع اإلاجلع  

 اإلاهسن) غضى ؾير مظخه ( بن غصدالسحمن هؼام 

 غضى ؾير مظخه ( غصدالكخاح ؤحمد مجدي( 

   (غضى مظخه ) الخسبأغصدهللا زجاء صالح 

http://www.tadawul.com.sa/
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  غضى مظخه ( ؤبى ال يجاء قض  مىسنى غدنان( 

 

 هبزة غً مؤهالث ؤغظاء مجلغ إداسة الصىذوق: ب. 

 )ماجد غلىغ ال ديب )زئصع اإلاجلع  

 

يؼؿ  منصب السئصع الخنكيري لٌظب اإلااليت وهى حاص  غلا بٍالىزيىض اإلا اطصت من جامػت اإلالَ طػىد، بادضاقت إ ا غدد من الدوزاث 

طنت من خالُ غمله في غدد من الصنىى  15جخجاوش  والؼ اداث اإلا نيت اإلاخنصصت، وند ايدظب خترة غمليت يصيرة في الخ لي  اإلاا ي والخدنيو 

، يما ػؿ  منصب مديس إدازة ألاصُى الػهازيت في يظب حي  غم  غلا جإطصع وادازة (SIDF)وصندوم الخنميت الصناغيت الظػىدي الظػىديت 

صندوم غهازي )خاص/غام( مأ ا مؼاز ؼ اطٍانيت وقندنيت وججازيت وجعىيس ازايني خام. اضاقت ا ا م امه في يظب يؼؿ   13وجصكيت ايثر من 

 للػديد من الصناديو الاطدثمازيت والػهازيت وال جان الخنكيريت غضىيت في مجالع الادازة

 

 اإلاهسن) غضى ؾير مظخه ( بن غصدالسحمن هؼام 

حاص  غلا دزجت اإلااجظخير في اإلا اطصت من جامػت واليت ميزوزي بالىالياث   ألاطخاذ هؼام بن غصدالسحمن اإلاهسن هى مظدؼاز ػسيت يظب اإلااليت

م ، وغددا من الؼ اداث اإلا نيت من الىالياث اإلاخ دة ألامسيٌيت و يندا وغضىيت ال يئت الظػىديت للم اطصين 1998اإلاخ دة ألامسيٌيت غام 

طنت في مجاُ اإلااُ وألاغماُ وؤلادازة حي  جهلد  20الخترة العىيلت الىي جمخد إ ا ؤيثر من « اإلاهسن »الهانىنين وؾيرها من ال يئاث اإلا نيت ويملَ 

ًاث اإلااليت والصنىى مأ ا السئصع الخدنكيري لؼسيت اإلاظدثمس لألوزام اإلااليت، السئصع الخدنكيري الػديد من اإلاناص ب الهياديت في غدد من الؼس

بمػ د ؤلادازة لؼسيت زسواث اإلااليت ،اإلاديس اإلاا ي للصالد اإلااليت ،زئصع اإلاظاندة ؤلادازيت بال جنت الىشازيت للخنظيث ؤلادازي وغضى هيئت الخدز ع 

لػامت والػديد من اإلاناصب الهياديتا  

 

 ألاظخار / ؤخمذ مجذي غبذالفخاح                     غظى 

 
 
في إدازة ألاصُى  ؼسيت يظب اإلااليت، حاص  غلا بٍالىزيىض ؤلانخصاد من جامػت الهاهسة في مصس. لديه خترة مديس صناديو  يػم  حاليا

 طنىاث في مجاُ الخ لي  اإلاا ي وإدازة ؤلاطدثمازاث في م طظاث ماليت م ليت.       3جصيد غن 

 ؤبى الهُجاء               غظى معخلل مىسوف الذهخىس / غذهان فظل 

 
 
جامػت اإلالَ طػىد بالسياض، حاص  غلا دزجت الديخىزاهكأ اإلااليت من جامػت  –ًليت إدازة ألاغماُ  –غضى هيئت الخدز ع  يػم  حاليا

( و جامػت اليرمىى غلا الخىا ي. يما حص  EAMSم. ودزجىي ماجظخير في الخعىيس ؤلادازي وؤلانخصاد من جامػىي )1996قيصنا في النمظا غام 

 م من جامػت اليرمىى باألزدن في مجاُ ؤلانخصاد.1987في غام  غلا دزجت الصٍالىزيىض

 

 غظى معخلل         الحشبي    سحاء الذهخىس/ صالح غبذهللا 

 غضى هيئت الخدز ع 
 
جامػت اإلالَ طػىد بالسياض،حاص  غلا دزجت الديخىزاة في اإلااليت من جامػت  –ًليت إدازة آلاغماُ  –يػم  حاليا

م، ودزجت اإلااجظخير في إدازة ألاغماُ من جامػت مدشجان في الىالياث اإلاخ دة الامسيٌيت 2004إلاخ دة الامسيٌيت و ظٍىنظن في الىالياث ا

 م1997جامػت اإلالَ طػىد –الخاطب  ًليت غلىم–م،وبٍالىزيىض الػلىم في نظث اإلاػلىماث  2000

 ج. ؤدواس ومعؤولُاث ؤغظاء مجلغ إداسة الصىذوق: 

 حؼم  مظ ولياث ؤغضاء مجلع إدازة الصندوم غلا ط ي  اإلاثاُ ال الخصس، آلاحأ: 
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  .ق  ا 
 
 اإلاىاقهت غلا جميؼ الػهىد والهسازاث والخهازيس الجىهسيت الىي يٍىن الصندوم ظسقا

 ( للمددادة 
 
 اإلاصددادنت غلددا ؤي جضددازب مصددالح يكصددح غندده مددديس الصددندوم وقهددا

 
( مددن الئ ددت صددناديو 13ؤلاػددساف، ومىددى ًددان ذلددَ مناطددصا

 الاطدثماز. 

   غلددا ألاندد  مددؼ مظدد وُ اإلاعابهددت والالالاددزام )لجنددت اإلاعابهددت والالالاددزام( لدددي مددديس الصددندوم ومظدد وُ الخصليددـ غددن الاجخمدداع 
 
مددسجين طددنىيا

 ىاُ وجمىي  ؤلازهاب لديه، للخإيد من الالازام مديس الصندوم بجميؼ اللىائو وألانظمت اإلاخصػت. ؾظ  ألام

  .إنساز ؤي جىصيت يسقػ ا اإلاصكأ في حالت حػيصنه 

  .الخإيد من ايخماُ والالازام ػسوط وؤحٍام الصندوم ومريسة اإلاػلىماث واإلاظدنداث ألاخسي ذاث الػالنت بالئ ت صناديو الاطدثماز 

  لؼددسوط و ؤحٍددام الصددندوم ومددريسة اإلاػلىمدداث 
 
الخإيددد مددن نيددام مددديس الصددندوم بمظدد ولياجه بمددا ي هددو مصدد خت مددالٍأ الىحددداث وقهددا

 واإلاظدنداث ذاث الػالنت، ونسازاث ال جنت الؼسغيت وؤحٍام الئ ت صناديو الاطدثماز. 

  .الػم  بإمانت وإلاص خت صندوم الاطدثماز ومالٍأ الىحداث قيه 

 ما لث يصدي ؤحد العسقين غدم السؾصت برلَ. مدة غض 
 
 ىيت مجلع إدازة الصندوم  ي خمع طنىاث وجخجدد جلهائيا

 

 د. ميافأث وبذالث ؤغظاء مجلغ إداسة الصىذوق: 

 جٍىن اإلاٍاقأث اإلااليت ألغضاء مجلع إدازة الصندوم غلا الن ى الخا ي: 

 ( 20.000مٍاقإة طنىيت بهيمت  )ُزيا 

 جلع إدازة الصندوم من اإلاىظكين في الؼسيت ؤي مٍاقأث ؤو بدالث نظير غضىي  ث في مجلع إدازة الصندوم. لن يخهاينى ؤغضاء م 

  جىش ددؼ السطددىم اإلاظددخ هت غلددا الصددندوم  ؼددٍ  جناطددبي غلددا ؤيددام الظددنت، ويددخث دقددؼ السطددىم الكػليددت ألغضدداء مجلددع ؤلادازة اإلاظددخهلين

 . ػ س 12وؾير اإلاظخهلين من ؾير مىظكأ الؼسيت ً  

  .بادضاقت إ ا جٍاليل الظكس إذا دغذ الخاجت لخضىز الاجخماغاث ألغضاء مجلع ؤلادازة 

 

 هـ. بُان بإي حػاسض مخدلم ؤو مدخمل بين مصالح غظى مجلغ إداسة الصىذوق ومصالح الصىذوق: 

يهددىم مجلددع إدازة الصددندوم بادػددساف غلددا ؤي جضددازب للمصددالح وحظددىيخه، ويجددب غلدد  ث بددرُ الػنايددت والخددسص ججدداي مددالٍأ الىحددداث، بادضدداقت  

إ دا ذلددَ بدرُ ؤنصددنى ج دد ممٌددن لخد  جضددازب اإلاصدالح  ب ظددن النيددت بالعسيهدت اإلاناطددصت ويضدمن مددديس الصدندوم غدددم ممازطدت ؤي مددن جا ػيدده ألي 

ا حػازض للمصالح وفي حاُ نؼىء ؤي جضازب جىهسي بين مصالح مديس الصندوم ؤو مص خت مديس الصدندوم مدن الصداظن ومصدالح غم  ينعىي غل

ًامدد  إلاجلددع إدازة الصددندوم فددي ؤنددسب ونددذ  ؤي صددندوم اطدددثماز يددديسي ؤو حظدداب غميدد  آخددس قظدديهىم مددديس الصددندوم بادقصدداح غددن ذلددَ  ؼددٍ  

 ممٌن. 

 

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

 الصناديو ألاخسي الىي يخى ا مجلع إدازة الصندوم إدازت ا: 

صندوم يظب اإلاسن لالط ث  صندوم يظب للمساب ت صندوم يظب للخىش ػاث ألاطماء

 الظػىديت

 

 ماجد غلىغ ال ديب
 زئصع اإلاجلع زئصع اإلاجلع زئصع اإلاجلع
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 بن غصدالسحمن هؼام

 اإلاهسن 

 غضى ؾير مظخه  غضى ؾير مظخه  غضى ؾير مظخه 

 غضى ؾير مظخه  غضى ؾير مظخه  غضى ؾير مظخه  ؤحمد مجدي غصدالكخاح

  غضى مظخه  غضى مظخه  غضى مظخه  غدنان قض  ابى ال يجاء

  غضى مظخه  غضى مظخه  غضى مظخه  صالح غصدهللا الخسبأ

 

 لجىت الشكابت الششغُت: . 11

 ؤ. ؤظماء ؤغظاء اللجىت الششغُت ومؤهالتهم: 

 طدخى ا ال يئت الؼسغيت الخاليت لؼسيت يظب اإلااليت الخإيد من معابهت ؤنؼعت الصندوم مؼ ؤحٍام الؼس ػت ؤلاطالميت وجخث مساجػت مػامالث

  الصندوم من نص  ال يئت الؼسغيت، وؤغضاء ال يئت هث:

  الشُخ الذهخىس / مدمذ غلي اللشي 

.ؤطخاذ 
 
 الانخصاد ؤلاطالمأ في جامػت اإلالَ غصدالػصيص بجدة طابها

 خصير في اإلاجمؼ الكههي ؤلاطالمأ الدو ي .

 غضى اإلاجلع الؼسعي في هيئت اإلاػايير للصنىى ؤلاطالميت في الص سين.

 غضى وزئصع لل يئاث الؼسغيت في غدد من اإلا طظاث اإلااليت في اإلاملٌت وغلا اإلاظخىي الػالمي 

 من الٌخب حُى الخدماث اإلاصسقيت ؤلاطالميت والانخصاد ؤلاطالمأ. ؤلل الػديد

 حائص غلا جائصة الصنَ ؤلاطالمأ للخنميت في اإلاصسقيت ؤلاطالميت

 ؤدواس ومعؤولُاث لجىت الشكابت الششغُت: ب.

 سعي. مساجػت صيـ غهىد الخمىي  والاجكانياث الىي جهدم ا الؼسيت لػمالد ا للخإيد من مىاقه  ا للمهخسنى الؼ 

 .مساجػت إجساءاث إنؼاء الخمىي  والخنكير ومػالجت حاالث الخػثر ...إلخ، والخإيد من غدم اػخمال ا غلا ؤي م ظىز ػسعي 

 .ؤلاجابت غن اطخكظازاث الؼسيت اإلاخػلهت بالجىانب الؼسغيت لألغمال ا 

 .ىي الظنىي  جهديث بيان الًص

  ًاث اإلاظخىقيت للمخعلصاث الؼسغيت  لالطدثماز في ؤط م ا.جهديث نائمت بالؼس

 .إصداز ػ ادة طنىيت بناء غلا مساجػت ؤغماُ الؼسيت جىجه إ ا مالى الؼسيت  ؼإن انضصاط ؤغماُ الؼسيت من الناحيت الؼسغيت 

 ج. ميافأث ؤغظاء لجىت الشكابت الششغُت: 

ًاملت واإلاصازيل ألاخسي )إذا دغذ  10.000طي ص  ؤغضاء ال جنت الؼسغيت مجخمػين غلا مٍاقإة طنىيت ندزها  ، مؼ جٍلكت الظكس وؤلانامت 
 
زياال

وطدددخىشع السطدددىم اإلاظدددخ هت غلدددا الصدددندوم  ؼدددٍ  جناطدددبي غلدددا ؤيدددام الظدددنت ويدددخث دقدددؼ السطدددىم اإلاظدددخ هت ألغضددداء الخاجدددت( لخضدددىز الاجخماغددداث 

 جنددت  ػددد إخعدداز هيئددت الظددىم اإلااليددت بددرلَ، وطددصخث إػددػاز وطدديٍىن إلاددديس الصددندوم الخددو فددي حؿييددر ؤغضدداء ال  ؼددٍ  زبددؼ طددنىي ال جنددت الؼددسغيت 

 مالٍأ الىحداث برلَ. 
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مــؼ د. املػــاًير املؼبلــت لخدذًــذ شــشغُت ألاصــٌى املػــذة لالظــدثماس واملشاحػــت الذوسٍــت لخلــً ألاصــٌى وإلاحــشاءاث املخبػــت فــي خــاٌ غــذم الخىافــم 

 املػاًير الششغُت:

 ألاوليت الىي جنعصو غل  ا الضىابغ الخاليت:جلالازم يظب باالطدثماز في العسوحاث 

. - ؤ
 
 ؤن يٍىن نؼاط الؼسيت مصاحا

% مدن 5% من إجما ي اإلاىجىداث، وؤال جصيد جٍلكت الخمىي  اإلا سم ؤو ؾيرها من اإلاصسوقاث اإلا سمت غلدا 30ؤال يصيد إجما ي الخمىي  اإلا سم غلا  -ب

 إجما ي اإلاصسوقاث. 

% مددن إجمددا ي 5% مددن إجمددا ي اإلاىجددىداث، وؤال جصيددد ؤلايددساداث اإلا سمددت مددن جلددَ الاطدددثمازاث غلددا 30إلا سمددت غلددا ؤال يصيددد إجمددا ي الاطدددثمازاث ا -جددد

 ؤلايساداث.

 الالالازام بالخع ير )يما هى مىضح في منهج الخع ير ؤدناي(.-د

 :الخع ير 

  جهؼ مظئىليت احدظاب مصالـ الخع ير وإخساج ا غلا يظب ج ذ إػساف ال يئت الؼسغيت. -1

ًاث حظب الخعىاث الخاليت:-2  ي دد مصلـ الخع ير وذلَ بك   الهىائث اإلااليت الظنىيت للؼس

o .ج ديد الدخ  ؾير اإلاؼسوع الري حصلذ غليه الؼسيت 

o .نظمت إجما ي هري ؤلايساداث غلا غدد ألاوزام اإلااليت للؼسيت لن ص  غلا نصصب الظ ث من الدخ  ؾير اإلاؼسوع 

o   ؾير اإلاؼسوع في غدد ألاوزام اإلااليت الىي يمخلٌ ا الصندوم من هري الؼسيت.ضسب نصصب الظ ث من الدخ 

o .ًاث  جٌساز الػمليت نكظ ا في جميؼ الؼس

o .ج ىي  جميؼ مصالـ الخع ير لخظاب الخترغاث في الصنَ ج ذ إػساف إدازة السنابت الؼسغيت 

 :السنابت الدوزيت غلا الصندوم 

ًاث الظدػىديت اإلاظداهمت  ًاث اإلاملىيدت غدن جخث دزاطدت الؼدس  ؼدٍ  دوزي للخإيدد مدن جىاقه دا مدؼ الضدىابغ الؼدسغيت، وفدي حداُ خدسوج ؤي مدن الؼدس

  يت.الضىابغ الؼسغيت ؤغالي قخلالازم يظب ب يؼ ما جملٌه من ؤوزان ا اإلااليت في ؤنسب ونذ ب ي  ال يٍىن في ذلَ إضساز بٌظب وال بالظىم اإلاال

 

 مذًش الصىذوق: .12

 اظم مذًش الصىذوق: ؤ. 

 ػسيت يظب اإلااليت

 

 سكم الترخُص الصادسة غً هُئت العىق املالُت: ب. 

لخهددديث خدددماث ؤلادازة وجهددديث اإلاؼددىزة والخكددظ والالارجصددب   07062-37مسخصددت مددن نصدد  هيئددت الظددىم اإلااليددت جددسخي  زنددث  ػددسيت يظددب اإلااليددت

 والخػام  بصكت ؤصي  في الاوازم اإلااليت

 

 سجل وغىىان الػمل ملذًش الصىذوق:املالػىىان ج. 

اإلاىندددددددددؼ ؤلالٌالاروندددددددددأ  0112110040، قدددددددددايع 0112110044هددددددددداجل  11372السيددددددددداض  395737ػدددددددددازع الػليدددددددددا الػدددددددددام، ص.ب.  –مديندددددددددت السيددددددددداض 

www.kasbcapital.sa . 
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خ الترخُص الصادس غً هُئت العىق املالُت:   د. جاٍس

 م04/06/2007بخازي   بدؤث الؼسيت ممازطت ؤغمال ا قىز الخصُى غلا جسخي  هيئت الظىم اإلااليت بخازي  

 

 هـ. بُان سؤط املاٌ املذفىع ملذًش الصىذوق: 

  .زياُ طػىدي 230.000.000 ي ػسيت مظاهمت طػىديت مؿلهت  بسؤض ماُ  يظب اإلااليتػسيت 

 

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

 31/12/2019 الصند

 1,057,929 ؤلايساداث

 (382,938) اإلاصازيل

ًاة  0 الص

 674,991 صافي الدخ 

 

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

  / ماجد غلىغ ال ديب )زئصع اإلاجلع(الاطخاذ  

 يؼؿ  منصب السئصع الخنكيري لٌظب اإلااليت

 

  ؾير مظخه (   مظدؼاز  ألاطخاذ/ هؼام بن غصد السحمن اإلاهسن( 

  ػسيت يظب اإلااليت مظدؼاز 

 

 ألاطخاذ / ؤحمد مجدي غصدالكخاح    

 مديس صناديو  

  /غضى مظخه    الخسبأ غصدهللا صالحالديخىز 

 غضى هيئت الخدز ع بٍليت إدازة ألاغماُ بجامػت اإلالَ طػىد 

  /غضى مظخه   ابى ال يجاء قض  غدنانالديخىز 

 غضى هيئت الخدز ع بٍليت إدازة ألاغماُ بجامػت اإلالَ طػىد 

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

  الصندوم إلاص خت مالٍأ الىحداث بمىجب ؤحٍام الئ ت صناديو الاطدثماز الئ دت  ألاشدخاص اإلادسخ  ل دث ػدسوط وؤحٍدام يػم  مديس

 صندوم ومريسة اإلاػلىماث(. ال
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  يلالاددزم مددديس الصددندوم بجميددؼ اإلاصددادت والىاجصدداث الىددي نصددذ غل  ددا الئ ددت ألاشددخاص اإلاددسخ  ل ددث بمددا فددي ذلددَ واجددب ألامانددت ججدداي مددالٍأ

 .  الىحداث، والري يخضمن الػم  بما ي هو مصالخ ث وبرُ الخسص اإلاػهُى

  :قيما يخػلو بصناديو الاطدثماز، يٍىن مديس الصندوم مظ وال غن الهيام باآلحأ 

o  .إدازة الصندوم 

o  .غملياث الصندوم بما في ذلَ الخدماث ؤلادازيت للصندوم 

o .ظسح وحداث الصندوم 

o ًاملدددت  الخإيدددد مدددن دندددت ػدددسوط وؤحٍدددام الصدددندوم و مدددريسة اإلاػلىمددداث )وذلدددَ قيمدددا يخػلدددو بالصدددندوم الػدددام( وايخمال دددا وؤج دددا 

 وواضخت وصخي ت وؾير مضللت. 

  غددن الالالاددزام بإحٍددام الئ ددت صددناديو الاطدددثماز طددىاء ؤدي مظدد ولياجه وواجصاجدده  ؼددٍ  مصاػددس ؤم ًلددل ط ددا 
 
يػددد مددديس الصددندوم مظدد وال

 ج ت خازجيت بمىجب ؤحٍام الئ ت صناديو الاطدثماز والئ ت ألاشخاص اإلاسخ  ل ث. 

  
 
ججدداي مددالٍأ الىحددداث غددن خظددائس الصددندوم الناجمددت  ظدد ب احخيدداُ ؤو إهمدداُ ؤو طددىء جصددسف ؤو جهصددير يػددد مددديس الصددندوم مظدد وال

 اإلاخػمد. 

  اث الصددندوم، وضددمان طددسغت الخػامدد  إلاندداظس الىددي جدد زس فددي اطدددثماز ايجددب غلددا مددديس الصددندوم ؤن يضددؼ الظياطدداث وؤلاجددساءاث لسصددد

 مػ ا غلا ؤن جخضمن جلَ الظياطاث وؤلاجساءاث الهيام  ػمليت جهىيث اإلاناظس  ؼٍ  طنىي غلا ألان . 

  .يعصو مديس الصندوم بسنامو مسانصت اإلاعابهت والالالازام لٍ  صندوم اطدثماز يديسي، وؤن يصود ال يئت ب خائو الخعصيو غند ظلب ا 

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

ًاآلحأ:   يخػام  صندوم الاطدثماز مؼ ظسف زال  وذلَ للهيام باإلا ام اإلانىلت له، وهث 

  .ؤمين الخظ للهيام بم ام الخكظ 

  .اإلا اطب الهانىنأ للهيام بم ام الخدنيو واإلاساجػت 

 م مسانصت الصندوم من حي  الالازامه بالضىابغ الؼسغيت. ال يئت الؼسغيت للهيام بم ا 

  مجلددع إدازة الصددندوم للهيددام بم ددام مخا ػددت ومسانصددت ؤداء الصددندوم والخإيددد مددن نيددام مددديس الصددندوم بمظدد ولياجه بمددا ي هددو مصدد خت

 لؼسوط وؤحٍام الصندوم ومريسة اإلاػلىماث واإلاظدنداث ذاث الػالنت، وؤحٍام ال 
 
 ئ ت صناديو الاطدثماز. مالٍأ الىحداث وقها

 

تل ؤو مً املمىً ؤن جخػاسض مؼ ؤوشؼت صىذوق الاظدثماس:   ي. ؤوشؼت غمل ؤو مصالح ؤخشي ملذًش الصىذوق جمثل ؤهمُت حىهٍش

 ال يىجد. 

 

 ن. ألاخيام املىظمت لػٌض مذًش الصىذوق ؤو اظدبذاله: 

 لخػيدددين مدددديس صدددندوم بددددي  لدددرلَ ا يخػلدددو بالصدددندوم الاطددددثمازي مدددديس الصدددندوم قيلل يئدددت حدددو غدددُص مددد 
 
واجنددداذ ؤي إجدددساء جدددساي مناطدددصا

 الصندوم ؤو ؤ
 
 وذلَ في حاُ ونىع ؤي من الخاالث آلاجيت: جناذ ؤي جدبير ؤخس جساي مناطصا

o  .جىنل مديس الصندوم غن ممازطت نؼاط ؤلادازة دون إػػاز ال يئت  برلَ بمىجب الئ ت ألاشخاص اإلاسخ  ل ث 

o صندوم في ممازطت نؼاط ؤلادازة ؤو سخصه ؤو حػليهه من نص  ال يئت. إلؿاء جسخي  مديس ال 
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o  .جهديث ظلب إ ا ال يئت من مديس الصندوم دلؿاء جسخي  في ممازطت نؼاط  ؤلادازة 

o ث ال يئت ؤن مديس الصندوم ند ؤخ  ؤإذا ز–  
 
 بالالازام النظام ؤو لىائ ه الخنكيريت.  - ؼٍ  جساي ال يئت جىهسيا

o   وقاة مديس اإلا كظت الاطدثمازيت الري يديس ؤصُى صندوم الاطدثماز ؤو عجصي ؤو اطخهالخه مؼ غدم وجىد شخ  آخس مكدج

 لدي مديس الصندوم نادز غلا إدازة ؤصُى صندوم الاطدثماز ؤو ؤصُى الصناديو الىي يديسها مديس اإلا كظت. 

  ذاث ؤهميت جىهسيت.  ؤج ا –بناء غلا ؤ طع مػهىلت  –ؤي حالت ؤخسي جسي ال يئت 

 ( مدن هدري اإلادادة خدالُ 5يجب غلا مديس الصندوم إػػاز ال يئدت بدإي مدن الخداالث الدىازدة ذيسهدا فدي الكهدسة الكسغيدت )( مدن الكهدسة )ألاو دا

 يىمين من حدوث ا. 

  للكهددسة )ألاو ددا( مددن هددري اإلاددادة، قيخػددين غلددا مددديس الصددندوم 
 
ًامدد  مددن ؤجدد  إذا مازطددذ ال يئددت ؤيددا مددن صددالحيات ا وقهددا الخػدداون  ؼددٍ  

 ألاو دا  مدن حػيدين مدديس الصدندوم  (60اإلاظاغدة غلا حظ ي  النه  الظلع للمظ ولياث إ ا مديس الصندوم الصدي  وذلَ خالُ الد )
 
يىما

 لخهديس ال يئت اإلا ض، إ دا مد
 
 ووقها

 
ًان ذلَ ضسوزيا ومناطصا ديس الصدندوم الصدي . ويجب غلا مديس الصندوم اإلاػصوُ ؤن ي خه  حيثما 

 الصدي  جميؼ الػهىد اإلاسجصعت بصندوم الاطدثماز ذي الػالنت. 

 ؤمين الحفظ: . 13

 اظم ؤمين الحفظ: ؤ. 

  ػسيت الجصيسة لألطىام اإلااليت 

 

 سكم الترخُص الصادس غً هُئت العىق املالُت: ب 

  07076-37مسخصت من هيئت الظىم اإلااليت بسنث  

 

 مين الحفظ: أل الػىىان املسجل وغىىان الػمل ج.

 اإلاملٌت الػسبيت الظػىديت هاجل 11455السياض  20438ص.ب. 

+966 11 2256000   : اإلاىنؼ الٌالارونأ www.aljaziracapital.com.sa. 

  

خ الترخُص الصادس غً هُئت العىق املالُت: د.  جاٍس

  22/07/2007 بدؤث الؼسيت ممازطت ؤغمال ا قىز الخصُى غلا جسخي  هيئت الظىم اإلااليت بخازي  

 

 هـ. ألادواس ألاظاظُت ومعؤولُاث ؤمين الحفظ: 

  
 
 ألحٍددام الئ ددت صددناديو الاطدددثماز، طددىاء ؤدي مظدد ولياجه  ؼددٍ  مصاػددس ؤم ًلددل ط ددا ظسقددا

 
 غددن الالازاماجدده وقهددا

 
يػددد ؤمددين الخكددظ مظدد وال

 بمىجب ؤحٍام الئ ت صناديو الاطدثماز ؤو الئ ت ألاشخاص اإلاسخ  ل ث. زالث
 
 ا

  ججددداي مدددديس الصددددندوم ومدددالٍأ الىحدددداث غدددن خظددددائس الصدددندوم الناجمدددت  ظدددد ب احخيددداُ ؤو إهمددداُ ؤو طددددىء 
 
يػدددد ؤمدددين الخكدددظ مظدددد وال

 جصسف ؤو جهصيري اإلاخػمد. 

  غن حكظ ؤصُى الصندوم وحماي  ا لصالح مالٍأ الىحداث، وهى مظ وُ يرلَ غن اجناذ جميؼ ؤلاجساءاث 
 
يػد ؤمين الخكظ مظ وال

 قيما يخػلو ب كظ ؤصُى الصندوم. ؤلادازيت الالشمت 

 

 :
ً
 ثالثا

ُ
 و. املهام التي ولف بها ؤمين الحفظ ػشفا

 ال يىجد 

 

 و اظدبذاله: ص. ألاخيام املىظمت لػٌض ؤمين الحفظ ؤ

 
 
 في حاُ ونىع ؤي من الخاالث آلاجيت:  لل يئت غُص ؤمين الخكظ اإلاػين من مديس الصندوم ؤو اجناذ ؤي جدبير جساي مناطصا
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  .جىنل ؤمين الخكظ غن ممازطت نؼاط الخكظ دون إػػاز ال يئت برلَ بمىجب الئ ت ألاشخاص اإلاسخ  ل ث 

  .إلؿاء جسخي  ؤمين الخكظ في ممازطت نؼاط الخكظ ؤو سخصه ؤو حػليهه من نص  ال يئت 

  .جهديث ظلب إ ا ال يئت من ؤمين الخكظ دلؿاء جسخي  في ممازطت نؼاط الخكظ 

   إذا زؤث ال يئت ؤن ؤمين الخكظ ند ؤخ–  
 
 بالالازام النظام ؤو لىائ ت الخنكيريت.  - ؼٍ  جساي ال يئت جىهسيا

 ُؤج ا ذاث ؤهميت جىهسيت.  –بناء غلا ؤطع مػهىلت  –ؤخسي جسي ال يئت  ؤي حا 

 
 
 للكهدددسة )ألاو دددا( مدددن هدددري اإلادددادة، قيجدددب غلدددا مدددديس الصدددندوم اإلاػندددي ث غيدددين ؤمدددين حكدددظ بددددي  وقهدددا

 
 إذا مازطدددذ ال يئدددت ؤيدددا مدددن صدددالحيات ا وقهدددا

ًامددد  مدددن ؤجددد  اإلاظددداغدة غلدددا حظددد ي  النهددد  الظدددلع لخػليمددداث ال يئدددت، يمدددا يخػدددين غلدددا مدددديس الصدددندوم وؤمدددين الخكدددظ اإلاػدددصوُ  الخػددداون  ؼدددٍ  

( يىمدا ألاو ددا مدن حػيددين ؤمدين الخكددظ الصددي ، ويجدب غلددا ؤمدين الخكددظ اإلاػدصوُ ؤن ينهدد ، 60للمظد ولياث إ دا ؤمددين الخكدظ الصدددي  وذلدَ خددالُ الدد)

 لخهديس ال يئت اإلا ض، إ ا ؤمين الخكظ 
 
ًان ذلَ ضسوزيا ومناطصا ووقها  الصدي  جميؼ الػهىد اإلاسجصعت بصندوم الاطدثماز ذي الػالنت. حيثما 

 

 معدشاس الاظدثماس: . 14

 ال يىجد. 

 

 املىصع: . 15

 ال يىجد. 

 

 : اللاهىوياملداظب . 16

 اظم املداظب اللاهىوي:ؤ. 

ًاي م اطصىن ومساجػىن نانىنيىن   (91جسخي  زنث ) الخساشني وػس

 

 الػىىان املسجل وغىىان الػمُل للمداظب اللاهىوي ب. 

 اإلاملٌت الػسبيت الظػىديت 8206ص ب  14482السياض 

 966-11-874-8600، قايع: 966-11-874-8500هاجل: 

 

 ج. ألادواس ألاظاظُت واملعؤولُاث للمداظب اللاهىوي: 

  .يػين اإلا اطب الهانىنأ من نص  مديس الصندوم وذلَ للهيام  ػمليت اإلاساجػت 

 ( ؤػد س نصد  ج ايدت طدد خه اإلااليدت، قيجدب فدي هددري الخالدت الهيدام  ػمليدت اإلاساجػددت 9إذا مسدنى غلدا جإطدصع الصددندوم الػدام مددة جصيدد غلددا )

 .  بأ ايت الػام ألاُو

 ( ؤػ 9إذا مسنى غلا جإطصع الصندوم الػام مدة ) س ؤو ؤن  نصد  ج ايدت طد خه اإلااليدت، قيجدىش فدي هدري الخالدت  الهيدام  ػمليدت اإلاساجػدت فدي

 ج ايت الظنت اإلااليت الىي جل  ا. 

 

 مػلىماث ؤخشي: . 17

إن العُاظــاث وإلاحــشاءاث التــي ظــخدبؼ ملػالجــت حػــاسض ملصــالح وؤي حػــاسض مصــالح مدخمــل 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. 

يهددس الػميدد  ويىاقددو غلددا ؤندده يجددىش للؼددسيت الدددخُى فددي جسجصصدداث الػمىلددت الخاصددت، ب يدد  ج صدد  بمىجصدده الؼددسيت مددن وطدديغ غلددا طددلؼ وخدددماث 

إضاقيت إ ا خدماث جنكير الصكهاث مهاب  الػمىلت اإلادقىغت غلا الصكهاث اإلاىج ت من خالُ ذلَ الىطيغ وفي هري الخالدت يخػدين غلدا الؼدسيت 

 لي: الخإيد مما ي

  .ؤن يهدم الىطيغ اإلاػني إ ا الؼسيت خدمت الخنكير بإقض  الؼسوط 

  الؼسيت. ؤن الظلؼ ؤو الخدماث الىي ج ص  غل  ا الؼسيت يمٌن اغخصازها بدزجت مػهىلت إلاصالخت غمالء 

 ئمت.ؤن مصلـ ؤي زطىم ؤو غمىلت يخث دقػ ا إ ا مهدم الظلؼ ؤو الخدماث هى مصلـ مػهُى بالنظس إ ا الظسوف الها 



26 
 

  

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

ًاة و الدخ    طصخث جعصيو ضسيصت الهيمت اإلاضاقت حظب الالئ ت الخنكيريت لضسيصت الهيمت  . الصادزة غن هيئت الص

 

 مػلىماث وجفاصُل احخماع ماليي الىخذاث: د. 

  .يجىش إلاديس الصندوم الدغىي لػهد اجخماع إلاالٍأ الىحداث بمصادزة منه 

 ( ُؤيام من حظلث ظلب يخابأ من ؤمين الخكظ. 10يدغى مديس الصندوم الجخماع مالٍأ الىحداث خال ) 

 ( ُؤيدددام مدددن حظدددلث ظلدددب يخدددابأ مدددن مالدددَ ؤو ؤيثدددر مدددن مدددالٍأ الىحدددداث الدددرين 10يددددغى مدددديس الصدددندوم الجخمددداع مدددالٍأ الىحدددداث خدددال )

غلددا ألاندد  مددن نيمددت وحددداث الصددندوم، ويجددب غلددا مددديس الصددندوم، ويجددب غلددا مددديس الصددندوم  %25مجخمػددين ؤو منكددسدين  يملٍددىن 

 ومريسة اإلاػلىماث. الن  غلا ذلَ في ػسوط وؤحٍام الصندوم 

  ُجٍدددىن الددددغىة الجخمددداع مدددالٍأ الىحدددداث بدددادغالن غدددن ذلدددَ فدددي اإلاىندددؼ ؤلالٌالاروندددأ إلادددديس الصدددندوم واإلاىندددؼ ؤلالٌالاروندددأ للظدددىم، وبكزطدددا

 نصددد  21إػدددػاز يخدددابأ إ دددا جميدددؼ مدددالٍأ الىحدددداث وؤمدددين الخكدددظ( نصددد  غؼدددسة ؤيدددام غلدددا ألانددد  مدددن الاجخمددداع وبمددددة ال جصيدددد غدددن )
 
( يىمدددا

جخمدداع ويجددب ؤن ي دددد ؤلاغددالن وؤلاػددػاز جددازي  الاجخمدداع ومٍاندده وونخدده والهددسازاث اإلاهالارحددت، ويجددب غلددا مددديس الصددندوم حدداُ إزطدداُ الا 

 إ ا مالٍأ الىحداث  ػهد ؤي اجخماع إلاالٍأ الىحداث إزطاُ نكخت إ ا ال يئت. 
 
 إػػازا

 إال إذا حضسي غدد مدن مدال 
 
% غلدا ألاند  مدن نيمدت وحدداث 25ٍأ الىحدداث يملٍدىن مجخمػدين ال يٍىن اجخماع مالٍأ الىحداث صخي ا

 الصندوم الػام ما لث ج دد ػسوط وؤحٍام الصندوم ومريسة اإلاػلىماث نظصت ؤغلا. 

  ( ؤيدام. و ػدد 5الثانأ بمدة ال جه  غن )إذا لث يظخىف النصاب اإلاىضح في الكهسة الظابهت، قيجب غلا مديس الصندوم الدغىي الجخماع

ًانذ نظصت الىحداث اإلامثلت في الاجخماع.  الاجخماع  ؤيا 
 
 الثانأ صخي ا

  .يجىش لٍ  مالَ وحداث حػيين و يي  له لخمثيله في اجخماع مالٍأ الىحداث 

  .يجىش لٍ  مالَ وحداث ألداء بصىث واحد في اجخماع مالٍأ الىحداث غن ً  وحدة يمخلٌ ا ونذ الاجخماع 

  للضدىابغ يجىش غهد اجخماغاث مالٍأ الىحداث والا 
 
ػالاراى في مدداوالت ا والخصدىيذ غلدا نسازات دا بىاطدعت وطدائ  الخهنيدت الخديثدت وقهدا

 الىي جضػ ا ال يئت. 

 

 إلاحشاءاث املخبػت إلنهاء وجصفُت صىذوق الاظدثماس: هـ. 

   إذا زؾب مديس الصندوم فدي إج داء الصدندوم الػدام، قيجدب غليده إػدػاز ال يئدت ومدالٍأ الىحدداث، يخابيدا بسؾصخده فدي ذلدَ نصد  مددة ال جهد

 من الخازي  اإلاصمؼ إج اء الصندوم الػام قيه، دون ؤلاخالُ  ؼسوط وؤحٍام الصندوم ومريسة اإلاػلىماث. 21غن )
 
 ( يىما

  .إبالؽ ألاظساف ذوو الػالنت غن إج اء الصندوم 

  .جصكيه جميؼ ألاط ث في الصندوم 

  .حظىيت جميؼ اإلاػامالث الخا ػت للصندوم 

  .حرف ؤي مػلىماث غن الصندوم في مىنؼ مديس الصندوم ؤو ؤي مىنؼ إلٌالارونأ آخس يمىنؼ جداُو ومىنؼ هيئت الظىم اإلااليت 

  .ج ىي  النهد إلاالٍأ الىحداث 

 الم حظاب الصندوم الصنٍأ والىطيغ. إؾ 

 

 و. إحشاءاث الشياوي: 

 يمٌن مساطلت مديس الصندوم في حاُ وجىد ؤي ػٍىي غلا الػنىان اإلاىضح الخا ي :

 ػسيت يظب اإلااليت الكسع السئصسني في مدينت السياض 

  0112110044هاجل  11372السياض  395737ص.ب. 

 info@kasbcapital.sa التريد  ؤلالٌالارونأ

 920000757السنث اإلاىحد : 

دون مهاب  وفي حاُ حػرز  ويخىقس لدي مديس الصندوم إجساءاث خاصت بمػالجت الؼٍاوي و ي مخاحت في حاُ ظلب ا من مديس الصندوم بإي ونذ

إدازة ػٍاوي اإلاظدثمسين، يما  -، ي و إلاالَ الىحدي إيداع ػٍىاي لدي هيئت الظىم اإلااليتيىم غم  30الىصُى ا ي حظىيت ؤو لث يخث السد خالُ 

 من جازي  إيداع الؼٍىي لدي 90ي و إلاالَ الىحدة إيداع الؼٍىي لدي لجنت الكص  في مناشغاث ألاوزام اإلااليت  ػد مسني مدة )
َ
( يىم جهىيميا

 .ش إيداغ ا لدي ال جنت نص  انهضاء اإلادةال يئت، إال إذا اخعسث ال يئت مهدم الؼٍىي بجىا

mailto:info@kasbcapital.sa
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 الجهت املخخصت بالىظش في ؤي هضاع هاشوئ مً ؤو غً الاظدثماس في صىادًم الاظدثماس: ص. 

 ليت. إن الج ت الهضائيت اإلانخصت بالنظس في ؤي نصاع ناشنئ من ؤو غن الاطدثماز في صناديو الاطدثماز  ي لجنت الكص  في مناشغاث ألاوزام اإلاا

 

 كائمت املعدىذاث املخاخت ملاليي الىخذاث: ح.

 حؼم  الهائمت غلا اإلاظدنداث الخاليت: 

 مريسة اإلاػلىماث 

  .ػسوط وؤحٍام الصندوم 

  .م خ  اإلاػلىماث السئصظت 

 في مريسة اإلاػلىماث )غهد اإلا اطب الهانىنأ، غهد ؤمين الخكظ، غهد ال جنت الؼسغيت، غهىد ؤغضاء مجلع ؤلادازة(.  الػهىد اإلارًىزة 

  .الهىائث اإلااليت إلاديس الصندوم 

 

 غ. ملىُت ؤصٌى الصىذوق: 

يجىش ؤن يٍدىن إلادديس الصدندوم ؤو مدديس يخػ د مديس الصندوم بإن ؤصُى صندوم الاطدثماز مملىيت إلاالٍأ الىحداث مجخمػين )ملٌيت مؼاغت(، وال 

مدديس الصندوم من الصاظن ؤو ؤمين الخكظ من الصاظن ؤو مهدم  اإلاؼدىزة ؤو اإلادىشع ؤي مصد خت فدي ؤصدُى الصدندوم ؤو ؤي معالصدت ق  دا، إال إذا ًدان 

اإلاىشع مالٍا لىحداث الصندوم، وذلَ في  الصندوم ؤو مديس الصندوم من الصاظن ؤو  ؤمين الخكظ ؤو ؤمين الخكظ من الصاظن ؤو مهدم اإلاؼىزة ؤو 

 ط ددددري اإلاعالصدددداث بمىجددددب ؤحٍددددام الئ ددددت صددددناديو الاطدددددثماز وؤقصددددح غأ ددددا فددددي ػددددسوط وؤحٍددددام الصددددندوم )ومددددريسة 
 
حدددددود ملٌيخدددده، ؤو ًددددان مظددددمىحا

 اإلاػلىماث وذلَ قيما يخػلو بالصندوم الػام(. 

ل وكــذ ًؼلبهـا   –بشــيل مػلــٌى  –ي. ؤي مػلىمـت ؤخــشي مػشوفـتل ؤو ًيبنــي ؤن ٌػشفهـا مــذًش الصـىذوق ؤو مجلــغ إداسة الصـىذوق بشــيل مػلـٌى

 مــالىى الىخــذاث الحــالُىن ؤو املدخملــىن ؤو معدشــاسوهم املهىُــىنل ؤو مــً املخىكــؼ ؤن جخظــمىاه مــزهشة املػلىمــاث التــي ظــِخخز كــشاس الاظــدثماس 

 بىاء غلُه: 

 ال يىجد. 

 

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

 لث ي ص  ولث يعلب مديس الصندوم ؤي إغكاءاث من الئ ت صناديو الاطدثماز. 

 

ذ املشج  بؼت بإي ؤصٌى للصىذوق الػام الزي ًذًشه: ٌ. ظُاظاث مذًش الصىذوق فُما ًخػلم بدلىق الخصٍى

  من الئ ت صناديو الاطدثماز الصادزة غن هيئت الظىم اإلااليت  ما يلي: 53حظخىجب اإلاادة  

    صندوم غام، الخصسف بما ي هو مصالح   يجب غلا مديس الصندوم غند ممازطت ؤو غدم ممازطت ؤي من الخهىم اإلاسجصعت بإصُى ؤي

  مالٍأ الىحداث.

   لصندوم غام يديسي ؤصُى  يجب غلا مديس الصندوم الهيام بالخا ي في ػإن حهىم الخصىيذ )إن وجدث( اإلاسجصعت بإي  

  .وضؼ طياطت مٌخىبت قيما يخػلو ب هىم الخصىيذ يػخمدها مجلع إدازة الصندوم  

  إلاا جهخضيه الظياطت اإلاٌخىبت 
 
نص  مجلع إدازة الصندوم، وحكظ  اإلاػخمدة من   ممازطت حهىم الخصىيذ ؤو الامخناع من ممازط  ا وقها

ًام  يىزو ممازطت حهىم    ممازط  ا وؤطصاب ذلَ. الخصىيذ ؤو الامخناع غن  سج  

   الظياطدداث اإلاخػلهددت ب هددىم الخصددىيذ  غددن  يجددب غلددا مددديس الصددندوم الػددام ؤلاقصدداح فددي مىنػدده ؤلالٌالارونددأ ومىنددؼ الظددىم ؤلالٌالارونددأ

ًاث  الىي يدصػ ا في الجمػياث  قيما يخػلو بٍ  صندوم اطدثماز غام يديسي اإلادزجت، وذلَ  الػامت للؼس

غددددددن .www.tadawul.com.saواإلاىنددددددؼ السطدددددمي للظدددددىم  www.kasbcapital.saؤلالٌالاروندددددأ  همىنػدددددغلددددددا بكقصددددداح  مددددددديس الصدددددندوم حيددددد  طددددديهىم .

ًاث اإلادزجت.   الظياطاث اإلاخػلهت ب هىم الخصىيذ الىي يدصػ ا في الجمػياث الػامت للؼس

 

 م. إنساز من مالَ الىحداث: 

 دا وجدث لهد نمذ/ نمنا بهساءة الؼسوط وألاحٍام ومريسة اإلاػلىماث واإلاالحو الخاصت بالصندوم وق ث مدا جداء ط دا واإلاىاقهدت غل  دا وجدث الخصدُى غل 

 كخت مأ ا والخىنيؼ غل  ا: الخصُى غلا ن

 الاطث: 

http://www.tadawul.com.sa/
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 الخازي :    الخىنيؼ:
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 الزئيست ملخص املػلىماث

  تصىذوق هعب للؼشوحاث ألاولُ

KASB IPO Fund 

 مفخىح مخىافم مع الظىابؽ الششعُت( عام )صىذوق إظدثماسي 

 

 

 

 

اٌ الععىدي عملت الصىذوق   الٍش

 مشجفع اإلاخاػشة دسجت اإلاخاػشة

 مؤشش هعب للؼشوحاث ألاولُت اإلاؤشش ؤلاسشادي

اٌ( 10000 الحذ ألادوى لالشتران اٌ )ألفٍش  ٍس

اٌ( 10000 الحذ ألادوى لالشتران ؤلاطافي اٌ ) ألف ٍس  ٍس

اٌ( 10000 الحذ ألادوى لالظترداد اٌ ) ألف ٍس  ٍس
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 الزئيسيت حىل صندوق الاستثمار:املػلىماث  (أ)

 

 اسم صندوق الاستثمار: .1

 صىذوق اظدثماسي عام مفخىح() KASB IPO Fundللؼشوحاث ألاولُت هعب صىذوق 

 مىجش ألاهداف الاستثماريت للصندوق: .2

ل مً خالٌ الاظدثماس في الاهخخاب  صىذوق هعب للؼشوحاث ألاولُت هى صىذوق اظدثماسي مفخىح، يهذف إلى جىمُت أمىاٌ اإلاشترهين على اإلاذي الؼٍى

في الؼشوحاث ألاولُت للششواث الععىدًت والخلُجُت التي لم ًمض ي على إدساجها خمعت ظىىاث بشيل سئِس ي0 باالطافت الى ششواث العىق 

لُا والاهخخ ت اإلاخذاولت في العىق الععىدي والاظىاق الخلُجُت والششق الاوظؽ وشماٌ افٍش اباث في الششق الاوظؽ الععىدي و الصىادًم العلاٍس

لُا واإلاخىافلت مع الظىابؽ الششعُت اإلاحذدة مً كبل الهُئت الششعُت الخابعت لششهت هعب اإلاالُت وفي عملُاث أو صىادًم اإلاش  ابحت وشماٌ افٍش

شعُت الخابعت للششهت. هما اإلاخذهُت اإلاخاػش هما ًحم للصىذوق بؤن ٌشترن في صىادًم مشابهت ومخىافلت مع الظىابؽ اإلاحذدة مً كبل اللجىت الش

شبح اإلاىصع ظِخم اجخار كشاس الاظدثماس في جلً الؼشوحاث ألاولُت وفم مجمىعت مً اإلاؤششاث اإلاالُت مثل: )مىشس الشبحُت، و العائذ على العهم، و ال

ت، وجىكعاث ألاسباح( ورلً لخحذًذ ألاوساق اإلاالُت راث العىائذ الجُذة  واإلاىاصهت مابين العائذ واإلاخاػش اإلاخىكعت للعهم، ومظاعف اللُمت الذفتًر

غ فعىف لخحلُم أفظل عائذ، باإلطافت إلى دساظت ألاداء اإلاالي اإلاخىكع لخلً الششواث والاججاهاث العامت للعىق. وفي حاٌ الششواث حذًثت الخؤظِ

 ًخم الترهيز على دساظت ألاداء اإلاالي اإلاخىكع، ومذي كذسة الششهت على جىفُز خؼؼها.

 مىجش سياساث استثمار الصندوق وممارساجه:  .3

ظىىاث. باالطافت الى ششواث العىق  5ٌعدثمش الصىذوق في الؼشوحاث ألاولُت للششواث الععىدًت والخلُجُت و التي لم ًمع على إدساجها أهثر مً 

ت اإلاخذاولت في العىق الععىدي والاظىاق الخلُجُت والششق الاوظؽ  لُا والاهخخاباث في الششق الاوظؽ الععىدي و الصىادًم العلاٍس وشماٌ افٍش

لُا. إطافت إلى ؤلاظدثماس في عملُاث أوصىادًم اإلاشابحت اإلاخذهُت اإلاخاػش هما ًحم للصىذوق بؤن ٌشترن في صىادًم الؼشوحاث  الاولُت وشماٌ افٍش

  واإلاشخصت مً كبل هُئت العىق اإلاالُت واإلاخىافلت مع الظىابؽ اإلا
ً
 عاما

ً
. ظُلىم  حذدة مً كبل اللجىت الششعُت الخابعت للششهتاإلاؼشوحت ػشحا

م اهخلاء وششاء الاوساق اإلاالُت اإلاخىكع لها جحلُم اعلى العىائذ و / اوالاسباح الشأ لت وشؼت ورلً عً ػٍش ظمالُت، بىاء مذًش الصىذوق بئداستها بؼٍش

ماث التي ًلىم بها مذًش الصىذوق والتي كذ جخخلف م  ً اظدثماس الخش. على الذساظاث والخلٍى

 املخاطز املزجبطت باالستثماراث في صندوق الاستثمار: .4

ف مً فُما ًلي، كائمت للمخاػش الشئِعُت اإلاحخملت اإلاشجبؼت باالظدثماس في صىذوق الاظدثماس، واإلاخاػش اإلاعشض لها صىذوق الاظدثماس وأي ظشو 

 اإلاحخمل أن جؤزش في صافي كُمت أصٌى الصىذوق وعائذاجه:

مخاطز السىق: 

  ظببدثماس فببي ألاوساق ًجبب أن ٌعلببم اإلاشببترن أن الاظببدثماس فببي ظببىق ألاوساق اإلاالُبت بشببيل عببام ٌعخذببر مببً الاظببدثماساث راث اإلاخباػش اإلاشجفعببت، لببزا فببئن مخبباػش الا

ت، إال أن ظُاظت مذًش الصىذوق هي الخللُل مً جلً  م الخىصَع اإلاىاظب ألصٌى الصبىذوق اإلاالُت أعلى مً غيرها مً باقي ألادواث الاظدثماٍس اإلاخاػش عً ػٍش

 في الؼشوحاث ألاولُت.

 

املخاطز املزجبطت بالضىابط الشزغيت:

  بفئبت معُىبت مبً الشبشواث  دون غيرهبا. ممبا ًحبذ مبً جى 
ً
صَبع أصبٌى إن ػبُعت اظبدثماساث الصبىذوق الشبشعُت ججعبل الاظبدثماس فبي الؼشوحباث ألاولُبت محبذودا

 الصىذوق بشيل أوظع.

 

 مخاطز التغير في أسػار الصزف:
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  بباٌ إلببى العمببالث ألاخببشي وبببالعىغ، وعلُببه جيببىن اظببدثماساث الصببىذوق خاطببعت ببل الاظببدثماس مببً الٍش إلاخبباػش ٌعببدثمش الصببىذوق بعمببالث مخخلفببت ، وعىببذ جحٍى

 الخغير في ظعش الصشف.

  ادة أو الىلص هدُجت للخغير في أظعاس الصشف.إرا واهذ دفعاث ششاء الىحذاث بعملت غير عملت الصىذوق فئن اظدثماساث اإلاشترن  كذ جخؤزش بالٍض

 

مخاطز غدم جنىع أصىل الصندوق ) مخاطز التركيز(

 ًخظع الاظدثماس في الصىذوق إلاخاػش عذم جىىع أصٌى الصىذوق ، حُث ًيىن الترهيز على ششواث معُىت أو كؼاع واحذ حعب الحالت.

 

مخاطز هتائج التخصيص

 لعذد ألاوساق اإلاالُت التي ًمىً جخصُصها للصىذوق أزىاء عملُبت بىباء لبجل ألاوامبش، وجخظبع اظبدثماساث الصبىذوق إلاخباػش عبذال ًخعذر مذًش 
ً
م الصىذوق طامىا

 الخخصُص، أو الخخصُص بيعبت أكل مً اإلابلغ اإلاؼلىب الاظثخماس به.

 

ب بها في السىق املالي
َ
ز في إدارج أسهم الشزكاث الـُمكتت

ّ
ت.مخاطز التأخ

ؤزشة فببي اظببدثماساث جببشجبؽ اظببدثماساث الصببىذوق بمىعببذ إدسامل ألاظببهم اإلاىخدببب بهببا فببي العببىق اإلاببالي، وكببذ ًحببذر جببؤخير فببي إداسمل العببهم ممببا ٌعخذببر مببً اإلاخبباػش اإلابب

 الصىذوق.

 

مخاطز الاستثمار في طزوحاث الشزكاث صغيرة الحجم.

ىؼبببم رلببً علببى الاهخخبباب فببي ألاوساق اإلاالُببت الصببادسة ع هببا، لببزا ًجببب أن ًيببىن ٌعخذبر الاظببدثماس فببي الشببشواث الصببغيرة مشجفببع اإلاخبباػش ملا  بالشببشواث الىبيببرة، ٍو
ً
سهببت

 اإلاعدثمش على علم بهزه اإلاخاػش.

 

مخاطز متابػت املؤشز إلارشادي

الث ألاوامش لبعع الششواث. هما أن الصىذوق عذم كذسة الصىذوق على مىاهبت اإلاؤشش ؤلاسشادي، ورلً لعذم اللذسة على الذخٌى في واحذ أو أهثر مً بىاء لج

 ٌعدثمش في ألاظىاق الخلُجُت والتي ال ًىؼبم عليها اإلاؤشش ؤلاسشادي الزي ًلِغ الؼشوحاث ألاولُت للششواث الععىدًت.

 

مخاطز اقتصادًت وسياسيت:

صعب على مذً  .ش الصىذوق الخيبؤ بها أو الخخلص م هاكذ جخؤزش أظىاق اإلااٌ بظشوف اكخصادًت عامت أو ظشوف ظُاظُت في اإلاىؼلت، ٍو

 

مخاطز أخزي:

 .ت  وجىد بُاهاث غير صحُحت في وششة ؤلاصذاس أو إغفاٌ بُاهاث جىهٍش

 .عاث هُئت العىق اإلاالُت في هزا الصذد  جىكف عملُت مشاسهت الصىادًم في الؼشوحاث الاولُت، بعبب حغير حشَش

 .جباػؤ عملُت ؤلاصذاساث ألاولُت 

 

 لذي بىً محلي، وإن ػبُعت اظدثماس اإلاشبترن فبي الصبىذوق جيبىن باإلاشباسهت، أي أن جحلُبم ألاس  وبشيل عام فئن
ً
بباح اظدثماس اإلاشترن في الصىذوق ال ٌعذ إًذاعا

ذافه هأوجحمل الخعائش ظخيىن حعب وعبت مشاسهت ول مشترن في الصىذوق.وبىاًءعلُه فئن مذًش الصىذوق ال ًلذم أي طماهاث بؤن الصىذوق ظىف ًحلم أ

ت. ولبً جيىن هىان أي طماهاث بحصٌى اإلاشخبشهين عبلى مبالغهم ألاصلبُت اإلاعدثمشة عىبذ الاظخبشداد أو عبىذ إهبببببببهاء ا  لصىذوق.الاظدثماٍس
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مخاطز الضزيبت والشكاة:

بُت و التي ًىؼبم بعظها على الاظدثم اس في الصىذوق هفعه بِىما ًىؼبم البعع ألاخش على إن عملُت الاظدثماس في الصىذوق جىؼىي على عذد مً اإلاخاػش الظٍش

اإلاخاح لعملُاث بعع الحلائم و الظشوف التي مً اإلامىً أن جيىن أو ال جيىن راث صلت بمعدثمش بعُىه.. إن جىبذ الصىذوق لخلً الظشائب كذ ًللل مً الىلذ 

ًخىبذها ماليي الىحذاث ظىف جللل بالظشوسة مً العائذاث اإلاشجبؼت  الصىذوق و مً الخىصَعاث اإلاحخمل إجشائها على ماليي الىحذاث. إن أي طشائب

بُين بخصىص الظشائب التي جذخل في عملُت ً اإلاخىكعين أن ًلىمىا باظدشاسة معدشاسيهم الظٍش الاظدثماس في  باالظدثماس في الصىذوق. ًخىجب على اإلاعدثمٍش

 الىحذاث و امخالهها و الخصشف فيها

 

 ملا ورد في مذكزة املػلىماث:البياهاث السابقت املت .5
ً
 ػلقت بأداء صندوق الاستثمار وفقا

ج. ألاداء السابق للصندوق: 

الػائد الكلي -1

 مىز الخاظِغ خمغ ظىىاث زالر ظىىاث ظىت اإلاذة

 الصىذوق 
-7.48% -8.30% 64.94% 240.38% 

 اإلاؤشش
-10.03% -41.03% 13.87% 81.57% 



اجمالي الػائداث السنىيت-2

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 اإلاذة

 الصىذوق 
25.50% 24.50% 11.50% 16.90% 48.00% 21.60% -2.20% 1.80% -7.48% 

 

 مقابل الخدماث والػمىالث: (ب)

  :هحذ أكص ى1.75سظىم الاشتران  % 

 سظىم الاظترداد: ال ًىجذ 

  : خ الاشتران بالصىذوق(. 30الب % ) في حاٌ الاظترداد خالٌ 0.5سظىم اظترداد مبىش  ًىم الاولى مً جاٍس

 :جذفع 2أحعاب ؤلاداسة 
ً
ا  إلاذًش الصىذوق. بشيل شهشي % ظىٍى

  :15,000 أحعاب اإلاحاظب اللاهىوي  
ً
ا اٌ ظىٍى  .ٍس

 ف إعذاد مؤشش اظترشادي ا 7500بحذ اكص ى  :مصاٍس يي ظىٍى   .دوالس امٍش

  :اٌ 50000ميافآث أعظاء مجلغ ؤلاداسة اإلاعخللين  ليل عظى معخلل. 200000للجلعت وبحذ أكص ى  ٍس
ً
ا اٌ ظىٍى  ٍس

  :هحذ أكص ى 100000أحعاب الهُئت الششعُت 
ً
ا  وجذفع بشيل سبع ظىىي  ظىٍى

 50000  ، ف وشش البُاهاث في مىكع جذاٌو اٌ مصاٍس ف جذكُم البُاهاث مً كبل هُئت العىق اإلاالُت 70500ٍس اٌ مصاٍس  ٍس

  ف الحفبببح : جحدعبببب الحفببح وعببببه ا جحعببب بشبببيل ًبببىمي وجببذفع بشبببيل سببببع  370500% مبببً  جببم الصبببىذوق وبحبببذ ادوببى 0.04مصبباٍس ببباٌ ظبببىٍى ٍس

 ظىىي 
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  ف أخببشي جخعلببم بشببشواث وظبباػت فببي ألاظببىاق الخلُجُببت والذولُببت باإلطببافت إلببى العببىق العببعىدًت باإلطببافت إلببى اإلاصببشوفاث وألاحعبباب  أي مصبباٍس

ً ًخعبباملىن مببع  فببي مبباًخعلم بخببذماث ؤلاداسة والدشببغُل مثببل ؤلاجفاكُبباث مببع مببضودي اإلاعلىمبباث عببً الصببىذوق  ألاخببشي اإلاعببخحلت أل ببخاص يخببٍش

  مشابهت مشخصت مً هُئت العىق اإلاالُت وغيرها. ميىهاث اإلاؤششاث التي حعخعمل في إداسة الصىادًم اواي سظىم اظدثماس في صىادًم اخشي  

 بت اللُمببت اإلاظببافت: ظببِخم جؼبُلهببا حعببب الالئحببت الخىف ف سظببىم الظببٍش بت اللُمببت اإلاظببافت، همببا ان جمُببع الشظببىم والاحعبباب و اإلاصبباٍس ُزًببت لظببٍش

بت اإلاعببخحلت  بت اللُمببت اإلاظببافت وظببىف ًلببىم مببذًش الصببىذوق بعملُببت احدعبباب وعبببت الظببٍش بمىجببب الشببشوغ و الاحيببام الصببىذوق خاطببعه لظببٍش

بت الى هُئت الضواة و الذخل.  وظذاد الظٍش

 :غلى مػلىماث إضافيت حىل صندوق الاستثمار ومستنداجهبيان حىل مكان وكيفيت الحصىل )ج( 

م آلاحي: ٌعخؼُع العمُل الحصٌى على معلىماث إطافُت حٌى صىذوق الاظدثماس ومعدىذاجه  عً ػٍش

  :اإلاىكع ؤلالىترووي إلاذًش الصىذوقwww.kasbcapital.sa . 

  د( اظم وعىىان مذًش الصىذوق وبُاهاث الاجصاٌ الخاصت به الاجصاٌ على هاجف مذًش الصىذوق: هماهى مبين في الفلشة(. 

  :ذ ؤلالىترووي إلاذًش الصىذوق  . info@kasbcapital.saالاظخفعاس مً خالٌ الذًر

 وبياهاث الاجصال الخاصت به: اسم وغنىان مدًز الصندوق)د( 

 :ششهت هعب اإلاالُت. اسم مدًز الصندوق 

 :اض  غنىان مدًز الصندوق اض  395737شاسع العلُا العام، ص.ب.  –الٍش  اإلاملىت العشبُت الععىدًت. 11372الٍش

 :بياهاث الاجصال الخاصت بمدًز الصندوق 

 . 966-11-2110044هاجف:  -

 . 966-11-2110040فاهغ:  -

 وغنىان امين الحفظ وبياهاث الاجصال الخاصت به:اسم )هـ( 

شة لألظىاق اإلاالُت ششهت معاهمت ظعىدًت ملفلت سأط اإلااٌ اإلاذفىع باليامل  اٌ ظعىدي بترخُص مً هُئت العىق اإلاالُت سكم  500ششهت الجٍض ملُىن ٍس

خ ) 37-07076 خ بذء مماسظت العمل في 22/07/2007بخاٍس اض  20438الاجصاٌ الخاصت: ص.ب. م .بُاهاث 05/04/2008( جاٍس اإلاملىت العشبُت  11455الٍش

 الععىدًت هاجف

 www.aljaziracapital.com.sa الىترووي:اإلاىكع  2256000 11 966+

 اسم وغنىان املىسع )إن وجد( وبياهاث الاجصال الخاصت به:)و( 

 ال ًىؼبم.

 

http://www.kasbcapital.sa/
mailto:info@kasbcapital.sa
http://www.aljaziracapital.com.sa/

