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 لالظدثماسحذوي 
 

 
 

 ّ ُي اؾدثماعي  ضىضو   ْو
ً
 ناما

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

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

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

 

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

 

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

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

 

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

 

 غادة بيذ خالذ الىابل

 

 وميافحت غعل ألامىاٌ الالتزامو املطابلت مذًش

اد   العذًشي طاسق بً ٍص

 

 الػظى املىخذب والشئِغ الخىفُزي
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فاث  حػٍش

 

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

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

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

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

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

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

بت اللُمت ا" بت الُٓمت اح" (VAT) ظافتملهظام طٍش م امللٙي املغؾىمع بمىجب الطاص (VAT) (ػاَتملهني هكام غٍغ ش( 113)م/  ْع َـ والظي 2/11/1438 بخاٍع

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

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

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

ذ لزغ(؛  ْو

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

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

ت الىكفُت" اٍ نلى ؾلباث الترزُظ هي الخهلُماث التي جىكم بضضاع مىآَت الهُئت ا :ؤو "الخػلُماث"  "حػلُماث الترخُص للصىادًم الاظدثماٍس لهامت لألْو

اٍ. ُُت الطاصعة نً الهُئت الهامت لألْو  لطىاصًٔ الاؾدثماع الْى

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

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

 الػغع نجهـم

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

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

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

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

 خُل لاوعاّ املالُت؛

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



 

 

 ": العىق "
ً
 وناملُا

ً
 .هي لاؾىاّ التي ٌؿدثمغ بها الطىضّو مدلُا

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

ّ  مضًغ ؤنماٛ ملغاْبت الهالْت؛ طاث ّ  ؤنماٛ وؾحر الطىضو  . الطىضو

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

 ما ًإحي:

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

 لضي مضًغ الطىضّو ؤو ؤي جابو له املاغُحنٛ الهامحن الؤن ًٙىن مً ٖباع الخىُُظًحن ز .2

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

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

ُي هنيٌ "الصىذوق":  ضىضّو الىُٓت الْى

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

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

 لالثدت ضىاصًٔ الاؾدثماع. )ومظٖغة مهلىماث الطى
ً
ٓا ( وطلٚ َو  ضّو

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

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

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

ت للطىضّو وجىػَهها  غ الؿـىٍى  .الخٓاٍع

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

ا مضًغ الطىضّو بلى ٗل مؿدثمغ لِؿخسضمها لازحر يي ؾلب  هني الىزُٓت التيح" الاشتران"همىرج  َغ ا للشغوؽ ولاخٙام.  الاشترإًَى ًٓ يي وخضاث الطىضّو َو

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

. يي : هي خطظ مشانت الىحذاث""  ؤضٛى الطىضّو

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

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

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

اع(.  .الازىحن والخمِـمضًىت الٍغ

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



 

 

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

.ألاصل املىكىف" ٗامل وخضاث الطىضّو   :" 

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

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

 ّ  . الىاججت نً بُو ؤي مً ؤضٛى الطىضو

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

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

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

ٔ ْاثمت املطؿلحاث الطاصع -حهني ":مالُت ؤوساق" ؤًا مً آلاحي: لاؾهم وؤصواث الضًً ومظٖغة خٔ الاٖخخاب والشهاصاث  -ة مً َُئت الؿّى املالُتَو

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

 ؾابٓا.مطلحت يي ؤي مما وعص جدضًضٍ 

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

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

ً َظٍ الؿّى مسط لحنظ للمؿدثمٍغ  " .َٓـ املَا

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

ٔ بىاء سجل   .لاوامغؾٍغ

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

هني  ":ُلالػم اجفاكُت"
ُ
  الاجُاُْتح

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

، وجىضح ما نلى ٗل مجهما مً   ؤو مؿاولُاث؛ ماثالتزاالطىضّو

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

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

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

ٗاالث ٌهني الخطيُِ الطاصع نً بخضي ": الاظدثماسملشجبت  ئخماويالا "الخصيُف  الخطيُِ املدلُت/الضولُت، بما َحها نلى ؾبُل املثاٛ ولِـ الحطغ ماشغ و

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

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

 الخطيُِ الاثخماوي. 



 

 

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

 ؛ َُهوخضاث 

 حهني اململ٘ت الهغبُت الؿهىصًت؛"اململىت": 

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

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

 ّ  مٓابل عؾىم مدضصة. الطىضو

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

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

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

  .اصوى بدض ؾىىي  بشٙل وطلٚ, نمله َترة

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

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

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

 .نامؾغح و جٙىن جلٚ الطىاصًٔ مؿغوخت  الْتطاث اله املؿبٓتواللىاثذ  لاهكمت الاؾدثماع

 :آلاجُت الحاالث مً ؤًا حهني"الخغُيراث ألاظاظُت": 

ّ  ؤَضاٍ يي املهم الخًُحر (1  .ؾبُهخه ؤو الطىضو

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

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

ّ  ملضًغ الؿىعي حابالاوس (4 ّ  ٖمضًغ مىطبه مً الطىضو  .للطىضو

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

ش ٌهني ضايي ُْم"ظػش الاشتران":   طي الطلت؛ الاشترإت لاضل لٙل وخضة يي جاٍع

:"  الىكام آلالي لخضاٛو لاؾهم الؿهىصًت.  "جذاٌو

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

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

 .طلٚ

 ": الخػامل"سظم 
ُ
 للخٙلُت الُهلُت؛ح

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

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

غةباالنخماص نلى عئٍت مضًغ الطىضّو وجٓضًٍغ املبيُت نلى لاوغام الاْخطاصًت املدلُت والهاملُت وهخاثج الضعاؾاث املالُت واملهلىماث ا ججاٍ الُغص  ملخَى

 ّ ت املخاخت يي الؿى  الاؾدثماٍع

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

ً
 هكغا

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

اٌ":" اٛ الؿهىصي، ال ٍس  هملت الغؾمُت للممل٘ت الهغبُت الؿهىصًت. ؤي الٍغ

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

 .مُالصًا شهغا12 مً جخٙىن  والتي, الهمىمُت واملحزاهُت

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

.  وشاؽ الطىـضّو

 لىظ ”معؤوٌ املطابلت والالتزام“
ً
ٓا الخمؿحن مً الثدت ابهت و الُٓغة )ؤ( مً املاصة الؿ مؿاوٛ املؿابٓت والالتزام لضي الصخظ املغزظ له الظي ٌهحن َو

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

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

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

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



 

 

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

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

ً
ت بْلُمُا  وخٖغ

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

 .بلخ الخظبظب،

  ًخػمً ”الىهج الخصاغذي“
ً
  بدثا

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

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

لت ّ  لامض ؾٍى  .للطىضو

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

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

 .الاؾتراجُجي

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

 ضىاصًٔ امللُ٘ت الخاضت. ؾِخم اؾدثماع الطىضّو يي نام.بشٙل 

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

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

ت  .للضزل مضعة نٓاٍع

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

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

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

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

 لأَ الؼمني وؤَضاٍ  الاؾدثماع.نىامل مثل جدمل املساؾغ و

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

 . ت لطىضّو الاؾدثماع الخاغو إلصاعة مضًغ الطىضّو  بهؼ الٓغاعاث الاؾدثماٍع

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

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

ل الخجاعة و ضىاصًٔ الخإجحر.  ٖطىاصًٔ جمٍى



 

 

ل الصىادًم الخاصت ل" ل الخجاعة لاصواث ":الخجاسةخمٍى ٗاثواملىخ والؿلو ًمثل جمٍى مو ؤزظ لدؿهُل الخجاعة الضولُت  جاث املالُت التي حؿخسضمها الشغ

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

ٙىن بىلُطت الصحً.  ل الخجاعة َى ج ٍو ت مو مساؾغدُٓٔ نىاالهضٍ مً ضىاصًٔ جمٍى  مضعوؾت. ثض مجٍؼ

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

 .جإجحر نلى املؿخُُضًً

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

 والخهٍغ نلى حجم املساؾغ املؿخٓبلُت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 امللخص الخىفُزي

ُي اظم الصىذوق    ضىضّو الىُٓت الْى

ت جضوي  مذًش الصىذوق   لالؾدثماعشٖغ

 هىع الصىذوق 
ُي مخهضص لاضٛى مُخى   بمىجب الثدت ضىاصًٔ الاؾدثماع ضىضّو اؾدثماع ْو

ً
 ناما

ً
ح مؿغوح ؾغخا

ِ وخضاجه لطالح ضىضّو الىُٓت  )الجهت املؿخُُضة( جْى

ت  ؤمين الحفظ  البالص املالُتشٖغ

ت جضوي  إلاداسي  املذًش   لالؾدثماعشٖغ

اٛ الؿهىصي غملت الصىذوق  اٛ(. الٍغ  )ٍع

 الاظدثماٍستألاَذاف 

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

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

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

ٛ يي ضىاصًٔ الاؾدثما  يي جمُو َئاث لاضى
ً
 و ناملُا

ً
يي عؤؽ املاٛ  همى  جدُٓٔ بهضٍ ع مدلُا

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

ِ ّ  املدضصة الْى  .املؿخُُضة الجهت يي واملخمثلت للطىضو

 للصىذوق  املػُاسي املؤشش 

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

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

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

( ؤشهغ زالزت ؾاًبىع )  ؤؾىاّ الىٓضالىٓض (, %3+ ؾاًبىع )  ث البضًلتالاؾدثماعا، (%4ؤشهغ + َامش 

 (%2+َامش   ؤشهغ  زالزت ؾاًبىع )  ضٕٙى

 مغجُو املساؾغ.  معخىي املخاطشة

اٛ ؾهىصي 1000 ألاولي الاشترانالحذ ألادوى ملبلغ   ٍع

اٛ ؾهىصي 100 الحذ ألادوى ملبلغ الاشتران إلاطافي  ٍع

ٛ  رصاصاؾت ًمً٘ ال الاظترداد ت لاضى َى  املْى

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

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

ً
ُذ مضًىت  نطغا )بخْى

اع(.  ) الازىحن و الخمِـ ( الٍغ

 و ؤًام الهمل يي اململ٘ت.جمُ ًىم الاشتران

 ًىجض ال سظىم الاشتران

ّ  %0.6 ؤحػاب إلاداسة  مً ضايي ُْمت ؤضٛى الطىضو

ٛ  مً مباشغة جضَو الخػاملم ى سظ ّ  ؤضى  .الطىضو



 

 

    

 املصاٍسف ألاخشي 

ت ًلتزم الطىضّو  باملطغوَاث ولاحهاب لازغي املخهلٓت بهملُاث الطىضّو والخضماث إلاصاٍع

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

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

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

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

. غ الؿىىي للطىضّو  الُهلُت يي الخٍٓغ

خ الطشح ألاولي  م20/10/2020 جاٍس

خ إصذاس  ظػش الىحذة في جاٍس

 الششوط وألاحيام
اٛ 10  ؾهىصي ٍع



 

 

 دلُل الصىذوق 

ت جضوي لالؾدثماع  شٖغ

 60677ص.ب. 

اع   11555الٍغ

 ُت الؿهىصًتاململ٘ت الهغب

و إلال٘ترووي  www.jadwa.com :املْى

ت  لالؾدثماع جضوي  شٖغ

 

 الصىذوق  مذًش

 8162 الهىىان: ص.ب.

 12313-3701 الٍغاع

 اململ٘ت الهغبُت الؿهىصًت  

و  www.Albilad-capital.com  :إلال٘ترووي املْى

ت   الحفظ ؤمين البالص املالُتشٖغ

و إلال٘ترووي:  www.nafaqah.sa املْى

ض إلال٘ترووي:             info@nafaqah.comالبًر

 ؤوشؿت الجهت املؿخُُضة: 

ضىضّو الىُٓت ؤخض املشغوناث التي جٓضمها وػاعة الهضٛ الؿهىصًت بهضٍ 

بشبام الحاجاث لاؾاؾُت لألؾغة التي امخىو َحها املىُٔ نً الُٓام 

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

ّ ونضم التزام املىُٔ بضَو الىُٓت الىاجبت.  ى الجهت  ضىضو الىُٓت َو

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

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

 َـ1438طو الٓهضة 15

 املعخفُذة الجهت ّ الىُٓتضىضو  

 الػباؽ -لاًىبي الضًً ضالح ؾٍغٔ

اع  12623 -الٍغ

0118748500 

و الال٘ترووي:   www.kpmg.comاملْى

الُىػان  جي ام بي ٗي

ٗاٍ  وشغ
 الحعاباث مشاحؼ

مُت   حي الىسُل –مضًىت الغاثضة الْغ

اع  88200ص.ب   11662الٍغ

 الهغبُت الؿهىصًت اململ٘ت

 

اٍ الهامت الهُئت  لألْو

 

 املىظمت اثالجه

http://www.jadwa.com/


 

 

 00966118132222 َاجِ:

 00966118132228َاٖـ: 

و ملا  www.awqaf.gov.saي: إلال٘ترووْى

 ٔ  َهض امللٚؾٍغ

 87171ص.ب 

اع   11642الٍغ

1111-245-800 

ؼ   : الاجطاٛمٖغ

00966112053000 

و ملا  www.cma.org.sa :إلال٘تروويْى

ّ  َُئت  املالُت الؿى

 

  



 

 

 الششوط وألاحيام

 

 مػلىماث غامت .1

 اظم مذًش الصىذوق  (ؤ 

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

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

 غىىان مذًش الصىذوق وملٍش الشئِس ي (ب 

ت جضوي   لالؾدثماعشٖغ

 60677ص.ب. 

اع   11555الٍغ

 اململ٘ت الهغبُت الؿهىصًت

 املىكؼ إلالىترووي ملذًش الصىذوق  (ج 

www.jadwa.com 

 اظم ؤمين الحفظ  (د 

ت  البالص املالُت شٖغ

 8162ص.ب. 

اع   12313-3701الٍغ

 اململ٘ت الهغبُت الؿهىصًت

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

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

 املىكؼ إلالىترووي ألمين الحفظ (ٌ 

www.Albilad-capital.com 

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


 

 

 الاظدثماسصىذوق  اظم (و 

ُي   ضىضّو الىُٓت الْى

 لألهظمت الامخثاٌ (ص 

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

ُُت   .الْى

 الخفعير (ح 

ٓغؤ 
ُ
ّ  ًٓىمهلٔ بالطىضّو مو ؤي وزاثٔ ؤزغي جخمٓترهت الشغوؽ ولاخٙام َظٍ ج  .بةنضاصَا مضًغ الطىضو

 غلى َزٍ الششوط وألاحيام املىافلت (ط 

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

خ إلاصذاس والخحذًث (ي   جاٍس

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

 

 طبمالىظام امل .2

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

ْــت َــي اململ٘ــت الهغبُــت الؿــه  .ىصًتواللىاثــذ لازــغي طاث الهال

 

 الاظدثماسؤَذاف صىذوق  .3

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

ا وخماًتها مً الاهضزاع بما ًدٓٔ مبضؤ ال ت للطىضّو واؾدثماَع َى ِ ولاضل مً زالٛ جىمُت لاضٛى املْى هىص بالىُو نلى مطاٍع الْى خٙاَل الاجخماعي َو

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

ً
مباشغة ؤو يي ضىاصًٔ الاؾدثماع مدلُا

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

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

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

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



 

 

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

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

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

 

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

ً
نبر ضىاصًٔ الاؾدثماع املغزطت مدلُا

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

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

 الخىصَؼ الاظتراجُجي هىع الاظدثماس
مً  الحذ ألادوى

 ٌ  إحمالي ألاصى

مً  الحذ ألاكص ى

 ٌ  إحمالي ألاصى

اع الاؾدثمؤؾىاّ الىٓض ضىاصًٔ الىٓض و ضُٓاث ؤؾىاّ يي  الاؾدثماع  

وضىاصًٔ  البىٕى املغزطت مً ماؾؿت الىٓض الهغبي الؿهىصي مو

 ؤؾىاّ الىٓض املغزطت مً َُئت الؿّى املالُت

3% 2% 100% 

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

مً َُئت الؿّى   املغزطت بالطٕٙى  الاؾدثماع  ضىاصًٔ ووخضاث

 الهالْت طاث جىكُمُت املالُت ؤو مً جهاث 
ً
  و مدلُا

ً
املطىُت والًحر  ناملُا

 وضىاصًٔ املاشغاث املخضاولت التي حؿدثمغ يي الطٕٙى .   مطىُت

35% 2% 45% 

بشٙل مباشغ ؤو نبر حهُحن مضعاء مً واملدلُت  الهاملُتوحشمل  لاؾهم

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

  جىكُمُت جهاث
ً
 وناملُا

ً
ّ  لاولُت والاٖخخاباث طاث الهالْت مدلُا  وخٓى

ت ًٙىن  وضىاصًٔ املاشغاث املخضاولت التي حؿدثمغ يي لاؾهم.  لاولٍى

 الاؾدثماع يي لاؾهم املدلُت يي الؿّى الغثِس ي واملىاػي.  

37% 2% 52% 

ل  الاؾدثماعاث البضًلت وجخػمً الاؾدثماع نبر الطىاصًٔ الخاضت لخمٍى

 اعة و ضىاصًٔ الخإجحرالخج
10% 2% 15% 

 ).الخاضت امللُ٘ت ضىاصًٔ
ً
  ؤو مدلُا

ً
 %8 %2 %5 ( صولُا

ذ( املخضاولت تالهٓاٍع الاؾدثماع ضىاصًٔالهٓاعاث و حشمل   ؤو )ٍع

ت الطىاصًٔ   للضزل املضعة الهٓاٍع
ً
 و ناملُا

ً
 مدلُا

10% 2% 15% 



 

 

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

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

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

 (100الىٓض بيؿبت )%

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

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

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

  الاظدثماس جشهض ظُاظاث . ب

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

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

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

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

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

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

حز .2 ل الاؾدثماع نلى التٖر  .لاجل ؾٍى

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

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

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

 

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

ً
 :محلُا

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

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

 ً َُئت الؿّى املالُت.ؤؾىاّ الىٓض املغزطت م

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

 طاث الهالْت جىكُمُت مً جهاث 
ً
  و مدلُا

ً
ؾِخم الخهامل  ٖماطٕٙى . وضىاصًٔ املاشغاث املخضاولت التي حؿدثمغ يي ال  املطىُت والًحر مطىُت ناملُا



 

 

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

 .الخىػَو الاؾتراجُجي

 مً َُئت الؿّى املالُت ؤو مً جهاث  املغزطتماع بشٙل مباشغ ؤو نبر حهُحن مضعاء مً الباؾً ؤو نبر ضىاصًٔ الاؾدث واملدلُت الهاملُت لاؾهم -3

  جىكُمُت
ً
 وناملُا

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

 لاؾهم املدلُت يي الؿّى الغثِس ي واملىاػي.  

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

 ).الخاضت امللُ٘ت ضىاصًٔ -5
ً
  ؤو مدلُا

ً
 (صولُا

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

ً
 ناملُا

 

 الاظدثماس صىذوق مذة   .4

 مدضصة.جٙىن مضة الطىضّو يحر 

 

  الاظدثماسحذود /كُىد .5

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

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

 .  املهاًحر والػىابـ الشغنُت للطىضّو

 ْغا.  عاث مجلـ بصاعة الطىضّو

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

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

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

 لً ٌؿدثمغ الطىضّو ؤضىله يي املشخٓاث املالُت. (ج 

 

 الاظدثماس غلى والحذود اللُىدالعىق املالُت بشإن   َُئت غليها جىافم إغفاءاث

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

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



 

 

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

 .الاؾدثماع

 

 الػملت  .6

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

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

 

 وألاحػاب والػمىالث الخذماث ملابل .7

 ؤصٌى الصىذوق  امللخطػت مًاملذفىغاث  (ؤ 

 :إلاداسة ؤحػاب -1

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

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

 سظىم الحفظ: -2

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

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

 ؤحػاب املحاظب اللاهىوي: -3

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

 :الرقابية الرسوم -4

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

 
ً
 .الهام جهاًت يي جضَو و جغاٖمُا

 :الاشتران سظىم -5

ّ  وخضاث يي اشترإ عؾىم جىجض ال  .الطىضو

 ميافأث مجلغ إداسة الصىذوق: -6



 

 

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

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

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

 اليشش:  سظىم -7

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

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

 ؤحػاب الهُئت الػامت لألوكاف: -8

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

ت الى  حهلُماث نلُه جىظ اٍ الهامت الهُئتُُْت مً الترزُظ للطىاصًٔ الاؾدثماٍع  يي املاصة الثالثت َٓغة )ر(.  لألْو

بت -9  :الظٍش

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

 الخػامل:  سظم -10

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

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

 .بالؿىت الخهامالث وعْم حجم ؤؾاؽ نلى جسخلِ الغؾىم

 املصاٍسف ألاخشي: -11

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

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

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

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

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

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

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

 جؿُم ؤو  اخخُاٛ.  بةَماٛؤي اتهام  بزباث ًخمالُػلى، وؾاملا لم 

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



 

 

 ال جىجض عؾىم اشترإ.

 :الصىذوق  مذًش مهاًبر  خاصت غمىلت ؤي ( ج

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

م و  .8  الدعػيرالخلٍى

 ملا وسد في امللحم سكم )ؤًخم جحذًذ صافي كُمت  (ؤ 
ً
 ؤظاط ما ًإحي: ورلً غلىدًم الاظدثماس ( مً الئحت صىا6صٌى الصىذوق بشيل غام وفلا

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

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

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

م آلاجُت املباصت اجبام ًجب .3 ٛ  لخٍٓى ّ  ؤضى  :الطىضو

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

ّ  طلٚ  .الىكام ؤو الؿى

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

 .املهلٔ الؿهغ نً اهسُػذ

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

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

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

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

ل الخجاعة و ضىاصًٔ الخإجحر و ؾِخم جٍٓىل الخاضت  طىاصًٔالؾِخم الاؾدثماع يي  لالؾدثماعاث البضًلتباليؿبت  .ٌ   ُْمت ضايي آزغمها خؿب خمٍى

 ٛ  وخضة لٙل ميشىع  ؤضى

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

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

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

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

 ّ للطىضو  الٓاهىوي املداؾب

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



 

 

 

ا  (ب  م وجىشاَس  غذد هلاط الخلٍى

م ؾِخم ٛ  جٍٓى ّ  ؤضى   جخجاوػ  ال مضة زالٛ الطىضو
ً
  ًىما

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

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

م  .لاضٛى يي الُىم الالخٔ لُىم الخٍٓى

م ؤو جحذًذ ألاظػاس (ج   إلاحشاءاث الىاحب اجخارَا في حاٌ الخطإ في الخلٍى

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

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

ً
وإلاَطاح نً طلٚ َىعا

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

 الاؾدثماع.

اٍ -3  للماصة ) إلاَطاح للهُئت الهامت لألْو
ً
ٓا ــغ املٓضمــت للهُئــت املؿلىبــت َو ؤزؿــاء  الاؾــدثماع بجمُــوـت ضىاصًــٔ ( مً الثدـ72ؾــِخم إلاَطــاح َــي الخٓاٍع

ــم والدؿــهحر.  الخٍٓى

لت حعاب ظػش الىحذة  (د   وصف طٍش

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

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

 -ّو مؿــخدٓت ويُــغ مضَىنــتومطغوَــاث نلــى الطىــض بمــا َــي طلــٚ ؤي التزامــاث وؤي عؾــىم-بجمالــي ُْمــت ؤضــٛى الطىــضّو بهــض خؿــم بجمالــي الخطــىم 

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

 ( ميان ووكذ وشش ظػش الىحذةٌ

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

) ــو الؿــّى املالُــت الؿــهىصًت )جــضاٛو  .ومْى



 

 

 الخػامالث .9

ُذ مض10ًْبل الؿانت  َــى الاشــترإ ؾلبــاث لخٓضًــم الجهاثــي املىنــض  )بخْى
ً
اع( مً ًىم ضباخا الخهامل )الازىحن والخمِـ(، خُ  ؾِخم جىُُظ ؾلباث ىت الٍغ

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

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

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

 

 الاشتران إحشاءاث ( ؤ

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

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

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

ت الؿــهىصًت وطلــٚ َــي ؤي ًــىم نمــل، ٖمــا ًم٘ــً للمشــتٕر )الىاْــِ( مضًــغ الطىــضّو مــو بًــضام مبالــٌ الاشــترإ َــي خؿــاب الطىــضّو باململ٘ــت الهغبُــ

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

حن )ا ُُت.للمشــٖغ ، بد٘ــم زطىضُــت الطىــضّو وؾبُهخــه الْى  لىاُُْــً( زُــاع اؾــترصاص الىخــضاث مــً الطىــضّو

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

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

 يي ًىم الخهامل الخالي
ً
ًــىم الخهامــل  ،ًطبذ الؿلب هاَظا  َــي 

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

 الالخــٔ لُىم الخهامل الخالي.

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

ابُــت ممازلــت للماؾؿــت زــاعج اململ٘ــت بلــى خُــً ًــىم ال خهامــل، وبغاَــت ؤعباخهــا بلــى بجمالــي املبالـٌـ ؾــٍغ زاغــو لخىكُــم ماؾؿــت الىٓــض ؤو لهُئــت ْع

ــِ. ــت املجمهــت لطالــذ الْى َى  املْى

 :كُىد غلى الخػامل في وحذاث الصىذوق  (ج 

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

ت واملبرعة مو مغاناة مطالح مالٙي الىخضاثٔ بال للمضة الػالخإٖض مً نضم اؾخمغاع ؤي حهلُ -  غوٍع

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

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

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

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

 اد التي ظخؤحلاخخُاس طلباث الاظتردًخم إلاحشاءاث التي بملخظاَا  (ٌ 

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

 )الىاُُْــً(.

ً (و   هلل ملىُت الىحذاث إلى مشترهين آخٍش

حن )الىاُُْــً(، َةهــه ؾــِخهظع نلــى مضًــغ الطىــضّو جلبُــت نلــى ؾبُهــت الطىــضّو املخمثلـ بىاءً  ــت للمشــتٖر ــت ولِؿــذ مملٖى َى ـت َــي ٖــىن الىخــضاث مْى

ــً. حن آزٍغ  ؤي ؾلــب لىٓــل ملُ٘ــت الىخــضاث بلــى مشــتٖر

 اشتران مذًش الصىذوق في وحذاث الصىذوق  (ص 

 ّ.لً ٌشتٕر مضًغ الطىضّو يي وخضاث الطىضو 

خ املحذد واملىاغُذ النهائُت لخلذًم طلباث الاشتران في ؤي ًىم حػامل (ح   الخاٍس

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

ً
ًــم ؾلب الاشترإ م٘خمال ويي ، بشــغؽ جٓض

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

 إحشاءاث جلذًم الطلباث الخاصت باالشتران في الىحذاث (ط 

ُـ   ـو همــىطج الاشــترإًخهُــً نلــى املشــتٕر )الىاْــِ( الغايــب َــي الاشــترإ َــي وخــضاث الطىــضّو حهبئــت وجْى
ً
ُــو َــظٍ الشــغوؽ  بغاَــت بلــى جْى

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

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

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



 

 

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

و ؤو بعؾــالها ــض الؿــَغ ــض الهــاصي ؤو البًر ــٔ البًر اة نــً ؾٍغ  .مــً زــالٛ الٓىــىاث إلال٘تروهُــت املغزــظ بهــا املؿــخَى

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

 اظتردادَا: ـذاث الاشــتران فيهــا ؤو هللهــا ؤو الحــذ ألادهــى لػــذد ؤو كُمــت الىحــذاث الخــي ًجــب غلــى املشــترن بالىحـ (ي 

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

َــي ٖــىن الىخــ بىاءً  ًــغ الطىــضّو جلبُــت ؤي ؾلــب اؾــترصاصنلــى ؾبُهــت الطىــضّو املخمثلــت  ــت، َةهــه ًخهــظع نلــى مض َى مــً  ؤو هٓل وخضاث ضاث مْى

حن  )الىاُُْــً(. املشــتٖر

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

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

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

م )ص/ باإلشاعة ش 1/6/561/17بلى حهمُم َُئت الؿّى املالُت ْع مت مً م، بشإن بنُاء الطىاصًٔ الها01/02/2017َـ املىأَ 4/5/1438( وجاٍع

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

ؿاصؾت جمضًض بنُاء مضًغي الطىاصًٔ الهامت مً الالتزام بمخؿلباث الُٓغة )ص( مً املاصة الؿابهت والثالزحن والُٓغجحن )ٌ(و )و( مً املاصة ال - ؤ

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

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

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

ش   م. 31/12/2020الهامت وطلٚ ختى جاٍع

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

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

ُُت مً  اٍ الهامت الهُئتالْى  .لألْو

 

 ظُاظت الخىصَؼ .10

 ظُاظت جىصَؼ دخل ألاسباح  (ؤ 

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

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



 

 

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

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

 .باململ٘ت الهغبُت الؿهىصًت واللىاثذ طاث الهالْت تالخىكُمُ

خ الخىصَؼ:  (ب   جاٍس

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

 هُفُت دفؼ الخىصَػاث:  (ج 

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

 ّ  .مجلـ بصاعة الطىضو

 

ش ملاليي الىحذاث .11  :سفؼ الخلاٍس

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

 مً 35للجمهــىع زــالٛ )
ً
م )( ًىما  للماصة ْع

ً
غ ووَٓا ْــِ املالــي لألضــل  ( مً الثدت ضىاصًٔ الاؾدثماع.71جهاًت َترة الخٍٓغ ــغ ًبُـًـ املى ٖمــا ًخــم بعؾــاٛ جٍٓغ

ــٍى )لامــىاٛ املشــتٕر بهــا( ، ونــضص الىخــضاث املشــ15املشتٕر زالٛ ) مً  املْى  مً ٗل اشترإ َــي وخــضاث الطىــضّو
ً
تٕر بهــا وضاَــي ُْمــت لاضــٛى ( ًىما

 للىخــضة بجهاًــت َــظٍ الُخــغة )نىــض ًــىم الخهامــل(، 

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

ــغ بل ــضي ؤو إلال٘تروهــي املدُــىف َــي ؾــجالث الهمُــل، ٖمــا ؾــِخم الالخــؼام بــإي مخؿلبــاث هكامُــت ؤزـمٓابل. ؾــِخم بعؾــاٛ الخٍٓغ ـغي جطــضع ــى الهىــىان البًر

 نــً الجهــاث املسخطــت بهــظا الشــإن.

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

 ّ و إلال٘ترووي. الطىضو و إلال٘ترووي ملضًغ الطىضّو واملْى ّ  وؾدخم بجاختها يي املْى  للؿى

 

  سجل ماليي الىحذاث .12

 نلى مل٘ملالٙي الىخضاث يي اململ٘ت؛  بسجل باالخخُافًلتزم مضًغ الطىضّو 
ً
 ْاؾها

ً
هض َظا السجل صلُال وؾــِخم بجاخــت الؿــجل ُت الىخضاث املثبخت َُه. َو

 نىض ؾلبها. ملهاًىــت الجهــاث املسخطــت

 



 

 

 ماليي الىحذاث احخماع .13

 ماليي الىحذاث: احخماعالذغىة إلى  . ؤ

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

لت وإحشاء . ب  اث الذغىة الحخماع ماليي الىحذاث:طٍش

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

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

اٍ  .لألْو

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

.  %25ًملٙىن نلى لاْل   مً ُْمت وخضاث الطىضّو

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

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

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

ُ
ومٙاهه ووْخه وجضٛو لانماٛ امل

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

اٍضىاصًٔ الاؾدثماع  ( مً الثدت70خؿب املاصة )املالُت  الترزُظ للطىاصًٔ  حهلُماث م10ً املاصة خؿب املؿخُُضة والجهت والهُئت الهامت لألْو

ُُت مً  ت الْى اٍ الهامت الهُئتالاؾدثماٍع  .لألْو

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

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

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

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

.
ً
 ْاهىهُا

ً
ً بطُت شخطُت ؤو مً زالٛ ممثلحن، هطابا  الىخضاث، الحاغٍغ

ُل لخمث .7  مالٙي الىخضاث. اجخمامُله يي ًدٔ لٙل مالٚ وخضاث حهُحن ٖو

 



 

 

ذ (ج  ذ وحلىق الخصٍى لت الخصٍى  طٍش

ذ مغة واخضة يي  ذ  نً ٗلمالٙي الىخضاث  اجخماملٙل مالٚ وخضاث الحٔ يي الخطٍى  .الاجخماموخضة ًمل٘ها مالٚ الىخضاث يي ْو

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

 املالُت.

 

 حلىق ماليي الىحذاث .14

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

 ( مً الشغوؽ ولاخٙام.19البىض )

 

 لىحذاثمعؤولُت ماليي ا .15

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

 

 الىحذاث خصائص .16

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

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

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

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

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

 ضىاصًٔ الاؾدثماع و التي جىظ: 

 ألاظاظُتماليي الىحذاث للخغُيراث ومىافلت مىافلت الهُئت  (ؤ 

.ًدطل مضًغ الطىضّو نلى مىآَت مالٙي الىخضاث نلى ؤي حًُحر ؤو حًُحراث ؤؾ  اؾُت مٓترخت نلى َظٍ الشغوؽ ولاخٙام بمىجب ْغاع ناصي للطىضّو

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

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



 

 

ٓطض بـ"الخًُحر  ًُ  ":لاؾاس يأليغاع َظٍ الشغوؽ ولاخٙام، 

 الطىضّو ؤو ؾبُهخه؛  مهم يي ؤَضاٍ ؤي حًُحر  .1

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

؛ .3 ًّحر مً حجم املساؾغ للطىضّو ٌُ   ؤي حًُحر 

؛ ؤوالؿىع الاوسحاب .4  ي ملضًغ الطىضّو مً مىطبه ٖمضًغ للطىضّو

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

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

( ٛ ان الخًُحر. مً( ؤًام 10شغة )ن ْبل (جضاو  ؾٍغ

ٗاَت الخًُحراث  غ جُاضُل  ضعج يي الخٍٓغ
ُ
ان الخًُحر  لاؾاؾُتج ش ؾٍغ  لاؾاس يبهض جاٍع

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

 الشغوؽ ولاخٙام.

 املهمت ماليي الىحذاث غلى الخغُيراث إخطاسو والهُئت الػامت لألوكاف إخطاس الهُئت  (ب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ٛ الؿهىصًت )  .(جضاو

ٗاَت الخًُحراث  غ جُاضُل  ضعج يي الخٍٓغ
ُ
  املهمتج

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

 إلاشػاس واحبتافلت ماليي الىحذاث غلى الخغُيراث إخطاس الهُئت ومى  (ج 

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

ٓطض بـ"الخًُحر  ًُ  .مهموال  بإؾاس ي" ٗل حًُحر لِـ واجب إلازؿاعالشغوؽ ولاخٙام، 



 

 

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

ان الخًُحرمً  ا( ًىًم 21)  .ؾٍغ

ٗاَت الخًُحراث  غ جُاضُل  ضعج يي الخٍٓغ
ُ
  واجبت إلازؿاع ج

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

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

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

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

 إنهاء الصىذوق  .18

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

ً
ًىما

 الطىضّو َُه صون الازالٛ بشغوؽ وؤخٙام الطىضّو امللؼم بجهاء 

  ومظٖغة املهلىماثًجب نلى مضًغ الطىضّو البضء يي بجغاءاث جطُُت الطىضّو َىع اهتهاثه وطلٚ صون إلازالٛ بشغوؽ وؤخٙام الطىضّو  .2

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

ّ  بجهاء حؿخىجب التي الحاالث .4  :الطىضو

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

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

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

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

 :الصىذوق  إلنهاء املخبػت إلاحشاءاث .6

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

ً
ًىما

 الطىضّو صون إلازالٛ بشغوؽ وؤخٙام الطىضّو 

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

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

اٍ متالها الهُئت مىآَت   .لألْو

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

اٍ الهامت الهُئت بشهاع . ب ّ  بةجهاء لألْو  .الطىضو

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 جخػمً مؿاولُاث مضًغ الطىضّو ججاٍ الطىضّو ما ًلي:

  ّ  بصاعة الطىضو

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

 ؾغح الىخضاث؛ 

 ا مً ؤي  اٖخماٛٙام، ومظٖغة املهلىماث، والخإٖض مً غمان صْت َظٍ الشغوؽ ولاخ َظٍ الشغوؽ ولاخٙام ووغىخها وصْتها وزلَى

 .جػلُل

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

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

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

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

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

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

 .املسخطت للجهاث إلاشهاعاث

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

 

 حم مذًش الصىذوق في حػُين مذًش صىذوق مً الباطً (ب 



 

 

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

ً
له يي مماعؾت وشاؽ إلاصاعة. وؾٍى ًٓىم مضًغ  ًٙىن مطغخا

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

/اظدبذاٌ مذًش الصىذوق  (ج   ألاحيام املىظمت لػٌض

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

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

 ؼاولت ؤي مً ؤنماٛ إلاصاعة بمىجب الثدت لاشخاص املغزظ لهم؛بطا ؤلًذ الهُئت الترزُظ ؤو الترازُظ الطاصعة ملضًغ الطىضّو مل -2

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

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

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

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

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

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

 :الخالُــت

1- .  لحماًت الطىضّو
ً
ا  بطا عؤث طلٚ غغوٍع

 يي  -2
ً
ا ٍغ اٍ جَى  جغاٍ الهُئت الهامت لألْو

ً
ت واللىاثذباألهكمت  الالتزامبطا ؤزُٔ مضًغ الطىضّو بزُاْا . الؿاٍع  نلى الطىضّو

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

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

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

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

 

 ؤمين الحفظ .20

 مهام ؤمين الحفظ وواحباجه ومعؤولُاجه (ؤ 

 
ً
 نً خُل وخماًت ؤضٛى الطىضّو  ًٙىن ؤمحن الحُل مؿاوال

ً
، واجساط جمُو لطالح ضىضّو الاؾدثماع نً مالٙي الىخضاث املىجىصة يي اململ٘ت هُابت

 ّ ت املخهلٓت بدُل ؤضٛى الطىضو  .إلاجغاءاث إلاصاٍع

 فشعيحم ؤمين الحفظ في حػُين ؤمين حفظ  (ب 



 

 

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

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

ُُت ال الاؾدثماع ٗاملت نً الامخثاٛ ألخٙام الثدت ضىاصًٔ  اٍنطاصعة وحهلُماث الترزُظ للطىاصًٔ الْى ٙىن ؤمحن الحُل ً الهُئت الهامت لألْو . ٍو

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

خدمل ؤمحن الحُل، مً مىاعصٍ الخاضت، ؤحهاب ؤمحن الحُل   . لُغعياؾىء الخطٍغ املخهمض، ٍو

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

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

/اظدبذاٌ ؤمين الحفظ (ج   ألاحيام املىظمت لػٌض

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

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

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

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

ت، يي  الهُئت ؤن ؤمحن الحُل ؤَمل، ألؾباب   عؤثبطا  .4 ٍغ ا الهُئت جَى  ه الخىُُظًت؛ىكام الؿّى املالُت والثدخل الامخثاٛحهخبَر

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

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

ُُت.للطىاصًٔ   الْى

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

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

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

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

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

مً ؾٍغ الهُئت، ًسػو ؤمحن الحُل املهحن مً ْبل مضًغ الطىضّو للهٛؼ بمىجب بشهاع زؿي مً مضًغ الطىضّو نىضما  الاؾدبضاٛلهٛؼ ؤو باإلغاَت بلى ا

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

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

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

ٛ لؿّى املالُت الؿهىصًت )لملىْو إلال٘ترووي او  اٍ (جضاو  .باإلغاَت الى ازؿاع الهُئت الهامت لألْو



 

 

 املحاظب اللاهىوي .21

 اظم املحاظب اللاهىوي للصىذوق  (ؤ 

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

ً
 مداؾبا

 احباجه ومعؤولُاجهمهام املحاظب اللاهىوي وو  (ب 

 ًسخظ املداؾب الٓاهىوي بما ًلي:

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

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

ً
 للمهاًحر املداؾبُت املٓبىلت نمىما

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

طىضّو مً ؤجل وغو بجغاءاث مالثمت يي قل الكغوٍ، ولِـ بًغع ببضاء عؤي بشإن صعاؾت الػىابـ الضازلُت طاث الطلت بةنضاص الٓىاثم املالُت لل .4

؛  َهالُت الػىابـ الضازلُت للطىضّو

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

 اللاهىوياملحاظب  اظدبذاٌ (ج 

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

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

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

2.  
ً
 ؛بطا لم ٌهض املداؾب الٓاهىوي مؿخٓال

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

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

.  ًدضص مضًغ الطىضّو ؤحهاب املغاجهت املؿخدٓت للمداؾب الٓاهىوي بمىآَت مجلـ بصاعة الطىضّو

 

 ؤصٌى الصىذوق  .22

. (ؤ   ًدخُل ؤمحن الحُل بإضٛى الطىضّو هُابت نً الطىضّو

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

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



 

 

، بال يي الحاالث التي ًٙىن َحها مضًغ الطىضّو ؤو مضًغ الطىضّو  ؤو ؤمحن الحُل مً الباؾً ؤو مٓضم املشىعة ؤو  ؤو ؤمحن الحُل باؾًمً الالطىضّو

  املىػم
ً
  ملُ٘خه، ؤو وطلٚ يي خضوص للىخضاث،  مالٙا

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

 .املهلىماث

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

 

 الىحذاث مالييإكشاس  .23

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  غادة بيذ خالذ الىابل  

                    

  وميافحت غعل ألامىاٌ الالتزامو املطابلت مذًش 

اد العذًش                      ي طاسق بً ٍص

 

 الػظى املىخذب والشئِغ الخىفُزي               



 

 

 

 طىابط الاظدثماس الششغُت - 1امللحم 

 
 طبُػت اليشاط  -الظابط ألاٌو 

ٗاث التي ًٙىن يغغها مباخا مثل بهخاج الؿلو والخضماث الىا ا ًجب ؤن ًٓخطغ الاؾدثماع نلى الشغ َهت يي مجاٛ الؼعانت والطىانت والخجاعة ويحَر

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

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

هت  ألخٙام ٗاث الخإمحن  إلاؾالمُتالشَغ  الخٓلُضًت.وشغ

 الضزان وما يي خ٘مهما  ؤو بهخاج وجىػَو الخمىع    -2

غ ومشخٓاجه  -3  بهخاج وجىػَو لحم الخجًز

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

 ؤصواجه وبهخاجضاالث الٓماع  بصاعة  -5

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

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

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

 جضاٛو الظَب والُػت بالجل  -9

 .ئت الشغنُت نضم جىاػ الاؾدثماع َُهؤي وشاؽ آزغ جٓغع الهُ -10

 
 اللشوض الثاوي:الظابط 

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

 .شهغ ؾابٔ( 36)مخىؾـ 

 

  العُىلت:اظدثماس  الثالث:الظابط 

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

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

 

 املششوع:وعبت الذخل غير  الشابؼ:الظابط 

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

ت   يحر مباخت. ؤزغي مً مطاصع  ؤممً َىاثض عبٍى

 
  الخطهير: الخامغ:الظابط 

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

 

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

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

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

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

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



 

 

 
 الاظدثماس:ؤدواث وطشق  العابؼ:الظابط 

ت  ؤصاة مًء لاؾهم بإي ال ًجىػ بُو وشغا  الخالُت:لاصواث الاؾدثماٍع

 نٓىص املؿخٓبلُاث - ؤ

 نٓىص الخُاعاث - ب

 SWAPنٓىص املىاْلت )ؾىاب(  - ث

 لاؾهم املمخاػة - ر

 (Short Selling)البُو نلى امل٘شٍى  - ج

 

  



 

 

 اشترانهمىرج  - 2امللحم 

 

 

 



 

 

 

 جإهُذ املعدثمش -3امللحم 

 

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

 

 _______________________________________________________________ اظم الػمُل/املعدثمش:

 

 _________________________________الخىكُؼ:

 

خ:  __________________________________ الخاٍس

 

 __________: __________________________________________________________غً الششهت هُابت

 

 ________________________________________________________ املفىض )املفىطين( بالخىكُؼ(:

 

 ________________________________________________________________________ خخم الششهت:

 

 ____________________________________________________________________________ لػىىان:ا

 

ذ إلالىترووي:  ________________________________ البًر

 

 ____________________________________ سكم الجىاٌ:

 

 ___________________________________ سكم الهاجف: 

 

 __________________________________ سكم الفاهغ:

 

ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

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

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


