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 َام شلاسئ

 مذًر) (وابِخاٌ ظذوى) اإلاالُت لألوساق والخىمُت لالكخصاد العلىدًت الششهت جلتزم بمىحبها التي وألاخيام ششوغال َزٍ

 مذًش بحن الاجفاكُت ملحلاتها و ألاخيام و الششوغ َزٍ وحشيل للمشترهحن، الاظدثماس ئداسة خذماث بخلذًم (الصىذوق 

 .واإلاشترن الصىذوق 

 

  ششوغ وألاخيامال َزٍ لذحو 
 
  معدىذا

 
 ئلى الخذماث الصىذوق  مذًش ًلذم ظىفوبمىحبها  ،ألاظاط ًدىم ا  يقانون ملضما

 ترهحن.اإلاش

 

 َى صىذوق اظدثماسي مفخىحو  ،(Elite Flexi Saudi Equities Fund) العلىدًت لألظهم اإلاشن  الىخبت صىذوق 

 ألخيام الةدت صىادًم الاظدثماس
 
ذاس مً كبل مذًش الصىذوق  ،ومإظغ في اإلاملىت اللشبُت العلىدًت، ػبلا ا وفل ٍو

 .الششكُت الاظدثماس ظىابؽل

 

 آساء اكخباس دون  الصىذوق باالظدثماس في  كشاس اجخار كبلششوغ وألاخيام ال َزٍ كشاءة اإلادخملحن حنهر شتاإلا كلى ٍخىحبو 

  كالُت حلخبر الصىذوق  مخاػشة دسحت أن ملشفت كلحهم ًخىحب هما الصىذوق، وخذاث لششاء جىصُت الصىذوق  مذًش

َزٍ  طمً (01)فلشة سكم  الصىذوق  في لالظدثماس الشةِعُت اإلاخاػش فلشة في الصىذوق  مخاػش كً جفصُل ًىحذ)

الاظدثماس في الصىذوق، بما بهم كبل الخاصت الفدىص الالصمت ئحشاء  اإلادخملحن حنهر شتاإلاوكلى حمُم  .(ششوغ وألاخيامال

ىصح اإلاعدثمشون في الصىذوق  واإلاخاػش التي جىؼىي كلحها كملُت الاظدثماس اإلاضاًا الخلشف كلى وافت في رلً  بالشحىق الى . وٍُ

ً اللاهىهُحن و/أو والضواة الظشاةب معدشاسي و معدشاسيهم اإلاهىُحن، ومذًشي الثرواث،  ، ومذًشي البىىن، واإلاعدشاٍس

 والخصشف بها.اإلاداظبحن، ورلً بخصىص ششاء وخذاث في الصىذوق، والاظخدىار كلحها 

 

إهذ ،ششوغ وألاخيام ال َزٍ في الىاسدة اإلاللىماث دكت كً الياملت اإلاعإولُت ٍخدمل مذًش الصىذوق و   كلمه خعب ٍو

، الحذ ئلى اإلامىىت الذساظاث حمُم ئحشاء بلذ واكخلادٍ،  جظمُجها كذم ًإدي أن ًمىً أخشي  وكاتم تأً جىحذ ال أهه اإلاللٌى

 .صحُدت غحر أو مظلله بها واسدة ئفادة تأً حلل ئلىششوغ وألاخيام ال َزٍ في

 
اث كً ىلُتئمع تالعىق اإلاالُت أً َُئت جخدمل الو كلُه   جخللم جأهُذاث أي حلؼي وال ،ششوغ وألاخيامال َزٍ مدخٍى

ششوغ ال َزٍ في وسد كما جيخج خعاسة تأً كً واهذ مهما ىلُتئمع تأً مً صشاخت هفعها وجخلي اهخمالها، أو بذكتها
 .مجها حضء أي كلى الاكخماد كً أووألاخيام 

 
خ  َُئت العىق اإلاالُت كلى ػشح وخـذاث َـزا الصـىذوق  مجلغ  تىافلصذسث م ٌ اإلاىافم 00/2/0341في جاٍس

م61/4/6102
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 دليل الصىذوق 
 

 

 اصم الصىذوق 
 العلىدًت لألظهم اإلاشن  الىخبت صىذوق 

Elite Flexi Saudi Equities Fund 
 

 
 مذًر الصىذوق 

 "(.ظذوى وابِخاٌ)" اإلاالُت لألوساق والخىمُت لإلكخصاد العلىدًت الششهت

 الؼابم الثاوي – البرج الجىىبي

 أظىاق البدش ألاخمش

 8ىابت والب 1بحن البىابت 

 04432ص.ب 

 60334حذة 

 اإلاملىت اللشبُت العلىدًت

 + 322 06 231 2666َاجف: 

 +322 06 231 2633فاهغ: 

www.sedcocapital.com 

 
 

 وعمليدث سجل الصىذوق  تدار والخذمدث لا  أمين الحفظ
 ششهت العلىدي الفشوس ي وابِخاٌ 

اض م 133 الٍش  فهذ اإلالً ػٍش

ض بً مدمذ ألامحر شاسق جلاػم  )الخدلُت شاسق) كبذاللٍض

اض 64363 ب.ص  00362 الٍش

  + 322 00 686 2222 :َاجف

    + 322 00 686 2134 :الفاهغ

http://www.sfc.sa 

 
 مراحع الحضدبدث 

 "هُه بي ئم جي" الفىصان والعذخانششهت 

 66118ص.ب 

 60643حذة 

 .اإلاملىت اللشبُت العلىدًت

 +322 06 268 0202َاجف:

 +322 06 216 1631فاهغ:

www.KPMG.com 

 

http://www.sedcocapital.com/
http://www.sedcocapital.com/
http://www.sfc.sa/
http://www.sfc.sa/
http://www.kpmg.com/
http://www.kpmg.com/


 الضعىدًت لألصهم املرن  الىخبت صىذوق 

  الشروغ ولاكحيد  
 

4 
 

 ملخص الصىذوق 

اٌ العلىدي الصىذوق  عملت  الٍش

 مشجفم اإلاخاػشة املخدػرة درحت

الى الاظدثماس في  الاظدثماس في أظهم الششواث اإلاذسحت في ظىق ألاظهم العلىدي باالطافت تيالرئيض الاصدثمدرإصتراجيجيت 

ً  الؼشوخاث الاولُت في ذ وكمان و البدٍش ومصش  والاسدنالعلىدًت والاماساث وكؼش و اليٍى

لُا)" وجىوغ و اإلاغشب الاظدثماس  طىابؽ، بما ًخفم مم "(دٌو الششق ألاوظؽ وشماٌ أفٍش

  .الششكُت

 ( SPSHDSADالاظالمي ) سمٍض  اإلادلي العلىدي بىسص آهذ ظخاهذسد مإشش الاصترشددي املؤشر

اٌ ظلىدي 61،111 لالشتران لادوى الحذ  ٍس

اٌ ظلىدي 01،111 لاطدفي لالشتران لادوى الحذ  ٍس

اٌ ظلىدي 01،111 لالصترداد لادوى الحذ  ٍس

اٌ ظلىدي 61،111 الحذ لادوى لرصيذ الاصدثمدر املحخفظ به  ٍس

ٌ  أًد   ًىم كملول  الاصترداد و الاشتران ػلبدث كبى

 الخلاملالعاكت الشابلت معاء  بخىكُذ اإلاملىت اللشبُت العلىدًت في ًىم  والاصترداد الاشتران ػلبدثالصخال   مىعذ آخر

ى . الىخذة ظلش صافي جدذًذ فُه ًخم الزي الُىم  الخلى م/الخعدمل أًد  ول ًىم ئزىحن وأسبلاء كلى أن ًيىها ًىمي َو

 كمل

  

م لىلؼت الخالي الثالث الُىم في اللمل اكفاٌ كبل للمشترهين املضتردة الىكحذاث كيمت دفع مىعذ   الاظترداد ظلش حلذًذ فحها جم التي الخلٍى

 وجذفم ملذمأ طافيولي وألا ألا  مت ؤلاشترانُ% مً ك6ما ال ًخجاوص  الاشتران رصى 

ا مً صافي كُمت أصٌى  هااخدعابًخم   %1.16 الصىذوق  إدارة أحعدب  ظىٍى
 
ا  .الصىذوق وجذفم شهٍش

أداء افظل مً اداء اإلاإشش  مذًش الصىذوق  خلم راا %61بيعبت أداء سظىم الصىذوق  ًذفم رصى  لاداء

(SPSHDSAD)  والخالي:وجدعب 

 .(SPSHDSADالفشق بحن أداء الصىذوق و أداء اإلاإشش)% طشب 61

 :بدُث أن

  ألاداءجيىن ميىهت مً أحلاب أظاظُت و فشق الخلذًل في معخىي 

  أو ًؼشح مجها باليعبت   الصىذوق  ئداسة الخلذًل في معخىي ألاداء الى احلاب ًظاف فشق

 (SPSHDSAD)والخىاظب، ورلً بىاء  كلى ملاسهت أداء الصىذوق و اداء اإلاإشش

 ً دم عخ، َواإلاالُت العىت نهاًت فيوجذفم  خم اخدعاب سظىم الاداء بشيل سبم ظىىي

 .كىذ اظترداد كُمت الىخذاثأو  الخالُت اإلاالُت العىت فيمذًش الصىذوق سظىم ألاداء 

  خ اهؼالق الصىذوق الى بشيل سبم ظىىي لعىت اإلاالُت الاولى لسظىم الاداء جدعب خش آمً جاٍس

خ الاهؼالق، شهشا  06جذفم بلذ مشوس ولىً  م 6102دٌعمبر  40 في العىت اإلاالُت اإلاىتهُت مً جاٍس

 للصىذوق. ظىت مالُتول ومً زم جذفم الشظىم بلذ اهتهاء 

 فلشة )ص( مً الخت صىادًم الاظدثماس 43ورلً خعب هص اإلاادة 

ا اخدعابها ًخم% 1.01 رصى  أمين الحفظ والخذمدث لادار ت ٌ  كُمت صافي مً ظىٍى   وجذفم الصىذوق  أصى
 
ا  .شهٍش

 .الاشترانمً  كمل ًىم 41ٌ خال% مً صافي كُمت الىخذاث اإلاعتردة 0.11 املبىر الاصترداد رصى 

 م6102ماًى  66 بذء عمل الصىذوق  جدر خ

اٌ ظلىدي 011 الؼرح بذاًت عىذ الىكحذة صعر  ٍس
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 خعر فدثال

 العلىدًت لألظهم اإلاشن  الىخبت صىذوق  الصىذوق 

Elite Flexi Saudi Equities Fund 

 (وابِخاٌ ظذوى) اإلاالُت لألوساق والخىمُت لالكخصاد العلىدًت الششهت مذًر الصىذوق 

ششهت مداظبحن كاهىهُحن وفم ما كذ ٌلُىه  تًأو أششهت "هُه بي ئم جي" الفىصان والعذخان  الحضدبدث حعمرا

 .آخشئلى مذًش الصىذوق مً وكذ 

خ 6116-84-0َُئت العىق اإلاالُت، بمىحب اللشاس سكم  مجلغ الصادسة كً الةدت ال الئحت لاشخدص املرخص لهم ، وجاٍس

له مً وكذ 68/12/6116َـ )اإلاىافم 60/16/0362 ئلى م(، وفم ما ًخم حلذًله أو ئكادة حشَش

 .آخش

  اإلاملىت في كمل ًىم أي ًى  عمل
 
 العلىدي ألاظهم لعىق  الشظمُت اللمل ألًام ػبلا

 .ئحشاءاث ملشفت اللمُل ( مبذأ0) :في والتي جخمثل، خؼلباث الاظدثماسإلا معخىف معدثمش ول عميلال

اإلاالءمت التي ًجشيها  مً خأهذال( مخؼلباث كملُاث 4). ( مخؼلباث ميافدت غعل ألامىا6ٌ)

 .كبٌى اللمُل همعدثمش مً حاهب مذًش الصىذوق بما في رلً مذًش الصىذوق، 

خ  جدر خ البذء ٌ  في الصىذوق  ءبذجاٍس ششوغ المً َزٍ  4 اإلاادة في هما َى مبحن  الاشتران ػلباث كبى

 .وألاخيام

 وعمليدث تدار والخذمدث لا  أمين الحفظ

 الصىذوق  سجل

ت والخذماث الحفف أمحن خلذًم خذماثل ششهت العلىدي الفشوس ي وابِخاٌ  وكملُاث ؤلاداٍس

 صافي خعابو  بالصىذوق  الخاص الىلذو  ثسجال الب الاخخفاؾالتي حشمل و ، الصىذوق  سجل

ٌ  كُمت وخذماث  الىخذاثب اإلاخلللت والاظترداد ؤلاشتران كملُاث لجمُم والترجِب ألاصى

 .ششوغ وألاخياممً َزٍ ال 02 في اإلاادة ىما َى مبحن اخشً

 والاظترداد ؤلاشتران كملُاث لجمُم والترجِب ،ىخذاث في الصىذوق السجل ماليي الاخخفاؾ ب سجل الصىذوق عمليدث 

 .الىخذاث ماليي خُاصاث بُان وئكذاد بالىخذاث، اإلاخلللت

خ  م6112-603-0الةدت الصادسة كً مجلغ َُئت العىق اإلاالُت بمىحب اللشاس سكم ال الاصدثمدرصىددًم الئحت  بخاٍس

 .آخشئلى و هما ًخم حلذًله مً وكذ أم 63/06/6112اإلاىافم  َـ4/06/0361

 .َُئت العىق اإلاالُت هيئتال

ٌ ألا صافي كُمت   .ششوغ وألاخياممً َزٍ ال 62 في اإلاادة  َى مبحنكُمت أصٌى الصىذوق هما  صى

 لهزٍ  الصىذوق  لبُم وخذاث ماللالؼشح ا الؼرح
 
 .ششوغ وألاخيامالػبلا

خم جىفُز الؼلب في ًىم الخلامل الخالي.م كمل ًخم فُه اظخالم ػلب الاظترداد، ًى  أي صتردادالا ًى    ٍو

ى اللملت الشظمُت  ضعىديالر دٌ ال اٌ اللشبي العلىدي َو  .اللشبُت العلىدًت للمملىتالٍش

 العلىدًت للششهت الششكُت الهُئت مً اإلالخمذة للصىذوق  الششكُت الاظدثماس طىابؽ الاصدثمدر الشرعيت طىابؽ

والتي یخم بىاء كلیھا جدذیذ الششواث  (وابِخاٌ ظذوى) اإلاالُت لألوساق والخىمُت لإلكخصاد

 .جذٌو "أ"الهما َى مدذد في ، اإلاإھلت لالظدثماس فیھا مً كبل الصىذوق 
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 ششوغ وألاخياممً َزٍ ال 60 كلى الىدى اإلابحن في اإلاادة لصىذوق ذًش اإلاهُئت الششكُت ال هيئت الشرعيتال

كلى الىدى اإلابحن في  "(وابِخاٌ ظذوى)" اإلاالُت لألوساق والخىمُت لإلكخصاد العلىدًت الششهت  املراكب الشرعي

 ششوغ وألاخياممً َزٍ ال 60 اإلاادة

كبىله مً حاهب مذًش  كىذ، لخبرٌي زوالالً وخذاث، إلااإلاعاَمت اإلاالُت  ملذاس  همىرج ًبحن والاصترداد الاشتران همىرج

 مً الىاخُت اللاهىهُت، ٍو
 
 ملضما

 
او اظترداد ششاء مىحبه ي معدثمش بمىً أل الصىذوق، كلذا

 .وخذاجه

خم جىفُز الؼلب في ًىم الخلامل الخالي.ًى  أي  شترانالا ًى    م كمل ًخم فُه اظخالم ػلب الاشتران، ٍو

 خصت جمثل أنها كلى وخذة ول وحلامل صىذوق،ال في التي ًمخلىها ماليى الىخذاث حصتلا ىكحذةال

ٌ  في مشاكت  صىذوق ال أصى

 .وخذة أو أهثر كلى عدثمش  أو ٌعخدىرمعدثمش ٌ ول ىكحذاثالمدلً 

ٍم، كلى ى الحاٌ في ًىم الخل يهما ه اخدعابهوفم ما ًخم كُمت ألاصل الصافُت ليل وخذة،  صعر الىكحذة

 .وألاخيامششوغ مً َزٍ ال 63 الىدى اإلابحن في اإلاادة

ى. الىخذة ظلش صافي جدذًذ فُه ًخم الزي الُىم  الخعدمل أًد   ًىمي ًيىها أن كلى وأسبلاء ئزىحن ًىم ول َو

 كمل.

 الاهخخاب فحها ًدمالعلىدي في ظىق الاظهم  اإلاصذس  إلاعاَمي اإلاؼشوخت ؤلاطافُت ألاظهم ولى تلا  كحلىق 

 جملىهم وعب مم ًدىاظب بما

ٌ  اللام لالهخخاب الششواث أظهم ػشح الؼروكحدث الاوليت  مشة ألو

 ألي العىكُت باألوصان الخلُذ أو العىق  بمإشش شجبؽال ًو داسة الاظدثماساث وشؽ ال أظلىب  لادارة املرهت

 مً َزٍ الششوغ وألاخيام 3كلى الىدى اإلابحن في اإلاادة  العىق  كؼاكاث أو ششواث مً

ذ و وكؼش والاماساث العلىدًت دٌو الشرق لاوصؽ وشمدٌ أفر ليد ً و وكمان اليٍى  اإلاغشب و وجىوغ ومصش والاسدن البدٍش

حل وكلىد وساق اإلاالُت كصحرة الا الا ظدثماس في الىداتم والا  الىخُذ صىادًم اظدثماس َذفها الىلذ أصىاق صىددًم

ل  ةدت صىادًم االعدثماسلال  الخجاسة وفلا جمٍى

م اإلادللحن لذي مذًش ٌلخمذ كلى مخغحراث جدلُل  الرأس ي خحليلال الاكخصاد الىلي والجضتي خُث ًلىم فٍش

الصىذوق بدباخث الصىسة الاكخصادًت اللامت وهُف ًمىً أن جىلىغ ظلبا أو ئًجابا كلى 

كؼاكاث مدذدة في العىق أو ششواث مدذدة مما ًيخج كىه اخخُاساث مدذدة لللؼاكاث أو 

امل للششواث ٌلخمذ كلى الخذفلاث الششواث. ومً زم ًلىم مذًش الصىذوق بلمل جدلُل ش

الىلذًت اإلاعخلبلُت لها  واخخباس َزٍ الخىكلاث جدذ ؿشوف اكخصادًت مخخلفت لظمان دكت 

 .الخىكلاث وملشفت وافت الاخخماالث

اث الخلُُم بشيل مبالغ فُه في ألاظىاق  الحدالث الاصخثىدئيت  اليىاسر الؼبُلُت أو الحشوب أو اسجفاق معخٍى
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 لاكحيد الشروغ و

 

 الاصدثمدرصىذوق  صمإ .1

 العلىدًت لألظهم اإلاشن  الىخبتظذوى  صىذوق 
Elite Flexi Saudi Equities Fund. 

 

 املىخب الرئيس ي ملذًر الصىذوق  عىىان .2

 .(وابِخاٌ ظذوى) اإلاالُت لألوساق والخىمُت لإلكخصاد العلىدًت الششهت

 الثاوي الؼابم – الجىىبي البرج

 ألاخمش البدش أظىاق

 8 والبىابت 1 البىابت بحن

 04432 ب.ص

 60334 حذة

 العلىدًت اللشبُت اإلاملىت

  +322 06 231 2666: َاجف

 +322 06 231 2633: فاهغ

www.sedcocapital.com 

 ءجدر خ البذ .3

ٌ الصىذوق في  ًبذأ خ مً ألاولي الؼشح فترة في  الاشتران ػلباث كبى خ وختى م8/6/6102 جاٍس م. 63/6/6102 جاٍس

بذأ خ في الصىذوق  حشغُل ٍو  م66/6/6102 جاٍس

 

 ىظمتاملالهيئت  .4

 سكم جشخُص بمىحب ألهـمتها وخاطم اإلاالُت العىق  َُئت كبل مًله   مشخصشخص  َى  الصىذوق  مذًش ئن

خ 41-00061  والترجِب، اإلاشىسة، وجلذًم ؤلاداسة، خذماث لخلذًم( م03/3/6113 اإلاىافم) َـ64/13/0341 بخاٍس

 .اإلاالُت ألاوساق في بالخغؼُت والخلهذ أصُل، بصفت والخلامل والحفف،

 

 لهد و آخر جحذًث لصىذوق ل كحيد لا شروغ و ال إصذاردر خ ج .5

خ  في للصىذوق  خيامألا ششوغ و الصذسث  خ في لها جدذًث أخش جم وكذ .م4/6102/ 61جاٍس  .م4/6102/ 61 جاٍس

 

 دثشتراوالا  .6

اٌ  61،111 َىالحذ ألادوى لالشتران ألاولي  اٌ  01،111اث ؤلاطافُت َى الشتراول الحذ ألادوى، و ظلىديٍس ٍس

اٌ ظلىدي. 61،111 ال ًلل سصُذ مالً الىخذاث اإلادخفف به في الصىذوق كًأكلى  ،ظلىدي  ٍس
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فُدم إلاذًش الصىذوق جصفُت خعاب  ،كذم الاخخفاؾ بالحذ ألادوى للشصُذ اظترداد اللمُل الى أدي وفي خاٌ

 .واظترداد وامل وخذاجه مالً الىخذاث

 

 عملت الصىذوق  .7

اٌ هي الصىذوق  كملت اٌ غحر آخشي  بلملت الىخذاث كُمت ظذاد خاٌ وفي. العلىدي الٍش  ظِخم العلىدي الٍش

ل اٌ ئلىمبالغ ؤلاشتراواث اإلاعخلمت  جدٍى  اإلاملىت في لمخاإلاع البىً لذي العاةذ الصشف ظلش خعب العلىدي الٍش

خدمل ،اإلالني الخلامل ًىم في العلىدًت اللشبُت  .الصشف ظلش في فشوكاث أي وامل اإلاعإولُت كً اإلاعدثمش  ٍو

 

 الاصدثمدرصىذوق  فاهذأ .8

ى ،(Elite Flexi Saudi Equities Fund) العلىدًت لألظهم اإلاشن  الىخبت صىذوق   يهذف مفخىح اظدثماسي  صىذوق  َو

ل اإلاذي كلى اإلااٌ سأط همى ئلى  العلىدًت اإلاالُت العىق  في اإلاذسحت الششواث أظهم في ؤلاظدثماس خالٌ مً الؼٍى

ذ وكؼش والاماساث العلىدًت في الاولُت الؼشوخاث في الاظدثماس الى االطافتب ً وكمان واليٍى  والاسدن والبدٍش

ٌ )" واإلاغشب وجىوغ ومصش لُا وشماٌ ألاوظؽ الششق  دو  اإلالخمذة الششكُت ؤلاظدثماس طىابؽ مم ًخفم بما ،"(أفٍش

 (.وابِخاٌ ظذوى) اإلاالُت لألوساق والخىمُت لإلكخصاد العلىدًت للششهت الششكُت الهُئت مً

 

جىص   أو كؼاق أي كلى خاص بشيل الترهحز دون  العلىدًت، اإلاالُت العىق  كؼاكاث حمُم في الاظدثماس للصىذوق  ٍو

 باألسصذة الاخخفاؾ ًخم وكذ. الصىذوق  في الىلذًت وألاسباح الشأظمالُت ألاسباح اظدثماس ئكادة ًخم وظىف. صىاكت

ا ظُلاد أو الىلذًت، اٌ ألاحل كصحرة مشابدت صفلاث في اظدثماَس جدذ  العلىدًت البىىن ممالعلىدي  بالٍش

  .اششاف مإظعت الىلذ اللشبي العلىدي

 

 ًأي مإشش اظترشادي ولىً ظُيىن 
 
 الاظالمي اإلادلي العلىدي بىسص آهذ ظخاهذسد مإششلً ًيىن الصىذوق مشجبؼا

(S&P SAUDI ARABIA DOMESTIC SHARIAH  سمٍضو SPSHDSAD)  ،إلالاسهت أداء الصىذوق فلؽ 
 
مىًملُاسا  ٍو

 ٌ اسة اإلاىكم  خالٌ مً الاظترشادي اإلاإشش مللىماث كلى الحصى  .us.spindices.comٍص

 

 تيالاصدثمدر الرئيض صتراجيجيتا .9

 :هاظتراجُجُاث الاظدثماس الشةِعت الخالُت لخدلُم أھذاف الصىذوق  ىًدبن

 الششكُت، ؤلاظدثماس طىابؽاإلاخىافلت مم ت العلىدً اإلاالُتعىق الالاظدثماس في أظھم الششواث اإلاذسحت في  (أ )

ت لهزٍ ألاظهم. هما اإلالخمذة مً الهُئت الششكُت،  أن الصىذوق ًخمخم باإلاشوهت الظدثماس وخلىق ألاولٍى

لُاأظىاق ألاظهم لفي الؼشوخاث ألاولُت باهخخاباث أصىله في   .ذٌو الششق ألاوظؽ وشماٌ أفٍش

جدىىق اظدثماساث مدفـت الصىذوق مً خُث كذد الششواث اإلاعدثمش فحها، وجىىق اللؼاكاث، وسظملت  (ب )

ظىاء  واهذ أظهم مذسحت في العىق اإلاالُت العلىدًت أو اهخخاباث في أظىاق  جلً الششواث في العىق 

لُا، ورلً بغشض جللُص مخاػش العىق اليامىت في جلً ألاظهم ل ذٌو الششق ألاوظؽ وشماٌ أفٍش

 اإلادفـت.
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جىص للصىذوق الاظدثماس في   ألخيام مخىافلت ن كاما و جيى اإلاؼشوخت ػشخا  صىادًم أظىاق الىلذٍو

لت  صفلاث اإلاشابدت فيأو  ُتاإلاال عىق ال َُئت كبل مً واإلاشخصت العلىدًت اللشبُت اإلاملىت في الشَش

اٌ  ال اهه بدُث.  جدذ اششاف مإظعت الىلذ اللشبي العلىدي العلىدًت البىىن مم العلىدي بالٍش

 الصىذوق  إلاصىلحت واخذ صذسم ألي صذسةاإلا اإلاالُت ألاوساق مً% 01 مً اهثر ماسثدظالا  وعبت جخجاوص 

 .العلىدي العىق  غحر مالي ظىق  أي فيأو  الثاهىي  العىق  في الششواث اظهم في الاظدثماس ًخم ولً .اللام

 اي أو العلىدي العىق  في الاولُت الاهخخاباث في الاشتران للصىذوق  فُمىً الاولُت لالهخدباث باليعبت أما

لُا وشماٌ ألاوظؽ الششق  مىؼلت في ظىق   .ظابلا الاظىاق َزٍ حلٍشف جم هما افٍش

 
 :الجدول التالي مـا فـيكوستكون حدود االستثمار حسـب نـوع االسـتثمار 

الحد األدنى من أصول  نوع االستثمار
 الصندوق

الحد االعلى من أصول 
 الصندوق

 % 011 % 1 العلىدًت اإلاالُت العىق  في مذسحت أظهم

ت  % 011 % 1 خلىق ألاولٍى

ٌ  ألاظهم أظىاق في اهخخاباث  وشماٌ ألاوظؽ الششق  لذو

لُا  أفٍش

1 % 011 % 

اٌ اإلاشابدت صفلاث في أو الىلذ أظىاق صىادًم  بالٍش

مإظعت التي جدذ اششاف  العلىدًت البىىن ممالعلىدي 

 الىلذ اللشبي العلىدي 

1 % 011 % 

 *% 21 % 1 هلذًــت  ظــُىلت

 في الحاالث الاظخثىاةُت*

 

لت التي ٌعخخذمها ؤلاداسة اإلاشهت  (ج ) لت جدبم  يو ه، ئداسة اإلادفـتفي الصىذوق  مذًش هي الؼٍش أظلىب وشؽ ػٍش

خلُذ باألوصان العىكُت ألي مً ششواث أو كؼاكاث ًال ًشجبؽ بمإشش العىق أو  ، أيالداسة الاظدثماساث

م ئداسة ألاصٌى وئهما ًلىم  العىق. ورلً  الششكُت ؤلاظدثماس طىابؽاإلاخىافلت مم فشص مبذتي لألظهم بفٍش

لخمذ أًظا كلى  كىامل سةِعُت تبىاء كلى زالز وهي الشبدُت واللُمت العىكُت والخزبزب في العىق، َو

فاث م اإلادللحن لذي مذًش الصىذوق. وأخحرا به ًلىم  ، والزيالخدلُل الشأس ي، هما َى مىضح في الخلٍش فٍش

ت باخخُاس ألاظهم وأوصانها اليعبُت في اإلادفـت الاظدثماٍس ت ًلىم مذًش الصىذوق ببىاء اإلادفـت الاظدثماٍس

اث مخخلفت لخدذًذ هلاغ الذخٌى والخشوج في ألاظهم اإلاخخاسة واطلا في  َى مم حلٍشع جىكلاتهم لعِىاٍس

 كحن الاكخباس اإلاخاػش اإلاخخلفت.

وفُما ًخللم بخدلُل الخلُُم لالهخخاباث ألاولُت فعدخم وفلا لىفغ مبادب الخدلُل ألاظاظُت، ومً َزا 

ب ألاولي ارا اؿهشث الذساظت الخلُُمُت كاةذ مخىكم لالظهم بلذ اإلاىؼلم جخم مشاسهت الصىذوق في الاهخخا

 .الؼشح في العىق الثاهىي 

ا. خُث مً طمً اظلىب و  ؤلاداسة اإلاشهت هي الذوسة الضمىُت اللصحرة التي جؼبم فحها الخدلُالث ألاهف رهَش

باإلطافت ئلى وصنها في أن مذًش اإلادفـت ًشاحم بشيل أظبىعي حمُم ألاظهم في اإلادفـت ووطم ششواتها 

  .اإلادفـت
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 ًمىً اظدثماس الفاةع الىلذي في صفلاث ولىً ظابلاسة الصىذوق في أوساق مالُت غحر اإلازوى  ٌعدثمش لً 

اٌ مشابدت خم جدذ اششاف مإظعت الىلذ اللشبي العلىدي  العلىدًت البىىن مم العلىدي بالٍش ٍو

م خعب سبدُت و مذة الصفلت  لت ألخيام ىافلتخاإلا أظىاق الىلذ صىادًم أواخخُاَس  اإلاملىت في الشَش

جذاس مً كبل مذًش الصىذوق أو أي شخص  التي ُتاإلاال عىق ال َُئت كبل مً واإلاشخصت العلىدًت اللشبُت

يىن اخخُاس ھزٍ الصىادًم مً كبل َُئت العىق اإلااٌ مشخص له بذون الخلُذ بخصيُف ملحن واهما ، ٍو

 .اإلاخاػش بما ًدىاظب مم مصلحت ماليي الىخذاث بمشاكاةالشبدُت و  طًخم الاخخُاس كلى اظا

ت (د )  مً الةدت صىادًم الاظدثماس. 43في اإلاادة  الىاسدة ظىف ًؼبم الصىذوق اللُىد الاظدثماٍس

الث ل ًمىًال  (ٌ )  .و كشوضألصىذوق الحصٌى كلى أي جمٍى

 ؤلاظدثماس طىابؽافلت مم اإلاخى  ٌشتري و ًبُم الصىذوق اظدثماساجه في ظىق ألاظهم العلىدًت ظىف (و )

لُاالى حاهب ششاء و بُم الاهخخاباث ألاولُت في أظىاق ألاظهم ل الششكُت . ذٌو الششق ألاوظؽ وشماٌ أفٍش

اٌ العلىدي مم مشابدت ًمىً اظدثماس الفاةع الىلذي في صفلاثهما  جدذ  العلىدًت البىىن بالٍش

م كً الىلذ صىادًم أظىاق أو اششاف مإظعت الىلذ اللشبي العلىدي  اظىاق صىادًم في الاهخخاب ػٍش

لت ألخيام اإلاخىافلت اإلاؼشوخت ػشخا كاما و الىلذ  كبل مً واإلاشخصت العلىدًت اللشبُت اإلاملىت في الشَش

 .ُتاإلاال عىق ال َُئت

 كلى، صىادًم أظىاق الىلذما كذي  اظدثماس اصٌى الصىذوق في وخذاث صىادًم اظدثماس اخشي  ًمىًال  (ص )

 .الهُئت كبل مً ومشخصت كاما ػشخا مؼشوخت جيىن  أن

 . لً حعدثمش أصٌى الصىذوق في مشخلاث أوساق مالُت (ح )

 

 الصدثمدر في الصىذوق ل الرئيضيت خدػر امل .11

ِغ َىان ول. ٌعتهذفها التي اإلاالُت ألاوساق في باالظدثماس جخللم مشجفلت مخاػش كلى الصىذوق  في الاظدثماس ًىؼىي 

جب. الصىذوق  في الاظدثماس أَذاف خدلُمب حلهذ أو طمان أي م الجذوي مً  معدثمش ول كلى ٍو كىذ جلٍى

 .بلحن الاكخباس فُما ًلياللىامل اإلاشجبؼت باإلاخاػش واإلاىضحت  مشاكاةالاظدثماس، 

 

 تُالشةِع اإلاخاػش جىضح ولىجها ،الصىذوق في  ظدثماساثال با اإلاشجبؼت اإلاخاػش حمُم الخالُت اإلاخاػش شملوال ح

خفي  الصىذوق  إلاذًش اإلالشوفت  .وألاخيام الششوغئكذاد  جاٍس

 

ً ألاخز بلحن الاكخباس اإلاخاػش و  (أ )  الخالُت: ٍخلحن كلى اإلاعدثمٍش

ت جإدي ئلى جزبزب كُمت الا  ًخلشض الصىذوق لخللباث :ألاظهم أظىاقمخاػش  (0 ظدثماساث ظلٍش

الخغُحراث في الـشوف اإلاذاسة في الصىذوق اطافت الى أهه جخأزش اظدثماساث الصىذوق ببلع 

ظدثماساث اإلاذاسة في الصىذوق وكلى كخصادًت أو العُاظُت مما كذ ًإزش ظلبا كلى كُمت الا الا

 .كىاةذَا

 

 ما وفم مدذود الصىذوق  فُه ٌعدثمش الزي الىؼاق الششكُت:اإلاشجبؼت بالظىابؽ خاػش اإلا (6

 بالعىق  ملاسهت الىؼاق رلً احعاق مً ًدذ كذ مما ؛للصىذوق  الششكُت الظىابؽ به حعمذ
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كلى كذد مدذود مً الششواث اإلاخىافلت  صىذوق الاظدثماساث  جشهحز مما ظُإدي ئلى . كام بشيل

لت ؤلاظالمُت  فلؽ و الخخلص مً اظهم الششواث التي جخشج كً هؼاق الظىابؽ مم الشَش

ت ؿشوف في الششكُت  أداء كلى ظلبي بشيل ًىلىغ مما ،مىخفع بعلش أو مالةمت غحر اظدثماٍس

 .وكُمت وخذاجه الصىذوق 

 

صذس: (4
ُ
 في لخغحراث هدُجت للمصذس اإلاالُت ألاوطاق في حرُالخغ مخاػش وهي اإلاخاػش اإلاشجبؼت باإلا

 كاهىهُت إلحشاءاث اإلاصذس حلشض اإلاخاػش َزٍ وحشمل. خذماجه أو مىخجاجه كلى الؼلب أو ؤلاداسة

 أداءكلى  ظلباوبالخالي الخأزحر  ،أظهمه كُمت اهخفاض ئلى ًإدي مما ،ًشجىبها كذ خالفاثم بعبب

 .وكُمت وخذاجه الصىذوق 

 

مخاػش الخغُحر في ألاوطاق العُاظُت العاةذة في الذٌو التي يهذف  هي اإلاخاػش العُاظُت: (3

ظلبا إزش والتي جاإلاالُت أو مخاػش الخغُحر في الذٌو اإلاجاوسة لها،  اظىكهأالصىذوق لإلظدثماس في 

 .وكُمت وخذاجهكلى أداء الصىذوق 

 

 الىلذي الفاةع ٌعدثمش ان للصىذوق  ًمىً :الاةخماوي الخصيُف اهخفاض و خاػش الاةخماهُتاإلا (6

. اخشي  اػشاف مم جخمكذ  والتي الششكُت الظىابؽ مم مخىافلت مشابدت صىادًم أو صفلاث في

 كذم كً جيخج الاةخمان مخاػش فان ، لخلً الاػشافالاةخماوي  الخصيُف عوفي خاٌ اهخف

  التزاماجه بذفم الصىذوق  مله ًخلامل الزي آلاخش الؼشف التزام
 
  أو ولُا

 
خ في حضةُا  جاٍس

  ًإزش مما. الاظخدلاق
 
 .وخذاجه وكُمت الصىذوق  أداء كلىظلبا

 

 بشيل جخأزش الششواث وأظهماإلاالُت  ألاوساقفي أن كُمت  اإلاخاػش  جخمثل َزٍ مخاػش ظلش الفاةذة: (2

 الذٌو التي يهذف الصىذوق لإلظدثماس في أظىكه اإلاالُت في الفاةذة أظلاس خغُحر في بعبب ال ظلبي

  ًإزش مما
 
 .وخذاجه وكُمت الصىذوق  أداء كلىظلبا

 

ظترداد الا كذ ًخلشض الصىذوق إلاخاػش كذم اللذسة كلى جىفُز كملُاث  :الصىذوق  ظُىلتمخاػش  (1

ت هدُجت هلص العُىلت الىاحم كً ئهخفاض أحجام الخلامل في  أو خعاسة فشصت اظدثماٍس

" والزي كذ ًإزش كلى كذسة الصىذوق لدعُِل أصىلت إلاىاحهت  العىق اإلاالُت العلىدًت "جذاٌو

ت، والتي كذ جإزش ظلبا كلى ظلش الىخذةٌ الفشص الا الظخغال ظترداد أو الا ػلباث   .  .ظدثماٍس

 

 ٌعخؼُم ال وبالخالي .ظابم أداء سجل الصىذوق  لذي ًىحذ ال :الحذًث الدشغُلي سجلمخاػش ال (8

 .فُه باالظدثماس كشاساَم اجخار كبل للصىذوق  العابم ألاداء كلى الاػالق اإلادخملىن  اإلاعدثمشون

 

ً ؤلاداسةشاسهت في كذم اإلا (3  ئداسةإلاشاسهت في في اصالخُت  أو خم  أي: لً ًيىن للمعدثمٍش

ٌُ  فيالخأزحر  أو الصىذوق،  مذًش الصىذوق  ئلىلهذ أي مً كشاساث الاظدثماس التي ًخخزَا. وظىف 
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ً  مىذ ًجملً وخذاث في الصىذوق ال بالخالي فان و  ،ؤلاداسةبجمُم معئىلُاث  الحم في اإلاعدثمٍش

 .ورلً كذ الًدىاظب مم أَذاف اإلاعدثمش هكلى اظدثماساجالعُؼشة 

 

م يأظاس لصىذوق، بشيل اح اهجٌلخمذ  :اإلاىؿفحن هباس  الاكخماد كلى (01 . وئن ئداسجه، كلى هجاح فٍش

م أكظاءفلذان خذماث أي مً  أو ظخلالت باال رلً  وانالصىذوق، بىحه كام )ظىاء  فٍش

ا ب مىؿفحن  أو  ،(غحَر ٍشجأزحرا ، ًإزش ئطافُحنالعجض كً حزب وجذٍس الصىذوق  أكماٌ ا فيحَى

 .معخلبالهجاخه و 

 

مً الفلشة )أ( مً  في خاٌ وافلذ َُئت العىق اإلاالُت كلى ػلب ؤلاظخثىاء اللُىد كلى اإلاعدثمش: (00

ً أهثر مً  مً الةدت صىادًم ؤلاظدثماس 61اإلاادة % مً 01ظخيىن وعبت جملً بلع اإلاعدثمٍش

ً ظخإزش كلى أل شتران أو اظترداد اخشهت أي وبالخالي فان  صافي كُمت الصىذوق  والةً اإلاعدثمٍش

ً للصىذوق  ً آلاخٍش  .وعبت حلشض اإلاعدثمٍش

 

 الؼشوخاث خالٌ مً ػشخها ػشخا كاما ًخم اللامت الششواث: أظهم الاولُت مخاػش الؼشوخاث (06

 ألاظهم مدذودًت مخاػش ألاولُت الؼشوخاث في الاظدثماس جظمً  وكذ .ألاولي العىق  في ألاولُت

 بالششهت اإلاعدثمش ملشفت أن هما.  اللامت ألاولُت الؼشوخاث فترة فحها خالٌ لالهخخاب اإلاخاخت

خ لها ًيىن  كذ أو وافُت غحر كذ جيىن  لألظهم اإلاصذسة  الششواث أن هما مدذود، أداء جاٍس

 في جيىن  كذ الششواث وبلع حذًذة، اكخصادًت للؼاكاث كذ جيخمي اإلاالُت لألوساق اإلاصذسة

ش مشخلت ذ مما اللصحر اإلاذي كلى جدلم دخال حشغُلُا وال الخؼٍى  في الاهخخاب مخاػش مً ًٍض

 .الصىذوق  وخذاث ماليي وكلى وأداةه الصىذوق  اظدثماساث ظلبا كلى ًإزش مما أظهمها،

 

ئن مذًش الصىذوق ال ٌعخؼُم طمان : ألاولُت الؼشوخاث في الصىادًم مشاسهت كملُت جىكف (04

ألاولُت. ما كذ ًإزش رلً ظلبا كلى أداء الصىذوق وظلش  الؼشوخاثت في هجللي الذكىة للمشاس 

 .الىخذة

 

03)  ٌ اث اإلاشخصت وصىادًم الاظدثماس ومً الشش خُث أهه ًخم دكىة كذد : الخخصُص وعبت جظاؤ

اث وللملُت بىاء سجل ألاوامش فاهه مً اإلامىً جظاٌؤ وعبت الخخصُص بعبب اصدًاد كذد الشش 

 .، ما ًإزش ظلبا كلى أداء الصىذوق وظلش الىخذةخخابهفي الا اٍوالصىادًم اإلاشتر 

 

 كشاس واظخلاللُت مىطىكُت فحها جخأزش التي ألاوطاق في اإلاخاػش َزٍ جيشأ: باإلاصالح جظاسب مخاػش (06

ت أو مادًت شخصُت بمصلحت الصىذوق  مذًش  وشىء خالت في أو الصىذوق، خعاب كلى تهمه ملىٍى

ت وصىادًم الصىذوق  بحن اإلاصالح في جظاسب ت مدافف أو أخشي  اظدثماٍس  كبل مً مذاٍس اظدثماٍس

 كلى ظلبا ًإزش مما اظدثماساجه، اخخُاس في الصىذوق  مذًش كشاساث كلى ًإزش والزي الصىذوق  مذًش

 .الصىذوق  وخذاث ماليي وكلى وأداةه الصىذوق  اظدثماساث
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 ئصذاس وششة في صحُدت غحر بُاهاث وحىد بامياهُت ؤلافصاح مخاػش جخللم: ؤلافصاح مخاػش (02

ت بُاهاث ئغفاٌ أو ألاولُت الؼشوخاث ٍش  الذوسي ئفصاخاَا في اإلاذسحت الششواث كُام أو فحها حَى

ت بُاهاث باغفاٌ ٍش  بشيل الصىذوق  مذًش الكخماد وبالىـش . صحُدت غحر بُاهاث جلذًم أو حَى

شي   اظدثماسي  كشاس اجخار مخاػش فان كجها ًفصح التي اإلاللىماث كلى الاظدثماس كشاس اجخار في حَى

ت بُاهاث ئغفاٌ خالت في كاةما اخخماال جـل ظلُم غحر ٍش  في صحُدت غحر بُاهاث وحىد أو حَى

 وخذاث ماليي وكلى وأداةه الصىذوق  اظدثماساث كلى ظلبا ًإزش مما الششواث، ئصذاس وششاث

 . الصىذوق 

 

كذ ًدذر جباػإ في كملُت ػشح الاصذاساث ألاولُت هدُجت : ألاولُت ؤلاصذاسث كملُت جباػإ مخاػش (01

للـشوف الاكخصادًت اليلُت لعىق الاصذاساث ألاولُت ما ًإزش كلى جدلُم الصىذوق ألَذافه 

ت، وبالخالي   .ا كلى أداء الصىذوق ًىلىغ ظلبالاظدثماٍس

 

بلع ششواث  هي اإلاخاػش الىاججت كً جشهض اظدثماساث الصىذوق في: الاظدثماساث جشهض مخاػش (08

وطاق ألا لخللباث الحادة هدُجت الخغحر في وكؼاكاث العىق والزي ًجلل أداء الصىذوق كشطت ل

 .كلى أداء الصىذوق الخاصت في الششواث واللؼاكاث التي ٌعدثمش بها الصىذوق والتي جإزش ظلبا 

 

فف أصٌى لخمذ مذًش الصىذوق كلى اظخخذام الخلىُت في ئداسة الصىذوق وخٌ: الخلىُت اإلاخاػش (03

اللمالء، ئال أن أهـمت اإلاللىماث لذًه كذ جخلشض للملُاث اختراق أو فحروظاث أو حلؼل حضتي 

أو آلي كلى الشغم مً الاخخُاػاث ألامىُت اإلاشذدة اإلاخبلت لذًه، ما ًإزش رلً ظلبا كلى أداء 

 .الصىذوق وظلش الىخذة

 

أَم ألادواث التي ًبني مذًش الصىذوق مً : اإلاعاَمت للششواث اإلاعخلبلُت اإلاالُت الىخاةج جىكم (61

ت كلحها هي جىكم الىخاةج اإلاالُت اإلاعخلبلُت للشش  اث، ئال أن َزٍ الخىكلاث وكشاساجه الاظدثماٍس

 .لخؼأ، ما كذ ًإزش ظلبا كلى اداء الصىذوق وظلش الىخذةلكشطت 

 

 الاكخصادًت اللؼاكاث وافت أداء كلى الؼبُلُت اليىاسر: الؼبُلُت جإزش اليىاسر مخاػش (60

ت  مثل الصىذوق  مذًش ئسادة كً خاسج الصىذوق  أداء كلى ظلبي جأزحر لها ًيىن  والتي والاظدثماٍس

 ٌ ت والخللباث والبراهحن الضالص ا، الشذًذة الجٍى  الصىذوق  اظدثماساث كلى ظلبا ًإزش كذ مما وغحَر

 .الصىذوق  وخذاث ماليي وكلى

 

ت (66 ت بعبب : خلىق مخاػش الاظدثماس في خلىق ألاولٍى ت اإلاخذاولت ملشطت لخللباث ظلٍش ألاولٍى

ؿشوف العىق بشيل كام أو الششواث راث اللالكت مما كذ ًيىن له جأزحر كُمت اظدثماساث 

 .وأداء الصىذوق 
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 الاظدثماس الصىذوق  ٌعتهذف التي ألاخشي  الصىادًم جخلشض: مخاػش الاظدثماس في صىادًم أخشي  (64

 الششوغ َزٍ مً" الصىذوق  في لالظدثماس الشةِعت اإلاخاػش" فلشة في الىاسدة اإلاخاػش هفغ ئلى فحها

 . الصىذوق  وخذاث ماليي وكلى وأداةه الصىذوق  اظدثماساث كلى ظلبا ًإزش مما وألاخيام

 

دواث دًً غحر أل  في خالت كذم جىفش جصيُف اةخماوي: مخاػش الاظدثماس في أدواث غحر مصىفت (63

ظُلىم مذًش الصىذوق بذساظت وجدلُل وجلُُم  ،الصىذوق الاظدثماس فحها يرغبمصىفت اةخماهُا 

جلً الصيىن بما حشمله مً جدلُل اةخماوي للمصذس ولإلصذاس ري اللالكت كبل اجخار اللشاس 

 .الاظدثماسي ورلً ٌلخبر حضء مً اإلاخاػش التي كذ ًخأزش بها أداء الصىذوق 

 

 .فُه الاظدثماس كلى جترجب كذ مالُت خعاةش أًت معئىلُت الصىذوق  وخذاث ماليى ًخدمل (ب )

 

  الصىذوق  في الاظدثماس ٌلذ ال (ج )
 
 لصىذوق  جابم أو اإلاالُت ألاوساق ًبُم أو ٌعىق  مدلي بىً أي لذي ئًذاكا

 .الاظدثماس

 

 ف ر دواملصالرصى   .11

 الاشتران  ى رص (أ )

خم، ألاولي وؤلاطافي الاشتران كُمت مًبدذ أكلى  %6.11  ا ملذاٍسسظممالً الىخذاث  ذفمً  اظدثماس ٍو

 .شظىمكُمت جلً ال اكخؼاق بلذ الصىذوق  في اإلابلغ صافي

 

 الصىذوق  إدارة أحعدب (ب )

 وحعخلؼم ،ظىىي  أظاط كلى كمل ًىم ولفي  هاخدعباًخم  صافي كُمت أصٌى الصىذوق  مً% 1.16

 مُالدي شهش ول نهاًت في الصىذوق  مذًشئلى  وجذفم

 

 لاداء رصى  (ج )

أداء افظل مً اداء اإلاإشش  خلم مذًش الصىذوق  ارا %61بيعبت أداء سظىم الصىذوق  ًذفم

(SPSHDSAD:وجدعب والخالي ) 

 (. SPSHDSAD% طشب الفشق بحن أداء الصىذوق و أداء اإلاإشش)61

 بدُث أن:

 جيىن ميىهت مً أحلاب أظاظُت و فشق الخلذًل في معخىي ألاداء 

  أو ًؼشح مجها باليعبت والخىاظب،  الصىذوق  ئداسة أحلابًظاف فشق الخلذًل في معخىي ألاداء الى

 (SPSHDSADورلً بىاء  كلى ملاسهت أداء الصىذوق و اداء اإلاإشش)
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  دم مذًش الصىذوق عخ، َواإلاالُت العىت نهاًت فيوجذفم  ًخم اخدعاب سظىم الاداء بشيل سبم ظىىي

 .كىذ اظترداد كُمت الىخذاثأو  الخالُت اإلاالُت العىت فيسظىم ألاداء 

  خ اهؼالق الصىذوق الى بشيل سبم ظىىي لعىت اإلاالُت الاولى لسظىم الاداء جدعب خش العىت آمً جاٍس

خ الاهؼالق، شهشا  06جذفم بلذ مشوس ولىً  م 6102دٌعمبر  40 في اإلاالُت اإلاىتهُت ومً زم جذفم مً جاٍس

 للصىذوق. ظىت مالُتول الشظىم بلذ اهتهاء 

 )ص( مً الخت صىادًم الاظدثماسفلشة  43ورلً خعب هص اإلاادة 

 

 تدار والخذمدث لا رصى  أمين الحفظ  (د )

ا %1.01 حعاوي ت والتي داٍسؤلا والخذماث  ذفم سظىم أمحن الحففج ٌ  كُمت صافي مً ظىٍى ، الصىذوق  أصى

اٌ 611،111 دوى ٌعاوي أبدذ و  ا ظلىدي ٍس وججذس ؤلاشاسة ئلى أن الصىذوق ظِخدمل سظىم اطافُت  .ظىٍى

ت ملابل  والخذماث الحفف ألمحن أحلاب فخذ خعاباث في أظىاق و  جيالُف أمىاء الحفف مً الباػًؤلاداٍس

 .أخشي جخفاوث كُمها خعب العىق ووكذ فخذ الحعاب

 

 لاخري  الصىذوق  مصروفدث (ه )

  الصىذوق  ددعبً
 
 هحشغُل كلى واإلاترجبت الصىذوق  كً هُابت ئهفاكها ًخم التي اإلاصشوفاث حمُمًىمُا

 :حشملو  جه،ئداس و 

 

اٌ 611،111 حعاوي والتي سظىم كملُاث سجل الصىذوق  -   ظلىدي ٍس
 
ا  و  ظىٍى

 
جدعب ًىمُا

ا وجذفم  .شهٍش

ذ ال بما الصىذوق  ئداسة جلغاإلاعخللحن إلا ألاكظاء ميافأة - اٌ 61،111 غمبل كً ًٍض  ظلىدي ٍس

 
 
ا   ظىٍى

 
  وجذفموجدعب ًىمُا

 
ا  .ظىٍى

اٌ ظلىدي 41،111 وحعاوي  مشاحم الحعاباثأحلاب  -   ٍس
 
ا   وجدعب ظىٍى

 
  وجذفم ًىمُا

 
ا  .ظىٍى

وحعاوي  الششكُت تو اإلاشاحل تالششكُالهُئت  أكظاء ميافأةجخظمً و لشكابت الششكُت أحلاب ا  -

اٌ ظلىدي 61،111   ٍس
 
ا   وجدعب ظىٍى

 
  سبم وجذفم ًىمُا

 
ا  .ظىٍى

اٌ ظلىدي  1،611 وحعاوي  الشكابُت الشظىم -   وجدعبٍس
 
  وجذفم ًىمُا

 
ا  . ظىٍى

ٌ  مىكم كلى الصىذوق  بُاهاث وشش سظىم - اٌ ظلىدي  6،111 وحعاوي  جذاو   وجدعبٍس
 
 ًىمُا

ٌ  ئحمالي مً مالُت ظىت ول نهاًت في خصمها ٍخمو   .الصىذوق  أصى

 

اٌ 461،111 كً خشي ألا  وفاثش اإلاص احمالي ًخجاوص  ولً ا ظلىدي ٍس خم. ظىٍى  اإلاصاٍسف حمُم خعاب ٍو

ٌ  مً وخصمها فلؽ الفللُت م ًىم ول في وىخذاث جخصُصها بلذ الصىذوق  أصى  .جلٍى

 

 ٌ  (.اإلاالي ؤلافصاح ملخص) 42 ادةاإلا مشاحلت ًشجى واإلاصشوفاث، بالشظىم اإلاخلللت الخفاصُل كلى للحصى
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 الخعدمل  مصدر ف .12

 مً وجذفم ،العىق  في العاةذة لألظلاس وفلا اإلاالُت ألاوساق في (الىظاػت) الخلامل جيالُفوافت الصىذوق ًخدمل 

خم أصىله، ش في مالُت ظىت ول نهاًت في اإلاالي اإلالخص  في كُمتها ئحمالي كً ؤلافصاح ٍو ت الىصف الخلاٍس  و  ظىٍى

ت شالعىٍى  .اإلاذكلت الخلاٍس

 

 :وحعيين مصف خصفيتال .13

مً  66للمادة  وفلا ورلً ،مىاظب جذبحر أي اجخار أو ،مصف أو ،بذًل مذًش حلُحن صالخُت اإلاالُت العىق  لهُئت

 .الاظدثماس صىادًم الةدت

 

 صىذوق المجلط إدارة  .14

 ئداسة مجلغ ألكظاء تُالزاج العحر ملخص یلي ُماوف. أكظاءخمعت  مجلغ ئداسة الصىذوق مً يىن ًخ (أ )

 :الصىذوق 

 

 الصىذوق( ئداسة مجلغ سةِغ و باهاحه )كظى معخلل ظلُمان كبذالشؤوف/ الذهخىس  (0

، خصل كلى دسحت غحر مذسحت خالُا همعدشاس معخلل للذة ششواث كبذالشؤوف الذهخىس  ٌلمل

كمل هأظخار معاكذ في و م، 0380كخصاد مً حاملت والُفىسهُا ظاهخا باسبشا كام الذهخىساٍ في الا

حاملت اإلالً ظلىد، هما كمل معدشاسا في ول مً وصاسة اإلاالُت ومإظعت الىلذ اللشبي 

وؿاةفا كلُا في بىً ظاب وبىً الخلُج  وحعلمكمل أًظا في الصىاكت اإلاصشفُت  العلىدي.

 .ھلي الخجاسي الذولي والبىً ألا 

 

 (غحر معخلل كظى ) خعً الجابشي  (6

 لألوساق والخىمُت لالكخصاد العلىدًت لششهتل َى الشةِغ الخىفُزي الجابشي  خعً الاظخار

ى ،6101 لاممىز ال (وابِخاٌ ظذوى) اإلاالُت ذ خبرة لًًم َو  اإلاصشفي اللؼاق في ظىت 46 كً جٍض

ٌ  مىؼلت في ت مىاصبمً خالٌ  الخلُجي الخلاون  مجلغ دو  مجها هبري، بىىن لذي كلُا ئداٍس

ا كمل هما. اإلاالُت ظامبا ومجمىكت الخجاسي  ألاَلي البىً  خُث وابِخاٌ ألاَلي ششهت لذي أًظ 

ت، اإلاصشفُت مجمىكت وسةِغ اإلاىخذب، واللظى ئداسة، مجلغ كظى مىاصب جىلى  الاظدثماٍس

 .مشترن اظدثماس صىذوق  61 ئداسة مجلغ وسةِغ

 العلىدًت، اللشبُت اإلاملىت فشق للشؤظاء اللاإلاُت للمىـمت الجذًذ الشةِغ َى الجابشي  ألاظخار

خىلى .Gulf SOL ٌ الخأظِعُت اللجىت وكظى ا ٍو  ُ ت خال  في جىفُزًت ولجان ئداسة مجالغ كظٍى

ى. العلىدًت اللشبُت اإلاملىت في مذسحت غحرال الششواث مً كذد  دسحت كلى خاصل َو

ىُت الجاملت مً الهىذظت في البيالىسٍىط  الخىفُزًت ؤلاداسة في اإلااحعخحر ودسحت بحروث في ألامٍش

 .وىلىمبُا حاملت مً

 الششهتب اللاإلاُت الاظدثماس صىاًم ئداسة ومجالغ الاظدثماس لجىت الجابشي  ألاظخار ًشأط

 .(وابِخاٌ ظذوى) اإلاالُت لألوساق والخىمُت لالكخصاد العلىدًت
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  (غحر معخلل كظى ) حمُل خعىبت (4

 ظذوى) اإلاالُت لألوساق والخىمُت لالكخصاد العلىدًت الششهتب خعىبت حمُل ألاظخار الخدم

ش ئداسة مذًش بىؿُفت 6103 اللام في (وابِخاٌ  كبل ٌلمل ووان. اللمالء وكالكاث ألاكماٌ جؼٍى

ؼاوي العلىدي البىً لذي ظىت 64 إلاذة رلً حن كلى مخخلفت مىاصب شغل خُث البًر  اإلاعخٍى

ى. 6103 اللام ختى 0330 اللام مً الفترة مذي كلى والذولي اإلادلي  شهاداث كلى خاصل َو

 .اظدثماس ومعدشاس زشواث ئداسة ومعإوٌ شخص ي مالي جخؼُؽ هخبحر اكخماد

 جشكُخه جمذ زم البىً، فشوق شبىت في همىؿف باللمل اإلاهىُت خُاجه خعىبت حمُل ألاظخار بذأ

 الفشوق، شبىت) مخخلفت ومىاصب مهام كبر لُخذسج اللالُت، وكذساجه ومهاساجه اإلاخمحز ألداةه

 شغله مىصب آخش ووان(. الخاصت اإلاصشفُت والخذماث اللملُاث، للششواث، اإلاصشفُت الخذماث

ؼاوي العلىدي البىً لذي  مذًش  البًر
 
م الذولُت اإلالاًحر إلداسة ا  الشةِس ي باإلاشهض الخاصت واإلاشاَس

 حمُل ألاظخار. الخاسج في ألاخشي  الهامت ألادواس ببلع الىكذ هفغ في كُامه حاهب ئلى للبىً

ت ألاسصاد في كالي دبلىم كلى خاصل خعىبت ض اإلالً حاملت مً الجٍى   .بجذة كبذاللٍض

 

 (غحر معخلل )كظى  ظامش أبى كىش  (3

 في (وابِخاٌ ظذوى) اإلاالُت لألوساق والخىمُت لالكخصاد العلىدًت الششهتب ظامش ألاظخار الخدم

 البروج بششهت لللملُاث الخىفُزي الشةِغ مىصب في ظىىاث 3 أمط ى أن بلذ 6100 اللام

ى. أبىؿبي في اإلاالُت لألوساق ملً كاهىوي مداظب شهادة كلى خاصل َو ذ خبرة ٍو  ظىت 02 كً جٍض

ت مىاصب في  والبىىن اإلاالُت اإلاإظعاث مً كذد لذي كمله خالٌ مً وجىفُزًت وظؼى ئداٍس

ت ىسن وبىً س ي، اٌ أٌ ماهجمىذ ظبُذ الًذ ششهت ومجها اللاإلاُت الاظدثماٍس . بشمىدا في هٍُى

ى بملاػلت بشون حاملت مً اإلاداظبت في البيالىسٍىط دسحت كلى خاصل  .الىىذًت أوهخاٍس

ش ولجىت الاظدثماس لجىت في كظى مىصب ظامش ألاظخار ًخىلى  اإلاخاػش ولجىت اإلاىخجاث جؼٍى

 .(وابِخاٌ ظذوى) اإلاالُت لألوساق والخىمُت لالكخصاد العلىدًت الششهتب والالتزام واإلاؼابلت

 

  (كظى معخلل) لىجاوي خعحن  ػاسق  (6

كبل  شغلو  ،اإلاخدذون  مشىسة جمىكتوالشةِغ الخىفُزي إلاإظغ اإلاَى  لىجاوي  ػاسق  ألاظخار

ت  لً كذة مىاصبر بما وابِخاٌ  ألاَلي والىػني  اللشبي البىً البىً ألاَلي الخجاسي و فياداٍس

الصىادًم  غ، باالطافت الى جىلُه مىصب سةِغ مجلفحها سةِغ جىفُزي ميلف لألَلي وابِخاٌ

ئداسة  في اإلااحعخحر دسحت كلى ػاسق  ألاظخار خصل. وابِخاٌ في ألاَلي الاظدثماس لجىتوكظى 

م ألاكماٌ  م.6114 كامفي اإلاملىت اإلاخدذة هشاهفُلذ  حاملت مً بترهحز كلى الاظتراجُجُاث والدعٍى

 

 ىلُاثئاإلاع (ب )

خ مىافلت مجلغ َُئت العىق اإلاالُت كلى  ت اإلاجلغ مً جاٍس  ػشح وخذاث َزا الصىذوق جبذأ مذة كظٍى

، وفلا لالةدت صىذوق الىلُاث مجلغ ئداسة ئحشمل مع . ووجمخذ إلاذة زالر ظىىاث كابلت للخجذًذ

 ما ًلي:صىادًم الاظدثماس، 
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ش واللشاساث الللىد حمُم كلى اإلاىافلت (0 ت والخلاٍس ٍش  .فحها ػشفا الصىذوق  ًيىن  التي الجَى

 وفلا الصىذوق  مذًش كىه ًفصح مصالح جظاسب أي كلىواإلاصادكت كىذ اللضوم  ؤلاششاف (6

 .الاظدثماس صىادًم لالةدت

ا نحمشج الاحخماق (4 ٌ ئمع مم ألاكل كلى ظىٍى  لذي والالتزام اإلاؼابلت لجىتأو  والالتزام اإلاؼابلت ى

ٌ ئومع ،الصىذوق  مذًش ل ألامىاٌ غعل كً الخبلُغ ى اب وجمٍى  التزام مً للخأهذ لذًه، ؤلاَس

 .اإلاخبلت وألاهـمت اللىاةذ بجمُم الصىذوق  مذًش

 صىادًم الةدت مً 66 اإلاادة بمىحب حلُِىه خاٌ في اإلاصفي ًشفلها التي خىصُتال ئكشاس (3

 .الاظدثماس

 معدىذ أي أو الاظدثماس صىادًم بالةدت الصىذوق  وأخيام ششوغ والتزام اهخماٌ مً الخأهذ (6

 .للصىذوق  وئداسجه الصىذوق  مذًش أو بالصىذوق  جخللم ئفصاخاث ًخظمً آخش

 ألخيام وفلا الىخذاث ماليي مصلحت ًدلم بما ىلُاجهئبمع الصىذوق  مذًش قيام مً الخأهذ (2

 .أخيامهو  الصىذوق  ششوغو  الاظدثماس  صىادًم الةدت

 .فُه الىخذاث وماليي الاظدثماس صىذوق  وإلاصلحت بأماهت اللمل (1

 .الصىذوق  مذًش كبل مً جششُده بلذ اللاهىوي اإلاداظب حلُحن كلى اإلاىافلت (8

 

اث (ج )  :خشي أ اظدثماس صىادًم في كظٍى

ت مجالغ  العابلىن  ألاكظاء ٌشغلال  م ىضح اإلا ئال  خشي أ ٍتاظدثماس  صىادًم في ئداسةكظٍى في أظماَؤ

 الجذٌو الخالي:

 خشي ألا  ٍتظدثماس الا  صىادًمال داسةؤلا  مجلغكظى 

 األوروبية سھمباأل للمتاجرة ھلياأل صندوق باهاحه ظلُمان كبذالشؤوف/ الذهخىس 
 الخليجية سھمباأل للمتاجرة ھلياأل صندوق
 السعودية سھمباأل للمتاجرة ھلياأل صندوق
 العالمية سھمباأل للمتاجرة ھلياأل صندوق
 المتوسطة السعودية الشركات ألسھم ھلياأل صندوق
 األمريكية سھمباأل للمتاجرة ھلياأل صندوق
 الناشئة سواقاأل بأسھم للمتاجرة ھلياأل صندوق
 الباسيفيكية اآلسيوية سھمباأل للمتاجرة ھلياأل صندوق
 العالمي للعقار ھلياأل صندوق
 الصحية الرعاية بأسھم للمتاجرة ھلياأل صندوق
 الطبيعية للموارد العالمي ھلياأل صندوق
 الصاعدة الشركات بأسھم للمتاجرة ھلياأل صندوق
 والدخل للنمو الخليجي ھلياأل صندوق
 والدخل للنمو العالمي ھلياأل صندوق
 السعودية سھمألل المرن ھلياأل صندوق
 السكني للتطوير سدكو ھلياأل صندوق
 وليةللطروحات األ ھلياألصندوق 
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 مذًر الصىذوق  .15

 وابِخاٌ"(. ظذوى)" اإلاالُت لألوساق والخىمُت لإلكخصاد العلىدًت الششهت :الاظم (أ )

 الثاوي الؼابم – الجىىبي البرج ان:ى اللى

 ألاخمش البدش أظىاق

 8 والبىابت 1 البىابت بحن

 04432 ب.ص

 60334 حذة

 العلىدًت اللشبُت اإلاملىت

  +322 06 231 2666: َاجف

 +322 06 231 2633: فاهغ

.comsedcocapitalwww.  

 

 الىكذ في مصالح جظاسب أي وحىد بلذم ًلش الصىذوق  مذًش فان وألاخيام، الششوغ َزٍ ئكذاد ختى (ب )

 وظىف.  الصىذوق  مذًش أو الصىذوق  مذًش ئداسة مجلغ أكظاء ومصالح الصىذوق  مصالح بحن الحالي

 ًدخمل له أو ئداسجه مجلغ ألكظاء مهمت أخشي  مصلحت أو كمل أي كً باإلفصاح الصىذوق  مذًش ًلىم

 .الصىذوق  مصالح مم حلاسطها

 

 وال الصىذوق  مصالح مم حلاسطها ًدخمل به خاصت مصلحت أو كمل ًىحذ ال بأهه الصىذوق  مذًش ًلش (ج )

ح شجَّ ت كً ألاوشؼت ًيشأ أن ًُ شي  جظاسب أي الصىذوق  بمذًش الصلت راث ألاخشي  اإلاصالح أو الخجاٍس  حَى

  الخأزحر شأهه مً للمصالح
 
 .الصىذوق  ججاٍ واحباجه أداء كلى ظلبا

 

ت والخذماث الحفف أمحنخذماث الصىذوق  مذًش فّىض (د )  ششهت الصىذوق  سجل وكملُاث ؤلاداٍس

 .العلىدي الفشوس ي وابِخاٌ

 

 بمىحب مشخص)ظذوى وابِخاٌ(  اإلاالُت لألوساق والخىمُت لإلكخصاد العلىدًت الششهتَى مذًش الصىذوق  (ٌ )

خ اإلاالُت العىق  َُئت مجلغ كً  الصادس 00061-41 سكم ترخُصلهم بال الاشخاص الةدت  بخاٍس

 والخلامل والحفف، والترجِب، واإلاشىسة، ؤلاداسة، خذماث لخلذًم( م03/3/6113 اإلاىافم) َـ64/13/0341

 .اإلاالُت ألاوساق في بالخغؼُت والخلهذ أصُل، بصفت

 

 وعمليدث سجل الصىذوق  تدار والخذمدث لا أمين الحفظ   .16

 سجل وكملُاث تداٍسوالخذماث ؤلا محن الحفف أ لللُام بمهام العلىدي الفشوس ي وابِخاٌ ششهت حلُحن جم

 :مهكىىانو  الصىذوق 

 

http://www.sedcocapital.com/
http://www.sedcocapital.com/
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م 133 الٍشاض  فهذ اإلالً ػٍش

ض  بً مدمذ ألامحر شاسق جلاػم  .()شاسق الخدلُت كبذاللٍض

اض 64363 ب.ص  00362 الٍش

 +  322 00 686 2222 :َاجف

  +   322 00 686 2134 :الفاهغ

 www.sfc.sa :لىترووياإلاىكم ؤلا

 

 :الخاليوحشمل جلً اإلاهام 

الادواث اإلاالُت باالطافت الى الاوساق اإلاالُت والاظدثماساث و بسجل الاخخفاؾومً اَم مهامه : أمحن الحفف (أ )

 الىلذ الخاص بالصىذوق.

ت:  (ب ) ٌ ألا  كُمت خعاب صافيومً اَم مهامه والخذماث ؤلاداٍس والىخذاث واكذاد  صىذوق كلى معخىي ال صى

 والاخخفاؾ بدعاباث الصىذوق.

 والترجِب الصىذوق، في الىخذاث ماليي بسجل الاخخفاؾومً اَم مهامه وكملُاث سجل الصىذوق:  (ج )

 الىخذاث ماليي خُاصاث بُان وئكذاد بالىخذاث، اإلاخلللت والاظترداد ؤلاشتران كملُاث لجمُم

 

 الحضدبدث حعمرا .17

 :ملحعاباث الصىذوق، و كىىانه حمهمشا "هُه بي ئم جي" الفىصان والعذخان حلُحن جم

 60643حذة  ،66118ص.ب 

 +322 06 268 0202 َاجف:

 +322 06 216 1631 فاهغ:

  http://www.KPMG.com :لىترووياإلاىكم ؤلا

 

 الضىى ت املراحعت املدليت اللىائم .18

ت اإلاالُت اللىاةمظىف ًلىم مذًش الصىذوق باكذاد   حعاباثال حمبىاظؼت مشا مشاحلتهاللصىذوق، وظِخم  العىٍى

 للملاًحر اإلاداظبُت الصادسة كً الهُئت العلىدًت للمداظبحن اللاهىهُحن الصىذوق 
 
ظِخم . و (”SOCPA“)، ػبلا

الحالُحن واإلادخملحن مً خالٌ مىكم مذًش الصىذوق ؤلالىترووي  اليي الىخذاثإلا اإلاشاحلت اإلاالُتاللىاةم  جىفحر

(www.sedcocapital.com ) ٌمُا ًىما 31خال مالُت مُالدًت. وظخيىن نهاًت اٌو ظىت مالُت  مً نهاًت ول ظىت جلٍى

 م.6102دٌعمبر  40مُالدًت في 

 

ذ دون خم ِ، ظخؼُا ي الىخذاثماليوبىاء كلى ػلب  ت اإلاشاحلت كبر البًر جضوٍذَم بيسخ مً اللىاةم اإلاالُت العىٍى

 ملابل.

 

 

http://www.sfc.sa/
http://www.kpmg.com/
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 خصدئص الىكحذاث  .19

 وعبُت كُمت راث كُاظُتمشاكت  خصت وخذة ول وجمثل. والحلىق  واإلاحزاث اللُمت هفغ لها الىخذاث حمُم

ت ٌ  اظدثماساث في مدعاٍو  .الصىذوق  وأصى

 

 أخري  معلىمدث .21

 اعخبدراث الظرائب  (أ )

ً اإلادخملحن  بت كىذ  ػلبًجب كلى ماليي الىخذاث واإلاعدثمٍش  الحصٌى كلىاإلاشىسة اإلاهىُت بشأن الظٍش

 وخذاث الصىذوق أو غحر رلً. ملىُت أو هلل أو جخلص مًأو امخالن 

 

 الصىذوق  معلىمدث صر ت (ب )

ت دسحاث بأكص ى فُه اإلاشاسهحن واظدثماساث الصىذوق  أكماٌ جذاس  ًيبغي وال ألاوكاث، حمُم في العٍش

 سجالث كلى( اإلاالُت العىق  ھُئت) للصىذوق  الخىـُمُت العلؼت اػالق مً ًدذ بأهه رلً جفعحر

 .الىـامي ؤلاششاف ألغشاض الصىذوق 

 

 الىكحذاث مدلً وفدة (ج )

، أو وفاجه خاٌ في جللاتي بشيل جيخھي لً َزٍ وألاخيام الششوغ كلى اإلاعدثمش مىافلت ئن  خُث عجٍض

 وأمىاةه الصخصُحن وإلامثلُه وصِخه إلاىفزي و جشهخه وإلاذًشي  لىسزخه ملضمت وألاخيام الششوغ ھزٍ جيىن 

ت، شخصُت اإلاعدثمش وان ارا أما. فشدا اإلاعدثمش وان خاٌ في وخلفاةه  لً ؤلاجفاكُت ھزٍ فان ئكخباٍس

ً ألي مماظبم ش يء خذور خاٌ في جيخھي  في الحم الصىذوق  إلاذًش فان وكلُه. فُھا معاھم أو شٍش

 أو مدىمت كً صادس ألمش الصىذوق  مذًش حعلم لححن وألاخيام الششوغ بھزٍ جخللم ملامالث أي حللُم

 في بالخصشف لھم العماح كبل رهشھم ظبم مً صالخُت إلزباث له اليافُت البُاهاث مً رلً أوغحر ووالت

 .اإلالامالث جلً

 

 ػلب اصخثىدء في جملً الىكحذاث (د )

 جملً وخذاث مالً ألي ًجىص  الاظدثماس، صىادًم الةدت مً( 61) اإلاادة مً( أ) الفلشة مً اظخثىاء  

ٌ  كُمت صافي مً%( 01) وعبخه ما جخجاوص  وخذاث ٌ  الصىذوق  مذًش كام وكذ. الصىذوق  أصى  بالحصى

 صىادًم الةدت مً( 61) اإلاادة مً( أ) باللفشة الالتزام مً الصىذوق  ئكفاء كلى الهُئت مىافلت كلى

 الاظدثماس

 

 صىددًم الاصدثمدر املؼدبلت للشريعت لاصالميت .21

 والتي جخظمً: ظُلىم مذًش الصىذوق بمهام الشكابت الششكُت كلى اظدثماساث الصىذوق  (أ )

 م اإلاشاحلت الذوسٍت الششكُت بالظىابؽ الصىذوق  ئلتزام جدلُم  .كً ػٍش

 الصىذوق  بملامالث اإلاخلللت والللىد الاجفاكُاث مشاحلت. 
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 مم مؼابلتها مذي في والىـش الششكُت الىاخُت مً أوشؼخه ومشاحلت الصىذوق  كملُاث مخابلت 

 . الششكُت الهُئت وجىححهاث الششكُت الظىابؽ

 مدخملت ششكُت مخالفاث أي وحىد خاٌ في الششكُت للهُئت الشفم. 

 الششكُت الهُئت كبل مً اواكخمادَ تالالصم الخؼهحر مبالغ ومخابلت ئكذاد. 

 مجاٌ الاظدثماس. طمً الششكُت باألظهم اإلادفـت مذًش جضوٍذ 

 

 بظىابؽ الصىذوق  اوشؼت ئلتزام كلى ؤلاششاف مهام لذي مذًش الصىذوق  الششكُت الهُئت ظدخىلىو 

 مً الحالُت الششكُت الهُئت وجخيىن . الصلت راث الششكُت ألاظدشاساث وجلذًم الششكُت الاظدثماس

م:  ألاكظاء الخالُت أظماَؤ

 

ض سةِعا –اللشي  كلىبً  مدمذ /الذهخىس  الشُخ .0 ، أظخار الاكخصاد ؤلاظالمي في حاملت اإلالً كبذاللٍض

دمل دسحت الذهخىساٍ في الاكخصادفي اللالم ومً أشهش كلماء الاكخصاد ؤلاظالمي ،بجذة ظابلا  ، ٍو

 .مً حاملت والُفىسهُا

 

 اإلاشهضي  للبىً الاظدشاسي  الششعي اإلاجلغ سةاظتخالُا ٍخىلى و ، اكظى  – بىشمدمذ داود  الذهخىس / .6

ُئت اإلاالحزي  ا في اإلاالُت ألاوساق َو ُئاث مالحًز ل . البىان في اإلاالُت الخذماث َو خصل كلى أٌو مَإ

ذ وكذ خصل بلذ رلً كلى دسحت الذهخىساٍ مً حاملت ظاهذ 0388كلمي في كام  م مً حاملت اليٍى

 الجاملت سةِغ هاةب مىصب العابم فيمدمذ  الذهخىس  شغلم. و 0334آهذسوص في اإلاملىت اإلاخدذة كام 

ا اللاإلاُت ؤلاظالمُت خمخم. بمالحًز ت ٍو  اإلاالُت. للمإظعاث الششكُت الهُئاث مً اللذًذ بلظٍى

 

ض  .4 ى ، اكظى  –اللصاس  بً خلُفت الذهخىس كبذ اللٍض لتبيلُت أظخار  َو ذ،  في حاملت الشَش ًدمل اليٍى

شال أظخار معاكذ بلعم الفله اإلالاسن والعُاظت  َشغل مىصبو  ،ذهخىساٍ مً حاملت ألاَص

ى كظى الهُئت الششكُت ت للذة ششو الششكُت، َو  الخلُج.في دٌو أخشي اث اظدثماٍس

 

الهُئت الششكُت  وجخظمً ميافأة أكظاء أحلاب الشكابت الششكُت مً الصىذوق  لاض ى اإلاشاكب الششعيظِخ (ب )

ا. 61،111و اإلاشاحلت الششكُت بمبلغ  اٌ ظلىدي ظىٍى   ٍس

 

الششكُت التي جمذ اإلاىافلت كلحها مً كبل الهُئت الششكُت كلى  ظىف ًخلُذ الصىذوق بظىابؽ ؤلاظدثماس  (ج )

لتزم مذًش الصىذوق بأن جيىن وافت ملامالث . للششوغ والاخيام َزٍالىدى اإلابحن في الجذٌو "أ"  ٍو

 .الصىذوق وفلا لخلً الظىابؽ
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 العدمليت الاصدثمدر صىددًم .22

 .الصىذوق  كلى الفلشة َزٍ جىؼبم ال

 

  لاوليالؼرح  .23

ٌ  في الصىذوق  ِبذأوظ. جملهلٌلتزم مذًش الصىذوق لحجم أصٌى الصىذوق دوى ألِغ َىان خذ   ػلباث كبى

خ صىذوق ال في الاشتران ٌ  في الصىذوق  ًبذأ م66/6/6102 بخاٍس خ مً ألاولي الؼشح فترة في الاشتران ػلباث كبى  جاٍس

خ وختى م8/6/6102 بذأ. م63/6/6102 جاٍس خ في الصىذوق  حشغُل ٍو  . م66/6/6102 جاٍس

 

 في الصىذوق مذًر الصىذوق اصدثمدر  .24

. الصىذوق  جأظِغ، بلذ أو، كىذ همعدثمش الصىذوق  في شترانالا  الخاص لخلذًٍش وفلا الصىذوق  إلاذًش جىص ً

خم ت  اإلاالُت اللىاةمفي ، وحذث ئن، الاظدثماساث َزٍ كُمت ئحمالي كً ؤلافصاح ٍو  ملخص وفي للصىذوق  العىٍى

 .مالُت ظىت ول نهاًت في ورلً اإلاالي الافصاح

 

 والاصترداد شترانالا  إحراءاث .25

 أًد  الخعدمل (أ )

 ازىحن و اسبلاء. ًىم ولفي  الصىذوق  في الاشتران ػلباث جىفُز ًخم

 

 شراء الىكحذاث واصتردادهدالخعليمدث الخدصت باملىعذ النهدئي لخلذًم  (ب )

 معاء   الشابلت ظترداد كبل العاكتػلباث الا  و  بها اإلاخلللت واإلابالغ ًخم كبٌى ػلباث ششاء الىخذاث

خم كمل ًىمأي  في العلىدًت اللشبُت اإلاملىت بخىكُذ  جم خاٌ . وفيالخالي الخلامل ًىم في الؼلب جىفُز ٍو

 الخلامل لُىم ػلب أهه كلى ملاملخه فعِخممً ًىم الخلامل  معاء   الشابلت العاكت بلذ الؼلب اظخالم

 خالي.ال الخلامل ًىم في الؼلباث ًخم سظمُت فعىف كؼلت الخلامل ًىم صادف وئرا .الخالي

 

 الفترة السمىيت الفدصلت بين لاشتران ولاصدثمدر (ج )

فعُيىن  الخلامل ًىم مً معاء   الشابلت العاكت كبل به اإلاخلللت واإلابالغ الاشتران ػلب اظخالم جم ئرا 

 لُىم ػلب أهه كلى ملاملخه فعِخم اإلادذد الىكذ بلذ ظخالمالا جم  خاٌ وفي. الخلامل الخالي ًىم في هافزا

   .الخالي الخلامل

 

 إحراءاث جلذًم الخعليمدث الخدصت بشراء الىكحذاث أو اصتردادهد (د )

 شترانالا  .1

جأهُذ كبٌى رلً اإلاعدثمش هلمُل ٍيىن رلً بلذ في الصىذوق، و ششاء وخذاث ًمىً ألي معدثمش 

وكلب اظخىماٌ والخأهُذ اإلالبٌى لجمُم احشاءاث أكشف كمُلً وميافدت غعل  لذي مذًش الصىذوق 

حلبئت و  ،َزٍ كلى اإلاعدثمش أن ٌعلم مذًش الصىذوق وسخت مىكلت مً الششوغ و ألاخيام. الامىاٌ

 الجهاتي اإلاىكذبدلٌى أو كبل  ، ودفم اإلاعاَمت اإلاالُتاإلاخىفش لذي مذًش الصىذوق همىرج ؤلاشتران 
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ذ مً  .مً َزٍ الششوغ والاخيام (66)خعب اإلاادة ب. للخلذًم وكلى اإلاشترهحن الشاغبحن في ششاء اإلاٍض

لتالىخذاث، حلبئت همىرج ؤلاشتران ودفم اإلاعاَمت اإلاالُت   .بىفغ الؼٍش

 

 الاظترداد .2

اإلاخىفش لذي مذًش ًمىً للمشترهحن الشاغبحن في اظترداد كُمت الىخذاث حلبئت همىرج ؤلاظترداد 

ٌ  وحعلُمه إلاذًش الصىذوق  الصىذوق   . (66.ب اإلاادة خعب) للخلذًم الجهاتي اإلاىكذ كبل أو بدلى

 

 والخالي اللمل اكفاٌ كبل الثالث الُىم فيكىاةذٍ إلااليي الىخذاث ػلباث ؤلاظترداد ودفم  ملالجت ِخمظ (ٌ )

م لىلؼت  .الاظترداد ظلش جدذًذ فُه جم الزي الخلٍى

 

اٌ 61،111 َى ألاولي لالشتران ألادوى الحذ (و )  والاظترداداث ؤلاطافُت لالشتراواث ألادوى والحذ ظلىدي، ٍس

اٌ 01،111 َى  61،111 كً الصىذوق  في به اإلادخفف الىخذاث مالً سصُذ ًلل أال كلى ظلىدي، ٍس

اٌ  إلاذًش فُدم للشصُذ، ألادوى بالحذ الاخخفاؾ كذم الى اللمُل اظترداد أدي خاٌ وفي. ظلىدي ٍس

 .وخذاجه وامل واظترداد الىخذاث مالً خعاب جصفُت الصىذوق 

 

 في الصىذوق  الاصتردادالاشتران أو  عمليدث جأحيلرفع أو  (ز )

  الصىذوق  مذًش بالحم ًدخفف و
 
 َُئت ولىاةذ ألهـمت اإلاعدثمش مخالفت خاٌ في الاشتراواث سفع في أًظا

 َزٍ مخؼلباث اظدُفاء مً جمىىه كذم كىذ أو آخش، ئلى وكذ مً الهُئت جفشطها كذ والتي اإلاالُت العىق 

 الاشتران مبلغ ومعخىفي ومىكلا وامال الاشتران همىرج جلذًم جمىىه كذم أو وألاخيام، الششوغ

  .اإلاؼلىب

 

 حلامل ًىم أي في الاظترداد ػلباث مجمىق فاق خاٌ في اظترداد ػلب أي جأحُل الصىذوق  إلاذًش ًدم

ٌ  كُمت صافي مً% 01  وفم الصىذوق، مذًش ًلّشس  وكذ اللالكت، رو الخلامل ًىم في الصىذوق  أصى

، ، أو باليامل اظترداد، أي جأحُل جلذًٍش
 
 أًام مً ًىم أي في% 01 اٌ وعبت جخؼي كذم بغُت حضةُا

 جلذًم أظبلُت كلى بىاء حضةُا أو جأحُلها ولُا ظِخم التي الؼلباث جدذًذ ظِخموفي جلً الحالت   .الخلامل

ت جيىن  بدُث الاظترداد ػلب  .أوال اإلاعخلمت الؼلباث لخىفُز ألاولٍى

 

ٌ  و الخلامل حللُم جم خاٌ في الاظترداد ػلباث جأحُل ًخم وكذ  بدُث العلىدًت الاظهم ظىق  في الخذاو

م أو اظترداد ًخلعش  كبل اإلاإحلت الاظترداد ػلباث مم الخلامل ًخم وظىف الصىذوق، وخذاث جلٍى

ت جيىن  بدُث الخالي الخلامل ًىم في الالخلت الاظترداد ػلباث  .أوال اإلالذمت للؼلباث بالخىفُز ألاولٍى

 

 جملً وخذاث مالً ألي ًجىص  الاظدثماس، صىادًم الةدت مً( 61) اإلاادة مً( أ) الفلشة مً اظخثىاء  

ٌ  كُمت صافي مً%( 01) وعبخه ما جخجاوص  وخذاث ٌ  الصىذوق  مذًش كام وكذ. الصىذوق  أصى  بالحصى
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 صىادًم الةدت مً( 61) اإلاادة مً( أ) باللفشة الالتزام مً الصىذوق  ئكفاء كلى الهُئت مىافلت كلى

 الاظدثماس

 

ٌ  جلى م .26  الاصدثمدري  الصىذوق  أصى

ٌ  كُمت ئحمالي اخدعاب ًخم (أ )  الخالي: كلى بىاء الصىذوق  أصى

 م ظ م ًىم في الصىذوق  ًمخلىھا التي ألاظھم ئغالق أظلاسخعب  ألاظهمِخم جلٍى  .الخلٍى

 ت صىادًم في الاظدثماس خالت في  . الصىذوق  كبل مً مللً وخذة ظلش آخش اخدعاب فعِخم اظدثماٍس

 م ظِخم ٌ  الاهخخاب بحن ما الفترة في ألاولُت الؼشوخاث في بھا اإلاشاسهت جمذ التي ألاظھم جلٍى  وجذاو

 .الاهخخاب ظلش كلى بىاء اإلاالُت الىسكت

 ت خعب ظلش الاغالق في ًىم الخلاملظ م خلىق الاولٍى  .ِخم جلٍى

 م ظ  الُه الاسباح اإلاعخدلت للفترة  بىاء   ألاحل كصحرة شابدتاإلا صفلاثِخم جلٍى
 
كلى مبلغ الاظدثماس مظافا

خ ًىم الخلامل.اإلاىلظُت   الى جاٍس

 

م ًخم (ب ) ٌ  كُمت جلٍى   الصىذوق  أصى
 
في العاكت  ألاظهم العلىدي مىكذ اغالق ظىق  في همامشجحن أظبىكُا

 هدذ أكص ى مً ًىم
 
مالخ اللمل الزي ًلي ًىم اللاششة صباخا خم ، لٍى  الىخذة ظلش كً ؤلاكالن ٍو

مالخ لُىم الخالي الُىم بىھاًت  ظىق  فُه جيىن  اإلاملىت في سظمُت كؼلت ًىم الخلامل ًىم وافم خاٌ وفي .لٍى

م ظِخم خُيئز ألاظهم ملفلت، ٌ  جلٍى  الخاليالخلامل  ًىم في الصىذوق  أصى

 

ٌ  كُمت صافي في الاظترداد كىذ الىخذة ظلش أو الاشتران كىذ الىخذة ظلش ًخمثل (ج )  ليل الصىذوق  أصى

ٌ ألا  كُمت صافيجددعب و  وخذة،  مجمىق كُمت مً الصىذوق  مؼلىباث ئحمالي كُمت ػشح ػٍشم كً صى

 ٌ  والشظىم اإلاصاٍسف خصم زم ومًأوال  الثابخت والشظىم اإلاصاٍسف خصم ًخمخُث  الصىذوق، أصى

. وألاخيام الششوغ َزٍ في الىاسدة 00 الفلشة في اإلادذدة غحر أخشي  سظىم أي ًىحذ وال ،اإلاعخدلت اإلاخغحرة

ٌ  كُمت صافي بخلعُم الىخذة ظلش اخدعاب ًخم ظىفو   ًىم ول في اللمل اهتهاء كىذ الصىذوق، أصى

 الُىم رلً في اللمل اهتهاء كىذ اللاةمت للىخذاث ؤلاحمالي اللذد كلى ،حلامل

  

م ًىم ليل الخالي اللمل ًىم في الىخذة ظلش وئكالن وشش ًخم وظىف (د )  ؤلالىترووي اإلاىكم خالٌ مً جلٍى

ٌ  ومىكم (www.sedcocapital.com) الصىذوق  بمذًش الخاص  .جذاو

 

 املبىر الاصترداد  ى رص .27

 اظترداد الىخذاث مالً ػلب خالت في %0.11حعاوي  اظترداد سظىم للصىذوق  مالً الىخذاث ذفمً (أ )

 .ششائها مً كمل ًىم( 41) خالٌ الىخذاث

ً ئكفاء فحها ًمىً ؿشوف َىان ًىحذ ال (ب )  .اإلابىش الاظترداد سظىم مً اإلاعدثمٍش

  41 خالٌ اإلاعتردة الىخذاث كُمت صافي مً الاصترداد  ى رص جدعب (ج )
 
خ مًًىما  .الاشتران جىفُز جاٍس
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 إنهدء الصىذوق  .28

ٌ  بلذ جدمل أي  دون  ،الصىذوق  ئنهاء ه فيبدل الصىذوق  مذًش ًدخفف ؛اإلاالُت العىق  َُئت مىافلت كلى الحصى

  ظخحن كبل حنهاإلاشتر  ئلى ًشظل ئشلاس بخىحُه ورلًغشامت ججاٍ أي ػشف ملني، 
 
  ًىما

 
مُا ، الصىذوق  ئنهاء مً جلٍى

 فيت ول مجهم معاَم وفم حنهاإلاشتر  كلى الخصفُت خصُلت مَوجىص  الصىذوق  جصفُت ًخم الحالت َزٍ وفي

 .الصىذوق 

 

 الىكحذاثي دليالخلدر ر مل رفع .29

 أو الصىذوق، وخذاث في ؤلاشتران كىذ ورلً وخذاث، مالً ليل جأهُذ باصذاس الصىذوق  مذًش ًلىم ظىف

 .الىخذاث جلً كىذاظترداد

 

خم ش ئصذاس ٍو ٌ  كُمت صافي ًخظمً جلٍش  مالً ًمخلىھا التي الصىذوق  وخذاث وكذد الصىذوق، وخذاث أصى

 وجشظل. بما  في رلً الخىصَلاث اإلاذفىكت خذة كلى وخذاث مالً ول بصفلاث وسجل كُمخھا، وصافي الىخذاث

ش جهم كلى. الصىذوق  مذًش مً ػلبها كىذ  هدذ أكلى أشهش  4 ول الىخذاث إلااليي الخلاٍس همىرج  في اإلابِىت كىاٍو

ذ الالىترووي ؤلاشتران  هما. ملابل دون  رلًو  اللىىان حغُحر كلى ًىص هخابي ئشلاس جلذًم ًخم لم ما ،أو البًر

 ًىما 31 جخجاوص  ال مذة خالٌ للجمهىس  وئجاختها اإلاشاحلت اإلاالُت اللىاةم مً وسخت بخىفحر الصىذوق  مذًش ظُلىم

مُا مً ش ئجاخت ظِخم وهزلً للصىذوق  اإلاالُت العىت نهاًتمً  جلٍى  ًىما 36 خالٌ اإلافدىصت ألاولُت الخلاٍس

مُا  .ؤلاشلاس فترة نهاًت مً جلٍى

 

 جظدرب املصدلح .31

وظُلتزم مذًش الصىذوق  مً وكذ آلخش ،يشأ ًأو ىحذ ًكذ  للمصالح جظاسب أي ججىب ئلى الصىذوق  مذًش ٌععى

 ؤلاحشاءاث وافت جىفحر ًخّم  وظىف. خُاله اللشاس الجخار الصىذوق  ئداسة مجلغ ئلىجظاسب اإلاصالح  كً باإلفصاح

ي ػلب كلى بىاء   للمشترهحن اإلاصالح جظاسب معألت إلالالجت ظخدبم التي
ّ
 ملابل أي ودون  خؼ

 

 كحلىق الخصى ذصيدصدث  .31

 اللامت العُاظاث كلى الصىذوق  ئداسة مجلغ ًىافم والالتزام، اإلاؼابلت معإوٌ مم الدشاوس  بلذ (أ )

ذ خلىق  بمماسظت اإلاخلللت  مً حضءا حشيل التي اإلاالُت ألاوساق بمىحب للصىذوق  اإلامىىخت الخصٍى

  .أصىله

ذ خلىق  أي مماسظت كذم أو مماسظت لخلذًٍش ػبلا الصىذوق  مذًش ًلشس  (ب )  معإوٌ مم الدشاوس  بلذ جصٍى

ذ وئحشاءاث ظُاظاث كلُه جىص ما خعب أو والالتزام اإلاؼابلت  مجلغ مً اكخمادھا جم التي الخصٍى

ي ػلب كلى بىاء   للمشترهحن َاجىفحر التي ًمىً و  .الصىذوق  ئداسة
ّ
 .ملابل أي ودون  خؼ
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 الصىذوق  شروغ وأكحيد  لحعذً .32

ت حلخبر الاجفاكُت َزٍ في اإلابِىت والششوغ ألاخيام ئن ٌ  ظاٍس   مذًش ًجـش كلحها لـم مـا اإلافلـى
 
 الصىذوق حلذًال

،
 
ا ٍش خظم حَى  :الخالُت للششوغ رلً ٍو

ٌ  (أ )  ؤلاداسة. مجلغ أكظاء مىافلت كلى الحصى

ٌ  (ب )  في خاٌ وان الخغُحر ًخص طىابؽ الاظدثماس الششكُت. الششكُت الهُئت أكظاء مىافلت كلى الحصى

ٌ الح (ج )  .اإلاالُت العىق  َُئت مىافلت كلى صى

  اإلاشترهحن جبلُغ (د )
 
  ظخحن كبل خؼُا

 
  ًىمـا

 
مُـا خ مً مـً جلٍى  .الاخؼاس جاٍس

 

 الشيدوي  إحراءاث .33

 :الخالي اللىىان كلى شيىي  أي وحىد خاٌ في الصىذوق  مذًش مشاظلت ًمىً

 الششكُت والشكابت ألامىاٌ غعل وميافدت وؤلالتزام اإلاؼابلت ئداسة سةِغ

 "(وابِخاٌ ظذوى)" اإلاالُت لألوساق والخىمُت لإلكخصاد العلىدًت الششهت

 الثاوي الؼابم – الجىىبي البرج

 (8و 1 البىابت بحن) ألاخمش البدش أظىاق

 04432 ب.ص

 60334 حذة

 العلىدًت اللشبُت اإلاملىت

ذ الىترووي:   compliance@sedcocapital.comبٍش

 

 حلزس خالت في و .خؼُا ػلبها كىذملابل  دون   الىخذاث إلااليي الشياوي  بملالجت الخاصت ؤلاحشاءاث جلذًم ظِخم

 ٌ ت ئلى الىصى  العىق  َُئت لذي شيىاٍ ئًذاق للمشترن ًدم كمل، أًام 1 خالٌ الشد ًخم لم أو للشيىي  حعٍى

ً، شياوي  ئداسة - اإلاالُت  اإلاالُت ألاوساق مىاصكاث في الفصل لجىت لذي الشيىي  ئًذاق للمشترن ًدم هما اإلاعدثمٍش

مي ًىم( 31) مذة مط ي بلذ خ مً جلٍى  بجىاص الشيىي  ملذم الهُئت اخؼشث ئرا ئال الهُئت، لذي الشيىي  ئًذاق جاٍس

 .اإلاذة اهلظاء كبل اللجىت لذي ئًذاكها

 

 املؼبم الىظد  .34

ت العلىدًت اللشبُت اإلاملىت ألهـمت الصىذوق  وأخيام ششوغ جخظم ٌ  العاٍس ت واللىاةذ اإلافلى ًّ  جصذس التي الخىفُز

 .كلحها حلذًالث وأي اإلاالُت العىق  َُئتمجلغ  كً

 

 الاصدثمدر صىددًم بالئحت لتزا الا .35

 كً الصادسة الاظدثماس صىادًم الةدت ألخيام مىافلت ألاخشي  الصىذوق  وزاةمالصىذوق و  وأخيام ششوغئن 

 بجمُم وصحُذ وامل افصاح كلى جدخىي  أنها هما العلىدًت، اللشبُت اإلاملىت في اإلاالُت العىق  َُئتمجلغ 

ت الحلاةم ٍش  .بالصىذوق  اللالكت راث الجَى
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 املدلي لافصدح ملخص .36

 واملصدر ف الرصى  (أ )

 الخفدصيل البىذ

 مت الاشتران وجذفم ملذمأُمً كجددعب % 6ما ال ًخجاوص  الاشتران سظىم

ٌ  كُمت صافي % م1.16ً الصىذوق  ئداسة أحلاب   وجذفم جددعب ًىمُا الصىذوق  أصى
 
ا  شهٍش

 .(SPSHDSAD% طشب الفشق بحن أداء الصىذوق و أداء اإلاإشش)61  ألاداء سظىم
 :بدُث أن

 جيىن ميىهت مً أحلاب أظاظُت و فشق الخلذًل في معخىي ألاداء 

  أو ًؼشح مجها باليعبت  الصىذوق  ئداسة أحلابًظاف فشق الخلذًل في معخىي ألاداء الى

 (SPSHDSAD)ملاسهت أداء الصىذوق و اداء اإلاإششوالخىاظب، ورلً بىاء  كلى 

  دم مذًش عخ، َواإلاالُت العىت نهاًت فيوجذفم  ًخم اخدعاب سظىم الاداء بشيل سبم ظىىي

 .كىذ اظترداد كُمت الىخذاثأو  الخالُت اإلاالُت العىت فيالصىذوق سظىم ألاداء 

  خ اهؼالق الصىذوق الى بشيل سبم ظىىي لعىت اإلاالُت الاولى لسظىم الاداء جدعب خش آمً جاٍس

خ شهشا  06جذفم بلذ مشوس ولىً  م 6102دٌعمبر  40 في العىت اإلاالُت اإلاىتهُت مً جاٍس

 .للصىذوق  ظىت مالُتول ومً زم جذفم الشظىم بلذ اهتهاء الاهؼالق، 

 فلشة )ص( مً الخت صىادًم الاظدثماس 43ورلً خعب هص اإلاادة 

 الحفف أمحن سظىم

ت والخذماث  *ؤلاداٍس

ا اخدعابها ًخم 1.01% ٌ  كُمت صافي مً ظىٍى   وجذفم الصىذوق  أصى
 
ا  شهٍش

اٌ 611،111 دوى ٌعاوي أبدذ و  ا ظلىدي ٍس  ظىٍى

 ًىم مً الاشتران 41خالٌ  اإلاعتردة الىخذاث كُمت صافي مً %0.11 الاظترداد سظىم

 وجخصم مً كُمت الاظترداد

سظىم كملُاث سجل 

 الصىذوق 

اٌ 611،111  وجذفم   جددعب ًىمُا ظلىدي ٍس
 
ا ٌ  ئحمالي مً شهٍش  أصى

 الصىذوق 

مجلغ  أكظاء جيالُف

 ؤلاداسة اإلاعخللحن

ذ ال اٌ 61،111غ مبل كً ًٍض  جددعب ًىمُا وجذفم  ظلىدي ٍس
 
ا مً  ظىٍى

 ئحمالي أصٌى الصىذوق 

مشاحم  جيالُف

 الحعاباث

اٌ ظلىدي 41،111  وجذفم   جددعب ًىمُا ٍس
 
ا ٌ  ئحمالي مً ظىٍى  أصى

 الصىذوق 

اٌ ظلىدي 61،111 الشكابت الششكُت جيالُف   سبم وجذفم  جددعب ًىمُا ٍس
 
ا ٌ  ئحمالي مً ظىٍى  أصى

 . وحشمل جيالُف الشكابت الششكُت و الهُئت الششكُت.الصىذوق 

اٌ ظلىدي  1،611 الشكابُت الشظىم ا وجذفم ًىمُا جددعبٍس ٌ  ئحمالي مً ظىٍى  أصى

 الصىذوق 

 بُاهاث وشش سظىم

 مىكم كلى الصىذوق 

 ٌ  جذاو

اٌ ظلىدي  6،111 خم جددعبٍس  مً مالُت ظىت ول نهاًت في خصمها ًىمُا ٍو

ٌ  ئحمالي  الصىذوق  أصى
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ت ملابل  والخذماث الحفف * ظِخدمل سظىم اطافُت ألمحن أحلاب فخذ خعاباث في و  الباػً مً الحفف أمىاء جيالُفؤلاداٍس

 الحعاب.أظىاق أخشي جخفاوث كُمها خعب العىق ووكذ فخذ 

بُت أكالٍ الىاسدة اإلاصاٍسف  في الفللُت اإلاصاٍسف رهش وظِخم فلؽ، الفللُت اإلاصشوفاث خصم وظِخم جلٍش

ش  .مالُت فترة ول نهاًت في للصىذوق  العىىي  الخلٍش

 :الرصى  الكحدضدب جىطيحي مثدٌ (ب )

اٌ 011،111 مبلغ اظدثمش ما كمُل أن بافتراض والحالخحن حجمه  ئرا وان في الصىذوق ظلىدي  ٍس

 :الخالُت

 حجم الصىذوق 
111،111،111 

 ر دٌ صعىدي

211،111،111 

 ر دٌ صعىدي

 الرصى  واملصدر ف
كيمت الرصى  على املضدثمر 

 )ر دٌ صعىدي(
كيمت الرصى  على املضدثمر 

 )ر دٌ صعىدي(
 751 751 %1.16 أحعدب إدارة الصىذوق 

 رصى  لاداء*

% طشب الفشق بحن أداء 61

أداء الصىذوق و 

 .(SPSHDSADاإلاإشش)

 

2111 2111 

رصى  أمين الحفظ 

 والخذمدث لادار ت *
اٌ ظلىدي  611،111% أو1.01 ٍس

 هدذ أدوى
211 111 

رصى  عمليدث سجل 

 الصىذوق 
611،111 211 111 

جيدليف أعظدء مجلط 

 لادارة املضخللين
61،111 21 11 

 16 31 41،111 جيدليف مراحع الحضدبدث

 26 51 61،111 الركدبت الشرعيتجيدليف 

 4 8 1،611 الرصى  الركدبيت

رصى  وشر بيدهدث 

الصىذوق على مىكع 

 ٌ  جذاو

6،111 6 2 

 3118 3264 كيمت الرصى  على املضدثمر دون رصى  الاشتران

 2111 2111 %6.11 رصى  الاشتران

 5118 5264 احمدلي كيمت الرصى  على املضدثمر**

 .% مً أٌو اللام01بيعبت  وان افظل مً اداء اإلاإشش الصىذوق * بافتراض أن أداء  

 مً كُمت الاشتران وال ًخم اخدعابها مً صافي كُت الاصٌى هما َى الحاٌ للشظىم واإلاصاٍسف ذ** سظىم الاشتران حعخدم وج
 
فم ملذما

 ألاخشي.

 

 دفعهد ووكذ جحصيلهد وػر لت الرصى  كحضدب أصدش (ج )

 ..أ36كما ھو موضح في المادة 
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 الصىذوق اللابع (د )

 .الصندوق على ينطبق ال

 

 جيالُف الخلامل (ٌ )

 .للصىذوق  اإلاالُت العىت نهاًت في الخلامل مصاٍسف كُمت كً الافصاح ظِخم

 العابم ألاداء (و )

  ًىحذ ال
 
، ولىً ظِخم الافصاح كً ألاداء العابم بلذ الحصٌى كلى مىافلت للصىذوق  ظابم أداءخالُا

 في نهاًت العىت اإلاالُت الخالُت. َُئت العىق اإلاالُت لبذأ الؼشح

 

 اإلاعخللحن الصىذوق  ئداسة مجلغ أكظاء ميافأة (ص )

اإلاعخللحن بلذ الحصٌى كلى  الصىذوق  ئداسة مجلغ أكظاء كً ميافأةظِخم الافصاح بشيل ظىىي 

 .مىافلت َُئت العىق اإلاالُت لبذأ الؼشح

 

 ألاحىبي للصىذوق  اإلاالُت الترجِباث (ح )

 .الصىذوق  كلى جىؼبم ال

 

 اإلابىش الاظترداد سظىم  (غ )

ٌ  الاظترداد سظىم مبالغظِخم الافصاح بشيل ظىىي كً  كلى مىافلت َُئت العىق  اإلابىش بلذ الحصى

 اإلاالُت لبذأ الؼشح.



 الضعىدًت لألصهم املرن  الىخبت صىذوق 

  الشروغ ولاكحيد  
 

32 
 

 جــــذٌو "أ"ال

 الشرعيت صدثمدر الا  طىابؽ
 

 ٌلشض َزا الجذٌو طىابؽ الاظدثماس الششكُت اإلالشة مً الهُئت الششكُت.

 

 لادواث املدليت

 كلى الصىذوق أال ٌعدثمش  في أو ٌعخخذم أًا مً ألادواث الخالُت أو أي مشخلاث مجهــا: ًجب

 الللىد آلاحـــلت 

 الخُـــاساث 

  كلىد اإلالاًظت 

 كً اإلاعاَمحن اللادًحن في الششهت ألاظهم اإلامخــــاصة 
 
 التي جخمحز مالُا

 )البُم اللصـــحر )أدواث الخدـــىغ 

  ًترجب كلحها دفـم أو كبع فـىاةذ جللُذًت.غــحر رلً مً ألادواث التي 

 

 الاكتراض، الرفــع املدلي، والخحـــىغ

 لً ًـماسط الصىذوق أي كملُاث اكتراض جللُذًت، أو سفـــم مالي، أو جدـــىغ.

 

 اخخيدر الاصدثمدر

 ال ًجىص للصىذوق الاظدثماس  في:

  مت كلى مخىظؽ اللُمت العىكُت أو  ئحمالي ألاصٌى للششهت في الششهـــاث التي جبلغ وعبت ئحمالي كشوطـــها الخللُذًت ملعى

( أهثر مً أو ٌعاوي  63الـ 
 
 ألاخــحرة )أيهما أهبر ملاما

 
% )مالخـت: مجمىق اللشوض الخللُذًت = اللشوض اللصحرة 44شهشا

لت ألاحل(. لت ألاحل + اللشوض الؼٍى  ألاحل + الجضء الحالي مً اللشوض ػٍى

 جمىق اإلابالغ الىلذًت وألاوساق اإلاالُت اإلاذسة للفــىاةذ الخللُذًت ملعىمت كلى مخىظؽ اللُمت العىكُت الششواث التي جبلغ م

( أهثر مً أو ٌعاوي  63أو  ئحمالي ألاصٌى للششهت في الـ 
 
 ألاخــحرة )أيهما أهبر ملاما

 
 %.44شهشا

 63أو  ئحمالي ألاصٌى للششهت في الـ  الششواث التي جبلغ خعاباتها اإلاذًىت ملعىمت كلى مخىظؽ اللُمت العىكُت  
 
شهشا

( أهثر مً أو ٌعاوي 
 
 %.44ألاخــحرة )أيهما أهبر ملاما

  ألاكماٌ الخالُت ) والتي ظِشاس ئلحها باألكمـــاٌ غحر اإلاعمىح بها(: التي حلمل أو أوشؼتها فيالششواث 

o ش، واإلاىظُل ، والخبغ، ولحم الخجًز  واإلاىخجاث ؤلاباخُت. ىصىم و/أو بُم و/أو جىصَم الىدٌى

o /اإلاىجُالثاإلاؼاكم والفىادق .  باظخثىاء جلً التي ال جبُم الىدــٌى

o .اث وجصيُم آالث اللماس اإلاخىىكت ىَى  حشغُل اللماس والياٍص

o .ىهُت  حشغُل دوس العِىما وششواث البث الخلفٍض

o لت ؤلاظالمُت، )كلى ظبُل اإلاثاٌ: البىىن غحر اإلاخ الخللُذًت جلذًم خذماث مالُت مذسة للفىاةذ ىافلت مم الشَش

وصىادًم الاظدثماس، وششواث العمعشة، وأكماٌ الخأمحن، أو أي وشاغ خذماث مالُت أخشي مذسة للفىاةذ 

 الخللُذًت(

o .ت أو ألاظلحت  صىم اإلالــذاث الذفاكُت اللعىٍش

 

 الخؼهـــير

ً بزلً بصفت ًخم اخدعاب مبالغ الخؼهــحر مً كبل مذًش الص خم جبلُغ اإلاعدثمٍش ىذوق خعب اإلاىهجُت اإلاخبلت للمشاكب الششعي، ٍو

.ً دوسٍت، وجلم معإولُت ئخشاحها كلى اإلاعدثمٍش



 الضعىدًت لألصهم املرن  الىخبت صىذوق 

  الشروغ ولاكحيد  
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 التوقيع
 

 صىذوق الخاصت ب خيامألا و ششوغال مً وسخت كلى خصلذ كذ بأهني أكش ،ششوغ وألاخيامال َزٍ كلى بالخىكُم

 ما ذوفهم كلحها اػللذو  ،بها الخاصت واإلاالخم( Elite Flexi Saudi Equities Fund) العلىدًت لألظهم اإلاشن  الىخبت

ا جدذًثها جشي ً وألاخيام الششوغ َزٍ أنكلى كلم ب أهني هما ،كلحها أوافمو  ،بها حاء  .أوكم كلُه وبىاء ،ظىٍى

 

 ____________________________ الخىكُم:

 ____________________________  الاظم:

 ____________________________  اإلاىصب:

خ:  ____________________________   الخاٍس

 

 .فُما ًليمً مذًش الصىذوق في الُىم واللام اإلابِىحن  خيامجم ئكشاس وكبٌى َزٍ الششوغ و ألا 

 

 ____________________________ الخىكُم:

 ____________________________  الاظم:

 ____________________________  اإلاىصب:

خ:  ____________________________   الخاٍس


