
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 عمالئنا االعزاء

 

 للشركات السعوديةتعلن شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة عن تغيير واجب االشعار في صندوق صائب 

 م 10/07/2019هـ الموافق 07/11/1440وسيكون سريان التغيير بتاريخ 

  
 وتفاصيل التغيير واجب االشعار هي التالية : 

بعد التعديل الصياغة  مبررات التغيير قبل التعديلالصياغة    التعديل  الصفحة 

تحددددتار تدددد  ا    

التعدددددددددتا   عدددددددددت 

الحصدددددى    ددددد  

مىافقة الهيئة     

تغييددددددد  الع دددددددى 

 المستق  

(م / 02/11/2008تددددد  ا  ا )دددددتا   

(هددددا تمدددد  تدددد  التعددددتا  04/11/1429 

(م / 2019/اىنيددددددددددددى/13 تدددددددددددد  ا    

 ( ها1440/شىا /10 

تدددددددددددددد  ا  ا )ددددددددددددددتا  

(م / 02/11/2008 

(ها تم  ت  04/11/1429 

 تددددددددددددددد  ا   التعدددددددددددددددتا  

(م / 2018/اىنيدددددددددددى/04 

 ( ها1439/ م  ن/20 

 مذت ة المع ىم ت 

 )فحة الغالف

"المم كة" و "السدعىياة" تعيدي المم كدة  خطأ مطبعي

 الع  ية السعىياة؛

"المم كدددددة" و "السدددددعىياة 

الع  يددددة" تعيددددي المم كددددة 

 الع  ية السعىياة؛
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 مذت ة المع ىم ت

 تع اف ت

ليصدددب    إضدد فة

 أتث  وضىح   

"اددىم التع مدد " اعيددي اليددىم الددذ  امكدد  

فيدددال ارشدددت اح فدددي وحدددتات الصددديتو  

 واست يايه 

  راىجت

6 

مذت ة 

 المع ىم ت:

 تع اف ت

"أتعدددد د ا يا ة" تإددددي  إلدددد  المعيدددد   خطأ مطبعي

 (1( أ( 4 الميصددىع   يددال فددي البيددت 

 م  مذت ة المع ىم ت هذه

"أتع د ا يا ة" تإي  إلد  

المعيدد  الميصددىع   يددال 

( مددد  1( أ( 5البيدددت   فدددي

 مذت ة المع ىم ت هذه

 مذت ة المع ىم ت 5

 تع اف ت

  إ ددد ية )دددي  ة

ليصددددددددب  أتثدددددددد  

 وضىح   

الحددت انيندد  لمب ددر ارشددت اح ا ضدد في 

 لاير سعىي . 5.000:

 5.000الحدددت انينددد  لمب دددر ارسدددت ياي 

 لاير سعىي 

الحددددددددت انيندددددددد  لمب ددددددددر 

ارشدددددددددت اح ا ضددددددددد في 

لاير لكدددددددددددددددددددددد   5.000:

 مستثم .

الحددددددددت انيندددددددد  لمب ددددددددر 

لاير  5.000ارسددددددددددت ياي 

 لك  مستثم .

 مذت ة المع ىم ت 7

 الم خص التيفيذ 



 

  إ ددد ية )دددي  ة

ليصددددددددب  أتثدددددددد  

 وضىح   

اا م قبى  ط ب ت ارشت اح وارسدت ياي:

 ت  اىم  م  

آخدددددد  مى ددددددت رسددددددتقب   

 12قبدد  السدد  ة  الط ب ت: 

ظهددد ا    تىقيدددم  المم كدددة 

الع  ية السعىياة( م  ادىم 

التع مددد  الدددذ  اسدددب  ادددىم 

 التقىا .

 مذت ة المع ىم ت 7

 الم خص التيفيذ 

  إ ددد ية )دددي  ة

ليصددددددددب  أتثدددددددد  

 وضىح   

 ارشت اح وارست ياي اىم

ظه ا   12الط ب ت المست مال قب  الس  ة 

  تىقيم المم كة الع  ية السدعىياة( مد  

اىم التع م  الذ  اسدب  ادىم التقدىا  ادت  

الددذ  ا ددي اددىم تقىامهدد  فددي اددىم التقددىا  

التع مددددد . و الط بددددد ت المسدددددت مال  عدددددت 

ظهدددد ا    تىقيددددم المم كددددة  12السدددد  ة 

الع  ية السعىياة( م  اىم التع م  الذ  

اسددب  اددىم التقددىا  اددت  تقىامهدد  فددي اددىم 

 التقىا  الث ني الذ  ا ي اىم التع م .

قبددددددددد   اىم ارشت اح

ظه ا    تىقيم  12الس  ة 

المم كة الع  ية السدعىياة( 

مدددد  اددددىم التع مدددد  الددددذ  

 اسب  اىم التقىا .

قبددددددددد   اىم ارست ياي

ظه ا    تىقيم  12الس  ة 

المم كة الع  ية السدعىياة( 

مدددد  اددددىم التع مدددد  الددددذ  

 اسب  اىم التقىا .

 

 مذت ة المع ىم ت 8

 الم خص التيفيذ 

ليصدددب    إضدد فة

 أتث  وضىح   

حير تكىن ال سىم و  حدت   سىم الحفظ

 شه ا     لاير سعىي 1500اين 

حيددر تكددىن   سددىم الحفددظ

 1500ال سىم و  حت ايند 

 لاير سعىي 

 مذت ة المع ىم ت 8

 الم خص التيفيذ 

ليصدددب    إضدد فة

 أتث  وضىح   

مذت ة  8 راىجت أا م التع م : ت  اىم  م 

 المع ىم ت:

 الم خص التيفيذ 

إضدددد فة  ليصددددب  

 أتث  وضىح   

 يدد      دد  القيمددة الفع يددةع و حددت أ  دد  

% مددددد  )ددددد في قيمدددددة أ)دددددى  0.40

الصيتو ع تحسب وتستح  في تد  ادىم 

 وتتفع شه ا  ..تقىا  

 المص  اف ا يا اة

 يدد      دد  القيمددة الفع يددةع 

% مدد  0.40و حددت أ  دد  

)ددددددد في قيمدددددددة أ)دددددددى  

الصددددددددددديتو ع تحسدددددددددددب 

 وتستح  في ت  اىم تقىا  

 مذت ة المع ىم ت 8

 التيفيذ الم خص 

تحددددتار تدددد  ا    

التعدددددددددتا   عدددددددددت 

الحصدددددى    ددددد  

مىافقة الهيئة     

تغييددددددد  الع دددددددى 

 المستق 

 ت  ا  ا )تا  والتحتار 

)ددددت ت الإدددد وط وانحكدددد م  تدددد  ا  

( 04/11/1429( م /  02/11/2008 

هددددددددا تمدددددددد  تدددددددد  التعددددددددتا   تدددددددد  ا  

( م / 2019/اىنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى/13 

 ( ها1440/شىا /10 

  ت  ا  ا )تا  والتحتار 

)ت ت الإ وط وانحك م 

(م 02/11/2008 تددد  ا   

(هددا تمدد  04/11/1429/  

تدددددددد  التعددددددددتا   تدددددددد  ا   

(م / 2018/اىنيدددددددددددى/04 

 ( ها1439/ م  ن/20 

 مذت ة المع ىم ت 10

)يتو  

 ارستثم  



 

ليصدددب    إضدد فة

  أتث  وضىح   

نددىا انو ا  الم ليددة التددي اسددتثم  فيهدد   

 الصيتو   إك  أس سي

ارسدددددتثم   فدددددي اسدددددتهتف الصددددديتو  

انو ا  الم ليددددددددة الت ليددددددددة  "انو ا  

  ("الم لية المستهتفة

أسدده  الإدد ت ت المت جددة فددي أ  سددى   

 المتىافقة مع الإ اعةم لي سعىي  

انسدده  المط وحددة ل رمهددى  فددي إطدد    

الطدددد و انولددددي مدددد  قبدددد  الإدددد ت ت 

السددعىياة المقدد   إي اجهدد  فددي السددى  

 إ اعةالمتىافقة مع الالم لي السعىي  

حقدددددى  انولىادددددة المصدددددت ة ل اددددد ية  

 أسم   الإ ت ت السعىياة المت جة أو 

المقدد   إي اجهدد  فددي أ  السددى  المدد لي 

 المتىافقة مع الإ اعةالسعىي  

معدددد مالت الم ا حددددة قصددددي ة انجدددد   

والميتر ت ارسدتثم  اة قصدي ة ارجد ع 

و)ددددددي يا  الم ا حدددددد تع و)ددددددي يا  

ارسددتثم   المتدد ج ة   لسدد عع و)ددي يا  

المفتىحدددددددةع و)دددددددي يا  الم شددددددد ات 

التي تستثم  في سدى   (ETF) المتب يلة

 .الم   السعىياة

نددىا انو ا  الم ليددة التددي  

اسددددتثم  فيهدددد  الصدددديتو  

  إك  أس سي

اسددددددددددتهتف الصدددددددددديتو  

ارسددددددتثم   فددددددي انو ا  

الم ليددددة الت ليددددة  "انو ا  

 ("الم لية المستهتفة

أسددده  الإددد ت ت المت جدددة  

  ى  م لي سعىي في أ  س

انسددددددددددده  المط وحدددددددددددة  

ل رمهى  في إطد   الطد و 

انولددي مدد  قبدد  الإدد ت ت 

السددعىياة المقدد   إي اجهدد  

فددددددددي السددددددددى  المدددددددد لي 

  السعىي 

حقددى  انولىاددة المصددت ة  

ل ادد ية  أسددم   الإدد ت ت 

السدددددددعىياة المت جدددددددة أو 

المقددد   إي اجهدددد  فددددي أ  

  السى  الم لي السعىي 

 مع مالت الم ا حة قصي ة 

انجددددددددددد  والميتردددددددددددد ت 

ارسدددددددددتثم  اة قصدددددددددي ة 

ارجددددددددددد ع و)دددددددددددي يا  

الم ا حدددددد تع و)ددددددي يا  

المتدددددددددددد ج ة   لسدددددددددددد عع 

و)ددددددددي يا  ارسددددددددتثم   

المفتىحددددددددةع و)ددددددددي يا  

 الم شدددد ات المتب يلددددة

(ETF)  التددي تسددتثم  فددي

 .سى  الم   السعىياة
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مذت ة 

 المع ىم ت:

سي س ت 

ارستثم   

 ومم  س تال

تمددم إضدد فة البيددت 

مدع رححدة ليتىاف  

)ددددددددددددددددددددددددي يا  

ارسدددددتثم   مددددد ية 

41 

 سي سة ت ت  ارستثم   

 

٪ م  ) في قيمة  10استثم   أتث  م  

أ)ى  الصيتو  الع م في أسه  مت جة 

في السى  أو في أ  سى  م لية ميظمدة 

أخددد م لِمصدددتد  واحدددت تددد  ع لمرددد   أو 

قطدددد ا اكددددىن هددددتف الصدددديتو  العدددد م 

ارستثم   فيال     أر اتر وز ذلك نسبة 

القيمددة السددىقية لر)ددتا  إلدد  إجمدد لي 

القيمة السدىقية ل دذلك المرد   أو القطد ا 

  راىجت

 

12 

 مذت ة المع ىم ت

سي س ت 

ارستثم   

 ومم  س تال



 

المعدددي ع وذلدددك ل صددديتو  العددد م الدددذ  

تددددديص شددددد وطال وأحك مدددددال ومدددددذت ة 

المع ىمدد ت   دد  أن هتفددال ارسددتثم    

محدددتي فدددي مرددد   أو قطددد ا معدددي  مددد  

 .انسه  المت جة

إ دددددد ية )ددددددي  ة 

ليصددددددددب  أتثدددددددد  

وضدددىح   واإدددم  

 جميع ال  احب  

 مذت ة المع ىم ت 20 مخ ط  القيمة الم  فة مخ ط  ض ابية

المخ ط   

ال حيسية 

لالستثم   في 

 الصيتو 

لتحدددددددددددتار اريا  

حسدددب اخددد  سدددية 

مياليادددة واضددد فة 

 2018 ي ن ت   م 

تمددددم إضدددد فة اريا  ل سددددية الميالياددددة 

2018  

  راىجت

22 

مذت ة 

 المع ىم ت:

انيا  الس    

 ل صيتو 

إضدددد فة  ليصددددب  

 اتث  وضىح 

حير تكىن ال سىم و  حدت   سىم الحفظ

 شه ا   لاير سعىي    1500اين 

حيددر تكددىن   سددىم الحفددظ

 1500ال سىم و  حت ايند 

 لاير سعىي 

 

24 

 مذت ة المع ىم ت

مق    الختم ت 

والعمىرت 

 وانتع د

  راىجت حذفم

أتعددددددددد د مر ددددددددد  ايا ة 

 الصيتو 
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 مذت ة المع ىم ت

مق    الختم ت 

والعمىرت 

 وانتع د

و حددذف  إضدد فة 

ليصددددددددب  اتثدددددددد  

 وضىح 

ادددتفع الصددديتو  إلددد  مدددتا  الصددديتو  

مق  ددددد  إيا تددددددال ن)ددددددى  الصدددددديتو  

مصددددددد  اف إيا ادددددددة  "المصددددددد  اف 

% مد  0.40ا يا اة"(  م  ر ا ات    

) في قيمة أ)ى  الصيتو . وتحتسب 

وتسددتح  المصدد  اف ا يا اددة فددي تدد  

اىم تقىا   يد     د  آخد  تقدىا  لصد في 

. واددددت  يفعهدددد  شدددده ا   قيمددددة ان)ددددى  

 اف ا يا ادة مصد  اف وتغطي المص 

المح سدددددددبي  القددددددد نىنيي ع وال سدددددددىم 

ال ق  يددددددددددةع وال سددددددددددىم الق نىنيددددددددددةع 

ومصدددد  اف مر دددد  إيا ة الصدددديتو  

والتدددددي تت دددددم  مك فددددد ت أ  ددددد حالع 

وتكددددد ليف طب  دددددة التقددددد  ا  الم ليدددددةع 

اددتفع الصدديتو  إلدد  مددتا  

الصدددديتو  مق  دددد  إيا تددددال 

ن)دددددددددددى  الصددددددددددديتو  

مصدددددددددددد  اف إيا اددددددددددددة 

 "المصددد  اف ا يا ادددة"( 

% 0.40 مدد  ر ا اددت  دد  

مددد  )ددد في قيمدددة أ)دددى  

الصدددددددديتو . وتحتسددددددددب 

تح  المصدددددددد  اف وتسدددددددد

ا يا اة في تد  ادىم تقدىا  

 يددددد     ددددد  آخددددد  تقدددددىا  

لصدددد في قيمددددة ان)ددددى . 

وتغطدددددددددي المصددددددددد  اف 

ا يا اددددددددددة مصدددددددددد  اف 

 مذت ة المع ىم ت 23

المص  اف 

 ا يا اة



 

والتكدد ليف الم تبطددة   لتقدد  ا  الم سدد ة 

ل مإت تي ع وال سدىم المتفى دة لتدتاو  

وأ  مصدد  اف   ددالن سددع  الىحددتةع 

أخدد م متع قددة  عم يدد ت الصدديتو . ور 

تإددتم  جميددع المبدد لر المددذتى ة أ دداله 

     ض ابة القيمة الم  فةع 

المح سدددددددبي  القددددددد نىنيي ع 

وال سدددددددددددىم ال ق  يدددددددددددةع 

وال سددددددددددىم الق نىنيددددددددددةع 

ومصددد  اف مر ددد  إيا ة 

الصددديتو  والتدددي تت دددم  

مك ف ت أ   حالع وتك ليف 

طب  دددة التقددد  ا  الم ليدددةع 

كددددددددد ليف الم تبطدددددددددة والت

  لتقددددددددددد  ا  الم سددددددددددد ة 

ل مإدددددددت تي ع وال سدددددددىم 

المتفى ددة لتددتاو    ددالن 

سددددددددددع  الىحددددددددددتةع وأ  

مصددد  اف أخددد م متع قدددة 

 عم يددددد ت الصددددديتو . ور 

تإددددددتم  جميددددددع المبدددددد لر 

المدددددذتى ة أ ددددداله   ددددد  

ضددد ابة القيمدددة الم ددد فةع 

  دد  أن اددت  احتسدد  ه  فددي 

ت  اىم تقدىا  ويفعهد   يدت 

 ..ارقت   

إضدددد فة  ليصددددب  

 اتث  وضىح 

  سىم ا يا ة:

% سدددددديىا   مدددددد  )دددددد في قيمددددددة 1.75

ان)ددى ع وتحتسددب فددي تدد  اددىم تقددىا  

 إددددك  واددددت  يفعهدددد  لمددددتا  الصدددديتو  

  شه  (

 : سىم ا يا ة

% سيىا  م  )د في 1.75

قيمدددددة ان)دددددى  تحسدددددب 

 .وتخص  في ت  اىم تقىا 

 المع ىم تمذت ة  24

 تك ليف التع م 

إضدددد فة  ليصددددب  

 اتث  وضىح 

 يدد     دد  القيمددة الفع يددةع و حددت أ  دد  

% مددد  )ددد في قيمدددة ان)دددى ع 0.40

وادت  تحسب وتخص  في تد  ادىم تقدىا  

 يفعه  شه ا  .

 مص  اف إيا اة

 ي     د  القيمدة الفع يدةع  :

مدد  % 0.40و حددت أ  دد  

قيمددددة ان)ددددى ع  )دددد في

تحسدددب وتخصددد  فدددي تددد  

 تقىا  اىم

 مذت ة المع ىم ت 24

 تك ليف التع م 

لىجدددددددىي خطدددددددأ  

 مطبعي

اددت  تحتاددت سددع  الىحددتة فددي الصدديتو  

 دد  ط ادد  قسددمة )دد في قيمددة أ)ددى  

الصدديتو    دد  إجمدد لي  ددتي الىحددتات 

فدددي ادددىم التقدددىا  وادددت  تحتادددت أسدددع   

ارشت اح وارست ياي م  خدال  ضد د 

 دددتي الىحدددتات المط دددىد شددد ا ه  أو 

است يايه  في سع  الىحدتةع مدع إضد فة 

 سدددىم ارشدددت اح إن وجدددتت والتدددي ر 

%( تحدت أ  د  مد  1م  نسبتال   تتر وز

قيمددة ارشددت اح وذلددك فددي ح لددة ط بدد ت 

ارشددت اح فقددا تمدد  ان هددذه المعدد مالت 

ات  تحتات سع  الىحدتة فدي 

الصددددديتو   ددددد  ط اددددد  

قسددمة )دد في قيمددة أ)ددى  

الصدددديتو    دددد  إجمدددد لي 

 ددددتي الىحددددتات فددددي اددددىم 

التقددىا  واددت  تحتاددت أسددع   

رسددت ياي مدد  ارشددت اح وا

خدددددددال  ضددددددد د  دددددددتي 

الىحددددددددددتات المط ددددددددددىد 

شدد ا ه  أو اسددت يايه  فددي 
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 مذت ة المع ىم ت

 التقىا  والتسعي 



 

سددع  الىحددتةع مددع إضدد فة  تخ ع ل  ابة القيمة الم  فة.

 سدددددددددىم ارشدددددددددت اح إن 

وجتت والتي ر تتر وز م  

%( تحدددت أ  ددد  1نسدددبتال  

مدد  قيمددة ارشددت اح وذلددك 

في ح لة ط بد ت ارشدت اح 

 فقا.

  إ ددد ية )دددي  ة

ليصددددددددب  اتثدددددددد  

 وضىح 

ظه ا   12الط ب ت المست مال قب  الس  ة 

  تىقيم المم كة الع  ية السدعىياة( مد  

اىم التع م  الذ  اسدب  ادىم التقدىا  ادت  

تقىامهدد  فددي اددىم التقددىا  الددذ  ا ددي اددىم 

التع مددددد . و الط بددددد ت المسدددددت مال  عدددددت 

ظهدددد ا    تىقيددددم المم كددددة  12السدددد  ة 

لتع م  الذ  الع  ية السعىياة( م  اىم ا

اسددب  اددىم التقددىا  اددت  تقىامهدد  فددي اددىم 

 التقىا  الث ني الذ  ا ي اىم التع م 

آخ  مى ت رستالم ط بد ت  

ارشددت اح وارسددت ياي فددي 

 أ  اىم تع م 

اكددىن آخدد  مى ددت رسددتالم 

الط بدد ت هددى قبدد  السدد  ة 

ظه ا    تىقيم المم كة  12

الع  ية السعىياة( م  ادىم 

ادددىم التع مددد  الدددذ  اسدددب  

التقدددددىا . واعتمدددددت تحتادددددت 

تددد  ا  ارشدددت اح وتددد  ا  

ارسدددددت ياي   ددددد  تددددد  ا  

 تقتا  الط ب ت المستىف ة.
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 مذت ة المع ىم ت

 التع م 

إ دددددد ية )ددددددي  ة  

ليصددددددددب  اتثدددددددد  

 وضىح 

واعتمددت تدد  اددىم اسددت ياي   دد  تدد  ا  

ت قدددي ط دددب ارسدددت ياي مسدددتىفي  . وفدددي 

 12ح   الط ب ت المسدت مال قبد  السد  ة 

ظهدددددد ا    تىقيددددددم المم كددددددة الع  يددددددة 

السعىياة( مد  ادىم التع مد  الدذ  اسدب  

اىم التقدىا  ادت  تقىامهد  فدي ادىم التقدىا  

الددددذ  ا ددددي اددددىم التع مدددد . و الط بدددد ت 

ظه ا    تىقيم  12المست مال  عت الس  ة 

المم كدددة الع  يدددة السدددعىياة( مددد  ادددىم 

التع مددد  الدددذ  اسدددب  ادددىم التقدددىا  ادددت  

تقىامه  في اىم التقىا  الثد ني الدذ  ا دي 

ادددىم التع مددد . وفدددي أ  مددد  الحددد لتي ع 

احص  مد لكى الىحدتات   د  تأتيدت مد  

مددددتا  الصددددديتو ع ات ددددم  تف )دددددي  

 ارست ياي.

واعتمددت تدد  اددىم اسدددت ياي 

  ت قدددي ط دددب   ددد  تددد  ا

ارسدددت ياي مسدددتىفي  . وفدددي 

حدددددددد   اسددددددددتالم ط ددددددددب 

ارسدددت ياي المسدددتىف  قبددد  

ح دددددى  المى دددددت اليهددددد حي 

لت قدي الط بد تع اكدىن اددىم 

ارسدددت ياي هدددى نفسدددال ادددىم 

العم  الدذ  تد  فيدال اسدتالم 

الط ددب. وفددي حدد   اسددتالم 

ط ب ارسدت ياي المسدتىف  

 عددت المى ددت اليهدد حي لت قددي 

الط بدددددد تع اكددددددىن اددددددىم 

ت ياي هددى اددىم العمدد  ارسدد

الت لي ليىم اسدتالم الط دب. 

وفددددي أ  مدددد  الحددددد لتي ع 

احصددد  مددد لكى الىحددددتات 

  ددددد  تأتيدددددت مددددد  مدددددتا  

الصدددددددددديتو ع ات ددددددددددم  

 تف )ي  ارست ياي
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 مذت ة المع ىم ت

  م ية ا ست ياي



 

اكددىن الحددت انيندد  لمب ددر ارشددت اح فددي  خطأ مطبعي

الصدددديتو  فددددي جميددددع انوقدددد ت هددددى 

سدددعىي   "الحدددت انينددد  لاير  10.000

 .("لمب ر ارشت اح

اكدددىن الحدددت انينددد  لمبددد لر ارشدددت اح 

الالحقددة   مدد  فددي ذلددك مدد  خددال  نقدد  

 لاير سعىي . 5.000م كية وحتات( 

اكددىن الحددت انيندد  لمب دددر 

ارشدددت اح فدددي الصددديتو  

فددددي جميددددع انوقدددد ت هددددى 

لاير سددددددددددعىي   10.000

 "الحددددددت انيندددددد  لمب ددددددر 

 .("ارشت اح

انيندد  لمبدد لر اكددىن الحددت 

ارشت اح الالحقة   مد  فدي 

ذلددك مدد  خددال  نقدد  م كيددة 

لاير  10.000وحدددددددددتات( 

 سعىي .

 

30 

 مذت ة المع ىم ت

  م ية ارست ياي

إ دددددد ية )ددددددي  ة  

ليصددددددددب  اتثدددددددد  

 وضىح 

تِت و ل مستثم ا    حتات ارست ياي قبد  

انته   العم  في اىم العم  الث لر الت لي 

أن آخد  مى دت ليىم التقىا . واإد   إلد  

رسدتالم ط بدد ت ارسدت ياي هددى ل ط بدد ت 

ظه ا    تىقيم  12المست مال قب  الس  ة 

المم كدددة الع  يدددة السدددعىياة( مددد  ادددىم 

التع مددد  الدددذ  اسدددب  ادددىم التقدددىا  ادددت  

تقىامهدد  فددي اددىم التقددىا  الددذ  ا ددي اددىم 

التع مددددد . و الط بددددد ت المسدددددت مال  عدددددت 

ظهدددد ا    تىقيددددم المم كددددة  12السدددد  ة 

ية السعىياة( م  اىم التع م  الذ  الع  

اسددب  اددىم التقددىا  اددت  تقىامهدد  فددي اددىم 

 .التقىا  الث ني الذ  ا ي اىم التع م 

تِتدد و ل مسددتثم ا    حددتات 

ارسدددددت ياي قبددددد  انتهدددددد   

العم  في اىم العم  الث لر 

الت لي ليىم التقدىا . واإد   

إل  أن آخ  مى ت رسدتالم 

ط بدد ت ارسددت ياي هددى قبدد  

ظه ا    تىقيم  12الس  ة 

المم كة الع  ية السدعىياة( 

مدددد  اددددىم التع مدددد  الددددذ  

 .اسب  اىم التقىا 
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 مذت ة المع ىم ت

  م ية ارست ياي

حددددذفم حيددددر أن 

هددذ  المصدد  اف 

تكىن متع قال  فت ة 

معييدددددة و اكتفددددد  

 تحتات المب ر الذ  

ذتددددد  فدددددي نفددددد  

الفقدددد ة و لتىحيددددت 

المع ىمدد ت  سددبب 

ع  دددتم تىافقهددد  مددد

الإ وط وارحكد م 

قبددددددددد  التعدددددددددتا  

لىجىي  يدت خد ط  

اعكددددددددد  مب دددددددددر 

المصدددد  اف فددددي 

السددديىات السددد  قة 

ومىجدددددددىية فدددددددي 

م حدددددد  م خددددددص 

ارفصدددد و المدددد لي 

قددت   غددم هددذه المصدد  اف  راىجت

المتع قددددددددددة   لصدددددددددديتو  

 لاير سعىي .  2,800
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 مذت ة المع ىم ت

ايا ة مر   

 الصيتو 



 

وهدددددددى م خدددددددص 

متغيدددددددد  سدددددددديىا  

ورتعكدددددددددددددددددددددد  

المصددددددددددددددددد  اف  

 الح لية

إ دددددد ية )ددددددي  ة 

وحددذف الصددي يا  

 المغ قة 

ادددددتا  ح ليددددد   أ  ددددد   مر دددددد  إيا ة 

صديتو  )دي يا  اسددتثم   آخد م فددي ال

 المم كة الع  ية السعىياة 

 )يتو  ) حب لألسه  الخ يرية 

 )يتو  ) حب ل مت ج ة   لس ع

)دددددددديتو  )دددددددد حب لالسهم ألسدددددددده  

 السعىياة

اتا  ح ليد   أ  د   مر د  

)ددددديتو  )ددددد نتا  إيا ة 

استثم   آخ م في المم كة 

  مد  فدي  الع  ية السدعىياة

ذلدددك )دددي يا  ارسدددتثم   

 .(العق    المتتاولة

 

)يتو  )د حب ل إد ت ت 

 الع  ية

 لألسه  السعىياة

)ددددددددددددديتو  )ددددددددددددد حب 

ل ط وحدددددددددد ت اروليددددددددددة 

 السعىي 

)ددديتو  )ددد حب لالسددده  

 الخ يرية ذات التخ 
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 مذت ة المع ىم ت

 مر   إيا ة

 الصيتو 

حددددذفم حيددددر أن 

هددذ  المصدد  اف 

تكىن متع قال  فت ة 

معييدددددة و اكتفددددد  

 تحتات المب ر الذ  

ذتددددد  فدددددي نفددددد  

الفقدددد ة و لتىحيددددت 

المع ىمدد ت  سددبب 

 دددتم تىافقهددد  مدددع 

الإ وط وارحكد م 

قبددددددددد  التعدددددددددتا  

لىجىي  يدت خد ط  

اعكددددددددد  مب دددددددددر 

المصدددد  اف فددددي 

السددديىات السددد  قة 

وقددددددت   غددددددم هددددددذه  . راىجت

المصددددددددد  اف المتع قدددددددددة 

لاير  2,800  لصدددددددديتو  

 سعىي . 

 مذت ة المع ىم ت 36

تف )ي  مك ف ت 

أ     مر   

 إيا ة الصيتو 



 

ومىجدددددددىية فدددددددي 

م حدددددد  م خددددددص 

 لي ارفصدددد و المدددد

وهدددددددى م خدددددددص 

متغيدددددددد  سدددددددديىا  

ورتعكدددددددددددددددددددددد  

المصددددددددددددددددد  اف  

 الح لية

تحددددددتار  ي ندددددد ت 

ان  دد   لدديعك  

التغيي  الرتادت فدي 

 الع ىاة 

 يددد   خ لدددت  بدددتالع ا  الددد ا    دددى

 مستق 

 ن اف      ي الحم ي   ى  ي  مستق 

 س م ن  ت  الفغ    ى  ي  مستق 

 محمت ف ج ال ه اني   ى مستق 

 وهيب   جهمىم   ى مستق 

خ لدددت  بدددتالع ا  الدددد ا  

   ى  ي  مستق 

ندددد اف  دددد    ددددي الحمدددد ي 

   ى  ي  مستق 

سددد م ن  دددت  الفغددد    دددى 

  ي  مستق 

محمدددددت فددددد ج ال ه اندددددي 

   ى مستق 

سدد ل  العيدد     ددى احمددت 

 مستق 
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 مذت ة المع ىم ت

مر   إيا ة 

 الصيتو   أ(

 سددددبب تغيدددد ات   

متىاف    يه   فدي 

مر دددددددددددددد  ايا ة 

 الإ تة

 بدددددت الع اددددد   ددددد   بدددددت  س م ن  ت  الفغ    ى

 ال حم  الخمي    ى
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 مذت ة المع ىم ت

مر   إيا ة 

 الصيتو 

حددددذفم حيددددر أن 

هددذ  المصدد  اف 

تكىن متع قال  فت ة 

معييدددددة و اكتفددددد  

 تحتات المب ر الذ  

ذتددددد  فدددددي نفددددد  

الفقدددد ة و لتىحيددددت 

المع ىمدد ت  سددبب 

 دددتم تىافقهددد  مدددع 

الإ وط وارحكد م 

قبددددددددد  التعدددددددددتا  

لىجىي  يدت خد ط  

اعكددددددددد  مب دددددددددر 

المصدددد  اف فددددي 

السددديىات السددد  قة 

ومىجدددددددىية فدددددددي 

م حدددددد  م خددددددص 

ارفصدددد و المدددد لي 

وقت   غم هدذه المصد  اف  اىجتر

المتع قددددددددددة   لصدددددددددديتو  

 لاير سعىي .  2,800
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 مذت ة المع ىم ت

مستحق ت مر   

 إيا ة الصيتو 



 

وهدددددددى م خدددددددص 

متغيدددددددد  سدددددددديىا  

ورتعكدددددددددددددددددددددد  

المصددددددددددددددددد  اف  

 الح لية

حددددذفم حيددددر أن 

هددذ  المصدد  اف 

تكىن متع قال  فت ة 

معييدددددة و اكتفددددد  

 تحتات المب ر الذ  

ذتددددد  فدددددي نفددددد  

الفقدددد ة و لتىحيددددت 

المع ىمدد ت  سددبب 

 دددتم تىافقهددد  مدددع 

الإ وط وارحكد م 

قبددددددددد  التعدددددددددتا  

لىجىي  يدت خد ط  

اعكددددددددد  مب دددددددددر 

المصدددد  اف فددددي 

السددديىات السددد  قة 

ومىجدددددددىية فدددددددي 

م حدددددد  م خددددددص 

ارفصدددد و المدددد لي 

خدددددددص وهدددددددى م 

متغيدددددددد  سدددددددديىا  

ورتعكدددددددددددددددددددددد  

المصددددددددددددددددد  اف  

 الح لية

قددت   غددم هددذه المصدد  اف  راىجت

المتع قددددددددددة   لصدددددددددديتو  

 لاير سعىي  20,765
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 مذت ة المع ىم ت

أتع د أ     

 الهيئة الإ  ية

رن البيدددددددددددددددددددددددت 

المط دددىد حسددددب 

ال دددىاح  راتىافددد  

مدددع مددد ت  مدددذت ه 

 سدددددددددبب خطدددددددددأ 

مطبعددددي وقددددت تدددد  

اضددد فة مع ىمددد ت 

ال سددددددددددددددددددددددددددىم 

والمصدددددددددددددد  اف 

تحدددم  يدددت مق  ددد  

الخدددددددددددددددددددددددتم ت 

والعمددددددددددددددددددىرت 

وارتعددددددد د فدددددددي 

ال سدددددددىم والمصددددددد  اف  راىجت

المسدددتحقة   ددد  المإدددت ح 

 والصيتو 

 

 مذت ة المع ىم ت 39

 خص م

 المع ىم ت الم لية



 

 23)ددددددددددددددددددفحة 

لتتىاف  مدع رححدة 

)ددددددددددددددددددددددددي يا  

ارسدددددددددددددددددددددتثم   

وتصحي  م خدص 

المع ىمد ت الم ليدة 

 حسب المتط ب ت

و يدد     دد  رححددة 

)ددددددددددددددددددددددددي يا  

ارسدددتثم   م حددد  

 و(  12فقددددددد ة  2

المتط ددددددددب هددددددددى 

تىضدددي  إاددد ايات 

و ا  دددددد و السددددددية 

الس  قة      ض فة 

ال ت  ت مي  إل  ان

جميددع المع ىمدد ت 

المحذوفدددة ضدددم  

 مذت ة المع ىم ت 

رن البيدددددددددددددددددددددددت 

المط دددىد حسددددب 

ال دددىاح  راتىافددد  

مدددع مددد ت  مدددذت ه 

 سدددددددددبب خطدددددددددأ 

مطبعددددي وقددددت تدددد  

اضددد فة مع ىمددد ت 

ال سددددددددددددددددددددددددددىم 

والمصدددددددددددددد  اف 

تحدددم  يدددت مق  ددد  

الخدددددددددددددددددددددددتم ت 

والعمددددددددددددددددددىرت 

وارتعددددددد د فدددددددي 

 23)ددددددددددددددددددفحة 

لتتىاف  مدع رححدة 

)ددددددددددددددددددددددددي يا  

ارسدددددددددددددددددددددتثم   

وتصحي  م خدص 

المع ىمد ت الم ليدة 

 حسب المتط ب ت

و يدد     دد  رححددة 

)ددددددددددددددددددددددددي يا  

ال سدددددددىم والمصددددددد  اف  راىجت

المسدددتحقة   ددد  المإدددت ح 

 :والصيتو 

 

ال سدددددددىم والمصددددددد  اف 

 :الفع ية ل صيتو 

   

 

مسدددددتحق ت مر ددددد  إيا ة  

 :الصيتو 
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 مذت ة المع ىم ت

م خص 

 المع ىم ت الم لية



 

ارسدددتثم   م حددد  

 و(  12فقددددددد ة  2

المتط ددددددددب هددددددددى 

تىضدددي  إاددد ايات 

و ا  دددددد و السددددددية 

الس  قة      ض فة 

ال ت  ت مي  إل  ان

جميددع المع ىمدد ت 

المحذوفدددة ضدددم  

 مذت ة المع ىم ت

حددددذفم رن البيددددت 

المط دددىد حسددددب 

ال دددىاح  راتىافددد  

مدددع مددد ت  مدددذت ه 

 سدددددددددبب خطدددددددددأ 

مطبعددددي وقددددت تدددد  

اضددد فة مع ىمددد ت 

ال سددددددددددددددددددددددددددىم 

والمصدددددددددددددد  اف 

تحدددم  يدددت مق  ددد  

الخدددددددددددددددددددددددتم ت 

والعمددددددددددددددددددىرت 

وارتعددددددد د فدددددددي 

 23)ددددددددددددددددددفحة 

لتتىاف  مدع رححدة 

)ددددددددددددددددددددددددي يا  

ارسدددددددددددددددددددددتثم   

وتصحي  م خدص 

المع ىمد ت الم ليدة 

 حسب المتط ب ت

 و يدد     دد  رححددة

)ددددددددددددددددددددددددي يا  

ارسدددتثم   م حددد  

 و(  12فقددددددد ة  2

المتط ددددددددب هددددددددى 

تىضدددي  إاددد ايات 

و ا  دددددد و السددددددية 

الس  قة      ض فة 

إل  انال ت  ت مي  

جميددع المع ىمدد ت 

المحذوفدددة ضدددم  

أتعددددد د أ  ددددد   الهيئدددددة  راىجت

 :الإ  ية

اددددتفع لكدددد    ددددى مب ددددر 

سيى  وقت ه خمسىن ألف 

لاير ومب ر    ت  اجتم ا 

ت ه خمسددددة آلددددف لاير وقدددد

   ضددد فة إلددد  مصددد  اف 

الطيددد ان وارق مدددة لرميدددع 

الصددددددي يا  ارسددددددتثم  اة 

المط  قددة لمعدد اي  الإدد اعة 

ا سدالمية. وقددت   غددم هددذه 

المصددددددددد  اف المتع قدددددددددة 

لاير  20,765  لصدددديتو  

 .سعىي 
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 مذت ة المع ىم ت

م خص 

 المع ىم ت الم لية



 

 مذت ة المع ىم ت

إض فة لتتىاف  مع 

رححدددددة )دددددي يا  

 ارستثم   

م خص المع ىم ت الم لية ل ع م الميتهدي 

 31/12/2018 ت  ا  

 ا ا ايات 

  ان   و 

  راىجت

38 

 مذت ة المع ىم ت

م خص 

 المع ىم ت الم لية

رن البيدددددددددددددددددددددددت 

المط دددىد حسددددب 

ال دددىاح  راتىافددد  

مدددع مددد ت  مدددذت ه 

 سدددددددددبب خطدددددددددأ 

مطبعددددي وقددددت تدددد  

اضددد فة مع ىمددد ت 

ال سددددددددددددددددددددددددددىم 

والمصدددددددددددددد  اف 

تحدددم  يدددت مق  ددد  

الخدددددددددددددددددددددددتم ت 

والعمددددددددددددددددددىرت 

وارتعددددددد د فدددددددي 

 23)ددددددددددددددددددفحة 

لتتىاف  مدع رححدة 

)ددددددددددددددددددددددددي يا  

ارسدددددددددددددددددددددتثم   

وتصحي  م خدص 

المع ىمد ت الم ليدة 

 حسب المتط ب ت

و يدد     دد  رححددة 

ا  )ددددددددددددددددددددددددي ي

ارسدددتثم   م حددد  

 و(  12فقددددددد ة  2

المتط ددددددددب هددددددددى 

تىضدددي  إاددد ايات 

و ا  دددددد و السددددددية 

الس  قة      ض فة 

إل  انال ت  ت مي  

جميددع المع ىمدد ت 

المحذوفدددة ضدددم  

 مذت ة المع ىم ت

مصددددددددددد  اف م اجدددددددددددع  راىجت

 الحس   ت الخ  جي

ادددتفع لم اجدددع الحسددد   ت 

لاير  35,000مب ددر وقددت ه 

سددددددعىي  تمثدددددد  أتعدددددد د 

فحدددددص القدددددىاح  الم ليدددددة 

اليصددف سدديىاة ل صدديتو  

وم اجعدددة القدددىاح  الم ليدددة 

 .السيىاة ل صيتو 
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 مذت ة المع ىم ت

م خص 

 المع ىم ت الم لية



 

رن البيددت   حددذف

مكدد   وهددى نفدد  

مددد ت  ذتددد ه تحدددم 

 يددددددددددت الم كيددددددددددة 

المإدددددددددددددددددددددددد  ة 

والمط ددىد حسددب 

رححدددددة )دددددي يا  

 ارستثم  

 م كية أ)ى  الصيتو  راىجت

ام دددددك مددددد لكي الىحدددددتات 

أ)دددى  الصددديتو  م كيدددة 

شدد حعة. ولدد  اكددىن لمددتا  

الصدديتو  أو أمددي  الحفددظ 

أ  مص حة أو مط لبة ضت 

هذه ان)ى  إر ل حت الذ  

فيدددال وحدددتات فدددي ام كدددىن 

الصدديتو  أو تمدد  تسددمحال 

رححددة )ددي يا  ارسددتثم   

أو شددددددددددد وط وأحكددددددددددد م 

 .الصيتو 

 مذت ة المع ىم ت 50

ط اقة 

وإج ا ات 

الت ىة رجتم ا 

 م لكي الىحتات

تحددددتار تدددد  ا    

التعدددددددددتا   عدددددددددت 

الحصدددددى    ددددد  

مىافقة الهيئة     

تغييددددددد  الع دددددددى 

 المستق  

(م تمدد  2008تدد  ا  ا )ددتا   مدد    

(م 2019/اىنيدى/13التعتا   ت  ا    ت  

 ( ها10/10/1440/  

تددد  ا  ا )دددتا   مددد    

(م تمددد  تددد  التعدددتا  2008

 تدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ا   

(م / 2018/ا  اددددددددددد /16 

 ( ها30/07/1439 

 

)فحة 

 الغالف

إ وط ال

 حك مانو

 

الميقددددى  إليددددال" اِقصددددت  هدددد  المعيدددد  " خطأ مطبعي

مدد    و( 9الميصددىع   يددال فددي البيددت 

 الإ وط انحك م؛

الميقددى  إليددال" اِقصددت  هدد  "

المعيدد  الميصددىع   يددال 

 هدددددا( مددددد   9فدددددي البيدددددت 

 الإ وط انحك م؛

إ وط ال 3

 حك مانو

 التع اف ت

إ دددددد ية )ددددددي  ة  

لتصددددددددب  اتثدددددددد  

 وضىح 

" تِعيدددي ارتف قيدددة فدددت  حسددد داتف قيدددة "

الِمب مدددة  دددي  م لدددك الىحدددتات ومدددتا  

الصدددددديتو  وتدددددديص   دددددد  الإدددددد وط 

  ي  م لكوانحك مع وتيظ  العالقة 

" تِعيددددي اتف قيددددة العميدددد "

ارتف قية الِمب مة  ي  م لدك 

الىحتات ومتا  الصديتو  

وتددددديص   ددددد  الإددددد وط 

وانحكدد مع وتدديظ  العالقددة 

  ي  م لك

إ وط ال 3

 حك مانو

 التع اف ت

حددددددذفم لىجددددددىي 

 خطأ مطبعي

المصددددد  اف انخددددد م" " راىجت

تعيي المصد وف ت المإد   

( 5(  أ(  7إليه  فدي البيدت  

 م  الإ وط وانحك م؛

إ وط ال 4

 حك مانو

 التع اف ت

نمددىذج ارشددت اح" اعيددي الىليقددة التددي " خطأ مطبعي

اىف ه  متا  الصيتو  إل  ت  مسدتثم  

ليسددتختمه  انخيدد  فددي ط ددب ارشددت اح 

فدددي وحدددتات الصددديتو  وفق ددد  ل إددد وط 

وانحك م. وا ي نمىذج ارشت اح م فق د  

الم حد    لإ وط وانحك م تحم  يىان 

نمددىذج ارشددت اح" اعيددي "

الىليقددة التددي اىف هدد  مددتا  

الصيتو  إل  تد  مسدتثم  

ليسدددددتختمه  انخيددددد  فدددددي 

ط دددددددب ارشدددددددت اح فدددددددي 

وحددددتات الصدددديتو  وفق دددد  

ل إدد وط وانحكدد م. وادد ي 

إ وط ال 5

 حك مانو

 التع اف ت



 

نمدددىذج ارشدددت اح م فق دددد   .1

  لإدد وط وانحكدد م تحددم 

 .2 يىان الم ح  

الحددت انيندد  لمب ددر ارشددت اح" اإددي  " خطأ مطبعي

إلدد  المعيدد  الميصددىع   يددال فددي البيددت 

 م  الإ وط انحك م(  ( 9 

الحدددددددت انينددددددد  لمب دددددددر "

ارشدددددت اح" اإدددددي  إلددددد  

المعيدد  الميصددىع   يددال 

( ط( مددددد  9فدددددي البيدددددت  

 الإ وط انحك م

إ وط ال 4

 حك مانو

 التع اف ت

إضددددد فة لتصدددددب  

 اتث  وضىح  

اليددىم الددذ  امكدد  "اددىم التع مدد " اعيددي 

فيدددال ارشدددت اح فدددي وحدددتات الصددديتو  

 واست يايه 

إ وط ال 5 راىجت-

 حك مانو

 تع اف ت

إ دددددد ية )ددددددي  ة  

لتصددددددددب  اتثدددددددد  

 وضىح 

الحددت انيندد  لمب ددر ارشددت اح ا ضدد في 

 سعىي .لاير  5.000:

 5.000الحدددت انينددد  لمب دددر ارسدددت ياي 

 سعىي لاير 

الحددددددددت انيندددددددد  لمب ددددددددر 

ارشدددددددددت اح ا ضددددددددد في 

لاير لكدددددددددددددددددددددد   5.000:

 مستثم .

الحددددددددت انيندددددددد  لمب ددددددددر 

لاير  5.000ارسددددددددددت ياي 

 لك  مستثم .
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إ وط ال

 حك مانو

 الم خص التيفيذ 

إ دددددد ية )ددددددي  ة  

لتصددددددددب  اتثدددددددد  

 وضىح 

اا م قبى  ط ب ت ارشت اح وارسدت ياي:

 ت  اىم  م  

آخدددددد  مى ددددددت رسددددددتقب   

 12قبدد  السدد  ة  الط ب ت: 

ظهددد ا    تىقيدددم  المم كدددة 

الع  ية السعىياة( م  ادىم 

التع مددد  الدددذ  اسدددب  ادددىم 

 التقىا .
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إ وط ال

 حك مانو

 الم خص التيفيذ 

إ دددددد ية )ددددددي  ة  

لتصددددددددب  اتثدددددددد  

 وضىح 

 ددت  سددتالم ط بدد ت ارشددت اح مىآخدد  

 وارست ياي

ظه ا   12الط ب ت المست مال قب  الس  ة 

  تىقيم المم كة الع  ية السدعىياة( مد  

اسدب  ادىم التقدىا  ادت  اىم التع م  الذ  

تقىامهدد  فددي اددىم التقددىا  الددذ  ا ددي اددىم 

التع مددددد . و الط بددددد ت المسدددددت مال  عدددددت 

ظهدددد ا    تىقيددددم المم كددددة  12السدددد  ة 

الع  ية السعىياة( م  اىم التع م  الذ  

اسددب  اددىم التقددىا  اددت  تقىامهدد  فددي اددىم 

 التقىا  الث ني الذ  ا ي اىم التع م .

قبددددددددد   اىم ارشت اح

ظه ا    تىقيم  12الس  ة 

المم كة الع  ية السدعىياة( 

مدددد  اددددىم التع مدددد  الددددذ  

 اسب  اىم التقىا .

قبددددددددد   اىم ارست ياي

ظه ا    تىقيم  12الس  ة 

المم كة الع  ية السدعىياة( 

مدددد  اددددىم التع مدددد  الددددذ  

 اسب  اىم التقىا .
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إ وط ال

 حك مانو

 الم خص التيفيذ 



 

إضددد فة لتصدددحي  

 الخطأ المطبعي

 الحفظ سىم 

 1500حير تكدىن ال سدىم و  حدت ايند 

 شه ا   لاير سعىي  

  سىم الحفظ

حير تكىن ال سدىم و  حدت 

 لاير سعىي  1500اين 
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إ وط ال

 حك مانو

 الم خص التيفيذ 

إ وط ال 7 راىجت أا م التع م : ت  اىم  م  إض فة مصط   

 حك مانو

 الم خص التيفيذ 

إ دددددد ية )ددددددي  ة  

لتصددددددددب  اتثدددددددد  

 وضىح 

 يدد      دد  القيمددة الفع يددةع و حددت أ  دد  

% مددددد  )ددددد في قيمدددددة أ)دددددى  0.40

الصيتو ع تحسب وتستح  في تد  ادىم 

 وات  يفعه  شه ا  ..تقىا  

 المص  اف ا يا اة

 يدد      دد  القيمددة الفع يددةع 

% مدد  0.40و حددت أ  دد  

)ددددددد في قيمدددددددة أ)دددددددى  

الصددددددددددديتو ع تحسدددددددددددب 

 وتستح  في ت  اىم تقىا 

إ وط ال 7

 حك مانو

 التيفيذ  الم خص

تحددددددتار تدددددد  ا  

التعدددددددددتا   عدددددددددت 

الحصدددددى    ددددد  

مىافقة الهيئة     

تغييددددددد  الع دددددددى 

 المستق 

 ت  ا  ا )تا  والتحتار  .  

)ت ت هذه الإد وط وانحكد م  تد  ا  

(م / 2008نددىفمب   2تدد  ا  ا )ددتا   

(ه ا , و تد  تحدتاثه  1429ذو القعدتة  4 

(م / 2019/اىنيددددددددددددى/13 تدددددددددددد  ا    

 ها( 1440/شىا /10 

 

 . تددددددددد  ا  ا )دددددددددتا   

 والتحتار

)دددددت ت هدددددذه الإددددد وط 

وانحكدددد م  تدددد  ا  تدددد  ا  

نددددددددىفمب   2ا )ددددددددتا   

ذو القعدددددددتة  4(م /  2008

(ه ا , و تدد  تحددتاثه  1429

 تدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ا   

(م / 2018/ا  اددددددددددد /16 

 ( ها30/07/1439 
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إ وط ال

 حك مانو

 .مع ىم ت   مة1

إضدددد فة  لتصددددب  

 اتث  وضىح 

ارسددددتثم  اة  السي سدددد ت والمم  سدددد ت 

 ل صيتو 

اسدددددتهتف الصددددديتو  ارسدددددتثم   فدددددي 

انو ا  الم ليددددددددة الت ليددددددددة  "انو ا  

 ("الم لية المستهتفة

أسدده  الإدد ت ت المت جددة فددي أ  سددى   

 .المتىافقة مع الإ اعة سعىي م لي 

انسدده  المط وحددة ل رمهددى  فددي إطدد    

الطدددد و انولددددي مدددد  قبدددد  الإدددد ت ت 

السددعىياة المقدد   إي اجهدد  فددي السددى  

 .المتىافقة مع الإ اعةالم لي السعىي   

  

السي سددددد ت والمم  سددددد ت  

 ارستثم  اة ل صيتو 

اسددددددددددتهتف الصدددددددددديتو  

ارسددددددتثم   فددددددي انو ا  

الم ليددددة الت ليددددة  "انو ا  

 ("الم لية المستهتفة

أسددده  الإددد ت ت المت جدددة  

  في أ  سى  م لي

انسددددددددددده  المط وحدددددددددددة  

ل رمهى  في إطد   الطد و 

انولددي مدد  قبدد  الإدد ت ت 

السددعىياة المقدد   إي اجهدد  

فددددددددي السددددددددى  المدددددددد لي 

  السعىي 

معددد مالت قصدددي ة انجددد   

إ وط ال 11

 حك مانو

 

أهتاف )يتو  

 ارستثم  



 

والميترددددد ت ارسدددددتثم  اة 

قصددي ة ارجدد ع و)ددي يا  

الم ا حدددددد تع و)ددددددي يا  

المتدددددددددددد ج ة   لسدددددددددددد عع 

ارسددددددددتثم   و)ددددددددي يا  

المفتىحددددددددةع و)ددددددددي يا  

 الم شدددد ات المتب يلددددة

(ETF)   التدي تسدتثم  فدي

 سى  الم   السعىياة

إضددد فة لتصدددحي  

 الخطأ المطبعي

  سىم الحفظ

  1500حير تكدىن ال سدىم و  حدت ايند 

 شه ا   لاير سعىي  

  سىم الحفظ

حير تكىن ال سدىم و  حدت 

 لاير سعىي  1500اين 

إ وط ال 16

 حك مانو

مق    الختم ت 

والعمىرت 

 وانتع د

إض فة لتتىاف  مع 

رححدددددة )دددددي يا  

 ارستثم   

٪ م  ) في قيمة  10استثم   أتث  م  

أ)ى  الصيتو  الع م في أسه  مت جة 

في السى  أو في أ  سى  م لية ميظمدة 

أخددد م لِمصدددتد  واحدددت تددد  ع لمرددد   أو 

هددددتف الصدددديتو  العدددد م  قطدددد ا اكددددىن

ارستثم   فيال     أر اتر وز ذلك نسبة 

القيمددة السددىقية لر)ددتا  إلدد  إجمدد لي 

القيمة السدىقية ل دذلك المرد   أو القطد ا 

المعدددي ع وذلدددك ل صددديتو  العددد م الدددذ  

تددددديص شددددد وطال وأحك مدددددال ومدددددذت ة 

المع ىمدد ت   دد  أن هتفددال ارسددتثم    

محدددتي فدددي مرددد   أو قطددد ا معدددي  مددد  

 .لمت جةانسه  ا

  راىجت
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 حك مانو

قيىي/حتوي 

 ارستثم  

أضددددد فة لتصدددددب  

 اتث  وضىح 

ادددتفع الصددديتو  إلددد  مدددتا  الصددديتو  

مق  ددددد  إيا تددددددال ن)ددددددى  الصدددددديتو  

مصددددددد  اف إيا ادددددددة  "المصددددددد  اف 

% مد  0.40ا يا اة"(  م  ر ا ات    

) في قيمة أ)ى  الصيتو . وتحتسب 

وتسددتح  المصدد  اف ا يا اددة فددي تدد  

اىم تقىا   يد     د  آخد  تقدىا  لصد في 

. ان)ددددى  واددددت  يفعهدددد  شدددده ا   قيمددددة 

 اف ا يا ادة مصد  اف وتغطي المص 

المح سدددددددبي  القددددددد نىنيي ع وال سدددددددىم 

ال ق  يددددددددددةع وال سددددددددددىم الق نىنيددددددددددةع 

ومصدددد  اف مر دددد  إيا ة الصدددديتو  

والتدددددي تت دددددم  مك فددددد ت أ  ددددد حالع 

وتكددددد ليف طب  دددددة التقددددد  ا  الم ليدددددةع 

والتكدد ليف الم تبطددة   لتقدد  ا  الم سدد ة 

اددتفع الصدديتو  إلدد  مددتا  

الصدددديتو  مق  دددد  إيا تددددال 

ن)دددددددددددى  الصددددددددددديتو  

مصدددددددددددد  اف إيا اددددددددددددة 

 "المصددد  اف ا يا ادددة"( 

% 0.40 مدد  ر ا اددت  دد  

مددد  )ددد في قيمدددة أ)دددى  

الصدددددددديتو . وتحتسددددددددب 

تح  المصدددددددد  اف وتسدددددددد

ا يا اة في تد  ادىم تقدىا  

 يددددد     ددددد  آخددددد  تقدددددىا  

لصدددد في قيمددددة ان)ددددى . 

وتغطدددددددددي المصددددددددد  اف 

ا يا اددددددددددة مصدددددددددد  اف 
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 حك مانو

المص  اف 

 ا يا اة



 

ل مإت تي ع وال سدىم المتفى دة لتدتاو  

وأ  مصدد  اف   ددالن سددع  الىحددتةع 

أخدد م متع قددة  عم يدد ت الصدديتو .  ور 

تإددتم  جميددع المبدد لر المددذتى ة أ دداله 

 .    ض ابة القيمة الم  فة

المح سدددددددبي  القددددددد نىنيي ع 

وال سدددددددددددىم ال ق  يدددددددددددةع 

وال سددددددددددىم الق نىنيددددددددددةع 

ومصددد  اف مر ددد  إيا ة 

الصددديتو  والتدددي تت دددم  

مك ف ت أ   حالع وتك ليف 

طب  دددة التقددد  ا  الم ليدددةع 

كددددددددد ليف الم تبطدددددددددة والت

  لتقددددددددددد  ا  الم سددددددددددد ة 

ل مإدددددددت تي ع وال سدددددددىم 

المتفى ددة لتددتاو    ددالن 

سددددددددددع  الىحددددددددددتةع وأ  

مصددد  اف أخددد م متع قدددة 

 عم يدددد ت الصدددديتو .  ور 

تإددددددتم  جميددددددع المبدددددد لر 

المدددددذتى ة أ ددددداله   ددددد  

ضددد ابة القيمدددة الم ددد فةع 

  دد  أن اددت  احتسدد  ه  فددي 

ت  اىم تقدىا  ويفعهد   يدت 

 .ارقت   

إ دددددد ية )ددددددي  ة 

لتصددددحي  الخطددددأ 

 المطبعي 

تحتسدددب وتتددد ات   فدددي تددد  ادددىم تقدددىا  

ن  اض احتس د سع  الىحتة في ادىم 

 سيىا التع م ع تتفع 

تحتسددب وتتدد ات   فددي تدد  

اددددددىم تقددددددىا  ن دددددد اض 

احتسدد د سددع  الىحددتة فددي 

ادددىم التع مددد ع وتدددتفع تددد  

 شه 

إ وط ال 16

 حك مانو

أتع د أ     

مر   إيا ة 

 الصيتو 

أضددددد فة لتصدددددب  

 اتث  وضىح 

اددت  تحتاددت سددع  الىحددتة فددي الصدديتو  

 دد  ط ادد  قسددمة )دد في قيمددة أ)ددى  

الصيتو    د  إجمد لي   دتي الىحدتات 

   الق حمة

ات  تحتات سع  الىحدتة فدي 

الصددددديتو   ددددد  ط اددددد  

قسددمة )دد في قيمددة أ)ددى  

الصدددديتو    دددد  إجمدددد لي  

  تي الىحتات 

إ وط ال 18

 حك مانو

و)ف ط اقة  

حس د سع  

 الىحتة

إ دددددد ية )ددددددي  ة 

لتصددددددددب  اتثدددددددد  

 وضىح  

تِت و ل مستثم ا    حتات ارست ياي قبد  

انته   العم  في اىم العم  الث لر الت لي 

ليىم التقىا . واإد   إلد  أن آخد  مى دت 

رسدتالم ط بدد ت ارسدت ياي هددى ل ط بدد ت 

  تىقيم ظه ا   12المست مال قب  الس  ة 

المم كدددة الع  يدددة السدددعىياة( مددد  ادددىم 

التع مددد  الدددذ  اسدددب  ادددىم التقدددىا  ادددت  

تقىامهدد  فددي اددىم التقددىا  الددذ  ا ددي اددىم 

التع مددددد . و الط بددددد ت المسدددددت مال  عدددددت 

ظهدددد ا    تىقيددددم المم كددددة  12السدددد  ة 

تِتدد و ل مسددتثم ا    حددتات 

ارسدددددت ياي قبددددد  انتهدددددد   

العم  في اىم العم  الث لر 

الت لي ليىم التقدىا . واإد   

إل  أن آخ  مى ت رسدتالم 

ط بدد ت ارسددت ياي هددى قبدد  

ظه ا    تىقيم  12الس  ة 

المم كة الع  ية السدعىياة( 

مدددد  اددددىم التع مدددد  الددددذ  
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 حك مانو

 التع مالت



 

الع  ية السعىياة( م  اىم التع م  الذ  

اسددب  اددىم التقددىا  اددت  تقىامهدد  فددي اددىم 

 .الث ني الذ  ا ي اىم التع م  التقىا 

 .تقىا اسب  اىم ال

إ دددددد ية )ددددددي  ة  

لتصددددددددب  اتثدددددددد  

 وضىح 

ظه ا   12الط ب ت المست مال قب  الس  ة 

  تىقيم المم كة الع  ية السدعىياة( مد  

اىم التع م  الذ  اسدب  ادىم التقدىا  ادت  

تقىامهدد  فددي اددىم التقددىا  الددذ  ا ددي اددىم 

التع مددددد . و الط بددددد ت المسدددددت مال  عدددددت 

ظهدددد ا    تىقيددددم المم كددددة  12السدددد  ة 

الع  ية السعىياة( م  اىم التع م  الذ  

ىم التقددىا  اددت  تقىامهدد  فددي اددىم اسددب  ادد

 التقىا  الث ني الذ  ا ي اىم التع م 

آخ  مى ت رستالم ط بد ت  

ارشددت اح وارسددت ياي فددي 

 أ  اىم تع م 

اكددىن آخدد  مى ددت رسددتالم 

الط بدد ت هددى قبدد  السدد  ة 

ظه ا    تىقيم المم كة  12

الع  ية السعىياة( م  ادىم 

التع مددد  الدددذ  اسدددب  ادددىم 

ت تحتادددددت التقدددددىا . واعتمددددد

تددد  ا  ارشدددت اح وتددد  ا  

ارسدددددت ياي   ددددد  تددددد  ا  

 تقتا  الط ب ت المستىف ة.

إ وط ال 21

 حك مانو

 التع مالت

إ دددددد ية )ددددددي  ة  

لتصددددددددب  اتثدددددددد  

 وضىح 

واعتمدت تدد  تدد  ا  اشدت اح   دد  تدد  ا  

اسددتالم ط ددب ارشددت اح المكتمدد . ففددي 

 12ح   الط ب ت المسدت مال قبد  السد  ة 

المم كددددددة الع  يددددددة ظهدددددد ا    تىقيددددددم 

السعىياة( مد  ادىم التع مد  الدذ  اسدب  

اىم التقدىا  ادت  تقىامهد  فدي ادىم التقدىا  

الددددذ  ا ددددي اددددىم التع مدددد . و الط بدددد ت 

ظه ا    تىقيم  12المست مال  عت الس  ة 

المم كدددة الع  يدددة السدددعىياة( مددد  ادددىم 

التع مددد  الدددذ  اسدددب  ادددىم التقدددىا  ادددت  

الدذ  ا دي تقىامه  في اىم التقىا  الثد ني 

ادددىم التع مددد .  وفدددي أ  مددد  الحددد لتي ع 

احص  مد لكى الىحدتات   د  تأتيدت مد  

مددددتا  الصددددديتو ع ات ددددم  تف )دددددي  

 ارشت اح

واعتمت تد  تد  ا  اشدت اح 

  دد  تدد  ا  اسددتالم ط ددب 

ارشدددت اح المكتمددد . ففدددي 

استالم الط ب في اىم  ح  

أو قب  آخ  مى دت رسدتالم 

الط بدددد تع اكددددىن تددددد  ا  

نفددد  ادددىم  ارشدددت اح فدددي

العم  المقتم الط ب خاللال. 

أم  في ح   اسدتالم الط دب 

 عدددت آخددد  مى دددتع فيكدددىن 

تدد  ا  ارشددت اح فددي اددىم 

 العم  الت لي

إ وط ال 22

 حك مانو

  م ية ارشت اح

إ دددددد ية )ددددددي  ة  

لتصددددددددب  اتثدددددددد  

 وضىح 

واعتمددت تدد  اددىم اسددت ياي   دد  تدد  ا  

ت قدددي ط دددب ارسدددت ياي مسدددتىفي  . وفدددي 

 12المسدت مال قبد  السد  ة ح   الط ب ت 

ظهدددددد ا    تىقيددددددم المم كددددددة الع  يددددددة 

السعىياة( مد  ادىم التع مد  الدذ  اسدب  

اىم التقدىا  ادت  تقىامهد  فدي ادىم التقدىا  

الددددذ  ا ددددي اددددىم التع مدددد . و الط بدددد ت 

ظه ا    تىقيم  12المست مال  عت الس  ة 

المم كدددة الع  يدددة السدددعىياة( مددد  ادددىم 

ا  ادددت  التع مددد  الدددذ  اسدددب  ادددىم التقدددى

واعتمددت تدد  اددىم اسدددت ياي 

  ددد  تددد  ا  ت قدددي ط دددب 

ارسدددت ياي مسدددتىفي  . وفدددي 

حدددددددد   اسددددددددتالم ط ددددددددب 

ارسدددت ياي المسدددتىف  قبددد  

المى دددددت اليهددددد حي  ح دددددى 

لت قدي الط بد تع اكدىن اددىم 

ارسدددت ياي هدددى نفسدددال ادددىم 

العم  الدذ  تد  فيدال اسدتالم 
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  م ية ارست ياي



 

 

 قبلوا وافر التحية والتقدير ،،،تو

 

     
 
 

 

تقىامه  في اىم التقىا  الثد ني الدذ  ا دي 

ادددىم التع مددد . وفدددي أ  مددد  الحددد لتي ع 

احص  مد لكى الىحدتات   د  تأتيدت مد  

مددددتا  الصددددديتو ع ات ددددم  تف )دددددي  

 ارست ياي.

الط ددب. وفددي حدد   اسددتالم 

ط ب ارسدت ياي المسدتىف  

 عددت المى ددت اليهدد حي لت قددي 

الط بدددددد تع اكددددددىن اددددددىم 

ارسددت ياي هددى اددىم العمدد  

الت لي ليىم اسدتالم الط دب. 

وفددددي أ  مدددد  الحددددد لتي ع 

لىحددددتات احصددد  مددد لكى ا

  ددددد  تأتيدددددت مددددد  مدددددتا  

الصدددددددددديتو ع ات ددددددددددم  

 تف )ي  ارست ياي

إ دددددد ية )ددددددي  ة  

لتصددددددددب  اتثدددددددد  

 وضىح 

ا ت م مدتا  الصديتو    رحتفد ظ  سدر  

لم لكي الىحتات في المم كة؛  واعت هدذا 

السر  يليال  ق طع       م كية الىحدتات 

 المثبتة فيال.

الصددددديتو   ا تددددد م مدددددتا 

  رحتفددد ظ  سدددر  لمددد لكي 

الىحدددددتات فدددددي المم كدددددة؛ 

واكىن لهدذا السدر  حريدة 

  ليسددددددددددبة لألشددددددددددخ ع 

المددددد لكي  ل ىحدددددتات فدددددي 

 الصيتو 
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سر  م لكي 

 الىحتات

إ دددددد ية )ددددددي  ة 

ليصددددددددب  أتثدددددددد  

وضدددىح   واإدددم  

 جميع ال  احب  

م خص مذت ة  2 مخ ط  القيمة الم  فة مخ ط  ض ابة

 المع ىم ت

. سي س ت 3

 ارستثم  

لتحدددددددددددتار اريا  

 2018ل ع م 

م خص مذت ة  3 راىجت  2018ت  إض فة اريا  ل ع م الميالي  

 المع ىم ت

البي ن ت الس  قة 

الم تبطة  أيا  

 الصيتو 


