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  (ْـ.11/05/1431فك انًٕاو )02/2012/ 08 بخبسٚخنٓزا انصُذٔق  يهخص انًعهٕيبثصذس 

  عهٗ أَّ يخٕافمًب يع انًعبٚٛش  سٕق انًٕاصٚتًخبجشة بأسٓى انصُذٔق أصٕل ٔبخٛج نهحى اعخًبد

 .ت نصُذٔق االسخثًبسُٛانششعٛت انًجبصة يٍ لبم نجُت انشلببت انششعٛت انًع

  انصُذٔق يع يزكشة انًعهٕيبث ٔانًسخُذاث  ششٔط ٔأدكبو عهٗ انًسخثًشٍٚ انًذخًهٍٛ لشاءة

 .لبم احخبر أ٘ لشاس اسخثًبس٘ بشأٌ انصُذٔقاألخشٖ نصُذٔق االسخثًبس 

  حًج يٕافمت ْٛئت انسٕق انًبنٛت فٙ انًًهكت انعشبٛت انسعٕدٚت عهٗ حأسٛس ْزا انصُذٔق

 ْـ.11/05/1431و )انًٕافك 02/2012/ 08ٔطشح ٔدذاحّ طشدًب عبيًب بخبسٚخ 



 

 

 2 1.1نسخة 

 

 :انًعهٕيبث انشئٛست دٕل صُذٔق االسخثًبس (أ )

 

 اسى صُذٔق االسخثًبس: .1

 Osool & Bakheet Parallel Market اٌّٛاص٠حغٛق ّراجشج تأعُٙ اٌصٕذٚق أصٛي ٚتخ١د ٌٍ

Trading Equity Fund .)صٕذٚق اعرصّاسٞ عاَ ِفرٛح( 

 

 :صُذٔقهْذا  االسخثًبسٚت نيٕجض األ .2

ذرّصً أ٘ذاف اٌصنٕذٚق ينٟ ذ١ّٕنح سأط اٌّناي ِنٓ حنيي ذيم١نك ل١ّنح ِعنايح ق٠رات١نح ِماسٔنح            

تاٌّؤشش االعرششادٞ ِع ذيًّ أدٔٝ ِغرٜٛ ِّىٓ ِنٓ اٌّخناؼش ٚرٌنه ِنٓ حنيي االعنرصّاس       

اٌغننٛق اٌّٛاص٠ننح ٚ أعننُٙ اٌتننشواخ اٌصنن ١شج     -يننٟ أعننُٙ اٌتننشواخ اٌّؽشٚنننح يننٟ ّٔننٛ     

 .ٚاٌّرٛعؽح يٟ اٌغٛق اٌشئ١غ١ح

 

 :بسبث اسخثًبس انصُذٔق ٔ يًبسسبحّيٕجض سٛ .3

  ٕــ َ     ٔ ــُذ ــٙ ســٕ  ٚســخثًش انص ــت انخ ــٕا ( األٔساق انًبنٛ ــب بشــكم   ق)أَ فٛٓ

 أسبسٙ:

  ٟ ٚ أعننُٙ اٌتننشواخ اٌصنن ١شج    اٌّٛاص٠ننحاٌغننٛق  -ّٔننٛ أعننُٙ  ٠غننرصّش اٌصننٕذٚق ينن

تصنٕاد٠ك اسعنُٙ اٌغنيٛد٠ح    ٌٚٗ صين١ح االعنرصّاس  ,ٚاٌّرٛعؽح يٟ اٌغٛق اٌشئ١غ١ح 

ٚ ٚننذاخ   ِٚشحصح ِنٓ لثنً ا١ٌٙ نح    عاًِا ؼشنًاٚنذاذٙا  اٌّؽشٚنح اد٠ك أعٛاق إٌمذٚصٕ

. تاإلظنايح قٌنٝ قِىا١ٔنح اعنرصّاس اٌغن١ٌٛح إٌمذ٠نح        اٌيماس٠ح اٌّرذاٌٚح صٕاد٠ك االعرصّاس

اٌّرٛيشج يٟ ٚدائع لص١شج اسجً )ألً ِٓ شيشح أشنٙش( تاٌش٠ناي اٌغنيٛدٞ ٌنذٜ اٌّصناسف      

إٌمننذ اٌيشتننٟ اٌغننيٛدٞ ٚاٌياٍِننح يننٟ اٌٍّّىننح اٌيشت١ننح   اٌّشحصننح ِننٓ لثننً ِؤعغننح

َ    تمنشاس ِنٓ ِنذ٠ش اٌصنٕذٚق     اٌّصناسف   ع١رُ احر١ناس ٚ ,اٌغيٛد٠ح تنأٞ   ن١نس أٔنٗ ٌنٓ ٠ٍرنض

عٍنٝ  ٚ ,ِيذد ٚرٌه ؼاٌّا أْ ذٍه اٌّصاسف ِشحصح ٚعاٍِح يٟ اٌٍّّىنح  ائرّأٟ ص١ٕفذ

اٌتنشع١ح   اٌٍرٕنح ذمش٘نا  أْ ذىْٛ ج١ّع االعرصّاساخ ِرٛايمح ِع اٌعٛاتػ اٌتنشع١ح اٌرنٟ   

 .ٌٍصٕذٚق

    :سٛبست حشكٛض االسخثًبس 

عرىْٛ نذٚد االعرصّاس ج شاي١ًا يٟ اٌٍّّىح اٌيشت١ح اٌغيٛد٠ح ٚ نغنة ٔنٛا االعنرصّاس    

 وّا يٟ اٌرذٚي اٌراٌٟ:

 

 

 َٕ  االسخثًبس

 

انذذ األدَٗ يٍ أصٕل 

 انصُذٔق

عهٗ يٍ أصٕل انذذ األ

 انصُذٔق

 –ّٔنٛ  جٙنا ينٟ   ٌتشواخ اٌرٟ عن١رُ قدسا اأعُٙ 

   اٌّٛاص٠حاٌغٛق 
50% 100% 

 أعُٙ اٌتشواخ اٌغنيٛد٠ح اٌصن ١شج ٚاٌّرٛعنؽح   

 حيٟ اٌغٛق اٌشئ١غ١
0% 50% 

 3لصن١شج اسجنً )ألنً ِنٓ      أٚ ٚدائنع  ع١ٌٛح ٔمذ٠نح 

   أشٙش( ٌذٜ اٌّصاسف
0% 50% 

 ؼشنننًا ٚننذاذٙا  اٌصنٕاد٠ك االعنرصّاس٠ح اٌّؽشٚنننح  

 ِٚشحصح ِٓ لثً ا١ٌٙ ح   عاًِا
0% %50 

 

 :انًخبطش انًشحبطت ببالسخثًبساث فٙ صُذٔق االسخثًبس .4

 ,لائّننح ٌٍّخنناؼش اٌشئ١غننح اٌّيرٍّننح اٌّشذثؽننح تاالعننرصّاس يننٟ صننٕذٚق االعننرصّاس  ,١ّننا ٠ٍننٟي

ٚاٌّخاؼش اٌّيشض ٌٙا صٕذٚق االعرصّاس ٚ أٞ ظشٚف ِٓ اٌّيرًّ أْ ذؤشش يٟ صايٟ ل١ّح أصٛي 

 :اٌصٕذٚق ٚعائذاذٗ

 

  ًٕاصٚتانسٕق ًخبجشة بأسٓى انهنبخٛج  أصٕل ٔ صُذٔق

  يهخص انًعهٕيبث انشئٛست
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 :اعرمشاس ِٕؽمح اٌتشق اسٚعػ لذ ٠ؤشش عٍٝ االلرصاد  قْ عذَ انًخبطش انسٛبسٛت

ِا لذ ٠ؤشش رٌه عٍثًا عٍٝ أداء  , اٌغيٛدٞ ٚتاٌراٌٟ عٍٝ عٛق اسعُٙ اٌغيٛد٠ح

 اٌصٕذٚق ٚعيش اٌٛنذج.

 :اخ إٌاش ح ٚ٘ٛ ٠يرّذ تتىً االلرصاد اٌغيٛدٞ ِٓ االلرصاد انًخبطش االلخصبدٚت

عٍٝ أداء  عٍثًارٌه  ٠ؤششِا لذ  , عياسٖوث١ش عٍٝ اٌذحً ِٓ إٌفػ ٠ٚرأشش ترزتزب أ

 اٌصٕذٚق ٚعيش اٌٛنذج.

 : اٌّا١ٌح ٌٍّصذس ٔر١رح ٚظاا ٟٚ٘ ِخاؼش اٌر ١ش يٟ اس انًخبطش انًخعهمت ببنًصذس

داسج أٚ اٌؽٍة أٚ عٍٝ ِٕرراذٗ أٚ حذِاذٗ . ٚذتًّ ٘زٖ اٌّخاؼش ذيشض اإلٌر ١شاخ يٟ 

ىثٙا ِّا لذ ٠ؤدٜ قٌٝ أخفاض ل١ّح اٌّصذس إلجشاءاخ لا١ٔٛٔح تغثة ِخاٌفاخ لذ ٠شذ

 .عٍٝ أداء اٌصٕذٚق ٚعيش اٌٛنذج عٍثًارٌه  لذ ٠ؤشش اِ ,أعّٙٗ

 :قْ – قْ أخفاض اٌرص١ٕف االئرّأٟ يخبطش اَخفبض انخصُٛف االئخًبَٙ إٌ ٔجذ

ٌٍّصاسف اٌرٟ ٠رياًِ ِيٙا اٌصٕذٚق لذ ٠ؤشش عٍٝ لذسج ذٍه اٌّصاسف عٍٝ ذٍث١ح  -ٚجذ

 .عٍٝ أداء اٌصٕذٚق ٚعيش اٌٛنذج عٍثًارٌه  لذ ٠ؤشش ِا ,ٌصٕذٚقااٌرضاِاذٙا ذراٖ 

 : ٚظاا اٌرٟ ذرأشش ي١ٙا ِٛظٛع١ح ذٕتأ ٘زٖ اٌّخاؼش يٟ اس يخبطش حضبسة انًصبنخ

ٚاعرمي١ٌح لشاس ِذ٠ش اٌصٕذٚق تّصٍيح شخص١ح ِاد٠ح أٚ ِي٠ٕٛح ذّٙٗ عٍٝ نغاب 

 ش اٌٛنذج.عٍٝ أداء اٌصٕذٚق ٚعي عٍثًارٌه  ِا لذ ٠ؤشش ,اٌصٕذٚق 

 /تيط اٌشعَٛ يٟ اٌتشٚغ ٚ ذ ١١ش أٚ ٠رُ قظايحلذ  ضبفت انشسٕو :إيخبطش حغٛٛش 

ِٓ اٌرٙح اٌّي١ٕح اٌرٝ ذمذَ اٌخذِح ٚ ِزوشج اٌّيٍِٛاخ ٚ اٌّغرٕذاخ اسحشٜ  اسنىاَ

داء اٌصٕذٚق ٚعيش اٌٛنذج ٚ ع١رُ أحز أعٍٝ  عٍثًاٌّذ٠ش اٌصٕذٚق ِالذ ٠ؤشش رٌه 

٠َٛ ِٓ  60شياس ِاٌىٟ اٌٛنذاخ تأٞ ذ ١١ش لثً قذ ١١ش ٚع١رُ ٞ أِٛايمح ا١ٌٙ ح عٍٝ 

  .ذؽث١مٗ

 : شرشان قٌٝ ذأج١ً اال٠عؽش ِذ٠ش اٌصٕذٚق  لذ يخبطش االسخشداد / االشخشان

عُٙ أٚ اٌرياِيخ اٌثٕى١ح حاسجح عٓ /االعرشداد ٔر١رح نذٚز صيٛتاخ يٟ عٛق اس

 ياًِ ِيٙا اٌّغرصّش.ْ ٠رأ٠ؤشش عٍٝ عيش اٌٛنذج اٌرٟ ٠فرشض  ذِا لسادذٗ ق

 :اٌرٟ لذ ذؤشش عٍثًا لذ ٠ريشض اٌصٕذٚق ٌٍّخاؼش االعرصّاس٠ح  يخبطش يجبل االسخثًبس

 :عٍٝ أداء اٌصٕذٚق ٚعيش اٌٛنذج ٟٚ٘ واٌراٌٟ

يٟ اٌتشواخ يٟ ٠رُ اعرصّاس٘ا اٌصٕذٚق أصٛي تّا أْ  ذشو١ض االعرصّاس: -

ٟ ٠يرًّ االعرصّاس يإْ عذد اٌتشواخ اٌر اٌّٛاص٠حاٌغٛق  -اٌّذسجح يٟ ّٔٛ 

تٙا ع١ىْٛ ِيذٚدًا ٚتاٌراٌٟ ستّا ذّصً تيط اٌتشواخ ٔغثح وث١شج ِٓ ِراي 

ق ن١س ذيذ االعرصّاس ٔظشًا ٌىثش نرّٙا, ٚ٘زٖ ِٓ اٌّخاؼش اٌّيرٍّح ٌٍصٕذٚ

  .ِٓ ذٛص٠ع االعرصّاساخ

٠شذثػ  :اٌغٛق اٌّٛاص٠ح  -عٛاًِ اٌّخاؼشج اٌّشذثؽح تاٌرذاٚي يٟ أعُٙ ّٔٛ  -

 :تيذد ِٓ اٌّخاؼش ِٕٚٙا  اٌغٛق اٌّٛاص٠ح -ّٔٛ س يٟ عرصّااال

  ِخاؼش شح اٌغ١ٌٛح ٚعذَ ٚجٛد ذذاٚي عٍٝ أعُٙ ِي١ٕح ٌّذج ص١ِٕح

 ؼ٠ٍٛح. 

  .ِٟخاؼش اٌرم١١ُ غ١ش اٌيادي ٌثيط اسعُٙ غ١ش اٌّرذاٌٚح تاٌيرُ اٌىاي

 ٕٚ٘ا ٠ّىٓ  ٌّذ٠ش اٌصٕذٚق يٟ ناٌح ٚجٛد أعُٙ الذرذاٚي تتىً واٍف

 ,اٌصٕذٚق حاص ٌرٍه اسعُٙ تاذثاا آ١ٌح ٠مش٘ا ِرٍظ قداسج جشاء ذم١١ُق

ٙزٖ ا١ٌ٢ح غ١ش واي١ح أٚ غ١ش دل١مح ي اؼش أ٠عًاخٚلذ ذيًّ ٘زٖ ا١ٌ٢ح ِ

ٌريذ٠ذ أعياس اسعُٙ  ِا ٠ؤدٞ الحريف يٟ عيش ٚنذج اٌصٕذٚق عٓ 

  .اٌغيش اٌيادي

 ُِٙخاؼش اٌرزتزب اٌىث١ش يٟ أعياس اسع . 

 اٌرضاِاذٙا ذيرثش ألً ِٓ ذٍه  يصاناخ اٌتشواخ ٚقْ ٌتفاي١ح ن١س أِخاؼش ا

  .قظايح قٌٝ صيٛتح اٌيصٛي عٍٝ اٌّيٍِٛاخ ,حيٟ اٌغٛق اٌشئ١غ١

 س أْ تيط اٌتشواخ لذ ذىْٛ ص ١شج ١ن  ,ِخاؼش اٌتشواخ اٌص ١شج جذًا

اٌيرُ ِٚيذٚدج إٌتاغ ِا لذ ٠يشظٙا ٌّخاؼش اٌرشو١ض عٍٝ ٔتاغ ِي١ٓ 

قظايح قٌٝ ذشو١ض٘ا  ,يٟ ناالخ الرصاد٠ح ِا ِٓ اٌّّىٓ أْ ٠ٛاجٗ صيٛتاخ

عٍٝ ِٛظف١ٓ ِيذد٠ٓ يٟ أعّاٌٙا ِا ٠ريٍٙا عشظح ٌر ١شاخ يٟ ناي 

 .ذشوُٙ اٌيًّ
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لذ ٠يذز ذثاؼؤ : اٌرٟ ٠غرصّش ي١ٙا اٌصٕذٚقق اعٛاإلدساض يٟ اسذثاؼؤ ع١ٍّح  -

اسعٛاق اٌرٟ ٠غرصّش يٟ ع١ٍّح قدساض اٌتشواخ اٌغيٛد٠ح اٌّغاّ٘ح يٟ 

ٔر١رح ٌٍظشٚف االلرصاد٠ح اٌى١ٍح ِا ٠ؤشش عٍٝ ذيم١ك اٌصٕذٚق  ٕذٚقي١ٙا اٌص

 ٚتاٌراٌٟ ٠ٕيىظ عٍث١ًا عٍٝ أداء اٌصٕذٚق. ,س٘ذايٗ االعرصّاس٠ح

ِٓ : اٌّخاؼش اٌّريٍمح تاٌرذاٚي يٟ صٕاد٠ك االعرصّاس اٌيماس٠ح اٌّرذاٌٚح -

٠ٚشذثػ اٌّّىٓ أْ ٠غرصّش اٌصٕذٚق يٟ صٕاد٠ك االعرصّاس اٌيماس٠ح اٌّرذاٌٚح 

االعرصّاس يٟ ٘زٖ اٌصٕاد٠ك تؽث١يح اٌّخاؼش اٌّريٍمح تاٌمؽاا اٌيماسٞ ٚؼث١يح 

اٌصٕاد٠ك اٌيماس٠ح اٌّرذاٌٚح ِٕٚٙا اٌّخاؼش اٌّريٍمح تإٌتاغ االلرصادٞ 

اٌّخاؼش اٌرت ١ٍ١ح ٚ ذىا١ٌف ص١أح ٚذؽ٠ٛش  ,ِخاؼش اٌرتش٠ياخ ,ٚأخفاض اٌؽٍة

اٌّخاؼش اٌّريٍمح تاالٔتاء  ,االصٛي ِخاؼش اٌغ١ٌٛح ٚصيٛتح ت١ع  ,اٌيماساخ

٠راس. ٚاٌّخاؼش اٌّريٍمح تاٌّغرأجش٠ٓ ٚعذَ لذسذُٙ عٍٝ اٌٛياء تاإل ,ٚاٌثٕاء

 .ِٚخاؼش عذَ ٚياء ِذ٠ش اٌصٕذٚق تر١ّع ِغؤ١ٌٚاذٗ يٟ ِراتيح أعّاي اٌصٕذٚق

 

 بث:انبٛبَبث انسببمت انًخعهمت بأداء صُذٔق االسخثًبس ٔفمًب نًب ٔسد فٙ يزكشة انًعهٕي .5

 ال ٠ٛجذ.

 

 



 

 

 5 1.1نسخة 

 يمببم انخذيبث ٔ انعًٕالث: (ة )

 

َٕ  انشسٕو 

 انًصبسٚفٔ
 انخٕضٛخ

 .ال ٠ٛجذ أ٠ح سعَٛ ٠رٛجة عٍٝ اٌّترشن دييٙا ِماتً االشرشان يٟ اٌصٕذٚق   سعَٛ االشرشان

 سعَٛ االعرشداد اٌّثىش
ٚ ذعاف ٌصاٌح  ,% ِٓ ِاٌه اٌٛنذاخ عٕذ اعرشداد ٚنذاذٗ اٌّغرصّشج حيي شٙش٠ٓ ِٓ ششائٙا3.00ذخصُ 

  ذٛجذ سعَٛ اعرشداد تيذ ِشٚس شٙش٠ٓ ِٓ ذاس٠  ششاء اٌٛنذاخ.ٚ ال ,اٌصٕذٚق 

 سعَٛ اعرشداد تيذ ِشٚس شٙش٠ٓ ِٓ ذاس٠  ششاء اٌٛنذاخ. ال ٠ٛجذ سعَٛ االعرشداد

 سعَٛ اسداء

 عٓ اٌٛنذاخ اٌّترشوح يٟ اٌصٕذٚق سعَٛ أداء ٚذذيع ٌّذ٠ش  ذغريك تتىً ستيٟ ٌّذ٠ش اٌصٕذٚق

 ."صايٟ ستح اٌٛنذج" نت ٚٞ سعَٛ اسداء : "ٔغثح سعَٛ اسداء" ِعشٚتًاٚذغا .اٌصٕذٚق عٍٝ شىً ٚنذاخ

  ٞٚع٠ًٕٛا ٚذذيع ستي١ًا. %10.00"ٔغثح سعَٛ اسداء" ذغا 

 نرٝ ذؽثك سعَٛ اسداء ٠ٚيغة "صايٟ ستح اٌٛنذج" وّا ٠ٍٟ: ٠رة أْ ٠ىْٛ "صايٟ ستح اٌٛنذج" ِٛجثًا 

 عٕذ ٔٙا٠ح أٞ ستع عٕح ١ِيد٠ح: (1

 ان تذا٠ح رٌه اٌشتع ا١ٌّيدٞ أٚ لثً رٌه يإْ "صايٟ ستح اٌٛنذج" ٠غاٚٞ: يٟ ناي ذُ االشرش 

ستع عٕح ِٕٗ أعٍٝ عيش ٚنذج ذيمك عٕذ قغيق أٞ  عيش اٌٛنذج يٟ ٔٙا٠ح اٌشتع ا١ٌّيدٞ ِؽشٚنًا

 ١ِيدٞ عاتك ِٕز االشرشان يٟ اٌصٕذٚق.

  اٌٛنذج" ٠غاٚٞ:عٕذ ٔٙا٠ح ستع اٌغٕح ا١ٌّيد٠ح اٌزٞ ذُ حيٌٗ االشرشان "صايٟ ستح 

 .ِٕٗ عيش اٌٛنذج عٕذ االشرشان عيش اٌٛنذج ٔٙا٠ح رٌه اٌشتع ِؽشٚنًا

 عٕذ االعرشداد: (2

  ْيٟ ناي ذُ االعرشداد حيي ستع عٕح ١ِيدٞ ِخرٍف عٓ اٌشتع اٌزٞ ذُ ي١ٗ االشرشان يإ

  "صايٟ ستح اٌٛنذج" ٠غاٚٞ: 

ع عٕح ١ِيدٞ عاتك ِٕز االشرشان ِٕٗ أعٍٝ عيش ذيمك عٕذ قغيق أٞ ست عيش االعرشداد ِؽشٚنًا

 يٟ اٌصٕذٚق.

  "يٟ ناي ذُ االشرشان ٚاالعرشداد حيي ٔفظ ستع اٌغٕح ١ِيدٞ يإْ "صايٟ ستح اٌٛنذج

 ٠غاٚٞ: 

 أٞ سعَٛ اعرشداد ِثىش.  ِعِٕٗ عيش االشرشان يٟ اٌصٕذٚق  نًاعيش االعرشداد ِؽشٚ

 .العريماق سعَٛ اسداء High water Mark”ٚيٟ إٌماغ اٌغاتمح لّٕا ترؽث١ك ِا ٠يشف تّثذأ اي "

 أشٙش ٌّذ٠ش اٌصٕذٚق.  ٠ٚ3رُ ديع اٌشعَٛ اٌّغريمح وً  % ع٠ًٕٛا ِٓ صايٟ أصٛي2.00 ٔغثح  سعَٛ اإلداسج

 اٌيفظ سعَٛ

)ٚذتًّ ِصاس٠ف قداسج ع١ٍّاخ اٌصٕذٚق ٚاٌّذيٛعاخ اٌّغريمح  ِٓ صايٟ أصٛي اٌصٕذٚق %0.50ٔغثح 

ٛصا تتىً ذٕاعثٟ عٍٝ أ٠اَ ٚذأشٙش  ٠ٚ3رُ ديع اٌشعَٛ اٌّغريمح وً اٌيفظ( ٌؽشف شاٌس ٌٍم١اَ تّٙاَ 

 .ٚ ٠رُ حصّٙا ١ِٛ٠ًااٌغٕح 

 .ٚذٛصا تتىً ذٕاعثٟ عٍٝ أ٠اَ اٌغٕح  ٚ ٠رُ حصّٙا ١ِٛ٠ًا ٚذذيع ع٠ًٕٛا أٌف س٠اي ع٠ًٕٛا 35 اٌّياعة اٌمأٟٛٔأذياب 

 ِصاس٠ف اٌر٠ًّٛ

نغة اٌغيش اٌغائذ يٟ اٌغٛق(, ٚ ) اٌغٕح حيي ششج ٌٍصٕذٚقيي١ٍح ِٚثا ِصاس٠ف ذ٠ًّٛ يٟ ناي ٚجٛد

ٚتيذ أحز ِٛايمح اٌٍرٕح , %( ِٓ صايٟ ل١ّح أص10.00ٌٗٛاٌصٕذٚق ٔغثح ) ذ٠ًّٛ ٠رراٚص التتشغ أْ 

 .اٌتشع١ح عٍٝ اٌر٠ًّٛ

ِرّٛا ِىايأج اٌٍرٕح 

 اٌتشع١ح

. ٌٍرٛظ١ح َ اٌغٕح ٚ ٠رُ حصّٙا ١ِٛ٠ًاٌف س٠اي ع٠ًٕٛا ِع اٌّصاس٠ف اسحشٜ ٚذٛصا تتىً ذٕاعثٟ عٍٝ أ٠اأ 40

 ( ِٓ ِزوشج اٌّيٍِٛاخ.11أظش اٌفمشج )ض( ِٓ اٌّادج )

 اٌعٛاتػ اٌتشع١ح ِٓ ِزوشج اٌّيٍِٛاخ. (1ِٛظح يٟ اٌٍّيك )وّا ٘ٛ  سعَٛ اٌرؽ١ٙش اٌتشعٟ

ِصاس٠ف قعذاد ِؤشش 

 اعرششادٞ
 ال ٠ٛجذ.

أععاء ِرٍظ ِرّٛا ِىايأج 

 اإلداسج

ٛصا تتىً ذٕاعثٟ عٍٝ أ٠اَ ِٓ سعَٛ اإلداسج أ٠ّٙا ألً ٚذ %5.00س٠اي ع٠ًٕٛا ٌٍيعٛ أٚ أٌف  30تيذ ألصٝ 

 ( ِٓ ِزوشج اٌّيٍِٛاخ.10ٌٍرٛظ١ح أظش اٌفمشج )د( ِٓ اٌّادج ) .ٚ ٠رُ حصّٙا ١ِٛ٠ًااٌغٕح 

 .صّٙا ١ِٛ٠ًاٚ ٠رُ حٛصا تتىً ذٕاعثٟ عٍٝ أ٠اَ اٌغٕح ٚذ شٙش 12ٚذذيع وً  س٠اي ع٠ًٕٛا 7,500 اٌشعَٛ اٌشلات١ح

سعَٛ ٔتش ِيٍِٛاخ 

 اٌصٕذٚق عٍٝ ِٛلع ذذاٚي
 .ٚ ٠رُ حصّٙا ١ِٛ٠ًا ذٛصا تتىً ذٕاعثٟ عٍٝ أ٠اَ اٌغٕحٚ شٙش  12ٚذذيع وً س٠اي ع٠ًٕٛا  5,000

 )اٌٛعاؼح( ِصاس٠ف اٌرياًِ
ٌغيٛد٠ح سعَٛ اٌرياًِ اٌّريٍمح تاٌث١ع ٚاٌتشاء أٚ االورراب يٟ اسعُٙ ا ٠ريًّ اٌصٕذٚق ج١ّع ِصاس٠ف ٚ

 .ٚع١رُ اإليصاح عٓ ذٍه اٌّصاس٠ف يٟ ٍِخص اإليصاح اٌّاٌٟ يٟ ٔٙا٠ح اٌغٕح

 ِصاس٠ف أحشٜ

% 0.50تيذ ألصٝ  ٠رُ ذي١ًّ اٌصٕذٚق سعَٛ اٌري٠ًٛ ِا ت١ٓ اٌيغاتاخ اٌثٕى١ح أٚ االعرصّاس٠ح ٌٍصٕذٚق

١ع اسنٛاي ٌٓ ٠رُ حصُ شعَٛ قْ ٚجذخ ٚ يٟ جّاٌقظايح ٌٍعشائة أٚ  ,ع٠ًٕٛا ِٓ صايٟ ل١ّح أصٛي اٌصٕذٚق

 قال اٌشعَٛ ٚ اٌّصاس٠ف اٌفي١ٍح.

 

 



 

 

 6 1.1نسخة 

بٛبٌ دٕل يكبٌ ٔكٛفٛت انذصٕل عهٗ يعهٕيبث إضبفٛت دٕل صُذٔق االسخثًبس  ( ج)

 :ٔيسخُذاحّ

ٚسخطٛع انعًٛم انذصٕل عهٗ يعهٕيبث إضبفٛت دٕل صُذٔق االسخثًبس 

 ٔيسخُذاحّ عٍ طشٚك اٜحٙ:

 ٌىرشٟٚٔ ٌّذ٠ش اٌصٕذٚق : اٌّٛلع اإلwww.OBIC.com.sa. 

 .االذصاي عٍٝ ٘اذف ِذ٠ش اٌصٕذٚق: وّا ٘ٛ ِث١ٓ يٟ اٌفمشج اٌرا١ٌح 

 ٌّٟٔٚذ٠ش اٌصٕذٚق: االعرفغاس ِٓ حيي اٌثش٠ذ اإلٌىرش WMD@OBIC.com.sa. 

 

 :عُٕاٌ يذٚش انصُذٔق ٔبٛبَبث االحصبل انخبصت بّاسى ٔ ( د)

 :اسى يذٚش انصُذٔق 

  .ششوح أصٛي ٚ تخ١د االعرصّاس٠ح

 :عُٕاٌ يذٚش انصُذٔق 

اٌش٠اض  63762ص.ب.  نٟ اٌي١ٍا, تشض اٌثيش٠ٓ دٚس ا١ٌّضا١ٔٓ. –ؼش٠ك اٌٍّه يٙذ  –اٌش٠اض 

 .اٌٍّّىح اٌيشت١ح اٌغيٛد٠ح 11526

 انصُذٔق: بٛبَبث االحصبل انخبصت بًذٚش 

 . 966-11-419-1797٘اذف:  -

 .966-11-419-1899 :ياوظ -

 

 :اسى ٔعُٕاٌ أيٍٛ انذفظ ٔبٛبَبث االحصبل انخبصت بّ (ِ )

 :اسى أيٍٛ انذفظ 

 اإلّٔاء ٌيعرصّاس.

 :عُٕاٌ أيٍٛ انذفظ 

اٌٍّّىح  11586اٌش٠اض  66674ص.ب.   اٌذٚس اٌيتشْٚ. ,تشض اٌيٕٛد ,ؼش٠ك اٌٍّه يٙذ

  .اٌيشت١ح اٌغيٛد٠ح

 ٛبَبث االحصبل انخبصت بأيٍٛ انذفظ:ب 

 . 966-11-218-5968 ٘اذف: -

 .966-11-218-5970 :ياوظ -

 

 :اسى ٔعُٕاٌ انًٕص  )إٌ ٔجذ( ٔبٛبَبث االحصبل انخبصت بّ (ٔ )

 .٠ٕؽثكال 
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