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 اٌصٕبد٠ك االسزثّبس٠خ اٌؼمبس٠خ اٌّزذاٌٚخ

 مبهٍ انصنبدَك االسحثمبرَة انعمبرَة انمحذاونة
"س٠ذ أٚ ٟ٘ صٕبد٠ك اسزثّبس٠خ ػمبس٠خ ِزبزخ ٌٍدّٙٛس، ٠زُ رذاٚي ٚزذارٙب فٟ اٌسٛق اٌّب١ٌخ ٚرُؼشف ػب١ٌّبً ثّصطٍر 

س٠زس"، ٚرٙذف إٌٝ رس١ًٙ االسزثّبس فٟ لطبع اٌؼمبساد اٌّطٛسح ٚاٌدب٘ضح ٌالسزخذاَ اٌزٟ رذس دخالً دٚس٠بً ٚرأخ١ش٠بً. رز١ّض 
اٌصٕبد٠ك اٌؼمبس٠خ االسزثّبس٠خ اٌّزذاٌٚخ ثبٔخفبض رىٍفخ االسزثّبس ف١ٙب ِمبسٔخ ثصٕبد٠ك االسزثّبس اٌؼمبس٠خ األخشٜ ٚ 

ِٓ صبفٟ أسثبزٙب دٚس٠بً )س٠ٕٛبً( وسذ أدٔٝ، وّب ٠ّىٓ ٌٙزٖ اٌصٕبد٠ك االسزثّبس ِس١ٍبً ٚ إل١ّ١ٍبً ٚ % 09اٌزضاِٙب ثزٛص٠غ 
% ٚ رٌه ٚفمبً ٌس١بسبد ٚاضسخ ٚ 52ػب١ٌّبً ثششط أْ ال ٠ض٠ذ إخّبٌٟ ل١ّخ أصٛي اٌصٕذٚق ِٓ اٌؼمبساد خبسج اٌٍّّىخ ػٓ 

 ِسذدح ِٓ لجً ١٘ئخ اٌسٛق اٌّب١ٌخ.

رخضغ إٌٝ اٌشلبثخ ٚاإلششاف ِٓ  -وغ١ش٘ب ِٓ األدٚاد االسزثّبس٠خ ثبٌسٛق اٌّب١ٌخ  -ؼمبسٞ اٌّزذاٌٚخ صٕبد٠ك االسزثّبس اٌ

، وً ثسست اخزصبصٗ. وّب رٍُضَ أٔظّخ اٌسٛق اٌّب١ٌخ صٕبد٠ك االسزثّبس اٌؼمبس٠خ «رذاٚي»خبٔت ١٘ئخ اٌسٛق اٌّب١ٌخ ٚ
اٌّفشٚضخ ػٍٝ خ١بساد االسزثّبس اٌّزبزخ فٟ سٛق اٌؼمبس اٌّزذاٌٚخ ثّسز٠ٛبد ػب١ٌخ ِٓ اٌشفبف١خ ٚاإلفصبذ رفٛق رٍه 

 اٌزم١ٍذٞ.

 خصبئص انصنبدَك االسحثمبرَة انعمبرَة انمحذاونة
 س٠ٕٛبً ِٓ صبفٟ أسثبذ اٌصٕذٚق.٠09دت أال رمً األسثبذ اٌّٛصػخ ػٍٝ ِالن اٌٛزذاد ػٓ :عبئذ مشروط % 

 اٌّزذاٌٚخ اٌفشصخ ٌالسزثّبس ثزىٍفخ ِٕخفضخ فٟ صٕبد٠ك رز١ر اٌصٕبد٠ك االسزثّبس٠خ اٌؼمبس٠خ : فرصة اسحثمبرَة
 ١ٍِْٛ لاير. 099ػمبس٠خ ال رمً ل١ّزٙب ػٓ 

 ث١ؼبً  –رز١ّض صٕبد٠ك االسزثّبس اٌؼمبسٞ اٌّزذاٌٚخ ثٛضٛذ أٔظّزٙب ٚسٌٙٛخ اٌزؼبًِ ثٛزذارٙب : سهىنة االسحثمبر
 ثشىً ِّبثً ٌألسُٙ اٌّذسخخ ثبٌسٛق اٌّب١ٌخ. –ٚششاًء 

 رسزٛٞ صٕبد٠ك االسزثّبس اٌؼمبس٠خ اٌّزذاٌٚخ ػٍٝ أصٛي ػمبس٠خ ِٕشأح ِٚطٛسح ٚخب٘ضح : مةعمبرات لبئ
 ٌالسزخذاَ ِٚذسح ٌٍذخً إٌبرح ػٓ اإل٠دبساد أٚ اٌزشغ١ً.

 ٠ٍزضَ ِذ٠ش اٌصٕذٚق ثزمذ٠ُ رمبس٠ش دٚس٠خ ػٓ اٌصٕذٚق ٠ٚزُ ػشضٙب ػٍٝ ِٛلغ رذاٚي وغ١ش٘ب : انشفبفُة انعبنُة

 ثبٌششوبد اٌّذسخخ فٟ اٌسٛق اٌّب١ٌخ.ِٓ اٌزمبس٠ش اٌخبصخ 

 معبَُر انطرح واإلدراج

 صٕذٚق ػمبسٞ ِغٍك انهُكم انمبنىنٍ

 ِسبُ٘ ػٍٝ األلً 29 عذد انمسبهمُن

انحذ األدنً 

 نحأسُس انصنذوق
 ١ٍِْٛ لاير سؼٛدٞ 099

 لاير ٌٍٛزذح 09 انمُمة األسمُة

 مهكُة األصىل

خالي رسد١ً األٚساق اٌّب١ٌخ ٚ األصٛي األخشٜ ٌىً ٠دت أْ رسذد رٍه األصٛي ثشىً ِسزمً ِٓ 

صٕذٚق اسزثّبس ثبسُ أ١ِٓ اٌسفع ٌصبٌر رٌه اٌصٕذٚق، ٚ رسدً األصٛي اٌؼمبس٠خ ٌٍصٕذٚق ثبسُ 
ششوخ ربثؼخ أل١ِٓ اٌسفع ٚ رؼذ أصٛي صٕذٚق االسزثّبس اٌؼمبسٞ اٌّزذاٚي ٍِّٛوخ ٌّبٌىٟ اٌٛزذاد فٟ 

 رٌه اٌصٕذٚق ِدزّؼ١ٓ.

 % س٠ٕٛبً ِٓ صبفٟ أسثبذ اٌصٕذٚق09ت أْ ال رمً ٔسجخ األسثبذ اٌّٛصػخ ػٍٝ ِالن اٌٛزذاد ػٓ ٠د األرببح

 نسبة انمروض
% ِٓ اٌم١ّخ اإلخّب١ٌخ ألصٛي اٌصٕذٚق ٚ رٌه ثسست 29ال ٠دٛص أْ ٠زدبٚص الزشاض اٌصٕذٚق ِب ٔسجزٗ 

 اخش لٛائُ ِب١ٌخ ِذلمخ

  االسحثمبرات
ًٍ رأخ١شٍٞ ٠دت أْ ال رمً ل١ّخ اسزثّبساد  اٌصٕذٚق فٟ ػمبساد ِطٛسح رط٠ٛشاً إٔشبئ١بً لبثٍخ ٌزسم١ك دخ

 % ِٓ اٌم١ّخ اإلخّب١ٌخ ألصٛي اٌصٕذٚق ٚ رٌه ثسست اخش لٛائُ ِب١ٌخ ِذلمخ.52ٚ دٚسٍٞ ػٓ ِب ٔسجزٗ 

 ال ٠دٛص ٌّذ٠ش اٌصٕذٚق االسزثّبس فٟ األساضٟ اٌج١ضبء األراضٍ انبُضبء

عمبرات جحث 

 انحطىَر

% ِٓ اٌم١ّخ اإلخّب١ٌخ ألصٛي اٌصٕذٚق ٚ رٌه 52ٌّذ٠ش اٌصٕذٚق ثبسزثّبس ٔسجخ ال رزدبٚص ٠سّر 
ثسست أخش لٛائُ ِب١ٌخ ِذلمخ فٟ اٌزط٠ٛش اٌؼمبسٞ، سٛاء أوبٔذ ٌؼمبساد ٍِّٛوخ ِٓ لجٍٗ أَ ٌُ رىٓ، أٚ 

 ٌزدذ٠ذ أٚ إلػبدح رط٠ٛش رٍه اٌؼمبساد.

انعمبرات خبرج 
 انممهكة

% ِٓ اٌم١ّخ اإلخّب١ٌخ ألصٛي اٌصٕذٚق ٚرٌه 52ٚق اسزثّبس ٔسجخ رض٠ذ ػٍٝ ٠سظش ػٍٝ ِذ٠ش اٌصٕذ
 ثسست أخش لٛائُ ِب١ٌخ ِذلمخ فٟ ػمبساد خبسج اٌٍّّىخ.

 % ِٓ إخّبٌٟ ٚزذاد اٌصٕذٚق09ال رمً ٍِى١خ ِبٌىٟ اٌٛزذاد ِٓ اٌدّٙٛس ػٓ  مهكُة انجمهىر
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 انمحذاونةاألسئهة انشبئعة حىل صنبدَك االسحثمبر انعمبرَة 

 مب هٍ صنبدَك االسحثمبر انعمبرَة انمحذاونة ؟  .0
ٟ٘ صٕبد٠ك اسزثّبس٠خ ػمبس٠خ ِزبزخ ٌٍدّٙٛس، ٠زُ رذاٚي ٚزذارٙب فٟ اٌسٛق اٌّب١ٌخ ٚرُؼشف ػب١ٌّبً ثّصطٍر 

"س٠ذ أٚ س٠زس"، ٚرٙذف إٌٝ رس١ًٙ االسزثّبس فٟ لطبع اٌؼمبساد اٌّطٛسح ٚاٌدب٘ضح ٌالسزخذاَ اٌزٟ رذس دخالً 
 دٚس٠بً.

مب هٍ أوجه االخحالف بُن صنبدَك االسحثمبر انعمبرَة انمحذاونة وصنبدَك االسحثمبر انعمبرَة األخري  .5
  )انحمهُذَة (؟

o  االسزثّبس فٟ صٕبد٠ك االسزثّبس اٌؼمبس٠خ اٌّزذاٌٚخ ٚ اٌزخبسج ِٕٙب ٠ؼذ أوثش سٌٙٛخ ِٓ اٌصٕبد٠ك

 االسزثّبس اٌؼمبس٠خ اٌزم١ٍذ٠خ.
o  االسزثّبس اٌؼمبسٞ اٌّزذاٚي ثشفبف١خ ػب١ٌخ ِمبسًٔخ ثبٌصٕبد٠ك اٌؼمبس٠خ األخشٜ )اٌزم١ٍذ٠خ(.٠ز١ّض صٕذٚق 

o  ٍضَ ثزٛص٠غ ُِ % ِٓ صبفٟ اٌذخً س٠ٕٛبً، ث١ّٕب صٕذٚق االسزثّبس 09صٕذٚق االسزثّبس اٌؼمبسٞ اٌّزذاٚي 
 اٌؼمبسٞ اٌزم١ٍذٞ غ١ش ٍِضَ ثزٛص٠غ أٞ ٔسجخ ِٓ صبفٟ دخٍٗ.

  سُة نصنذوق االسحثمبر انعمبرٌ انمحذاول ؟مب هٍ انخصبئص األسب .0
o .اٌس١ٌٛخ )اٌّشٚٔخ(: ز١ث ٠ّىٓ ث١غ ٚششاء ٚزذاد اٌصٕذٚق فٟ اٌسٛق اٌّب١ٌخ ط١ٍخ أ٠بَ ٚفزشاد اٌزذاٚي 

o .رىٍفخ أ١ٌٚخ ِٕخفضخ ٌالسزثّبس فٟ اٌؼمبساد 

o .رٛص٠غ دٚسٞ ٌألسثبذ ٚفمب ٌس١بسبد ٚاضسخ ِٚسىِٛخ ثبألٔظّخ 
o .شفبف١خ ػب١ٌخ 

o ٚل١ٛد أوجش ػٍٝ ِذ٠ش اٌصٕذٚق. اٌزضاِبد 

 مب هٍ أنىاع انعمبرات انحٍ َمكن نصنبدَك االسحثمبر انعمبرَة انمحذاونة امحالكهب وإدارجهب؟  .4

٠ّىٓ أْ رّزٍه صٕبد٠ك االسزثّبس اٌؼمبس٠خ اٌّزذاٌٚخ ػمبساد ِطٛسح ٚخب٘ضح ٌالسزخذاَ ثّب ف١ٙب اٌؼمبساد اٌسى١ٕخ 

ب ٠ّىٓ ٌٙب أْ رسزثّش ِس١ٍب ٚإل١ّ١ٍب ٚػب١ٌّب ٚرٌه ٚفمبً ألٔظّخ ١٘ئخ اٌسٛق ٚاٌزدبس٠خ ٚاٌصٕبػ١خ ٚاٌضساػ١خ وّ
 %.52اٌّب١ٌخ، ثششط أْ ال ٠ض٠ذ إخّبٌٟ ل١ّخ أصٛي اٌصٕذٚق ِٓ اٌؼمبساد خبسج اٌٍّّىخ ػٓ 

  من هم األطراف روٌ انعاللة انمشحركة بصنبدَك االسحثمبر انعمبرَة انمحذاونة؟ .2
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o  رؼ١١ٓ أ١ِٓ زفع )أٚ أوثش( ِشخص ِخٛي ٌالززفبظ ثأصٛي اٌصٕذٚق ٚاٌٛثبئك ٠دت ػٍٝ ِذ٠ش اٌصٕذٚق

اٌخبصخ ثٗ ثّٛخت ػمذ ِىزٛة. وّب ٠دت أْ ٠ىْٛ أ١ِٓ اٌسفع اٌّؼ١ّٓ ِسزمالً، ز١ث ال ٠ُسّر ثأْ ٠ىْٛ 
 ِذ٠ش اٌصٕذٚق أٚ ِذ٠ش ِسبػذ ٌٍصٕذٚق اٌّزوٛس، أٚ ششوخ ربثؼخ ٌّذ٠ش اٌصٕذٚق أٚ إٌٝ اٌّذ٠ش اٌّسبػذ.

o دت أْ ٠فصً أ١ِٓ اٌسفع اٌّؼ١ٓ وبفخ أصٛي صٕبد٠ك االسزثّبس اٌؼمبسٞ اٌّزذاٌٚخ ػٓ أصٌٛٗ اٌخبصخ ٠
ٚػٓ أصٛي ػّالئٗ ا٢خش٠ٓ. وّب ٠دت اٌسفبظ ػٍٝ خ١ّغ اٌسدالد اٌالصِخ ٌذػُ أداء اٌّسؤ١ٌٚبد 

ِٓ صٕذٚق  اٌزؼبلذ٠خ ٠ٚدت أْ رسذد ثشىً ِٕفصً ِٓ خالي رسد١ً األٚساق اٌّب١ٌخ ٚغ١ش٘ب ِٓ األصٛي

االسزثّبس را اٌصٍخ ثبسُ أ١ِٓ اٌسفع ٌصبٌر صٕذٚق االسزثّبس رارٗ، ٠ٚزُ رسد١ً األصٛي اٌؼمبس٠خ 
ٌٍصٕذٚق اٌّزذاٚي ثبسُ ششوخ ربثؼخ أل١ِٓ اٌسفع، وّب ٠دت أْ رىْٛ أصٛي صٕبد٠ك االسزثّبس ٍِّٛوخ 

 ثشىً خّبػٟ ٌصبٌر زبٍِٟ اٌسصص فٟ ٘زا اٌصٕذٚق.
o رؼ١١ٓ ششوخ إداسح ػمبساد ِزخصصخ فٟ إداسح اٌؼمبساد )ششوخ إداسح اٌؼمبساد(  ٠دت ػٍٝ ِذ٠ش اٌصٕذٚق- 

ثؼذ اٌزأوذ ِٓ اٌسصٛي ػٍٝ اٌّٛافمبد اٌسى١ِٛخ اٌّطٍٛثخ ِٓ لجً اٌدٙبد اٌسى١ِٛخ راد اٌصٍخ، ٚرٌه 
ِسؤٌٚخ  إلداسح اٌؼمبساد اٌّسزفع ثٙب ٌالسزثّبس. ٠ٕٚجغٟ ٌٙزٖ اٌششوخ أْ رّزٍه اٌخجشح اٌالصِخ ٚأْ رىْٛ

ػٓ رٕف١ز األٔشطخ إداسح اٌؼمبس، ثّب فٟ رٌه، ػٍٝ سج١ً اٌّثبي ال اٌسصش، إداسح اٌؼمبس ٚص١بٔزٗ ٚخذِبد 

 اٌزأخ١ش ٚرسص١ً اإل٠دبس.

 كُف َمكن االسحثمبر فٍ صنبدَك االسحثمبر انعمبرَة انمحذاونة ؟  .6

 بد٠ك االسزثّبس اٌؼمبس٠خ اٌّزذاٌٚخ:رّبِبً ِثً االسزثّبس فٟ أسُٙ اٌششوبد، ٕ٘بن طش٠مزبْ ٌالسزثّبس فٟ صٕ

o  ذ٠شٚ صٕبد٠ك االسزثّبس اٌؼمبس٠خ اٌّزذاٌٚخ ُِ أٚال: فٟ ِشزٍخ االوززبة اٌؼبَ )اٌسٛق األ١ٌٚخ( ػٕذِب ٠طشذ 

 ٚزذاد اٌصٕذٚق.
o .ثب١ٔب: ِٓ خالي اٌسٛق اٌّب١ٌخ ) اٌسٛق اٌثب٠ٛٔخ( ثؼذ أْ ٠زُ طشذ ٚزذاد اٌصٕذٚق فٟ اٌسٛق 

 نطىٌ عهُهب االسحثمبر فٍ صنبدَك االسحثمبر انعمبرَة انمحذاونة ؟ مب هٍ انمخبطر انحٍ َ .5
ٌّض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد زٛي ِخبطش االسزثّبس فٟ صٕبد٠ك االسزثّبس اٌؼمبس٠خ اٌّزذاٌٚخ، فضالً االطالع ػٍٝ ٔششح 

 .اإلصذاس ٚ األزىبَ ٚ اٌششٚط اٌخبصخ ثصٕذٚق االسزثّبس اٌؼمبسٞ اٌّزذاٚي اٌصبدسح ػٓ ِذ٠ش اٌصٕذٚق

 مب انفرق بُن صنبدَك االسحثمبر انعمبرَة انمحذاونة واألسهم؟  .8

 األسهم صناديق االستثمار العقارية المتداولة المعايير

 ٔؼُ ِٓ خالي األسُٙ ٔؼُ ِٓ خالي اٌٛزذاد االكححبة

 اٌزذاٚي فٟ سٛق األسُٙ خالي سبػبد اٌزذاٚي اٌزذاٚي فٟ سٛق األسُٙ خالي سبػبد اٌزذاٚي انحذاول

كُف َحم انحصىل 
 عهً األرببح؟

ِٓ اإل٠دبساد اٌزٟ ٠زُ دفؼٙب ِٓ لجً 
 اٌّسزأخش٠ٓ ٚرٛصع ِٓ لجً ِذ٠ش اٌصٕذٚق

ِٓ اٌزٛص٠ؼبد اٌزٟ رمشس اٌششوخ ػجش خّؼ١زٙب 
 اٌؼبِخ دفؼٙب ٌٍّسب١ّ٘ٓ

 ال ٠دت رٛص٠غ األسثبذ % ِٓ صبفٟ أسثبز٠09ٗدت رٛص٠غ  األرببح

 انسُىنة
ٌسدالد األٚساق  اٌس١ٌٛخ اٌّزبزخ ٌىً طٍت

 اٌّب١ٌخ خالي سبػبد اٌزذاٚي

اٌس١ٌٛخ اٌّزبزخ ٌىً طٍت ٌسدالد األٚساق 

 اٌّب١ٌخ خالي سبػبد اٌزذاٚي

 


