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 بأحكام نظام السوق املالية، والصادرة تخضع مذكرة املعلومات هذه لالئحة صناديق االستثمار  
ً
الصادرة عن الهيئة عمال
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 .م23/5/2016املوافق 

. وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة وفهمهاقراءة محتويات مذكرة املعلومات واملستثمرين املحتملين  ننصح املستثمرين 

 .املعلومات، ننصح باألخذ بمشورة مستشار منهي
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 إشعار

روجعت مذكرة املعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت املوافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة 

في مذكرة املعلومات. كما يقر ويؤكد أعضاء الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة واكتمال املعلومات الواردة 

ة واكتمال املعلومات الواردة في مذكرة املعلومات، كما يقرون ويؤكدون على أن مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصح

 املعلومات والبيانات الواردة في مذكرة املعلومات غير مضللة.

وطرح وحداته. ال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات مذكرة االستثمار صندوق هيئة السوق املالية على تأسيس  وافقت

طي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت، ومن أي خسارة تنتج املعلومات، وال تع

جدوى االستثمار في على أي جزء منها. وال تعطي هيئة السوق املالية أي توصية بشأن  االعتمادعما ورد في مذكرة املعلومات أو عن 

 فيه أو تأكيد صحة املعلومات الواردة في الشروط باالستثمار تأسيس الصندوق توصيتها وافقتها على ممن عدمه وال تعني  الصندوق 

 يعود للمستثمر أو من يمثله. الصندوق ومذكرة املعلومات، وتؤكد على أن قرار االستثمار في  واألحكام

على انه صندوق استثمار متوافق مع املعايير الشرعية املجازة من قبل  لألسهم الخليجية ذات الدخل صائبصندوق تم اعتماد 

 لجنة الرقابة الشرعية املعينه لصندوق االستثمار.
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 تعريفات

 

 :مذكرة املعلومات هذهة قرين كل منها أينما وردت يكون للمصطلحات التالية املعاني املبّين

 

 كاملدير اإلداري؛ واملعينةاالستثمار لالوراق املالية و الوساطة  شركةيعني " اإلداري  املدير"

 ُيعني املحاسب القانوني للصندوق والذي يعينه مدير الصندوق؛ القانوني""املحاسب 

-83-1تعني الالئحة التي تحمل نفس االسم والصادرة من قبل هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  "الئحة األشخاص املرخص لهم"

 ؛م( حسب تعديالتها من وقت آلخر 2005-6-28هـ )املوافق  1426-5-21بتاريخ  2005

 " يعني أي يوم عمل تفتح فيه البنوك أبوابها للعمل في الرياض باململكة العربية السعودية؛يوم العمل"

 (؛من وقت آلخر هـ )وتعديالته 2/6/1424( وتاريخ 30ُيعني نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/"نظام السوق املالية" 

عني  "فتح حساب"اتفاقية 
ُ
  تفاقيةاالت

ُ
حكام، وتنظم العالقة بين األ شروط و البرمة بين مالا الوحدات ومدير الصندوق وتنع ع   امل

 مالا الوحدات ومدير الصندوق، وتوضح ما ع   كل منهما من التزامات أو مسؤوليات؛

وكيل ُمخول من طرف  تشير إل  هيئة سوق املال، وتشمل، كلما يسمح السياق بذلا، كل لجنة أو لجنة فرعية أو موظف أو "الهيئة" 

 الهيئة؛

 ؛هذه من مذكرة املعلومات 11يقصد بها املعنى املنصوص عليه في البند "الهيئة الشرعية" 

 ؛كأمين حفظ للصندوق واملعينة  الرياض املاليةشركة يعني " أمين الحفظ"

 ؛خليجية ذات الدخلصندوق صائب لألسهم ال يعني "الصندوق"
 

 يعني مجلس إدارة الصندوق؛ "مجلس الصندوق"

 املنوط بها إدارة الصندوق؛ الجهة وهي شركة االستثمـار لألوراق املالية والوساطة يعني" "مدير الصندوق 

 تعني الالئحة التنفيذّية الصادرة بموجب نظام السوق املالية؛"الالئحة التنفيذّية" 

 أداء الصندوق؛يشير إل  املؤشر الذي ُيقارن به " االسترشادي"املؤشر 

 لالئحة صناديق االستثمار؛ هذه تعني مذكرة املعلومات"مذكرة املعلومات" 
ً
 الصادرة فيما يتعلق بطرح وحدات الصندوق، وفقا

  فيها؛بغرض االشتراك في السوق األولية " يعني الطرح األولي لألوراق املالية للجمهور الطرح األولي"

 للطرح األوليفي السوق الألوراق املالية  طرحأي  يعني" الطرح الثانوي "
ً
 ؛ملالية الحقا

 يعني تاريخ طرح وحدات الصندوق لالشتراك؛"تاريخ الطرح األولي" 

 " و"االستثمارات" و"األصول" االستثمار"
ُ
م بالتبادل، وتشير كل منها إل  األوراق املالية املستهدفة التي يستثمر فيها ستخد  مرادفات قد ت

 الصندوق؛
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 بأحكام نظام السوق املالية، والصادرة بموجب القرار رقم "الئحة صناديق االستثمار" 
ً
-219-1هي الالئحة الصادرة عن الهيئة عمال

م )وتعديالتها من 23/5/2016هـ، املوافق  16/8/1437وتاريخ  1/61/2016هـ، واملعدلة بموجب القرار رقم  3/12/1427وتاريخ  2006

 آلخر(؛ وقت

يعني التصنيف الصادر عن إحدى جهات التصنيف املحلية/الدولية، بما فيها ع   سبيل املثال االئتماني ملرتبة االستثمار" "التصنيف 

وليس الحصر مؤشر ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش، والتي تبدي رأيها بشأن مستوى الجدارة االئتمانية لدى الجهة املصدرة وقدرتها 

من وكالة  (B3تجاه مالكي األوراق املالية. ويعتبر أقل تصنيف يؤهل إل  التصنيف االئتماني ملرتبة االستثمار هو )ع   الوفاء بالتزاماتها 

 أو ما يعادله؛ موديز 

شير كل منها إل  العميل الذي يستثمر في الصندوق يمرادفات قد تستخدم بالتبادل، و "املستثمر" و"املستثمرون" و"مالكو الوحدات" 

 ؛ فيه ويتملا وحدات

 تعني اململكة العربية السعودية؛"السعودية العربية" و "اململكة" 

 ؛هذه من مذكرة املعلومات( 1)أ()(5)في البند  املنصوص عليهاملعنى  تشير إل " أتعاب اإلدارة"

 الصندوق؛تعني أي من املديرين أو التنفيذيين أو املوظفين التابعين ملدير " األطراف ذوي العالقة بمدير الصندوق "

 تعني وديعة مرابحة متوافقة مع الشريعة؛ "مرابحة" 

 منهاتعني قيمة إجمالي أصول الصندوق "صافي قيمة األصول" 
ً
 قيمة إجمالي التزاماته؛ مخصوما

إصدار وحدات جديدة، وتقل عند  من خاللوحداته  وتتم زيادةهو صندوق استثمار برأس مال متغير،  "صندوق االستثمار املفتوح"

 استرداد مالكي الوحدات لبعض وحداتهم أو كلها؛

 ؛قائمة املصطلحات املستخدمة في لوائح هيئة السوق املالية وقواعدهافي  املنصوص عليهاملعنى  يشير إل "قرار عادي للصندوق" 

 الشركات؛ ماليعني الحقوق املصدرة بغرض زيادة رأس  "إصدار حقوق األولوية"

 ؛باستردادهايعني ذلا التاريخ الذي يقوم فيه مالا الوحدات  "تاريخ االسترداد"

يعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إل  كل مالا وحدات ليستخدمها األخير في طلب استرداد وحدات الصندوق "نموذج االسترداد" 

 من الشروط واألحكام؛ 2امللحق  تحت عنوانواألحكام الشروط بوفًقا للشروط واألحكام. ويرد نموذج االسترداد مرفًقا 

 هو كل طلب يقدمه مالا الوحدات السترداد وحدات الصندوق؛"طلب االسترداد" 

 تعني مؤسسة النقد العربي السعودي؛"مؤسسة النقد" 

 يعني املبلغ الذي يستثمره مالا الوحدات في الصندوق؛ "مبلغ االشتراك"

 يعني ذلا التاريخ الذي يقوم فيه مالا الوحدات باالشتراك في وحدات الصندوق؛ "تاريخ االشتراك"

يعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إل  كل مستثمر ليستخدمها األخير في طلب االشتراك في وحدات الصندوق "نموذج االشتراك" 

 ؛شروط واالحكاممن ال 1امللحق  تحت عنوانام بالشروط واألحكاالشتراك مرفًقا وفًقا للشروط واألحكام. ويرد نموذج 

 يعني صافي قيمة األصل لكل وحدة في تاريخ االشتراك ذي الصلة؛"سعر االشتراك" 
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 تعني سوق األوراق املالية السعودية؛ "تداول"

 ( من مذكرة املعلومات1)ب()2بند زم الصندوق االستثمار فيها وفًقا ألحكام التتعني األوراق املالية التي يع"األوراق املالية املستهدفة" 

 ؛هذه

 املحّدثة ، ما لم ُيذكر خالف ذلا؛ الخليجية ذات الدخلندوق صائب لألسهم بصـالشروط واألحكام الخاصة تعني  "الشروط واألحكام"

أجزاء الوحدة(  تدل ع   الحصة التي يمتلكها مالا الوحدة حسب نسبة مشاركته في الصندوق. وتمثل كل وحدة )بما في ذلا"الوحدة" 

 حصة نسبية في صافي أصول الصندوق؛

 يعني كل يوم عمل يتم فيه حساب سعر أي وحدة من وحدات الصندوق." موييوم التق"

 ." هو نظام ضريبة القيمة املضافة في اململكة العربية السعودية و الالئحة التنفيذية املتعلقة بهنظام ضريبة القيمة املضافة"

" هي ضريبة القيمة املضافة التي تفرض ع   استيراد و توريد السلع و الخدمات في كل مرحلة من مراحل اإلنتاج املضافةضريبة القيمة "

 و التوزيع و تشمل التوريد املفترض.
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 الملخص التنفيذي

 

 .ذات الدخل الخليجيةصائب لألسهم  صندوق  اسم الصندوق 

 .والوساطة شركة االستثمـار لألوراق املالية مدير الصندوق 

 .الرياض املاليةشركة  أمين الحفظ

 .االستثمار لالوراق املالية و الوساطةشركة  اإلداري املدير 

 الريال السعودي. عملة الصندوق 

 هو صندوق استثمار مفتوح  صائب لألسهم الخليجية ذات الدخلصندوق 

األسهم الخليجية ذات توزيع الدخل من خالل االستثمار في يهدف إل   األهداف االستثمارية

 .الدخل و املتوافقة مع معايير الهيئة الشرعية

هذا مع العلم أنه ال توجد أية ضمانات بأن الصندوق سيتمكن من تحقـيـق 

 أهدافه.

مؤشر ستاندرد آند بورز املركب لألسهم الخليجية الشرعية ذات التوزيعات  للصندوق  االسترشادياملؤشر 

 .النقدية

مرتفع املخاطر. ملزيٍد من املعلومات، ُيرج  مراجعة عوامل املخاطرة  مستوى املخاطرة

 من مذكرة املعلومات. 3املوضحة في البند 

 ملا هو  مدى مالئمة االستثمار
ً
 الرتفاع مستوى املخاطرة املرتبطة باالستثمار في الصندوق، وفقا

ً
نظرا

غير  موضح في مذكرة املعلومات، فقد ال يالئم الصندوق املستثمرين

 أو غير الراغبين في ،عالية املستوى القادرين ع   تحمل مخاطر استثمار 

يتعين ع   املستثمرين املحتملين طلب االستشارة من مستشاريهم و . ذلا

من  3املعنيين باالستثمار فيما يتعلق بعوامل املخاطرة املوضحة في البند 

 مذكرة املعلومات.

 ريال سعودي. 5،000 الحد األدنى ملبلغ االشتراك 

 لكل مستثمر. سعودي الري 2،500 الحد األدنى ملبلغ االشتراك اإلضافي

 لكل مستثمر.  سعودي ريال 2,500 الحد األدنى ملبلغ االسترداد

  12قبل الساعة  آخر موعد الستقبال الطلبات: 
ً
( من يوم اململكة العربية السعودية )بتوقيت  ظهرا

 .التعامل الذي يسبق يوم التقويم

   .يوم األثنين واألربعاء من كل اسبوع )بحيث يكونا يوما عمل( يوم التقويم

  12قبل الساعة  يوم االشتراك
ً
( من يوم التعامل اململكة العربية السعودية)بتوقيت  ظهرا

 .الذي يسبق يوم التقويم

  12قبل الساعة  يوم االسترداد
ً
التعامل ( من يوم اململكة العربية السعودية)بتوقيت  ظهرا

 .الذي يسبق يوم التقويم

 يم.و أيام عمل بعد يوم التق أربعةفي غضون  الدفعيوم 

 % من مبلغ االشتراك.1ال تتجاوز  رسوم االشتراك
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 .يوم تقويمي من تاريخ االشتراك 30خالل  % من قيمة الوحدات املستردة1 رسوم االسترداد املبكر

 من صافي قيمة األصول، وتحتسب في كل يوم تقويم % 1،5 أتعاب اإلدارة
ً
ويتم سنويا

 .شهري دفعها ملدير الصندوق بشكل 

أصول  صافي قيمة منسنويا  %0.1أع    وبحد الفعلية، القيمة ع   بناءً  املصاريف اإلدارية

 .ويتم دفعها بشكل شهري  تقويم يوم كل في وتخصم تحسب الصندوق،

 القانونيين، والرسوم الرقابية، املحاسبين مصاريف الرسوم االخرى وتشمل 

 تتضمن والتي الصندوق  إدارة مجلس ومصاريف القانونية، والرسوم

 املرتبطة والتكاليف املالية، التقارير طباعة وتكاليف أعضائه، مكافآت

 سعر إلعالن لتداول  املدفوعة والرسوم املرسلة للمشتركين، بالتقارير

 .الصندوق  بعمليات متعلقة أخرى  مصاريف وأي الوحدة،

ريال سعودي(  35,000يدفع الصندوق للمحاسب القانوني مبلغ وقدره ) أتعاب املحاسب القانوني

ألف ريال سعودي تمثل أتعاب فحع القوائم املالية  ثالثون خمسة و 

 النصف سنوية للصندوق ومراجعة القوائم املالية السنوية للصندوق.

 الصندوق أتعاب أعضاء مجلس إدارة 

 

 

 

 

 

 

 رسوم أخرى 

ريال سعودي للعضو املستقل عن كل اجتماع،  4،000 يدفع الصندوق 

 لألعضاء املستقلين مجتمعين  16،000بحد أقص ى 
ً
ريال سعودي سنويا

 .وذلا لجميع الصناديق املدارة من قبل مدير الصندوق 

ريال سعودي للعضو غير املستقل عن كل اجتماع، وبحد أقص ى  2,000

 لألعضاء غير ر  4،000
ّ
ستقلين مجتمعين وذلا لجميع امليال سعودي سنويا

 .الصناديق املدارة من قبل مدير الصندوق 

ألغراض احتساب سعر الوحدة في يوم  في كل يوم تقويم  تتراكمتحتسب و 

 شهركل وتدفع  التعامل،

يدفع الصندوق جميع املصروفات والتكاليف الناتجة عن أنشطته. ويلتزم 

بدفع مقابل أي خدمات تتعلق بأي طرف ثالث فيما يتعلق الصندوق 

بخدمات اإلدارة والتنظيم والتشغيل املقدمة إل  الصندوق بالتكلفة 

وال تشتمل جميع املبالغ املذكورة أعاله ع   ضريبة القيمة  الفعلية.

 املضافة، ع   أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها عند االقتضاء.

كذلا املسؤولية عن جميع املصاريف أو الرسوم أو  يتحمل الصندوق و 

التكاليف أو االلتزامات األخرى التي يتكبدها مدير الصندوق فيما يتعلق 

 بإدارة الصندوق.

 %(0.6)نسبته من املتوقع أال تتجاوز املصاريف األخرى املذكورة أعاله ما 

النفقات من صافي قيمة أصول الصندوق بشكل سنوي. ويشار إل  أن 

املذكورة أعاله هي تقديرية، ويتم خصم النفقات الفعلية فقط. ع   أن 

ذكر النفقات الفعلية في التقرير السنوي للصندوق.
ُ
 ت

. 

 ريال سعود 50,000 أتعاب الهيئة الشرعية
ً
ريال  100,000لكل عضو وبحد أقص ى  ي سنويا

سعودي ألعضاء الهيئة الشرعية مجتمعين وذلا لجميع الصناديق 
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 .املدارة من قبل مدير الصندوق  الشرعية

 .شهري وتدفع بشكل  في كل يوم تقويم  تتراكمتحتسب و 

عن كل اجتماع، وبحد أقص ى  ريال سعودي 5,000كما يتقاض ى كل عضو 

 لألعضاء مجتمعين وتدفع بعد االجتماع بمدة  20,000
ً
ريال سعودي سنويا

 يوم تقويمي. 30ال تزيد عن 

، تحتسب وتتراكم  ريال 7,500 الرسوم الرقابية
ً
ألغراض  في كل يوم تقويم سعودي سنويا

 .شهري احتساب سعر الوحدة في يوم التعامل، وتدفع بشكل 

 رسوم النشر في تداول 

 

 رسوم الحفظ

، تحتسب وتتراكم بشكل يومي 5,000
ً
 في كل يوم تقويم ريال سعودي سنويا

 .شهري ألغراض احتساب سعر الوحدة في يوم التعامل، وتدفع بشكل 

 يتم احتساب رسوم الحفظ بشكل سنوي كالتالي

 االسواق رسوم الحفظ

 المملكة العربية السعودية 0.050%

 البحرين 0.095%

 الكويت 0.200%

 عمان 0.170%

 قطر 0.095%

 اإلمارات 0.085%

 الطروحات األولية 0.050%

 جميع معامالت سوق المال 0.030%

لاير سعودي 1,000حيث تكون الرسوم و بحد ادنى   

 

يتحمل الصندوق جميع تكاليف املعامالت وعموالت الوساطة التي يتكبدها  تكاليف التعامل

نتيجة شراء وبيع االستثمارات. ويجب اإلفصاح عن إجمالي هذه التكاليف 

 .بناء ع   القيمة الفعلية السنويةفي التقارير املدققة السنوية ونصف 

 هـ(.1436جمادى اآلخرة  12م )املوافق 2015ابريل  1 األولي بدء الطرحتاريخ 

 .ريال سعودي 100 الصندوق  تأسيسعند سعر الوحدة 
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 صندوق االستثمار .1

 :اسم الصندوق  .أ 

 ، وهو صندوق عام مفتوح.لخليجية ذات الدخلاندوق صائب لألسهم صـاسم صندوق االستثمار هو 

 تاريخ اإلصدار والتحديث .ب 

م / ( 2018 يونيه 04) كما تم التعديل بتاريخ(هـ 1436 محرم 17)(م /2014نوفمبر  10) الشروط واألحكام بتاريخ صدرت

 هـ (1439 رمضان 20)

 تأسيس الصندوق وطرح وحداتهموافقة الهيئة ع   تاريخ  .ج 

(م /  2014نوفمبر  10)بقرار صادر بتاريخ  هيئة السوق املاليةتمت املوافقة ع   إنشاء الصندوق وإصدار الوحدات من 

 (ه1436 محرم 17)

 تاريخ استحقاق الصندوق  .د 

 تكون مدة الصندوق غير محددة.

 عملة الصندوق  .ه 

 تكون عملة الصندوق هي الريال السعودي.

 سياسات االستثمار وممارساته .2

 األهداف االستثمارية للصندوق  .أ 

 توزيع الدخل من خالل االستثمار فيللصندوق في  األساس يباعتباره صندوق استثمار مفتوح، يتمثل الهدف االستثماري 

 األسهم الخليجية ذات الدخل و املتوافقة مع معايير الهيئة الشرعية للصندوق. 

د بورز املركب لألسهم مؤشر ستاندرد آناملجال االستثماري للصندوق سوف يكون األسهم الخليجية املشمولة في 

واملوافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق والذي يقوم باعداده ذات التوزيعات النقدية  الخليجية الشرعية

 . S&Pواحتسابه شركة 

 مؤشر ستاندرد آند بورز املركب لألسهم الخليجية الشرعية ذات التوزيعات النقديةاملؤشر االسترشادي للصندوق هو 

(S&P GCC Composite Shariah Dividend Index  والذي يقوم باعداده واحتسابه شركة )S&P  وسيتم توفير مكونات ،

 . www.icap.comوأداء املؤشر االسترشادي من خالل موقع مدير الصندوق التالي 

 من تعامل يوم آخر اقفال قبل الصندوق  في املسجلين الوحدات لحام ي السنة في مرتان وجدت إن التوزيعات وتستحق

 شهري 

 تاريخ ي ي الذي الرابع العمل يوم في الصندوق  قبل من النقدية التوزيعات بدفع الصندوق  مدير وسيقوم وأكتوبر، أبريل

 أحقية

http://www.icap.com/
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 .الوحدات مالكي ع   Capital Gain  رأسمالية أرباح أية توزيع يتم لن .الصندوق  قبل من النقدية التوزيعات

 

 الصندوق، في املدارة االستثمارات من تحصيلها تم التي النقدية التوزيعات من دخل بأي الصندوق  مدير يحتفظ لن

 في مساهمتهم نسبة حسب الوحدات مالكي ال  بالكامل النقدية التوزيعات هذه بدفع الصندوق  مدير يقوم وسوف

 .الصندوق 

 

 التوزيعات دفع تاريخ في الوحدات مالك ع   الصندوق  قبل من نقدية توزيعات أية بدفع الصندوق  مدير يقوم ال قد

 .فيها املستثمر الشركات قبل من نقدية توزيعات اقرار عدم بسبب الصندوق  قبل من النقدية

 

 نوع األوراق املالية التي يستثمر فيها الصندوق بشكل أساس ي .ب 

 التالية )"األوراق املالية املستهدفة"(يستهدف الصندوق االستثمار في األوراق املالية  .1

معايير الهيئة الشرعية للصندوق والتي  املتوافقة مع خليجيأسهم الشركات املدرجة في أي سوق مالي  .أ 

  توزيعات نقدية تزيد عن معدل التوزيعات النقدية للمؤشر االسترشادي تنتهج أو ستنتهج سياسة

 املقرر إدراجها  الخليجيةولي من قبل الشركات األسهم املطروحة للجمهور في إطار الطرح األ  .ب 

الصكوك املدرجة والغير مدرجة في أسواق األسهم الخليجية، أدوات النقد املتوافقة مع معايير الهيئة  .ج 

املنتجات االستثمارية قصيرة االجل، و  معامالت املرابحة قصيرة األجلالشرعية، معامالت املرابحة 

، وصناديق املتوافقة مع معايير الهيئة الشرعية للصندوق  املتاجرة بالسلعوصناديق املرابحات، وصناديق 

 .خليجيةق املال الاسو أالتي تستثمر في يره واملدارة من قبل مدير الصندوق أو غ( ETFاملؤشرات املتبادلة )

 

 يلخع الجدول التالي حدود استثمارات الصندوق: .2

 األقص ى ألصول الصندوق الحد  الحد األدنى ألصول الصندوق  نوع االستثمار

أسهم الشركات املدرجة واملتداولة في أسواق األسهم 

 .الخليجية املتوافقة مع معايير الهيئة الشرعية للصندوق 

70% 100% 

اململكة  باستثناءفي أسواق األسهم الخليجية  االستثمار 

 العربية السعودية

15% 50% 

 %85 %55 في سوق األسهم السعودي االستثمار 

االكتتابات األولية العامة في أسواق األسهم الخليجية 

 املتوافقة مع معايير الهيئة الشرعية للصندوق 

 %10 )صفر(%

 %10 )صفر(% ”ETF“صناديق االستثمار املتداولة 
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الصكوك املدرجة والغير مدرجة في أسواق األسهم 

 الخليجية

 %10 )صفر(%

الشرعية أدوات النقد املتوافقة مع معايير الهيئة 

 للصندوق 

 %30 )صفر(%

   

صناديق املرابحات وصناديق املتاجرة بالسلع املتوافقة 

 مع معايير الهيئة الشرعية للصندوق 

 %30 )صفر(%

   

 

 وفق تقديره 
ً
مع مراعاة الحدود املذكورة أعاله، يلتزم مدير الصندوق باتخاذ قرارات االستثمار حسب ما يراه مناسبا

 املطلق.

 تركز االستثمارسياسة  .ج 

االستثمار، يلتزم مدير الصندوق بالقيود/الحدود التي تنطبق ع   الصندوق واملوضحة في الئحة صناديق  .1

 .وهذه الشروط واألحكام

 % من صافي قيمة أصول الصندوق في وحدات صندوق استثمار آخر.25أكثر من  استثمار ال يجوز  .2

 

 . قيمة أصول الصندوق.  الذي تم تملا وحداته% من صافي 20ال يجوز امتالك نسبة تزيد ع     .3

 

% من صافي قيمة أصول الصندوق في كافة فئات األوراق املالية املصدرة من 20ال يجوز استثمار أكثر من  .4

 مصدر واحد. 

 

 . % من األوراق املالية املصدرة ألي مصدر واحد ملصلحة الصندوق 10يجوز امتالك نسبة تزيد ع   ال  .5

 

٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في أطراف مختلفة تنتمي إل  نفس املجموعة، 25أكثر من  لن يتم استثمار  .6

بما في ذلا جميع االستثمارات في األوراق املالية الصادرة عن أطراف مختلفة تنتمي إل  نفس املجموعة 

أخرى في  ومعامالت سوق املال الخاضعة لطرف تنظمه مؤسسة النقد العربي السعودي أو أي هيئة تنظيمية

غير اململكة، يتم إبرامها ألغراض مختلفة لنفس املجموعة، أو ودائع مصرفية ألغراض مختلفة  أي إقليم آخر 

 .تنتمي لنفس املجموعة

 

٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في فئة واحدة من األوراق املالية الصادرة عن 10لن يتم استثمار أكثر من  .7

 :ثناءأي مصدر واحد، باست
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دين الصادرة عن حكومة اململكة أو عن جهة سيادية، وال يجوز أن تتجاوز أدوات الدين ما الأدوات  -

 % من صافي قيمة أصول الصندوق، ذلا بما يتوافق مع الئحة صناديق االستثمار.35نسبته 

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.20أدوات الدين املدرجة، ع   أال تتجاوز ما نسبته  -

% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم مصدر واحد مدرجة في السوق أو في أو 10استثمار أكثر من  -

سوق مالية منظمة أخرى، ع   أال تتجاوز نسبة القيمة السوقية لإلصدار إل  إجمالي القيمة السوقية 

لجميع األسهم املدرجة في السوق ذي العالقة، وذلا للصندوق العام الذي يهدف إل  االستثمار في 

 م املدرجة في السوق أو في أو سوق مالية اخرى منظمة.األسه

 

ولكن يستثمر في األدوات املالية املتعلقة بإصدارات حقوق  ستثمار في املشتقات املالية يجوز للصندوق اال ال  .8

 املالية. األولية  ألنها  ال تندرج تحت املشتقات

 

اء مطالبة بأي مبالغ غير مدفوعة بشأنها، أي ورقة مالية تتيح إجر  االستثماريةلن تتضمن محفظة الصندوق  .9

أو األوراق املالية القابلة للتحويل إل  نقد من محفظة  إال إذا امكن تغطية هذا السداد بالكامل من النقد

 . عمل ( أيام5الصندوق في غضون خمسة )

 

 اسواق االوراق املالية التي يستثمر بها الصندوق  .د 

 .خليجيالسوق املالي اليستثمر الصندوق في 

 

 القرارات االستثمارية ملدير الصندوق  .ه 

. نشطة وغير نشطة استثمار استراتيجيات من مزيجوتجمع عملية اتخاذ القرارات االستثمارية لدى مدير الصندوق 

 السائدة السوق  ظروف معتبرا فعال بشكل والقطاعات مختلفة أصول  فئات ع   االستثمارات توزيع املدير سيحدد

تحليل املؤشرات ويقوم مدير الصندوق ب .االستثمار سياسة تحت املوصوفة القيود حدود في املستقبلية والنظرة

، وحركة القطاعات/الصناعات املح ياالقتصادية الهامة ع   الصعيد 
ً
، ومعدالت الفائدة الحالية واملتوقعة محليا

عوامل املتعلقة بالسوق، مثل السيولة التاريخية باإلضافة إل  العوامل الجيوسياسية. ويحلل الفريق كذلا ال املحلية

يقوم فريق إدارة محفظة االستثمارات التابع ملدير الصندوق بإجراء التقييم الدوري كما واملتوقعة، ومستوى التذبذب. 

 لضمان توافق مخصصات املحفظة مع أهداف العوائد طويلة األمد للصندوق. للفرص االستثمارية
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التي من املتوقع لها  االستثماراتاستراتيجية االستثمار النشط لتحديد  ى مدير الصندوق لديستخدم فريق العمل 

تحقيق عوائد ع   املدى الطويل عن طريق مجموعة من األبحاث املالئمة للشركات واألبحاث األساسية لألطراف 

 صندوق بفعالية أكبر.املرتبطة لتقويم أوضاع األسواق والشركات ذات العالقة بشكل منتظم من أجل إدارة ال

 

 أنواع األوراق املالية التي ال يمكن االستثمار بها .و 

 ال يجوز للصندوق االستثمار في أي أوراق مالية خالف ما ورد أعاله. .1

 ( من الئحة صناديق االستثمار.41يلتزم الصندوق باتباع قيود االستثمار املنصوص عليها في البند ) .2

 

 االصول التي يمكن للصندوق االستثمار بهاقيود أخرى ع   األوراق مالية أو  .ز 

إال أنه يحق ملدير الصندوق  ع   األوراق مالية أو االصول التي يمكن للصندوق االستثمار بهاال توجد أي قيود اخرى 

 .وضع القيود الالزمة في املستقبل كما تستدعي الضرورة وذلا من خالل تعديل شروط وأحكام الصندوق 

 

 االستثمار في وحدات صندوق أو صناديق أخرى يديرها مدير الصندوق أو مديرو صناديق آخرون األدنى الحد .ح 

 اليوجد

 صالحيات االقتراض .ط 

% 10للصندوق الحصول ع   التمويل لالستثمار في األوراق املالية املستهدفة، بشرط أال تزيد هذه القروض عن يجوز 

يد عن سنة. إال أنه يجوز للصندوق االقتراض من مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق وملدة استحقاق ال تز 

أو أي من تابعيه أو الهيئات املصرفية األخرى )املرخع لها وفق األصول من البنوك املركزية املختصة في اإلقليم ذي 

ندوق، ع   % من صافي قيمة أصول الص10الصلة( لتغطية طلبات االسترداد، ع   أن ال يخضع هذا االقتراض لحد الـ 

 .( من الئحة صناديق االستثمار64النحو املنصوص عليه في املادة )

 

  الحد االع   للتعامل مع أي طرف نظير .ي 

 .ريال سعودي لكل عملية تجارية( 25شركة الرياض املالية )

  

 سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق  .ك 

املخاطر املحتملة في اقرب وقت ممكن واإلفصاح  وتقويم مخاطر تهدف إل  تحديديتبع مدير الصندوق سياسة إدارة 

 .عنها ملجلس إدارة الصندوق التخاذ اإلجراءات املناسبة للتقليل من أثرها
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 االسترشادياملؤشر  .ل 

مؤشر ستاندرد آند بورز املركب لألسهم الخليجية الشرعية ذات التوزيعات ألداء الصندوق هو  االسترشادياملؤشر 

أداء الصندوق ) إال أن استثمارات الصندوق لن تكون مقصورة ع   االستثمارات التي تشكل جزء من النقدية لقياس 

  هذا املؤشر(.

 ألداء الصندوق أو السوق أو األسواق ذات  االسترشادييعتبر األداء السابق للصندوق أو األداء السابق للمؤشر ال 
ً
معيارا

 العالقة في املستقبل.

 أو 
ً
ليس هناك أي ضمان ملالكي الوحدات بأن األداء املطلق للصندوق أو أداءه مقارنة باملؤشر سوف يكون مطابقا

 لألداء السابق. 
ً
 مسايرا

  الحد االع   للتعامل مع أي طرف نظير .م 

 ال يوجد

 إعفاءات توافق عليها هيئة السوق املالية بشأن القيود والحدود ع   االستثمار .ن 

 .هيئة السوق املاليةمن  إعفاءاتال يتقدم مدير الصندوق لطلب أي ال ينطبق حيث 

 

 املخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق  .3

 يتطلب االستثمار في الصندوق 
ً
كما هو مبين في مذكرة املعلومات هذه، دون وجود أي ضمان لتحقيق عائد من رأس  التزاما

 
ُ
قادر ع   تحقيق عائدات إيجابية من استثماراته، وربما يتعذر بيع أصول  ر. ومن املمكن أن يكون الصندوق غير ستثّم املال امل

عليه،  الصندوق أو التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف بالسعر الذي يعتبره الصندوق أنه يمثل القيمة العادلة. وبناءً 

 يتم لم أخرى مخاطر ناكه أن االعتبار في األخذ مع هذااألصول. هذهقد يعجز الصندوق عن تحقيق أي عوائد من 

 االستثمار عائدات على تؤثر أن يمكن ولكن حاليا   جوهرية غير أنها الحاضر الوقت في يعتقد والتي إليها التطرق

   .الصندوق أصول قيمة وصافي

 

 مخاطر تقلب سوق األسهم -أ 

األسهم، مما قد يؤدي إل  تقلبات كبيرة تتمثل املخاطر الرئيسية التي ينطوي عليها االستثمار في الصندوق في تقلب أسعار 

في أسعار استثمارات الصندوق. وترتبط الزيادة في عائدات األسهم ع   املدى الطويل بمستوى أع   من التذبذب. ومن 

ثم، يجب ع   مالكي الوحدات أن يكونوا ع   استعداد لتحمل مخاطر فقدان رأسمالهم املستثمر أو جزء منه، 

وجد ضمانات لتحقيق عوائد من هذا االستثمار. وليس هناك ضمان بأن يحقق االستثمار عوائد والتسليم بأنه ال ت

. وقد أو بأن العائدات ستتناسب مع مخاطر االستثمار في الصندوق وطبيعة تعامالته إيجابية أو أي عائدات ع   اإلطالق

عادلة، أو قد يتعذر عليه بيعها في الوقت  يتعذر ع   مدير الصندوق بيع االستثمارات بأسعار يعتبرها مدير الصندوق 
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 الذي يرغب فيه، وبالتالي قد ال يتمكن الصندوق من تحقيق أي عوائد ع   اإلطالق.

 

 األداء السابق للصندوق  -ب 

  ُيعّد  ال للمؤشر السابق األداء أو صندوق لل السابق األداءإن 
ً
 .املستقبل في الصندوق  أداء  ع  مؤشرا

 

 ضمان أداء الصندوق  -ج 

 .السابق األداء يماثل أو يتكرر  سوف باملؤشر مقارنة أداءه أو صندوق لل املطلق األداء أن الوحدات ملالكي ضمان يوجد ال

 

 عدم اعتبار االستثمار في الصندوق وديعة بنكية -د 

أي ج أو تبيع األوراق املالية، أو وديعة لدى ال يعتبر االستثمار في الصندوق وديعة لدى أحد املصارف املحلية التي ترّو 

 .صندوق لمصرف تابع ل

 

 بيان تحذيري حول املخاطر املحتملة املتعلقة باالستثمار في الصندوق  -ه 

 ، والتي من شأنها أن تؤدي إل  كما هو مبين في القائمة أدناه ة عديدة تتعلق باالستثمار في الصندوق لخاطر محتممهنالا 

 صندوق.الاالستثمار في خسارة األموال عند 

 

 املحتملة حول االستثمار في الصندوق  الرئيسية قائمة باملخاطر  -و 

 مخاطر التغيرات السياسية (1)

قد تؤثر ع    األمور قد يتأثر الصندوق بشكل غير مباشر بالتطورات السياسية في املناطق املجاورة، كون هذه 

 جميع األنشطة االقتصادية والتنموية.

 

 االقتصاديةمخاطر األوضاع  (2)

قد يتأثر أداء الصندوق بسبب التغيرات في األوضاع االقتصادية؛ وال يتعهد مدير الصندوق بأن تحقق 

 استراتيجيات الصندوق االستثمارية أهدافه االستثمارية.

 مخاطر الكوارث الطبيعية (3)

الذي قد يكون له تأثير سلبي تؤثر الكوارث الطبيعية ع   أداء جميع القطاعات االقتصادية واالستثمارية، األمر 

ع   أداء الصندوق، دون أن يكون ملدير الصندوق يد في ذلا؛ ومن هذه الكوارث الطبيعية الزالزل والبراكين 

 
ً
 ع   استثمارات الصندوق ومالكي الوحدات في الصندوق. والتغيرات املناخية القاسية وغيرها، مما قد يؤثر سلبا
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 مخاطر العملة األجنبية (4)

محفظة استثمارية إل  زيادة أو  أيدي التقلبات في أسعار صرف العمالت لألوراق املالية األساسية في قد تؤ 

 نقصان قيمة الوحدات، حسب الحالة.

 

 القيود الشرعية (5)

 ملبادئ الشريعة اإلسالمية حسبما تحددها الهيئة الشرعية. وهذه 
ً
يجب أن تتم استثمارات الصندوق وفقا

هيكل االستثمارات ونشاطات الصندوق وتنوع استثماراته. ولاللتزام بتلا املبادئ، قد يضطر املبادئ تنطبق ع   

الصندوق للتخ ي عن االستثمار أو جزء منه، أو جزء من دخله إذا كان االستثمار أو هيكل االستثمار مخالف 

قد يخسر الصندوق فرص للمعايير الشرعية للصندوق. وباإلضافة إل  ذلا، عند االلتزام باملعايير الشرعية 

استثمارية إذا قررت الهيئة الشرعية وجود أي استثمار مقترح غير ملتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية وبالتالي ال 

 يمكن للصندوق االستثمار فيه.

 

 مخاطر السيولة (6)

  ملدير  يحق
ً
 أقص ى٪ من صافي أصول الصندوق كحد 10نسبة  تحديداالستثمار،  صناديقلالئحة  الصندوق، وفقا

 عن أنه  يوم كلللمبلغ القابل لالسترداد في 
ً
تعامل. وعليه، قد ال يتم تنفيذ طلب استرداد املستثمر بالكامل. فضال

الذي يعتبره مدير  قد يصعب بيع أصول الصندوق أو التصرف فيها بأي شكل آخر من أشكال التصرف بالسعر

 األصول. هذهأي عوائد من  تحقيقالصندوق أنه قيمة عادلة. ومن ثم، قد يعجز الصندوق عن 

 

 مخاطر الطرح األولي (7)

يستثمر الصندوق في أسهم الشركات العامة التي تطرح أسهمها للجمهور من خالل الطروحات األولية العامة في 

السوق األولية. وقد ينطوي االستثمار في الطروحات األولية ع   مخاطر تتمثل في محدودية األسهم التي يمكن 

فيها خالل فترة الطرح العام األولي. وقد ال تكفي معرفة املستثمر بالشركة املصدرة لألسهم، أو قد يكون االكتتاب 

تاريخ أداء الشركة غير كاٍف. وقد تعمل الشركة املصدرة لألوراق املالية ضمن قطاعات اقتصادية جديدة ربما 

ع   املدى القصير، وهو األمر الذي قد يزيد يكون بعضها ال يزال في مراحل التطوير وال يحقق الدخل التشغي ي 

في األسهم، وقد يكون له أثر سلبي ع   أداء الصندوق، وبالتالي يؤدي إل  انخفاض في سعر  االشتراكمن خطر 

 الوحدة في الصندوق.
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 مخاطر االستثمار في الصناديق األخرى  (8)

كون ُعرضة هي األخرى لنفس املخاطر أما الصناديق األخرى التي يهدف الصندوق إل  االستثمار فيها فقد ت

 ع   استثمارات الصندوق 
ً
املذكورة في قسم "املخاطر الرئيسية" من مذكرة املعلومات هذه، وقد يؤثر ذلا سلبا

 وسعر الوحدة.

 

 مخاطر االستثمار في أدوات سوق املال غير املصّنفة (9)

بالسيولة العالية مقارنة  تتميز  الوهي هناك بعض األوراق املالية غير ُمصّنفة من جانب مؤسسات التصنيف، 

باألدوات املصّنفة، مما قد يعرض الصندوق لخطر فقدان املبالغ املستثمرة. وقد يكون لهذه العوامل أثر سلبي 

 ع   أداء الصندوق وسعر الوحدة.

 

 مخاطر عدم وجود االستثمارات املناسبة (10)

للصندوق. فإن تحديد  االستثمارية باألهدافالصندوق استثمارات تفي  مدير  يجدأن  يضمنما  هناك ليس

االستثمارات املناسبة ينطوي ع   قدر كبير من عدم اليقين الذي ينعكس بدوره ع   عجز مدير الصندوق عن 

 تحديد األهداف االستثمارية وقدرة الصندوق ع   تحقيق العوائد املرجوة.

 

 مخاطر االعتماد ع   املوظفين الرئيسيين (11)

 ع   نجاح فريق إدارته؛ 
ً
 كبيرا

ً
خسارة خدمات أي من أفراد فريق اإلدارة بشكل و يعتمد نجاح الصندوق اعتمادا

عام )سواء بسبب االستقالة أو ألي سبب آخر( أو عدم قدرة الصندوق ع   استقطاب موظفين جدد أو 

 تأثير بالغ ع   نشاط الصندوق. ااالحتفاظ باملوظفين الحاليين قد يكون له

 

 مخاطر االئتمان (12)

، والتي من املحتمل أن يخل املدين فيها اوراق مالية تحمل مخاطر ائتمانتتعلق مخاطر االئتمان باالستثمارات في 

خرى. األمر الذي قد ينتج عنه خسارة مبلغ االستثمار أو جزء منه أو تأخير أبالتزاماته التعاقدية مع أطراف 

 استرداده.

 

 تمانيمخاطر انخفاض التصنيف االئ (13)

التي يستثمر فيها الصندوق، قد يضطر مدير  األوراق املاليةفي حال انخفاض التصنيف االئتماني ألي من 
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.األوراق املاليةهذه  في التصرفالصندوق إل  
ً
 سلبيا

ً
 ، مما قد يؤثر بدوره ع   أداء الصندوق تأثيرا

 

 مخاطر االستثمار في إصدارات حقوق األولوية (14)

ستثمر فيها  الشركاتقد يؤدي عدم ممارسة الصندوق لحقه في شراء حقوق األولوية من قبل 
ُ
انخفاض  إل امل

  يؤثر ، مما الشركات هذهالسوقية لالستثمار الصندوق في  القيمة
ً
 أداء الصندوق. ع  سلبا

 

 املصالح تضاربمخاطر  (15)

يتول  مدير الصندوق إدارة شؤون الصندوق بحسن نية بما يخدم مصالح مالكي الوحدات ع   أكمل وجه. 

 املديرون يشاركوعليه أن يعمل بحسن نية، وأن يراعي في إدارته للصندوق مبادئ النزاهة. ومع ذلا، قد 

 الصناديقعن  نيابةمالت واألنشطة التابعة له في املعا والشركاتالصندوق  ملدير واملسؤولون واملوظفون التابعون 

مع مصالح الصندوق. وقد يكون ملدير الصندوق تأثير ع    مصالحهمقد تتعارض  الذين اآلخرين/ العمالء 

بما  الغير املعامالت التي يكون فيها ملدير الصندوق مصلحة جوهرية، أو يكون له عالقة مباشرة أو غير مباشرة مع 

 مع واجبات مدير 
ً
  يشكل تعارضا

ً
مالكي  أمام الصندوق تجاه مالكي الوحدات. ولن يكون مدير الصندوق مسؤوال

 الوحدات عن أي أرباح أو عموالت أو تعويضات تتعلق بهذه املعامالت أو أي معامالت ذات صلة بها أو تنتج عنها.

 

 مخاطر إدارة الصندوق  (16)

 ملدير املفصلة التي ُيتاح  املاليةات املعلوم ع   يحصلوامالكو الوحدات في إدارة الصندوق؛ ولن  يشاركلن 

ألي شخع شراء وحدات إال إذا كانت لديه النية في تخويل مدير  ستحبالصندوق االطالع عليها. وعليه، ال ي

 الصندوق صالحية تولي إدارة الصندوق من جميع الجوانب.

 

رات القانونية والتنظيمية (17)  مخاطر التغيُّ

تستند املعلومات الواردة في مذكرة املعلومات هذه إل  التشريعات القائمة واملعلنة. ومن املحتمل إدخال تعديالت 

الصندوق، والتي قد  مدةع   األنظمة املعمول بها في اململكة، بما في ذلا تلا املتعلقة بالضرائب أو الزكاة خالل 

في حالة  ةن. ويحق للصندوق اتخاذ بعض اإلجراءات القانونيتؤثر ع   الصندوق وع   استثماراته أو املستثمري

النزاع؛ وله االحتكام إل  السلطات القضائية في اململكة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات. وملا كان للدوائر الحكومية 

تلا في اململكة الحق في تطبيق التشريعات القائمة، فإن أي تغييرات قد تطرأ ع   تلا التشريعات أو إخفاق 

 الدوائر الحكومية في تطبيقها قد يؤثر ع   الصندوق.
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 مخاطر التمويل (18)

 ع   عائدات الصندوق. 
ً
من و يمكن الحصول ع   التمويل للصندوق و/أو أي من استثماراته، مما قد يؤثر سلبا

 ع   درجة عالية من املخاطر 
ً
املالية وقد  املحتمل أن يزيد التمويل من صافي دخل الصندوق، إال أنه ينطوي أيضا

يشكل مخاطر مختلفة للصندوق واستثماراته، مثل زيادة تكاليف التمويل، والتدهور االقتصادي، وتدهور 

رهن أص حيث أنه من املحتمل أنضمانات االستثمار. و 
ُ
، فإنه من املحتمل أن ول الصندوق لصالح ُمقرض معينت

 للدين في حال تعث يتم الرجوع ع   األصول املرهونة
ً
 ضمانا

ً
املتعارف عليها في  للشروطر الصندوق في السداد وفقا

 هذا النوع من التمويل.

 

 املخاطر التقنية (19)

يعتمد مدير الصندوق ع   استخدام التقنية في إدارة الصندوق. ومع ذلا، قد تتعرض نظم املعلومات الخاصة 

 أو بشكل 
ً
كامل، مما يحد من قدرة مدير به لالختراق أو للهجوم من خالل الفيروسات، أو قد تتعطل جزئيا

 ع   أداء الصندوق،  شأنه من األمر هذاالصندوق ع   إدارة استثمارات الصندوق ع   نحو فعال. و 
ً
أن يؤثر سلبا

 ويؤثر بدوره ع   مالكي الوحدات في الصندوق.

 

 

 مخاطر تركز االستثمار (20)

 بالتركيز للصندوق  يسمح مما معين، اقتصادي قطاع في الصندوق  يملكها التي األسهم تتركز أن أحيانا يحدث قد

 هذا لكن. القطاع هذا نمو حالة في كبرى  عوائد تحقيق يتم لذلا ونتيجة. له املتوقعة والعوائد القطاع هذا ع  

 الطبيعية ذات القطاعات تلا وخصوصا معين، قطاع انخفاض لخطر يتعرض قد الصندوق  أن أيضا يعني

 األصول  فيها تكون  التي بالصناديق مقارنة خطرا أكثر بالتالي وتكون  موسمية، ملؤثرات عرضة واألكثر الدورية

 األصول  فئات ع   التوزيع خالل من التركز مخاطر إدارة املدير سيحاول . القطاعات من أكبر عدد ع   موزعة

 ال قد املستهدفة التوزيع درجة فإن السوق  وحاالت ظروف بعض تحت ولكن. االستثمار سياسة حدود ضمن

 .أع   استثمارات تركز لخطر يؤدي مما ممكنة تكون 

 مخاطر األسواق الناشئة : (21)

خفاق أو سواق الناشئة، قد ينطوي ع   مخاطر مرتبطة باال أل اسواق، وبوجه خاص ستثمار في بعض األ إن اال 

سواق قد يحمل بين ستثمار في مثل هذه األ ن اال وأ ،وراق املاليةالتأخر في تسوية صفقات السوق و أمانة حفظ األ 

 أكبر من تقلبات 
ً

طياته مخاطر أع   من املتوسط واملعتاد. ولذلا، فإن إستثمارات الصندوق قد تصادف قدرا
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 بأي صندوق مستثمر في أسهم شركات تتاجر في أسواق أكثر ت
ً

 طاألسعار وسيولة أقل بشكل ملحوظ مقارنة
ً

 ،ورا

 د ملالك الوحدات. مما قد يؤدي إل  صعوبة في تلبية طلبات االستردا

 

 :النقدية التوزيعات مخاطر (22)

هي املخاطر الناتجة عن تذبذب األرباح املوزعة من قبل الشركات التي يستثمر بها الصندوق والتي قد تنتج عن و 

 أو تقلب أرباح الشركات و/أو التغير في السياسة التوزيعية الخاصة بكل شركة، مما قد يؤدي إل  تقلب أو تذبذب 

 األرباح ع   حملة الوحدات من قبل الصندوق. عدم توزيع

 

 مخاطر قطاع الشركات املتوسطة والصغيرة الحجم: (23)

وهي مخاطر التركيز ع   االستثمار في قطاع معين من السوق. ومن املعلوم أن محيط الشركات املتوسطة و 

  الخليجية األسهمالصغيرة في سوق 
ً

لبية رسملة السوق من حيث رسملة السوق، حيث تتركز أغ صغير نسبيا

  الكبيرة الشركات من دوأحجام التداول في عدد محدو 
ً

فقد تتعرض استثمارات الصندوق إل  تذبذب  لذا،. نسبيا

مما قد يؤدي  ،وانخفاض كبير في السيولة مقارنة بصندوق آخر يستثمر في أسهم الشركات الكبرى  االسعار أكبر في 

 إل  صعوبة في تلبية طلبات االسترداد ملالك الوحدات.

 

 تأخر إدراج األسهم املكتتب بها في السوق: مخاطر  (24)

املكتتب بها في سوق األسهم، وبالتالي عدم القدرة ع   بيعها، مما قد يؤدي إل   الشركاتقد يحدث تأخر في إدراج 

 صعوبة في تلبية طلبات االسترداد ملالك الوحدات باالضافة ال  خسارة فرصة االستثمار في شركات أخرى.

 

 مخاطر تضاؤل نسبة التخصيع:     (25)

ر لعملية بناء سجل األوامر فإنه من املمكن املرخصة وصناديق االستثما الشركاتحيث أنه يتم دعوة عدد من 

ع   ربحية  يؤثر مما االكتتابوالصناديق املشترآة في  الشركاتتضاؤل نسبة التخصيع بسبب ازدياد عدد 

 الصندوق 

 

 :مدرجة الغير الصكوك في االستثمار مخاطر (26)

كوك بنفس القيمة نه من املمكن صعوبة بيع هذه الصأهذه املخاطر من ضمن مخاطر السيولة حيث  تندرج

السوقية بسبب أحجام التداول الغير كافية، مما قد يؤدي إل  صعوبة في تلبية طلبات االسترداد ملالك الوحدات 

 باالضافة ال  خسارة فرصة االستثمار في شركات أخرى. 
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 سعر الفائدة:  مخاطر  (27)

هي املخاطر التي تنتج عن تقلب أسعار الفائدة والتي تؤثر ع   قيمة األصول ذات الدخل الثابت وينتج عن ذلا 

 ال املستثمر.املرأس  فييؤدي إل  خسارة  قدصافي قيمة أصول الصندوق مما  فيانخفاض 

 

 :التداول  مخاطرتعليق (28)

سعار متوفرة للشركات أؤدي إل  إستخدام آخر قد تتعرض بعض الشركات املستثمر بها إل  تعليق تداولها مما ي

 
ً

الشركات خالل فترة التعليق  هذهبيع  منمكانية ال التعليق يسبب عدم إ ألغراض تقييم أصول الصندوق وأيضا

 مما قد ينتج عنه عدم القدرة ع   تلبية طلبات االسترداد للعمالء.

 

 :االستدعاء ومخاطر الصكوك مخاطر (29)

ات في الظروف املالية للمصدر أو التغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية وتشمل هذه املخاطر التغير 

 بسبب إستدعاءها من قبل الشركات املصدرة
ً

 سلبيا
ً

 ،املحددة كما يمكن أن تتأثر القيمة السوقية للصكوك تأثيرا

حكامها ما أضمن يتأثر تقييم الصندوق بتقييم الصكوك املستثمر بها. بعض الصكوك املصدرة تملا  قد وعليه

يسمى بحق االستدعاء و الذي يعطي املصدر الحق في استرداد الصكوك في تاريخ يسبق تاريخ استحقاقها و بذلا 

   قد يجد مدير الصندوق نفسه مضطرا العاده استثمار املبلغ من جديد بأرباح
ً

عندما  أقل مما سبق و خصوصا

 تكون أسعار الفائدة في السوق منخفضة.

 

 املضافة القيمة ضريبة مخاطر  (30)

 نفسه الصندوق  في االستثمار ع   ينطبق بعضها, متنوعة ضريبة مخاطر ع   الصندوق  في االستثمار ينطوي 

 هذه ملثل الصندوق  تكبد وتؤدي. معين بمستثمر صلة ذات تكون  قد معينة ظروف ع   ينطبق االخر والبعض

 مع التشاور  املحتملين املستثمرين ع   ويجب.  الصندوق  لعمليات املتاحة النقدية املبالغ تخفيض ال  الضرائب

 املستحقه الرسوم ان. وبيعها وتملكها الوحدات في االستثمار ع   املترتبة الضرائب بشان الضريبين مستشاريهم

 منفصل بشكل تحميلها يتم التي املضافة القيمة ضريبة التشمل  الوساطة و املالية لألوراق االستثمار شركة ال 

 .املضافة القيمة ضريبة والئحة نظام في عليها املنصوص للمواد وفقا
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وبناء ع   كل ما سبق، قد ينخفض سعر وحدة الصندوق وقد يتعذر ع   املستثمر عند االسترداد الحصول ع   كامل 

 إضافة، قد يخسر املستثمر جزًء من أو كامل استثماره في الصندوق. مبلغ استثماره.

خسارة مالية نتيجة االستثمار في الصندوق، والتي قد تنجم عن أي من املخاطر  املسئولية عن أيويتحمل املستثمر 

أو عن مخاطر أخرى، دون أي ضمان من جانب مدير الصندوق، باستثناء اإلهمال أو إساءة االستخدام  أعالهاملذكورة 

 
ً
 للشروط واألحكام. من طرف مدير الصندوق فيما يتعلق بالتزاماته وفقا

 

 معلومات عامة .4

 الفئة املستهدفة من املستثمرين .أ 

 للمخاطر امل
ً
 للمستثمرين الذين 3رتبطة باالستثمار املبينة في الفقرة )نظرا

ً
( أعاله، ال يعتبر االستثمار في الصندوق مناسبا

 .املستوى  ليس لديهم املقدرة ملواجهة نسبة مخاطر عالية

 

 سياسة التوزيعات .ب 

مرتان في السنة لحام ي الوحدات املسجلين في الصندوق قبل اقفال آخر يوم تعامل من تستحق التوزيعات ان وجدت 

شهري أبريل و أكتوبر، وسيقوم مدير الصندوق بدفع التوزيعات النقدية من قبل الصندوق في يوم العمل الرابع الذي 

" ع   مالكي Capital Gainسمالية "ي ي تاريخ أحقية التوزيعات النقدية من قبل الصندوق. لن يتم توزيع أية أرباح رأ

 الوحدات. 

لن يحتفظ مدير الصندوق بأى دخل من التوزيعات النقدية التي تم تحصيلها من االستثمارات املدارة في الصندوق، 

وسوف يقوم مدير الصندوق بدفع هذه التوزيعات النقدية بالكامل ال  مالكي الوحدات حسب نسبة مساهمتهم في 

 الصندوق.

ع   مالك الوحدات في تاريخ دفع التوزيعات  من قبل الصندوق  بدفع أية توزيعات نقديةمدير الصندوق قد ال يقوم 

 .النقدية من قبل الصندوق بسبب عدم اقرار توزيعات نقدية من قبل الشركات املستثمر فيها

 

 األداء السابق للصندوق  .ج 

 العائد الك ي لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات (1)

 مالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر املاضيةإج (2)

 ر االسترشاديالصندوق باملقارنة مع املؤش أداء (3)

 ريخ توزيع األرباح ع   مدار السنوات املالية الثالث املاضيةتا (4)
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 .يقوم الصندوق بتوزيع األرباح ن، حيث ل ينطبق ع   هذا الصندوق ال 

 .ملدير الصندوق  نيمن خالل املوقع االلكترو لجميعن تقارير الصندوق متاحة الطالع اإ (5)

 

 مالكي الوحدات حقوق  .د 

رحت عليهم في اجتماع مالكي لالوحدات  تمنحال 
ُ
حامليها أي حقوق تصويت فيما يتعلق بالصندوق خالف املسائل التي ط

 الوحدات ع   النحو املحدد في الشروط واألحكام.

 

 مسؤوليات مالكي الوحدات .ه 

مبلغ  وتقتصر مسؤوليتهم فقط ع  ديون أو التزامات الصندوق،  مسؤولية عن مالكو الوحدات أي يتحمل ال

 استثماراتهم في الصندوق.

 

 انهاء الصندوق  .و 

 وذلا                  
ً
  21قبل  في حال انهاء الصندوق، يجب ع   مدير الصندوق إشعار هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات كتابيا

ً
 يوما

          التاريخ املزمع إنهاء الصندوق فيه دون االخالل بشروط و أحكام الصندوق. من                   

 ويتول دون االخالل بشروط و أحكام الصندوق ومذكرةاملعلومات ،انتهائه  فور يبدأ مدير الصندوق تصفية الصندوق                    

 لتداول  ع   املوقع اإللكترونيو الصندوق اإلفصاح عن إنهاء الصندوق واإلطار الزمني لتصفيته ع   موقعه اإللكتروني  مدير                

 تقويم املخاطر .ز 

 يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقويم املخاطر املتعلقة بأصول الصندوق.

  

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .5

 أصول الصندوق  املقتطعة مناملدفوعات  .أ 

 أتعاب اإلدارة  (1)

 إدارية سنوية )"
ً
"( بما أتعاب اإلدارةيدفع الصندوق إل  مدير الصندوق مقابل إدارته ألصول الصندوق أتعابا

حسب أتعاب اإلدارة وتستحق في كل يوم تقويم بناء ع   آخر . و من صافي قيمة أصول الصندوق % 1.5يعادل 
ُ
ت

وال تشتمل جميع املبالغ  .شهركل تقويم لصافي قيمة األصول. ويلتزم مدير الصندوق بخصم أتعاب اإلدارة 

 املذكورة أعاله ع   ضريبة القيمة املضافة، ع   أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها عند االقتضاء.
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 املصاريف اإلدارية (2)

"( بما ةياإلدار  املصاريف)"مصاريف إدارية  يدفع الصندوق إل  مدير الصندوق مقابل إدارته ألصول الصندوق 

في كل يوم تقويم بناء ع    املصاريف اإلداريةوتستحق . وتحتسب من صافي قيمة أصول الصندوق % 0،1يعادل 

 رقابية،الرسوم والمصاريف املحاسبين القانونيين، دارية وتغطي املصاريف اإل آخر تقويم لصافي قيمة األصول. 

تكاليف طباعة التقارير و مصاريف مجلس إدارة الصندوق والتي تتضمن مكافآت أعضائه، و الرسوم القانونية، و 

الرسوم املدفوعة لتداول إلعالن سعر الوحدة، وأي و التكاليف املرتبطة بالتقارير املرسلة للمشتركين، و املالية، 

وال تشتمل جميع املبالغ املذكورة أعاله ع   ضريبة القيمة املضافة،   اريف أخرى متعلقة بعمليات الصندوق.مص

 .ع   أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها عند االقتضاء

 

 

 أتعاب املحاسب القانوني (3)

ألف ريال سعودي تمثل  ثالثون خمسة و ريال سعودي(  35,000يدفع الصندوق للمحاسب القانوني مبلغ وقدره )

تحتسب  أتعاب فحع القوائم املالية النصف سنوية للصندوق ومراجعة القوائم املالية السنوية للصندوق.

 وتتراكم بشكل يومي وتدفع بشكل سنوي 

 

 أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق  (4)

  16،000للعضو املستقل عن كل اجتماع، بحد أقص ى ريال سعودي  4،000يدفع الصندوق 
ً
ريال سعودي سنويا

 لألعضاء املستقلين مجتمعين وذلا لجميع الصناديق املدارة من قبل مدير الصندوق.

 لألعضاء غير  4،000ريال سعودي للعضو غير املستقل عن كل اجتماع، وبحد أقص ى  2,000
ّ
ريال سعودي سنويا

 املستقلين مجتمعين وذلا لجميع الصناديق املدارة من قبل مدير الصندوق.

 .شهركل وتدفع  ألغراض احتساب سعر الوحدة في يوم التعامل،في كل يوم تقويم   تتراكمحتسب و ت

 

 أتعاب الهيئة الشرعية (5)

 ريال سعود 50,000يدفع الصندوق 
ً
ريال سعودي ألعضاء الهيئة  100,000لكل عضو وبحد أقص ى  ي سنويا

في كل يوم   تتراكمتحتسب و  مدير الصندوق.الشرعية مجتمعين وذلا لجميع الصناديق الشرعية املدارة من قبل 

 .شهري وتدفع بشكل  تقويم
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 لألعضاء  20,000عن كل اجتماع، وبحد أقص ى  ريال سعودي 5,000كما يتقاض ى كل عضو 
ً
ريال سعودي سنويا

 يوم تقويمي. 30مجتمعين وتدفع بعد االجتماع بمدة ال تزيد عن 

 

 الرسوم الرقابية (6)

، تحتسب وتتراكم  7,500يدفع الصندوق لهيئة السوق املالية رسوم رقابية بقيمة 
ً
في كل يوم  ريال سعودي سنويا

 .شهري ألغراض احتساب سعر الوحدة في يوم التعامل، وتدفع بشكل  تقويم

 

 رسوم نشر (7)

، تحتسب وتترا 5,000يدفع الصندوق للسوق املالية السعودية )تداول( 
ً
في كل يوم تقويم  كم ريال سعودي سنويا

 .شهري ألغراض احتساب سعر الوحدة في يوم التعامل، وتدفع بشكل 

 

  األخرى الرسوم   (8)

يدفع الصندوق جميع املصروفات والتكاليف الناتجة عن أنشطته. ويلتزم الصندوق بدفع مقابل أي خدمات 

وال  املقدمة إل  الصندوق بالتكلفة الفعلية.تتعلق بأي طرف ثالث فيما يتعلق بخدمات اإلدارة والتنظيم والتشغيل 

تشتمل جميع املبالغ املذكورة أعاله ع   ضريبة القيمة املضافة، ع   أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها 

 عند االقتضاء.

يتحمل الصندوق كذلا املسؤولية عن جميع املصاريف أو الرسوم أو التكاليف أو االلتزامات األخرى التي و 

 كبدها مدير الصندوق فيما يتعلق بإدارة الصندوق.يت

من صافي قيمة أصول الصندوق بشكل  %(0.6)نسبته من املتوقع أال تتجاوز املصاريف األخرى املذكورة أعاله ما 

ذكر سنوي. ويشار إل  أن 
ُ
النفقات املذكورة أعاله هي تقديرية، ويتم خصم النفقات الفعلية فقط. ع   أن ت

 الفعلية في التقرير السنوي للصندوق.النفقات 

مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارته واملديرين واملوظفين والوكالء  وعدم مطالبةيلتزم الصندوق بتعويض 

واملستشارين والشركات التابعة والعمال التابعين للصندوق من جميع املطالبات وااللتزامات والتكاليف 

ضائية والنفقات القانونية واملبالغ املدفوعة للترافع والتسوية التي قد واملصاريف، بما في ذلا األحكام الق

نية، يتکبدونها نتيجة لألعمال التي يقومون بھا باسم الصندوق، شريطة قيام مدير الصندوق بواجباته بحسن 

 حتيال.اال همال جسيم أو باإل  اتهام إليه أي ُيوجهوأدائه لعمله بما يحقق مصلحة الصندوق الفض  ، وطاملا لم 

 الحفظ رسوم   (9)

ساب رسوم الحفظ بشكل سنوي كالتالييتم احت  
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 االسواق رسوم الحفظ

 المملكة العربية السعودية 0.050%

 البحرين 0.095%

 الكويت 0.200%

 عمان 0.170%

 قطر 0.095%

 اإلمارات 0.085%

 الطروحات األولية 0.050%

 جميع معامالت سوق المال 0.030%

لاير سعودي 1,000الرسوم و بحد ادنى حيث تكون   

 

 تكاليف التعامل (10)

يتحمل الصندوق جميع تكاليف املعامالت وعموالت الوساطة التي يتكبدها نتيجة شراء وبيع االستثمارات. ويجب 

وال  ..بناء ع   القيمة الفعلية السنوية ونصف السنوية املدققةعن إجمالي هذه التكاليف في التقارير  اإلفصاح

تشتمل جميع املبالغ املذكورة أعاله ع   ضريبة القيمة املضافة، ع   أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها 

 عند االقتضاء.

 

أدناه من الصندوق على أساس نسبي في  والرسوم يقوم مدير الصندوق بتحميل واستقطاع المصاريف
 كل يوم تعامل:

 

 الرسوم والمصاريف )أ(

 قصى تخصم من كل عملية إشتراكأ% بحد 1 رسوم االشتراك
 وتدفع مباشرة لمدير الصندوق

االسترداد  رسوم
 المبكر

 30% من قيمة الوحدات المستردة خالل 1
 االشتراكمن تاريخ  تقويمي يوم

من صافي قيمة أصول % سنوياً  1,5 أتعاب اإلدارة
وتدفع  بشكل يومي تتراكمتحتسب والصندوق، 

 ألصول الصندوق يموتقعملية عند كل 

 الرسوم األخرى )ب(

مجلس أتعاب 
 إدارة الصندوق 

للعضو المستقل عن كل  سعودي لاير 4,000
لاير سعودي 16,000، وبحد أقصى اجتماع

سنوياً لألعضاء المستقلين مجتمعين وذلك 
لجميع الصناديق المدارة من قبل مدير 

 * الصندوق
للعضو غير المستقل  سعودي لاير 2,000

لاير  4,000، وبحد أقصى عن كل اجتماع
لألعضاء الغير مستقلين  سعودي سنوياً 

مجتمعين وذلك لجميع الصناديق المدارة من 
 ** قبل مدير الصندوق

ستة كل وتدفع  بشكل يومي تتراكمتحتسب و
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 شهور 

أتعاب مراجع 
 الحسابات 

سنوياً، تحتسب  يلاير سعود 25,000
 وتدفع بشكل سنوي  بشكل يومي تتراكمو

الهيئة أتعاب 
 الشرعية 

عضو  لكل ي سنوياً لاير سعود 50,000 
لاير سعودي  100,000وبحد أقصى 

ألعضاء الهيئة الشرعية مجتمعين وذلك لجميع 
الصناديق الشرعية المدارة من قبل مدير 

 ***الصندوق 
بشكل وتدفع  بشكل يومي تتراكمتحتسب و

 سنوي
 لاير سعودي 5,000 كل عضو كما يتقاضى

لاير  20,000، وبحد أقصى عن كل اجتماع
وتدفع بعد  سعودي سنوياً لألعضاء مجتمعين

 يوم تقويمي 30االجتماع بمدة ال تزيد عن 

 تتراكمتحتسب و ،سنوياً  يلاير سعود 7,500 الرسوم الرقابية 
 بشكل سنوي وتدفع  بشكل يومي

رسوم اإلعالن 
 المدفوعة لتداول 

 تتراكمتحتسب و ،سنوياً  يلاير سعود 5,000
 سنويبشكل وتدفع  بشكل يومي

 رسوم الحفظ 
 

من صافي قيمة أصول سنوياً  0,1%
وتدفع  بشكل يومي تتراكمتحتسب والصندوق، 

 ألصول الصندوق يموتقعملية عند كل 

من صافي قيمة أصول سنوياً  %0,1 الرسوم االدارية 
وتدفع  بشكل يومي تتراكمالصندوق، تحتسب و

 ألصول الصندوق يموتقعملية عند كل 
 
 
 

 سيتم ذكر هذه المصاريف تفصيلياً في التقرير السنوي للصندوق في نهاية كل فترة مالية.
 

، وسيتحمل (أصول الصندوقصافي % من متوسط  0,6ما نسبته  تها)ال تتجاوز قيم الرسوم األخرى
 .% 0,6تزيد عن ما نسبته المصاريف التي الرسوم ومدير الصندوق 

 

 نصيب هذا الصندوق من مصاريف مكافأة العضو المستقل تتحدد بعدد الصناديق االستثمارية التي يديرها مدير الصندوق و يكون العضو مشاركا    *

 في مجلس ادارتها، وسيتم االفصاح عن حصة الصندوق من أتعاب مجلس االدارة في ملخص االفصاح المالي. 

 

هذا الصندوق من مصاريف مكافأة العضوغيرالمستقل تتحدد بعدد الصناديق االستثمارية التي يديرها مدير الصندوق و يكون العضو ** نصيب 

مشاركا  في مجلس ادارتها، وسيتم االفصاح عن حصة الصندوق من أتعاب مجلس االدارة في ملخص االفصاح المالي )واذا كان العضو غير 

 الصندوق فانه بذلك ال يتقاضى أية مكافآت نظير عضويته في مجلس ادارة الصندوق(. المستقل موظف لدى مدير 

 

 في السنة.  اجتماعين سيتحمل مدير الصندوق أتعاب مجلس ادارة الصندوق في حال زيادة عدد االجتماعات عن   

 

ستثمارية الشرعية التي يديرها مدير الصندوق و *** نصيب هذا الصندوق من مصاريف مكافأة عضو اللجنة الشرعية تتحدد بعدد الصناديق اال

 يكون العضو مشاركا  في لجنتها الشرعية، وسيتم االفصاح عن حصة الصندوق من أتعاب الهيئة الشرعية في ملخص االفصاح المالي.

 

 سيتحمل مدير الصندوق أتعاب الهيئة الشرعية في حال زيادة عدد االجتماعات عن اثنين في السنة.        

 

كما يتحمل الصندوق جميع مصاريف السفر واالقامة ألعضاء مجلس ادارة الصندوق واللجنة الشرعية فيما يتعلق بحضور االجتماعات ذات 

لاير سعودي لعضو واحد من مجلس ادارة الصندوق وعضو واحد أيضا  من اللجنة الشرعية عن كل  5,000العالقة المباشرة بالصندوق )

 اجتماع(.
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 الرسوم املفروضة فيما يتعلق بطلبات االشتراك واالستردادتفاصيل 

 رسوم االشتراك (1)

% بحد أقص ى من مبلغ االشتراك ع   كل عملية اشتراك مبدئية أو الحقة يقوم 1تحتسب رسوم اشتراك مقدارها 

 ة استالم مبلغ"(. ويتم استقطاع رسوم االشتراك لحظرسوم االشتراكبها املستثمر في وحدات الصندوق )"

 االشتراك، و 
ُ
ولتجنب الشا، يحق ملدير الصندوق أن يتنازل عن أي رسوم اشتراك كما  دفع إل  مدير الصندوق.ت

.
ً
 يراه مناسبا

 

  رسوم االسترداد (2)

يوم تقويمي من تاريخ  30من قيمة املوحدات املستردة في حال طلب املستثمر استرداد الوحدات خالل  1%

 .االشتراك

 

 ضريبة القيمة املضافة (3)

 املضافة القيمة ضريبةاملنصوص عليها في هذه الشروط واألحكام ل واملصاريف واألتعاب الرسوم تخضع جميع

 الرسوم جميع فإن ولذلا. السعودية العربية اململكة في والدخل للزكاة العامة الهيئة تنع عليه أنظمة ما حسب

 ولذلا ،املضافة القيمة ضريبة احتساب تشمل ال املنصوص عليها في هذه الشروط واالحكام واملصاريف واألتعاب

 نسبة أي أو% )5 بنسبة املستحقة املضافة القيمة ضريبة مبلغ واحتساب إضافة الصندوق  مدير ع   يتعين

 إل  وسداده للضريبة املستحق املبلغ جمع الصندوق  مدير ع   ويتوجب(. آخر إل  حين من تعديلها يتم قد أخرى 

 .والدخل للزكاة العامة الهيئة

 

 مثال افتراض ي يوضح جميع الرسوم واملصاريف التي تدفع من أصول الصندوق أو من مالكي الوحدات .ب 

 :دناهأاالفتراضات المستخدمة 

 

 مالك الوحدات يملك وحداته االستثمارية في الصندوق لسنه كاملة -

 لاير 100,000مالك الوحدات االستثمارية استثمر  -

 مليون لاير مع عدم وجود تغيرات 10اجمالي حجم الصندوق  -

  %10العائد السنوي االجمالي للصندوق هو  -

 10,000,000 اجمالي حجم الصندوق
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  .ج 

 المجموع  
ضريبة القيمة 

 المضافة
الرسوم 

 المستحقة
 الرسوم المصاريف

  
               

1,050.0  
                     

50.0  
 رسوم  اإلشتراك 1.0%  1,000.0          

      

 التفاصيل )% او مبلغ (  SAR SAR  SAR مالحظات  
النفقات/المصروفات 

 التشغيليه للصندوق

المدير  وتشمل رسوم
ورسوم المدير من 
الباطن مدفوعة من 
 أصول الصندوق.

               

1,575.0  
                     

75.0  
 أتعاب ادارة  1.5%  1,500.0          

)أتعاب مجلس ادارة 
الصندوق، أتعاب 
مراجع الحسابات، 

الرسوم الرقابية، رسوم 
النشر المدفوعة لتداول، 
 رسوم الحفظ والرسوم

 االدارية(.

                  

630.0  
                     

30.0  
 الرسوم االخرى  0.6%  600.0             

  
2,205 105 2,100 

مجموع النفقات/المصاريف التشغيلية السنوية المفروضة 

  على مالك الوحدات

 

 التسعيرالتقويم و  .6

 وصف لطريقة التقويم وأساس األصول األساسية .أ 

ألغراض تحديد قيمة أصول الصندوق، يتم تقييم االستثمارات في األوراق املالية املستهدفة املدرجة/املتداولة في السوق 

املالية بأسعار اإلغالق الرسمية في يوم التقويم في السوق ذات الصلة. وفي حال عدم تداول هذه األوراق املالية في يوم 

ستحق األرباح/ توزيعات األرباح واجبة  التقويم، ُيستخدم آخر سعر إغالق رسمي
ُ
لألوراق املالية في السوق ذات الصلة. وت

الدفع حتى يوم التقويم. ويتم تقويم األوراق املالية املشتراة من خالل عملية بناء سجل األوامر بتكلفة تبدأ من تاريخ 

ق املالية في السوق املالية. ويتم تقويم األوراق اشتراك مدير الصندوق في األوراق املالية حتى تاريخ بدء تداول هذه األورا

املالية املستهدفة التي تم تخصيصها عن طريق أحد إجراءات الشركات بناء ع   قيمتها الفعلية كما من تاريخ الحقوق 

دة في السابقة حتى تاريخ بدء تداول األوراق املالية في السوق. وع   وجه التحديد، إذا كانت الورقة املالية تمثل وح

صندوق آخر، يجب تقويم هذه األوراق املالية ع   أساس آخر سعر للوحدة تعلن عنه الصناديق حتى تاريخ سريان 

التقويم. ويجب تقويم االستثمارات املباشرة في أدوات سوق املال التي ال تتداول في السوق املالية ع   أساس التكلفة 

 إليها األرباح املستحقة حتى يوم التق
ً
ويم. ويضاف النقد إل  أصول الصندوق ليصل إل  القيمة اإلجمالية ألصول مضافا

 الصندوق.

 100,000  )أ(المبلغ المستثمر في الصندوق 

 98,950 صافي المبلغ المستثمر في الصندوق بعد خصم الرسوم الفرعية

 0.98950% المبلغ المستثمر من اجمالي حجم الصندوق
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 وتكرارها التقويم عدد نقاط  .ب 

وفي حال وافق يوم التقويم يوم عطلة رسمية  .مرتان في االسبوع، ايام االثنين و االربعاءسب سعر وحدة الصندوق تُيح

  في اململكة العربية السعودية فسيتم تقويم أصول الصندوق في يوم التقويم التالي. 

 

 اإلجراءات الواجب اتخاذها في حال الخطأ في التقويم أو تحديد األسعار .ج 

يجب ع   مدير  في حال تقويم أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ ، (1)

 الصندوق توثيق ذلا.

يجب ع   مدير الصندوق تعويض جميع مالكي الوحدات املتضررين )بما في ذلا مالكي الوحدات السابقين( عن  (2)

 جميع أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير.

 من أكثر أو% 0.5 نسبته ما بشكل التسعير أو التقويم في خطأ اي عن فورا الهيئة إبالغ الصندوق  مدير ع   يجب (3)

 التي الصندوق  تقارير وفي للسوق  االلكتروني املوقع و اإللكتروني موقعه في فورا ذلا عن اإلفصاح و الوحدة سعر

 الئحة صناديق االستثمار. من( 71) للمادة وفقا الصندوق  مدير يعدها

 الئحة صناديق االستثمار من( 72) للمادة وفقا املطلوبة للهيئة تقاريره في يقدم أن الصندوق  مدير ع   يجب (4)

 .التسعير و التقويم أخطاء بجميع ملخصا

 

   وصف طريقة حساب سعر الوحدة  .د 

املتبقية في عدد الوحداتإجمالي يتم تحديد سعر الوحدة في الصندوق عن طريق قسمة صافي قيمة أصول الصندوق ع   

ويتم تحديد أسعار االشتراك واالسترداد من خالل ضرب عدد الوحدات املطلوب شراءها أو استردادها في  يوم التقويم 

%( كحد أع   من قيمة االشتراك وذلا 1ما نسبته ) ال تتجاوز سعر الوحدة، مع إضافة رسوم االشتراك إن وجدت والتي 

 .في حالة طلبات االشتراك فقط

 

 عالن عن سعر الوحدةكيفية اإل  .ه 

الخاص  اإللكتروني سيتم نشر صافي قيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة في كل يوم عمل ي ي يوم التقويم ع   املوقع

 املوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية )تداول( عبر الرابط و  .om.sacwww.icap بمدير الصندوق عبر الرابط

www.tadawul.com.sa. 

 

http://www.icap.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 لالتعام .7

 الطرح األولي، وتاريخ البدء واملدة والسعر األولي .أ 

 (ه1436 محرم 17)(م /2014نوفمبر  10) وتم طرح الصندوق بتاريخال ينطبق حيث سبق 

 قيود على التعامل في وحدات الصندوق  .ب 

 ال يوجد

 

 طلبات االشتراك واالسترداد في أي يوم تعاملآخر موعد الستالم  .ج 

  12آخر موعد الستالم الطلبات هو قبل الساعة يكون 
ً
يوم التعامل الذي ( من اململكة العربية السعودية)بتوقيت ظهرا

 يعتمد تحديد تاريخ االشتراك وتاريخ االسترداد ع   تاريخ تقديم الطلبات املستوفاة.و . يسبق يوم التقويم

 

 تقديم التعليمات لالشتراك في الوحدات أو استردادهاإجراءات  .د 

استيفاء وتقديم املستندات التالية من خالل ذلا ب يقومإذا رغب أي مستثمر في شراء وحدات في الصندوق، فيجب أن 

 إل  مدير الصندوق:

 ومعتمدة، مستوفاة حساب استثماراتفاقية  -
ً
  /موقعة )ما لم يكن املستثمر عميال

ً
 لدى مدير الصندوق(؛ قائما

 /موقعة )ما لم يكن املستثمر ومعتمدةالشروط واألحكام، مستوفاة  -
ً
  عميال

ً
 لدى مدير الصندوق(؛ قائما

 /موقع.ومعتمدنموذج طلب االشتراك، مستوف   -

 

يلتزم املستثمرون الراغبون في شراء وحدات في الصندوق بتقديم املستندات املذكورة أعاله إل  مدير الصندوق عن 

 .ع   العنوان التالي: طريق البريد أو أو باليد

 

 شركة االستثمـار لألوراق املالية والوساطة

 طريق امللا فهد، منطقة العقيق

 11452، الرياض 6888ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 ( 966+114892653+  فاكس: )966 112547666هاتف: 
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 إذا تلقى مدير 
ً
الصندوق املستندات املطلوبة سالفة الذكر، باإلضافة إل  مبالغ االشتراك ُيعتبر طلب االشتراك مستوفيا

 ع   امتالك الوحدات من 
ً
في أرقام الحسابات املحددة للصندوق. ع   أن يتسلم مالا الوحدات، بعد االشتراك، تأكيدا

 .املضافة هذه املعامالت لضريبة القيمةوتخضع  مدير الصندوق، ويتضمن هذا التأكيد تفاصيل االشتراك

 

ويعتمد كل تاريخ اشتراك ع   تاريخ استالم طلب االشتراك املكتمل. ففي حال استالم الطلب في يوم أو قبل آخر موعد 

الستالم الطلبات، يكون تاريخ االشتراك في نفس يوم العمل املقدم الطلب خالله. أما في حال استالم الطلب بعد آخر 

 العمل التالي. موعد، فيكون تاريخ االشتراك في يوم

مكافحة غسل األموال و "اعرف عميلا" أو أي تعليمات تصدر عن أي جهة  تقارير يجوز ملدير الصندوق، بناء ع   و 

رقابية حكومية، رفض طلبات االشتراك. وملدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك يرى أنه قد يخالف نظام السوق 

الحق في تبادل املعلومات  أي رسوم أو خصومات. وملدير الصندوق  خصمدون املالية. وفي هذه الحال، ُيرد مبلغ االشتراك 

املتعلقة باملستثمرين مع أمين الحفظ بغرض تلبية متطلبات التدقيق الداخ ي ومتطلبات مكافحة غسل األموال 

 واإلرهاب. 

 

 عملية االسترداد

 إل  يمكن ملالكي الوحدات طلب استرداد كل أو بعض وحداتهم بعد استيفاء 
ً
وتوقيع نموذج االسترداد وتقديمه مستوفيا

 مدير الصندوق عن طريق البريد أو البريد السريع أو باليد، أو إرساله عبر الوسائط اإللكترونية املعتمدة.

 

. وفي حال  تاريخويعتمد كل يوم استرداد ع   
ً
طلب االسترداد املستوف  قبل حلول  استالمتلقي طلب االسترداد مستوفيا

 استالمالطلب. وفي حال  استالمعد النهائي لتلقي الطلبات، يكون يوم االسترداد هو نفسه يوم العمل الذي تم فيه املو 

ليوم استالم  طلب االسترداد املستوف  بعد املوعد النهائي لتلقي الطلبات، يكون يوم االسترداد هو يوم العمل التالي

 .ستردادت ع   تأكيد من مدير الصندوق، يتضمن تفاصيل اال . وفي أي من الحالتين، يحصل مالكو الوحداالطلب

 

بناء ع   التعليمات الكتابية املوجهة إل  مالا الوحدات، يحق للصندوق استرداد كامل الوحدات اململوكة ملالا 

 الوحدات، بشكل إجباري، بسعر االسترداد الساري )الذي سيمثل صافي قيمة أصول الصندوق( إذا رأى مدير الصندوق 

أن ذلا في مصلحة الصندوق. ويحق ملدير الصندوق كذلا استرداد الوحدات في الصندوق بشكل إجباري في األحوال 

 التالية:
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مدير الصندوق أن استمرار ملكية املستثمر للوحدات يضر بمصلحة الصندوق من الناحية املالية أو  رأىإذا  -

 ذه الشروط واألحكام واتفاقية االشتراك؛ أوالضريبية أو القانونية أو التنظيمية، أو يتعارض مع ه

 إذا تبين أن أي من اإلقرارات املقدمة من مالا الوحدات في اتفاقية االشتراك غير صحيحة أو لم تعد سارية. -

 

 متحصالت االسترداد ع واالسترداد واملدة بين طلب االسترداد ودف لالشتراكالحد األدنى  .ه 

 "(.الحد األدنى ملبلغ االشتراكيال سعودي )"ر  5،000في جميع األوقات هو الصندوق في  الحد األدنى ملبلغ االشتراكيكون 

 .سعوديريال  2،500في ذلا من خالل نقل ملكية وحدات(  )بما يكون الحد األدنى ملبالغ االشتراك الالحقة

قيمة خفض تاسترداد أن عملية إذا كان من شأن أي  .ريال سعودي لكل مستثمر 2,500الحد األدنى لالسترداد 

استثمار مبلغ في الصندوق إل  أقل من الحد األدنى ملبلغ االشتراك، يتم استرداد كامل املستثمرين  الخاص بأحدستثمار اال 

 في حساب مالا الوحدات.  عن طريق اإليداعبعملة الصندوق  االستردادعوائد املستثمر. وتدفع جميع 

تاح للمستثمرين عائدات االسترداد
ُ
آخر موعد ويشار إل  أن  التالي ليوم التقويم. الثالثقبل انتهاء العمل في يوم العمل  ت

  12هو قبل الساعة  االسترداد طلباتالستالم 
ً
يوم التعامل الذي يسبق ( من اململكة العربية السعودية)بتوقيت ظهرا

 .يوم التقويم

 

  سجل مالكي الوحدات .و 

السجل حجية بالنسبة لألشخاص  ان لهذملالكي الوحدات في اململكة؛ ويكو  باالحتفاظ بسجليلتزم مدير الصندوق 

 للوحدات في الصندوق. املالكين

 

  في صناديق أدوات النقد مبالغ االشتراك استثمار .ز 

، إل  خاضع لتنظيم هيئة السوق املالية ، واملبرمة مع طرفالنقد أدوات من املمكن استثمار مبالغ االشتراك في صناديق

املعلومات هذه وشروط  ةبما يتوافق مع ما ورد في مذكر  الوصول إل  الحد األدنى من املبلغ املطلوب، وذلاحين 

 وأحكام الصندوق.

 

 الحد األدنى ملبالغ االشتراك .ح 

 .لن يكون هنالا حد أدنى للمبالغ االشتراك املستهدف جمعها من املستثمرين قبل بدء عمليات الصندوق 

 الذي ينوي مدير الصندوق جمعهالحد االدنى للمبلع  .ط 

 ال يوجد
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ريال( أو ما يعادله كحد  10.000.000ماليين ريال سعودي ) 10اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  .ي 

 أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق 

 

قوم مدير ، يريال( 10.000.000ماليين ريال سعودي ) 10 في حال انخفضت قيمة صافي قيمة أصول الصندوق عن

االستثمارية للصندوق بما يتوافق مع حدود استثمارات الصندوق و  ةالصندوق بما يلزم من تغيرات في توازن املحفظ

، فيحق ملدير الصندوق الحصول ع   اشتراكات إضافية في الصندوق والحصول ع   تمويل 
ً
الشروط واألحكام. إضافة

  يتيح للصندوق القيام باستثمارات إضافية.  

 

 التعامل في الوحدات  تعليقتأجيل أو  .ك 

دير الصندوق أن ا وملع   مدير الصندوق أن يعلق االشتراكات واالسترداد في وحدات الصندوق في حال أمرت الهيئة بذل

 كما تنع عليه شروط وأحكام الصندوق. يعلق االشتراكات واالسترداد في وحدات الصندوق 

   

 االشتراك أو االستردادصالحية مدير الصندوق بتعليق طلبات  .ل 

يجوز ملدير الصندوق، بناء ع   تقديره املطلق، تأجيل أي طلب استرداد في حال تعليق التعامل في السوق األولية التي 

يتم فيها تداول األوراق املالية أو األصول األخرى اململوكة للصندوق، إما بشكل عام أو فيما يتعلق بأصول الصندوق التي 

 أصول الصندوق. قيمةلصافي  جوهرية أنهاندوق، ألسباب معقولة، الص يعتقد مدير 

( من الشروط 9مدير الصندوق بمعالجة كافة طلبات االشتراك واالسترداد دون أي تأخير، بما يتوافق مع الفقرة )يقوم 

 واألحكام.

السلطة  هذهالصندوق استخدام  وملدير يجوز ملدير الصندوق، بناء ع   تقديره املطلق، تأجيل أي طلب استرداد. و 

ذات الصلة بشكل عام أو التعامل في  سوق املاليةاملثال ال الحصر( وقف التعامل في ال سبيلالتقديرية في حال )ع   

الصندوق ألسباب معقولة صعوبة  مدير ذات الصلة، ويرى  نسبة كبيرة من حجم السوق التي تشكل  املاليةاألوراق 

 لكل وحدة بسبب هذا التعليق.تحديد صافي قيمة األصول 

 ،
ً
ع   مدير الصندوق أن يعلق االشتراكات واالسترداد في وحدات الصندوق في حال أمرت الهيئة بذلا وال يحق إضافة

 ملدير الصندوق أن يعلق االشتراكات واالسترداد في وحدات الصندوق، إال في أي من الحاالت اآلتية:

، لالشتراك ملبلغ استثمار املستثمر في الصندوق إل  أقل من الحد األدنىإذا كان من شأن أي استرداد أن يخفض  .1

ثمر. وسيتم دفع املبالغ املستردة بعملة الصندوق بقيدها لحساب 
 
ست

ُ
 ملستثمر.افسيتم استرداد كامل املبلغ امل

% من صافي قيمة أصول 10في أي يوم تقويم، إذا تجاوزت قيمة طلبات االسترداد بما فيها التحويل نسبة  .2

 لتقديره املطلق أن يؤجل أية طلبات استرداد و/أو 
ً
الصندوق في يوم التقويم السابق فبإمكان مدير الصندوق وفقا
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%. وسيتم تنفيذ طلبات االسترداد 10ة تحويل ع   أساس تناسبي بحيث ال يتجاوز إجمالي قيمة الطلبات نسب

 لنسبة 
ً
 تأخير يتجاوز  ال أن ع   %،10والتحويل التي تم تأجيلها في يوم التقويم الالحق مباشرة مع خضوعها دائما

 .واالسترداد االشتراك طلبات لتقديم النهائي املوعد من عمل يومي ملدة األصول  تقويم

 

 خصائص الوحدات .8

 ملذكرة املعلومات والشروط ملدير الصندوق إصدار 
ً
عدد غير محدود من الوحدات في الصندوق، من فئة واحدة، وفقا

. وتمثل كل وحدة مصلحة مشتركة متساوية في الصندوق. وال يجوز استرداد الوحدات إال من مدير الصندوق؛ هذه واألحكام

 وهي غير قابلة للتحويل من فئة إل  أخرى. 

شهادات ملكية للوحدات في الصندوق، ولكن يحتفظ مدير الصندوق بسجل لجميع مالكي  ال يجوز ملدير الصندوق إصدار 

 يحتوي ع   الت
ً
فاصيل الكاملة للمعاملة. وفي الوحدات. وبعد كل معاملة يقوم بها املستثمر، يتلقى هذا املستثمر تأكيدا خطيا

الصندوق املتاحة للتوزيع ع   مالكي  ن صافي قيمة أصول م حصة مالكي الوحداتتصفية الصندوق، يكون لجميع  حال

 بمعنى أن حقوق مالكي الوحدات في صافي أصول الصندوق تكون متساوية. نسبة مساهمتهم في الصندوق،الوحدات، حسب 

 

 التقريرتقديم املحاسبة و  .9

عداد تقارير سنوية بإ ديسمبر من كل سنة ميالدية( 31)والواقعة في  في نهاية السنة املالية للصندوق  يلتزم مدير الصندوق 

 لالشتراطات الواردة في الئحة  األوليةتتضمن القوائم املالية املدققة للصندوق، وتقاريره السنوية املختصرة، والتقارير 
ً
وفقا

 صناديق االستثمار.

تاح التقارير السنوية الطالع مالكي الوحدات في موعد أقصاه 
ُ
من تاريخ نهاية املدة التي يشملها  عمل يوم 70ويجب أن ت

التقرير، وذلا بنشرها ع   املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وع   املوقع اإللكتروني لسوق األوراق املالية السعودية 

 )"تداول"(. 

ها التقرير، وذلا من تاريخ نهاية املدة التي يشمل عمل ( يوم35وإتاحتها الطالع الجمهور خالل ) األوليةويجب إعداد التقارير 

 بنشرها ع   املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وع   املوقع اإللكتروني لتداول.

وإتاحة جميع أرقام صافي قيمة  يوفر مدير الصندوق لكل مالا وحدات تفاصيل صافي قيمة أصول الوحدات اململوكة له

 األصول 

، يقوم السابقة في املكاتب املسجلة ملدير الصندوق 
ً
سجل املعامالت في وحدات الصندوق وذلا مدير الصندوق بتوفير . إضافة

 من تاريخ كل معاملة في وحدات الصندوق.15خالل )
ً
 ( يوما
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 يلخع معامالت مالكي الوحدات في وحدات الصندوق خالل السنة املالية إل  مالكي 
ً
 سنويا

ً
ويرسل مدير الصندوق بيانا

من  عمل ( يوما30خالل السنة التي ُيعد فيها البيان(، وذلا في غضون ثالثين )الوحدات )وكذلا مالكي الوحدات السابقين 

 ملا 
ً
 لرسوم الخدمات والنفقات والرسوم املفروضة ع   مالا الوحدات، وفقا

ً
انتهاء السنة املالية. ويتضمن هذا البيان عرضا

الستثمار املنصوص عليها في الئحة صناديق هو محدد في الشروط واألحكام، باإلضافة إل  تفاصيل كافة املخالفات لحدود ا

 .للصندوق  الشروط واألحكام مستنداالستثمار و 

ويتول  مدير الصندوق، عند نهاية كل ربع سنة، باإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بالصندوق ع   موقعه اإللكتروني أو ع   

 ما ي ي:املوقع اإللكتروني لتداول. ع   أن تتضمن هذه املعلومات، كحد أدنى، 

 قائمة املصدرين الذين تمثل أوراقهم املالية أكبر عشرة استثمارات للصندوق ونسبها كما في اليوم األول من ربع السنة. .1

 نسبة إجمالي الرسوم والنفقات املتعلقة بالربع املعني إل  متوسط صافي قيمة أصول الصندوق خالل الربع.  .2

 .جدتمبلغ ونسبة األرباح املوزعة في الربع، إن و  .3

 قيمة استثمارات مدير الصندوق ونسبة صافي قيمة األصول كما في نهاية الربع املعني. .4

 قيمة ونسبة نفقات التعامل خالل الربع املعني إل  متوسط صافي قيمة األصول.  .5

 معايير ومؤشر قياس املخاطر. .6

 معايير ومؤشر أداء الصندوق.  .7

 نهاية الربع املعني.نسبة املديونية إل  صافي قيمة أصول الصندوق في  .8

 

 تتوافر القوائم املالية السنوية املراجعة ملالكي الوحدات دون مقابل عند طلبها.و 

 

 مجلس إدارة الصندوق  .10

 قام مدير الصندوق بتعيين مجلس إدارة مكون من السادة التالية أسماؤهم:

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة . أ

 خالد عبدالعزيز الريس )عضو غير مستقل( -

 ع ي الحماد )عضو غير مستقل(نايف بن  -

 مستقل(غير عضو ) سلمان بدر الفغم -

 مستقل(عضو ) د. محمد فرج الزهراني -

 مستقل(عضو ) احمد سالم العنزي  -

 

مدير الصندوق،  يرشحه وعضو مستقلين عضوين إثنين بينهم منأعضاء،  خمسةيتكون مجلس إدارة الصندوق من 

 
ً
 موافقة الهيئة.  ع   الحصول  بعدبأن كافة أعضاء املجلس يتم تعيينهم من قبل مدير الصندوق  علما
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يجتمع مجلس إدارة الصندوق مرتين ع   األقل في السنة ملراقبة مدى التزام الصندوق باألنظمة واعتماد جميع العقود 

الصندوق بما يخدم مصالح املستثمرين ع    األمانة لضمان إدارة واجبات. وتقع ع   مجلس إدارة الصندوق الجوهرية

لتزم الصندوق بتعويض أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن مصاريف السفر واملصاريف املعقولة وي أكمل وجه ممكن.

  املتكبدة فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه الصندوق.األخرى 

لكل اجتماع ريال سعودي  2,000ستحق أعضاء مجلس إدارة الصندوق )باستثناء األعضاء املستقلين( مكافأة قدرها يو 

ريال سعودي لكل اجتماع ملجلس إدارة  4,000 ويدفع الصندوق لألعضاء املستقلين مبلغ قدره. ملجلس إدارة الصندوق 

 سعودي. ريال 2,800اريف املتعلقة بالصندوق وقد بلغت هذه املص الصندوق مقابل حضور اجتماعات املجلس.

 .وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل سنوي 

 .الصندوق  إدارة مجلس ألعضاء الذاتية السير ملخعوفيما ي ي 

 

  
عالقة األعمال 

بالصندوق إن 

 وجدت

املنصب 

 الحالي
 املؤهالت والخبرة

 اسم العضو

 

 

شركة 

االستثمـار 

املالية لألوراق 

 والوساطة

الرئيس 

 التنفيذي

حاصل ع   درجة املاجستير العلوم في املالية و 

ماجستير علوم بإدارة العلوم من كلية دايلز الدارة 

 2007االعمال 

حاصل ع   بكالوريوس في إدارة االعمال من جامعة 

 2002امللا سعود 

و حاصل ع   زمالة و شهادة املحللين املالين 

 املعتمدين

خالد 

عبدالعزيز 

 الريس

موظف لدى 

البنا 

السعودي 

 لالستثمار

رئيس 

 االستثمار

حاصل ع   درجة املاجستير من جامعة أركنساس 

2004 

حاصل ع   بكالوريوس في املحاسبة من جامعة 

 2002امللا سعود 

نايف بن ع ي 

 الحماد

موظف لدى 

البنا 

السعودي 

 لالستثمار

رئيس قسم 

 االستثمارات 

حاصل ع   درجة املاجستير في إدارة االستثمار من 

 م 2003جامعة سيتي لندن 

سلمان بدر 

 الفغم

 ال يوجد

كلية  عميد

االدارة 

 ،الصناعية

جامعة 

امللا فهد 

للبترول 

 املعادن و 

شهادة الدكتوراه من جامعة والية  حاصل ع  

  2006أوكالهوما األمريكية في عام 

د. محمد فرج 

 الزهراني



 

39 

 

 

 يوجد ال
  رجل إعمال

 

إدارة االعمال من جامعة  حاصل ع   بكالوريوس في

سنة خبرة في مجال  21 سثرلند االمريكية اكثر من

 االستثمار 

 

احمد سالم 

 العنزي 

 

 

 أدوار مجلس اإلدارة ومسؤولياته . ب

 تشمل مسؤولية مجلس إدارة الصندوق ما ي ي:

 فيها، ويشمل ذلا العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي جميع املوافقة ع    (1
ً
ع   سبيل يكون الصندوق طرفا

وال ، ، وعقود تقديم خدمات الحفظللصندوق دارة اإل عقود تقديم خدمات املوافقة ع    –املثال ال الحصر 

 لقرارات االستثمار  يشمل ذلا
ً
الصندوق أو سيقوم بها في  ية في شأن أي استثمارات قام بهاالعقود املبرمة وفقا

 ؛املستقبل

 فيما يتعلق بحقوق التصويت املتعلقة بأصول الصندوق؛ عتماد سياسة مكتوبةا (2

 اإلشراف، و  (3
ً
 مدير الصندوق؛ يفصح عنه مصالحتعارض  املوافقة أو املصادقة ع   أي ، متى كان ذلا مناسبا

 ع   األقل مع لجنة االلتزام لدى مدير  (4
ً
لديه االلتزام سؤول املطابقة و الصندوق أو م االجتماع مرتين سنويا

ع   سبيل املثال ال  -ذلا  ويشمل، القوانين واالنظمة و اللوائح ذات العالقة جميعالتزام الصندوق   ملراجعة

 الئحة صناديق االستثمار.املنصوص عليها في  تطلباتامل – الحصر

 أم غيره، ، سواء مستند أخروأي مذكرة املعلومات و  شروط واألحكامودقة ال التأكد من اكتمال (5
ً
كان عقدا

إضافة إل  التأكد من توافق ما سبق إدارته للصندوق،  مدير الصندوق و تضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق و ي

 مع الئحة صناديق االستثمار؛

 لالئحة بما يحققولياته ؤ قيام مدير الصندوق بمسالتأكد من  (6
ً
صناديق االستثمار  مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 ؛ومذكرة املعلومات والشروط واألحكام

 ؛ وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحداتوحسن نية واهتمام ومهارة العمل بأمانة  (7

 . جلساملتخذها ااالجتماعات والقرارات التي وقائع جميع  تبينتدوين محاضر االجتماعات التي  (8

 

 الصندوق تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة  . ج

يلتزم الصندوق بتعويض أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن مصاريف السفر واملصاريف املعقولة األخرى املتكبدة فيما 

ستحق أعضاء مجلس إدارة الصندوق )باستثناء األعضاء املستقلين( مكافأة قدرها يو يتعلق بالتزاماتهم تجاه الصندوق. 

ريال  4,000 ويدفع الصندوق لألعضاء املستقلين مبلغ قدره. الصندوق لكل اجتماع ملجلس إدارة ريال سعودي  2,000
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وقد بلغت هذه املصاريف املتعلقة  سعودي لكل اجتماع ملجلس إدارة الصندوق مقابل حضور اجتماعات املجلس.

 هذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل سنوي  وتحتسب سعودي. ريال 2,800بالصندوق 

 أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق بيان أي تعارض متحقق  . ح

 من تاريخ الصندوق  إدارةيقوم مجلس 
ً
، يكون مجلس اإلدارة هباإلشراف ع   أي تضارب للمصالح وتسويته. واعتبارا

مكون من أعضاء معينين من قبل مدير الصندوق. ويكون ع   أعضاء مجلس اإلدارة واجب بذل العناية تجاه 

تثمرين في الصندوق، وذلا بموجب الئحة صناديق االستثمار، باإلضافة إل  بذل أقص ى جهد ممكن لحل تضارب املس

.
ً
 املصالح بحسن النية، كما يرونه مناسبا

 

 

 مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها أعضاء مجلس اإلدارة . خ

 أعضاء مجلس إدارة 
ً
في اململكة العربية السعودية )بما في ذلا صناديق  ى آخر استثمار صناديق  صندوق اليدير حاليا

 ، وهم (االستثمار العقاري املتداولة

 صندوق صائب للشركات العربية 

 . صندوق صائب لالسهم الخليجية 

 صندوق صائب للشركات السعودية 

 صندوق صائب لالسهم السعودية 

 صندوق صائب للطروحات االولية السعودي 

 صندوق صائب للمتاجرة بالسلع 

 

 مدير الصندوق  .11

 اسم مدير الصندوق  . أ

 .شركة االستثمـار لألوراق املالية والوساطةيدير الصندوق 

 رقم ترخيع مدير الصندوق  . ب

الصادر من قبل هيئة السوق   11156-37تم ترخيع مدير الصندوق من قبل هيئة السوق املالية بموجب الترخيع رقم 

 ه(.1432ذي القعدة    4م )املوافق 2011اكتوبر  1املالية بتاريخ 

 العنوان املسجل ملدير الصندوق   . ج

 شركة االستثمـار لألوراق املالية والوساطة
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 طريق امللا فهد، منطقة العقيق

 11452، الرياض 6888ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 ( 966+114892653)+  فاكس: 966 112547666هاتف: 

 

  اريخ التأسيست . د

 برأسمال مدفوع بقيمة  هـ((27/10/1432)م )املوافق (25/09/2011)تم تأسيس مدير الصندوق بتاريخ 

 ريال سعودي. (250,000,000)

 

 

 علومات املاليةملخع امل . ذ

 

 الرسوم والمصاريف المستحقة على المشترك والصندوق: - أ 

 % من سعر االشتراك1.00 رسوم اشتراك

 % من صافي قيمة األصول1.5 اتعاب إدارة

% من متوسط صافي أصول الصندوق( وسوف يتم تحميل الصندوق 0.60)لن تزيد عن  رسوم االخرى

 الرسوم الفعلية فقط. 
 

 
 الرسوم والمصاريف الفعلية للصندوق: - ب 

  * رسوم إدارة
لاير  217,873
 سعودي

% سنويا من صافي قيمة 1.50أعاله رسوم اإلدارة كما هو موضح بالجدول 
األصول، توزع بشكل تناسبي على أيام السنة وتقتطع من صافي األصول 

 ألغراض التقويم وتدفع مع كل يوم تقويم لمدير الصندوق.

 لاير سعودي86,545  ** الرسوم االخرى

كمبالغ من بداية تغطي هذه الرسوم البنود الواردة في الشرح أدناه يتم تحديدها 
السنة وتوزع على ايام السنة بالتساوي تحتسب يوميا وتقتطع من صافي أصول 

% عند نهاية السنة من متوسط صافي 0.59الصندوق. وكنسبة مئوية تمثل 
 . أصول الصندوق وتخصم فعليا في بداية السنة التالية

 
 مدفوعة من أصول الصندوق.* رسوم اإلدارة: وتشمل رسوم المدير ورسوم المدير من الباطن 

 

 لتداول، المدفوعة النشر الرقابية، رسوم أتعاب مراجع الحسابات، الرسوم الصندوق، ادارة مجلس )أتعابوالتي تشمل: **  الرسوم االخرى ، 

 االدارية(. والرسوم الحفظ رسوم
 
 

 
 مستحقات مجلس إدارة الصندوق: - ج 

اجتماع لمجلس إدارة الصندوق  مقابل حضور اجتماعات المجلس بخصوص صندوق أو  لاير سعودي لكل 2,000يدفع لعضو المجلس العادي 
لاير سعودي لكل اجتماع لمجلس إدارة الصندوق مقابل حضور اجتماعات المجلس بخصوص  4,000أكثر. يدفع لعضو المجلس المستقل 

 سعودي. لاير 2,800المتعلقة بالصندوق  صندوق أو أكثر باإلضافة إلى مصاريف الطيران واالقامة. وقد بلغت هذه المصاريف

 

 أتعاب أعضاء الهيئة الشرعية: - د 

يدفع لكل عضو مبلغ سنوي وقدره خمسون ألف لاير ومبلغ عن كل اجتماع وقدره خمسة آلف لاير باإلضافة إلى مصاريف الطيران واالقامة 
 سعودي. لاير 20,765ت هذه المصاريف المتعلقة بالصندوق لجميع الصناديق االستثمارية المطابقة لمعايير الشريعة اإلسالمية. وقد بلغ
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 مصاريف مراجع الحسابات الخارجي: - ه 

سعودي تمثل أتعاب فحص القوائم المالية النصف سنوية للصندوق ومراجعة القوائم المالية  لاير 35,000يدفع لمراجع الحسابات مبلغ وقدره 
 السنوية للصندوق.

 

 الصندوق  مدير  مجلس إدارة . د

 األعضاء: (1

 ة أسمائهم:يمن األعضاء التال شركة االستثمـار لألوراق املالية والوساطةيتكون مجلس إدارة 

 عبدهللا بن سليمان بن محمد الزبن )رئيس املجلس وعضو مستقل( -

 محمد بن عبدالعزيز بن محمد الفريح )عضو( -

 فيصل بن عبدهللا بن عبدالعزيز العمران )عضو( -

 الرحمن العقال )عضو( صالح بن عبدهللا بن عبد -

 عبد العزيز بن عبد الرحمن الخميس )عضو( -

 )عضو مستقل( محمد عمر عبدالقادر العيدروس -

 

 مسؤوليات مدير الصندوق  . ذ

 لالئحة صناديق االستثمار، والئحة  -
ً
يلتزم مدير الصندوق بأن يتصرف لصالح مالكي الوحدات وفقا

 األشخاص املرخع لهم، والشروط واألحكام.

ر الصندوق باالمتثال للمبادئ والواجبات املنصوص عليها بموجب الئحة األشخاص املرخع يلتزم مدي -

لهم، بما في ذلا العمل بأمانة تجاه مالكي الوحدات والذي يتضمن واجب العمل بما يخدم مصالح 

 مالكي الوحدات إل  أقص ى حد، وواجب بذل العناية واملهارة املعقولة.

 تجاه الصندوق ما ي ي: تتضمن مسؤوليات مدير الصندوق  -

 إدارة الصندوق؛ -

 عمليات الصندوق، بما فيها الخدمات اإلدارية املقدمة إل  الصندوق؛  -

 طرح الوحدات؛ -

وأنها كاملة وواضحة وصحيحة اكتمالها ومذكرة املعلومات و  دقة الشروط واألحكام التأكد من -

 .وغير مضللة

 

 الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار املهام التي تم بها تكليف طرف ثالث من جانب مدير  . ر
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 يتعامل صندوق االستثمار مع طلر ثالث وذلا للقيام باملهام التالية:

 أمين الحفظ للقيام بمهام الحفظ .1

 املحاسب القانوني للقيام بمهام التدقيق و املراجعه .2

مجلس اداره الصندوق للقيام بمتابعة و مراقبه اداء مدير الصندوق في اداره  .3

ق وللتأكد من قيا مدير الصندوق بمسؤولياته بما يقق مصلحه مالك الصندو 

الوحدات وفقا لشروط و احكام الصندوق مذكره املعلومات و املستندات ذات 

 العالقه و احكام الئحه صناديق االستثمار.

 

 الصندوق أنشطة عمل او مصالح اخرى ملدير الصندوق تمثل اهميه جوهرية ام من املمكن ان تتعارض مع انشطه  . ز

   .ال يوجد

 

 عزل مدير الصندوق أو استبداله . ر

  تراه إجراء أي اتخاذ و صندوق الب يتعلق فيما الصندوق  مدير عزل  للهيئة
ً
 أو صندوق لل بديل صندوق  مدير لتعيين مناسبا

، تراه آخر تدبير أي اتخاذ
ً
 :اآلتية الحاالت من أي وقوع حال في وذلا مناسبا

 املرخع األشخاص الئحة بموجب ابذل الهيئة إشعار دون  اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق  مدير توقف -

 .لهم

 .قبل الهيئة من هتعليق أو هسحب أو اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق  مدير ترخيع إلغاء -

 .اإلدارة نشاط ممارسة في ترخيع إللغاء الصندوق  مدير من الهيئة إل  طلب تقديم -

 .التنفيذية لوائح أو النظام بالتزام – جوهريا الهيئة تراه بشكل - أخل دق الصندوق  مدير أن الهيئة رأت إذا -

 آخر شخع وجود عدم مع هاستقالت أو عجزه أو صندوق ال أصول  يدير الذي االستثمارية املحفظة مدير وفاة -

 .صندوق ال أصول  إدارة  ع  قادر الصندوق  مدير ىلد مسجل

% أو أكثر من الوحدات في 75بموافقة مالكي وحدات يملكون ما نسبته  وحداتال مالكي من خاص قرار صدور  -

 .الصندوق  مدير عزل  الهيئة من في يطلبون الصندوق، 

 .جوهرية أهمية ذات أنها - معقولة أسس عل بناءً  - الهيئة اهتر  ى أخر  حالة أي -

 

 أمين الحفظ .12

 أمين الحفظاسم  . أ
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 الرياض املالية شركة

 

 أمين الحفظرقم ترخيع  . ب

م 19/06/2007تاريخ ب (37-07070)رقم بموجب ترخيع من قبل هيئة السوق املالية  أمين الحفظتم ترخيع 

 الصادر من قبل هيئة السوق املالية.

 

 ألمين الحفظالعنوان املسجل   . ج

 شركة الرياض املالية العنوان:

 برستيج سنتر

 شارع التخصص ي

 21116ص.ب: 

 11475الرياض 

  السعوديةاململكة العربية 

 www.riyadcapital.com املوقع اإللكتروني

 رخيعتاريخ الت . د

 .ريال سعودي( 200,000,000)برأسمال مدفوع بقيمة م (19/06/2007)بتاريخ  أمين الحفظتم تأسيس 

 

 .االستثماروصف األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق بصندوق  . ه

 عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات،يكون 
ً
عن  اهو مسؤول كذلو  أمين الحفظ مسؤوال

 الصندوق. ع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول ياتخاذ جم

 

 املهام املفوضة . و

 لالئحة صناديق االستثمار أو يقلل من  أمين الحفظأي تفويض ملسؤوليات وواجبات  يحدال 
ً
إل  أي شخع آخر وفقا

أو يعفيه منها بأي حال من األحوال بموجب الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص أمين الحفظ مسؤوليات 

 .املرخع لهم

 

 أو استبداله أمين الحفظعزل  . ي

، تراه إجراء أي اتخاذ و صندوق الب يتعلق فيما أمين الحفظ عزل  للهيئة
ً
 :اآلتية الحاالت من أي وقوع حال في وذلا مناسبا

http://www.riyadcapital.com/
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 املرخع األشخاص الئحة بموجب ابذل الهيئة إشعار دون  حفظال نشاط ممارسة عن الصندوق  مدير توقف -

 .لهم

 .قبل الهيئة من هتعليق أو هسحب أو لحفظا نشاط ممارسة في أمين الحفظ ترخيع إلغاء -

 .حفظال نشاط ممارسة في ترخيع إللغاء الحفظأمين  من الهيئة إل  طلب تقديم -

 .التنفيذية لوائح أو النظام بالتزام – جوهريا الهيئة تراه بشكل - أخل دق أمين الحفظ أن الهيئة رأت إذا -

 .جوهرية أهمية ذات أنها - معقولة أسس عل بناءً  - الهيئة اهتر  ى أخر  حالة أيفي  -

 بشكلى ابي إذا رأتظ املعين من قبله بموجب إشعار كفالصندوق عزل أمين الحيجوز ملدير إضافة إل  صالحية الهيئة، 

 اإشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذل مدير الصندوق   دات، وع حمعقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي الو 

 وبشكل كتابي.
ً
 فورا

 

 املحاسب القانوني .13

 املحاسب القانونياسم  . أ

 للصندوق  الفوزان وشركاهكي بي ام جي عّين مدير الصندوق 
ً
 قانونيا

ً
 ."(املحاسب القانوني)" محاسبا

 

 العنوان املسجل للمحاسب القانوني . ب

 

 كي بي ام جي الفوزان وشركاه  شركة

 السعودية العربية اململكة ،11663 الرياض ،92876.: ب.صبرج كي بي ام جي   –شارع صالح الدين 

 +966( 11) 8748500:هاتف

 +966 (11) 8748600:فاكس

 

 مهام املحاسب القانوني . ت

 يختع املحاسب القانوني بما ي ي:

حسابات الصندوق بهدف إبداء الرأي حول القوائم املالية ملالكي الوحدات، وما إذا كانت القوائم لإجراء تدقيق  -

 
ُ
التدفق ظهر بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، املركز املالي، ونتائج العمليات، ومعلومات املالية ت

 
ً
 في اململكة؛ النقدي وفقا

ً
 للمعايير املحاسبية املقبولة عموما



 

46 

 

تقييم مدى مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحاسبية التي أجراها الصندوق،  -

 باإلضافة إل  تقييم العرض العام للقوائم املالية؛

املالية للصندوق من أجل وضع إجراءات مالئمة في ظل  دراسة الضوابط الداخلية ذات الصلة بإعداد القوائم -

 الظروف، وليس بغرض إبداء رأي بشأن فعالية الضوابط الداخلية للصندوق؛

املختصرة للصندوق وفقا ملعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ملراجعة  األوليةمراجعة القوائم املالية  -

 .األوليةاملعلومات املالية 

 

 املعلومات األخرى   .14

 تضارب في املصالح . أ

يقوم مدير الصندوق صناديق املختلفة، بين أو  والصندوق بين مدير الصندوق تضارب في املصالح في حال وجود أي 

مستثمر يرغب في اإلبالغ ويقوم أي إل  مجلس إدارة الصندوق في أقرب وقت ممكن.  تضاربكامل عن هذا الاإلفصاح الب

وتتوافر اجراءات التعامل مع حاالت التضارب ول االلتزام لدى مدير الصندوق. مسؤ بح االتصال صالمتضارب  ةحالعن 

 .دون مقابل في املصالح عند الطلب

 

 املعلومات املتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة . ب

 .ملالكي الوحدات في الصندوق  ةندوق أي تخفيضات أو عموالت خاصال يقدم مدير الص

 

 ضريبة الدخل والزكاةمعلومات حول  . ج

ة أو كتساب أو حياز ال يقوم مدير الصندوق بتقديم أي مشورة حول املسؤولية الضريبية أو الزكوية الناتجة عن ا

حول موقفهم املستثمرين املحتملين الذين هم في شا ويجب ع   حدات في الصندوق. و التعويض أو التخلع من 

أو  همكتسابا عن جةتستحقة النااملالزكاة  أو طلب املشورة املهنية من أجل التأكد من الضرائب  الضريبي أو الزكوي 

 وا خاضعين لها.قد يكونأو تلا التي ذات الصلة  بموجب األنظمة وحدات في الصندوق من  همأو تخلص تهمحياز 

 

 معلومات حول اجتماعات مالكي الوحدات . د

 الدعوة إل  اجتماع مالكي الوحدات .4

  .ملدير الصندوق، بناًء ع   تقديره، الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات جوز ي

 

 طريقة وإجراءات الدعوة الجتماع مالكي الوحدات .5
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( أيام من استالم طلب خطي 10يتعين ع   مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات في غضون ) -

 من أمين الحفظ.

( أيام من استالم طلب خطي 10يتعين ع   مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات في غضون ) -

 % من قيمة وحدات الصندوق. 25من مالكي الوحدات الذي يملكون ع   األقل 

يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة ع   املوقع اإللكتروني الخاص  -

قع اإللكتروني الخاص بتداول، ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين به وع   املو 

 من تاريخ انعقاد االجتماع. 21( وال تزيد عن )2( أيام )10( مهلة ال تقل عن )1الحفظ مع إعطاء )
ً
( يوما

قتر ح. كما  ويتعين أن يحدد اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال
ُ
امل

يتعين ع   مدير الصندوق، في نفس وقت إرسال اإلخطار إل  مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، 

 تقديم نسخة من هذا اإلخطار إل  هيئة السوق املالية.

يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعين  -

الشروط واألحكام دد في قل من قيمة وحدات الصندوق أو نسبة أكبر ع   النحو املح% ع   األ25

 ومذكرة املعلومات.

في حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في هذا البند، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل  -

خالل إرسال إخطار خطي اإلعالن ع   موقعه اإللكتروني وع   املوقع اإللكتروني الخاص بتداول ومن 

أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاني  5لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

)باستثناء يوم إرسال اإلخطار ويوم االجتماع(. وخالل االجتماع الثاني، يشكل أي عدد من مالكي 

فة شخصية أو من خالل ممثلين، الوحدات الذين يمتلكون أي عدد من الوحدات، الحاضرين بص

.
ً
 قانونيا

ً
 نصابا

 يحق لكل مالا وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات. -

حتى وقت  يملكهامارسة صوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات لكل وحدة مكل مالا وحدات حق ل

   القرارات من خالل التكنولوجيا ويمكن إجراء اجتماعات مالكي الوحدات ومداوالتها والتصويت ع االجتماع.

 الحديثة وفقا ملتطلبات هيئة السوق املالية.

 

 إنهاء الصندوق  . ه

 وذلا
ً
 21قبل  في حال انهاء الصندوق، يجب ع   مدير الصندوق إشعار هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات كتابيا

 
ً
  من التاريخ املزمع إنهاء الصندوق فيه. يوما
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يبدأ مدير الصندوق تصفية الصندوق عند انتهائه ويتول  مدير الصندوق اإلفصاح عن إنهاء الصندوق واإلطار الزمني 

 ع   املوقع اإللكتروني لتداول.و لتصفيته ع   موقعه اإللكتروني 

 

 إجراءات الشكاوى  . و

دة الصندوق، ع   مالا إذا كان لدى أي من مالكي الوحدات أسئلة أو شكاوى تتعلق بعمليات الصندوق خالل م

 .شركة االستثمـار لألوراق املالية والوساطة الوحدات املعني االتصال بقسم االلتزام ومكافحة غسل األموال في

سياسة إدارة شكاوى موثقة والتي تستخدمها مع عمالئها الحاليين.  شركة االستثمـار لألوراق املالية والوساطةتتبنى 

وسيقوم مدير الصندوق باستخدام هذه السياسة وتطبيقها ع   مالكي وحدات هذا الصندوق. وع   املستثمرين ومالكي 

األموال  الوحدات املحتملين الراغبين في الحصول ع   نسخة من هذه السياسة االتصال بقسم االلتزام ومكافحة غسل

كما يمكن الحصول ع   نسخة من  ،info@icap.com.saأو بريد إلكتروني  966114892653+هاتف رقم ع  في الشركة 

  .www.icap.com.sa من خالل املوقع االلكتروني للشركةدون مقابل سياسات واجراء ات الشكاوى 

 

 تسوية النزاعات . ز

الناشئة من قبل  لجنة الفصل في منازعات االوراق املاليةيتم تسوية أي نزاع حول أي استثمار في الصندوق من قبل 

 هيئة السوق املالية.

 

 الوثائق املتوافرة ملالكي الوحدات في الصندوق  . ح

 وق بتوفير الوثائق التالية ملالكي الوحدات عند الطلب:ديقوم مدير الصن

 .شروط وأحكام الصندوق  -

 .ملخع املعلومات الرئيسية -

 .وثيقة تبين قيمة صافي أصول الصندوق  -

 .بشكل يتوافق مع الئحة صناديق االستثمارالية ملالتقارير السنوية والدورية والبيانات ا -

 .البيانات املالية الخاصة بمدير الصندوق  -

 

 ملكية مشاعة . خ

صندوق مملوكة ملالكي الوحدات مجتمعين )ملكية مشاعة( و ليس ملدير الصندوق أو أمين الحفظ أي الأصول ان 

مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة إال اذا كان مدير الصندوق أو أمين الحفظ مالكا لوحدات الصندوق وذلا في 
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و أفصح عنها في شروط و أحكام  ستثمار الئحة صناديق اال أو كان مسموحا بهذه املطالبات بموجب أحكام حدود ملكيته 

 الصندوق أو مذكرة املعلومات .

 

 إعفاءات من هيئة السوق املالية . ط

( 37( والفقرة )د( من املادة )66حصل الصندوق ع   إعفاء من االلتزام بمتطلبات الفقرة )هـ( والفقرة )و( من املادة )

 م.31/12/2018من الئحة صناديق االستثمار وذلا حتى تاريخ 

( من الئحة صناديق االستثمار، بحيث 59بمتطلبات الفقرة )هـ( من املادة ) االلتزامحصل مدير الصندوق ع   إعفاء من 

ملا ينبغي جمعه خالل مدة الطرح األولي من ريال سعودي او ما يعادلها  10.000.000يجوز تحديد حد أدنى أقل من 

 م.31/12/2018حتى تاريخ  ، وذلاالصندوق اشتراكات مستثمرين في 

 

 

 

 ملكية أصول الصندوق  . ظ

مطالبة أي مصلحة أو أو أمين الحفظ  دير الصندوق ولن يكون مل. أصول الصندوق ملكية شائعة مالكي الوحدات يملا

صناديق االستثمار أو شروط إال للحد الذي يملكون فيه وحدات في الصندوق أو كما تسمحه الئحة هذه األصول  ضد

 الصندوق.ام وأحك

 

أي معلومة اخرى معروفة او ينبغي ان يعلرفها مدير الصندوق او مجلس اداره الصندوق بشكل معقول و قد يطلبها  .م 

بشكل معقول مالك الوحدات الحاليون او املحتملون او مستشاروهم املهنيون او من املتوقع ان تتضمنها مذكره 

 املعلومات التي سيتخذ قرار االستثمار بناءا عليها

 ال يوجد

 

 

 سياسية التصويت . ع

 
ً
يقوم مدير الصندوق بتمثيل مالكي الوحدات في التصويت فيما يتعلق بالشركات املستثمر بها عن طريق الوكالة. وتماشيا

مالكي الوحدات في اجتماعات الصندوق و  بالتصويت نيابة عن مدير الصندوق  مبادئ الحوكمة الرشيدة، يقوممع 

املساهمين والجمعية العمومية للشركات السعودية املستثمر بها. ويقوم مدير الصندوق بالتصويت آخذا بعين االعتبار 
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شركة لـأداء الصندوق ومصالح مالكي الوحدات كما هو موضح في سياسية التصويت املتوافرة ع   املوقع االلكتروني 

  (.(www.icap.com.sa الية والوساطةاالستثمـار لألوراق امل

 

              

 

 



 صائب لألسهم الخليجية ذات الدخلصندوق 

 (متوافق مع املعايير الشرعية للصندوق  مفتوح عام صندوق (  

 

 الشروط واألحكام

 

 مدير الصندوق 

 شركة االستثمـار لألوراق املالية والوساطة

 

 

لالئحة صناديق االستثمار، تخضع هذه الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسية وكافة الوثائق األخرى 

 وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن الصندوق.

يلزم على املستثمر ضرورة قراءة كافة هذه الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسية وكافة الوثائق 

 املتعلقة بالصندوق.

على انه صندوق استثمار متوافق مع املعايير الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقابة  دخللألسهم الخليجية ذات ال صائبصندوق تم اعتماد 

 الشرعية املعينه لصندوق االستثمار.

 

 ( هـ30/07/1439(م / )2018/ابريل /16)  كما تم التعديل بتاريخ(هـ  1436 محرم 17(م / )2014 نوفمبر 10) تاريخ اإلصدار

 (ه1436 محرم 17(م / ) 2014نوفمبر  10)تاريخ موافقة هيئة السوق املالية على تأسيس الصندوق وإصدار الوحدات 
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 تعريفاتال

 

 يكون للمصطلحات التالية املعاني املبّينة قرين كل منها أينما وردت في هذه الشروط واألحكام:

 

 ( من الشروط األحكام؛2)أ( ) 7في البند  املنصوص عليه" ُيقصد بها املعنى اإلدارية ملصاريفا"

 ُيعني املحاسب القانوني للصندوق والذي يعينه مدير الصندوق؛ "املحاسب القانوني"

 ( من الشروط األحكام؛هـ) 9في البند  املنصوص عليهُيقصد بها املعنى " إليه املنقول "

 مذكرة املعلومات؛من  11في البند  املنصوص عليهاملعنى " يقصد بها الهيئة الشرعية"

 2005-83-1تعني الالئحة التي تحمل نفس االسم والصادرة من قبل هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  "الئحة األشخاص املرخص لهم"

 م( حسب تعديالتها من وقت آلخر؛ 2005-6-28هـ )املوافق  1426-5-21بتاريخ 

 ية؛" يعني أي يوم عمل تفتح فيه البنوك أبوابها للعمل في الرياض باململكة العربية السعوديوم العمل"

 (؛من وقت آلخر هـ )وتعديالته 2/6/1424( وتاريخ 30ُيعني نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/"نظام السوق املالية" 

عني  "يل"اتفاقية العم
ُ
  تفاقيةاالت

ُ
حكام، وتنظم العالقة بين مالك األ شروط و البرمة بين مالك الوحدات ومدير الصندوق وتنص على امل

 الوحدات ومدير الصندوق، وتوضح ما على كل منهما من التزامات أو مسؤوليات؛

 تشير إلى هيئة سوق املال، وتشمل، كلما يسمح السياق بذلك، كل لجنة أو لجنة فرعية أو موظف أو وكيل ُمخول من طرف الهيئة؛"الهيئة" 

 ؛لصندوق كاألمين الحفظ ل واملعينةاملالية  الرياضشركة " ُيعني أمين الحفظ"

 ؛صائب لألسهم الخليجية ذات الدخلصندوق  يعني "الصندوق "

 يعني مجلس إدارة الصندوق؛ "مجلس الصندوق"

 الجهة املنوط بها إدارة الصندوق؛وهي شركة االستثمـار لألوراق املالية والوساطة يعني "مدير الصندوق" 

 )أ( من الشروط واألحكام؛17واألحكام على النحو املحدد في البند تعني التغييرات التي تطرأ على الشروط " األساسية"التغييرات 

 تعني الالئحة التنفيذّية الصادرة بموجب نظام السوق املالية؛"الالئحة التنفيذّية" 

 يشير إلى املؤشر الذي ُيقارن به أداء الصندوق؛" سررشاد "املؤشر اال 

 لالئحة صناديق االستثمار؛ تعني مذكرة املعلومات الصادرة فيما"مذكرة املعلومات" 
ً
 يتعلق بطرح وحدات الصندوق، وفقا

  فيها؛بغرض االشتراك في السوق األولية " يعني الطرح األولي لألوراق املالية للجمهور الطرح العام األولي"

 يعني تاريخ طرح وحدات الصندوق لالشتراك؛الطرح األولي"  بدء "تاريخ

 " و"االستثمارات" و"األصول" االستثمار"
ُ
م بالتبادل، وتشير كل منها إلى األوراق املالية املستهدفة التي يستثمر فيها ستخد  مرادفات قد ت

 الصندوق؛
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 بأحكام نظام السوق املالية، والصادرة بموجب القرار رقم "الئحة صناديق االستثمار" 
ً
 2006-219-1هي الالئحة الصادرة عن الهيئة عمال

 آلخر(؛ وقتم )وتعديالتها من 23/5/2016هـ، املوافق  16/8/1437وتاريخ  1/61/2016هـ، واملعدلة بموجب القرار رقم  3/12/1427خ وتاري

يعني التصنيف الصادر عن إحدى جهات التصنيف املحلية/الدولية، بما فيها على سبيل املثال وليس "التصنيف االئتماني ملرتبة االستثمار" 

اندرد آند بورز، وموديز، وفيتش، والتي تبدي رأيها بشأن مستوى الجدارة االئتمانية لدى الجهة املصدرة وقدرتها على الوفاء الحصر مؤشر ست

 أو ما يعادله؛ من وكالة موديز  (B3بالتزاماتها تجاه مالكي األوراق املالية. ويعتبر أقل تصنيف يؤهل إلى التصنيف االئتماني ملرتبة االستثمار هو )

في الصندوق  يستثمر شير كل منها إلى العميل الذي يمرادفات قد تستخدم بالتبادل، و "املستثمر" و"املستثمرون" و"مالكو الوحدات" 

 ؛ فيهويتملك وحدات 

وقعات قرارات استثمارية بناًء على عدة عوامل مثل التحليالت والت باتخاذهو منهج يقوم من خالله مدير الصندوق  "منهج اإلدارة النشطة"

 ؛املالية وخبرات مدير الصندوق ومراقبة قيمة االستثمارات بشكل مستمر وذلك دون اتباع مؤشر قياس األداء

 تعني اململكة العربية السعودية؛"السعودية العربية" و "اململكة" 

 ( من الشروط األحكام؛1)أ( ) 7في البند  املنصوص عليهاملعنى  تشير إلى" أتعاب اإلدارة"

 تعني أي من املديرين أو التنفيذيين أو املوظفين التابعين ملدير الصندوق؛" ذو  العالقة بمدير الصندوق  طراف"األ 

 ( من الشروط األحكام؛ط)(9) في البند املنصوص عليهاملعنى  يشير إلى"الحد األدنى ملبلغ االشرراك" 

 منهاتعني قيمة إجمالي أصول الصندوق "صافي قيمة األصول" 
ً
 ة إجمالي التزاماته؛قيم مخصوما

 )ج( من الشروط واألحكام؛17تعني التغييرات التي تطرأ على الشروط واألحكام على النحو املحدد في البند " شعاراإل  واجبة"التغييرات 

إصدار وحدات جديدة، وتقل عند استرداد  من خاللوحداته  وتتم زيادةهو صندوق استثمار برأس مال متغير،  "صندوق االستثمار املفتوح"

 مالكي الوحدات لبعض وحداتهم أو كلها؛

 ؛قائمة املصطلحات املستخدمة في لوائح هيئة السوق املالية وقواعدهافي  املنصوص عليهاملعنى  يشير إلى"قرار عاد  للصندوق" 

 من الشروط واألحكام؛( 5( )أ( )7تعني املصروفات املشار إليها في البند )" املصاريف األخرى "

 الشركات؛ ماليعني الحقوق املصدرة بغرض زيادة رأس  "إصدار حقوق األولوية"

 ؛باستردادهايعني ذلك التاريخ الذي يقوم فيه مالك الوحدات  "تاريخ االسررداد"

يعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إلى كل مالك وحدات ليستخدمها األخير في طلب استرداد وحدات الصندوق وفًقا "نموذج االسررداد" 

 .2امللحق  تحت عنوانبالشروط واألحكام للشروط واألحكام. ويرد نموذج االسترداد مرفًقا 

 ق؛هو كل طلب يقدمه مالك الوحدات السترداد وحدات الصندو "طلب االسررداد" 

 )ب( من الشروط األحكام؛ 17في البند  املنصوص عليهيعني املعنى " املهم"التغيير 

 يعني املبلغ الذي يستثمره مالك الوحدات في الصندوق؛ "مبلغ االشرراك"
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 يعني ذلك التاريخ الذي يقوم فيه مالك الوحدات باالشتراك في وحدات الصندوق؛ "تاريخ االشرراك"

 ( من الشروط األحكام؛1)ب( ) 7في البند  املنصوص عليه" يعني املعنى م االشرراكو رس"

يعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إلى كل مستثمر ليستخدمها األخير في طلب االشتراك في وحدات الصندوق وفًقا "نموذج االشرراك" 

 .2امللحق  نوانتحت عبالشروط واألحكام للشروط واألحكام. ويرد نموذج االشتراك مرفًقا 

 يعني صافي قيمة األصل لكل وحدة في تاريخ االشتراك ذي الصلة؛"سعر االشرراك" 

 تعني سوق األوراق املالية السعودية؛ "تداول"

 ؛واألحكامهذه الشروط )ب( من 3زم الصندوق االستثمار فيها وفًقا ألحكام البند تتعني األوراق املالية التي يع"األوراق املالية املستهدفة" 

 ، ما لم ُيذكر خالف ذلك؛ املحّدثةصائب لألسهم الخليجية ذات الدخل صندوق ـواألحكام الخاصة بتعني الشروط  "الشروط واألحكام"

تدل على الحصة التي يمتلكها مالك الوحدة حسب نسبة مشاركته في الصندوق. وتمثل كل وحدة )بما في ذلك أجزاء الوحدة( "الوحدة" 

 في صافي أصول الصندوق؛حصة نسبية 

 يعني كل يوم عمل يتم فيه حساب سعر أي وحدة من وحدات الصندوق.يم" و "يوم التق

 .به املتعلقة التنفيذية الالئحة و السعودية العربية اململكة في املضافة القيمة ضريبة نظام هو" املضافة القيمة ضريبة نظام"

 و اإلنتاج مراحل من مرحلة كل في الخدمات و السلع توريد و استيراد على تفرض التياملضافة  هي ضريبة القيمة" املضافة"ضريبة القيمة 

  .املفترض التوريد تشمل و التوزيع

  



 

6 

 

 الملخص التنفيذي

 .صائب لألسهم الخليجية ذات الدخلصندوق  اسم الصندوق 

 .شركة االستثمـار لألوراق املالية والوساطة مدير الصندوق 

 .الرياض املاليةشركة  أمين الحفظ

 .املالية و الوساطة لألوراقاالستثمار شركة  اإلدار  املدير 

 الريال السعودي. عملة الصندوق 

 هو صندوق استثمار مفتوح  صائب لألسهم الخليجية ذات الدخلصندوق  األهداف االستثمارية

الدخل توزيع الدخل من خالل االستثمار في األسهم الخليجية ذات يهدف إلى 

 .و املتوافقة مع معايير الهيئة الشرعية

هذا مع العلم أنه ال توجد أية ضمانات بأن الصندوق سيتمكن من تحقـيـق 

 أهدافه.

ستاندرد آند بورز املركب لألسهم الخليجية الشرعية ذات التوزيعات  مؤشر للصندوق  االسررشاد املؤشر 

لقياس أداء الصندوق ) إال أن استثمارات الصندوق لن تكون النقدية 

 .(التي تشكل جزء من هذا املؤشر االستثماراتمقصورة على 

مرتفع املخاطر. ملزيٍد من املعلومات، ُيرجى مراجعة عوامل املخاطرة املوضحة  مستوى املخاطرة

 من مذكرة املعلومات. 3في البند 

  االستثمارمدى مالئمة 
ً
 ملا هو نظرا

ً
الرتفاع مستوى املخاطرة املرتبطة باالستثمار في الصندوق، وفقا

موضح في مذكرة املعلومات، فقد ال يالئم الصندوق املستثمرين غير القادرين 

يتعين و . ذلك أو غير الراغبين في ،املستوى  عاليةتحمل مخاطر استثمار  على

هم املعنيين على املستثمرين املحتملين طلب االستشارة من مستشاري

من مذكرة  3باالستثمار فيما يتعلق بعوامل املخاطرة املوضحة في البند 

 املعلومات.

 الحد األدنى ملبلغ االشرراك

 

 .ريال سعودي 5،000

 لكل مستثمر.ريال سعودي  2،500 الحد األدنى ملبلغ االشرراك اإلضافي

 مستثمر.لكل ريال سعودي  2,500 الحد األدنى ملبلغ االسررداد

  12قبل الساعة  آخر موعد الستقبال الطلبات: 
ً
من يوم التعامل ( اململكة العربية السعودية )بتوقيت ظهرا

 .الذي يسبق يوم التقويم

   .وما عمل(يوم االثنين واألربعاء من كل أسبوع )بحيث يكونان ي يوم التقويم

  12قبل الساعة  يوم االشرراك
ً
من يوم التعامل ( العربية السعوديةاململكة )بتوقيت  ظهرا

 .الذي يسبق يوم التقويم
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  12قبل الساعة  يوم االسررداد
ً
من يوم التعامل ( اململكة العربية السعودية)بتوقيت  ظهرا

 .الذي يسبق يوم التقويم

 .يمو التقأيام عمل بعد يوم  أربعةفي غضون  الدفعيوم 

 االشتراك.% من مبلغ 1ال تتجاوز  رسوم االشرراك

 .يوم تقويمي من تاريخ االشتراك 30خالل  وحدات املستردة% من قيمة ال1 رسوم االسررداد املبكر

 من صافي قيمة األصول، وتحتسب في كل يوم تقويم 1.5 أتعاب اإلدارة
ً
ويتم دفعها % سنويا

 .شهري ملدير الصندوق بشكل 

أصول  صافي قيمة منسنويا  %0،1أعلى  وبحد الفعلية، القيمة على بناءً  اإلدارية صاريفامل

 .ويتم دفعها بشكل شهري  تقويم يوم كل في وتخصم تحسب الصندوق،

 القانونيين، والرسوم الرقابية، املحاسبين مصاريف  الرسوم االخرى وتشمل 

 مكافآت تتضمن والتي الصندوق  إدارة مجلس ومصاريف القانونية، والرسوم

 بالتقارير املرتبطة والتكاليف املالية، التقارير طباعة وتكاليف أعضائه،

 وأي الوحدة، سعر إلعالن لتداول  املدفوعة والرسوم املرسلة للمشتركين،

 .الصندوق  بعمليات متعلقة أخرى  مصاريف

ريال سعودي(  35,000يدفع الصندوق للمحاسب القانوني مبلغ وقدره ) أتعاب املحاسب القانوني

تمثل أتعاب فحص القوائم املالية  ألف ريال سعودي ثالثون ة و خمس

 .النصف سنوية للصندوق ومراجعة القوائم املالية السنوية للصندوق 

 أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

 

 

 

 

 

 

 رسوم أخرى 

 16،000ريال سعودي للعضو املستقل عن كل اجتماع، بحد أقص ى  4,000

 لألعضاء املستقلين مجتمعين وذلك لجميع الصناديق 
ً
ريال سعودي سنويا

 .املدارة من قبل مدير الصندوق 

ريال سعودي للعضو غير املستقل عن كل اجتماع، وبحد أقص ى  2,000

 لألعضاء غير ر  4،000
ّ
ستقلين مجتمعين وذلك لجميع امليال سعودي سنويا

 .الصناديق املدارة من قبل مدير الصندوق 

ألغراض احتساب سعر الوحدة في يوم  في كل يوم تقويم  تتراكمتحتسب و 

 .شهركل وتدفع  التعامل،

يدفع الصندوق جميع املصروفات والتكاليف الناتجة عن أنشطته. ويلتزم 

الصندوق بدفع مقابل أي خدمات تتعلق بأي طرف ثالث فيما يتعلق 

 ندوق بالتكلفة الفعلية.بخدمات اإلدارة والتنظيم والتشغيل املقدمة إلى الص

وال تشتمل جميع املبالغ املذكورة أعاله على ضريبة القيمة املضافة، على أن 

 يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها عند االقتضاء.

يتحمل الصندوق كذلك املسؤولية عن جميع املصاريف أو الرسوم أو و 

دوق فيما يتعلق التكاليف أو االلتزامات األخرى التي يتكبدها مدير الصن

 بإدارة الصندوق.

من  %(0.6)نسبته من املتوقع أال تتجاوز املصاريف األخرى املذكورة أعاله ما 
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النفقات املذكورة صافي قيمة أصول الصندوق بشكل سنوي. ويشار إلى أن 

ذكر النفقات 
ُ
أعاله هي تقديرية، ويتم خصم النفقات الفعلية فقط. على أن ت

 السنوي للصندوق.الفعلية في التقرير 

 

 ريال سعود 50,000 أتعاب الهيئة الشرعية
ً
ريال سعودي  100,000لكل عضو وبحد أقص ى  ي سنويا

ألعضاء الهيئة الشرعية مجتمعين وذلك لجميع الصناديق الشرعية املدارة 

 .من قبل مدير الصندوق 

 .شهري وتدفع بشكل  في كل يوم تقويم  تتراكمتحتسب و 

عن كل اجتماع، وبحد أقص ى  ريال سعودي 5,000كما يتقاض ى كل عضو 

 لألعضاء مجتمعين وتدفع بعد االجتماع بمدة ال  20,000
ً
ريال سعودي سنويا

 يوم تقويمي. 30تزيد عن 

، تحتسب وتتراكم  7,500 الرسوم الرقابية
ً
ألغراض  في كل يوم تقويم ريال سعودي سنويا

 .شهري احتساب سعر الوحدة في يوم التعامل، وتدفع بشكل 

 رسوم النشر في تداول 

 

 رسوم الحفظ

، تحتسب وتتراكم  5,000
ً
ألغراض  في كل يوم تقويم ريال سعودي سنويا

 .شهري احتساب سعر الوحدة في يوم التعامل، وتدفع بشكل 

 يتم احتساب رسوم الحفظ بشكل سنوي كالتالي

 االسواق رسوم الحفظ

 المملكة العربية السعودية 0.050%

 البحرين 0.095%

 الكويت 0.200%

 عمان 0.170%

 قطر 0.095%

 اإلمارات 0.085%

 الطروحات األولية 0.050%

 جميع معامالت سوق المال 0.030%

لاير سعودي 1,000حيث تكون الرسوم و بحد ادنى   

 

يتحمل الصندوق جميع تكاليف املعامالت وعموالت الوساطة التي يتكبدها  تكاليف التعامل

عن إجمالي هذه التكاليف في  اإلفصاحنتيجة شراء وبيع االستثمارات. ويجب 

 .بناء على القيمة الفعلية السنوية ونصف السنوية املدققةالتقارير 

 .هـ(1436جمادى اآلخرة  12)املوافق  م2015ابريل  1 األولي تاريخ بدء الطرح

 .ريال سعودي 100  الصندوق  تأسيسعند  سعر الوحدة
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 الشروط واألحكام

 

 معلومات عامة .1

 اسم مدير الصندوق ورقم ترخيصه: .أ 

التسجيل التجاري رقم مسجلة بموجب  مقفلة مساهمةوهي شركة  ،شركة االستثمـار لألوراق املالية والوساطةتتولى 

بموجب الترخيص  املالية السوق  هيئة قبل، ومرخصة من (ه1428 رجب 8م )املوافق 2007يوليو  22تاريخ  1010235995

 ه(.1432ذي القعدة    4م )املوافق 2011اكتوبر  1وتاريخ  37-11156رقم 

 

 عنوان مدير الصندوق ومقره الرئيس ي .ب 

 عنوان مدير الصندوق هو على النحو التالي:

 والوساطة شركة االستثمـار لألوراق املالية

 طريق امللك فهد، منطقة العقيق

 11452الرياض  ،6888ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 +  966 112547666هاتف: 

 

 عنوان املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق  .ج 

 www.icap.com.saعنوان املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق هو 

 

 الحفظ ورقم ترخيصه اسم أمين .د 

تم ترخيص أمين الحفظ من قبل هيئة السوق املالية بموجب ترخيص  .حفظ الصندوق  أمينك الرياض املاليةشركة ُعينت 

 الصادر من قبل هيئة السوق املالية. 37-07070 رقم

 

 عنوان املوقع اإللكتروني ألمين الحفظ .ه 

  (.www.riyadcapital.com)الحفظ هو عنوان املوقع اإللكتروني ألمين 

 

http://www.icap.com.sa/
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 اسم صندوق االستثمار .و 

 .صائب لألسهم الخليجية ذات الدخلصندوق اسم صندوق االستثمار هو 

 

 لألنظمةاالمتثال  .ز 

تتوافق الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق وكل وثائقه األخرى مع الئحة صناديق االستثمار، وتتضمن ما يتعلق 

 بالصندوق من معلومات كاملة وواضحة ودقيقة. 

 

 التفسير .ح 

قرأ 
ُ
ق وأي وثائق أخرى تتعلق بالصندو ملخص املعلومات الرئيسية مع مذكرة املعلومات و مقترنة الشروط واألحكام هذه ت

 .بإعدادها مدير الصندوق  يقوم

 

 على هذه الشروط واألحكام املوافقة .ط 

 يعتبر مالكو الوحدات قد قبلوا ووقعوا على هذه الشروط واألحكام بمجرد االشتراك في وحدات الصندوق. 

 

 تاريخ اإلصدار والتحديث .ي 

و تم   و تم تحديثها بتاريخ ,ـ  (ه1436 محرم 17(م / )2014نوفمبر  10) تاريخ اإلصدارصدرت هذه الشروط واألحكام بتاريخ 

 . هـ (30/07/1439)/ م(16/04/2018)  تحديثها بتاريخ

 

 

 طبقالنظام امل .2

 لنظام السوق املالية والئحته التنفيذية، واألنظمة واللوائح األخرى السارية في اململكة. و مدير الصندوق  يخضع الصندوق  .أ 

 

 الهيئة. ويخضع كل من الصندوق ومدير الصندوق لرقابة .ب 
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 أهداف صندوق االستثمار .3

 األهداف االستثمارية للصندوق  .أ 

 توزيع الدخل من خالل االستثمار في للصندوق في األساس يباعتباره صندوق استثمار مفتوح، يتمثل الهدف االستثماري 

 األسهم الخليجية ذات الدخل و املتوافقة مع معايير الهيئة الشرعية للصندوق. 

 

مؤشر ستاندرد آند بورز املركب لألسهم الخليجية للصندوق سوف يكون األسهم الخليجية املشمولة في  املجال االستثماري 

 . S&Pواملوافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق والذي يقوم باعداده واحتسابه شركة  الشرعية

 

 S&P) الشرعية ذات التوزيعات النقدية مؤشر ستاندرد آند بورز املركب لألسهم الخليجيةاملؤشر االسترشادي للصندوق هو 

GCC Composite Shariah Dividend Index  والذي يقوم باعداده واحتسابه شركة )S&P  وسيتم توفير مكونات وأداء ،

 . www.icap.comاملؤشر االسترشادي من خالل موقع مدير الصندوق التالي 

 شهري  من تعامل يوم آخر اقفال قبل الصندوق  في املسجلين الوحدات لحاملي السنة في مرتان وجدت إن تالتوزيعا وتستحق

 أحقية تاريخ يلي الذي الرابع العمل يوم في الصندوق  قبل من النقدية التوزيعات بدفع الصندوق  مدير وسيقوم وأكتوبر، أبريل

 .الوحدات مالكي على Capital Gain  رأسمالية أرباح أية توزيع يتم لن .الصندوق  قبل من النقدية التوزيعات

 

 وسوف الصندوق، في املدارة االستثمارات من تحصيلها تم التي النقدية التوزيعات من دخل بأي الصندوق  مدير يحتفظ لن

 .الصندوق  في مساهمتهم نسبة حسب الوحدات مالكي الى بالكامل النقدية التوزيعات هذه بدفع الصندوق  مدير يقوم

 

 النقدية التوزيعات دفع تاريخ في الوحدات مالك على الصندوق  قبل من نقدية توزيعات أية بدفع الصندوق  مدير يقوم ال قد

 .فيها املستثمر الشركات قبل من نقدية توزيعات اقرار عدم بسبب الصندوق  قبل من

 

 االستثمارية للصندوق مارسات املسياسات و ال .ب 

 "(األوراق املالية املستهدفةاألوراق املالية التالية )"يستهدف الصندوق االستثمار في  .1

معايير الهيئة الشرعية للصندوق والتي تنتهج  املتوافقة مع خليجيأسهم الشركات املدرجة في أي سوق مالي  . أ

 توزيعات نقدية تزيد عن معدل التوزيعات النقدية للمؤشر االسترشادي أو ستنتهج سياسة

http://www.icap.com/
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  املقرر إدراجها خليجيةإطار الطرح األولي من قبل الشركات ال األسهم املطروحة للجمهور في . ب

أدوات النقد املتوافقة مع معايير الهيئة  ،الصكوك املدرجة والغير مدرجة في أسواق األسهم الخليجية . ز

املنتجات االستثمارية قصيرة االجل، وصناديق املرابحات، و  معامالت املرابحة قصيرة األجل ،الشرعية

، ، وصناديق املؤشرات املتبادلة املتوافقة مع معايير الهيئة الشرعية للصندوق  املتاجرة بالسلعوصناديق 

(ETF )؛خليجية.املال الأسواق التي تستثمر في يره واملدارة من قبل مدير الصندوق أو غ 

 

 يلخص الجدول التالي حدود استثمارات الصندوق: .2

 

 الحد األقص ى ألصول الصندوق  الحد األدنى ألصول الصندوق  نوع االستثمار

أسهم الشركات املدرجة واملتداولة في أسواق األسهم 

 .الخليجية املتوافقة مع معايير الهيئة الشرعية للصندوق 

70% 100% 

اململكة  باستثناءفي أسواق األسهم الخليجية  االستثمار 

 العربية السعودية

15% 50% 

 %85 %55 في سوق األسهم السعودي االستثمار 

االكتتابات األولية العامة في أسواق األسهم الخليجية 

 املتوافقة مع معايير الهيئة الشرعية للصندوق 

 %10 )صفر(%

 %10 )صفر(% ”ETF“صناديق االستثمار املتداولة 

الصكوك املدرجة والغير مدرجة في أسواق األسهم 

 الخليجية

 %10 )صفر(%

الشرعية أدوات النقد املتوافقة مع معايير الهيئة 

 للصندوق 

 %30 )صفر(%

   

صناديق املرابحات وصناديق املتاجرة بالسلع املتوافقة مع 

 معايير الهيئة الشرعية للصندوق 

 %30 )صفر(%

   

 

 وفق تقديره 
ً
مع مراعاة الحدود املذكورة أعاله، يلتزم مدير الصندوق باتخاذ قرارات االستثمار حسب ما يراه مناسبا

 املطلق.
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وتجمع عملية اتخاذ القرارات االستثمارية لدى مدير الصندوق بين النهج التنازلي والنهج التصاعدي في اتخاذ  .3

القرار. ويتولى فريق إدارة محفظة االستثمار، باستخدام النهج التنازلي، تحليل املؤشرات االقتصادية الهامة على 

، وحركة القطاعات/الصناعات ، ومعدالت الفائدة الحالية واملتوقعة محاملحليالصعيد 
ً
باإلضافة إلى  املحليةليا

العوامل الجيوسياسية. ويحلل الفريق كذلك العوامل املتعلقة بالسوق، مثل السيولة التاريخية واملتوقعة، 

 )يشتمل على بناء النماذج املالية 
ً
 جوهريا

ً
ومستوى التذبذب، إلخ. ويتبع النهج التصاعدي، الذي يتضمن بحثا

يقوم فريق إدارة محفظة كما ت املالية التفصيلية( الختيار الفرص االستثمارية وتكوين املحفظة. والتوقعا

لضمان توافق مخصصات  تقييم الدوري للفرص االستثماريةاالستثمارات التابع ملدير الصندوق بإجراء ال

 املحفظة مع أهداف العوائد طويلة األمد للصندوق.

 

التي من املتوقع لها  االستثماراتاستراتيجية االستثمار النشط لتحديد  الصندوق لدى مدير يستخدم فريق العمل  .4

تحقيق عوائد على املدى الطويل عن طريق مجموعة من األبحاث املالئمة للشركات واألبحاث األساسية لألطراف 

 فعالية أكبر.املرتبطة لتقويم أوضاع األسواق والشركات ذات العالقة بشكل منتظم من أجل إدارة الصندوق ب

 

 الستثمارات االستثمارية املراكز تبديل مبدأ ترتكز على التي النشطة اإلدارة منهج الصندوق  مدير سيتبنى .5

 مدير لدي املاليين املحللين فريق قبل من األولي املسح عمليات إلجراء البحثية الوسائل واستخدام الصندوق 

 ومن إخضاعها إلى تحليالت معايير القيمة حيث ما ينطبق(،)ومن ثم  االستثمارات قائمة إلى والوصول  الصندوق 

 بالحدود االلتزام لضمان مستمر بشكل ومراجعتها االستثمارات أوزان وتحديد الصندوق  محفظة بناء ثم

 .الرئيسة الصندوق  واستراتيجية االستثمارية

 

إلدارة الصندوق، وله في ذلك  الالزمةاالستثمارية  القرارات باتخاذ - لتقديره وفقا - الصندوق  مدير سيقومو  .6

 لديه املتاحة واملعلومات املختلفة والسياسية واالقتصادية والتقييمات االستثمارية والتقارير الدراساتب االسترشاد

 االقتصادية األوضاع ودراسة الدراسات، ومراكز كبيوت االستثمار خارجية أخرى  جهة أي أو األبحاث فريق قبل من

 .املتاحة النقدية والسيولة املختلفة، وليةوالد املحلية

 

 ال يجوز للصندوق االستثمار في أي أوراق مالية خالف ما ورد أعاله. .7
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 ( من الئحة صناديق االستثمار.41يلتزم الصندوق باتباع قيود االستثمار املنصوص عليها في البند ) .8

 

املالية املستهدفة، بشرط أال تزيد هذه القروض عن يجوز للصندوق الحصول على التمويل لالستثمار في األوراق  .9

. إال أنه يجوز للصندوق االقتراض من سنةة أصول الصندوق وملدة استحقاق ال تزيد عن م% من صافي قي10

مدير الصندوق أو أي من تابعيه أو الهيئات املصرفية األخرى )املرخص لها وفق األصول من البنوك املركزية 

من  %10يخضع هذا االقتراض لحد الـ ال ذي الصلة( لتغطية طلبات االسترداد، على أن  املختصة في اإلقليم

 ( من الئحة صناديق االستثمار.40، على النحو املنصوص عليه في املادة )صافي قيمة أصول الصندوق 

 

 صدارات حقوق األوليةاألدوات املالية املتعلقة بإ في يستثمر ولكن ال يجوز للصندوق االستثمار في املشتقات املالية .10

 .املالية ألنها  ال تندرج تحت املشتقات 

 

 ألداء الصندوق أو السوق أو األسواق  االسترشاديال يعتبر األداء السابق للصندوق أو األداء السابق للمؤشر  .11
ً
معيارا

 ذات العالقة في املستقبل.

 

 أو  .12
ً
ليس هناك أي ضمان ملالكي الوحدات بأن األداء املطلق للصندوق أو أداءه مقارنة باملؤشر سوف يكون مطابقا

 لألداء السابق. 
ً
 مسايرا

 

 للشك، يكون ملصطلح "شركة تابعة" و"تابع" املستخدمين أعاله ذات املعنى 
ً
في قائمة املصطلحات املستخدمة  لهما املخصصتجنبا

 السوق املالية وقواعدها.في لوائح هيئة 

 

 االستثمار صندوق مدة  .4

 تكون مدة الصندوق غير محددة.

 

 حدود االستثمار /قيود .5

الستثمار، وهذه الشروط يلتزم مدير الصندوق بالقيود/الحدود التي تنطبق على الصندوق واملوضحة في الئحة صناديق ا .أ 

 ومذكرة املعلومات. واألحكام
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 % من صافي قيمة أصول الصندوق في وحدات صندوق استثمار آخر.25أكثر من  استثمار ال يجوز  .ب 

 

 .% من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته20ال يجوز امتالك نسبة تزيد على  .ج 

 

 

 .% من صافي قيمة أصول الصندوق في كافة فئات األوراق املالية املصدرة من مصدر واحد20ال يجوز استثمار أكثر من   .د 

 

 .األوراق املالية املصدرة ألي مصدر واحد ملصلحة الصندوق % من 10يجوز امتالك نسبة تزيد على ال  .ه 

 

٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في أطراف مختلفة تنتمي إلى نفس املجموعة، بما في ذلك 25لن يتم استثمار أكثر من  .و 

جميع االستثمارات في األوراق املالية الصادرة عن أطراف مختلفة تنتمي إلى نفس املجموعة ومعامالت سوق املال الخاضعة 

غير اململكة، يتم إبرامها ألغراض  أي إقليم آخر في  أخرى ي هيئة تنظيمية لطرف تنظمه مؤسسة النقد العربي السعودي أو أ

 .مختلفة لنفس املجموعة، أو ودائع مصرفية ألغراض مختلفة تنتمي لنفس املجموعة

 

٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في فئة واحدة من األوراق املالية الصادرة عن أي مصدر 10لن يتم استثمار أكثر من  .ز 

 :ثناءواحد، باست

 

% من 35دين الصادرة عن حكومة اململكة أو عن جهة سيادية، وال يجوز أن تتجاوز أدوات الدين ما نسبته أدوات ال -

 صافي قيمة أصول الصندوق، ذلك بما يتوافق مع الئحة صناديق االستثمار.

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.20أدوات الدين املدرجة، على أال تتجاوز ما نسبته  -

% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم مصدر واحد مدرجة في السوق أو في أو سوق مالية 10ار أكثر من استثم -

منظمة أخرى، على أال تتجاوز نسبة القيمة السوقية لإلصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لجميع األسهم املدرجة في 

ار في األسهم املدرجة في السوق أو في أو سوق مالية السوق ذي العالقة، وذلك للصندوق العام الذي يهدف إلى االستثم

 اخرى منظمة.

 

 . قابلة للتسييل٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في األصول غير 10لن يتم استثمار أكثر من  .ح 
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أي ورقة مالية تتيح إجراء مطالبة بأي مبالغ غير مدفوعة بشأنها، ما لم ُيستساغ  االستثماريةالصندوق لن تتضمن محفظة  .ط 

 . عمل ( أيام5دفع كامل املبلغ النقدي أو األوراق املالية القابلة للتحويل إلى نقد من محفظة الصندوق في غضون خمسة )

 

 العملة  .6

إذا تم دفع مقابل بعض الوحدات بعملة غير عملة الصندوق، يقوم مدير الصندوق بتحويل و . الريال السعوديعملة الصندوق هي 

 يلتزم املستثمرون بدفع رسوم صرف العملة، إن وجدت.و عملة الدفع إلى عملة الصندوق بسعر الصرف السائد في السوق. 

 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .7

 أصول الصندوق  املقتطعة مناملدفوعات  .أ 

 

 أتعاب اإلدارة  .1

 إدارية سنوية )" يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق 
ً
"( بما يعادل أتعاب اإلدارةمقابل إدارته ألصول الصندوق أتعابا

حسب أتعاب اإلدارة وتستحق في كل يوم تقويم بناء على آخر تقويم لصافي . و من صافي قيمة أصول الصندوق  1.5%
ُ
ت

وال تشتمل جميع املبالغ املذكورة أعاله على ضريبة  .شهركل دير الصندوق بخصم أتعاب اإلدارة قيمة األصول. ويلتزم م

 القيمة املضافة، على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها عند االقتضاء.

 

 املصاريف اإلدارية .2

"( بما يعادل ةياإلدار  املصاريف)"مصاريف إدارية  يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته ألصول الصندوق 

في كل يوم تقويم بناء على آخر تقويم  املصاريف اإلداريةوتستحق وتحتسب . من صافي قيمة أصول الصندوق  0،1%

الرسوم القانونية، و  رقابية،الرسوم والمصاريف املحاسبين القانونيين، وتغطي املصاريف اإلدارية لصافي قيمة األصول. 

التكاليف املرتبطة و تكاليف طباعة التقارير املالية، و مصاريف مجلس إدارة الصندوق والتي تتضمن مكافآت أعضائه، و 

الرسوم املدفوعة لتداول إلعالن سعر الوحدة، وأي مصاريف أخرى متعلقة بعمليات و بالتقارير املرسلة للمشتركين، 

لى ضريبة القيمة املضافة، على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم وال تشتمل جميع املبالغ املذكورة أعاله ع  الصندوق.

 ودفعها عند االقتضاء.
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 اتعاب املحاسب القانوني .3

ريال سعودي تمثل أتعاب  ألف ثالثون خمسة و ريال سعودي(  35,000يدفع الصندوق للمحاسب القانوني مبلغ وقدره )

تحتسب وتتراكم بشكل  . فحص القوائم املالية النصف سنوية للصندوق ومراجعة القوائم املالية السنوية للصندوق.

 يومي وتدفع بشكل سنوي 

 

 أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق  .4

 ريا 16،000للعضو املستقل عن كل اجتماع، بحد أقص ى ريال سعودي  4،000يدفع الصندوق 
ً
ل سعودي سنويا

 لألعضاء املستقلين مجتمعين وذلك لجميع الصناديق املدارة من قبل مدير الصندوق.

 لألعضاء غير  4،000ريال سعودي للعضو غير املستقل عن كل اجتماع، وبحد أقص ى  2,000
ّ
ريال سعودي سنويا

 املستقلين مجتمعين وذلك لجميع الصناديق املدارة من قبل مدير الصندوق.

 .شهركل وتدفع  ألغراض احتساب سعر الوحدة في يوم التعامل، في كل يوم تقويم  تتراكمب و تحتس

 

 أتعاب الهيئة الشرعية .5

 ريال سعود 50,000يدفع الصندوق 
ً
ريال سعودي ألعضاء الهيئة الشرعية  100,000لكل عضو وبحد أقص ى  ي سنويا

وتدفع  في كل يوم  تقويم  تتراكمتحتسب و  الصندوق. مجتمعين وذلك لجميع الصناديق الشرعية املدارة من قبل مدير 

 .شهري بشكل 

 لألعضاء  20,000عن كل اجتماع، وبحد أقص ى  ريال سعودي 5,000كما يتقاض ى كل عضو 
ً
ريال سعودي سنويا

 يوم تقويمي. 30مجتمعين وتدفع بعد االجتماع بمدة ال تزيد عن 

 

 الرسوم الرقابية .6

، تحتسب وتتراكم  7,500رسوم رقابية بقيمة  لهيئة السوق املالية يدفع الصندوق 
ً
في كل يوم تقويم  ريال سعودي سنويا

 .شهري ألغراض احتساب سعر الوحدة في يوم التعامل، وتدفع بشكل 

 

 رسوم نشر .7

، تحتسب وتتراكم  5,000يدفع الصندوق للسوق املالية السعودية )تداول( 
ً
 في كل يوم تقويم  ريال سعودي سنويا

  .شهري ألغراض احتساب سعر الوحدة في يوم التعامل، وتدفع بشكل 
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  األخرى  الرسوم .8

يدفع الصندوق جميع املصروفات والتكاليف الناتجة عن أنشطته. ويلتزم الصندوق بدفع مقابل أي خدمات تتعلق بأي 

وال تشتمل جميع  إلى الصندوق بالتكلفة الفعلية.طرف ثالث فيما يتعلق بخدمات اإلدارة والتنظيم والتشغيل املقدمة 

 املبالغ املذكورة أعاله على ضريبة القيمة املضافة، على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها عند االقتضاء.

 

مدير يتحمل الصندوق كذلك املسؤولية عن جميع املصاريف أو الرسوم أو التكاليف أو االلتزامات األخرى التي يتكبدها و 

 الصندوق فيما يتعلق بإدارة الصندوق.

  

من صافي قيمة أصول الصندوق بشكل  (%0.6)نسبته من املتوقع أال تتجاوز املصاريف األخرى املذكورة أعاله ما 

ذكر النفقات سنوي. ويشار إلى أن 
ُ
النفقات املذكورة أعاله هي تقديرية، ويتم خصم النفقات الفعلية فقط. على أن ت

 في التقرير السنوي للصندوق.الفعلية 

 

مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارته واملديرين واملوظفين والوكالء  وعدم مطالبةيلتزم الصندوق بتعويض 

والتكاليف واملصاريف، بما  وااللتزاماتواملستشارين والشركات التابعة والعمال التابعين للصندوق من جميع املطالبات 

لألعمال التي  نتيجةالتي قد يتکبدونها  والتسويةالنفقات القانونية واملبالغ املدفوعة للترافع في ذلك األحكام القضائية و 

وأدائه لعمله بما يحقق مصلحة ، ةنيبھا باسم الصندوق، شريطة قيام مدير الصندوق بواجباته بحسن  يقومون 

 ل.حتيااال همال جسيم أو باإل  اتهام إليه أي جهو يُ الصندوق الفضلى، وطاملا لم 

 الحفظ رسوم .9

 يتم احتساب رسوم الحفظ بشكل سنوي كالتالي

 االسواق رسوم الحفظ

 المملكة العربية السعودية 0.050%

 البحرين 0.095%

 الكويت 0.200%

 عمان 0.170%

 قطر 0.095%

 اإلمارات 0.085%

 الطروحات األولية 0.050%

 جميع معامالت سوق المال 0.030%

لاير سعودي 1,000بحد ادنى حيث تكون الرسوم و   



 

19 

 

 

 تكاليف التعامل:  .10

يتحمل الصندوق جميع تكاليف املعامالت وعموالت الوساطة التي يتكبدها نتيجة شراء وبيع االستثمارات. ويجب 

وال تشتمل  .بناء على القيمة الفعلية السنوية ونصف السنوية املدققةعن إجمالي هذه التكاليف في التقارير  اإلفصاح

 املبالغ املذكورة أعاله على ضريبة القيمة املضافة، على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها عند االقتضاء.جميع 

 

 تفاصيل الرسوم املفروضة فيما يتعلق بطلبات االشتراك واالسترداد .ب 

 رسوم االشتراك .1

مبدئية أو الحقة يقوم بها  % بحد أقص ى من مبلغ االشتراك على كل عملية اشتراك1تحتسب رسوم اشتراك مقدارها 

 ة استالم مبلغ االشتراك، و "(. ويتم استقطاع رسوم االشتراك لحظرسوم االشرراكاملستثمر في وحدات الصندوق )"
ُ
دفع ت

. إلى مدير الصندوق.
ً
 ولتجنب الشك، يحق ملدير الصندوق أن يتنازل عن أي رسوم اشتراك كما يراه مناسبا

 

 رسوم االسترداد .2

 .يوم تقويمي من تاريخ االشتراك 30وحدات املستردة في حال طلب املستثمر استرداد الوحدات خالل من قيمة امل 1%

 

 ضريبة القيمة املضافة .3

 ما حسب املضافة القيمة ضريبةاملنصوص عليها في هذه الشروط واألحكام ل واملصاريف واألتعاب الرسوم جميعتخضع 

 واألتعاب الرسوم جميع فإن ولذلك. السعودية العربية اململكة في والدخل للزكاة العامة الهيئة تنص عليه أنظمة

 على يتعين ولذلك ،املضافة القيمة ضريبة احتساب تشمل ال املنصوص عليها في هذه الشروط واالحكام واملصاريف

 تعديلها يتم قد أخرى  نسبة أي أو% )5 بنسبة املستحقة املضافة القيمة ضريبة مبلغ واحتساب إضافة الصندوق  مدير

 .والدخل للزكاة العامة الهيئة إلى وسداده للضريبة املستحق املبلغ جمع الصندوق  مدير على ويتوجب(. آخر إلى حين من

 

 التسعيرالتقويم و  .8

 سيةسالطريقة التقويم وأساس األصول األ وصف  .أ 

ألغراض تحديد قيمة أصول الصندوق، يتم تقييم االستثمارات في األوراق املالية املستهدفة املدرجة/املتداولة في السوق 

املالية بأسعار اإلغالق الرسمية في يوم التقويم في السوق ذات الصلة. وفي حال عدم تداول هذه األوراق املالية في يوم 
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ستحق األرباح/ توزيعات األرباح واجبة  التقويم، ُيستخدم آخر سعر إغالق رسمي
ُ
لألوراق املالية في السوق ذات الصلة. وت

الدفع حتى يوم التقويم. ويتم تقويم األوراق املالية املشتراة من خالل عملية بناء سجل األوامر بتكلفة تبدأ من تاريخ اشتراك 

ق املالية في السوق املالية. ويتم تقويم األوراق املالية مدير الصندوق في األوراق املالية حتى تاريخ بدء تداول هذه األورا

املستهدفة التي تم تخصيصها عن طريق أحد إجراءات الشركات بناء على قيمتها الفعلية كما من تاريخ الحقوق السابقة حتى 

دة في صندوق آخر، يجب تاريخ بدء تداول األوراق املالية في السوق. وعلى وجه التحديد، إذا كانت الورقة املالية تمثل وح

تقويم هذه األوراق املالية على أساس آخر سعر للوحدة تعلن عنه الصناديق حتى تاريخ سريان التقويم. ويجب تقويم 

 إليها األرباح املستحقة 
ً
االستثمارات املباشرة في أدوات سوق املال التي ال تتداول في السوق املالية على أساس التكلفة مضافا

 ويم. ويضاف النقد إلى أصول الصندوق ليصل إلى القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق.حتى يوم التق

 

 التقويم عدد مرات  .ب 

وفي حال وافق يوم التقويم يوم عطلة رسمية في  .مرتان في االسبوع، ايام االثنين و االربعاءسب سعر وحدة الصندوق تُيح

  اململكة العربية السعودية فسيتم تقويم أصول الصندوق في يوم التقويم التالي. 

 

 اإلجراءات الواجب اتخاذها في حال الخطأ في التقويم أو تحديد األسعار .ج 

يجب على مدير الصندوق  في حال تقويم أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ ، .1

 توثيق ذلك.

يجب على مدير الصندوق تعويض جميع مالكي الوحدات املتضررين )بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين( عن جميع  .2

 أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير.

 سعر من أكثر أو% 0.5 نسبته ما بشكل التسعير أو التقويم في خطأ اي عن فورا الهيئة إبالغ الصندوق  مدير على يجب .3

 التي العام الصندوق  تقارير وفي للسوق  االلكتروني املوقع و اإللكتروني موقعه في فورا ذلك عن اإلفصاح و الوحدة

 الئحة صناديق االستثمار. من( 71) للمادة وفقا الصندوق  مدير يعدها

 ملخصا الئحة صناديق االستثمار من( 72) للمادة وفقا املطلوبة للهيئة تقاريره في يقدم أن الصندوق  مدير على يجب .4

 .التسعير و التقويم أخطاء بجميع
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 وصف طريقة حساب سعر الوحدة  .د 

املتبقيه في عدد الوحدات إجمالي يتم تحديد سعر الوحدة في الصندوق عن طريق قسمة صافي قيمة أصول الصندوق على 

ويتم تحديد أسعار االشتراك واالسترداد من خالل ضرب عدد الوحدات املطلوب شراءها أو استردادها في سعر  يوم التقويم 

%( كحد أعلى من قيمة االشتراك وذلك في حالة 1الوحدة، مع إضافة رسوم االشتراك إن وجدت والتي تمثل ما نسبته )

 .طلبات االشتراك فقط

 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها .ه 

الخاص  اإللكتروني يوم عمل يلي يوم التقويم على املوقعنهاية سيتم نشر صافي قيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة في كل 

 املوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية )تداول( عبر الرابطو  (www.icap.com.sa) بمدير الصندوق عبر الرابط

www.tadawul.com.sa. 

 

 التعامالت .9

 بطلبات االشتراك واالسترداد فيما يتعلقالصندوق  مدير  مسؤوليات .أ 

( من 9يقوم مدير الصندوق بمعالجة كافة طلبات االشتراك واالسترداد دون أي تأخير، بما يتوافق مع الفقرة ) .1

 هذه الشروط واألحكام.

السلطة  هذهالصندوق استخدام  وملديرملدير الصندوق، بناء على تقديره املطلق، تأجيل أي طلب استرداد. يجوز  .2

ذات الصلة بشكل عام أو التعامل  سوق املاليةاملثال ال الحصر( وقف التعامل في ال سبيلفي حال )على  التقديرية

الصندوق ألسباب معقولة  مدير ذات الصلة، ويرى  نسبة كبيرة من حجم السوق التي تشكل  املاليةفي األوراق 

 صعوبة تحديد صافي قيمة األصول لكل وحدة بسبب هذا التعليق.

في الصندوق إلى أقل من الحد املستثمرين  الخاص بأحدستثمار قيمة اال خفض تاسترداد أن عملية إذا كان من شأن أي 

عن طريق بعملة الصندوق  االستردادعوائد استثمار املستثمر. وتدفع جميع مبلغ األدنى ملبلغ االشتراك، يتم استرداد كامل 

 في حساب مالك الوحدات.  اإليداع

 

 

 

 

http://www.icap.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 الفترة بين طلب االسترداد ودفع العائدات .ب 

تاح للمستثمرين عائدات االسترداد قبل انتهاء العمل في يوم العمل 
ُ
آخر موعد ويشار إلى أن  التالي ليوم التقويم. ثالثالت

  12هو قبل الساعة  االسترداد طلباتالستالم 
ً
يوم التعامل الذي يسبق يوم ( من اململكة العربية السعودية)بتوقيت ظهرا

 .التقويم

 قيود على التعامل في وحدات الصندوق  .ج 

 ال يوجد

 التعامل في الوحدات  تعليقتأجيل أو  .د 

وحدات الصندوق في حال أمرت الهيئة بذلك وال يحق ملدير الصندوق على مدير الصندوق أن يعلق االشتراكات واالسترداد في 

 أن يعلق االشتراكات واالسترداد في وحدات الصندوق، إال في أي من الحاالت اآلتية:

فسيتم ، لالشتراك ملبلغ إذا كان من شأن أي استرداد أن يخفض استثمار املستثمر في الصندوق إلى أقل من الحد األدنى .1

ثمر. وسيتم دفع املبالغ املستردة بعملة الصندوق بقيدها لحساب ملستثمر. استرداد كامل
 
ست

ُ
 املبلغ امل

% من صافي قيمة أصول الصندوق في 10في أي يوم تقويم، إذا تجاوزت قيمة طلبات االسترداد بما فيها التحويل نسبة  .2

 لتقديره املطلق أن يؤجل 
ً
أية طلبات استرداد و/أو تحويل على أساس يوم التقويم السابق فبإمكان مدير الصندوق وفقا

%. وسيتم تنفيذ طلبات االسترداد والتحويل التي تم تأجيلها في 10تناسبي بحيث ال يتجاوز إجمالي قيمة الطلبات نسبة 

 لنسبة 
ً
 من عمل يومي ملدة األصول  تقويم تأخير يتجاوز  ال أن على %،10يوم التقويم الالحق مباشرة مع خضوعها دائما

 .واالسترداد االشتراك طلبات لتقديم النهائي املوعد

 

 االسترداد املؤجلةطلبات  .ه 

في حال تعليق التعامل في  نقل ملكيةيجوز ملدير الصندوق، بناء على تقديره املطلق، تأجيل أي طلب استرداد و/أو طلب 

ة للصندوق، إما بشكل عام أو فيما يتعلق بأصول السوق األولية التي يتم فيها تداول األوراق املالية أو األصول األخرى اململوك

 أصول الصندوق. قيمةلصافي  جوهرية أنهاالصندوق، ألسباب معقولة،  يعتقد مدير الصندوق التي 

٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم 10 ما نسبتهطلبات نقل امللكية،  بما في ذلكإذا تجاوزت قيمة طلبات االسترداد، 

يجوز ملدير الصندوق، بناء على تقديره املطلق، تأجيل أي طلب استرداد و/أو نقل ملكية على أساس تناسبي التقويم السابق، 

 ٪.10بحيث ال تتجاوز القيمة اإلجمالية للطلبات 

 ويتم تقويم األصول خالل ٪.10معالجة طلبات االسترداد ونقل امللكية املؤجلة في يوم التقويم التالي، وتخضع دائما لحد  وتتم

 يومي عمل من تاريخ تسليم طلب االسترداد.
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  نقل ملكية الوحدات .و 

 لطرفملبلغ االشتراكعاة الحد األدنى راومع م
ً
 أو جزئيا

ً
"املنقول ) آخر ، يحق للمستثمر نقل ملكية وحداته في الصندوق كليا

 عدد (إليه"
ً
د نقلها االوحدات املر  عن طريق تقديم طلب خطي ملدير الصندوق يتضمن موافقته على نقل الوحدات مبينا

قيام املنقول إليه بالتوقيع على  ه. كما يشترط إلكمال نقل الوحداتباإلضافة إلى املعلومات الالزمة الخاصة به وباملنقول إلي

الالزمة الستيفاء متطلبات "اعرف  ك وتقديم املعلومات واملستنداتاشتر هذه الشروط واألحكام وتعبئة نموذج طلب اال 

 ب.عميلك" ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرها

يجب على املستثمرين الجدد االلتزام بهذه الشروط واألحكام، بما في ذلك متطلبات "اعرف عميلك" ومكافحة غسل األموال 

 لكية الوحدات سارية إال بعد قيدها في سجل مالكي الوحدات.لدى مدير الصندوق؛ ولن تصبح معامالت نقل م

 

مكافحة غسل األموال و "اعرف عميلك" أو أي تعليمات تصدر عن أي جهة رقابية  تقارير يجوز ملدير الصندوق، بناء على 

حكومية، رفض طلبات نقل امللكية. وملدير الصندوق الحق في تبادل املعلومات املتعلقة باملستثمرين مع أمين الحفظ بغرض 

يرى  ملكيةالصندوق رفض أي طلب نقل تلبية متطلبات التدقيق الداخلي ومتطلبات مكافحة غسل األموال واإلرهاب. وملدير 

 أنه قد يخالف نظام السوق املالية.

 

 استثمار مدير الصندوق في الصندوق  .ز 

 يحق ملدير الصندوق االستثمار في الصندوق.

 

 آخر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد في أي يوم تعامل .ح 

  12آخر موعد الستالم الطلبات هو قبل الساعة يكون 
ً
الذي يوم التعامل ( من اململكة العربية السعودية)بتوقيت ظهرا

 يعتمد تحديد تاريخ االشتراك وتاريخ االسترداد على تاريخ تقديم الطلبات املستوفاة.و . يسبق يوم التقويم

 

 إجراءات تقديم التعليمات لالشتراك في الوحدات أو استردادها .ط 

 عملية االشرراك

استيفاء وتقديم املستندات التالية إلى من خالل ذلك ب يقومإذا رغب أي مستثمر في شراء وحدات في الصندوق، فيجب أن 

 مدير الصندوق:
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 ومعتمدة، مستوفاة حساب استثماراتفاقية  -
ً
  /موقعة )ما لم يكن املستثمر عميال

ً
 لدى مدير الصندوق(؛ قائما

 /موقعة )ما لم يكن املستثمر ومعتمدةالشروط واألحكام، مستوفاة  -
ً
  عميال

ً
 لدى مدير الصندوق(؛ قائما

 /موقع.ومعتمدنموذج طلب االشتراك، مستوفى  -

 

يلتزم املستثمرون الراغبون في شراء وحدات في الصندوق بتقديم املستندات املذكورة أعاله إلى مدير الصندوق عن طريق 

 عبر الوسائط اإللكترونية املعتمدة.البريد أو البريد السريع أو باليد، أو إرسالها 

 

 إذا تلقى مدير الصندوق املستندات املطلوبة سالفة الذكر، باإلضافة إلى مبالغ االشتراك في 
ً
ُيعتبر طلب االشتراك مستوفيا

 على امتالك الوحدات من مدير 
ً
 أرقام الحسابات املحددة للصندوق. على أن يتسلم مالك الوحدات، بعد االشتراك، تأكيدا

 الصندوق، ويتضمن هذا التأكيد تفاصيل االشتراك.

 

حال استالم الطلب في يوم أو قبل آخر موعد ويعتمد كل تاريخ اشتراك على تاريخ استالم طلب االشتراك املكتمل. ففي 

خر موعد، في حال استالم الطلب بعد آخالله. أما  الطلب في نفس يوم العمل املقدمكون تاريخ االشتراك الستالم الطلبات، ي

 فيكون تاريخ االشتراك في يوم العمل التالي.

مكافحة غسل األموال و "اعرف عميلك" أو أي تعليمات تصدر عن أي جهة رقابية  تقارير يجوز ملدير الصندوق، بناء على و 

حكومية، رفض طلبات االشتراك. وملدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك يرى أنه قد يخالف نظام السوق املالية. وفي هذه 

دل املعلومات املتعلقة باملستثمرين وملدير الصندوق الحق في تبا .خصوماتأي رسوم أو  خصم، ُيرد مبلغ االشتراك دون الحال

 مع أمين الحفظ بغرض تلبية متطلبات التدقيق الداخلي ومتطلبات مكافحة غسل األموال واإلرهاب. 

 

 عملية االسررداد

 إلى مدير 
ً
يمكن ملالكي الوحدات طلب استرداد كل أو بعض وحداتهم بعد استيفاء وتوقيع نموذج االسترداد وتقديمه مستوفيا

 الصندوق عن طريق البريد أو البريد السريع أو باليد، أو إرساله عبر الوسائط اإللكترونية املعتمدة.

 

.  تاريخويعتمد كل يوم استرداد على 
ً
طلب االسترداد املستوفى قبل حلول  استالمفي حال وتلقي طلب االسترداد مستوفيا

طلب  استالمالطلب. وفي حال  استالمفسه يوم العمل الذي تم فيه املوعد النهائي لتلقي الطلبات، يكون يوم االسترداد هو ن
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. وفي أي ليوم استالم الطلب االسترداد املستوفى بعد املوعد النهائي لتلقي الطلبات، يكون يوم االسترداد هو يوم العمل التالي

 .ادستردمن الحالتين، يحصل مالكو الوحدات على تأكيد من مدير الصندوق، يتضمن تفاصيل اال 

 

بناء على التعليمات الكتابية املوجهة إلى مالك الوحدات، يحق للصندوق استرداد كامل الوحدات اململوكة ملالك الوحدات، 

بشكل إجباري، بسعر االسترداد الساري )الذي سيمثل صافي قيمة أصول الصندوق( إذا رأى مدير الصندوق أن ذلك في 

 استرداد الوحدات في الصندوق بشكل إجباري في األحوال التالية: مصلحة الصندوق. ويحق ملدير الصندوق كذلك

 

مدير الصندوق أن استمرار ملكية املستثمر للوحدات يضر بمصلحة الصندوق من الناحية املالية أو  رأىإذا  -

 الضريبية أو القانونية أو التنظيمية، أو يتعارض مع هذه الشروط واألحكام واتفاقية االشتراك؛ أو

 أن أي من اإلقرارات املقدمة من مالك الوحدات في اتفاقية االشتراك غير صحيحة أو لم تعد سارية. إذا تبين -

 

 الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب أن يشترك فيها مالك الوحدات أو ينقل ملكيتها أو يستردها .ي 

 الحد األدنى ملبلغ االشرراك

 "(.الحد األدنى ملبلغ االشرراك)" ريال سعودي 5،000هو في جميع األوقات الصندوق في  الحد األدنى ملبلغ االشتراكيكون 

 ريال سعودي. 2،500في ذلك من خالل نقل ملكية وحدات(  )بما يكون الحد األدنى ملبالغ االشتراك الالحقة

 الحد األدنى ملبلغ االسررداد

 .لكل مستثمر ريال سعودي 2,500الحد األدنى لالسترداد  

 أحقية مدير الصندوق في تأجيل أو تعليق طلبات االشتراك أو االسترداد .ك 

يجوز ملدير الصندوق، بناء على تقديره املطلق، تأجيل أي طلب استرداد في حال تعليق التعامل في السوق األولية التي يتم 

يما يتعلق بأصول الصندوق، وإذا رأى بشكل عام أو ففيها تداول األوراق املالية أو األصول األخرى اململوكة للصندوق، إما 

من شأن أي  أصول الصندوق. إذا كانصافي  قيمةيؤثر بشكل جوهري على  الصندوق، ألسباب معقولة، أن هذا التعليق مدير 

استرداد أن يخفض استثمار املستثمر في الصندوق إلى أقل من الحد األدنى ملبلغ االشتراك، يتم استرداد كامل استثمار 

دفع عائدات االسترداد بعملة الصندوق املستثمر
ُ
إذا و في حساب مالك الوحدات في أي يوم تقويم.  من خالل اإليداع. وت

٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التقويم السابق، يجوز ملدير الصندوق، بناء 10تجاوزت قيمة طلبات االسترداد 

٪ من صافي 10اسبي بحيث ال تتجاوز القيمة اإلجمالية للطلبات على تقديره املطلق، تأجيل أي طلب استرداد على أساس تن

 قيمة أصول الصندوق. 
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٪. على أال يتأخر تقويم األصول عن يومي 10تتم معالجة طلبات االسترداد املؤجلة في يوم التقويم التالي وتخضع دائما لحد 

 عمل من املوعد النهائي لتقديم طلبات االسترداد.

 لذي ينوي مدير الصندوق جمعهالحد االدنى للمبلع ا .ل 

 ال يوجد

ريال( أو ما يعادله كحد أدنى  10.000.000ماليين ريال سعودي ) 10اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  .م 

 لصافي قيمة أصول الصندوق 

 

يقوم مدير الصندوق ، ريال( 10.000.000ماليين ريال سعودي ) 10 في حال انخفضت قيمة صافي قيمة أصول الصندوق عن

االستثمارية للصندوق بما يتوافق مع حدود استثمارات الصندوق و الشروط واألحكام.  ةبما يلزم من تغيرات في توازن املحفظ

، فيحق ملدير الصندوق الحصول على اشتراكات إضافية في الصندوق والحصول على تمويل يتيح للصندوق القيام 
ً
إضافة

  باستثمارات إضافية.  

  

 سياسة التوزيع .11

 سياسة توزيع الدخل واألرباح . أ

تستحق التوزيعات ان وجدت مرتان في السنة لحاملي الوحدات املسجلين في الصندوق قبل اقفال آخر يوم تعامل من شهري أبريل 

أحقية  و أكتوبر، وسيقوم مدير الصندوق بدفع التوزيعات النقدية من قبل الصندوق في يوم العمل الرابع الذي يلي تاريخ

 " على مالكي الوحدات. Capital Gainالتوزيعات النقدية من قبل الصندوق. لن يتم توزيع أية أرباح رأسمالية "

تم تحصيلها من االستثمارات املدارة في الصندوق، وسوف يقوم  يلن يحتفظ مدير الصندوق بأى دخل من التوزيعات النقدية الت

 دية بالكامل الى مالكي الوحدات حسب نسبة مساهمتهم في الصندوق.مدير الصندوق بدفع هذه التوزيعات النق

 تاريخ دفع التوزيعات النقدية من على مالك الوحدات في من قبل الصندوق  بدفع أية توزيعات نقديةمدير الصندوق قد ال يقوم 

 ..قبل الصندوق بسبب عدم اقرار توزيعات نقدية من قبل الشركات املستثمر فيها

 قريبي لإلستحقاق والتوزيعالتاريخ الت . ب

قبل اقفال آخر يوم تعامل من شهري أبريل و أكتوبر، وسيقوم مدير الصندوق بدفع التوزيعات النقدية من قبل 

  العمل الرابع الذي يلي تاريخ أحقية التوزيعات النقدية من قبل الصندوق  الصندوق في يوم

 كيفية توزيع األرباح . ج

 ير الصندوق بأى دخل منمد يحتفظ لن. الوحدات مالكي على" Capital Gain" رأسمالية أرباح أية توزيع يتم لن
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ع هذه بدف الصندوق  مدير يقوم وسوف الصندوق، في املدارة االستثمارات من تحصيلها تم التي النقدية التوزيعات

 .الصندوق  في مساهمتهم نسبة حسب الوحدات مالكي الى التوزيعات النقدية بالكامل

  

 التقارير ملالكي الوحدات رفع .11

a. املعلومات ذات الصلة املتعلقة بالتقارير املحاسبية واملالية 

، والتقارير املختصرةللصندوق، وتقاريره السنوية  املدققةيلتزم مدير الصندوق بإعداد تقارير سنوية تتضمن القوائم املالية 

 لالشتراطات الواردة في الئحة صناديق االستثمار األولية
ً
 .وفقا

 

تاح التقارير السنوية الطالع مال
ُ
املدة التي يشملها  نهايةمن تاريخ  عمل يوم 70كي الوحدات في موعد أقصاه ويجب أن ت

التقرير، وذلك بنشرها على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وعلى املوقع اإللكتروني لسوق األوراق املالية السعودية 

 )"تداول"(. 

 

املدة التي يشملها التقرير، وذلك  نهايةمن تاريخ  م عمل( يو 35وإتاحتها الطالع الجمهور خالل ) األوليةويجب إعداد التقارير 

 بنشرها على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وعلى املوقع اإللكتروني لتداول.

 

املعامالت في وحدات يوفر مدير الصندوق لكل مالك وحدات تفاصيل صافي قيمة أصول الوحدات اململوكة له، وسجل 

 من تاريخ كل معاملة في وحدات الصندوق. وم عمل( ي15الصندوق وذلك خالل )

 

 يلخص معامالت مالكي الوحدات في وحدات الصندوق خالل السنة املالية إلى مالكي 
ً
 سنويا

ً
ويرسل مدير الصندوق بيانا

من  عمل ( يوم30ا البيان(، وذلك في غضون ثالثين )الوحدات )وكذلك مالكي الوحدات السابقين خالل السنة التي ُيعد فيه

 
ً
 ملا  انتهاء السنة املالية. ويتضمن هذا البيان عرضا

ً
لرسوم الخدمات والنفقات والرسوم املفروضة على مالك الوحدات، وفقا

ا في الئحة هو محدد في هذه الشروط واألحكام، باإلضافة إلى تفاصيل كافة املخالفات لحدود االستثمار املنصوص عليه

 صناديق االستثمار وهذه الشروط واألحكام.

 

على و الصندوق، عند نهاية كل ربع سنة، باإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بالصندوق على موقعه اإللكتروني ويتولى مدير 

 تتضمن هذه املعلومات، كحد أدنى، ما يلي: لتداول. على أن اإللكترونياملوقع 

 

قائمة املصدرين الذين تمثل أوراقهم املالية أكبر عشرة استثمارات للصندوق ونسبها كما في اليوم األول من ربع  .1
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 السنة.

ط صافي قيمة أصول الصندوق خالل إلى متوس ربع السنة ذات العالقةنسبة إجمالي الرسوم والنفقات املتعلقة ب .2

 . السنة ربع

 ، إن وجدت؛ربع السنةخالل مدة مبلغ ونسبة األرباح املوزعة  .3

 .ربع السنةصول كما في نهاية األ قيمة استثمارات مدير الصندوق ونسبة صافي قيمة  .4

 قيمة ونسبة نفقات التعامل خالل الربع املعني إلى متوسط صافي قيمة األصول.  .5

 قياس املخاطر.معايير ومؤشر  .6

 معايير ومؤشر أداء الصندوق.  .7

 نسبة املديونية إلى صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع املعني.  .8

 

  سجل مالكي الوحدات .12

 املالكينالسجل حجية بالنسبة لألشخاص  ان لهذملالكي الوحدات في اململكة؛ ويكو  باالحتفاظ بسجليلتزم مدير الصندوق 

 للوحدات في الصندوق.

 

 اجتماع مالكي الوحدات .13

 مالكي الوحداتالدعوة إلى اجتماع  .أ 

  .يجوز ملدير الصندوق، بناًء على تقديره، الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات

 

 طريقة وإجراءات الدعوة الجتماع مالكي الوحدات .ب 

 

( أيام من استالم طلب خطي من أمين 10يتعين على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات في غضون ) .1

 الحفظ.

( أيام من استالم طلب خطي من مالكي 10يتعين على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات في غضون ) .2

 % من قيمة وحدات الصندوق. 25الوحدات الذي يملكون على األقل 

يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على املوقع اإللكتروني الخاص به وعلى  .3

قع اإللكتروني الخاص بتداول، ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء املو 
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 من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعين أن يحدد اإلعالن 21( وال تزيد عن )2( أيام )10( مهلة ال تقل عن )1)
ً
( يوما

قتر ح. كما يتعين على مدير الصندوق، في نفس وقت  واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال
ُ
امل

 إرسال اإلخطار إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقديم نسخة من هذا اإلخطار إلى هيئة السوق املالية.

% على 25يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعين  .4

 قل من قيمة وحدات الصندوق أو نسبة أكبر على النحو املحدد في هذه الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات.األ

في حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في هذا البند، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن على  .5

خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات  موقعه اإللكتروني وعلى املوقع اإللكتروني الخاص بتداول ومن

أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاني )باستثناء يوم إرسال اإلخطار ويوم  5وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

االجتماع(. وخالل االجتماع الثاني، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات الذين يمتلكون أي عدد من الوحدات، 

.الحاضرين ب
ً
 قانونيا

ً
 صفة شخصية أو من خالل ممثلين، نصابا

 يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات. .6

 

 طريقة التصويت وحقوق التصويت .ج 

وحدة يملكها مالك الوحدات في وقت  عن كللكل مالك وحدات الحق في التصويت مرة واحدة في اجتماع مالكي الوحدات 

 االجتماع.

 للشروط التي يجوز 
ً
عقد اجتماعات مالكي الوحدات ومداوالتها والتصويت على القرارات باستخدام الطرق التقنية الحديثة وفقا

 تحددها هيئة السوق املالية.

 

 حقوق مالكي الوحدات .14

رحت عليهم في اجتماع مالكي الوحدات لالوحدات  تمنحال 
ُ
حامليها أي حقوق تصويت فيما يتعلق بالصندوق خالف املسائل التي ط

 ( من الشروط واألحكام.17على النحو املحدد في البند )

 

 مسؤولية مالكي الوحدات .15

مبلغ استثماراتهم في  علىوتقتصر مسؤوليتهم فقط ديون أو التزامات الصندوق،  مسؤولية عن مالكو الوحدات أي يتحملال 

 الصندوق.
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 خصائص الوحدات .16

 ملذكرة املعلومات والشروط واألحكام
ً
 ملدير الصندوق إصدار عدد غير محدود من الوحدات في الصندوق، من فئة واحدة، وفقا

وهي غير قابلة  . وتمثل كل وحدة مصلحة مشتركة متساوية في الصندوق. وال يجوز استرداد الوحدات إال من مدير الصندوق؛هذه

 للتحويل من فئة إلى أخرى. 

ال يجوز ملدير الصندوق إصدار شهادات ملكية للوحدات في الصندوق، ولكن يحتفظ مدير الصندوق بسجل لجميع مالكي 

 يحتوي على الت
ً
 وفي حالفاصيل الكاملة للمعاملة. الوحدات. وبعد كل معاملة يقوم بها املستثمر، يتلقى هذا املستثمر تأكيدا خطيا

ن صافي قيمة أصول الصندوق املتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات، م حصة مالكي الوحداتتصفية الصندوق، يكون لجميع 

 بمعنى أن حقوق مالكي الوحدات في صافي أصول الصندوق تكون متساوية. نسبة مساهمتهم في الصندوق،حسب 

 

 

 على شروط وأحكام الصندوق  إجراء تغييرات .17

 األساسيةيئة وقبول مالكي الوحدات للتغييرات موافقة اله .أ 

مقترحة على هذه الشروط واألحكام  أساسيةيحصل مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات على أي تغيير أو تغييرات 

 بموجب قرار عادي للصندوق.

 

وبعد موافقة مالكي الوحدات بموجب قرار عادي للصندوق، يحصل مدير الصندوق على موافقة الهيئة على التغيير أو 

 املقترحة. األساسيةالتغييرات 

 

 ":األساس يالتغيير ألغراض هذه الشروط واألحكام، ُيقصد بـ"

 

 على أغراض الصندوق أو طبيعته؛  .1
ً
 كبيرا

ً
 أي تغيير يؤثر تأثيرا

 قد يكون له تأثير سلبي جوهري على مالكي الوحدات أو حقوقهم؛ أي تغيير  .2

  ؛يكون له تأثير في وضع املخاطر للصندوق أي تغيير  .3

 االنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصبه كمدير للصندوق؛ أو .4

 أي حاالت أخرى تحددها الهيئة من وقت آلخر وُيبلغ بها مدير الصندوق.  .5
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على موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني  األساسيةوحدات ويفصح عن التغيير أو التغييرات يخطر مدير الصندوق مالكي ال

 ( أيام قبل تاريخ سريان التغيير.10لتداول خالل عشرة )

 

درج في التقرير تفاصيل كافة التغييرات 
ُ
 األساس يبعد تاريخ سريان التغيير  األساسيةت

ً
 ، وفق ما يعده مدير الصندوق عمال

 ( من هذه الشروط واألحكام.11البند ) بأحكام

 

يحق ملالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان  ( من هذه الشروط واألحكام،2)ب()7من أحكام الفقرة على الرغم 

 ، دون تحّمل أي رسوم استرداد.االساسيةالتغييرات 

 

 املهمةإخطار الهيئة وموافقة مالكي الوحدات على التغييرات  .ب 

مقترح على الصندوق. على أال تقل مهلة إخطار  مهميلتزم مدير الصندوق بإخطار الهيئة ومالكي الوحدات كتابة بكل تغيير 

 قبل التاريخ الذي يرغب مدير الصندوق في إحداث هذا التغيير فيه. 21عن  مهمالهيئة ومالكي الوحدات بأي تغيير 
ً
 يوما

 

 في هذه الشروط واألحكام، ولكن: بأساس ي" كل تغيير ليس املهمالتغيير "ألغراض هذه الشروط واألحكام، ُيقصد بـ

 

 ؛.يؤدي في املعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق  .1

 أي أو الصندوق  إدارة مجلس أعضاء عضو من أي أو الصندوق  مدير إلى الصندوق  أصول  من املدفوعات زيادة إلى يؤدي .2

 .منهما ألي تابع

د من أصول الصندوق  .3  من املدفوعات تسدَّ
ً
 جديدا

ً
 .يقدم نوعا

د من أصول الصندوق  تيال ى يزيد بشكل جوهري أنواع املدفوعات األخر  .4  .تسدَّ

 بها مدير الصندوق. غأي حاالت أخر تقررها الهيئة من حين آلخر وتبل .5

  

ق وعلى املوقع أيام من تاريخ سريانها على املوقع اإللكتروني ملدير الصندو  10قبل  املهمةالتغييرات  تفاصيل ُيفصح عن

 وأي وسائل أخرى ترخص بها الهيئة. سوق املاليةاإللكتروني لل

 



 

32 

 

درج في التقرير تفاصيل كافة التغييرات 
ُ
  املهمةت

ً
 ( من هذه الشروط واألحكام.11بأحكام البند ) بعد تاريخ سريانها عمال

 

( من هذه الشروط واألحكام، يحق ملالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان 2)ب()7الرغم من أحكام الفقرة على 

 .، دون تحّمل أي رسوم استرداداملهمةالتغييرات 

 

  ار شعاإل  واجبةتغييرات بأي الهيئة ومالكي الوحدات  شعار إ .ج 

سريان أيام من  (8)إلى الصندوق في غصون  شعار واجبة اإل الهيئة كتابة بكل التغييرات  إشعاريجب على مدير الصندوق 

 .مهموال  بأساس ي" كل تغيير ليس شعارواجب اإل التغيير . ألغراض هذه الشروط واألحكام، ُيقصد بـ"التغيير

 

على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني لتداول خالل  شعار واجبة اإل ويجب اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات 

 .حدوث سريان التعديليوًما من تاريخ  21

 

درج في التقرير تفاصيل كافة التغييرات 
ُ
  شعار واجبة اإل ت

ً
 ( من هذه الشروط واألحكام.11بأحكام البند ) بعد تاريخ سريانها عمال

 

 إنهاء الصندوق  .18

 وذلكفي حال انهاء 
ً
  21قبل  الصندوق، يجب على مدير الصندوق إشعار هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات كتابيا

ً
من  يوما

 التاريخ املزمع إنهاء الصندوق فيه دون االخالل بشروط و أحكام الصندوق.

ويتولى مدير املعلومات ،ن االخالل بشروط و أحكام الصندوق ومذكرة دو انتهائه  فور يبدأ مدير الصندوق تصفية الصندوق 

 على املوقع اإللكتروني لتداول.و الصندوق اإلفصاح عن إنهاء الصندوق واإلطار الزمني لتصفيته على موقعه اإللكتروني 

 

 مدير الصندوق  .19

 مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته .أ 

 لالئحة صناديق االستثمار، وال  .1
ً
ئحة األشخاص املرخص لهم، يتصرف مدير الصندوق لصالح مالكي الوحدات وفقا

 والشروط واألحكام، ومذكرة املعلومات.
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يلتزم مدير الصندوق باالمتثال باملبادئ والواجبات املنصوص عليها بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم، بما في ذلك  .2

ى حد، تجاه مالكي الوحدات والذي يتضمن واجب العمل بما يخدم مصالح مالكي الوحدات إلى أقص  العمل بأمانة

 .املعقولةهارة املعناية و الوواجب بذل 

 تتضمن مسؤوليات مدير الصندوق تجاه الصندوق ما يلي: .3

 إدارة الصندوق؛ -

 عمليات الصندوق، بما فيها الخدمات اإلدارية املقدمة إلى الصندوق؛  -

 طرح الوحدات؛ -

ضمان دقة هذه الشروط واألحكام، ومذكرة املعلومات، والتأكد من اكتمال هذه الشروط واألحكام ووضوحها  -

 .تضليلودقتها وخلوها من أي 

 

 حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن .ب 

 لالئحة صناديق 
ً
االستثمار أن يحد أو ال يجوز في أي تفويض ملسؤوليات وواجبات مدير الصندوق إلى أي شخص آخر وفقا

يقلل من مسؤوليات مدير الصندوق أو يعفيه منها بأي حال من األحوال بموجب الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص 

 املرخص لهم.

 

 األحكام املنظمة لعزل/استبدال مدير الصندوق  .ج 

 لتعيين بديل 
ً
له، أو اتخاذ أي إجراءات أخرى تراها مناسبة للهيئة الحق في عزل مدير الصندوق واتخاذ كل إجراء تراه مناسبا

 في األحوال التالية:

 إذا توقف مدير الصندوق عن ممارسة أي من أعمال اإلدارة دون إخطار الهيئة بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم؛ .1

ئحة األشخاص إذا ألغت الهيئة الترخيص أو التراخيص الصادرة ملدير الصندوق ملزاولة أي من أعمال اإلدارة بموجب ال  .2

 املرخص لهم؛

 بناء على طلب يقدمه مدير الصندوق إلى الهيئة إللغاء ترخيصه ملزاولة أعمال اإلدارة؛ .3

نظام السوق املالية والئحته لالهيئة أن مدير الصندوق أهمل، ألسباب تعتبرها الهيئة جوهرية، في االمتثال  رأتإذا  .4

 التنفيذية؛
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القائم على إدارة أصول الصندوق، أو فقدانه األهلية أو استقالته، ولم يكن لدى في حال وفاة مدير محفظة االستثمار  .5

 على إدارة أصول الصندوق أو أصول الصناديق التي يتولى مدير محفظة 
ً
مدير الصندوق أي شخص آخر مسجل قادرا

 االستثمار إدارتها؛

 وهرية كافية.الهيئة ألسباب معقولة أن له أهمية ج هفي حال حدوث أي حادث آخر تعتبر  .6

 

 إلى الهيئة في غضون يومين من وقوع أي حدث 
ً
( من الفقرة )ج( من هذا 5في الجزء ) مشار إليهيرسل مدير الصندوق إشعارا

 البند.

 

  في حال ممارسة الهيئة لسلطتها
ً
للفقرة )ج( من هذا البند، يجب على مدير الصندوق أن يتعاون بشكل كامل من أجل  وفقا

 من تاريخ تعيين 45املساعدة على تسهيل نقل املسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل خالل الفترة املبدئية التي تبلغ )
ً
( يوما

  مدير يلتزم و مدير الصندوق البديل. 
ً
العقود املتعلقة بالصندوق  جميع، بتجديد الهيئة لتقدير الصندوق، عند الضرورة وطبقا

 الصندوق البديل. مدير ، بحيث يتولى إدارتها فيهاطرفا  يكون والتي 

 

 أمين الحفظ .21

يجوز ألمين الحفظ و/أو مدير الصندوق و  "( لالحتفاظ بملكية أصول الصندوق.أمين الحفظ)" الرياض املالية شركةتم تعيين 

 أو أمناء حفظ آخرين لالحتفاظ بأصول الصندوق الواقعة خارج اململكة. فرعيينتعيين أمناء حفظ 

 

 مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته .أ 

 
ً
عن حفظ وحماية أصول الصندوق املوجودة في اململكة نيابة عن مالكي الوحدات، واتخاذ جميع  يكون أمين الحفظ مسؤوال

 اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بحفظ أصول الصندوق.

 

 فرعيحق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ  .ب 

يجوز ألمين الحفظ أن يفوض واجباته ومسؤولياته تجاه الصندوق إلى واحد أو أكثر من األطراف الثالثة أو التابعين ليقوم 

على الرغم من التفويض املنصوص عليه في الئحة صناديق االستثمار أو الئحة و للصندوق.  الفرعيبمهام أمين الحفظ 

 
ً
مسؤولية كاملة عن االمتثال ألحكام الئحة صناديق االستثمار. ويكون  األشخاص املرخص لهم، يظل أمين الحفظ مسؤوال

أمين الحفظ مسؤوال أمام مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن أي خسائر قد تلحق بالصندوق بسبب إهمال أمين الحفظ 
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رف املتعمد، ويتحمل أمين الحفظ، من موارده الخاصة، أتعاب أمين أو ارتكابه ألي فعل من أفعال االحتيال أو سوء التص

 . الفرعيالحفظ 

 األحكام املنظمة لعزل/استبدال أمين الحفظ .ج 

 في األحوال التالية:
ً
 للهيئة الحق في عزل أمين الحفظ واتخاذ كل إجراء تراه مناسبا

 الهيئة بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم؛إذا توقف أمين الحفظ عن ممارسة أي من أعمال الحفظ دون إخطار  .1

إذا ألغت الهيئة أو علقت الترخيص الصادر ألمين الحفظ ملزاولة أي من أعمال الحفظ بموجب الئحة األشخاص  .2

 املرخص لهم؛

 بناء على طلب يقدمه أمين الحفظ إلى الهيئة إللغاء ترخيصه ملزاولة أعمال الحفظ؛ .3

نظام السوق املالية والئحته لل، ألسباب تعتبرها الهيئة جوهرية، في االمتثال الهيئة أن أمين الحفظ أهم رأتإذا  .4

 التنفيذية؛

 الهيئة ألسباب معقولة أن له أهمية كافية. هفي حال حدوث أي حادث آخر تعتبر  .5

 

 حال ممارسة  في
ً
  تعيين أمين حفظ بديل للفقرة )ج( من هذا البند، يجب على مدير الصندوق  الهيئة لسلطتها وفقا

ً
للصندوق وفقا

تسهيل  فيمن مهامه أن يتعاونا بشكل كامل من أجل املساعدة  املعفىلتعليمات الهيئة، ويجب على مدير الصندوق وأمين الحفظ 

 من تاريخ تعيين مدير الصندوق البديل. 60نقل املسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل خالل الفترة األولية التي تبلغ )
ً
لتزم وي( يوما

  يكون أمين الحفظ، إذا رأت الهيئة ضرورة لذلك وحسب االقتضاء، بنقل جميع العقود املتعلقة بالصندوق والتي 
ً
، بحيث فيها طرفا

 تتضمن أمين الحفظ البديل.

 

باإلضافة إلى العزل أو االستبدال من طرف الهيئة، يخضع أمين الحفظ املعين من قبل مدير الصندوق للعزل بموجب إشعار خطي 

مدير الصندوق ألسباب معقولة بأن العزل لصالح مالكي الوحدات. وفي هذه الحالة، يلتزم مدير  يرى من مدير الصندوق عندما 

 خطار الهيئة ومالكي الوحالصندوق بإ
ً
على الفور، ويتعين عليه اإلفصاح عن هذا العزل على الفور على موقعه  دات خطيا

 اإللكتروني وعلى املوقع اإللكتروني لتداول.

 

تعيين أمين الحفظ  من هذا البند، أن ينهي )ج(أمين الحفظ إلخطار صادر بموجب الفقرة يجب على مدير الصندوق، عند استالم 

 من تاريخ اإل 30خالل )
ً
من واجباته أن يتعاون مع أمين  ىآخر. ويجب على أمين الحفظ املعف خطار وأن يعين أمين حفظ( يوما
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الحفظ لتسهيل االنتقال السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل، وعليه نقل جميع العقود املتعلقة بالصندوق والتي يكون 

 فيها، حسب الحاجة وعند االقتضاء، إلى أمين الحفظ البدي
ً
 ل.طرفا

 

في حال عزل أو استبدال أمين الحفظ من طرف مدير الصندوق، يجب على مدير الصندوق اإلفصاح عن هذه الظروف على الفور 

 املوقع اإللكتروني لتداول.و على موقعه اإللكتروني 

 

 املحاسب القانوني .21

 اسم املحاسب القانوني للصندوق  .أ 

 للصندوق  كي بي ام جي الفوزان وشركاه عّين مدير الصندوق شركة 
ً
 قانونيا

ً
 "(املحاسب القانوني)" محاسبا

 

 مهام املحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته .ب 

 يختص املحاسب القانوني بما يلي:

حسابات الصندوق بهدف إبداء الرأي حول القوائم املالية ملالكي الوحدات، وما إذا كانت القوائم املالية لإجراء تدقيق  .1

 
ُ
 ظهر بصورة عادلة، من ت

ً
للمعايير  جميع الجوانب الجوهرية، املركز املالي، ونتائج العمليات، ومعلومات التدفق النقدي وفقا

 في اململكة؛
ً
 املحاسبية املقبولة عموما

تقييم مدى مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحاسبية التي أجراها الصندوق، باإلضافة إلى  .2

 للقوائم املالية؛تقييم العرض العام 

دراسة الضوابط الداخلية ذات الصلة بإعداد القوائم املالية للصندوق من أجل وضع إجراءات مالئمة في ظل الظروف،  .3

 وليس بغرض إبداء رأي بشأن فعالية الضوابط الداخلية للصندوق؛

للمحاسبين القانونيين ملراجعة  مراجعة القوائم املالية املرحلية املختصرة للصندوق وفقا ملعايير الهيئة السعودية .4

 املعلومات املالية املرحلية.

 

 استبدال املحاسب القانوني .ج 

. ويرفض مجلس إدارة الصندوق تعيين هأو استبدال يجب أن يوافق مجلس إدارة الصندوق على تعيين أي محاسب قانوني

 نه بالفعل في األحوال التالية:املحاسب القانوني، أو يطلب من مدير الصندوق استبدال محاسب قانوني تم تعيي
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 في حال وجود أي ادعاءات قائمة وجوهرية بسوء السلوك املنهي املرتكب من جانب املحاسب القانوني في أدائه ملهامه؛ .1

2.  
ً
 ؛إذا لم يعد املحاسب القانوني مستقال

 ألداء مهام املراجعة؛إذا قرر مجلس إدارة الصندوق بأن املحاسب القانوني ليس لديه املؤهالت والخبرة الكافية  .3

 إذا طلبت الهيئة، وفق تقديرها املطلق، من مدير الصندوق استبدال املحاسب القانوني.  .4

 

 يحدد مدير الصندوق أتعاب املراجعة املستحقة للمحاسب القانوني بموافقة مجلس إدارة الصندوق.

 

 أصول الصندوق  .22

 الصندوق. لصالحيحتفظ أمين الحفظ بأصول الصندوق  .أ 

أصول الصندوق مستقلة عن أصول أمين الحفظ وأصول العمالء اآلخرين. وتعتبر أصول الصندوق مملوكة ملكية مشتركة من  .ب 

أو املوزع أو مستشار االستثمار أي حق  الفرعيأو أمين الحفظ أو أمين الحفظ  ال يكون ملدير الصندوق و جانب مالكي الوحدات. 

، إال في الحاالت التي يكون فيها مدير الصندوق أو أمين جماعي لصالح الصندوق  مملوكة بشكل أو مطالبة في أصول الصندوق 

 
ً
بموجب الئحة صناديق االستثمار واملفصح عنها في هذه الشروط  بها املسموحللوحدات، وبالنسبة للمطالبات  الحفظ مالكا

 واألحكام. 

 

 إقرار من مالك الوحدات .23

شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسية الخاصة يقر كل من مالكي الوحدات باالطالع على 

 بالصندوق، وكذلك يقر بموافقته على خصائص الوحدات التي اشترك فيها.
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 اشرراكنموذج  - 1امللحق 

 نسخة على الحصول وتم عليها والموافقة بها جاء ما وفهم بالصندوق الخاصة والمالحق واألحكام الشروط بقراءة قمنا/ قمت لقد

 . عليها والتوقيع منها

      
 / الوكيلالمشتركتوقيع 

      
 تاريخ التوقيع

      
  للمشتركرقم الحساب االستثماري 

 

 

      
 للمشتركاالسم الكامل 

      
 المشتركجنسية 

    
  

 رقم بطاقة الهوية/اإلقامة/السجل التجاري/ الجواز

 
تاريخ ____ 

 اإلصدار

  ____ 
 تاريخ االنتهاء

   :المشتركعنوان 

     :المدينة     ص.ب:

     :البلد     الرمز البريدي

     :هاتف المكتب     :رقم الجوال

بريد 

 :إلكتروني
      

 

      
 شخص المفوضاالسم الكامل لل

      
 شخص المفوضجنسية ال

    
  

 الجوازرقم بطاقة الهوية/اإلقامة/السجل التجاري/ 

 
تاريخ ____ 

 اإلصدار

  ____ 
 تاريخ االنتهاء

   :شخص المفوضعنوان ال

     :المدينة     ص.ب:

     :البلد     الرمز البريدي

     :هاتف المكتب     :رقم الجوال

بريد 

 :إلكتروني
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 الستعمال شركة االستثمـار لألوراق المالية والوساطة فقط:

     التوقيع     االسم

     التاريخ  

      

  للمشتركرقم الحساب االستثماري 
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 اسررداد نموذج- 2امللحق 
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 تأكيد املستثمر - 3امللحق 

 قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام وفهم ما جاء بها واملوافقة عليها وتم الحصول على نسخة منها وجرى مني/منا التوقيع عليها.

 

 ________________________________________________________ اسم العميل/املستثمر:

 

 التوقيع:_____________________________

 

 التاريخ: __________________________________

 

 نيابة عن الشركة: __________________________________________________________

 

 ________________________________________________________املفوض )املفوضين( بالتوقيع(: 

 

 ختم الشركة: 

 

 العنوان: _____________________________________________________________________

             ______________________________________________________________________ 

 

 _______________________________البريد اإللكتروني: _

 

 رقم الجوال: _________________________________

 

 رقم الهاتف: _________________________________ 

 

 رقم الفاكس: _________________________________

ــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 

 

 



 محتويات ملخص املعلومات الرئيسية

 

 املعلومات الرئيسية ( أ)

 

 عام مفتوح متوافق مع املعايير الشرعية للصندوق( )صندوق خليجية ذات الدخل صندوق صائب لألسهم ال: الصندوق  .1

 

  األهداف االستثمارية .2

 هو صندوق استثمار مفتوح  صائب لألسهم الخليجية ذات الدخلصندوق       

هذا  .الشرعية الدخل من خالل االستثمار في األسهم الخليجية ذات الدخل و املتوافقة مع معايير الهيئة توزيعيهدف إلى 

 مع العلم أنه ال توجد أية ضمانات بأن الصندوق سيتمكن من تحقـيـق أهدافه.

 سياسات االستثمار .3

 

 :"(املستهدفةاألوراق املالية يستهدف الصندوق االستثمار في األوراق املالية التالية )"

 

معايير الهيئة الشرعية للصندوق والتي تنتهج أو  املتوافقة مع خليجيأسهم الشركات املدرجة في أي سوق مالي  .أ 

 توزيعات نقدية تزيد عن معدل التوزيعات النقدية للمؤشر االسترشادي ستنتهج سياسة

 املقرر إدراجها  الخليجيةاألسهم املطروحة للجمهور في إطار الطرح األولي من قبل الشركات  .ب 

  .ج 

الصكوك املدرجة والغير مدرجة في أسواق األسهم الخليجية، أدوات النقد املتوافقة مع معايير الهيئة  .د 

املنتجات االستثمارية قصيرة االجل، وصناديق و  معامالت املرابحة قصيرة األجلالشرعية، معامالت املرابحة 

، وصناديق املؤشرات وافقة مع معايير الهيئة الشرعية للصندوق املت املرابحات، وصناديق املتاجرة بالسلع

 خليجية.ق املال الاسو أالتي تستثمر في يره واملدارة من قبل مدير الصندوق أو غ( ETFاملتبادلة )

 

 املخاطر املرتبطة باالستثمار .4

 

 تقلب سوق األسهممخاطر  -

 .مخاطر التغيرات السياسية -

 مخاطر األوضاع االقتصادية -

 الكوارث الطبيعيةمخاطر  -

 مخاطر العملة األجنبية -

 القيود الشرعية -
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 مخاطر السيولة -

 مخاطر الطرح األولي -

 مخاطر االستثمار في الصناديق األخرى  -

 مخاطر االستثمار في أدوات سوق املال غير املصّنفة -

 مخاطر عدم وجود االستثمارات املناسبة -

 مخاطر االعتماد على املوظفين الرئيسيين -

 انمخاطر االئتم -

 مخاطر انخفاض التصنيف االئتماني -

 مخاطر االستثمار في إصدارات حقوق األولوية -

 املصالح تضاربمخاطر  -

 مخاطر إدارة الصندوق  -

رات القانونية والتنظيمية -  مخاطر التغيُّ

 مخاطر التمويل -

 املخاطر التقنية -

 مخاطر تركز االستثمار -

 مخاطر األسواق الناشئة : -

 :النقدية التوزيعات مخاطر -

 مخاطر قطاع الشركات املتوسطة والصغيرة الحجم: -

 تأخر إدراج األسهم املكتتب بها في السوق: مخاطر  -

 مخاطر تضاؤل نسبة التخصيص:   -

 :مدرجة الغير الصكوك في االستثمار مخاطر -

 سعر الفائدة:  مخاطر  -

 :التداول  مخاطرتعليق -

 :االستدعاء ومخاطر الصكوك مخاطر -

 مخاطر ضريبة القيمة املضافة -

 



 

3 

 البيانات السابقة املرتبطة بأداء الصندوق  -أ 

 

 العائد الكلي لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات (1)

 

   عائد سنة واحدة سنوات 3عائد  سنوات 5عائد  سنوات 10عائد 

على أساس 

 سنوي

على أساس  

 سنوي

على أساس 

 سنوي
)%(   

)%( )%( )%(     

N/A N/A N/A -12.59% 

صندوق صائب 

الخليجية لألسهم 

 ذات الدخل

N/A N/A N/A -0.02% 
المؤشر 

 االرشادي

 

 إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر املاضية (2)

 

عائد المؤشر 

 االرشادي 

عائد 

 الصندوق 
 السنة

-27.82 -23.8 2015 

-3.16 0.15 2016 

-0.02% -12.59% 2017 

 

 

 أداء الصندوق باملقارنة مع املؤشر اإلسترشادي (3)

 

 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب ( ب)

 

 إدارية سنوية )" أتعاب اإلدارة 
ً
"( بما أتعاب اإلدارةيدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته ألصول الصندوق أتعابا

-1

0

1

2

2015 2016 2017-23.8 

0.15 

-12.59% 

-27.82 -3.16 

-0.02% 

SAIB GCC Income Equity Fund BM
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حسب أتعاب اإلدارة وتستحق في كل يوم تقويم بناء على آخر . و من صافي قيمة أصول الصندوق % 1.5يعادل  
ُ
ت

وال تشتمل جميع املبالغ  .شهركل تقويم لصافي قيمة األصول. ويلتزم مدير الصندوق بخصم أتعاب اإلدارة 

 املذكورة أعاله على ضريبة القيمة املضافة، على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها عند االقتضاء.

 

"( بما ةياإلدار  املصاريف)"مصاريف إدارية  يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته ألصول الصندوق  ريف اإلداريةاملصا

في كل يوم تقويم بناء  املصاريف اإلداريةوتستحق . وتحتسب من صافي قيمة أصول الصندوق % 0،1يعادل 

رسوم والمصاريف املحاسبين القانونيين، وتغطي املصاريف اإلدارية على آخر تقويم لصافي قيمة األصول. 

تكاليف و مصاريف مجلس إدارة الصندوق والتي تتضمن مكافآت أعضائه، و الرسوم القانونية، و  رقابية،ال

الرسوم املدفوعة لتداول إلعالن و التكاليف املرتبطة بالتقارير املرسلة للمشتركين، و طباعة التقارير املالية، 

وال تشتمل جميع املبالغ املذكورة أعاله على   عر الوحدة، وأي مصاريف أخرى متعلقة بعمليات الصندوق.س

 .ضريبة القيمة املضافة، على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها عند االقتضاء

 

ألف ريال سعودي  ثالثون و ريال سعودي( خمسة 35,000يدفع الصندوق للمحاسب القانوني مبلغ وقدره ) أتعاب املحاسب القانوني

 تمثل أتعاب فحص القوائم املالية النصف سنوية للصندوق ومراجعة القوائم املالية السنوية للصندوق.

 تحتسب وتتراكم بشكل يومي وتدفع بشكل سنوي 

 

أتعاب أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق 

ريال سعودي  16،000جتماع، بحد أقص ى للعضو املستقل عن كل اريال سعودي  4،000يدفع الصندوق 

 لألعضاء املستقلين مجتمعين وذلك لجميع الصناديق املدارة من قبل مدير الصندوق.
ً
 سنويا

 لألعضاء  4،000ريال سعودي للعضو غير املستقل عن كل اجتماع، وبحد أقص ى  2,000
ّ
ريال سعودي سنويا

 من قبل مدير الصندوق. غير املستقلين مجتمعين وذلك لجميع الصناديق املدارة

 .شهركل وتدفع  ألغراض احتساب سعر الوحدة في يوم التعامل،في كل يوم تقويم  تتراكمتحتسب و 

 

أتعاب الهيئة الشرعية 

 للصندوق 

 ريال سعود 50,000يدفع الصندوق 
ً
ريال سعودي ألعضاء الهيئة  100,000لكل عضو وبحد أقص ى  ي سنويا

في كل   تتراكمالصناديق الشرعية املدارة من قبل مدير الصندوق. تحتسب و الشرعية مجتمعين وذلك لجميع 

 .شهري وتدفع بشكل  يوم تقويم
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  20,000عن كل اجتماع، وبحد أقص ى  ريال سعودي 5,000كما يتقاض ى كل عضو 
ً
ريال سعودي سنويا

 يوم تقويمي. 30لألعضاء مجتمعين وتدفع بعد االجتماع بمدة ال تزيد عن 

 

، تحتسب وتتراكم بشكل  7,500يدفع الصندوق لهيئة السوق املالية رسوم رقابية بقيمة  الرقابية للصندوق الرسوم 
ً
ريال سعودي سنويا

 .شهري ألغراض احتساب سعر الوحدة في يوم التعامل، وتدفع بشكل  في كل يوم تقويم يومي

 

، تحتسب وتتراكم  5,000يدفع الصندوق للسوق املالية السعودية )تداول(  رسوم نشر
ً
في كل يوم ريال سعودي سنويا

 .شهري ألغراض احتساب سعر الوحدة في يوم التعامل، وتدفع بشكل تقويم 

 

يدفع الصندوق جميع املصروفات والتكاليف الناتجة عن أنشطته. ويلتزم الصندوق بدفع مقابل أي خدمات  الرسوم األخرى 

ت اإلدارة والتنظيم والتشغيل املقدمة إلى الصندوق بالتكلفة تتعلق بأي طرف ثالث فيما يتعلق بخدما

وال تشتمل جميع املبالغ املذكورة أعاله على ضريبة القيمة املضافة، على أن يتم احتسابها في كل يوم  الفعلية.

 تقويم ودفعها عند االقتضاء.

أو االلتزامات األخرى التي يتحمل الصندوق كذلك املسؤولية عن جميع املصاريف أو الرسوم أو التكاليف و 

 يتكبدها مدير الصندوق فيما يتعلق بإدارة الصندوق.

من صافي قيمة أصول الصندوق  (%0.6)نسبته من املتوقع أال تتجاوز املصاريف األخرى املذكورة أعاله ما 

. على أن النفقات املذكورة أعاله هي تقديرية، ويتم خصم النفقات الفعلية فقطبشكل سنوي. ويشار إلى أن 

ذكر النفقات الفعلية في التقرير السنوي للصندوق.
ُ
 ت

مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارته واملديرين واملوظفين والوكالء  وعدم مطالبةيلتزم الصندوق بتعويض 

واملستشارين والشركات التابعة والعمال التابعين للصندوق من جميع املطالبات وااللتزامات والتكاليف 

 واملصاريف، بما في ذلك األحكام القضائية والنفقات القانونية واملبالغ املدفوعة للترافع والتسوية التي قد

يتکبدونها نتيجة لألعمال التي يقومون بھا باسم الصندوق، شريطة قيام مدير الصندوق بواجباته بحسن 

همال جسيم أو باإل  اتهام إليه أي ُيوجهوأدائه لعمله بما يحقق مصلحة الصندوق الفضلى، وطاملا لم نية، 

 حتيال.اال 
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 يتم احتساب رسوم الحفظ بشكل سنوي كالتالي الحفظ رسوم

 االسواق رسوم الحفظ

 المملكة العربية السعودية 0.050%

 البحرين 0.095%

 الكويت 0.200%

 عمان 0.170%

 قطر 0.095%

 اإلمارات 0.085%

 الطروحات األولية 0.050%

 جميع معامالت سوق المال 0.030%

لاير سعودي 1,000حيث تكون الرسوم و بحد ادنى   

 

لمعامالت وعموالت الوساطة التي يتكبدها نتيجة شراء وبيع الفعلية ل تكاليفاليتحمل الصندوق جميع  تكاليف التعامل

بناء على  السنوية ونصف السنوية املدققةعن إجمالي هذه التكاليف في التقارير  اإلفصاحاالستثمارات. ويجب 

قيمة املضافة، على أن يتم احتسابها في وال تشتمل جميع املبالغ املذكورة أعاله على ضريبة ال .القيمة الفعلية

 كل يوم تقويم ودفعها عند االقتضاء.

 

تخضع جميع الرسوم واألتعاب واملصاريف املنصوص عليها في هذه الشروط واألحكام لضريبة القيمة املضافة  ضريبة القيمة املضافة

العربية السعودية. ولذلك فإن جميع حسب ما تنص عليه أنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في اململكة 

الرسوم واألتعاب واملصاريف املنصوص عليها في هذه الشروط واالحكام ال تشمل احتساب ضريبة القيمة 

املضافة، ولذلك يتعين على مدير الصندوق إضافة واحتساب مبلغ ضريبة القيمة املضافة املستحقة بنسبة 

ين إلى آخر(. ويتوجب على مدير الصندوق جمع املبلغ املستحق % )أو أي نسبة أخرى قد يتم تعديلها من ح5

 للضريبة وسداده إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل.

 

 

  معلومات إضافية حول صندوق االستثمارمستندات و  ىمكان وكيفية الحصول عل ( ج)

معلومات إضافية حول صندوق ى مستندات و حصول عللل ادناه االتصال بمدير الصندوق على معلومات االتصال الواردةيرجى 

  .االستثمار

 

 اسم وعنوان مدير الصندوق  ( د)

 شركة االستثمـار لألوراق املالية والوساطة
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 طريق امللك فهد، منطقة العقيق

 11452، الرياض 6888ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 114892653 966++  فاكس: 966 112547666هاتف: 

 www.icap.com.saاملوقع االلكتروني :                 

 

 اسم وعنوان امين الحفظ ( ه)

 الرياض املالية

 عبدالعزيزطريق امللك 

 11475، الرياض 21116ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 114042544 966++  فاكس: 966 114083131هاتف: 

 www.riyadcapital.com املوقع اإللكتروني

 

 معلومات إضافية ( و)

 

 يرجى مراجعة الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق للحصول على أي معلومات اضافية.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.riyadcapital.com/

