
 صندوق صائب لألسهم السعودية
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 (ندوق استثماري عام مفتوح لألسهم)ص

 الشروط واألحكام

 

 مدير الصندوق

 شركة االستثمـار لألوراق المالية والوساطة

 

 

ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء . الموافقة عليها تمن قبل مجلس إدارة الصندوق وتمق شروط وأحكام الصندو توجعر

المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في الشروط واألحكام.  مجلس إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل

لواردة في الشروط ا ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة واكتمال المعلومات كذلك يقر

 .في الشروط واألحكام غير مضللة واألحكام ، ويقرون أيضاً ويؤكدون أن المعلومات والبيانات الواردة

 

 تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات شروط الستثمار. الق المالية على طرح وحدات صندوق اوافقت هيئة السو

بشأن جدوى تعطي هيئة السوق المالية أي توصية  الأو اكتمالها، وتعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها  الالصندوق و وأحكام

ستثمار فيه، وتؤكد أن تعني موافقتها على طرح وحدات الصندوق توصيتها باال الالصندوق من عدمه، و ستثمارفيالا

 . الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله ستثمار فيقرار اال

 

 

ستثمار، وتتضمن معلومات كاملة الئحة صناديق االلخرى كافة خاضعة ألإن شروط وأحكام الصندوق والمستندات ا

 .ستثمار، وتكون محدثة ومعدلةوواضحة وصحيحة وغير مضللة عن صندوق اال

 

 .ستثمارالرى لصندوق اخألوط وأحكام الصندوق والمستندات ايجب على المستثمرين المحتملين قراءة شر

 

ق، إقرار من مالك الوحدات أن جميع المستندات تم قراءتها وقبول جميع ماتم يعتبر التوقيع على شروط وأحكام الصندو

 .فيها ذكره

 

 .ع على أداء الصندوق ضمن تقاريرهطاليمكن لمالكي الوحدات أو المستثمرين المحتملين اال

 

حكام، ألالشروط واننصح المستثمرين بقراءة محتويات الشروط وأحكام الصندوق وفهمها. وفي حال تعذر فهم محتويات 

 بأخذ مشورة مستشار مهني. ننصح
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 ملخص الصندوق

 صندوق صائب لألسهم السعودية اسم الصندوق االستثمار

ً  نوع الصندوق وفئته  صندوق استثماري مفتوح من فئة األسهم ومطروح طرحاً عاما

 .شركة االستثمـار لألوراق المالية والوساطة مدير الصندوق

 أهداف الصندوق
تحقيق زيادة في رأس المال على المدى الطويل لمالكي الوحدات من خالل 

 االستثمار في األسهم المدرجة في أسواق األسهم السعودية.

 مستوى المخاطر
مرتفع المخاطر. لمزيٍد من المعلومات، يُرجى مراجعة عوامل المخاطرة 

 .الشروط واألحكام هذهمن  4الموضحة في البند 

 لاير سعودي. 5,000 لمبلغ االشتراكالحد األدنى 

 .سعوديلاير  1,000 الحد األدنى لمبلغ االشتراك اإلضافي

 . سعوديلاير  1,000 الحد األدنى لمبلغ االسترداد

 كل يوم عمل. يوم التقويم

     كل يوم عمل. أيام التعامل

 في يوم العمل التالي ليوم التعاملسيقوم مدير الصندوق بإعالن سعر الوحدة  يوم اإلعالن عن سعر التقويم

 أيام عمل بعد يوم التقويم. خمسفي غضون  االسترداد موعد دفع قيمة

سعر الوحدة عند  التأسيس 

  الصندوق
 .لاير سعودي  100

 الريال السعودي. عملة الصندوق

 غير محدد المدة وال يوجد تاريخ استحقاق للصندوق مدة الصندوق

 م24/07/2004 الموافق  هـ07/06/1425 تاريخ بدء الصندوق

تاريخ إصدار الشروط واألحكام، 

 خر تحديث لهاآو

 م24/07/2004هـ الموافق 07/06/1425تاريخ إصدار الشروط واألحكام: 

 م10/03/2022هـ الموافق 07/08/1443: آخر تحديثتاريخ 

 للصندوق االسترشاديالمؤشر 

( TASI-Tadawul All Share Indexمؤشر  السوق الرئيسي لتداول )

إال ان استثمارات الصندوق لن تكون مقصورة على  لقياس أداء الصندوق

 .االستثمارات التي تشكل جزء من هذا المؤشر

 شركة االستثمـار لألوراق المالية والوساطة. مشغل الصندوق

 شركة الرياض المالية أمين الحفظ

 الفوزان وشركاه.كي بي ام جي  مراجع الحسابات

    من صافي قيمة أصول الصندوق. سنويا % 1.75 الصندوق إدارة رسوم

 % من مبلغ االشتراك.1ال تتجاوز  رسوم االشتراك

 الحفظ أمين رسوم
 من صافي قيمة أصول الصندوقسنويا  %0.05% حتى 0.03تتراوح بين 

 (50 – 25يتراوح بين ) تخصم بشكل شهري كما يحتسب مبلغ تحت الحفظ

 لاير سعودي لكل صفقه جديده عمولة تسويه
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 تكاليف التعامل
يتحمل الصندوق جميع تكاليف المعامالت وعموالت الوساطة التي يتكبدها 

 نتيجة شراء وبيع االستثمارات. 

 .تحتسب في كل يوم تقويم لاير سعودي سنويا 7,500 الرسوم الرقابية للهيئة

 .تحتسب في كل يوم تقويم لاير سعودي سنويا 5,000 رسوم النشر في موقع تداول

 مصاريف مجلس إدارة الصندوق

يستحق أعضاء مجلس إدارة الصندوق )باستثناء األعضاء المستقلين( مكافأة 

لاير سعودي لكل اجتماع لمجلس إدارة الصندوق. ويدفع  2,000قدرها 

ماع لاير سعودي لكل اجت 4,000الصندوق لألعضاء المستقلين مبلغ قدره 

 لمجلس إدارة الصندوق مقابل حضور اجتماعات المجلس

 تحتسب في كل يوم تقويم سنويا لاير سعودي 35,000 مراجع  الحساباتأتعاب 

 المصروفات واالتعاب االخرى 

يتحمل الصندوق جميع المصروفات واالتعاب المتعلقة بعمليات الصندوق 

صافي قيمة أصول من سنوياً % 0.25والخدمات االدارية وبحد اقصى 

  .الصندوق
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 تعريفاتال

 

 يكون للمصطلحات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها أينما وردت في هذه الشروط واألحكام:

 

 للصندوق والذي يعينه مدير الصندوق؛ مراجع  الحساباتيعني  "مراجع  الحسابات"

 ( من الشروط األحكام؛ز) 11في البند  المنصوص عليهيُقصد بها المعنى " إليه المنقول"

تعني الالئحة التي تحمل نفس االسم والصادرة من قبل هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  "الئحة مؤسسات السوق المالية"

 خر؛م( حسب تعديالتها من وقت آل 2005-6-28هـ )الموافق  1426-5-21بتاريخ  1-83-2005

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

من  هـ )وتعديالته 2/6/1424( وتاريخ 30يُعني نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/"نظام السوق المالية" 

 (؛وقت آلخر

حكام، وتنظم العالقة األشروط والُمبرمة بين مالك الوحدات ومدير الصندوق وتنص على ال تفاقيةاالتُعني  "فتح حساب"اتفاقية 

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

و وكيل ُمخول من ، وتشمل، كلما يسمح السياق بذلك، كل لجنة أو لجنة فرعية أو موظف أيةسوق المالالتشير إلى هيئة "الهيئة" 

 طرف الهيئة؛

 ؛كاألمين الحفظ للصندوق والمعينةالمالية  الرياضشركة " يُعني أمين الحفظ"

 ؛صندوق صائب لألسهم السعودية يعني "الصندوق"

 يعني مجلس إدارة الصندوق؛ "مجلس الصندوق"

 المنوط بها إدارة الصندوق؛الجهة وهي شركة االستثمـار لألوراق المالية والوساطة يعني "مدير الصندوق" 

من الشروط  (1) )أ( 19تعني التغييرات التي تطرأ على الشروط واألحكام على النحو المحدد في البند " األساسية"التغييرات 

 واألحكام؛

من  (2) )أ( 19تعني التغييرات التي تطرأ على الشروط واألحكام على النحو المحدد في البند " غير األساسية"التغييرات 

 الشروط واألحكام؛

 ؛.يئة لتطبيق أحكام النظامهي لوائح أو قواعد أو تعليمات أو إجراءات أو أوامر تصدرها الأتعني ائح التنفيذيّة" و"الل

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

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

م بالتبادل، وتشير كل منها إلى األوراق المالية المستهدفة التي ستخد  مرادفات قد تُ " و"االستثمارات" و"األصول" االستثمار"

 يستثمر فيها الصندوق؛

-1مالية، والصادرة بموجب القرار رقم هي الالئحة الصادرة عن الهيئة عمالً بأحكام نظام السوق ال"الئحة صناديق االستثمار" 

هـ، الموافق 12/7/1442وتاريخ  2/22/2021هـ، والمعدلة بموجب القرار رقم  3/12/1427وتاريخ  219-2006

 آلخر(؛ وقت)وتعديالتها من م 24/2/2021
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المحلية/الدولية، بما فيها على سبيل يعني التصنيف الصادر عن إحدى جهات التصنيف "التصنيف االئتماني لمرتبة االستثمار" 

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

ني لمرتبة المصدرة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه مالكي األوراق المالية. ويعتبر أقل تصنيف يؤهل إلى التصنيف االئتما

 أو ما يعادله؛ من وكالة موديز (Baa3االستثمار هو )

في  يستثمرشير كل منها إلى العميل الذي يمرادفات قد تستخدم بالتبادل، و"المستثمر" و"المستثمرون" و"مالكو الوحدات" 

 ؛ فيهالصندوق ويتملك وحدات 

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

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

 تعني المملكة العربية السعودية؛"السعودية" و "المملكة" 

 ( من الشروط األحكام؛1)أ( ) 9في البند  وص عليهالمنصالمعنى  تشير إلى" أتعاب اإلدارة"

 ;فظ من الباطنحال نفظ وأميحن اليأم( 2 ; مدير الصندوق ومدير الصندوق من الباطن( 1تعني أي من " العالقة ذوو طراف "األ

لدى أّي فين وظمالديرين التنفيذين أو مدارة أو أّي من الاإلجلس مأعضـاء ( 5 ;لس إدارة الصندوقجم( 4 ;ساباتحمراجع ال( 3

أي شخص تابع أو ( 7 ;ستثمارأصول صندوق اال يمن صاف%( 5) أي مالك وحدات تتجاوز ملكيته( 6 ;هالطراف أعألمن ا

 .شخاص السابق ذكرهمألمسيطر على أّي من ا

 ( من الشروط األحكام؛ح)(11) في البند المنصوص عليهالمعنى  يشير إلى"الحد األدنى لمبلغ االشتراك" 

 ؛الخصوم مخصوماً منهاتعني قيمة إجمالي أصول الصندوق " الصندوق "صافي قيمة أصول

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

 عند استرداد مالكي الوحدات لبعض وحداتهم أو كلها؛

جموع ممن ( %50)مثل نسبة ملكيتهم أكثر من تقراراً يتطلب موافقة مالكي الوحدات الذين  ييعنعادي "  صندوق "قرار

 .ديثةحاجتماع مالكي الوحدات سواًء أكان حضورهم شخصياً أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية ال فيكها حاضر ماللالوحدات ا

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

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

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

 الصندوق وفقًا للشروط واألحكام. 

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

 يعني المبلغ الذي يستثمره مالك الوحدات في الصندوق؛ "مبلغ االشتراك"

 يعني ذلك التاريخ الذي يقوم فيه مالك الوحدات باالشتراك في وحدات الصندوق؛ "تاريخ االشتراك"

 الشروط األحكام؛ ( مند) 9في البند  المنصوص عليه" يعني المعنى م االشتراكورس"

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

 الصندوق وفقًا للشروط واألحكام. 

 يعني صافي قيمة األصل لكل وحدة في تاريخ االشتراك ذي الصلة؛"سعر االشتراك" 
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 ق المالية السعودية؛تعني سوق األورا "تداول"

هذه الشروط )ب( من 3زم الصندوق االستثمار فيها وفقًا ألحكام البند تتعني األوراق المالية التي يع"األوراق المالية المستهدفة" 

 ؛واألحكام

 ذلك؛ما لم يُذكر خالف ، المحدّثة صندوق صائب لألسهم السعوديةـواألحكام 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( حصة نسبية في صافي أصول الصندوق؛

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

 يعني اليوم الذي يمكن فيه االشتراك في وحدات الصندوق واستردادها. "يوم التعامل"

 .به المتعلقة التنفيذية الالئحة و السعودية العربية المملكة في المضافة القيمة ضريبة نظام هو" المضافة القيمة ضريبة نظام"

 من مرحلة كل في الخدمات و السلع توريد و استيراد على تفرض التيالمضافة  هي ضريبة القيمة" المضافة"ضريبة القيمة 

  .المفترض التوريد تشمل و التوزيع و اإلنتاج مراحل
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 صندوق االستثمار .1

 :وفئته ونوعه صندوق االستثماراسم  .أ

 SAIB Saudi Equity Fund- صندوق صائب لألسهم السعودية

 ومطروح طرحاً عاماً. من فئة األسهمصندوق استثماري مفتوح 

 تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق، واخر تحديث لها: .ب

 م24/07/2004 هـ الموافق 07/06/1425صدرت شروط وأحكام الصندوق في تاريخ 

 م10/03/2022هـ الموافق 07/08/1443 تاريخ آخر تحديث:

 :تاريخ موافقة الهيئة على طرح وحدات الصندوق .ج

 هـ04/11/1429 طرح وحدات الصندوق بتاريخ االستمرار في صدرت موافقة هيئة السوق المالية على

 .م02/11/2008الموافق 

 :مدة الصندوق .د

هو صندوق استثماري عام مفتوح غير محدد المدة وال يوجد تاريخ استحقاق  صندوق صائب لألسهم السعودية

 للصندوق.

 مطبقالنظام ال .2

واألنظمة واللوائح األخرى ذات التنفيذية،  وائحهلنظام السوق المالية ول و مدير الصندوق يخضع الصندوق

 .العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية

 وممارساته االستثمار سياسات .3

 :األهداف االستثمارية للصندوق .أ

تحقيق زيادة في رأس المال  يهدف إلىهو صندوق استثماري عام مفتوح  صندوق صائب لألسهم السعودية

 ة.السعودي األسهمق اسوأمن خالل االستثمار في األسهم المدرجة في الطويل لمالكي الوحدات  على المدى

ع على مالكي الوحدات أي أرباح،  ويكون هدف الصندوق التفوق في األداء على المؤشر االسترشادي. وال تُوز 

 ح أو إيراداتوإنما يُعاد استثمار كافة األرباح الصافية للصندوق وما يتلقاه من توزيعات أربا

 :أنواع األوراق المالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي .ب

 :يستهدف الصندوق االستثمار في األوراق المالية التالية )"األوراق المالية المستهدفة"(

والسوق الموازية  -تداول  -)السوق الرئيسية  ةالسعودي األسهمق اسوأات المدرجة في أسهم الشرك -

 .(-نمو -

الطروحات األولية والثانوية العامة وطروحات إصدارات أسهم حقوق األولية وغيرها من  -

 .ةالسعودي األسهمق اسوأفي  الطروحات العامة األخرى

والمنتجات االستثمارية قصيرة االجل، وصناديق المرابحات، وصناديق  معامالت قصيرة األجل -

 ،REIT وصناديق االستثمار العقارية المتداولة ،المفتوحة المتاجرة بالسلع، وصناديق االستثمار

 .ةالسعودي األسهمق اسوأ( التي تستثمر في ETF) المتداولةوصناديق المؤشرات 
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 :اتتركيز االستثمار سياسة .ج

يلتزم مدير الصندوق بالقيود/الحدود التي تنطبق على الصندوق والموضحة في الئحة صناديق االستثمار، 

 .وهذه الشروط واألحكام

 :أصول الصندوق صافيمن  نسبة االستثمار في كل مجال استثماري بحد ه األدنى واألعلى .د

 الحد االعلى الحد االدنى فئة األصول

بما في ذلك الطروحات ) -اول تد -السوق الرئيسية األسهم المدرجة في 

 (األولية واسهم حقوق االولوية
05% 100% 

)بما في ذلك الطروحات   -نمو -الموازية  السوقاألسهم المدرجة في 

 األولية واسهم حقوق االولوية(
0% 10% 

صناديق االستثمار العقارية المتداولة  ،المفتوحةصناديق االستثمار 

REIT وصناديق المؤشرات المتداولة ،ETF) ) 
0% 10% 

معامالت المرابحة قصيرة األجل والمنتجات االستثمارية قصيرة االجل، 

 وصناديق المتاجرة بالسلعوصناديق المرابحات، 
0% 50% 

 % من أصول الصندوق على شكل نقد50*يمكن لمدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة ال تزيد عن 

العامة وطروحات الثانوية والطروحات األولية علما بأن االستثمارات في األوراق المالية أعاله تتضمن 

 األخرىإصدارات أسهم حقوق األولية وغيرها من الطروحات العامة 

 :أسواق األوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته .ه

 .ةالسعودي األسهمق اسوأيستثمر الصندوق في 

 :الصندوق وحدات استثمار مدير الصندوق في .و

ويحتفظ مدير الصندوق  .مستثمر وذلك وفقا لتقديره الخاصير الصندوق االستثمار في الصندوق كيحق لمد

 داد جزء من أو كل مشاركته حسب ما يراه مناسبا.رتفي اس بحقه

قراراته  أنواع المعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ .ز

 ار:االستثمارية لصندوق االستثم

استثمار نشطة يسعى الصندوق إلى تحقيق عائد أعلى من المؤشر االرشادي من خالل مزيج من استراتيجيات 

وغير نشطة. سيحدد المدير توزيع االستثمارات على فئات أصول مختلفة والقطاعات بشكل فعال معتبرا 

  ظروف السوق السائدة والنظرة المستقبلية في حدود القيود الموصوفة تحت سياسة االستثمار

 الستثمارات االستثمارية اكزالمر تبديل مبدأ ترتكز على التي النشطة اإلدارة منهج الصندوق مدير سيتبنى

 مدير لدي الماليين المحللين فريق قبل من األولي المسح عمليات إلجراء البحثية الوسائل واستخدام الصندوق

 )ومن ثم إخضاعها إلى تحليالت معايير القيمة حيث ما ينطبق(، االستثمارات قائمة إلى والوصول الصندوق
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 بالحدود االلتزام لضمان مستمر بشكل ومراجعتها االستثمارات أوزان وتحديد الصندوق محفظة بناء ثم ومن

 .ةيالرئيس الصندوق واستراتيجية االستثمارية

التي من المتوقع  االستثماراتاستراتيجية االستثمار النشط لتحديد  لدى مدير الصندوقيستخدم فريق العمل 

والصناديق حاث المالئمة للشركات لها تحقيق عوائد على المدى الطويل عن طريق مجموعة من األب

األبحاث األساسية لألطراف المرتبطة لتقويم أوضاع األسواق والشركات باإلضافة الى  ،االستثمارية

 ذات العالقة بشكل منتظم من أجل إدارة الصندوق بفعالية أكبر.والصناديق االستثمارية 

تجمع عملية اتخاذ القرارات االستثمارية لدى مدير الصندوق بين النهج التنازلي والنهج التصاعدي في اتخاذ 

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

 المحليةياً، وحركة القطاعات/الصناعات ، ومعدالت الفائدة الحالية والمتوقعة محلالمحليعلى الصعيد 

باإلضافة إلى العوامل الجيوسياسية. ويحلل الفريق كذلك العوامل المتعلقة بالسوق، مثل السيولة التاريخية 

ً )يشتمل على بناء  والمتوقعة، ومستوى التذبذب، إلخ. ويتبع النهج التصاعدي، الذي يتضمن بحثاً جوهريا

يقوم فريق كما المالية التفصيلية( الختيار الفرص االستثمارية وتكوين المحفظة.  النماذج المالية والتوقعات

لضمان توافق  تقييم الدوري للفرص االستثماريةإدارة محفظة االستثمارات التابع لمدير الصندوق بإجراء ال

 مخصصات المحفظة مع أهداف العوائد طويلة األمد للصندوق.

إلدارة الصندوق، وله في ذلك  الالزمةاالستثمارية  القرارات باتخاذ - ديرهلتق وفقا - الصندوق مدير سيقومو

 المتاحة والمعلومات المختلفة والسياسية واالقتصادية والتقييمات االستثمارية والتقارير الدراساتب االسترشاد

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

 .المتاحة النقدية والسيولة المختلفة، والدولية المحلية االقتصادية

 :أنواع األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق .ح

 .للصندوق االستثمار في أي أوراق مالية خالف ما ورد أعاله يحقال 

 :االستثمار فيهق التي يمكن للصندو رىاألخخر على أنواع األوراق المالية أو األصول أأي قيد  .ط

 .( من الئحة صناديق االستثمار41) المادةيلتزم الصندوق باتباع قيود االستثمار المنصوص عليها في 

يديرها ذلك المدير أو  الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق استثمار .ي

 :خرونأمديرو صناديق 

تستثمر في مجاالت االستثمار المذكورة أعاله للصندوق االستثمار في وحدات صناديق استثمارية أخرى  يحق

من صافي قيمة ( %25) على أن ال يتجاوز استثمار الصندوق في صندوق واحد أكثر منفي الفقرة )ب( 

الذي تم تملك %( من صافي قيمة أصول الصندوق 20وال يجوز امتالك نسبة تزيد على ) .أصول الصندوق

)لن يكون هناك  صناديق يديرها مدير الصندوقالصندوق استثمار أصول الصندوق في  لمدير يجوزو وحداته.

 أو أي من مؤسسات السوق المالية األخرى على أن تكون صناديق مسجلة لدى الهيئة. اي ازدواج في الرسوم(

الصندوق بشأن ممارسة صالحيات اإلقراض راض، وسياسة مدير تصالحيات صندوق االستثمار في اإلق .ك

 :الصندوق واالقتراض، وبيان سياسته فيما يتعلق برهن أصول

 عن يزيد هذا التمويللالستثمار في األوراق المالية المستهدفة، بشرط أال  تمويلللصندوق الحصول على  يحق

يجوز للصندوق االقتراض من و .  سنةمن صافي قيمة أصول الصندوق ولمدة استحقاق ال تزيد عن  (15%)
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 (%15)يخضع هذا االقتراض لحد الـ  المدير الصندوق أو أي من تابعيه لتغطية طلبات االسترداد، على أن 

 .( من الئحة صناديق االستثمار41من صافي قيمة أصول الصندوق، على النحو المنصوص عليه في المادة )

 :نظير رفالحد األعلى للتعامل مع أي ط .ل

 %( من صافي قيمة أصوله.25نظير ) يتجاوز تعامل الصندوق مع أي طرفلن 

 :سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق .م

تكون قرارات االستثمار التي يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع ممارسات االستثمار الجيدة والحكيمة التي 

لصندوق/ ويشمل ذلك بذل ما في وسعه تحقق األهداف االستثمارية للصندوق المحددة في شروط وأحكام ا

 للتأكد من اآلتي:

أن استثمارات الصندوق تقوم على توزيع المخاطر بشكل حذر وحكيم مع عدم اإلخالل بأهداف  -

 االستثمار وسياسته وشروط وأحكام الصندوق.

دورية يقوم قسم إدارة المخاطر بمراقبة دورية لجميع المخاطر التي يواجهها الصندوق ويقدم تقارير  -

للجهه صاحبة الصالحية عن أداء الصندوق مناقشاً فيه هذه المخاطر. وبناء عليه يتم اتخاذ اإلجراءات 

 .الالزمة لتحقيق مصلحة مالكي الوحدات بما يتماشى مع األنظمة واللوائح المطبقة.

 ة المتبعةوالمنهجي للمؤشر، واألسس  ةهة المزودلجالمؤشر االسترشادي، باإلضافة إلى معلومات عن ا .ن

 :حساب المؤشرل

 TASI-Tadawul All Shareهو مؤشر السوق الرئيسي لتداول )المؤشر االسترشادي ألداء الصندوق 

Index) .األسس والمنهجية المتبعة لحساب المؤشرو ويمكن للمستثمرين االطالع على معلومات المؤشر 

 (. www.icap.com.saوأداء مدير الصندوق على الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق )

 :عقود المشتقات .س

 لن يقوم الصندوق باستخدام المشتقات المالية.

 أي إعفاءات توافق عليها هيئة السوق المالية بشأن أي قيود أو حدود على االستثمار .ع

 ال يوجد

 الصندوق في لالستثمار الرئيسية المخاطر .4

ً يتطلب االستثمار في الصندوق  هذه، دون وجود أي ضمان لتحقيق  الشروط واألحكامكما هو مبين في  التزاما

ر. ومن الممكن أن يكون الصندوق غير قادر على تحقيق عائدات إيجابية من ستثمّ عائد من رأس المال المُ 

استثماراته، وربما يتعذر بيع أصول الصندوق أو التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف بالسعر الذي 

 هذهعليه، قد يعجز الصندوق عن تحقيق أي عوائد من  القيمة العادلة. وبناءً يعتبره الصندوق أنه يمثل 

 الحاضر الوقت في يعتقد والتي إليها التطرق يتم لم أخرى مخاطر هناك أن االعتبار في األخذ مع هذااألصول.

ً  جوهرية غير أنها   الصندوق أصول قيمة وصافي االستثمار عائدات على تؤثر أن يمكن ولكن حاليا

تتمثل المخاطر الرئيسية التي ينطوي عليها االستثمار في الصندوق في تقلب أسعار األسهم، مما قد  .أ

يؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعار استثمارات الصندوق. وترتبط الزيادة في عائدات األسهم على 

 المدى الطويل بمستوى أعلى من التذبذب. ومن ثم، يجب على مالكي الوحدات أن يكونوا على

استعداد لتحمل مخاطر فقدان رأسمالهم المستثمر أو جزء منه، والتسليم بأنه ال توجد ضمانات لتحقيق 

عوائد من هذا االستثمار. وليس هناك ضمان بأن يحقق االستثمار عوائد إيجابية أو أي عائدات على 
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ته. وقد يتعذر أو بأن العائدات ستتناسب مع مخاطر االستثمار في الصندوق وطبيعة تعامال اإلطالق

على مدير الصندوق بيع االستثمارات بأسعار يعتبرها مدير الصندوق عادلة، أو قد يتعذر عليه بيعها 

 في الوقت الذي يرغب فيه، وبالتالي قد ال يتمكن الصندوق من تحقيق أي عوائد على اإلطالق.

 .المستقبل في الصندوق أداء على مؤشراً  يُعدّ  الاالسترشادي أو المؤشر  للصندوق السابق إن األداء .ب

سيتكرر أو يماثل  االسترشاديأن أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر  الوحدات لمالكي ضمان يوجد ال .ج

 .قالساب األداء

ج أو تبيع األوراق ال يعتبر االستثمار في الصندوق وديعة لدى أحد المصارف المحلية التي تروّ  .د

 .صندوقلمصرف تابع لأي المالية، أو وديعة لدى 

شخاص القيام يتمكن المستثمرين من استعادة بعض أو كل مبالغ استثماراتهم ويجب على األ القد  .ه

 .إذا كانوا قادرين على تحمل الخسارة والتي قد تكون كبيرة أحيان ستثمار في الصندوق فقطباال

أدناه، والتي هنالك مخاطر محتملة عديدة تتعلق باالستثمار في الصندوق كما هو مبين في القائمة  .و

 صندوق.الاألموال عند االستثمار في  من شأنها أن تؤدي إلى خسارة

 قائمة بالمخاطر الرئيسية المحتملة حول االستثمار في الصندوق

 مخاطر التغيرات السياسية (1)

قد تؤثر  األمورقد يتأثر الصندوق بشكل غير مباشر بالتطورات السياسية في المناطق المجاورة، كون هذه 

 .مما قد يوثر سلباً على أداء الصندوق على جميع األنشطة االقتصادية والتنموية

 مخاطر األوضاع االقتصادية (2)

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

 .استراتيجيات الصندوق االستثمارية أهدافه االستثمارية

 مخاطر العملة األجنبية (3)

محفظة استثمارية إلى  نقصان  أيقد تؤدي التقلبات في أسعار صرف العمالت لألوراق المالية األساسية في 

 قيمة الوحدات، حسب الحالة.

 مخاطر السيولة (4)

ً  لمدير يحق ٪ من صافي أصول الصندوق كحد 10نسبة  تحديداالستثمار،  صناديقلالئحة  الصندوق، وفقا

تعامل. وعليه، قد ال يتم تنفيذ طلب استرداد المستثمر بالكامل. فضالً  يوم كللمبلغ القابل لالسترداد في ل أقصى

الذي  عن أنه قد يصعب بيع أصول الصندوق أو التصرف فيها بأي شكل آخر من أشكال التصرف بالسعر

 األصول. هذهي عوائد من أ تحقيقيعتبره مدير الصندوق أنه قيمة عادلة. ومن ثم، قد يعجز الصندوق عن 

 مخاطر الطرح األولي (5)

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

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

ل فترة الطرح العام األولي. وقد ال تكفي معرفة المستثمر بالشركة المصدرة لألسهم، يمكن االكتتاب فيها خال

أو قد يكون تاريخ أداء الشركة غير كاٍف. وقد تعمل الشركة المصدرة لألوراق المالية ضمن قطاعات اقتصادية 

ى القصير، وهو جديدة ربما يكون بعضها ال يزال في مراحل التطوير وال يحقق الدخل التشغيلي على المد

في األسهم، وقد يكون له أثر سلبي على أداء الصندوق، وبالتالي يؤدي  االشتراكاألمر الذي قد يزيد من خطر 

 إلى انخفاض في سعر الوحدة في الصندوق.
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 مخاطر االستثمار في الصناديق األخرى (6)

الصناديق األخرى التي يهدف الصندوق إلى االستثمار فيها قد تكون ُعرضة هي األخرى لنفس المخاطر  إن

، وقد يؤثر ذلك سلباً على أو مخاطر أخرى هذه الشروط واألحكامالمذكورة في قسم "المخاطر الرئيسية" من 

 استثمارات الصندوق وسعر الوحدة.

 ير المصّنفةغ صفقات أسواق النقدمخاطر االستثمار في  (7)

بالسيولة العالية  تتميز ال، وهي  وكاالت التصنيف االئتمانيهناك بعض األوراق المالية غير ُمصنّفة من جانب 

مقارنة باألدوات المصنّفة، مما قد يعرض الصندوق لخطر فقدان المبالغ المستثمرة. وقد يكون لهذه العوامل 

 أثر سلبي على أداء الصندوق وسعر الوحدة.

 عدم وجود االستثمارات المناسبة مخاطر (8)

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

االستثمارات المناسبة ينطوي على قدر كبير من عدم اليقين الذي ينعكس بدوره على عجز مدير الصندوق 

ً على أداء  على تحقيق العوائد المرجوة عن تحديد األهداف االستثمارية وقدرة الصندوق مما قد يوثر سلبا

 .الصندوق

 مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسيين (9)

خسارة خدمات أي من أفراد فريق اإلدارة ويعتمد نجاح الصندوق اعتماداً كبيراً على نجاح فريق إدارته؛ 

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

 على نشاط الصندوق. سلبيتأثير  ااالحتفاظ بالموظفين الحاليين قد يكون له

 مخاطر االئتمان (10)

تتعلق مخاطر االئتمان باالستثمارات في أدوات المرابحة، والتي من المحتمل أن يخل المدين فيها بالتزاماته 

 ينتج عنه خسارة مبلغ االستثمار أو جزء منه أو تأخير استرداده خرى. األمر الذي قدأالتعاقدية مع أطراف 

 .مما قد يوثر سلباً على أداء الصندوق

 مخاطر انخفاض التصنيف االئتماني (11)

التي يستثمر فيها الصندوق، قد يضطر مدير  األوراق الماليةفي حال انخفاض التصنيف االئتماني ألي من 

 ، مما قد يؤثر بدوره على أداء الصندوق تأثيراً سلبياً.لماليةاألوراق اهذه  في التصرفالصندوق إلى 

 مخاطر االستثمار في إصدارات حقوق األولوية (12)

انخفاض  إلىالُمستثمر فيها  الشركاتقد يؤدي عدم ممارسة الصندوق لحقه في شراء حقوق األولوية من قبل 

 أداء الصندوق. علىسلباً  يؤثر، مما الشركات هذهالصندوق في  وزن استثمار

 المصالح تضاربمخاطر  (13)

يتولى مدير الصندوق إدارة شؤون الصندوق بحسن نية بما يخدم مصالح مالكي الوحدات على أكمل وجه. 

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

عن  نيابةالتابعة له في المعامالت واألنشطة  والشركاتالصندوق  لمديروالمسؤولون والموظفون التابعون 

مع مصالح الصندوق. وقد يكون لمدير الصندوق  مصالحهمقد تتعارض  الذين اآلخرين/ العمالء  الصناديق

تأثير على المعامالت التي يكون فيها لمدير الصندوق مصلحة جوهرية، أو يكون له عالقة مباشرة أو غير 
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ً مع واجبات مدير الصندوق تجاه مالكي الوحدات. ولن يكون مدير  الغيرمباشرة مع  بما يشكل تعارضا

مالكي الوحدات عن أي أرباح أو عموالت أو تعويضات تتعلق بهذه المعامالت أو أي  أمام الصندوق مسؤوالً 

 .عامالت ذات صلة بها أو تنتج عنهام

 مخاطر إدارة الصندوق (14)

 لمديرالمفصلة التي يُتاح  الماليةالمعلومات  على يحصلوامالكو الوحدات في إدارة الصندوق؛ ولن  يشاركلن 

ألي شخص شراء وحدات إال إذا كانت لديه النية في تخويل مدير  ينبغيالصندوق االطالع عليها. وعليه، ال 

 الصندوق صالحية تولي إدارة الصندوق من جميع الجوانب.

 لقانونية والتنظيميةمخاطر التغيُّرات ا (15)

هذه إلى التشريعات القائمة والمعلنة. ومن المحتمل إدخال  الشروط واألحكامتستند المعلومات الواردة في 

 مدةتعديالت على األنظمة المعمول بها في المملكة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالضرائب أو الزكاة خالل 

ثماراته أو المستثمرين. ويحق للصندوق اتخاذ بعض الصندوق، والتي قد تؤثر على الصندوق وعلى است

في حالة النزاع؛ وله االحتكام إلى السلطات القضائية في المملكة لتسوية ما قد ينشأ من  ةاإلجراءات القانوني

نزاعات. ولما كان للدوائر الحكومية في المملكة الحق في تطبيق التشريعات القائمة، فإن أي تغييرات قد تطرأ 

ً  التشريعات أو إخفاق تلك الدوائر الحكومية في تطبيقها قد يؤثر على تلك  على الصندوق. سلبا

 مخاطر التمويل (16)

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

للصندوق واستثماراته، مثل  أنه ينطوي على درجة عالية من المخاطر المالية وقد يشكل مخاطر مختلفة ذإ

تُرهن  حيث أنه من المحتمل أنزيادة تكاليف التمويل، والتدهور االقتصادي، وتدهور ضمانات االستثمار. و

ضماناً للدين ، فإنه من المحتمل أن يتم الرجوع على األصول المرهونة أصول الصندوق لصالح ُمقرض معين

 المتعارف عليها في هذا النوع من التمويل. للشروطفي حال تعثر الصندوق في السداد وفقاً 

 المخاطر التقنية (17)

يعتمد مدير الصندوق على استخدام التقنية في إدارة الصندوق. ومع ذلك، قد تتعرض نظم المعلومات الخاصة 

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

أن يؤثر سلباً على أداء  شأنه من األمر هذاصندوق على إدارة استثمارات الصندوق على نحو فعال. وال

 الصندوق، ويؤثر بدوره على مالكي الوحدات في الصندوق.

 مخاطر الكوارث الطبيعية (18)

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

سلبي على أداء الصندوق، دون أن يكون لمدير الصندوق يد في ذلك؛ ومن هذه الكوارث الطبيعية الزالزل 

 ً على استثمارات الصندوق ومالكي الوحدات  والبراكين والتغيرات المناخية القاسية وغيرها، مما قد يؤثر سلبا

 في الصندوق.

 :مخاطر تركز االستثمار (19)

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

بالتركيز على هذا القطاع والعوائد المتوقعة له. ونتيجة لذلك يتم تحقيق عوائد كبرى في حالة نمو هذا القطاع. 
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صوصا تلك القطاعات ذات لكن هذا يعني أيضا أن الصندوق قد يتعرض لخطر انخفاض قطاع معين، وخ

الطبيعية الدورية واألكثر عرضة لمؤثرات موسمية، وتكون بالتالي أكثر خطرا مقارنة بالصناديق التي تكون 

فيها األصول موزعة على عدد أكبر من القطاعات. سيحاول المدير إدارة مخاطر التركز من خالل التوزيع 

كن تحت بعض ظروف وحاالت السوق فإن درجة على فئات األصول ضمن حدود سياسة االستثمار. ول

 مخاطر اإلستثمارات األخرىالتوزيع المستهدفة قد ال تكون ممكنة مما يؤدي لخطر تركز استثمارات أعلى.

لغرض تنويع األصول قد يستثمر الصندوق في إستثمارات أخرى مثل الصناديق المتداولة و صناديق االستثمار 

 أداء الصندوق و سعر الوحدة. ما يؤثر سلباً علىوقد تخفض تلك اإلستثمارات م( REITsالعقارية المتداولة )

 ضريبية مخاطر (20)

 الصندوق في االستثمار على ينطبق بعضها متنوعة، ضريبة مخاطر على الصندوق في االستثمار ينطوي

 الصندوق تكبد وتؤدي. معين بمستثمر صلة ذات تكون قد معينة ظروف على ينطبق االخر والبعض نفسه

 .مما قد يوثر سلباً على أداء الصندوق الصندوق لعمليات المتاحة النقدية المبالغ تخفيض الى الضرائب هذه لمثل

 االستثمار على المترتبة الضرائب بشأن الضريبين مستشاريهم مع التشاور المحتملين المستثمرين على ويجب

 الوساطة التشمل و المالية لألوراق االستثمار شركة الى المستحقه الرسوم ان. وبيعها وتملكها الوحدات في

 ضريبة والئحة نظام في عليها المنصوص للمواد وفقا منفصل بشكل تحميلها يتم التي المضافة القيمة ضريبة

 .المضافة القيمة

كامل وبناء على كل ما سبق، قد ينخفض سعر وحدة الصندوق وقد يتعذر على المستثمر عند االسترداد الحصول على 

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

عن أي خسارة مالية نتيجة االستثمار في الصندوق، والتي قد تنجم عن أي من المخاطر ولية ؤالمسويتحمل المستثمر 

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

 ً  للشروط واألحكام. من طرف مدير الصندوق فيما يتعلق بالتزاماته وفقا

 لية تقييم المخاطرآ .5

 يم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق.ييقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتق

 ستهدفة لالستثمار في الصندوقالفئة الم .6

( أعاله، ال يعتبر االستثمار في الصندوق مناسباً للمستثمرين 4نظراً للمخاطر المرتبطة باالستثمار المبينة في الفقرة )

 الذين ليس لديهم المقدرة لمواجهة نسبة مخاطر عالية المستوى.

 حدود االستثمار /قيود .7

 .تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق التيالحدود و يلتزم مدير الصندوق بالقيود

 العملة  .8

إذا تم دفع مقابل بعض الوحدات بعملة غير عملة الصندوق، يقوم مدير الصندوق وعملة الصندوق هي الريال السعودي. 

سوم صرف العملة، يلتزم المستثمرون بدفع روبتحويل عملة الدفع إلى عملة الصندوق بسعر الصرف السائد في السوق. 

 إن وجدت.
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 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .9

 تفاصيل جميع المدفوعات وطريقة احتسابها: .أ

% بحد أقصى من مبلغ االشتراك على كل عملية 1حتسب رسوم اشتراك مقدارها ت رسوم اإلشتراك: -

ويتم استقطاع  اشتراك مبدئية أو الحقة يقوم بها المستثمر في وحدات الصندوق )"رسوم االشتراك"(.

دفع إلى مدير الصندوق. ولتجنب الشك، يحق لمدير تُ رسوم االشتراك لحظة استالم مبلغ االشتراك، و

 الصندوق أن يتنازل عن أي رسوم اشتراك كما يراه مناسباً.

يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته ألصول الصندوق أتعاباً  :الصندوق إدارةرسوم  -

% من صافي قيمة أصول الصندوق. وتُحسب 1.75"أتعاب اإلدارة"( بما يعادل إدارية سنوية )

أتعاب اإلدارة وتستحق في كل يوم تقويم بناء على آخر تقويم لصافي قيمة األصول. ويلتزم مدير 

الصندوق بخصم أتعاب اإلدارة كل شهر. وال تشتمل جميع المبالغ المذكورة أعاله على ضريبة 

 .أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها عند االستحقاق القيمة المضافة، على

لاير سعودي شهرياً كحد أدنى للرسوم، وتنقسم الرسوم  2,000تم تحديد مبلغ  :الحفظ أمين رسوم -

 كالتالي:

تحتسب يومياً وراق المالية المدرجة في األسواق المحلية ألل% 0.050تبلغ تكلفة الحفظ  .1

 لاير سعودي لكل صفقة جديدة كعمولة تسوية. 25مبلغ وتخصم بشكل شهري كما يحتسب 

% للطروحات األولية تحتسب يوميا وتخصم بشكل شهري كما 0.050تبلغ تكلفة الحفظ  .2

 لاير سعودي لكل صفقة جديدة كعمولة تسوية. 50يحتسب مبلغ 

الستثمار بصناديق أسواق المال والعوائد الثابتة بمختلف ل%  0.030 تبلغ تكلفة الحفظ .3

لاير سعودي لكل صفقة  50كما يحتسب مبلغ  تحتسب يوميا وتخصم بشكل شهريأنواعها 

 .جديدة كعمولة تسوية

لاير سعودي(  35,000مبلغ وقدره ) مراجع  الحساباتيدفع الصندوق ل: مراجع  الحساباتأتعاب  -

دي تمثل أتعاب فحص القوائم المالية النصف سنوية للصندوق خمسة وثالثون ألف لاير سعو

 .وتخصم سنويا تحتسب بشكل يومي ومراجعة القوائم المالية السنوية للصندوق

يتحمل الصندوق جميع تكاليف المعامالت وعموالت الوساطة التي يتكبدها نتيجة : تكاليف التعامل -

 شراء وبيع االستثمارات.

 األسعار المطبقة في حينها.حسب  مصاريف التمويل: -

لاير سعودي سنويا وهو مبلغ ثابت طبقا للرسوم المقررة من قبل  7,500 :الرسوم الرقابية للهيئة -

 .هيئة السوق المالية وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم

لاير سعودي سنويا وهو مبلغ ثابت وتحتسب هذه الرسوم في  5,000 :رسوم النشر في موقع تداول -

 .يوم تقويمكل 

يلتزم الصندوق بتعويض أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن : مصاريف مجلس إدارة الصندوق -

مصاريف السفر والمصاريف المعقولة األخرى المتكبدة فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه الصندوق. 

 لاير 2,000ويستحق أعضاء مجلس إدارة الصندوق )باستثناء األعضاء المستقلين( مكافأة قدرها 

 4,000سعودي لكل اجتماع لمجلس إدارة الصندوق. ويدفع الصندوق لألعضاء المستقلين مبلغ قدره 

لاير سعودي لكل اجتماع لمجلس إدارة الصندوق مقابل حضور اجتماعات المجلس. وتحتسب هذه 

 ..الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل سنوي

لمصروفات واالتعاب المتعلقة بعمليات يتحمل الصندوق جميع ا :المصروفات واالتعاب االخرى -

 –على سبيل المثال ال الحصر –الصندوق والخدمات االدارية غير المذكورة اعاله بما في ذلك 

تكاليف انعقاد اجتماعات مالكي الوحدات ومصاريف االستشارات القانونية. تحتسب وتخصم هذه 
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من صافي قيمة  سنوياً  %0.25د اقصى المصروفات واالتعاب االخرى بناءا على القيمة الفعليه وبح

 .أصول الصندوق

يلتزم الصندوق بتعويض وعدم مطالبة مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارته والمديرين والموظفين والوكالء 

التابعين للصندوق من جميع المطالبات وااللتزامات والتكاليف والمصاريف،  والموظفينوالمستشارين والشركات التابعة 

بما في ذلك األحكام القضائية والنفقات القانونية والمبالغ المدفوعة للترافع والتسوية التي قد يتکبدونها نتيجة لألعمال 

أدائه لعمله بما يحقق مصلحة الصندوق، شريطة قيام مدير الصندوق بواجباته بحسن نية، وسم إبالتي يقومون بها 

 الصندوق الفضلى، وطالما لم يُوجه إليه أي اتهام باإلهمال جسيم أو االحتيال.

يلتزم مدير الصندوق ان يفصح في تقريره السنوي الى مالكي الوحدات عن نسبة االتعاب االجمالية للسنة المعنية الى 

 .متوسط صافي قيمة اصول الصندوق العام

ألتعاب والمصاريف بموجب وثيقة الشروط واألحكام لهذا الصندوق تخضع لتطبيق ضريبة القيمة جميع الرسوم وا

المضافة حسب اللوائح التي تصدرها الجهات الرسمية ذات العالقة في المملكة العربية السعودية، ولذلك فإن جميع 

تشمل ضريبة القيمة المضافة، اذ سيتم الرسوم واألتعاب والمصاريف بموجب وثيقة الشروط واألحكام لهذا الصندوق ال 

احتساب مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الرسوم واألتعاب والمصاريف حسب ما يتم إقراره من قبل الجهات 

الرسمية ذات العالقة في المملكة العربية السعودية، وسيقوم الصندوق بسداد هذه الرسوم واألتعاب والمصاريف مضافاً 

 ضريبة القيمة المضافة المستحقة. إليها مبلغ

جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب، ووقت دفعها من  .ب

 قبل صندوق االستثمار.

 الرسم
النسبة )%(/المبلغ 

 المفروض )لاير سعودي(
 تكرار الدفع قة الحسابيطر

 % من مبلغ االشتراك1.00 اإلشتراك رسوم
عند عملية  تُحسب وتستحق

 االشتراك

عند كل عملية 

 اشتراك

 إدارة رسوم

 الصندوق

من صافي سنوياً % 1.75

 قيمة أصول الصندوق

تُحسب وتستحق في كل يوم 

تقويم بناء على آخر تقويم 

 لصافي قيمة األصول

 شهرياً 

 الحفظأمين رسوم 

من % سنوياً 0.05-0.03%

صافي قيمة أصول 

  2,000)بحد أدنى  الصندوق

 ً  (لاير سعودي شهريا

تُحسب وتستحق في كل يوم 

تقويم بناء على آخر تقويم 

 لصافي قيمة األصول

 شهرياً 

مراجع  أتعاب 

 الحسابات
 لاير سعودي 35,000

تُحسب وتستحق في كل يوم 

 تقويم 
 نصف سنوي
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الرسوم الرقابية 

 للهيئة
 لاير سعودي  7,500

تُحسب وتستحق في كل يوم 

 تقويم 
 سنوياً 

رسوم النشر في 

 موقع تداول
 لاير سعودي  5,000

تُحسب وتستحق في كل يوم 

 تقويم 
 سنوياً 

مصاريف مجلس 

 إدارة الصندوق

يستحق أعضاء مجلس إدارة 

الصندوق )باستثناء 

األعضاء المستقلين( مكافأة 

لاير سعودي  2,000قدرها 

لكل اجتماع لمجلس إدارة 

الصندوق. ويدفع الصندوق 

لألعضاء المستقلين مبلغ 

لاير سعودي  4,000قدره 

لكل اجتماع لمجلس إدارة 

الصندوق مقابل حضور 

 .اجتماعات المجلس

تُحسب وتستحق في كل يوم 

 تقويم 
 سنوياً 

 بحسب تداول أصول الصندوق وحجم العمليات تكاليف التعامل

تدفع تكاليف التعامل 

أو أية رسوم نظامية 

أخرى من قبل 

 مباشرةالصندوق 

المصروفات 

  واالتعاب االخرى

سنوياً  %0.25بحد اقصى 

من صافي قيمة أصول 

 .الصندوق

تُحسب وتستحق في كل يوم 

تقويم بناء على آخر تقويم 

 لصافي قيمة األصول

 سنوياً 

 ل افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف التي تدفع من أصول الصندوق أو من مالكي الوحداتجدو .ج

 المستخدمة أدناه:االفتراضات 

 مالك الوحدات يملك وحداته االستثمارية في الصندوق لسنه كاملة -

 لاير 100,000مالك الوحدات االستثمارية استثمر  -

 مليون لاير مع عدم وجود تغيرات 10اجمالي حجم الصندوق  -

 

 مالحظات
الرسوم 

 المستحقة
 الرسوم المصاريف

 رسوم اإلشتراك 1.0% 1,000  

 SAR مالحظات  
التفاصيل )% او 

 مبلغ(

النفقات/المصروفات 

 التشغيليه للصندوق
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لاير  2000بحد ادنى شهري 

 سعودي
 *الحفظأمين رسوم  0.05% 50

 350 أتعاب لمدة سنه كاملة
لاير   35,000

 سعودي

مراجع  أتعاب 

 الحسابات

 لاير سعودي 7,500  75 رسوم لمدة سنه كاملة
الرسوم الرقابية 

 للهيئة

 لاير سعودي 5,000 50 لمدة سنه كاملةرسوم 
رسوم النشر في موقع 

 تداول

اض اجتماعين في السنه ربافت

وبدون مصاريف السفر 

والمصاريف المعقولة األخرى 

المتكبدة فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه 

 الصندوق

280 

كما هو موضح في 

جدول الرسوم 

 والمصاريف 

مصاريف مجلس 

 إدارة الصندوق

للمصروفات واالتعاب الحد األعلى 

 األخرى
250 0.25%  

المصروفات 

 واالتعاب األخرى

لمدة سنه  الصندوق إدارة رسوم

 كاملة
1,732  1.75% 

 إدارة رسوم

 الصندوق

 2,787 79.2%  
إجمالي نسبة التكاليف 

 المتكررة

 1,000 1.0%  
إجمالي نسبة التكاليف 

 الغير متكررة

  إجمالي نسبة التكاليف  %3.79 3,787 شاملة رسوم االشتراك

*علما بأن رسوم الحفظ تختلف حسب السوق الذي يتعامل فية الصندوق ويوجد ايضا رسوم تسويه 
 معامالت و حد ادنى شهري،اال انه تم اختيار رسم واحد فقط لتبسيط المثال
احتساب حسب ما يتم  سيتم** علما بأن المثال اعاله ال يتضمن احتساب ضريبة القيمة المضافة والتي 

 إقراره من قبل الجهات الرسمية ذات العالقة

 

 :مقابل الصفقات .د

% بحد أقصى من مبلغ االشتراك على كل عملية اشتراك 1حتسب رسوم اشتراك مقدارها ت :رسوم االشتراك .1

رسوم االشتراك مبدئية أو الحقة يقوم بها المستثمر في وحدات الصندوق )"رسوم االشتراك"(. ويتم استقطاع 

ولتجنب الشك، يحق لمدير الصندوق أن يتنازل عن  دفع إلى مدير الصندوق.تُ لحظة استالم مبلغ االشتراك، و

 أي رسوم اشتراك كما يراه مناسباً.

 ال توجد رسوم مقابل عمليات االسترداد.:رسوم االسترداد .2

 نقل الملكية.ال توجد رسوم مقابل عمليات   رسوم نقل الملكية: .3

 سياسة مدير الصندوق بشأن التخفيضات والعموالت الخاصة: .ه

يحق لمدير الصندوق أن يبرم ترتيبات عمولة خاصة تكون محصورة في سلع وخدمات قد يحصل عليها مدير 

ديم أبحاث لمصلحة الصندوق قالصندوق على أن تكون متعلقة بتنفيذ صفقات نيابة عن صندوق االستثمار أو بت

 السوق المالية. وفقا لالئحة مؤسسات
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 المعلومات المتعلقة بالزكاة والضريبة: .و

كتساب أو حيازة ال يقوم مدير الصندوق بتقديم أي مشورة حول المسؤولية الضريبية أو الزكوية الناتجة عن ا

حول المستثمرين المحتملين الذين هم في شك وحدات في الصندوق. ويجب على أو التعويض أو التخلص من 

 مستحقة الناتجةالزكاة ال أوطلب المشورة المهنية من أجل التأكد من الضرائب  الضريبي أو الزكويموقفهم 

قد أو تلك التي ذات الصلة  وحدات في الصندوق بموجب األنظمةمن  همأو تخلص تهمأو حياز همكتسابعن ا

 وا خاضعين لها.يكون

 عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق: .ز

رم ترتيبات عمولة خاصة تكون محصورة في سلع وخدمات قد يحصل عليها مدير يحق لمدير الصندوق أن يب

الصندوق على أن تكون متعلقة بتنفيذ صفقات نيابة عن صندوق االستثمار أو بتفديم أبحاث لمصلحة الصندوق 

 وفقا لالئحة مؤسسات السوق المالية.

 مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف من أصول الصندوق: .ح

الف  100جدول التالي يوضح استثمارا افتراضيا لمالك الوحدات بافتراض ان قيمة استثمار مالك الوحدات ال

 :%10لاير سعودي، وبعائد قدره 

 المبلغ التقديري بالريال الوصف

*رسوم االشتراك  (1,000) 

 100,000 اشتراك مالك الوحدات االفتراضي

 (50) رسوم الحفظ

مراجع  الحساباتأتعاب   (350) 

 (75) الرسوم الرقابية للهيئة

 (50) رسوم النشر في موقع تداول

 (280) مصاريف مجلس إدارة الصندوق

 (250) المصروفات واالتعاب األخرى

 (1,732) أتعاب اإلدارة

السنوية إجمالي الرسوم والمصاريف  (2,787) 

%10العائد االفتراضي   10,000 

 107,213 صافي قيمة الوحدات

نسبة صافي عائد االستثمار االفتراضي 

السنة المالية نهاية  
7.21% 

 ولم يتم تضمينها في إجمالي الرسوم والمصاريف السنوية. االستثماررسوم االشتراك يتم استقطاعها بشكل مستقل عن مبلغ *

 التسعيرويم يالتق .10

 كيفية تقييم أصول الصندوق: .أ

ألغراض تحديد قيمة أصول الصندوق، يتم تقييم االستثمارات في األوراق المالية المستهدفة المدرجة/المتداولة 

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

لألوراق المالية في السوق ذات الصلة.  األوراق المالية في يوم التقويم، يُستخدم آخر سعر إغالق رسمي

التي تمت األوراق المالية  تقييموتُستحق األرباح/ توزيعات األرباح واجبة الدفع حتى يوم التقويم. ويتم 

وتداول الورقة المالية بناء  في الفترة ما بين االكتتاب والحقوق األولوية المشاركة بها في الطروحات األولية

. وعلى وجه التحديد، إذا كانت الورقة المالية تمثل وحدة في و سعر الحق المكتتب بهعلى سعر االكتتاب أ
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هذه األوراق المالية على أساس آخر سعر للوحدة تعلن عنه الصناديق حتى تاريخ يم يتقصندوق آخر، يجب 

لسوق المالية على التي ال تتداول في ا نقداالستثمارات المباشرة في أدوات سوق اليم يتقسريان التقويم. ويجب 

أساس التكلفة مضافاً إليها األرباح المستحقة حتى يوم التقويم. ويضاف النقد إلى أصول الصندوق ليصل إلى 

 القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق.

 :التقويم، وتكرارها نقاطعدد  .ب

وفي حال وافق يوم التقويم يوم عطلة رسمية  كل يوم عمل خالل األسبوع.في سب سعر وحدة الصندوق تيُح

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

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

خاطئ،  في حال تقييم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل (1

 يجب على مشغل الصندوق توثيق ذلك

تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين )بما في ذلك مالكي الوحدات  مشغل الصندوقيجب على  (2

 السابقين( عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير.

 هنسبت ما بشكل التسعير أو التقويم في خطأ اي عن فورا الهيئة إبالغ الصندوق مدير على يجب (3

 االلكتروني الموقع و اإللكتروني موقعه في فورا ذلك عن اإلفصاح و الوحدة سعر من أكثر أو% 0.5

الئحة صناديق  من( 76) للمادة وفقا الصندوق مدير يعدها التي العام الصندوق تقارير وفي للسوق

 االستثمار.

الئحة صناديق  من( 77) للمادة وفقا المطلوبة للهيئة تقاريره في يقدم أن الصندوق مدير على يجب (4

 .التسعير و التقويم أخطاء بجميع ملخصا االستثمار

 

 :ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد طريقة حساب سعر الوحدة .د

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

ويتم تحديد أسعار االشتراك واالسترداد من خالل ضرب عدد الوحدات المطلوب  في يوم التقويم القائمة

%( 1شراءها أو استردادها في سعر الوحدة، مع إضافة رسوم االشتراك إن وجدت والتي تمثل ما نسبته )

كما ان هذه المعامالت تخضع لضريبة  كحد أعلى من قيمة االشتراك وذلك في حالة طلبات االشتراك فقط

 .القيمة المضافة

 :مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها .ه

 كل يوم عمل يلي يوم التقويم على الموقع نهاية سيتم نشر صافي قيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة في

الموقع اإللكتروني للسوق المالية و (www.icap.com.sa) الخاص بمدير الصندوق عبر الرابط اإللكتروني

 .(www.saudiexchange.sa) السعودية )تداول( عبر الرابط

 التعامالت .11

 :تاريخ بدء الطرح األولي وسعر الوحدة .أ

 .الصندوق ينطبق حيث سبق وتم طرح ال

 لاير سعودي. 100.00سعر الوحدة عند بداية الطرح: 

http://www.icap.com.sa/
http://www.saudiexchange.sa/
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 التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد: .ب

ظهراً )بتوقيت المملكة العربية السعودية( من يوم التعامل الذي يسبق يوم  12الطلبات المستلمه قبل الساعة 

ظهراً )بتوقيت  12التقويم الذي يلي يوم التعامل. و الطلبات المستلمه بعد الساعة التقويم يتم تقويمها في يوم 

المملكة العربية السعودية( من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم يتم تقويمها في يوم التقويم الثاني الذي يلي 

 يوم التعامل على أن تكون الطلبات مستوفاة.

 :بطلبات االشتراك واالسترداد فيما يتعلقالصندوق  مدير مسؤوليات

يقوم مدير الصندوق بمعالجة كافة طلبات االشتراك واالسترداد دون أي تأخير، بما يتوافق مع الفقرة  (1

 ( من هذه الشروط واألحكام.10)

 يقوم مدير الصندوق بالتأكد من توافر السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلب استرداد متوقع. (2

، تأجيل أي طلب و الفقرة )و( ( الفقرة )هـ(11)الفقرة كما هو وارد في  الصندوقيجوز لمدير  (3

 استرداد.اشتراك أو 

في الصندوق إلى أقل المستثمرين  الخاص بأحدستثمار قيمة االخفض تاسترداد أن عملية إذا كان من شأن أي 

بعملة  االستردادعوائد مر. وتدفع جميع استثمار المستثمبلغ من الحد األدنى لمبلغ االشتراك، يتم استرداد كامل 

 في حساب مالك الوحدات.  عن طريق اإليداعالصندوق 

 :إجراءات تقديم التعليمات لالشتراك في الوحدات أو استردادها .ج

 :عملية االشتراك

استيفاء وتقديم المستندات من خالل ذلك ب يقومإذا رغب أي مستثمر في شراء وحدات في الصندوق، فيجب أن 

 التالية إلى مدير الصندوق:

لدى مدير  قائماً  موقعة )ما لم يكن المستثمر عميالً /ومعتمدة، مستوفاة حساب استثمارياتفاقية  -

 الصندوق(؛

ً  موقعة )ما لم يكن المستثمر عميالً /ومعتمدةالشروط واألحكام، مستوفاة  -  لدى مدير الصندوق(؛ قائما

 موقع./ومعتمدنموذج طلب االشتراك، مستوفى  -

يلتزم المستثمرون الراغبون في شراء وحدات في الصندوق بتقديم المستندات المذكورة أعاله إلى مدير 

 الصندوق عن طريق البريد أو البريد السريع أو باليد، أو إرسالها عبر الوسائط اإللكترونية المعتمدة.

سالفة الذكر، باإلضافة إلى مبالغ  يُعتبر طلب االشتراك مستوفياً إذا تلقى مدير الصندوق المستندات المطلوبة

االشتراك في أرقام الحسابات المحددة للصندوق. على أن يتسلم مالك الوحدات، بعد االشتراك، تأكيداً على 

 امتالك الوحدات من مدير الصندوق، ويتضمن هذا التأكيد تفاصيل االشتراك.

الطلبات المستلمه قبل الساعة مل. ففي حال ويعتمد كل تاريخ اشتراك على تاريخ استالم طلب االشتراك المكت

ظهراً )بتوقيت المملكة العربية السعودية( من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم يتم تقويمها في يوم التقويم  12

ظهراً )بتوقيت المملكة العربية السعودية( من يوم  12الذي يلي يوم التعامل. و الطلبات المستلمه بعد الساعة 

وفي أي من الحالتين، . الذي يسبق يوم التقويم يتم تقويمها في يوم التقويم الثاني الذي يلي يوم التعامل التعامل

 يحصل مالكو الوحدات على تأكيد من مدير الصندوق، يتضمن تفاصيل االشتراك.
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عن مكافحة غسل األموال و اعرف عميلك أو أي تعليمات تصدر  تقاريريجوز لمدير الصندوق، بناء على و

أي جهة رقابية حكومية، رفض طلبات االشتراك. ولمدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك يرى أنه قد 

ولمدير  .خصوماتأي رسوم أو  خصم، يُرد مبلغ االشتراك دون يخالف نظام السوق المالية. وفي هذه الحال

لبية متطلبات التدقيق الصندوق الحق في تبادل المعلومات المتعلقة بالمستثمرين مع أمين الحفظ بغرض ت

 الداخلي ومتطلبات مكافحة غسل األموال واإلرهاب. 

 :عملية االسترداد

يمكن لمالكي الوحدات طلب استرداد كل أو بعض وحداتهم بعد استيفاء وتوقيع نموذج االسترداد وتقديمه 

عبر الوسائط اإللكترونية مستوفياً إلى مدير الصندوق عن طريق البريد أو البريد السريع أو باليد، أو إرساله 

 المعتمدة.

ويعتمد كل يوم استرداد على تاريخ تلقي طلب االسترداد مستوفياً. وفي حال استالم الطلبات المستلمه قبل 

ظهراً )بتوقيت المملكة العربية السعودية( من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم يتم تقويمها في  12الساعة 

ظهراً )بتوقيت المملكة العربية السعودية(  12م التعامل. و الطلبات المستلمه بعد الساعة يوم التقويم الذي يلي يو

وفي أي من  .من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم يتم تقويمها في يوم التقويم الثاني الذي يلي يوم التعامل

 االسترداد.الحالتين، يحصل مالكو الوحدات على تأكيد من مدير الصندوق، يتضمن تفاصيل 

بناء على التعليمات الكتابية الموجهة إلى مالك الوحدات، يحق للصندوق استرداد كامل الوحدات المملوكة 

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

ق كذلك استرداد الوحدات في الصندوق مدير الصندوق أن ذلك في مصلحة الصندوق. ويحق لمدير الصندو

 بشكل إجباري في األحوال التالية:

مدير الصندوق أن استمرار ملكية المستثمر للوحدات يضر بمصلحة الصندوق من الناحية  رأىإذا  -

المالية أو الضريبية أو القانونية أو التنظيمية، أو يتعارض مع هذه الشروط واألحكام واتفاقية 

 االشتراك؛ أو

تبين أن أي من اإلقرارات المقدمة من مالك الوحدات في اتفاقية االشتراك غير صحيحة أو لم  إذا -

 تعد سارية.

 :الفترة بين طلب االسترداد ودفع العائدات

التالي ليوم التقويم. ويشار إلى أن  الخامستُتاح للمستثمرين عائدات االسترداد قبل انتهاء العمل في يوم العمل 

ظهراً )بتوقيت المملكة العربية السعودية( من يوم التعامل يتم  12المستلمه قبل الساعة االسترداد طلبات 

ظهراً )بتوقيت  12المستلمه بعد الساعة االسترداد طلبات  أماتقويمها في يوم التقويم الذي يلي يوم التعامل. 

 .تقويم الثاني الذي يلي يوم التعاملالمملكة العربية السعودية( من يوم التعامل يتم تقويمها في يوم ال

 :قيود على التعامل في وحدات الصندوق .د

 ال يوجد

  واإلجراءات المتبعه في تلك الحاالت: علقيو الحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أ .ه

 .الهيئة ذلك إذا طلبتلق االشتراك واالسترداد في وحدات الصندوق يعتالصندوق  يجب على مدير

 ية:الفي الحاالت التات واالسترداد في وحدات الصندوق يحق لمدير الصندوق أن يعلق االشتراك 

 .إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات (1
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في حال تعليق التعامل في السوق األولية التي يتم فيها تداول األوراق المالية أو األصول األخرى  (2

الصندوق،  يعتقد مديرلصندوق، إما بشكل عام أو فيما يتعلق بأصول الصندوق التي المملوكة ل

 أصول الصندوق. قيمةلصافي  جوهرية أنهاألسباب معقولة، 

 يجب على مدير الصندوق اتخاذ اإلجراءات التالية في حالة أي تعليق يفرضه:

إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات  (1

فور إنتهاء التعليق بالطريقة نفسها المستخدمة في اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذلك في الموقع 

 اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق. 

 أي تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات. التأكد من عدم استمرار (2

مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ حول ذلك بصورة  (3

 منتظمة.

 ن ذلك يحقق مصالح مالكي الوحدات.للهيئة صالحية رفع التعليق إذا رأت أ

 ا اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل: االجراءات التي يجري بمقتضاه .و

% من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم 10إذا تجاوزت قيمة طلبات االسترداد بما فيها التحويل نسبة 

ً لتقديره المطلق أن يؤجل أية طلبات استرداد و/أو تحويل على  التقويم السابق فبإمكان مدير الصندوق وفقا

وسيتم تنفيذ طلبات االسترداد والتحويل التي  %.10إجمالي قيمة الطلبات نسبة أساس تناسبي بحيث ال يتجاوز 

ً لنسبة   تقويم تأخير يتجاوز ال أن على %،10تم تأجيلها في يوم التقويم الالحق مباشرة مع خضوعها دائما

 .واالسترداد االشتراك طلبات لتقديم النهائي الموعد من عمل يومي لمدة األصول

  :نقل ملكية الوحداتالمنظمة لاألحكام  .ز

 ، يحق للمستثمر نقل ملكية وحداته في الصندوق كلياً أو جزئياً لطرفلمبلغ االشتراكعاة الحد األدنى راومع م

عن طريق تقديم طلب خطي لمدير الصندوق يتضمن موافقته على نقل الوحدات مبيناً  ("لمنقول إليها") آخر

ه. كما يشترط إلكمال نقل ة إلى المعلومات الالزمة الخاصة به وبالمنقول إليد نقلها باإلضافاالوحدات المر عدد

ك وتقديم المعلومات اقيام المنقول إليه بالتوقيع على هذه الشروط واألحكام وتعبئة نموذج طلب االشتر الوحدات

 ب.ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرها الالزمة الستيفاء متطلبات اعرف عميلك والمستندات

يجب على المستثمرين الجدد االلتزام بهذه الشروط واألحكام، بما في ذلك متطلبات اعرف عميلك ومكافحة 

غسل األموال لدى مدير الصندوق؛ ولن تصبح معامالت نقل ملكية الوحدات سارية إال بعد قيدها في سجل 

 مالكي الوحدات.

و اعرف عميلك أو أي تعليمات تصدر عن مكافحة غسل األموال  تقاريريجوز لمدير الصندوق، بناء على 

أي جهة رقابية حكومية، رفض طلبات نقل الملكية. ولمدير الصندوق الحق في تبادل المعلومات المتعلقة 

بالمستثمرين مع أمين الحفظ بغرض تلبية متطلبات التدقيق الداخلي ومتطلبات مكافحة غسل األموال 

 يرى أنه قد يخالف نظام السوق المالية. ملكية واإلرهاب. ولمدير الصندوق رفض أي طلب نقل

 :الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب أن يشترك فيها مالك الوحدات أو ينقل ملكيتها أو يستردها .ح

 لاير سعودي 5,000   الحد األدنى لإلشتراك:

 لاير سعودي  1,000  الحد األدنى لالشتراك الإلضافي:

 لاير سعودي 1,000   الحد األدنى لالسترداد:



25 

 

 (تيجة انخفاض أداء الصندوقن الملكيةانخفاض  )ال تشمل لاير سعودي 5,000   الحد األدنى للملكية:

 الذي ينوي مدير الصندوق جمعه غالحد االدنى للمبل .ط

 . ينطبق حيث سبق وتم طرح الصندوقال

 سياسة التوزيع .12

 سياسة توزيع الدخل واألرباح .أ

للصندوق هو تنمية رأس المال في المدى الطويل. وال يجوز توزيع أي أرباح؛ وإنما إن الهدف االستثماري 

يُعاد استثمار صافي دخل الصندوق كامال باإلضافة إلى األرباح/توزيعات األرباح التي يتلقاها الصندوق. 

 وسوف تنعكس إعادة استثمار الدخل على قيمة وسعر الوحدات.

 وزيعالتاريخ التقريبي لإلستحقاق والت .ب

 ال يوجد

 كيفية توزيع األرباح .ج

 ال يوجد

 الوحداتمالكي إلى التقارير  تقديم .13

 السنوية: المعلومات المتعلقة بالتقارير  .أ

السنوي  والبيان ربعللصندوق،  المدققةالصندوق إعداد تقارير سنوية تتضمن القوائم المالية  يجب على مدير

ً  والقوائم المالية األولية والسنوية مدير  ويجب على لالشتراطات الواردة في الئحة صناديق االستثمار.وفقا

 الصندوق تزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب دون أي مقابل.

المدة التي  نهايةمن تاريخ  ( أشهر3) كي الوحدات في موعد أقصاهيجب أن تُتاح التقارير السنوية الطالع مال

إللكتروني لمدير الصندوق وعلى الموقع اإللكتروني لسوق يشملها التقرير، وذلك بنشرها على الموقع ا

 األوراق المالية السعودية )"تداول"(. 

 فترة القوائم  نهايةمن تاريخ  م عمل( يو30وإتاحتها الطالع الجمهور خالل ) القوائم المالية االولية يجب إعداد 

وراق المالية اإللكتروني لسوق األ وذلك بنشرها على الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق وعلى الموقع، 

 .السعودية )"تداول"(

 وفقاً لالشتراطات الواردة في الئحة صناديق االستثمار السنوي  البيان ربعأن ينشر الصندوق  يجب على مدير

وذلك بنشرها على الموقع اإللكتروني لمدير  ( أيام عمل من نهاية الربع المعني10خالل مدة ال تتجاوز )

 على الموقع اإللكتروني لسوق األوراق المالية السعودية )"تداول"(.الصندوق و

للفحص  صافي قيمة األصول الحالية للصندوق العام الذي يديرهيوفر مدير الصندوق لكل مالك وحدات تفاصيل 

 .من جانب مالكي الوحدات دون مقابل

 :أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق .ب

توفير التقارير على الموقع الرسمي لمدير الصندوق والموقع االلكتروني لموقع السوق المالية )"تداول"(. سيتم 

يوم" من اصدار تلك التقارير وبعد ذلك تصبح التقارير  15ويجب إخطار مدير الصندوق بأي أخطاء خالل "

 .الصادرة عن مدير الصندوق نهائية وحاسمة
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الصندوق بالمعلومات الصحيحة لعناوين المراسلة وتحديثها باستمرار، وفي  على مالك الوحدات تزويد مدير

حال تزويدهم بهذه العناوين الصحيحة فإنهم يوافقون بموجب هذا البند على حماية مدير الصندوق من أي 

 متطلبات مستقبلية وإعفائه والتنازل عن حقوقهم أو متطلباتهم ضد مدير الصندوق والناشئة بشكل مباشر أو

غير مباشر عن تزويده بالبيانات واإلشعارات او أية معلومات أخرى تتعلق باالستثمار، أو التي قد تنشأ عن 

 .عدم المقدرة على التأكد من صحة المعلومات أو تصحيح أي أخطاء فيها

 :وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية .ج

 بما في ذلك القوائم المالية السنوية)لمحتملين بالتقارير السنوية سيتم إطالع مالكي وحدات الصندوق والعمالء ا

على الموقع اإللكتروني أشهر من نهاية فترة التقرير  3مجانا وذلك بنشرها خالل مدة ال تتجاوز  (المراجعة

 لمدير الصندوق وعلى الموقع اإللكتروني لسوق األوراق المالية السعودية )"تداول"(.

 .م2004ديسمبر  31توفير أول قائمة مالية مراجعة للصندوق في نهاية السنة المالية األولى للصندوق بتاريخ تم  .د

وحدات  يقر مدير الصندوق بتوفر القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق مجانا عند طلبها من قبل مالكي .ه

 الصندوق

  سجل مالكي الوحدات .14

في المملكة؛ ويعد هذا السجل دليالً  هاالحتفاظ بو وتحديثه بمالكي الوحداتبإعداد سجل مشغل الصندوق يلتزم 

 .ويتم التعامل مع هذا السجل بمنتهى السرية قاطعاً على ملكية الوحدات المثبتة فيه

يمكن لمالكي الوحدات الحصول على يكون سجل مالكي الوحدات جاهز لمعاينة الهيئة عند طلبها ذلك، كما 

 لك الملخص جميع المعلومات المرتبطة بمالك الوحداتذا عند الطلب )على ان يظهر مجان ملخص للسجل

 .المعني فقط (

 اجتماع مالكي الوحدات .15

 الدعوة إلى اجتماع مالكي الوحدات .أ

يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات بمبادرة منه على ان اليتعارض موضوع  (1

 بموجب احكام الئحة الصناديق االستثمارية. الدعوة مع مسؤولياته وواجباته 

 عند تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ. يجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات (2

يجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات عند تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من  (3

 ..%( على األقل من قيمة وحدات الصندوق 25منفردين )مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو 

 .عند طلب الهيئةب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات جي (4

 ( أيام.10سيقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل مدة ال تتجاوز عن عشرة ) (5

 طريقة وإجراءات الدعوة الجتماع مالكي الوحدات .ب

ة الجتماع مالكي الوحدات  بإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل تكون الدعو (1

( يوماً قبل االجتماع، ويجب أن يحدد اإلشعار 21أيام على األقل من االجتماع وبمدة ال تزيد على ) (10)

لصندوق حال تاريخ االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال والقرارات المقترحة، ويجب على مدير ا

 إرساله إشعاراً إلى مالكي الوحدات بعقد أي اجتماع لمالكي الوحدات، إرسال نسخة منه إلى الهيئة

% 25ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحاً إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين  (2

 على األقل من قيمة وحدات الصندوق.
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ول أعمال اجتماع مالكي الوحدات أن يأخذ في االعتبار يجب على مدير الصندوق عند إعداد جد (3

%( 10الموضوعات التي يرغب مالكي الوحدات في إدراجها، ويحق لمالكي الوحدات الذين يملكون )

على األقل من قيمة وحدات الصندوق إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات، 

رح مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب أحكام الئحة شريطة أن ال يتداخل الموضوع المقت

 صناديق االستثمار. 

يجوز لمدير الصندوق تعديل جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات خالل فترة اإلشعار المشار إليها في  (4

عشرة ، على أن يرسل إشعاراً كتابياُ بذلك إلى جميع مالكي الوحدات و أمين الحفظ قبل أعالهفقرة )أ( 

 ( يوماً قبل االجتماع.21( أيام على األقل من االجتماع وبمدة ال تزيد على واحد وعشرين )10)

في حال موافقة مالكي الوحدات على أي من القرارات المقترحة في اجتماع مالكي الوحدات، واستلزم  (5

ً للقرار ذلك تعديل شروط وأحكام الصندوق، فعلى مدير الصندوق تعديل هذه الشروط واألحكام  وفقا

المتفق عليه. كما سيقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة فوراً بجميع القرارات الصادرة عن اجتماع مالكي 

 الوحدات.

، فيجب على مدير الصندوق دعوة جميع مالكي  أعاله( 2.إذا لم يستوف النصاب الموضح في الفقرة )ب (6

ية الحديثة، ويعد االجتماع الثاني صحيحاً أياً الوحدات وامين الحفظ الجتماع ثان بواسطة وسائل التقن

 كانت نسبة ملكية الوحدات الممثلة في االجتماع.

 يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل شرعي للتمثيل في اجتماع مالكي الوحدات. (7

منهم  اً ديرأس اجتماعات مالكي الوحدات مدير الصندوق وبغيابه ينتخب مالكي الوحدات الحاضرين واح (8

  .االجتماعليترأس 

ما لم تنص هذه الشروط واألحكام أو لوائح الهيئة وتعليماتها السارية على نسبة أعلى العتماد قرار معين،  (9

 .تتخذ كافة القرارات من قبل مالكي الوحدات بقرار عادي

يلتزم مدير الصندوق بتوثيق اجتماعات مالكي الوحدات وإعداد محاضر بالمناقشات والمداوالت بما فيها  (10

 .ليات التصويت التي تمت وتبويبها وحفظها بحيث يسهل الرجوع إليهاعم

 :طريقة التصويت وحقوق التصويت .ج

وحدة يملكها مالك  عن كللكل مالك وحدات الحق في التصويت مرة واحدة في اجتماع مالكي الوحدات  (1

 الوحدات في وقت االجتماع.

على القرارات باستخدام الطرق التقنية يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات ومداوالتها والتصويت  (2

 الحديثة وفقاً للشروط التي تحددها هيئة السوق المالية.

 ال يحق لمدير الصندوق و تابعيه ممارسة حقوق التصويت المرتبطة بالوحدات التي يملكونها. (3

 حقوق مالكي الوحدات .16

 :الوحدات مالكي بحقوق قائمة .أ

 . لصندوق باللغة العربية بدون مقابلالحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام ا -

من الئحة  (76)الحصول على التقارير والبيانات الخاصة بالصندوق حسب ما ورد في المادة  -

 .من شروط وأحكام الصندوق (13) والفقرة صناديق االستثمار،

 .حصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبهاال -

 .على أي تغيير أساسي في مستندات الصندوق والمتضمنة للشروط واألحكام الحصول على موافقتهم -

االشعار بأي تغيير في شروط أحكام الصندوق وإرسال ملخص بهذا التغيير وفقا لنوع التغيير والمدة  -

 الئحة صناديق االستثمار. في المحددة

 .الصندوق ادارة مجلس في تغير بأي االشعار -
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 الفعلية واالتعاب الرسوم تظهر سنويا الصندوق وأحكام شروط من محدثة نسخة على لحصولا -

 . طلبها عند الصندوق أداء ومعلومات

 الستثمار ا قيود مع يتعارض ال وبما الوحدات، مالكي مصالح أقصى يحقق بما الصندوق إدارة -

 عمليات إدارة إلى باإلضافة الصندوق، وأحكام وشروط اإلستثمار صناديق الئحة في الواردة

 .السرية درجات بأقصى الصندوق

 . يوما( 21)عن تقل ال بمدة االنهاء قبل االستثمار صندوق بإنهاء الصندوق مدير برغبة االشعار -

 .استرداد رسوم أي فرض دون )أساسي أو غير أساسي( تغيير أي سريان قبل وحداتهم استرداد -

 . في هذه الشروط واألحكام لذلك المحددة األوقات في االسترداد عوائد دفع -

 .الصندوق مدير من طلبها دعن الشكاوى بمعالجة الخاصة االجراءات على الحصول -

 المعلومات جميع الملخص هذا يظهر أن لى)ع الوحدات مالكي لسجل ملخص على الحصول -

 .الطلب عند مجانافقط(  الطلب بمقدم المرتبطة

 حق – حصر بال المثال سبيل على - ذلك في بما بالوحدات المرتبطة الحقوق جميع ممارسة -

 ألمين عزله عند الصندوق مدير من كتابي إشعار تلقي الوحدات مالكي اجتماعات في التصويت

 .قبله من المعين الحفظ

 الئحة من السابع الباب متطلبات جميع بتطبيق الصندوق مدير يلتزم الصناديق، دمج حال في -

 االستثمار. صناديق

 من( 70) للمادة وفقا الوحدات مالكي اجتماعات متطلبات جميع بتطبيق الصندوق مدير يلتزم نا -

 .االستثمار صناديق الئحة

 الطلب هذا ويوجه الصندوق إدارة مجلس أعضاء من عضو أي عزل بطلب خاص قرار إصدار -

 .الصندوق لمدير

 أخطاء جميع عن الصندوق مدير من تعويض على الحصول في الحق المتضررين الوحدات لمالكي  -

 .التسعير أو التقويم

 لوحدات االسترداد أو االشتراك تعليق بفرض قيامه عند الصندوق مدير من فوري إشعار لقيت -

 . التعليق أسباب توضيح مع الصندوق

 لوحدات الستردادا أو لالشتراك التعليق بإنهاء قيامه عند الصندوق مدير من فوري إشعار تلقي -

 .الصندوق

 حيثما االستثمار، صناديق الئحة في عليها المنصوص الحقوق جميع الوحدات مالكي حقوق تشمل -

 .ينطبق

مالكي الوحدات من نفس الفئة بحقوق متساوية وأن يُعاملوا بالمساواة من قبل  يجب أن يتمتع جميع -

 .الصندوق مدير

مجتمعين ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحاً إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون  -

 % على األقل من قيمة وحدات الصندوق25

 :سياسات مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت المرتبطة بأي أصول للصندوق العام الذي يديره .ب

يقوم مدير الصندوق باالفصا ح في موقعه االلكتروني وموقع السوق االلكتروني " تداول" عن السياسات 

حامليها أي لالوحدات  تمنحال . وعها في الجمعيات العامة للشركات المدرجةالتصويت التي يتب المتعلقة بحقوق

على حقوق تصويت فيما يتعلق بالصندوق خالف المسائل التي ُطرحت عليهم في اجتماع مالكي الوحدات 

  ( من الشروط واألحكام.15النحو المحدد في البند )
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 مسؤولية مالكي الوحدات .17

مبلغ  وتقتصر مسؤوليتهم فقط علىديون أو التزامات الصندوق،  مسؤولية عن مالكو الوحدات أي يتحملال 

 استثماراتهم في الصندوق.

 خصائص الوحدات .18

 شروط واألحكاملللمدير الصندوق إصدار عدد غير محدود من الوحدات في الصندوق، من فئة واحدة، وفقاً 

جوز استرداد الوحدات إال من مدير . وتمثل كل وحدة مصلحة مشتركة متساوية في الصندوق. وال يهذه

 الصندوق؛ وهي غير قابلة للتحويل من فئة إلى أخرى. 

الصندوق بسجل  مشغلال يجوز لمدير الصندوق إصدار شهادات ملكية للوحدات في الصندوق، ولكن يحتفظ 

 ً  يحتوي على لجميع مالكي الوحدات. وبعد كل معاملة يقوم بها المستثمر، يتلقى هذا المستثمر تأكيدا خطيا

ن صافي قيمة م حصة مالكي الوحداتتصفية الصندوق، يكون لجميع  فاصيل الكاملة للمعاملة. وفي حالالت

بمعنى أن حقوق  نسبة مساهمتهم في الصندوق،أصول الصندوق المتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات، حسب 

 مالكي الوحدات في صافي أصول الصندوق تكون متساوية.

 شروط وأحكام الصندوق في تغييراتال .19

 األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واإلشعارات المحددة بموجب الئحة صناديق .أ

 :االستثمار

 تنقسم األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق إلى قسمين وفقا لالئحة صناديق االستثمار وذلك بناء

 :على التوالي كالتالي (63والمادة  62ا )المادة على نوعية المعلومة المراد تغييره

 :موافقة الهيئة ومالك الوحدات على التغييرات األساسية (1

 من خالل قرار صندوق عادي الوحدات مالكي موافقة على الحصول الصندوق مدير على يجب (أ)

 .على التغيير االساسي المقترح

 الهيئة موافقة على الحصول الوحدات مالكي موافقة على الحصول بعد الصندوق مدير على يجب (ب)

 .للصندوق المقترح التغيير األساسي على

 :األتية الحاالت من أي "األساسي التغيير " بمصطلح يقصد (ج)

o فئته او طبيعته أو العام الصندوق أهداف في المهم التغيير. 

o العام للصندوق المخاطر درجة في تأثير له يكون الذي التغيير. 

o للصندوق مدير منصب من الصندوق لمدير الطوعي االنسحاب. 

o الصندوق مدير بها وتبلغ آلخر حين من الهيئة تقررها أخرى حاالت أي. 

 أساسي تغيير اي إجراء قبل الصندوق ادارة مجلس موافقة على الحصول الصندوق مدير على يجب (د)

على  األساسية التغييرات تفاصيل عن واالفصاح الوحدات مالكي إشعار الصندوق مدير على يجب (ه)

وراق المالية السعودية الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق وعلى الموقع اإللكتروني لسوق األ

 .التغيير سريان من عمل أيام( 10) بلق )"تداول"(

رير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق وفقا ايجب بيان تفاصيل التغييرات األساسية في تق (و)

 ديق االستثمار.الئحة صنا من( 76) للمادة

يحق لمالكي وحدات صندوق عام مفتوح استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير أساسي دون فرض  (ز)

 .(إن ُوجدت) رسوم استرداد أي
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 :إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغييرات غير اساسية (2

 االلكتروني الموقع على واإلفصاح الوحدات ومالكي الهيئة إشعار الصندوق مدير على يجب (أ)

 بأي تغيرات وراق المالية السعودية )"تداول"(وعلى الموقع اإللكتروني لسوق األ الصندوقلمدير

 الوحدات لمالكي ويحق التغيير، سريان منايام عمل ( 10) قبل العام الصندوق في اساسية غير

  استرداد رسوم اي فرض دون االساسي غير التغيير سريان قبل استرداد وحداتهم العام الصندوق

 (.ُوجدت إن)

 غير تغيير أي إجراء قبل الصندوق إدارة مجلس موافقة على الحصول الصندوق مدير على يجب  (ب)

 . أساسي

 الئحة من( 62) المادة ألحكام وفقا اساسيا تغييرا يعد ال تغيير أي " االساسي غير بالتغيير" يقصد (ج)

 .صناديق االستثمار

 وفقا العام الصندوق تقارير في االساسية غير التغييرات تفاصيل بيان الصندوق مدير على يجب (د)

 .االستثمار صناديق الئحة ( من76للمادة )

 :: اإلجراءات التي ستُتبع لإلشعار عن أي تغييرات في شروط وأحكام الصندوق .ب

 األساسي التغيير على الصندوق ادارة مجلس وموافقة الهيئة وموافقة الوحدات مالكي موافقة على الحصول بعد

 األساسية التغييرات تفاصيل عن واالفصاح الوحدات مالكي بإشعار الصندوق مدير يقوم للصندوق، المقترح

 وراق المالية السعودية )"تداول"(على الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق وعلى الموقع اإللكتروني لسوق األ

 .التغيير سريان من أيام( 10) قبل

 بإشعار الصندوق مدير يقوم أساسي، غير تغيير أي على الصندوق إدارة مجلس موافقة على الحصول بعد

وعلى الموقع اإللكتروني لسوق  الصندوق لمدير االلكتروني الموقع في واإلفصاح الوحدات ومالكي الهيئة

 سريان من( 10) قبل العام الصندوق في اساسية غير تغيرات بأي وراق المالية السعودية )"تداول"(األ

 فرض دون االساسي غير التغيير سريان قبل وحداتهم استرداد العام الصندوق وحدات لمالكي ويحق التغيير،

 (.ُوجدت إن( استرداد رسوم اي

 في واألحكام شروط على اإلشعار والواجبة والمهمة األساسية التغييرات تفاصيل ببيان الصندوق مدير يقوم

 .الصندوق تقارير

 الصندوقوتصفية إنهاء  .20

 الحاالت التي تستوجب إنهاء صندوق االستثمار واالجراءات الخاصة باالنهاء: .أ

إذا تبين لمدير الصندوق أن قيمة أصول الصندوق تحت اإلدارة غير كافية لتبرير التشغيل االقتصادي  -

في حالة حدوث أي تغيير في القانون أو النظام أو أي من الظروف األخرى التي يرى  للصندوق، أو

 .كاف إلنهاء الصندوق فيها مدير الصنوق أنها سبب

 .رغبة مدير الصندوق في إنهاء الصندوق العام -

 وقوع حدث معين يوجب انهاء الصندوق فوراً  -

 إجراءات انهاء الصندوق: 

الوحدات  يجب على مدير الصندوق إتمام مرحلة بيع أصول الصندوق وتوزيع مستحقات مالكي -

 الصندوق.عليهم قبل انتهاء مدة 
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يجب على مدير الصندوق إعداد خطة وإجراءات إنهاء الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات،  -

على هذه الخطة قبل القيام  -حيثما ينطبق-ويجب عليه الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق 

 بأي إجراء في هذا الشأن.

ياً بتفاصيل خطة وإجراءات إنهاء يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتاب -

( يوماً من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه، 21الصندوق قبل مدة ال تقل عن واحد وعشرون )

 ودون اإلخالل في هذه الشروط واألحكام. 

( 10يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بانتهاء الصندوق خالل عشرة ) -

( من الئحة الصناديق 10وفقا لمتطلبات الفقرة )د( من الملحق )انتهاء مدة الصندوق.من عمل أيام 

 .االستثمارية

يجب على مدير الصندوق االلتزام بخطة اجراءات انهاء الصندوق الموافق عليها وفقاً للفقرة )أ( من  -

 .هذه المادة

 على مدير يجب ،شروط وأحكام الصندوق تنص على انتهائه عند حصول حدث معين تإذا كان -

ً  ومالكي الهيئة وإشعار الحدث ذلك حصول فور الصندوق إنهاء الصندوق ( 5خالل ) الوحدات كتابيا

 .الصندوق إنهاء يوجب الذي الحدث وقوع من أيام

ع مالكي الوحدات أثناء عملية إنهاء الصندوق أو جميساواة المب على مدير الصندوق أن يعامل بيج -

 .تصفيته

الصندوق توزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم فور انتهاء مدة الصندوق أو يجب على مدير  -

 .تصفيته دون تأخير وبما ال يتعارض مع مصلحة مالكي الوحدات وشروط وأحكام الصندوق

أو أّي  يجب على مدير الصندوق العام اإلعالن في موقعه اإللكتروني، والموقع اإللكتروني للسوق -

انتهاء مدة  ، عن(حيثما ينطبق)حسب الضوابط التي تحددها الهيئة خر متاح للجمهور باموقع 

مالكي الوحدات بذلك  الصندوق أو مدة تصفيته، ويجب كذلك على مدير الصندوق الخاص إشعار

 .في األماكن والوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق

ً لمتطلبات الملحق يجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق و - فقا

من تاريخ اكتمال إنهاء عمل  ( يوم70( من الئحة صنايق االستثمار خالل مدة ال تزيد على )14)

الصندوق أو تصفيته، متضمنًا القوائم المالية النهائية المراجعة للصندوق عن الفترة الالحقة آلخر 

 قوائم مالية سنوية مراجعة.

 :الصندوق لتصفية المتبعة اإلجراءات .ب

 ال ينطبق

 .الصندوق اصول من تخصم اتعاب اي الصندوق مدير يتقاضى ال الصندوق، انتهاء حال في .ج

 مدير الصندوق .21

 :اسم مدير الصندوق .أ

 شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة

 الصادر عن هيئة السوق المالية وتاريخة:ترخيص رقم ال .ب

من قبل هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم شركة االستثمـار لألوراق المالية والوساطة تم ترخيص 

 (.ـه1432ذي القعدة  4م )الموافق 2011اكتوبر  1الصادر من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  37-11156

 الصندوق: مدير عنوان .ج

 شركة االستثمـار لألوراق المالية والوساطة
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 منطقة العقيقطريق الملك فهد، 

 11452، الرياض 6888ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

 966+114892653: + فاكس966 112547666هاتف: 

 :الصندوق لمدير اإللكتروني الموقع عنوان .د

 www.icap.com.sa: الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق

 :الصندوق لمدير المدفوع المال رأس .ه

 هي شركة مساهمة سعودية مقفلة برأس مال مدفوع قدره والوساطةشركة االستثمـار لألوراق المالية 

 ( لاير سعودي250,000,000)

 :السابقة المالية للسنة الصندوق لمدير المالية المعلومات .و

 م31/12/2020 بتاريخ المنتهي للعام المالية المعلومات ملخص

 مليون لاير سعودي 167.8 اإليرادات

 مليون لاير سعودي 65.5 األرباح

 :ففيما يتعلق بصندوق االستثمار مدير الصندوق ومسؤولياتهاألدوار االساسية ل .ز

سوف يعمل مدير الصندوق لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة  -

 مؤسسات السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق.

والواجبات التي نصت عليها الئحة مؤسسات السوق يقع على عاتق مدير الصندوق االلتزام بجميع المبادىء  -

المالية بما في ذلك واجب األمانة تجاه مالكي الوحدات، الذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص 

 المعقول.

كون مدير الصندوق مسؤوالً عن إدارة الصندوق وطرح وحدات الصندوق و التأكد من دقة شروط وأحكام ي -

 املة وواضحة وصحيحة وغير مضللةالصندوق و انها ك

، سواء أأدى مسؤلياته وواجباته صناديق االستثمار يعد مدير الصندوق مسؤوالً عن االلتزام بأحكام  الئحة -

 بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة مؤسسات السوق

الكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتيالة أو إهماله . ويعد مدير الصندوق مسؤوالً تجاه مالمالية

 أو سوء تصرفه أو تقصيرة المتعمد.

يجب على مدير الصندوق أن يضع السياسات واالجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات  -

لية تقييم الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها، على أن تتضمن تلك السياسات واالجراءات القيام بعم

 المخاطر بشكل سنوي على األقل.

مجموعة  ومالم تحدد الهيئة خالف ذلك، اليجوز لمدير الصندوق حصر أهلية االستثمار في مواطني أي دولة أ -

من الدول أو في صندوق معين، والتمنع هذه الفقرة مدير الصندوق من رفض استثمار شخص غير مؤهل أو 

 وجب أي نظام آخر ذي عالقة.جهة غير مؤهله في ذلك الصندوق بم

 يجب أن تكون جميع افصاحات مدير الصندوق كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة. -

( من الئحة صناديق االستثمار عند التقدم بطلبات 10يجب على مدير الصندوق االلتزام بما ورد في الملحق ) -

 الموافقة أو االشعارات للهيئة.

ـامج مراقبـة المطابقة وااللتزام لكـل صـندوق اسـتثمار يديره، وأن يجب على مـدير الصـندوق تطبيـق برن -

 يزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.

يجب على مدير الصندوق التعاون مع جميع االشخاص المعنين بأداء مهام للصـندوق بما في ذلك أمين الحفظ  -

 م ومهـامهم وفقاً لهذه الالئحة.ومراجـع الحسابات، وتزويـدهم جبميـع مـا يلـزم ألداء واجبـاته

يجب على مدير الصندوق إعداد تقرير سنوي يتضـمن تقييم أداء وجودة الخدمات المقدمة من االطراف المعنية  -

بما في ذلك أمين الحفظ )حسبما ينطبق( ويجب أن يقدم مدير الصندوق  –بتقديم الخدمات الجوهرية للصندوق 
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 ة الى مجلس إدارة الصندوق.التقرير المشار اليه في هذه الفقر

يجب على مدير الصندوق إعداد تقرير سنوي يتضمن جميع الشكاوى واالجراءات المتخذ حيالها، ويجب أن  -

 مدير الصندوق التقرير المشار اليه في هذه الفقرة الى مجلس إدارة الصندوق. ميقد

 نات الصناديق.يجب على مدير الصندوق االلتزام بما ورد في التعليمات الخاصة بإعال -

 أي نشاط عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية، أو من الممكن أن تتعارض مع أنشطة .ح

 :الصندوق

 اليوجد أنشطة عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية، أو من الممكن أن تتعارض مع

 او الموافق للمصالح تعارض أي عن باالفصاحيقوم مدير الصندوق  وسوف .أنشطة صندوق االستثمار

 وموقع للسوق االلكتروني الموقع في فوري بشكل العالقة ذي الصندوق ادارة مجلس قبل من عليه المصادق

ً  الصندوق مدير يعدها التي الصندوق تقارير وفي الشركة  (.76) للمادة وفقا

 حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن .ط

لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مديراً للصندوق من الباطن. ويدفع يحق 

 أتعاب ومصاريف أي مدير للصندوق من الباطن من موارده الخاصة. مدير الصندوق

 األحكام المنظمة لعزل/استبدال مدير الصندوق .ي

محدد واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً لتعيين مدير للهيئة عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق استثماري  (أ)

 وذلك في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية: صندوق بديل لذلك الصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسباً،

( توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة  (1

 بذلك بموجب الئحة مؤسسات السوق المالية. االستثمارات دون إشعار الهيئة

( إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة  (2

 االستثمارات، أو سحبه، أو تعليقه من قبل الهيئة.

ارات وتشغيل تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط إدارة االستثم (3

 الصناديق أو نشاط إدارة االستثمارات.

 بالتزام النظام أو لوائح التنفيذية. –بشكل تراه الهيئة جوهرياً  –إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  (4

وفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود  (5

لدي مدير الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق االستثمار أو أصول الصناديق شخص آخر مسجل 

 التي يديرها مدير المحفظة االستثمارية.

صدور قرار خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق المغلق يطلبون فيه من الهيئة عزل مدير  (6

 الصندوق.

 أهمية جوهرية. أنها ذات  –بناًء عل أسس معقولة  –ترى الهيئة  أي حالة أخرى (7

( من الفقرة )أ( من 5سوف يشعر مدير الصندوق الهيئة بأي من الحاالت الواردة ذكرها في الفقرة الفرعية ) (ب)

  .من تاريخ حدوثها هذه المادة خالل يومين

( 5( و )4( و )3( و )2( و )1عند عزل مدير الصندوق وفقا للحاالت المنصوص عليها في الفقرات الفرعية ) (ج)

( من الفقرة )أ( من هذة المادة خالل يوميين من تاريخ حدوثها , وتوجه الهيئة مدير الصندوق 7( و )6و)

( يوما من تاريخ صدور قرار الهيئة بالعزل, مع مدير 15المعزول للدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل )

مدة المحددة للبحث صندوق بديل وتحديد المدة المحددة للبحث و التفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد ال

  .والتفاوض

( من الفقرة )أ( من هذة 6عند عزل مدير الصندوق وفقا للحالة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ) (د)

المادة,سوف يصدر قرار صندوق عادي في نفس االجتماع الذي تم فيه تصويت مالكي الوحدات على طلب 

رى, للبحث و التفاوض مع مدير صندوق و تحديد عزل مدير الصندوق,وذلك لتعيين أمين الحفظ أو جهة أخ
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 .المدة المحددة للبحث و التفاوض

عند تحقيق أي من الحالتين المنصوص عليها في الفقرتين )ج( و )د( من هذه المادة,سوف يشعر مدير الصندوق  (ه)

 .الهيئة بنتائج اجتماع مالكي الوحدات خالل يومين من تاريخ انعقادة

لتعاون وتزويد أمين الحفظ أو الجهة المعنية المخولة بالبحث والتفاوض بأي يجب على مدير الصندوق ا (و)

( أيام من تاريخ الطلب,ويجب على كل 10مستندات تطلب منه لغرض تعيين مدير صندوق بديل وذلك خالل )

 .الطرفين الحفاظ على سرية المعلومات

ة الصندوق الية سوف يرسل مدير عند موافقة مدير الصندوق البديل على ادارة الصندوق وتحويل ادار (ز)

 .الصندوق موافقة كتابية الى الهيئة فور تسلمها

إذا مارست الهيئة أياً من صالحياتها وفقاً للفقرة )أ( من هذه المادة، فيتعين على مدير الصندوق التعاون بشكل  (ح)

( 60وذلك خالل ال)كامل من أجل المساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات الى مدير الصندوق البديل 

يوماً من تعيين مدير الصندوق البديل,ويجب على مدير الصندوق المعزول أن ينقل, حيثما كان ذلك ضروريا 

ومناسبا ووفقا لتقدير الهيئة المحض, الى مدير الصندوق البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق االستثمار ذي 

 .العالقة

ل المدة المحددة للبحث و التفاوض مع مدير صندوق بديل المشار في حال لم يعين مدير صندوق بديل خال  (ط)

اليها في الفقرتين )ج( و )د( من هذة المادة, فانه يحق لمالكي الوحدات طلب تصفية الصندوق من خالل قرار 

 خاص للصندوق.

اذا عزل مدير الصنوق وفقاً للمادة العشرين من الئحة الصناديق االستثمارية فيجب ان يتوقف عن اتخاذ اي  (ي)

 قرار استثماري يخص الصندوق 

 مشغل الصندوق .22

 :الصندوق مشغل اسم .أ

 شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة

 در عن هيئة السوق المالية وتاريخه:الصاترخيص ال رقم  .ب

شركة االستثمـار لألوراق المالية والوساطة من قبل هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم تم ترخيص 

 (.ـه1432ذي القعدة  4م )الموافق 2011اكتوبر  1الصادر من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  37-11156

 :الصندوق لمشغل اإللكتروني الموقع عنوان .ج

 طةشركة االستثمـار لألوراق المالية والوسا

 طريق الملك فهد، منطقة العقيق

 11452، الرياض 6888ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

 966+114892653: + فاكس966 112547666هاتف: 

 :االستثمار بصندوق يتعلق فيما ومسؤولياته الصندوق لمشغل األساسية األدوار .د

 تشغيل الصندوقمشغل الصندوق مسؤوالً عن  يكون. 

  كامالً وعادالً حسب ً ( من 5احكام الملحق )يعد مشغل الصندوق مسؤوال عن تقييم أصول الصندوق تقييما

 الئحة الصناديق االستثمارية الخاص بطرق تقييم الصناديق العامة.

 يكون مشغل الصندوق مسؤوال عن حساب سعر وحدات الصندوق. 
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  المنصوص عليها في هذه الشروط االجراءات  حسبواالسترداد يقوم مشغل الصندوق بإجراءات االشتراك

 .واألحكام

 .يقوم  مشغل الصندوق  باالحتفاظ بالدفاتر والسجالت ذات الصلة بتشغيل جميع الصناديق التي يتولى تشغيلها 

  يقوم  مشغل الصندوق باالحتفاظ في جميع األوقات بسجل جميع الوحدات الصادرة والملغاة، وبسجّل محدّث

 الوحدات القائمة لكل صندوق من صناديق االستثمار التي يشغلها.يوضح رصيد 

 .يقوم مشغل الصندوق بإعداد سجّل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة وتحديثه 

 إن وجدت– يُعدّ مشغل الصندوق مسؤوالً عن عملية توزيع األرباح على مالكي الوحدات-. 

 :حق مشغل الصندوق في تعيين مشغل صندوق من الباطن .ه

 للصندوق من الباطن. ويدفع مشغالً الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل  لمشغليحق 

 للصندوق من الباطن من موارده الخاصة. مشغلأتعاب ومصاريف أي  الصندوق مشغل

 المهام التي كلف بها مشغل الصندوق طرفا ثالثا فيما يتعلق بصندوق االستثمار .و

 ال يوجد

 الحفظأمين  .23

 اسم أمين الحفظ: .أ

 الرياض المالية شركة

 در عن هيئة السوق المالية وتاريخه:الصاترخيص ال رقم  .ب

تاريخ ب (37-07070)رقم تم ترخيص أمين الحفظ من قبل هيئة السوق المالية بموجب ترخيص 

 الصادر من قبل هيئة السوق المالية. م( 19/06/2007)

 :العنوان المسجل ألمين الحفظ  .ج

 الرياض الماليةشركة 

                                        برج قلب الرياض

 ،شارع العليا 7761

  12244الرياض 

  المملكة العربية السعودية

 www.riyadcapital.com الموقع اإللكتروني

 :يتعلق بصندوق االستثماراألدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما  .د

 بشكل مسؤولياته أدى سواء االستثمار صناديق الئحة ألحكام وفقا التزاماته عن مسؤواًل  الحفظ امين يعد 

ً  طرف بها كلف او مباشر  .المالية السوق مؤسسات والئحة االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب ثالثا

  احتياله بسبب الناجمة الصندوق خسائر عن الوحدات ومالكي الصندوق مدير تجاه مسؤواًل  الحفظ أمين يعد 

 .المتعمد تقصيره أو تصرفه سوء أو همالها أو

 عن كذلك مسؤول وهو الوحدات مالكي لصالح وحمايتها الصندوق أصول حفظ عن مسؤواًل  الحفظ امين يعد 

 .الصندوق أصول بحفظ يتعلق فيما الالزمة االدارية االجراءات جميع اتخاذ

http://www.riyadcapital.com/
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 :من الباطن أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ حق .ه

ً للحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل  ألمين الحفظيحق  أمين من الباطن. ويدفع أمينا

 من الباطن من موارده الخاصة. أمين للحفظأتعاب ومصاريف أي  الحفظ

، مؤسسات السوق الماليةثمار أو الئحة على الرغم من التفويض المنصوص عليه في الئحة صناديق االستو

مسؤولية كاملة عن االمتثال ألحكام الئحة صناديق االستثمار. ويكون أمين الحفظ  يظل أمين الحفظ مسؤوالً 

مسؤوال أمام مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن أي خسائر قد تلحق بالصندوق بسبب إهمال أمين الحفظ أو 

تيال أو سوء التصرف المتعمد، ويتحمل أمين الحفظ، من موارده الخاصة، ارتكابه ألي فعل من أفعال االح

 . من الباطنأتعاب أمين الحفظ 

 :ثالثا طرفا الحفظ أمين بها كلف التي المهام .و

 ال يوجد

 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله: .ز

بديل أو اتخاذ أي تدبير آخر للهيئة عزل أمين الحفظ واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا لتعيين أمين حفظ  (أ)

 تراه مناسبا، وذلك في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:

توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة مؤسسات السوق  -

 .المالية

 .إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحب أو تعليقه من قبل الهيئة -

 .طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيص في ممارسة نشاط الحفظتقديم  -

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

 .أنها ذات أهمية جوهرية  –بناًء عل أسس معقولة  –أي حالة أخرى ترى الهيئة  -

 

من الئحة صناديق االستثمار،فيجب  29إذا مارست الهيئة أياً من صالحياتها وفقاً للفقرة )أ( من المادة  (ب)

 وفقاً لتعليمات الهيئة، ويتعين على مدير الصندوق الصندوق المعني تعيين أمين حفظ بديل على مدير

للمسؤوليات  السلس على تسهيل النقل وأمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل من أجل المساعدة

البديل. ويجب على  ( يوماً األولى من تعيين أمين الحفظ60إلى أمين الحفظ البديل وذلك خالل ال)

 ووفقاً لتقدير الهيئة المحض إلى -أمين الحفظ المعزول أن ينقل حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً 

 .ذي العالقةاالستثمار  -أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق 

يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ المعين من قبله بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول  (ج)

أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي 

 الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتابي. 

( يوماً من تسلم أمين الحفظ 30بديل له خالل ) يجب على مدير الصندوق إذا عزل أمين الحفظ تعيين (د)

اإلشعار الكتابي الصادر وفقاً للفقرة ) ب ( من هذه المادة، ويجب على أمين الحفظ المعزول التعاون 

بشكل كامل مع مدير الصندوق لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل، ويجب على 

أمين الحفظ البديل جميع العقود كان ذلك ضرورياً ومناسباً إلى  -ا أمين الحفظ المعزول أن ينقل حيثم

 االستثمار ذي العالقة -لمرتبطة بصندوق ا

 مجلس إدارة الصندوق .24

  إدارة الصندوق: أسماء أعضاء مجلس .أ
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 مستقالن، وعضوان المجلس رئيس بينهم من أعضاء خمسة من مؤلف إدارة مجلس الصندوق إدارة يتولى

( أيام 10قبل ) ذلك في المالية السوق هيئة موافقة أخذ بعد االعضاء تغيير في الحق الصندوق لمدير وسيكون

 .الصندوق إدارة مجلس في تغيير بأي الوحدات مالكي اشعار وسيتم ،عمل من أي تغيير في تكوين الصندوق

 تتجدد سنة لمدة الصندوق إنشاء على المالية السوق هيئة موافقة تاريخ من إدارة مجلس أول عضوية مدة وتبدأ

 األعضاء من الصندوق إدارة مجلس ويتكون بذلك الرغبة عدم الطرفين أحد يبدي لم ما تلقائيا مماثلة لمدة

 :أسمائهم التالية

 عضو غير مستقل(-رئيس مجلس إدارة الصندوق )   الريس زعبد العزيخالد  -

 )عضو غير مستقل(   نايف علي الحماد -

 )عضو غير مستقل(   سلمان بدر الفغم -

 )عضو مستقل(  عبدهللا عبدالرحمن المزروع -

 )عضو مستقل(   وهيب باجهموم -

 

 الصندوق: أعضاء مجلس إدارة مؤهالت .ب

  .الصندوق إدارة مجلس أعضاءالجدول التالي يوضح مؤهالت 

عالقة األعمال 

 بالصندوق إن وجدت
 اسم العضو المؤهالت والخبرة المنصب الحالي

االستثمـار شركة 

لألوراق المالية 

 والوساطة

 الرئيس التنفيذي

حاصل على درجة الماجستير العلوم في المالية 

بإدارة العلوم من كلية دايلز الدارة  وماجستير علوم

 2007االعمال 

حاصل على بكالوريوس في إدارة االعمال من 

 2002جامعة الملك سعود 

 المالين وشهادة المحللينزمالة  وحاصل على

 .المعتمدين

عبد خالد 

 زالعزي

 الريس

موظف لدى البنك 

 السعودي لالستثمار

نائب الرئيس 

 التنفيذي

 

حاصل على درجة الماجستير في إدارة االستثمار 

 .م 2003من جامعة سيتي لندن 

سلمان بدر 

 الفغم

موظف لدى البنك 

 السعودي لالستثمار

رئيس ادارة 

الخزينة 

 واالستثمار

حاصل على درجة الماجستير من جامعة أركنساس 

على بكالوريوس في المحاسبة  ، كما حصل2004

 .2002من جامعة الملك سعود 

نايف علي 

 الحماد

 ال يوجد

 الرئيس التنفيذي

البنك  -للمخاطر 

السعودي 

 الرقمي

في هندسة الكمبيوتر من  بكالوريوسحاصل على 

م. وتدرج في 2005جامعة الملك سعود في عام 

يطاني العديد من المناصب في البنك السعودي البر

مامه للبنك السعودي ض)ساب( والبنك األول قبل ان

 .الرقمي

عبدهللا 

عبدالرحمن 

 المزروع

 يوجد ال
رئيس قسم 

 االستثمارات 

من في اإلدارة المالية حاصل على بكالوريوس 

خبرة  سنوات 10 نجامعة األمير سلطان وله أكثر م

  .في مجال االستثمار

وهيب 

 باجهموم
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 :ومسؤولياتهالصندوق  إدارة أدوار مجلس .ج

 تشمل مسؤولية مجلس إدارة الصندوق ما يلي:

على يكون الصندوق طرفاً فيها، ويشمل ذلك العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي جميع الموافقة على  (1

، وعقود تقديم خدمات الحفظ، للصندوقدارة اإلعقود تقديم خدمات الموافقة على  –سبيل المثال ال الحصر 

ية في شأن أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم العقود المبرمة وفقاً لقرارات االستثمار وال يشمل ذلك

 .بها في المستقبل

 .ويت المتعلقة بأصول الصندوقفيما يتعلق بحقوق التص عتماد سياسة مكتوبةا (2

ً اإلشراف، و (3  مدير الصندوق يفصح عنه مصالحالموافقة أو المصادقة على أي تعارض ، متى كان ذلك مناسبا

 .اإلستثمار صناديق من الئحة (13) للمادة وفقا

لديه االلتزام سؤول المطابقة واالجتماع مرتين سنوياً على األقل مع لجنة االلتزام لدى مدير الصندوق أو م (4

سبيل المثال ال  على-ذلك  ويشمل، القوانين واالنظمة واللوائح ذات العالقة الصندوق جميع لمراجعة التزام

 الئحة صناديق االستثمار.المنصوص عليها في  متطلباتال – الحصر

الستثمارية ( من الئحة الصناديق ا63( و )62الموافقة على جميع التغييرات المنصوص عليها في المادتين ) (5

 وذلك قبل حصول مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات والهيئة او اشعارهم )حيثما ينطبق(

تضمن إفصاحات تتعلق كان عقداً أم غيره، ي، سواء مستند أخروأي  شروط واألحكامودقة ال التأكد من اكتمال (6

مع الئحة صناديق إضافة إلى التأكد من توافق ما سبق ، وإدارته للصندوقبالصندوق ومدير الصندوق 

 االستثمار؛

مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لالئحة صناديق االستثمار  بما يحققولياته ؤقيام مدير الصندوق بمسالتأكد من  (7

 والشروط واألحكام؛

بتقديم الخدمات االطالع على التقرير المتضمن تقييم اداء وجودة الخدمات المقدمة من االطراف المعنية  (8

الجوهرية للصندوق المشار اليها في الفقرة )ل( من المادة التاسعة من الئحة الصناديق االستثمارية وذلك 

للتاكد من قبام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط واحكام الصندوق 

 وما ورد في الئحة الصناديق االستثمارية  

ً لسياسات واجراءات مدير  تقييم آلية (9 تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقا

 .الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها

االطالع على التقرير المتضمن جميع الشكاوي واالجراءات المتخذة حيالها والمشار اليها في الفقرة)م( من  (10

ة من الئحة الصناديق االستثمارية وذلك للتاكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق المادة التاسع

 مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط واحكام الصندوق وماورد في الئحة الصناديق االستثمارية

 ؛ وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحداتالعمل بأمانة  (11

 مجلس. التخذها ااالجتماعات والقرارات التي وقائع جميع  تبينتدوين محاضر االجتماعات التي  (12

 .تعيينه حالة في المصفي يرفعها توصية أي إقرار (13
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 :أعضاء مجلس إدارة الصندوق مصاريف .د

يلتزم الصندوق بتعويض أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن مصاريف السفر والمصاريف المعقولة األخرى 

المتكبدة فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه الصندوق. ويستحق أعضاء مجلس إدارة الصندوق )باستثناء األعضاء 

لاير سعودي لكل اجتماع لمجلس إدارة الصندوق. ويدفع الصندوق لألعضاء  2,000المستقلين( مكافأة قدرها 

وق مقابل حضور اجتماعات لاير سعودي لكل اجتماع لمجلس إدارة الصند 4,000المستقلين مبلغ قدره 

 المجلس. وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل سنوي

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

، يكون مجلس هباإلشراف على أي تضارب للمصالح وتسويته. واعتباراً من تاريخ الصندوق يقوم مجلس إدارة

مكون من أعضاء معينين من قبل مدير الصندوق. ويكون على أعضاء مجلس اإلدارة واجب بذل اإلدارة 

العناية تجاه المستثمرين في الصندوق، وذلك بموجب الئحة صناديق االستثمار، باإلضافة إلى بذل أقصى جهد 

 بحسن النية، كما يرونه مناسباً. ممكن لحل تضارب المصالح

 يشارك فيها أعضاء مجلس اإلدارة مجالس إدارة الصناديق التي .و

 .في المملكة العربية السعودية ىاستثمار آخرصناديق يدير حالياً أعضاء مجلس إدارة صندوق 

 

وهيب 

 باجهموم

عبدهللا 

 المزروع

نايف 

 الحماد

سلمان 

 الفغم

 خالد

 الريس
 اسم الصندوق / عضو مجلس اإلدارة

 صندوق صائب للشركات السعودية √ √ √ √ √

 صندوق صائب لألسهم السعودية √ √ √ √ √

 صندوق صائب لألسهم الخليجية √ √ √ √ √

 صندوق صائب للمتاجرة بالسلع √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ 
صندوق االستثمار كابيتال المرن لألسهم 

 السعودية
 48صندوق االستثمار كابيتال لالستثمار  √    

 صندوق أجدان رايز للتطوير العقاري √    

 "ابراج سرايا"صندوق صائب للتطوير العقاري  √    

 1صندوق االستثمار للدخل العقاري  √    

 2صندوق اإلستثمار للدخل العقاري  √    

 صندوق كادن االستثمار √    

 1صندوق االستثمار العقاري  √    

 4صندوق االستثمار العقاري  √    

 صندوق االستثمار للضيافة √    

 الحساباتمراجع   .25

 :للصندوق مراجع  الحساباتاسم  .أ

 .كي بي ام جي الفوزان وشركاه
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 :مراجع  الحساباتلالعنوان المسجل وعنوان العمل  .ب

 .السعودية العربية المملكة 11663 الرياض ، 92876 ب.ص المطار طريق – الرياض واجهة

 +966118748500: هاتف

 +966118748600: كسفا

 www.kpmg.com/sa.: اإللكتروني الموقع

 :ومسؤولياته مراجع  الحساباتل األدوار األساسية .ج

 بما يلي: مراجع  الحساباتيختص 

حسابات الصندوق بهدف إبداء الرأي حول القوائم المالية لمالكي الوحدات، وما إذا لإجراء تدقيق  -

المالي، ونتائج ظهر بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز كانت القوائم المالية تُ 

 ً  للمعايير المحاسبية المقبولة عموماً في المملكة؛ العمليات، ومعلومات التدفق النقدي وفقا

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي أجراها  -

 الصندوق، باإلضافة إلى تقييم العرض العام للقوائم المالية؛

الداخلية ذات الصلة بإعداد القوائم المالية للصندوق من أجل وضع إجراءات مالئمة  دراسة الضوابط -

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

مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة للصندوق وفقا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين  -

 المعلومات المالية المرحلية.القانونيين لمراجعة 

 مراجع  الحساباتاستبدال  األحكام المنظمة .د

. ويرفض مجلس إدارة هأو استبدال مراجع  الحساباتيجب أن يوافق مجلس إدارة الصندوق على تعيين أي 

تم تعيينه بالفعل  مراجع  الحسابات، أو يطلب من مدير الصندوق استبدال مراجع  الحساباتالصندوق تعيين 

 في األحوال التالية:

مراجع  في حال وجود أي ادعاءات قائمة وجوهرية بسوء السلوك المهني المرتكب من جانب  .1

 .في أدائه لمهامه الحسابات

 .مستقالً  مراجع  الحساباتإذا لم يعد  .2

 .اذا لم يعد مراجع الحسابات للصندوق العام مسجال لدى الهيئة .3

ليس لديه المؤهالت والخبرة الكافية ألداء  الحسابات مراجع إذا قرر مجلس إدارة الصندوق بأن  .4

 مهام المراجعة؛

 . مراجع  الحساباتإذا طلبت الهيئة، وفق تقديرها المطلق، من مدير الصندوق استبدال  .5

 بموافقة مجلس إدارة الصندوق. مراجع  الحساباتيحدد مدير الصندوق أتعاب المراجعة المستحقة ل

 أصول الصندوق .26

 الحفظ لصالح صندوق االستثمار. نيالصندوق محفوظة بواسطة أمإن أصول  .أ

 . يجب على أمين الحفظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين .ب

لمدير  يجوز أن يكون ملكية مشاعة، وال لمالكي الوحداتبشكل جماعي  أصول صندوق االستثمار مملوكةإن  .ج

مشغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم  الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو

إال إذا كان مدير  ،يتعلق بتلك األصول امالمشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة في
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الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم 

ً بهذه المطالبات ة أو الموزع مالكاً لوحدات في الصندوق، و ذلك في حدود ملكيته، المشور أو كان مسموحا

 . حكاماألشروط وهذه الوأُفِصح عنها في بموجب الئحة صناديق االستثمار 

 معالجة الشكاوى .27

إدارة عالقات عند وجود أي شكاوى تتعلق بالصندوق ينبغي على مالك الوحدات صاحب الشكوى إرسالها إلى 

وسيتيح مدير  .العمالء لدى مدير الصندوق حسب عنوان مدير الصندوق الموضح في هذه الشروط واألحكام

 .ب دون مقابلالصندوق اإلجراءات الكاملة لمعالجة الشكاوى لمالكي الوحدات عند الطل

حدات إيداع شكواه لدى ( يوم عمل، يحق لمالك الو30وإذا تعذر الوصول إلى تسوية أو لم يتم الرد خالل )

، كما يحق لمالك الوحدات إيداع شكواه لدى لجنة الفصل في –إدارة شكاوى المستثمرين  -هيئة السوق المالية 

( يوماً تقويمياً من تاريخ إيداع الشكوى لدى هيئة السوق المالية، 90منازعات األوراق المالية بعد مضي مدة )

 قدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء المدة.إال إذا أخطرت هيئة السوق المالية م

 معلومات أخرى .28

أن السييياسييات واإلجراءات التي سييتتبع لمعالجة تعارض المصييالح وأي تعارض مصييالح محتمل و/أو فعلي  .أ

 ستقدَّم عند طلبها دون مقابل. 

 صييناديق االسييتثمار هي لجنةالجهة القضييائية المختصيية بالنظر في أي نزاع ناشييئ من أو عن االسييتثمار في  .ب

 الفصل في منازعات األوراق المالية

 لمالكي الوحدات:قائمة المستندات المتاحة  .ج

 :التالية المستندات القائمة تشمل

 الصندوق وأحكام شروط. 

 الصندوق وأحكام شروط في المذكورة العقود. 

 الصندوق لمدير المالية القوائم. 

 واألحكام، ال يوجد أي معلومات إضيييييافية تسييييياهم في عملية اتخاذ قراراتحتى تاريخ إعداد هذه الشيييييروط  .د

الصييييييندوق أو  الحاليون أو المحتملون، أو مدير الصييييييندوق، أو مجلس إدارة لمالكو الوحداتاالسييييييتثمار 

 .المستشارون المهنيون ولم يتم ذكرها

سياسات  ية ما عدا التي ذكرت فيإعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار وافقت عليها هيئة السوق المال .ه

 :االستثمار وممارسته

 ال يوجد

 إقرار من مالك الوحدات .29

وكذلك يقر بموافقته على خصائص الوحدات التي اشترك  ،الوحدات باالطالع على شروط وأحكام الصندوقمالك يقر 

 فيها.
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 تأكيد المستثمر - 1الملحق 

وفهم ما جاء بها والموافقة عليها وتم الحصول على (  صائب لألسهم السعوديةصندوق )  لـ قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام

 نسخة منها وجرى مني/منا التوقيع عليها.

 

 اسم العميل/المستثمر: ________________________________________________________

 

 التوقيع:_____________________________

 

 __________________________________التاريخ: 

 

 نيابة عن الشركة: __________________________________________________________

 

 المفوض )المفوضين( بالتوقيع(: ________________________________________________________

 

 ختم الشركة: 

 

 ____________________________________العنوان: _________________________________

             ______________________________________________________________________ 

 

 البريد اإللكتروني: ________________________________

 

 رقم الجوال: _________________________________

 

 رقم الهاتف: _________________________________ 

 

 رقم الفاكس: _________________________________

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

م24/07/2004هـ الموافق 70/06/1425تاريخ إصدار الشروط واألحكام:   

م10/03/2022هـ الموافق 07/08/1443تاريخ آخر تحديث:   

 


