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 هالحظت هــبهت

بالكامل بعناٌة تامة وفهم ماجاء  الشروط واألحكام،هذه، بما فٌها  نشرة المعلوماتٌتعٌن على المستثمرٌن المحتملٌن قراءة 

ٌُنصح المستثمرٌن بالحصول على االستشارات القانونٌة والضرٌبٌة والمالٌة المناسبة،  قبل اتخاذ أي قرار  فٌها. و 

 .الصندوق استثماري بشؤن

على مخاطر. و ٌمكن االطالع على المزٌد من التفاصٌل حول هذه المخاطر فً فقرة  الصندوقٌنطوي االستثمار فً هذا 

 .شروط و أحكام الصندوق"المخاطر الرئٌسة لالستثمار فً الصندوق" ضمن 

ٌطرأ  ملكة العربٌة السعودٌة، ومالالئحة صنادٌق االستثمار الصادرة عن هٌئة السوق المالٌة فً الم الصندوقٌخضع هذا 

 علٌها من تعدٌالت. 

و مع ذلك،  . بالصندوقهذه على إفصاح كامل و صحٌح عن جمٌع الحقائق األساسٌة ذات الصلة  نشرة المعلوماتتحتوي 

ال ٌتحمالن أٌة مسإولٌة عن كون أي من المعلومات الواردة هنا محدثة فً جمٌع  مدٌر الصندوقو  الصندوقفإن 

 وقات. األ

 .الصندوقبمثابة توصٌة لالستثمار فً  مدٌر الصندوقٌجب أن ال ٌعتبر المستثمرون آراء و وجهات نظر  
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 األطزاف و الوستشبروى 

 
 صندوق صائب للصكوك 

 

 
 اسم الصندوق

، ٟٚ٘ ششوخ  )"االعزثّبس وبث١زبي"( ششوخ االعزثّـبس ٌألٚساق اٌّب١ٌخ ٚاٌٛعبطخ

د ِغؤ١ٌٚخ ِذذٚدح رُ رأع١غٙب ٚفمب ألٔظّخ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ عؼٛد٠خ را

، ٟٚ٘ ِشخظخ ِٓ لجً ١٘ئخ اٌغٛق اٌّب١ٌخ 1010235995ثغجً رجبسٞ سلُ 

 َ.2011 أوزٛثش 1 اٌظبدس فٟ  11156 -37ثزشخ١ض سلُ 

 

 ػٕٛاْ ِذ٠ش اٌظٕذٚق ٘ٛ:

 11452، اٌش٠بع 6888ص.ة.:

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 00966 1 2547666٘برف : 

          8282 124 800 

 00966 1 4895813فبوظ : 

          4894285 1 00966 

www.alistithmarcapital.com 

 

 مدٌر الصندوق

  ة شركة إتش إس بً سً العربٌة السعودٌة المحدود
 

 11413، الرٌاض 9084ص.ب:
 المملكة العربٌة السعودٌة

 00966 1 2992308هاتؾ : 
 00966 1 2992348فاكس : 

 

اسم وعنوان أمٌن حفظ 
مقدم الخدمات  والصندوق 

 اإلدارٌة

 اٌرنست آند ٌونػ
 11461، الرٌاض 2732صندوق برٌد 

 المملكة العربٌة السعودٌة
 00966( 1) 273 47 40هاتؾ: 
 00966( 1) 273 47 30فاكس: 

 

 اسم وعنوان مراجع الحسابات

 التعاون مع آلن و افري إل إل بًعبدالعزٌز القاسم محامون و مستشارون ب
 طرٌق الملك فهد -7758

 3وحدة رقم  -العلٌا
 4187-12333الرٌاض 

 المملكة العربٌة السعودٌة
 00966 1 460 6600هاتؾ: 
 00966 1 460 0602فاكس: 

 المستشار القانونً 
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 هلخص الصنذوق

 
 الموضوع التفاصٌل

 
 صندوق صائب للصكوك 

 
 دوقاسم الصن

 نوع الصندوق صندوق مفتوح
متوسطة إلى عالٌة. للحصول على مزٌد من التفاصٌل ٌرجى االطالع إلى الفقرة 

 " المخاطر الرئٌسة لالستثمار فً الصندوق". 10
 مخاطر االستثمار/درجة المخاطر

الحد األدنى لمدة االستثمار  ( سنتان 2)
 المقترحة 

ترة من متوسطة إلى طوٌلة األجل من خالل تحقٌق عائد ونمو لرأس المال خالل ف
استثمارٌة متنوعة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً،  محفظةفً  الصندوق ستثمارا

ترتكز على إصدارات الصكوك، وصنادٌق الصكوك، و استثمارات المرابحة، 
 .   المطابقة لمعاٌٌر الهٌئة الشرعٌة وؼٌرها من األدوات المالٌة قصٌرة األجل

 

 ستثمارأهداؾ اال

مإشر سعر الصرؾ السائد بٌن البنوك المتعاملة فً المملكة العربٌة السعودٌة لمدة 
 (months SAIBOR-3أشهر ) 3

 المإشر االرشادي

 )أ( إصدارات الصكوك )عدا الصكوك القابلة للتحوٌل(
 )ب( استثمارات المرابحة و ؼٌرها من االدوات المالٌة قصٌرة األجل 

 ( الخلٌجٌةلنقد وصنادٌق الصكوك ) المحلٌة و)ج( صنادٌق أسواق ا
 

 

 أنواع االستثمار

ٌستخدم الصندوق استراتٌجٌة تجمع بٌن اإلدارة الخاملة ) الشراء و االحتفاظ( و بٌن 
 اإلدارة الفعالة لالستثمارات، و ذلك على أسس انتقائٌة. 

تنوعة و تنطوي استراتٌجٌة الشراء و االحتفاظ على شراء محفظة استثمارٌة م
إلصدارات الصكوك بناء على عدة عوامل مثل الُمصدر و التقٌٌم  و الكوبون و 
العائد و مدة االستحقاق و  خصائص االستدعاء، و التعهدات وفترة االستحقاق 

الفعلٌة. وسٌتم توظٌؾ استراتٌجٌة اإلدارة الفاعلة بانتقائٌة  لتعمل على تحسٌن األداء 
ة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً، و ضمن قٌود ضمن قٌود أسواق الصكوك الناشئ

وبناًء على سٌولة و مستوى تكالٌؾ  توجٌهات سٌاسة االستثمار الخاصة بالصندوق
مالٌة قصٌرة األجل هو  ومنتجات التعامالت. وإن الهدؾ من االستثمار فً أدوات

 . الصندوقإدارة سٌولة 
 

 استراتٌجٌة االستثمار 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملة االستثمارع اللاير السعودي
 لالشتراكالحد األدنى  لاير سعودي (100.000مائة ألؾ )

 اإلضافً  لالشتراكالحد األدنى   ( لاير سعودي25.000عشرون ألؾ )خمسة و
الحد األدنى للرصٌد المتبقً )فً  لاير سعودي (50.000خمسون ألؾ )

حالة عدم استرداد قٌمة الوحدات 
 بالكامل(

 أقل حد لطلبات االسترداد لاير سعودي (25.000عشرون ألؾ )خمسة و
 السعر األولً للوحدة لاير سعودي (100مائة )

 أٌام التقوٌمفً  االشتراكسعر  سعر تقوٌم صافً األصول.

 أٌام التقوٌمفً  سعر االسترداد سعر تقوٌم صافً األصول.
 تارٌخ بدء الصندوق  2011ابرٌل  6

 تارٌخ استحقاق الصندوق  مفتوح 

واحد على األقل  ٌوم عملقبل  االشتراكٌتعٌن تقدٌم نموذج طلب  الشتراك:ا ( أ)
ظهراً بتوقٌت المملكة العربٌة  12)الثالثاء، الساعة ٌوم التقوٌم من 

 السعودٌة(. 
ظهراً بتوقٌت  12عند الساعة االسترداد ٌتعٌن تقدٌم نموذج طلب  االسترداد:  ( ة)

 . ٌوم التقوٌمعلى األقل من  عملأٌام المملكة العربٌة السعودٌة و قبل خمسة 
 

آخر موعد الستالم طلبات 
 و االسترداد االشتراك

 أٌام التقوٌم   مرتان فً الشهر )أٌام األربعاء(
 ٌوم إعالن التقوٌم (ٌوم العمل التالً لٌوم التقوٌممرتان فً الشهر )

 التسوٌة   ٌوم التقٌٌمالرابع بعد  ٌوم العملفً 
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 مدٌر الصندوق  )"االستثمار كابٌتال"( لألوراق المالٌة والوساطة شركة شركة االستثمار
 مراجع الصندوق إٌرنست آند ٌونػ

 أمٌن حفظ الصندوق ة شركة إتش إس بً سً العربٌة السعودٌة المحدود
 المستشار القانونً  عبدالعزٌز القاسم محامون و مستشارون بالتعاون مع آلن و افري إل إل بً

 . االشتراك% كحد أقصى من مبلػ 1.00 :شتراكاال )أ( رسوم
 % سنوٌا من صافً قٌمة األصول. 1.00 )ب( رسوم اإلدارة:

% ماان صااافً قٌمااة األصااول ساانوٌا، وبحااد أدنااى 0.05 )ج( مصااارٌؾ الحفااظ:
 دوالر شهرٌا ً. 1,000

% ماان صااافً قٌمااة األصااول ساانوٌا، وبحااد أدنااى 0.08 )د( المصااارٌؾ اإلدارٌااة:
 ٌا ً.دوالر شهر 1,000

بناء علاى القٌماة الفعلٌاة. وتشامل، ولكان ال تنحصار  )هـ( مصارٌؾ تشؽٌلٌة أخرى:
مصاارٌؾ الماراجعٌن  مصاارٌؾ الهٌئاة الشارعٌة، على، مصارٌؾ مجلاس اإلدارة،

  .ومصارٌؾ تشؽٌلٌة أخرىرسوم قانونٌة ، القانونٌٌن، 

 
رسااوم  % ساانوٌاً بمااا فااً ذلااك1.30ٌتعااٌن أال ٌتجاااوز معاادل إجمااالً المصااارٌؾ 

 اإلدارة، ومصارٌؾ الحفظ والمصارٌؾ اإلدارٌة وؼٌرها من المصارٌؾ التشؽٌلٌة.
 
 بناء على القٌمة الفعلٌة. ( تكالٌؾ التعامل:و)

 الرسوم و المصروفات
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 قبئوت الوصطلحبث
 ةإتش إس بً سً العربٌة السعودٌة المحدود مقدم الخدمات اإلدارٌة

 البنك 
 

 البنك السعودي لالستثمار.  
 

 ٌوم العمل
 

 .ٌوم العمل ٌعنً كل ٌوم عمل فً المملكة العربٌة السعودٌة
 

 الهٌئة أوهٌئة السوق المالٌة 
 

بتارٌخ  30تؤسست بموجب نظام السوق المالٌة الصادر بالمرسوم الملكً رقم م/
لٌة هً الجهة المسئولة م.  هٌئة السوق الما2003ٌونٌو  16هـ الموافق 2/6/1424

 عن تنظٌم سوق األوراق المالٌة  فً المملكة العربٌة السعودٌة.
 

 ة إتش إس بً سً العربٌة السعودٌة المحدود أمٌن حفظ الصندوق
 ٌوم التقوٌم

 
اًصول الصندوق لؽرض شراء، أو استرداد،  قٌمة الٌوم الذي ٌتم فٌه تحدٌد  صافً

 و ثالث أربعاء من كل شهر مٌالدي. أول أربعاء، أو تحوٌل الوحدات 
 

 .ٌوم العمل التالً لٌوم التقوٌم  ٌوم إعالن التقوٌم
 الصندوق

 
 صندوق صائب للصكوك.

 
 مجلس إدارة الصندوق

 
وفقاً لالئحة صنادٌق  مدٌر الصندوقالمعٌنٌن من قبل  الصندوقأعضاء مجلس إدارة 

 .دوقللصن إدارة مدٌر الصندوقاالستثمار  لإلشراؾ على 
 

 مجلس التعاون
 

مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة، و الذي ٌتضمن دولة البحرٌن، عمان، الكوٌت، 
 قطر، المملكة العربٌة السعودٌة، و اإلمارات العربٌة المتحدة.

 
 الئحة صنادٌق االستثمار 

 
الئحة صنادٌق االستثمار الصادرة عن مجلس إدارة هٌئة السوق المالٌة بموجب 

بناء  24/12/2006هـ الموافق 3/12/1427بتارٌخ  1-219 2006ار رقم القر
بتارٌـــخ  30على نــــــظام السوق المالٌة الصادر بالمرســــوم الملكً رقـــــــم م/

 هـ  وما ٌطرأ علٌها من تعدٌالت.2/6/1424
 

 مدٌر الصندوق
 

لوساطة، تحمل سجل شركة االستثمار لألوراق المالٌة وا تتم إدارة الصندوق بواسطة
. للحصول على 11452، الرٌاض 6888، ص.ب.:1010235995تجاري رقم 

بمدٌر ٌمكن زٌارة الموقع اإللكترونً الخاص  مدٌر الصندوقمعلومات إضافٌة عن 
 www.alistithmarcapital.com: الصندوق

 
 إٌقاف السوق

 
ي ٌوم بسبب أي إٌقاؾ لعملٌات البٌع والشراء فً السوق، أو فرض قٌود، فً أ

تعطٌل أو إؼالق السوق سواء كان فً المملكة العربٌة السعودٌة أو األسواق األخرى 
 .  الصندوقحٌث ٌتم التعامل فً كل أو جزء من أصول  

 
 صافً قٌمة األصول 

 
 .الصندوقالقٌمة الصافٌة ألصول 

 صافً االشتراك
 

 ناقص رسوم االشتراك، إن ُوجدت. االشتراكقٌمة 
 

 لاير أوودي لاير سع
 

 العملة الرسمٌة للمملكة العربٌة السعودٌة.
 

 (SAIBOR) ساٌبور
 

 Saudi)  بٌن البنوك المتعاملة فً المملكة العربٌة السعودٌة الفائدة المعروضةسعر 
Inter Bank Offered Rate ) 

 
 ٌظهر اسمه/اسمها على سجالت مالكً الوحدات. ٌسثتمر فً الصندوق وشخص/جهة  المشترك

 
 الوحدة

 خ اٌششػ١خ ١ئِؼب١٠ش اٌٙ
 

 .الصندوقحصة متساوٌة فً أصول 
 3بعاً لها و الموضحة فً الملحق رقم تهً المعاٌٌر التً سٌتم إدارة الصندوق 

 .عنون " معاٌٌر الهٌئة الشرعٌة"مالو

 الظروف غٌر المعتادة للسوق 
 

 تتضمن دون حصر:
 

 .انعدام السٌولة فً سوق الصكوك - أ 
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فً استثمارات المرابحة و  النظٌرةالتً قد تواجهها األطراؾ  قٌود السٌولة - ة 
 .الصنادٌق الخارجٌة

 .صافً قٌمة األصول% من 5استردادات الصندوق التً تتجاوز  - ج 
 

 دوالر أودوالر أمرٌكً 
 
 

 نظام ضرٌبة القٌمة المضافة
 
 

 ضرٌبة القٌمة المضافة

 العملة الرسمٌة للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة.
 
 

 ئحة المتعلقة بهالم ضرٌبة القٌمة المضافة فً المملكة العربٌة السعودٌة و الهو نظا
 

هً ضرٌبة القٌمة المضافة التً تفرض على استٌراد و تورٌد السلع و الخدمات فً 
 كل مرحلة من مراحل اإلنتاج و التوزٌع و تشمل التورٌد المفترض ؛
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 الشـزوط واألحـكبم
 
 اسم الصندوق  -1

 بـ"صندوق صائب للصكوك".  الشروط و األحكامهذه تتعلق 
 
 عنوان مـدٌر الصندوق -2

 شركة شركة االستثمار لألوراق المالٌة والوساطة 
 11452، الرٌاض 6888ص.ب.:

 المملكة العربٌة السعودٌة
 00966 1 2547666هاتؾ : 
          8282 124 800 
 00966 1 4895813فاكس : 
          4894285 1 00966 

ٌمكن الحصول على المزٌد من التفاصٌل حول شركة شركة االستثمار لألوراق المالٌة والوساطة على موقع الشركة 
 اإللكترونً

 ( www.alistithmarcapital.com  ) 
 
 الطرح األولً / تارٌخ بدء الصندوق – 3

 م2010مارس  2 إلى تارٌخ م2010فبراٌر  1 تارٌخ األولٌة من بقبول االشتراكات الصندوقٌبدأ  (أ 
( ملٌون لاير 25ٌبدأ الصندوق باالستثمار عندما ٌصل المبلػ اإلجمالً لالشتراك إلى خمسة وعشرون ) (ة 

 سعودي.
 خالل فترة الطرح، ٌتم استثمار أموال االشتراك لصالح المستثمرٌن فً: (ج 

الستثمار ا شركةصندوق صائب للمتاجرة بالسلع و/ أو صندوق صائب للمرابحة )الذي تتولى إداراته  .1
 لألوراق المالٌة والوساطة )المدٌر( 

 أو 
 مرابحة.استثمارات استثمار مباشر فً  .2
% على االستثمارات فً صندوق صائب للمتاجرة بالسلع و 0.60رسوم إدارة بقٌمة  مدٌر الصندوقٌفرض 
سوم الر فقط المشتركٌتحمل خالل فترة الطرح، % على االستثمارات فً صندوق صائب للمرابحة. 0.30

 الناتج . وستتم إضافة الدخلإضافٌة رسوم أي، دون ( أعاله 2( و)1المطبقة على االستثمارات )والمصارٌؾ 
 واستثمارها فً صندوق صائب للصكوك.أموال االشتراك )بعد خصم الرسوم والمصارٌؾ( إلى 

بالحق فً تمدٌد فترة  قمدٌر الصندوفً حال عدم تحقٌق الحد األدنى المطلوب لمبلػ االستثمار، عندها ٌحتفظ  (د 
و إبالغ المستثمرٌن. و مع ذلك، ٌحتفظ  المستثمرون بالحق فً  مجلس إدارة الصندوق، بعد مصادقة االشتراك

 استرداد اشتراكهم األولً، دون تكبد أي رسوم إضافٌة.
 
 الهٌئة المنظمة - 4

والتعلٌمات المنصوص علٌها فً الئحة صنادٌق ، طبقا لألسس األحكام والشروط هذه، بما فٌها  نشرة المعلوماتتم إعداد 
مدٌر بؤن  ، علماالهٌئةإلشراؾ  الصندوق. وٌخضع هٌئة السوق المالٌةاالستثمار واللوائح التنفٌذٌة األخرى الصادرة عن 

لتقدٌم خدمات التعامل بصفة أصٌل و وكٌل،  هٌئة السوق المالٌةمرخص له كـ"شخص مرخص" من قبل  الصندوق
تؽطٌة ، وإدارة صنادٌق االستثمار ، وإدارة محافظ العمالء ، والترتٌب ، وتقدٌم المشورة ، والحفظ فً أعمال والتعهد بال

 .م2011أكتوبر  1الصادر فً  11156-37األوراق المالٌة بموجب ترخٌص رقم: 
 
 تارٌخ اإلصدار/تعدٌل "الشروط واألحكام" - 5

 ٚرُ رذذ٠ث إٌششح ثزبس٠خ , 26/10/2010َهـ ، الموافق 18/11/1431 بتارٌخ  األحكامو  الشروطصدرت هذه 

 28/12/2017َ اٌّٛافك ٘ـ 10/04/1439

 
 الحد األدنى لالشتراك - 6

 ( لاير سعودي.100.000، هو مائة ألؾ )مشترك، لكل لالشتراكالمبلػ المطلوب كحد أدنى 
 
 عملة الصندوق - 7

 عملة الصندوق هً: اللاير السعودي.
 التً تتم بعمالت أخرى سٌتم تحوٌلها لللاير السعودي بؤسعار الصرؾ السائدة فً السوق. تاالشتراكاأموال 
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 أهداف الصندوق - 8
هو تحقٌق دخل ونمو لرأس المال على  للصندوقهو صندوق استثماري مفتوح. و الهدؾ االستثماري  الصندوقهذا 

عة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً ترتكز على  المدى المتوسط إلى الطوٌل، من خالل االستثمار فً محفظة متنو
المطابقة إصدارات الصكوك و صنادٌق الصكوك و استثمارات المرابحة وؼٌرها من األدوات المالٌة قصٌرة األجل 

هو مإشر سعر الصرؾ السائد بٌن البنوك العاملة فً المملكة  للصندوق االرشادي المؤشر. إن لمعاٌٌر الهٌئة الشرعٌة
 (months SAIBOR 3)أشهر  3لسعودٌة لمدة العربٌة ا

 
 سٌتمكن من تحقٌق أهدافه. الصندوقوال توجد أٌة ضمانات بؤن 

 
 استراتٌجٌة االستثمار - 9
 

 استراتٌجٌات االستثمار الرئٌسة 1,9
ٌجً إلى تحقٌق أؼراضه االستثمارٌة من خالل االستثمار فً محفظة متنوعة فً دول مجلس التعاون الخل الصندوقٌسعى 

 ترتكز على إصدارات الصكوك و صنادٌق الصكوك و استثمارات مرابحة و ؼٌرها من األدوات المالٌة قصٌرة األجل
 للصندوق:. و فٌما ٌلً ندرج سٌاسات و استراتٌجٌات االستثمار الرئٌسة المطابقة لمعاٌٌر الهٌئة الشرعٌة

 

 استثمارات الصكوك: ( أ
% من أصوله فً إصدارات الصكوك وصنادٌق صكوك. وٌستخدم 80 ٌمكن للصندوق االستثمار إلى حد ٌصل إلى

من استراتٌجٌة اإلدارة الخاملة )الشراء واالحتفاظ( و اإلدارة الفعالة لالستثمارات، على أساس انتقائً.  و  مزٌج الصندوق
اداً إلى عوامل تنطوي استراتٌجٌة الشراء واالحتفاظ على شراء محفظة استثمارٌة متنوعة من إصدارات الصكوك استن

مثل الُمصدر و  التقوٌم و الكوبون و العائد و مدة االستحقاق و خصائص االستدعاء و التعهدات ومدة االستحقاق الفعلٌة 
 وؼٌر ذلك.

وسٌتم توظٌؾ استراتٌجٌة اإلدارة الفاعلة بانتقائٌة لتعمل على تحسٌن األداء ضمن قٌود أسواق الصكوك الناشئة فً دول 
 وبناًء على السٌولة و مستوى تكالٌؾ توجٌهات سٌاسة االستثمار الخاصة بالصندوق الخلٌجً و ضمن قٌود مجلس التعاون

 التعامالت.
 

 معاٌٌر انتقاء االستثمارات:
 

 .ًإصدارات فً دول مجلس التعاون الخلٌج 
  قٌود االستثمار أدناه.  2.9اإلصدارات التً تلبً المتطلبات تحت المادة 

 

 داولة قصٌرة األجل:االستثمارات المت ( ة
مالٌة متداولة قصٌرة األجل مثل استثمارات مرابحة و  ومنتجات فً أدوات الصندوقٌتم استثمار النقد الزائد فً 

 .المطابقة لمعاٌٌر الهٌئة الشرعٌة الصنادٌق ذات المخاطر المنخفضة و ؼٌر ذلك من األدوات المالٌة
 

، و توضح هذه مجلس إدارة الصندوقتثمار، بمصادقة من بإعداد توجٌهات سٌاسة االس مدٌر الصندوققام 
مراجعة توجٌهات سٌاسة  مجلس إدارة الصندوق. وٌتعٌن على الصندوقالتوجٌهات إطار عمل مفصل إلدارة 

 االستثمار بشكل دوري.
 

 قٌود االستثمار 2,9
 

 :قٌود االئتمان و األطراؾ النظٌرة (أ 
ِٓ لجً ِٛد٠ض /  Baa3عند حد أدنى: )اصة بمحفظة الصكوك من المرجح  أن ٌتم تصنٌؾ جودة االئتمان الخ .1

BBB-  /لجً عزبٔذسد آٔذ ثٛسص ِٓBBB- )للصكوك فً وقت التملك. و سٌكون إجمالً االنكشاؾ ِٓ لجً ف١زش 
توجٌهات  عند التملك، أو أقل من ذلك بحسب القٌمة الصافٌة لألصول% من 10ؼٌر المصنفة مقٌداً بحد أقصى قدره 

 . ةخاطر الداخلٌالم سٌاسة

الستثمارات  نظٌرةالتعامل مع أطراؾ  تقٌٌدتتم إدارة مخاطر األطراؾ النظٌرة من خالل تقٌٌد مخاطر التركٌز و .2
 . ةالمخاطر الداخلٌ توجٌهات سٌاسةالمرابحة، كما هو محدد فً 

تناداً إلى اس صافً قٌمة أصول الصندوق% من 15ٌجب أال تزٌد نسبة االنكشاؾ على أي ُمصدر وحٌد على  .3
% 10تحدٌد استثماره بحد أقصاه  الصندوقالمخاطر. ٌتعٌن على  سٌاسةالتصنٌفات االئتمانٌة المطبقة و المحددة فً 

من األصول الصافٌة فً أي فئة من األوراق المالٌة الخاصة بُمصدر وحٌد، عند وقت التملك، باستثناء األوراق 
السعودٌة و الدٌن السٌادي لبلدان منظمة التعاون والتطوٌر االقتصادي المالٌة الصادرة عن حكومة المملكة العربٌة 

 .مجلس التعاون الخلٌجًوالبلدان األعضاء فً 
 ألي ُمصدر. % )بالقٌمة( من األوراق المالٌة المصدرة5ما ٌزٌد على  صندوق االستثمار ٌجب أن ال ٌحمل .4
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الئحة صنادٌق عالمٌة أو أي نظام استثمار جماعً إلى ٌخضع االستثمار فً صنادٌق االستثمار المشتركة المحلٌة وال .5
 االستثمار.

 
 السٌولة: (ة 

٠غؼٝ اٌظٕذٚق إٌٝ إداسح ِخبطش اٌغ١ٌٛخ اٌّشرفؼخ ِٓ ِذفظخ األطٛي اٌخبطخ ثبعزثّبساد اٌظىٛن ػٍٝ 

 إٌذٛ اٌزبٌٟ:
 .لالئحة صنادٌق االستثمارللوفاء بطلبات االسترداد وفقاً ٌسمح للصندوق باالقتراض  .1

 مالٌة قصٌرة األجل من أجل إدارة السٌولة. ومنتجات باستثمار النقد الزائد فً أدوات الصندوقم ٌقو .2
ٌجب أن ٌكون االستثمار فً الصكوك مقتصراً على اإلصدارات الموافقة للحد األدنى من حجم اإلصدار، كما هو  .3

 محدد فً توجٌهات سٌاسة االستثمار.
لكل دورة تقٌٌم، فً حٌن ٌتم  صافً قٌمة األصول% من 5تردادات بـ بتحدٌد الحد األقصى لالس الصندوقٌقوم  .4

 ترحٌل الرصٌد إلى دورة التقٌٌم الالحقة.
 

 :االستحقاق و االنكشاؾ على العملة (ج 
 سنوات. 5 الصندوقٌنبؽً أال ٌتجاوز المتوسط المرجح لفترة االستحقاق لمحفظة  .1
 .   الدوالر األمرٌكًو  مجلس التعاون الخلٌجًدول هً عمالت  الصندوقتكون العمالت الرئٌسٌة الستثمارات  .2
 

 المخاطر الرئٌسة لالستثمار فً الصندوق - 10
 

 مقدمة 1,10
عرضة للتقلبات  الصندوقإن القٌمة السوقٌة لوحدات  ٌعتبر الصندوق من االستثمارات المتوسطة إلى العالٌة الخطورة.

ت األرباح السائدة و الظروؾ االقتصادٌة العامة و الطبٌعة الراكدة ، حسب معدالاستثمارات الصندوقكنتٌجة لتؽٌر أسعار 
، والتطورات أو التوجهات فً أي صناعة خاصة و الوضع المالً لُمصدري الصندوق وؼٌر النقدٌة ألسواق استثمارات
 .الصندوق األوراق المالٌة التً ٌستثمر فٌها

سٌسترد  كامل المبلػ  األولً لالستثمار   المشتركمان بؤن عرضة لمخاطر السوق، و لذا فإنه ال ٌوجد ض الصندوقإن 
ٌوجد  لٌس بمثابة إٌداع بنكً، وال  الصندوقأن ٌعً بؤن شراء الوحدات فً  الصندوقفً  المشتركعند االسترداد. وعلى 

 لمعلوماتنشرة اعلى   المشتركإلعادة شراء الوحدات بنفس قٌمة طرحها. و إن توقٌع  مدٌر الصندوقضمانة من جانب 
و ٌشكل قبوالً منه لتحمل  الصندوق، ٌإكد فهمه للمخاطر التً قد تإثر على االستثمار فً الشروط و األحكامهذه، بما فٌها 

 . الصندوقكامل المسإولٌة عن أي خسارة تنتج عن االستثمار فً 
 

 المخاطر العامة  2,10

كل أو  الصندوقاستراتٌجٌاته. ومن الممكن أن ٌخسر سٌحقق أهدافه االستثمارٌة و الصندوقلٌس هناك أي ضمان بؤن 
 ككل. الصندوقجزء من رأس المال المستثمر فً أي استثمار محدد، وهذا بالطبع سٌكون له تؤثٌر سلبً كبٌر على أداء 

فً السابق لٌس ضمانا ألدائه المستقبلً.  مدٌر صندوقإن أوضاع السوق و طرق التداول تتؽٌر باستمرار، و إن نجاح 
والنتائج السابقة لٌست بالضرورة مإشرا على األداء مستقبال. وال ٌمكن إعطاء أي تؤكٌد بشؤن تحقٌق أٌة أرباح أو بشؤن 

 عدم تكبد أٌة خسارة كبٌرة.

من استعادة المبلػ الذي استثمره،   المشتركأن ترتفع أو تنخفض. وقد ال ٌتمكن  الصندوق فً الوحداتٌمكن ألسعار 
أو رسوم  اشتراكبعد إصدارها مباشرة و فً حالة خضوع الوحدات ألي رسم  الوحداتادة شراء خصوصا فً حالة إع

تعامل. وٌمكن كذلك أن تتؽٌر قٌمة االستثمار من ٌوم آلخر، ألن قٌمة األوراق المالٌة المستثمر فٌها قد تتؤثر بتؽٌرات 
 ٌة.أسعار الفائدة واالقتصاد واألسواق المالٌة أو أخبار الشركات المعن

 

 السٌولة المحدودة الستثمارات الصندوق  3,10
لدٌها سوق ثانوٌة  الصكوكفً  الصندوقعرضة لمخاطر سٌولة عالٌة كون استثمارات  الصندوقفً   المشتركٌنإن 

محدودة. أسواق الصكوك األولٌة فً المنطقة مازالت  تحت التطوٌر، بٌنما و فً ذات الوقت، فإن أسواق الصكوك الثانوٌة 
ؼٌر  قادر على الوفاء بجمٌع طلبات  الصندوق، قد ٌكون الظروف غٌر المعتادة للسوق ر نقدٌة و راكدة. فً حالة ؼٌ

على االستحواذ أو التصرؾ  الصندوقاالسترداد. و خالل فترات السٌولة المحدودة و زٌادة التقلب فً األسعار، فإن قدرة 
بشكل مباشر أو ؼٌر  لمدٌر الصندوقمناسبٌن قد ُتعاق. ٌجوز  صندوقالفً استثماراته بالسعر و الوقت اللذٌن ٌراهما 

و / أو ؼٌر المتداولة  ذات سٌوله محدوده فً األوراق المالٌة و األدوات المالٌة الصندوقمباشر  استثمار جزء من أصول 
ة ؼٌر المتداولة علناً. وقد ٌمنع قادراً على التصرؾ بسهولة باألوراق المالٌة و األدوات المالٌ الصندوقعلناً، وقد ال ٌكون 

ٌُخضع  الصندوقهذا  كبٌرة. هذه  لخسائر الصندوقمن تصفٌة الملكٌة ؼٌر المناسبة على وجه السرعة وٌمكن أن 
 على الوفاء باالستردادات بطرٌقة مالئمة. مدٌر الصندوقالظروؾ ٌمكن أن ُتضعؾ من قدرة 
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 مخاطر االئتمان 4,10

، و استثمارات الصكوكضة لمخاطر ائتمان ناشئة عن محفظة االستثمارات فً إصدارات عر الصندوقفً   المشتركون
المرابحة واالستثمارات فً الصنادٌق األخرى. و قد تإثر التؽٌٌرات فً الوضع المالً للُمصدرٌن أو التصنٌؾ االئتمانً 

إدارة  المخاطر من  مدٌر الصندوق . و ٌتعٌن علىالصندوقعلى قٌمتها، و بالتالً ٌإثر على أداء  الصكوكإلصدارات 
من قبل  Baa3على اإلصدارات ذات التصنٌفات االستثمارٌة التً ال تقل عن  الصكوكخالل االقتصار فً استثمارات 

من قبل فٌتش(و من خالل االنتقاء األمثل للقطاعات و الصناعات ،  -BBBمن قبل ستاندرد آند بورز/ / -BBBمودٌز / /
 محفظة االستثمارٌة و اإلدارة الفعالة لالستثمارات.    إضافة إلى تنوٌع ال

 عرضة لألنواع الرئٌسٌة التالٌة من مخاطر االئتمان:   المشتركون

 )أ( مخاطر اإلخالل 

 بااللتزام بالتسدٌد فً المواعٌد المحددة  لألرباح و رأس المال. ٌتعلق هذا بإخالل الُمصدر و الطرؾ النظٌر

 مخاطر التخفٌض  ( ة)
و/أو للصكوك  ض  التصنٌؾ  االئتمانً ٌستلزم زٌادة فً احتمالٌة اإلخالل وٌقود إلى الزٌادة فً فرق الفائدةإن تخفٌ

من تلك أي  ملزماً ببٌع الصندوق. و على إثر تملك  األوراق المالٌة تلك، ال ٌكون للصكوكانخفاض فً القٌمة السوقٌة 
 تخفٌض االئتمانً.مالٌة ، و التً قد تكون بعد ذلك عرضة للالوراق األ
 

 مخاطر السوق 5,10

إلى تؽٌٌرات عدة فً أسعار السوق، مما سٌإدي إلى خفض قٌمة محفظة  الصندوقفً   المشتركسوؾ ٌتعرض 
تقٌٌد هذه  مدٌر الصندوق، نتٌجة للتؽٌرات الحاصلة فً عائدات السوق و زٌادة عالوة المخاطر. وٌستطٌع الصكوك

فً   المشتركونخضع لعوامل منظمة، و دورات السوق والتوقٌت الزمنً. كما سٌكون المخاطر بشكل جزئً، بما أنها ت
و الناتجة عن تؽٌٌرات فً معدالت الربح. و بشكل عام، فإن  الصكوكمعرضون لمخاطر استحقاق/ مدة  الصندوق
وؾ تنخفض بافتراض ذات مدة االستحقاق الطوٌلة هً أكثر حساسٌة لتبدالت المعدالت و بالتالً فإن قٌمتها س الصكوك

 وجود تؽٌر تصاعدي مواز فً المعدالت. 

 المخاطر التشغٌلٌة 6,10

اإللكترونٌة، مما ٌمكن أخطاء األنظمة  بالمسائل التشؽٌلٌة، كنتجٌة لألخطاء البشرٌة و الصندوقمن الممكن أن ٌتؤثر أداء 
 أن ٌقود إلى خسائر فً التداول أو ؼٌرها من الخسائر.

 
 دعاءمخاطر االست 7,10

 
خٌار استدعاء تتٌح للُمصدرٌن إعادة شراء الورقة المالٌة قبل مدة االستحقاق القانونٌة. وهذا  الصكوكقد ٌكون لدى بعض 

 صكوك بعائدات مساوٌة.  الصندوقعلى  مخاطر إعادة االستثمار، عندما ال ٌجد  الصندوققد ٌإدي إلى انكشاؾ 
 

 مخاطر تركز االستثمارات 8,10

جهده لتقلٌل مخاطر التركز من خالل التنوٌع بٌن عدد من األطراؾ النظٌرة و األصول ضمن حدود  صندوقمدٌر الٌبذل 
استراتٌجٌة االستثمار. ؼٌر أنه فً ظل بعض ظروؾ و أحوال السوق قد ال تكون درجة التنوٌع المستهدفة ممكنة و/أو فً 

 ، مما ٌإدي لمخاطر تركز االستثمارات. المشتركٌنة حمصل

 

 الشرعٌةاالستثمار فً المنتجات  مخاطر 9,10

حٌث قد ال ٌوجد سوق مالٌة تسهل عملٌة تداول هذه النوعٌة من األصول لذا فان تسٌٌل تلك األصول فً الؽالب ٌعتبر 
أكثر صعوبة من تسٌٌل األصول المتداولة فً األسواق المالٌة، مما ٌتضمن صعوبات محتملة عند تقوٌم وبٌع تلك 

 ا قد ٌكون له أثر سلبً على أداء الصندوق. االستثمارات مم

 

 المرتبطة بالمعاٌٌر الشرعٌة  مخاطرال 10,10

ٌقلل من  إالستثمارات دون ؼٌرها مماستثمار محدوًدا بفئة معٌنة من الإن طبٌعة استثمارات الصندوق الشرعٌة تجعل ا
رعٌة فإن ذلك ٌفرض على مدٌر الصندوق تنوٌع أصول الصندوق بشكل أوسع. ونتٌجة لتقٌد الصندوق مع المعاٌٌر الش

الشرعٌة فً أسرع وقت مما قد ٌإدي الى خسائر فً  أًٌضا بٌع أي أصول فً الصندوق عند خروجها عن المعاٌٌر
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العوائد اإلستثمارٌة المطلوبة. وهذا اإلجراء عند حدوثه قد ٌإدي الى انخفاض استثمارات مالكً  الصندوق لعدم تحقٌق
 . الصندوق وحدات

 

 مخاطر العمالت األجنبٌة 11,10

مقٌمة  الصندوقبالتؽٌرات فً أسعار صرؾ العمالت األجنبٌة، إذ أن استثمارات  الصندوقمن الممكن أن ٌتؤثر أداء 
، عدا عملة االشتراك و االستراداد. وعلى أساس ذلك، فقد تزداد الدوالر األمرٌكًو مجلس التعاون الخلٌجً بعمالت دول 

المسئولٌات الناتجة عن تؤثٌر تقلبات أسعار صرؾ   المشتركتنقص حسبما تكون علٌه الحال. و ٌتحمل  أو الوحداتقٌمة 
معرض  اللاير السعوديالذي ال تكون عملته  المشتركالعمالت األجنبٌة. عالوًة على ذلك، و فً وقت االسترداد، فإن 

  للتؽٌرات فً أسعار الصرؾ عند التحوٌل.
 

 ة و التنظٌمٌة و االقتصادٌةالمخاطر السٌاسٌ 12,10

باألحوال ؼٌر المتوقعة مثل األزمات السٌاسٌة واالضطرابات االقتصادٌة والكوارث الطبٌعٌة  الصندوقٌتؤثر أداء 
والضرائب وؼٌر ذلك من التؽٌٌرات القانونٌة والتنظٌمٌة التً تإثر فً أسواق رأس المال و األدوات المالٌة محل 

 االستثمار.
 

 مة واللوائح المطبقةاألنظ 13,10

فً االستثمار فٌها إلى العدٌد من اللوائح التنظٌمٌة بما فً ذلك اللوائح  الصندوقربما تخضع الشركات التً ٌرؼب 
المتعلقة بالصحة والسالمة والترخٌص و أنظمة مكافحة االحتكار و أنظمة السوق المالٌة و المسائل البٌئٌة. وربما تخضع 

اللوائح التنظٌمٌة الحاكمة لعالقاتهم مع موظفٌهم بشؤن مواضٌع محددة مثل الحد األدنى لألجور  هذه الشركات أٌضاً إلى
وساعات العمل القصوى والعمل اإلضافً وشروط العمل والتوظٌؾ والزٌادات والتقاعد ومزاٌا التوظٌؾ و رخص العمل. 

فً تفسٌرها إلى تؽٌٌرات فً اإلجراءات المتعلقة وبناًء علٌه، ربما ٌإدي أي تؽٌٌر فً اللوائح التنظٌمٌة الحالٌة أو 
 فٌها. الصندوقبممارسات العمل الحالٌة أو زٌادات كبٌرة فً التكالٌؾ و انخفاضات فً أرباح الشركات التً  ٌستثمر 

  
أن ٌكونوا على علم بؤن شراء األصول و االستثمارات أو أي صفقات ذات صلة سٌكون خاضعاً  المشتركٌنٌنبؽً على 

. و إن أي تؽٌٌر فً هذه األنظمة أو فً تفسٌرها أو فً طرٌقة دول مجلس التعاون الخلٌجًقوانٌن و اللوائح المطبقة فً لل
لمدٌر على بٌنة بؤنه ٌحق  المشتركٌن. كما ٌجب أن ٌكون الصندوققد ٌإثر بشكل سلبً على أداء  الصندوقتطبٌقها على 

أٌة زكاة أو ضرٌبة مستحقة  الصندوقبه فً النظام، أن ٌدفع من ، فً حدود ما هو منصوص علٌه ومسموح الصندوق
 أو على دخله(. الصندوق)مثل الضرٌبة المستحقة على قٌمة أصول  الصندوقعلى 

 

 تضارب المصالح 14,10

و الشركات التابعة ألي منهم وموظفٌهم مجلس إدارة الصندوق وأعضاء  مدٌر الصندوقمع اتساع العملٌات التً ٌقوم 
إهم، قد تنشؤ حاالت تضارب فً المصالح. فعلى سبٌل المثال، قد ٌروج أي من األطراؾ المذكورة أو ٌدٌر أو ٌقدم ووكال

المشورة لبرامج استثمار جماعً أخرى أو ٌرعى تلك البرامج أو ٌشترك فٌها، وعلى وجه الخصوص، قد تنشؤ حاالت 
وبرامج االستثمار الجماعً األخرى أو  الصندوقة بٌن التضارب فً المصالح فٌما ٌتعلق بتوزٌع الفرص االستثمارٌ

 مجلس إدارة الصندوقفً هذه الحاالت على أن ٌقوم بإخطار  مدٌر الصندوقالعمالء اآلخرٌن لذلك الطرؾ. وقد وافق 
على  مجلس إدارة الصندوقمسبقاً )أو فً حال تعذر إرسال إخطار مسبق ٌتم إرسال إخطار فوري( ٌطلب به مصادقة 

 . الصندوقع الفرص االستثمارٌة بشكل عادل بٌن هإالء العمالء و توزٌ

 
 االستثمار فً الصندوق لٌس ودٌعة بنكٌة 15,10

 
كافلة أو ضامنة أو  بائعة أو متحالفة  لٌس ودٌعة لدى أي بنك أو أي مإسسة للودائع المضمونة الصندوقإن االستثمار فً 

ؼٌر ملزم وال ٌضمن إعادة شراء  مدٌر الصندوق. و تبعاً لذلك، فإن الصندوقفً  للوحدات، بل هو تملك الصندوق مع
حصة ؼٌر  مشتركبحٌث ٌملك فٌها كل  المشتركٌنملكا مشاعاً بٌن  الصندوقبسعر طرحها. وستكون أصول  الوحدات

 شتركٌنالمٌودع فٌه جمٌع أموال  الصندوقبفتح حساب بنكً محلً منفصل باسم  مدٌر الصندوققابلة للتجزئة. وٌقوم 
 . للشروط واألحكاموإدارته طبقا  الصندوقوتدفع منه المبالػ التً ٌتم استثمارها والمصارٌؾ التً ٌتم تكبدها فً تشؽٌل 

 
هذه، ذلك أنها لٌست مهمة إلى ذلك الحد  نشرة المعلوماتكما توجد هنالك مخاطر أخرى أٌضاً، لم ٌتم التطرق إلٌها فً 

 فً المستقبل. صافً قٌمة أصول الصندوقتإثر على عائدات االستثمار و فً الوقت الحالً، ؼٌر أنها قد 
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، الصندوقإلى العدٌد من المخاطر، التً ربما ٌكون لها تؤثٌر سلبً على قٌمة وحدات  الصندوقٌخضع االستثمار فً 
ظروؾ السوق. وال كنتٌجة للتؽٌٌرات الحاصلة فً األدوات المالٌة محل االستثمار و صافً قٌمة األصولوربما تتقلب 

سوؾ ٌحصل عند االسترداد على مبلػ مساو لالستثمار األولً. كما ٌإكد  الصندوقفً  المشتركٌوجد ضمان ٌإكد بؤن 
إدراكه للمخاطر المتعددة التً قد تإثر فً  الشروط واألحكامهذه بما فً ذلك  نشرة المعلوماتعلى  المشتركتوقٌع 

 .الصندوقكامل المسإولٌة عن أي خسارة قد تنتج عن االستثمار فً  ركالمشت، وٌتحمل الصندوقاالستثمار فً 
 

 ملكٌة أصول الصندوق 16,10
مدٌر أو باسم عدل ٌعٌن من قبل  أمٌن حفظ الصندوقأو  مدٌر الصندوقمملوكة باسم  الصندوققد ٌطلب أن تكون أصول 

معّرفة بشكل منفصل لكونها  الصندوقصول . سٌتم بذل العناٌة الواجبة لضمان أن أأمٌن حفظ الصندوقأو  الصندوق
، و لحماٌة تلك األصول بالحد الممكن فً حال تصفٌة أي طرؾ ٌملك أصول  المشتركون و الصندوقمملوكة نٌابة عن 

. إال أنه من الممكن، بموجب أنظمة المملكة العربٌة السعودٌة أو أي سلطة قضائٌة ذات عالقة، أال تحمً الصندوق
أو العدل. و  مدٌر الصندوقمن المصفٌن من أي طرؾ و ذلك فً حالة مستبعدة و هً تصفٌة  صندوقالالمحكمة أصول 

مسإوالً عن أي خسائر لألصول التً لم تعد تحت السٌطرة الفعالة و  أمٌن حفظ الصندوقفً هذه الظروؾ لن ٌكون 
 .ألمٌن حفظ الصندوقالحصرٌة 

فٌها لم تبدأ إال مإخراً  فً تطوٌر مفهوم الملكٌة  الصندوققد ٌستثمر  التشرٌعٌة فً بعض األسواق التً كذلك فإن األطر
أو  مدٌر الصندوقالقانونٌة و ملكٌة المنفعة فً أدوات الدٌن. و من أجل ذلك، فإن المحاكم فً تلك األسواق قد تعتبر أن 

و أن المالك الحقٌقً لٌس لدٌه أي كحاملٌن مسجلٌن لألوراق المالٌة لهم الملكٌة الكاملة  أمٌن حفظ الصندوقأي عدل أو 
 حقوق فً هذا الشؤن.

 
 

 فة ر القٌمة المضامخاط17,10
ٌنطوي االستثمار فً الصندوق على مخاطر ضرٌبة متنوعة, بعضها ٌنطبق على االستثمار فً الصندوق نفسه والبعض 

لمثل هذه الضرائب الى االخر ٌنطبق على ظروؾ معٌنة قد تكون ذات صلة بمستثمر معٌن. وتإدي تكبد الصندوق 
ن ٌبٌلٌن التشاور مع مستشارٌهم الضرتخفٌض المبالػ النقدٌة المتاحة لعملٌات الصندوق . وٌجب على المستثمرٌن المحتم

حدات وتملكها وبٌعها. ان الرسوم المستحقه الى شركة االستثمار لألوراق ب المترتبة على االستثمار فً الوبشان الضرائ
التشمل ضرٌبة القٌمة المضافة التً ٌتم تحمٌلها بشكل منفصل وفقا للمواد المنصوص علٌها فً نظام  المالٌة و الوساطة 

 والئحة ضرٌبة القٌمة المضافة.
 
 

 الرسوم والمصارٌف - 11
 

 : رسوم االشتراك -أ 
 % من سعر االشتراك.1.00كحد أعلى 

 رسوم اإلدارة: -ة 
 .ٌوم تقوٌمل تحسب وتخصم فً ك صافً قٌمة األصول%  سنوٌاً من 1.00

 مصارٌؾ الحفظ : -ج 
تحمل كل ٌوم تقوٌم  دوالر شهرٌا ً. 1,000 % من صافً قٌمة األصول سنوٌا، وبحد أدنى0,05

 وتخصم بنهاٌة كل شهر
 المصارٌؾ اإلدارٌة:  -د 

تحمل كل ٌوم تقوٌم  .دوالر شهرٌاً  1,000% من صافً قٌمة األصول سنوٌا، وبحد أدنى 0,08
 وتخصم بنهاٌة كل شهر

  ؾ تشؽٌلٌة أخرى:مصارٌ -ٖ 
وتشمل، ولكن ال تنحصر على، مصارٌؾ مجلس اإلدارة، مصارٌؾ  بناء على القٌمة الفعلٌة.

  .ومصارٌؾ تشؽٌلٌة أخرىرسوم رقابٌة ، مصارٌؾ الهٌئة الشرعٌة، المراجعٌن القانونٌٌن، 
 

لتطبٌق جمٌع الرسوم واألتعاب والمصارٌؾ بموجب وثٌقة الشروط واألحكام لهذا الصندوق تخضع 
ضرٌبة القٌمة المضافة حسب ماٌنطبق من قوانٌن الهٌئة العامة للزكاة والدخل فً المملكة العربٌة 
السعودٌة. ولذلك فإن جمٌع الرسوم واألتعاب والمصارٌؾ بموجب وثٌقة الشروط واألحكام لهذا 

ضافة الصندوق ال تشمل إحتساب ضرٌبة القٌمة المضافة, ولذلك ٌتعٌن على مدٌر الصندوق إ
% )أو أي نسبة أخرى قد ٌتم تعدٌلها من 5وإحتساب مبلػ ضرٌبة القٌمة المضافة المستحقة بنسبة 

حٌن إلى آخر(. وٌتوجب على مدٌر الصندوق جمع المبلػ المستحق للضرٌبة وسداده إلى الهٌئة العامة 
 للزكاة والدخل
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ذلك رسوم اإلدارة ومصارٌؾ الحفظ % سنوٌاً، بما فً 1.30* ٌنبؽً أال ٌتجاوز معدل المصارٌؾ نسبة 
 والمصارٌؾ اإلدراٌة وؼٌر ذلك من المصارٌؾ التشؽٌلٌة. 

 
 . الصندوقوال ٌتم تحمٌلها على  الصندوقالمصارٌؾ المتعلقة بتسوٌق  مدٌر الصندوقٌتحمل 

 هذه. نشرة المعلومات"ملخص اإلفصاح المالً" من  1لمزٌد من التفاصٌل ٌرجى االطالع على ملحق 
 

 مصارٌف التعامل - 12
 . الصندوقتكالٌؾ التعامل الفعلٌة ستدفع من 

 

 
 مجلس إدارة الصندوق -13
 

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق 1,13
 

بعد الحصول على موافقة  مدٌر الصندوقالذي ٌشكل من قبل  مجلس إدارة الصندوقمن قبل  الصندوقٌتم  اإلشرؾ على 
 .الهٌئة

 
( سنوات تتجدد لمدة مماثلة، اثنان 3ثالث ) ( أعضاء تم تعٌٌنهم لمدة5أعضاء ) أربعةمن  مجلس إدارة الصندوقٌتكون 

منهم على األقل مستقلون. أي شؽور لمنصب عضو مستقل ٌتم سده خالل ثالثٌن ٌوماً من حدوثه. وأي شؽور لمنصب 
بحقه فً تعدٌل مكافآة  مدٌر الصندوق. ٌحتفظ لمجلس إدارة الصندوقعضو عادي ٌتم سده بتارٌخ االجتماع التالً 

 .الهٌئةمع مراعاة  الحصول على الموافقة المسبقة من  مجلس إدارة الصندوقأعضاء 
 

 مدٌر الصندوقهم كذلك أعضاء فً مجالس إدارة صنادٌق عامة مدارة من قبل  مجلس إدارة الصندوقإن أعضاء 
  كالتالً:

 
 صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
 ةصندوق صائب لألسهم السعودٌ

 صندوق صائب للشركات السعودٌة
 صندوق صائب لألسهم الخلٌجٌة

 صندوق صائب للشركات العربٌة
 صندوق صائب لألسهم الخلٌجٌة ذات الدخل

 السعودٌة  صندوق صائب للطروحات األولٌة
 صندوق صائب للصكوك

 
 من األعضاء التالٌة أسماإهم: مجلس إدارة الصندوقٌتكون 

 

ػاللخ األػّبي 

ثبٌظٕذٚق إْ 

 ٚجذد

إٌّظت 

 اٌذبٌٟ

اٌّؤ٘الد 

 ٚاٌخجشح

طج١ؼخ 

اٌؼض٠ٛخ 

 )ػبدٞ/ِغزمً(

جٕغ١خ 

 اٌؼضٛ
 اعُ اٌؼضٛ

 

ِٛظف ٌذٜ 

ششوخ 

االعزثّبس 

 وبث١زبي

 

اٌّذ٠ش 

 اٌزٕف١زٞ

ٌششوخ 

االعزثّبس 

 وبث١زبي

عٕخ  15أوثش ِٓ 

خجشح فٟ ِجبي 

 االعزثّبس

 ػضٛ ػبدٞ
 فٍغط١ٕٟ

 

 جبِغ٘شبَ دغ١ٓ اثٛ 

 )سئ١ظ ِجٍظ اإلداسح(

ِٛظف ٌذٜ 

ششوخ 

االعزثّبس 

 وبث١زبي

ِغبػذ ِذ٠ش 

 –ػبَ 

اٌظٕبد٠ك 

اٌؼمبس٠خ، 

اٌّج١ؼبد 

 ٚاٌزغ٠ٛك

فٟ ششوخ 

االعزثّبس 

دبطً ػٍٝ 

ثىبٌٛس٠ٛط فٟ 

إٌٙذعخ 

ِٓ اٌّؼّبس٠خ 

اٌٍّه فٙذ جبِؼخ 

ٌٍجزشٚي 

فٟ ػبَ  ٚاٌّؼبدْ

1999 

 عؼٛدٞ ػضٛ ػبدٞ
 ِذخٍٟ َ. خبٌذ ِذّذ
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    وبث١زبي

ِٛظف ٌذٜ 

اٌجٕه اٌغؼٛدٞ 

 ٌالعزثّبس

سئ١ظ لغُ 

 االعزثّبساد 

دبطً ػٍٝ 

دسجخ اٌّبجغز١ش 

فٟ إداسح 

االعزثّبس ِٓ 

زٟ ١جبِؼخ ع

 َ 2003ٌٕذْ 

 عٍّبْ ثذس اٌفغُ عؼٛدٞ ػضٛ ػبدٞ

 ال ٠ٛجذ

و١ٍخ  ػ١ّذ

االداسح 

 ،اٌظٕبػ١خ

جبِؼخ اٌٍّه 

فٙذ ٌٍجزشٚي 

 اٌّؼبدْٚ

 دبطً ػٍٝ

اٖ شٙبدح اٌذوزٛس

ِٓ جبِؼخ ٚال٠خ 

أٚوالِ٘ٛب 

األِش٠ى١خ فٟ 

  2006ػبَ 

 د. ِذّذ فشج اٌض٘شأٟ عؼٛدٞ ػضٛ ِغزمً

 ٠ٛجذ ال
  سجً إػّبي

 

دبطً ػٍٝ 

ثىبٌٛس٠ٛط 

إداسح االػّبي  فٟ

ِٓ جبِؼخ عثشٌٕذ 

االِش٠ى١خ اوثش 

عٕخ خجشح  21 ِٓ

فٟ ِجبي 

 االعزثّبس 

 

 ػضٛ ِغزمً
 عؼٛدٞ

 

 ادّذ عبٌُ اٌؼٕضٞ

 

 
 
 
 

 مسؤولٌات أعضاء مجلس إدارة الصندوق  2,13
 ، على سبٌل المثال ال الحصر، اآلتً:مجلس إدارة الصندوقتشمل مسإولٌات أعضاء 

 .طرفا فٌها الصندوقالموافقة على جمٌع العقود والقرارات والتقارٌر الجوهرٌة التً ٌكون  - أ 

لالئحة وفقاً  مدٌر الصندوقنه اإلشراؾ، ومتى كان ذلك مناسباً، المصادقة على أي تضارب مصالح ٌفصح ع - ة 
 .صنادٌق االستثمار

االجتماع مرتٌن سنوٌاً على األقل مع مسإول المطابقة وااللتزام )لجنة المطابقة وااللتزام( و مع المدٌر  - ج 
بجمٌع اللوائح  مدٌر الصندوقومسإول التبلٌػ عن ؼسل األموال وتموٌل اإلرهاب لدٌه، للتؤكد من التزام 

 .واألنظمة المتبعة
 .إقرار أي توصٌة ٌرفعها المصفً فً حالة تعٌٌنه - د 
 .لالئحة صنادٌق االستثمار الشروط واألحكامالتؤكد من اكتمال والتزام و مطابقة  - ٖ 
الئحة ، وأحكام  للشروط واألحكاموفقا   المشتركٌنبمسإولٌاته بما ٌحقق مصلحة  مدٌر الصندوقالتؤكد من قٌام  - ٚ 

 .رصنادٌق االستثما
 فٌه. المشتركٌناالستثمار و صندوقمصلحة العمل بؤمانة ول - ص 
 

 مكافأة مجلس إدارة الصندوق
" ملخص اإلفصاح المالً " ضمن  1ٌتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق مكافآت وفق التفاصٌل المذكورة فً الملحق 

 هذه. نشرة المعلومات
 

 مدٌر الصندوق -14
 

، المملكة 11452، الرٌاض 6888مسجل ص.ب. ال ، وعنوانه مدٌر الصندوق بواسطة  الصندوقتتم إدارة  - أ 
ٌمكن الحصول على المزٌد  .+966 1 4895813+، فاكس 966 1 2547666العربٌة السعودٌة، هاتؾ 

 اإللكترونً: مدٌر الصندوقعلى موقع  مدٌر الصندوقمن التفاصٌل حول 
 (www.alistithmarcapital.com   .) 
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أو األطراؾ المعنٌٌن ومصالح  مدٌر الصندوقلح بٌن مصالح بإدارة أي تضارب مصا مدٌر الصندوقٌقوم  - ة 
أو األطراؾ  مدٌر الصندوقفوق مصلحة  المشتركٌنفً وحدات الصندوق بوضع مصالح  المشتركٌن

 أي تضارب مصالح سٌتم االفصاح عنه لمجلس إدارة الصندوق. المعنٌٌن.
 
وق المالٌة السعودٌة بموجب الئحة ٌحمل ترخٌصاً كـ"شخص مرخص له" من قبل هٌئة الس مدٌر الصندوق - ج 

األشخاص المرخص لهم ، بمزاولة نشاط التعامل بصفة أصٌل و وكٌل، والتعهد بالتؽطٌة ، وإدارة صنادٌق 
االستثمار ، وإدارة محافظ العمالء ، والترتٌب ، وتقدٌم المشورة ، والحفظ فً أعمال األوراق المالٌة بموجب 

 م.2011أكتوبر  1الصادر فً  11156-37ترخٌص رقم: 
 

بحقه فً تفوٌض صالحٌاته وامتٌازاته إلى مإسسة مالٌة واحدة أو أكثر للتصرؾ بصفة  مدٌر الصندوق ٌحتفظ - د 
 .ذو عالقةاالستشارٌٌن االستثمارٌٌن وهذا ٌمكن أن ٌشمل أي طرؾ 

وال  الصندوق،ٌتمان من أصول الصندوق وكذلك إخالء أي من مسإولٌات  وحدات المشتركٌنإن استرداد  - ٖ 
    أو أي من مفوضٌه. مدٌر الصندوقٌمكن الرجوع بعد ذلك إلى أصول 

 
 أمٌن الحفظ و مقدم الخدمات اإلدارٌة -15

 

، و هً شركة ذات مسإولٌة محدودة مإسسة فً  حدودةمتم تعٌٌن شركة إتش إس بً سً العربٌة السعودٌة ال - أ 
هٌئة السوق ، و ترخٌص 1010221555رقم مدٌنة الرٌاض، المملكة العربٌة السعودٌة، تحمل سجل تجاري 

، و هً شركة مرتبطة بمجموعة اتش اس بً سً بً  م05/01/2006 بتارٌخ  05008 – 37 رقم: المالٌة
بموجب اتفاقٌة الحفظ و الخدمات اإلدارٌة مقدم الخدمات اإلدارٌة للصندوق و  كأمٌن حفظ الصندوقإل سً، 

 للمعاٌنة عند الطلب. اقٌات الخدمةاتف"(. تتوافر نسخ من الخدمة اتفاقٌات)"

إتش إس بً سً العربٌة لواجباتها، ٌحق  ة إتش إس بً سً العربٌة السعودٌة المحدودفً معرض تؤدٌة  - ة 
، بممارسة العناٌة الواجبة فً اختٌارها، تعٌٌن وكالء و مفوضٌن لتؤدٌة كل أو جزء من ة السعودٌة المحدود

 ة إتش إس بً سً العربٌة السعودٌة المحدودٌض الؽٌر(. ستكون واجباتها )بما ٌشمل صالحٌة إعادة تفو
 مسإولة عن تسدٌد أتعاب أي وكٌل أو مفوض ٌتم تعٌٌنه.

أو  ألي سببالصندوق  أومدٌر الصندوق  تجاه ة إتش إس بً سً العربٌة السعودٌة المحدودإن مسإولٌات  - ج 
أو \و مدٌر الصندوقاشرة التً تكبدها مهما كان ، ستظل و فً كل األوقات محدودة بالخسائر المب تصرؾ

   .الصندوق

اإلشراؾ على المطابقة بٌن  ة ٌة السعودٌة المحدودإتش إس بً سً العربال ٌدخل ضمن إطار واجبات  - د 
أهداؾ االستثمار أو سٌاسات االستثمار أو قٌود االستثمار أو قٌود االقتراض أو إرشادات التشؽٌل فٌما ٌتعلق 

تٌجٌات و أهداؾ االستثمار أو مطابقة أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة أو السٌاسات أو قٌود و بٌن استرابالصندوق 
 ة إتش إس بً سً العربٌة السعودٌة المحدوداالستثمار أو قٌود االقتراض أو إرشادات التشؽٌل. لن ٌشارك 

 للقوانٌن و األنظمة المطبقة. الصندوقفً أي معامالت أو نشاطات أو ضمانات بشؤن مطابقة 

 الصندوقأو  مدٌر الصندوق، تحت توجٌهات ة تش إس بً سً العربٌة السعودٌة المحدودإلٌجوز  - ٖ 
"( إبقاء األوراق المالٌة فً حسابات التداول فً عدد من أسواق التداول/ أو الودائع لؽرض شراء التوجٌهات)"

ق المالٌة مقٌدة فً حسابات و ذلك عندما تكون األورا مدٌر الصندوقو/أو  الصندوقو بٌع االستثمارات باسم 
أي مسإولٌة عن أي خسارة لألوراق  ة إتش إس بً سً العربٌة السعودٌة المحدودالتداول. لن ٌتم تحمٌل 

المالٌة أو قٌمتها الموجودة فً حسابات التداول هذه فً حال لم تعد هذه األوراق المالٌة تحت السٌطرة الفعالة و 
ٌداعها فً حسابات تداول ٌمكن الوصول لها من قبل وسطاء آخرٌن. و و تم إ ألمٌن حفظ الصندوقالحصرٌة 

أو أي من موظفٌها قد تصرفوا بإهمال أو  ةإتش إس بً سً العربٌة السعودٌة المحدودذلك شرٌطة أال تكون 
 .للتوجٌهاتباحتٌال أو أخلوا إخالالً متعمداً فً تنفٌذهم 

إتش إس مع أي بنوك أو مإسسات مالٌة و الطلب من  فتح حسابات بنكٌة مدٌر الصندوقأو  للصندوقٌجوز  - ٚ 
إتش فً هذه الحسابات. لن ٌتم تحمٌل  للصندوقوضع األصول النقدٌة   ة بً سً العربٌة السعودٌة المحدود

أو  مدٌر الصندوقو  الصندوقأي مسإولٌة تجاه أٌاً كان ) بمن فٌهم  ة إس بً سً العربٌة السعودٌة المحدود
( فٌما ٌتعلق بؤي نقدٌة أو أوراق مالٌة و/أو األصول األخرى التً تتكون منها الصندوق وحداتفً  مشتركأي 

أو ؼٌر  أمٌن حفظ الصندوق، ؼٌر مودعة لدى الصندوق توجٌهاتو التً تكون، بناء على  الصندوقأصول 
أو أي  وقألمٌن حفظ الصندو تم وضعها خارج السٌطرة الفعالة و الحصرٌة أمٌن حفظ الصندوق مسجلة باسم 

إتش بتفوٌضه بصالحٌاته. و ذلك شرٌطة أال تكون  أمٌن حفظ الصندوقأمٌن حفظ بدٌل أو أي مفوض ٌقوم 
أو أي من موظفٌها قد تصرفوا بإهمال أو باحتٌال أو أخلوا إخالالً  ة إس بً سً العربٌة السعودٌة المحدود

 .للتوجٌهاتمتعمداً فً تنفٌذهم 
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عند التحقق من موثوقٌة أدوات الدٌن أو مذكرات المشاركة التً تم من الممكن حصول صعوبات محددة  - ص 
)أو أمٌن حفظ الصندوق فٌها. و بناء علٌه، و على الرؼم من أن  الصندوقتسوٌتها فً المناطق التً قد ٌستثمر 

 للتحقق من أن أي أدوات مالٌة مماثلة، بحسب ظاهرها، تكونالصندوق أمٌن الحفظ البدٌل( سٌسعى نٌابة عن 
فٌما ٌخص التحقق من صحة أو موثوقٌة أي  أمٌن حفظ الصندوقأصلٌة، فإنه لن ٌتم تحمٌل أي مسإلٌة على 

 أداة مالٌة من هذا القبٌل.

بسجالت وحسابات متعلقة فً األصول وااللتزامات  ة إتش إس بً سً العربٌة السعودٌة المحدودحتفظ ت - ح 
الذي ٌجوز له   ألمٌن الحفظتكون  الصندوقمادٌة ألصول . العهدة البالصندوق والدخل والمصروفات المتعلقة

 تعٌٌن أمناء حفظ  تابعٌن له فً مختلؾ المواقع / الدول.  

 
 مراجع الحسابات  -16

 
 تعمل شركة إٌرنست آند ٌونػ كمراجع حسابات الصندوق.

 شركة إٌرنست آند ٌونػ
 

 ، المملكة العربٌة السعودٌة11461، الرٌاض 2732ص.ب.: 
 +966( 1) 273 47 40هاتؾ: 
 +.966( 1) 273 47 30فاكس: 

  
 القوائم المالٌة السنوٌة المراجعة – 17

تتضمن القوائم المالٌة وفقا  الصندوق،بإعداد تقارٌر سنوٌة )بالتقوٌم المٌالدي( عن  مدٌر الصندوقٌقوم  - أ 
اجعة القوائم المالٌة السنوٌة (.  وتتم مرSOCPAللمعاٌٌر الصادرة عن الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن )
 بناء على طلبهم بدون مقابل.    للمشتركٌنوالمصادقة علٌها من قبل مراجعٌن خارجٌٌن، وٌمكن تقدٌمها 

 

 .فً الئحة صنادٌق االستثمارٌتم إعداد القوائم المالٌة ومراجعتها وفق ما جاء فً المتطلبات الواردة  - ة 
 

. ٌتم إعداد التقارٌر للصندوقٌوما من انتهاء السنة المالٌة  90خالل ٌتم إعداد التقارٌر السنوٌة المراجعة  - ج 
 ٌوما.  45النصؾ سنوٌة المراجعة خالل 

 
 

  خصائص الوحدات -18
 أخرى فً نفس الفئة. وحدةمماثلة لكل  الصندوقحصة نسبٌة فً  وحدةلفئة واحدة. وتمثل كل  الوحداتتتبع جمٌع 

 

 :الهٌئة الشرعٌةمعاٌٌر  -19

ِٓ   3 سلُ اٌٍّذك فٟ اٌّٛضذخ ٌّؼب١٠شٌٙزٖ ا طجمب إداسرٗ ٚعززُ ا١ٌٙئخ اٌششػ١خ ِطبثك ٌّؼب١٠ش ٕذٚقاٌظ إْ

 ٘زٖ اٌششٚط ٚاألدىبَ:

  

 :اٌششػ١خ ا١ٌٙئخ أػضبء أعّبء

 االســــن نبــــذة

 .ػضٛ ١٘ئخ وجبس اٌؼٍّبء ثبٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ 

 .ِٟػضٛ ِجّغ اٌفمخ االعال 

  ِٓ اٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ اإلعال١ِخ فٟ اٌؼبٌُ وّب أٌف اٌؼذ٠ذ ِٓ ِغزشبس ٌٍؼذ٠ذ

 اٌىزت دٛي اٌخذِبد اٌّظشف١خ اإلعال١ِخ ٚااللزظبد اإلعالِٟ.

 

اٌش١خ ػجذهللا ثٓ ع١ٍّبْ ا١ٌّٕغ 

 )سئ١ظ اٌّجٍظ(

 أعزبر االلزظبد اإلعالِٟ فٟ جبِؼخ اٌٍّه ػجذاٌؼض٠ض ثجذح 

 ٌ١خ اٌؼب١ٌّخ.ػضٛ ا١ٌٙئخ اٌششػ١خ فٟ ػذد ِٓ اٌّؤعغبد اٌّب 

 .ِٟأٌف اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌىزت دٛي اٌخذِبد اٌّظشف١خ اإلعال١ِخ ٚااللزظبد اإلعال 

 

اٌش١خ اٌذوزٛس ِذّذ ثٓ ػٍٟ 

 اٌمشٞ
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 ػٍٝ اإلطالع ٠شجٝ اٌزشغ١ٍ١خ االخشٜ اٌّظبس٠ف ضّٓ خذِبرُٙ ِمبثً أرؼبثب   اٌششػ١خ ا١ٌٙئخ أػضبء ٠زمبضٝ

 ." اٌّبٌٟ اإلفظبح ٍِخض"  اٌّؼْٕٛ اٌٍّذك
 
 

 الطروح األولٌة -20
 .الصندوقلاير سعودي من االشتراكات قبل إطالق  (25.000.000) خمسة وعشرون ملٌون ٌجب تلقً ما ال ٌقل عن

 
باستثمار  مدٌر الصندوق، ٌقوم االشتراكاتلاير سعودي من  (25.000.000خمسة وعشرون ملٌون )وإلى أن ٌتم تلقً 

 )ج( أعاله. 3قرة أموال االشتراك كما هو مفصل فً الف

 

 
 استثمار مدٌر الصندوق فً الصندوق -21
 

أٚ االطشاف رٚٞ اٌؼاللخ فٟ هذٌز الصنذوق اعزثّبس  2ٌّض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٠شجٝ االطالع ػٍٝ اٌّذٍك سلُ 

 اٌظٕذٚق.
 

  إجراءات االشتراك واالسترداد -22
 

بشكل مشترك، أو مإسسة، أو شركة تضامن،  شخصاً طبٌعٌاً ، أو مجموعة أشخاص ٌتصرفون المشتركٌمكن أن ٌكون 
إبراز وثائق إثبات الهوٌة  الصندوقأو شركة ذات مسئولٌة محدودة. ٌطلب من المستثمرٌن الراؼبٌن باالشتراك فً 

الشخصٌة مثل بطاقة الهوٌة الوطنٌة، أو جواز السفر، أو السجل التجاري، حسب األنظمة المعمول بها فً المملكة العربٌة 
ٌعتبر، ما لم ٌحدد خالؾ ذلك، ملكٌة  الصندوقشخصٌن أو أكثر، فإن أي استثمار فً  المشتركٌة. وفً حالة كان السعود

بالعمل بموجب التعلٌمات  مدٌر الصندوقمشتركة لجمٌع األشخاص المشتركٌن وٌقوم هذا الشخص )األشخاص( بتفوٌض 
 الخطٌة الصادرة عنهم جمٌعاً، أو كالهما أو أي شخص منهم.
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فً الصندوق إبراز وثائق إثبات الهوٌة الشخصٌة وؼٌر ذلك من  االشتراكٌطلب من المستثمرٌن الراؼبٌن فً  - أ 
نشرة ، والتوقٌع على طلب االشتراكالوثائق المطلوبة بحسب األنظمة المطبقة، إضافة إلى التوقٌع على 

، إن وجدت. االشتراكٌد قٌمة االشتراك إضافة إلى رسوم ، وتسدالشروط واألحكامهذه، بما فٌها  المعلومات
طلب أو شركاته التابعة، أو وكالء توزٌعه. و تتم تعبئة  مدٌر الصندوقمن  طلب االشتراكوٌمكن الحصول على 

 الذي سوؾ ٌعٌد صورة منه كإثبات لالستالم.  مدٌر الصندوقو إعادته إلى المسإول المختص لدى   االشتراك
 

ن المستثمر شخصٌة اعتبارٌة كمإسسة، أو شركة تضامن، أو شركة ذات مسئولٌة محدودة، عندها فً حالة كا - ة 
بصور عن السجل  مدٌر الصندوق، تزوٌد الصندوقٌتعٌن على هذا المستثمر قبل السماح له باالستثمار فً 

بة بحسب اللوائح التجاري، وصور عن عقد التؤسٌس مع جمٌع تعدٌالته )إن وجدت( إضافة إلى الوثائق المطلو
 .   مدٌر الصندوق المعمول بها فً المملكة العربٌة السعودٌة جمٌعها بالصٌؽة التً تناسب

 
بحقه فً رفض كل أو أي من طلبات االشتراك إذا كانت مخالفة ألنظمة المملكة العربٌة  مدٌر الصندوقٌحتفظ  - ج 

 السعودٌة و رد قٌمة االشتراك.
 

طلبات قبل الموعد النهائً الستقبال  ٌوم تعاملفً أي  مدٌر الصندوقً ٌستلمها الت نماذج االشتراكسٌتم تنفٌذ  - د 
طلبات . وإن الموعد النهائً الستقبال وحدةلكل  صافً قٌمة أصولالتالً على أساس  ٌوم التقوٌمفً  االشتراك
ٌوم عودٌة، من  ظهرا بتوقٌت المملكة العربٌة الس 12هو الساعة  الصندوق لمدٌرفً المقر الرئٌسً  االشتراك

 . ٌوم التقوٌمالذي ٌسبق  التعامل
طلبات ، مثل الفاكس، لتقدٌم مدٌر الصندوقاستخدام الوسائط اإللكترونٌة التً ٌقرها  المشتركٌنبإمكان  - ٖ 

اإلضافٌة. شرط أن ٌكونوا قد اختاروا هذه الخدمة ووقعوا على النموذج الخاص بتلك الخدمات المقدم  االشتراك
 لمدٌر الصندوقوسوؾ ٌكون تنفٌذ هذه الطلبات مرتبطا بنجاح وصول المعلومات  .قمن مدٌر الصندو

مسإوال عن عدم تنفٌذ هذه الطلبات ألي فشل فً استالم المعلومات كوجود  مدٌر الصندوقبوضوح، وال ٌكون 
 خلل فنً أو عدم وضوح المعلومات.

لاير سعودي، وأقل حد لطبات االشتراك ( 100.000أقل حد لطلبات االشتراك األولً هو مبلػ مائة ألؾ ) - ٚ 
 ( لاير سعودي.25.000اإلضافً هو مبلػ خمسة وعشرون ألؾ )
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 لمدٌر الصندوقوتوقٌعه وتسلٌمه  طلب استردادتعبئة  الوحداتالراؼبٌن فً استرداد  المشتركٌنٌتعٌن على  - أ 
ورقم  المشتركاسترداده وبٌانات  المشتركلػ الذي ٌرٌد أو المب الوحداتعدد  طلب االستردادوٌجب أن ٌتضمن 

.   إن من شؤن اإلخفاق فً طلب االستردادوكافة المعلومات األخرى المطلوبة فً نموذج  المشتركحساب 
لحٌن إجراء التحقق الالزم )الذي ٌمكن أن ٌكون  طلب االستردادتوفٌر أي من هذه المعلومات، أن ٌإخر تنفٌذ 

أو شركاته التابعة، أو وكالء  مدٌر الصندوقمن  االسترداد طلبات. وٌمكن الحصول على ركالمشتخطٌا( من 
الذي سوؾ ٌعٌد  مدٌر الصندوقوإعادته إلى المسإول المختص لدى  طلب االسترداد توزٌعه. و تتم تعبئة 

 صورة منه كإثبات لالستالم.
 

طلبات قبل الموعد النهائً الستقبال  ٌوم تعاملأي فً  مدٌر الصندوقالتً ٌستلمها  طلبات االستردادسٌتم تنفٌذ - ة 
طلبات . وإن الموعد النهائً الستالم وحدةلكل  صافً قٌمة أصولالتالً على أساس  ٌوم التقوٌمفً  االسترداد
على ظهرا بتوقٌت المملكة العربٌة السعودٌة،  12هو الساعة  لمدٌر الصندوقفً المقر الرئٌسً  االسترداد

   ٌوم التقوٌم قبل أٌام عمل (5خمسة )األقل 
 

طلبات ، مثل الفاكس، لتقدٌم مدٌر الصندوقاستخدام الوسائط اإللكترونٌة التً ٌقرها  المشتركٌنبإمكان  - ج 
شرط أن ٌكونوا قد اختاروا هذه الخدمة ووقعوا على النموذج الخاص بتلك الخدمات المقدم من مدٌر  .االسترداد
بوضوح، وال  مدٌر الصندوقلبات مرتبطا بنجاح وصول المعلومات وسوؾ ٌكون تنفٌذ هذه الط الصندوق.

مسإوال عن عدم تنفٌذ هذه الطلبات ألي فشل فً استالم المعلومات كوجود خلل فنً أو  مدٌر الصندوقٌكون 
 عدم وضوح المعلومات.

 
 .لاير سعودي (25.000) خمسة وعشرون ألؾ هو مبلػ لطلبات االستردادأقل حد  - د 
 

 فً الحاالت التالٌة: طلبات االستردادبحقه فً تؤجٌل أو إٌقاؾ تلبٌة  مدٌر الصندوقٌحتفظ  :دقٌود االستردا - ٖ 
 

نسبة  ٌوم تقوٌمالتحوٌل المطلوب تلبٌتها فً أي طلبات  أو طلبات االستردادفً حال بلػ إجمالً  .1
ث ، عندها ٌتم تؤجٌل تنفٌذها جزئٌا أو كلٌا، بحٌصافً قٌمة أصول الصندوق% أو أكثر من 5

على أساس  طلبات االستردادالتالً. وٌتم تنفٌذ كافة  ٌوم التقوٌمالتتجاوز النسبة المحددة أعاله، إلى 
التالً مع األخذ فً االعتبار حاجز  ٌوم التقوٌمباألولوٌة فً  طلبات االستردادتناسبً و ستحظى 

من الئحة .أ 47)حصل مدٌر الصندوق على استثناء من المادة  .صافً قٌمة األصول% من 5
 صنادٌق االستثمار (

، أو إٌقاؾ التعامل بصفة مإقته، تإجل الظروف غٌر المعتادة للسوق، أو إٌقاف السوقفً حال تم  .2
وسوؾ تحظى  ٌوم عملالتالً الذي ٌكون  لٌوم التقوٌمفً هذه الحالة  طلبات االستردادجمٌع 

 باألولوٌة فً التنفٌذ. 
، المشتركفً حال كان الرصٌد المتبقً فً حساب  الوحداتة الجزئً لقٌم طلبات االستردادال تقبل  .3

 . لاير سعودي (50.000) خمسون ألؾ بعد رد قٌمة االسترداد، أقل من مبلػ
   

 من:  أٌام عمل (4) أربعة المطلوب استردادها بعد الوحداتٌتم دفع قٌمة  - ٚ 

 .الذي تم فٌه تحدٌد سعر االسترداد ٌوم التقوٌم .1
  . الوحداتعلى كافة  األدوات و  الصالحٌات المالئمة لتسدٌد  مدٌر الصندوقبعد حصول  .2

لدى  المشتركإما عن طرٌق قٌدها فً حساب  المشتركوفقاً لتعلٌمات  للمشتركالمطلوب استردادها  الوحداتٌتم دفع قٌمة 
بشؤن تؤخر  مدٌر الصندوقالبنك أو حوالة مصرفٌة بعد اقتطاع رسوم الحوالة المصرفٌة ودون أدنى مسإولٌة على 

 الحوالة أو عن رسوم الحوالة.  
 

 االنتقال بٌن الصنادٌق 3,22
 

التنقل بٌن هذه الصنادٌق  للمشتركمجموعة متنوعة من الصنادٌق االستثمارٌة حٌث ٌجوز  مدٌر الصندوقٌقدم 
 .  التحوٌلبعد تعبئة وتوقٌع نموذج 

 

و طلب اشتراك فً صندوق آخر مع االلتزام  تعامل جمٌع االنتقاالت كما لو كانت طلب استرداد من صندوق - أ 
االستثمار  المشتركالتً ٌنوي  والشروط واألحكام الخاصة بالصنادٌق البدٌلة المعنٌة الشروط واألحكامبهذه 

لكال الصندوقٌن )إن أمكن( أو  ٌوم التقوٌمفٌها.  وٌتم تنفٌذ االنتقال بٌن الصنادٌق فً أول فرصة ٌتطابق فٌها 
 سعر التقوٌم التالً للصندوق المنقول إلٌه.   ٌكون بناًء على
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ٌتم حسم أي مصارٌؾ خاصة باالشتراك فً الصندوق المنقول إلٌه  ، إال إذا كان المشترك قد دفع رسوم  - ة 
اشتراك للصندوق المنتقل منه بنسبة مساوٌة أو أعلى من رسوم اشتراك الصندوق المنتقل إلٌه.  وفً حال كان 

بتحوٌل العائدات وفقا لسعر  مدٌر الصندوقٌن الصنادٌق التً وقع بٌنها االنتقال ، ٌقوم هنالك فرق فً العملة ب
 الصرؾ السائد.  

 

فً صندوق نتٌجة لالنتقال بٌن الصنادٌق أقل من الحد األدنى لالشتراك  المشتركفً حال كانت استثمارات  - ج 
ب لنقل لكامل االستثمار من الصندوق معاملة هذا الطلب كطل لمدٌر الصندوقالمحددة للصندوق، عندها ٌجوز 

 المنتقل منه إلى الصندوق المنتقل إلٌه.  
 

فً حال كان الصندوق المنتقل إلٌه متوقفاً، فإن صافً العائدات الناتجة عن طلب االسترداد فً هذه الحالة تحفظ  - د 
التالً  وم التقوٌمٌوسٌكون االستثمار فً الصندوق المنتقل إلٌه سارٌا وٌتم تنفٌذه فً  المشترك.لحساب 

أي مسإولٌة عن أي مطالبة مهما كانت نتٌجة لضٌاع أي  مدٌر الصندوقللصندوق المنتقل إلٌه. وال ٌتحمل 
 . بالمشتركفرصة أو أي خسارة فعلٌة تلحق 

 
 دورة تقوٌم األصول 4,22

 دفع ستكون كماٌلً:، و أٌام الالتحوٌلو  االستردادو  االشتراك، آخر موعد لتقدٌم طلبات ٌوم تقوٌم األصول
 

ٌوم 
 الدفع

ٌوم 
 اعالن
 التقوٌم

 تقوٌم األصول أخر موعد لتقدٌم طلبات االشتراك واالسترداد و االنتقال ٌوم التقوٌم

قبل اقفال 
العمل 

فً الٌوم 
الرابع 
التالً 
لنقطة 
 التقوٌم

ٌوم 
العمل 
التالً 
لٌوم 
 التقوٌم

 األربعاء

 التقوٌمٌوم ( من 1واحد ) ٌوم عمل: قبل االشتراك
ظهراً، حسب توقٌت المملكة العربٌة  12)الثالثاء 

 السعودٌة(
 

على األقل  أٌام عمل( 5: قبل خمسة )االنتقالو  االسترداد
ظهراً، حسب توقٌت المملكة  12 االربعاء) ٌوم التقوٌممن 

  العربٌة السعودٌة(

 

 مرتان شهرٌاً 

 
 تقوٌم أصول الصندوق االستثماري -23

 

بناء على األسعار السوقٌة  قٌمة أصول الصندوق بتحدٌد مقدم الخدمات اإلدارٌة و/أوندوق مدٌر الصٌقوم س - أ 
المتوفرة. وبالنسبة للصكوك: الصكوك المدرجة ٌتم تحدٌد قٌمتها باألسعار السوقٌة من خالل مصادر مستقلة 

للحصول على األسعار المتوفرة من البورصات. أما الصكوك المتداولة فً األسواق الموازٌة ستتم المحاولة 
( و/أو البنوك االستثمارٌة، وإذا كان ذلك ؼٌر ممكن سٌتم الحصول Dealersالمعروضة من قبل المضاربٌن )

 ( الصندوق الرئٌسً.Dealer( / مضارب )Brokerعلى األسعار المعروضة من قبل وسٌط )
 

، ألؼراض شراء أو ل الصندوقصافً قٌمة أصوبتحدٌد  مقدم الخدمات اإلدارٌة و/أومدٌر الصندوق ٌقوم  - ة 
التً تشتمل، لكن دون أن تقتصر على، الرسوم والمصارٌؾ  الصندوق، بحسم قٌمة التزامات الوحداتاسترداد 

 .  الصندوقالمقررة، من إجمالً قٌمة أصول 
 

 قوٌمٌوم التعن طرٌق تقسٌم هذا الرقم الناتج على إجمالً عدد الوحدات المتبقٌة فً  الوحدةٌتم تحدٌد سعر  - ج 
 المعنً.  

 

مرتٌن شهرٌاً، أٌام األربعاء. وفً حال صادؾ هذا الٌوم ٌوم عطلة فً األسواق  الصندوقٌتم تقوٌم أصول  - د 
 التالً.  ٌوم العملالمعنٌة، عندها ٌتم التقوٌم فً 

 

والموقع التالً لٌوم التقوٌم. وٌتم نشرها على الموقع اإللكترونً لتداول  ٌوم العملفً  الوحدةٌتم إعالن سعر  - ٖ 
 .لمدٌر الصندوق اإللكترونً

 

، ألي سبب من األسباب، أن تقوٌم األصول ؼٌر مناسب أو مقدم الخدمات اإلدارٌة أومدٌر الصندوق إذا رأى  - ٚ 
بشكل مإقت لمدة تصل حتى  ٌومٌن بعد  الصندوقفً  صافً قٌمة األصولؼٌر ممكن، ٌجوز لهما تؤخٌر تقٌٌم 

مجلس بخصوص الشراء واالستردادات.  وٌكون هذا اإلٌقاؾ مرهوناً بموافقة  الموعد النهائً لتقدٌم التعلٌمات
 علٌه . إدارة الصندوق
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أن ٌعتمد على المعلومات المالٌة المقدمة إلٌه  صافً قٌمة األصولفً احتساب  لمقدم الخدمات اإلدارٌةٌجوز  - ص 
 مدٌر الصندوقوالوسطاء و من أطراؾ أخرى مثل مقدمً خدمات المعالجة اآللٌة والسماسرة وصانعً السوق

وكذلك أي مقدم خدمات إدارٌة أو مقّوم ٌتبعان لصندوق استثماري جماعً آخر قد استثمرت لدٌه أصول 
  مسإوالً فً ذلك عن صحة تلك المعلومات. مقدم الخدمات اإلدارٌة.  ولٌس الصندوق
فً ذلك التسعٌر بؤي وجه آخر  أو مشاركاً الصندوق مسإوالً عن تسعٌر أي من أصول  مدٌر الصندوقإذا كان 

أن ٌقبل بتلك األسعار وأن ٌستخدمها وأن ٌعتمد علٌها بدون أن ٌتؤكد من  لمقدم الخدمات اإلدارٌةفإنه ٌجوز 
حٌنها أي مسإولٌة  مقدم الخدمات اإلدارٌة، وال ٌتحمل صافً قٌمة األصولصحتها وذلك فً سبٌل احتساب 

  أو أي شخص آخر جراء قٌامه بذلك. مشتركوال تجاه أي  مدٌر الصندوقتجاه 
 

 إنهاء الصندوق -24
، أو إذا كانت الصندوقتحت اإلدارة ؼٌر كافٌة لتبرٌر استمرار عمل  الصندوقأن قٌمة أصول  مدٌر الصندوقإذا رأى 

أسباب  مدٌر الصندوقهنالك أسباب أخرى متعلقة بؤي تؽٌٌر فً القوانٌن أو األنظمة أو ؼٌرها من الظروؾ التً ٌراها 
بموجب إشعار ال  المشتركٌنبعد إخطار  الصندوقعندها إنهاء العمل فً  لمدٌر الصندوق، ٌجوز الصندوقمناسبة إلنهاء 
.  وفً هذه الحالة ٌتم تصفٌة أصول لهٌئة السوق المالٌةٌوما بعد الحصول على الموافقة المسبقة  60تقل مدته عن 

التً ٌملكونها من إجمالً  الوحداتوفقا لنسبة  المشتركٌنلعائدات على والوفاء بالتزاماته وتوزٌع باقً ا الصندوق
 .  مدٌر الصندوق الوحدات بحسب سجالت

 
 
 

 التصفٌة وتعٌٌن مصف - 25
لالئحة صنادٌق بصالحٌة تعٌٌن مدٌر بدٌل أو مصؾ أو اتخاذ أي تدبٌر تراه مناسباً، وذلك وفقاً  هٌئة السوق المالٌةتتمتع 

 . االستثمار
 

 للمشتركٌن رفع التقارٌر  -26
 . للمشتركٌنأو من ٌكلفه بسجل إلكترونً  مدٌر الصندوقٌحتفظ 

 
 التقارٌر ربع السنوٌة 1,26

 
 تقارٌر كل ثالثة شهور توضح: المشتركٌنٌستلم كافة  

 ؛صافً قٌمة أصول الصندوق (أ 
 .إلٌهالذي ٌتم توجٌه التقرٌر  المشتركالتً ٌملكها  الصندوق وحداتصافً قٌمة وكمٌة  (ة 
 .بالصندوقالذي ٌتم توجٌه التقرٌر إلٌه و المرتبطة   بالمشتركأي معاملة تتعلق  (ج 

 
 التقارٌر نصف السنوٌة 2,26

 45وتوفٌر هذه القوائم فً متناول العموم خالل  للصندوق مفحوصة بإعداد قوائم مالٌة نصؾ سنوٌة مدٌر الصندوقٌقوم  
 .المدة المعنٌةن نهاٌة م ٌوماً 

 
 رٌر السنوٌةالتقا 3,26
، عند  لمدٌر الصندوق وتوفٌره فً متناول العموم فً المقر الرئٌسً  للصندوقبإعداد تقرٌر سنوي  مدٌر الصندوقٌقوم 

( وٌتضمن هذا التقرٌر القوائم المالٌة وٌتم دٌسمبر 31) لصندوقٌوماً من نهاٌة السنة المالٌة  90الطلب، وخالل مدة 
مملكة العربٌة السعودٌة.  تتم مراجعة القوائم المالٌة السنوٌة من قبل مراجعٌن خارجٌٌن، إعداده وفقا لقوانٌن وأنظمة ال

 ، بناء على طلبهم، بدون أي مقابل.  للمشتركٌنوٌمكن تقدٌمه 
 

 تضارب المصالح -27
ٌة. فوق مصلحته أو األطراؾ المعن المشتركٌنبمعالجة أي تضارب فً المصالح معتبرا مصلحة  مدٌر الصندوقٌقوم 

ٌتم اإلفصاح عن أي تضارب  بناء على طلبهم، على إجراءات التعامل مع تضارب المصالح. المشتركٌن،وٌنبؽً اطالع 
 مصالح لمجلس إدارة الصندوق.

 
 سٌاسات حقوق التصوٌت -28

ق التصوٌت على المبادئ العامة المتعلقة بحقو مجلس إدارة الصندوق، ٌصادق االلتزامو المطابقة مسؤولبعد التشاور مع 
، االلتزامو المطابقة مسؤولحسب تقدٌره وبالتشاور مع  لمدٌر الصندوق،. وٌمكن الصندوقالناتجة عن محفظة أوراق 

 ، إن وجدت.ممارسة حقوق التصوٌت المذكورة
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 تعدٌل الشروط واألحكام  - 29
الشروط ه المطلق تعدٌل هذه فً أي وقت من األوقات وحسب تقدٌر لمدٌر الصندوقعلى أنه ٌجوز  المشتركونٌوافق 

على أي تعدٌل ٌتطلب هذه الموافقة وإخطار  لهٌئة السوق المالٌة، شرٌطة الحصول على الموافقة المسبقة واألحكام
بالتؽٌٌرات المقترحة وتزوٌدهم بنسخ عن النص المعدل من خالل البرٌد المعتاد.  و تسري هذه التعدٌالت بعد  المشتركٌن

 رٌخ اإلخطار.  ٌوما من تا 60مرور 
 

 إجراءات الشكاوى -30
، بالصندوقبناء على طلبهم. وبالنسبة للشكاوى المتعلقة  للمشتركٌنتكون إجراءات معالجة الشكوى/الشكاوى متوفرة 

 ، وعنوانه كاآلتً: مدٌر الصندوق لدى  ٚدذح اٌؼٕب٠خ ثبٌؼّالءاالتصال  للمشتركٌنٌجوز 

 ِغؤٚي اٌّطبثمخ االٌزضاَعناٌة: 

 ة  االستثمار لألوراق المالٌة والوساطةشرك 
  11452الرٌاض  6888ص.ب 

 المملكة العربٌة السعودٌة.
 
 
 
 

 النظام المطبق -31
 

لقوانٌن و أنظمة المملكة العربٌة السعودٌة. وتحال المنازعات إلى لجنة الفصل  الشروط واألحكامتخضع هذه  - أ
 .فً هٌئة السوق المالٌةفً منازعات األوراق المالٌة 

و ٌوافق على أن شراء وبٌع األصول واالستثمارات والممتلكات وؼٌرها من األنشطة ذات الصلة  المشتركٌقر  - ة
خارج المملكة العربٌة السعودٌة تخضع بالمثل لجمٌع القوانٌن واألنظمة السارٌة لألنظمة القضائٌة التً تمارس 

 أو الممتلكات.   فً إطارها هذه التعامالت أو التً تقع فٌها هذه االستثمارات
 

 السرٌة -32
. وٌنبؽً أن تكون هذه المعلومات بالمشتركٌنالسرٌة التامة للمعلومات االستثمارٌة الخاصة  مدٌر الصندوقٌراعً 

على أساس "الحاجة للمعرفة". كما ٌمكن مشاركة هذه المعلومات مع الجهات  مدٌر الصندوقمقتصرة على موظفً 
 ، فً حالة تم طلبها.  السوق المالٌةهٌئة المسإولة والمنظمة مثل 

 
 االلتزام بالئحة صنادٌق االستثمار -33

وتتضمن إفصاحا حقٌقٌا و كامال و   الئحة صنادٌق االستثمارهذه باألحكام المنطبقة الواردة فً  الشروط واألحكامتلتزم 
 .بالصندوقعادال عن جمٌع الحقائق الهامة المتعلقة 

 
 مكافحة غسل األموال  -34

ٌُعرفون المستثمرٌن على  الصندوق مدٌرٌكون كل من  مسإولٌن  الصندوقو وكالإه المعٌنون حسب األصول و الذٌن 
"( على المستثمرٌن، و ٌتعهدون بإجراء الفحص القانونً النافً للجهالة و عمٌلك اعرفعن تطبٌق مبدأ اعرؾ عمٌلك )"

 .الصندوقدول التً ٌعمل فٌها المطابقة مع أنظمة و قوانٌن مكافحة ؼسل األموال فً ال
أو المشترك و وكالإه المعٌنون حسب األصول بحقهم المطلق بطلب تؤكٌدات إضافٌة لهوٌة  الصندوق مدٌرٌحتفظ كل من 

بتقدٌم  المشترك. ٌتعهد األموال أو/و مصدر وحدات الصندوقنٌابة عنها لشراء  المشتركالشخص أو الجهة التً ٌتقدم 
. و حتى تقدٌم هذه األدلة، سٌتم الصندوقعند الطلب فً وقت معقول ٌحدده  األموالو عن مصدر  أدلة كافٌة عن هوٌته

فً توفٌر األدلة الكافٌة خالل الوقت المحدد أو فً حال تقدٌم المشترك . فً حال إخفاق الوحداتتؤجٌل تخصٌص 
مة عن هذا لذه الحالة فإن األموال المست، ٌجوز رفض الطلب المقدم فوراً و فً هالصندوقألدلة لم ٌقتنع بها  المشترك

 الطلب، فً حال وجودها، سٌتم إعادتها دون فائدة. 
أمٌن بمن فٌهم  الصندوقألؼراض تلبٌة متطلبات المطابقة الداخلٌة و إجراءات مكافحة ؼسل األموال الخاصة بؤطراؾ 

ذات العالقة بناء على تلقً   المشتركٌن بحقه فً مشاركة معلومات الصندوق، ٌحتفظ مقدم الخدمات اإلدارٌةو الحفظ 
 طلب من جهة قضائٌة أو تنظٌمٌة.

 
 أحكام عامة -35
 

مدٌر  والمالحق التابعة لها ٌعتبر تفوٌضا ؼٌر قابل للرجوع فٌه لــ " للشروط واألحكام المشتركقبول  - أ 
ٌعنً أٌضا موافقة  الشروط واألحكام. وإن التوقٌع على الصندوق" الستثمار أموال االشتراك فً الصندوق
إال فً حالة التقصٌر الواضح من جانب  مدٌر الصندوقوال ٌتحملها  الصندوقعلى تحمل مخاطر  المشترك

 .مدٌر الصندوق



 -23- 

 
تعٌٌنا نهائٌاً ال رجعة فٌه كوكٌل ٌمتلك كافة  مدٌر الصندوق المشتركهذه، ٌعٌن  الشروط واألحكامبموجب  - ة 

أو أي طرؾ ثالث ٌفوضه  مدٌر الصندوقلٌم أي مستندات ٌراها صالحٌات التفوٌض و اإلحالل لتنفٌذ وتس
، أو تحوٌل الصندوق، أو استثمار نقود الصندوقضرورٌة لؽرض شراء أو بٌع أي من أصول  مدٌر الصندوق

أو ٌحددها أي طرؾ ٌفوضه، أو لممارسة أي  مدٌر الصندوقباسم جهة ٌحددها  الصندوقأي من أصول 
أي طرؾ، أو ألداء أي  مدٌر الصندوق، أو كلؾ بها مدٌر الصندوق بموجبه  صالحٌات أو تصرفات ممنوحة

.  وٌجوز إبرام أي وثٌقة الصندوقأو التزامات أي طرؾ مكلؾ فٌما ٌتعلق بهذا  مدٌر الصندوقمن التزامات 
بموجبه بؤنه سوؾ ٌبرم و   المشترك. وٌوافق مدٌر الصندوق معدة بموجب هذا التوكٌل بواسطة موظؾ لدى

وقع أو ٌكلؾ من ٌبرم و ٌوقع كافة اإلجراءات والمستندات القانونٌة والمستندات األخرى وؼٌرها فً نطاق ٌ
 صالحٌته بؽرض إكساب هذه االتفاقٌة مفعولها، وتحدٌداً هذه الفقرة.  

 

للطرؾ المفوض أو ألي  المشتركإفشاء أي معلومات تخص  لمدٌر الصندوقبؤنه ال ٌجوز  المشتركٌدرك  - ج 
خر إال إذا كان أي من القوانٌن أو األنظمة المعمول بها فً أي نظام قضائً ساري ٌتطلب ذلك أو متى طرؾ آ

 ما رأى أي طرؾ مفوض ضرورة ذلك لتمكٌنه من أداء واجباته.  
 

بواسطة أفراد مإهلٌن للقٌام بؤعمال اإلشراؾ واإلدارة  للصندوقبتوفٌر الخدمات  مدٌر الصندوقٌقوم  - د 
بشكل فاعل بما فً ذلك المحافظة على الدفاتر والسجالت، وإدخال  الصندوقٌة لتتم إدارة واألعمال الكتاب

، وتحوٌل األموال، والتسوٌات الخاصة بمعلومات وأرصدة الحسابات، للوحداتطلبات االشتراك واالسترداد 
مخوالً بتكلٌؾ أي  دوقمدٌر الصنوتقدٌم البٌانات.  وٌكون  المشتركٌنوالتنفٌذ والتحقٌق والرد على استفسارات 

 طرؾ آخر بؤي من هذه المهام.  
 

اتخاذ أو االمتناع عن اتخاذ أي إجراء ٌعتبره ضرورٌاً لضمان االلتزام بؤي من هذه  لمدٌر الصندوقٌجوز  - ٖ 
أو  مدٌر الصندوقاللوائح ولن ٌتحمل أي مسإولٌة بشؤن أي إجراء ٌتخذه بحسن نٌة. وٌكون كل ما ٌقوم به 

أو  مدٌر الصندوق. وال ٌكون  للمشتركللتقٌد باألنظمة واللوائح ملزما  بالصندوقم به فٌما ٌتعلق ٌمتنع عن القٌا
بسبب أٌة إجراءات ٌتخذها أو ٌمتنع   المشتركأي من مدرائه أو مسإولٌة أو موظفٌه أو وكالئه مسئوال تجاه 

 عن اتخاذها ألؼراض االلتزام باألنظمة واللوائح. 

أو أي من شركاته التابعة أو أي من مدرائهم أو مسئولٌهم أو موظفٌهم أو وكالئهم  مدٌر الصندوقال ٌكون  - ٚ 
  المشتركعن أٌة خسارة أو أضرار أو تكالٌؾ أو مصارٌؾ أو التزامات أخرى ٌتكبدها  المشترك مسئوال تجاه

 ، ما لم تكن بسبب تعد أو إهمال أو تقصٌر من جانب أولئك األشخاص. الصندوقأو تلحق بؤصول 

ملزماً بتسدٌد القٌمة ألي مستفٌد من المتوفى أو أي من ورثته أو أولٌائه أو أوصٌاء  مدٌر الصندوقٌكون  ال - ص 
إلى حٌن اكتمال اإلجراءات القانونٌة وتقدٌم كافة المستندات القانونٌة واستالم  محددٌن من قبل محكمة مختصة

ات خطٌة من الممثلٌن أو األوصٌاء أو مختصة وتعلٌم إقرارات خطٌة من سلطة أو محكمة مدٌر الصندوق
األفراد اآلخرٌن المدونة أسماإهم فً  الورثة الشرعٌٌن للمتوفى مع إثباتات أو تعلٌمات خطٌة موقعة من قبل

 . مدٌر الصندوق بكونهم شركاء للمتوفى فً االستثمار بشكل ٌكون مقبوال لدى االشتراكطلب 
 

الصندوق أو على أي أوراق قانونٌة تخص االشتراك فً تراك طلب االشعلى نموذج المشترك ٌعتبر توقٌع  - ح 
والتً تظل سارٌة المفعول حتى تعدٌلها أو إنهائها بواسطة إشعار خطً كما هو مبٌن  واألحكام للشروطقبوال 

 أعاله.    
 

 تنشرة المعلومافٌه وال تعتبر  وحداتمن خالل تملك  الصندوقوحده مسإولٌة االشتراك فً  المشتركٌتحمل  - ط 
بالدول التً الٌجوز فٌها قانونا بٌع أو  الصندوقطلبات شراء وحدات فً  هذه بما تحتوٌه محاولة الجتذاب

التحقق من قانونٌة اشتراكهم فً  بالصندوقاالشتراك  وٌجب على الراؼبٌن فً الصندوقشراء وحدات 
ألي قٌود قانونٌة  المشتركألي مسإولٌة فً حال عدم مراعاة  مدٌر الصندوقمع عدم تحمل  الصندوق

 . الصندوقمفروضة علٌه بشؤن االشتراك فً 
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 التىاقٍع
 

أعاله والمالحق الخاصة  الشروط واألحكامبتوقٌعً/ توقٌعنا على هذه الوثٌقة، أصرح/ نصرح بؤننً/ أننا قرأت/ قرأنا 
 . الشروط و األحكامن وفهمت/ فهمنا ما جاء بها ووافقت/ وافقنا علٌها وتم تزوٌدنا بنسخة م بالصندوق

 

      
 / الوكٌلالمشتركتوقٌع 

      

 تارٌخ التوقٌع
 

      
 للمشتركاالسم الكامل 

      
 المشتركجنسٌة 

      

رقم بطاقة الهوٌة السعودٌة/اإلقامة/السجل 

 التجاري/ الجواز

      

 تارٌخ اإلصدار

       

 تارٌخ االنتهاء

      

  مشتركللرقم الحساب االستثماري 

 

     ص.ب: :المشتركعنوان 

     :المدٌنة 

     الرمز البرٌدي 

     :البلد 

     :رقم الجوال 

     :هاتؾ المكتب 

برٌد  

 :إلكترونً

    

 

      

 االسم الكامل للوكٌل

      

 جنسٌة الوكٌل

      

رقم بطاقة الهوٌة السعودٌة/اإلقامة/السجل 

 التجاري/ الجواز

      

 ارٌخ اإلصدارت

       

 تارٌخ االنتهاء

     ص.ب: عنوان الوكٌل:

     :المدٌنة 

     الرمز البرٌدي 
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     :البلد 

     :رقم الجوال 

     :هاتؾ المكتب 
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 :م2016دٌسمبر  31عام كما فً لل ملخص اإلفصاح المالً "1الملحق "
 

 زسىم والوصبرٌف الوستحقت على الوشتزك والصنذوق:ال - أ 

 %1.00 سعَٛ اشزشان

 ع٠ٕٛب % ِٓ طبفٟ ل١ّخ األطٛي1.00 سعَٛ إداسح

 دٚالس شٙش٠ب 1.000ٚثذذ أدٔٝ  ع٠ٕٛب ِٓ طبفٟ ل١ّخ األطٛي %0.05 سعَٛ اٌذفع

 دٚالس شٙش٠ب 1.000ٚثذذ أدٔٝ  ع٠ٕٛب ِٓ طبفٟ ل١ّخ األطٛي %0.08 سعَٛ إداس٠خ

 

، ثئعزثٕبء ِظبس٠ف اٌزؼبًِ اٌزٟ رذلغ % ِٓ طبفٟ ل١ّخ أطٛي اٌظٕذٚق1.30ْ اٌّظبس٠ف أػالٖ ِج١ٕخ ػٍٝ رٛلؼبد ٚ ٌٓ رزجبٚص إ

 ثٕبء ػٍٝ اٌم١ّخ اٌفؼ١ٍخ.
 

 الزسىم والوصبرٌف الفعلٍت للصنذوق:

لاير  157,190  * سعَٛ إداسح

 سعودي
بفٟ أطٛي اٌظٕذٚق، % ِٓ ط 0.65وّب ٘ٛ ِٛضخ ثبٌجذٚي أػالٖ سعَٛ اإلداسح 

٠ُ ٚرذفغ ٛرٛصع ثشىً رٕبعجٟ ػٍٝ أ٠بَ اٌغٕخ ٚرمزطغ ِٓ طبفٟ األطٛي ألغشاع اٌزم

 ٠ُ ٌّذ٠ش اٌظٕذٚق.ِٛغ وً ٠َٛ رم

 % ع٠ٕٛب ِٓ طبفٟ أطٛي 0.19وّب ٘ٛ ِٛضخ ثبٌجذٚي أػالٖ سعَٛ اٌذفع  لاير سعودي 45,000 سعَٛ اٌذفع

مزطغ ِٓ طبفٟ األطٛي ألغشاع خ ٚراٌظٕذٚق، رٛصع ثشىً رٕبعجٟ ػٍٝ أ٠بَ اٌغٕ

 ٠ُ ٌّذ٠ش اٌظٕذٚق.اٌزم٠ُٛ ٚرذفغ ِغ وً ٠َٛ رمٛ

 % ع٠ٕٛب ِٓ طبفٟ أطٛي 0.19  إداس٠خوّب ٘ٛ ِٛضخ ثبٌجذٚي أػالٖ سعَٛ  لاير سعودي 45,000 سعَٛ إداس٠خ

مزطغ ِٓ طبفٟ األطٛي ألغشاع اٌظٕذٚق، رٛصع ثشىً رٕبعجٟ ػٍٝ أ٠بَ اٌغٕخ ٚر

 ٠ُ ٌّذ٠ش اٌظٕذٚقِغ وً ٠َٛ رمٛاٌزم٠ُٛ ٚرذفغ 

رغطٟ ٘زٖ اٌشعَٛ اٌجٕٛد اٌٛاسدح فٟ اٌششح أدٔبٖ ٠زُ رذذ٠ذ٘ب وّجبٌغ ِٓ ثذا٠خ اٌغٕخ  لاير سعودي 70,205  ** ِظبس٠ف أخشٜ

ٚرٛصع ػٍٝ ا٠بَ اٌغٕخ ثبٌزغبٚٞ رذزغت ١ِٛ٠ب  ٚرمزطغ ِٓ طبفٟ أطٛي اٌظٕذٚق. 

ِٓ ِزٛعظ طبفٟ أطٛي اٌظٕذٚق  % ػٕذ ٔٙب٠خ اٌغٕخ0.27ٚوٕغجخ ِئ٠ٛخ رّثً 

 ٚرخظُ فؼ١ٍب فٟ ثذا٠خ اٌغٕخ  اٌزب١ٌخ.

 
 ّذ٠ش ِٓ اٌجبطٓ ِذفٛػخ ِٓ أطٛي اٌظٕذٚق،اٌ* سعَٛ اإلداسح: ٚرشًّ سعَٛ اٌّذ٠ش ٚسعَٛ 

 

،  ِجٍظ إداسح اٌظٕذٚق أرؼبة أػضبء،  سعَٛ سلبث١خ ، ،ِشاجغ اٌذغبثبد اٌخبسجٟٚاٌزٟ رشًّ: ِظبس٠ف ** ِظبس٠ف إداس٠خ، 

 . اٌشعَٛ اٌّذفٛػخ ٌزذاٚي إلػالْ عؼش اٌٛدذح

 

 

 هستحقبث هجلس إدارة الصنذوق: - ة 

لاير عؼٛدٞ ٌىً اجزّبع ٌّجٍظ إداسح اٌظٕذٚق  ِمبثً دضٛس اجزّبػبد اٌّجٍظ ثخظٛص  2,000 ؼبدٞاٌّجٍظ اٌ ؼض٠ٛذفغ ٌ

إداسح اٌظٕذٚق ِمبثً دضٛس اجزّبػبد لاير عؼٛدٞ ٌىً اجزّبع ٌّجٍظ  4,000اٌّجٍظ اٌّغزمً  ؼضٛطٕذٚق أٚ أوثش. ٠ذفغ ٌ

 2,800ٚلذ ثٍغذ ٘زٖ اٌّظبس٠ف اٌّزؼٍمخ ثبٌظٕذٚق  ثبإلضبفخ إٌٝ ِظبس٠ف اٌط١شاْ ٚااللبِخ. اٌّجٍظ ثخظٛص طٕذٚق أٚ أوثش

 عؼٛدٞ. لاير

 أتعبة أعضبء الهٍئت الشزعٍت: - ج 

غخ آٌف لاير ثبإلضبفخ إٌٝ ِظبس٠ف اٌط١شاْ ٠ذفغ ٌىً ػضٛ ِجٍغ عٕٛٞ ٚلذسٖ خّغْٛ أٌف لاير ِٚجٍغ ػٓ وً اجزّبع ٚلذسٖ خّ

 لاير20.765 ٚلذ ثٍغذ ٘زٖ اٌّظبس٠ف اٌّزؼٍمخ ثبٌظٕذٚق  .اإلعال١ِخ اٌشش٠ؼخ ٌّؼب١٠ش اٌّطبثمخ االعزثّبس٠خ اٌظٕبد٠ك ٌج١ّغ ٚااللبِخ

 عؼٛدٞ.

 

 هصبرٌف هزاجع الحسبببث الخبرجً: - د 

ً أرؼبة فذض اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ إٌظف ع٠ٕٛخ ٌٍظٕذٚق ِٚشاجؼخ اٌمٛائُ رّث عؼٛدٞ لاير ٠300000ذفغ ٌّشاجغ اٌذغبثبد ِجٍغ ٚلذسٖ 

 اٌّب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ ٌٍظٕذٚق.
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 األداء التبرٌخً للصنذوق )بعذ خصن جوٍع الزسىم والوصبرٌف( والوؤشز االرشبدي: - ه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 للصنذوق ) بعذ خصن جوٍع الزسىم والوصزوفبث( والوؤشز االرشبدي: التزاكوً األداء التبرٌخً - و 

 
 

 سنىاث 01عبئذ 

 على أسبس سنىي

)%( 

 سنىاث 5عبئذ 

 على أسبس سنىي

)%( 

 سنىاث 3عبئذ 

 على أسبس سنىي 

()% 

 عبئذ سنت واحذة 

)%( 

 

 ٌٍظىٛن طٕذٚق طبئت  1.24 2.40 7.39 ال رٛجذ اٞ ث١بٔبد

 اٌّؤشش االسشبدٞ 2.02 3.87 5.84 ال رٛجذ اٞ ث١بٔبد

 

 

 
 .2011(ٌغب٠خ ٔٙب٠خ اٌغٕخ2011اثش٠ً  06َ ِٕز ثذا٠خ اٌظٕذٚق )2011اداء ػبَ *

. األداء اٌغبثك ٌٍظٕذٚق أٚ األداء اٌغبثك ٌٍّؤشش ال ٠ذي  ػٍٝ ِبع١ىْٛ ػ١ٍٗ أداء اٌظٕذٚق ِغزمجال 

 أْ أداء اٌظٕذٚق اٌّطٍك أٚ أداءٖ ِمبسٔخ ثبٌّؤشش ع١زىشس أٚ ٠ىْٛ ِّبثال  ٌألداء اٌغبثك. ٌٍّشزشو١ٓ اٌظٕذٚق ال ٠ضّٓ

 

 السنت )%( عبئذ الصنذوق )%( عبئذ الوؤشز االرشبدي

0.51 0.59 2011 

0,88 3,64 2012 

1.01 1.19 2013 

0.93 1.17 2014 

0.87 -0.02 2015 

2.02 1.24 2016 
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 :الصندوق فً العالقة ذوي األطراف أو الصندوق مدٌر استثمار "2الملحق "
 

 ٠ٍٟ وّب سأعّبي، وٕٛاح اٌظٕذٚق، ثٛدذاد اشزشن لذ ٌظٕذٚق،ا رأع١ظ ٌذٜ األَ، ششوزٗ أٚ اٌّذ٠ش

 

االستثوبر ببلقٍوت 

 السىقٍت 

 ( 2016) دٌسوبز 

 

 االستثوبر ببلتكلفت 

 ( 2016) دٌسوبز 

إجوبلً االستثوبراث 

 عنذ التأسٍس

 اسن الوستثوز سعز االشتزاك تبرٌخ االستثوبر

لاير  9.375.000 ال٠ٛجذ ال٠ٛجذ

 عؼٛدٞ

لاير  100 َ 2011 أثش٠ً 09

 عؼٛدٞ

ششوخ طبئت ثٟ إْ ثٟ 

ثبس٠جب إلداسح األطٛي 

 اٌّذذٚدح * 

 
َ  ٚطجمب الرفبل١خ ٔمً األػّبي ث١ٓ وً ِٓ ششوخ االعزثّبس وبث١زبي ٚششوخ ششوخ طبئت ثٟ إْ ثٟ ثبس٠جب 2011* ٚفٟ د٠غّجش عٕخ 

 لاير عؼٛدٞ 9.420.806االعزثّبس وبث١زبي ِجٍغ إلداسح األطٛي ثٍغذ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٌالعزثّبساد أػالٖ ٚاٌّذٛي ٌششوخ 

 

 

 اٌظٕذٚق ِذ٠ش رمذ٠ش ػٍٝ ثٕبء ػبد١٠ٓ وّشزشو١ٓ اٌظٕذٚق فٟ االعزثّبس ٌُٙ ٠جٛص األَ، ششوزٗ أٚ اٌّذ٠ش،

 .اٌّطٍك

 

 :2016د٠غّجش  31اٌجذٚي ادٔبٖ ٠ٛضخ اعزثّبساد ِذ٠ش اٌظٕذٚق وّب فٟ 

 

 اسن الوستثوز رتكلفت االستثوب القٍوت السىقٍت لالستثوبر

 ٚاٌٛعـبطخ اٌّـب١ٌخ ٌألٚساق ششوخ االعـزثّـبس لاير عؼٛدٞ 6,532,953 لاير عؼٛد6,994,233ٞ  
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 الهٌئة الشرعٌة : معاٌٌر 3ملحق 

 

 اٌزب١ٌخ: ا١ٌٙئخ اٌششػ١خ٠زُ ِشالجخ اعزثّبساد اٌظٕذٚق ِٓ لجً  اٌّذ٠ش طجمب ٌٍّؼب١٠ش اٌّزٛافمخ ِغ 

 

 فمظ، ِثً: اٌّشاثذبد، ٚػمٛد اٌز٠ًّٛ ثبٌّشاثذخ، ا١ٌٙئخ اٌششػ١خ طٛي ِطبثمخ ٌّؼب١٠ش ع١زُ االعزثّبس فٟ أ

 .ٚاٌظىٛن

  ٚػٕذ اٌذبجخ أْ رىْٛ ِجبصح ِٓ لجً ١٘ئخ ا١ٌٙئخ اٌششػ١خإطذاساد اٌظىٛن ٠جت أْ رىْٛ ِطبثمخ ٌّؼب١٠ش ،

 .ششػ١خ، ٠ٚزُ اٌشجٛع  ١ٌٍٙئخ اٌششػ١خ ٌٍظٕذٚق ٌّشاجؼزٙب ٚإجبصرٙب

 ٠ٚزُ ِشاجؼزٙب ٚإجبصرٙب ِٓ لجً ا١ٌٙئخ اٌششػ١خ ا١ٌٙئخ اٌششػ١خ٠ًّٛ ٠جت أْ رىْٛ ِطبثمخ ٌّؼب١٠ش ػمٛد اٌز ،

 .ٌٍظٕذٚق

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


