التاريخ 1441-11-18 :هـ
املوافق 0707-70-09 :م
عمالئنا الكرام
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
تحية وبعد،،،

تعلن شركة االستثمار لالوراق املالية والوساطة عن تغيير واجب اإلشعار في صندوق صائب للشركات السعودية
وسيكون سريان التغيير بتاريخ 1441 /11/07هـ املوافق 0707 /70/01م .وتفاصيل التغيير واجب اإلشعار هي
كما هو موضح في الجدول ادناه.
التعديل
الشروط
واألحكام

الصفحة
صفحة
الغالف

الصياغة قبل التعديل
صندوق عام مفتوح متوافق مع
املعايير الشرعية للصندوق

الشروط
واألحكام

صفحة
الغالف

تاريخ اإلصدار ( )0772/11/70م /
()1401/11/74

الشروط
واألحكام

صفحة
الغالف

هذه هي النسخة املعدلة من
(صندوق صائب للشركات السعودية)

الشروط
واألحكام:

2

"نموذج االسترداد" يعني الوثيقة التي
يوفرها مدير الصندوق إلى كل مالك
وحدات ليستخدمها األخير في طلب
استرداد وحدات الصندوق وفقا
للشروط واألحكام .ويرد نموذج
االسترداد مرفقا بالشروط واألحكام
تحت عنوان امللحق .0

التعريفات

مبررات التغيير
لزياده االيضاح

الصياغة بعد التعديل
SAIB Saudi Companies Fund
صندوق استثماري عام مفتوح لألسهم
متوافق مع املعايير الشرعية للصندوق
لزياده االيضاح
صدرت هذه الشروط واألحكام بتاريخ 00
أبريل 0772م وتم تعديلها والحصول على
موافقة هيئة السوق املالية على
االستمرار في طرح وحدات الصندوق
بتاريخ ( )0772/11/70م /
( )1401/11/74هـ
إعادة صياغة ليصبح أكثر
هذه هي النسخة املعدلة من (الشروط
وضوحا
واألحكام الخاصة بصندوق صائب
للشركات السعودية)
ازاله االشاره الى املحلق
"نموذج االسترداد" يعني الوثيقة التي
بسبب ازاله امللحق حيث انه
يوفرها مدير الصندوق إلى كل مالك
ليس متطلب نظامي
وحدات ليستخدمها األخير في طلب
استرداد وحدات الصندوق وفقا للشروط
واألحكام.

الشروط
واألحكام:

6

التعريفات

الشروط
واألحكام:

0

امللخص
التنفيذي

الشروط
واألحكام:

0

امللخص
التنفيذي
الشروط
واألحكام:
امللخص
التنفيذي

0

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

"نموذج االشتراك" يعني الوثيقة التي
يوفرها مدير الصندوق إلى كل
مستثمر ليستخدمها األخير في طلب
االشتراك في وحدات الصندوق وفقا
للشروط واألحكام .ويرد نموذج
االشتراك مرفقا بالشروط واألحكام
تحت عنوان امللحق .1
يكمن الهدف االستثماري األساس ي
يكمن الهدف االستثماري األساس ي
للصندوق في تحقيق زيادة في رأس املال
للصندوق في تحقيق زيادة في رأس
على املدى الطويل ملالكي الوحدات من
املال على املدى الطويل ملالكي
الوحدات من خالل االستثمار املنوع خالل االستثمار املنوع املتوافق مع معايير
الشريعة اإلسالمية في األسهم املدرجة في
املتوافق مع معايير الشريعة
اإلسالمية في األسهم املدرجة في سوق
سوق املال السعودية بشكل رئيس ي،
واملنتجات االستثمارية قصيرة األجل،
املال السعودية بشكل رئيس ي ،
واالكتتابات األولية العامة ،واملنتجات وصناديق املرابحات ،وصناديق املتاجرة
بالسلع ،وصناديق االستثمار العقارية
االستثمارية قصيرة األجل ،وصناديق
املتداولة) ، (REITوصناديق املؤشرات
املرابحات ،وصناديق املتاجرة بالسلع،
املتداولة ) (ETFواملدارة من قبل مدير
وصناديق املؤشرات املتبادلة ETF
الصندوق او اي مدير غيره التي تتبع
واملدارة من قبل مدير الصندوق او
مؤشرات األسهم السعودية
اي مدير غيره التي تتبع مؤشرات
علما بأن االستثمارات في األوراق املالية
األسهم السعودية
أعاله تتضمن الطروحات األولية و
الثانوية العامة وطروحات إصدارات
أسهم حقوق األولية وغيرها من
الطروحات العامة األخرى ـ
املؤشر االرشادي للصندوق هو مؤشر
املؤشر االرشادي للصندوق هو
(ستاندر آند بورز لألسهم السعودية
مؤشر ستاندرد آند بورز السعودية
املتوافقة مع املعايير الشرعية)
العربية اإلسالمي

 10.000ريال سعودي

 5.000ريال سعودي

 5.000ريال سعودي

 1.000ريال سعودي

 5.000ريال سعودي

 1.000ريال سعودي

ازاله االشاره الى املحلق
بسبب ازاله امللحق حيث
انه ليس متطلب نظامي

تم اضافه صناديق
االستثمار العقاري املتداولة
وذلك لحداثه اضافتها في
السوق .كما ان التغييرات
لن تغيير في اهداف او
استراتيجيات الصندوق.

تحسين االفصاح

لتخفيض الحد االدنى
لالشتراك

الشروط
واألحكام:
امللخص
التنفيذي

2-0

أتعاب
اإلدارة

 %1.02سنويا من صافي قيمة
األصول ،وتحتسب في كل يوم
تقويم ويتم دفعها ملدير
الصندوق بشكل (شهري).

املصاريف
اإلدارية

بناء على القيمة الفعلية ،وبحد
أعلى  %7.47من صافي قيمة
أصول الصندوق ،تحسب
وتستحق في كل يوم تقويم ويتم
دفعها شهريا.
وتشمل املصاريف اإلدارية
املحاسبين
مصاريف
القانونيين ،والرسوم الرقابية،
والرسوم القانونية ،ومصاريف
مجلس إدارة الصندوق والتي
تتضمن مكافآت أعضائه،
وتكاليف طباعة التقارير
املالية ،والتكاليف املرتبطة
بالتقارير املرسلة للمشتركين،
والرسوم املدفوعة لتداول
إلعالن سعر الوحدة ،وأي
مصاريف أخرى متعلقة
بعمليات الصندوق.

أتعاب
أعضاء
الهيئة
الشرعية

يدفع لكل عضو مبلغ سنوي
وقدره ( 27،777ريال سعودي)
خمسون ألف ريال ومبلغ عن
كل اجتماع وقدره خمسة آلف
ريال باإلضافة إلى مصاريف
الطيران واالقامة لجميع
االستثمارية
الصناديق
املطابقة ملعايير الشريعة
اإلسالمية.

أتعاب
املحاسب
القانوني

يدفع الصندوق للمحاسب
القانوني مبلغ وقدره (020777
ريال سعودي) خمسة وثالثون
ألف ريال سعودي تمثل أتعاب
فحص القوائم املالية النصف
سنوية للصندوق ومراجعة
القوائم املالية السنوية
للصندوق.

رسوم
الحفظ

يتم احتساب رسوم الحفظ
بشكل سنوي كالتالي
رسوم
االسواق
الحفظ
اململكة
0.050%
العربية
السعودية

تكاليف
التعامل

يتحمل الصندوق جميع تكاليف
املعامالت وعموالت الوساطة التي
يتكبدها نتيجة شراء وبيع
االستثمارات .ويجب اإلفصاح عن
إجمالي هذه التكاليف في التقارير
املدققة السنوية ونصف السنوية.
وال تشتمل جميع املبالغ املذكورة
أعاله على ضريبة القيمة
املضافة ،على أن يتم احتسابها في
كل يوم تقويم ودفعها عند
االستحقاق.

أتعاب
اإلدارة

يدفع الصندوق إلى مدير
الصندوق مقابل إدارته ألصول
الصندوق أتعابا إدارية سنوية
("أتعاب اإلدارة") بما يعادل
 %1.02من صافي قيمة أصول
ُ
الصندوق .وتحسب 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 املبالغ املذكورة
أعاله على ضريبة القيمة
املضافة ،على أن يتم احتسابها في
كل يوم تقويم ودفعها عند
االستحقاق.

رسوم
الحفظ

تم تحديد مبلغ  10277ريال
سعودي شهريا كحد أدنى
للرسوم ،وتنقسم الرسوم
كالتالي :
االستثمار في
1.
األسهم املحلية املدرجة و
الصناديق املدرجة تبلغ تكلفة
الحفظ  %7.727تحتسب يوميا
من قيمة اصول الصندوق تحت
الحفظ وتخصم بشكل شهري
كما يحتسب مبلغ  02ريال
سعودي لكل صفقة جديدة
كعمولة تسوية.
االستثمار
2.
بصناديق أسواق املال والعوائد
الثابتة بمختلف أنواعها تبلغ
تكلفة الحفظ  %7.707تحتسب
يوميا من قيمة اصول الصندوق
تحت الحفظ وتخصم بشكل
شهري كما يحتسب مبلغ  27ريال
سعودي لكل صفقة جديدة
كعمولة تسوية.

تعديل النص لإليضاح
وتفصيل املصاريف

الطروحا
ت األولية
جميع
معامالت
0.030%
سوق
املال
تكون
الرسوم و بحد
حيث
ادنى  10277ريال سعودي
شهريا

تبلغ تكلفة الحفظ
.3
للطروحات األولية %7.727
تحتسب يوميا من قيمة أصول
الصندوق تحت الحفظ وتخصم
بشكل شهري كما يحتسب مبلغ
 27ريال سعودي لكل صفقة
جديدة كعمولة تسوية.

0.050%

تكاليف
التعامل

يتحمل الصندوق جميع
تكاليف املعامالت وعموالت
الوساطة التي يتكبدها نتيجة
شراء وبيع االستثمارات .ويجب
اإلفصاح عن إجمالي هذه
التكاليف في التقارير املدققة
السنوية ونصف السنويةبناء
على القيمة الفعلية.

أتعاب
املحاسب
القانوني

يدفع الصندوق للمحاسب
القانوني مبلغ وقدره (020777
ريال سعودي) خمسة وثالثون
ألف ريال سعودي تمثل أتعاب
فحص القوائم املالية النصف
سنوية للصندوق ومراجعة
القوائم املالية السنوية للصندوق.

الرسوم
الرقابية
للهيئة

 7,500ريال سعودي سنويا وهو
مبلغ ثابت طبقا للرسوم املقررة
من قبل هيئة السوق املالية
وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم
تقويم

رسوم النشر
موقع
في
تداول

 5,000ريال سعودي سنويا وهو
مبلغ ثابت وتحتسب هذه الرسوم
في كل يوم تقويم

أتعاب
أعضاء
الهيئة
الشرعية

يدفع لكل عضو مبلغ سنوي
وقدره ( 27،777ريال سعودي)
خمسون ألف ريال ومبلغ عن كل
اجتماع وقدره خمسة آلف ريال
باإلضافة إلى مصاريف الطيران
واالقامة لجميع الصناديق
االستثمارية املطابقة ملعايير
الشريعة اإلسالمية املدارة من
قبل مدير الصندوق.

مصاريف
مجلس إدارة
الصندوق

يلتزم الصندوق بتعويض أعضاء
مجلس إدارة الصندوق عن
مصاريف السفر واملصاريف
املعقولة األخرى املتكبدة فيما
يتعلق بالتزاماتهم تجاه الصندوق.
ويستحق أعضاء مجلس إدارة
الصندوق (باستثناء األعضاء
املستقلين) مكافأة قدرها 00777
ريال سعودي لكل اجتماع ملجلس
إدارة الصندوق .ويدفع الصندوق
لألعضاء املستقلين مبلغ قدره
 40777ريال سعودي لكل اجتماع
ملجلس إدارة الصندوق مقابل
حضور اجتماعات املجلس.
وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم
تقويم وتدفع بشكل سنوي

املصروفات
واالتعاب
االخرى

الشروط
واألحكام:

معلومات عامة

11

و.اسم صندوق االستثمار
اسم صندوق االستثمار هو صندوق
صائب للشركات السعودية.
ز.االمتثال لألنظمة
تتوافق الشروط واألحكام الخاصة
بالصندوق وكل وثائقه األخرى مع
الئحة صناديق االستثمار ،وتتضمن
ما يتعلق بالصندوق من معلومات
كاملة وواضحة ودقيقة.
ح.التفسير
ُ
تقرأ هذه الشروط واألحكام مقترنة
مع مذكرة املعلومات وملخص
املعلومات الرئيسية وأي وثائق أخرى
تتعلق بالصندوق يقوم مدير
الصندوق بإعدادها.
ط.املوافقة على هذه الشروط
واألحكام
يعتبر مالكو الوحدات قد قبلوا
ووقعوا على هذه الشروط واألحكام
بمجرد االشتراك في وحدات
الصندوق.
ي.تاريخ اإلصدار والتحديث
صدرت هذه الشروط واألحكام بتاريخ
تاريخ اإلصدار ( 0نوفمبر )0772م /
( 4ذو القعدة )1401ه ـ  0و تم
تحديثها بتاريخ (/10يونيو)0711/م /
(/17شوال )1447/هـ

الصندوق
جميع
يتحمل
املصروفات واالتعاب املتعلقة
بعمليات الصندوق والخدمات
االدارية غير املذكورة اعاله بما في
ذلك –على سبيل املثال ال الحصر
– تكاليف انعقاد اجتماعات
مالكي الوحدات ومصاريف
االستشارات القانونية .تحتسب
وتخصم هذه املصروفات
واالتعاب االخرى بناءا على القيمة
الفعليه وبحد اقص ى  %7.02من
صافي قيمة أصول الصندوق

ال توجد

تم حذف الفقرات النها
ليست متطلب نظامي

الشروط
واألحكام:

11

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

أ.يخضع الصندوق و مدير الصندوق
لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية،
واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة
املطبقة في اململكة العربية السعودية.

10

باعتباره صندوق استثمار مفتوح،
يتمثل الهدف االستثماري األساس ي
للصندوق في تحقيق زيادة في رأس
املال على املدى الطويل ملالكي
الوحدات من خالل االستثمار املنوع
املتوافق مع معايير الشريعة
اإلسالمية في األسهم املدرجة في سوق
املال السعودية بشكل رئيس ي ،
واالكتتابات األولية العامة ،واملنتجات
االستثمارية قصيرة األجل ،وصناديق
املرابحات ،وصناديق املتاجرة بالسلع،
وصناديق املؤشرات املتبادلة  ETFالتي
تتبع مؤشرات األسهم السعودية .هذا
مع العلم أن ال توجد أية ضمانات
بأن الصندوق سيتمكن من تحقيق
أهدافه ..وباإلضافة إلى ذلك،
للصندوق االستثمار في معامالت
قصيرة األجل .ويكون هدف الصندوق
التفوق في األداء على املؤشر
ُ َ
االسترشادي .وال توزع على مالكي
الوحدات أي أرباح ،وإنما ُيعاد
استثمار كافة األرباح الصافية
للصندوق وما يتلقاه من توزيعات
أرباح أو إيرادات.

10

مؤشر ستاندرد آند بورز السعودية
العربية اإلسالمي

باعتباره صندوق استثمار عام مفتوح،
يتمثل الهدف االستثماري األساس ي
للصندوق في تحقيق زيادة في رأس املال
على املدى الطويل ملالكي الوحدات من
خالل االستثمار املنوع املتوافق مع معايير
الشريعة اإلسالمية في األسهم املدرجة في
سوق املال السعودية بشكل رئيس ي ،
واملنتجات االستثمارية قصيرة األجل بما
في ذلك معامالت قصيرة األجل ،
وصناديق املرابحات ،وصناديق املتاجرة
بالسلع ،وصناديق االستثمار العقارية
املتداولة) ، (REITوصناديق املؤشرات
املتداولة ) (ETFالتي تتبع مؤشرات األسهم
السعودية .هذا مع العلم أن ال توجد أية
ضمانات بأن الصندوق سيتمكن من
تحقيق أهدافه ..ويكون هدف الصندوق
التفوق في األداء على املؤشر االسترشادي.
ُ َ
وال توزع على مالكي الوحدات أي أرباح،
وإنما ُيعاد استثمار كافة األرباح الصافية
للصندوق وما يتلقاه من توزيعات أرباح
أو إيرادات.
علما بأن االستثمارات في األوراق املالية
أعاله تتضمن الطروحات األولية
والثانوية العامة وطروحات إصدارات
أسهم حقوق األولية وغيرها من
الطروحات العامة األخرى ـ
مؤشر (ستاندر آند بورز لألسهم
السعودية املتوافقة مع املعايير الشرعية)

النظام املطبق
الشروط
واألحكام:
أهداف
صندوق
االستثمار

الشروط
واألحكام:
أهداف
صندوق
االستثمار

إعادة صياغة ليصبح أكثر
وضوحا

تم اضافه صناديق
االستثمار العقاري املتداولة
وذلك لحداثه اضافتها في
السوق .كما ان التغييرات
لن تغيير في اهداف او
استراتيجيات الصندوق.

لتحسين االفصاح

الشروط
واألحكام:

10 - 10

أهداف
صندوق
االستثمار

الشروط
واألحكام:
أهداف
صندوق
االستثمار

الشروط
واألحكام:

.1يستهدف الصندوق االستثمار في
األوراق املالية التالية ("األوراق املالية
املستهدفة")
أ.أسهم الشركات املدرجة في أي سوق
مالي سعودي املتوافقة مع الشريعة.
ب.األسهم املطروحة للجمهور في إطار
الطرح األولي من قبل الشركات
السعودية املقرر إدراجها في السوق
املالي السعودي املتوافقة مع
الشريعة.
ج.معامالت قصيرة األجل واملنتجات
االستثمارية قصيرة االجل ،وصناديق
املرابحات ،وصناديق املتاجرة بالسلع،
وصناديق االستثمار املفتوحة،
وصناديق املؤشرات املتبادلة ()ETF
التي تستثمر في سوق املال
السعودية؛

ال يوجد
14

12

.17ال يجوز للصندوق االستثمار في
املشتقات املالية ولكن يستثمر في
األدوات املالية املتعلقة بإصدارات
حقوق األولية ألنها ال تندرج تحت
املشتقات املالية.

.1يستهدف الصندوق االستثمار في
األوراق املالية التالية ("األوراق املالية
املستهدفة")
أ.أسهم الشركات املدرجة في أي سوق
مالي سعودي املتوافقة مع الشريعة.
ب.معامالت قصيرة األجل واملنتجات
االستثمارية قصيرة االجل ،وصناديق
املرابحات ،وصناديق املتاجرة بالسلع،
وصناديق االستثمار املفتوحة ،وصناديق
االستثمار العقارية املتداولة )،(REIT
وصناديق املؤشرات املتداولة ) (ETFالتي
تستثمر في سوق املال السعودية؛

علما بأن االستثمارات في األوراق املالية
أعاله تتضمن الطروحات األولية
والثانوية العامة وطروحات إصدارات
أسهم حقوق األولية وغيرها من
الطروحات العامة األخرى ـ
0يجوز ملديرالصندوق استثمار أصول
الصندوق في أوراق مالية أصدرها
مديرالصندوق أوأي من تابعيه .تجنبا
للشك ،يكون ملصطلح "شركة تابعة"
و"تابع" املستخدمين أعاله ذات املعنى
املخصص لهما في قائمة املصطلحات
املستخدمة في لوائح هيئة السوق املالية
وقواعدها.
.11ال يجوز للصندوق االستثمار في
املشتقات املالية

تم اضافه صناديق
االستثمار العقاري املتداولة
وذلك لحداثه اضافتها في
السوق واضافه جدول
االوراق املاليه لتحسين
االيضاح .كما ان التغييرات
لن تغيير في اهداف او
استراتيجيات الصندوق.

لزياده االفصاح .كما ان
التغييرات لن تغيير في
اهداف او استراتيجيات
الصندوق.

نقل إصدارات حقوق
األولية الى النقطة  .1في
نفس الفقرة

أهداف
صندوق
االستثمار
الشروط
واألحكام:

مقابل
الخدمات
والعموالت
واألتعاب
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.1

أتعاب اإلدارة

يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته
ألصول الصندوق أتعابا إدارية سنوية ("أتعاب
اإلدارة") بما يعادل  %1.02من صافي قيمة أصول
ُ
الصندوق .وتحسب 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 املبالغ املذكورة
أعاله على ضريبة القيمة املضافة ،على أن يتم
احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها عند االقتضاء.

املصروف

تكاليف
التعامل

.0

املصاريف اإلدارية

يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته
ألصول الصندوق مصاريف إدارية ("املصاريف
اإلدارية") بما ال يزيد عن  %7.47من صافي قيمة
أصول الصندوق .وتحتسب وتستحق املصاريف
اإلدارية في كل يوم تقويم بناء على آخر تقويم
لصافي قيمة األصول ويتم دفعها شهريا .وتغطي
املصاريف اإلدارية مصاريف املحاسبين القانونيين،
والرسوم الرقابية ،والرسوم القانونية ،ومصاريف
مجلس إدارة الصندوق والتي تتضمن مكافآت
أعضائه ،وتكاليف طباعة التقارير املالية،
والتكاليف املرتبطة بالتقارير املرسلة للمشتركين،
والرسوم املدفوعة لتداول إلعالن سعر الوحدة،
وأي مصاريف أخرى متعلقة بعمليات الصندوق.
وال تشتمل جميع املبالغ املذكورة أعاله على ضريبة
القيمة املضافة.
الصندوق
بتعويض وعدم مطالبة مدير
يلتزم
الصندوق وأعضاء مجلس إدارته واملديرين
واملوظفين والوكالء واملستشارين والشركات التابعة
والعمال التابعين للصندوق من جميع املطالبات
وااللتزامات والتكاليف واملصاريف ،بما في ذلك
األحكام القضائية والنفقات القانونية واملبالغ
املدفوعة للترافع والتسوية التي قد يتکبدونها نتيجة
لألعمال التي يقومون بھا باسم الصندوق ،شريطة
قيام مدير الصندوق بواجباته بحسن نية ،وأدائه
لعمله بما يحقق مصلحة الصندوق الفضلى،
وطاملا لم ُيوجه إليه أي اتهام باإلهمال جسيم أو
االحتيال.

.0

أتعاب أعضاء الهيئة الشرعية

يدفع لكل عضو مبلغ سنوي وقدره ( 27،777ريال
سعودي) خمسون ألف ريال ومبلغ عن كل اجتماع
وقدره خمسة آلف ريال باإلضافة إلى مصاريف

أتعاب
اإلدارة

رسوم
الحفظ

التفاصيل
يتحمل الصندوق جميع
تكاليف املعامالت وعموالت
الوساطة التي يتكبدها نتيجة
شراء وبيع االستثمارات.
ويجب اإلفصاح عن إجمالي
هذه التكاليف في التقارير
املدققة السنوية ونصف
السنوية .وال تشتمل جميع
املبالغ املذكورة أعاله على
ضريبة القيمة املضافة ،على
أن يتم احتسابها في كل يوم
عند
ودفعها
تقويم
االستحقاق.
يدفع الصندوق إلى مدير
الصندوق مقابل إدارته
ألصول الصندوق أتعابا إدارية
سنوية ("أتعاب اإلدارة") بما
يعادل  %1.02من صافي قيمة
ُ
أصول الصندوق .وتحسب
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 املبالغ املذكورة
أعاله على ضريبة القيمة
املضافة ،على أن يتم
احتسابها في كل يوم تقويم
ودفعها عند االستحقاق.
تم تحديد مبلغ  10277ريال
سعودي شهريا كحد أدنى
للرسوم ،وتنقسم الرسوم
كالتالي :
في
االستثمار
1.
األسهم املحلية املدرجة و

تعديل النص لإليضاح
وتفصيل املصاريف

الطيران واالقامة لجميع الصناديق االستثمارية
املطابقة ملعايير الشريعة اإلسالمية.

.4

أتعاب املحاسب القانوني

يدفع الصندوق للمحاسب القانوني مبلغ وقدره
( 020777ريال سعودي) خمسة وثالثون ألف ريال
سعودي تمثل أتعاب فحص القوائم املالية
النصف سنوية للصندوق ومراجعة القوائم املالية
السنوية للصندوق.

.2
الصندوق

أتعاب أعضاء مجلس إدارة

يدفع الصندوق  4،777ريال سعودي للعضو
املستقل عن كل اجتماع ،بحد أقص ى 16،777
ريال سعودي سنويا لألعضاء املستقلين مجتمعين
وذلك لجميع الصناديق املدارة من قبل مدير
الصندوق.
 00777ريال سعودي للعضو غير املستقل عن كل
ّ
اجتماع ،وبحد أقص ى  4،777ريال سعودي سنويا
لألعضاء غير املستقلين مجتمعين وذلك لجميع
الصناديق املدارة من قبل مدير الصندوق.
تحتسب وتتراكم في كل يوم تقويم ألغراض
احتساب سعر الوحدة في يوم التعامل ،تدفع سنويا

.6

رسوم الحفظ

يتم احتساب رسوم الحفظ بشكل سنوي كالتالي
رسوم الحفظ
االسواق
اململكة العربية
0.050%
السعودية
0.050%
الطروحات األولية
جميع معامالت
0.030%
سوق املال
حيث تكون الرسوم و بحد ادنى  10277ريال
سعودي شهريا

.0

تكاليف التعامل:

يتحمل الصندوق جميع تكاليف املعامالت
وعموالت الوساطة التي يتكبدها نتيجة شراء وبيع
االستثمارات .ويجب اإلفصاح عن إجمالي هذه
التكاليف في التقارير املدققة السنوية ونصف
السنوية .وال تشتمل جميع املبالغ املذكورة أعاله
على ضريبة القيمة املضافة ،على أن يتم احتسابها
في كل يوم تقويم ودفعها عند االقتضاء.

أتعاب
املحاسب
القانوني

الرسوم

الصناديق املدرجة تبلغ تكلفة
الحفظ  %7.727تحتسب
يوميا من قيمة اصول
الصندوق تحت الحفظ
وتخصم بشكل شهري كما
يحتسب مبلغ  02ريال
سعودي لكل صفقة جديدة
كعمولة تسوية.
االستثمار
2.
بصناديق أسواق املال
والعوائد الثابتة بمختلف
أنواعها تبلغ تكلفة الحفظ
 %7.707تحتسب يوميا من
قيمة اصول الصندوق تحت
الحفظ وتخصم بشكل شهري
كما يحتسب مبلغ  27ريال
سعودي لكل صفقة جديدة
كعمولة تسوية.
تكلفة
تبلغ
.0
الحفظ للطروحات األولية
 %7.727تحتسب يوميا من
قيمة أصول الصندوق تحت
الحفظ وتخصم بشكل شهري
كما يحتسب مبلغ  27ريال
سعودي لكل صفقة جديدة
كعمولة تسوية.
يدفع الصندوق للمحاسب
القانوني مبلغ وقدره (020777
ريال سعودي) خمسة وثالثون
ألف ريال سعودي تمثل
أتعاب فحص القوائم املالية
النصف سنوية للصندوق
ومراجعة القوائم املالية
السنوية للصندوق.
 7,500ريال سعودي سنويا

الرقابية

وهو مبلغ ثابت طبقا للرسوم

للهيئة

املقررة من قبل هيئة السوق

املالية وتحتسب هذه الرسوم
في كل يوم تقويم
رسوم
النشر في
موقع
تداول

أتعاب
أعضاء
الهيئة
الشرعية

مصاريف
مجلس
إدارة
الصندوق

 5,000ريال سعودي سنويا
وهو مبلغ ثابت وتحتسب هذه
الرسوم في كل يوم تقويم
يدفع لكل عضو مبلغ سنوي
وقدره ( 27،777ريال
سعودي) خمسون ألف ريال
ومبلغ عن كل اجتماع وقدره
خمسة آلف ريال باإلضافة إلى
مصاريف الطيران واالقامة
لجميع الصناديق االستثمارية
املطابقة ملعايير الشريعة
اإلسالمية املدارة من قبل
مدير الصندوق.
يلتزم الصندوق بتعويض
إدارة
مجلس
أعضاء
الصندوق عن مصاريف
السفر واملصاريف املعقولة
األخرى املتكبدة فيما يتعلق
بالتزاماتهم تجاه الصندوق.
ويستحق أعضاء مجلس إدارة
الصندوق (باستثناء األعضاء
املستقلين) مكافأة قدرها
 00777ريال سعودي لكل
اجتماع ملجلس إدارة
الصندوق .ويدفع الصندوق
لألعضاء املستقلين مبلغ قدره
 40777ريال سعودي لكل
اجتماع ملجلس إدارة
الصندوق مقابل حضور
اجتماعات املجلس .وتحتسب
هذه الرسوم في كل يوم تقويم
وتدفع بشكل سنوي

يتحمل الصندوق جميع
املصروفات واالتعاب املتعلقة
بعمليات الصندوق والخدمات
االدارية غير املذكورة اعاله بما
في ذلك –على سبيل املثال ال
الحصر – تكاليف انعقاد
اجتماعات مالكي الوحدات
االستشارات
ومصاريف
القانونية .تحتسب وتخصم
هذه املصروفات واالتعاب
االخرى بناءا على القيمة
الفعليه وبحد اقص ى %7.02
من صافي قيمة أصول
الصندوق
املصروف
ات
واالتعاب
االخرى

يلتزم الصندوق بتعويض
وعدم مطالبة مدير الصندوق
وأعضاء مجلس إدارته
واملديرين واملوظفين والوكالء
والشركات
واملستشارين
التابعة والعمال التابعين
للصندوق من جميع املطالبات
والتكاليف
وااللتزامات
واملصاريف ،بما في ذلك
األحكام القضائية والنفقات
القانونية واملبالغ املدفوعة
للترافع والتسوية التي قد
يتکبدونها نتيجة لألعمال التي
يقومون بھا باسم الصندوق،
شريطة قيام مدير الصندوق
بواجباته بحسن نية ،وأدائه
لعمله بما يحقق مصلحة
الصندوق الفضلى ،وطاملا لم
ُيوجه إليه أي اتهام باإلهمال
جسيم أو االحتيال.

*جميع الرسوم واألتعاب واملصاريف
اعاله ال تشمل ضريبة القيمة املضافة

الشروط
واألحكام:
مقابل
الخدمات
والعموالت
واألتعاب
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جميع الرسوم واألتعاب واملصاريف
تخضع جميع الرسوم واألتعاب
واملصاريف املنصوص عليها في هذه بموجب وثيقة الشروط واألحكام ومذكرة
املعلومات لهذا الصندوق تخضع لتطبيق
الشروط واألحكام لضريبة القيمة
ضريبة القيمة املضافة حسب اللوائح
املضافة حسب ما تنص عليه أنظمة
التي تصدرها الجهات الرسمية ذات
الهيئة العامة للزكاة والدخل في
العالقة في اململكة العربية السعودية،
اململكة العربية السعودية .ولذلك
ولذلك فإن جميع الرسوم واألتعاب
فإن جميع الرسوم واألتعاب
واملصاريف بموجب وثيقة الشروط
واملصاريف املنصوص عليها في هذه
واألحكام ومذكرة املعلومات لهذا
الشروط واالحكام ال تشمل احتساب
الصندوق ال تشمل ضريبة القيمة
ضريبة القيمة املضافة ،ولذلك يتعين
املضافة ،اذ سيتم احتساب مبلغ ضريبة
على مدير الصندوق إضافة
القيمة املضافة املستحقة على الرسوم
واحتساب مبلغ ضريبة القيمة
املضافة املستحقة بنسبة ( %2أو أي واألتعاب واملصاريف حسب ما يتم إقراره
نسبة أخرى قد يتم تعديلها من حين من قبل الجهات الرسمية ذات العالقة في
اململكة العربية السعودية ،وسيقوم
إلى آخر) .ويتوجب على مدير
الصندوق بسداد هذه الرسوم واألتعاب
الصندوق جمع املبلغ املستحق
واملصاريف مضافا إليها مبلغ ضريبة
للضريبة وسداده إلى الهيئة العامة
القيمة املضافة املستحقة.
للزكاة والدخل.

الشروط
واألحكام:

"املنقول إليه"

املنقول إليه

"اعرف عميلك"

اعرف عميلك

التعامالت

"اعرف عميلك"

الشروط
واألحكام:

04

06

"اعرف عميلك"

إعادة الصياغة ليصبح أكثر
وضوحا.

ازاله عالمات التنصيص

اعرف عميلك
اعرف عميلك

ازاله عالمات التنصيص

التعامالت
الشروط
واألحكام:
التعامالت

الشروط
واألحكام:

02

00

يحق ملدير الصندوق االستثمار في
الصندوق.

يحق ملدير الصندوق االستثمار في
الصندوق صفته مستثمر وذلك وفقا
لتقديره الخاص ويحتفظ مدير الصندوق
بحقه في اسرداد جزء من أو كل مشاركته
حسب ما يراه مناسبا.

يكون الحد األدنى ملبلغ االشتراك في
الصندوق في جميع األوقات هو
 17.777ريال سعودي ("الحد األدنى

يكون الحد األدنى ملبلغ االشتراك في
الصندوق في جميع األوقات هو 2.777
ريال سعودي ("الحد األدنى ملبلغ

إعادة الصياغة ليصبح أكثر
وضوحا

لتخفيض الحد االدنى
لالستثمار

التعامالت

الشروط
واألحكام:

00

التعامالت

الشروط
واألحكام

02

التعامالت

الشروط
واألحكام

41 - 01

الحد األدنى ملبلغ االسترداد
الحد األدنى لالسترداد  1.777ريال
سعودي لكل مستثمر.
في حال انخفضت قيمة صافي قيمة
أصول الصندوق عن  17ماليين ريال
سعودي ( 17.777.777ريال) ،يقوم مدير
الصندوق بما يلزم من تغيرات الستيفاء
املتطلبات النظامية ،فيحق ملدير
الصندوق الحصول على اشتراكات
إضافية في الصندوق.

ج.يعتبر أصول الصندوق مملوكة ملكية
مشتركة من جانب مالكي الوحدات .وال
يكون ملدير الصندوق أو أمين الحفظ أو
أمين الحفظ الفرعي أو املوزع أو
مستشار االستثمار أي حق أو مطالبة في
أصول الصندوق اململوكة بشكل جماعي
لصالح الصندوق،
ال يوجد

إعادة الصياغة ليصبح أكثر
وضوحا

تعديل امالئي

تم حذف امللحقين النهم لم
ليسوا متطلب نظامي

امللحق - 0نموذج استرداد

املالحق
مذكرة
املعلومات:

ملبلغ االشتراك)يكون الحد األدنى
ملبالغ االشتراك الالحقة (بما في ذلك
من خالل نقل ملكية وحدات) 2.777
ريال.
الحد األدنى ملبلغ االسترداد
الحد األدنى لالسترداد  2.777ريال
سعودي لكل مستثمر.
في حال انخفضت قيمة صافي قيمة
أصول الصندوق عن  17ماليين ريال
سعودي ( 17.777.777ريال) ،يقوم
مدير الصندوق بما يلزم من تغيرات
في توازن املحفظة االستثمارية
للصندوق بما يتوافق مع حدود
استثمارات الصندوق و الشروط
واألحكام .إضافة ،فيحق ملدير
الصندوق الحصول على اشتراكات
إضافية في الصندوق والحصول على
تمويل يتيح للصندوق القيام
باستثمارات إضافية.
ج.عتبر أصول الصندوق مملوكة
ملكية مشتركة من جانب مالكي
الوحدات .وال يكون ملدير الصندوق
أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ
الفرعي أو املوزع أو مستشار
االستثمار أي حق أو مطالبة في
أصول الصندوق مملوكة بشكل
جماعي لصالح الصندوق،
امللحق  - 1نموذج اشتراك

االشتراك)يكون الحد األدنى ملبالغ
االشتراك الالحقة (بما في ذلك من خالل
نقل ملكية وحدات)  1.777ريال.

صفحة
الغالف

صندوق عام مفتوح متوافق مع
املعايير الشرعية للصندوق

SAIB Saudi Companies Fund
صندوق استثماري عام مفتوح لألسم
متوافق مع املعايير الشرعية للصندوق

لزياده االيضاح

مذكرة
املعلومات:

صفحة
الغالف

تاريخ اإلصدار ( )0772/11/70م /
( )1401/11/74هـ

مذكرة
املعلومات:

صفحة
الغالف

هذه هي النسخة املعدلة من
(صندوق صائب للشركات السعودية)

مذكرة
املعلومات :

2

التعريفات

مذكرة
املعلومات:

2

التعريفات

مذكرة
املعلومات:
امللخص
التنفيذي

0

صدرت هذه الشروط واألحكام بتاريخ 00
أبريل 0772م وتم تعديلها والحصول على
موافقة هيئة السوق املالية على
االستمرار في طرح وحدات الصندوق
بتاريخ ( )0772/11/70م /
( )1401/11/74هـ
هذه هي النسخة املعدلة من (مذكرة
املعلومات لصندوق صائب للشركات
السعودية)
"نموذج االسترداد" يعني الوثيقة التي
يوفرها مدير الصندوق إلى كل مالك
وحدات ليستخدمها األخير في طلب
استرداد وحدات الصندوق وفقا للشروط
واألحكام.

"نموذج االسترداد" يعني الوثيقة التي
يوفرها مدير الصندوق إلى كل مالك
وحدات ليستخدمها األخير في طلب
استرداد وحدات الصندوق وفقا
للشروط واألحكام .ويرد نموذج
االسترداد مرفقا بالشروط واألحكام
تحت عنوان امللحق  0من الشروط
واألحكام.
"نموذج االشتراك" يعني الوثيقة التي
"نموذج االشتراك" يعني الوثيقة التي
يوفرها مدير الصندوق إلى كل مستثمر
يوفرها مدير الصندوق إلى كل
ليستخدمها األخير في طلب االشتراك في
مستثمر ليستخدمها األخير في طلب
وحدات الصندوق وفقا للشروط
االشتراك في وحدات الصندوق وفقا
واألحكام.
للشروط واألحكام .ويرد نموذج
االشتراك مرفقا بالشروط واألحكام
تحت عنوان امللحق  1من الشروط
واألحكام.
يكمن الهدف االستثماري األساس ي
يكمن الهدف االستثماري األساس ي
للصندوق في تحقيق زيادة في رأس املال
للصندوق في تحقيق زيادة في رأس
على املدى الطويل ملالكي الوحدات من
املال على املدى الطويل ملالكي
الوحدات من خالل االستثمار املنوع خالل االستثمار املنوع املتوافق مع معايير
الشريعة اإلسالمية في األسهم املدرجة في
املتوافق مع معايير الشريعة
اإلسالمية في األسهم املدرجة في سوق
سوق املال السعودية بشكل رئيس ي،
واملنتجات االستثمارية قصيرة األجل،
املال السعودية بشكل رئيس ي،
واالكتتابات األولية العامة ،واملنتجات وصناديق املرابحات ،وصناديق املتاجرة
بالسلع ،وصناديق االستثمار العقارية
االستثمارية قصيرة األجل ،وصناديق
املتداولة) ، (REITوصناديق املؤشرات
املرابحات ،وصناديق املتاجرة بالسلع،
املتداولة ) (ETFالتي تتبع مؤشرات
وصناديق املؤشرات املتبادلة  ETFالتي
األسهم السعودية
تتبع مؤشرات األسهم السعودية

لزياده االيضاح

إعادة صياغة ليصبح أكثر
وضوحا
ازاله االشاره الى املحلق
بسبب ازاله امللحق حيث
انه ليس متطلب نظامي

ازاله االشاره الى املحلق
بسبب ازاله امللحق حيث
انه ليس متطلب نظامي

تم اضافه صناديق
االستثمار العقاري املتداولة
وذلك لحداثه اضافتها في
السوق .كما ان التغييرات
لن تغيير في اهداف او
استراتيجيات الصندوق.

مذكرة
املعلومات:

0

املؤشر االرشادي للصندوق هو
مؤشر ستاندرد آند بورز السعودية
العربية اإلسالمي

علما بأن االستثمارات في األوراق املالية
أعاله تتضمن الطروحات األولية و
الثانوية العامة وطروحات إصدارات
أسهم حقوق األولية وغيرها من
الطروحات العامة األخرى
املؤشر االرشادي للصندوق هو مؤشر
ستاندر آند بورز لألسهم السعودية
املتوافقة مع املعايير الشرعية

0

 10.000ريال سعودي

 5.000ريال سعودي

 5.000ريال سعودي

 1.000ريال سعودي

 5.000ريال سعودي

 1.000ريال سعودي

امللخص
التنفيذي
مذكرة
املعلومات:

امللخص
التنفيذي
مذكرة
املعلومات:
امللخص
التنفيذي
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أتعاب
اإلدارة

 %1.02سنويا من صافي قيمة
األصول ،وتحتسب في كل يوم
تقويم ويتم دفعها ملدير
الصندوق بشكل شهري.

املصاريف
اإلدارية

بناء على القيمة الفعلية ،وبحد
أعلى  %7.47من صافي قيمة
أصول الصندوق ،تحسب
وتستحق في كل يوم تقويم
وتدفع شهريا.
وتشمل املصاريف اإلدارية
املحاسبين
مصاريف
القانونيين ،والرسوم الرقابية،
والرسوم القانونية ،ومصاريف
مجلس إدارة الصندوق والتي
تتضمن مكافآت أعضائه،
وتكاليف طباعة التقارير
املالية ،والتكاليف املرتبطة
بالتقارير املرسلة للمشتركين،
والرسوم املدفوعة لتداول
إلعالن سعر الوحدة ،وأي
مصاريف أخرى متعلقة
بعمليات الصندوق.

تكاليف
التعامل

أتعاب
اإلدارة

يتحمل الصندوق جميع تكاليف
املعامالت وعموالت الوساطة التي
يتكبدها نتيجة شراء وبيع
االستثمارات .ويجب اإلفصاح عن
إجمالي هذه التكاليف في التقارير
املدققة السنوية ونصف السنوية.
وال تشتمل جميع املبالغ املذكورة
أعاله على ضريبة القيمة املضافة،
على أن يتم احتسابها في كل يوم
تقويم ودفعها عند االستحقاق.
يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق
مقابل إدارته ألصول الصندوق أتعابا
إدارية سنوية ("أتعاب اإلدارة") بما
يعادل  %1.02من صافي قيمة أصول
ُ
الصندوق .وتحسب 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
املبالغ املذكورة أعاله على ضريبة
القيمة املضافة ،على أن يتم
احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها
عند االستحقاق.

لتحسين االيضاح

لتخفيض الحد االدنى
لالستثمار

تعديل النص لإليضاح
وتفصيل املصاريف

أتعاب
الهيئة
الشرعية

يدفع لكل عضو مبلغ سنوي
وقدره ( 27،777ريال سعودي)
خمسون ألف ريال ومبلغ عن
كل اجتماع وقدره خمسة آلف
ريال باإلضافة إلى مصاريف
الطيران واالقامة لجميع
االستثمارية
الصناديق
املطابقة ملعايير الشريعة
اإلسالمية.

أتعاب
املحاسب
القانوني

يدفع الصندوق للمحاسب
القانوني مبلغ وقدره (020777
ريال سعودي) خمسة وثالثون
ألف ريال سعودي تمثل أتعاب
فحص القوائم املالية النصف
سنوية للصندوق ومراجعة
القوائم املالية السنوية
للصندوق.

رسوم
الحفظ

يتم احتساب رسوم الحفظ
بشكل سنوي كالتالي
رسوم
االسواق
الحفظ
اململكة
0.050%
العربية
السعودية
الطروحات
0.050%
األولية
جميع
0.030%
معامالت
سوق املال
حيث تكون الرسوم وبحد
أدنى  10277ريال سعودي
شهريا
تكاليف
التعامل

يتحمل الصندوق جميع
تكاليف املعامالت وعموالت
الوساطة التي يتكبدها نتيجة
شراء وبيع االستثمارات .ويجب
اإلفصاح عن إجمالي هذه
التكاليف في التقارير املدققة
السنوية ونصف السنوية بناء
على القيمة الفعلية.

رسوم
الحفظ

تم تحديد مبلغ  10277ريال سعودي
شهريا كحد أدنى للرسوم ،وتنقسم
الرسوم كالتالي :
االستثمار في األسهم
1.
املحلية املدرجة و الصناديق املدرجة
تبلغ تكلفة الحفظ %7.727
تحتسب يوميا من قيمة اصول
الصندوق تحت الحفظ وتخصم
بشكل شهري كما يحتسب مبلغ 02
ريال سعودي لكل صفقة جديدة
كعمولة تسوية.
االستثمار بصناديق
2.
أسواق املال والعوائد الثابتة
بمختلف أنواعها تبلغ تكلفة الحفظ
 %7.707تحتسب يوميا من قيمة
اصول الصندوق تحت الحفظ
وتخصم بشكل شهري كما يحتسب
مبلغ  27ريال سعودي لكل صفقة
جديدة كعمولة تسوية.
تبلغ تكلفة الحفظ
.3
للطروحات األولية  %7.727تحتسب
يوميا من قيمة أصول الصندوق
تحت الحفظ وتخصم بشكل شهري
كما يحتسب مبلغ  27ريال سعودي
لكل صفقة جديدة كعمولة تسوية.

أتعاب
املحاسب
القانوني

يدفع الصندوق للمحاسب القانوني
مبلغ وقدره ( 020777ريال سعودي)
خمسة وثالثون ألف ريال سعودي
تمثل أتعاب فحص القوائم املالية
النصف سنوية للصندوق ومراجعة
القوائم املالية السنوية للصندوق.

الرسوم
الرقابية
للهيئة

 7,500ريال سعودي سنويا وهو مبلغ
ثابت طبقا للرسوم املقررة من قبل
هيئة السوق املالية وتحتسب هذه
الرسوم في كل يوم تقويم

رسوم النشر
موقع
في
تداول

 5,000ريال سعودي سنويا وهو مبلغ
ثابت وتحتسب هذه الرسوم في كل
يوم تقويم

رسوم النشر
موقع
في
تداول5,000
ريال سعودي
سنويا وهو
مبلغ
ثابتأتعاب
أعضاء

يدفع لكل عضو مبلغ سنوي وقدره
( 27،777ريال سعودي) خمسون
ألف ريال ومبلغ عن كل اجتماع
وقدره خمسة آلف ريال باإلضافة إلى
مصاريف الطيران واالقامة لجميع
الصناديق االستثمارية املطابقة
ملعايير الشريعة اإلسالمية املدارة من
قبل مدير الصندوق.

الهيئة
الشرعية

مذكرة
املعلومات:

17

صدرت الشروط واألحكام بتاريخ
( )0772/11/70م )1401/11/74( /
هـ كما تم التعديل بتاريخ

مصاريف
مجلس
إدارة
الصندوق

يلتزم الصندوق بتعويض
إدارة
مجلس
أعضاء
ق
الصندو عن مصاريف
السفر واملصاريف املعقولة
األخرى املتكبدة فيما يتعلق
بالتزاماتهم تجاه الصندوق.
ويستحق أعضاء مجلس إدارة
الصندوق (باستثناء األعضاء
املستقلين) مكافأة قدرها
 00777ريال سعودي لكل
اجتماع ملجلس إدارة
الصندوق .ويدفع الصندوق
لألعضاء املستقلين مبلغ قدره
 40777ريال سعودي لكل
اجتماع ملجلس إدارة
الصندوق مقابل حضور
اجتماعات املجلس .وتحتسب
هذه الرسوم في كل يوم تقويم
وتدفع بشكل سنوي

املصروف
ات
واالتعاب
االخرى

يتحمل الصندوق جميع
املصروفات واالتعاب املتعلقة
بعمليات الصندوق والخدمات
االدارية غير املذكورة اعاله بما
في ذلك –على سبيل املثال ال
الحصر – تكاليف انعقاد
اجتماعات مالكي الوحدات
االستشارات
ومصاريف
القانونية .تحتسب وتخصم
هذه املصروفات واالتعاب
االخرى بناءا على القيمة
الفعليه وبحد اقص ى %7.02
من صافي قيمة أصول
الصندوق

صدرت هذه الشروط واألحكام بتاريخ
تاريخ  00أبريل 0772م وتم تعديلها
والحصول على موافقة هيئة السوق

إعادة الصياغة ليصبح أكثر
وضوحا

 .1صندوق
االستثمار
مذكرة
املعلومات:

(/10يونيو )0711/م /
(/17شوال )1447/هـ
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 .1صندوق
االستثمار

مذكرة
املعلومات:
صندوق
االستثمار

10

املالية على االستمرار في طرح وحدات
الصندوق بتاريخ ( )0772/11/70م /
( )1401/11/74هـ

باعتباره صندوق استثمار مفتوح ،يتمثل
باعتباره صندوق استثمار مفتوح،
يتمثل الهدف االستثماري األساس ي الهدف االستثماري األساس ي للصندوق في
تحقيق زيادة في رأس املال على املدى
للصندوق في تحقيق زيادة في رأس
الطويل ملالكي الوحدات من خالل
املال على املدى الطويل ملالكي
االستثمار املنوع املتوافق مع معايير
الوحدات من خالل االستثمار املنوع
الشريعة اإلسالمية في األسهم املدرجة في
املتوافق مع معايير الشريعة
اإلسالمية في األسهم املدرجة في سوق
سوق املال السعودية بشكل رئيس ي،
واملنتجات االستثمارية قصيرة األجل بما
املال السعودية بشكل رئيس ي،
في ذالك معامالت قصيرة األجل،
واالكتتابات األولية العامة ،واملنتجات
االستثمارية قصيرة األجل ،وصناديق وصناديق املرابحات ،وصناديق املتاجرة
بالسلع ،وصناديق االستثمار العقارية
املرابحات ،وصناديق املتاجرة بالسلع،
املتداولة) ، (REITوصناديق املؤشرات
وصناديق املؤشرات املتبادلة ETFالتي
تتبع مؤشرات األسهم السعودية .هذا املتداولة ) (ETFالتي تتبع مؤشرات األسهم
السعودية .هذا مع العلم أال توجد أية
مع العلم أال توجد أية ضمانات بأن
ضمانات بأن الصندوق سيتمكن من
الصندوق سيتمكن من تحقيق
تحقيق أهدافه .ويكون هدف الصندوق
أهدافه .وباإلضافة إلى ذلك،
التفوق في األداء على املؤشر االسترشادي.
للصندوق االستثمار في معامالت
ُ وزَ
قصيرة األجل .ويكون هدف الصندوق وال ت ع على مالكي الوحدات أي أرباح،
وإنما ُيعاد استثمار كافة األرباح الصافية
التفوق في األداء على املؤشر
ُ َ
للصندوق وما يتلقاه من توزيعات أرباح
االسترشادي .وال توزع على مالكي
أو إيرادات.
الوحدات أي أرباح ،وإنما ُيعاد
علما بأن االستثمارات في األوراق املالية
استثمار كافة األرباح الصافية
أعاله تتضمن الطروحات األولية و
للصندوق وما يتلقاه من توزيعات
الثانوية العامة وطروحات إصدارات
أرباح أو إيرادات.
أسهم حقوق األولية وغيرها من
الطروحات العامة األخرى ـ
مؤشر ستاندر آند بورز لألسهم
مؤشر ستاندرد آند بورز السعودية
السعودية املتوافقة مع املعايير الشرعية
العربية اإلسالمي

تم اضافه صناديق
االستثمار العقاري املتداولة
وذلك لحداثه اضافتها في
السوق .كما ان التغييرات
لن تغيير في اهداف او
استراتيجيات الصندوق.

تحسين االفصاح

مذكرة
املعلومات:

10 - 10

يستهدف الصندوق االستثمار في
األوراق املالية التالية ("األوراق املالية
املستهدفة")أ.أسهم الشركات املدرجة
في أي سوق مالي سعودي املتوافقة
مع الشريعة
ب.األسهم املطروحة للجمهور في إطار
الطرح األولي من قبل الشركات
السعودية املقرر إدراجها في السوق
املالي السعودي املتوافقة مع الشريعة
ج.حقوق األولوية املصدرة لزيادة
رأسمال الشركات السعودية املدرجة
أو املقرر إدراجها في أي السوق املالي
السعودي املتوافقة مع الشريعة
د.معامالت املرابحة قصيرة األجل
واملنتجات االستثمارية قصيرة االجل،
وصناديق املرابحات ،وصناديق
املتاجرة بالسلع ،وصناديق االستثمار
املفتوحة ،وصناديق املؤشرات
املتبادلة ( )ETFالتي تستثمر في سوق
املال السعودية.

14

.2ال يجوز للصندوق االستثمار في
املشتقات املالية ولكن يستثمر في
األدوات املالية املتعلقة بإصدارات
حقوق األولية ألنها ال تندرج تحت
املشتقات املالية.
ال يوجد

صندوق
االستثمار

مذكرة
املعلومات:
صندوق
االستثمار
مذكرة
املعلومات:
صندوق
االستثمار

14

يستهدف الصندوق االستثمار في األوراق
املالية التالية ("األوراق املالية املستهدفة)
أ.أسهم الشركات املدرجة في أي سوق
مالي سعودي املتوافقة مع الشريعة
ب.معامالت املرابحة قصيرة األجل
واملنتجات االستثمارية قصيرة االجل،
وصناديق املرابحات ،وصناديق املتاجرة
بالسلع ،وصناديق االستثمار املفتوحة،
وصناديق االستثمار العقارية املتداولة
) ،(REITوصناديق املؤشرات املتداولة
)(ETFالتي تستثمر في سوق املال
السعودية.

علما بأن االستثمارات في األوراق املالية
أعاله تتضمن الطروحات األولية و
الثانوية العامة وطروحات إصدارات
أسهم حقوق األولية وغيرها من
الطروحات العامة األخرى ـ
.2ال يجوز للصندوق االستثمار في
املشتقات املالية

.17يجوز ملديرالصندوق استثمار أصول
الصندوق في أوراق مالية أصدرها
مديرالصندوق أوأي من تابعيه.تجنبا
للشك ،يكون ملصطلح "شركة تابعة"
و"تابع" املستخدمين أعاله ذات املعنى
املخصص لهما في قائمة املصطلحات
املستخدمة في لوائح هيئة السوق املالية
وقواعدها

تم اضافه صناديق
االستثمار العقاري املتداولة
وذلك لحداثه اضافتها في
السوق واضافه جدول
االوراق املاليه لتحسين
االيضاح .كما ان التغييرات
لن تغيير في اهداف او
استراتيجيات الصندوق.

نقل إصدارات حقوق
األولية الى النقطة ب .من
نفس الفقرة

لزياده االفصاح كما ان
التغييرات لن تغيير في
اهداف او استراتيجيات
الصندوق.

مذكرة
املعلومات:
صندوق
االستثمار
مذكرة
املعلومات:
املخاطر
الرئيسية
لالستثمار في
الصندوق
مذكرة
املعلومات:
معلومات عامة
مذكرة
املعلومات:
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مقابل
الخدمات
والعموالت
واألتعاب

مذكرة
املعلومات:
مقابل
الخدمات
والعموالت
واألتعاب

00

املؤشر االسترشادي ألداء الصندوق
هو مؤشر S&P Saudi Arabia
Sharia`a Index

املؤشر االسترشادي ألداء الصندوق هو
مؤشر ستاندر آند بورز لألسهم
السعودية املتوافقة مع املعايير الشرعية
S&P Saudi Arabia Sharia`a Index

ال يوجد

)(22مخاطر اإلستثمارات األخرى
لغرض تنويع األصول قد يستثمر
الصندوق في إستثمارات أخرى مثل
الصناديق املتداولة و صناديق االستثمار
العقارية املتداولة ( )REITsوقد تخفض
تلك اإلستثمارات مما يؤثر سلبا على أداء
الصندوق و سعر الوحدة.
تمت إضافة بيانات عام  0711إلى جدول
األداء

جدول األداء

يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق
مقابل إدارته ألصول الصندوق أتعابا
إدارية سنوية ("أتعاب اإلدارة") بما
يعادل  %1.02من صافي قيمة أصول
ُ
الصندوق .وتحسب 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
املبالغ املذكورة أعاله على ضريبة
القيمة املضافة ،على أن يتم
احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها
عند االقتضاء.
يتم احتساب رسوم الحفظ بشكل
سنوي كالتالي
رسوم
االسواق
الحفظ
اململكة
العربية
0.050%
السعودي
ة

يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق
مقابل إدارته ألصول الصندوق أتعابا
إدارية سنوية ("أتعاب اإلدارة") بما يعادل
 %1.02من صافي قيمة أصول الصندوق.
ُ
وتحسب 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 املبالغ املذكورة أعاله على
ضريبة القيمة املضافة ،على أن يتم
احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها عند
االستحقاق.
تم تحديد مبلغ  10277ريال سعودي
شهريا كحد أدنى للرسوم ،وتنقسم
الرسوم كالتالي:
.1االستثمار في األسهم املحلية املدرجة و
الصناديق املدرجة تبلغ تكلفة الحفظ
 %7.727تحتسب يوميا من قيمة اصول
الصندوق تحت الحفظ وتخصم بشكل
شهري كما يحتسب مبلغ  02ريال

تحسين االيضاح

اضافه مخاطر لتحسين
االفصاح

لتحديث االداء حسب اخر
سنة ميالدية واضافة بيانات
عام 0711
تحسين االفصاح

إعادة الصياغة وزياده
التفاصيل ليصبح أكثر
وضوحا

مذكرة
املعلومات:

00

مقابل
الخدمات
والعموالت
واألتعاب

مذكرة
املعلومات:
مقابل
الخدمات
والعموالت
واألتعاب

00

سعودي لكل صفقة جديدة كعمولة
الطروحا
0.050%
تسوية وفي حال كان االستثمار.
ت األولية
.2االستثمار بصناديق أسواق املال
جميع
والعوائد الثابتة بمختلف أنواعها تبلغ
معامالت
0.030%
تكلفة الحفظ  %7.707تحتسب يوميا
سوق
من قيمة اصول الصندوق تحت الحفظ
املال
وتخصم بشكل شهري كما يحتسب مبلغ
حيث تكون الرسوم و بحد ادنى
 27ريال سعودي لكل صفقة جديدة
 10277ريال سعودي شهريا
كعمولة تسوية.
.0تبلغ تكلفة الحفظ للطروحات األولية
 %7.727تحتسب يوميا من قيمة أصول
الصندوق تحت الحفظ وتخصم بشكل
شهري كما يحتسب مبلغ  27ريال
سعودي لكل صفقة جديدة كعمولة
تسوية.
يتحمل الصندوق جميع تكاليف
يتحمل الصندوق جميع تكاليف
املعامالت وعموالت الوساطة التي
املعامالت وعموالت الوساطة التي
يتكبدها نتيجة شراء وبيع االستثمارات.
يتكبدها نتيجة شراء وبيع
ويجب اإلفصاح عن إجمالي هذه
االستثمارات .ويجب اإلفصاح عن
التكاليف في التقارير املدققة السنوية
إجمالي هذه التكاليف في التقارير
املدققة السنوية ونصف السنوية .وال ونصف السنوية .وال تشتمل جميع املبالغ
املذكورة أعاله على ضريبة القيمة
تشتمل جميع املبالغ املذكورة أعاله
على ضريبة القيمة املضافة ،على أن املضافة ،على أن يتم احتسابها في كل يوم
تقويم ودفعها عند االستحقاق.
يتم احتسابها في كل يوم تقويم
ودفعها عند االقتضاء.
يتحمل الصندوق جميع املصروفات
ال يوجد
واالتعاب املتعلقة بعمليات الصندوق
والخدمات االدارية غير املذكورة اعاله بما
في ذلك –على سبيل املثال ال الحصر –
تكاليف انعقاد اجتماعات مالكي
الوحدات ومصاريف االستشارات
القانونية .تحتسب وتخصم هذه
املصروفات واالتعاب االخرى بناءا على
القيمة الفعليه وبحد اقص ى  %7.02من
صافي قيمة أصول الصندوق

تحسين االفصاح

اضافه النص لاليضاح

مذكرة
املعلومات:
مقابل
الخدمات
والعموالت
واألتعاب
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رسوم
االشتراك :
رسوم
اإلدارة:

كحد أعلى  %1.77من سعر
قيمة االشتراك
 %1.02سنويا من صافي قيمة
األصول ،وتحتسب في كل يوم
تقويم ويتم دفعها ملدير
الصندوق بشكل (شهري).

مصاريف
إدارية:

بناء على القيمة الفعلية ،وبحد
أعلى  %7.47من صافي قيمة
األصول ،تحتسب وتستحق في
كل يوم تقويم ويتم دفعها
شهريا.
والتي تشمل :مصاريف
املحاسبين القانونيين ،رسوم
رقابية ،الرسوم القانونية،
مصاريف مجلس إدارة
الصندوق والتي تتضمن
مكافآت أعضائه ،أتعاب
أعضاء الهيئة الشرعية،
تكاليف طباعة التقارير املالية،
التكاليف املرتبطة بالتقارير
املرسلة للمشتركين ،الرسوم
املدفوعة لتداول إلعالن سعر
الوحدة ،وأي مصاريف أخرى
متعلقة بعمليات الصندوق.

املصروف

تكاليف
التعامل

أتعاب
اإلدارة

رسوم
الحفظ

التفاصيل
يتحمل الصندوق جميع تكاليف
املعامالت وعموالت الوساطة التي
يتكبدها نتيجة شراء وبيع
االستثمارات .ويجب اإلفصاح عن
إجمالي هذه التكاليف في التقارير
املدققة السنوية ونصف السنوية.
وال تشتمل جميع املبالغ املذكورة
أعاله على ضريبة القيمة املضافة،
على أن يتم احتسابها في كل يوم
تقويم ودفعها عند االستحقاق.
يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق
مقابل إدارته ألصول الصندوق أتعابا
إدارية سنوية ("أتعاب اإلدارة") بما
يعادل  %1.02من صافي قيمة أصول
ُ
الصندوق .وتحسب 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
املبالغ املذكورة أعاله على ضريبة
القيمة املضافة ،على أن يتم
احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها
عند االستحقاق.
تم تحديد مبلغ  10277ريال سعودي
شهريا كحد أدنى للرسوم ،وتنقسم
الرسوم كالتالي :
االستثمار في األسهم
1.
املحلية املدرجة و الصناديق املدرجة
تبلغ تكلفة الحفظ  %7.727تحتسب
يوميا من قيمة اصول الصندوق
تحت الحفظ وتخصم بشكل شهري
كما يحتسب مبلغ  02ريال سعودي
لكل صفقة جديدة كعمولة تسوية.
االستثمار بصناديق
2.
أسواق املال والعوائد الثابتة
بمختلف أنواعها تبلغ تكلفة الحفظ
 %7.707تحتسب يوميا من قيمة
اصول الصندوق تحت الحفظ
وتخصم بشكل شهري كما يحتسب
مبلغ  27ريال سعودي لكل صفقة
جديدة كعمولة تسوية.
تبلغ تكلفة الحفظ
.0
للطروحات األولية  %7.727تحتسب
يوميا من قيمة أصول الصندوق
تحت الحفظ وتخصم بشكل شهري
كما يحتسب مبلغ  27ريال سعودي
لكل صفقة جديدة كعمولة تسوية.

تعديل النص لإليضاح
وزياده التفاصيل

أتعاب
املحاسب
القانوني

الرسوم
الرقابية
للهيئة
رسوم النشر
موقع
في
تداول

أتعاب
أعضاء
الهيئة
الشرعية

مصاريف
مجلس إدارة
الصندوق

املصروفات
واالتعاب
االخرى

يدفع الصندوق للمحاسب القانوني
مبلغ وقدره ( 020777ريال سعودي)
خمسة وثالثون ألف ريال سعودي
تمثل أتعاب فحص القوائم املالية
النصف سنوية للصندوق ومراجعة
القوائم املالية السنوية للصندوق.
 7,500ريال سعودي سنويا وهو مبلغ
ثابت طبقا للرسوم املقررة من قبل
هيئة السوق املالية وتحتسب هذه
الرسوم في كل يوم تقويم
 5,000ريال سعودي سنويا وهو مبلغ
ثابت وتحتسب هذه الرسوم في كل
يوم تقويم
يدفع لكل عضو مبلغ سنوي وقدره
( 27،777ريال سعودي) خمسون
ألف ريال ومبلغ عن كل اجتماع
وقدره خمسة آلف ريال باإلضافة إلى
مصاريف الطيران واالقامة لجميع
الصناديق االستثمارية املطابقة
ملعايير الشريعة اإلسالمية املدارة من
قبل مدير الصندوق.
يلتزم الصندوق بتعويض أعضاء
مجلس إدارة الصندوق عن مصاريف
السفر واملصاريف املعقولة األخرى
املتكبدة فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه
الصندوق .ويستحق أعضاء مجلس
إدارة الصندوق (باستثناء األعضاء
املستقلين) مكافأة قدرها  00777ريال
سعودي لكل اجتماع ملجلس إدارة
الصندوق .ويدفع الصندوق لألعضاء
املستقلين مبلغ قدره  40777ريال
سعودي لكل اجتماع ملجلس إدارة
الصندوق مقابل حضور اجتماعات
املجلس .وتحتسب هذه الرسوم في
كل يوم تقويم وتدفع بشكل سنوي
يتحمل الصندوق جميع املصروفات
بعمليات
املتعلقة
واالتعاب
الصندوق والخدمات االدارية غير
املذكورة اعاله بما في ذلك –على
سبيل املثال ال الحصر – تكاليف
انعقاد اجتماعات مالكي الوحدات
ومصاريف االستشارات القانونية.
تحتسب وتخصم هذه املصروفات
واالتعاب االخرى بناءا على القيمة
الفعليه وبحد اقص ى  %7.02من
صافي قيمة أصول الصندوق
يلتزم الصندوق بتعويض وعدم
مطالبة مدير الصندوق وأعضاء

مجلس إدارته واملديرين واملوظفين
والوكالء واملستشارين والشركات
التابعة والعمال التابعين للصندوق
من جميع املطالبات وااللتزامات
والتكاليف واملصاريف ،بما في ذلك
األحكام القضائية والنفقات
القانونية واملبالغ املدفوعة للترافع
والتسوية التي قد يتکبدونها نتيجة
لألعمال التي يقومون بھا باسم
الصندوق ،شريطة قيام مدير
الصندوق بواجباته بحسن نية،
وأدائه لعمله بما يحقق مصلحة
الصندوق الفضلى ،وطاملا لم ُيوجه
إليه أي اتهام باإلهمال جسيم أو
االحتيال.
*جميع الرسوم واألتعاب واملصاريف اعاله ال تشمل
ضريبة القيمة املضافة

مذكرة
املعلومات:

01

مقابل
الخدمات
والعموالت
واألتعاب

مذكرة
املعلومات:
مقابل
الخدمات
والعموالت

07

جميع الرسوم واألتعاب واملصاريف
جميع الرسوم واألتعاب واملصاريف
بموجب وثيقة الشروط واألحكام لهذا بموجب وثيقة الشروط واألحكام ومذكرة
املعلومات لهذا الصندوق تخضع لتطبيق
الصندوق تخضع لتطبيق ضريبة
ضريبة القيمة املضافة حسب اللوائح
القيمة املضافة حسب ماينطبق من
التي تصدرها الجهات الرسمية ذات
قوانين الهيئة العامة للزكاة والدخل
العالقة في اململكة العربية السعودية،
في اململكة العربية السعودية .ولذلك
ولذلك فإن جميع الرسوم واألتعاب
فإن جميع الرسوم واألتعاب
واملصاريف بموجب وثيقة الشروط
واملصاريف بموجب وثيقة الشروط
واألحكام ومذكرة املعلومات لهذا
واألحكام لهذا الصندوق ال تشمل
الصندوق ال تشمل ضريبة القيمة
إحتساب ضريبة القيمة املضافة،
ولذلك يتعين على مدير الصندوق
املضافة ،اذ سيتم احتساب مبلغ ضريبة
إضافة وإحتساب مبلغ ضريبة القيمة القيمة املضافة املستحقة على الرسوم
املضافة املستحقة بنسبة ( %2أو أي واألتعاب واملصاريف حسب ما يتم إقراره
نسبة أخرى قد يتم تعديلها من حين من قبل الجهات الرسمية ذات العالقة في
اململكة العربية السعودية ،وسيقوم
إلى آخر) .ويتوجب على مدير
الصندوق بسداد هذه الرسوم واألتعاب
الصندوق جمع املبلغ املستحق
واملصاريف مضافا إليها مبلغ ضريبة
للضريبة وسداده إلى الهيئة العامة
القيمة املضافة املستحقة.
للزكاة والدخل
جميع الرسوم واألتعاب واملصاريف
تخضع جميع الرسوم واألتعاب
واملصاريف املنصوص عليها في هذه بموجب وثيقة الشروط واألحكام ومذكرة
املعلومات لهذا الصندوق تخضع لتطبيق
الشروط واألحكام لضريبة القيمة
ضريبة القيمة املضافة حسب اللوائح
املضافة حسب ما تنص عليه أنظمة
التي تصدرها الجهات الرسمية ذات
الهيئة العامة للزكاة والدخل في
العالقة في اململكة العربية السعودية،
اململكة العربية السعودية .ولذلك

إعادة الصياغة ليصبح أكثر
وضوحا

إعادة الصياغة ليصبح أكثر
وضوحا

واألتعاب

مذكرة
املعلومات:
مقابل
الخدمات
والعموالت
واألتعاب
مذكرة
املعلومات:
التعامل
مذكرة
املعلومات:
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04

02

التعامل

مذكرة
املعلومات:
التعامل
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ولذلك فإن جميع الرسوم واألتعاب
فإن جميع الرسوم واألتعاب
واملصاريف بموجب وثيقة الشروط
واملصاريف املنصوص عليها في هذه
واألحكام ومذكرة املعلومات لهذا
الشروط واالحكام ال تشمل احتساب
الصندوق ال تشمل ضريبة القيمة
ضريبة القيمة املضافة ،ولذلك يتعين
املضافة ،اذ سيتم احتساب مبلغ ضريبة
على مدير الصندوق إضافة
القيمة املضافة املستحقة على الرسوم
واحتساب مبلغ ضريبة القيمة
املضافة املستحقة بنسبة ( %2أو أي واألتعاب واملصاريف حسب ما يتم إقراره
نسبة أخرى قد يتم تعديلها من حين من قبل الجهات الرسمية ذات العالقة في
اململكة العربية السعودية ،وسيقوم
إلى آخر) .ويتوجب على مدير
الصندوق بسداد هذه الرسوم واألتعاب
الصندوق جمع املبلغ املستحق
واملصاريف مضافا إليها مبلغ ضريبة
للضريبة وسداده إلى الهيئة العامة
القيمة املضافة املستحقة.
للزكاة والدخل.
تم تحديث املثال ليعكس املصاريف
مثال افتراض ي يوضح جميع الرسوم
واملصاريف التي تدفع من أصول
املفصله
الصندوق أو من مالكي الوحدات

"اعرف عميلك"

يكون الحد األدنى ملبلغ االشتراك في
الصندوق في جميع األوقات هو
 17.777ريال سعودي ("الحد األدنى
ملبلغ االشتراك)
يكون الحد األدنى ملبالغ االشتراك
الالحقة (بما في ذلك من خالل نقل
ملكية وحدات)  2.777ريال سعودي.
الحد األدنى لالسترداد  2.777ريال
سعودي لكل مستثمر
في حال انخفضت قيمة صافي قيمة
أصول الصندوق عن  17ماليين ريال
سعودي ( 17.777.777ريال) ،يقوم
مدير الصندوق بما يلزم من تغيرات
في توازن املحفظة االستثمارية

اعرف عميلك

يكون الحد األدنى ملبلغ االشتراك في
الصندوق في جميع األوقات هو 2.777
ريال سعودي ("الحد األدنى ملبلغ
االشتراك)
يكون الحد األدنى ملبالغ االشتراك الالحقة
(بما في ذلك من خالل نقل ملكية
وحدات)  1.777ريال سعودي.
الحد األدنى لالسترداد  1.777ريال
سعودي لكل مستثمر
في حال انخفضت قيمة صافي قيمة
أصول الصندوق عن  17ماليين ريال
سعودي ( 17.777.777ريال) ،يقوم مدير
الصندوق بما يلزم الستيفاء املتطلبات
النظامية  ،فيحق ملدير الصندوق

تحديث املثال لزياده
التوضيح

ازاله عالمات التنصيص

لتخفيض الحد االدنى
لالستثمار

إعادة الصياغة ليصبح أكثر
وضوحا

مذكرة
املعلومات:

40

الهيئة الشرعية

مذكرة
املعلومات:
مدير الصندوق
مذكرة
املعلومات:

40
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املعلومات
األخرى

ملخص مذكرة
املعلومات

1

للصندوق بما يتوافق مع حدود
استثمارات الصندوق والشروط
واألحكام .إضافة ،فيحق ملدير
الصندوق الحصول على اشتراكات
إضافية في الصندوق والحصول على
تمويل يتيح للصندوق القيام
باستثمارات إضافية
يدفع لكل عضو مبلغ سنوي وقدره
( 27،777ريال سعودي) خمسون
ألف ريال ومبلغ عن كل اجتماع
وقدره خمسة آلف ريال باإلضافة إلى
مصاريف الطيران واالقامة لجميع
الصناديق االستثمارية املطابقة
ملعايير الشريعة اإلسالمية..
ملخص املعلومات املالية

حصل الصندوق على إعفاء من
االلتزام بمتطلبات الفقرة (هـ) والفقرة
(و) من املادة ( )66والفقرة (د) من
املادة ( )00من الئحة صناديق
االستثمار وذلك حتى تاريخ
0712/10/01م.
حصل مدير الصندوق على إعفاء من
االلتزام بمتطلبات الفقرة (هـ) من
املادة ( )21من الئحة صناديق
االستثمار ،بحيث يجوز تحديد حد
أدنى أقل من  17.777.777ريال
سعودي او ما يعادلها ملا ينبغي جمعه
خالل مدة الطرح األولي من اشتراكات
مستثمرين في الصندوق ،وذلك حتى
تاريخ 0712/10/01م.
صندوق عام مفتوح متوافق مع
املعايير الشرعية للصندوق

الحصول على اشتراكات إضافية في
الصندوق

يدفع لكل عضو مبلغ سنوي وقدره
( 27،777ريال سعودي) خمسون ألف
ريال ومبلغ عن كل اجتماع وقدره خمسة
آلف ريال باإلضافة إلى مصاريف الطيران
واالقامة لجميع الصناديق االستثمارية
املطابقة ملعايير الشريعة اإلسالمية.
املدارة من قبل مدير الصندوق.
تحديث ملخص املعلومات املالية ليعكس
معلومات 0711

ال يوجد

(صندوق استثماري عام مفتوح لألسهم
متوافق مع املعايير الشرعية للصندوق)
()SAIB Saudi Companies Fund

لتحسين االيضاح

تحديث ملخص املعلومات
املالية ليعكس معلومات
0711
حذف النص حيث انها لم
تعد ساريه

لزياده االيضاح

ملخص مذكرة
املعلومات

1

ملخص مذكرة
املعلومات

0

يكمن الهدف االستثماري األساس ي
يكمن الهدف االستثماري األساس ي
للصندوق في تحقيق زيادة في رأس املال
للصندوق في تحقيق زيادة في رأس
على املدى الطويل ملالكي الوحدات من
املال على املدى الطويل ملالكي
الوحدات من خالل االستثمار املنوع خالل االستثمار املنوع املتوافق مع معايير
الشريعة اإلسالمية في األسهم املدرجة في
املتوافق مع معايير الشريعة
اإلسالمية في األسهم املدرجة في سوق
سوق املال السعودية بشكل رئيس ي ،
واالكتتابات األولية العامة ،واملنتجات
املال السعودية بشكل رئيس ي ،
االستثمارية قصيرة األجل بما في ذلك
واالكتتابات األولية العامة ،واملنتجات
معامالت قصيرة األجل  ،وصناديق
االستثمارية قصيرة األجل ،وصناديق
املرابحات ،وصناديق املتاجرة بالسلع ،املرابحات ،وصناديق املتاجرة بالسلع،
وصناديق املؤشرات املتبادلة  ETFالتي وصناديق االستثمار العقارية املتداولة
) ،(REITوصناديق املؤشرات
تتبع مؤشرات األسهم السعودية.
املتداولةااملتبادلة  ETFالتي تتبع مؤشرات
األسهم السعودية.

يستهدف الصندوق االستثمار في
األوراق املالية التالية ("األوراق املالية
املستهدفة)
أ)أسهم الشركات املدرجة في أي سوق
مالي سعودي
ب)األسهم املطروحة للجمهور في إطار
الطرح األولي من قبل الشركات
السعودية املقرر إدراجها في السوق
املالي السعودي حقوق األولوية
املصدرة لزيادة رأسمال الشركات
السعودية املدرجة أو املقرر إدراجها
في أي السوق املالي السعودي

علما بأن االستثمارات في األوراق املالية
أعاله تتضمن الطروحات األولية
والثانوية العامة وطروحات إصدارات
أسهم حقوق األولية وغيرها من
الطروحات العامة األخرى ـ
يستهدف الصندوق االستثمار في األوراق
املالية التالية ("األوراق املالية املستهدفة)
أ)أسهم الشركات املدرجة في أي سوق
مالي سعودي
ب)معامالت املرابحة قصيرة األجل
واملنتجات االستثمارية قصيرة االجل،
وصناديق املرابحات ،وصناديق املتاجرة
بالسلع ،وصناديق االستثمار املفتوحة
وصناديق االستثمار العقارية املتداولة
 ، ،REITوصناديق املؤشرات املتداولة
)(ETFالتي تستثمر في سوق املال
السعودية.

تم اضافه صناديق
االستثمار العقاري املتداولة
وذلك لحداثه اضافتها في
السوق .كما ان التغييرات
لن تغيير في اهداف او
استراتيجيات الصندوق.

تم اضافه صناديق
االستثمار العقاري املتداولة
وذلك لحداثه اضافتها في
السوق .كما ان التغييرات
لن تغيير في اهداف او
استراتيجيات الصندوق.

ملخص مذكرة
املعلومات

0

(ج)معامالت املرابحة قصيرة األجل
واملنتجات االستثمارية قصيرة االجل،
وصناديق املرابحات ،وصناديق
املتاجرة بالسلع ،وصناديق االستثمار
املفتوحة ،وصناديق املؤشرات
املتبادلة ( )ETFالتي تستثمر في سوق
املال السعودية.
ال يوجد

ملخص مذكرة
املعلومات
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جدول األداء

ملخص مذكرة
املعلومات
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أتعاب
اإلدارة

يدفع الصندوق إلى مدير
الصندوق مقابل إدارته ألصول
الصندوق أتعابا إدارية سنوية
("أتعاب اإلدارة") بما يعادل
 %1.02من صافي قيمة أصول
ُ
الصندوق .وتحسب 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 املبالغ املذكورة أعاله
على ضريبة القيمة املضافة،
على أن يتم احتسابها في كل
يوم تقويم ودفعها عند
االقتضاء.

املصاريف
اإلدارية

يدفع الصندوق إلى مدير
الصندوق مقابل إدارته ألصول
الصندوق مصاريف إدارية
("املصاريف اإلدارية") بما ال
يزيد عن  %7.47من صافي
قيمة أصول الصندوق.
وتحتسب وتستحق املصاريف
اإلدارية في كل يوم تقويم بناء
على آخر تقويم لصافي قيمة
األصول .وتغطي املصاريف
اإلدارية مصاريف املحاسبين
القانونيين ،والرسوم الرقابية،
والرسوم القانونية ،ومصاريف
مجلس إدارة الصندوق والتي
تتضمن مكافآت أعضائه،
وتكاليف طباعة التقارير

(ت)علما بأن االستثمارات في األوراق
املالية أعاله تتضمن الطروحات األولية
والثانوية العامة وطروحات إصدارات
أسهم حقوق األولية وغيرها من
الطروحات العامة األخرى ـ

مخاطر اإلستثمارات األخرى

اضافه مخاطر لتحسين
االفصاح

تمت إضافة بيانات عام  0711إلى جدول
األداء

لتحديث االداء حسب اخر
سنة ميالدية واضافة بيانات
عام 0711

تكاليف
التعامل

أتعاب
اإلدارة

رسوم
الحفظ

يتحمل الصندوق جميع تكاليف
املعامالت وعموالت الوساطة التي
يتكبدها نتيجة شراء وبيع
االستثمارات .ويجب اإلفصاح عن
إجمالي هذه التكاليف في التقارير
املدققة السنوية ونصف السنوية.
وال تشتمل جميع املبالغ املذكورة
أعاله على ضريبة القيمة املضافة،
على أن يتم احتسابها في كل يوم
تقويم ودفعها عند االستحقاق.
يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق
مقابل إدارته ألصول الصندوق أتعابا
إدارية سنوية ("أتعاب اإلدارة") بما
يعادل  %1.02من صافي قيمة أصول
ُ
الصندوق .وتحسب 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
املبالغ املذكورة أعاله على ضريبة
القيمة املضافة ،على أن يتم
احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها
عند االستحقاق
تم تحديد مبلغ  10277ريال سعودي
شهريا كحد أدنى للرسوم ،وتنقسم
الرسوم كالتالي :
 1.االستثمار في األسهم املحلية
املدرجة و الصناديق املدرجة تبلغ
تكلفة الحفظ  %7.727تحتسب
يوميا من قيمة اصول الصندوق
تحت الحفظ وتخصم بشكل شهري

تعديل النص لإليضاح
وزياده التفاصيل

املالية ،والتكاليف املرتبطة
بالتقارير املرسلة للمشتركين،
والرسوم املدفوعة لتداول
إلعالن سعر الوحدة ،وأي
مصاريف أخرى متعلقة
بعمليات الصندوق .وال تشتمل
جميع املبالغ املذكورة أعاله
على ضريبة القيمة املضافة،
على أن يتم احتسابها في كل
يوم تقويم ودفعها عند
االقتضاء.
أتعاب
أعضاء
الهيئة
الشرعية

يدفع لكل عضو مبلغ سنوي
وقدره ( 27،777ريال سعودي)
خمسون ألف ريال ومبلغ عن
كل اجتماع وقدره خمسة آلف
ريال باإلضافة إلى مصاريف
الطيران واالقامة لجميع
االستثمارية
الصناديق
املطابقة ملعايير الشريعة
اإلسالمية.

أتعاب
املحاسب
القانوني

يدفع الصندوق للمحاسب
القانوني مبلغ وقدره (020777
ريال سعودي) خمسة وثالثون
ألف ريال سعودي تمثل أتعاب
فحص القوائم املالية النصف
سنوية للصندوق ومراجعة
القوائم املالية السنوية
للصندوق.

رسوم
الحفظ

يتم احتساب رسوم الحفظ
بشكل سنوي كالتالي
رسوم
االسواق
الحفظ
اململكة
0.050%
العربية
السعودية
الطروحات
0.050%
األولية
جميع
0.030%
معامالت
سوق املال
تكون
الرسوم و بحد
حيث
ادنى  10277ريال سعودي
شهريا

تكاليف
التعامل

يتحمل الصندوق جميع
تكاليف املعامالت وعموالت

أتعاب
املحاسب
القانوني

الرسوم
الرقابية
للهيئة
رسوم النشر
موقع
في
تداول

أتعاب
أعضاء
الهيئة
الشرعية

مصاريف
مجلس إدارة
الصندوق

كما يحتسب مبلغ  02ريال سعودي
لكل صفقة جديدة كعمولة تسوية.
 2.االستثمار بصناديق أسواق املال
والعوائد الثابتة بمختلف أنواعها
تبلغ تكلفة الحفظ  %7.707تحتسب
يوميا من قيمة اصول الصندوق
تحت الحفظ وتخصم بشكل شهري
كما يحتسب مبلغ  27ريال سعودي
لكل صفقة جديدة كعمولة تسوية.
 .0تبلغ تكلفة الحفظ للطروحات
األولية  %7.727تحتسب يوميا من
قيمة أصول الصندوق تحت
الحفظ وتخصم بشكل شهري كما
يحتسب مبلغ  27ريال سعودي لكل
صفقة جديدة كعمولة تسوية.
يدفع الصندوق للمحاسب القانوني
مبلغ وقدره ( 020777ريال سعودي)
خمسة وثالثون ألف ريال سعودي
تمثل أتعاب فحص القوائم املالية
النصف سنوية للصندوق ومراجعة
القوائم املالية السنوية للصندوق.
 7,500ريال سعودي سنويا وهو
مبلغ ثابت طبقا للرسوم املقررة من
قبل هيئة السوق املالية وتحتسب
هذه الرسوم في كل يوم تقويم
 5,000ريال سعودي سنويا وهو مبلغ
ثابت وتحتسب هذه الرسوم في كل
يوم تقويم
يدفع لكل عضو مبلغ سنوي وقدره
( 27،777ريال سعودي) خمسون
ألف ريال ومبلغ عن كل اجتماع
وقدره خمسة آلف ريال باإلضافة إلى
مصاريف الطيران واالقامة لجميع
الصناديق االستثمارية املطابقة
ملعايير الشريعة اإلسالمية املدارة من
قبل مدير الصندوق.
يلتزم الصندوق بتعويض أعضاء
مجلس إدارة الصندوق عن مصاريف
السفر واملصاريف املعقولة األخرى
املتكبدة فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه
الصندوق .ويستحق أعضاء مجلس
إدارة الصندوق (باستثناء األعضاء
املستقلين) مكافأة قدرها  00777ريال
سعودي لكل اجتماع ملجلس إدارة
الصندوق .ويدفع الصندوق لألعضاء
املستقلين مبلغ قدره  40777ريال
سعودي لكل اجتماع ملجلس إدارة
الصندوق مقابل حضور اجتماعات

الوساطة التي يتكبدها نتيجة
شراء وبيع االستثمارات .ويجب
اإلفصاح عن إجمالي هذه
التكاليف في التقارير املدققة
السنوية ونصف السنوية .وال
تشتمل جميع املبالغ املذكورة
أعاله على ضريبة القيمة
املضافة ،على أن يتم احتسابها
في كل يوم تقويم ودفعها عند
االقتضاء.

ملخص مذكرة
املعلومات
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املصروفات
واالتعاب
االخرى

املجلس .وتحتسب هذه الرسوم في
كل يوم تقويم وتدفع بشكل سنوي
يتحمل الصندوق جميع املصروفات
بعمليات
املتعلقة
واالتعاب
الصندوق والخدمات االدارية غير
املذكورة اعاله بما في ذلك –على
سبيل املثال ال الحصر – تكاليف
انعقاد اجتماعات مالكي الوحدات
ومصاريف االستشارات القانونية.
تحتسب وتخصم هذه املصروفات
واالتعاب االخرى بناءا على القيمة
الفعليه وبحد اقص ى  %7.02من
صافي قيمة أصول الصندوق

جميع الرسوم واألتعاب واملصاريف
تخضع جميع الرسوم واألتعاب
واملصاريف املنصوص عليها في هذه بموجب وثيقة الشروط واألحكام ومذكرة
املعلومات لهذا الصندوق تخضع لتطبيق
الشروط واألحكام لضريبة القيمة
ضريبة القيمة املضافة حسب اللوائح
املضافة حسب ما تنص عليه أنظمة
التي تصدرها الجهات الرسمية ذات
الهيئة العامة للزكاة والدخل في
العالقة في اململكة العربية السعودية،
اململكة العربية السعودية .ولذلك
ولذلك فإن جميع الرسوم واألتعاب
فإن جميع الرسوم واألتعاب
واملصاريف بموجب وثيقة الشروط
واملصاريف املنصوص عليها في هذه
واألحكام ومذكرة املعلومات لهذا
الشروط واالحكام ال تشمل احتساب
الصندوق ال تشمل ضريبة القيمة
ضريبة القيمة املضافة ،ولذلك يتعين
املضافة ،اذ سيتم احتساب مبلغ ضريبة
على مدير الصندوق إضافة
القيمة املضافة املستحقة على الرسوم
واحتساب مبلغ ضريبة القيمة
املضافة املستحقة بنسبة ( %2أو أي واألتعاب واملصاريف حسب ما يتم إقراره
نسبة أخرى قد يتم تعديلها من حين من قبل الجهات الرسمية ذات العالقة في
اململكة العربية السعودية ،وسيقوم
إلى آخر) .ويتوجب على مدير
الصندوق بسداد هذه الرسوم واألتعاب
الصندوق جمع املبلغ املستحق
واملصاريف مضافا إليها مبلغ ضريبة
للضريبة وسداده إلى الهيئة العامة
القيمة املضافة املستحقة.
للزكاة والدخل.

إعادة الصياغة ليصبح أكثر
وضوحا

