
 

1 
 

مذكرة المعلومات –عوده للدخل صندوق  – كابيتال عوده  

 

 

 مذكرة المعلومات

 

 للدخل عودهصندوق 

AUDI INCOME FUND 

 (مفتوح عاماستثماري  )صندوق

 مدير الصندوق

 كابيتال عودهشركة   

 

 أمين الحفظ

 المحدودةالعربية السعودية  شركة إتش إس بي سي

 م10/02/2019 مذكرة المعلوماتتاريخ اصدار 

 م27/02/2023الموافق هـ 07/08/1444 وعدلت بتاريخ

 

الصادرة عن مدير الصندوق وفقاً ألحكام الئحة صناديق االستثمار  من قبلعوده للدخل صندوق ل مذكرة المعلوماتتم إعداد 

هـ 03/12/1427وتاريخ  2006-219-1رقم  بموجب القرارمجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية 

 .م23/05/2016الموافق هـ 16/08/1437تاريخ  2016-61-1رقم  والمعدلة بالقرار م24/12/2006الموافق لـ 

ذ ننصح باألخننصح المستثمرين بقراءة محتويات مذكرة المعلومات وفهمها، وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة المعلومات، 

 مهني.بمشورة مستشار 
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الصندوق وأعضاء مجلس إدارة روجعت مذكرة المعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها، ويتحمل مدير 

الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات. كما يقر ويؤكد 

أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات، كما يقرون ويؤكدون 

 ت والبيانات الواردة في مذكرة المعلومات غير مضللة.على أن المعلوما

 

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

ومن أي خسارة  المعلومات، وال تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت،

تنتج عما ورد في مذكرة المعلومات أو عن االعتماد على أي جزء منها. وال تعطي هيئة السوق المالية أي توصية بشأن جدوى 

االستثمار في الصندوق من عدمه وال تعني موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها باالستثمار فيه أو تأكيد صحة المعلومات 

 يعود للمستثمر أو من يمثله.، وتؤكد على أن قرار االستثمار في الصندوق تألحكام ومذكرة المعلوماالواردة في الشروط وا

 

على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية عوده للدخل تم اعتماد صندوق 

  المعينة لصندوق االستثمار.
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 المصطلحات قائمة 

 المملكة العربية السعودية المملكة

 السعودية العربية بالمملكة المالية السوق هيئة الهيئة

 للدخل عوده صندوق الصندوق

 كابيتال عوده شركة الصندوق مدير /المدير

  الصندوق إدارة مجلس اإلدارة مجلس

 رقم الترخيص بموجب المالية السوق هيئة قبل من مرخصشركة عوده كابيتال وال الشركة

 37-06017 

"المشترك" و "المستثمر" 

و "المستثمرين" و 

"العميل" و "مالك 

الوحدات" و "حامل 

الوحدات" و "حاملي 

 الوحدات" 

 مصطلحات متردافة تستخدم لإلشارة إلى العميل الذي يمتلك وحدات في الصندوق

 الصندوق في المشترك ملكية الوحدة

 الهيئة في الرسمية العمل أليام طبقا   المملكة في عمل يوم يوم

 لوتحوي واالسترداد لالشتراك األصول قيمة صافي وتأكيد حساب فيه يتم الذي اليوم التقويم يوم

 الوحدات

 االستثمار صندوق وحدات استرداد/  اشتراك طلبات تنفيذ فيه يتم يوم أي التعامل يوم

 ماك واالسترداد االشتراك طلبات الستالم المحدد الوقت بعد المقيم الصندوق وحدات سعر التالي السعر

 الصندوق ملخص في محدد هو

 األورق حفظ بنشاطات للقيام لهم المرخص األشخاص الئحة بموجب له مرخص شخص أمين الحفظ

 المالية

 الضوابطب التقيد على يشرفون علماء تتضمن مستقلةوهي هيئة الهيئة الشرعية للصندوق  الشرعية الهيئة

 للصندوق الشرعية

 لالستثمار المعتمدة الشرعية الهيئة معيار الشرعية الهيئة ضوابط

/ م) رقم الملكي المرسوم بموجب الصادر السعودية، العربية بالمملكة المالية السوق نظام النظام

 م 2003 يونيو 16 الموافق هـ، 1424 الثاني جمادى 2 وتاريخ ،( 30

 في ظربالن المنازعات في الفصل لجنة وتختص"  المالية األوراق منازعات في الفصل لجنة المنازعات فصل لجنة

 صادرةال والتعليمات والقواعد، واللوائح، المالية السوق نظام نطاق في تقع التي المنازعات

 والسوق المالية السوق هيئة عن

-1رقم  القرار بموجب المالية السوق هيئة مجلس عن الصادرة االستثمار، صناديق الئحة االستثمار صناديق الئحة

 بقرار المعدلة م، 2006 ديسمبر 24 الموافق هـ، 1427الحجة  ذو 3 وتاريخ 219-2006

 23 الموافق هـ، 1437شعبان  16وتاريخ  2016-61-1رقم  المالية السوق هيئة مجلس

 م 2016 مايو

 المرخص األشخاص الئحة

 لهم
 المالية السوق هيئة مجلس عن الصادرة لهم المرخص األشخاص الئحة

 للصندوق لهذا خصيصا   الموضوعة المعلومات مذكرة مذكرة المعلومات

 للصندوق لهذا خصيصا   الشروط واألحكام الموضوعة الشروط واألحكام

 السعودية العربية بالمملكة األموال غسل مكافحة نظام األموال غسل مكافحة نظام

 السعودية العربية المملكة من: كال وهي الخليجي التعاون مجلس في األعضاء الدول الخليجي التعاون مجلس دول

 عمان وسلطنة قطر ودولة البحرين ومملكة الكويت ودولة المتحدة العربية واإلمارات
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 شخصا أو له، مرخصا شخصا يكون عميال لهم، المرخص األشخاص الئحة في يعني النظير الطرف

 ئحة،الال تلك عدا وفيما سعودية، غير مالية خدمات منشأة أو استثمارية، شركة أو مستثنى،

 صفقة في االخر الطرف يعني النظير الطرف فإن

 حرب كحالة للمجتمع العامة السالمة أو الدولة بكيان المساس شأنها من قاهره ظروف اإلستثنائية الظروف

 أو المحلية األسواق وانهيار المالية األزمات أو .والعصيان تمرد حالة أو الحادة واألزمات

 لشديدا بالخطر ما بلد في الممتلكات و األرواح تهدد عادية غير ظروف العالمية أو أو اإلقليمية

أو الكوارث  الداخلي التخريب أو اإلرهابية واألعمال الشغب أو والغضب العنف كأحداث

 الطبيعية مثل الزالزل والبراكين واألعصاير.

 الصندوق في لالشتراك المستخدم النموذج االشتراك نموذج

 الوحدات السترداد المستخدم النموذج االسترداد نموذج

 الصندوق في لالشتراك المحصلة الرسوم االشتراك رسوم

 الصندوق في االستثمار ألجل الصندوق لمدير المستثمر من المدفوعة المبالغ مجموع االشتراك مبالغ

عند رغبة المشترك باتصفية  مدير الصندوق للمستثمر من المدفوعة المبالغ مجموع االستردادمبالغ 

 اشتراكه بالصندوق

 من الناحية للتداول قابلة وتكون بمديونية إقرارا تشكل أو مديونية بموجبها تنشا أداة دين أداة

 أو العامة، الهيئات أو الحكومات، أو الشركات قبل من تصدر أن ويمكن ،الشرعية

 أخرى وجهات العامة، المؤسسات

 ثلمتساوية تم قيمة ذات شهادات وهي الصندوق فيها يستثمر التي الصكوك شهادات تعني الصكوك

 ملكية في أو امتياز حقوق أو منفعتها في أو حقيقية أصول ملكية في مجزأ غير شائعا نصيبا

 يةمال حقوق من ذلك على يترتب وما الشرعية يستوفي المتطلبات معين لمشروع أصل

 مملكةال في دائنيها مقر أو السعودية العربية المملكة في مقرها كيانات تصدرها صكوك هي محلية صكوك

 السعودية العربية

تركيا، أو  أو الشرق األوسط أو شمال أفريقيا  دول في مقرها كيانات تصدرها صكوك هي إقليمية صكوك

 تركيا أو  أفريقيا شمال أو األوسط الشرق دول في دائنيها مقر صكوك

 األوسط الشرق السعودية ودول العربية المملكة خارج مقرها كيانات تصدرها صكوك أي دولية صكوك

 وتركيا  أفريقيا وشمال

 وكاالت أو الحكومة قبل من مضمونة أو الحكومية الوكاالت أو الحكومة تصدرها صكوك السيادية الصكوك

 حكومية

 قبل من تصدر أو حكومية جهات ملكيتها على تهيمن جهات/  وكاالت تصدرها صكوك سياديةال شبة صكوك

 مسيطرة حصة الحكومية الوكاالت أو للحكومة فيها يكون شركات

 التجارة تمويل وأدوات األجل قصيرة المالية واألوراق والمرابحة الودائع أسواق النقد أسواق

من  بةبنس عليه، متفق معلوم ربح زيادة مع البائع به اشتراها الذي الثمن بمثل سلعة بيع المرابحة

 وقعت أو العادية، المرابحة وهي سابق وعد دون من وقعت سواء مقطوع بمبلغ أو الثمن

 يوه مالية مؤسسة طريق عن السلعة على الحصول في الراغب من بالشراء وعد على بناء

 المصرفية المرابحة

 المرابحة عمليات في أصولها غالبية تستثمر التي الصناديق المرابحة صناديق

 الصكوك في أصولها غالبية تستثمر التي الصناديق صناديق الصكوك

 تمويل التجارة عمليات في أصولها غالبية تستثمر التي الصناديق التجارة تمويل صناديق

 المتداولة المؤشرات صناديق

 بالصكوك الخاصة

مؤشرا خاصا بالصكوك، او تتكون من الصكوك بشكل رئيسي، وتكون الصناديق التي تتبع 

 وحداتها ُمدرجة ومتداولة في السوق المالية

 مع متوافقة الحكومية والصكوك المهيكلة، والمنتجات الصكوك،: مثل مالية أوراق هي الثابت الدخل أدوات

 تصدرها محددة مستقبلية فترات أو فترة خالل عوائد حاملها تمنح الشرعية المعايير

 سندات ذلك في يدخل وال العامة، أو المؤسسات العامة الهيئات أو الحكومات أو الشركات

 الدين

 المستثمرين عن نيابة األموال إلدارة مالية مؤسسة توكيل الوكالة



 

5 
 

مذكرة المعلومات –عوده للدخل صندوق  – كابيتال عوده  

 

 ملبالع الثاني األول يوكل بحيث مالية ومؤسسة أكثر، أو( مضارب) أول طرف بين شراكة المضاربة

 الربح لغرض ماله في والتصرف

 المشاركة

 

 

 

 المبادلةاتفاقية 

ية تجار أعمال ممارسة بغرض مالية مؤسسات عدة فيها تشترك أن يمكن استثمارية صيغة

 الربح إلى دفته

 

يتفق من خاللها طرفان على تبادل التدفق النقدي ألصول محددة خالل فترة زمنية متفق 

  .عليها

 المدعومة المالية األوراق

 باألصول
 وغيرها السيارات تمويالت مثل متوقعة إيرادية تدفقات لها بأصول مدعومة مالية أوراق

 صفقة مشابهة أي أو آخر أصل أو توريق برنامج أو صفقة عن ناتج أصل هو المهيكل المنتج

 هدالتع مع حقيقيا ، بيعا   محدد بسعر المتوافقة الصكوك مثل أصول أو مالية أوراق بيع الشراء إعادة اتفاقية

المعايير  والمتوافقة مع الطرفين بين عليه متفق بسعر محدد تاريخ في المشتري من بشرائها

يلزم توسط طرف ثالث في هذه العملية لتكون مقبولة في التمويل ) الشرعية االسالمية

 (اإلسالمي

 الشراء إعادة اتفاقية

 المعاكس

 لىع ببيعها التعهد مع حقيقيا، شراء   محدد بسعر الصكوك مثل أصول أو مالية أوراق شراء

ر والمتوافقة مع المعايي الطرفين بين عليه متفق بسعر محدد تاريخ في منه اشتريت من

يلزم توسط طرف ثالث في هذه العملية لتكون مقبولة في التمويل ) الشرعية االسالمية

 (اإلسالمي

 مليكة حقوق أو تعاقدية حقوقا تعطي أخرى أدوات أو شهادات أي الشهادات

 والرسوم النفقات كافة خصم بعد الصندوق أصول قيمة األصول قيمة صافي

 وشمال األوسط الشرق لصكوك بي آند إس مؤشر من %70 بنسبة مكون مركب مؤشر المؤشر

 البنوك بين الإلقراض مؤشر من %30 وبنسبة ،(S&P MENA Sukuk) أفريقيا

 (Month SIBOR 1) واحد شهر لمدة السعودية

 نم وبيعها شراؤها يتم التي والخدمات السلع جميع على تُفرض مباشرة غير ضريبة هي المضافة القيمة ضريبة

: الموقع زيارة يرجى المعلومات من وللمزيد.  المنشآت قبل

https://www.gazt.gov.sa/ar 
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 صندوق االستثمار: (1

 

 .عوده للدخلصندوق اسم صندوق االستثمار:  (أ

 

 م27/02/2023بتاريخ  واخر تعديل م10/02/2019تاريخ اصدار الشروط واألحكام  (ب

 

, وتم م10/02/2019الموافق هـ 05/06/1440ريخ أسيس الصندوق وطرح وحداته بتاوافقت هيئة السوق المالية على ت (ج

 السوق هيئة موافقة بعد تمديدها وتم عمل يوم 20 لمدة م14/03/2019 إلى م17/02/2019 من األولي الطرح فترة يدتمد

 وفي االشتراك مبالغ جمع في التأخر بسبب وذلك م11/04/2019 إلى م17/03/2019 من تبدأ اخر يوم 20 لمدة المالية

 .المملكة ارجخ جهات لدى الصندوق حسابات فتح انهاء

 

من شروط وأحكام  18للفقرة ال توجد مدة محددة للصندوق فهو صندوق مفتوح ويكون تاريخ استحقاقه عند انتهائه وفقا   (د

 الصندوق.

 

، وفي حالة االشتراك أو تحويل قيمة استرداد الوحدات لحساب بغير عملة الصندوق لدوالر األمريكيالصندوق هي اعملة  (ه

 .المعني املالتع يوم في السعودية العربية المملكة في العاملة البنوك في به المعمولفسيتم استخدام سعر الصرف السائد 

 

 سياسات االستثمار وممارساته: (2

الهيئة  ضوابط مع متوافق"( صكوك"صندوق أدوات الدين ) مفتوح  عام استثماري صندوق هو للدخل عوده صندوق (أ

 نموذلك على حاملي وحداته مع توزيع الدخل  الطويل إلى المتوسط المدى على المال رأس تنمية إلى يهدف الشرعية

 توافقةالم األجل وطويلة ومتوسطة قصيرة المالية واألدوات والدولية واإلقليمية المحلية الصكوك في االستثمار خالل

 الوكالةو المرابحة مثل النقد أسواق صفقات في المتاجرة: الحصر ال المثال سبيل على وهي الشرعية الهيئة ضوابط مع

 المعاكس اءالشر وإعادة الشراء إعادة واتفاقيات المبادلة التفاقيات)بشكل عام(  الشرعية والبدائل والمشاركة، والمضاربة

 صناديق أو/و الصكوك أو/و المرابحة صناديق في ايضا   الصندوق يستثمر كما. المتوافقة مع المعايير الشرعية االسالمية

 المالية واألوراق والمشتقات المهيكلة والمنتجات المشاريع وهيكلة تمويل في الصندوق يستثمر وقد ، التجارة تمويل

 .اإلسالمية الشريعة مع والمتوافقة بالصكوك الخاصة المتداولة المؤشرات وصناديق بأصول المدعومة
 

 الشركات وصكوك والدولية واإلقليمية المحليةوشبه الحكومية  الحكومية الصكوك في سيكون أساسي بشكل االستثمار (ب

 ملةع أي أو األمريكي بالدوالر الصكوك هذه كانت سواء عالية مالية بمالءة تتمتع التي والدولية واإلقليمية المحلية

حسب تصنيف شركتي   -BB، على أن يكون المتوسط المرجح لتصنيفات الصكوك التي يستثمر بها الصندوق أخرى

Fitch   وS&P أو ،Ba3  حسب تصنيف شركةMoody’s أو ما يعادلهما من تصنيفات الجهات األخرى سواء كانت ،

ل وفي حال لم يكن اإلصدار ُمصنفا  من قب ،ليمية أو دولية أو التصنيفات الداخلية الصادرة من مدير الصندوقمحلية أو إق

 ةكشرمن  أيمن قبل  للُمصدر ةأي من الجهات السابق ذكرها، فإن مدير الصندوق سيعتمد على التصنيفات المعتمد

Fitch  أوS&P  أوMoody’s  األخرى سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية أو أو ما يعادلها من تصنيفات الجهات

 الصكوكو النقد سواقأ دواتأ في االستثمار للصندوق ويجوز. التصنيفات الداخلية الصادرة من مدير الصندوق

 لصكوكل جغرافي تركيز هناك يكون قد كما  الشرعية،الهيئة  ضوابط مع المتوافقة صكوكلل العامة األولية الطروحاتو

 ومةحك قبل من مصدرة الصكوك تلك كانت حال وفي. للصكوك المتاحة الفرص على الصندوق مدير سيعتمد حيث

 قبل من مصدرة الصكوك تلك كانت أو الخليجي، التعاون مجلس دول حكومات من أي أو السعودية العربية المملكة

 صدرةم الصكوك تلك كانت أو الخليجي، التعاون مجلس لدول المركزية البنوك من أي أو السعودي العربي النقد مؤسسة

 أو الخليجي، التعاون مجلس دول حكومات من أي أو السعودية العربية المملكة حكومة قبل من بالكامل مملوكة جهة من

 الئحة من 41 المادة في ورد بما سيلتزم الصندوق مدير فإن أخرى، سيادية جهة أي من مصدرة الصكوك تلك كانت

 أيب تتمتع جهة ألي الدين أدوات في استثماراته بوصول الصندوق لمدير تسمح والتي 1-ز الفقرة االستثمار، صناديق

 .  مصدر لكل الصندوق أصول صافي من %35 إلى آنفا ذكرها الوارد الصفات من
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 على) لفإنها تشم الشرعية، الهيئة ضوابط مع المتوافقة األجل وطويلة ومتوسطة قصيرة المالية األدواتأما فيما يخص 

 الدخل توأدوا والمشاركة، والمضاربة والوكالة المرابحة مثل النقد أسواق صفقات في المتاجرة (الحصر ال المثال سبيل

متوافقة مع ال المعاكس الشراء وإعادة الشراء إعادة واتفاقيات المبادلة التفاقيات )بشكل عام( الشرعية والبدائل الثابت،

 . بأصول المدعومة المالية واألوراق المهيكلة المنتجات إلى باإلضافة ،المعايير الشرعية االسالمية

 

 المرخصة الصناديق في سيتثمر الصندوق فإن ،التجارة تمويل صناديق أو/و الصكوك أو/و المرابحة صناديق يخص فيما أما

 .عاما   طرحا   والمطروحة الخارج في للهيئة مماثلة رقابية جهة أي أو المالية السوق هيئة قبل من

 

سيستثمر الصندوق في صناديق المؤشرات المتداولة الخاصة بالصكوك سواء كانت تلك الصناديق محلية ومرخصة من 

 .عاما   طرحا   والمطروحة هيئة السوق المالية، أو كانت دولية ومرخصة من أي جهة مماثلة للهيئة في الخارج

 

 :التالي الجدول كما الصندوق استثمارات تركيز تلخيص ويمكن (ج
 

 

 

 وجود عدم حالة فيو ،االستثمار درجة دون ائتماني تصنيف ذات أو ائتمانيا مصنفة غير إصدارات في الصندوق يستثمرقد 

 /اإلصدارللمصدر المالي للمركز الداخلي هتحليل على يستندالصندوق سفإن مدير  الصكوك، /إصدارلمصدر ائتماني تصنيف

  .العمليات من النقدية التدفقات وتحليل

 مريكيبالدوالر اال مةوالمق الصكوك الحصر ال مثالال سبيل على ذلك في بما الصكوك في الصندوق مدير يستثمر قد (د

 االماراتي. الدرهم أو السعودي أو الريال

 

 رورم حال في أو الصكوك، في لالستثمار ةمالئم فرصا توفر الصندوق مدير برأي السوق ظروف تكن وفي حال لم

 عملياتأو  ةالمرابح صناديق في الصندوق أصول كل أو بأغلب االحتفاظ للمدير فيجوز، فإنه استثنائية بظروف السوق

 .نقد شكل على أو المرابحة

 سترشاداال ذلك في وله الصندوق، إلدارة الالزمة االستثمارية القرارات باتخاذ - لتقديره وفقا - الصندوق مدير سيقوم (ه

 فريق قبل من لديه المتاحة والمعلومات المختلفة والسياسية واالقتصادية االستثمارية والتقييمات والتقارير بالدراسات

 يةوالدول المحلية االقتصادية األوضاع ودراسة الدراسات، ومراكز االستثمار كبيوت خارجية أخرى جهة أي أو األبحاث

 .المتاحة النقدية والسيولة المختلفة،

 

  (.2الفرعية )ج( من الفقرة الفرعية ) الفقرة فيباالستثمار وفقا  لما ورد ذكره  الصندوق مدير سيلتزم (و

 

 الحد األعلى الحد األدنى نوع االستثمار

 %50 %0  الشرعية الهيئة ضوابطالنقد المتوافقة مع  أسواق أدوات

 %100 %05 الشرعية الهيئة ضوابط مع المتوافقة أدوات الدخل الثابت

 المتداولة المؤشرات وصناديق التجارة تمويل صناديق أو/و الصكوك أو/و المرابحة صناديق
 بالصكوك الخاصة والدولية المحلية

0% 50% 

 %10 %0 بأصول المدعومة المالية واألوراق المهيكلة المنتجات

 %10 %0 الشرعية الهيئة المشتقات المالية المتوافقة مع ضوابط

 الحد األعلى الحد األدنى المجال الجغرافي للصكوك

 %100 %0  صكوك محلية

 %100 %0 )منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا( صكوك اقليمية

 %50 %0 صكوك دولية
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ميع تحديثات عليها كما أن جيلتزم الصندوق بالقيود على االستثمار وفقا لما ورد في لوائح هيئة السوق المالية وأي  (ز

 الشرعية للصندوق.  اللجنة استثمارات الصندوق وفقا لمعايير
 

 الحد يزيد ال يجب أن الحالة هذه وفي ،ير الصندوق أو من أي بنك مرخص لهقتراض أو طلب التمويل من مدحق للصندوق االي (ح

وفي حالة االقتراض لغرض الوفاء ، الصندوق أصول قيمة صافي ( من%10) المائة في عشرة لهذا االقتراض أو التمويل األعلى

وفي جميع األحوال يجب أن تكون عملية االقتراض بطلبات االسترداد فيحق لمدير الصندوق عدم التقيد بالنسبة المذكورة أعاله، 

 سنة.تزيد مدة االقتراض عن  وأن ال الشرعية للصندوق اللجنة ضوابطأو التمويل متوافقة مع 

 

 عن الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير: اإلفصاح (ط

 .الصندوق أصول قيمة صافي من %25ر نظي واحد طرف مع هتعاملت زتتجاو أن للصندوق زيجو ال

 

 ير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق:بيان سياسة مد (ي

ق أهداف الصندوق والمتماشية مع استراتيجيته المذكورة في شروطه وأحكامه ومذكرة يتحق على الصندوق مدير يحرص

 ما يلي:  لىعالمعلومات وأي مستندات أخرى ذات عالقة، يشمل ذلك أن يحرص الصندوق 

 ؛متوقعترداد اس طلب بأي للوفاء صندوقلل افيةكال السيولة رتوفي 

 األحكام ذات العالقة و طالشرو هعلي تنص ما فبخال معينة مالية ورقة أي في الصندوق استثمارات زتركي عدم

 بموجب ةالسعودي العربية المملكة في المالية السوق هيئة مجلس عن الصادرةبالصندوق أو الئحة صناديق االسثمار 

-61-1 رقم والمعدلة بالقرار م24/12/2006هـ الموافق لـ 03/12/1427وتاريخ  2006-219-1رقم  القرار

 ؛وأي تعديالت تطرأ عليها مستقبال م23/05/2016 الموافق هـ16/08/1437 تاريخ 2016

 ؛هأهداف لتحقيق ضرورية رغي استثمارية مخاطر الصندوق لتحم عدم 

   ةلمجلس إدارة الصندوق التخاذ اإلجراءات الالزم"حال وجودها" رفع المخاطر المحتملة. 

 

لصكوك الشرق األوسط وشمال مؤشر إس آند بي من  %70مكون بنسبة  مركب مؤشرالمؤشر اإلسترشادي للصندوق:  (ك

 1من مؤشر الإلقراض بين البنوك السعودية لمدة شهر واحد ) %30وبنسبة ، (S&P MENA Sukuk) أفريقيا

Month SIBOR )المثال سبيل على البيانات مزودي أحد خالل من موآدائه ى مكونات المؤشرحيث يمكن اإلطالع عل 

 (.S&Pإس آند بي ) شركة طريق عن وبياناته المؤشر خدمة تزويد ويتم، رويترزشركة  أو بلومبيرجشركة  الحصر ال

 

 بشأن أي قيود أو حدود على االستثمار موافق عليها من قبل هيئة السوق المالية.ال توجد هناك أي إعفاءات  (ل

 

 المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق: (3

، لذلك على المستثمرين األخذ باالعتبار المخاطر منخفضة إلى متوسطةينطوي االستثمار في الصندوق على مخاطر  (أ

 الصندوق ومذكرة المعلومات حكامأالرئيسة لالستثمار في الصندوق واالطالع على جميع المعلومات الواردة في شروط و

 قبل االستثمار في الصندوق. 

كل تلخيصا لجميع المخاطر المرتبطة باستثمارات الصندوق ولكنها تشكل المخاطر الرئيسة ن المخاطر المذكورة التشإ

 سلباً على عائدات االستثمار وصافي قيمة أصول الصندوق. قد تؤثروالتي قد يتعرض لها الصندوق والتي 

أثر اضافة الى أنه قد تتيتعرض الصندوق لتقلبات سعرية قد تؤدي إلى تذبذب قيمة االستثمارات المدارة في الصندوق 

استثمارات الصندوق ببعض التغييرات في الظروف اإلقتصادية أو السياسية مما قد يؤثر سلبا على قيمة االستثمارات 

  المدارة في الصندوق وعلى عوائدها.

 

  .المستقبلن األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للمؤشر ال يُعدّ مؤشراً على أداء الصندوق في إ (ب

 

 .ن االستثمار في صندوق االستثمار ال يُعدّ إيداعاً لدى أي بنكإ (ج
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ينطوي االستثمار في الصندوق على خطر خسارة جزء او كل من استثمارات المستثمر، وعندما يسترد أي مستثمر وحداته  (د

ق ال ، لذلك فإن االستثمار بالصندوشرائهافي صندوق االستثمار، قد تكون قيمتها أقل من تلك القيمة التي كانت عليها عند 

 .يعد إيداعاً لدى أي بنك

 

الوحدات المسؤولية عن أي خسارة مالية قد تترتب على االستثمار في الصندوق والناتجة عن أي من المخاطر  ويتحمل مالك (ه

اهمال أو تقصير من مدير ال اذا كانت ناتجة عن إ أو غيرها، دون أي ضمان من جانب مدير الصندوق أدناهالمذكورة 

 الصندوق.

 

قد يكون للمخاطر التالية تأثير سلبي على قيمة استثمارات الصندوق وقد تؤدي الى هبوط قيمة أي من : الرئيسيةالمخاطر  (و

 االستثمارات في الصندوق: 

 اضافة للسوق العامة الظروف بتغير متأثرة سعرية لتقلبات الصندوق أصول قيمة صافي يتعرض قد :السوقمخاطر 

 حالة على سلبا يؤثر قد مما السياسية أو اإلقتصادية الظروف في التغييرات ببعض تتأثر قد الصندوق استثمارات أن الى

 . النقد أسواق على بدورها تؤثر قد والتي السيولة

 الكوارث الطبيعية على أداء كافة القطاعات االقتصادية واالستثمارية والتي قد يكون  تؤثر الكوارث الطبيعية: مخاطر

لها تأثير سلبي على أداء الصندوق خارج عن إرادة مدير الصندوق مثل الزالزل والبراكين والتقلبات الجوية الشديدة  

 لوحدات. وغيرها، والتي تؤثر على إستثمارات الصندوق سلبا ، وبالتالي تنخفض أسعار ا

 المالية واألوضاع اإلدارة في لتغيرات نتيجة المصدر أداء في التغيير مخاطر وهي :بالُمصدر المتعلقة المخاطر 

 بها المستثمر الصندوق اصول قيمة انخفاض إلى يؤدي قد مما المصدر يقدمها التي والخدمات المنتجات على والطلب

 .سلبا الوحدة وسعر الصندوق أداء تأثر وبالتالي

 ومعدالت االقتصادي كاالنكماش االقتصادية األوضاع في التغيير مخاطر هي :والتنظيمية االقتصادية المخاطر 

 الصندوق أداء يتأثر وبالتالي بها، المستثمر اصول الصندوق قيمة على سلبا تؤثر قد والتي النفط وأسعار التضخم

 والحكومية ة،المحلي واللوائح المحاسبة وأنظمة والتشريعات التنظيمية البيئة في التغيرات فإن كذلك .سلبا وحداته وقيمة

 .وحداته وقيمة الصندوق أداء على سلبي تأثير لها يكون قد التي

 الشرعية ةاللجن ضوابط معالمتوافقة  والمنتجات صناديقالو الصكوك في الصندوق يستثمر سوف :السياسية المخاطر 

 لها كوني أن يمكن بلد أي في معاكسة سياسية أحداث أية فإن وبالتالي العالم، من متعددة جغرافية مناطق في الُمصدرة

 .الصندوق أداء على تؤثر وبالتالياالستثمارات  قيمة على آثار

 :مرتبطة مخاطر على ينطوي قد الناشئة، األسواق خاص وبوجه سواقاأل في االستثمار إن مخاطر األسواق الناشئة 

 األسواق ذهه مثل في االستثمار وإن. المالية األوراق حفظ وأمانة وتسجيل السوق صفقات تسوية في التأخر أو باإلخفاق

 واقاألس في بها المتاجر المالية لألوراق السوقية القيمة إن. والمعتاد المتوسط من أعلى مخاطر طياته بين يحمل قد

. الشركات من محدود عدد في متركزة والمتاجرة السوقية القيمة أحجام من األكبر الكم أن حيث نسبيا   محدودة الناشئة

 بشكل قلأ وسيولة األسعار، تقلبات من أكبر قدرا   تصادف قد األسواق هذه في الصندوق واستثمارات أصول فإن ولذلك،

 دورهب والذي الصندوق أصول على يؤثر قد مما تطورا   أكثر أسواق في شركات إصدارات في باالستثمار مقارنة   ملحوظ

 .الوحدة سعر على سيؤثر

 :مخاطر هناك ستوجد أولي بطرح الصندوق اكتتاب حال في مخاطرعدم كفاية اإلفصاح في نشرة الطروحات األولية 

 وبالنظر .فيها جوهرية بيانات إغفال أو األولية الطروحات إصدار نشرة في صحيحة غير بيانات وجود بإمكانية تتعلق

 تيال اإلصدار نشرة في ترد التي المعلومات على االستثمار قرار اتخاذ في جوهري بشكل الصندوق مدير العتماد

 أو ةجوهري بيانات إغفال حالة في قائما   احتماال   تظل سليم غير استثماري قرار اتخاذ مخاطر فإن ،الشركات تصدرها

 ورهبد مما سليم غير استثماري قرار اتخاذ الى يؤدي قد مما الشركات إصدار نشرات في صحيحة غير بيانات وجود

 .الوحدة سعر وعلى الصندوق أداء على يؤثر قد

 :فترة خالل إصداراتها في االكتتاب تم ما شركة إصدار إدراج في تأخير يحدث أن الممكن من مخاطر تأخر اإلدراج 

 مما قالسو في الشركة ادراج يتم حتى اإلصدارات تلك بيع على الصندوق قدرة عدم إلى يؤدي قد وذلك األولي، الطرح

 . الوحدة سعر وعلى الصندوق أداء على سلبا   يؤثر قد

 :مكتتب من اإلصدار ال كافي عدد على الحصول في الصندوق فرصة تضاؤل مخاطر في تتمثل مخاطر نتائج التخصيص

 الصندوق، في االكتتاب ثم ومن األوامر سجل بناء عملية في تشارك التي والصناديق الشركات ازدياد بسبب وذلكفيه 
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 طرح على المالية السوق هيئة استمرار أو األولية اإلصدارات في المشاركة حق ضمان الصندوق يستطيع ال كما

 .الوحدة رسع على سلبا ستنعكس والتي الصندوق إيردات قلة إلى يؤدي قد وذلك األوامر، سجل بناء بطريقة اإلصدارات

  تثمارهااس اليتم قد التوزيعات مبالغ إال أن ،الموزعة األرباح استثمار باعادة الصندوق يقومقد  عادة االستثمار:إمخاطر 

 .الوحدة عرس على سلبا يؤثر قد مما الشراء تكلفة ارتفاع وبالتالي ،األساساالستثمار بها من  تم التيالعوائد  بنفس

 فإن لذا الفائدة، أسعار في للتغيير نتيجة المالية األدوات قيمة تقلب عن الناتجة المخاطر هي :الفائدة أسعار مخاطر 

 .الفائدة أسعار بتقلبات سلبي بشكل تتأثر أن اصول الصندوق المستثمر بها يمكن  قيمة

  و أ قد يتم تعليق التداول في أحد أو جميع األسواق المالية ،وألي سبب كان ،في بعض األحيان :التداول تعليقمخاطر 

بها الصندوق أوقد يحصل عطل في أنظمة الحاسوب اآللي وشبكات  /يستثمرالتي يعملاألوراق المالية  جميع أو أحد

 لعمالءل االستثمارية المالية المراكز تقييم على القدرة من الصندوق مدير يمنعاالتصال ألسباب تقنية مما بدوره قد 

 .الصندوق ولأص على سلبا يؤثر قد مما الحاجة عند المراكز هذه تسييل على القدرة أو دقيق بشكل التمويل من المستفيدين

 :يه كما االستثمارات تركيز سياسة حدود ضمن األصول توزيع الصندوق مدير سيحاول مخاطر تركز االستثمارات 

فإن درجة التوزيع المستهدفة قد ال تكون ممكنة مما يؤثر  االستثنائية الظروفولكن تحت بعض  ،2( من الفقرة جبالبند )

 على عوائد الصندوق.

 ةالمفصل المالية المعلومات على يحصلوا ولن الصندوق؛ إدارة في الوحدات مالكو يشارك لن الصندوق: إدارة مخاطر 

 خويلت في النية لديه كانت إذا إال وحدات شراء شخص ألي يجوز ال وعليه،. عليها االطالع الصندوق لمدير يُتاح التي

 .الجوانب جميع من الصندوق إدارة تولي صالحية الصندوق مدير

 المخاطر، من للعديد لتعرضها نظرا تنخفض قد الصندوق في الرئيسة لالستثمارات السوقية القيمة إن :العائد مخاطر 

 لرئيسةا االستثمارات قيمة تذبذب بسبب المستثمرة، مبالغهم على إيجابيا عائدا الوحداتمالكو  يحقق ال قد وبالتالي

 تعادةاس من المستثمر يتمكن ال وقد الوحدة، وسعر الصندوق أصول قيمة صافي خفض إلى بدوره يؤدي مما للصندوق

 .استثمره الذي المبلغ كامل

 :دوقالصن أصول من بالمائة العشرة تتجاوز كبيرة إسترداد طلبات ورود حالة في مخاطر عمليات اإلسترداد الكبيرة 

 عنه ينتج قد مما االسترداد طلبات لتلبية كافية أموال توفير الصندوق على الصعب من يكون قد معين، تعامل يوم في

 دوقالصن يعرض قد مما استثمارية مراكز تسييل الى الصندوق يضطر قد أنه الى اضافة االسترداد طلبات تأجيل

 .لخسائر

  موظفي مدير الصندوق  على كبيرة بدرجة الصندوق أداء يعتمد :الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

فإنه قد تتأثر عوائد الصندوق بشكل سلبي نتيجة تغير القائمين عليه وعدم إيجاد البديل  لذا ،المخولين بإدارة الصندوق

 المناسب إلدارة الصندوق.

 شكلب الشرعية اللجنة ضوابط مع وعدد من المنتجات المتوافقة المرابحة وصناديق الصكوك تعتبر :التسوية مخاطر 

مثل  إن .الصفقة في المقابل الطرف مع التداول خالل من طرفين بين تداولها ويتم األسواق خارج تداولها يتم أدوات عام

 قد .البورصة في تداولها يتم التي االستثمارات من التسوية مخاطر في أعلى درجة عام بشكل لها يكون األدوات هذه

 سلبي يرتأث له يكون أن يمكن وهذا به المرتبطة باألرباح والوفاء للصندوق الالزمة اإليرادات تحقيق عدم إلى ذلك يؤدي

 .الصندوق أداء على

 من لك في الداخلية االجراءات اتباع عدم وأ قصور بسبب الناتجة بالخسائر المتعلقة المخاطر :التشغيلية المخاطر 

 .القانونية المخاطر فيها بما خارجية حداثأ من وأ نظمةواأل فراداأل

 نظمةأ خالل من التقنية استخدام على العمالء أصول وحفظ الصندوق إدارة في الصندوق مدير يعتمد :التقنية مخاطر 

 إلى ذلك يؤدي قد وبالتالي الصندوق، مدير إرادة عن خارج كلي أو جزئي عطل ألي تتعرض قد والتي لديه المعلومات

 .الصندوق أداء على سلبي بشكل والتأثير الصندوق مدير عمليات بعض تأخير في

 :تتضمن استثمارات المجموعة نشاطات متعددة  ضمن والشركات الصندوق مدير يمارس مخاطر تضارب المصالح 

 المجموعة ضمن والشركات الصندوق مدير مصالح فيها تتضارب حاالت هناك تنشأ استشارية، وقد وخدمات مالية

الصندوق مما قد يؤدي الى خسارة المستثمرين في الصندوق بعض الفرص االستثمارية وعدم القدرة على  مصالح مع

 الدخول فيها جراء هذا التضارب في المصالح.

 يمكن أن تتعرض الصناديق إلى مخاطر بسبب التغير في القواعد التنظيمية،  النظامية والقانونية والضريبية:  المخاطر

 نسبة تزيد نأ أو للصندوق اإلستثمار استراتجيةالقانونية والضريبية، حيث أن التغيرات التي قد تطرأ قد تؤثر على 

 .دةالوح سعر على بدوره يؤثر والذي الصندوق أداء على يؤثر قد مما وغيرها كالرسوم التكاليف
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 عن سداد المبالغ المقترضة في وقتها  هض الصندوق لغرض إدارة الصندوق وتأخرافي حالة اقتر ض:امخاطر االقتر

وق ر الصندير مدار سداد أو إضطريها رسوم تأخيترتب علير الصندوق، والتي قد يدة مداخارجة عن إر ألسبابالمحدد 

عار نعكس سلبا على أسيأصول الصندوق وأداءه والذي س ؤثر علىيته لسداد القروض مما قد ال بعض إستثمارييلتس

 الوحدات.

  قد تحدث مخاطر استبعاد أرباح بعض صفقات الصندوق في حال كانت تلك الصفقات   ة:يالشرع اللجنة ضوابطمخاطر

ة للصندوق، يالشرع اللجنةة ير االستثمار أو التخلص منه بناء على توصيتم تطهيث سيح الشرعية، للضوابطمخالفة 

 ؤثر سلبا على أسعار الوحدات وأداء الصندوق.يمما قد 

 أو خسارة فرصة استثمارية اإلستردادات يذ عمليتعرض الصندوق لمخاطر عدم القدرة على تنفيقد  ولة:يمخاطر الس 

ل أصولة ييؤثر على قدرة الصندوق لتسيوالذي قد  األسواقولة الناجم عن إنخفاض أحجام التعامل في يجة نقص السينت

 ، والتي قد تؤثر سلبا على سعر الوحدة.االستثماريةأو إلستغالل الفرص  اإلستردادلمواجهة طلبات 

 واالستثمار األخرى  يقالمخاطر التي قد تتعرض لها صناد جميعهي  :استثمارية يقمخاطر االستثمار في صناد 

مة يؤدي إلى إنخفاض قيها مما قد يف ا  مستثمر كون الصندوقيالتي و  حسب فئتها و نوعها الفقرة هذهفي الموضحة 

 وحدات الصندوق وأداء الصندوق.

 تلك فصر أسعار تقلبات أن يعني مما ،غير عملة الصندوق بعملة الصندوق في المستثمرشترك يقد  :العملة مخاطر 

)متوافقة  يةنقد كما قد يقوم الصندوق باالستثمار في أوراق مالية أو إيداعات .استثماره قيمة على سلبا   تؤثر قد العمالت

الشرعية( بغير عملية الصندوق، مما قد يؤثر سلبا على الصندوق جراء التقلبات في أسواق  اللجنة مع األحكام وضوابط

 الصرف.

 أو الجهات المتعاقد معها في الوفاء المخاطر التي تتعلق باحتمال إخفاق الجهة  :النظير والطرف االئتمان مخاطر

 .بالتزاماتها التعاقدية مع مدير الصندوق وفقا للعقود أو االتفاقيات بينهما

 :سيعتمد مدير الصندوق في قراراته االستثمارية بشكل كبير على اختيار االستثمارات التي  مخاطر عدم توزيع األرباح

 بشكل صولهأ استثمار إلى الصندوق مدير يلجأ قد االستثنائية الظروف بعض في انه إالتقوم بتوزيعات نقدية دورية، 

( المرابحات :الحصر ال المثال سبيل على) الشرعية اللجنة ضوابط مع المتوافقة النقد وأدوات النقد في كامل شبه أو كامل

 .وحداته مالكي على األرباح توزيع من الصندوق مدير تمكن عدم إلى يؤدي قد مما االستثمارية، الصناديق أو/و

 منض شركة أي أن حيث القانونية للمخاطر معرضة االستثمار صناديق :بها المستثمر للشركات القانونية المخاطر 

 افواإلشر بالتنظيم المختصة الحكومية السلطات قبل من عليها قانونية إجراءات لفرض معرضة الصندوق محفظة

 ركاتالش من شركة ألي المالية السالمة على تؤثر أن يمكن الغير مع قضية أي عن ناجم تأثير أي وإن ،عليها والرقابة

 .ةالشرك تلك في الصندوق يستثمرها التي االستثمارات قيمة على تؤثر أن يمكنوبالتالي  فيها، المستثمر

 في ئتمانياال التصنيف وكاالت قبل من االئتماني التصنيف بخفض تغيير أي إن :االئتماني التصنيف خفض مخاطر 

 افيص أن كما االستثمارات، قيمة على سلبا يؤثر ربما النظير الطرف أو الثابت الدخل أدوات مصدر/إصدار تصنيفات

 االستثمارية األدوات تلك قيمة النخفاض نتيجة تنخفض أن يمكن الصندوق وحدات واسعار الصندوق أصول قيمة

 .االئتماني تصنيفها خفض تم التي للصندوق المملوكة

 في باالستثمار المتعلقة المخاطر الوحدات مالكو يتحمل :الثابت الدخل ألدوات الداخلي التصنيف على االعتماد مخاطر 

 والتصنيف لتقويما ثم والتحليل، البحث على بناء الصندوق فيها يستثمر والتي ائتمانيا المصنفة غير الثابت الدخل أدوات

 تالثاب الدخل أدوات لمصدري المالي الوضع في ضعف أي أن حيث .الصندوق مدير به يقوم الذي الداخلي االئتماني

 .الوحدات أسعار على سلبا يؤثر مما الصندوق أصول قيمة صافي قيمة خفض إلى يؤدي ربما

 لصكوكا استدعاء طلب حق مصدرها تعطي والتي االستدعاء قابلي بميزة الصكوك بعض تتمتع :اإلستدعاء حق مخاطر 

 من لمالمست النقد استثمار إعادة لمخاطر امعرض سيكون الصندوق فإن الحاالت تلك مثل في. استحقاقها تاريخ قبل

 ويمكن قالصندو على سلبا والتأثير المطلوبة العوائد تحقيق عدم إلى ذلك يؤدي وقد ،الصكوك يستدعي الذي المصدر

 .الوحدات مالكي استثمارات في انخفاض إلى ذلك يؤدي أن

 باألهداف تفي استثمارات الصندوق ر مدي يجد أن يضمن ما هناك ليس المناسبة: االستثمارات وجود عدم مخاطر 

 على بدوره ينعكس الذي اليقين عدم من كبير قدر على ينطوي المناسبة االستثمارات تحديد فإن. للصندوق االستثمارية

 .المرجوة العوائد تحقيق على الصندوق وقدرة االستثمارية األهداف تحديد عن الصندوق مدير عجز

 :هـ المتضمن 12/11/1438وتاريخ  113المرسوم الملكي رقم م/ بناءا على مخاطر مرتبطة بضريبة القيمة المضافة

م، فإنه سيتم فرض 01/01/2018تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية اعتبارا من تاريخ 
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المضافة على جميع الرسوم والعموالت المطبقة على الصندوق مقابل الخدمات المقدمة من قبل مدير ضريبة القيمة 

 الصندوق أو غيره، وبالتالي سيؤدي إلى زيادة الرسوم والمصاريف مما قد يؤثر سلبا  على أصول الصندوق.

 

 معلومات عامة: (4
 

 الفئة المستهدفة: (أ

مخولين  جانبأ أو المحليين المستثمرين من الخاص أو وميحكال القطاع من ةمؤسس أو فرد سواء كان مستثمر لك

  لالستثمار بالصندوق.

 

 الفائدة حقيقلت يراه ما على الصندوق مدير وسيعتمد ،بشكل ربع سنوي وحداته مالكي على األرباح بتوزيع الصندوق سيقوم (ب

  بشكل ولهأص استثمار إلى الصندوق مدير يلجأ قد االستثنائية الظروف بعض في انه إال. الصندوق وحدات لمالكي القصوى

 أو/و (المرابحات: الحصر ال المثال سبيل على) الشرعية اللجنة ضوابط مع المتوافقة النقد وأدوات النقد في كامل شبه

 كتابيا داتهوح مالكيبإشعار الهيئة و سيقوم الصندوق مدير فإن التوزيع، سياسة تغيير حال وفي ة،االستثماري الصناديق

، دوق العامقارير الصنفي ت اتفاصيل التغييروإضافة تلمدير الصندوق والسوق  اإللكتروني موقعال على ذلك عن واإلعالن

 رسع من أعلى بسعر مالية أدوات أي بيع من الصندوق يحققها قد والتي" وجدت إن" مالية الرأس األرباح يخص فيما أما

 لصندوقا لمدير ويجوز ،للصندوق األصول قيمة صافي من كجزء ستحتسب بل الوحدات، مالكي على توزع لن فإنها الشراء،

رباح على مالكي توزيع األ تاريخ  قبلفي حال تم استحقاقها  هاستثمارات منللصندوق  المستحقة  النقدية األرباح مبالغ استثمار

 افيص أن حيث ،الوحدات مالكي على األرباح توزيع نتيجة سلبا يتأثر قد الصندوق وحدة سعر فإن ولإليضاح. الوحدات

 داته،وح ومالكي الصندوق وحدات عدد إجمالي على ذلك تأثير عدم مع األرباح، لتوزيع نتيجة نخفضسي الصندوق أصول

 .الوحدة قيمة النخفاض بدوره ذلك وسيؤدي

 

 مارس شهر هايةن أي) ةكل ربع سنة ميالدينهاية هو في  التاريخ التقريبي الستحقاق األرباح التاريخ التقريبي لالستحقاق:

 .(الميالدية السنة من ديسمبر و سبتمبر و يونيو و

 

)نهاية ربع  ( أيام عمل من تاريخ االستحقاق10بعد عشرة )التاريخ التقريبي لتوزيع األرباح هو التاريخ التقريبي للتوزيع: 

 بحد أقصى. سنة ميالدية(

 

  :اآلداء السابق للصندوق (ج

 

  الكلي لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات )أو منذ التأسيس(:العائد 

 

 منذ التأسيس خمس سنوات ثالث سنوات سنة واحدة 

 %5.25- ال ينطبق ال ينطبق %3.29- العائد اإلجمالي
 

 :)إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية )أو منذ التأسيس 

 

 م2021 م2020 م2019 م2018 م2017 م2016 م2015 م2014 م2013 م2012 

العائد 
اإلجمالي 
 السنوي

 ال ينطبق
 

ال 
 ينطبق

 

ال 
 ينطبق

 

ال 
 ينطبق

 

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

2.60 -4.51 3.29- 

 

  



 

13 
 

مذكرة المعلومات –عوده للدخل صندوق  – كابيتال عوده  

 

 

 :أداء الصندوق بالمقارنة مع المؤشر االسترشادي على مدار السنوات الخمس الماضية أو منذ التأسيس 

 

 
 

 
 

 

  الصندوق متاحة لالطالع عليها من خالل الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والسوق، كذلك يقوم مدير إن تقارير

 الصندوق بتزويدها لمالكي الوحدات مجانا  عند طلبهم.
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Benchmark (PR) )المؤشر االسترشادي AUDI Income Fund (PR) الصندوق
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  إن تقارير الصندوق متاحة لالطالع عليها من خالل الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والسوق، كذلك يقوم مدير

 ها لمالكي الوحدات مجانا  عند طلبهم.الصندوق بتزويد

 

 ذلك الحقوق التالية على سبيل المثال ال الحصر: في بما بالوحدات المرتبطة الحقوق جميع ممارسة الوحدات لمالكي يحق (د

 

 حق ملكية الوحدات في يوم التعامل التالي للموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك؛ 

 ؛الوحدات مالكي اجتماعات في التصويت حق 

 ؛المعاملة بالمساواة وعدل من قبل مدير الصندوق 

 ؛مقابل دون العربية باللغة المعلومات ومذكرة واألحكام الشروط من محدثة نسخة على الحصول 

 ؛مقابل على التقارير المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار الخاصة بالصندوق دون الحصول 

 ؛رات المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمارتلقي أو اتاحة االشعارات واالخطا 

 ؛اإلشعار بأي تغير في مجلس إدارة الصندوق 

 بخالف األحداث عمل يوم 21االنهاء بمدة ال تقل عن  االشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق االستثمار قبل ،

 ؛التي تنص عليها الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات عليها

  ؛اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها من مدير الصندوقالحصول على 

  اإلشعار بأي تغيير في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه وفقا لنوع

 ؛التغيير والمدة المحددة في الئحة صناديق االستثمار

 ومات وفي منصوص عليها في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلدفع عوائد االسترداد خالل الفترة الزمنية ال

 ؛الئحة صناديق االستثمار

 ؛ردادترداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير مهم دون فرض أي رسوم استيحق لمالكي الوحدات اس 

  يمات المالية والتعلأي حقوق أخرى لمالكي الوحدات تقرها األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس هيئة السوق

 .السارية بالمملكة العربية السعودية ذات العالقة

 

الوحدات مسؤولين بشكل مباشر أو غير مباشر عن ديون والتزامات الصندوق، فيما عدا ذلك يتحملون فقط  وال يكون مالك (ه

 خسارة استثماراتهم أو جزء منها في الصندوق.

 

 إنهاء صندوق االستثمار: (و

الصندوق أن قيمة أصول الصندوق الذي يتولى إدارته ال تكفي لتبرير استمرار تشغيل الصندوق، أو ال تخدم إذا رأى مدير 

مصلحة مالكي الوحدات، أو إذا رأى أن تغيير القوانين أو األنظمة أو ظروف اقتصادية أو إقليمية أخرى يعتبر سببا  كافيا  

 21كتابيا  بمدة ال تقل عن  صندوق بعد اشعار الهيئة ومالكي الوحداتإلنهاء الصندوق، فإنه يجوزلمدير الصندوق انهاء ال

 من تاريخ إنهاء الصندوق. يوم عمل

أشهر من تاريخ إشعار الهيئة عن انخفاض  6كما أنه يجب على مدير الصندوق إنهائه وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات خالل 

 ماليين لاير سعودي.  10صافي قيمة أصول الصندوق عن 

د انتهاء الصندوق يجب على مدير الصندوق البدء في اجراءات التصفية فورا ، كما يجب عليه اإلعالن في موقعه عن

 االلكتروني والموقع االلكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق العام ومدة تصفيته.

 

مان تطبيقها ضب مدير الصندوقكما سيقوم  ،يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق (ز

 .وتفعيلها

 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب: (5

 

 :صندوق االستثمار وطريقة احتسابهاات من أصول جميع المدفوع (أ

من  سنويا  )على أساس صافي قيمة أصول الصندوق( %0.75 الصندوق : يتقاضى مديرة الصندوقإدار رسوم  .1

وتستحق في كل يوم تقويم بناء على آخر تقويم لصافي الصندوق إدارة  صافي قيمة أصول الصندوق. وتُحسب أتعاب 
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قيمة األصول. ويلتزم مدير الصندوق بخصم أتعاب اإلدارة بنهاية كل شهر ميالدي، وال تشتمل هذه الرسوم على 

 .ضريبة القيمة المضافة

وال تشتمل هذه الرسوم على ضريبة القيمة المضافة، على أن  تُدفع عند االشتراك، كحد أقصى %1رسوم االشتراك:  .2

 يتم دفعها بشكل ربع سنوي. 

  .ال يوجدرسوم االسترداد أو االسترداد المبكر:  .3

يتم إحتساب رسوم أمين الحفظ في كل يوم تقييم ويسدد في نهاية كل شهر بمعدل سنوي يعادل  رسوم أمين الحفظ: .4

(  من صافي قيمة أصول الصندوق في آخر يوم تقييم من الشهر المعني، على أن %0.1حد في المائة )ُعشر من وا

 .، وال تشتمل هذه الرسوم على ضريبة القيمة المضافةدوالر أمريكي في السنة 16,000ال يقل هذا الرسم عن 

عادل ُعشر يفي كل يوم تقييم ويسدد في نهاية كل شهر بمعدل سنوي  ةياإلدار م ورسال: يتم احتساب داريةاإل رسوم ال .5

( من صافي قيمة أصول الصندوق في آخر يوم تقييم من الشهر المعني، على أن ال يقل %0.10)من واحد في المائة 

 وال تشتمل هذه الرسوم على ضريبة القيمة المضافة. ،دوالر أمريكي في السنة 16,000هذا الرسم عن 

دوالر أمريكي عن كل اجتماع يحضره   1,333سيستحق كل عضو  مكافآت أعضاء مجلس ادارة الصندوق المستقلين: .6

ي سنو نصفسنوي بعد كل اجتماع، علما  أن اجتماعات المجلس ستعقد بشكل نصف وتخصم هذه الرسوم بشكل 

 8,000، ولن تزيد هذه الرسوم عن أوعند الحاجة، كما األعضاء من موظفي مدير الصندوق لن يتقاضوا أية مكافآت

 دوالر أمريكي في السنة.

( دوالر أمريكي 8,000اللجنة الشرعية: ستحصل اللجنة على إجمالي أتعاب سنوية ثابتة قدرها ثمانية آالف ) مكافآت  .7

 مقابل خدماتها للصندوق وتحسب هذه األتعاب يوميا  ويتم اقتطاعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق. 

( ما 12,000رسوم سنوية للمحاسب القانوني المستقل قدره اثنى عشر ألف دوالر امريكي )ب مراجع الحسابات: أتعا .8

( لاير سعودي لمراجعة وإصدار القوائم المالية للصندوق، وتحسب هذه األتعاب 45,000يعادل  خمسة وأربعون ألف )

 .يوميا  ويتم اقتطاعها في نهاية كل سنة أشهر ميالدية

على قرض، فإن االقتراض أو التمويل سيكون على أساس أسعار  التمويل: في حالة حصول الصندوق مصاريف .9

 هذه شتملت وال ،التمويل السائدة حينها. إن المصاريف المتعلقة بذلك القرض ستوضح في القوائم المالية للصندوق

 .سنوي ربع بشكل ودفعها تقويم يوم كل في احتسابها يتم أن على المضافة، القيمة ضريبة على الرسوم

 المصاريف االخرى: .10

أي مصاريف أخرى مسموح بها نظاميا  وهي على سبيل المثال ال الحصر:  لمدير الصندوق الحق في تحميل الصندوق 

رسوم ضريبة القيمة المضافة، الرسوم  (،رسوم تأسيس قبل أمين الحفظ )مثل رسوم إضافية على الصندوق من

والمكافآت  واألتعاب بيانات الصندوق على موقع تداول. وفيما يلي تقدير مدير الصندوق للرسومالرقابية، رسوم نشر 

 الثابتة بالدوالر األمريكي.

 يعادل ما سعودي لاير مائة وخمس آالف سبعة( 7,500) قدره المالية السوق لهيئة سنوية رسوم: رقابيةالرسوم ال .11

 وميا  ي الرسوم هذه وتحسب استثمار، صندوق لكل اإلفصاح ومتابعة بمراجعة القيام عن أمريكي دوالر ألفي( 2,000)

 .للصندوق مالية سنة كل نهاية في اقتطاعها ويتم

 سعودي لاير( 5,000) آالف خمسة وتعادل تداول موقع في الصندوق معلومات نشر عن الناتجة الرسومتداول:  رسوم .12

 .للصندوق مالية سنة كل نهاية في اقتطاعها ويتم يوميا   الرسوم هذه وتحسب(  أمريكي دوالر 1,333 يعادل ما)

 كل ةنهاي في اقتطاعها ويتم و تراكمي بشكل يوميا تحتسب سنويا أمريكي دوالر 7,000: االسترشادي المؤشر رسوم .13

 .الصندوق أصول قيمة إجمالي من للصندوق مالية سنة

 سنويا. خمسون ألف دوالر أمريكي (50,000)لن يتجاوز اجمالي المصاريف األخرى المصاريف األخرى:  .14

ضريبة القيمة المضافة: جميع الرسوم والمصاريف المذكورة في هذه الشروط واألحكام أو أي مستندات ذات صلة  .15

تزويد  أي خدمة يتمال تشمل الضريبة المضافة إال إذا كانت ضريبة القيمة المضافة مفروضة أو قد يتم فرضها على 

الصندوق بها، فإن الصندوق سيدفع لمزود الخدمة )باإلضافة إلى أي رسوم أو مصاريف أخرى( مجموعا  مساويا  

للقيمة المسجلة لهذه الضريبة على فاتورة القيمة المضافة الخاصة بالخدمة المعنية. وفي حال ما إذا كانت ضريبة 

ا على أي خدمة مقدمة من قبل مدير الصندوق فإن مالكو الوحدات سيدفعون القيمة المضافة مفروضة أو قد يتم فرضه

 للصندوق )باإلضافة إلى أي رسوم أو مصاريف أخرى( مجموعا  مساويا  لقيمة هذه الضريبة.

سيتحمل الصندوق أي مصاريف خاصة بالتعامل باألوراق المالية الناتجة عن عمليات شراء وبيع  التعامل: مصاريف .16

لمالية التي تشكل جزءا  من أصوله، وتحتسب هذه الرسوم على أساس مصاريف التعامل المعمول بها في األوراق ا

 األسواق التي يستثمر الصندوق فيها وسيتم االفصاح عن إجمالي قيمتها في التقارير السنوية والنصف سنوية.
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عموالت واألتعاب، ووقت دفعها من قبل جدول توضيحي لجميع الرسوم والمصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات وال (ب

 الصندوق:

 

 

 الدفع وكيفية المبلغ الرسوم

 أقصى كحد %1 االشتراك رسوم

 في وتستحق الصندوق إدارة أتعاب وتُحسب سنويا  )على أساس صافي قيمة أصول الصندوق( %0.75 الصندوق إدارة رسوم 

 اإلدارة أتعاب بخصم الصندوق مدير ويلتزم األصول، قيمة تقويم لصافي آخر على بناء تقويم يوم كل

 ميالدي. بنهاية كل شهر

 أو رسوم استرداد مبكر ال يوجد رسوم استرداد رسوم االسترداد 

مقابل خدماتها للصندوق وتحسب هذه األتعاب يوميا  ويتم  ( دوالر أمريكي8,000ثمانية آالف )  اللجنة الشرعية مكافآت 

 مالية للصندوقاقتطاعها في نهاية كل سنة 

على أن ال يقل هذا الرسم  المعني، الشهر من تقييم يوم آخر في الصندوق أصول قيمة صافي من  %0.1 رسوم أمين الحفظ

 دوالر أمريكي في السنة 16,000عن 

على أن ال يقل هذا  المعني، الشهر من تقييم يوم آخر في الصندوق أصول قيمة صافي من  %0.10 ةيرسوم اإلدارال 

في كل يوم تقييم و يسدد في نهاية كل شهر  هيتم احتساب ،دوالر أمريكي في السنة 16,000الرسم عن 

دوالر  16,000، على أن ال يقل هذا الرسم عن (%0.10) المائة في واحد من ُعشر يعادلبمعدل سنوي 

  .أمريكي في السنة

 سنويا أمريكي دوالر ألف خمسون( 50,000) األخرى المصاريف اجمالي يتجاوز لن األخرى المصاريف

 مكافآت أعضاء مجلس

 المستقلين اإلدارة

 نصفدوالر أمريكي عن كل اجتماع يحضره وتخصم هذه الرسوم بشكل  1,333سيستحق كل عضو 

 ضاءاألع سنوي أوعند الحاجة، كما نصفسنوي بعد كل اجتماع، علما  أن اجتماعات المجلس ستعقد بشكل 

دوالر أمريكي في  8,000، ولن تزيد هذه الرسوم عن مكافآت أية يتقاضوا لن الصندوق مدير من موظفي

 السنة.

 

ويتم  تراكمي بشكل يوميا سنويا  تحتسب  دوالر أمريكي( 2,0001)ما يعادل  لاير سعودي 45,000 رسوم مراجع الحسابات

 ة أشهر ميالديةنكل س نهاية في اقتطاعها

وتحسب هذه الرسوم يوميا  ويتم اقتطاعها في دوالر أمريكي(   1,333)ما يعادل لاير سعودي  5,000 تداول  رسوم

 نهاية كل سنة مالية للصندوق

سنويا  تحتسب يوميا  ويتم اقتطاعها في نهاية كل  دوالر أمريكي( 2,000)ما يعادل لاير سعودي  7,500 رقابيةالرسوم ال

 سنة مالية للصندوق

 يةمال سنة كل نهاية في اقتطاعها ويتم و تراكمي بشكل يوميا تحتسب دوالر أمريكي سنويا 7,000 االسترشادي المؤشر رسوم

 .الصندوق أصول قيمة إجمالي من للصندوق

في حالة حصول الصندوق على قرض، فإن االقتراض أو التمويل سيكون على أساس أسعار التمويل  مصاريف التمويل

 . إن المصاريف المتعلقة بذلك القرض ستوضح في القوائم المالية للصندوقحينها السائدة 

سيتحمل الصندوق أي مصاريف خاصة بالتعامل باألوراق المالية الناتجة عن عمليات شراء وبيع األوراق  التعامل مصاريف

ي المعمول بها ف المالية التي تشكل جزءا  من أصوله، وتحتسب هذه الرسوم على أساس مصاريف التعامل

األسواق التي يستثمر الصندوق فيها وسيتم االفصاح عن إجمالي قيمتها في التقارير السنوية والنصف 

 سنوية.

 

  .مذكورةالهذه المبالغ تعتبر تقديرية تستند على اتفاقيات تعاقدية وكيفية وطريقة الدفع  -

 القيمة المضافة. ال يتضمن الجدول أعاله أي مبالغ أو رسوم تستقطع كضريبة -

 

 مقابل الصفقات المفروضة على االشتراك واالسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكي الوحدات وطريقة احتسابها: (ج
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 :من مبلغ االشتراك كحد أقصى %1 رسوم االشتراك. 

 :ال يوجد. رسوم االسترداد أو االسترداد المبكر 

 

 الصندوق سيقوم باإلفصاح عنها في حالة وجودها.: ال يوجد، كما أن مدير الخاصةالعموالت  (د

 

مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف مقابل الصفقات التي دفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالكي الوحدات  (ه

 على أساس عملة الصندوق:

 خصم رسوم االشتراك(بعد ) في الصندوق أمريكي دوالر( ألف 100) مائةكمثال عملي وتوضيحي الستثمار عميل بمبلغ 

، وعلى افتراض أن يحقق أمريكي دوالر( مليون 100في بداية السنة وبافتراض أن حجم الصندوق في تلك الفترة هو  مائة )

 :سنويعائد  %2.5الصندوق 

 

اسم الرسوم إذا تم  نوع الرسوم رقم

 اختيار رسوم أخرى

رسوم و مصاريف بعملة 

ما سيتم تحميله  - الصندوق

بافتراض أن حجم للصندوق، 

مليون دوالر  100الصندوق هو 

 أمريكي

رسوم و مصاريف 

على مالك وحدات 

ما سيتم  - الصندوق

تحميله للعميل 

 100المستثمر بمبلغ 

ألف دوالر أمريكي، 

بافتراض أن حجم 

 100الصندوق هو 

 مليون دوالر أمريكي

العائد االفتراضي  رسوم أخرى 1

 + رأس المال 2.5%

دوالر  102,500.00 أمريكي دوالر 102,500,000

 أمريكي

 الصندوق رسوم إدارة رسوم إدارة الصندوق 2

سنويا  )على  0.75%

أساس صافي أصول 

 الصندوق(

 

دوالر  749.71 دوالر أمريكي سنويا   749,705

 أمريكي سنويا  

دوالر أمريكي  2.00 دوالر أمريكي سنويا   2,000 - الرسوم الرقابية 3

 سنويا  

دوالر أمريكي  1.30 دوالر أمريكي سنويا   1,300 - تداولرسوم  4

 سنويا  

دوالر أمريكي  12.00 دوالر أمريكي سنويا   12,000 - رسوم مراجع الحسابات 5

 سنويا  

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 6

 المستقلين

دوالر أمريكي   8.00 دوالر أمريكي سنويا    8,000 -

 سنويا  

دوالر أمريكي  7 دوالر أمريكي سنويا 7,000  االسترشادي المؤشر رسوم 7

 سنويا  

مكافآت اللجنه  رسوم أخرى 8

 الشرعية

دوالر أمريكي  8.00 دوالر أمريكي سنويا   8,000

 سنويا  

مجموع الرسوم و المصارف  9

 السنوية

دوالر  796.01 دوالر أمريكي سنويا   796,005 -

 أمريكي سنويا  

صافي االستثمار االفتراضي  11

 بعد مرور سنة

دوالر  101,703.99 دوالر أمريكي 101,710,995 

 أمريكي
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والتعامل والوساطة التي تختلف بحسب األسواق وطبيعة األوراق المالية اإلدارية والمصاريف أعاله ال تشمل رسوم الحفظ 

 المتعامل بها

 ال يتضمن الجدول أعاله أي مبالغ أو رسوم تستقطع كضريبة القيمة المضافة.
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مذكرة المعلومات –عوده للدخل صندوق  – كابيتال عوده  

 

 

 التقويم والتسعير: (6

 

 كيفية تقويم كل أصل يملكه الصندوق: (أ

 حسب التالي: ،سوف يتم تقويم مجموع أصول الصندوق في كل يوم تقويم

 عن تقييمها يتم فإنه ،الشرعية اللجنة ضوابط معالنقدية المتوافقة  شبه بالنسبة لعمليات النقد والمرابحة واألدوات .1

 المستحقة. إليها األرباح مضافا   االستثمار تكلفة احتساب طريق

 أما. لتقويما يوم حتى المستحقة األرباح إليها مضافا اإلقفال سعر أساس على تقويمها سيتم فإنه للصكوك، بالنسبة .2

 في عليها متت صفقة آخر سعر على بناء تقويمها سيتم فإنه نشطة، ثانوية سوق لديها ليس التي للصكوك بالنسبة

 ندوقالص مدير فإن الوحدة، تقويم تاريخ من شهرين من أكثر صفقة آخر على مر حال فيإال أنه  فيه، المدرجة السوق

 كانت الح وفي. للصكوك كسعر المتوسط واعتماد وسيط من أكثر طريق عن الصكوك بتسعير شهر كل في سيقوم

 اعتمادو وسيط من أكثر طريق عن الصكوك بتسعير شهر كل في سيقوم الصندوق مدير فإن مدرجة، غير الصكوك

 نشطة، ويةثان سوق لديها ليس التي أو المدرجة غير للصكوك تسعير توفر عدم حال في أما للصكوك، كسعر المتوسط

 التقويم يوم كوني أن على التقويم، يوم حتى المستحقة األرباح إليه مضافا االستحقاق سعر على بناء تقويمها سيتم فإنه

 في .تقويم يوم أي في متوفرة العروض أو الصكوك أسعار تكون أو/  و السعودية العربية المملكة في عمل يوم هو

 العروض أو الصكوك أسعار تكون لم إذا أو/  و السعودية العربية المملكة في عمل يوم ليس التقويم يوم كان حال

 العروض أو كالصكو أسعار في تكون والذي السابق التقويم يوم هو التقويم يوم يكون فسوف تقويم يوم أي في متوفرة

 .متوفرة

 الشرعية اللجنة ضوابط مع المتوافقة المستثمرة الصندوق أصول قيمة احتساب يتمبالنسبة لصناديق االستثمار، فإنه س .3

 .معلن وحدة سعر آخر أساس على

لصندوق ا أصول قيمة إجمالي احتساب يتمس ، فإنهي ورقة مالية أو منتجات استثمارية غير المذكورة أعالهبالنسبة أل .4

 حال وفي .األرباح المستحقة إليها مضافا التقويم يوم في الصندوق يملكها التي المالية األوراق إغالق سعر على بناء

 لفترةل المستحقة األرباح إليه مضافا   االستثمار مبلغ احتساب ، فإنه سيتممدرجة غير مالية أدوات في االستثمار

 تاريخ التقويم. حتى المنقضية

وذلك على ، سيتم احتساب صافي قيمة أصول الصندوق بطرح إجمالي مطلوبات الصندوق من إجمالي قيمة أصولهو

 النحو التالي:

خصم المصاريف الثابتة على سبيل المثال ال الحصر: ومصاريف التعامل ومكافآت أعضاء مجلس إدارة  .أ

( من الشروط 7رة في الفقرة رقم )الصندوق ورسوم مراجع الحسابات والمصاريف والرسوم األخرى المذكو

 .( من مذكرة المعلومات5والفقرة ) واألحكام

 خصم رسوم اإلدارة من إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد خصم المصاريف الثابتة. .ب

 

 عدد نقاط التقويم وتكرارها: (ب

 يوم التقويم المعني وعندما الالوحدة في نهاية كل يوم تقويم في تمام الساعة الخامسة مساء  من  قيمة صافي احتساب سيتم

 يكون أي من تلك األيام يوم عمل فان التقويم سيكون في نهاية يوم العمل التالي.

 

 سيقوم مدير الصندوق باتخاذ اإلجراءات التالية في حالة الخطأ في التقويم أو التسعير، وهي: (ج

 توثيق هذا الخطأ في سجل خاص بذلك -1

 ن )بمن فيهم مالكي الوحدات السابقين( عن جميع األخطاء دون تأخيرتعويض جميع مالكي الوحدات المتضرري -2

أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح  %0.5إبالغ الهيئة فورا  عن أي خطأ في التقويم أو التسعير يشكل ما نسبته  -3

 عن ذلك فورا  في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والسوق وفي تقارير الصندوق السنوية
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 تساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد:طريقة اح (د

اإلقفال  تاريخ بعد للوحدة، أما دوالر أمريكي( 10) عشرة هو فترة الطرح األولية في الوحدات في االشتراك إن سعر

 قيمة صافي احتساب ، وسيتمالتعامل المعني يوم في الوحدة قيمة صافي هو االشتراك واالسترداد سعر فسيكون األولي،

 تكون يثبح المعني التعامل يوم إقفال في للصندوق القائمة الوحدات عدد إجمالي على الصندوق أصول صافي بقسمة الوحدة

 قيمة صافيل الكسور احتساب سيتم كما واالسترداد، االشتراك سعر في ستعتمد التي هي العملية هذه عن الناتجة الوحدة قيمة

 أو مسةخ قيمة لديها كان إذا األعلى إلى بتقريبها الخامسة العشرية ومع عشرية منازل أربعة إلى تصل والتي الواحدة الوحدة

 من بيرك جزء تقويم إمكانية عدم معقول بشكل الصندوق مدير فيها يقرر التي الطارئة أو االستثنائية الحاالت وفي أعلى

بنوك السعودية تقفل فيها ال التي الظروف الحصر، ال المثال سبيل على ذلك في بما عليه التعويل يمكن بشكل الصندوق أصول

 اإلجراء هذا عةمراج تتم أن على ليوم التعامل التالي الصندوق أصول تقويم تأخير يجوز التقويم وقت في استثنائية بصورة

 .الصندوق مدير قبل من الحقا المؤقت

 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها: (ه

 وعلى موقع مدير الصندوق  www.tadawul.com.saتداول  موقع قيمة الوحدة على اإلعالن عن صافي سيتم

www.audicapital.com   ي ف ، وفي حال وقوع عطل فنيفي يوم العمل التالي لكل يوم تقويم عند الساعة الخامسة مساء

 .في أقرب وقت ممكنأي من الموقعين سيقوم مدير الصندوق باإلعالن عنها 

 

 التعامل: (7

 

 الطرح األولي: (أ

وتم تمديدها بعد موافقة هيئة السوق  عمل يوم 20لمدة  م14/03/2019 إلى م17/02/2019 تمتد فترة الطرح األولي من

لتأخر شركة عوده كابيتال )مدير الصندوق(  وذلكم 11/04/2019م إلى 17/03/2019يوم اخر تبدأ من  20المالية لمدة 

التأخر في إنهاء فتح حسابات الصندوق لدى  في جمع الحد األدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمعه باإلضافة الى

الجدير بالذكر هو أن الصندوق لن يستثمر  .دوالر أمريكي( 10)كما سيكون سعر الوحدة عشرة . جهات خارج المملكة

 مبالغ االشتراك خالل فترة الطرح األولي وسيتم االحتفاظ بمبالغ االشتراكات خالل فترة الطرح بشكل نقدي.

 

 يوم تعامل:التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد في أي  (ب

الثالثة عصرا  بتوقيت المملكة العربية  الساعة آخر موعد الستالم طلب االشتراك أو طلب االسترداد من المستثمرين هو قبل

الثالثة ظهرا   الساعة بعد الصندوق مدير قبل من الطلب استالم حالة وفي التقويم، يوم يسبق الذي التعاملفي يوم  السعودية

تحصيل مبلغ  ولكن تم الوقت هذا قبل أو في يوم التعامل الذي يسبق أي يوم التقويم، العربية السعوديةبتوقيت المملكة 

 عطلة التعامل يوم صادف وإذاالتالي.  التعامل يوم حتى الطلب تنفيذ إجراء سيتم تأجيل االشتراك بعد الساعة الثالثة ظهرا ،

 .الالحق التعامل يوم يف الوحدة سعر على بناء   الطلبات تنفيذ في البدء يتم فسوف السعودية، العربية المملكة في للبنوك رسمية

 

 إجراءات االشتراك واالسترداد: (ج

يجب على طالب االشتراك في الصندوق أو طالب االسترداد أن يكمل اإلجراءات الالزمة عن طريق تعبئة النموذج الخاص 

 هو مذكور أعاله. بكل عملية على حده مع تقديمها بالوقت المناسب حسب ما

يتحمل مدير الصندوق مسؤولية تطبيق إجراءات "اعرف عميلك" وإجراءات "مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب" 

ويحتفظ بحقه المطلق في طلب المزيد مما يثبت هوية المشترك أو الشخص أو الكيان الذي يقوم المشترك بطلب شراء 

وفي حال فشل المشترك في استيفاء هذه البيانات سيتم رفض طلب االشتراك وسيقوم الوحدات نيابة عنه و/أو مصدر األموال، 

 مدير الصندوق بإعادة مبلغ االشتراك إضافة إلى رسوم االشتراك وذلك بموجب تحويل بنكي لصالح حساب المشترك.

او أي توجيهات من جهات  يحق لمدير الصندوق وفقا  لتقديره المبنى على تقارير مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب

تنظيمية حكومية برفض أي اشتراك للوحدات وفي تلك الحالة سيتم إعادة مبلغ االشتراك بدون دخل مكتسب أو رسوم 

مختصمة في غضون ثالثة أيام عمل من تاريخ الرفض. ويحتفظ مدير الصندوق بحق تقاسم المعلومات ذات الصلة 

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.audicapital.com/
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الحفظ ألغراض تلبية إجراءات الرقابة الداخلية وإجراءات مكافحة غسل األموال اإلداري وأمين  المدير بالمستثمرين مع

وتمويل اإلرهاب، كما يجوز لمدير الصندوق رفض قبول أي طلب اشتراك إذا كان قبوله من شأنه أن يؤدي إلى مخالفة 

 قوانين ولوائح هيئة السوق المالية.

 جزئين تتركب من واحدة عملية بمثابة مدارة من قبل مدير الصندوقالصناديق ال من صندوقين بين التحويل عملية وتعتبر

 ثم تتم أعاله، االسترداد طلبات تقديم لبند طبقا االسترداد عملية تنفيذ يتم األساس، هذا واشتراك وعلى منفصلين: استرداد

 اآلخر. بالصندوق االشتراك الخاص طلبات لبند تقديم طبقا االشتراك عملية

 

 دوالر 10,000 من أقل بمبلغ الصندوق في الوحدات مالك استثمارات من يقلل أن شأنه من استرداد طلب أي وجود حالة في

الحد  علما بأن .الوحدات مالك حساب في وقيده به المستثمر المبلغ كامل استرداد في الحق له الصندوق مدير فإن أمريكي،

 .أمريكي دوالر( 2,500) ألفان وخمسمائةاألدنى لالسترداد هو 

 

 سجل مالكي الوحدات: (د

يقوم مدير الصندوق بإعداد سجل بمالكي وحدات الصندوق وحفظه في المملكة العربية السعودية لمدة عشرة سنوات، وعند 

طلب أي من مالك الوحدات بتقديم ملخصا  لسجل مالكي الوحدات يقوم مدير الصندوق بتقديمها مجانا  على أن يتضمن جميع 

 تبطة بمالك الوحدات المعني فقط. المعلومات المر

 

 .يقوم مدير الصندوق باستثمار أموال االشتراك المستلمة في ودائع بنكية وصفقات سوق النقد لن (ه

 

ماليين لاير سعودي، وفي  10ما يعادل دوالر أمريكي  2,666,666.67الحد األدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمعه هو  (و

يوم عمل كحد أقصى واإلفصاح  21بعد موافقة هيئة السوق المالية بتمديد تلك المدة إلى  حال عدم جمعه سيقوم مدير الصندوق

، وفي حال عدم التمكن من جمعه ، سيقوم مدير الصندوق وموقع السوق عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق

 بإعادة مبالغ االشتراكات إلى مالكي الوحدات.

 

 ماليين لاير سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة األصول: 10لضمان استيفاء متطلب اإلجراءات التصحيحية الالزمة  (ز

 سيقوم ستة أشهر،  أقصاها لمدة سعودي لاير ماليين عشرة ما يعادل عن الصندوق أصول قيمة صافي انخفضت حال في

 من مصالح مالكي الوحدات تخدم التي والخيارات السوق حالة ودراسة بتحليل ذلك وبعد أوال الهيئة باشعار مدير الصندوق

بطلب  الصندوق مدير وعليه سيقوم  الصندوق، في الوحدات مالك استثمارات زيادة طلب أو الصندوق أصول تسييل

 وسيقوم الهيئة لوائح مع يتوافق بما الصندوق مدير قبل من المطروحة الخيارات على والتصويت الوحدات مالك إلجتماع

 زيادة الوحدات بعدم مالكي صوت حال وفي السوق، موقع وفي اإللكتروني موقعه في ذلك عن باإلعالن الصندوق مدير

 أصول الصندوق بتسييل مدير سيقوم سعودي لاير ماليين عشرة إلى أصوله قيمة صافي لرفع الصندوق في استثماراتهم

 .الهيئة من الالزمة الموافقات أخذ بعد الصندوق

 

 التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق، واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت:الحاالت  (ح

أو تعليق تنفيذ طلبات االسترداد من الصندوق حتى يوم التعامل التالي وذلك في الحاالت  قد يقوم مدير الصندوق بتأجيل

 التالية:

أو أكثر من صافي قيمة  %10إذا بلغ إجمالي نسبة جميع الطلبات لمالكي الوحدات في الصندوق في أي يوم تعامل   -1

 أصول الصندوق.

 ذلك كان سواء يعمل به الصندوق، الذي السوق الرئيسي في التداول أو التعامل لعمليات تعليق في حالة حصول -2

 الصندوق. ألصول بالنسبة أو عام بشكل

 مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات في الصندوق.إذا رأى  -3

 

 كما سيقوم الصندوق باتباع اإلجراءات التالية عند تأجيل أو تعليق طلبات االسترداد:
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لجديدة ابالنسبة إلى طلبات االسترداد التي لم يتم تلبيتها في أي يوم تعامل ستكون لها األولوية على طلبات االسترداد  .1

في يوم التعامل التالي، وبعد إتمام عملية االشتراك أو االسترداد يتسلم المستثمر تأكيدا  يحتوي على التفاصيل الكاملة 

 للعملية.

أما في حالة التعليق فسيقوم مدير الصندوق بالتأكد من استمرار التعليق لمدة ضرورية ومبررة مع مراعاة مصالح  .2

 مالكي الوحدات

 مراجعة التعليق بصفة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ حول ذلككما سيقوم ب .3

إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فورا  بأي تعليق مع توضيح المبررات، باإلضافة إلى اشعارهم فور انتهاء مدة  .4

 التعليق واإلفصاح عن ذلك في كل من الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والسوق.

 

 اءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي تؤجل:اإلجر (ط

 إذا بلغت إجمالي التالي التعامل يوم حتى مفتوح عام صندوق من استرداد طلب أي تنفيذ تأجيل الصندوق لمدير يجوز -1

 .أصول الصندوق قيمة صافي من أكثر أو %10تعامل  يوم أي في الوحدات لمالكي االسترداد طلبات جميع نسبة

 تأجيلها. المطلوب االسترداد طلبات اختيار عند ومنصفة عادلة إجراءات اتباع سيتم -2

 

 خصائص الوحدات: (8

يتضمن الصندوق فئة واحدة من الوحدات حيث تتساوى جميع الوحدات في الحقوق وااللتزامات كما تنطبق عليهم 

 استراتيجية وأهداف موحدة.

 

 المحاسبة وتقديم التقارير: (9

 

الصندوق بإعداد التقارير السنوية والتقارير السنوية الموجزة والتقارير األولية بما في ذلك القوائم المالية السنوية يقوم مدير  (أ

 المراجعة.

 

يوما  من نهاية فترة التقرير، أما التقارير األولية خالل مدة ال  70يتم اعداد ونشر التقارير السنوية خالل مدة ال تتجاوز  (ب

نهاية الفترة كما يقوم مدير الصندوق برفع وإتاحة التقارير السنوية والتقارير األولية للجمهور بمن فيهم  يوما  من 35تتجاوز 

 والموقع االلكتروني للسوق (www.audicapital.com) مالكي الوحدات في الموقع االلكتروني لمدير الصندوق

)www.tadawul.com.sa(. 

 

 .م 31/12/2019أول قائمة مالية مراجعة سنوية للصندوق ستكون كما بتاريخ  يقر مدير الصندوق بأن (ج

 

 .بدون مقابلوعند طلبها  القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق منيقوم مدير الصندوق بتزويد كل مالكي الوحدات بأي س (د

 
 مجلس إدارة الصندوق: (10

 

 يشرف على الصندوق مجلس إدارة مكون من ثالثة أعضاء وهم: أعضاء مجلس إدارة الصندوق مع بيان نوع عضويته: (أ

 )رئيس مجلس إدارة الصندوق( عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغنيم  -1

 مستقل( )عضو عبدهللا بن أحمد الغانم  -2

 مستقل(خالد بن أحمد الجابر )عضو  -3

 

 

 

 

 

 

http://www.audicapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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 نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق: (ب

ه الرئيس التنفيذي في شركة عود منصب حاليا   عبدالعزيز السيد يشغل: عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغنيم -1

ا 30 من ألكثر المهنية خبرة السيد عبدالعزيز وتمتد  ،كابيتال  حيث. الثروات إدارة على غالبها في كزتتر عام 

تالها عمله كرئيس .مساعد ا لمدير عام المصرفية الخاصة في مجموعة سامبا المالية، عمل وأن سبق قد أنه

حتى أصبح الرئيس ، ومن ثم عمل لدى عوده كابيتال في عدة مناصب MEFIC capitalقسم إدارة الثروات في 

  ك سعود.التنفيذي للشركة، يحمل عبدالعزيز شهادة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة المل
ز المؤسسي في وزارة االقتصاد مدير إدارة التمي حاليا  منصب عبدهللا: يشغل السيد عبدهللا بن أحمد الغانم -2

ورئيس ا إلدارة الحوكمة،  2030متداد ا لعمله السابق في الوزارة كمستشار تحقيق رؤية اوالتخطيط، وذلك 

ا باإلضافة إلى خبرته الممتدة  في شركة االتصاالت السعودية شغل خاللها عدة لما يقارب العشرون عام 

 لياتإدارة األعمال من ك عبدهللا شهادة الماجستير في  مناصب كان آخرها مدير سياسات الشركات، يحمل

 الشرق العربي.

يشغل السيد أحمد حالي ا وظيفة مدير رئيسي في مجموعة سامبا المالية، حيث أن السيد خالد بن أحمد الجابر:  -3

ا في المجال البنكي عمل خاللها في إدارة المصرفية الخاصة وذلك لما لديه خالد لدي ه خبرة تفوق العشرين عام 

من خبرة في المجال وقدرته على التواصل الفعال وإدارة الوقت، يحمل السيد خالد شهادة البكالوريوس في 

 من جامعة الملك سعود. التسويق

 

 أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الصندوق: (ج

 ؛التي يكون الصندوق طرفا  فيها الجوهرية والتقارير والقرارات العقود جميع عل الموافقة -1

 ؛الصندوق بأصول المتعلقة التصويت بحقوق يتعلق فيما مكتوبة سياسة اعتماد -2

اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسبا ، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا  لالئحة  -3

 ؛االستثمارصناديق 

االجتماع مرتين سنويا  على األقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق للتأكد من التزام مدير  -4

 ؛الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة المتبعة

وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وأي مستند آخر سواء كان عقد أو غيره  ودقة شروط اكتمال من التأكد -5

 ؛ت تتعلق بالصندوق و/أو مدير الصندوق بالئحة صناديق االستثماريتضمن افصاحا

وأحكام  لشروط وفقا   مالكي الوحدات في مصلحة يحقق بما بمسؤولياته الصندوق مدير من قيام التأكد -6

 ؛االستثمار صناديق الئحة وأحكام ومذكرة المعلومات الصندوق

 ؛ومالكي الوحدات فيهالعمل بأمانة ولمصلحة الصندوق  -7

 .المجلساتخذها  التين والقرارات االجتماعات وقائع جميع تبين التي االجتماعات محاضر دوينت -8

 

 مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق: (د

، سنوي بعد كل اجتماعنصف وتخصم هذه الرسوم بشكل  دوالر أمريكي عن كل اجتماع يحضره 1,333 سيستحق كل عضو

 يةأ يتقاضوا لن الصندوق مدير موظفيمن  األعضاء كماعند الحاجة،  سنوي أونصف علما  أن اجتماعات المجلس ستعقد بشكل 

 دوالر أمريكي في السنة. 8,000لن تزيد هذه الرسوم عن ، ومكافآت

 

 تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق:بيان أي  (ه

 لذلك يكون أمر أي شأن الصندوق في إدارة مجلس يتخذه قرار أي على التصويت الصندوق إدارة مجلس لعضو يجوز ال

عنها  اإلفصاحكما يقوم مدير الصندوق في حالة وجود أي مصلحة ب فيه، مباشرة غير أو مباشرة خاصة مصلحة أي العضو

الصندوق أو أعضاء يوجد حاليا أي نشاط عمل أو مصلحة أخرى مهمه ألعضاء مجلس إدارة  كما أنه ال الصندوق دارةلمجلس إ

 مجلس إدارة مدير الصندوق والتي قد تتعارض مع مصالح الصندوق.

 

 جميع مجالس إدارة الصندوق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العالقة: (و



 

24 
 

مذكرة المعلومات –عوده للدخل صندوق  – كابيتال عوده  

 

  لدخللعوده وصندوق  السعوديةالفرص منصب رئيس مجلس إدارة صندوق  عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغنيميشغل 

 الصندوق.التابعين لمدير 

  لدخل ل عوده وصندوق السعوديةالفرص   عضو مستقل في مجلس إدارة صندوقمنصب  عبدهللا بن أحمد الغانميشغل

 التابعين لمدير الصندوق.

  يشغل السيد خالد بن أحمد الجابر منصب عضو مستقل في مجلس إدارة صندوق الفرص السعودية وصندوق عوده

 .للدخل التابعين لمدير الصندوق

 

 لجنة الرقابة الشرعية:  (11
 
 

 أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ومؤهالتهم: (أ

بمراقبة تطبيق الضوابط والمعايير الشرعية عليها وتتكون لجنة الرقابة الشرعية في  الشرعية للصندوق تقوم لجنة الرقابة

 كل من العلماء اآلتية أسمائهم:

  القري: أستاذ االقتصاد اإلسالمي في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، رئيس اللجنة : فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي

عضو المجلس الشرعي في هيئة المعايير الشرعية للبنوك اإلسالمية، يحمل دكتوراه من جامعة كاليفورنيا، الواليات 

مي القتصاد اإلسالالمتحدة األمريكية وعضو في العديد من الهيئات الشرعية كما توجد لديه العديد من المؤلفات في ا

مطبوعة باللغة العربية واالنجليزية. د. القري حاصل على جائزة بنك التنمية اإلسالمي في مجال االقتصاد اإلسالمي 

 هـ. 1424في سنة 

  عضو اللجنة التنفيذي: فضيلة الدكتور خالد الفقيه: حائز على دكتوراه في اآلداب )اإلسالميات( من جامعة القديس

يوسف، بيروت. وإلى جانب الماجستير في العلوم المالية والمصرفية، يحمل الدكتور الفقيه عدة شهادات مهنية من 

، (FRM)، وإدارة المخاطر المالية (CMA)واإلدارة المالية، (CIA)الواليات المتحدة في كل من: التدقيق الداخلي 

مصر،  –في بنك عوده  . وهو عضو تنفيذي للهيئة الشرعية(CCSA)والتقييم الذاتي (CFSA)وتدقيق الخدمات المالية

اني، لسودللبنك األهلي ا وعضو اللجنة الشرعية لصندوق اذدهار المتوازن في مصر، وكان عضوا تنفيذيا للهيئة الشرعية

. وقد شغل منصب األمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات لعدة سنوات لجنة التدقيق الداخلي ا فيوعضو

 .2014إلى منتصف عام  2012المالية اإلسالمية من العام 

 

 أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية: (ب

قبل مدير الصندوق لعمليات الصندوق من أجل التأكد من ستقوم لجنة الرقابة الشرعية بمراجعة سنوية، أو عند الطلب من 

 مطابقتها لألحكام والمعايير الشرعية.

 

 مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية: (ج

 .للصندوق خدماتها مقابل أمريكي دوالر( 8,000) آالف ثمانية قدرها ثابتة سنوية أتعاب إجمالي على اللجنة ستحصل

 

األصول المعدة لالستثمار والمراجعة الدورية لتلك األصول واإلجراءات المتبعة في حال  المعايير المطبقة لتحديد شرعية (د

 عدم التوافق مع المعايير الشرعية:
 

  أدواتو المرابحة معامالتلضوابط الشرعية، على سبيل المثال ال الحصر: مع ا متوافقةسيتم االستثمار في أصول 

 االستثمار قصيرة األجل، والصكوك.

 الشرعية للضوابط متوافقةال التجارة تمويل صناديق أو/و الصكوك أو/و المرابحة صناديق. 

 الشرعيةلضوابط مع ا متوافقةالتمويل يجب أن تكون  عقود. 

 عامل في مرابحات بيع المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة.الت يجوز ال 

 راعةالز مجال في النافعة والخدمات السلع إنتاج مثل مباحا   غرضها يكون التي الشركات على االستثمار سيقتصر 

 مام أكثر أو واحدا   الرئيسي نشاطها مجال يكون التي الشركات في االستثمار يجوز وال وغيرها والتجارة والصناعة

 :الحصر ال المثال سبيل على يلي

 .حكمهما في وما الدخان أو الخمور وتوزيع إنتاج (أ

 .األسلحة وتوزيع إنتاج (ب
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 .أدواته وإنتاج القمار صاالت إدارة (ج

 .حالل الغير المنتجات جميع و المزكاة غير اللحوم أو ومشتقاته الخنزير لحم وتوزيع إنتاج (د

 .الحيوانية/  البشرية الجينات في المشاركة الحيوية التكنولوجيا شركات (ه

 .الماجنة الفضائية والقنوات والمجالت المجون وكتب الخالعة أفالم ونشر إنتاج (و

 .غيره أو الخمر كبيع محرمة خدمات تقدم التي اللهو وأماكن والفنادق المطاعم (ز

 .فيه االستثمار جواز عدم الشرعية الرقابة لجنة تقرر آخر نشاط أي (ح

 يتمس أعاله، المذكورة الشرعية الضوابط مع المتوافقة غير االستثمارات من الشركات خلو من التأكد يتم أن بمجرد 

 .المالية لتقاريرهم مفصل تحليل إجراء

 ( الغير لىع) والديون النقود مجموع فيها يزيد شركات أسهم في االستثمار يجوز ال :والديون بالنقود المتعلقة لمعاييرا

 .الشرعية القاعدة حسب للغالب الحكم ألن لميزانياتها، وفقا   مجوداتها من( %70) بالمائة سبعين عن

 من أكثر – لميزانيتها وفقا   – الربوية القروض تكون شركة أسهم في االستثمار يجوز ال :بالقروض المتعلقة المعايير 

 أكثرف ثلثا   الشركة على القروض كانت فإذا ،الكثرة حد هو الثلث ألن للشركة السوقية القيمة من( %30) بالمائة ثالثين

 .عنه يعفى فال كثير الشركة أصول في الحرام ألن إصداراتها شراء يمنع فإنه

 بنكية كودائع جلاأل قصيرة أدوات في تستثمرها بسيولة الشركات من كثير تحتفظ :السيولة باستثمار المتعلقة المعايير 

 القيمة من( %30) بالمائة ثالثين عن نسبتها تزيد المالية واألوراق الودائع هذه كانت فإذا ربوية، بفائدة مالية أوراق أو

 .إصداراتها في االستثمار يمنع فإنه الشركة لموجودات السوقية

 لمشروعا غير الدخل فيها يزيد شركات  إصدارات في التعامل يجوز ال :المشروع غير الدخل بنسبة المتعلقة المعايير 

 أم ربوية فوائد من المصادر هذه كانت سواء   للشركة الكلي الدخل من( %5) بالمائة خمسة عن المصادر مختلف من

 .مباحة غير أخرى مصادر من

 توافقها نم للتأكد المالي الفحص إجراء سيتم تداول، تاريخ لها ليس التي تلك أو الجديدة األولية الطروحات فحص عند 

 .السوقية القيمة من بدال   األصول إجمالي باستخدام الشرعية والضوابط المعايير مع

 لخيريةا األعمال في لصرفه خاص حساب في وإيداعه المشروع غير الدخل تجنيب يجب :بالتطهير المتعلقة المعايير 

 :اآلتية الخطوات حسب التطهير ويتم

 .فيها االستثمار تم شركة لكل المشروع غير الدخل مقدار تحديد (أ

 من السهم حصة على للحصول ألسهمها الكلي العدد على للشركة المشروع غير الدخل مقدار تقسيم (ب

 .المشروع غير الدخل (ج

 من تجالنا المشروع غير الدخل إجمالي حساب ليتم فيها االستثمار تم التي الشركة أسهم عدد في القسمة ناتج ضرب (د

 .الشركة في االستثمار

 . فيها االستثمار تم شركة لكل الخطوات نفس تكرار (ه

 .الخيرية األعمال حساب إلى وتحويله فيها االستثمار تم التي الشركات لجميع المشروع غير الدخل ضم (و

 

 

 مدير الصندوق: (12

 كابيتال. عوده شركةمدير الصندوق هو  (أ

 

 .3706017-مدير الصندوق مرخص من قبل هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم  (ب

 

 –العليا  –طريق االمير محمد بن عبدالعزيز  2908 -الطابق الثالث –مركز سنتريا التجاري عنوان مدير الصندوق هو  (ج

 .العربية السعوديةالمملكة  6055-12241الرياض  28وحدة رقم 

 

 م15/05/2006بتاريخ  مدير الصندوق صدر ترخيص (د

 

 لاير سعودي 100,000,000 رأس المال المدفوع لمدير الصندوق هو (ه

 

 المعلومات المالية لمدير الصندوق مع توضيح اإليرادات واألرباح للسنة المالية السابقة: (و
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 م31/12/2021كما بتاريخ  البند 

 21,946,914 اإليرادات

 (17,633,458)  المصاريف

 63,132,541 حقوق المساهمين

 78,513,846 إجمالي الموجودات

 14,962,136  /الخسارةصافي الدخل

 

 :أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق (ز

 عبدهللا الحبيب -1
 

 فيليب صيدناوي -2
 

 خليل كردي -3
 

 عاصم عرب -4
 

 شهدان جبيلي -5
 

 يوسف نظام.  -6
 

 رئيسية لألعضاء تمثل أهمية جوهرية ألعمال مدير الصندوق.كما أنه ال توجد أي نشاطات 

 أدوار ومسؤوليات وواجبات مدير الصندوق: (ح

كما  ،صندوق بإدارة أصول الصندوق بما يتوافق مع الئحة صناديق االستثمار والشروط واألحكام ومذكرة المعلوماتيقوم مدير ال

 ارية فقط. بأعمال الصندوق اإلدنيابة عنه للقيام شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة مدير الصندوق بتكليف  سيقوم

 

يكون لمدير الصندوق عدة واجبات ومسؤوليات عليه االلتزام بها وفقا  لالئحة صناديق االستثمار والشروط باإلضافة إلى ذلك س

 يلي: واألحكام ومذكرة المعلومات، حيث تتضمن واجباته ما

 العمل لمصلحة مالكي الوحدات ولما به منفعة لهم .1

االلتزام بجميع المبادئ والواجبات وفقا  لالئحة األشخاص المرخص لهم بما في ذلك واجب األمانة تجاه مالكي  .2

 الوحدات والعمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول

ارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها وضع السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثم .3

 والقيام بعملية تقويم المخاطر بشكل سنوي

 االلتزام بالئحة صناديق االستثمار باإلضافة إلى الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات .4

 وضع وتطبيق برنامج مراقبة المطابقة وااللتزام للصندوق .5

 االحتفاظ بدفاتر وسجالت الصندوق .6

 لجميع الوحدات الصادرة والملغاة، وسجل محدث يوضح رصيد الوحدات القائمة للصندوقاالحتفاظ بسجل  .7

 إعداد سجل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة .8

 

 باإلضافة إلى ذلك يلتزم مدير الصندوق بالقيام بالمسؤوليات التالية:

 إدارة الصندوق 

 عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق 

  وحدات الصندوقطرح 

  التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات واكتمالها وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير

 مضللة

 

 المهام التي كلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق: (ط
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 ارية فقطبأعمال الصندوق اإلدنيابة عنه للقيام شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة مدير الصندوق بتكليف  سيقوم

  .للقيام بإعداد و مراجعة تقارير الصندوقكما سيقوم يتعيين محاسب قانوني 

 

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

مجلس إدارته من المحتمل ان تتعارض مع مسؤولياتهم أو ال يوجد أي نشاطات عملية أو مصالح لدى مدير الصندوق أو أعضاء 

 أدائهم تجاه الصندوق وفي حال وجدت سيتم اإلفصاح عنها.

 يوجد هناك أي تضارب مصالح جوهري من طرف مدير الصندوق يحتمل أن يؤثر على تأدية التزاماته تجاه الصندوق.كما أنه ال 

 

 أحكام عزل مدير الصندوق أو استبداله: (ك

 مدير الصندوق ويستبدل من قبل الهيئة أو قد يتخذ بحقه أي تدبير تراه الهيئة مناسبا ، وذلك لألسباب التالية: قد يعزل

 الهيئة إشعار دون اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق مدير توقف .1

 قبل الهيئة من تعليقه أو سحبه أو اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق مدير إلغاء ترخيص .2

 اإلدارة نشاط ممارسة في ترخيص إللغاء الصندوق مدير من الهيئة إلى طلب تقديم .3

 التنفيذية لوائحه أو بالتزام النظام أخل قد الصندوق مدير أن الهيئة رأت إذا .4

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

 المحفظة مدير يديرها التي الصناديق أصول أو االستثمار أصول صندوق إدارة على قادر الصندوق مدير لدى مسجل

 .جوهرية الهيئة هاتر أخرى حالة أي .6

 

 أمين الحفظ: (13

 

 .المحدودة اسم أمين الحفظ هو شركة إتش إس بي سي العربية السعودية (أ

 

 .37-05008رقم ترخيص أمين الحفظ هو  (ب

 

 المملكة العربية السعودية.  2255-12283العليا، المروج، الرياض  7267عنوان أمين الحفظ هو وحدة رقم  (ج

 

 م.14/04/2008صدر ترخيص أمين الحفظ بتاريخ  (د

 

 أدوار ومسؤوليات أمين الحفظ: (ه

الئحة صناديق االستثمار والشروط وفقا  للعقد الموقع مع مدير الصندوق باإلضافة ألحكام  التزاماته عن مسؤوال   الحفظ أمين يعد

 مدير تجاه مسؤوال   الحفظ أمين ويعد ثالثا ، طرف كلف بها أم مباشر مسؤولياته بشكل أدى سواء واألحكام ومذكرة المعلومات،

 .المتعمد تقصيره أو تصرف سوء أو إهمال أو احتيال بسبب الناجمة خسائر الصندوق عن الوحدات ومالكي الصندوق

 جميع اتخاذ عن كذلك مسؤول الوحدات، وهو مالكي لصالح وحمايته الصندوق أصول حفظ عن مسؤوال   ى كونهباإلضافة إل

 .أصول الصندوق بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلجراءات اإلدارية

 

 المهام التي كلف بها طرف ثالث من جانب أمين الحفظ: (و

 .تتعلق بحفظ أصول الصندوقبمهام نيابة عنه للقيام شركة إتش إس بي سي هونج كونج بتكليف  سيقوم أمين الحفظ

 

 أحكام عزل أمين الحفظ أو استبداله: (ز

وجب على مدير ويت د يعزل أمين الحفظ المعين للصندوق ويستبدل من قبل الهيئة أو قد يتخذ بحقه أي تدبير تراه الهيئة مناسبا  ق

 وذلك لألسباب التالية:، الصندوق تعيين أمين الحفظ البديل وفقا  لتعليمات الهيئة

 توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة (1

 إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة (2

 الحفظ نشاط ممارسة في ترخيص إللغاء الحفظ أمين من الهيئة إلى طلب تقديم (3

 التنفيذية أو لوائحه النظام التزامب لأخ قد الحفظ أمين أن إذا رأت الهيئة  (4

 .جوهرية الهيئة هارات أخرى حالة أي (5
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 لمالكي مصلحة عن طريق إشعار كتابي في حال كان عزله فيه قبله من المعين الحفظ كذلك قد يقوم مدير الصندوق بعزل أمين

 يتوجب على مدير الصندوق تعيين أمين الحفظ البديلعليه ر الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا ، الوحدات، على أن يقوم فورا  بإشعا

 لإلشعار المذكور أعاله. الحفظ ( يوم من تسلم أمين30خالل )

وفي جميع األحوال يتوجب على مدير الصندوق وأمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل من أجل تسهيل نقل المسؤوليات 

 المرتبطة العقود األولى من تعيين أمين الحفظ البديل، باإلضافة إلى نقل جميع يوما   60وااللتزامات إلى أمين الحفظ البديل خالل 

 .بالصندوق

 

 .يوجدال مستشار االستثمار:  (14

 

 .يوجدال الموزع:  (15

 

 المحاسب القانوني: (16

 

 يونغ. آند هو شركة إيرنست (أ

، فاكس 00966112992290السعودية، هاتف:  العربية المملكة 11461الرياض  2732ب .عنوانه هو ص (ب

0096611299234. 

مجلس إدارة الصندوق للقيام بعملية المراجعة وإعداد التقارير والقوائم  معين من قبلالمحاسب القانوني المستقل للصندوق  (ج

المالية السنوية )المراجعة( واألولية )الغير مراجعة( حسب متطلبات الئحة صناديق االستثمار والشروط واألحكام ومذكرة 

 المعلومات.

 

 معلومات أخرى: (17

 

سيقوم مدير الصندوق بتقديم السياسات واإلجراءات التي ستتبع لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل أو  (أ

 فعلي عند طلبها وبدون مقابل.

 

 سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بشأن التخفيضات والعموالت الخاصة: (ب

الصندوق سيقوم بتطبيق سياسات وأحكام العموالت الخاصة كما هي ال توجد عموالت خاصة بالصندوق، علما  أن مدير 

 مذكورة في الئحة األشخاص المرخص لهم والئحة صناديق االستثمار.

 

ستطبق ضريبة القيمة المضافة وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من  (ج

حيث تعد مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول. وقد التزمت المملكة قبل المنشآت مع بعض االستثناءات، 

م، وتم فرض ضريبة القيمة 01/01/2018هـ الموافق 14/04/1439بتطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارا  من تاريخ 

ة أو يع النهائي للسلعتى مرحلة البالمضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة االمداد، ابتداءا  من االنتاج مرورا  بالتوزيع وح

ع المستهلك تكلفة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يشتريها. أما المنشآت فتدفع للحكومة ضريبة فالخدمة. يد

 يها.دقيمة المضافة التي يتم تحصيلها من عمليات شراء المستهلكين، وتسترد المنشآت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها لمور
 

 هنفس الصندوق في االستثمار على ينطبق بعضها متنوعة ضريبية مخاطر على الصندوق في االستثمار ينطويلذلك فإنه 

 الوحدات كيمال بدهاكيت التي الضرائب تؤدي وسوف ،معين بمستثمرتعلق  قد معينة ظروف على ينطبقاآلخر  والبعض

 .الوحدة سعر في وانخفاض الصندوق في اتهمباستثمار المرتبطة العوائد تخفيض إلى بالضرورة
 

 بأي تتعلق اتخدم أي مقابل بدفع الصندوق يلتزم، وأنشطته عن الناتجة والتكاليف المصروفات جميع الصندوق يدفعسيقوم 

 المبالغ جميع تشتمل وال. الفعلية بالتكلفة الصندوق إلى المقدمة والتشغيل والتنظيم اإلدارة بخدمات يتعلق فيما ثالث طرف

 الصندوق ويتحمل .االقتضاء عند ودفعها تقويم يوم كل في احتسابها يتم أن على المضافة، القيمة ضريبة على أعاله المذكورة

 علقيت فيما الصندوق مدير يتكبدها التي األخرى االلتزامات أو التكاليف أو الرسوم أو المصاريف جميع عن المسؤولية كذلك

 .الصندوق بإدارة
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 أو تعويضال أو حيازة أو اكتساب عن الناتجة الزكوية أو الضريبية المسؤولية حول مشورة أي بتقديم الصندوق مدير يقوم ال

 الزكوي أو الضريبي موقفهم حول شك في هم الذين المحتملين المستثمرين على ويجب. الصندوق في وحدات من التخلص

 نم تخلصهم أو حيازتهم أو اكتسابهم عن الناتجة المستحقة الزكاة أو الضرائب من التأكد أجل من المهنية المشورة طلب

 .لها خاضعين يكونوا قد التي تلك أو الصلة ذات األنظمة بموجب الصندوق في وحدات
 

 اجتماع مالكي الوحدات: (د

 يقوم مدير الصندوق بدعوة مالكي الوحدات لعقد اجتماع وذلك في الحاالت التالية: (1

  تسلم طلب كتابي من قبل أمين الحفظمن عمل أيام  10خالل 

  من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين عمل أيام  10خالل

 على األقل من قيمة وحدات الصندوق 25%

  للموافقة على التغيير األساسي المقترح 

  الوحدات على قرار معينرغبة مدير الصندوق بمناقشة أو طلب موافقة مالكي 
 

يقوم مدير الصندوق بدعوة مالكي الوحدات لالجتماع من خالل اإلعالن عنه في الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع  (2

على األقل  عمل أيام 10االلكتروني للسوق، باإلضافة إلى إرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل 

 ، وإرسال نسخة من اإلشعار إلى الهيئة.عمل يوم 21بمدة ال تزيد عن من اإلجتماع و
 

على األقل  %25يكون النصاب الالزم النعقاد اجتماع مالكي الوحدات هو حضور عدد مالكي وحدات يملكون مجتمعين  (3

بنفس  جتماع ثانيمن قيمة وحدات الصندوق، في حال عدم استيفاء النصاب المذكور يقوم مدير الصندوق بتوجيه الدعوة ال

، ويعد االجتماع الثاني صحيحا  أيا كانت عمل أيام 5أعاله قبل موعد االجتماع بمدة ال تقل عن وسائل اإلعالن المذكورة 

 نسبة الوحدات الممثلة في االجتماع.
 

 يحق لكل مالك وحدات خالل اجتماع مالكي الوحدات ممارسة جميع أو أي من الحقوق التالية: (4

 ه لتمثيله في االجتماعتعيين وكيل ل -1

 اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع -2

 اع بواسطة وسائل التقنية الحديثةالتصويت على قرارات االجتم -3
 

 إجراءات إنهاء وتصفية الصندوق: (ه

ة لتبرير استمرار تشغيل الصندوق، أو ال تخدم مصلحإذا رأى مدير الصندوق أن قيمة أصول الصندوق الذي يتولى إدارته ال تكفي 

مالكي الوحدات، أو إذا رأى أن تغيير القوانين أو األنظمة أو ظروف اقتصادية أو إقليمية أخرى يعتبر سببا  كافيا  إلنهاء الصندوق، 

يوما  من تاريخ إنهاء  21تقل عن لمدير الصندوق انهاء الصندوق بعد اشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا  بمدة ال  فإنه يجوز

 الصندوق.

أشهر من تاريخ إشعار الهيئة عن انخفاض  6كما أنه يجب على مدير الصندوق إنهائه وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات خالل 

 ماليين لاير سعودي.  10صافي قيمة أصول الصندوق عن 

لتصفية فورا ، كما يجب عليه اإلعالن في موقعه االلكتروني عند انتهاء الصندوق يجب على مدير الصندوق البدء في اجراءات ا

 والموقع االلكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق العام ومدة تصفيته.
 

 إجراءات الشكاوى: (و

 المطابقة واإللتزام مسؤولإذا كان لدي أي مستثمر أي شكوى تتعلق بالصندوق، يجب عليه توجيهها الى: 

 طريق األمير محمد بن عبدالعزيز )التحلية( 2908كابيتال  عوده

 المملكة العربية السعودية  11391الرياض  250744ص.ب: 

 compliance@audicapital.com+ بريد الكتروني: 966114627942فاكس: 

سة مدير الصندوق وإجراءاته المعتمدة في معالجة الشكاوي عند طلبها خطيا  ويمكن ألي مستثمر الحصول على نسخة من سيا

في حالة تعذر الوصول إلى تسوية للشكوى أو لم يتم الرد خالل وبدون أي مقابل وذلك بتقديم الطلب على العنوان المذكور أعاله. 

إدارة شكاوى المستثمرين، كما يحق للمشترك إيداع  -( يوم عمل، يحق للمشترك إيداع شكواه لدى هيئة السوق المالية 30ثالثين )

( يوم تقويميا  من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة، إال 90الشكوى لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية بعد مضي مدة )

 إذا اخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء المدة.
 

 صة:الجهة القضائية المخت (ز

mailto:compliance@audicapital.com
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موافقة ألحكام الئحة صناديق االستثمار يؤكد مدير الصندوق بأن شروطه وأحكامه ومذكرة المعلومات وأي مستندات أخرى 

الجوهرية المتعلقة افصاحات كاملة ودقيقة وصحيحة بجميع الحقائق رة عن مجلس هيئة السوق المالية تحتوي على الصاد

بالصندوق، وفي حالة وجود أي نزاع ال قدر هللا فتكون لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية هي الجهة القضائية المختصة 

 بالنظر في النزاع. 
 

 قائمة المستندات المتاحة لمالكي الوحدات: (ح

 شروط وأحكام الصندوق -1

 مذكرة المعلومات -2

 ملخص المعلومات -3

 المتعلقة بالصندوقجميع العقود  -4

 القوائم المالية لمدير الصندوق -5

 اإلجراءات والسياسات المتبعة من قبل الصندوق -6
 

إن أصول الصندوق مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكية مشاعة، وال يجوز أن يكون لمدير الصندوق أو مدير  (ط

ن )إن وجد( أو مقدم المشورة أو الموزع )إن وجدوا( الصندوق من الباطن )إن وجد( أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباط

أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول، إال إذا كان أي منهم مالكا  لوحدات الصندوق، وذلك 

حكام أفي حدود ملكيته، أو كان مسموحا  بهذه المطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وأفصح عنها في شروط و

 الصندوق أو مذكرة المعلومات.
 

ر يمكن للمستثمر اإلتصال بمدي ،حتى تاريخ إعداد هذه المذكرة ال توجد أي معلومة إضافية كما أن في حال ورود أي استفسار (ي

الصندوق للحصول على أي معلومات أخرى ذات العالقة بالصندوق كما أن مدير الصندوق سيقوم باإلفصاح لمجلس اإلدارة 

 ومالكي الوحدات عن أي معلومة ينبغي معرفتها.
 

ار فيما ال يتعلق في سياسات االستثم ال توجد هناك أي إعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار قد وافقت عليها الهيئة (ك

 .وممارساته
 

 حقوق بممارسة المتعلقة العامة السياسات على الصندوق إدارة مجلس يوافق وااللتزام، المطابقة مسؤول مع التشاور بعد  (ل

أصوله ويقرر مدير الصندوق طبقا لتقديره  من جزء تشكل التي المالية األوراق للصندوق بموجب الممنوحة التصويت

ممارسة أو عدم ممارسة أي حقوق تصويت بعد التشاور مع مسؤول المطابقة وااللتزام أو حسب ما تنص عليه سياسات 

ها من أعضاء مجلس إدارة الصندوق وسيتم تزويد مالكي الوحدات بهذه السياسات عند وإجراءات التصويت التي تم اعتماد

 طلبهم.
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 (1ملحق رقم )

 م(2021بعد صدور القوائم المالية للعام المحدث ) ملخص االفصاح المالي

 

 م.2021 ديسمبر 31 حتى يناير 01 تاريخ من الفترة تغطي أعاله طعةتالمق والرسوم المصاريف مبالغ ان

 
 أي ارقام تقديرية هي عبارة عن تقديرات فقط وتستند إلى افتراضات يعتقد أنها معقولة اعتباراً من التاريخ المذكور.

 م2021 ديسمبر 31حتى تاريخ  يناير 01المبلغ االجمالي لمصاريف الصندوق عن الفترة الزمنية الممتدة من تاريخ 
 قيمة صافي متوسط من %2.13المضافة، تشكل نسبة  القيمة ضريبةلشامل  دوالر أمريكي 144,055.42  والبالغة

 .م2021 للعام األصول

 

  أي مبلغ أو رسوم تستقطع كضريبة القيمة المضافة.ال يتضمن الجدول المتعلق بالميزانية 
  عملية والتي 16رسوم العمليات من قبل أمين الحفظ )المبالغ التقديرية تستند على اتفاقيات تعاقدية( بمقدار/

 يتحملها الصندوق.
 الصندوق أصول من الوساطة، رسوم فيها بما الصندوق، بأصول التعامل تكاليف تدفع :التعامل تكاليف  

 الميزانية الرسوم المستحقة  رقم
 )دوالر أمريكي(

 الرسوم الفعلية
 )دوالر أمريكي(

 أو من أصول الصندوق( داتومصاريف )سواًء كانت مستحقة على مالك الوحرسوم   1

: الشتراكاعند   االشتراك*/ رسوم االشتراك اإلضافي. رسوم أ 
1% 

 االشتراك  عند
 : ال ينطبقاإلضافي

158.18 

ً  %0.75 رسوم إدارة الصندوق  ب   50,739.39 سنويا

 يوجدال  يوجدال  / رسوم استرداد مبكراالستردادرسوم  ت 

ً  8,000 اللجنة الشرعية مكافات ث   8,000 سنويا

وال يقل عن  %0.1 رسوم أمين الحفظ ج 
16,000  ً  سنويا

16,001 

وال يقل عن  %0.1 الرسوم اإلدارية ح 
16,000  ً  سنويا

16,001 

 50,000بحد اقصى  األخرى المصاريف خ 
 ً  سنويا

130 

 قلين.تدارة المساإلأعضاء مجلس آت مكاف  2
 

 8,000 تتجاوز ال
 ً  سنويا

8,000 

ً  12,000 الحسابات مراجع رسوم  3  12,000 سنويا

ً  1,333 رسوم تداول  4  1,333.33 سنويا

ً  2,000 رقابيةرسوم ال  5  2,000 سنويا

ً  7,000 رسوم المؤشر االسترشادي  6  7,000.18 سنويا

 يوجد ال يوجد ال مصاريف التمويل  7

 كل على 16 التعامل مصاريف  8
 عملية

384 

 14,468.52  ضريبة القيمة المضافة  9
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 أي أو واألحكام الشروط هذه في المذكورة والمصاريف الرسوم جميع :المضافة القيمة ضريبة رسوم 

 يتم قد أو مفروضة المضافة القيمة ضريبة كانت إذا إال المضافة الضريبة تشمل ال ذات صلة مستندات

 بها. الصندوق يتم تزويد خدمة أي على فرضها
 

 

 

 

 

 

 


