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 واالحكام الشروط 

 صندوق كسب ألسواق النقد  

KASB Money Market Fund  

 (مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعيةعام أسواق نقد )صندوق 

 مدير الصندوق )شركة كسب املالية( 

مارة الارد  ويتحة  مدير الصرررندوق وأعضرررا روجعت شرررروأ وأم ام الصرررندوق مم لس  مارة الارد الصرررندوق وقةت املوافقة عر  ا   •

كذلك يقر ويملكد أعضرررررررررررا   .م اماأل الصرررررررررررندوق ماتةع ك ومنفرليم يام  املسرررررررررررملولية عم للة واكتةاا املعروما  الوارلد    الشرررررررررررروأ و 

 ويملكدوك األ مارة الارد الصررندوق ومدير الصررندوق بوررتة واكتةاا املعروما  الوارلد    الشررروأ و 
و
أك املعروما     م ام، ويقروك أيضررا

 .م ام غ ر مضررةاأل الوارلد    الشروأ و  والسيانا 

"وافقرت ييةرة السررررررررررررروق املراليرة عق  الرح ومردا  صرررررررررررررنردوق ايسرررررررررررررروةرار  ي قتحةر  ال يةرة أ  مسرررررررررررررملوليرة عم محتويرا  شرررررررررررررروأ وام رام   •

ية بشرريك جدوا ايسررروةار    الصررندوق الصررندوق، وي طع أ أ  قيكيد يتعرق بدلا ا او اكتةال ا، وي طع أ ييةة السرروق املالية أ  قوصرر 

مم عردمر ، وي طع م موافقا را عق  الرح ومردا  الصرررررررررررررنردوق قوصررررررررررررريا را برايسرررررررررررررروةرار فير ، وقملكرد أك لرار ايسرررررررررررررروةرار    الصرررررررررررررنردوق  عول 

 لرةسروةر او مم يةور " 

املعينة  الرلابة الشررررررعية لمنة متوافق مع املعاي ر الشررررررعية ا ما د مم لس    صرررررندوق   عق  أن  صرررررندوق كسرررررب ألسرررررواق النقدقم اعتةال   •

 ايسروةار لصندوق  

والذ  قديره شررررركة كسررررب املالية واملسرررررندا  األعرا يافة عااررررعة ل  حة صررررناليق  صررررندوق كسررررب ألسررررواق النقداك شررررروأ وأم ام  •

ملالية    املةركة العربية السرعولية، وقتضرةم معروما  يامرة وواةرتة وحرتيحة ومحد ة الصرالرد عم مارة ييةة السروق ا ايسرروةار

 وق وك محد ة ومعدلة  ة عم صندوق اإلسروةار،وغ ر مضرر

ياب عق  املسررروةريم ا تتةر ك لرا د شررروأ وأم ام الصررندوق واملسرررندا  األعرا لصررندوق اإلسررروةار لس  اقاات أ  لرار اسررروةار   •

 سروةار    الصندوق مم عدم  يتعرق باإل 

 يةكم ايال ع عق  الا  الصندوق اةم ققاريره  •

لقد لةت/لةنا بقرا د الشررررررررروأ واألم ام وامل مق الصاصررررررررة بالصررررررررندوق وف م ما جا  ل ا واملوافقة عر  ا وقم التصرررررررروا عق    ررررررررصة م  ا  •

 والتوليع عر  ا 

عذ بةشرررررررورد األ    ماا طعذر ف م شرررررررروأ وأم ام الصرررررررندوق، ننورررررررم بننورررررررم املسرررررررروةريم بقرا د شرررررررروأ وأم ام الصرررررررندوق وف ة ا  و •

 .مسرشار منهم 

 م8/2008/ 26ير املوافق 25/8/1429صدر  شروأ وأم ام الصندوق بتاريخ 

 م 10/2008/ 20ه املوافق 1429/ 20/10قةت موافقة ييةة السوق املالية عق  قيسية الصندوق بتاريخ 

 م2023 /03/ 01ه املوافق  08/1444/ 09آعر قحديث عق  الشروأ وايم ام بتاريخ 
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 :ملخص الصندوق 

 صندوق كسب ألسواق النقد سم صندوق االستثمارا 

 صندوق أسواق نقد عام مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية فئة/نوع الصندوق 

 شركة كسب املالية الصندوق اسم مدير 

 ي دف ال  قنةية أمواا املشترك ك  هدف الصندوق 

 منافض ا صاالر  مستوى املخاطر

 رياا سعول  )عشرد ايف(   000 10 ا يوالتد األل ى ل شتراك   الحد االدنى لالشتراك 

 رياا )الفا رياا( 2000 االشتراك االضافي

 رياا )الفا رياا( 2000 الحد االدنى لالسترداد

 جةيع ايام العة  أيام التعامل/التقييم

 جةيع ايام العة  أيام اإلعالن

،يتم ققويم أصررررررررررررروا الصرررررررررررررنرردوق   موعد دفع قيمة االسترداد
و
 بعررد املوعررد ال  رراتأ لتقررديم الرسررا     يوميررا

و
 وامرردا

و
وبةرردد ي قتارراو  يومررا

 ايشتراك وايسترلال

األولي ند الطرح سعععععر الوحد  ع

 القيمة االسمية()

 رياا 10

 الومدد النقدية لتعام   الصندوق ه  الرياا السعول  فقط عملة الصندوق 

االسععععععععععععتعثعمععععععار  الصععععععععععععنععععععدوق  مععععععد  

ريخ اسععععععععععععت قععاق الصععععععععععععنععدوق  وتععا

 )حيثما طبق(

 مفتوح املدد

 م 26/8/2008ير املوافق 25/8/1429صدر  شروأ وأم ام الصندوق بتاريخ  تاريخ بداية الصندوق 

واألحكام تاريخ إصعععدار الشعععروط  

 ت ديث لها )ان وجد( وآخر 

قاريخ وقم قحديث ا    م  26/8/2008يرررررررررررررررررررررر املوافق  25/8/1429صرررررررردر  شررررررررروأ وأم ام الصررررررررندوق بتاريخ 

  م16/10/2022ير املوافق 20/03/1444

االسعععععععععععععتععرداد   إن )املعبعع ععر  رسعععععععععععععوم 

 وجد(

 دي يوج

 و  ة أش ر والذ  طعرم عن  ساما معدا الفا دد عق  الرياا ب ك السنوك ل-سايسور  املؤشر االسترشادي

 شركة كسب املالية اسم مشغل الصندوق 

 شركة المزيرد لألسواق املالية  اسم أمين الحفظ

 الصراش م وشرياه محاسسوك ومراجعوك لانونيوك  اسم مراجع الحسابات

 قدفع بش   ش ر  ملدير الصندوق  %3 0 أطعاب اإللارد: رسوم إدار  الصندوق 
و
  الصندوق اجةال  ليةة أصوا مم  سنويا

 دي يوجايشتراك: رسوم  رسوم االشتراك واالسترداد

 رسوم ايسترلال: ي يوجد

  اجةال  ليةة أصوا الصندوق % مم 04 0قحرسب التفظ  سس   التفظ:مصاريف  رسوم أمين الحفظ

 سيتم اإلفصاح عم قرك املصاريف    ملصص اإلفصاح املال     ن اية السنة مصاريف التعامل 
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 قائمة املصطلحات:
 

    أرباح الدرنامج، ويديره مدير  صندوق استثماري 
و
برنامج اسررروةار  مشررترك ي دف ال  اقامة الفرصررة لرةشررترك ك في  باملشرراركة جةاعيا

 مقاب  رسوم محدلد الصندوق 

صرندوق اسرروةار تو رأسرةاا متغ ر قزلال ومداق  ب رح ومدا  جديدد أو قنقص باسرترلال املشرترك ك لسعض أو ي   صندوق استثماري مفتوح

 لصا   ليةا ا    أولا  ايسترلال املوةتة  
و
ومدات م، ويحق لرةشترك ك استرلال ليم ومدات م    يذا الصندوق وفقا

 ل  حة صناليق ايسروةار    شروأ وأم ا
و
 م الصندوق وفقا

 وطع م صندوق كسب ألسواق النقد الصندوق 

 مملسسا  السوق املالية  شركة كسب املالية ويو شصص مرعص ل  بةةارسة أعةاا اإللارد بةوجب ي حة  مدير الصندوق 

 مصة وامدد مم الومدا  األساسية املرال اصداريا مم لس  مدير الصندوق  الوحد 

 الشصص الذ  يةرك ومدا     الصندوق ويشار ل م ماتةع ك بر "املشترك ك  املشترك

يرتزم مم ع ل  مدير الصرررررررندوق ب لارد  العقد ب ك مدير الصرررررررندوق واملشرررررررترك ك والذ  يحتو  عق  شرررررررروأ وأم ام،  الشروط واألحكام

 اسروةارا  املشترك ك ومفظ ا والعة  بيمانة ملصلتة املشترك ك 

مارة  عّ ك مدير الصرررررندوق أعضرررررا ه بةوجب ي حة صرررررناليق ايسرررررروةار الصرررررالرد عم ييةة السررررروق املالية ملرالسة  مجلس إدار  الصندوق 

 أعةاا مدير الصندوق 

 وي عضررررو مارة الارد لدا مدير الصررررندوق أو قابع ل  أو أم ك مفظ  عضررررو مم  العضو املستقل
و
أعضررررا  مارة اإللارد لية مو فا

الصرررررررررررررنردوق كةرا أنر  لية لردير  ع لرة جويريرة أو ع لرة طعرالرديرة مع مردير الصرررررررررررررنردوق أو قرابع لر  أو أم ك مفظ تلك  

 الصندوق 

 وطع م املةركة العربية السعولية اململ ة

سررررررررررروق املالية وه  ييةة م ومية قتول  اإلشرررررررررررراف عق  قنظيم وق وير السررررررررررروق املالية و صررررررررررردار الروا    وطع م ييةة ال الهيئة

 والقواعد والتعريةا  ال  مة لت سيق أم ام نظام السوق املالية باملةركة العربية السعولية

العععقعععيعععمععععععة  رسععععععععععععععوم ضععععععععععععععريعععبععععععة 

 املضافة

فر  عق  جةيع السرررررررررررع   والصدما  التم يتم شرررررررررررا يا وبيع ا وققدية ا مم لس  امل شرررررررررر    ه  اررررررررررريسة غ ر مساشرررررررررررد ق 

 لرعة   أو أالراف تو ع لة مسب ال  حة التنفيذية لضريسة القيةة املضافة    املةركة العربية السعولية

وك  ا دا رب  معروم متفق نوع مم انواع الولاتع ايسرررررر مية ققوم عق  قوسررررررط السنك لشرررررررا  سرررررررعة بنا  عق  الرب الزب املراب ات قصير  االجل

عري  بي  ةا  بينةا طعتدر الت رفة ال رية لرشررررررررا ،  ةم و  م بيع ا ل  بانج  بوةم  سررررررراو  الت رفة ال رية لرشررررررررا  شررررررررا  

 من  أ  مسررم )عصررم( يحصرر  عري  
و
 الي  ي  املصرراريف التم يدفع ا السنك لتيا د السرررعة، م روما

و
السرررعة مضررافا

 نكالسنك مم  ا دا رب  الس

 نوع مم أنواع الولاتع اإلس مية ققوم عق  قوكي  السنك بعة  قةوي  اس مأ عقود الوكالة

نوع مم أنواع الولاتع اإلسررررر مية ققوم عق  ك يقدم املاا الرف، وي وك العة  وايسرررررروةار واإللارد ل  مم الرف آعر،  عقود املضاربة

وي وك الرب  بي  ةا مسررررررررب ال سررررررررسة التم يتفقاك عر  ا وققع  سررررررررسة ا صاالرد    الصسررررررررارد عق  ال رف ك بحيث يااالر 

 مم ليوك وع ف ( ققع عق  املسروةر مااالر ااافية ) وا مقدم املاا باسارد رأس املاا فقط 

قيطأ بصرررررررررريغة عقول    والتمطع م الولاتع التم قم اجا ت ا مم لس  ال يةة الشرررررررررررعية لرسنوك/ اململسررررررررررسررررررررررا  تا  الصرررررررررررة   الودائع

 .) يوم 365   مدد ي قتااو  ) استحقال امم الولاتع و ي وك  وغ رياياملرابحا  واملضاربة والويالة 

نوع جديد ياا  شرررررررررررعا مم لس  ال يةة الشرررررررررررعية لرسنوك/    وأ التسررررررررررم    والقر  واملشرررررررررراركة  واإلسررررررررررتصررررررررررناعاإلجارد  سالميةغيرها من الودائع اإل 

 .اململسسا  تا  الصرة
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 صندوق االستثمار:   (1) 

  :ونوعه فئته  ذكر  مع ، االستثماراسم صندوق   )أ(

 عام مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعيةأسواق نقد   يو صندوق  ألسواق النقدصندوق كسب 

 صندوق االستثمار.  وأحكامتاريخ إصدار شروط   )ب( 

ه  20/03/1444قراريخ وقم قحرديث را    م  26/8/2008يرررررررررررررررررررررررررر املوافق  25/8/1429صررررررررررررردر  شرررررررررررررروأ وأم رام الصرررررررررررررنردوق بتراريخ  

 م16/10/2022املوافق  

افقة الهيئة على طرح وحدات   )ج(   صندوق االستثمارتاريخ مو

  
و
 عرامرا

و
قةرت موافقرة ييةرة السررررررررررررروق املراليرة    املةركرة العربيرة السرررررررررررررعوليرة عق  قريسرررررررررررررية يرذا الصرررررررررررررنردوق والرح ومرداقر  الرمرا

 م 2/11/2008ير املوافق 4/11/1429بتاريخ  

 وتاريخ است قاق الصندوق.  االستثمار، مد  صندوق   )د( 

اسروةار  عام مم النوع "املفتوح" أ  أن  ب م اك املشترك ايشتراك أسواق نقد  يو صندوق    النقد  ألسواقكسب  اك صندوق  

 وايسترلال ع ا فترد عةر الصندوق، وعةر الصندوق يو مفتوح املدد   

 النظام املطبق: ( 2) 

امل سقرة     عاارررررررررررررعراك لنظرام السررررررررررررروق املاليرة ولوا حر  التنفيرذية واألنظةرة والروا   األعرا تا  الع لة  الصرررررررررررررنردوق   ومديرالصرررررررررررررنردوق   اك  

 املةركة العربية السعولية  

 ياسات االستثمار وممارساته:س  ( 3) 

  األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار: )أ(

 لريرة  توةارا رررررراسمع ا تافظة عق  رأس املاا بالدعوا     ي دف الصندوق ال  قنةية أمواا املشترك ك عق  املدا القص ر    

 ألوا  اسواق النقد مو  املرابحا  لص رد األج  وعقول املضاربة والويالة والولاتع وغ ريا  ايسروةار   مم ع ا  ا صاالر  

 عام ررررواق النقرررررررررررررررو ايسروةار    ومدا  صناليق السيولة واملرابحة واس والص وكاإلس مية  مم الولاتع   
و
 د امل رومة الرما

 رعية التابعة رررررررررررررررعية ا تدلد مم لس  ال يةة الشررررررررررررع الضوابط الشالتم قتوافق م املالية، وواملرعصة مم لس  ييةة السوق   

 املالية لشركة كسب   

  الصندوق:نوع او أنواع االوراق املالية التي يستثمر فيها   )ب( 

   : ايسروةارسيتم 

o    مع ايالراف وغ ريا مم الولاتع ايس مية والولاتع    والويالةاملضاربة وعقول  ألوا  اسواق النقد مو  املرابحا  لص رد األج

النظ رد    لوا مارة التعاوك الصريج  التم ينظة ا/يرعصر ا السنك املركز  السرعول  او غ ريا مم السرر ا  ا صتصرة تا  

 ال سيعة املةا رة    سر ا  لضا ية اعرا بعة   لوا مارة التعاوك الصريج , الدوير ايمري أ او غ ريا  

o   التصررررر يف   وياي  سرررررروةر الصرررررندوق    الصررررر وك املصرررررنفة كصررررر وك اسرررررروةارية مسرررررب ما قحدله وامدد مم و الصررررر وك

  BBB- .فيرش  ، Baa3- ،موليز BBB- : سرررررررررررررتاندرل آند بور ملصررررررررررررردر الصررررررررررررر وك الدولية واملصرررررررررررررنفة بحد أل ى يالتال   اي تةا أ

يتم ايعذ بع ك  مارة التعاوك الصريج  ميثلدوا ويسرو ى مم تلك الص وك املصدرد مم ج ا  م ومية أو شس  م ومية 

مم املةكم أك  سررروةر   . ك منفصرررت ك ايعتسار قصرر يف املصرردر بدا مم قصرر يف ايصرردار عندما يتم قصرر يف ير  ةا يومدق

%مم اجةال  ليةة الص وك    الصندوق    اصدارا  ص وك لية لدي ا قص يف ا تةا أ مم لس     20الصندوق بحد ألص ى 

، وفقا لضررررررروابط السرررررررياسرررررررة الداعرية املتسعة لرةااالر والتم يتم اعتياريا عق  أسررررررراس التقييم اي تةا أشرررررررريا  التصررررررر يف 

ر ققييم المدارد اي تةانية لرةصرررردر، معدا الرب   الداعق  ملدير الصررررندوق والتم قيعذ    ايعتسار عق  سررررلي  املواا ي التصرررر 
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ايسررررررروةار        .، ال امش ال سرررررررم، الربحية املسررررررتةرد لرةصرررررردر، مدد الصررررررك، والفترد الزمنية متى قاريخ ايسررررررتحقاق(العا د)

 عام واملرعصرة مم لس  ييةة السروق املالية   
و
عق  اك ق وك  ومدا  صرناليق السريولة واملرابحة واسرواق النقد امل رومة الرما

و يقوم مدير الصرررررندوق بعة  م رررررم  رصرررررندوق،  لالشررررررعية التابعة  لمنةمتوافقة مع الضررررروابط الشررررررعية ا تدلد مم لس  ال

  و عق  العا د ومرونة ايشررتراك وايسررترلال وامم الصررندوق ايفضرر   سررليا   و سررو   لعوا د الصررناليق واعتيار الصررناليق بنا

تنويع لتقري  ا صاالر كةا سرريتم مقارنة األلا  بالفا دد عق  الرياا السررعول  لو  ة أشرر ر  سرريرسع    الصررندوق اسررتراقياية ال

% مم اجةال  ليةة الصررندوق متى 10ملصررلتة الصررندوق بةا ي يزيد عم  بايلترا ب ك السنوك  كةا سرريقوم مدير الصررندوق 

 ما لعت التاجة ال  تلك 

 : االستثماراتسياسة تركيز  )ج(

o    ايالراف  معمم الولاتع ايس مية   وغ رياوالولاتع    والويالةاملضاربة   وعقولألوا  اسواق النقد مو  املرابحا  لص رد األج

النظ رد    لوا مارة التعاوك الصريج  التم ينظة ا/يرعصر ا السنك املركز  السرعول  او غ ريا مم السرر ا  ا صتصرة تا  

 الدوير ايمري أ او غ ريا  الصريج ،ة اعرا بعة   لوا مارة التعاوك  ال سيعة املةا رة    سر ا  لضا ي

o   وياي  سرررررررروةر الصرررررررندوق    الصررررررر وك املصرررررررنفة كصررررررر وك اسرررررررروةارية مسرررررررب ما قحدله وامدد مم  الث مم و الصررررررر وك 

- .فيرش  ،  Baa3- ،موليز BBB- : سرررتاندرل آند بور ملصررردر الصررر وك الدولية واملصرررنفة بحد أل ى يالتال   اي تةا أالتصررر يف 

BBB   يتم  ميث لدوا مارة التعاوك الصريج  أو شرررررررررررس  م ومية ج ا  م ومية املصررررررررررردرد ممويسررررررررررررو ى مم تلك الصررررررررررر وك

مم املةكم  .ك يومدق ك منفصررررت   ير  ةاعندما يتم قصررر يف   ايصررردارمم قصررر يف   بدا  املصررردرقصررر يف  ايعتساربع ك    ايعذ

مم اجةال  ليةة الصررررر وك    الصرررررندوق    اصررررردارا  صررررر وك لية لدي ا قصررررر يف %  20أك  سرررررروةر الصرررررندوق بحد ألصررررر ى 

، وفقا لضررررررروابط السرررررررياسرررررررة الداعرية املتسعة لرةااالر والتم يتم اعتياريا عق   اي تةا أا تةا أ مم لس  شرررررررريا  التصررررررر يف  

  اي تةررانيررة ققييم المرردارد التصرررررررررررررر    يعق  سرررررررررررررليرر  املورراا    ايعتسررارأسرررررررررررررراس التقييم الررداعق  ملرردير الصرررررررررررررنرردوق والتم قرريعررذ     

، ال امش ال سررررررررررررم، الربحية املسرررررررررررتةرد لرةصررررررررررردر، مدد الصرررررررررررك، والفترد الزمنية متى قاريخ  (العا د)لرةصررررررررررردر، معدا اا رب   

  .ايستحقاق

o عام واملرعصرة مم لس  ييةة السروق املالية   ا 
و
يسرروةار    ومدا  صرناليق السريولة واملرابحة واسرواق النقد امل رومة الرما

مدير   ويقوم  كسرررررررب املالية  لشرررررررركةق  اك ق وك متوافقة مع الضررررررروابط الشررررررررعية ا تدلد مم لس  ال يةة الشررررررررعية التابعة ع

الصررررررررندوق بعة  م ررررررررم سررررررررو   لعوا د الصررررررررناليق واعتيار الصررررررررناليق بنا ا عق  العا د ومرونة ايشررررررررتراك وايسررررررررترلال وامم 

قياية التنويع لتقري  ا صاالر كةا سررررريتم مقارنة األلا  بالفا دد عق      الصرررررندوق اسرررررترا وسررررريرسع  الصرررررندوق ايفضررررر   سرررررليا

%  10ملصررررلتة الصررررندوق بةا ي يزيد عم  بايلترا الرياا السررررعول  لو  ة أشرررر ر ب ك السنوك  كةا سرررريقوم مدير الصررررندوق 

 مم اجةال  ليةة الصندوق متى ما لعت التاجة ال  تلك 

 : واالعلى االدنى ب ده استثماري  مجال  كل في االستثمار  نسبة  يوضح جدول  )د( 

 :ك سسة مم اجةال  ليةة اصوا الصندوق  ويةكم قلصيص اسروةارا  الصندوق يالتال 

 التد األعق  التد األل ى ايسروةارنوع  

املرابحا  لصرر رد األج  وعقول املضرراربة والويالة والولاتع وغ ريا مم 

 الولاتع ايس مية
0% 100% 

 %45 %0 الص وك

 %50 %0 ومدا  صناليق السيولة واملرابحة واسواق النقد 
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 أسواق األوراق املالية التي ي تمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته:  )ه( 

 عام  وايسرررررررروةار  والصررررررر وكمرابحا  لصررررررر رد األج  
و
   ومدا  صرررررررناليق السررررررريولة واملرابحة واسرررررررواق النقد امل رومة الرما

 واملرعصة مم لس  ييةة السوق املالية 

 :االستثمار صندوق  وحدات  في االستثمار  ينوي  الصندوق  مدير  كان  إذا عما  االفصاح )و( 

الصندوق  مدير  وي تفظ  الخاص.  لتقديره  وفقا  وذلك  مستثمر  بصفته  الصندوق  في  الصندوق  مدير  يستثمر  قد 

 ،
ً
مناسبا يراه  ما  مشاركته حسب  كل  او  من  جزء  استرداد  في  في   ب قه  استثماراته  عن  الصندوق  مدير  يفصح  وسوف 

سنوي   الربع  )البيان  الصندوق  تقارير  في  األ -الصندوق  املالية  السنوية-وليةالقوائم  القوائم  -والتقارير  ذلك  في  بما 

 املالية السنوية(.  

 أنواع املعامالت واألساليب واألدوات التي يستخدمها مدير الصندوق بغرض اتخاذ قراراته االستثمارية لصندوق  )ز(

 االستثمار:   

لنظ رد لتقري  ا صاالر ومسرررررررررب  سرررررررررروف يتم قو يع اصرررررررررروا الصررررررررررندوق عق  املرابحا  لصرررررررررر رد ايج  مع التو يع ب ك ايالراف ا

العوا رد املترامرة  ايضرررررررررررررا سررررررررررررروف يتم ققييم الصررررررررررررر وك ا تتةر  ايسرررررررررررررروةرار ل را وفقرا لرعوا رد والتصررررررررررررر يف اي تةرا أ وا صراالر  

 ا تتةرة  سيتم ققييم الا  وقاريخ الصناليق ايسروةار املرال ايسروةار ل ا مسب ايلا  التاريخ   

    أنواع األوراق املالية التي ال يم ن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق:   )ح(

    الفقرد ) ( مم املالد )سررررررررررررياسررررررررررررا  ايسررررررررررررروةار 
و
لم يقوم الصررررررررررررندوق بايسررررررررررررروةار    أوراق مالية غ ر التم قم تكريا سررررررررررررابقا

   الشروأ وايم امومةارساق ( مم يذه  

 أي قيد آخر على نوع )أنواع( األوراق املالية أو األصول األخرى التي يم ن للصندوق االستثمار فيها:   )ط(

سررررررروةر الصررررررندوق    أ  أوراق مالية ي قتوافق مع الضرررررروابط الشرررررررعية املعتةدد مم اللمنة الشرررررررعية لرصررررررندوق ويرتزم  لم  

 ( مم ي حة صناليق ايسروةار  41الصندوق بقيول ايسروةار الوارلد    املالد ) 

 يديرها مدير الصندوق أو الحد الذي يم ن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق استثمار   )ي(

 مديرو صناديق آخرون:   

عر، آأصول     ومدا  صندوق اسروةار   مم صا   ليةة  (٪  25 )ي يتااو  اسروةار أصوا وأمواا الصندوق العام ما  سلت  

% مم صررررا   ليةة 20عق  اك ي قزيد عم    عم تا  مملسررررسررررة السرررروق املالية  أو    ومدا  صررررناليق اسررررروةار ماترفة صررررالرد 

 التم قم قةرك ومداق  اصوا الصندوق  

صععععالحيات صععععندوق االسععععتثمار في الحصععععول على تمويل، وسععععياسععععة مدير الصععععندوق بشعععع ن ممارسععععة صععععالحيات الحصععععول  )ك(

 على تمويل، ورهن أصول الصندوق:   

  الصرررررررررررررندوق  مم مق مدير الصندوق أك يلمي لرتةوي     التاي  التم يقريا مارة الارد الصندوق وبحيث أي يتااو  قةوي  

سرررنة مي لية وي   %( مم صرررا   ليةة أصرررول  وتلك مسرررب الضررروابط الشررررعية، عق  أك ي قتعدا مدد التةوي 10ما  سرررلت  )

 ياو  ملدير الصندوق ريم أصوا الصندوق   

 الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير:  )ل(

   تةاش ى مع ي حة صناليق ايسروةاربةا ي % مم امم صا   أصوا الصندوق 25التد األعق  لرتعام  مع أ  الرف نظ ر يو 
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 الصندوق في إدار  مخاطر الصندوق: سياسة مدير  )م(

سرت وك لرارا  ايسرروةار التم يتاذيا مدير الصرندوق م  رمةة مع مةارسرا  ايسرروةار الميدد والتكيةة التم قحقق   •

الصرررررررررندوق واملسررررررررررندا  األعرا تا  الع لة،   وأم اماأليداف ايسرررررررررروةارية ا تدلد لرصرررررررررندوق واملذيورد    شرررررررررروأ  

 ويشة  تلك بذا مدير الصندوق ي  ما    وسع  لرتيكد مم:  

o    قوفر السيولة ال افية لدا الصندوق لروفا  بي  الرب استرلال متولع 

o   جغرافية أو صرررررررناعية أو  أو من قةعدم قرك ز اسرررررررروةار الصرررررررندوق    أ  ورلة أو أوراق معينة، أو    أ  برد

 ل اع مع ك   

o   عدم قحة  الصندوق أ  مااالرد اسروةارية غ ر ارورية قتعرق بييداف  ايسروةارية 

 سي وك يناك مارة الارد لرصندوق وست وك السيعة الصدما  التم يقدم ا ا مرة يالتال :  •

o  ف  ا   عق  جةيعاملوافقة 
و
 العقول والقرارا  والتقارير المويرية التم ي وك الصندوق الرفا

o  اإلشررررررررراف، ومتى  
و
، املصرررررررراللة عق  أ  قضررررررررارب مصررررررررالم يفوررررررررم عن  مدير الصررررررررندوق وفقا

و
ياك تلك مناسررررررررسا

 ل  حة صناليق ايسروةار  

o   عق  األلررر  مع مسرررررررررررررملوا امل رررابقرررة وايلتزام )لمنرررة امل رررابقرررة 
و
مررردير    وايلتزام( لرررداايجتةررراع مرق ك سرررررررررررررنويرررا

تيكد مم التزام مدير الصررررررررررررندوق الصررررررررررررندوق ومسررررررررررررملوا التسريإل عم غسرررررررررررر  األمواا وقةوي  اإلرياب لدي ، لر

 باةيع الروا   واألنظةة املتسعة   

o     الرار أ  قوصية يرفع ا املصفأ    مالة طعيين 

o واملسررررررررندا  األعرا تا  الع لة ب  حة صرررررررناليق     التيكد مم اكتةاا والتزام شرررررررروأ وأم ام الصرررررررندوق و

 ايسروةار  

o لشررررررررررررروأ وأم ام  التيكد مم ليام مدير الصررررررررررررندوق بةسررررررررررررملولياق  بةا ي 
و
حقق مصررررررررررررلتة مال أ الومدا  وفقا

 واملسرندا  تا  الع لة وأم ام ي حة صناليق ايسروةار     الصندوق و

o  صندوق ايسروةار ومال أ الومدا  في    وملصلتةالعة  بيمانة 

 املزود  للمؤشر واألسس واملنهجية املتبعة لحساب املؤشر:  والجهةاملؤشر االسترشادي،  )ن(

 معدا الفا دد عق  الرياا ب ك السنوك لو  ة أش ر والذ  طعرم عن  ساما -ايسور س

 التعامل مع أسواق املشتقات املالية:  )س(  

 ي يوجد 

افق عليها من هيئة السوق  أ )ع(   أي قيود أو حدود على االستثمار:   املالية بش ني اعفاءات مو

 ي يوجد 

 .الصندوق  في  لالستثمار  الرئيسية املخاطر  ( 4) 

  ،منخفضةالنقد ينطوي على مخاطر  اسواقفي يجب على املستثمر ان يعلم بان االستثمار   )أ(

 ان االداء السابق لصندوق االستثمار او االداء السابق للمؤشر ال يعد مؤشرا على اداء الصندوق مستقبال او يماثل   )ب(

 االداء السابق.  
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 ان الصندوق ال يضمن ملالكي الوحدات ان اداءه املطلق )او اداءه مقارنة باملؤشر( سوف يت رر مستقبال او يماثل   )ج(

 االداء السابق.   

 ستثمار في الصندوق ال يعد ايداعا لدى اي بنك م لي يسوق او يبيع االوراق املالية او تابع لصندوق االستثمار. اال  )د(

 يقر مالك الوحدات ويت مل املسؤولية عن اي خسار  مالية قد تترتب على االستثمار في الصندوق اال اذا كانت   )ه(

 لصندوق. ناتجة عن اهمال متعمد او تقصير متعمد من مدير ا  

  قائمة للمخاطر الرئيسية املحتملة املرتبطة باالستثمار في صندوق االستثمار، واملخاطر املعرض لها صندوق   )و( 

 وعائداته:االستثمار وأي ظروف من املحتمل أن تؤثر في صافي قيمة أصول الصندوق   

  مخاطر السوق:   •

 ياب أك  عرم املشترك أك ايسروةار    املرابحة بش   عام  عتدر مم ايسروةارا  تا  ا صاالر املنافضة، وكةا يو 

 ومعوالتغ را     السررررررررررررروق،    يرقسط برررالتقرسرررا مررراليرررة    اسرررررررررررررروةرررارا  املرابحرررة    األجررر  القصررررررررررررر ر    قحقيق عوا ررردفررر ك  معروم   

مم قرررك ا صرراالر سررررررررررررريتم   ولرتقريرر   مم غ ريررا مم بررا   األلوا  ايسرررررررررررررروةرراريررة،  تلررك فرر ك مارراالر ايسرررررررررررررروةررار    املرابحررة ألرر  

 التو يع املناسب ألصوا الصندوق    سرع السوق ا صترفة  

 االلتزام: مخاطر عدم  •

 أو م رقررا مةررا يملل  ال  الترري  ر عق  عررا رد  
و
   مررالررة عرردم رغسررة أو فمز ال رف انعر )مشرررررررررررررتر  السررررررررررررررعررة( عم السرررررررررررررردال جز يررا

  الصندوق التي  ر عق  عا د  وبالتال املرابحة  عقد 

 اطر التغير في أسعار الصرف: مخ •

السررررررررررررررع بعةررة غ ر عةررة الصرررررررررررررنردوق فر ك اسرررررررررررررروةرارا  املشرررررررررررررترك ك لرد قتري ر برالزيرالد أو النقص   وبيعاتا يرانرت لفعرا  شررررررررررررررا   

 نرياة لرتغ ر    أسعار الصرف  

 الفائد : مخاطر التغير في أسعار  •

 املرابحة   أسعار الفا دد بال سسة لررياا يمل ر عق  عوا د أ  طغ ر  

 السلع: مخاطر التغير في أسعار  •

 اإليااب أ  طغ ر    أسعار السرع ينعكة قي  ره مساشرد عق  عوا د املرابحة سوا و بالسرب أو  

 مخاطر السيولة:  •

%( مم امم الصرندوق أو  10الرسا  ايسرترلال    أ  يوم طعام  )ياو  ملدير الصرندوق قيجي  الرسا  ايسرترلال اتا برإل اجةال  

التم يتم ف  ا   أكثر، كةا ياو  ملدير الصررررررررندوق قيجي  قنفيذ الرسا  ايسررررررررترلال    ماا قم طعريق التعام     السرررررررروق الر يسررررررررة 

مدير الصررررندوق بشرررر     أصرررروا الصررررندوق التم يرا   بال سررررسة ال التعام  باألصرررروا التم يةرك ا الصررررندوق، اما بشرررر   يام  أو  

  
و
   ال  صا   ليةة أصوا الصندوق  معقوا أن ا م ةة  سسة

 وفرأ يرتا التالت ك أع ه ف ك عق  مدير الصندوق اعتيار الرسا  ايسترلال التم سرنفذ مسب أولويا ا، ب سسة وقناسب    

 مخاطر اقتصادية وسياسية:  •

       لد يتي ر سوق السرع بظروف التصالية عامة أو  روف سياسية    املن قة، ويصعب عق  مدير الصندوق الت سمل ل ا أو               

 .م  ا التارص              

 مخاطر الضريبة والزكا  •

أو التحوي  أو بيع ومدا  بةوجب    ايسررررررررترلال   أو التةرك أو  ايشررررررررتراكعق   مترقسةلد يتحة  مال و الومدا  آ ار اررررررررريلية  

   ان ك السررررررررارية    السرداك التم يحةروك القو  
و
 ماتارا

و
ج سرررررررريا ا أو رعصررررررررة اإللامة ف  ا أو طعتدر مح  الامة عالية ل م أو موالنا

الصررررررررررررندوق أو عق  أ   يالد    رأس املاا  الومدا  مسررررررررررررملولية لفع الضررررررررررررريسة اك وجد  عق  اسررررررررررررروةارات م     ويتحة  مال و 

لية مصررية عق  مال أ الومدا   سريتم ق سيق ارريسة القيةة املضرافة مسرب ال  حة  أك لفع الزياد مسرملو   اع  ا  كةالناشرةة   

 والدع الصالرد عم ييةة الزياد     التنفيذية لضريسة القيةة 
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 .املخاطر تقييم ليةآ ( 5) 

 .لية لاعرية لتقويم ا صاالر املتعرقة بيصوا الصندوق آ بوجولالصندوق مدير يقر   

 .الصندوق  في  لالستثمار  املستهدفة الفئة ( 6) 

يةكم لألفرال واململسرررررررررررررسرررررررررررررا  والم ا  الت ومية وغ ريا مم الق اعا  ايسرررررررررررررتفالد مم ايسرررررررررررررروةار    الصرررررررررررررندوق عق  أك يتوافق تلك مع  

 أيداف ا ايسروةارية ومدا قحةر ا لرةااالر املرقس ة بايسروةار   

 قيود حدود اإلستثمار: ( 7) 

قفرارررررررررر ا ي حة صررررررررررناليق بالقيول والتدول التم  ايسررررررررررروةار الارق  لصررررررررررندوق مرتزم مم ع ا   صررررررررررندوق كسررررررررررب ألسررررررررررواق النقدمدير  اك  

      وشروأ وأم ام الصندوق  ايسروةار

 العملة: ( 8) 

 عول ، رررررندوق ه  الرياا السعول  فقط  و تا قم سدال ليةة الومدا  بعةرة ع ف الرياا السررررررررالومدد النقدية لتعام   الص  

 فسوف يتم قحوي  عةرة السدال ال  الرياا السعول  بسعر الصرف السا د لدا السنك املسترم    تلك الولت  ويصس  الشرا    

 عند قحوي  املسالإل ال  الرياا السعول    
و
 نافذا

 :مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب ( 9) 

 تفاصيل جميع املدفوعات من اصول الصندوق وطريقة احتسابها:  )أ(  

يالتال : يتحة  الصرررررررررندوق جةيع الرسررررررررروم واملصررررررررراريف املذيورد الناه ويتحةر ا قسعا لذلك املشرررررررررتريوك "مال أ الومدا " وه   •

 ايشتراك: ي يوجد  مرسو 

 رسوم ايسترلال: ي يوجد •

    مم صا   ليةة اصوا الصندوق  %3 0أطعاب اإللارد: •
و
 ش ر  ملدير الصندوق   قدفع بش   سنويا

 سنو  قحسب بش   يومأ وقدفع بش   ربع  اجةال  ليةة اصوا الصندوق مم  %04 0رسوم التفظ:                                

  رياا 000 15أطعاب ا تاسب القانو أ  •
و
  قحسب بش   يومأ وقدفع سنويا

 ل   عضرررررررررررو  000 10رياا للمرسرررررررررررة وبحد ألصررررررررررر ى   500 2  املسرررررررررررتقر ك:م اف   أعضرررررررررررا  مارة اإللارد  •
و
  رياا سرررررررررررنويا

 مستق   

 وقدفع بش   ربع    5,000  الشرعية:أطعاب ال يةة   •
و
 سنو  سنويا

  5,000  شر:مصاريف    •
و
 رياا سنويا

  7,500 رلابية:مصاريف   •
و
 رياا سنويا

عق  سررررلي  املواا ي التصررررر سررررتحة  أ  مصرررراريف او رسرررروم قفر  عق  الصررررندوق  الصررررندوق:عق    اعرا قفر مصرررراريف   •

ومم املتولع اي قتااو  املصرررررراريف ايعرا ما   رسرررررروم ايسررررررروةار    صررررررناليق اعرا مشررررررال ة مرعصررررررة مم ييةة السرررررروق املالية

 % مم اجةال  ليةة اصوا الصندوق بش   سنو   5 0 سلت  
 

رسرررروم الضررررريسة القيةة املضررررافة: سرررريتم ق سيق ا مسررررب ال  حة التنفيذية لضررررريسة القيةة املضررررافة، كةا اك جةيع الرسرررروم    

ع  لضريسة القيةة املضافة وسوف يقوم مدير الصندوق ررررررررررررررررررررر ندوق عااررررررررررررررررررررررررررر الص  وايم امروأ  ررررررررررررررررررررررررررررررررر بةوجب الش واملصاريفوايطعاب 

  والدع سة الضريسة املستحقة وسدال الضريسة ال  ييةة الزياد  بعةرية امرساب  س
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 : لية حساب األتعاب واملصاريفآجدول يوضح جميع االتعاب واملصاريف و  )ب( 

 الريقة امرسال ا   نوع الرسوم واملصاريف

 ليةة اصوا صا   ب بش   يومأ مم قحس% مم صا   ليةة أصوا الصندوق سنويا، 3 0 رسوم اإللارد

 ال سلية املةوية(    x صا   األصوا   ) ش ر  الصندوق وقدفع بش   

قحسب بش   يومأ مم اجةال  ليةة أصوا الصندوق  % مم اجةال  ليةة أصوا الصندوق، 04 0 رسوم التفظ

 ال سسة املةوية(    xاألصوا وقدفع بش   ربع سنوية )اجةال  

 رياا   15000 أطعاب ا تاسب القانو أ 
و
 قحسب بش   يومأ وقدفع سنويا

  بش   ربع قحسب بش   يومأ وقدفع رياا  5000 م افيد اللمنة الشرعية 

قحسب بش   يومأ وقدفع  رياا ل   عضو مستق   000 10رياا للمرسة وبحد الص ى  2500 م افيد أعضا  مارة اإللارد

  
و
 سنويا

 رياا  7500 الرسوم الرلابية
و
 قحسب بش   يومأ وقدفع سنويا

رسوم  شر معروما  مولع  

 قداوا 

 قحسب بش   يومأ وقدفع سنويا رياا  5000

 ملصص اإلفصاح املال     ن اية السنة سيتم اإلفصاح عم قرك املصاريف     مصاريف التعام :

 

 جدوا افتراض م يوةم  سسة ق اليف الصندوق ال  القيةة اإلجةالية ألصوا الصندوق عق  مستوا الصندوق ومالك   )ج( 

 متكررد:تكررد والغ ر  الت اليف امل ةالومدد ع ا عةر الصندوق، عق  أك  شة   سس   

 الرسوم واملصاريف التي تدفع كنسبة مئوية من صافي أصول الصندوق أو مبلغ ثابت من أصول الصندوق:  

 التوضيح  نوع الرسوم واملصاريف 

 مم  0.3% سسة  رسوم االدار  
و
لفع الرسوم املستحقة وقدفع بش     ويتم الصندوق اجةال  ليةة أصوا سنويا

 الصندوق  ش ر  ملدير 

 بش   يومأ وقدفع بش   ربع سنو   قحسب الصندوق اجةال  ليةة أصوا مم  %04 0التفظ عق   رسوم الحفظ 

 ي يوجد رسوم االسترداد املب ر

   15 اتعاب املحاسب القانوني 
و
 وقو يع بش   قناسرم عق  أيام السنة ويتم عصة ا يوميا

و
 الف رياا سنويا وقدفع سنويا

لرصندوق ع ا السنة )مسب السعر السا د     ومساشرد   ماا وجول مصاريف قةوي  فعرية  مصاريف التةوي 

أصول ، وبعد  %( مم صا   ليةة 00 10السوق(، وبشرأ أك ي يتااو  قةوي  الصندوق  سسة )

 أعذ موافقة اللمنة الشرعية عق  التةوي  

    يوميا ايف رياا سنويا مع املصاريف األعرا وقو يع بش   قناسرم عق  أيام السنة ويتم عصة ا  5 ماةوع م افيد اللمنة الشرعية

رسوم  شر معروما  عق  مولع  

 ا قداو 

 وقدفع ي   000 5
و
 عصة ا يوميا   ويتمش ر وقو يع بش   قناسرم عق  أيام السنة  12رياا سنويا
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 وقدفع ي   500 7 الرسوم الرلابية
و
 عصة ا يوميا   ويتمش ر وقو يع بش   قناسرم عق  أيام السنة  12رياا سنويا

ماةوع م افيد أعضا  مارة 

 اإللارد

 رياا سنويا ل   عضو مستق    10,000رياا عم ي  جرسة وبحد الص ى  2500

يتم قحةي  الصندوق رسوم التحوي  ما ب ك التسابا  السنكية أو ايسروةارية لرصندوق بحد  مصاريف أعرا 

% سنويا مم صا   ليةة أصوا الصندوق ااافة لرضرا ب أو الرسوم اك وجد     50 0ألص ى 

 الفعرية  واملصاريفاي الرسوم  جةيع األمواا لم يتم عصم

 

 مدا ، والريقة قفاصي  مقاب  الصفقا  املفرواة عق  ايشتراك وايسترلال ونق  املركية التم يدفع ا مال و الو  )د(  

 :امرساب تلك املقاب    

 التواي   نوع الرسوم واملصاريف

 ي يوجد رسوم ايشتراك 

 ي يوجد رسوم ايسترلال املسكر  

 

     نيجب ان ت توي املعلومات املتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة وشرح سياسة مدير الصندوق بش )ه( 

 .الخاصة  والعموالت  التخفيضات   

 ال يوجد   

     لومات املتعلقة بالزكا  و/ أو الضريبةعيجب ان ت توي امل )و( 

     أو  ،ميا دأو  ،ابررررررررراكرسيلية أو الزيوية الناقاة عم ر ررررررررررملولية الضررررررررررروا املسررررررررورد م رررررررري يقوم مدير الصندوق بتقديم أ  مش    

أو التارص مم ومدا     الصندوق  وياب عق  املسروةريم ا تتةر ك الذيم يم    شك موا مولف م الضريرم   ،التعويض  

م الضرا ب أو الزياد املستحقة الناقاة عم اكرسال م أو ميا ت م أو قارص م  الرب املشورد امل نية مم أج  التيكد م  ةالزيويأو    

 مم ومدا     الصندوق بةوجب األنظةة تا  الصرة أو قرك التم لد ي ونوا عااع ك ل ا    

 أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق:  )ز( 
   

 املب ر:  االستردادرسوم  •

 دال يوج   

 على الصندوق: سيتم فرض رسوم استرداد مب ر  •

 ي يوجد 

 ظروف فرض هذه الرسوم وأي ظروف يم ن فيها اإلعفاء عنها:  •

 ي يوجد 

    : االستردادأساس حساب قيمة هذه الرسوم، بما في ذلك حصر الوحدات موضوع   •

 ي يوجد 

 

 مثال افتراض ي يوضح جميع الرسوم واملصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت من أصول الصندوق أو من قبل  )ح(

 مالك الوحدات على أساس عمله الصندوق:    
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رياا سرررررعول  لم قتغ ر الواا   100,000المدوا التال  يوةرررررم مواا افتراضررررر م وقواررررري   يسرررررروةار عةي     الصرررررندوق بةسرإل  

رياا سرررررررعول  ولم قتغ ر الواا السرررررررنة، وعق  افترا    10,000,000السرررررررنة، وبافترا  أك امم الصرررررررندوق    قرك الفترد يو  

 التال :ار المدوا % عا د سنو  عق  ايسروة10أك يحقق الصندوق عا د  

 مم مسرإل ايسروةار  ليةة الرسوم مم    سسة الرسوم مم اجةال  ليةة ايصوا  نوع الرسوم 

 0 % 0 رسوم ايشتراك  

 300 % 0.3 رسوم اإللارد

 40 % 04 0 رسوم التفظ  

 100 %(0.1رياا سنويا لرصندوق ) 10,000  ماةوع م افيد أعضا  مارة اإللارد  

 150 %(15 0رياا سنويا لرصندوق ) 15,000 أطعاب ا تاسب القانو أ 

 50 %(0.05رياا سنويا لرصندوق ) 5,000 م افيد اللمنة الشرعية 

 0 % 0 مصاريف اعدال مملشر استرشال  

 الرسوم الرلابية
 رياا سنويا لرصندوق  7500

(0 075)% 
75 

 10 %01 0اية : ا سسة افتر  رسوم الت   ر الشرع  

رسوم  شر معروما  الصندوق عق  مولع 

 00 50  % 0500 0 قداوا 

 رياا سنويا لرصندوق  5000

(0 05 )% 
50 

 مصاريف أعرا ) سسة افترااية(  

  
0 05 % 0 1 

   825 % 825 0   اجةال  الرسوم السنوية

 102,000 % + رأس املاا10 100,000%+ رأس املاا 2العا د ايفتراض م 

 8 101,175 اجةال  الرسوم السنوية –راس املاا  + %2 صا   ايسروةار ايفتراض م  

 الصندوق سوف يحقق يذا العا د أو أ  عا د أعر العا د املذيور أع ه يو عا د افتراض م كةواا قواي   فقط، وي  ع م اال لا أك 

 :والتسعير التقييم ( 10) 

 

 : تفاصيل تقويم كل أصل يمل ه الصندوق  )أ(

 
و
 عق  التال : يتم قحديد ليةة اصوا الصندوق بنا ا

o  يتم مساب ايرباح الصاصة بعقول املرابحة قراكةيا بش   يومأ 

o     السوق مسب سعر اإلغ ق    يوم التعام  مضاف ال  ا األرباح املستحقة )اك وجد ( يتم ققويم األوراق املالية املدرجة 

o  ااافة ايرباح التراكةية لرتو يعا  )اك وجد (  ويتمالص وك مسب نوع الصك وموعد ايستحقاق يتم ققييم 

o  ليوم التقويم اسرنالا ال  اعر سعر ومدد معرم عند اغ ق السوق السعول ايسروةاريةيتم ققويم الصناليق   

o  يتم مسرررررررراب سررررررررعر الومدد بقسررررررررةة صررررررررا   ليةة اصرررررررروا الصررررررررندوق بعد عصررررررررم الرسرررررررروم واملصرررررررراريف الوابتة ومم  م عصررررررررم

 .املتغ رد املستحقة عق  اجةال  عدل الومدا  القا ةة    تلك اليوم  والرسوماملصاريف 
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 عدد نقاط التقويم وت رارها:  ب()

 ن اية ي  يوم عة  مم ايمد ال  الصةية    يوميا،

 االجراءات التي يتم اتخاذها في حالة الخط  في التقويم أو الخط  في التسعير:  )ج(

o  ماا ققويم أص  مم أصوا الصندوق بش   عاالئ أو مساب سعر ومدد بش   عاالئ يقوم مدير الصندوق بتو يق تلك    

o صررندوق املتضرررريم )بةا    تلك مال أ الومدا  السررابق ك( عم جةيع أع ا  التقويم يقوم مدير الصررندوق بتعويض مال أ ال

 أو الرسع ر لوك قيع ر 

o   أو 5 0يقوم مدير الصررررررررندوق ب ب   ال يةة فور ولوع أ  ع ي    التقويم أو الرسررررررررع ر بةا يمل ر عق  سررررررررعر الومدد ما  سررررررررلت %

ولع اإللكترو أ لرشرررركة و   املولع اإللكترو أ لرسررروق املالية )قداوا(، أكثر مم سرررعر الومدد، كةا يتم اإلفصررراح عم تلك    امل

 لرةالد )
و
( مم ي حة صرررررناليق  76 باإلارررررافة ال  أن  ياب اإلشرررررارد ال  تلك    ققارير الصرررررندوق التم  عديا مدير الصرررررندوق وفقا

  ايسروةار

o لرة 
و
وطشررررررتة   ايسررررررروةارصررررررناليق    ( مم ي حة77  الد )يقوم مدير الصندوق بتقديم التقارير امل روبة لر يةة وتلك وفقا

 يذه التقارير عق  ملصص باةيع أع ا  التقويم والرسع ر 
 

 : واالسترداد االشتراكطريقة احتساب سعر الوحد  ألغراض تنفيذ طلبات   )د(

عق  سرررررررررررررعر الومردد    يوم التعرامر  ت  الع لرة وفق ال ريقرة املرذيورد    يتم امرسرررررررررررررراب اسرررررررررررررعرار ايشرررررررررررررتراك وايسرررررررررررررترلال بنرا ا

وجول أع رراا    النظررام )  مورر   ألنرراه، كةررا ياو  ملرردير الصرررررررررررررنرردوق قرريع ر عةريررة التقويم    مرراا وجول أ   روف اسرررررررررررررت نررا يررة 

لد قمل ر عق  عةرية )املسرررررررتادم    عةرية مسررررررراب ققويم ايصررررررروا أو عدم وجول قداوي  يافية طسرررررررة  بتغي ر سرررررررعر السررررررر م   

 التقويم أو قحديد ليةة اصوا الصندوق وسيتم الرجوع ال  مارة الارد الصندوق للتصوا عق  املوافقة  

 

 طريقة احتساب سعر الوحد : 

يتم امرسررررراب سرررررعر الومدد بقسرررررةة صرررررا   ليةة أصررررروا الصرررررندوق بعد عصرررررم املصررررراريف والرسررررروم الوابتة ومم  م عصرررررم 

 املصاريف والرسوم املتغ رد املستحقة عق  اجةال  الومدا  القا ةة    تلك اليوم  

 

  مكان ووقت نشر سعر الوحد  وت رارها:  )ه(

صرررررررررندوق و ع ك سرررررررررعر الومدد لس    ر يوم التعام  التال  ليوم سررررررررريقوم مدير الصرررررررررندوق بتحديث صرررررررررا   ليةة اصررررررررروا ال

الصرررررررررررررنرررررردوق    ملرررررردير  املولع اإللكترو أ  السرررررررررررررعوليررررررة    www.kasbcapital.saالتقويم عدر  املرررررراليررررررة  لرسررررررررررررروق  الرسررررررررررررريم  واملولع 

 www.tadawul.com.sa 

 

 التعامالت :  ( 11) 

 تفاصيل الطرح االولي مثل البدء واملد  والسعر االولي )أ(

يوم مم قاريخ م2008/ 15/12متى قاريخ ايبتدا   املدد:   ه19/10/1429املوافق 2008م/20/10قاريخ السد :  تاريخ البدء واملد :   •

 السد   

رياا سرررررعول ( ولد يتم اسرررررروةار جةيع األمواا ا تصررررررة ع ا   10سررررري وك سرررررعر الومدد عند التيسرررررية يو )الطرح األولى:   •

أشرررر ر( لدا السنوك ا ترية أو صررررناليق أسررررواق النقد املقيةة بالرياا    3فترد ال رح األول  اما    ولاتع لصرررر رد األج  )أل  مم 

 ومرعصرررررررررررررررة مم لسرر  ال يةررة عق  أك ق وك متوافقررة مع  السرررررررررررررعول   
و
 عررامررا

و
واملنافضرررررررررررررررة وا صرراالرد وامل رومررة ومرردات ررا الرمررا

رياا   الف()  1,000األول  يو فترد ال رحالضرررروابط الشرررررعية وتا  مااالر منافضررررة وسرررري وك التد األل ى ل شررررتراك ع ا  

 سعول ، وسيسدأ عة  الصندوق فور ن اية ال رح األول   

 

 

http://www.kasbcapital.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 التاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد:   ب()

يةكم ايشررتراك    الصررندوق يوميا مم ايمد ال  الصةية مم ي  اسررسوع  ويقس  ايشررتراك    الصررندوق   ايام قبول االشععتراك:  •

 بتوليت املةركة لس  أو    اليوم بعد ققديم الرب ايشرتراك ولفع يام  ليةة ايشرتراك لس  او عند السراعة الوانية عشرر  
و
  را

 يوم التعام  التال   إلغ قوسي وك ايشتراك بسعر الومدد  التعام ،الذ   سسق يوم 

يةكم ايسررررررررررررترلال مم الصررررررررررررندوق يوميا مم ايمد ال  الصةية مم ي  اسررررررررررررسوع  ويقس  ايسررررررررررررترلال مم   ايام قبول االسعععععععععععترداد:  •

 بتوليت املةركة    اليوم الذ   سرررررررررررسق يوم  عند السررررررررررراعةاو  الصرررررررررررندوق بعد ققديم الرب ايسرررررررررررترلال لس   
و
الوانية عشرررررررررررر   را

 التعام  الذ  يتم في  قنفيذ ال رب, وسي وك ايسترلال بسعر الومدد مسب ققييم يوم التعام  التال   

 إجراءات االشتراك واالسترداد:   )ج(

العميل بتعبئة نموذج اشعتراك اضعافة الى توقيع الشعروط واالحكام جراءات االشعتراك: عند االشعتراك في الصعندوق يقوم ا •

 وتقديمها الى مدير الصندوق.

: عند طلب املشترك استرداد كل أو بعض قيمة وحداته ، يقوم املشترك بتعبئة نموذج طلب االسترداد االسترداداجراءات   •

 وتقديمها الى مدير الصندوق.

 تل ها مالك الوحدات أو يبعها أو يستردها:  أقل عدد للوحدات أو قيمتها يجب أن يم •

o رياا   10000: الحد األدنى لالشتراك 

o رياا   2000:  الحد األدنى لالشتراك اإلضافي 

o رياا   2000:  الحد األدنى لالسترداد 

 مم لس  العةي  مكان تقديم الطلبات:   •
و
 يتم ققديم ال رب يدويا

سررررررررررريتم قحوي  عوا د/ مسرإل ايسرررررررررررترلال ملال أ  أقصعععععععععع ي فتر  زمنية بين االسععععععععععترداد ودفع عوائد االسععععععععععترداد ملالكي الوحدات:   •

   الومدا  لس  الفاا العة     اليوم الرابع التال  ليوم التقويم تو الع لة  

 التعامل في وحدات الصندوق:  على قيودبيان يوضح أي  )د(

( مم يذه 11  ( مم املالد )ب يتم قنفيذ جةيع ايشررررترايا  املسررررترةة واملقسولة مسررررب املواعيد املوةررررتة    الفقرد )  

السررررررررررراعة  يوم التعام  التال   و   ماا قم اسرررررررررررت م ال رب بعد    إلغ قالشرررررررررررروأ وايم ام بنا ا عق  سرررررررررررعر الومدد  

  مرساب السعر عق  سعر اليوم التال  مسب انلية املتسعة الوانية عشر   را، سيتم ا
 

 او يعلق, واالجراءات املتبعة في تلك الحاالت: يؤجل معها التعامل في الوحدات    التي الحاالت  )ه( 

قرسية ا  الرب اسررررررررررررترلال مم صررررررررررررندوق ايسررررررررررررروةار     قيجي ياو  ملدير الصررررررررررررندوق   عمليات االسعععععععععععترداد:   ت جيل (1)

 التاي  ايقية:

o ليةة  %( او اكثر مم صرررررررررررررا    10برإل اجةال   سرررررررررررررسة جةيع الرسا  ايسرررررررررررررترلال ملال أ الومدا     ا  يوم طعام  )  اتا

 اصوا الصندوق 

o   كةا سررررريتم التعام  مع الرسا  ايسرررررترلال اململجرة   مةكم،سررررريتم قنفيذ الرسا  ايسرررررترلال    الرب يوم طعام  يمق

وسيتم قحوي  مسرإل ايسترلال ال  مساب املشترك    الرب فرصة   الورول،بحسب قاريخ و ولت  بال سسة والتناسب

 مةكنة 

 يحق ملدير الصندوق رفض ا  الرب اشتراك    الصندوق    ماا عدم ق سيق املشترك   رفض االشتراك:  (2)

 ولوا   ال يةة  ويتم ارجاع ليةة ايشتراك ال  مساب العةي  ع ا    ة ايام عة  مم قاريخ ققديم   ألنظة   

 ليةة ايشتراك   

 ي يوجد سقف اعق  لحمم الصندوق   ت ديد السقف االعلى لحجم الصندوق:  (3)
 

   ستؤجل:   ي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد الت  ي االجراءات الت )و(

مم ي حة صررررررررناليق ايسررررررررروةار الصررررررررالرد مم ييةة السرررررررروق   66املالد ايم ام املنظةة لتيجي  عةريا  ايسررررررررترلال قاضررررررررع ال  

 املالية  
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 : خرينآحكام املنظمة لنقل مل ية الوحدات الى مستثمرين  األ وصف  )ز(

ايم ررام املنظةررة ه  ايم ررام التررابعررة لنظررام ييةررة السررررررررررررروق املرراليررة السرررررررررررررعوليررة ولوا ح ررا التنفيررذيررة واينظةررة والروا   ايعرا  

 تا  الع لة امل سقة    املةركة العربية السعولية  
 

 أدنى حد يم ن ملدير الصندوق جمعه، ومدى ت ثير عدم الوصول إليه:  )ح(

ي يوجد مد أل ى ينو  مدير الصررررررررررندوق جةع  وقاضررررررررررع يذه املالد بي  ماا مم األمواا ال  ي حة الصررررررررررناليق ايسررررررررررروةارية 

 وطعريةا  ال يةة    يذه الصصوص   

 عدم الوصول الى ذلك الحد االدنى في الصندوق:   ت ثير ومدى   جمعه،الحد االدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق  )ط(

ي يوجد مد ال ى ينو  مدير الصرررررررررندوق جةع  وقاضرررررررررع يذه املالد با  ماا مم ايمواا ال  ي حة الصرررررررررناليق ايسرررررررررروةارية  

 وطعريةا  ال يةة    يذا الصصوص  

 سياسة التوزيع: ( 12) 

 :  واالرباح الدخل توزيع سياسة )أ(

  لس  مم  مةروك الصندوق  اك وبةا  الصندوق     ايرباح اسروةار سيعال ب   املشترك ك، عق  ارباح ا  قو يع تمي لم 

  الصندوق     ومدا  مم يةرك  ما ب سسة ي  الصندوق  وعسارد رب     يرشاريوك  فان م املشترك ك  

 : والتوزيع لالست قاق التقريبي  التاريخ ( )ب

   ين سق ي 

 :التوزيعات دفع كيفية )ج(

 يوجد ي 

 تقديم التقارير الى مالكي الوحدات: ( 13) 

 بما في ذلك الفترات املالية االولية والسنوية:  املالية،املعلومة املتعلقة بالتقارير  )أ(

التقارير السرررررررررررررنوية )بةا    تلك القوا م املالية السرررررررررررررنوية املراجعة( والتقارير السرررررررررررررنوية املوجزد   ب عدالسررررررررررررريقوم مدير الصرررررررررررررندوق  •

مم ي حة صرررررررررررررناليق ايسرررررررررررررروةار  وياب عق  مدير   (4( وامللتق )3)وفقا ملت رسا  امللتق رلم  والسياك ربع سرررررررررررررنو  والتقارير ايولية  

 الصندوق قزويد مال أ الومدا  ل ا عند ال رب لوك ا  مقاب  

وتلك    ايماكم وبالوسرررا   ا تدلد   التقرير دفتر   ن اية مم قاريخ  ر( أشررر  3موعد ألصررراه )   للمة ور سررروف قتاح التقارير السرررنوية   •

 مم الشروأ وايم ام  (13)الفقرد )ب( مم املالد    

يومرا مم ن رايرة فترد التقرير وتلرك    ايم راك وبرالوسرررررررررررررا ر  ا تردلد    الفقرد )ب( مم  (30)وقتراح للمة ور ع ا  األوليرة  القوا مطعرد   •

 ( مم الشروأ وايم ام 13)املالد  

سررررريقوم مدير الصرررررندوق ب شرررررر السياك ربع السرررررنو  وفقا ل شرررررتراالا  الوارلد    ي حة الصرررررناليق ايسرررررروةار ع ا مدد ي قتااو   •

 ع م ( أيام عة  مم ن اية الربع امل10)

 ققارير لرةشترك ك قتضةم املعروما  ايقية: ب قامةسيقوم مدير الصندوق  •

o  صا   ليةة اصوا ومدا  الصندوق  

o  يةرك ا املشترك وصا   ليةا ا  التم عدل ومدا  الصندوق 

o   ( يوما مم ي  صفقة 15نفذيا املشترك ع ا ) التم سم  بالصفقا 

o  الومدا  )بةا    تلك ا  شررررررصص قةرك الومدا  ع ا السررررررنة املعد     يرسرررررر  مدير الصررررررندوق بياك سررررررنو  ال  مال أ

( يوما مم ن اية السررررررررنة 30شررررررررين ا السياك( يلصص صررررررررفقا     ومدا  الصررررررررندوق العام عق  مدار السررررررررنة املالية ع ا )

يطعررراب  مقرررابررر  الصررردمرررا  واملصررررررررررررررراريف وا  وجرررد ( واجةرررال ويارررب اك يحتو  يرررذا السيررراك ايربررراح املو عرررة )اك    املررراليرررة،
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ال  قفاصررررري  لمةيع ماالفا  ليول  باإلارررررافة  ،وا صصرررررومة مم مالك الومدا  والوارلد    شرررررروأ وام ام الصرررررندوق 

  ايسروةار املنصوص عر  ا    ي حة صناليق ايسروةار    شروأ وام ام الصندوق 

 

 يعدها مدير الصندوق:   التي اماكن ووسائل اتاحة تقارير الصندوق   )ب(  

 يتم ارساا التقارير عق  العنواك الدريد  و/او الدريد ايلكترو أ و/او الفاكة كةا يو مس ك    نةوت  فت  التساب اي س   

 وياب اع ار مدير الصندوق با  اع ا  ع ا  النصية والرسا    ندوق با  طغي ر    العنواك رررررررررررررررقم اشعار مدير الص  اتا   

 ة ررررررررردوق ن ا يرررررررررد عم مدير الصنر س  التقارير الصالرردار قرك التقارير وبعد تلك قصررررررررا مم اصرررررررررروما ققويةيرررررررررر( ي60ت ك )ررررررررررررررررررررس   

 ا داو ررررررررع قررررررررررومول  www.kasbcapital.sa  : ترو أيلكاق دو نرررررررررصالتقارير عق  مولع مدير ال يذهقوف ر يتم كةا سةة  رررررررررروماس   

   https://www.saudiexchange.sa/     

افقون  لى مالك الوحدات تزويد مدير الصندوق باملعلومات الصحي ة لعناوين املراسلة وت ديثها باستمرار، وفي حال تزويدهم بهذه العناوين الصحيع •  ة فإنهم يو

زل عن حقوقهم أو متطلباتهم ضد مدير الصندوق والناشئة بشكل مباشر  بموجب هذا البند على حماية مدير الصندوق من أي متطلبات مستقبلية وإعفائه والتنا

ن صحة املعلومات أو تصحيح أو غير مباشر عن تزويده بالبيانات واإلشعارات او أية معلومات أخرى تتعلق باالستثمار، أو التي قد تنش  عن عدم املقدر  على الت كد م

 أي أخطاء فيها. 

 
 

 وحدات بالقوائم املالية السنوية: مالكي الوسائل تزويد  )ج(  

 نوية ررررررررنوية )بةا    تلك القوا م املالية السرررررررررندوق والعة   ا تتةر ك بالتقارير السرررررريتم اال ع مال أ ومدا  الصررررررس   

 مم ن اية فترد التقرير    املولع ايلكترو أ الصاص بةدير  أش ر(  ث )قتااو  املراجعة( ماانا وتلك ب شريا ع ا مدد ي    

 عم الريق الدريد    أو  /https://www.saudiexchange.sa  لتداوا:املولع ايلكترو أ و  www.kasbcapital.sa  الصندوق    

 ماا الرب ا    
 

 2009ديسمبر  31املالية للصندوق في  مالية مراجعة في نهاية السنة قوائمأول   يقر مدير الصندوق بتوفير  )د(

 عند طلبها من قبل مالكي وحدات   )ه(
ً
 يقر مدير الصندوق بتوفير القوائم املالية السنوية املراجعة للصندوق مجانا

 الصندوق.   

 سجل مالكي الوحدات:  ( 14) 

 سجل م دث ملالكي الوحدات وحفظه في اململ ة.  بإعدادالصندوق   مشغليلتزم   )أ(  

 ي فقط نيظهر فيه جميع املعلومات املرتبطة بمالك الوحدات املع الوحداتاتاحة ملخص لسجل مالكي  يتمععععععس )ب(  

 بدون مقابل عند الطلب عن طريق مشغل الصندوق )شركة كسب املالية( من خالل وسائل التواصل املوضحة في    

 الشروط واالحكام.   

 اجتماع مالكي الوحدات: ( 15) 

 يدعي فيها الى عقد اجتماع ملالكي الوحدات:  التي الظروف  )أ(  

o  لرد من  اةسملال أ الومدا  بع لعقد اجتةا الدعودياو  ملدير الصندوق 

o ( ايام مم طسرم الرب كتابأ مم ام ك التفظ 10يدعو مدير الصندوق يجتةاع مال أ الومدا  ع ا ) 

o ( ايررام مم طسررررررررررررررم الرررب كتررابأ مم مررالررك او  10يرردعو مرردير الصرررررررررررررنرردوق يجتةرراع مررال أ الومرردا  ع ا )مم مررال أ    أكثر

 % عق  ايل  مم ليةة ومدا  الصندوق 25الومدا  الذيم يةر وك ماتةع ك او منفرليم 

o   ياب عق  مدير الصندوق الدعود يجتةاع مال أ الومدا  عند الرب ال يةة 

o  عة  أيام (10)سيقوم مدير الصندوق بالدعود يجتةاع مال أ الومدا  ع ا مدد ي قتااو  عم عشرد 

 اجراءات الدعو  الى عقد اجتماع ملالكي الوحدات:  )ب(  

o    عم تلك    مولع ايلكترو أ ملدير الصندوق واملولع ايلكترو أ لتداوا    باإلع ك ق وك الدعود يجتةاع مال أ الومدا

اشرررررررعار كتابأ ال  جةيع مال أ الومدا  وام ك التفظ لس  عشررررررررد ايام عق  ايل  مم ايجتةاع وبةدد ي قزيد   وب رسررررررراا

http://www.kasbcapital.sa/
https://www.saudiexchange.sa/
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وياب  املقترمة،يع ك وايشرعار قاريخ ايجتةاع وم ان  وولت  والقرارا   ( يوما لس  ايجتةاع  وياب اك يحدل ا21عم )

وياب  املقترمة،عق  مدير الصررندوق ماا ارسرراا اشررعارا ال  مال أ الومدا  بعقد ا  اجتةاع وم ان  وولت  والقرارا   

 ارساا   صة ال  ال يةة عق  مدير الصندوق ماا ارساا اشعارا ال  مال أ الومدا  بعقد ا  اجتةاع ملال أ الومدا  

o   عق  ايل   25مضررررررررررررره عدل مم مال أ الومدا  يةر وك ماتةع ك   اتاي ي وك اجتةاع مال أ الومدا  حررررررررررررتيحا اي %

 اعق    الصندوق  سسةمم ليةة ومدا  الصندوق العام ما لم قحدل شروأ وام ام 

o عم تلك  باإلع ك دوق الدعود يجتةاع  اك فياب عق  مدير الصرن السرابقة،لم  سرتوف النصراب املوةرم    الفقرد    اتا

اشرررررررررررعار كتابأ ال  جةيع مال أ الومدا  وام ك التفظ لس    وب رسررررررررررراا   مولع  ايلكترو أ واملولع ايلكترو أ لرسررررررررررروق  

يررانررت  سرررررررررررررسررة الومرردا  املةورررة       أيررا( ايررام  ويعررد ايجتةرراع الوررا أ حرررررررررررررتيحررا  5موعررد ايجتةرراع الوررا أ بةرردد ي ققرر  عم )

 ع ايجتةا

 طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات:  )ج(  

 الريقة قصويت مال أ الومدا : •

o   ياو  ل   مالك ومدا  طعي ك وكي  ل  لتةوير     اجتةاع مال أ الومدا 

o   يةترك رررا ولرررت ياو  ل ررر  مرررالرررك ومررردا  ايلي  بصرررررررررررررو  وامرررد    اجتةررراع مرررال أ الومررردا  عم يررر  ومررردد

 ايجتةاع 

o    ياو  عقد اجتةاعا  مال أ الومدا  وايشرررررررررررررتراك    مداويت ا والتصرررررررررررررويت عق  لرارت ا بواسررررررررررررر ة وسرررررررررررررا

 قضع ا ال يةة التم التقنية التديوة وفقا لرضوابط 

o  يحق ملالك الومدا  وام ك التفظ اك  سترم اشعار كتابأ لس  عشرد ايام عق  ايل  مم ايجتةاع وبةدد ي

 ( يوما لس  ايجتةاع 21قزيد عم )

 مقوق التصويت    اجتةاعا  مال أ الومدا : •

o  كةرا يحق ملرالرك الومردا  مةرارسررررررررررررررة جةيع التقوق املرقس رة برالومردا  بةرا    تلرك التصررررررررررررروا عق  موافقرة

 مال أ الومدا     الصندوق عق  ا  طغ را  قت رب موافقا م وفقا ل  حة صناليق ايسروةار 

o   رقس ة بالومدا  التم يةر ون ا بالصندوق س مدير الصندوق وقابعي  مقوق التصويت املأن  ي يةار 

 حقوق مالكي الوحدات: ( 16) 

 الومدا : مال أ بحقوق  لا ةة )أ(  

•   

يةترك ا وصرررررررا   ليةا ا  التم وعدل الومدا     الصرررررررندوق،التصررررررروا عق  ققرير  شرررررررتة  عق  صرررررررا   ليةة اصررررررروا ومدا    •

 يوم مم ي  صفقة  15وسم  باةيع الصفقا  يقدم ع ا 

مررال أ الومرردا  عق  أك قظ ر يررذا امللصص جةيع املعرومررا  املرقس ررة بةقرردم ال رررب التصررررررررررررروا عق  ملصص ل رررررررررررررمرر    •

 ب فقط ماانا عند ال ر

 ايشعار بي  طغ ر    مارة الارد الصندوق  •

( مم ي حة صررررررررررناليق ايسررررررررررروةار، 76مسررررررررررب ما ورل    املالد )التصرررررررررروا عق  التقارير والسيانا  الصاصررررررررررة بالصررررررررررندوق   •

 ( مم شروأ وأم ام الصندوق 13والفقرد )

 ألم ام التصوا عق  موافقا م عق  أ  طغي ر أساس م    مسرندا  الصندوق واملتضةنة لرشروأ وا •

 التصوا عق  القوا م املالية املراجعة لرصندوق بدوك مقاب  عند الرب ا  •

ايشررررررررررعار با  طغي ر    شررررررررررروأ وام ام الصررررررررررندوق وارسرررررررررراا ملصص ل ذا التغي ر لس  سررررررررررريان  وفقا لنوع التغي ر واملدد   •

 ا تدلد    ي حة صناليق ايسروةار 

 طغ ر    مارة الارد الصندوق    با واشعاريم موافقا م عق  ا  طغي ر اساس م التصوا  •

قظ ر الرسرررررررروم وايطعاب الفعرية ومعروما  الا    الصررررررررندوق سررررررررنوياالتصرررررررروا عق    ررررررررصة محد ة مم شررررررررروأ وام ام  •

  مقاب  لوك   الصندوق عند الرب ا

( يومرا ققويةيرا با ف 21  اين را  بةردد ي ققر  عم )صرررررررررررررنردوق ايسرررررررررررررروةرار لسر   بر ن را ايشرررررررررررررعرار برغسرة مردير الصرررررررررررررنردوق   •

 نصت عر  ا الشروأ وايم ام عر  ا  التم ايمداث 

 لفع عوا د ايسترلال    ايولا  ا تدلد لذلك  •
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 استرلال ومدات م لس  سرياك ا  طغي ر اساس م او غ ر اساس م لوك فر  ا  رسوم استرلال  •

 عند الرب ا مم مدير الصندوق  الش اوا التصوا عق  ايجرا ا  الصاصة بةعالمة  •
 

 :يديره الذ  العام لرصندوق  أصوا  بي  املرقس ة التصويت بحقوق  يتعرق فيةا الصندوق  مدير  سياسة )ب( 

 مقوق  بةةارسةعق  السياسا  العامة املرقس ة  الصندوق،يوافق مارة الارد  ايلتزام،اور مع مسملوا ررررررربعد الرش   

 مم اصوا    
و
 وسوف يقرر مدير  الصندوق،التصويت املةنومة لرصندوق عق  أساس األوراق املالية التم قرش   جز ا

 شاور مع مسملوا ايلتزام  بنا  عق  ققديره الصاص، مةارسة او عدم مةارسة ا  مقوق قصويت، بعد الر  الصندوق،   

 وسيتم قزويد مال أ الومدا  ل ذه السياسة عند الرب م    

 مسؤولية مالكي الوحدات:  ( 17) 

 ال ي ون مالك الوحدات مسؤوال عن ديون والتزامات   منه،فيما عدا خسار  مالك الوحدات الستثماره في الصندوق او جزء   

 الصندوق.  
 

 خصائص الوحدات: ( 18) 

 ينقسم الصندوق لوحدات متساوية في القيمة واملميزات والحقوق. 
 

 التغييرات في شروط واحكام الصندوق: ( 19) 

افقات واالشعارات املحدد  بموجب الئ ة صناديق االستثمار:   )أ(  االحكام املنظمة لتغيير شروط واحكام الصندوق واملو

  عق  نوعية املعرومة املرال طغي ريا  وتلك بنا  لسة ك ال  نقسم ايم ام املنظةة لتغي ر شروأ وام ام الصندوق  

 ( يالتال :التوال عق   63,  62, 61املالد  وفقا ل  حة صناليق ايسروةار ) 

افقة الهيئة ومالكي الوحدات على التغييرات االساسية:  •  مو

o  الصرررندوق املع م عق    وال يةة الشررررعية ياب عق  مدير الصرررندوق التصررروا عق  موافقة مال أ الومدا   

 ندوق عال  التغي ر ايساس م املقترح مم ع ا لرار ص

o  لرفقرد    بعررد التصررررررررررررروا عق  موافقررة مررال أ الومرردا   ياررب عق  مرردير الصرررررررررررررنرردوق 
و
وال يةررة الشررررررررررررررعيررة وفقررا

السرررابقة مم يذه املالد، التصررروا عق  موافقة ييةة السررروق املالية عق  التغي ر األسررراسررر م املقترح لرصرررندوق  

 العام 

o  :يقصد بةص لم "التغي ر األساس م" أيا مم التاي  انقية 

 تغي ر امل م    أيداف الصندوق العام أو السيعت  ال ▪

 التغي ر الذ  ي وك ل  قي  ر    واع ا صاالر لرصندوق العام أو السيعت   ▪

 ال وع  ملدير الصندوق مم منصب مدير لرصندوق  اي  تاب ▪

 أ  ماي  أعرا ققرريا ال يةة مم م ك نعر وقسرإل ل ا مدير الصندوق  ▪

 ياب عق  مدير الصندوق التصوا عق  موافقة مارة الارد الصندوق لس  اجرا  أ  طغي ر اساس م  •

ياب عق  مدير الصررررندوق اشررررعار مال أ الومدا  وايفصرررراح عم قفاصرررري  التغي را  ايسرررراسررررية عق  املولع ايلكترو أ   •

( أيرام عةر  مم سرررررررررررررريراك 10اوا" لسر  )"قرداملراليرة السرررررررررررررعوليرة   لألوراقملردير الصرررررررررررررنردوق وعق  املولع ايلكترو أ لرسررررررررررررروق  

 التغي ر 

( مم 76ياب بياك قفاصرررررري  التغي را  ايسرررررراسررررررية    ققارير الصررررررندوق العام التم  عديا مدير الصررررررندوق وفقا لرةالد ) •

 ي حة صناليق ايسروةار 

رسرروم اسررترلال )اك يحق ملال أ ومدا  صررندوق عام مفتوح اسررترلال ومدات م لس  سرررياك أ  طغي ر م م لوك فر  أ   •

 وجد ( 
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 : اساسية غير تغييرات  شعار الهيئة ومالكي الوحدات ب ي إ •

 " أ  طغي ر ي  عد طغي را أساسيا  اساس م  بالتغي ر الغ ر"  يقصد ▪
و
  ايسروةارمم ي حة صناليق    (62)املالد    ألم ام وفقا

ياب عق  مدير الصررررررندوق اشررررررعار ال يةة ومال أ الومدا  وايفصرررررراح عق  املولع ايلكترو أ ملدير الصررررررندوق وعق   ▪

( أيام عة   10املولع ايلكترو أ لسرررررروق ايوراق املالية "قداوا" بي  طغي را  غ ر أسرررررراسررررررية    الصررررررندوق العام لس  )

ويحق ملال أ ومدا  الصرررناليق العام اسرررترلال ومدات م لس  سررررياك التغي ر غ ر ايسررراسررر م لوك    مم سررررياك التغي ر،

 فر  أ  رسوم استرلال )اك وجد ( 

 ياب عق  مدير الصندوق التصوا عق  موافقة مارة الارد الصندوق لس  اجرا  أ  طغي ر غ ر أساس م  ▪

 ( مم ي حة صناليق ايسروةار 62املالد ) ألم امسيا وفقا يقصد بالتغي ر غ ر ايساس م "أ  طغي ر ي  عد طغي را اسا ▪

( مم 76ياب عق  مد  الصرررررندوق بياك قفاصررررري  التغي را  غ ر ايسررررراسرررررية    ققارير الصرررررندوق العام وفقا لرةالد ) ▪

 ي حة صناليق ايسروةار 
 

 : واالحكامفي الشروط اإلجراءات التي ستتبع لإلشعار عن أي تغييرات   )ب(

 شررعر بعد التصرروا عق  موافقة مارة الارد الصررندوق ومال أ الومدا  وييةة السرروق املالية عق  التغي ر ايسرراسرر م املقترح،  •

أ ملدير الصررررررررررندوق واملولع مدير الصررررررررررندوق مال أ الومدا  ويفوررررررررررم عم قفاصرررررررررري  التغي را  األسرررررررررراسررررررررررية    املولع اإللكترو 

 ( أيام مم سرياك التغي ر 10اإللكترو أ لرسوق وتلك لس  )

مم ي حة صررناليق   (76) عديا مدير الصررندوق وفقا لرةالد  العام التم بياك قفاصرري  التغي را  األسرراسررية    ققارير الصررندوق  •

  ايسروةار

ال يةة ومال أ  ب شررررررعاربعد التصرررررروا عق  موافقة مارة الارد الصررررررندوق عق  ا  طغي ر غ ر اسرررررراسرررررر م، يقوم مدير الصررررررندوق   •

   املولع اإللكترو أ ملدير الصرررندوق واملولع اإللكترو أ لرسررروق أو   اسررراسرررية الغ رالتغي را  اإلفصررراح عم قفاصررري  الومدا  و 

ويحق ملال أ ومدا  الصرررندوق العام اسرررترلال ومدات م   ( أيام مم سررررياك التغي ر 10لس  )  بال ريقة التم قحدليا ال يةة وتلك

 لس  سرياك ا  طغي ر اساس م لوك فر  ا  رسوم استرلال اك وجد  

( مم ي حة  76   ققارير الصرررررررررندوق العام التم  عديا مدير الصرررررررررندوق وفقا لرةالد )  اسررررررررراسرررررررررية  الغ رالتغي را  بياك قفاصررررررررري   •

  و ع ك التغي را  عق  املولع ايلكترو أ ملدير الصندوق ومولع قداوا  ايسروةارصناليق  

 

 :االستثمار وتصفية صندوق  إنهاء ( 20) 

  واإلجراءات الخاصة باإلنهاء، بموجب أحكام الئ ة صناديق   االستثمار الحاالت التي تستوجب إنهاء صندوق   )أ(

 : االستثمار  

 برغست     تلك لس  مدد ي  •
و
اتا رغب مدير الصرررررررندوق    ان ا  الصرررررررندوق العام، فياب عري  اشرررررررعار ال يةة ومال أ الومدا  كتابيا

 مم التاريخ املزمع إلن ا  الصندوق العام في ، لوك اإلع ا بشروأ 21قق  عم )
و
 لرصندوق  التابعةوأم ام ( يوما

 ا  قصفية الصندوق العام فور انا ا  ، وتلك لوك اإلع ا بشروأ وأم ام الصندوق و ياب عق  مدير الصندوق السد     اجرا  •

 ياب عق  مدير الصندوق اإلع ك    مولع  اإللكترو أ واملولع اإللكترو أ لرسوق عم انا ا  مدد الصندوق العام وقصفيت   •
 

 اإلجراءات املتبعة إلنهاء وتصفية صندوق االستثمار:    )ب(

اتا رغب مدير الصررررندوق    ان ا  الصررررندوق العام، فياب عري  اشررررعار ال يةة ومال أ الومدا ، كتابيا برغست     تلك لس  مدد ي  •

 مم التاريخ املزمع ان ا  الصندوق العام في ، لوك اإلع ا بشروأ وأم ام 21قق  عم )
و
 الصندوق ( يوما

 اب   األالراف توو الع لة عم ان ا  الصندوق    •

    الصندوق    املرقس ة األصوا جةيع قصفي    •

 طسوية جةيع املعام   التابعة لرصندوق   •

 مذف أ  معروما  عم الصندوق    مولع مدير الصندوق أو أ  مولع الكترو أ آعر كةولع قداوا ومولع ييةة السوق املالية    •

 قحوي  النقد املال أ الومدا    •

 اغ ق مساب الصندوق السن أ والوسيط    •
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( مم ي حة صرررناليق ايسرررروةار ع ا  14ياب عق  مدير الصرررندوق مال أ الومدا  بتقرير ان ا  الصرررندوق وفقا ملت رسا  امللتق ) •

( يوم عة  مم قاريخ اكتةاا ان ا  الصرررررررندوق او قصرررررررفيت  متضرررررررةنا القوا م املالية ال  ا ية املراجعة لرصرررررررندوق  70مدد ي قزيد عق  )

 لوا م املالية سنوية مراجعة  ألعرعم الفترد ال مقة 
 

 الصندوق أي أتعاب تخصم من أصول الصندوق.ال يتقاض ي مدير   الصندوق،في حال انتهاء مد    )ج(

 

 مدير الصندوق: ( 21) 

 : هومسؤولياتمدير الصندوق وواجباته   ومهاماسم  )أ(

 مدير الصندوق شركة كسب املالية. •

وي حة األشرررررررررصاص املرعص ل م وشرررررررررروأ    ايسرررررررررروةار عة  مدير الصرررررررررندوق ملصرررررررررلتة مال أ الومدا  بةوجب أم ام ي حة صرررررررررناليق   •

 وتلك فيةا يتعرق بالصندوق العام( و )وأم ام الصندوق 

واجب األمانة قااه مال أ  يرتزم مدير الصرررررررررندوق باةيع املسالا والواجسا  التم نصرررررررررت عر  ا ي حة األشرررررررررصاص املرعص ل م بةا    تلك   •

 الومدا ، والذ  يتضةم العة  بةا يحقق مصالت م وبذا الترص املعقوا 

 :مسملوي عم القيام بانطأ ق مدير الصندو ، ي وك ايسروةارفيةا يتعرق بصناليق   •

o  الارد الصندوق 

o  عةريا  الصندوق بةا    تلك الصدما  اإللارية لرصندوق 

o  الرح ومدا  الصندوق 

 التيكد مم للة شروأ وأم ام الصندوق )وتلك فيةا يتعرق بالصندوق العام( واكتةال ا وأن ا يامرة وواةتة وحتيحة وغ ر مضررة  •

ألا مسررةولياق  وواجساق  بشرر   مساشررر أم م رف ل ا    سرروآ ابيم ام ي حة صررناليق ايسررروةار،   ايلتزام عد مدير الصررندوق مسررملوي عم  •

 م ي حة صناليق ايسروةار وي حة األشصاص املرعص ل م ج ة عارجية بةوجب أم ا

 عد مدير الصرررندوق مسرررملوي قااه مال أ الومدا  عم عسرررا ر الصرررندوق الناجةة بسرررلب امتياا أو ايةاا أو سرررو  قصررررف أو ققصررر ره  •

 املتعةد   

ارررةاك سررررعة التعام  مع ا  عق  أك يضرررع مدير الصرررندوق السرررياسرررا  واإلجرا ا  لرصرررد ا صاالر التم قمل ر    اسرررروةارا  الصرررندوق، و  •

 قتضةم قرك السياسا  واإلجرا ا  القيام بعةرية ققويم ققويم ا صاالر بش   سنو  عق  األل  

 ل   صندوق اسروةار يديره، ويزول ال يةة ب تا ج الت سيق عند الرب ا   وايلتزامي سق مدير الصندوق برنامج مرالسة امل ابقة   •

 

 رقم الترخيص الصادر  عن هيئة السوق املالية وتاريخه:   )ب( 

 عدما  اإللارد وققديم  لتقديم 07062-37شركة كسب املالية مرعصة مم لس  ييةة السوق املالية قرعيص رلم  *  

 الية الترعيص الصالر عم ييةة السوق امل املالية قاريخ األوراقاملشورد والتفظ والترقيب والتعام  بصفة أصي        

  م04/06/2007بتاريخ بدأ  الشركة مةارسة أعةال ا فور التصوا عق  قرعيص ييةة السوق املالية بتاريخ  *   

 الصندوق. ملدير لعنوان املسجل وعنوان العمل    )ج(

 ، 6747الفرع  رلم املس ى  زعسد العزيالريق املرك  النف ، ح  –يقع مقر شركة كسب املالية الر ية    مدينة الريا     

  920000757 ياقف 395737ب  ص  11375الدور ايوا الريا     

 ت الصندوق: عنوان املوقع اإلل تروني ملدير الصندوق، وعنوان أّي موقع إل تروني ذو عالقة يتضمن معلوما  )د(

 www.kasbcapital.saاملولع ايلكترو أ ملدير الصندوق:  •   

  /https://www.saudiexchange.saاملولع ايلكترو أ لرسوق املالية السعولية )قداوا(:  •   

 بيان رأس املال املدفوع ملدير الصندوق:    )ه(

 رياا سعول   000 000 230ماا  مغرقة برأسشركة كسب املالية ه  شركة مسايةة سعولية     
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 ملخص باملعلومات املالية ملد  الصندوق مع توضيح اإليرادات واألرباح للسنة املالية السابقة.   )و(

 31/12/2021 البند 

 4,206,580 اإليرالا  

 ( 4,881,365) املصاريف

 ( 2,700,971) الزياد

 ( 3,375,756) صا   الدع  

 

 االستثمار:    يتعلق بصندوق األدوار واملسؤوليات والواجبات الرئيسية ملدير الصندوق فيما  بيان    )ز(

 شروأ   مملسسا  السوق املالية  عة  مدير الصندوق ملصلتة مال أ الومدا  بةوجب أم ام ي حة صناليق ايسروةار ي حة   • 

    (وأم ام الصندوق   

 بةا    تلك واجب األمانة قااه  السوق املالية مملسسا ي حة دوق باةيع املسالا والواجسا  التم نصت عر  ا يرتزم مدير الصن • 

 مال أ الومدا ، والذ  يتضةم العة  بةا يحقق مصالت م وبذا الترص املعقوا    

 يام بانطأ: فيةا يتعرق بصناليق ايسروةار، ي وك مدير الصندوق مسملوي عم الق • 

  o    الارد الصندوق 

  o    عةريا  الصندوق بةا    تلك الصدما  اإللارية لرصندوق 

  o  الرح ومدا  الصندوق 

  o   التيكد مم للة شروأ وأم ام الصندوق )وتلك فيةا يتعرق بالصندوق العام( واكتةال ا وأن ا يامرة وواةتة وحتيحة 

 وغ ر مضررة      

 عم ايلتزام بيم ام ي حة صرررررررناليق ايسرررررررروةار سررررررروا  ألا مسرررررررملولياق  وواجساق  بشررررررر   مساشرررررررر أم يرف ل ا   •
و
 عد مدير الصرررررررندوق مسرررررررملوي

 أم ام ي حة صناليق ايسروةار وي حة األشصاص املرعص ل م  ج ة عارجية بةوجب  

 قااه مال أ الومدا  عم عسررررررا ر الصررررررندوق الناجةة بسررررررلب امتياا أو ايةاا أو سررررررو  قصرررررررف أو ققصرررررر ر   •
و
 عد مدير الصررررررندوق مسررررررملوي

 املتعةد    

اسرررررروةارا  الصرررررندوق، وارررررةاك سررررررعة التعام   ياب عق  مدير الصرررررندوق أك يضرررررع السرررررياسرررررا  واإلجرا ا  لرصرررررد ا صاالر التم قمل ر    •

 مع ا عق  أك قتضةم قرك السياسا  واإلجرا ا  القيام بعةرية ققويم ا صاالر بش   سنو  عق  األل    

 ي سق مدير الصندوق برنامج مرالسة امل ابقة وايلتزام ل   صندوق اسروةار يديره، وأك يزول ال يةة ب تا ج الت سيق عند الرب ا  •
 

  أنشطة عمل أو مصالح أخرى ملدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية، أو من املم ن أن تتعارض مع أنشطة صندوق أي  ح()

 االستثمار:    

أ شررررر ة عة  أو مصرررررالم أعرا ملدير الصرررررندوق قةو  أيةية جويرية أو مم املةكم أك قتعار  مع ا شررررر ة صرررررندوق ايسرررررروةار  ي يوجد  

عم أ  طعار  لرةصرالم املوافق او املصرالق عري  مم لس  مارة الارد الصرندوق تو الع لة بشر     باإلفصراحوسروف يقوم مدير الصرندوق 

( مم ي حة صررررررررررررناليق 76لع الشررررررررررررركة و   ققارير الصررررررررررررندوق التم  عديا مدير الصررررررررررررندوق وفقا لرةالد )مو فور  باملولع ايلكترو أ لرسرررررررررررروق و 

  ايسروةار الصالرد مم ييةة سوق املالية
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 في تعيين مدير صندوق من الباطن: حق مدير الصندوق  بيان    ط( )

 ا لرصندوق مم الساالم ي  صندوق اسروةار يديره او ا  مم قابعي  بالعة  مدير   أكثرياو  ملدير الصندوق ق ريف الرف  الث او   

   ويدفع مدير الصندوق اطعاب ومصاريف ا  مدير لرصندوق مم الساالم مم موارله الصاصة الصندوق مدير   

 حكام املنظمة لعزل مدير الصندوق او استبداله: األ بيان    )ي(

ايسرررررررروةار  واقاات ا  اجرا  قراه مناسرررررررسا لتعي ك مدير صرررررررندوق بدي  لذلك  لر يةة مق عزا مدير الصرررررررندوق فيةا يتعرق بالصرررررررندوق   •

 وتلك    ماا ولوع ا  مم التاي  ايقية:  مناسسا،الصندوق او اقاات ا  قدب ر اعر قراه 

o  قولف مدير الصندوق عم مةارسة  شاأ ايلارد لوك اشعار ال يةة بذلك بةوجب ي حة ايشصاص املرعص ل م 

o  مدير الصندوق و   مةارسة  شاأ ايلارد او ستس  او طعريق  مم لس  ال يةة الغا  قرعيص 

o  قرعيص مةارسة  شاأ ايلارد  إللغا ققديم الرب ال  ال يةة مم مدير الصندوق 

o التنفيذية   لوا ح بالتزام النظام او  -بش   قراه ال يةة جويريا – أع رأ  ال يةة اك مدير الصندوق لد   اتا 

o  وفاد مدير ا تفظة ايسررررررروةارية الذ  يدير اصرررررروا صررررررندوق ايسررررررروةار او فمزه او اسررررررتقالت  مع عدم وجول شررررررصص اعر

 يديريا مدير ا تفظة  التم وةار او اصوا الصناليق  م م  لدا مدير الصندوق لالر عق  الارد اصوا صندوق ايسر

o   ان ا تا  ايةية جويرية  –عق  اسة معقولة  بنا  –ا  مالة اعرا قرا ال يةة 

 

فيتع ك عق  مدير الصرندوق التعاوك وبشر   يام  مم اج  املسراعدد   املالد،مم يذه  اع همم صر ميا ا وفقا لرفقرد   أيامارسرت ال يةة    اتا •

( يوما ايول  مم طعي ك مدير الصرررررندوق السدي    60عق  طسررررر ي  النق  السررررررة لرةسرررررملوليا  ال  مدير الصرررررندوق السدي  وتلك ع ا اا )

ال  مدير الصرندوق السدي    ا تض،سرسا ووفقا لتقدير ال يةة  ميوةا ياك تلك ارروريا ومنا  ينق ،وياب عق  مدير الصرندوق املعزوا اك  

 جةيع العقول املرقس ة بصندوق ايسروةار ت  الع لة 

 الصندوق:  مشغل ( 22) 

 الصندوق:   مشغلاسم  )أ(  

 شركة كسب املالية   

 : وتاريخه رقم الترخيص الصادر  عن هيئة السوق املالية )ب(  

 وققديم عدما  اإللارد  لتقديم 07062-37شركة كسب املالية مرعصة مم لس  ييةة السوق املالية قرعيص رلم    

 الترعيص الصالر عم ييةة السوق املالية  املالية قاريخ األوراقاملشورد والتفظ والترقيب والتعام        

 م04/06/2007بتاريخ بدأ  الشركة مةارسة أعةال ا فور التصوا عق  قرعيص ييةة السوق املالية بتاريخ    

 لعنوان املسجل وعنوان العمل ملشغل الصندوق.ا )ج(  

 ، 6747الفرع  رلم املس ى  زعسد العزيالريق املرك  النف ، ح  –يقع مقر شركة كسب املالية الر ية    مدينة الريا     

  920000757 ياقف 395737ب  ص  11375الدور ايوا الريا     

 االستثمار:    يتعلق بصندوق الصندوق فيما   شغلاألدوار واملسؤوليات والواجبات الرئيسية مل )د(  

 ايسروةار:  يتعرق بصندوق األلوار واملسملوليا  والواجسا  الر يسية ملشغ  الصندوق فيةا   •   

 املاليةالسروق  ي حة مملسرسرا  عة  مشرغ  الصرندوق ملصرلتة مال أ الومدا  بةوجب أم ام ي حة صرناليق ايسرروةار   •   

    الصندوق وأم ام   شروأ        

 بةا    تلك واجب  السوق املالية مملسسا ي حة يرتزم مشغ  الصندوق باةيع املسالا والواجسا  التم نصت عر  ا   •   

 األمانة قااه مال أ الومدا ، والذ  يتضةم العة  بةا يحقق مصالت م وبذا الترص املعقوا        

 فيةا يتعرق بصناليق ايسروةار، ي وك مشغ  الصندوق مسملوي عم القيام بانطأ:   •   

 عم طشغي  الصندوق  -   
و
 ي وك مشغ  الصندوق مسملوي
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 مسرب ام ام امللتق ) -   
و
 وعالي

و
 يام 

و
 عم ققييم أصروا الصرندوق ققييةا

و
( مم ي حة صرناليق  5 عد مشرغ  الصرندوق مسرملوي

 ب رق ققييم الصناليق العامةايسروةار الصاص       

 عم مساب سعر ومدا  الصندوق  -   
و
 ي وك مشغ  الصندوق مسملوي

 ب ايجرا ا  املنصوص عر  ا    يذه الشروأ واألم اميقوم مشغ  الصندوق ب جرا ا  ايشتراك وايسترلال مس -   

 يقوم مشغ  الصندوق بايمتفاظ بالدفاقر وال م   تا  الصرة برشغي  جةيع الصناليق التم يتول  طشغير ا  -   

يقوم مشرغ  الصرندوق بايمتفاظ    جةيع األولا  ب رم  جةيع الومدا  الصرالرد واملرغاد وب رم  محدث يوةرم رصريد  -   

 قا ةة ل   صندوق مم صناليق ايسروةار التم  شغر ا الومدا  ال     

 يقوم مشغ  الصندوق ب عدال سم  بةال أ الومدا  ومفظ     املةركة وقحديو  -   

 عم عةرية قو يع األرباح  -   
و
 أك وجد  –عق  مال أ الومدا   عد مشغ  الصندوق مسملوي

 حق مشغل الصندوق في تعيين مشغل صندوق من الباطن:  )ه( 

 لرصندوق مم الساالم ي  صندوق  شغ  او ا  مم قابعي  بالعة  م  أكثرق ريف الرف  الث او شغ  الصندوق ياو  مل   

 لرصندوق مم الساالم مم موارله شغ  اسروةار يديره مدير الصندوق  ويدفع مدير الصندوق اطعاب ومصاريف ا  م   

 الصاصة    

 املهام التي كلف بها طرف ثالث من جانب مشغل الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار:   )و( 

 ي يوجد   

 الحفظ:مين أ ( 23) 

 اسم أمين الحفظ:  )أ(

  شركة المزيرد لألسواق املالية

 : وتاريخه ،املاليةرقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق   )ب(

  07076-37 برلم رلممرعصة مم ييةة السوق املالية 

 22/07/2007بدأ  الشركة مةارسة أعةال ا فور التصوا عق  قرعيص ييةة السوق املالية بتاريخ 

 العنوان املسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ:  )ج(

 املةركة العربية السعولية ياقف 11455الريا   20438ص ب   

  www.aljaziracapital.com.sa الكترو أ:ولع امل 2256000 11 966+

   : بيان األدوار األساسية ألمين الحفظ ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق االستثمار )د(

ي حة صرررررررررناليق ايسرررررررررروةار, سررررررررروا  الا مسرررررررررملولياق  بشررررررررر   مساشرررررررررر ام  ألم ام عد ام ك التفظ مسرررررررررملوي عم التزاماق  وفقا 

  مملسسا  السوق املالية يرف ل ا الرفا  الوا بةوجب ام ام ي حة صناليق ايسروةار او ي حة   

o   امتياا او ايةاا او  عد ام ك التفظ مسررملوي قااه مدير الصررندوق ومال أ الومدا  عم عسررا ر الصررندوق الناجةة بسررلب

 سو  قصرف او ققص ره املتعةد 

o   ويو مسملوا كذلك عم اقاات جةيع    الومدا ،ومةايا ا لصالم مال أ    الصندوق  عد ام ك التفظ مسملوي عم مفظ اصوا

 ايجرا ا  ايلارية ال  مة فيةا يتعرق بحفظ اصوا الصندوق 

 

  الباطن: حق امين الحفظ في تعيين امين حفظ من  )ه(  

 التفظ ق ريف الرف  الث او اكتر او ا  مم قابعي  بالعة  امينا للتفظ مم الساالم ي  صندوق اسروةار    ألم ك ياو     

 يتول  مفظ اصول   ويدفع ام ك التفظ اطعاب ومصاريف ا  ام ك مفظ مم الساالم مم موارله الصاصة    
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:  )و(
ً
 ثالثا

ُ
 املهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا

 ي يوجد
 

 االحكام املنظمة لعزل امين الحفظ او استبداله: )ز(

 :انقيةلر يةة عزا ام ك التفظ املع ك مم مدير الصندوق او اقاات ا  قداب ر قراه مناسسا    ماا ولوع ا  مم التاي   •

o السوق املالية مملسسا بةوجب شعار ال يةة بذلك قولف ام ك التفظ عم مةارسة  شاأ التفظ لوك ا  

o  الغا  قرعيص ام ك التفظ    مةارسة  شاأ التفظ او ستس  او طعريق  مم لس  ال يةة 

o  قرعيص    مةارسة  شاأ التفظ  إللغا ققديم الرب ال  ال يةة مم ام ك التفظ 

o  أ  ال يةة اك ام ك التفظ لد اع اتا ر  
و
 بالتزام النظام او لوا ح  التنفيذية بش   قراه ال يةة جويريا

o   بنا ا عق  اسة معقولة ان ا تا  ايةية جويرية ا  مالة اعرا قرا ال يةة 

فياب عق  مدير الصرررررررررندوق املع ى طعي ك ام ك    املالد،مم يذه  اع ه  مم صررررررررر ميات ا وفقا لرفقرد أيامارسرررررررررت ال يةة    اتا •

كةا يتع ك عق  مدير الصرندوق وام ك التفظ املعزوا التعاوك بشر   يام  مم اج     ال يةة،ا   مفظ بدي  وفقا لتعرية

( يوما ايول  مم طعي ك ام ك 60املسررراعدد عق  طسررر ي  النق  السررررة لرةسرررملوليا  ال  ام ك التفظ السدي  وتلك ع ا )

ريررا ومنرراسرررررررررررررسررا وفقررا لتقرردير ال يةررة  ميوةررا يرراك تلررك اررررررررررررررو   ينقرر ،التفظ السررديرر   وياررب عق  ام ك التفظ املعزوا اك  

 ال  ام ك التفظ السدي  جةيع العقول املرقس ة بصندوق ايسروةار ت  الع لة  ا تض،

 

 مجلس إدار  الصندوق:  ( 24) 

 أسماء أعضاء مجلس إدار  الصندوق:   )أ(

 ماجد عروش ال ديب )ر ية ا مرة( ايستات /  •

 )غ ر مستق ( املقرك مسرشاراألستات/ يشام بم عسد الرمةم  •

 )عضو غ ر مستق ( حعسد الفتااألستات / أمةد ماد   •

 عضو مستق ()ا تيةيد  معسد الكريأمةد الدكتور/  •

 مستق (  )عضوعدناك فض  أبو ال ياا   •
 

 نبذ  عن مؤهالت أعضاء مجلس إدار  الصندوق:   )ب(

 : ماجد علوش الهديب )رئيس املجلس( •

الر ية التنفيذ  لكسب املالية ويو ماص  عق  ب الوريوس ا تاسسة مم جامعة املرك سعول، باإلاافة ال    نا ب  شغ  منصب 

سنة مم    15  والتدليق قتااو  عدل مم الدورا  والش الا  امل نية املتاصصة، ولد اكرسب عدرد عةرية كس رد    التحري  املال   

، كةا شغ  منصب مدير الارد األصوا (SIDF)نةية الصناعية السعول   ع ا عةر     عدل مم السنوك السعولية وصندوق الت 

صندوق عقار  )عاص/عام( م  ا مشاريع اس انية وفندلية   13العقارية    كسب ميث عة  عق  قيسية والارد وقصفية اكثر مم 

مم لرعديد  ايلارد  ماالة  عضوية     كسب  شغ   م ام      ال   ااافة  عام   اراض م  وق وير  ايسروةارية   وقاارية  الصناليق 

 .والعقارية واللماك التنفيذية

 :  غير مستقل( عضو )املقرن  نعبد الرحمبن  هشام •

ماص  عق  لرجة املاجست ر    ا تاسسة مم جامعة ويية     األستات يشام بم عسدالرمةم املقرك يو مسرشار شركة كسب املالية

بالوييا  املتحدد األمريكية عام   وعدلا مم الش الا  امل نية مم الوييا  املتحدد األمريكية و كندا وعضوية  م ،  1998م زور  

سنة       20ال يةة السعولية لرةحاسس ك القانون ك وغ ريا مم ال يةا  امل نية ويةرك »املقرك« الصدرد ال ويرة التم قةتد ال  أكثر مم  

نفيذ   تية    عدل مم الشريا  املالية والسنوك م  ا الر ية المااا املاا واألعةاا واإللارد ميث ققرد العديد مم املناصب القيال

لمنة  لشركة املسروةر لألوراق املالية، الر ية التنفيذ  لشركة  روا  املالية ،املدير املال  لرس ل املالية ،ر ية املساندد اإللارية بال

 ديد مم املناصب القيالية الو ارية لرتنظيم اإللار  وعضو ييةة التدرية بةع د اإللارد العامة والع
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 عضو غير مستقل()    حمد مجدي عبدالفتاحأ •

سنوا     الارد الصناليق وا تافظ والتحري  املال  ماص  عق  الش الد   8صناليق اسروةارية    الارد ايصوا لدي  ما يقارب    مدير

ال  ب الوريوس ايلتصال مم يرية    باإلاافة املةركة املتحدد    - العريا    الارد ايعةاا مم جامعة ا سيكة    يولشستر بري انيا  

 ية    جامعة القايردايلتصال والعروم السياس 

 مستقل( الهيجاء )عضو الدكتور / عدنان فضل أبو  •

 عضو ييةة التدرية  
و
الدكتوراد    املالية مم  جامعة املرك سعول بالريا ، ماص  عق  لرجة    –يرية الارد األعةاا    – عة  ماليا

ال رموك عق    وجامعة(  EAMSمم جامعتم )  وايلتصالم  ولرجتم ماجست ر    الت وير اإللار   1996جامعة فيينا    النةسا عام  

 .ايلتصالم مم جامعة ال رموك باألرلك    مااا 1987عام التوال   كةا مص  عق  لرجة الس الوريوس    

 (عضو مستقل)     عبدالرحمن املحيميدالدكتور/ أحمد بن عبدال ريم بن  •

الوييا  املتحدد األمريكية  شارك   – ويية ندراس ا –لن وك  –ماص  عق  لرجة لكتوراه الفرسفة    ايلتصال مم جامعة ندراس ا 

وال يةا    الم ا   مم  العديد  وعضو     كةسرشار  عة   والعقارية،  ايلتصالية  والدراسا   السحوث  مم  العديد  عق   واشراف 

 منصب عضو لمنة املراجعة الداعرية الت ومية والغ ر م ومية وشغ  العد
و
يد مم املناصب باامعة املرك سعول   شغ  ماليا

 لرشركة العقارية السعولية شركة مسايةة عامة  

 

 أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس إدار  الصندوق:   )ج(

 طشة  مسملوليا  أعضا  مارة الارد الصندوق عق  سلي  املواا ي التصر، انطأ: 

 ف  ا   •
و
 املوافقة عق  جةيع العقول والقرارا  والتقارير المويرية التم ي وك الصندوق الرفا

 لرةالد ) •
و
 املصررراللة عق  أ  قضرررارب مصرررالم يفورررم عن  مدير الصرررندوق وفقا

و
مم ي حة ( 13اإلشرررراف، ومتى ياك تلك مناسرررسا

 صناليق ايسروةار   

 عق  األل  مع مسرررررررررملوا امل ابقة وايلتزام )لمنة امل ابقة وايلتزام( لدا مدير الصرررررررررندوق ومسرررررررررملوا   •
و
ايجتةاع مرق ك سرررررررررنويا

 التسريإل عم غس  األمواا وقةوي  اإلرياب لدي ، لرتيكد مم التزام مدير الصندوق باةيع الروا   واألنظةة املتسعة  

 وصية يرفع ا املصفأ    مالة طعيين    الرار أ  ق •

 واملسرندا  األعرا تا  الع لة ب  حة صناليق ايسروةار      التيكد مم اكتةاا والتزام شروأ وأم ام الصندوق و •

 لشرررررررررررررروأ   •
و
    الصرررررررررررررنردوق و  وأم رامالتريكرد مم ليرام مردير الصرررررررررررررنردوق بةسرررررررررررررملوليراقر  بةرا يحقق مصرررررررررررررلترة مرال أ الومردا  وفقرا

 لع لة، ولرارا  اللمنة الشرعية وأم ام ي حة صناليق ايسروةار   واملسرندا  تا  ا

 العة  بيمانة وملصلتة صندوق ايسروةار ومال أ الومدا  في    •

 ما لم يسد  أمد ال رف ك عدم الرغسة بذلك   •
و
 مدد عضوية مارة الارد الصندوق ه  عةة سنوا  وقتادل قرقا يا

 

  مكافآت وبدالت أعضاء مجلس إدار  الصندوق:   )د(

 ق وك امل اف   املالية ألعضا  مارة الارد الصندوق عق  النحو التال : 

 قطلارد املستقر ك فألعضا  مارة اإل رياا(  000 20م افيد سنوية بقيةة )ماةوع   •

لم يتقاضررررررر ى أعضرررررررا  مارة الارد الصرررررررندوق مم املو ف ك    الشرررررررركة أ  م اف   أو بدي  نظ ر عضرررررررويا م    مارة   •

 الارد الصندوق   

قو يع الرسرررررروم املسررررررتحقة عق  الصررررررندوق بشرررررر   قناسرررررررم عق  أيام السررررررنة، ويتم لفع الرسرررررروم الفعرية ألعضررررررا  مارة   •

 ش ر   12الشركة ي   اإللارد املستقر ك وغ ر املستقر ك مم غ ر مو فأ
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 باإلاافة ال  ق اليف السفر اتا لعت التاجة لتضور ايجتةاعا  ألعضا  مارة اإللارد   •

 بيان ب ي تعارض مت قق أو م تمل بين مصالح عضو مجلس إدار  الصندوق ومصالح الصندوق:   )ه(

م برذا العنرايرة والترص قاراه  يقوم مارة الارد الصرررررررررررررنردوق براإلشرررررررررررررراف عق  أ  قضرررررررررررررارب لرةصرررررررررررررالم وطسرررررررررررررويتر ، ويارب عر  

النيرة برال ريقرة املنراسرررررررررررررسرة   املصررررررررررررررالم بحسرررررررررررررمتلرك برذا ألصررررررررررررر ى ج رد مةكم لتر  قضررررررررررررررارب    براإلاررررررررررررررافرة ال مرال أ الومردا ،  

ويضررررررررةم مدير الصررررررررندوق عدم مةارسررررررررة أ  مم قابعي  أل  عة  ين و  عق  طعار  لرةصررررررررالم و   ماا  شررررررررو  أ  قضررررررررارب   

صرررلتة مدير الصرررندوق مم الساالم ومصرررالم أ  صرررندوق اسرررروةار يديره أو مسررراب  جوير  ب ك مصرررالم مدير الصرررندوق أو م 

 عةي  آعر فسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عم تلك بش   يام   مرة الارد الصندوق    ألرب ولت مةكم   

 

 عضويات أعضاء مجلس إدار  الصندوق في صناديق االستثمار األخرى:  )و(

 الصناليق األعرا التم يتول  مارة الارد الصندوق الارت ا:  

صرررندوق كسرررب لر روما    األسةا 

 األولية

كسرررررررررررررررررررررررررب  صرررررررررررررررررررررررررنررررررررررررردوق 

 لرتو يعا 

  لألسرررر م صررررندوق كسررررب املرك  

 السعولية

 ر ية ا مرة ر ية ا مرة ر ية ا مرة ماجد بم عروش ال ديب

 غ ر مستق  عضو غ ر مستق  عضو غ ر مستق  عضو املقرك   معسد الرمةيشام بم 

 غ ر مستق  عضو عضو غ ر مستق  غ ر مستق  عضو حعسد الفتاأ  امةد ماد  

 عضو مستق  عضو مستق  عضو مستق  ل  عدناك فض  أبو ال ياا 

                    

 ا تيةيد عضوية عدل مم الصناليق العقارية وه  عق  النحو التال :  معسد الكريبم  دل  أمةكةا  شغ  العضو 

 مدير الصندوق  نوع الصندوق  مستق  / غ ر مستق   اسم الصندوق 

 شركة كسب املالية عقار  عام عضو مستق  صندوق مدينة كسب العقار  

 املاليةشركة كسب  عقار  عام عضو مستق  صندوق كسب الفرص العقارية

 

 لجنة الرقابة الشرعية:  ( 25) 

 أسماء أعضاء اللجنة الشرعية ومؤهالتهم:  )أ(

سرررررتول  ال يةة الشرررررعية التالية لشررررركة كسررررب املالية التيكد مم م ابقة أ شرررر ة الصررررندوق مع أم ام الشررررريعة اإلسرررر مية  

   ال يةة يم:وقتم مراجعة معام   الصندوق مم لس  ال يةة الشرعية، وأعضا   

 الشيخ الدكتور / م مد علي القري  •

   زعسد العزيأستات ايلتصال اإلس مأ    جامعة املرك  •
و
 بادد سابقا

 الدول  عس ر    ا مةع الفقهم اإلس مأ  •

 عضو ا مرة الشرع     ييةة املعاي ر لرسنوك اإلس مية    السحريم   •

 عضو ور ية لر يةا  الشرعية    عدل مم اململسسا  املالية    املةركة وعق  املستوا العاملأ  •

 ألف العديد مم الكتب موا الصدما  املصرفية اإلس مية وايلتصال اإلس مأ   •

 ما ز عق  جا زد السنك اإلس مأ لرتنةية    املصرفية اإلس مية  •
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 الشرعية: أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة  ب()

 مراجعة صيإل عقول التةوي  وايقفاليا  التم ققدم ا الشركة لعة ئ ا لرتيكد مم موافقا ا لرةقتض ى الشرع    •

مراجعة اجرا ا  ا شا  التةوي  والتنفيذ ومعالمة ماي  التعثر    الخ، والتيكد مم عدم اشتةال ا عق  أ  محظور  •

 شرع  

 ألعةال ا  بالموانب الشرعية اإلجابة عم استفسارا  الشركة املتعرقة  •

 السنو     سياك الزيو الققديم  •

 ققديم لا ةة بالشريا  املستوفية لرةت رسا  الشرعية ل سروةار    أس ة ا  •

اصدار ش الد سنوية بنا  عق  مراجعة أعةاا الشركة قوج  ال  م ك الشركة بشيك انضساأ أعةاا الشركة مم   •

 النامية الشرعية  

 نة الرقابة الشرعية: مكافآت أعضاء لج )ج(

، مع ق رفة السرررررررررررفر واإللامة يامرة   5,000سررررررررررريحصررررررررررر  أعضرررررررررررا  اللمنة الشررررررررررررعية ماتةع ك عق  م افيد سرررررررررررنوية لدريا  
و
رياي

واملصرررررررراريف األعرا )اتا لعت التاجة( لتضررررررررور ايجتةاعا  وسررررررررتو ع الرسرررررررروم املسررررررررتحقة عق  الصررررررررندوق بشرررررررر   قناسرررررررررم   

وسرررري وك ملدير الصررررندوق التق      بشرررر   ربع سررررنو  عق  أيام السررررنة ويتم لفع الرسرررروم املسررررتحقة ألعضررررا  اللمنة الشرررررعية  

 ك، وسيتم اشعار مال أ الومدا  بذلك  طغي ر أعضا  اللمنة بعد اع ار ييةة السوق املالية بذل 

 املعايير املطبقة لت ديد شرعية األصول املعد  لالستثمار واملراجعة الدورية لتلك األصول واإلجراءات املتبعة في  )د(

افق مع املعايير الشرعية:     حال عدم التو

   الشرعيةمع الضوابط   ةبحة متوافقلرةرايرتزم مدير الصندوق بيك ق وك جةيع السرع املتعام  ل ا    صندوق كسب 

 مستشار االستثمار:  ( 26) 

 ي يوجد  

 املوزع: ( 27) 

 ي يوجد  

 انوني:قاملحاسب ال ( 28) 

 االستثمار: اسم املحاسب القانوني لصندوق   )أ(

 الخراش ي وشركاه م اسبون ومراجعون قانونيون 
 

 :وعنوان العميل للم اسب القانونيالعنوان املسجل   )ب(

 املةركة العربية السعولية  8206ص ب  14482الريا  

 966-11-874-8600، فاكة:  966-11-874-8500ياقف:  
 

 مهام املحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته: )ج(

    ع ك ا تاسب القانو أ مم لس  مدير الصندوق وتلك لرقيام بعةرية املراجعة •

وما اتا يانت القوا م املالية   قدليق لتسرررررابا  الصرررررندوق ل دف ابدا  الرأ  موا القوا م املالية ملال أ الومدا ، ااجر  •

العةريررا  ومعرومررا  الترردليق النقررد  وفق   املركز املررال  ونتررا ج  المويريررة،قظ ر بصرررررررررررررورد عرراللررة، مم جةيع الموانررب  

    املةركة 
و
 املعاي ر ا تاسلية املقسولة عةوما
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ققييم مدا م  مة السررياسررا  ا تاسررلية املتسعة ومعقولة التقديرا  ا تاسررلية التم أجرايا الصررندوق ، باإلاررافة ال    •

 ققييم العر  العام لرقوا م املالية 

الصرة ب عدال القوا م املالية لرصندوق مم أج  واع اجرا ا  م  ةة       الظروف    لراسة الضوابط الداعرية تا  •

 ابدا  رأ  بشيك فاعرية الضوابط الداعرية لرصندوق ولية بغر  

مراجعة القوا م املالية املرمرية ا صتصرررررررررررد لرصررررررررررندوق وفقا ملعاي ر ال يةة السررررررررررعولية لرةحاسررررررررررس ك القانوني ك ملراجعة  •

 املعروما  املالية املرمرية 

 

 االستثمار:االحكام املنظمة الستبدال املحاسب القانوني لصندوق   )د(

 ياب عق  مارة الارد الصندوق اك يرفض طعي ك ا تاسب القانو أ او اك يوج  مدير الصندوق بتغي ر      

 :انقيةالقانو أ املع ك    ا  مم التاي  ا تاسب     

 وجول العا ا  لا ةة وم ةة موا سو  السروك املنهم لرةحاسب القانو أ قتعرق بتيلية م ام   •

 سب القانو أ لرصندوق العام مستق  لم  عد ا تا  اتا •

لرر مارة الارد الصررررررررررررندوق اك ا تاسررررررررررررب القانو أ ي يةرك اململي   والصدرا  ال افية لتيلية م ام املراجعة   اتا •

 بش   مر  

 الرست ال يةة وفقا لتقديريا ا تض طغي ر ا تاسب القانو أ املع ك فيةا يتعرق بالصندوق العام   اتا •

 اصول الصندوق: ( 29) 

 اك اصوا صندوق ايسروةار محفو ة بواس ة ام ك التفظ لصالم صندوق ايسروةار   )أ(

وياب اك قحدل    ايعريم،ياب عق  ام ك التفظ فصرررررررررر  اصرررررررررروا ي  صررررررررررندوق اسررررررررررروةار  عم اصررررررررررول  وعم اصرررررررررروا عة      )ب(

قرك ايصررررروا بشررررر   مسرررررتق  مم ع ا ط رررررمي  ايوراق املالية وايصررررروا ايعرا ل   صرررررندوق اسرررررروةار باسرررررم ام ك التفظ   

 التعالدية  التزاماق   قيليةقمليد  التم م املسرندا  واك يحتفظ باةيع ال م   الضرورية وغ ريا م  الصندوق،لصالم تلك  

 ملال أ الومدا  )مركية مشاعة(, وي ياو  اك ي وك ملدير الصندوق  بش   جةاع  طعد اصوا صندوق ايسروةار مةروكة  ) (  

 رد او املو ع  او ام ك التفظ او ام ك التفظ مم الساالم او مقدم املشو  أو مشغ  الصندوق او مدير الصندوق مم الساالم    

 ندوق  رررررررررررررندوق او مدير الصرررررررررر, اي اتا ياك مدير الصيتعرق بترك ايصوا  اةا  مصلتة    اصوا الصندوق او ا  م السة في   

 و ع مال ا لومدا   رررررررررررامل ورد اورررررررام ك التفظ او ام ك التفظ مم الساالم او مقدم املش ندوق أورررررررررغ  الصررررررررررررمش مم الساالم او   

 توةار وافوم ع  ا  ررررررت , او ياك مسةوما ل ذه امل السا  بةوجب ام ام ي حة صناليق ايسالصندوق, وتلك    مدول مركي   

  رصندوق لم ام ي شروأ واال يذه      

 :الشكاوى  معالجة ( 30) 

الصرررررررررررررندوق   ماا ياك لدا أ  مم مال أ الومدا  أو أ  عةي  آعر لدا مدير الصندوق، أية أسةرة أو ش اوا فيةا يتعرق بعةريا     

  –ح  النف    –الفرع     زعسد العزيالريق املرك  -الريا  مدينة -شررركة كسررب املالية   -يتوجب عري  التواصرر  مع: الارد امل ابقة وايلتزام  

الرررررررررررررررريرررررررررررررررا     395737ص ب   -الريا  املةركة العربية السعولّية  –( ا الدور الوالث 3 ،2 ،1الدور ايوا مكتب رلم ) 6747املس ى رلم  

 www.kasbcapital.sa مولع الكترو أ:  011 4194955فاكة رلم  92000757املةركة العربية السعولّية، ياقف  - 11375 

 معلومات أخرى: ( 31) 

 إن السياسات واإلجراءات التي ستتبع ملعالجة تعارض ملصالح وأي تعارض مصالح م تمل و/ أو فعلى سيتم تقديم  )أ(

 عند طلبها من قبل الجمهور أو أي جهة رسمية دون مقابل.   

  الجهة املختصة بالنظر في أي نزاع ناش ئ من أو عن االستثمار في صناديق االستثمار:   )ب(

اك الم ة القضرررررررررا ية ا صتصرررررررررة بالنظر    أ  نزاع ناشررررررررر ي مم أو عم ايسرررررررررروةار    صرررررررررناليق ايسرررررررررروةار ه  لمنة الفصررررررررر      

 منا عا  األوراق املالية    

 قائمة املستندات املتاحة ملالكي الوحدات:   )ج( 
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 طشة  القا ةة عق  املسرندا  التالية: 

 شروأ وأم ام الصندوق   •

)عقرد ا تراسررررررررررررررب القرانو أ، عقرد أم ك التفظ، عقرد اللمنرة الشررررررررررررررعيرة، عقول  الشرررررررررررررروأ وايم رام  لعقول املرذيورد   ا •

 أعضا  مارة اإللارد(  

 القوا م املالية ملدير الصندوق    •

   وقد معقول،  بشكل  الصندوق  ادار  مجلس او  الصندوق  مدير  يعرفها أن ينبغي و معروفة، ا أخرى  معلومات أي )د(

   تتضمنها أن املتوقع من أو   املهنيون، مستشاروهم او   املحتملون  او   الحاليون   الوحداتمال و -معقول بشكل  -يطلبها  

 .عليها  بناءً   االستثمار  قرار  سيتخذ  التي  الصندوق  وأحكام شروط  

  يوجد ي

افقت عليها هيئة السوق املالية ما عدا التي ذكرت في سياسات   )هع(  إعفاءات من قيود الئ ة صناديق االستثمار و

 االستثمار وممارساته.   

 لم يحص  ولم ي رب مدير الصندوق أ  اعفا ا  مم ي حة صناليق ايسروةار   
 

 

 االضافية:املعلومات  ( 32) 

 ايشتراك    أ  ومدد مم يذا النوع مم الصناليق ياترف عم ايداع مسرإل نقد  لدا بنك محق   (1)

راة لرصعول  (2)  مدير الصندوق غ ر مرزم بقسوا الرب استرلال الومدا  بسعر ايشتراك، وأك ليةة الومدا  و يرالات ا ع 

 .وال سوأ  

 املنهمية التم سيرسع ا مدير الصندوق لتص يف اسروةارا  الصندوق  (3)

 مرابحا  لص رد األج  )أ(

 عق  الية ققييم لاعرية لدا  ققييم الص وك بنا و   الص وك ولد ق وك ج ة اصداريا محرية ام عاملية ويتم )ب(

 عق  عدل مم العوام  عق   اصداريا بنا ميث يقوم مدير الصندوق بتقييم الص وك وج ة  الصندوق مدير   

 سلي  املواا ي التصر قص يف السرد اي تةا أ الذ  ق تيم الي  الم ة املصدرد امل  ة املالية وكفا د ايصوا   

 وايرباح   

 عام واملرعصة مم لس  ييةة   ) (
و
 ايسروةار    ومدا  صناليق السيولة واملرابحة واسواق النقد امل رومة الرما

 رعية التابعة رررررررردلد مم لس  ال يةة الشرررررررعية ا ترررررررروابط الشررررررررررالض ة معرررررررروق املالية  عق  اك ق وك متوافقررررررررررررالس  

 ارنة األلا  ررررريتم مقرررررررر كةا سرررررررررررررتراقياية التنويع لتقري  ا صاالرررررررررسيرسع    الصندوق اسو   الية  مةوعة كسب امل  

 لتة ررررررررملص بايلترا ندوق رررررررررريقوم مدير الصرررررررررر ر ب ك السنوك  كةا سرررررربالفا دد عق  الرياا السعول  لو  ة أش  

 % مم اجةال  ليةة الصندوق متى ما لعت التاجة ال  تلك 10الصندوق بةا ي يزيد عم   

 

 ويم ن تلخيص استثمارات الصندوق كالتالي: 

 التد األعق  التد األل ى ايسروةارنوع  

 %100 %0 مرابحا  لص رد األج 

 %45 %0 الص وك

 %50 %0 ومدا  صناليق السيولة واملرابحة واسواق النقد 

 

صِدر لصفقا  سوق النقد عار  املةركة، ف ك مدير الصندوق يقّر بيك يذا املصدر ا (4)  تا ياك الصندوق سيتعام  مع أ  م 

  عااع ل يةة رلابية مةا رة ململسسة النقد العربأ السعول   

 لم  سروةر الصندوق    عقول املشتقا  لغر  التحوأ (5)
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 اقرار من مالك الوحدات:  (33)

 اشتركت/اشتركنا ف  ا  التم واملوافقة عق  عصا ص الومدا    صندوق كسب ألسواق النقد يال ع عق  شروأ وام املةت/لةنا بالقد  

القا ةة وا تتةرة فيةا يتعرق بي  )وف م ما جا  ل ا بةا    تلك ا صاالر املتعرقة بايسررررررروةار    الصررررررندوق وعم ماي  قضررررررارب املصررررررالم  

 , صفقة او عدمة مقدم ا مدير الصندوق املوافق عر  ا وقم التصوا عق    صة م  ا وجر  م م/منا التوليع عر  ا( 

 

 ايسم:

 التاريخ:                                                                التوليع:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


