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 الشروط واألح�ام 
 

 أ) اسم صندوق االستثمار، مع ذكر فئتھ ونوعھ:

 صندوق ا�خب�� للنمو والدخل املتداول 

Alkhabeer Growth & Income Traded Fund 

 �� تداول السعودية إدراجھ متداول مغلق متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية يتم عامأسهم  (صندوق استثمار 

 AKC-1975-115-12-08-21-#02 :رقم الشهادة الشرعية

 

 ب) اسم مدير الصندوق: 

 
 

 شركة ا�خب�� املالية

 مدير الصندوق 

 

 

 : التوضي�� والبيان   اإلقرارات) ج
 م 07/02/2022 املوافقه 06/07/1443 بتار�خ واألح�ام الشروط هذه  صدرت 

 املوافق 06/07/1443بتار�خ    السعودية  تداول   ��  املتداول   والدخل  للنمو   ا�خب��   صندوق   وحدات  و��جيل   طرح  ع��  املالية  السوق   هيئة  قبل  من  املوافقة  تمت ه 

 م 07/02/2022

   و�تحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة    بل مجلس إدارة الصندوق وتمت املوافقة عل��ا.  قِ   املتداول من صندوق ا�خب�� للنمو والدخل  روجعت شروط وأح�ام

الصندوق  الصندوق   إدارة  أعضاء مجلس  و�ؤكد  يقر  الشروط واألح�ام. كذلك   �� الواردة  املعلومات  واكتمال  دقة  املسؤولية عن  �امل  ومدير مجتمع�ن ومنفردين 

 و�ؤكدون أن املعلومات والبيانات الواردة �� الشروط واأل 
ً
 ح�ام غ�� مضللة.الصندوق ب�حة واكتمال املعلومات الواردة �� الشروط واألح�ام، و�قرون أيضا

    ال تتحمل الهيئة أّي مسؤولية عن محتو�ات شروط وأح�ام الصندوق، وال �عطي  و   املتداول.صندوق ا�خب�� للنمو والدخل  وافقت هيئة السوق املالية ع�� طرح وحدات

أو اكتمالها، وال �عطي   بدق��ا  يتعلق  تأكيد  أّي توصية �شأن جدوى االستثمار  أّي  املالية  �ع�ي موافق��ا ع�� طرح وحدات هيئة السوق  �� الصندوق من عدمھ، وال 

 الصندوق توصي��ا باالستثمار فيھ، وتؤكد أن قرار االستثمار �� الصندوق �عود للمستثمر أو من يمثلھ. 

   جنة الرقابة الشرعية املعّينة لصندوق االستثمار.بل  أنھ صندوق استثمار متوافق مع املعاي�� الشرعية ا�جازة من قِ   املتداول ع��صندوق ا�خب�� للنمو والدخل  تم اعتماد� 

   صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية وقواعد   لالئحة  "املتداول ا�خب�� للنمو والدخل  "صندوق  تخضع جميع املعلومات والبنود الواردة �� شروط وأح�ام

 . وت�ون محدثة ومعدلة اإلدراج، وتحتوي ع�� معلومات �املة ووا�حة و�حيحة وغ�� مضللة

  قرار باالستثمار. األخرى �عناية ودقة قبل اتخاذ ال ووثائقھاملتداول صندوق ا�خب�� للنمو والدخل يجب ع�� املستثمر�ن ا�حتمل�ن قراءة شروط وأح�ام 

 منھ باطالعھ ع�� شروط وأح�ام الصندوق وقبولھ ��ا 
ً
 .�عد استثمار املستثمر �� الصندوق إقرارا

   الصندوق ملدير  اإللك��و�ي  املوقع   �� املالية  القوائم  ذلك   �� بما  للصندوق  السنو�ة  التقار�ر  اإللك��و�ي  www.alkhabeer.comتتاح  السعودية   واملوقع   لتداول 

www.saudiexchange.sa  طالع ع�� أداء الصندوق ضمن تقار�ره. حيث يمكن اال 

  نن�ح باألخذ بمشورة مستشار م�يشروط وأح�ام الصندوق وفهمها. و�� حال �عذر فهم  شروط وأح�ام الصندوق نن�ح املستثمر�ن بقراءة ،. 

 ز�اد أديب إلياس

 

 

 رئيس إدارة رقابة االل��ام والتبليغ عن غسل األموال 

 سعود غوث أحمد         

 

 

 الرئيس التنفيذي           

 املس��دف الصندوق رأس مال 
 مليار لایر سعودي  1

 مليون لایر سعودي  300 هو  الصندوق  ءوا�حد األد�ى لبد

 مليون وحدة   100 إجما�� عدد الوحدات 

 لایر سعودي 10 �� الطرح األو��  سعر الوحدة

http://www.tadawul.com.sa/
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 إشعار هام

"). وعند الوحداتالصندوق ("") و�عملية طرح الوحدات �� الصندوق "(املتداول صندوق ا�خب�� للنمو والدخل ب الشروط واألح�ام ع�� معلومات تفصيلية تتعلق هذه تحتوي 

ام، وال�ي تتوفر ��خ م��ا ع�� تقديم طلب لالش��اك �� الوحدات، سوف ُ�عاَمل املستثمرون ع�� أ��م قد تقدموا فقط بناًء ع�� املعلومات الواردة �� هذه الشروط واألح�

  ) أو www.cma.org.sa") (الهيئة) أو املوقع اإللك��و�ي لهيئة السوق املالية السعودية ("www.alkhabeer.com") (مدير الصندوق املوقع اإللك��و�ي لشركة ا�خب�� املالية ("

 ).www.saudiexchange.sa( السعودية تداول 

�عض ا�خاطر، وقد ال يناسب و�جب ع�� املستثمر�ن ا�حتمل�ن قراءة هذه الشروط واألح�ام �املة قبل شراء الوحدات �� الصندوق حيث ينطوي االستثمار �� الصندوق ع��  

. ) من هذه الشروط واألح�ام4(الفقرة  بأي استثمار �� الصندوق، والوارد وصفها ��    جميع املستثمر�ن. يجب ع�� املستثمر�ن أن ي�ون لد��م االستعداد لتحمل ا�خاطر املرتبطة

 .لهذه الشروط واألح�امويعت�� استحواذ مال�ي الوحدات ع�� وحدات �� الصندوق بمثابة تأكيد وقبول م��م 

مرخصة ،  4030177445�جل التجاري باململكة العر�ية السعودية تحت رقم  مقفلة م�جلة �� ال أعد مدير الصندوق هذه الشروط واألح�ام، باعتباره شركة مساهمة سعودية

 . 07074-37موجب ال��خيص رقم من هيئة السوق املالية كمؤسسة سوق مالية ب

   تقديمها   تم   ال�ي   املعلومات   ع��   واألح�ام   الشروط   تحتوي   كما 
ً
   السعودية   تداول   ��   إدراجها   وقبول   الوحدات   ��جيل   ملتطلبات   امتثاال

ً
 . اإلدراج   وقواعد  االستثمار   صناديق   لالئحة   وفقا

 اململكة العر�ية السعودية. إن صندوق االستثمار ومدير الصندوق خاضعان لنظام السوق املالية ولوائحھ التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة املطبقة ��

عد إجراء جميع الدراسات  و�تحمل مدير الصندوق املسؤولية ال�املة عن دقة و�حة املعلومات الواردة �� هذه الشروط واألح�ام، كما أنھ يؤكد حسب علمھ واعتقاده، � 

�ام إ�� جعل أي إفادة واردة ف��ا مضللة. ولقد أجرى  املمكنة وإ�� ا�حد املعقول، أنھ ال توجد أي حقائق أخرى يمكن أن يؤدي تضمي��ا أو عدم تضمي��ا �� هذه الشروط واألح

 
ً
 مهما

ً
من املعلومات الواردة �� هذه الشروط  مدير الصندوق �افة التحر�ات املعقولة للتأكد من دقة املعلومات الواردة �� هذه الشروط واألح�ام بتار�خ إصدارها، إال أن جزءا

ن مصادر خارجية. ومع أن مدير الصندوق ال يملك أي سبب لالعتقاد بأن أي من معلومات السوق والقطاع تفتقر للدقة واألح�ام واملرتبطة بالسوق والقطاع تم استقاؤه م

  �ش�ل جوهري، فإنھ لم يقم بالتحقق من هذه املعلومات �ش�ل مستقل، وال يقدم أي �عهد أو ضمان �شأن دقة أو اكتمال أي من هذه املعلومات.

ة  ية عن محتو�ات هذه الشروط واألح�ام، وال تقدم أي رأي أو ضمانات ب�حة هذه الشروط واألح�ام أو اكتمالها. وال تتحمل الهيئة أي مسؤوليوال تتحمل الهيئة أي مسؤول

 عن أي خسارة مالية تنشأ عن تطبيق أي حكم من أح�ام هذه الشروط واألح�ام أو �سبب االعتماد عليھ.  

ع�� أ��ا توصية من جانب مدير الصندوق للمشاركة �� الطرح األو��. وعالوة ع�� ذلك، فإن املعلومات الواردة �� الشروط واألح�ام  وال يجب النظر إ�� هذه الشروط واألح�ام

خاص الذين �ع��مون  ا�خاصة لأل��� ذات طبيعة عامة وقد تم إعدادها دون األخذ �� االعتبار األهداف االستثمار�ة الفردية أو الوضع املا�� أو االحتياجات االستثمار�ة  

مشورة مستقلة من مستشار  االستثمار �� الوحدات املطروحة. وقبل اتخاذ أي قرار استثماري، يتحمل �ل من يتلقى ��خة من هذه الشروط واألح�ام مسؤولية ا�حصول ع��  

قِ  ص من 
َ
ُمرخ د ما��  �عتمد ع��  أن  األو��، و�جب  الطرح  �عملية  يتعلق  فيما  املالية  السوق  هيئة  االستثمار�ة بل  الفرصة  للصندوق وملدى مالئمة �ل من  ا�خاصة  راستھ 

ر االستثمار �� الصندوق. وقد ي�ون  واملعلومات الواردة �� هذه الشروط واألح�ام فيما يتعلق باألهداف الفردية للمتلقي ووضعھ املا�� واحتياجاتھ، بما �� ذلك مزايا ومخاط

 لبعض املست
ً
ثمر�ن دون غ��هم، وال يجب أن �عتمد املستثمرون ا�حتملون ع�� قرار طرف آخر فيما يتعلق باالستثمار أو عدمھ كأساس لدراس��م  االستثمار �� الصندوق مالئما

 ا�خاصة للفرصة االستثمار�ة ولظروف هؤالء املستثمر�ن. 

  

http://www.alkhabeer.com/
http://www.cma.org.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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للفئات التالية من املستثمر�ن ("املستثمرون املس��دفون"): (أ) األ�خاص الطبيعيون ممن يحملون ا�جنسية السعودية أو ا�جنسيات األخرى    االش��اك �� الوحدات متاح فقط

التعاون    دية ودول مجلسالسعو من دول مجلس التعاون ا�خلي��؛ (ب) املؤسسات والشر�ات وصناديق االستثمار وغ��ها من األ�خاص االعتبار�ة القائمة �� اململكة العر�ية  

ل  ا�خلي��   
ً
املالية األجنبية املؤهلة واملرخصة وفقا (د) املؤسسات  العر�ية السعودية؛  �� اململكة  املالية األخرى؛ (ج) األجانب املقيمون  لقواعد املنظمة الستثمار املؤسسات 

م)؛ (ه)  2015مايو    4ه (املوافق  1436رجب    15وتار�خ    1-42-2015الية بموجب القرار رقم  األجنبية املؤهلة �� األوراق املالية املدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق امل

. و�تع�ن ع�� جميع متلقي هذه الشروط واألح�ام االطالع ع�� أي قيود  السعودية  املستثمرون اآلخرون الذين �سمح لهم هيئة السوق املالية بامتالك أسهم مدرجة �� تداول 

 .رقابية ذات صلة �عملية الطرح األو�� و�يع الوحدات، كما يتع�ن عل��م مراعاة جميع تلك القيودقانونية أو 

، يمكن لقيمة الوحدات املط
ً
 بتطورات مستقبلية، املعلومات الواردة �� هذه الشروط واألح�ام حديثة كما �� تار�خ إصدارها، غ�� أ��ا عرضة للتغي��. وتحديدا

ً
روحة أن تتأثر سلبا

) 4(الفقرة يل، ير�� مراجعة �خم وأسعار الفائدة والضرائب أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية أو خالفها، وال�ي ال يملك مدير الصندوق سيطرة عل��ا (ملز�د من التفاص�الت

روحة، وال ينب�� لها أن ُتفسر أو ُ�عتمد عل��ا بأي  ). وال ُيقصد من هذه الشروط واألح�ام أو أي معلومات شفهية أو خطية بخصوص الوحدات املطمن هذه الشروط واألح�ام

 ش�ل من األش�ال ع�� أ��ا وعد أو تأكيد أو ضمان ألر�اح أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

 �خ��تھ �� السوق 
ً
باإلضافة إ�� معلومات السوق ،  وقد تم إعداد التوقعات الواردة �� هذه الشروط واألح�ام بناًء ع�� اف��اضات معتمدة ع�� معلومات مدير الصندوق وفقا

نات فيما يتعلق بدقة أي من  املتوافرة ل�جمهور. وقد تختلف ظروف التشغيل املستقبلية عن االف��اضات املستخَدمة، و�التا�� فليس هناك أي تأكيدات أو �عهدات أو ضما

 هذه التوقعات أو اكتمالها. 

ل أ
ّ
ش�

ُ
ل "اف��اضات مستقبلية". و�مكن تحديد هذه االف��اضات بصفة عامة من خالل استخدام �عض البيانات الواردة �� هذه الشروط واألح�ام �

ّ
ش�

ُ
ر إل��ا ع�� أ��ا �

َ
و قد ُينظ

النفي من هذه و "من املف��ض" أو صيغة  �لمات تدل ع�� املستقبل مثل "يخطط" أو "يّقدر" أو "�عتقد" أو "يتوقع" أو "يتنبأ" أو "ر�ما" أو "سوف" أو "ينب��" أو "من املتوقع" أ

 لألداء املستقب��.  ال�لمات أو مشتقا��ا أو أي مصط�حات مشا��ة. و�عكس هذه االف��اضات اآلراء ا�حالية ملدير الصندوق فيما يتعلق باألحداث املستقبلية ول 
ً
َعد ضمانا

ُ
ك��ا ال �

عّ�� ع��ا وهناك العديد من العوامل ال�ي قد تؤدي إ�� اختالف النتائج أو األداء أو اإلنجازات  
ُ
ا�حقيقية للصندوق �ش�ل كب�� عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية قد �

. و�عض هذه ا�خاطر والعوامل ال�ي قد ُتحِدث هذا التأث�� مبّينة بالتفصيل �� أقسام
ً
 أو ضمنا

ً
أخرى من هذه الشروط واألح�ام   هذه االف��اضات املستقبلية سواء صراحة

. و�� حال تحُقق أي من هذه ا�خاطر أو الش�وك أو ثبوت خطأ أو عدم دقة أي من االف��اضات )) من هذه الشروط واألح�ام4(الفقرة ُير�� الرجوع إ�� (ملز�د من التفاصيل، 

عة أو ُم 
َ
طة.املتضمنة، قد تختلف النتائج الفعلية للصندوق �ش�ل كب�� عن تلك النتائج الواردة �� هذه الشروط واألح�ام ع�� أ��ا متوق

َ
 قَدرة أو ُمخط
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 الصندوق  دليل

 الصندوق  مدير 

 شركة ا�خب�� املالية

 21362، جدة 128289ص.ب: 

 اململكة العر�ية السعودية 

www.alkhabeer.com 

 

 

 ا�حفظ  أم�ن

  البالد املاليةشركة 

 11411الر�اض  ،140ص.ب: 

 السعودية اململكة العر�ية 

www.albilad-capital.com  

 

 

 مشغل الصندوق 

 شركة ا�خب�� املالية

 21362، جدة 128289ص.ب: 

 اململكة العر�ية السعودية 

www.alkhabeer.com 

 

 

 

 مراجع ا�حسابات 

 محاسبون قانونيون العظم والسديري وآل الشيخ وشر�اؤهم 

 عضو كرو الدولية

  40097، جدة 21499ص.ب: 

 اململكة العر�ية السعودية 

https://www.crowe.com/sa 

 

 

http://www.alkhabeer.com/
http://www.alkhabeer.com/
https://www.crowe.com/sa
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 القانو�ي  املستشار 

مكتب محمد ابراهيم العمار لالستشارات القانونية (بالتعاون مع كينج آند 

 سبالدنج إل إل �ي)

 20مركز اململكة، الطابق 

 طر�ق امللك فهد 

 11434، الر�اض 14702ص.ب: 

 اململكة العر�ية السعودية 

 www.kslaw.com 

 

 

  الشرعية�جنة الرقابة 

 دار املراجعة الشرعية ذ.م.م. 

   42و 41، مكتب رقم 872بناية رقم 

  436، السيف 3618طر�ق 

 مملكة البحر�ن 

www.shariyah.com 

 

 

 مستلمة  جهة / الطرح مدير 

 ا�جز�رة لألسواق املالية (ا�جز�رة �ابيتال)

  11455الر�اض  - 20438ص.ب   - طر�ق امللك فهد

 اململكة العر�ية السعودية 

www.aljaziracapital.com 

 

  املستلمة  ا�جهات

 السعوديالبنك األه�� 

 طر�ق امللك عبدالعز�ز 

 21481، جدة 3555ص.ب: 

 اململكة العر�ية السعودية 

 www.alahli.com 

 

 

  

http://www.kslaw.com/
http://www.shariyah.com/
http://www.aljaziracapital.com/
http://www.alahli.com/
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 مصرف الراج�� 

 فهد  امللك طر�ق

 11411الر�اض ، 28 ص.ب:

 اململكة العر�ية السعودية 

 https://www.alrajhibank.com.sa 

 

  
 بنك الر�اض

 عبدالعز�ز طر�ق امللك 

 11614، الر�اض 22622ص.ب: 

 اململكة العر�ية السعودية 

www.riyadbank.com 

 

 

https://www.alrajhibank.com.sa/
http://www.riyadbank.com/
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 قائمة املصط�حات 

 

املوافق   ه1426جمادى األو��    21وتار�خ    )2005-83-1(بموجب القرار رقم   السوق املالية  هيئة الئحة مؤسسات السوق املالية الصادرة عن مجلس "الئحة مؤسسات السوق"  

  ) م2020-75- 2(ه املعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  1424جمادى اآلخرة    2وتار�خ    )30م/(بناًء ع�� نظام السوق املالية الصادر باملرسوم املل�ي رقم    2005يونيو    28

 م؛ 2020أغسطس  12فق ه املوا1441ذي ا�حجة  22وتار�خ 

 أليام العمل الرسمية �� الهيئة�ع�ي  "يوم"
ً
 ؛يوم عمل �� اململكة طبقا

 " �ع�ي أي يوم تفتح فيھ البنوك أبوا��ا للعمل �� اململكة العر�ية السعودية؛ يوم عمل"

 ؛ال أم عمل يوم  أ�ان سواء يوم، أي" �ع�ي تقو�مييوم "

�ي تحتوي البيانات واألح�ام املطلو�ة بموجب أح�ام الئحة صناديق االستثمار بالنسبة للصندوق العام، و�تم توقيعها ب�ن مدير الصندوق ومالالعقود ال�ي  "الشروط واألح�ام"  

 ؛الوحدات

 الصندوق؛ ��ا مال�و الوحدات ��  يكتتب ال�ي االش��اك مبالغ �ع�ي"رأس املال" 

مليون لایر سعودي �ا�حد األد�ى الذي �س��دف مدير الصندوق جمعھ من خالل طرح الوحدات ��   300يقصد بھ مبلغ �عادل " املس��دف الصندوق  رأس مالل  األد�ى ا�حد"

 الصندوق؛ 

 هو تار�خ ان��اء ف��ة الطرح األو��؛  "تار�خ اإلقفال"

 " �ع�ي تار�خ إدراج الوحدات �� السوق املالية السعودية؛ تار�خ اإلدراج"

 �ع�ي هيئة السوق املالية السعودية؛  الهيئة"و "" أ"هيئة السوق املالية

 ؛ م2003يوليو  31ه، املوافق 1424جمادى اآلخرة  2) بتار�خ 30" �ع�ي نظام السوق املالية الصادر بموجب املرسوم املل�ي رقم (م / النظام"

م واملعدلة 2017د�سم��    27ه املوافق  1439ر�يع اآلخر    9) بتار�خ  2017-123-3املالية رقم (" �ع�ي قواعد اإلدراج املوافق عل��ا بقرار مجلس هيئة السوق  قواعد اإلدراج"

 كما يتم �عديلها من وقت آلخر؛  م2021ف��اير  24املوافق  ه1442رجب  12) بتار�خ 1-22-2021رقم (بموجب قراره 

 ؛ من الشروط واألح�ام هذه  )20(يقصد ��ا ا�حاالت املنصوص عل��ا �� الفقرة ��اء" إحالة "

 متداول مغلق متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية يديره مدير الصندوق؛ أسهم عام وهو صندوق استثمار  املتداول،صندوق ا�خب�� للنمو والدخل �ع�ي  "الصندوق" 

 ؛ 07074-37من هيئة السوق املالية بموجب ترخيص رقم مرخصة كمؤسسة سوق مالية �ع�ي شركة ا�خب�� املالية، و��  "مدير الصندوق"

 لتقدير مدير الصندوق �عد ا�حصول ع�� موافقة هيئة السوق املالية 99�ع�ي "مدة الصندوق" 
ً
 من تار�خ اإلدراج، قابلة للتمديد وفقا

ً
 ؛عاما

 لایر سعودي؛  10�ع�ي سعر طرح الوحدات خالل ف��ة الطرح األولية، وهو  و��"" سعر الوحدة �� الطرح األ 

  ف��ة الطرح األو��"
ً
م  13/03/2022ه املوافق  1443/ 10/08  يوم عمل، تبدأ ��  )15(خالل ف��ة    لهذه الشروط واألح�ام" �ع�ي املدة ال�ي سيتم خاللها طرح الوحدات وفقا

     ؛م31/03/2022ه املوافق 28/08/1443وتنت�ي �� 

ت " هم (أ) األ�خاص الطبيعيون الذين يحملون ا�جنسية السعودية أو إحدى جنسيات دول مجلس التعاون ا�خلي�� األخرى؛ (ب) املؤسسات والشر�ااملستثمرون املس��دفون "

العر�ية السعودية ودول مجلس التعاون ا�خلي�� األخرى؛ (ج) األجانب املقيمون �� اململكة العر�ية  وصناديق االستثمار وغ��ها من األ�خاص االعتبار��ن القائم�ن �� اململكة  

ة لقواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة �� األوراق املالية املدرجة الصادر املستثمرون األجانب املس��دفون املسموح لهم باالستثمار بموجب ا  السعودية؛ (د)

م؛ و(ه) املستثمرون اآلخرون الذين يمكن أن �سمح لهم هيئة 2015مايو    4املوافق    ه1436رجب    15وتار�خ    1-42-2015عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب قرارها رقم  

 ؛السعودية السوق املالية بامتالك أوراق مالية مدرجة �� تداول 

 �ع�ي أي أصل �ستثمر فيھ الصندوق؛  "االستثمار"
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 للشروط واألح�ام؛ الطرح األو��و" "الطرح"
ً
 " �ع�ي الطرح األو�� لالكتتاب العام للوحدات وفقا

 ؛أك�� من خمس سنوات ع�� إدراجها  يمِض االستثمار �� أسهم الشر�ات ال�ي بصدد اإلدراج �� سوق األسهم أو ال�ي لم  �ع�ي "العام"االكتتاب 

املس��دف إدراجها   و�� لالكتتاب العام من خالل املساهمة �� الطروحات ا�خاصةقبلة ع�� الطرح األ امل درجة  املغ��    الشر�ات  �ع�ي االستثمار �� أسهم  "ا�خاصة"الطروحات  

وتجار�ة مرخصة و��ون الوسيط عبارة عن شركة مالية    ، و املوازي) والعاملية. و�قوم مدير الصندوق بتنفيذ الصفقات عن طر�ق وسيطأ�� األسواق ا�حلية (السوق الرئي��ي  

 ؛ من السلطات التنظيمية �� الدول ال�ي �عمل ��ا

دارة بفاعلية و�تحّقق ذلك    ":(core-satellite management) التوا�ع-املركز  اإلدارة ا�ختلطة أو "
ُ
�� اس��اتيجية تجمع ب�ن االس��اتيجية ال�ي تحا�ي املؤشر واالس��اتيجية امل

ي األداء عن املستوى املتوقع، ومن ثّم صقل ذلك بواسطة ا
ّ
ستثمار النسبة الباقية �� عدٍد من  بواسطة ر�ط �سبة من قيمة الصندوق باملؤشر، وذلك للتقليل من مخاطر تدِ�

 ؛أو االكتتابات اوالطروحات ا�خاصة وا�خاصة العامةاألدوات االستثمار�ة النشطة من بي��ا صناديق األسهم 

% أو أك�� من الوحدات؛ (ب) مدير الصندوق وتا�عيھ؛ (ج) أحد  5�ع�ي مالك الوحدات الذي ال يمثل أي من اآل�ي: (أ) أي مالك وحدات يمتلك    "مالك الوحدات من ا�جمهور"

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق؛ 

الوحدات ا�حاضر مالكها �� اجتماع مال�ي الوحدات   % من مجموع50هو القرار الذي يتخذ بموافقة مال�ي الوحدات الذين تمثل �سبة ملكي��م أك�� من    "قرار صندوق عادي"

 أو بواسطة وسائل التقنية ا�حديثة
ً
 ؛سواء �ان حضورهم �خصيا

 يتطلب موافقة مال�ي الوحدات الذين تمثل �سبة ملكي��م   "قرار خاص للصندوق"
ً
الوحدات   % أو أك�� من مجموع الوحدات ا�حاضر مالكها �� اجتماع مال�ي  75�ع�ي قرارا

 أم ممثل�ن بوكيل أم بواسطة وسائل التقنية ا�حديثة
ً
 ؛سواًء أ�ان حضورهم �خصيا

ي��: ما االستثمار  صناديق الئحة �� ��م يقصد :"الطرف ذي العالقة"   

  .الباطن من الصندوق  ومدير  الصندوق  مدير  )1

 .الباطن من ا�حفظ وأم�ن ا�حفظ أم�ن )2

 .املعتمد املقّيم )3

 .ا�حسابات مراجع )4

 .الصندوق  إدارة  مجلس )5

 .األطراف أعاله  من أّي  لدى املوظف�ن أو  التنفيذي�ن املدير�ن  من أّي  أو  اإلدارة  مجلس أعضاء )6

 .االستثمار صندوق  أصول  صا�� من )%5( ملكيتھ تتجاوز  وحدات مالك أي )7

 .ذكرهم السابق األ�خاص من أّي  ع�� مسيطر  أو  تا�ع �خص أي )8

 

الوسيط عبارة عن شركة مالية   السمسار  و��ون . الصندوق �حساب األسهم خاصة �شراء و�يع   اتبتنفيذ صفق مدير الصندوق �خص يقوم من خاللھ  الوسيط""السمسار 

 ؛وتجار�ة مرخصة من السلطات التنظيمية �� الدول ال�ي �عمل ��ا

إلدارة فئات أصول بتعي��ا    مدير الصندوق �قوم  ، و عمل ��ا�عبارة عن شركة مالية وتجار�ة مرخصة من السلطات التنظيمية �� الدول ال�ي    هو   "  مدير الصندوق من الباطن"

 ؛ ومصار�ف أي مدير للصندوق من الباطن من موارده ا�خاصة  و�دفع مدير الصندوق أ�عابمحددة وذلك �شرط ا�حصول ع�� موافقة مجلس إدارة الصندوق. 

 

وال�ي يجب أن يتم التخلص    ال�جنة الشرعيةباحتساب العوائد االستثمار�ة غ�� املتوافقة مع ضوابط    مدير الصندوق   ايقوم من خالله  شركة متخصصةخدمة التطه��"    مقدم"

 ؛ م��ا

 

قيمها   واحتسابباستحداث املؤشر االس��شادي للصندوق وتوزيع أسهم الشر�ات املضمنة بھ    مدير الصندوق   ايقوم من خالله  شركة متخصصة"مقدم خدمة املؤشر"  

 
ً
  ؛السوقية دور�ا

 

 �ع�ي الر�ال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العر�ية السعودية؛  ."س. ر "

 ؛ واملو�حة �� مستندات الصندوق  "املتداول ا�خب�� للنمو والدخل "صندوق �ع�ي ا�جهات املستلمة لطلبات االش��اك �� ا�جهات املستلمة"  / "ا�جهة

 الشرعية؛ �ع�ي دار املراجعة " �جنة الرقابة الشرعية"
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 )؛ 2�ع�ي ضوابط الهيئة الشرعية ا�خاصة بالصندوق وال�ي يحدد الصندوق بناًء عل��ا مدى توافق االستثمارات، ع�� النحو الوارد �� امل�حق ( "ضوابط الهيئة الشرعية"

 صندوق؛ �ع�ي شركة ذات مسؤولية محدودة يؤسسها أم�ن ا�حفظ ألغراض االحتفاظ بملكية أصول الشركة ذات غرض خاص" "

 �ع�ي املبلغ الذي �ساهم بھ مالك الوحدات عند االش��اك �� الطرح؛  "مبلغ االش��اك"

 ؛ السعوديةتداول لالتا�ع  النظام اآل�� لتداول األسهم�ع�ي  " "تداول 

الك �� أي صندوق استثمار يت�ون �ع�ي  "الوحدة"
ُ
 ؛ صندوق ال�� أصول  ع�� أ��ا تمثل حصة مشاعةاء الوحدة، و�عامل �ل وحدة ز من وحدات بما �� ذلك أج حصة املـــ

  �ع�ي املستثمر الذي يقوم باالستثمار �� الصندوق عن طر�ق تملك وحداتھ؛ "مالك الوحدات"

 م��ا ا�خصوم  ��  "صا�� قيمة األصول" أو "صا�� قيمة أصول الصندوق"  
ً
(بما  القيمة النقدية ع�� أساس إجما�� قيمة األصول لصندوق االستثمار املغلق املتداول مخصوما

 للفقرة 
ً
 ؛) من هذه الشروط واألح�ام10(  �� ذلك أي ال��امات مالية والرسوم واملصار�ف املستحقة ع�� الصندوق خالل ف��ة االحتساب). و�تم تحديد صا�� قيمة األصول وفقا

 ؛السعودية �ع�ي سعر الوحدة �� السوق كما يتم إعالنھ من تداول "سعر الوحدة" 

 و�� املرابحة سابق وعد من دون  وقعت سواء مقطوع بمبلغ أو الثمن من بنسبة عليھ، متفق معلوم ر�ح ز�ادة  مع البائع بھ اش��اها الذي الثمن بمثل سلعة بيعيقصد ��ا    " املرابحة"

 املصرفية؛ املرابحة و�� مؤسسة مالية طر�ق عن السلعة ع�� ا�حصول  �� الراغب من بالشراء وعد ع�� بناء وقعت أو العادية،

  ؛ املركزي السعودي لدى املصارف املرخصة من ِقَبل البنك  يتم تنفيذها يال� املرابحة صفقات �ع�ي "املرابحة"صفقات 

   ؛جلاأل  قص��ة  املالية وراقاأل  �� االستثمار  وحدات صناديق املرابحة وال�ي �س��دف �� االستثمار  �ع�ي "صناديق أسواق النقد"

 ؛�� العمالت املثبتة مقابل الدوالر مثل عمالت دول مجلس التعاون ا�خلي�� ما عدا الدينار ال�و��ي ��ي"ر "العمالت املرتبطة بالدوالر األم

وال�ن    ودوالر هونج �ونج،الدوالر األمر��ي، واليورو، الر�ال السعودي، و  -ع�� سبيل املثال وليس ا�حصر  - يتعامل ��ا الصندوق وم��االعمالت ال�ي قد ��  "العمالت الرئيسية"

 ؛ اليابا�ي، والفرنك السويسري، وا�جنيھ االس��لي�ي

تجنب  �ع�ي الدراسات الواجبة ال�ي يقوم ��ا مدير الصندوق �ش�ل مباشر أو من خالل أطراف متخصصة للتأكد من ا�حقائق املتعلقة باإلستثمارات ل "ا�جهالة نفي دراسات"

 دي والتشغي�� ع�� سبيل املثال؛ توقعة والواجب تجن��ا للتأكد من سالمة ووضع االستثمارات من ناحية القيمة والوضع الف�ي والقانو�ي واإلقتصا املا�خاطر واألخطاء غ�� 

املستقبلية. و�شمل هو عملية تحليل البيانات واملعلومات االقتصادية واملالية، وذلك ��دف التنبؤ بر�حية االستثمار املستقب��، والتعرف ع�� حجم ا�خاطر  التحليل األسا��ي"  "

 مراحل التحليل األسا��ي التا��: 

 . تحليل االقتصاد الك��.  1

 تحليل القطاع الذي �عمل فيھ الشركة املس��دفة. . 2

 . تحليل ظروف و أوضاع الشركة. 3

 . التحليل املا�� للشركة.  4

 . تقدير القيمة العادلة للشركة.5

 إ�� الدولة  ضر�بة"  /  "ضرائب
ً
مة، دون أن �عود عليھ نفع خاص مقابل إحدى الهيئات العامة ا�حلية، مساهمة منھ �� �غطية النفقات العاأو    ال��ام ما�� يدفعھ الفرد ج��ا

 ؛ دفع الضر�بة

 لهيئة  "ضر�بة القيمة املضافة"
ً
عرف ضر�بة القيمة املضافة بأ��ا ضر�بة غ�� مباشرة ُتفرض ع�� جميع السلع وا�خدمات ال�ي يتم شراؤها    ضر�بة وا�جماركلز�اة والاوفقا

ُ
�

 املضافة بدءبل املنشآت، مع �عض االستثناءات. حيث �عد مصدر دخل أسا��ي �ساهم �� �عز�ز م��انيات الدول. وقد ال��مت اململكة بتطبيق ضر�بة القيمة و�يعها من قِ 
ً
 من ا

 بالتوزيع وح�ى مرحلة    ه، وتم فرض ضر�بة القيمة املضافة �� �ل مرحلة من مراحل سلسلة اإلمداد، ابتداءً 1439  اآلخر ر�يع    14املوافق  م  2018ير  ينا  1
ً
من اإلنتاج ومرورا

أما املنشآت فتدفع ل�ح�ومة ضر�بة القيمة املضافة ال�ي يتم البيع ال��ائي للسلعة أو ا�خدمة. يدفع املس��لك ت�لفة ضر�بة القيمة املضافة ع�� السلع وا�خدمات ال�ي �ش����ا،  

 ؛ تحصيلها من عمليات شراء املس��لك�ن، و�س��د املنشآت ضر�بة القيمة املضافة ال�ي دفع��ا ملورد��ا
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 من ا�حاالت اآلتية:  ُيقصد "�غي��ات أساسية"
ً
 بمصط�ح "التغي�� األسا��ي" أيا

 ؛أو فئتھ التغي�� املهم �� أهداف الصندوق أو طبيعتھ )1

 التغي�� الذي قد ي�ون لھ تأث�� سل�ي وجوهري ع�� مال�ي الوحدات أو ع�� حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق؛  )2

 صندوق؛  المخاطر  درجةالتغي�� الذي ي�ون لھ تأث�� ��  )3

 اال��حاب الطو�� ملدير الصندوق من منصب مدير الصندوق؛  )4

 ؛ العام املغلق  يؤدي �� املعتاد إ�� أن �عيد مال�ي الوحدات النظر �� مشارك��م �� الصندوق أي �غي��  )5

 ؛ إدارة الصندوق أو أي تا�ع ألي م��ما أعضاء مجلس   أو أي عضو منالعام املغلق يؤدي إ�� ز�ادة املدفوعات من أصول الصندوق إ�� مدير الصندوق أي �غي��  )6

د من أصول الصندوق يقأي �غي��  )7  من املدفوعات �سدَّ
ً
 جديدا

ً
   ؛العام املغلق دم نوعا

د من أصول الصندوق  �يال ى يز�د �ش�ل جوهري أنواع املدفوعات األخر أي �غي��  )8  ؛ العام املغلق  �سدَّ

   ؛املغلق التغي�� �� تار�خ استحقاق أو إ��اء الصندوق العام  )9

  ؛ز�ادة إجما�� قيمة أصول الصندوق العام املغلق من خالل قبول مساهمات نقديةأو عينية أو �ل��ما )10

 أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من ح�ن آلخر وتبلغ ��ا مدير الصندوق.  )11

 ؛ ضمن التغي��ات األساسيةعت�� �  أي �غي�� ال " غ�� أساسية�غي��ات "

 

 ؛ال�جنة الشرعيةتوافق مع ضوابط لألسهم العاملية. وهو مؤشر ممؤشر ا�خب�� " �ش�� إ�� املؤشر الذي ُيقارن بھ أداء الصندوق وهو اس��شاديمؤشر "

   الصندوق   أصول   تتأثر   أن  من املمكن  حدو��ا  حال  ��  أنھ  الصندوق   مدير   �عتقد  وال�ي  الصندوق،  مدير   إرادة   خارج  ��  ال�ي  ا�حاالت  �ع�ي  ستثنائية”اال ظروف  ال“
ً
  و�ش�ل   سلبا

  معتاد غ�� 
ً
 ...).ا��يار العملة،  أو  ،حدوث أزمة اقتصادية، أو قوة قاهرة، أو حرب -ال ا�حصر ع�� سبيل املثال  - تنظيمية أو /و اقتصادية أو / و سياسية عوامل لعدة  نظرا
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 ملخص الصندوق 

 بموجب  إنشاؤه تم  الشرعية،  الهيئة  ضوابط  مع  متوافق  مغلق  متداول عام    أسهم  استثمار  صندوق   هو  ،املتداول صندوق الخبير للنمو والدخل   وفئته   ونوعه   الصندوق   اسم 

 .املالية السوق  هيئة وإشراف  لرقابة ويخضع اململكة في بها املعمول  واللوائح األنظمة
،  4030177445باململكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم    مسجلة سعودية  مقفلة  مساهمة  شركة  وهي  املالية،  الخبير  شركة الصندوق   مدير 

 . 07074-37 رقم الترخيص بموجب الهيئة بلق   منكمؤسسة سوق مالية  مرخصةوهي 

 االستثماري   الهدف 

 

هو   االستثماري  الصندوق  الصندوق    تنميةإن هدف  أصول  قيمة  أداء  صافي  الطويل    استثماراتهمن خالل  املدى  دوري على    وتحقيق دخل 

توزيع عوائد  للمستثمرين الصندوق   من خالل  بها  يستثمر  التي  القيمة    رأسماليةال  رباحاأل جزء من    لىإباإلضافة    ،الشركات  نمو  الناتجة عن 

بها املستثمر  العاملية، وصناديق األسهم  عن طريق  . حيث يتم ذلك السوقية لألوراق املالية  في محفظة متنوعة من األسهم    العامة   االستثمار 

 وطروحات الشركات لالكتتاب العام، والطروحات الخاصة والنقد وما في حكمه.   ،والخاصة
 . املخاطر من مرتفع مستوى  على الصندوق  في االستثمار يترتب املخاطر   مستوى 

 .ريال سعودي 1000 األولي لحد األدنى ملبلغ االشتراك  ا 

 التعامل   أيام 
 

 خالل ساعات التداول اليومية عبر الوسطاء املاليين املرخص لهم.  

، وسيقوم مدير الصندوق بتقييم صافي قيمة الوحدة للصندوق في كل يوم عمل ويتم نشر صافي قيمة الوحدة في يوم العمل التالي من  التقويم   أيام
ً
يوميا

 وعندما ال يكون أي من تلك األيام يوم عمل، فإن يوم التقويم سيكون يوم العمل التالي.  التقويم.تاريخ 

 

 .وموقع مدير الصندوق  ةموقع تداول السعودي في وحدةصافي قيمة األصول لكل  ونشر  اإلعالن سيتم عن صافي قيمة الوحدة للصندوق   اإلعالن  أيام 

الصندوق هو صندوق مغلق ومتداول، فال يمكن ملالكي الوحدات استرداد وحداتهم في الصندوق وإنما يمكنهم تداول الوحدات حسب  بما أن   االسترداد   قيمة   دفع   موعد 

سعر تداول الوحدات بالسوق حيث يتم تداول الوحدات بنفس الطريقة التي يتم بها تداول أسهم الشركات املدرجة في )تداول(. ويجوز ملالكي 

 ء الوحدات خالل ساعات التداول اليومية عبر الوسطاء املاليين املرخص لهم.الوحدات بيع أو شرا

 .سعودي ريال 10 األولي   الطرح  في   الوحدة  سعر 

 .)ر.س.( السعودي الريال الصندوق   عملة 
   99  الصندوق   مدة  تكون  الصندوق   مدة 

ً
   للتجديد  قابلة  ،السعودية  تداول   في  الوحدات  إدراج   تاريخ  من  عاما

ً
  على   الحصول   بعد  الصندوق   مدير  لتقدير  وفقا

 . املالية السوق  هيئة موافقة
 . م أو أي تاريخ آخر يتم تحديده بناًء على نجاح جمع الحد األدنى لرأس املال املطلوب خالل فترة االكتتاب2022أبريل  3   الصندوق   بدء   تاريخ 

 م 2022/ 07/02ه املوافق 1443/ 06/07 الصندوق   وأحكام   شروط   إصدار   تاريخ 

 . مؤشر الخبير لألسهم العاملية املؤشر االسترشادي 

 .شركة الخبير املالية الصندوق   مشغل 

 . البالد املالية شركة أمين الحفظ 

 .عضو كرو الدولية -العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون قانونيون  الحسابات   مراجع   اسم 

التي يستثمر  املدرجة   % من صافي عوائد استثمارات الصندوق والتي تشمل فقط توزيعات األسهم100يستهدف مدير الصندوق توزيع  • األرباح العوائد و   توزيع   سياسة 

 
ً
سنوية  اليوم عمل من تاريخ إصدار القوائم املالية نصف    (40)حيث يقوم الصندوق بتوزيع العوائد خالل    ،بها الصندوق مرتين سنويا

 . والسنوية

، توزيع مل يحق •
ً
 حققة املوغير  املحققة% من صافي األرباح الرأسمالية 50 حتىدير الصندوق وفق ما يقرره مناسبا

ً
حيث  ،مرتين سنويا

يوم عمل من تاريخ إصدار القوائم املالية   (40)خالل حققة املوغير  املحققة( وجدت)إن  الرأسمالية األرباحيقوم الصندوق بتوزيع 

أيام عمل من تاريخ إصدار القوائم املالية النصف   (10)الل خسنوية والسنوية وسيتم اإلعالن عن التوزيعات )إن وجدت( النصف 

 .سيتم اإلعالن عن تفاصيل التوزيعات النقدية من خالل موقع تداول السعوديةو سنوية والسنوية، ال

 

 .الصندوق  إدارة  مجلس موافقة على الحصول  بعد األرباحأو /و العوائد بتوزيع الصندوق  مدير سيقوم

 0.80 اإلدارة   أتعاب 
ً
 .من صافي قيمة أصول الصندوق  % سنويا

 سنوية تساوي  أتعاب مشغل الصندوق 
ً
 من صافي قيمة أصول الصندوق.  %0.15يجب على الصندوق أن يسدد ملشغل الصندوق أتعابا

 . % من مبلغ االشتراك2.0 رسوم االشتراك 

 من   أتعاب حفظ األصول بالسوق السعوديو   ريال سعودي إلنشاء شركة ذات غرض خاص.  25,000رسوم بمبلغ    الصندوق   دفعسي أمين الحفظ   أتعاب 
ً
سنويا

 إجمالي قيمة أصول الصندوق هي كالتالي:

 % 0.06سعودي:    مليون ريال   750إلى   –   سعودي   صفر ريال   من   - أ 

 % 0.05ريال سعودي:    مليار إلى    –   سعودي   مليون ريال 750  من   - ب 

 % 0.04سعودي:    أكثر من مليار ريال   - ج 

 هي كالتالي:  أتعاب حفظ األصول باألسواق العامليةو 
ً
 سنويا

 % 0.04:  املتحدة   واململكة   املتحدة   الواليات  - أ 

 % 0.07فرنسا وأملانيا وسويسرا واليابان:    - ب 

 % 0.22)ب(:    الصيني   والسوق )أ(    الصيني   السوق   - ج 

  3,000تقل أتعاب أمين الحفظ عن مبلغ  أالعلى 
ً
 . ريال بحد أدنى شهريا
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  3,000تقل أ�عاب أم�ن ا�حفظ عن مبلغ  أال ع�� 
ً
 .لایر بحد أد�ى شهر�ا

بل الصندوق مباشرة بمستو�ات تحددها  الوسيط) أو أي رسوم تداول أخرى من قِ   السمسار تدفع مصار�ف الوساطة (بما �� ذلك أ�عاب   مصار�ف ورسوم التعامل (الوساطة) 

يقوم   ال�ي  �� األسواق  الوسيط  السمسار  أو  الصفقات وطبيعة  األنظمة  نوع  ع��   
ً
املبالغ استنادا تلك  وتتفاوت  ف��ا.  بالتعامل  الصندوق 

 االستثمارات وحجم العمليات.

يتحمل الصندوق جميع املصار�ف األخرى الفعلية واملتعلقة بأ�شطة الصندوق وتوظيف استثماراتھ وا�خدمات املهنية والتشغيلية املقدمة   مصار�ف أخرى و  رسوم

بما  الغ��،  ذلك    من  ا�حصر    - ��  ال  املثال  املقدمة    – ع�� سبيل  األخرى  املهنية  وا�خدمات  الوحدات،  مال�ي  اجتماعات  ا�عقاد  ت�اليف 

 عن    تطه�� الدخل (إن وجدت) ومصار�ف مقدم خدمة املؤشر.  خدمة  مقدم  ، باإلضافة إ�� مصار�فللصندوق 
ً
و��ون الصندوق مسؤوال

% من صا��  0.50بل ا�جهات املنظمة. ولن تتجاوز هذه الرسوم واأل�عاب واملصار�ف  أي ضر�بة مستحقة الدفع تفرض �� املستقبل من قِ 

 ب
ً
أنھ سيتماقيمة أصول الصندوق سنو�ا  

ً
ا�ح�ومية، علما للوائح والتنظيمات  خصم    ستثناء الرسوم والعموالت والضرائب ال�ي تخضع 

 الرسوم الفعلية فقط. 
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 الشروط واألح�ام 

 صندوق االستثمار  )1

 
 وفئتھ ونوعھ وق داسم الصن )أ(

عام متداول مغلق متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، تم إ�شاؤه بموجب األنظمة   أسهم"، هو صندوق استثمار  املتداول صندوق "ا�خب�� للنمو والدخل  

 م 07/02/2022ه املوافق  06/07/1443 بتار�خ واألح�ام الشروط هذه  صدرتواللوائح املعمول ��ا �� اململكة و�خضع لرقابة وإشراف هيئة السوق املالية.  

 

 تار�خ إصدار شروط وأح�ام صندوق االستثمار، وآخر تحديث (إن وجد)  )ب(

 م 07/02/2022ه املوافق 06/07/1443 بتار�خ واألح�ام الشروط هذه  صدرت

 

 تار�خ موافقة الهيئة ع�� طرح وحدات الصندوق  )ج(

قِ  من  املوافقة  وحدات  تمت  و��جيل  طرح  ع��  املالية  السوق  هيئة  والدخل  "صندوق  بل  للنمو  بتار�خ    السعودية  تداول   ��  "املتداول ا�خب�� 

   م07/02/2022ه املوافق 06/07/1443

 

 مدة الصندوق  ) د(

 من تار�خ إدراج الوحدات �� تداول   99ت�ون مدة الصندوق  
ً
 لتقدير مدير  السعودية  عاما

ً
الصندوق �عد ا�حصول ع�� موافقة ، قابلة للتجديد وفقا

 .هيئة السوق املالية

 
 

 املطبق  النظام )2
 العر�ية السعودية. إن الصندوق ومدير الصندوق خاضعان لنظام السوق املالية ولوائحھ التنفيذية واألنظمة واللوائح األخر ذات العالقة املطبقة �� اململكة 

 

 سياسات االستثمار وممارساتھ )3

 األهداف االستثمار�ة  )أ (

الشر�ات   أسهمحيث �شمل استثمارات الصندوق االستثمار ��  سوف يركز مدير الصندوق ع�� االستثمار �� محفظة متنوعة من األسهم العاملية،  

الشعبية،    ب�افة قطاعا��ا واملتداولة �� األسواق العاملية ومن بي��ا اململكة العر�ية السعودية، والواليات املتحدة االمر�كية، وجمهور�ة الص�ن 

 لعأواليابان، وسويسرا، واململكة املتحدة ال��يطانية، وفر�سا، و 
ً
باإلضافة    ملة �ل بلد.ملانيا، وكندا. وسيتم االستثمار �� تلك األسواق طبقا

و  أبل الهيئة  مرخص لهم من قِ   صناديقبل مدراء  وال�ي تدار من قِ   خاصةا� و عامة  الصناديق األسهم  �� ذلك، سيقوم مدير الصندوق باالستثمار ��  إ

قيم سوقية مختلفة �� دول وقطاعات  شر�ات ذات    أسهمجهة مماثلة �� حالة االستثمار خارج اململكة العر�ية السعودية حيث �شمل هذه الصناديق  

��  إفة  باإلضا،  ختلفةدراجها �� أسواق األسهم ا�إسيتم    وال�ي  الطروحات األولية لالكتتاب العام. كما ينوي مدير الصندوق االستثمار ��  متنوعة

الطروحات    ��و�� لالكتتاب العام من خالل املساهمة  ع�� الطرح األ   قبلةاملدرجة  املغ��    والشر�ات،  للشر�ات املدرجة  الس املأز�ادات ر االكتتاب ��  

ومباد��ا، لتحقيق نمو طو�ل األجل وتحقيق    الشرعية  ال�جنة، والنقد وما �� حكمھ، املتوافقة مع أح�ام  و�� لالكتتاب العاماملقبلة ع�� الطرح األ   ا�خاصة

 دخل دوري من عوائد األسهم واألر�اح ع�� رأس املال. 

 

ا�خب��    وا�حلية العاملية محفظة األسهم  وإدارة   بناءل  غ�� �شطة  استثمار سياسة  سيعتمد مدير الصندوق   املتوافق مع    ةالعامليلألسهم  باتباع مؤشر 

 لصا�ح الصندوق بالتعاون مع  ال�جنة الشرعية  ضوابط  
ً
"مقدم خدمة (  Ideal Rating  مقدم خدمة مؤشرات("املؤشر")، وهو مؤشر تم إ�شاؤه خصيصا

املؤشر شر�ات متنوعة القطاعات    ويشمل  وسيقوم مقدم خدمة املؤشر بحساب قيم الشر�ات املضمنة �� املؤشر وإدارتھ ملص�حة الصندوق.  املؤشر").

ثالثة أشهر �� اململكة العر�ية السعودية. وسيتم إعادة موازنة املؤشر �ل    القيادية  شر�اتالباإلضافة إ�� أك��    ،أك�� األسواق املالية العاملية  واألحجام ��

 بل مقدم خدمة املؤشر. من قِ 
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ال�ي يطرحها مديرو صناديق مرخص لهم محليون   خاصةو عامة �� صناديق أسهم  لتوظيف رأس املال سياسة �شطة اعتماد �س��دف مدير الصندوق 

املتداولةأو    وإقليميون وعامليون  ف��م مدير الصندوق صناديق املؤشرات  يديره مدير الصندوق   . ، بمن  عفاء إسيتم    ،و�� حال االستثمار �� صندوق 

، سيتأكد مدير الصندوق من �ش�ل عام   وعند االستثمار �� الصناديقإدار�ة مستحقة ملص�حة هذا الصندوق    رسومأو    إدارة  من أي رسوم  الصندوق 

 أن اس��اتيجية الصندوق املس��دف تتوافق مع اس��اتيجية استثمار الصندوق من حيث مز�ج ا�خاطر والعوائد. 

 

سواًء  �� السوق ا�حلية    املدرجة  للشر�ات  املالس  أستثمار�� طروحات الشر�ات لالكتتاب العام وز�ادات ر لال   سياسة �شطة   مدير الصندوق   سيعتمدو 

�� األسواق اإلقليمية والعاملية. وسيقوم مدير الصندوق بالقيام بالدراسات النافية ل�جهالة إباإلضافة    )نموأو �� السوق املواز�ة (  السعودية  تداول ��  

 مة االستثمار.ءللتأكد من مدى مال

 

طروحات   و�� لالكتتاب العام من خالل املساهمة ��شر�ات غ�� مدرجة مقبلة ع�� الطرح األ   ��  عند االستثمار   لية �شطةآباتباع    الصندوق مدير    سيقوم

 ال�جنة الشرعية �� السوق ا�حلية أو األسواق اإلقليمية والعاملية. وسيدرس مدير الصندوق االستثمارات ا�حتملة للتأكد من توافقها مع ضوابط    خاصة

  .ومدى ومالءم��ا من حيث األر�اح ا�حتملة وا�خاطر ذات العالقة

 

الصندوق  مدير  الصندوق    النقديةالسيولة    توظيف  �ستطيع  مدير  يقوم  لن  العادية،  األوضاع  و��  النقد.  أسواق  أو صناديق  مرابحة  �� صفقات 

تصفية �عض االستثمارات (وإ��    حالا�� قيمة أصول الصندوق. ولكن ��  % من ص25و االستثمار �� صفقات املرابحة بنسبة تتجاوز  أباالحتفاظ بالنقد  

بة ا�خصصة أن تتم إعادة استثمار السيولة النقدية)، أو �� الظروف االستثنائية ع�� سبيل املثال حدوث أزمة اقتصادية، حرب، إ�خ، يمكن ز�ادة النس

 �� قيمة أصول الصندوق. % من صا100للسيولة النقدية وصفقات املرابحة إ�� ما يصل إ�� 

 

 ألوراق املالية ال�ي سوف �ستثمر الصندوق ف��ا �ش�ل أسا��ينوع (أنواع) ا ) ب(

  والطروحات  وا�خاصة العامةاألسهم  وصناديقمال الصندوق باالستثمار �� األسهم العاملية واالكتتابات العامة  رأستوظيف  الصندوق  مدير  �س��دف

 .املرابحة وصفقات ا�خاصة

 

�� أوراق مالية معينة، أو �� صناعة أو مجموعة من القطاعات، أو �� بلد مع�ن أو منطقة جغرافية معينة،   سياسة تركز االستثمار  )ج(

 ع�� أن �شتمل ع�� ا�حد األد�ى واألق��ى لتلك األوراق املالية. 

، والطروحات األولية وا�خاصة  العامةوصناديق األسهم    ،وا�حلية  سوف يركز مدير الصندوق ع�� االستثمار �� محفظة متنوعة من األسهم العاملية

ومباد��ا، لتحقيق نمو طو�ل  ال�جنة الشرعية  ، والطروحات ا�خاصة، والنقد وما �� حكمھ، املتوافقة مع أح�ام  املال س  ألالكتتاب العام، وز�ادات ر 

 .املاليةاألد�ى واألق��ى لتلك األوراق  ا�حد) د( البند �� ا�جدول  و�و�ح. األجل وتحقيق دخل دوري من عوائد األسهم واألر�اح ع�� رأس املال

 

 �� �ل مجال استثماري بحده األد�ى واألع�� االستثمار �سبة  ) د(

. وت�ون حدود التخصيص لالستثمار �� هذه األصول ال�جنة الشرعيةيمكن أن �ستثمر الصندوق �� عدد من األصول ا�ختلفة املتوافقة مع ضوابط  

 ي��:كما 

 نوع االستثمار ا�حد األد�ى  ا�حد األق��ى * 

 املدرجة وا�حليةاألسهم العاملية  %) 75( 100%

 سهم الشر�ات املدرجةأل املال س أالطرح األو�� لالكتتاب العام وز�ادة ر  %)0( 25%

و�� لالكتتاب العام من خالل املساهمة الشر�ات غ�� املدرجة واملقبلة ع�� الطرح األ  %)0( 25%

 �� الطروحات ا�خاصة  

وصناديق أسواق   صناديق املؤشرات املتداولةو   وا�خاصة  العامة  صناديق األسهم %)0( 25%

 النقد

   املرابحةصفقات السيولة النقدية و  %)0( **  25%
 

ارتفاع أو انخفاض القيمة الرأسمالية لألصول االستثمار�ة أو �سبب استحقاق املديونية والذي من شأنھ أن �عرض الصندوق لتجاوز ا�حد   حال  ��*  

�� أي من أصولھ،   بما يحقق االل��ام بحدود �سب األق��ى لالستثمار  للمحفظة  بتقييم املراكز االستثمار�ة وإعادة املوازنة  سيقوم مدير الصندوق 

 ح�ى أو    التا��    للمحفظة  املوازنةباملركز االستثماري ح�ى تار�خ إعادة    ستثمار ا�حددة �� ا�جدول أعاله وقد يضطر مدير الصندوق الختيار االحتفاظاال 

 .الوحدات مال�ي ملص�حة  سائل غ��  أصل استحقاق تار�خ

الصندوق الواردة �� الئحة صناديق االستثمار وشروط وأح�ام الصندوق وضوابط القيود ال�ي تنطبق ع��  بحدود االستثمار و مدير الصندوق  سيل��م  

 . الهيئة الشرعية للصندوق 
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% من صا�� قيمة  25رابحة بنسبة تتجاوز  املاالستثمار �� صفقات    و أ  يةنقدسيولة الاألوضاع العادية، لن يقوم مدير الصندوق باالحتفاظ بال  ��**  

 املثال  سبيل  ع��  م��ا  استثنائية،  حاالت  ��   أو )،  النقدية  السيولة  استثمار   إعادة   تتم  أن(وإ��    االستثمارات  �عض  يةتصف  حال  ��  ولكنأصول الصندوق.  

 صا��   من%  100  إ��  يصل  ما  إ��  املرابحة  وصفقات  النقدية  للسيولة  ا�خصصة   النسبة  ز�ادة   يمكن.،  إ�خ  حرب،  قاهرة،  قوة   اقتصادية،  أزمة  حدوث

 . الصندوق  أصول  قيمة

 أسواق األوراق املالية ال�ي ُيحتمل أن �ش��ي و�بيع الصندوق ف��ا استثماراتھ   (ه) 

ستثمارات الصندوق من  والعاملية، حيث �س��دف مدير الصندوق تنويع النطاق ا�جغرا�� ال   ا�حلية ق املالية  ا سو يحق ملدير الصندوق االستثمار �� األ 

مر�كية، وجمهور�ة الص�ن الشعبية، واليابان،  من بي��ا اململكة العر�ية السعودية، والواليات املتحدة األ تنوعة  األسهم املق  اخالل االستثمار �� أسو 

 قيمةو   دوالر أمر��يمليون    100وز  اتتج  سوقية  ةقيمبناء ع��    الشر�اتة  فل�� وتتم    .ملانيا، وكنداأوفر�سا، و وسويسرا، واململكة املتحدة ال��يطانية،  

    دوالر أمر��يتتجوز مليون    متداولة
ً
 أو الصندوق.  شر ؤ امل  ��  املضمنةو القطاعات االقتصادية  أ  لدول لالستثمار �� ا  مس��دفة  وزانأ  هناك  ي�ون ولن  يوميا

شر�ات مدرجة �� سوق األسهم    10باإلضافة إ�� أك��    ،ال�جنة الشرعية  شركة من ب�ن الشر�ات العاملية املتوافقة مع ضوابط  160املؤشر  ويشمل  

 ا�حرةسھم  أل ل  القيم السوقيةمن حيث  شركة    70  أك�� ثالث فئات:  وتنقسم الشر�ات العاملية املشمولة ضمن املؤشر حسب القيم السوقية    . السعودي

سوقية القيم  ات الذ  من ضمن الشر�ات  ا�حرة سھم  أل ل  القيم السوقيةمن حيث  شركة    50  أك�� و   ،كب��ة السوقية  القيم  من ضمن الشر�ات ذات ال

 الصغ��ة. سوقية القيم ذات ال من ضمن الشر�ات ا�حرة سھم أل ل القيم السوقيةمن حيث شركة  40 وأك�� ة، توسطامل

 و أ  إ��ال�ي تمثل    الشر�اتشر�حة    من  الشركة  �� و   سوقية  ةقيم  أك��  القيمة السوقية الكب��ة بأ��ا تلك الشر�ات ال�ي تمثل  ذات الشر�ات�عر�ف    يتم

ما    و أ   إ�� %  85  من  ع��أ  شر�حةال  املتوسطة،  ��%  85ما �ساوي    و أ  إ��   %70  من  ��عأ  شر�حةالو   ،مجتمعة  السوق   القيم% من حجم  70ما �ساوي  

 الصغ��ة.  ��% 100 �ساوي 

 :لشر�اتالقيمة السوقية ل لتعر�ف التوضي�� ا�جدول 

 مجتمعة السوق  القيم حجم من الشر�حة الشركة  �عر�ف

 % 70ما �ساوي  و أ  إ��% 0من  ع��أ السوقية الكب��ة   القيمة

 %  85ما �ساوي  و أ  إ��% 70من  ع��أ السوقية املتوسطة  القيمة

   %100 �ساوي و ما أ % إ�� 85من  ع��أ الصغ��ة  السوقية القيمة

 
. و�تم إعادة املوازنة للمؤشر من �امل قيمة املؤشر ٪ للشركة الواحدة 5.0٪ و60باإلضافة إ�� ذلك، سي�ون ا�حد األق��ى لوزن الدولة الواحدة هو 

 من قِ 
ً
   بل مقدم خدمة املؤشر.سنو�ا

  

 صندوق الا إذا �ان مدير الصندوق ينوي االستثمار �� وحدات اإلفصاح عمّ  ) ه(

، شر�طة أن يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن أي استثمار لھ  خالل مدة الصندوق   االستثمار �� الصندوق من وقت آلخر ب  دير الصندوق مقد يقوم  

الصندوق عن تفاصيل استثماراتھ �� وحدات الصندوق ب��اية �ل  وسوف يف�ح مدير  �� الصندوق �� ��اية �ل سنة مالية �� م�خص اإلفصاح املا��.  

لك��و�ي للسوق أو أي موقع آخر متاح ل�جمهور بحسب الضوابط ال�ي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق) وكذلك ��  لك��و�ي، واملوقع اإلر�ع �� موقعھ اإل

 ستثمار.من الئحة صناديق اال  )76(التقار�ر ال�ي �عدها مدير الصندوق وفق املادة 

 

 املعامالت واألساليب واألدوات ال�ي يمكن ملدير الصندوق استخدامها �غرض اتخاذ القرارات االستثمار�ة لصندوق االستثمار   ) ز(

 التوا�عو   املركز  اإلدارة ا�ختلطة أو   ال�ي تتبع اس��اتيجية  وا�حلية   العاملية  محفظة األسهم  أداء  ع���� األغلب    داء الصندوق أ  سيعتمد   )core-

satellite management(  الطروحات ��  وصقل األداء من خالل االستثمار    �ش�ل رئي��ي  العاملية لألسهم�عتمد ع�� تتبع مؤشر ا�خب��    وال�ي 

 .االستثمار�ةوالطروحات األولية والصناديق   ا�خاصة

  واألحجام �� أك�� األسواق املالية العاملية، باإلضافة إ�� أك��  ويشمل املؤشر شر�ات متنوعة القطاعات    العاملية  لألسهما�خب��    مؤشر   محا�اة

 . �� االكتتابات والطروحات ا�خاصة واالستثمار ال�جنة الشرعية توافقة مع ضوابط امل الشر�ات القيادية �� اململكة العر�ية السعودية

 الطروحات   و�� لالكتتاب العام من خالل املساهمة ��الطرح األ قبلة ع��  املدرجة  امل  غ��   للشر�ات  االكتتابات  ��   الصندوق   مدير   سيعتمد  

، باإلضافة إ�� من الشر�ات املعنية التحليل األسا��ي ل�ل فرصة استثمار�ة وتقييمها بناًء ع�� قوة املركز املا�� والعوائد املتوقعة ع�� ا�خاصة

 استثمار�ة مناسبةتحليل املؤشرات الفنية ومستوى ا�خاطر املرتبط ب�ل فرصة، ومن ثم 
ً
عد فرصا

ُ
 .سيتم اختيار االستثمارات ال�ي �

 محليون وعامليون مرخص لهم من هيئة  ال�ي يطرحها مديرو صناديق  وا�خاصة العامة صناديق األسهم ��  االستثمار  الصندوق  مدير  �س��دف

تتوافق مع    مختلفةواس��داف اس��اتيجيات استثمار�ة    إضافية  وشر�ات  سواق أل   والوصول   التنويع  ز�ادة ل  مماثلةالسوق املالية أو هيئة رقابية  

وسوف ت�ون العوائد ال�ي يحققها الصندوق من االستثمار �� الصناديق املس��دفة صافية    .الصندوق من حيث مز�ج ا�خاطر والعوائد  هدافأ

ومعاي��    الصندوق،  مدير ة  ءكفا و ،  الصناديق  مةء المدى مع��    بناءً اختيار هذه الصناديق    �تمو   الصناديق.من أي رسوم وأ�عاب خاصة بتلك  

 : �ياآل �شمل وال�ياملا��  داءاأل 
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 :مةءالمالمعاییر
  ال�جنة الشرعية  ضوابطمع التوافق 

  حجم الصندوق 

 الصندوق وهدفھ االستثماري س��اتيجية ا 

 قطا��  الجغرا�� و ا�  تنوعال 

  ا�خاطر   ى مستو 

  واملصار�ف الرسوم 

 
 :مدیر الصنادیق ةءكفا
 عند االستثمار خارج اململكة  و جهة مماثلةأ يةسوق املالالهيئة بل قِ من  مرخص 

  الشركةتار�خ 

 السوق  شركة ��ال سمعة 

 اإلدارة األصول تحت  جما��إ 

  فر�قال وكفاءة  خ��ة  
 

 :املا�� األداءمعاي�� 

  السابق  أداء الصندوق 

  ا�خاطر إدارة   

  األداء مقارنة بالصناديق املنافسة 

 
  التصنيف   و�االت  ثالث  من  واحدة   تحدده   ما  حسب  مصنفة  مالية  مؤسسات  مع  املرابحة  ع��  القائمة  السلع  صفقات  ��  الصندوق   �ستثمر  

سيعتمد مدير الصندوق ع�� تحليل أفضل و   ، -BBB )فيتش  Baa3) (مودي  (، -BBB ) بورز  آند  ستاندرد(:  أد�ى  بحد  واملصنفة  الدولية  االئتما�ي

و�� األوضاع   .صناديق مرخص�ن من هيئة السوق املاليةمديري  تحت إدارة    رابحة أو صناديق أسواق النقداملالعروض املتاحة �� صفقات  

% من صا�� قيمة أصول 25و االستثمار �� صفقات املرابحة بنسبة تتجاوز  أ  السيولة النقديةالعادية، لن يقوم مدير الصندوق باالحتفاظ ب

ثال  الصندوق. ولكن �� حال تصفية �عض االستثمارات (وإ�� أن تتم إعادة استثمار السيولة النقدية)، أو �� الظروف االستثنائية ع�� سبيل امل

إ�� ما يصل النقد    سواقأ  وصناديق املرابحةة النقدية وصفقات  حدوث أزمة اقتصادية، حرب، إ�خ، يمكن ز�ادة النسبة ا�خصصة للسيول

 % من صا�� قيمة أصول الصندوق. 100إ�� 
   ��املذ�ورة �� البند (د) والذي قد ينتج عنھاالستثمار�ة للصندوق    النسبعن    ارتفاع أو انخفاض قيمة أي أصل يملكھ الصندوق   حال 

سيقوم مدير الصندوق بتقييم املراكز االستثمار�ة القيمة الرأسمالية ألصل مستثمر فيھ أو �سبب استحقاق التمو�ل،  االرتفاع أو االنخفاض ��  

وقد يضطر مدير الصندوق الختيار لبند (د) أعاله  وإعادة املوازنة للمحفظة بما يحقق االل��ام بحدود �سب االستثمار ا�حددة �� ا�جدول  

تار�خ استحقاق أصل غ�� سائل ملص�حة مال�ي   الصندوق    ��  اتباملركز االستثماري ح�ى موعد إعادة موازنة االستثمار   الحتفاظا أو ح�ى 

   .لبند (د) أعاله االستثمار�ة املذ�ورة �� ابالنسب ، وذلك ليتمكن الصندوق من االل��ام الوحدات

   يتخذها مدير ال�ي  ال�ي تحقق األهداف االستثمار�ة ت�ون قرارات االستثمار  الصندوق من�جمة مع ممارسات االستثمار ا�جيدة وا�حكيمة 

 :للصندوق ا�حددة �� شروط وأح�ام الصندوق ويشمل ذلك بذل ما �� وسعھ للتأكد من اآل�ي

ياساتھ وشروط  ن استثمارات الصندوق تقوم ع�� توزيع ا�خاطر �ش�ل حذر وحكيم مع عدم اإلخالل بأهداف االستثمار وسإ .1

 والالئحة.  ،الصندوق وأح�ام 

 .دفع من الصندوق بأي طلب دفع متوقع �املصار�ف والرسوم املستحقة ال�ي تُ  لإليفاءتوفر السيولة ال�افية لدى الصندوق  .2

   املطبقة. لتفاصيل أك�� عن تم تقدير ا�خاطر واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق مص�حة مال�ي الوحدات بما يتما��ى مع األنظمة واللوائح

 .�اماألحشروط و ) من هذه ال4الفقرة (ير�� االطالع ع��  ،ا�خاطر ا�حتملة �� الصندوق 

   ،يتبع مدير الصندوق سياسة إدارة مخاطر ��دف إ�� تحديد وتقو�م ا�خاطر ا�حتملة �� أقرب وقت ممكن والتعامل معها للتقليل من أثرها

تقييم ا�خاطر �ش�ل سنوي. لتفاصيل أك�� عن اآللية    عادة إ وتقو�م ا�خاطر ألي أصول قبل االستثمار و�تم  و�قوم مدير الصندوق بدراسة  

 ).3الداخلية لتقو�م وإدارة ا�خاطر ير�� االطالع ع�� امل�حق رقم (

 

 األوراق املالية ال�ي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق  )ح(

 .�� الفقرة (د) من الشروط واألح�ام ا�� أوراق مالية لم يتم ذكره أو  الص�وكوأدوات الدين مثل  �� املشتقات املالية أصولھلن �ستثمر الصندوق 
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 القيود األخرى ع�� أنواع األوراق املالية أو األصول األخرى ال�ي يمكن للصندوق االستثمار ف��ا  )ط (

بالقيود ال�ي تنطبق ع�� الصندوق الواردة �� الئحة صناديق االستثمار وشروط وأح�ام الصندوق وضوابط الهيئة الشرعية  يل��م مدير الصندوق  

 : - ع�� سبيل املثال ال ا�حصر  -و��  للصندوق وقرارات مجلس إدارة الصندوق 

 

  من صا�� قيمة أصول الصندوق. 25يتجاوز ذلك  أال  ع�� ا�خاصةوأصولھ �� الصناديق يجوز للصندوق استثمار أموالھ % 

 ما ع�سبة تز�د  % من صا�� قيمة أصولھ �� أصول غ�� قابلة للتسييل، ع�� أال يتم استثمار  10  ن يجوز للصندوق استثمار �سبة تز�د ع  

 .% من صا�� قيمة أصول الصندوق �� أصل واحد غ�� قابل للتسييل25 �سبتھ

  أصولھ قيمة صا�� من% 30 �سبتھ ما الرئيسية السوق  �� ندوق الص اق��اض يتجاوز  أن يجوز  ال . 

  من صا�� قيمة أصول الصندوق �� وحدات صندوق استثمار آخر أو ��  25  أصول وأموال الصندوق العام ما �سبتھ  يجوز استثمار   ال %

 .وحدات صناديق استثمار مختلفة صادرة عن ذات املؤسسة املالية

 واحدة ملص�حة الصندوق. شركة غ�� مدرجة % �� 10امتالك �سبة تز�د ع�� ب الصندوق  لن يقوم 

  الصندوق  ملص�حة واحد مصدر  ألي املصدرة  املالية األوراق من% 10 نع تز�د �سبة امتالك يجوز  ال . 
  من صا�� قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداتھ20 نيجوز امتالك �سبة تز�د عال %. 

  من صا�� قيمة أصول الصندوق �� جميع فئات أوراق مالية ملصدر واحد20 نيجوز استثمار �سبة تز�د ع ال %. 

  عجمي  . و��مالية صادرة عن مصدر واحد  أوراق  صا�� قيمة أصول الصندوق العام �� أي فئة% من  10  ن�سبة تز�د ع  استثمار يجوز  ال 

الواحد. و�ستث�ى   للمصدر وراق املالية  % من صا�� قيمة أصول الصندوق �� جميع فئات األ 20  نع  دحوال ال يجوز استثمار �سبة تز�األ 

 :تية من هذه الفقرة االستثمارات اآل

خرى ع�� أي سوق مالية منظمة  أو ��  أمصدر واحد مدرجة �� السوق    أسهمصول الصندوق العام ��  أ% من صا�� قيمة  10من    أك�� استثمار    -1

وذلك للصندوق العام الذي    ،عالقةالسهم املدرجة �� السوق ذي  جما�� القيمة السوقية �جميع األ إ��  إصدار  �سبة القيمة السوقية لإل ال يتجاوز  أ

% من صا�� قيمة 20ال يتجاوز االستثمار ف��ا �سبتھ  أع��    ،منظمةأخرى  ي سوق مالية  أو ��  أسهم املدرجة �� السوق  �� االستثمار �� األ إ��دف  

  .لصندوق ااصول 

خرى ملصدر واحد أي سوق مالية منظمة أو �� أمدرجة �� السوق  أسهمصول الصندوق العام �� أ% من صا�� قيمة 10من  أك��  استثمار  -2

جما�� القيمة  إ ��  إ لإلصدار ال يتجاوز ذلك �سبة القيمة السوقية أو قطاع ي�ون هدف الصندوق العام االستثمار فيھ ع�� أتا�ع �جال 

و أن هدفھ االستثماري محدد �� مجال أح�امھ ع�� أو القطاع املع�ن وذلك للصندوق العام الذي تنص شروطھ و أ السوقية لذلك ا�جال 

 .صا�� قيمة اصول الصندوق % من 20�سبتھ ما االستثمار ف��ا  ز ال يتجاو أسهم املدرجة ع�� قطاع مع�ن من األ 

 
   ،ال يجوز أن تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق �� جهات مختلفة تنت�ي لنفس ا�جموعة  باستثناء االستثمار �� الصناديق االستثمار�ة

ات سوق وصفق  �ا، ويشمل ذلك جميع االستثمارات �� األوراق املالية الصادرة ع� العام  % من صا�� قيمة أصول الصندوق 25ما �سبتھ  

  .��ا، والودائع البنكية لدهاالنقد امل��مة مع

  سداد أي مبلغ مستحق عل��ا، إال إذا أمكن �غطية هذا السداد بال�امل   ال 
ً
يجوز أن �شمل محفظة الصندوق أي ورقة مالية ي�ون مطلو�ا

 .أيام عمل) 5( من النقد أو األوراق املالية ال�ي يمكن تحو�لها إ�� نقد من محفظة الصندوق خالل خمسة

 ) من الئحة صناديق االستثمار ا�خاصة بإجراءات مخالفة قيود االستثمار:  59يل��م مدير الصندوق باملادة ( 

 
�� شروط وأح�ام الصندوق �سبب إجراء اتخذه مدير الصندوق أو  �� حال مخالفة أي من قيود االستثمار املنصوص عل��ا �� هذه الالئحةأ) 

 �ش�ل فوري واتخاذ اإلجراءات الت�حيحية الالزمة خاللأو مدير الصندوق من 
ً
 الباطن، يتع�ن ع�� مدير الصندوق إشعار الهيئة بذلك كتابيا

 لتقديرها ا�حض �غي�� تلك املدة ) 5( خمسة
ً
 .أيام من تار�خ وقوع ا�خالفة، وللهيئة وفقا

� �� الظروف خارج عن ب) �� حال مخالفة أي من قيود االستثمار املنصوص عل��ا �� هذه الالئح ة أو �� شــروط وأح�ام الصندوق �سبب �غ�ُّ

�تع�ن ع�� مدير  و أيام من تار�خ وقوع ا�خالفة،  )5( خمسةو�تم إصالح ا�خالفة خالل  ،سيطرة مدير الصــندوق أو مــدير الصندوق من الباطن

 مع اإلشارة إ�� ا�خطة الت�حيحية والتأكيد ع�� إصالح   الصندوق إشعار مسؤول املطابقة واالل��ام و/أو �جنة املطابقة واالل��ام
ً
بذلك فورا

 .ا�خالفة �� أقرب وقت ممكن

ج) يجب ع�� مدير الصندوق إشعار مسؤول املطابقة واالل��ام و/أو �جنة املطابقة واالل��ام لديھ ومجلس إدارة الصندوق بجميع مخالفات 

 ن هذه املادة فور وقوعها.  قيود االستثمار املشار إل��ا �� الفقر ة (أ) م

د) يجب ع�� مسؤول املطابقة واالل��ام و/أو �جنة املطابقة واالل��ام حفظ �جّل دائم بجميع مخالفات قيود االستثمار املشار إل��ا �� 

 .الفقرت�ن (أ) و(ب) من هذه املادة، وتوثيق اإلجراء املتخذ واملدة الزمنية املطلو�ة إلصالحها
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يديرها مدير الصندوق أو مديرو صناديق   يمكن فيھ استثمار أصول الصندوق �� وحدات صندوق أو صناديق استثمار ا�حد الذي   )ي (

 صناديق املؤشرات املتداولة  أو  آخرون

 

 . �يضمن اآلي تتوال� سيل��م مدير الصندوق بقيود االستثمار الواردة �� الئحة صناديق االستثمار 

  من صا�� قيمة أصول 25  عن  خر�نآ  صناديق  مديرو   يديرها  ال�ي  خرى األ   الصناديق  ��  االستثمار   ��  الصندوق   أصول   تخصيصيتجاوز    أال % 

 . الصندوق 
 خرآوحدات صندوق استثمار  ��قيمة أصولھ  ��% من صا25يتجاوز استثمار أصول الصندوق ما �سبتھ  ال أ. 

  وحداتھ تملك تمقيمة أصول الصندوق الذي  صا��من  %20 ن�سبة تز�د ع امتالك يجوز  ال. 

  ِبل مدير الصندوق، سيقوم مدير الصندوق برد قيمة أي ولتفادي ازدواجية الرسوم �� حال االستثمار �� صناديق استثمار أخرى مدارة من ق

بل مدير الصندوق، وذلك من خالل سداد مبالغ هذه رسوم قام بتحميلها ع�� الوحدات املستثمر ��ا �� صناديق االستثمار األخرى املدارة من قِ 

 .أيام عمل من تار�خ تحصيلها )10(الرسوم إ�� حساب الصندوق خالل 

 

صالحيات الصندوق �� ا�حصول ع�� تمو�ل وسياسة مدير الصندوق �شأن ممارسة صالحيات ا�حصول ع�� تمو�ل، و�يان سياستھ  )ك (

 فيما يتعلق برهن أصول الصندوق 

�تم تنفيذ صفقات ��امش �غطية ملص�حة الصندوق عن طر�ق السمسار الوسيط،  و صندوق ا�حصول ع�� �سهيالت أو تمو�ل بالهامش، يجوز ملدير ال

وتتوقف   .من صا�� قيمة أصول الصندوق   %30ذلك التمو�ل متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية و�ما ال يتجاوز  تلك التسهيالت أو  �ون  ت شر�طة أن  

  .بتلك التسهيالت أو التمو�ل بالهامشال�ي يتم شراؤها التمو�ل ع�� طبيعة األصول  ف��ات

و�جوز رهن أصول الصندوق و/أو نقل ملكية أصول الصندوق أو �عضها كضمان باسم شركة تا�عة للمؤسسة املالية ال�ي قدمت التمو�ل للصندوق 

 .(بما ال يتعارض مع �عاميم ا�جهات املنظمة)

 

ويعتمد مبلغ التمو�ل ع�� (أ) شروط التمو�ل؛ (ب) أوضاع السوق السائدة. وسوف ت�ون شروط أي �سهيالت تمو�ل مبنية ع�� أساس عدم وجود 

  حق رجوع ع�� مال�ي الوحدات.

 

 ا�حد األع�� للتعامل مع أي طرف نظ�� )ل(

للتعامل مع أي طرف نظ�� هو   ال�ي تفرضها الئحة صناديق    %25ا�حد األع��  با�حدود  من صا�� قيمة أصول الصندوق. وسيل��م مدير الصندوق 

 االستثمار. 

 

 سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق  )م (

ا، و�قوم مدير يتبع مدير الصندوق سياسة إدارة مخاطر ��دف إ�� تحديد وتقو�م ا�خاطر ا�حتملة �� أقرب وقت ممكن والتعامل معها للتقليل من أثره

عادة تقييم ا�خاطر �ش�ل سنوي. و�قر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقو�م إالصندوق بدراسة وتقو�م ا�خاطر ألي أصول قبل االستثمار و�تم  

 .)3(رقم ا�خاطر املتعلقة بأصول الصندوق. لتفاصيل أك�� عن اآللية الداخلية لتقو�م وإدارة ا�خاطر ير�� االطالع ع�� امل�حق 

دوق  ت�ون قرارات االستثمار ال�ي يتخذها مدير الصندوق من�جمة مع ممارسات االستثمار ا�جيدة وا�حكيمة ال�ي تحقق األهداف االستثمار�ة للصن

 :ا�حددة �� شروط وأح�ام الصندوق ويشمل ذلك بذل ما �� وسعھ للتأكد من اآل�ي

 ا�خاطر �ش�ل حذر وحكيم مع عدم اإلخالل بأهداف االستثمار وسياساتھ وشروط وأح�ام الصندوق استثمارات الصندوق تقوم ع�� توزيع  ن  إ. 

  بأي طلب دفع متوقع �املصار�ف والرسوم املستحقة ال�ي تدفع من الصندوق  يفاءلإل توفر السيولة ال�افية لدى الصندوق. 

 خاص باالحتفاظ بأصول الصندوق ع�� ش�ل سيولة نقدية و/أو استثمارات قد ي�جأ مدير الصندوق �� الظروف االستثنائية و�ناًء ع�� تقديره ا�

 .كحد أع��صا�� قيمة أصول الصندوق  من %100�� أسواق النقد و/أو صفقات املرابحة و/أو صناديق �ستثمر �� صفقات املرابحة بنسبة 

  الوحدات بما يتما��ى مع األنظمة واللوائح املطبقةيتم تقدير ا�خاطر واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق مص�حة مال�ي. 
 

 واملعلومات عن ا�جهة املزودة للمؤشر، واألسس واملن�جية املتبعة �حساب املؤشر   املؤشر االس��شادي )ن(

 لصا�ح الصندوق بالتعاون مع مقدم خدمة املؤشر والذي سيقوم وهو  ةالعامليلألسهم ا�خب��  مؤشر  
ً
بحساب قيم الشر�ات مؤشر تم إ�شاؤه خصيصا

باإلضافة إ�� أك��    ،حجام �� أك�� األسواق املالية العامليةاملضمنة �� املؤشر وإدارتھ ملص�حة الصندوق. ويشمل املؤشر شر�ات متنوعة القطاعات واأل

وز  اتتج  متداولة  قيمةو   دوالر أمر��ي مليون    100وز  اتتج  سوقية  ةقيمبناء ع��    الشر�اتة  فل�� �عد   الشر�ات القيادية �� اململكة العر�ية السعودية

   دوالر أمر��يمليون  
ً
شر�ات �� اململكة العر�ية    10ة إ�� أك��  باإلضاف  ،شركة عاملية تمثل أك�� األسواق املالية العاملية  160وسوف �شمل املؤشر  .  يوميا
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من حيث شركة    70  أك�� وسيتم تقسيم الشر�ات العاملية بحسب القيم السوقية ع�� ثالث فئات:    .ال�جنة الشرعية  السعودية متوافقة مع ضوابط

من ضمن   ا�حرةسھم  أل ل  القيم السوقيةمن حيث  شركة    50  أك�� كب��ة، و السوقية  القيم  الات  ذ  ضمن الشر�اتمن    ا�حرة سھم  أل ل  القيم السوقية

 صغ��ة.السوقية القيم الات ذ من ضمن الشر�ات ا�حرة سھم أل ل القيم السوقيةمن حيث شركة  40 أك�� و  ة،توسطاملسوقية القيم الات ذ الشر�ات

و أالشر�ات ال�ي تمثل إ��  من شر�حة  الشركة  ��  الكب��ة بأ��ا تلك الشر�ات ال�ي تمثل أك�� قيمة سوقية و   السوقيةيتم �عر�ف الشر�ات ذات القيمة  

و ما  أ% إ��  85  ع�� منـشر�حة  املتوسطة، ال  �% �85ما �ساوي    و أإ��  %  70  ع�� منأشر�حة  % من حجم قيم السوق مجتمعة، وال70ما �ساوي  

 الصغ��ة.  ��% 100 �ساوي 
 

 للشر�ات: السوقيةا�جدول التوضي�� لتعر�ف القيمة 

 الشر�حة من حجم القيم السوق مجتمعة �عر�ف الشركة 

 % 70و ما �ساوي أ % إ�� 0ع�� من أ القيمة السوقية الكب��ة  

 %  85و ما �ساوي أ % إ�� 70ع�� من أ القيمة السوقية املتوسطة 

   %100و ما �ساوي أ % إ�� 85ع�� من أ القيمة السوقية الصغ��ة 

 
 

٪ �� تار�خ إعادة املوازنة السنو�ة وال�ي تختلف عن املوازنة  5.0٪ ول�ل شركة عند  60باإلضافة إ�� ذلك، وسيتم تحديد ا�حد األق��ى لدولة واحدة عند  

 .  التدقيق الشر�� مل�ونات املؤشر لغرض وال�ي تتمالر�عية للمؤشر 
 

مؤشر ��   سھمل�افة األ  ا�حرة سھم  بنسبة األ   املعدلة  ةیالسوق  مةیباستخدام إجما�� الق  )Ideal Rating(بل مزود ا�خدمة  من قِ حساب املؤشر    تم�و 

 .ا�حرة سھم  االعتبار عدد األ ��  مع األخذ  سھم املتوفرة  للشركة بضرب سعر سھمھا �عدد األ   ةیالسوق  مةیالق  إجما�� دیتحد  تم�و  ا�خب�� لألسهم العاملية

 .
ً
 سيعتمد مدير الصندوق �� بناء محفظة األسهم العاملية ع�� اتباع مؤشر ا�خب�� لألسهم العاملية:و وسيتم احتساب صا�� أداء املؤشر يوميا

 مستوى   أقل  عند  التتبع  خطأ  ع��  ا�حفاظ  مع  املؤشر   داءأ  محا�اة   خالل  من   �شطة  غ��   استثمار   اس��اتيجية  وا�حلية  العاملية  سهماأل   محفظة  تتبع  

 %.2 أع�� و�حد

 حيث �شمل استثمارات الصندوق االستثمار �� أسهم وف يركز مدير الصندوق ع�� االستثمار �� محفظة متنوعة من األسهم العاملية،  س

�ة  الشر�ات ب�افة قطاعا��ا واملتداولة �� األسواق العاملية ومن بي��ا اململكة العر�ية السعودية، والواليات املتحدة االمر�كية، وجمهور 

 أية، واليابان، وسويسرا، واململكة املتحدة ال��يطانية، وفر�سا، و الص�ن الشعب
ً
ملانيا، وكندا. وسيتم االستثمار �� تلك األسواق طبقا

بلد. ��    لعملة �ل  باالستثمار  الصندوق  ا�� ذلك، سيقوم مدير  قِ وا�خاصة    العامةصناديق األسهم  باإلضافة  تدار من  مديري  بل  وال�ي 

أسهم   ��  هذه الصناديق  �ستثمر جهة مماثلة �� حال االستثمار خارج اململكة العر�ية السعودية حيث  أو    الهيئة   بلمرخص لهم من قِ صناديق  

وال�ي   الطروحات األولية لالكتتاب العام. كما ينوي مدير الصندوق االستثمار �� شر�ات ذات قيم سوقية مختلفة �� دول وقطاعات متنوعة

ع��    قبلةامل درجة  املغ��    والشر�ات،  للشر�ات املدرجة  الس املأ ز�ادات ر �� االكتتاب ��  إباإلضافة  ،  األسهم ا�ختلفةدراجها �� أسواق  إسيتم  

، والنقد وما �� حكمھ، املتوافقة و�� لالكتتاب العاماملقبلة ع�� الطرح األ   الطروحات ا�خاصة  ��و�� لالكتتاب العام من خالل املساهمة  الطرح األ 

 ومباد��ا، لتحقيق نمو طو�ل األجل وتحقيق دخل دوري من عوائد األسهم واألر�اح ع�� رأس املال.  ال�جنة الشرعيةمع أح�ام 

  التالية ا�حاالت �� االس��شادي املؤشر داء أالعاملية مع  األسهم محفظة أداء ملطابقة ضمان يوجد ال : 

o املصار�ف �عابأو  الرسوم خصم �عد العاملية األسهم ا�حفظة أداء مقارنة عند . 

o الصندوق  بلقِ  من األر�اح  استالم و أ  للمستثمر�ن العوائد توزيع ف��ات خالل.   

o الصندوق   مدير   بلقِ   من  العاملية  األسهم  محفظة  موازنة  وإعادة   املؤشر   خدمة  مقدم   بلقِ   من  الدور�ة  املؤشر   موازنة  إعادة   عند .  

 عادة املوازنة  إ) وتتم عملية  األسهم  إضافة  زالةأو من خالل إ�� تتبع �غي��ات املؤشر (إضافة  باإل   ،أشهرإعادة موازنة أصول ا�حفظة �ل ثالثة    سيتم

 �ا. ف�سواق املستثمر يام عمل حسب األ أ) 5( خمسةخالل 

 دقيق  �ش�ل املؤشر  حساب �� املؤشر   خدمة مقدم ع�� تؤثر  قد ال�ي الظروف : 

o غالق خاطئإسعر  استخدام.  

o الشر�ات املتأخرة وا�خاطئة عالناتإ.   

o بل مقدم خدمة املؤشرمن قِ  البيانات دخالإ و أ ا�حساب �� �ا�خطأ تقنية خطاءأ. 

 ��  30(   ـو توقف العقد بأخر قبل ان��اء  آفأنھ يحق ملدير الصندوق التعاقد مع مقدم خدمة  ،  توقف العقد مع مقدم خدمة املؤشرأو    حال ان��اء( 

 يوم.

 ا�خب�� املالية"لك��و�ي ا�خاص �شركة و�مكن للمستثمر�ن متا�عة أداء املؤشر ع�� املوقع اإل". 
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 استخدام عقود املشتقات(س) 

 لن �ستثمر الصندوق أصولھ �� املشتقات املالية. 

 

 اإلعفاءات من القيود أو ا�حدود ع�� االستثمار املوافق عل��ا من هيئة السوق املالية ) ع(

 ال تنطبق هذه الفقرة ع�� الصندوق. 

 

 �خاطر الرئيسية لالستثمار �� الصندوق ا )4
 . االستثمارات �� الصندوق �عت�� الصندوق مرتفع ا�خاطر وال �ستطيع مدير الصندوق التأكيد بأن أي ز�ادة ستحدث �� قيمة  

 والذي من شأنھ أن يجعل درجة مخاطر  )أ(
ً
 متداوال

ً
 ل�ونھ صندوقا

ً
االستثمار بالصندوق    من املرجح أن يتعرض سعر الوحدة املتداول للتقلبات �� األداء نظرا

  .مرتفعة

 ع�� أداء الصندوق �� املستقبلاإن  )ب(
ً
 .ألداء السابق للصندوق أو األداء السابق للمؤشر االس��شادي ال ُ�عّد مؤشرا

 .السابقال يوجد ضمان ملال�ي الوحدات أن األداء املطلق للصندوق أو أداءه مقارنة باملؤشر االس��شادي سوف يتكرر أو يماثل األداء  )ج(

 لدى أي بنكإ )د(
ً
  .نَّ االستثمار �� صندوق االستثمار ال ُ�عّد إيداعا

 .إن مال�ي الوحدات معرض�ن �خسارة جزء أو �امل رأس مالهم املستثمر �� الصندوق  )ه(

 : � قيمة أصول الصندوق وعائداتھصا�  ع��تؤثر    ال�ي  ا�خاطر الرئيسية ا�حتملة املرتبطة باالستثمار �� الصندوق وا�خاطر املعرض لها الصندوق والظروف )و(

 

سواق لتقلبات حادة قد تتضمن حركة هبوط حاد ومفا�� باإلضافة إ�� خسارة جزء من رأس املال والتأث�� تتعرض أسعار األسهم �� األ   :مخاطر أسواق األسهم

تأكيد لألداء املستقب�� لألوراق املالية كما أن �جالت األداء املاضية ال �عكس ما سيتحقق ��   تقديم ضمانأو   نيمكال    .صا�� قيمة أصول الصندوق السل�ي ع��  

   .املستقبل

 

نھ �� حالة إحيث  سهم  األ مخاطر محدودية    وز�ادة رأس املال  يتضمن االستثمار �� الطروحات األولية  :وز�ادة رأس املال  الطروحات األوليةاالكتتاب ��    مخاطر 

نھ يتم تحديد سقف أع�� لعدد األسهم ل�ل مكتتب، ثم يتم تخصيص األسهم املتبقية إاملطروحة لالكتتاب ف  استيفاء االكتتاب وز�ادة الطلب ع�� عرض األسهم

كما أن الشر�ات املصدرة   كما أن معرفة املستثمر بالشركة املصدرة لألسهم قد ت�ون غ�� �افية أو قد ي�ون لها تار�خ أداء محدود،  �عدد محدود ل�ل مكتتب،

  لألوراق املالية قد تنت�ي لقطاعات اقتصادية جديدة،
ً
  و�عض الشر�ات قد ت�ون �� مرحلة التطو�ر وال تحقق دخال

ً
ع�� املدى القص�� مما يز�د من مخاطر  �شغيليا

 االكتتاب �� أسهمها. 

�� احتجاز املبلغ الذي تمت املشاركة بھ، و�حد ذلك إو�� وذلك يؤدي  الل ف��ة الطرح األ ما تم اقتناء أسهمها خ  ومن املمكن أن يحدث تأخ�� �� إدراج أسهم شركٍة 

  من الفرص االستثمار�ة املتاحة للصندوق. األمر 
ً
 ع�� أداء الصندوق وسعر الوحدة. الذي يؤثر سلبا

 

يتضمن االستثمار �� الطروحات ا�خاصة مخاطر السيولة حيث ال �ستطيع مدير الصندوق بيع األوراق املالية �� السوق عند رغبة    :مخاطر الطروحات ا�خاصة

ن االستثمار �� شر�ات أ��  إباإلضافة    ،يحدث تأخ�� �� إدراج أسهم شركة ما تم اقتناء أسهمها خالل ف��ة ما قبل الطرحو  أ  و ال تكتمل عملية الطرحأمدير الصندوق  

 حديثة اإل�شاء وال تملك تار�خ �شغي�� يتيح ملدير الصندوق تقييم أداء الشركة �ش�ل �ا�� مما يز�د من مخاطر الطروحات ا�خاصة.  

 

املمكن أن تتعرض الصناديق األخرى ال�ي قد �س��دف الصندوق االستثمار ��ا إ�� مخاطر مماثلة لتلك الواردة �� هذه الفقرة   من   أخرى:مخاطر االستثمار �� صناديق  

 
ً
 . ة ع�� أداء الصندوق وسعر الوحد "ا�خاطر الرئيسة لالستثمار �� الصندوق" مما قد يؤثرسلبا

 

يجب أن تتبع استثمارات الصندوق ضوابط الهيئة الشرعية. حيث تنطبق هذه املبادئ ع�� �ل من هي�ل االستثمارات، كما تنطبق إ��    االل��ام بالقيود الشرعية:

هي�لھ من استثمار أو جزء منھ إذا �ان ذلك االستثمار أو  للتخارجحد مع�ن ع�� �شاطات الصندوق وتنوع استثماراتھ. ولالل��ام بتلك املبادئ، قد يضطر الصندوق 

 االستثماري مخالف لضوابط الهيئة الشرعية.  
ً
��دف االل��ام بالضوابط   حيث يتخلص مدير الصندوق من �عض الشر�ات بأسعار قد ت�ون غ�� مناسبة أحيانا

 
ً
 استثمار�ة إذا قرر ضوابط الهيئة الشرعية يمكن أن  بو�اإلضافة إ�� ذلك، عند االل��ام  .  ع�� استثمارات الصندوق   الشرعية مما يؤثر سلبا

ً
 تيخسر الصندوق فرصا

نة، أن أي استثمار مق��ح غ�� متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية و�التا�� ال يمكن للصندوق النظر فيھ. و��ون لهذه العوامل، �� ظل ظروف معي  ةالشرعي  هيئةال

 ن ا�حصول عل��ا �� حال عدم تطبيق ضوابط الهيئة الشرعية ع�� استثمارات الصندوق. أثر سل�ي ع�� األداء املا�� للصندوق أو استثماراتھ، مقارنة بالنتائج ال�ي يمك

 

ال يمكن إعطاء أي ضمان بأن مدير الصندوق سوف يتمكن من اختيار االستثمارات ال�ي تحقق أهداف الصندوق االستثمار�ة. وتنطوي  :توفر االستثمارات املناسبة

ال�ي الوحدات. أ�شطة اختيار وهي�لة االستثمارات املناسبة للصندوق ع�� درجة عالية من التنافسية وعدم اليق�ن حول تحقيق استثمارات الصندوق أر�اح مل

 لسوقية للوحدات.  مكن أن يؤدي �عذر اختيار مدير الصندوق لالستثمارات املناسبة إ�� تأث�� سل�ي ع�� قدرة الصندوق ع�� تحقيق النمو املطلوب �� القيمة او�
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فة. تتضمن االستثمارات �� األوراق يجوز للصندوق االستثمار �� األصول واألدوات املالية �عمالت مختلعملة الصندوق �� الر�ال السعودي و  :مخاطر صرف العمالت

ق ��ا والت�اليف املرتبطة املالية األجنبية اعتبارات إضافية مثل التقلبات �� سعر الصرف ب�ن الر�ال السعودي ومختلف العمالت األجنبية ال�ي يتم استثمار الصندو 

 ع��  تؤثر التو بتحو�ل أصل مبلغ االستثمار والدخل من االستثمار من عملة إ�� أخرى.  
ً
قيم استثمارات قلبات �� سعر الصرف والت�اليف املرتبطة بصرف العملة سلبا

 . الصندوق بالر�ال السعودي و�التا�� قيمة الوحدة 

 

املمكن عدم ليست هناك أي ضمانات �شأن مبالغ التوزيعات املستقبلية ال�ي سوف يقوم الصندوق �سدادها ملال�ي الوحدات، من    مخاطر التقلب �� التوزيعات:

ا�خاصة نتيجة عدم  أو انخفاض �� اإليرادات بالصندوق،ا�خاصة  قدرة الصندوق ع�� سداد أي توزيعات �سبب أحداث غ�� متوقعة ينتج ع��ا ز�ادة �� الت�اليف

 رأسمالية.توزيع الشر�ات ال�ي �ستثمر ��ا الصندوق أي توزيعات نقدية أو عدم تحقيق الصندوق ألي أر�اح 

 

 عرض الصندوق �خسارة مبالغ أك�� من قيمة استثماره. يتيمكن أن يتسبب التمو�ل �� تقلبات أك�� �� صا�� قيمة أصول الصندوق، أو  بصفة عامة    تمو�ل:مخاطر ال
(وال�ي رسوم تأخ�� السداد    مبالغالصندوق عن سداد املبالغ املق��ضة �� الوقت ا�حدد ألسباب خارجة عن إرادة مدير الصندوق، مما ي��تب ع�� هذا    يتأخر و  أ

الصندوق والذي   ع�� أصول ؤثر  يلبيع �عض استثماراتھ مما    أن يضطر مدير الصندوق أو    تصرف �� وجوه ا�خ�� تحت إشراف ال�جنة الشرعية ا�خاصة باملمول)

 
ً
ؤدي إ�� ز�ادة �عرض الصندوق واستثماراتھ لعوامل م��ا ارتفاع تو�نطوي التمو�ل �� نفس الوقت ع�� درجة مخاطر أع��    ع�� أسعار الوحدات.  سينعكس سلبا

 ع�� صا�� أصول الصندوق مما يؤثر  ت�اليف الدين وال��اجع االقتصادي
ً
  .سلبا

 

�� حال حصول الصندوق ع�� تمو�ل مقابل رهن األصول، سيؤدي ذلك إ�� ز�ادة مستوى ا�خاطر، حيث يصبح من الوارد أن يخسر الصندوق   مخاطر رهن األصول:

خاطر عالية من ا� األصول املرهونة لصا�ح ا�جهة املمولة إذا تخلف عن السداد حسب شروط وأح�ام عقود التمو�ل مع املمول. إن استخدام التمو�ل ينطوي درجة  

أصول الصندوق ل�جهة   املالية و�ؤدي إ�� �عر�ض الصندوق واستثماراتھ إ�� عوامل أخرى مثل ارتفاع ت�لفة التمو�ل والر�ود االقتصادي. عالوة ع�� ذلك، فإن رهن

غ املستحقة، مما سيؤثر ع�� أداء الصندوق وعوائده  يتيح ا�جال للممول التصرف باألصول املرهونة الستعادة املبالمما  املمولة وعدم االل��ام بالسداد ل�جهة املمولة  

 املرتقبة. 

 

ا�حدودة  التشغيلية  ا�خ��ة  االستثمارات مخاطر  مخاطر  عن   
ً
كب��ا  

ً
اختالفا املستقبلية  الصندوق  استثمارات  عل��ا  تنطوي  ال�ي  ا�خاطر  تختلف  أن  يمكن   :

يق استثمار�ة أخرى. وال يمكن بالضرورة استشراف األداء املستقب�� من النتائج السابقة ال�ي واالس��اتيجيات ال�ي سبق ملدير الصندوق تنفيذها بإدارتھ لصناد

 �ض توزيعها.حققها مدير الصندوق. ولذلك فإن حداثة هذا املنتج �ش�ل مخاطرة حيث إنھ من الصعب توقع مدى التغ�� �� قيمة الوحدات أو العائدات املف�

 

وال ينب��    .السعودية  �� تداول وحدات الصندوق  ع�� إدراج    السعودية  موافقة تداول لطلب  سيتم التقدم  �سبب طبيعة الصندوق املتداول،    مخاطر سيولة السوق:

    أن تفسر املوافقة ع�� الطلب أو إدراج الصندوق �� السوق املالية وتداول وحداتھ ع�� أ��ا ضمان وجود
ً
سائل سوف سوق سائلة لتداول الوحدات أو أن سوقا

�� حال عدم �شوء ينشأ، أو أنھ �� حال �شوء سوق لتداول الوحدات، أن ذلك السوق سوف �ستمر إ�� أجل غ�� مس�ى �عد املوافقة ع�� طلب اإلدراج والتداول. و

. و�اإلضافة إ�� ذلك، �� حال  
ً
عدم �شوء السوق أو السيولة للسوق، يمكن سوق سائل للتداول أو استمراره، يمكن أن تتأثر سيولة الوحدات وأسعار تداولها سلبا

 أو عمليات التداول املقررة �� الوحدات إ�� تأث�� سل�ي كب�� ع�� سعر الوحدات �� السوق، بينم
ً
ا يمكن أن ي�ون من أن تؤدي عمليات التداول الصغ��ة �سبيا

. و�مكن أن �ع�ي العدد ا�حدود من الوحدات و/أو مال�ي الوحدات أن الصعب تنفيذ عمليات أو عمليات مقررة �شتمل ع�� عدد كب�� من الوحدات �سعر مستقر

 ع��: (
ً
) سعر تنفيذ ذلك 2) قدرة املستثمر ع�� التخارج من جزء من أو �امل استثماره؛ و/أو (1هناك سيولة محدودة لتلك الوحدات، بما يمكن أن يؤثر سلبا

الوحدات �� السوق الثانو�ة. و�اإلضافة إ�� ذلك، يمكن أن يتم إصدار �سبة كب��ة من الوحدات لعدد ) سعر تداول تلك  3املستثمر لعملية التخارج تلك؛ و/أو (

 ع�� �شوء سوق �شطة وسائلة للوحدات.مع األخذ �� االعتبار شرط �سبة ملكية ا�جمهور لوحدات الصندوق  محدود من املستثمر�ن
ً
 ، بما يؤثر سلبا

 

هناك ضمان بأن الصندوق سوف يتمكن من تحقيق عوائد ملستثمر�ھ أو أن العوائد سوف ت�ون متناسبة مع مخاطر   : ليسضمان لعوائد االستثمار  وجودعدم  

ون �عض أو �امل رأس االستثمار �� الصندوق وطبيعة املعامالت املوصوفة �� الشروط واألح�ام هذه. ومن ا�حتمل أن ت��اجع قيمة الوحدات أو أن يخسر املستثمر 

روط ثمروه. وال يمكن تقديم أي ضمان بأن العوائد املتوقعة أو املس��دفة للصندوق سوف تتحقق. وجميع األرقام واإلحصائيات ال�ي وردت �� الشاملال الذي است

ت التوضيحية الواردة  ياواألح�ام �� ألغراض التوضيح فقط وال تمثل توقعات لألر�اح. وال يمكن توقع العوائد الفعلية وال�ي يمكن أن تختلف عن األرقام واإلحصائ

 �� الشروط واألح�ام هذه.

 

لتنفيذ صفقات االستثمار�ة مما �عرض الصندوق �خاطر إضافية متعلقة   سمسار وسيطينوي مدير الصندوق التعاقد مع    : سمسار وسيطع��    االعتمادمخاطر  

  اض �� أسعار الوحدات.بمدى كفاءة أولئك الوسطاء �� تنفيذ التعليمات االستثمار�ة املتفق عل��ا مع مدير الصندوق مما يؤثر ع�� الدخل املتأ�ي للصندوق وانخف

 

يجوز للصندوق �عي�ن مدير صندوق من الباطن متخصص إلدارة فئات أصول محددة، مما �عرض الصندوق   ع�� مدراء صندوق من الباطن:  االعتمادمخاطر  

ليات ا�حوكمة آو ضعف  أعدم ال��امھ بتنفيذ اس��اتيجية االستثمار  أو  سواًء بمحدودية خ��تھ    كفاءة ذلك املدير �� القيام بمهامھ عدم  متعلقة بمدى   �خاطر إضافية

 إلدارة أصول الصندوق ال�ي يتم تخصيصها لھ مما يؤثر ع�� الدخل املتأ�ي للصندوق وانخفاض �� أسعار الوحدات. و املعاي�� املهنية ذات العالقةأ
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ملدير الصندوق. و�مكن أن تؤثر خسارة �عتمد نجاح الصندوق �ش�ل رئي��ي ع�� األداء النو�� لفر�ق إدارتھ التا�ع�ن  االعتماد ع�� موظفي مدير الصندوق:مخاطر 

حتفاظ ��م ع�� خدمات أي من أعضاء فر�ق اإلدارة �ش�ل عام (سواء �ان ذلك �سبب االستقالة أو غ�� ذلك) أو عدم القدرة ع�� اجتذاب موظف�ن إضافي�ن واال 

مع   ى��االفرص االستثمار�ة املالئمة وتحليلها وتنفيذها �ش�ل يتم  رأس العمل، إ�� تأث�� جوهري ع�� أعمال وفرص الصندوق حيث تتأثر قدرة الصندوق ع�� تحديد

 اس��اتيجيات الصندوق وممارساتھ ما يؤثر 
ً
 ع�� التوزيعات ملال�ي الوحدات. سلبا

 

الصندوق �حاالت تضارب مصا�ح مختلفة حيث إن مدير الصندوق وشر�اتھ الزميلة ومدير��م ومسؤول��م وشر�ا��م يمكن أن   يتعرض :تضارب املصا�ح ا�حتمل

تنشأ هذه ا�خاطر �� ا�حاالت ال�ي � �عض األحيان منافسة للصندوق. ي�ونوا مشارك�ن �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر �� عدد كب�� من األ�شطة واألعمال ال�ي ت�ون �

مص�حة �خصية قد تؤثر ع�� قرارات مدير الصندوق �� اتخاذ القرارات االستثمار�ة مما قد يؤثر   ع�� موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق �سبب تؤثر 

 
ً
 ع�� قدرة الصندوق ع�� تحقيق هدفھ االستثماري، بما �� ذلك تنمية عوائده وقدراتھع�� أداء الصندوق  سلبا

ً
ع�� تحقيق قيمة  . و�مكن أن يؤثر هذا سلبا

 سوقية أفضل للوحدات. 
 

�عتمد مدير الصندوق ع�� استخدام التقنية �� إدارة الصندوق. ومع ذلك قد تتعرض نظم املعلومات ا�خاصة بھ لالخ��اق أو لل�جوم من خالل ا�خاطر التقنية:  

 أو �ش�ل �امل، مما يحد من قدرة مدير  
ً
 ع�� أداء الصندوق ف��وسات، أو قد تتعطل جزئيا

ً
الصندوق ع�� إدارة استثمارات الصندوق ع�� نحو فعال. مما يؤثر سلبا

 وصا�� قيمة أصولھ وسعر الوحدة. 

 

 � التغي� نتيجة التعاقدية بموجب هذه املعامالت بال��اماتھ اإليفاءقد يدخل الصندوق �� معامالت مع طرف ثالث قد ال يتمكن من مخاطر التعامل مع طرف ثالث: 

باالل��امات أو العقود املتفق   إيفا��اأو املنتجات وا�خدمات مما قد يؤدي إ�� عدم  �� األوضاع املالية لألطراف املتعاقد معها نتيجة لتغ��ات �� اإلدارة أو الطلب

 و�التا�� ي�ون لھ أثر سل�ي ع�� صا�� قيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة. عل��ا،

 

يمكن أال �عكس سعر تداول الوحدات �� السوق القيمة العادلة الستثمارات الصندوق. و�مكن أن �شهد األسواق املالية من   وق:مخاطر �غي�� قيمة وحدات الصند

إ�� تأث�� سل�ي جوهري  ،ح�ن إ�� آخر تقلبات شديدة �� األسعار وحجم التداول، و�مكن أن يؤدي هذا، إ�� جانب األوضاع االقتصادية والسياسية واألوضاع األخرى 

�� من العوامل، ع�� سعر السوق املتداول للوحدات. وحيث إن الصندوق مدرج ومتداول �� السوق املالية، يمكن أن تتأثر األسعار املعروضة للوحدات �عدد كب

، و�عضها يمكن أن يؤثر 
ً
ع�� االستثمارات ك�ل، أو ع�� أسواق األسهم �ش�ل   الكث�� م��ا خارج عن سيطرة الصندوق، �عضها مرتبط بالصندوق و�عملياتھ تحديدا

 لتلك االحتماالت فقد تم ز�ادة 
ً
 مخاطر االستثمار �� الصندوق لتصبح مرتفعة.  ى مستو عام. وتقديرا

 

ض والطلب �� القطاعات �عتمد أداء الصندوق املستقب�� �ش�ل كب�� ع�� التغ��ات �� أوضاع العر   مخاطر التوقعات غ�� ال�حيحة والتغ��ات �� أوضاع السوق:

األصل املستحوذ عليھ وتقلبات   املستثمر ف��ا، وال�ي يمكن أن تتأثر باألوضاع االقتصادية والسياسية اإلقليمية وا�حلية، وز�ادة املنافسة، بما يؤدي إ�� تراجع قيمة

 تخاذ القرارات االستثمار�ة إ�� تأث�� سل�ي ع�� أداء الصندوق. �� العرض والطلب. و�مكن أن تؤدي التوقعات غ�� ال�حيحة ال�ي �ستخدمها مدير الصندوق ال

 

  يثبت أن يمكن حسب الطر�قة املو�حة �� الفقرة املعنونة "تقييم أصول الصندوق" وال�ي الصندوق  تقييم أصول  يتم : سوفالتقييم مخاطر
ً
عدم دقة نتيج��ا  الحقا

  األصول  قيمة صا�� �� املتمثلة الصندوق  أصول  قيمة تختلف أن  يمكن لذلك، نتيجة  .مقارنة مع القيمة الفعلية لألصول �� حال بيعها
ً
  اختالفا

ً
الفعلية  القيمة عن كب��ا

 ع�� التوزيعات النقدية والقيمة السوقية للوحدات. األمر الذي 
ً
 يؤثر سلبا

 

أو   الطلب  أو املالية املالءة  أو اإلدارة  �� لتغ��ات نتيجة معها املتعاقد لألطراف املالية األوضاع  ��  التغي��  تؤدى مخاطر  :تخلف األطراف األخرى عن االل��ام  مخاطر 

وانخفاض   املتأ�ي للصندوق  باالل��امات �� حال تور�دها �خدمات لصا�ح الصندوق، مما يؤثر ع�� الدخل اإليفاءقدر��ا ع��  عدم   إ��  يؤدي مما وا�خدمات املنتجات

 .الوحدات أسعار ��

 

�� السياسات   :ا�خاطر السيادية والسياسية بالتطورات ا�جيوسياسية وعدم االستقرار االجتما�� والتغ��ات   
ً
تتأثر قيمة الصندوق واستثماراتھ سلبيا يمكن أن 

تأث�� سل�ي ع�� أداء األصول التا�عة للصندوق وغ�� ذلك من التطورات السياسية واالقتصادية األخرى، مما ي�ون لھ  الصندوق  ف��ا  �� الدول ال�ي �ستثمر    ا�ح�ومية

 والعوائد ملال�ي الوحدات.

 

 للممتل�ات واألو�ئة  تتمثل �� ال��اك�ن، والزالزل مخاطر ال�وارث الطبيعية:  
ً
 كب��ا

ً
، واألعاص�� والفيضانات وأي ظاهرة طبيعية ال يمكن السيطرة عل��ا و�سبب دمارا

 ع�� مختلف القطؤ تو واألصول، 
ً
 اعات االقتصادية واالستثمار�ة مما ي�ون لھ تأث�� سل�ي ع�� أداء األصول التا�عة للصندوق والعوائد ملال�ي الوحدات.ثر سلبا

 

تلك التقلبات ستنعكس ع�� صا�� قيمة أصول   لألوراق املالية ال�ي يملكها الصندوق نتيجة للتغي�� �� أسعار الفائدة القيمة السوقية  ثر  أتت:  أسعار الفائدة   مخاطر 

 الصندوق، و�التا�� ي�ون لها تأث�� سل�ي ع�� صا�� قيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة.  
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 �خاطر مختلفة عادة ما  )أسواق ناشئة(: �ع��م الصندوق القيام باستثمارات ��  �� األسواق الناشئة  االستثمار 
ً
ت�ون مصاحبة  ، و�التا�� ي�ون الصندوق معرضا

ود حول سعر صرف لالستثمار �� األسواق الناشئة، وم��ا إم�انية حدوث تطورات سياسية واقتصادية سلبية �� �عض البلدان املس��دفة، إضافة إ�� تطورات وقي

سمية وا�ح�ومية وغ��ها من العوامل الب��وقراطية العمالت، والقيود املفروضة ع�� تحو�ل املال ل�خارج، والقيود التنظيمية والصعو�ة �� ا�حصول ع�� املوافقات الر 

 ال�ي ي�ون لها تأث�� ع�� الصندوق واستثماراتھ والعوائد ملال�ي الوحدات.

 

�� خارج اململكة العر�ية السعودية مما �عرض الصندوق �خاطر تركز االستثمار �� دولة أو    جزء كب�� من استثماراتھ  سيستثمر الصندوق : ال��كز ا�جغرا��  مخاطر 

، وقد �شمل تلك ا�خاطر الوضع االقتصادي وأثر ذلك ع�� أسعار الفائدة وأسعار الصرف، باإلضافة إ�� التنظيمات والتشريعات �اف�مجموعة من الدول ال�ي �ستثمر  

 ع�� استثمارات الصندوق. ا�ح�ومية واالستقرار السيا��
ً
 ي لتلك الدول، وال�ي من شأ��ا أن تؤثر سلبا

 

يجوز للصندوق االستثمار �� صفقات مرابحة بالر�ال السعودي �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر مع بنوك سعودية مخاطر االستثمار �� صفقات مرابحة بالر�ال السعودي:  

 لدى بنك. و�اإلضافة إ�� ذلك فإن هناك مخاطر   إذ ال �عّد محلية أو غ��ها من الصناديق االستثمار�ة. و�مكن أن تنخفض قيمة هذه األنواع من االستثمارات  
ً
ودائعا

ة دة فيما يتعلق بصفقات املرابحة ناتجة عن أ�شطة التداول وال�ي �شمل �عامالت بأدوات مالية غ�� سائلة ال تتم مقاص��ا ودفعا��ا �� غرف من أطراف متعاق

 ع�� التوزيعات النقدية والقيمة السوقية للوحدات.األمر الذي مقاصة خاضعة للرقابة واإلشراف أو �� سوق مالية، 
ً
 يؤثر سلبا

 

من املمكن أن تتعرض الصناديق األخرى ال�ي قد �س��دف الصندوق االستثمار ف��ا لنفس ا�خاطر الواردة �� هذا البند "ا�خاطر   ار �� صناديق أخرى:مخاطر االستثم

 ع�� أداء الصندوق وسعر الوحدة.
ً
 الرئيسية لالستثمار �� الصندوق" مما يؤثر سلبا

 

ا�حركة العامة �� األسواق املالية ا�حلية والعاملية، واألوضاع االقتصادية السائدة واملتوقعة، ومعدالت   :�اف� ستثمر  مخاطر التغ��ات �� مستوى النشاط �� األسواق امل

 ع�� قيمة األصول املستثمر ��
ً
يؤدي نقص ا، و�مكن أن  األر�اح، وت�اليف التمو�ل، وإقبال املستثمر�ن، واألوضاع االقتصادية العامة يمكن أن تؤثر جميعها سلبا

 سوى للمستثمر�ن القادر�ن ع�
ً
� تحمل ا�خاطر ال�ي السيولة إ�� تأث�� سل�ي ع�� القيمة السوقية للوحدات. ولذلك فإن االستثمار �� الصندوق ال �عت�� مناسبا

 تنطوي عل��ا االستثمار. 

 

   مخاطر املصدر:
ً
��ات �� إدارتھ وأوضاعھ املالية والطلب ع�� منتجاتھ أو خدماتھ املقدمة، بما لتغ  يمكن أن يتغ�� أداء مصدر األوراق املالية مع مرور الوقت نتيجة

 ع�� قيمة الوحدات �� الصندوق والتوزيعات ملال�ي الوحدات.
ً
 يؤدي إ�� انخفاض �� قيمة أسهمھ مما يؤثر سلبا

 

 باالستثمار املتعلقة ا�خاطر يتحمل الصندوق  الثابت: الدخل أدوات  ملصدري  املا�� الوضع �� مخاطر االعتماد ع�� التصنيف الداخ�� ألدوات الدخل الثابت وضعف

  املصنفة غ��  الدخل الثابت وأدوات النقد أدوات ��
ً
 الذي الداخ�� االئتما�ي والتصنيف التقييم ثم والتحليل، البحث ع�� بناء الصندوق  ف��ا �ستثمر وال�ي ائتمانيا

 الصندوق  أصول  قيمة صا�� قيمة خفض إ�� يؤدي  الثابت أو عدم دقة �� التحليل الدخل  أدوات  ملصدري  املا�� الوضع �� ضعف أي  إن حيث .مدير الصندوق  بھ يقوم

 ع�� أسعار الوحدات. مما
ً
   يؤثر سلبا

 

) األمور املرتبطة 1(:  -ال ال ا�حصرع�� سبيل املث  -خارج اململكة العر�ية السعودية ع�� العديد من ا�خاطر م��ا   ينطوي االستثمارمخاطر االستثمار خارج اململكة:  

) احتمال قيام الدولة ال�ي يتم االستثمار ف��ا بفرض ضرائب ع�� الدخل وامل�اسب 3() ا�خاطر االقتصادية وا�جيوسياسية؛  2(العمالت؛   بتقلبات أسعار صرف

�ا بطر�قة تؤثر �ش�ل سل�ي ع�� الصندوق ف� ) و�غ�� التشريعات للدول املستثمر  4(و/أو قوان�ن منظمة تحد من تملك األجانب لبعض األصول؛   املرتبطة ��ذه األصول 

 ع�� عوائد الصندوق مما يؤدي إ�� انخفاض توزيعات العائد ع�� مال�ي الوحدات و�واستثماراتھ
ً
 م��ا سوف تؤثر سلبا

ً
ؤدي إ�� انخفاض  . جميع هذه العوامل أو أيا

 قيمة وسعر الوحدات �� السوق املالية السعودية. 

 

مخاطر السوق �� مخاطر تراجع قيمة سوق واحدة أو أك�� من األسواق ال�ي �ستثمر ف��ا الصندوق، بما �� ذلك احتمال ال��اجع   مخاطر السوق ومخاطر االختيار: 

خاطر ال�ي ي�ون أداء األوراق املالية ال�ي اختار الصندوق االستثمار ف��ا أقل من األداء العام �� األسواقأو  االختيار �� ا�  ا�حاد لألسواق و�ش�ل غ�� متوقع. ومخاطر

ا�حالت�ن، ي�ون    تاو�� �ل .  أقل من املؤشرات ذات العالقة أو من األوراق املالية ال�ي اختار��ا صناديق أخرى ذات أهداف استثمار�ة واس��اتيجيات استثمار�ة مشا��ة

 الصندوق ومال�ي الوحدات معرضون ل�خسارة نتيجة لتحقق أي من ا�خاطر املذ�ورة. 

 

يمكن أن تحتوي الشروط واألح�ام هذه ع�� بيانات مستقبلية تتعلق بأحداث مستقبلية أو باألداء املستقب�� للصندوق. و�� �عض ا�حاالت،   البيانات املستقبلية:

"يخطط"، "ينب��"، ،  "يجوز "،  "يمكن "،  "ينوي "،  "ينتظر"،  " يقّدر"،  " يواصل"،  "�عتقد"،  "يتوقع "ملستقبلية ب�لمات م��ا ع�� سبيل املثال:  يمكن �عر�ف البيانات ا

النتائج الفعلية اث أو  "سوف"، أو الصيغ النافية لهذه ال�لمات أو غ��ها من العبارات املشا��ة. وهذه البيانات �� مجرد توقعات فقط. و�مكن أن تختلف �� األحد

 عوامل مختلفة �شمل ا�خاطر ال�ي ورد  
ً
. وعند تقييم هذه البيانات، يتوجب ع�� املستثمر�ن األخذ �� االعتبار تحديدا

ً
 جوهر�ا

ً
هذه الفقرة "مخاطر ذكرها ��  اختالفا

 عن أي من البيانات املستقبلية. وال ي��تب   إن، حيث  االستثمار �� الصندوق"
ً
 جوهر�ا

ً
هذه العوامل يمكن أن تؤدي إ�� اختالف األحداث أو النتائج الفعلية اختالفا

تغ��ات �� علية أو الع�� مدير الصندوق أي واجب لتحديث أي من البيانات املستقبلية �عد تار�خ الشروط واألح�ام من أجل مطابقة هذه البيانات مع النتائج الف

  .التوقعات



 68من   25صفحة 
 

 

إن املعلومات الواردة �� الشروط واألح�ام هذه �ستند ع�� التشريعات القائمة واملعلنة. و�مكن أن تطرأ �غ��ات قانونية ورقابية ��    ا�خاطر القانونية والرقابية:

 ع�� الصندوق أو االستثمارات مما يؤدي إ�� دخول الصندوق �� املناخ االستثماري �� اململكة أو غ�� ذلك من التغ��ات خالل مدة الصندوق بما يمكن أن يؤ 
ً
ثر سلبا

، مطالبات قانونية تفرض عليھ ال�جوء إ�� ا�حاكم �� اململكة ل�حصول ع�� �عو�ضات. وحيث أن اإلجراءات القضائية والتنفيذ القضائي قد �س
ً
 طو�ال

ً
تغرق وقتا

 �عو�ض مناسب، وذلك مما يؤثر ع�� أداء الصندوق والدخل ملال�ي الوحدات. يتعرض الصندوق �خسائر م��اكمة ح�ى �حظھ حصولھ ع��

 

النظامية:   أنھ من املمكن أن يفقد ا�خاطر  امتثال الصندوق لألنظمة والتعليمات ذات الصلة، إال  التأكد من  الصندوق  يتوجب ع�� مدير  أنھ  الرغم من  ع�� 

ثمار مغلق متداول، وهو األمر الذي ي��تب عليھ آثار سلبية ع�� سيولة تداول وحدات الصندوق بما الصندوق شرط من الشروط ال�ي تؤهلھ لي�ون صندوق است

 ع�� قيمة استثماره. و�اإلضافة إ�� ذلك، من املمكن أن يتم إجراء �غي��ات الحقة (بما �� ذلك �غي�� �� التفس��) ع�� شروط  
ً
تأهيل الصندوق لي�ون  يؤثر سلبا

اول. و�نب�� ع�� املستثمر�ن ا�حتمل�ن مالحظة أنھ ال يوجد ضمان بأن الصندوق، عقب اختياره لي�ون صندوق استثمار مغلق متداول صندوق استثمار مغلق متد

بأي من املتطلبات   يفاءباملتطلبات التنظيمية أو خالفھ). و�� حال تخلف الصندوق عن اإل   يفاء سوف يظل صندوق استثمار مغلق متداول (سواء �سبب عدم اإل 

رة ع�� إدراج الصندوق التنظيمية الالزمة لالحتفاظ بوضعھ، يجوز لهيئة السوق املالية �عليق تداول الوحدات أو إلغاء إدراج الصندوق. و�مكن أن يؤدي عدم القد

 إ�� نتائج سلبية ع�� إم�انية �سو�ق الوحدات وع�� سيول��ا وقيم��ا.  السعودية �� تداول 

 

   مخاطر التقا��ي مع الغ��:
ً
لطبيعة األ�شطة ا�خاصة بھ. و�� هذه ا�حال، يتحمل   إن الصندوق معرض الحتمالية االنخراط �� إجراءات قضائية مع الغ�� نظرا

غ�� إضافة إ�� مبالغ التسو�ات أو األح�ام، األمر الذي من شأنھ أن يقلل من أصول الصندوق واألموال الصندوق أ�عاب قانونية فيما يتعلق بمواجهة مطالبات ال

 النقدية املتاحة للتوزيع ع�� مال�ي الوحدات، و�حق ملدير الصندوق وآخر�ن ا�حصول ع�� �عو�ض من الصندوق فيما يتعلق بتلك الن�اعات الق
ً
ضائية وذلك وفقا

 ع�� قيمة الوحدات �� الصندوق والتوزيعات ملال�ي الوحدات. لقيود معينة. وذلك مما
ً
 يؤثر سلبا

 

بمقت��ى تفس�� اللوائح واألنظمة الصادرة عن الهيئة العامة للز�اة والدخل واملعمول ��ا �� اململكة العر�ية السعودية، قد يتوجب   : مخاطر ضر�بة الدخل والز�اة 

أن الهيئة لم تقم ح�ى تار�خھ بإلزام الصناديق االستثمار�ة ا�خاضعة لرقابة وإشراف هيئة السوق   و�ما�اة والدخل،  ع�� الصندوق الت�جيل لدى الهيئة العامة للز 

 
ً
، فقد تضمنت اللوائح واألنظمة ع�� أن للهيئة ا�حق بإخضاع الصناديق االستثمار�ة للز�اة و�التا�� فإنھ قد يتم املالية بالت�جيل �� الز�اة بل أتاحتھ اختيار�ا

�ل مستقب�� أو بأثر رج�� و�مكن أن يؤدي ذلك إ�� فرض غرامات ع�� تطبيق الز�اة ع�� الصناديق أو املستثمر�ن �� هذه الصناديق. وقد يتم تطبيق ذلك �ش 

الوحدات. و�� جميع األحوال يجب ع�� املستثمر�ن  السداد املتأخر للز�اة. مما يؤدي إ�� خفض قيمة النقد املتوفر لعمليات الصندوق وللتوزيعات ا�حتملة ع�� مال�ي  

 طلب املشورة فيما يتعلق بال��اما��م الز�و�ة حول استثمارا��م �� الصندوق.

 

هذه، ال يخضع   الشروط واألح�امكما �� تار�خ    :ضر�بة القيمة املضافة وضر�بة الدخل واالقتطاع الضر��ي وضر�بة األر�اح الرأسمالية وأي ضر�بة أخرى   مخاطر 

 فرض ض 
ً
ر�بة قيمة مضافة �� اململكة أي استثمار �� الصندوق لضر�بة دخل أو اقتطاع ضر��ي أو ضر�بة أر�اح رأسمالية أو أي ضر�بة أخرى. غ�� أنھ قد تقرر رسميا

، من غ�� ا2018بحلول شهر يناير  
ً
ملتوقع أن يخضع االستثمار �� الصندوق لضر�بة القيمة املضافة، إال أنھ قد �ستوجب ع�� م. و�مقت��ى اللوائح الصادرة حديثا

 إ�� املبالغ املستحقة لقاء ا�خدمات املقدمة   صندوق الصندوق سداد ضر�بة القيمة املضافة �� حال االستحواذ أو التصرف �� �عض األصول التا�عة لل
ً
إضافة

تطبيق ضر�بة . و�� جميع األحوال ينب�� ع�� املستثمر�ن ا�حصول ع�� مشورة �شأن تأث�� ضر�بة القيمة املضافة ع�� استثمارا��م �� الصندوق. و�� حال  للصندوق 

 القيمة املضافة ع�� االستثمار �� الصندوق و/أو ضر�بة الدخل  
ً
واالقتطاع الضر��ي و/أو ضر�بة األر�اح الرأسمالية و/أو أي ضر�بة أخرى فسوف يؤثر ذلك سلبا

 ع�� قيمة الوحدات �� الصندوق والتوزيعات ملال�ي الوحدات. 

عدل الدفعات املستحقةومن املتوقع أن يخضع مدير الصندوق 
ُ
مقابل ا�خدمات والعموالت ( ومقدمي خدمات الصندوق لضر�بة القيمة املضافة، و�التا�� سوف �

ض ع�� فرَ وضر�بة القيمة املضافة ال�ي تُ   .ع�ن االعتبار��  والرسوم واأل�عاب) ملدير الصندوق و/أو مقدمي خدمات الصندوق بحيث تأخذ ضر�بة القيمة املضافة  

 ا�خدمات تؤثر ع�� التوزيعات ملال�ي الوحدات وأصول الصندوق. 

 

 بدفع الضرائب) ل�خص غ��  :االقتطاع الضر��ي مخاطر 
ً
بموجب األنظمة الضر�بية السعودية، ت�ون أي دفعة �سددها �خص مقيم (سواء �ان أو لم يكن م�لفا

   مقيم خاضعة للضر�بة
ً
صندوق استثمار للوائح واألنظمة الصادرة عن الهيئة العامة للز�اة والدخل فيما يخص ضرائب االستقطاع. ولذلك ي�ون سداد أي    وفقا

 
ً
 للممارسات املتعارف عل��ا حاليا

ً
 لنسبة تحددها ا�جهات املعنية. ووفقا

ً
 القتطاع ضر��ي وفقا

ً
، لم يتوجب ع�� صناديق لتوزيعات أر�اح ملساهم غ�� مقيم خاضعا

ال�ي الوحدات. و�التا�� يمكن بالضرورة أن يؤدي أي االستثمار إجراء أي اقتطاعات ضر�بية (باستثناء ضر�بة االستقطاع) ع�� الدفعات املسددة من الصندوق مل

 ع�� التوزيعات من الصندوق، إ�� خفض العوائد الناتجة عن أي استثمار �� الصندوق. و�توجب ع�� املستثمر�ن ا
ً
�حتمل�ن استشارة  اقتطاع ضر��ي ي�ون مستحقا

 واالحتفاظ بملكية الوحدات والتصرف ف��ا. مستشار��م الضر�بي�ن �شأن التأث��ات الضر�بية امل��تبة ع�� االستثمار 

 
ً
 �جميع عوامل ا�خاطر ال�ي ينطوي عل��ا االستثمار �� وحدات الصندوق، مع التشديد ع�� التوصية   إن ا�خاطر املذ�ورة آنفا

ً
 وم�خصا

ً
 وشامال

ً
 �امال

ً
ال �ش�ل شرحا

 هني�ن املتخصص�ن.  بقيام جميع املستثمر�ن ا�حتمل�ن بطلب مشورة مستقلة من مستشار��م امل

هذه، و�جب ع�� املش��ك�ن أخذ عوامل ا�خاطر  الشروط واألح�ام ليس هناك ضمان يمكن أن يقدمھ مدير الصندوق �شأن تحقيق أهداف االستثمار املذ�ورة �� 

 أصول الصندوق. ع�ن االعتبار قبل االش��اك �� الصندوق وال�ي من ا�حتمل أن تؤثر �� صا�� قيمة  �� املذ�ورة أعاله 
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 عن أسباب متعمدة من قِ  ما للصندوق  مالية خسارة  أي وقوع حال �� تا�عيھ من أي أو الصندوق  مدير عن املسؤولية تنتفي
ً
بل مدير الصندوق. لم يكن ذلك ناتجا

 تجاه مال�ي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة �سبب احتيالھ 
ً
 أو سوء تصرفھ أو تقص��ه املتعمد.  و إهمالھ ا�جسيمأويعد مدير الصندوق مسؤوال

 املرتبطة ��ذا والضر�بية واملالية القانونية با�خاطر يتعلق فيما املهني�ن مستشار��م بمشاركة أو بأنفسهم قرارهم اتخاذ االش��اك �� املش��ك�ن الراغب�ن جميع ع�� يجب

  أعاله  ا�خاطر �ش�ل وال .الصندوق 
ً
 . الصندوق  لها يتعرض قد ال�ي الرئيسة ا�خاطر �ش�ل ولك��ا الصندوق، االستثمار �� عل��ا ينطوي  ال�ي ا�خاطر �جميع م�خصا

 

 آلية تقييم ا�خاطر  )5
 يقر مدير الصندوق أن لديھ آلية داخلية لتقييم ا�خاطر املتعلقة بأصول الصندوق. 

 ) من هذه الشروط واألح�ام. 3ير�� مراجعة امل�حق (كما 

 
 من املستثمر�ن املس��دفةالفئة   )6

أو   ية السعوديةاالش��اك �� الوحدات متاح فقط للفئات التالية من املستثمر�ن ("املستثمرون املس��دفون"): (أ) األ�خاص الطبيعيون الذين يحملون ا�جنس

االستثمار وغ��ها من األ�خاص االعتبار��ن القائم�ن �� اململكة العر�ية  إحدى جنسيات دول مجلس التعاون ا�خلي�� األخرى؛ (ب) املؤسسات والشر�ات وصناديق  

ن املسموح لهم باالستثمار السعودية ودول مجلس التعاون ا�خلي�� األخرى؛ (ج) األجانب املقيمون �� اململكة العر�ية السعودية؛ (د) املستثمرون األجانب املس��دفو 

- 2015ت املالية األجنبية املؤهلة �� األوراق املالية املدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب قرارها رقم  بموجب القواعد املنظمة الستثمار املؤسسا

 م؛ و(ه) املستثمرون اآلخرون الذين يمكن أن �سمح لهم هيئة السوق املالية بامتالك أوراق مالية �� تداول 2015مايو    4ه املوافق  1436رجب    15وتار�خ    42-1

 . عوديةالس

 حدود االستثمار  / قيود )7
 .يل��م مدير الصندوق خالل إدارتھ لصندوق االستثمار بالقيود وا�حدود ال�ي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأح�ام الصندوق 

   الصندوق عملة  )8
 السعودي. ش��اك وتتم التوزيعات بالر�ال عملة الصندوق �� الر�ال السعودي. و�تم قبول مبالغ اال 

 ا�خدمات والعموالت واأل�عاب مقابل )9
 : بيان تفاصيل �جميع املدفوعات من أصول الصندوق وطر�قة احتسا��ا )أ(

 البيان الرسوم واأل�عاب  نوع

 أ�عاب اإلدارة 

("سيحصل   إدارة  أ�عاب  ع��  ا�حصول  الصندوق،  أصول  إدارة  مقابل  الصندوق،  اإلدارةمدير  ") أ�عاب 

 من صا�� قيمة  %0.80بمقدار 
ً
 . و�جب سداد أ�عاب اإلدارة �ل نصف سنة ميالدية .األصول سنو�ا

  وسدادها  �ل يوم تقو�م  يتحمل الصندوق أ�عاب اإلدارة ال�ي يتم احتسا��ا  
ً
ابتداًء من تار�خ  نصف سنو�ا

ع�ن االعتبار األيام ال�ي مضت من الف��ة ��  وُتدفع أ�عاب اإلدارة ع�� أساس تناس�ي بحيث ُيؤخذ . تشغيلال

   ال�ي يتم احتساب األ�عاب ع�� أساسها.

 .نصف سنوي ، وتدفع �ش�ل ع�� نفقة مدير الصندوق (إن وجد)، يتم �عو�ض مدير الصندوق من الباطن   مدير الصندوق من الباطن  أ�عاب

 االش��اك رسوم 
من مبالغ    %2.0  ثابتة قدرها  ") بنسبةم االش��اكو رسم اش��اك ("و يحق ملدير الصندوق ا�حصول ع�� رس

  .مرة واحدة عند االش��اكوتدفع النقدية.  االش��اك

 ا�حفظ  أم�ن أ�عاب

األصول بالسوق  أ�عاب حفظ  و   لایر سعودي إل�شاء شركة ذات غرض خاص.   25,000رسوم بمبلغ  الصندوق    دفعسي

  السعودي
ً
 �� �التا��: من إجما�� قيمة أصول الصندوق سنو�ا

 % 0.06سعودي:  مليون لایر 750إ��  – سعودي  صفر لایر من -أ

 % 0.05لایر سعودي: إ�� مليار   –  سعودي  مليون لایر750من  -ب

 % 0.04سعودي:  أك�� من مليار لایر -ج

 �� �التا��:   العاملية أ�عاب حفظ األصول باألسواق  و 
ً
 سنو�ا

 %0.04الواليات املتحدة واململكة املتحدة:  -أ

 %0.07فر�سا وأملانيا وسويسرا واليابان:  -ب

  %0.22(أ) والسوق الصي�ي (ب):  السوق الصي�ي -ج

  3,000تقل أ�عاب أم�ن ا�حفظ عن مبلغ  أال ع�� 
ً
 لایر بحد أد�ى شهر�ا

 الصندوق  مشغلأ�عاب 
�سدد   أن  الصندوق  ع��  الصندوق يجب  �ساوي    ملشغل  سنو�ة   

ً
أصول    %0.15أ�عابا قيمة  صا��  من 

 .نصف سنوي ، وتدفع �ش�ل الصندوق 
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 مراجع ا�حساباتأ�عاب 
 سنو�ة �ساوي  راجع ا�حسابات  مليجب ع�� الصندوق أن �سدد  

ً
، وتدفع �ش�ل  سعوديلایر    50,000أ�عابا

 .نصف سنوي 

 �جنة الرقابة الشرعية أ�عاب 

 ثابتة 
ً
لایر سعوي مقابل   20,000واحدة �ساوي   مرة يجب ع�� الصندوق أن �سدد للمستشار الشر�� أ�عابا

الشر�� أ�عاب سنو�ة بقيمة    الصندوق للمستشار مراجعة الشروط واألح�ام وهي�ل الصندوق. كما �سدد  

 لایر سعودي مقابل خدمات التدقيق الشر�� السنوي.  15,000

 السعودية رسوم الت�جيل �� تداول 

 :تداول السعوديةللت�جيل �� الرسوم اآلتية  الصندوق  يدفع

إ��    50,000 .1 باإلضافة  أق��ى    2لایر سعودي  و�حد  وحدات  مالك  ل�ل  لایر   500,000لایر سعودي 

ع إ�� شركة مركز إيداع األوراق املالية (إيداع) �� مقابل إ�شاء �جل ملال�ي  
َ
الوحدات؛  سعودي ُتدف

 .واحدة  مرة 

ع  400,000 .2
َ
 إ��    لایر سعودي ُتدف

ً
شركة مركز إيداع األوراق املالية (إيداع) �� مقابل إدارة �جل  سنو�ا

، وتدفع �ش�ل  ر بحسب قيمة رأسمال الصندوق خملال�ي الوحدات، وتتغ�� هذه الرسوم من وقت آل 

 . سنوي 

 السعودية تداول رسوم اإلدراج �� 

 : رسوم اإلدراج التاليةيقوم الصندوق �سداد 

 ؛ و(مرة واحدة) السعودية تداول دفع إ�� تُ  لایر سعودي رسوم إدراج أولية 50,000 .1

 (بحد أد�ى    0.03% .2
ً
 300,000لایر سعودي و�حد أق��ى    50,000من القيمة السوقية للصندوق سنو�ا

 . سنوي �ش�ل السعودية  تداول دفع إ�� تُ و  ،لایر سعودي)

 تداول السعودية النشر ع�� موقع    رسوم
   5,000  مبلغالسعودية    تداول يدفع الصندوق رسوم النشر ع�� موقع 

ً
  تداول تدفع إ��  و   ،لایر سعودي سنو�ا

 . سنوي �ش�ل  السعودية

  7,500مبلغ لهيئة السوق املالية  يدفع الصندوق رسوم رقابية رقابية رسوم
ً
 . سنوي تدفع �ش�ل ، و لایر سعودي سنو�ا

 مجلس اإلدارة املستقل�ن  أعضاءأ�عاب 

 

 ل�ل عضو مستقل باإلضافة إ�� بدل حضور قدره    5,000يدفع الصندوق  
ً
لایر    4,000لایر سعودي سنو�ا

سعودي عن �ل اجتماع. وقد تم �عي�ن عضو�ن مستقل�ن للصندوق، وعليھ ست�ون قيمة األ�عاب اإلجمالية 

 للعضو�ن، باإلضافة إ�� بدل   10,000املدفوعة للعضو�ن �� رسم سنوي ثابت بقيمة  
ً
لایر سعودي سنو�ا

بقيمة   امل  4,000حضور  ومن  الواحد.  العضو  يحضره  اجتماع  �ل  عن  سعودي  عقد لایر  يتم  أن  توقع 

جتماعات خالل السنة كحد أق��ى)، وعليھ سي�ون إجما��  اثن�ن خالل السنة كحد أد�ى (وأر�عة  اجتماع�ن  ا

لایر سعودي كحد أق��ى).    32,000لایر سعودي كحد أد�ى (  16,000بدل ا�حضور املتوقع للعضو�ن هو  

لایر  26,000لس اإلدارة املستقل�ن �� ي�ون مجموع األ�عاب املتوقع دفعها خالل السنة ألعضاء مج ،و�ذلك

ستقل�ن أي  املأعضاء مجلس اإلدارة غ��  ىلایر سعودي كحد أق��ى). ولن يتلق  42,000سعودي كحد أد�ى (

 . أجور 

أو أي رسوم تداول أخرى من قبل الصندوق    )السمسار الوسيط(بما �� ذلك أ�عاب    دفع مصار�ف الوساطةتُ  مصار�ف ورسوم التعامل (الوساطة)

ف��ا.   بالتعامل�� األسواق ال�ي يقوم الصندوق    أو السمسار الوسيطمباشرة بمستو�ات تحددها األنظمة  

 ع�� 
ً
 . �ل صفقة مع نوع الصفقات وطبيعة االستثمارات وحجم العملياتوتتفاوت تلك املبالغ استنادا

ضوابط مصار�ف التمو�ل املتوافق مع  

 الهيئة الشرعية

حسب �� �ل يوم تقو�م وتدفع يتم تحميلها ع�� الصندوق حال وجودها حسب أسعار السوق السائدة وتُ 

   .ةاملمول جهةحسب متطلبات ا� 

 مصار�ف أخرى 

 

 

 

 

الصندوق  بأ�شطة  واملتعلقة  الفعلية  األخرى  املصار�ف  جميع  الصندوق  استثماراتھ   يتحمل  وتوظيف 

ت�اليف ا�عقاد  - ع�� سبيل املثال ال ا�حصر   -وا�خدمات املهنية والتشغيلية املقدمة من الغ��، بما �� ذلك 

الوحدات، مال�ي  تطه��   اجتماعات  إ�� مصار�ف  باإلضافة  للصندوق،  املقدمة  األخرى  املهنية  وا�خدمات 

 عن أي ضر�بة   .(Ideal Rating)  ؤشر ومصار�ف مقدم خدمة امل  ت)الدخل (إن وجد
ً
و��ون الصندوق مسؤوال

بل ا�جهات املنظمة. ولن تتجاوز هذه الرسوم واأل�عاب واملصار�ف  مستحقة الدفع تفرض �� املستقبل من قِ 

0.50%    
ً
الرسوم والعموالت والضرائب ال�ي تخضع للوائح    غ�� شاملةمن صا�� قيمة أصول الصندوق سنو�ا

 
ً
  أنھ سيتم خصم الرسوم الفعلية فقط. والتنظيمات ا�ح�ومية، علما

 تخضع �افة املدفوعات املشار إل��ا أعاله إ�� ضر�بة القيمة املضافة ال�ي قد تتغ�� �سب��ا من وقت آلخر.  مالحظة: 

 املضافة  القيمة ضر�بة

� ذلك. وإ�� املدى الذي إن جميع الرسوم واأل�عاب واملصار�ف ال�ي تمت اإلشارة إل��ا �� الشروط واألح�ام غ�� شاملة لضر�بة القيمة املضافة، ما لم يرد ذكر غ�

 للصندوق، يجب ع�� مدير ت�ون فيھ ضر�بة القيمة املضافة واجبة السداد فيما يتعلق بأي عملية تور�د من أي �خص للصندوق أو ملدير الصندوق بصف
ً
تھ مديرا

 عن ذلك التور�د من أصول الصندوق، ع�� أن �ساوي قيمة ذلك العوض اإلضا�� قيمة العوض غ�� الشامل لضر�ب
ً
 إضافيا

ً
ة القيمة الصندوق أن يدفع عوضا
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لقيمة املضافة املستحقة ع�� عملية التور�د تلك (شر�طة املضافة (أو قيمتھ السوقية غ�� الشاملة لضر�بة القيمة املضافة، إن وجدت) مضرو�ة بنسبة ضر�بة ا

 إصدار فاتورة بالضر�بة واستالم الصندوق لتلك الفاتورة). 

 : الصندوق  بلقِ  من دفعها ووقت  �عاب،واأل  والعموالت ا�خدمات مقابل  حساب كيفية مع واملصار�ف، الرسوم جميع يو�ح التا�� ا�جدول (ب) 

الرسوم   نوع

 واأل�عاب 
 أساس االحتساب  املبلغ املفروض  / النسبة

توقيت 

 االحتساب

أساس  

 الدفع 

 0.80 أ�عاب اإلدارة 
ً
 من صا�� قيمة أصول الصندوق  % سنو�ا

صا��  حسب من تُ 

قيمة أصول الصندوق  

خصم أ�عاب  �عد

ل
ّ
وأ�عاب أم�ن    املشغ

ا�حفظ والرسوم  

  واملصار�ف األخرى 

�ل يوم 

 تقو�م

تدفع  

�ش�ل  

نصف  

 سنوي 

أ�عاب مدير 

الصندوق من  

 الباطن 

يتم �عو�ض مدير الصندوق من الباطن (إن وجد)، ع�� نفقة مدير  

 الصندوق. 

ع�� نفقة مدير 

 الصندوق 
 ال ينطبق  ال ينطبق

 االش��اك% من مبلغ 2.0 رسوم االش��اك 

تحسب مرة واحدة من 

مبالغ االش��اك 

 النقدية

عند  

 االش��اك

دفع مرة  تُ 

واحدة  

بل من قِ 

املستثمر  

عند  

االش��اك 

(االش��اك 

�� الطرح 

 و��)األ 

أ�عاب أم�ن  

 ا�حفظ 

    أ�عاب حفظ األصول بالسوق السعودي
ً
من إجما�� قيمة أصول  سنو�ا

 �� �التا��:الصندوق 

 0.06%سعودي:  مليون لایر 750إ��  – سعودي  صفر لایر من -أ

 %0.05لایر سعودي: إ�� مليار   –  سعودي  مليون لایر750من  -ب

 % 0.04سعودي:  أك�� من مليار لایر -ج

 �� �التا��:   أ�عاب حفظ األصول باألسواق العاملية و 
ً
 سنو�ا

  %0.04الواليات املتحدة واململكة املتحدة:  -أ

 %0.07فر�سا وأملانيا وسويسرا واليابان:  -ب

 %0.22(أ) والسوق الصي�ي (ب):  السوق الصي�ي -ج

 

حسب من إجما�� تُ 

قيمة أصول 

 وكما ،الصندوق 

سيدفع الصندوق 

 25,000رسوم بمبلغ 

لایر سعودي إل�شاء  

شركة ذات غرض  

لن تقل أ�عاب  خاص. 

أم�ن ا�حفظ عن مبلغ 

 سعودي لایر  3,000

 
ً
 . بحد أد�ى شهر�ا

 
ً
 شهر�ا

تدفع  

�ش�ل  

 شهري 

  مشغلأ�عاب 

 الصندوق 
0.15 

ً
 من صا�� قيمة أصول الصندوق.  % سنو�ا

صا��  حسب من تُ 

قيمة أصول الصندوق  

قبل خصم أ�عاب  

اإلدارة وأ�عاب أم�ن  

ا�حفظ والرسوم  

 واملصار�ف األخرى 

�ل يوم 

 تقو�م

دفع  تُ 

�ش�ل  

نصف  

 سنوي  

مراجع  أ�عاب 

 ا�حسابات
50,000  

ً
 لایر سعودي سنو�ا

مستقطع   ثابت  مبلغ 

 
ً
 سنو�ا

�ل يوم 

 تقو�م

تدفع  

�ش�ل  

نصف  

 سنوي 
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أ�عاب �جنة  

 الرقابة الشرعية

15,000  
ً
 لایر سعودي سنو�ا

 

 

مستقطع   ثابت  مبلغ 

 
ً
 سنو�ا

�ل يوم 

 تقو�م

تدفع  

�ش�ل  

 سنوي 

 لایر سعودي 20,000
فقط   واحدة  مرة  شروط تدفع  مراجعة  مقابل 

 أح�ام وهي�ل الصندوق. و 

رسوم الت�جيل ��  

 تداول السعودية 

 تداول السعوديةيدفع الصندوق الرسوم اآلتية للت�جيل �� 

إ��    50,000 .1 باإلضافة  سعودي  مالك    2لایر  ل�ل  سعودي  لایر 

 ؛ وسعودي لایر  500,000وحدات و�حد أق��ى 

ع  400,000 .2
َ
ُتدف سعودي  من   لایر  الرسوم  هذه  وتتغ��   ،

ً
سنو�ا

 . وقت آلخر بحسب قيمة رأسمال الصندوق 

ملرة  1 مقطوع  مبلغ   .

   واحدة 

ثابت مستقطع  مبلغ    .2

 
ً
 سنو�ا

. قبل 1

إدراج 

وتداول 

وحدات 

 الصندوق 

مبلغ . 2

مقطوع  

بناء ع�� 

رأس مال 

 الصندوق 

قبل  .1

إدراج 

وتداول 

وحدات 

 الصندوق 

دفع تُ  .2

�ش�ل  

 سنوي 

  رسوم اإلدراج ��
 تداول السعودية 

 التالية: رسوم اإلدراج يقوم الصندوق �سداد 

 و لایر سعودي رسوم إدراج أولية؛  50,000 .1

 (بحد  0.03% .2
ً
من القيمة السوقية للصندوق سنو�ا

 لایر سعودي) 300,000لایر سعودي و�حد أق��ى  50,000أد�ى

. مبلغ مقطوع ملرة  1

دفع عند  يُ واحدة 

��   إدراج الصندوق 

 . تداول السعودية

مبلغ بناء ع��  .2

السوقية   القيمة

 . للصندوق 

. قبل 1

إدراج 

وتداول 

وحدات 

 الصندوق 

2 .

  حتسبتُ 

بناء ع�� 

القيمة 

السوقية 

 للصندوق 

قبل  .1

إدراج 

وتداول 

وحدات 

 الصندوق 

دفع تُ  .2

  �ش�ل

 سنوي 

رسوم النشر ع�� 

 تداول موقع 

 السعودية

5,000  
ً
 لایر سعودي سنو�ا

مستقطع    ثابت  مبلغ 

 
ً
 سنو�ا

دفع  تُ  -

�ش�ل  

 سنوي 

  7,500 رسوم رقابية
ً
 لایر سعودي سنو�ا

مستقطع    ثابت  مبلغ 

 
ً
 سنو�ا

دفع  تُ  -

�ش�ل  

 سنوي 

أ�عاب أعضاء  

مجلس اإلدارة  

 املستقل�ن

 

 لایر سعودي كحد أق��ى   42,000لایر سعودي كحد أد�ى و  26,000

 

تحتسب أ�عاب   

ا�حضور �عد �ل 

 اجتماع 

تحتسب  

�عاب األ

السنو�ة  

�ش�ل  

نصف  

سنوي  

حتسب  وتُ 

أ�عاب 

ا�حضور  

�عد �ل 

 اجتماع 

دفع  تُ 

�ش�ل  

نصف  

 سنوي 

مصار�ف ورسوم 

التعامل  

 (الوساطة)

السمسار   بتنفيذها الصندوق  يقوم  صفقة  ل�ل حسب تُ  خالل  من 

مصار�ف   وتدفع  دوري.  أساس  ع��  و/أو   
ً
مباشرة إما  الوسيط 

أي رسوم تداول  أو    )السمسار الوسيط(بما �� ذلك أ�عاب  الوساطة  

 بل الصندوق مباشرة أخرى من قِ 

  تُ 
ً
وفقا حسب 

ال�ي لل مستو�ات 

األنظمة أو   تحددها 

  �� الوسيط  السمسار 

يقوم   ال�ي  األسواق 

عند تنفيذ  

 صفقة�ل 

تدفع عند 

 املطالبة
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بالتعامل   الصندوق 

تلك  ف��ا.   وتتفاوت 

 ع�� نوع  
ً
املبالغ استنادا

وطبيعة  الصفقات 

وحجم  االستثمارات 

 العمليات.

مصار�ف التمو�ل  

املتوافق مع  

ضوابط الهيئة 

 الشرعية

حال   الصندوق  ع��  تحميلها  السوق  يتم  أسعار  حسب  وجودها 

 السائدة

السوق    أسعار  حسب 

 للتعاقد 
ً
السائدة ووفقا

   مع البنك املمول 

�ل يوم 

 تقو�م

دفع  تُ 

حسب 

متطلبات 

البنك  

 املمول 

 مصار�ف أخرى 

واملصار�ف   واأل�عاب  الرسوم  هذه  تتجاوز  صا��    %0.50لن  من 

  
ً
سنو�ا الصندوق  أصول  والعموالت    باستثناءقيمة  الرسوم 

أنھ  والضرا  
ً
علما ا�ح�ومية،  والتنظيمات  للوائح  تخضع  ال�ي  ئب 

 سيتم خصم الرسوم الفعلية فقط 

حسب من صا�� قيمة تُ 

 أصول الصندوق 

�ل يوم 

 تقو�م

دفع  تُ 

�ش�ل  

نصف  

 سنوي 

 تخضع �افة املدفوعات املشار إل��ا أعاله إ�� ضر�بة القيمة املضافة ال�ي قد تتغ�� �سب��ا من وقت آلخر. مالحظة: 

 

الصندوق  ي ت�ال �سبة  يو�ح اف��ا��ي  مثال )ج( مستوى  ع��  الصندوق  ألصول  اإلجمالية  القيمة  إ��  الصندوق  عمر ف  خالل  الوحدة  ومالك 

 الصندوق، ع�� أن �شمل �سبة الت�اليف املتكررة وغ�� املتكررة 

 الش��اك عميل �� الصندوق بمبلغ 
ً
 وتوضيحيا

ً
 اف��اضيا

ً
لایر سعودي (�عد خصم رسوم االش��اك) لم تتغ�� طوال السنة، و�اف��اض أن  ألف  100ا�جدول اآل�ي يب�ن مثاال

 ع��  )تمو�ل(ال �شمل أي  مليون لایر سعودي 1,000إجما�� قيمة أصول الصندوق �� تلك الف��ة هو 
ً
 سنو�ا

ً
ولم يتغ�� طوال السنة، وع�� اف��اض تحقيق الصندوق عائدا

 بيانات :1 التا�� حصة املش��ك بالوحدات من املصار�ف بالر�ال السعودي (ع�� أساس سنوي) املثال االف��ا��ي و�حي 0010.%بنسبة االش��اك �� ��اية الف��ة 

 1 (ع�� مستوى الصندوق) (ر.س.) الصندوق االف��ا��ي

 
 / النسبة

  القيمة

 /متكررة 

 غ�� متكررة

مستوى الصندوق السنة األو�� ع��  

أصول     1,000,000,000بقيمة 

تحقيق   1  (ر.س.) اف��اض  وع�� 

بنسبة  الف��ة  ��اية   ��  
ً
 سنو�ا

ً
عائدا

10.00 % 

السنة األو�� ع��  

 مستوى االش��اك

بقيمة  االف��ا��ي

100,000  

ملالك   1 (ر.س.)

 الوحدة 

ع�� مستوى  السنة الثانية 

وع��  1 ر.س.)الصندوق 

سنوي ��   اف��اض تحقيق عائٍد 

 % 10.00��اية الف��ة بنسبة 

السنة الثانية ع��   

 مستوى االش��اك

بقيمة االف��ا��ي 

  1 (ر.س.) 100,000

 ملالك الوحدة 

  وحدات  عدد
 الصندوق 

- - 100,000,000 10,000 100,000,000 10,000 

  إجمالي
 أصول قیمة

  الصندوق
  بدایة في

  الفترة
 .) س.ر(

- 

- 

1,000,000,000 100,000 1,031,007,295 103,101 

  العائد
  السنوي 

  االفتراضي
  نھایة عند

   الفترة
  

10% 

- 

100,000,000 10,000 103,100,730 10,310 

  إجمالي
 أصول قیمة

  الصندوق
  نھایة في

   الفترة

- 

- 

1,100,000,000 110,000 1,134,108,025 113,411 

 رسوم

 ��الت�جيل  
575,000.00 

 غ�� متكررة 
 ال ينطبق ينطبق ال  58 575,000
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تداول 

  السعودية

 رسوم

 اإلدراج ��
تداول 

 السعودية 

57,500.00 

 غ�� متكررة 

 ال ينطبق ينطبق ال  6 57,500

  �جنة رسوم  

 الرقابة

 ةالشرعي

23,000.00 

 غ�� متكررة 

 ال ينطبق ال ينطبق 2 23,000

 إجمالي
 الرسوم

 والمصاریف
 غیر

   المتكررة

0.07% 

- 655,500 

66 

0  

0 

 رسوم

 �� الت�جيل 

تداول 

  السعودية

460,000.00 

 متكررة 

460,000 46 460,000 46 

 رسوم

اإلدراج �� 

تداول 

  السعودية

0.03%  

 متكررة 

345,000 35 345,000 35 

 أ�عاب

ا�حاسب 

 القانو�ي 

57,500.00 

 متكررة 

57,500 6 57,500 6 

  �جنة  أ�عاب

 الرقابة

 ةالشرعي

17,250.00 

 متكررة 

17,250 2 17,250 2 

 رسوم 

ع��  النشر 

 تداول موقع 

 السعودية 

5,750.00 

 متكررة 

5,750 1 5,750 1 

 1 8,625 1 8,625 متكررة  8,625.00 رقابية رسوم

 أ�عاب

أعضاء 

مجلس 

اإلدارة 

 املستقل�ن 

42,000.00 

 متكررة 

42,000 4 42,000 4 

أ�عاب أم�ن  

 ا�حفظ
0.10% 

 متكررة 
1,265,000 127 1,304,224 130 

أ�عاب 

 املشغل 
0.15% 

 متكررة 
1,894,754 189 1,954,722 195 

الرسوم 

واملصار�ف  

   األخرى 

0.50% 

 متكررة 

6,315,848 632 6,515,738 652 

أ�عاب 

  اإلدارة 
0.80% 

 متكررة 
10,018,182 1,002 10,335,254 1,034 

 إجمالي 
 الرسوم

 واألتعاب
1.89% 

- 
-20,429,909 -2,043 -21,046,064 -2,105 
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 والمصاریف
   المتكررة
 إجمالي
 الرسوم

 واألتعاب
 والمصاریف

1.95% 
- 

-21,085,409 -2,109 -21,046,064 -2,105 

  صافي
  التوزیعات

  رباحاأل من
 الرأسمالیة 

50% 

- 

31,007,295 3,101 32,315,321 3,232 

  صافي
 توزیعات

   العوائد
100.00% 

- 
16,900,000 2 1,690 17,424,023 1,742 

  صافي
  في  النمو
  قیمة

 األصول 

- 

- 

31,007,295 3,101 32,315,321 3,232 

  قیمة  صافي
 أصول

  الصندوق
  خصم بعد

  الرسوم
 واألتعاب

 والتوزیعات 

- 

- 

1,031,007,295 103,101 1,063,322,617 106,332 

 %)15مع حساب ضر�بة القيمة املضافة ( 1

 ر.س.)  1,000,000,000%) * إجما�� قيمة أصول الصندوق �� بداية الف��ة (1.69خية (� التار �سبة العوائد  معدل  2

 

 

القيمة  / النسبة بيانات االش��اك االف��ا��ي   

 10 الوحدة �� بداية الف��ة (ر.س.)  سعر

 10,000 وحدات االش��اك االف��ا��ي  عدد

 %2.00    االش��اك رسوم

 102,000 االش��اك االف��ا��ي قبل خصم رسوم االش��اك (ر.س.)  مبلغ

 100,000 االش��اك االف��ا��ي �عد خصم رسوم االش��اك (ر.س.)  مبلغ

 

 الصفقات املفروضة ع�� االش��اك واالس��داد ونقل ملكية الوحدات ال�ي يدفعها مالكو الوحدات  مقابل ) د(

و�ما أن الصندوق هو صندوق مغلق ومتداول، فال يمكن النقدية.    من مبالغ االش��اك  %2  ثابتة قدرها  م اش��اك بنسبةو يحق ملدير الصندوق ا�حصول ع�� رس

� الصندوق وإنما يمك��م تداول الوحدات حسب سعر تداول الوحدات بالسوق حيث يتم تداول الوحدات بنفس الطر�قة ال�ي ملال�ي الوحدات اس��داد وحدا��م �

. و�جوز ملال�ي الوحدات بيع أو شراء الوحدات خالل ساعات التداول اليومية ع�� الوسطاء املالي�ن  السعودية  يتم ��ا تداول أسهم الشر�ات املدرجة �� تداول 

 لهم.املرخص 

 

 وشرح سياسة مدير الصندوق �شأ��ا: ا�خاصة والعموالت التخفيضات ) ه(

 . يوجد ال 

 

 والضر�بة الز�اة )و (

وكما هو منصوص   .الوحدات مال�ي عننيابة   الز�اة  مبلغ الصندوق  مدير يدفع وال الصندوق، ع�� مستحقة ضرائب أي يوجد ال ،الشروط واألح�ام إعداد تار�خ ح�ى

 ح�ام، يقوم الصندوق بدفع ضر�بة القيمة املضافة ع�� الرسوم املدفوعة لقاء �عض ا�خدمات ال�ي يتلقاها من الغ��. الشروط واأل  عليھ ��

 

 بيان عمولة خاصة ي��مها مدير الصندوق  ) ز(

 . يوجد ال 
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 بل مالك الوحدات ع�� أساس عملة الصندوق.  قِ  منأو  من أصول الصندوق دفع ت ال�ي  مثال اف��ا��ي يو�ح جميع الرسوم واملصار�ف ومقابل الصفقات ) ح(

 

 السنة الثانية  السنة األو��    

    

  ع�� مستوى الصندوق 

بقيمة أصول  

  1(ر.س.) 1,000,000,000

 وع�� اف��اض تحقيق عائٍد 

سنوي �� ��اية الف��ة بنسبة 

10.00% 

ع�� مستوى االش��اك 

  100,000بقيمة  االف��ا��ي

  5 (ر.س.)

ع�� مستوى 

   1(ر.س.)الصندوق 

وع�� اف��اض تحقيق  

سنوي �� ��اية   عائٍد 

الف��ة بنسبة 

10.00% 

ع�� مستوى االش��اك 

بقيمة  االف��ا��ي

  1(ر.س.) 100,000

 الرسوم واملصار�ف غ�� املتكررة 
املبلغ  / النسبة

 املفروض 
        

تداول   رسوم الت�جيل ��

 2 السعودية
 ال ینطبق  ال ینطبق  57.50 575,000 575,000

 ال ینطبق  ال ینطبق  5.75 57,500 57,500   تداول السعوديةرسوم اإلدراج �� 

 0 ال ينطبق  2.30 23,000 23,000 ة الشرعي الرقابة �جنة رسوم

 0 ال ينطبق   65.55 655,500  إجما�� الرسوم واملصار�ف أعاله 

الرسوم واملصار�ف  �سبة إجما�� 

 أعاله من حجم الصندوق 
 0.07  %    

الرسوم واأل�عاب واملصار�ف   

 املتكررة 
     

تداول  رسوم الت�جيل �� 

  السعودية
460,000 460,000 46.00 460,000 46.00 

 34.50 345,000 34.50 345,000 % 0.03 3 السعوديةتداول رسوم اإلدراج �� 

 5.75 57,500 5.75 57,500 57,500 القانو�ي أ�عاب ا�حاسب 

 1.73 17,250 1.73 17,250 17,250 أ�عاب املستشار الشر�� 
تداول  رسوم النشر ع�� موقع 

 السعودية 
5,750 5,750 0.58 5,750 0.58 

 0.86 8,625 0.86 8,625 8,625 رسوم رقابية

أ�عاب أعضاء مجلس اإلدارة 

 4.20 42,000 4.20 42,000 42,000 4املستقل�ن 

صا�� قيمة أصول الصندوق قبل  

خصم أ�عاب اإلدارة وأ�عاب  

ل
ّ
وأ�عاب أم�ن ا�حفظ    املشغ

 والرسوم واملصار�ف األخرى 

 1,098,408,375 109,840.84 1,133,171,900 113,317.19 

  %0.10تم احتساب ( ا�حفظأ�عاب أم�ن 

 130.42 1,304,224 126.50 1,265,000 % 0.10 متوسط أل�عاب أم�ن ا�حفظ ع�� سبيل املثال) 

 195.47 1,954,722 189.48 1,894,754 % 0.15 مشغل الصندوق أ�عاب 

 651.57 6,515,738 631.58 6,315,848 % 0.50 4 الرسوم واملصار�ف األخرى 

صا�� قيمة أصول الصندوق قبل  

 خصم أ�عاب اإلدارة 
  1,088,932,772 108,893.28 1,123,397,216 112,339.72 

 1,033.53 10,335,254 1,001.82 10,018,182 % 0.80 أ�عاب اإلدارة 
إجما�� الرسوم واأل�عاب  

 واملصار�ف املتكررة
 20,429,909 2,042.99 21,046,064 2,104.61 

نسبة إجمالي الرسوم واألتعاب  
حجم  والمصاریف المتكررة من  

صافي قیمة أصول الصندوق بعد  
 1.89 %   1.89 %   
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خصم إجمالي الرسوم واألتعاب  
 والمصاریف 

إجمالي الرسوم واألتعاب 
 والمصاریف

 21,085,409 2,108.54 21,046,064 2,104.61 

نسبة إجمالي الرسوم واألتعاب  
والمصاریف المتكررة وغیر  

المتكررة أعاله من حجم صافي  
 قیمة أصول الصندوق 

 1.95 %   1.89 %   

نسبة إجمالي الرسوم واألتعاب  
والمصاریف من حجم صافي قیمة  

 Total(أصول الصندوق 
Expense Ratio  ( 

 1.95 %   1.89 %   

صا�� قيمة أصول الصندوق ��  

  ��اية الف��ة
 1,078,914,591 107,891.46 1,113,061,961 111,306.20 

 8,205.47 82,054,666 7,891.46 78,914,591  صا�� الر�ح  

   % 7.96   % 7.89  صا�� الر�ح % 
 1,742.40 17,424,023 1,690.00 16,900,000 %100 صا�� توزيعات العوائد  

   % 1.69   % 1.69   صا�� توزيعات العوائد % 
ر�اح التوزيعات من األ صا�� 

 الرأسمالية
50% 31,007,295 3,100.73 32,315,321 3,231.53 

ر�اح صا�� التوزيعات من األ 

 الرأسمالية %
 3.10 %   3.13 %   

 4,973.93 49,739,345 4,790.73 47,907,295  توزيعات ال جما��إ

   % 4.82   % 4.79  توزيعات %ال جما��إ
 3,231.53 32,315,321 3,100.73 31,007,295  صول أ صا�� النمو �� قيمة 

   % 3.13   % 3.10  صول %صا�� النمو �� قيمة األ 
صا�� قيمة أصول الصندوق �عد  

خصم الرسوم واأل�عاب  

 والتوزيعات 

 1,031,007,295 103,100.73 1,063,322,617 106,332.26 

 . %)15(  حساب ضر�بة القيمة املضافة  مع  1

 لایر سعودي؛ تم اعتماد ا�حد األق��ى.  500,000لایر سعودي ل�ل مالك وحدات و�حد أق��ى   2لایر سعودي باإلضافة إ��   50,000  2
 لایر سعودي؛ تم اعتماد ا�حد األق��ى. 300,000لایر سعودي و�حد أق��ى   50,000القيمة السوقية للصندوق و�حد أد�ى    من   3

 تم اف��اض ا�حد األق��ى.  4  
 .االستثمار مبلغبل املستثمر مباشرة وت�ون غ�� متضمنة ��  تدفع رسوم االش��اك من قِ   5

 

 التقييم والتسع��  )10

 الصندوق  ھتقو�م �ل أصل يملكبيان مفصل عن كيفية  )أ (

 اآل�ي: قيمة أصول الصندوق بناء ع�� إجما��يتم احتساب 

  �� غالق  اإل   نظام �سع�� آ��، فيستخدم سعر   �حال �انت األصول أوراق مالية مدرجة أو متداولة �� أي سوق أوراق مالية منظمة أو ع�  �� .1

 آلخر سعر قبل التعليق، إال إذا �ان هناك دليل قاطع ع�  تالسوق أو النظام. إذا �ان  كذل
ً
أن    �األوراق املالية معلقة، فينب�� تقو�مها وفقا

 عن السعر املعلق.   تقيمة هذه األوراق املالية قد انخفض

 .آخر صا�� قيمة أصول منشور ل�ل وحدة يتم استخدام بالنسبة إ�� صناديق االستثمار،  .2

ستخدم القيمة الدف��ية باإلضافة إ�� املرابحةصفقات بالنسبة إ��  .3
ُ
 األر�اح امل��اكمة. غ�� املدرجة، �

 (مرت�ن    للصندوق   املالية  القوائم  إصدار   عند  العادلة  بالقيمة  آخر   استثمار   أي  تقييم  مراجعة  سيتم .4
ً
  مدير   يحددها  ال�ي  بالطر�قة)  سنو�ا

 : �التا��  و��  للصندوق   ا�حسابات  مراجع  بلقِ   من  م��ا  التحقق  و�عد  واألح�ام،  الشروط  ��  ع��ا  حاملفَ�   والقواعد  الطرق   ع��  بناءً   الصندوق 

 أو ،أحدث تقييم تم إصداره لألصل -

  أو،يتم ف��ا تقييم األصول ستثمار�ة اأي جوالت  -

  أو،سعر الصفقات لشر�ات مقارنة أو متقار�ة لألصول املستثمر ��ا سواء �� نفس ا�جال أو نفس القطاع -
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  مستقل.م ستعانة بمقيّ اال  -

نخفاض و�� حال حدوث ذلك يجب عليھ ع�� أن يقوم مدير الصندوق بالتحقق �ش�ل دوري من أي أحداث قد تؤثر ع�� قيمة األصل باال 

 اض ع��اف بقيمة اإلنخفاال 
 

   ا�حاسبة   معاي��   تباعاب  وذلك  الوحدات  مال�ي  مص�حة  تح�ي  ال�ي  واألساليب  الطرق   بأفضل  األصول   هذه   بتقييم  الصندوق   مدير   وسيل��م  هذا  

 . السعودية العر�ية اململكة  �� بھ معمول  نظام وأي األخرى  التنفيذية واللوائح  االستثمار  صناديق الئحة مع يتعارض ال  و�ما واملعتمدة، الدولية

 

 

امل��اكمة من إجما�� أصول الصندوق وقسمة الناتج ع��  ت  فاواملصرو و�تم احتساب صا�� قيمة األصول ل�ل وحدة عن طر�ق طرح �افة املستحقات 

 عدد الوحدات القائمة وقت التقو�م.

 

 

 
 عدد نقاط التقو�م وتكرارها ) ب(

 أصول الصندوق ل�ل وحدة    تقو�مبمدير الصندوق    سيقوم 
ً
يوم العمل التا�� من تار�خ    ��  الوحدةنشر صا�� قيمة  ب  وسيقوم مدير الصندوق .  يوميا

 بمدير   ا�خاصاملوقع اإللك��و�ي  وسيتم �شرها ع��    التقو�م. وعندما ال ي�ون أي من تلك األيام يوم عمل، فإن يوم التقو�م سي�ون يوم العمل التا��.

 .www.saudiexchange.sa السعودية موقع تداول و  www.alkhabeer.com الصندوق 
 

      (ج)
ُ
 اإلجراءات ال�ي ست

َ
 ذ �� حال ا�خطأ �� التقو�م أو التسع��تخ

 :بالتا�� الصندوق  مدير  سيقومقيمة األصول  صا��ل ا�خاطئ االحتساب أو  الصندوق  أصول  من أصل ألي ا�خاطئ التسع��  أو  التقو�م حال ��

   إبالغيجب ع�� مدير الصندوق   
ً
 واإلفصاح عن ذلك    سعر الوحدةأو أك�� من    %0.5  �سبتھخطأ �� التقو�م أو التسع�� بما    يأعن    الهيئة فورا

ً
 فورا

  و�� تقار�ر الصندوق ال�ي �عدها مدير الصندوق  لك��و�ي للسوق واملوقع اإلاإللك��و�ي  موقعھ�� 
ً
 ) من الئحة صناديق االستثمار.76للمادة ( وفقا

  
ً
للهيئة املطلو�ة وفقا تقار�ره   �� (  يجب ع�� مدير الصندوق أن يقدم   77للمادة 

ً
التقو�م   ) من الئحة صناديق االستثمار م�خصا بجميع أخطاء 

 .والتسع�� 

 ألغراض تنفيذ طلبات االش��اك واالس��داد طر�قة احتساب سعر الوحدة ) د(

 بل السوق بناًء ع�� مستو�ات العرض والطلب للوحدة.لایر سعودي. و�تم تحديد سعر الوحدة املتداولة من قِ   10سمية لوحدة الصندوق ��  القيمة اال 

 
 ، وتكرارهاالوحدة سعر م�ان ووقت �شر  ) ه(

 يتم إعالن صا�� قيمة أصول الصندوق ل�ل وحدة 
ً
�� يوم العمل �� اململكة التا�� ليوم التقو�م من خالل املوقع اإللك��و�ي ا�خاص بمدير   يوميا

 www.saudiexchange.sa السعودية تداول وموقع  www.alkhabeer.com  الصندوق 

 

http://www.tadawul.com.sa/
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 التعامالت  (11

 واملدة والسعر األولي ، مثل تاريخ البدء  األولي  الطرح تفاصيل   ( أ ) 

 وفيما يلي تفاصيل الطرح: ريال سعودي للوحدة. 10وحدة على مالكي الوحدات بسعر   مليون  100 طرحستهدف الصندوق سي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخصيص   آلية 

 : خذ في االعتبار نسبة تملك الجمهور"مع األ " كالتالييتم تخصيص الوحدات النقدية املطروحة 

 :
ً
 .بنسبة وتناسب بينهم -إن وجدت  -% من إجمالي الطرح على املؤسسات املكتتبة 70% وال يزيد عن 5ال يقل عن تخصيص ما  أوال

 :
ً
 . وحدة كحد أدنى للمكتتبين األفراد   100طريق تخصيص    عن  في حال عدم تغطيتها من العمالء ذوي الطابع املؤسس ي، سيتم تخصيص املتبقي منها للمكتتبين األفراد   ثانيا

:
ً
 .وفق املبالغ املكتتب بها تخصيص الوحدات املتبقية بين جميع املكتتبين النقديين بنسبة وتناسب  ثالثا

بل  من ق   بها كتتب بالغ املكامل امل، سيتم تخصيص أو أقل سعوديريال  مليار أو/سعودي و ريال  مليون  300 تساوي  من أو ثر أك  في حال كانت املبالغ املكتتبةمع العلم أنه 

 . ة وتناسب بينهمباملكتتبين بنس

  يضمن مدير الصندوق تخصيص الحد األدنى لكل مكتتب. مليون مكتتب، ال في حال تجاوز عدد املكتتبين في الصندوق كما أنه 

 

 زمني   جدول 

 :وتداولها الصندوق  لوحدات األولي الطرح بين املتخذة  للخطوات الزمنية املدد التالي الجدول  يبين

 الخطوات  املتوقعة الزمنية املدة 

املوافق  10/08/1443  فيتبدأ   عمل  يوم  15 في  13/03/2022ه  وتنتهي  ه 28/08/1443م 

 م؛   31/03/2022املوافق 
 األولي  الطرح فترة 

 األولي  الطرح فترة  تمديد عمل  مأيا10

 املالية  السوق  لهيئة الطرح  بنتائج بيان إصدار لها تمديد أي أو األولي الطرح  فترة  انتهاء من عمل أيام10 

 للمشتركين  الوحدات تخصيص حالة عن اإلعالن لها تمديد أي أو األولي الطرح فترة  انتهاء من عمل أيام10

 ( وجد)إن  الفائض رد التخصيص  بعد عمل أيام10

 تداول السعودية في  هاتداول بدء و  الصندوق  وحدات إدراج انتهاء فترة الطرح  بعدعمل  يوم 20

 

 الصندوق   في   االشتراك  طلبات   لتقديم   النهائية  واملواعيد   املحدد   التاريخ  ( ب ) 

   الوحدات  طرح  يتم  سوفو في أي وقت خالل فترة الطرح األولي حتى تاريخ اإلقفال.  االشتراك  يتم تقديم طلبات  
ً
 فترة   خالل  االستثمار  صناديق  ئحةلال   وفقا

  تاريخ )"م؛  31/03/2022ه املوافق  28/08/1443م وتنتهي في  03/2022/ 13ه املوافق  10/08/1443  من   تبدأ  عمل  يوم  (15)ملدة    تمتد  التي  األولي   الطرح

"(، يجوز ملدير الصندوق  املستهدف   الصندوق   رأس مال ل   األدنى   الحد ريال سعودي )"   مليون   300وفي حال عدم تمكن الصندوق من جمع مبلغ    اإلقفال"(.

  
ً
املستثمرين بالريال  إلى    وأي عوائد أخرى )إن وجدت(  الطرح وإعادة جميع مبالغ االشتراك  إلغاءيتم  أو    عمل  أيام  (10)  ملدة   تمديد فترة الطرح  لتقديره وفقا

 أيام عمل من تاريخ إلغاء الطرح. ( 5) خمسة السعودي دون أي حسم وذلك خالل

الصندوق يحتفظ بالحق في رفض طلب اشتراك أي مشترك في الصندوق إذا كان ذلك االشتراك سيؤدي إلى اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق    مدير أنَّ    كما

 مليار ريال سعودي  1 املستهدف الصندوق    رأس مال 

 وحدة  مليون  100 الوحدات   عدد   إجمالي 

 ريال سعودي  10 األولي   الطرح   في  سعر الوحدة 

ذوي  نسبة   من  للمستثمرين  املخصصة  الطرح 

 الطابع املؤسس ي 

نسبة   تخصيص  و  العام  الطرح  مبلغ  من  %5سيتم  أدنى  أعلى  %70كحد   كحد 

من ذوي    . وفي حال عدم تغطيته من املستثمرين للمستثمرين من ذوي الطابع املؤسس ي

 من الجمهور. للمستثمرينسيتم تخصيص النسبة املتبقية   الطابع املؤسس ي

 بدء الطرح   تاريخ 
في    15 تبدأ  عمل  املوافق  1443/ 10/08يوم  في 13/03/2022ه  وتنتهي  م 

 م 31/03/2022ه املوافق 28/08/1443

 يوم عمل 15 املدة 
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هيئة السوق �� ا�حاالت اآلتية (ما لم تقرر    دون حسم  وأي عوائد ناتجة عن استثمارها مبالغ االش��اك للمستثمر�نجميع    الطرح وإعادة إلغاء    تم�و 

 ذلك): املالية غ�� 

 أولایر سعودي،  مليون  300تحقيق ا�حد األد�ى لرأس مال الصندوق املس��دف البالغ ال�جز عن  .1

 أو   ،200إذا �ان عدد مال�ي الوحدات من ا�جمهور أقل من  .2

 .%30مال�ي الوحدات من ا�جمهور أقل من  �سبة تإذا �ان .3

أيام  )  5(  خمسةخالل    ملستثمر �ي سبق استالمها إ�� اال  عن استثمارها ناتجةوأي عوائد   جميع مبالغ االش��اك إعادة تم  تإلغاء الطرح األو��،    ةو�� حال

 ).حسم أي عمل من تار�خ ان��اء ف��ة الطرح األو�� (دون 

 

 ، بما �� ذلك م�ان تقديم الطلبات واملدة ب�ن طلب االس��داد ودفع متحصالت االس��داد أو نقل امللكية الس��دادوا  االش��اك  إجراءات )ج(

 تقديم الطلبات ا�خاصة باالش��اك �� الوحدات   إجراءات 

   االش��اك  نموذج  ي�ون   وسوف .  االش��اك  نموذج   و�عبئة  الوحدات  ��  االش��اك  املستثمر�ن  ع��   يتع�ن  الطرح،��    لالش��اك
ً
  املوقع   ع��  متاحا

السعودية   تداول   موقع  أو   املستلمة  ا�جهات   أو   الطرح،  ملدير   اإللك��و�ي  املوقع  أو ،  www.alkhabeer.com  الصندوق   بمدير   ا�خاص  اإللك��و�ي

 واألح�ام   والشروط  وتوقيعھ  �عبئتھ  �عد االش��اك  نموذج  تقديم: (أ)  محتمل  مستثمر   �ل   ع��  و�جب.    www.saudiexchange.sa  اإللك��و�ي

 مبلغ  �امل سداد(ب)  و املستلمة، ا�جهات خالل من  أو  الصندوق  مدير  إ��  االش��اك نموذج بموجب مطلو�ة أخرى  وثائق وأي توقيعها �عد

  ومصار�ف  حسومات  أي من خالصة املستلمة،  ا�جهات لدى الصندوق   حساب إ�� ف��ا لالش��اك بطلب تقدم ال�ي  الوحدات عن االش��اك

  املذ�ورة ا�خطوات إتمام عدم حال  ��). مسؤولي��ا املستثمر  يتحمل(وال�ي  عملة  صرف ورسوم مصرفية حواالت  ورسوم مصرفية ورسوم

 طلب  رفض  املستلمة  ا�جهات  أو   الصندوق   ملدير   يجوز   �حيحة،  غ��   املقدمة  املعلومات  �انت  إذا  أو   األو��،  الطرح  ف��ة  ��اية  قبل  أعاله 

 .االش��اك

 

 غ�� قابل لإللغاء لالش��اك �� عدد الوحدات املذ�ور    و�تقديم
ً
 ملزما

ً
نموذج االش��اك �عد �عبئتھ وتوقيعھ، �عت�� �ل مستثمر قد قدم عرضا

 أنھ قد وافق ع�� الشروط واألح�ام. وت�ون جميع طلبات االش��اك خاضعة ملوافقة مدير الصندوق    �عت�� �� نموذج االش��اك، كما  
ً
  وفقا

 . مواألح�ا للشروط

 

  ا�حد األد�ى لالش��اك 

لایر سعودي للوحدة   10وحدة ع�� األقل ل�ل مستثمر �سعر اش��اك يبلغ  100خالل ف��ة الطرح األو�� االش��اك ��  املستثمر�نع��  يتع�ن

 لایر سعودي.   1,000عن  يقلو�إجما�� مبلغ اش��اك ال 

 

  الس��داد لا�حد األد�ى 

وإنما يمك��م تداول الوحدات حسب   .الصندوق  ��  وحدا��م اس��داد الوحدات ملال�ي يحق وال  ومتداول الصندوق مغلق  �عد إذ ،ينطبق ال 

 تداول السعوديةحيث يتم تداول الوحدات بنفس الطر�قة ال�ي يتم ��ا تداول أسهم الشر�ات املدرجة ��    بالسوق سعر تداول الوحدات  

 عات التداول اليومية ع�� الوسطاء املالي�ن املرخص لهم. و�جوز ملال�ي الوحدات بيع أو شراء الوحدات خالل سا

 

  خطوات االش��اك 

ح�ام من خالل ز�ارة املوقع بإم�ان الراغب�ن باالش��اك ا�حصول ع�� ��خة من الشروط واأل واألح�ام:   الشروط االطالع ع�� .1

مدير   موقع  خالل  من  أو  االش��اك  لطلبات  املستلمة  ل�جهات  املالية"شركة    -  الصندوق اإللك��و�ي   " ا�خب�� 

)www.alkhabeer.com (  السعودية )، أو من خالل موقع تداولwww.saudiexchange.sa  أو من خالل موقع هيئة السوق ،(

للصندوق االطالع ع�� شروط وأح�ام الصندوق    األو��. ع�� من يرغب باالش��اك �� الطرح  www.cma.org.saاملالية السعودية  

 ع�� اطالعھ عل��ا وفهمها.إوتوقيعها، واالحتفاظ ��ا، و�قوم باإلقرار 
ً
 لك��ونيا

لایر سعودي وال يوجد حد أع�� لالش��اك    1,000بحد أد�ى    ، ش��اك املراد االش��اك بھيتم تحو�ل �امل مبلغ اال   البن�ي: التحو�ل .2

وذلك إ�� ا�حساب املو�ح من ا�جهات املستلمة لطلبات ملكية ا�جمهور    �سبةمع قيود    ضبما ال يتعار   األو��،خالل ف��ة الطرح  

 االش��اك.

لایر    10,000لایر سعودي فإنھ يتوجب عليھ تحو�ل مبلغ قيمتھ    10,000إذا أراد املستثمر االش��اك بقيمة    ،وع�� سبيل املثال

القيمة املضافة املستحقة ع�� رسوم االش��اك،  سعودي قيمة االش��اك إ�� رسوم االش��اك وقيمة ضر�بة  و�قوم   باإلضافة 

 املش��ك بإرفاق إيصال ا�حوالة البنكية عند تقديم طلب االش��اك.

 أو  �عبئة نموذج طلب االش��اك:   .3
ً
. ثم يقوم املستثمر إيقوم املش��ك بتعبئة نموذج االش��اك و�ش�ل �امل و�حيح ورقيا

ً
لك��ونيا

 أو إلك��و
ً
. ولن يتم قبول أي طلب اش��اك أو تحو�ل بن�ي  بتسليم أو إرسال جميع املستندات املطلو�ة واملو�حة أدناه ورقيا

ً
نيا

رسالهأو  إ�عد ان��اء يوم العمل األخ�� أليام االش��اك. ولن �ستطيع املستثمر �عديل البيانات الواردة �� نموذج طلب االش��اك �عد  

http://www.jadwa.com/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.alkhabeer.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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املواف  �عد  إلغاء االش��اك  بينما ال يمكن  إلغاء االش��اك والتقدم بطلب جديد،  قة عليھ وتأكيده. و�� جميع �سليمھ. و�مكن 

ا�حاالت، يجب ع�� املستثمر�ن بمختلف فئا��م مراعاة �سليم واستكمال متطلبات االش��اك والوثائق أو تحميلها ع�� املوقع  

 لك��و�ي.اإل

عميل  بإرسال تأكيد استالم طلب االش��اك �� الصندوق لل  ا�جهة املستلمة لطلبات االش��اكستقوم    تأكيد استالم االش��اك: .4

 .�� رقم ا�جوال امل�جل لديھإلك��و�ي و/أو من خالل رسالة نصية ع�� ال��يد اإل

يتم مراجعة طلب االش��اك، و�� حال عدم استيفاء طلب االش��اك �امل املتطلبات أو وجود أي مالحظات،   قبول طلب االش��اك: .5

رقم ا�جوال امل�جل من خالل خاصية االش��اك اإللك��و�ي ��  إلك��و�ي أو من خالل رسالة نصية  شعار العميل ع�� ال��يد اإلإيتم  

من   يوم عمل  املتطلبات خالل  بقبول طلب إالستكمال  املستثمر  إشعار  سيتم   
ً
مكتمال الطلب  �ان  و�� حال  املش��ك،  شعار 

 .االش��اك

 آلل  األو���عد تار�خ اإلقفال ا�خاص بالطرح    إشعار التخصيص: .6
ً
ية وف��ة التخصيص، وتخصيص الوحدات للمستثمر�ن وفقا

 لك��و�ي ملدير الصندوق. شعار هيئة السوق املالية وإعالن نتائج الطرح ال��ائية وتخصيص الوحدات من خالل املوقع اإلإو�تم 

�عد إعالن التخصيص ال��ائي للوحدات، يتم رد الفائض إ�� املش��ك�ن خالل الف��ة ا�حددة �� الشروط   :واالدراج الفائض رد .7

يتم   أن  ع��  ا�خصصة،  الوحدات  قيمة  �عد خصم  وذلك  أي حسم  دون  ا�حافظ إواألح�ام   �� ا�خصصة  الوحدات  دراج 

 .سعوديةال تداول االستثمار�ة للمش��ك�ن لدى شركة الوساطة املرخصة من خالل 

 

 الصندوق  ��  لالش��اك العامة الشروط 

 .االطالع ع�� شروط وأح�ام الصندوق  .1

 .توفر محفظة استثمار�ة �شطة للمش��ك  .2

توفر رقم حساب بن�ي آيبان م�جل باسم املش��ك، ع�� أن يقوم املش��ك بتحو�ل قيمة االش��اك منھ وسيتم رد الفائض إليھ  .3

 �عد التخصيص. 

 

  ��حسب فئة املستثمر  املطلو�ة واملستنداتطات ااالش 

 :املستثمر�ن جميع من املطلو�ة املستندات -

   صورة ا�حوالة البنكية صادرة من حساب بن�ي باسم املستثمر، مو�ح ف��ا مبلغ قيمة االش��اك، �� حال

 .
ً
 تقديم طلب االش��اك إلك��ونيا

   اإلقرار أو   
ً
(ورقيا واألح�ام  الشروط  من  موقعة  م�املة ��خة   من خالل 

ً
هاتفيا أو   

ً
إلك��ونيا عل��ا  باالطالع 

 م�جلة). 

 .(من خالل م�املة م�جلة 
ً
 أو هاتفيا

ً
 أو إلك��ونيا

ً
 �ش�ل �امل (ورقيا

ً
 ومعبئا

ً
 نموذج طلب االش��اك موقعا

 

 : لألفراد املطلو�ة طات واملستنداتااالش��  -

 أو للسعودي�ن  الوطنية  الهو�ة  من   مقيم هو�ة من  صورة أو ا�خلي�� التعاون  مجلس دول  ملواط�ي  صورة 

 .املفعول  للمقيم�ن سار�ة

  ُواحد ل�ل مستثمر رئي��ي �ش��ك لنفسھ وألفراد عائلتھ املقيدين �� �جل    طلب اش��اك  نموذجة  ئكتفى بتعبي

و���تب    األسرة إذا �ان أفراد العائلة سيش���ون بنفس عدد الوحدات ال�ي يتقدم ��ا املستثمر الرئي��ي بطل��ا،

 ع�� ذلك ما ي��:

باسم  .1 التا�ع�ن  واملستثمر�ن  الرئي��ي  للمستثمر  ا�خصصة  الوحدات  جميع  ��جيل  يتم 

 املستثمر الرئي��ي.

عن الوحدات اإلضافية غ�� ا�خصصة إ�� املستثمر الرئي��ي وال�ي دفعها  ضةئ�عاد املبالغ الفا .2

 بنفسھ أو عن مستثمر�ن تا�ع�ن.

يحصل املستثمر الرئي��ي ع�� �امل أر�اح الوحدات املوزعة عن الوحدات ا�خصصة للمستثمر  .3

 الرئي��ي وللمستثمر�ن التا�ع�ن (�� حال عدم بيع الوحدات أو نقل ملكي��ا).
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 : القاصر�ن لألفراد املطلو�ة املستنداتو ات طااالش��  -

 رفاق الوثائق التالية: إ

 الوطنية  صورة الهو�ة   مقيم هو�ة من صورة أو ا�خلي�� التعاون  مجلس دول  ملواط�ي  أو للسعودي�ن   من 

سنة �جر�ة أو دف�� العائلة ملن    18��  إسنة �جر�ة    15املفعول للقاصر�ن ملن أعمارهم من   للمقيم�ن سار�ة

 سنة �جر�ة.  15أعمارهم دون 

 سنة �جري. 18من هو�ة مقيم للقاصر�ن املقيم�ن ملن أعمارهم دون  صورة 

 أو  صورة للسعودي�ن  الوطنية  الهو�ة   مقيم ةهو� من  صورة أو ا�خلي�� التعاون  مجلس دول  ملواط�ي  من 

 .املفعول  سار�ة األمر لو�� املفعول  للمقيم�ن سار�ة

  .حال �ان الو�� غ�� والد القاصر فيتم إرفاق صك الوالية �� 

  بنكية مستقلة ل�ل فرد قاصر من نفس ا�حساب البن�ي لو�� القاصر �� حال عدم وجود   حوالةيجب تنفيذ

 حساب بن�ي أو محفظة للقاصر.
 

 القاصر�ن: تفصيل لبعض حاالت االش��اك لألفراد

  سنة �جر�ة االش��اك عن طر�ق الو�� أو الو��ي   18يجوز االش��اك ملن هم دون سن . 

  صورة من الهو�ة الوطنية أو اإلقامة، مع هو�ة الو�� أو الو��ي. سنة �جر�ة تقديم 18للقاصر الذي دون 

   سنة �جر�ة يجب إرفاق �جل األسرة املضاف فيھ القاصر   15إذا �ان العميل سعودي ا�جنسية وأقل من

 .و�طاقة الهو�ة الوطنية للو�� أو الو��ي 

   صاية الصادرة من  سنة تحت الوصاية يجب إرفاق صورة من صك الو   18إذا �ان العميل ممن دون سن

 ا�حكمة ا�ختصة مع هو�ة الو��ي. 

  كما يجوز لفاقد األهلية االش��اك بواسطة الو�� أو الو��ي �شرط أن ي�ون للعميل فاقد األهلية محفظة

 .مؤسسات السوق املاليةاستثمار�ة لدى أحد 

  
ُ
االش��اك بأسماء أوالدها    صر من زوج غ�� سعودييجوز للمرأة السعودية املطلقة أو األرملة ال�ي لها أوالد ق

 
ُ
 صر. �شرط أن تقدم مايثبت بأ��ا مطلقة أو أرملة ومايثبت أموم��ا ألوالد ق

 

 :للشر�ات املطلو�ة املستندات -

  .صورة من ال�جل التجاري مع ختم الشركة 

  .صورة من عقد التأسيس والنظام األسا��ي مع ختم الشركة 

  الشركة، وموقعة من املفوض. صورة من هو�ة املفوض بالتوقيع مع ختم 
 

 : االستثمار�ة للصناديق املطلو�ة املستندات -

  .صورة من ال�جل التجاري ملدير الصندوق مع ختم الشركة 

  .صورة من عقد التأسيس والنظام األسا��ي ملدير الصندوق مع ختم الشركة 

  .صورة من ترخيص ممارسة النشاط ملدير الصندوق 

  واألح�ام ا�خاصة بالصندوق. صورة من الشروط 

  .صورة من موافقة هيئة السوق املالية ع�� طرح الصندوق 

  .صورة من هو�ة املفوض بالتوقيع مع ختم الشركة، وموقعة من املفوض 
 

 :االستثمار�ة للمحافظ املطلو�ة املستندات -

  .صورة من هو�ة صاحب ا�حفظة االستثمار�ة 

 ع ختم الشركة. صورة من ال�جل التجاري ملدير ا�حفظة م 

  .صورة من عقد التأسيس والنظام األسا��ي ملدير ا�حفظة مع ختم الشركة 

 .صورة من ترخيص ممارسة النشاط ملدير ا�حفظة 

  .صورة من اتفاقية إدارة ا�حفظة االستثمار�ة 

  .صورة من هو�ة املفوض بالتوقيع مع ختم الشركة، وموقعة من املفوض 
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 الوحداتالقيود ع�� التعامل ��  ) د(

  السوق  من املتداول  املغلق االستثمار  صندوق  وحدات من وحدة  ألي الوحدات مالك شراء �عد      
ً
 . لها وقبولھ الصندوق  وأح�ام شروط ع�� باطالعھ منھ إقرارا

 

. و�جوز ملال�ي الوحدات بيع أو شراء  تداول السعوديةعند اإلدراج، يتم تداول الوحدات بنفس الطر�قة ال�ي يتم ��ا تداول أسهم الشر�ات املدرجة �� 

 الوحدات خالل ساعات التداول اليومية ع�� الوسطاء املالي�ن املرخص لهم.

 

 

 معها التعامل �� الوحداتأو �علق، واإلجراءات املتبعة �� تلك ا�حاالت يؤجلا�حاالت ال�ي  ) ه(

  من تراه  وقت حسبما أي  �� إدراجها إلغاء أو  املدرجة لوحداتا تداول  �عليق للهيئة يجوز ،
ً
 :اآلتية ا�حاالت مناسبا

 أو للمحافظة ع�� سوق منتظمة. ال�ي الوحداتمل إذا رأت ضرورة ذلك حماية  )أ(

  مدير الصندوق إذا أخفق  )ب(
ً
  وتراه الهيئة إخفاقا

ً
 السوق.قواعد  لوائحھ التنفيذية أو  و �� االل��ام بالنظام أ جوهر�ا

 �� مواعيدها.  أي مقابل ما�� مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة مدير الصندوق لم �سدد  إذا )ج(

 .السوق  �� وحداتھ إدراج الستمرار   مناسبة �عد لم أصولھ  أو  مستوى عملياتھ أعمالھ أو  أو  الصندوق  أن رأت إذا )د(

  أخفق ا�حفظ أم�ن أن رأت إذا )ه(
ً
  الهيئة تراه  إخفاقا

ً
 .السوق  التنفيذية وقواعد بالنظام ولوائحھ االل��ام �� جوهر�ا

 .الصندوق  ان��اء مدة  عند )و(

  لالعتبارات اآلتية ) أعاله1(يخضع رفع �عليق التداول املفروض بموجب الفقرة: 

 .ال�ي الوحداتمل معا�جة األوضاع ال�ي أدت إ�� التعليق �ش�ل �اف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق )أ(

 .أن رفع التعليق من املرجح عدم تأث��ه �� النشاط العادي للسوق  )ب(

 أخرى تراها الهيئة.  بأي شروطال��ام مدير الصندوق  )ج(

 أي من ا�حاالت اآلتية:  صندوق لوحدات االسوق تداول  �علق �� 

 وفق اللوائح التنفيذية ذات العالقة: الدور�ة املالية باملواعيد ا�حددة لإلفصاح عن معلوماتھمدير الصندوق  ال��امدم ع )أ(

 .الرأي عن إبداء امتناع أو  معارض رأي للصندوق  املالية القوائم ع�� ا�حسابات مراجع تقر�ر  تضمن عند )ب(

 توافق   لم  ما   أوضاعھ  للصندوق لت�حيح  السوق   تحددها  ال�ي  املهلة  �عد م��ي  قواعد اإلدراج  ��  ا�حددة   السيولة  متطلبات  �ستوف  لم  إذا

 حدوث   املرجح  من  رأت  إذا  إدراجهاإلغاء    أو   الوحدات  تداول   �عليق  الهيئة  ع��  تق��ح  أن  وقت  أي  ��   للسوق   يجوز   .خالف ذلك  ع��  الهيئة

التنفيذية    ولوائحھ  بالنظام  االل��ام  ��  االستمرار   وحداتھ  تداول   �علق  عند  الصندوق   ع��  يجب  .أعاله   )1الفقرة (  ��  الواردة   ا�حاالت  من  أي

  ذلك  إجراءات مناسبة لت�حيحمدير الصندوق    يتخذ  أن  دون   من  ر أشه  ستةملدة    الوحدات  تداول   �عليق  استمر   إذا  .السوق   وقواعد

 . وحدات الصندوق  إدراج إلغاء للهيئة فيجوز  التعليق،
  الصندوق   ع��  يجب  الهيئة،  موافقة  ع��  ول�حصول   .الهيئة  من  مسبقة  بموافقة  إال   اإلدراج  إلغاء  وحداتھ  إدراج  للصندوق �عد  يجوز   ال  

 :اآلتية املعلومات الطلب �شمل  وأن بذلك، للسوق  إشعار م��امن تقديم مع الهيئة إ�� اإللغاء طلب تقديم

 .اإللغاء لطلب ا�حددة  األسباب )أ(

 وطبيعة  اإللغاء  سبب  ع�� األقل  اإلفصاح  يتضمن  أن  و�جب.  ممكن  وقت  أقرب  ��  ذلك  عن   ل�جمهور   اإلفصاح  من  ��خة )ب(

 .الصندوق  �شاطات ع��  تأث��ه  ومدى إليھ أدى الذي ا�حدث

 .العالقة ذات التنفيذية بموجب اللوائح املعينَ�ن  القانو�ي واملستشار  املا�� باملستشار  ا�خاصة االتصال ومعلومات أسماء ) ج(

 

  قبول طلب اإللغاء أو رفضھ.  -بناًء ع�� تقديرها -يجوز للهيئة 
   ��ع�� إلغاء اإلدراج �عد حصولھ ع��    -من خالل قرار صندوق عادي  –ا�حصول ع�� موافقة مال�ي الوحدات    الصندوق   مدير يجب ع

 موافقة الهيئة. 
 أن  و�جب. ممكن  وقت أقرب  �� ذلك عن ل�جمهور  يف�ح أن الصندوق  مدير  ع�� يجب الصندوق،  مدير  طلب ع�� بناءً  اإلدراج إلغاء عند  

 .الصندوق  �شاطات ع�� تأث��ه   ومدى إليھ أدى الذي ا�حدث وطبيعة اإللغاء سبب  األقل ع�� اإلفصاح يتضمن
 الصندوق   وحداتأن يطلب من السوق �عليق تداول    الصندوق   دير يجوز مل   

ً
عند وقوع حدث خالل ف��ة التداول يجب اإلفصاح عنھ   مؤقتا

من دون تأخ�� بموجب النظام أو لوائحھ التنفيذية أو قواعد السوق وال �ستطيع مدير الصندوق تأم�ن سر�تھ ح�ى ��اية ف��ة التداول،  

 . وتقوم السوق بتعليق تداول وحدات الصندوق فور تلق��ا للطلب

 التداول   �عليق  عند   
ً
  سبب   عن  -  ممكن  وقت  أقرب  ��  -  ل�جمهور   يف�ح  أن  الصندوق   مدير   ع��  يجب  الصندوق،  مدير   طلب   ع��  بناءً   مؤقتا

 .الصندوق  �شاطات �� تأث��ه  ومدى إليھ أدى الذي ا�حدث وطبيعة لھ املتوقعة واملدة  التعليق
 التداول   �علق  أن  يجوز للهيئة   

ً
  ��  تؤثر   قد  ظروف  هناك  ت�ون   أو   معلومات  لد��ا  ي�ون   عندما  مدير الصندوق   من  دون طلب  من  مؤقتا

  تخضع   الصندوق الذي  ع��  و�جب.  مال�ي الوحدات  بحماية  تخّل   أو   السوق   �شاط  ��  تؤثر   ر�ما  الظروف  تلك أن  الصندوق وترى   �شاطات

 .السوق  التنفيذية وقواعد ولوائحھ بالنظام االل��ام �� للتداول االستمرار  املؤقت للتعليق وحداتھ
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  ومن   الصندوق   �شاطات  ��  تؤثر   قد  ظروف   أو   معلومات  لها  تب�ن   إذا  أعاله )  13(  الفقرة   وفق  صالحيا��ا  ممارسة  الهيئة  ع��   تق��ح  أن  للسوق  

 . الوحدات مال�ي حماية  �� أو  السوق  �شاط �� تؤثر  أن ا�حتمل
 ذلك  خالف  السوق  أو   الهيئة  تر   لم   ما  ) أعاله،13الفقرة (  ��  إل��ا  املشار   اإلفصاح ��  ا�حددة   املدة   ان��اء  عند  للتداول   املؤقت  التعليق  ُيرفع. 

 ال�ي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االس��داد ال�ي ستؤجل اإلجراءاتبيان  )و (

الصندوق مغلق ومتداول وال يحق ملال�ي الوحدات اس��داد وحدا��م �� الصندوق. وإنما يمك��م تداول الوحدات حسب سعر تداول    إنال ينطبق، حيث  

. و�جوز ملال�ي الوحدات تداول السعوديةالوحدات بالسوق حيث يتم تداول الوحدات بنفس الطر�قة ال�ي يتم ��ا تداول أسهم الشر�ات املدرجة ��  

  الوحدات خالل ساعات التداول اليومية ع�� الوسطاء املالي�ن املرخص لهم.بيع أو شراء 

 لنقل ملكية الوحدات إ�� مستثمر�ن آخر�ن املنظمةوصف األح�ام  ) ز(

 
ً
منھ باطالعھ ع�� شروط وأح�ام الصندوق   �عد شراء مالك الوحدات ألي وحدة من وحدات صندوق االستثمار املغلق املتداول من السوق إقرارا

و�التا��، يجوز ملال�ي   ،تداول السعودية�جوز تداول وحدات الصندوق بنفس طر�قة تداول أسهم الشر�ات املدرجة �� و عند اإلدراج،  وقبولھ لها

 من خالل شر�ات الوساطة املرخص لها.  بل السوق املالية و الوحدات واملستثمر�ن التداول خالل ساعات التداول العادية املعلن ع��ا من قِ 

 اس��دادهاأو  نقلهاأو  ��اك ف��اشقيمة الوحدات ال�ي يجب ع�� مالك الوحدات اال أو  د األد�ى لعدد�حا ) ح(

 ) وحدة ل�ل مالك وحدات.100(أو  لایر سعودي1,000يقل ا�حد األد�ى لالش��اك عن   أال يجب 

 واإلجراء املتخذ �� حال عدم الوصول إ�� ذلك ا�حد األد�ى �� الصندوق  جمعھ الصندوق  مدير  ينوي  الذي للمبلغ األد�ى ا�حد )ط (

  لایر سعودي مليون    300  البالغ  املس��دف  الصندوق   رأس مالل  األد�ى  ا�حد  عن  يقل  ال   بما  األو��  الطرح  ف��ة   خالل   االش��اك  املستثمر�ن  ع��   يجب

ا�حد األع��  (" مليار لایر سعودي 1الطرح األو��)  من خاللالصندوق املس��دف ( رأس مال"). وسي�ون الصندوق املس��دف رأس مال�حد األد�ى ل("ا

 "). الصندوق املس��دف  رأس مالل

   الصندوق   ملدير   يجوز   أعاله،  املذ�ورة   األو��  الطرح  ف��ة   خالل  املس��دف  الصندوق   رأس مالل  األد�ى  ا�حد  جمع  من  الصندوق   تمكن  عدم  حال  و��
ً
 وفقا

  جمع   من  الصندوق   تمكن  حال  و��.  دون حسم املش��ك�ن  إ��  االش��اك  مبالغ  جميع  وإعادة   الطرح  إلغاءأو    عمل  أيام  )10(  الطرح  ف��ة   تمديد  لتقديره،

 يتم  عندئذ)،  املس��دف  الصندوق   مالرأس  ل  واألع��  األد�ى  ا�حد  ب�ن  ما  مبلغ(أي    املس��دف  الصندوق   رأس مالل  األد�ى  ا�حد  يتجاوز أو    �ساوي   مبلغ

 . ) (أ) أعاله 11من الفقرة ( "التخصيص ليةآ" املعنونة الفقرة  �� أعاله  املو�ح النحو  ع�� الوحدات تخصيص

 التوزيع:  سياسة  )12
ب ��ا:أ) 

َ
 سياسة توزيع الدخل واألر�اح، بما �� ذلك تفاصيل عن التوزيعات ال�ي ال ُيطال

   ال�ي �ستثمر ��ا الصندوق   املدرجة  وزيعات األسهمتوال�ي �شمل فقط    الصندوق   استثمارات% من صا�� عوائد  100�س��دف مدير الصندوق توزيع  

 
ً
 .سنو�ة والسنو�ةاليوم عمل من تار�خ إصدار القوائم املالية النصف  )40(حيث يقوم الصندوق بتوزيع العوائد خالل  ،مرت�ن سنو�ا

 دير الصندوق يحق مل    ،
ً
   ةحققا�غ��  و ا�حققة  % من صا�� األر�اح الرأسمالية  50  ح�ىتوزيع  وفق ما يقرره مناسبا

ً
حيث يقوم الصندوق   ،مرت�ن سنو�ا

وسيتم   سنو�ة والسنو�ةاليوم عمل من تار�خ إصدار القوائم املالية النصف    )40(خالل    ةحققا�غ��  و   ا�حققة  وجدت) (إن    األر�اح الرأسماليةبتوزيع  

سيتم اإلعالن عن تفاصيل  و سنو�ة والسنو�ة،  الأيام عمل من تار�خ إصدار القوائم املالية النصف    )10(الل  خ  وجدت)اإلعالن عن التوزيعات (إن  

قيم األصول وسعر الوحدة ووضع عتبار  اال سوف يأخذ مدير الصندوق �� ع�ن  و   مدير الصندوق   .السعودية  من خالل موقع تداول   التوزيعات النقدية

 .عدمھ عنالتوزيع  األ�سب من حيثقرار اليب�ي �ي  صندوق ع�� املدى الطو�لالالسوق �� حينھ مع مراعاة نمو أصول 
 

 ب) التار�خ التقر��ي لالستحقاق والتوزيع (حيثما ينطبق):  

سيتم اإلعالن عن و سنو�ة والسنو�ة،  الأيام عمل من تار�خ إصدار القوائم املالية النصف    )10(خالل    وجدت)سيتم اإلعالن عن التوزيعات (إن  

.  نمرت�ن س، مدير الصندوق  ه وفق ما يقرر  التوزيع،و��ون  .السعودية تفاصيل التوزيعات النقدية من خالل موقع تداول 
ً
 و�ا

اإلعالن عن   عمل من تار�خ  يوم  )20(خالل    الستحقاقاتار�خ    �� ست�ون أحقية التوزيعات النقدية ملال�ي الوحدات حسب �جل مال�ي الوحدات

 . الستحقاقا ختار�أيام عمل من  )10(سيتم دفع التوزيعات خالل  و  التوزيعات

السوق أو أي ظروف أخرى، سيقوم مدير الصندوق باإلعالن �� السوق �عدم توزيع    فدم توزيع األر�اح �سبب ظرو ارتأى مدير الصندوق �عو�� حال  

 أر�اح عن الف��ة ا�حددة. 
 

 كيفية دفع التوزيعات: ج)  

  الوحدات ملالك�� ا�حساب االستثماري ا�خاص توزيع األر�اح من خالل اإليداع يتم. 

  .سيقوم مدير الصندوق بتوزيع العوائد و/أو األر�اح �عد ا�حصول ع�� موافقة مجلس إدارة الصندوق 
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 تقديم التقار�ر إ�� مال�ي الوحدات  )13

 
 الف��ات املالية األولية والسنو�ة كاملالية، بما �� ذل املعلومات املتعلقة بالتقار�ر  )أ (

 12 للصندوق  املالية والسنة ا�حاسبية الف��ة  تبلغ  
ً
  شهرا

ً
��  ت�ون  و  د�سم��، 31 �� تنت�ي تقو�ميا للصندوق  األولية  ا�حاسبية  الف��ة  ��اية 

 م.2022 د�سم��  31

 الصندوق  مدير يقوم  
ً
 السنو�ة املالية والقوائم املوجزة  السنو�ةسنو�ة والتقار�ر الالر�ع  التقار�ر وإصدار بإعدادلالئحة صناديق االستثمار  وفقا

  .للصندوق  املراجعةواألولية 

  أيام من ��اية الر�ع املع�ي )10( إتاحة بيان ر�ع سنوي للصندوق خالل.   

 30(  خالل ل�جمهور  األولية وسيوفرهاالقوائم املالية  بإعداد مدير الصندوق  سيقوم(  
ً
 القوائم.   ف��ة  �اية� من يوما

 ر.  التقر  ف��ة  ��اية منأشهر  ثالثةخالل مدة التتجاوز  ل�جمهور  للصندوق بما ف��ا القوائم املالية السنو�ة) (السنو�ة  التقار�ر تتاح� 

 

 معلومات عن أماكن ووسائل إتاحة تقار�ر الصندوق ال�ي �عدها مدير الصندوق  ) ب(

لتداول   اإللك��و�ي  واملوقع  www.alkhabeer.com:  الصندوق   ملدير   اإللك��و�ي  املوقع  ��  املالية  القوائم  ذلك  ��  بما  للصندوق   السنو�ة   التقار�ر   تتاح

 .وأي موقع آخر متاح ل�جمهور بحسب ضوابط الهيئة www.saudiexchange.sa السعودية:

 ��  للصندوق  األولية والقوائم املالية املوجزة السنو�ة والتقار�ر املراجعة �عد السنو�ة املالية والقوائم السنو�ة التقار�رفر امدير الصندوق بتو  قري  ) ج(

القوائم املالية السنو�ة   إعداد  �تمو   تداول السعوديةل اإللك��و�ي املوقع و  الصندوق  ملدير اإللك��و�ي املوقع إ�� باإلضافة الصندوق  مديرم�اتب  

 د�سم�� من �ل عام.  31للصندوق ��  راجعةامل

 
  د�سم��   31 �� للصندوق  األولية ا�حاسبية الف��ةو��اية    .أول قائمة مالية مراجعة �� ��اية السنة املالية للصندوق مدير الصندوق بتوافر   قر� و  ) د(

 م.2022

 
  ملال�ي الوحدات للصندوق  راجعةامل السنو�ة املالية قوائمال تقديممدير الصندوق ب  قري  ) ه(

ً
 .طل��ا عند مجانا

 الوحدات  مال�ي  �جل  )14

 .مركز إيداع األوراق املالية (إيداع)شركة بل باعتباره صندوق استثمار مغلق متداول، يتم االحتفاظ ��جل مال�ي الوحدات من قِ 

 

 اجتماع مال�ي الوحدات  )15

 اجتماع ملال�ي الوحدات الظروف ال�ي يد�� ف��ا إ�� عقد  )أ (

حدات ��  يجوز ملدير الصندوق، بناًء ع�� مبادرة منھ، الدعوة لعقد اجتماع ملال�ي الوحدات. و�تع�ن ع�� مدير الصندوق الدعوة الجتماع مال�ي الو 

أيام من   )10(و�جب ع�� مدير الصندوق الدعوة الجتماع مال�ي الوحدات خالل    .أيام من استالم طلب خطي بذلك من أم�ن ا�حفظ  )10(غضون  

 %) ع�� األقل من قيمة وحدات الصندوق. 25�سلم طلب كتا�ي من مالك أو أك�� من مال�ي الوحدات الذين يمل�ون مجتمع�ن أو منفردين (

 
 دات حإجراءات الدعوة إ�� عقد اجتماع ملال�ي الو  ) ب(

بيدعو مدير الصندوق الج بھ وع�� املوقع اإللك��و�ي ا�خاص  الدعوة ع�� املوقع اإللك��و�ي ا�خاص  تداول  تماع مال�ي الوحدات من خالل إعالن 

 من   )21(أيام وال تز�د عن    )10(أم�ن ا�حفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن  إ�� جميع مال�ي الوحدات و ومن خالل إرسال إشعار خطي    السعودية
ً
يوما

ق�َ�ح  ا�خاص بھ والقراراتتار�خ ا�عقاد االجتماع وم�انھ ووقتھ وجدول األعمال  واإلشعار  تار�خ ا�عقاد االجتماع. و�تع�ن أن يحدد اإلعالن  
ُ
. كما يتع�ن ةامل

 وقت إرسال إشعار إ�� هيئة السوق املالية.الع�� مدير الصندوق �� نفس 

 وحقوق التصو�ت �� اجتماعات مال�ي الوحدات  بيان يو�ح طر�قة تصو�ت مال�ي الوحدات )ج(

   ع�� األقل من قيمة وحدات   %25يت�ون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملال�ي الوحدات من عدد مال�ي الوحدات الذين يمل�ون مجتمع�ن

 الصندوق. ولتجنب الشك، ال يملك مدير الصندوق وشر�اتھ الزميلة أي حقوق تصو�ت عن الوحدات ال�ي يمل�و��ا. 

  حال عدم استيفاء شروط النصاب الواردة أعاله، يجب ع�� مدير الصندوق الدعوة الجتماع ثاٍن من خالل اإلعالن ع�� موقعھ اإللك��و�ي ��

  خمسة  )5(، كما يجب عليھ إرسال إشعار خطي إ�� أم�ن ا�حفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن  تداول السعوديةوقع اإللك��و�ي ا�خاص بوع�� امل

http://www.tadawul.com.sa/


 68من   43صفحة 
 

أيام من تار�خ ا�عقاد االجتماع الثا�ي. وخالل االجتماع الثا�ي، �ش�ل أي عدد من مال�ي الوحدات الذين يمل�ون أي عدد من الوحدات، 

. ا�حاضر�ن بصفة �خصية
ً
 قانونيا

ً
 أو من خالل ممثل�ن، نصابا

 امل�حق �� الوارد  النموذج  باستخدام  �� اجتماع مال�ي الوحدات  لتمثيلھ  �عي�ن وكيل  ل�ل مالك وحدات  من هذه الشروط    )4(  رقم  يحق 

 واألح�ام.

 .اجتماع مال�ي الوحدات �� 
ً
 واحدا

ً
 تمثل �ل وحدة يملكها مالك الوحدات صوتا

 للضوابط ال�ي تحددها هيئة  يجوز عقد اجتماعات ما 
ً
ل�ي الوحدات ومداوال��ا والتصو�ت ع�� القرارات باستخدام وسائل تقنية حديثة وفقا

 السوق املالية.

 حقوق مال�ي الوحدات  )16

 مال�ي الوحدات  بحقوق قائمة  )أ(

  .ا�حصول ع�� ��خة من شروط وأح�ام الصندوق باللغة العر�ية أو أي تحديث عل��ا بدون مقابل 

  ��يظهر جميع املعلومات املرتبطة بمالك الوحدات املع�ي فقط عند الطلب ودون مقابل.  م�خصا�حصول ع 

  تصفية الصندوق خالل املدة املنصوص عل��ا �� اللوائح. أو  بإ��اءشعار �� أي شأن يتعلق اإل 

 حق التصو�ت �� اجتماعات مال�ي الوحدات   -حصر  ع�� سبيل املثال ال ا�   -جميع ا�حقوق املرتبطة بالوحدات بما �� ذلك    ةا�حق �� ممارس

 �شأن أي موضوع يتعلق بالصندوق. 

  دون تأخ��.  ةمعينأو أحداث  ا�جوهر�ةفصاح ملال�ي الوحدات عن التطورات اإل 

  الصناديق بدون مقابل عند سنو�ة املراجعة والبيانات املنصوص عل��ا �� لوائح  الوالنصف   ا�حصول ع�� القوائم املالية املراجعة للصندوق

 طل��ا.

  للصندوق دون مقابل.  ا�حاليةا�حق �� فحص صا�� قيمة األصول 

  ِبل مدير الصندوق. ا�حق �جميع مال�ي الوحدات من نفس الفئة التمتع بحقوق متساو�ة وأن �عاملوا باملساواة من ق 

  أي أر�اح تم توزيعها ع�� مال�ي الوحدات.  إعادة عدم 

  قرار خاص بطلب عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق، و�وجھ هذا الطلب ملدير الصندوق. ا�حق �� طلب إصدار 

  
ً
لنوع التغي�� واملدة ا�حددة �� لوائح صناديق   اإلشعار بأي �غي�� �� شروط وأح�ام الصندوق وإرسال م�خص ��ذا التغي�� قبل سر�انھ وفقا

 االستثمار.

  رسوم اس��داد (إن وجدت).  أسا��ي بدون أي �غي�� أسا��ي وغ�� ا�حق باس��داد الوحدات قبل سر�ان 

  و�� وكذلك  خالل مدة الطرح األ  األد�ىا�حصول ع�� مبالغ االش��اك وأي عوائد ناتجة عن استثمارها دون أي حسم �� حالة عدم جمع ا�حد

 الفائض حسب املدة املنصوص عل��ا �� لوائح الصناديق. 

  لصندوق مع توضيح أسباب التعليق،  اا�حق بتلقي إشعار فوري من مدير الصندوق عند قيامھ بفرض �عليق االش��اك أو االس��داد لوحدات

 التعليق. ان��اءوكذلك فور 

 التسع�� دون تأخ��.أو   ملال�ي الوحدات املتضرر�ن ا�حق �� ا�حصول ع�� �عو�ض من مدير الصندوق عن جميع أخطاء التقو�م 

  
ً
 تظهر الرسوم واأل�عاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق عند طل��ا. ا�حصول ع�� ��خة محدثة من شروط وأح�ام الصندوق سنو�ا

  21(��اء بمدة ال تقل عن  شعار برغبة مدير الصندوق بإ��اء صندوق االستثمار قبل اإلاإل(   
ً
   يوما

ً
، بخالف األحداث ال�ي تنص عل��ا  تقو�ميا

 واألح�ام. الشروط 

  و�عي�ن  التصفية ةالهيئة �� حال عزل مدير الصندوق من عملي شعار بقرار اإل ٍ
ّ

 بديل.  مصف

  التصفيةخالل ف��ة  ةمستجدات جوهر�أو  بأي أحداث تأخ�� شعار �ش�ل فوري دون اإل  . 

   وطلب �� حضور  االجتماعاتا�حق  ع��    عقد  وا�حصول  قبل  إ والتصو�ت  االجتماع  عقد  لوائح   ا�عقاده شعار   �� عل��ا  املنصوص  باملدة 

 الصناديق. 

  .ا�حصول ع�� اإلجراءات ا�خاصة بمعا�جة الش�اوى عن طل��ا من مدير الصندوق 

 

  التصو�ت املرتبطة بأي أصول للصندوق  بحقوق مدير الصندوق فيما يتعلق  سياسة )ب(

 التصو�ت املنسو�ة   بحقوق   املتعلقة  العامة  السياسات  ع��  و�وافق  واالل��ام لدى مدير الصندوق   املطابقة  مسؤول  مع  الصندوق   إدارة   مجلس  يتشاور 

   الصندوق،  مدير   يقرر   .أصولھ  محفظة  ��  املالية  األوراق  ع��  بناءً   الصندوق   إ��
ً
   لتقديره،  وفقا

ً
 بل قِ   من  املعتمدة   التصو�ت  وإجراءات  لسياسات  ووفقا

 �املة  ��جالت االحتفاظ عليھ  و�جب واالل��ام،  املطابقة مسؤول مع التشاور  �عد تصو�ت  حقوق  أي ممارسة عدم ممارسة أو  الصندوق، إدارة  مجلس

  السياسة   ��ذه   مال�ي الوحدات  تزو�د  وسيتم  معينة)،  طر�قة  بأي  ممارس��ا  عدم  أو   ممارسة  أسباب  ذلك  ��  (بما  هذه   التصو�ت  حقوق   موثقة ملمارسة

 . تداول السعودية وموقع ملدير الصندوق  اإللك��و�ي املوقع خالل من التصو�ت حقوق  سياسة ع��  االطالع يمكن كما. طل��م عند
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 مسؤولية مال�ي الوحدات  )17
 عن ديون وال��امات  

ً
الصندوق. و�تحمل مال�و الوحدات فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره �� الصندوق أو جزء منھ، ال ي�ون مالك الوحدات مسؤوال

 مسؤولية سداد الز�اة ع�� وحدا��م املستثمر ف��ا. 

 

 خصائص الوحدات  )18
 ��  متساو�ة  مشاعة  حصة  وحدة   �ل   تمثل  حيث  الصندوق،  مدير   بلقِ   من  باملساواة   ويعاملون   متساو�ة  بحقوق   مال�وها  و�تمتع  واحدة،  فئة  من  الوحدات  جميع

   .الصندوق  أصول 

 

 �� شروط وأح�ام الصندوق �ات �التغي )19

 األح�ام املنظمة لتغي�� شروط وأح�ام الصندوق واملوافقات واإلشعارات ا�حددة بموجب الئحة صناديق االستثمار  )أ (

تتطلب موافقة وال�ي   يتقيد مدير الصندوق باألح�ام ال�ي نظم��ا الئحة صناديق االستثمار بخصوص التغي��ات ال�ي يتم إجراؤها ع�� الشروط واألح�ام

املادت�ن   �� التغي��ات املنصوص عل��ا  من الئحة صناديق االستثمار وذلك قبل حصول مدير الصندوق ع��   )63) و(62(  مجلس اإلدارة ع�� جميع 

 .ستثماراال من الئحة صناديق  )52(إ�� متطلبات اإلفصاح للصندوق املغلق املتداول من املادة  موافقة مال�ي الوحدات والهيئة أو إشعارهم

 التغي��ات األساسية: 

  إذاإال    يجب ع�� مدير الصندوق ا�حصول ع�� موافقة مال�ي وحدات الصندوق ع�� التغي�� األسا��ي املق��ح من خالل قرار صندوق عادي 

يتم ا�حصول ع�� موافقة    ، و�� هذه ا�حالة سوفيخص التغي�� �� تار�خ استحقاق أو إ��اء الصندوق العام املغلق  ي �ان التغي�� األسا��

   مال�ي وحدات الصندوق من خالل قرار خاص للصندوق.

ق املالية  يجب ع�� مدير الصندوق �عد ا�حصول ع�� موافقة مال�ي الوحدات وموافقة الهيئة الشرعية ا�حصول ع�� موافقة هيئة السو 

 ع�� التغي�� األسا��ي املق��ح للصندوق. 

يجب ع�� مدير الصندوق إشعار مال�ي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل التغي��ات األساسية �� موقعھ اإللك��و�ي وأي موقع آخر متاح 

 أيام من سر�ان التغي��.   )10(ل بل�جمهور بحسب الضوابط ال�ي تحددها الهيئة ق

 يجب بيان  
ً
 الئحة صناديق االستثمار.من    )76(للمادة    تفاصيل التغي��ات األساسية �� تقار�ر الصندوق العام ال�ي �عدها مدير الصندوق وفقا

 ساسية:  األ التغي��ات غ�� 

�جمهور ملدير الصندوق وأي موقع آخر متاح ل  اإللك��و�ييجب ع�� مدير الصندوق إشعار الهيئة ومال�ي الوحدات واإلفصاح �� املوقع  

 أيام من سر�ان التغي��.    )10( قبل  يديره ط ال�ي تحددها الهيئة عن أي �غي��ات غ�� أساسية �� الصندوق العام الذيببحسب الضوا

 يجب ع�� مدير الصندوق ا�حصول ع�� موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي �غي�� غ�� أسا��ي. 

 ايجب بيان تفاصيل التغي��ات غ�� األساسية �� تقار�ر الصندوق الع
ً
من الئحة صناديق    )76(للمادة    م الذي �عدها مدير الصندوق وفقا

 االستثمار.

   اإلفصاح عن التطورات ا�جوهر�ة:

  ال إطار �شاطھ    �� عن أي تطورات جوهر�ة تندرج    تأخ�� الوحدات من دون    ومال�يع�� مدير الصندوق أن يف�ح للهيئة    يجب )1(

 :  و�مكن،  ألعمالھالعام    املسار   ��أو    املا��وضعھ    ��أصول الصندوق وخصومھ أو    �� ت�ون معرف��ا متاحة لعامة الناس، وقد تؤثر  

   ، أو املدرجةسعر الوحدة  �� �غي��  إ��أن تؤدي  )أ(

 أن تؤثر تأ )ب(
ً
 ث��ا

ً
 .بأدوات الدين املتعلقةبال��اماتھ  يفاءقدرة الصندوق ع�� اإل  �� م�حوظا

أن   ا�حتملع�� مدير الصندوق أن يقّدر ما إذا �ان من    يجب،  املادةلتحديد التطور الذي يقع ضمن نطاق الفقرة (أ) من هذه   )2(

 .االستثماري قراره  اتخاذهذلك التطور عند  االعتبار  ��يأخذ أي مالك وحدات حر�ص 
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 اإلفصاح عن أحداث معينة:  

   ت(سواء أ�ان  اآلتيةعن أي من التطورات    تأخ�� ع�� مدير الصندوق أن يف�ح للهيئة ومال�ي الوحدات من دون    يجب
ً
للفقرة    جوهر�ة وفقا

 :  )أم لم تكن املادة(أ) من هذه 

   صا��من    %10يز�د ع��  أو    �سعر �ساوي   إيجارهأو    رهنھأو    بيعھأو    أي صفقة لشراء أصل )1(
ً
قوائم    آلخر   أصول الصندوق وفقا

 .قوائم مالية سنو�ة مراجعة، أ��ما أحدثأو  مالية أولية مفحوصة

    صا��من    % 10تز�د ع��  أو    أي خسائر �ساوي  )2(
ً
قوائم مالية سنو�ة أو    قوائم مالية أولية مفحوصة  آلخر أصول الصندوق وفقا

 .مراجعة، أ��ما أحدث

  �� % من صا5يز�د ع��  أو    �ساوي   املطالبةأو    الن�اع  غوساطة إذا �ان مبلأو    تحكيمأو    قضائية  ى ذلك أي دعو   ��  بماأي نزاع،   )3(

 
ً
 .قوائم مالية سنو�ة مراجعة، أ��ما أحدثأو  مفحوصةخر قوائم مالية أولية آل أصول الصندوق وفقا

قوائم مالية  أو    قوائم مالية أولية مفحوصة  آلخر  %10  �يز�د ع�أو    �ساوي   بماأصول الصندوق    �� صا  ��النقصان  أو    الز�ادة )4(

 .سنو�ة مراجعة، أ��ما أحدث

  %10 �يز�د ع�أو  �ساوي  بماأر�اح الصندوق  إجما�� ��النقصان أو  الز�ادة )5(
ً
 .قوائم مالية سنو�ة مراجعة آلخر وفقا

أو   أي مشروع  ��  عالقةذي    ف �ل من الصندوق وطر   بموجبھأي ترتيب �ستثمر  أو    عالقةذي    فالصندوق وطر   ب�ن أي صفقة   )6(

 يقدم  أو    أصل
ً
    إجما�� من    % 1تز�د ع��  أو    �ساوي   ال��تيبأو    هذه الصفقة  تلھ إذا �ان  تمو�ال

ً
م  قوائ  آلخر إيرادات الصندوق وفقا

 .مالية سنو�ة مراجعة

   ي��تبأي انقطاع عن أي من النشاطات الرئيسية للصندوق   )7(
ً
ا�� إيرادات الصندوق  جممن إ  %5يز�د ع��  أو    �ساوي   عليھ أثرا

 
ً
 .قوائم مالية سنو�ة مراجعة آلخر  وفقا

  يمكن، االستئنافيةأو  االبتدائية املرحلة  ��جهة قضائية، سواء أو  محكمةأمر من أو  إعالن أو  قرار أو  صدور حكم )8(
ً
  أن يؤثر سلبا

    ��من صا  %5ع��    اإلجماليةجزء من أصولھ تز�د قيمتھ    أليالصندوق    اللاستغ  ��
ً
قوائم    آلخر قيمة أصول الصندوق وفقا

 .قوائم مالية سنو�ة مراجعة، أ��ما أحدثأو  مالية أولية مفحوصة

 .قيمة أصول الصندوق   إجما�� �� مق��ح �� أي �غي )9(

 

 الصندوق  وأح�ام شروط �� �غي��  أي عن لإلشعار  ستتبع ال�ي  اإلجراءات ) ب(

 

 مل  التغي��ات األساسية:
ً
و�ف�ح عن تفاصيل التغي��ات األساسية �� موقعھ اإللك��و�ي واملوقع ال�ي الوحدات  يرسل مدير الصندوق إشعارا

 أيام من سر�ان التغي��؛  )10(اإللك��و�ي للسوق وذلك قبل 

 

لك��و�ي ملدير الصندوق وأي  يجب ع�� مدير الصندوق إشعار الهيئة ومال�ي الوحدات واإلفصاح �� املوقع اإل  ساسية:األ التغي��ات غ��  

أيام من    )10(ال�ي تحددها الهيئة عن أي �غي��ات غ�� أساسية �� الصندوق العام الذي قبل    الضوابطموقع آخر متاح ل�جمهور بحسب  

 سر�ان التغي��.  

صاح عن جميع التغي��ات �� شروط وأح�ام الصندوق �� التقار�ر السنو�ة ا�خاصة بالصندوق بما �� ذلك سيقوم مدير الصندوق باإلف

 للمادة  والقوائم املاليةالتقار�ر السنو�ة املوجزة 
ً
 من الئحة صناديق االستثمار. )76(األولية ال�ي يتم إعدادها وفقا

 

ثة  ��خة  تقديم  الصندوق   مدير   ع��  يجب   وكذلك عل��ا،  �غي��   أي  إجراء  من  أيام  )10(  خالل  الهيئة   إ��  الصندوق   وأح�ام  شروط   من  محدَّ

 .تحدي��ا فور  ا�حفظ أم�ن  إ��
 

 متاح  موقع آخر   أّي   أو   للسوق   اإللك��و�ي  واملوقع  اإللك��و�ي،  موقعھ  ��   الصندوق   وأح�ام  شروط  من  ��خة   �شر   الصندوق   مدير   ع��   يجب

 الصندوق   وأح�ام  روطش  نم   محدثة  ��خة  عن   اإلعالن   كذلك  عليھ  و�جب  ينطبق)،  (حيثما  الهيئة  تحددها  ال�ي   الضوابط  بحسب   ل�جمهور 

ينطبق)    (حيثما  الهيئة  تحددها  ال�ي   الضوابط  بحسب  ل�جمهور   متاح  آخر   موقع  أّي   أو   للسوق   اإللك��و�ي  واملوقع  اإللك��و�ي،  موقعھ  ��

 .عل��ا تحديث أي إجراء من أيام )10( خالل وذلك
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 الصندوق وتصفية إ��اء  )20

 :واإلجراءات ا�خاصة بذلك بموجب الئحة صناديق االستثمار ا�حاالت ال�ي �ستوجب إ��اء صندوق االستثمار  )أ (

 إ��اء حالة"ـ ب  م��ا �ل  إ��(ويشار  التالية  ا�حاالت من أي �� الصندوق  إ��اء يتم:(" 

 استمراره؛  وعدم الصندوق  إ��اء �� الصندوق  مدير  رغبة 

 ؛الصندوق  مدة  ان��اء عند 

 هذه   من  العائدات  جميع   وتوزيع  أصولھ  جميع  بيع  أو   الصندوق   من   التخارج  حالة  ��  الصندوق   إدارة   مجلس   موافقة  ع��   ا�حصول   �عد  

  الوحدات؛ مال�ي ع�� التصرفات

 ��  اململكة   ��  السوق   أوضاع  ��  جوهر�ة  �غي��ات  حصول   حال  ��  أو   األخرى   القانونية  الشروط  أو   اللوائح  أو   األنظمة  ��  �غي��   أي  حصول   حال 

   ذلك  الصندوق   مدير   واعت��   السعودية،  العر�ية
ً
   سببا

ً
   صندوق   إ��اء  �ان  إذا  أو   الصندوق   إل��اء  م��را

ً
  السوق   هيئة  من  قرار   ع��  بناءً   مطلو�ا

 ؛ ا�حدث كمدير الصندوق إ��اء الصندوق العام فور حصول ذل �ع� بهذه ا�حال، يج و��. لوائحها بمقت��ى أو  املالية

 ؛ استمراره  وعدم الصندوق  بإ��اء الصندوق  مدير  ورأى  الصندوق  من االستثماري  الهدف تحقق 

 مع�ن  حدث حصول  عند ان��ائھ ع�� تنص الصندوق  وأح�ام شروط �انت إذا. 

  صناديق االستثماربموجب الئحة  إ��اء صندوق االستثمار بواإلجراءات ا�خاصة: 

  د أح�ام إ��اء الصندوق �� شروط وأح�ام الصندوق يتحد الصندوق  مدير ع�� يجب. 

  الصندوق إتمام مرحلة بيع أصول الصندوق وتوزيع مستحقات مال�ي الوحدات عل��م قبل ان��اء مدة الصندوق  مدير ع�� يجب. 

   ألح�ام  خرآ  فالصندوق تمديد مدة الصندوق وذلك إلتمام مرحلة بيع األصول أو ألي ظر   ملدير يجوز 
ً
  صناديق   الئحة  من  )62(  املادة ، وفقا

 .االستثمار

  ،ا�حصول ب و�ل��ممدير الصندوق إعداد خطة وإجراءات إ��اء الصندوق بما يحقق مص�حة مال�ي الوحدات،   يل��ملغرض إ��اء الصندوق

 .هذه ا�خطة قبل القيام بأي إجراء �� هذا الشأن ع�� الصندوق ع�� موافقة مجلس إدارة 

 ��الصندوق املوافق عل��امدير الصندوق االل��ام بخطة وإجراءات إ��اء  يجب ع . 

   ��مدير الصندوق إشعار الهيئةيجب ع   
ً
�� املوقع اإللك��و�ي  من خالل اإلعالن    بان��ائھ كذلك  مال�ي الوحداتوإشعار    بان��اء الصندوق   كتابيا

 للمتطلبات    أيام  )10(  ملدير الصندوق واملوقع اإللك��و�ي للسوق خالل
ً
)  10الفقرة (د) من امل�حق (الواردة ��  من ان��اء مدة الصندوق وفقا

 من الئحة صناديق االستثمار. 

   إذا �انت شروط وأح�ام الصندوق تنص ع�� ان��ائھ عند حصول حدث مع�ن، فيجب ع�� مدير الصندوق إ��اء الصندوق فور حصول

   ذلك ا�حدث وإشعار الهيئة
ً
ومال�ي الوحدات من خالل اإلعالن عن ذلك �� املوقع اإللك��و�ي ملدير الصندوق واملوقع اإللك��و�ي    كتابيا

 أيام من وقوع ا�حدث الذي يوجب إ��اء الصندوق.  ) 5(خمسة  للسوق خالل

   صندوق تصفية األصول  ال   مدير فيجب ع��    مدير الصندوق مرحلة بيع أصول الصندوق خالل مدتھ،  ولم ُيتم ان��اء مدة الصندوق �� حال

 من تار�خ ان��اء مدة الصندوق.  أشهر ) 6(مدة ال تتجاوز  وتوزيع مستحقات مال�ي الوحدات عل��م خالل

 بخطة وإجراءات تصفية الصندوق املوافق عل��ا يجب ع�� مدير الصندوق االل��ام  
ً
 للفقرة الواردة أعاله.  وفقا

 ��مدير الصندوق إشعار الهيئة  يجب ع  
ً
املوقع اإللك��و�ي ملدير الصندوق واملوقع اإللك��و�ي    من خالل اإلعالن ��ومال�ي الوحدات    كتابيا

 للمتطلبات الواردة �� الفقرة (د) من ا�حلق (  أيام)  10( خالل    للسوق بان��اء تصفية الصندوق 
ً
) من  10من ان��اء تصفية الصندوق وفقا

 . الئحة صناديق االستثمار

  ��الصندوق أو تصفيتھ أن �عامل باملساواة جميع مال�ي الوحدات أثناء عملية إ��اءع�� صندوق المدير يجب ع. 

 ��أو تصفيتھ دون تأخ�� و�ما ال يتعارض مع   مدير الصندوق توزيع مستحقات مال�ي الوحدات عل��م فور ان��اء مدة الصندوق   يجب ع

 الصندوق.  مص�حة مال�ي الوحدات وشروط وأح�ام

 ��ملتطلبات  يجب ع 
ً
خالل مدة    االستثمار   قالئحة صنادي  ) من14(امل�حق    مدير الصندوق تزو�د مال�ي الوحدات بتقر�ر إ��اء الصندوق وفقا

  )70(ال تز�د ع�� 
ً
  من تار�خ اكتمال إ��اء يوما

ً
 القوائم املالية ال��ائية املراجعة للصندوق عن الف��ة الالحقة الصندوق أو تصفيتھ، متضمنا

 آلخر قوائم مالية سنو�ة مراجعة. 

   للهيئة عزل مدير الصندوق عن عملية التصفية �� حال صدور قرار خاص للصندوق من مال�ي وحدات الصندوق، ع�� أن �ع�ن املصفي

 . دات ع�� عزل مدير الصندوق البديل �� نفس االجتماع الذي تم فيھ تصو�ت مال�ي الوح
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   ،ش�ل �امل ع�� نقل مسؤوليات التصفية إ�� املصفي    التعاون بمدير الصندوق    يل��م�� حال عزل مدير الصندوق عن أعمال التصفية�

ن وأن ينقل إليھ جميع  من    )20(خالل    التصفيةاملستندات املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة وال�ي تمكنھ من إتمام أعمال    املع�َّ
ً
يوما

 ٍ
ّ

 بديل.  صدور قرار الهيئة �عزل مدير الصندوق و�عي�ن مصف

   ��حال  لك��و�ي للسوق  من خالل اإلعالن �� املوقع اإللك��و�ي ملدير الصندوق واملوقع اإلمدير الصندوق إشعار مال�ي الوحدات  يجب ع ��

ٍ  صدور قرار الهيئة �عزل 
ّ

 . لبدي مدير الصندوق و�عي�ن مصف

 ��إشعار الهيئةمدير الصندوق   �� جميع األحوال، يجب ع   
ً
ومال�ي الوحدات من خالل اإلعالن �� املوقع اإللك��و�ي ملدير الصندوق    كتابيا

 �ش�ل فوري ودون أي تأخ�� بأي أحداث أو مستجدات جوهر�ة خالل ف��ة تصفية الصندوق. لك��و�ي للسوق واملوقع اإل

 

 املتبعة لتصفية صندوق االستثمار:   اإلجراءات  ) ب(

  ��ع�� خطة وإجراءات   (حيثما ينطبق)الصندوق    ا�حصول ع�� موافقة مجلس إدارة مدير الصندوق    لغرض تصفية الصندوق، يجب ع

 الشأن. تصفية الصندوق قبل القيام بأي إجراء �� هذا

 بخطة وإجراءات تصفية الصندوق املوافق عل��ا يجب ع�� مدير الصندوق االل��ام  
ً
 للفقرة الواردة أعاله.  وفقا

 ��مدير الصندوق إشعار الهيئة  يجب ع  
ً
املوقع اإللك��و�ي ملدير الصندوق واملوقع اإللك��و�ي    من خالل اإلعالن ��ومال�ي الوحدات    كتابيا

 للمتطلبات الواردة �� الفقرة (د) من    من ان��اء تصفية  أيام )  10(خالل    للسوق بان��اء تصفية الصندوق 
ً
) من  10(  امل�حقالصندوق وفقا

 . الئحة صناديق االستثمار

   ��الصندوق أو تصفيتھ أن �عامل باملساواة جميع مال�ي الوحدات أثناء عملية إ��اءع�� الصندوق مدير يجب ع. 

  ��أو تصفيتھ دون تأخ�� و�ما ال يتعارض مع   مدة الصندوق   مدير الصندوق توزيع مستحقات مال�ي الوحدات عل��م فور ان��اء  يجب ع

 الصندوق.  مص�حة مال�ي الوحدات وشروط وأح�ام

 ع�� مدير الصندوق العام اإلعالن �� موقعھ اإللك��و�ي، واملوقع اإللك��و�ي للسوق أو أي موقع آخر متاح ل�جمهور بحسب الضوابط    يجب

 ال�ي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)، عن ان��اء مدة الصندوق أو مدة تصفيتھ. 

 ��ملتطلباتمدير الصندوق تزو�د مال�ي الوحدات بتقر�ر إ��اء الصندوق وفق  يجب ع 
ً
خالل مدة    االستثمار   قالئحة صنادي  ) من14(امل�حق    ا

  )70(ال تز�د ع�� 
ً
 ا القوائم املالية ال��ائية املراجعة للصندوق عن الف��ة الالحقةالصندوق أو تصفيتھ، متضمنً  من تار�خ اكتمال إ��اء يوما

 آلخر قوائم مالية سنو�ة مراجعة. 

   عملية التصفية �� حال صدور قرار خاص للصندوق من مال�ي وحدات الصندوق، ع�� أن �ع�ن املصفي  للهيئة عزل مدير الصندوق عن

 . البديل �� نفس االجتماع الذي تم فيھ تصو�ت مال�ي الوحدات ع�� عزل مدير الصندوق 

   ،يات التصفية إ�� املصفي  �ش�ل �امل ع�� نقل مسؤول  التعاون بمدير الصندوق    يل��م�� حال عزل مدير الصندوق عن أعمال التصفية

ن وأن ينقل إليھ جميع  من    )20(خالل    املستندات املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة وال�ي تمكنھ من إتمام أعمال التصفية  املع�َّ
ً
يوما

 ٍ
ّ

 بديل.  صدور قرار الهيئة �عزل مدير الصندوق و�عي�ن مصف

   ��حال  لك��و�ي للسوق  من خالل اإلعالن �� املوقع اإللك��و�ي ملدير الصندوق واملوقع اإلمدير الصندوق إشعار مال�ي الوحدات  يجب ع ��

ٍ  صدور قرار الهيئة �عزل 
ّ

 .بديل مدير الصندوق و�عي�ن مصف

 ��إشعار الهيئة  مدير الصندوق   �� جميع األحوال، يجب ع 
ً
الن �� املوقع اإللك��و�ي ملدير الصندوق  ومال�ي الوحدات من خالل اإلع  كتابيا

 �ش�ل فوري ودون أي تأخ�� بأي أحداث أو مستجدات جوهر�ة خالل ف��ة تصفية الصندوق. واملوقع االلك��و�ي للسوق 

 أأي الصندوق  مدير �� حال ان��اء مدة الصندوق، ال يتقا��ى  )ج(
ُ
 . خصم من أصول الصندوق �عاب ت
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   الصندوق   مدير  )21

 وواجباتھ ومسؤولياتھ الصندوق  مدير اسم )أ (

 .اسم مدير الصندوق: شركة ا�خب�� املالية

 

 مدير الصندوق:  ومسؤولياتواجبات 

  
ً
الصادرة من هيئة السوق املالية وذلك   الئحة مؤسسات السوق ل�عّ�ن مدير الصندوق مدير محفظة استثمار�ة م�جل لدى هيئة السوق املالية وفقا

 ع�� إدارة الصندوق.  لإلشراف

 بيان األدوار األساسية ملدير الصندوق ومسؤولياتھ فيما يتعلق بالصندوق:

 ؛مضللة التأكد من دقة شروط وأح�ام الصندوق وأ��ا �املة ووا�حة و�حيحة وغ�� ھ و طرح وحداتو  إدارة الصندوق  .1

 االستحواذ ع�� أصول الصندوق والتخارج م��ا؛ إيجاد وتنفيذ صفقات  .2

 وضع إجراءات اتخاذ القرارات ال�ي يتوجب اتباعها عند تنفيذ أعمال ومشاريع الصندوق؛  .3

 استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها، ع�� أن تتضمن تلك السياسات  ضع السياسات واإلجراءات لرصد ا�خاطر ال�ي تؤثر ��و  .4

 ؛ ام �عملية تقييم ا�خاطر �ش�ل سنوي ع�� األقلواإلجراءات القي

 طالع هيئة السوق املالية السعودية ع�� أي أحداث أو تطورات جوهر�ة يمكن أن تؤثر ع�� أعمال الصندوق؛ا .5

 االل��ام بجميع األنظمة واللوائح السار�ة �� اململكة العر�ية السعودية املتعلقة بأعمال الصندوق؛   .6

مؤسسات السوق املالية بما �� ذلك واجب األمانة تجاه مال�ي الوحدات، الذي    عل��ا الئحة  توالواجبات ال�ي نص  املبادئاالل��ام بجميع   .7

 ؛ ص املعقول العمل بما يحقق مصا�حهم و�ذل ا�حر  يتضمن

 للشروط واألح�ام؛  .8
ً
 إدارة أصول الصندوق �ش�ل يحقق مص�حة املستثمر�ن وفقا

 ؛ والئحة مؤسسات السوق املالية وشروط وأح�ام الصندوق  الئحة صناديق االستثمار عمل ملص�حة مال�ي الوحدات بموجب أح�ام ال .9

 ضمان قانونية وسر�ان مفعول جميع العقود امل��مة لصا�ح الصندوق؛  .10

 يذ اس��اتيجيات الصندوق املو�حة �� هذه الشروط واألح�ام؛ تنف .11

 ؛، وأن يزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طل��الصندوق تطبيق برنامج مراقبة املطابقة واالل��ام ل .12

 ال��تيب والتفاوض وتنفيذ وثائق �سهيالت التمو�ل املتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية نيابة عن الصندوق؛ .13

ذلك أم�ن ا�حفظ ومراجع ا�حسابات، وتزو�دهم بجميع ما يلزم ألداء   التعاون مع جميع األ�خاص املعني�ن بأداء مهام للصندوق بما ��  .14

  واجبا��م ومهامهم
ً
 ؛لالئحة صناديق االستثماروفقا

 واألح�ام متوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية؛للصندوق وا�حصول ع�� موافقتھ ع�� أن هذه الشروط  �جنة الرقابة الشرعية�عي�ن  .15

 اإلشراف ع�� أداء األطراف املتعاقدة مع الصندوق؛  .16

 تجاه مال�ي الوحدات عن خسائر  .17
ً
 ؛ الصندوق الناجمة عن احتيالھ أو إهمالھ أو سوء تصرفھ أو تقص��ه املتعمد  مسؤوال

 ترتيب تصفية الصندوق عند إ��ائھ؛ .18

 املعلومات الالزمة املتعلقة بالصندوق لتمك�ن أعضاء ا�جلس من أداء مسؤوليا��م �ش�ل �امل؛  تزو�د مجلس إدارة الصندوق بجميع .19

داء وجودة ا�خدمات املقدمة .20
ً
وهر�ة للصندوق بما �� ذلك �جاملعنية بتقديم ا�خدمات ا   فمن األطرا  إعداد تقر�ر سنوي يتضمن تقييم ا

 ؛)حسبما ينطبق(واملطور ومدير األمالك  أم�ن ا�حفظ

 ؛ الصندوق  إ�� مجلس إدارة ھ ميقدتحيالها و  واإلجراءات املتخذة  ى داد تقر�ر سنوي يتضمن جميع الش�او إع .21

 التشاور مع مجلس إدارة الصندوق لضمان االمتثال للوائح هيئة السوق املالية وهذه الشروط واألح�ام. .22

 

 وتار�خھ املالية السوق  هيئة عن الصادر  ال��خيص رقم ) ب(

37-07074 

 م 2007يوليو  4

 ملدير الصندوق  املكتب الرئي��يامل�جل وعنوان  العنوان  ) ج(

 املالية  ا�خب��  شركة

  128289 :.بص

 21362 جدة 

 العر�ية السعودية  اململكة

 + 966-12 658 8888الهاتف:  رقم

 + 966-12 658 6663الفاكس:  رقم
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  لك��و�ي ملدير الصندوق املوقع اإل عنوان  ) د(

 www.alkhabeer.comلك��و�ي: اإل املوقع

 

 الصندوق  ملدير  املدفوع املال رأس بيان ) ه(

 .بال�امل مدفوعة سعودي لایر  مليون  813 "املالية ا�خب�� " شركة مال رأس يبلغ

 

 مع توضيح اإليرادات واألر�اح للسنة املالية السابقة الصندوق  ملدير  املالية باملعلومات م�خص )و(

 سعودي لایر  مليون  61.1، و�لغت األر�اح قبل خصم الز�اة سعودي لایر  مليون  187.5 مبلغم 2017 لسنة املدققة الشركة إيرادات بلغت . 

 سعودي لایر  مليون  56.9و�لغت األر�اح قبل خصم الز�اة  ،سعودي لایر  مليون  188.2 مبلغم 2018 لسنة املدققة الشركة إيرادات بلغت . 

 (خسارة).  سعودي  لایر   مليون 123.9-، و�لغت األر�اح قبل خصم الز�اة  سعودي   لایر   مليون   25.08  مبلغم  2019  لسنة  املدققة  الشركة  إيرادات  بلغت 

 سعودي لایر  مليون  63.5و�لغت األر�اح قبل خصم الز�اة  ،سعودي لایر  مليون  200.6 مبلغم 2020 لسنة املدققة الشركة إيرادات بلغت . 

 

 األساسية ملدير الصندوق ومسؤولياتھ فيما يتعلق بالصندوق  األدواربيان  ) ز(

 .من هذه الشروط واألح�ام (أ) )21(الفقرة انظر 

 

 الصندوق عمل أو مصا�ح أخرى ملدير الصندوق تمثل أهمية جوهر�ة أو من املمكن أن تتعارض مع أ�شطة  أ�شطة أي ) ح(

 ) من هذه الشروط واألح�ام.و( )24( فقرة ال انظر 

 

 الباطن من صندوق   مدير  �عي�ن �� الصندوق  مدير  حقبيان  )ط(

للصندوق، �عي�ن مدراء صندوق من الباطن متخصص�ن إلدارة فئات أصول محددة وذلك �شرط ا�حصول ع�� موافقة مجلس إدارة الصندوق.    يجوز 

 لتقديره و�عد ا�حصول ع�� موافقة مجلس إدارة الصندوق. و�دفع مدير الصندوق أ
ً
 وفقا

ً
�عاب  و�مكن استبدالهم حسبما يراه مدير الصندوق مناسبا

 ي مدير للصندوق من الباطن من موارده ا�خاصة. ومصار�ف أ

 

    الباطن  من  الصندوق   مدير و��ون  
ً
 عن اإلدارة اليومية ألصول الصندوق ال�ي يتم تخصيصها لھ. ولتفادي الشك، يبقى مدير الصندوق مسؤوال

ً
مسؤوال

 عن �عي�ن مدراء الصندوق من الباطن و�تحمل تبعات أعمالهم.

 

 فس معاي�� االختيار املتبعة الختيار الوسطاء املنفذين، بحيث تختلف باختالف األدوار.  �عتمد مدير الصندوق ن  وسوف

 

 واستبدالھاملنظمة لعزل مدير الصندوق  األح�ام بيان ) ي(

 لتعي�ن مدير صندوق بديل لذلك    للهيئة عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق استثماري محدد واتخاذ أي إجراء تراه
ً
  الصندوق مناسبا

،آاتخاذ أي تدب�� أو 
ً
 وذلك �� حال وقوع أي من ا�حاالت اآلتية:  خر تراه مناسبا

إدارة االستثمارات دون إشعار الهيئة    توقف مدير الصندوق عن ممارسة �شاط إدارة االستثمارات و�شغيل الصناديق أو �شاط .1

 .بذلك بموجب الئحة مؤسسات السوق املالية

أو �شاط إدارة االستثمارات، أو �حبھ،    �� ممارسة �شاط إدارة االستثمارات و�شغيل الصناديق  إلغاء ترخيص مدير الصندوق  .2

 .بل الهيئةأو �عليقھ من قِ 

االستثمارات و�شغيل الصناديق أو �شاط    تقديم طلب إ�� الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصھ �� ممارسة �شاط إدارة .3

 .إدارة االستثمارات

  -قد أخل  مدير الصندوق  إذا رأت الهيئة أن  .4
ً
 .بالنظام أو لوائحھ التنفيذية باالل��ام -�ش�ل تراه الهيئة جوهر�ا

خر م�جل  آاستقالتھ مع عدم وجود �خص    وفاة مدير ا�حفظة االستثمار�ة الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو �جزه أو  .5

 .صندوق االستثمار أو أصول الصناديق ال�ي يديرها مدير ا�حفظة االستثمار�ة مدير الصندوق قادر ع�� إدارة أصول  ىلد

 .عزل مدير الصندوق  صدور قرار خاص للصندوق من مال�ي وحدات الصندوق املغلق يطلبون فيھ من الهيئة .6

 مية جوهر�ة.أ��ا ذات أه -معقولة  بناًء ع�� أسس -الهيئة  خرى ترى أأي حالة  .7

http://www.alkhabeer.com/
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 حدو��ا.  من ن يوم�) 2( أعاله خالل )5الفقرة ( �� ذكرها الوارد ا�حاالت من بأي الهيئة إشعار الصندوق  مدير ع�� يجب

  )15(توجھ الهيئة مدير الصندوق املعزول للدعوة الجتماع مال�ي الوحدات خالل  -
ً
من تار�خ صدور قرار الهيئة بالعزل؛ وذلك   يوما

لتعي�ن أم�ن ا�حفظ أو جهة أخرى، من خالل قرار صندوق عادي، للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد املدة ا�حددة  

 للبحث والتفاوض. 

-  
ً
) أعاله، يجب عليھ استصدار قرار صندوق عادي ��  6ل�حالة املنصوص عل��ا �� الفقرة الفرعية ( عند عزل مدير الصندوق وفقا

 نفس االجتماع الذي تم فيھ تصو�ت مال�ي الوحدات ع�� طلب عزل مدير الصندوق؛ وذلك لتعي�ن أم�ن ا�حفظ أو جهة  

 والتفاوض. أخرى، للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد املدة ا�حددة للبحث 

 يوم�ن من تار�خ ا�عقاده. )  2(يجب ع�� مدير الصندوق أن �شعر الهيئة بنتائج اجتماع مال�ي الوحدات خالل  -

رض غيجب ع�� مدير الصندوق التعاون وتزو�د أم�ن ا�حفظ أو ا�جهة املعينة ا�خولة بالبحث والتفاوض بأي مستندات تطلب منھ ل -

 أيام من تار�خ الطلب، و�جب ع�� كال الطرف�ن ا�حفاظ ع�� سر�ة املعلومات.  )10(�عي�ن مدير صندوق وذلك خالل 

يجب ع�� مدير الصندوق، عند موافقة مدير الصندوق البديل ع�� إدارة الصندوق ع�� إدارة الصندوق وتحو�ل إدارة الصندوق   -

 الهيئة فور �سلمها.  إ��لكتابية يرسل موافقة مدير الصندوق البديل ا ن أإليھ 

 

  الهيئة مارست إذا) من الئحة صناديق االستثمار،  20مع مراعاة املادة (
ً
  صالحيا��ا من أيا

ً
 مدير الصندوق  ع�� للفقرة هذه، فيتع�ن  وفقا

يوم األو�� من   )60ـ (ال خالل وذلك  البديل الصندوق  مدير إ��  للمسؤولياتالسلس   النقل ع�� �سهيل املساعدة أجل من �امل �ش�ل التعاون 

 لتقدير الهيئة ا�حض، إ��  الصندوق البديل.   مدير �عي�ن 
ً
 ووفقا

ً
 ومناسبا

ً
و�جب ع�� مدير الصندوق املعزول أن ينقل، حيثما �ان ضرور�ا

 العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.جميع مدير الصندوق البديل 
 

 أي ��  أو البديل الصندوق  مدير �عي�ن  بمجرد  الصندوق  تخص استثمار�ة أي قرارات  اتخاذ  عن يتوقف أن فيجب الصندوق، مدير   إذا ُعزل 

 .الهيئة  تحدده وقت سابق
 

�� حال لم �ع�ن مدير الصندوق بديل خالل املدة ا�حددة للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل، فإنھ يحق ملال�ي الوحدات طلب  

 ق من خالل قرار خاص للصندوق. تصفية الصندو 

   الصندوق  شغل م )22

 مشغل الصندوق  اسم )أ (

 ."ا�خب�� املالية"الصندوق: شركة مشغل اسم 

 

 الصادر عن هيئة السوق املالية وتار�خھ  ال��خيص رقم ) ب(

37-07074 

 م 2007يوليو  4

 

 امل�جل وعنوان املكتب الرئي��ي ملشغل الصندوق  العنوان )ج(

 املالية  ا�خب��  شركة

  128289 :.بص

 21362 جدة 

 العر�ية السعودية  اململكة

 + 966-12 658 8888الهاتف:  رقم

 + 966-12 658 6663الفاكس:  رقم

 

 بيان األدوار األساسية ملشغل الصندوق ومسؤولياتھ ) د(

املطلو�ة بموجب الئحة صناديق االستثمار   اإلدار�ة بالصندوق، أداء جميع الواجبات واالل��اماتيجب ع�� مشغل الصندوق، فيما يتعلق 
 :وغ��ها من التعهدات ال�ي قد ت�ون ضرور�ة من أجل تنفيذ وتحقيق أغراض الصندوق وسياساتھ وأهدافھ. فع�� سبيل املثال ال ا�حصر

 

  الصندوق االحتفاظ بالدفاتر وال�جالت ذات الصلة بتشغيل 

 .تقييم أصول الصندوق 
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 �� �عي�ن مدير صندوق من الباطن  الصندوق  مشغلحق  بيان ) ه(

متخصص�ن وذلك �شرط ا�حصول ع�� موافقة مجلس إدارة الصندوق. و�مكن استبدالهم مشغل�ن للصندوق من الباطن  ملشغل الصندوق �عي�ن  يجوز  

 لتقديره و�عد ا�حصول ع�� موافقة مجلس إدارة الصندوق.  
ً
 وفقا

ً
ومصار�ف أي    الصندوق أ�عاب   مشغلو�دفع  حسبما يراه مدير الصندوق مناسبا

 . للصندوق من الباطن من موارده ا�خاصة شغلم

 

  الصندوق  مشغل ��ا �لف ال�ي  املهام ) و(
ً
  طرفا

ً
 بالصندوق  يتعلق فيما ثالثا

 .ال ينطبق

 

 ا�حفظ  أم�ن  )23

 ا�حفظ  أم�ن اسم )أ(

 شركة البالد املالية

 وتار�خھ  الصادر عن هيئة السوق املالية أم�ن ا�حفظ ترخيصرقم  ) ب(

37-08100 

 م 2007أغسطس  14

 ا�حفظ ألم�ن وعنوان العمل امل�جل العنوان )ج(

 فهد طر�ق امللك 

 11411، الر�اض 140ص.ب: 

     اململكة العر�ية السعودية 

   0112906299فاكس:  920003636الرقم املوحد: 

 clientservices@albilad-capital.comبر�د إلك��و�ي: 

 www.albilad-capital.comاملوقع اإللك��و�ي: 

 

  بالصندوق  يتعلق فيما ا�حفظ أم�ن ومسؤوليات األساسية األدوار  بيان ) د(

  ا�حفظ  أم�ن  ي�ون   
ً
 مباشر   �ش�ل  وواجباتھ   مسؤولياتھ   بأداء  قام  سواء  االستثمار،  صناديق  الئحة  بمقت��ى  ال��اماتھ  بجميع  يفاءاإل   عن  مسؤوال

  ��ا ثالث طرف بت�ليف قام أو 
ً
   .مؤسسات السوق  والئحة االستثمار  صناديق لالئحة وفقا

  ا�حفظ  أم�ن  ي�ون   
ً
 أو   تصرف  سوء  أو   إهمال  أو   غش   أي  عن  الناتجة  الصندوق   خسائر   عن  الوحدات  ومال�ي  الصندوق   مدير   تجاه   مسؤوال

 . ا�حفظ أم�ن جانب من متعمد إخالل

  ا�حفظ  أم�ن  ي�ون   
ً
 املطلو�ة   اإلدار�ة  اإلجراءات  جميع  واتخاذ  الوحدات،  مال�ي  لصا�ح  وحماي��ا  الصندوق   ألصول   األم�ن  ا�حفظ   عن  مسؤوال

 .الصندوق  ألصول  األم�ن با�حفظ يتعلق فيما

  للصندوق منفصل  حساب  بفتح  ا�حفظ  أم�ن  و سيقوم   ا�خاصة  األصول   لفصل  الضرور�ة  اإلجراءات  �افة  باتخاذ  ا�حفظ   أم�ن  سيقوم، 

د تلك  ،  اآلخر�ن  عمالئھ  أصول   وعن  ا�حفظ  بأم�ن  ا�خاصة  األصول   ف��ا  بما  مستقل،  �ش�ل   أخرى   أصول   أي   عن  بالصندوق  األصول  بحيث تحدَّ

�ش�ل مستقل من خالل ��جيل األوراق املالية واألصول األخرى باسم املنشأة ذات األغراض ا�خاصة، وأن يحتفظ بجميع ال�جالت الضرور�ة 

 وغ��ها من املستندات ال�ي تؤ�د تأديتھ ال��اماتھ التعاقدية.
 بيان حق أم�ن ا�حفظ �� �عي�ن أم�ن حفظ من الباطن  ) ه(

للصندوق.   من الباطنألم�ن ا�حفظ �عي�ن طرف ثالث واحد أو أك�� أو أي من تا�عيھ كأم�ن حفظ    يجوز لم يتم �عي�ن أم�ن حفظ من الباطن ولكن  

 �� حال �عي�ن أي طرف (بما �� ذلك  من الباطنسداد أي أ�عاب ومصار�ف تتعلق بأم�ن ا�حفظ  أم�ن ا�حفظو�جب ع�� 
ً
. ي�ون أم�ن ا�حفظ مسؤوال

 �عيھ) للقيام بأي من مسؤولياتھ املذ�ورة.تا

 

  ا�حفظ أم�ن ��ا �لف ال�ي  املهام )و (
ً
  طرفا

ً
 االستثمار  بصندوق  يتعلق فيما ثالثا

للصندوق.   من الباطنألم�ن ا�حفظ �عي�ن طرف ثالث واحد أو أك�� أو أي من تا�عيھ كأم�ن حفظ    يجوز لم يتم �عي�ن أم�ن حفظ من الباطن ولكن  

 �� حال �عي�ن أي طرف (بما �� ذلك  من الباطنسداد أي أ�عاب ومصار�ف تتعلق بأم�ن ا�حفظ  أم�ن ا�حفظو�جب ع�� 
ً
. ي�ون أم�ن ا�حفظ مسؤوال

 تا�عيھ) للقيام بأي من مسؤولياتھ املذ�ورة.

 

 بيان ألح�ام املنظمة لعزل أم�ن ا�حفظ أو استبدالھ  ) ز(
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  ي�ون  حسبما ضرور�ة تراها أخرى  تداب��  أي واتخاذ ا�حفظ أم�ن عزل  صالحية املالية السوق  لهيئة ت�ون 
ً
 : التالية ا�حاالت �� مناسبا

 ؛ مؤسسات السوق  الئحة بمقت��ى املالية السوق  هيئة  إشعار  دون  ا�حفظ أمانة بأعمال القيام عن ا�حفظ أم�ن توقف 

 ؛ ا�حفظ  أمانة  بأعمال القيام ملواصلتھاملالية بإلغاء أو �حب أو �عليق ترخيص أم�ن ا�حفظ املطلوب  السوق هيئة  قيام 

 ؛ا�حفظ أمانة بأعمال للقيام املطلوب ترخيصھ إلغاء املالية السوق  هيئة من ا�حفظ أم�ن طلب  

 االل��ام بنظام السوق املالية هيئةرأت   إذا �� 
ً
 ؛ لوائحھ التنفيذيةأو  السوق املالية أن أم�ن ا�حفظ قد أخفق بأي ش�ل تراه الهيئة جوهر�ا

 افية أهمية ذو  أنھ - معقولة أسس ع�� بناءً   - املالية السوق  هيئة ترى  آخر  حدث أي�. 

   بديل  حفظ  أم�ن  �عي�ن  العالقة  ذي  الصندوق   مدير   ع��  يجب  أعاله،  ورد  ما   ع��  بناءً   لصالحي��ا  املالية  السوق   هيئة   ممارسة  حالة   ��
ً
 لتعليمات   وفقا

 ا�حفظ  أم�ن  إ�� �سالسة مسؤولياتھ نقل �سهيل ع�� للمساعدة  التام  التعاون  املعزول ا�حفظ وأم�ن الصندوق  مدير  ع�� و�جب املالية، السوق  هيئة

 ) 60( الست�ن ف��ة  خالل البديل
ً
  ي�ون  وال�ي  بالصندوق  املتعلقة  العقود جميع نقل  ا�حفظ أم�ن ع�� و�جب. البديل ا�حفظ أم�ن �عي�ن �عد األو�� يوما

 
ً
 . ذلك ضرورة  املالية السوق  هيئة قررت إذا البديل ا�حفظ أم�ن إ�� ف��ا، طرفا

 

 الصندوق  إدارة مجلس )24
 مجلس  ويعمل.  وحداتھ  ومال�ي  الصندوق   لصا�ح  والتصرف  الصندوق   ��ا  يقوم  معينة  أعمال  ع��  لإلشراف  للصندوق   إدارة   مجلس  بتعي�ن  الصندوق   مدير   يقوم

 . الصندوق  نجاح لضمان الصندوق  مدير  مع الصندوق  إدارة 

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة مع بيان نوع العضو�ة  )أ (

  �شكيل  �� �عديل بأي الوحدات مال�ي إبالغ و�تم. مستقل�ن اثن�ن م��م الصندوق  مدير  ��م�عيّ  أعضاء خمسةيتألف مجلس إدارة الصندوق من  سوف

دناه أسماء  أالسعودية، و�و�ح ا�جدول    لتداول   اإللك��و�ي  واملوقع  الصندوق   ملدير   اإللك��و�ي  املوقع  ع��  النشر   خالل  من  الصندوق   إدارة   مجلس

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق وصفة عضو���م: 

 صفة العضو�ة  اسم العضو #

 غ�� مستقل  -رئيس مجلس اإلدارة  أحمد صا�ح شطاالسيد/ عمار  1

 غ�� مستقل  -عضو مجلس إدارة  السيد/ أحمد سعود حمزة غوث  2

 غ�� مستقل  -عضو مجلس إدارة  السيد/ هشام عمر ع�� باروم 3

 مستقل  -عضو مجلس إدارة  السيد/ فاروق فؤاد أحمد غالم 4

 مستقل  -إدارة عضو مجلس  السيد/ أحمد عبداإللھ مغر�ي  5

 

 الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مؤهالت عن نبذة ) ب(

 اسم العضو  . السيد/ عمار أحمد صا�ح شطا

 صفة العضو�ة  . غ�� مستقل -رئيس مجلس اإلدارة 

 املنصب ا�حا��  . "ا�خب�� املالية"السيد/ عمار هو املؤسس والعضو املنتدب لشركة 

   20حاصل ع�� خ��ة تز�د عن    �� 
ً
قطاعات تمو�ل الشر�ات والتمو�ل املش��ك وإدارة األصول  عاما

  .وتطو�ر املنتجات املالية اإلسالمية وا�خدمات االستثمار�ة واملصرفية اإلسالمية

   حاصل ع�� درجة املاجست�� �� التخطيط االقتصادي ودرجة الب�الور�وس �� الهندسة الكهر�ائية من

 .بالواليات املتحدة جامعة جنوب �اليفورنيا 

  كما أنھ حاصل ع�� شهادة محلل ما�� معتمد من معهد ا�حلل�ن املالي�ن املعتمدين بالواليات املتحدة

")CFA .(" 

 املؤهالت وا�خ��ات العملية 

 

 اسم العضو  . السيد/ أحمد سعود حمزة غوث

 العضو�ة  صفة . غ�� مستقل -عضو مجلس إدارة 

 املنصب ا�حا��    ."ا�خب�� املالية"السيد/ أحمد هو الرئيس التنفيذي لشركة 
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 وإدارة   اإلسالمي،  والتمو�ل  للشر�ات،  املصرفية  ا�خدمات  ��   سنة  15  عن  تز�د  خ��ة   ع��  حاصل  

   �شغل  وهو .  ا�خاصة  واألسهم  األصول 
ً
  االستثمار   صناديق  من  عدد  إدارة   مجالس  عضو�ة  حاليا

 .املالية السوق  �� املدرجة والصناديق ا�خاصة  امللكية أسهم وصناديق العقاري 

 القروض  محافظ  إدارة   ��  شاملة  خ��ة   اكتسب  ،السعودي   األه��  البنك   لدى  السابق  عملھ  خالل  

  �شركة   األصول   إدارة   ع��  اإلشرافية   مسؤولياتھ  خالل  من  اكتسب  كما.  اإلسالمية  القروض  وهي�لة

   "املالية  ا�خب�� "
ً
درّ   والصناديق  العقاري   التطو�ر   صناديق  ��  املتنوعة  ا�خ��ات  من  مز�دا

ُ
  للدخل   ة امل

 . األسهم وصناديق

 ع�� درجة الب�الور�وس �� ا�حاسبة من جامعة امللك فهد للب��ول واملعادن �� مدينة الظهران   حاصل

 باململكة العر�ية السعودية. 

 املؤهالت وا�خ��ات العملية 

 

 اسم العضو  السيد/ هشام عمر ع�� باروم 

 العضو�ة  صفة غ�� مستقل  –عضو مجلس إدارة 

 املنصب ا�حا��  . "ا�خب�� املالية"السيد / هشام هو نائب الرئيس التنفيذي لشركة 

 األعمال وتطو�ر  االستثمارات وإدارة  املالية املؤسسات إدارة  ��  سنة 20 عن تز�د خ��ة  ع�� حاصل. 

 شر�ات   بمجموعة  التنفيذي   الرئيس  نائب  منصب  �شغل  "املالية   ا�خب�� "  �شركة  التحاقھ  قبل  �ان 

 لدى  بالعمل  املهنية  حياتھ  بدأ  وقد.  االس��اتيجيات  وتنفيذ  التخطيط  مسؤولية  تو��  حيث  إيالف

   شغل  حيث  السعودي   األه��   بالبنك  األصول   إدارة   مجموعة
ً
  ِ�سع   ف��ة   مدى  ع��  مختلفة  مناصبا

 .سنوات

 العر�ية  اململكة  ��  العز�ز   عبد  امللك  جامعة  من  ا�حاسبة  ��  الب�الور�وس  درجة  ع��  حاصل 

 املالية  للعلوم  العر�ية  األ�اديمية  من  املالية  واألسواق  االستثمار�ة  ا�حافظ  إدارة   ودبلوم  السعودية،

 . واملصرفية

 املؤهالت وا�خ��ات العملية 

 

 اسم العضو  . السيد/ فاروق فؤاد أحمد غالم

 العضو�ة  صفة . مستقل –عضو مجلس إدارة 

السيد/ فاروق هو نائب رئيس مجموعة رصد الدولية القابضة ومستشار رئيسها، ويشارك �� إدارة الشر�ات   

وا�خاطر  باالستثمار  متعلقة  قرارات  اتخاذ   �� �شارك  ذلك،  إ��  و�اإلضافة  للمجموعة.  والدولية  ا�حلية 

 ا�خاصة با�جموعة. 

 املنصب ا�حا�� 

   من    20لديھ أك�� من 
ً
ا�خ��ة الشاملة �� الشؤون القانونية، التمو�ل اإلسالمي واالستثمار والهي�لة  عاما

 املالية.

   ح�ى    م 2006(من أغسطس    "ا�خب�� املالية"�ان الشر�ك التنفيذي ورئيس قسم إدارة األصول لشركة

األه�� م2009أغسطس   البنك   �� التشغيلية  وا�خاطر  املنتجات  تطو�ر  رئيس  �ان  ذلك،  وقبل   .(

 ري حيث �ان املسؤول عن إطالق وتنظيم الصناديق االستثمار�ة. التجا

   حاصل ع�� درجة املاجست�� �� الدراسات القانونية الدولية املتخصصة �� مجال األعمال والصفقات

التجار�ة العاملية من �لية واشنطن للقانون �� الواليات املتحدة األمر�كية، وشهادة �� القانون من  

 لعز�ز �� مدينة جدة باململكة العر�ية السعودية. جامعة امللك عبد ا

 املؤهالت وا�خ��ات العملية 

 

 اسم العضو  . السيد/ أحمد عبداإللھ مغر�ي

 العضو�ة  صفة . مستقل –عضو مجلس إدارة 

محمد ع�� مغر�ي التجار�ة. وهو �عمل ��   السيد/ أحمد مؤسس مشارك ونائب رئيس مؤسسة عبداإللھ

 إدارة  
ً
بوضع السياسات واالس��اتيجيات    قطا�� املعدات والنقل با�جموعة. و�اإلضافة إ�� ذلك، يقوم أيضا

 املنصب ا�حا�� 
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 وا�خطط التشغيلية للمجموعة.

   عن تز�د  شاملة  عملية  خ��ة  ع��  الثقيلة    19حاصل  املعدات  مجاالت   ��  
ً
والتطو�ر عاما والنقل 

 العقاري. 

  
ً
منصب مدير املش��يات �شركة محمد ع�� مغر�ي وأوالده، حيث تو�� مسؤولية اإلشراف   شغل سابقا

 ع�� إ�شاء فندق لومر�ديان جدة.

   ���الواليات املتحدة   -�اليفورنيا    -حاصل ع�� درجة الب�الور�وس �� نظم معلومات اإلدارة من �لية و

 ودبلوم إدارة فنادق من الواليات املتحدة األمر�كية.األمر�كية، 

 .السيد/ أحمد عضو �� معهد إدارة املشاريع، وهو اختصا��ي إدارة مشاريع معتمد 

 املؤهالت وا�خ��ات العملية 

 

 األعضاء مؤهالت

 و�قر مدير الصندوق بأن جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق:

  وغ�� خاضع�ن ألي إجراءات إفالس أو تصفية؛ 

  لم �سبق لهم ارت�اب أي أعمال احتيالية أو مخلة بالشرف أو األمانة؛ و 

  .يتمتعون باملهارات وا�خ��ات الالزمة ال�ي تؤهلهم لي�ونوا أعضاًء �� مجلس إدارة الصندوق 

املستقل" الوارد �� قائمة املصط�حات املستخدمة �� لوائح هيئة السوق املالية  و�قر مدير الصندوق بمطابقة �ل من العضو�ن املستقل�ن لتعر�ف "العضو  

 .وقواعدها

 الصندوق  إدارة مجلس ومسؤوليات أدوار  وصف(ج) 

 يتو�� أعضاء مجلس إدارة الصندوق املسؤوليات التالية: 

   ف��ا ويشمل ذلك 
ً
املوافقة ع�� عقود    - ا�حصرعل سبيل املثال ال    -املوافقة ع�� جميع العقود والقرارات والتقار�ر ا�جوهر�ة ال�ي ي�ون الصندوق طرفا

 للقرارات االستثمار�ة �� شأن أ  ا�حفظ،تقديم خدمات اإلدارة للصندوق، وعقود تقديم خدمات  
ً
ي استثمارات قام ��ا  وال �شمل ذلك العقود امل��مة وفقا

 الصندوق أو سيقوم ��ا �� املستقبل. 

 .اعتماد سياسة مكتو�ة فيما يتعلق بحقوق التصو�ت املتعلقة بأصول الصندوق 

  ��املوافقة أو املصادقة ع ،
ً
 مصا�ح يف�ح عنھ مدير الصندوق. أي �عارضاإلشراف، وم�ى �ان ذلك مناسبا

  ع�� األقل مع مسؤو 
ً
األنظمة واللوائح ذات العالقة، ويشمل    الصندوق بجميع  ملراجعة ال��امل املطابقة واالل��ام لدى مدير الصندوق  االجتماع مرت�ن سنو�ا

 املتطلبات املنصوص عل��ا �� الئحة صناديق االستثمار. –ع�� سبيل املثال ال ا�حصر  -ذلك 

   ��وغ األساسية  التغي��ات  ع�� جميع  ااأل املوافقة   �� عل��ا  املنصوص  االستثمار  )63(و  )62(ملادت�ن  ساسية  مدير   من الئحة صناديق  قبل حصول  وذلك 

 الصندوق ع�� موافقة مال�ي الوحدات والهيئة أو إشعارهم.

   أم غ��ه، يتضمن  آخرالتأكد من اكتمال ودقة الشروط واألح�ام وأي مستند 
ً
وإدارتھ تتعلق بالصندوق و/أو مدير الصندوق    إفصاحات، سواء �ان عقدا

 ، إضافة إ�� التأكد من توافق ما سبق مع أح�ام الئحة صناديق االستثمار.للصندوق 

 ألح�ام الئحة صناديق االستثمار والشروط واألح�ام وقرا 
ً
رات الهيئة التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياتھ بما يحقق مص�حة مال�ي الوحدات وفقا

 رعية.الش

 � الفقرة (ل) من  االطالع ع�� التقر�ر املتضمن تقييم أداء وجودة ا�خدمات املقدمة من األطراف املعنية بتقديم ا�خدمات ا�جوهر�ة للصندوق املشار إليھ �

االستثمار م  )9(املادة   الوحدان الئحة صناديق  مال�ي  يحقق مص�حة  بما  بمسؤولياتھ  الصندوق  مدير  قيام  للتأكد من     ت، وذلك 
ً
وأح�ام   وفقا لشروط 

 . الئحة صناديق االستثمارالصندوق وما ورد �� 

  
ً
لسياسات وإجراءات مدير الصندوق حيال رصد ا�خاطر املتعلقة بالصندوق    تقييم آلية �عامل مدير الصندوق مع ا�خاطر املتعلقة بأصول الصندوق وفقا

 وكيفية التعامل معها.

 .العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص و�ما يحقق مص�حة مال�ي الوحدات 

   .تدو�ن محاضر االجتماعات ال�ي تب�ن جميع وقائع االجتماعات والقرارات ال�ي اتخذها ا�جلس 

   من الئحة صناديق االستثمار وذلك للتأكد   )9(االطالع ع�� التقر�ر املتضمن جميع الش�اوى واإلجراءات املتخذة حيالها املشار إليھ �� الفقرة (م) من املادة

 من قيام مدير الصندوق بمسؤ 
ً
 . الئحة صناديق االستثمارلشروط وأح�ام الصندوق وما ورد ��  ولياتھ بما يحقق مص�حة مال�ي الوحدات وفقا

  الذي ير�حھ مدير الصندوق  للصندوق  مراجع ا�حساباتاملصادقة ع�� �عي�ن . 
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وال    مجلس إدارة الصندوق لتمكي��م من القيام بواجبا��م.و�قدم مدير الصندوق �افة املعلومات الضرور�ة املتعلقة �شؤون الصندوق إ�� جميع أعضاء  

ال��امات أخرى  أو عن أي أضرار أو خسائر أو ت�اليف أو مصار�ف  ن مال�ي الوحداتي�ون أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق مسؤول�ن تجاه أي م

 عن سوء تصرف ماأو أصول الصندوق،  مالك الوحداتيتعرض لها 
ً
 مقصود من جان��م.  جسيم متعمد أو سوء نية أو إهمال لم يكن ذلك ناتجا

 

 الصندوق  إدارة مجلس أعضاء م�افآت تفاصيل(د) 

 ل�ل عضو مستقل باإلضافة إ�� بدل حضور قدره    5,000يدفع الصندوق  
ً
لایر سعودي عن �ل اجتماع. وقد تم �عي�ن عضو�ن مستقل�ن    4,000لایر سعودي سنو�ا

 للعضو�ن، با  10,000للصندوق، وعليھ ست�ون قيمة األ�عاب اإلجمالية املدفوعة للعضو�ن �� رسم سنوي ثابت بقيمة  
ً
إلضافة إ�� بدل حضور لایر سعودي سنو�ا

جتماعات خالل السنة اثن�ن خالل السنة كحد أد�ى (وأر�عة  اجتماع�ن  الایر سعودي عن �ل اجتماع يحضره العضو الواحد. ومن املتوقع أن يتم عقد    4,000بقيمة  

لایر سعودي كحد أق��ى). و�ذلك ي�ون مجموع    32,000لایر سعودي كحد أد�ى (  16,000كحد أق��ى)، وعليھ سي�ون إجما�� بدل ا�حضور املتوقع للعضو�ن هو  

 لایر سعودي كحد أق��ى).  42,000لایر سعودي كحد أد�ى ( 26,000األ�عاب املتوقع دفعها خالل السنة ألعضاء مجلس اإلدارة املستقل�ن �� 

 

 أي �عارض متحقق أو محتمل ب�ن مصا�ح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصا�ح الصندوق 

  يوجد ال
ً
 ارض متحقق أو محتمل ب�ن مصا�ح أعضاء مجلس اإلدارة ومصا�ح الصندوق. أي �ع حاليا

 

 مجالس إدارة الصناديق ال�ي �شارك ف��ا عضو مجلس الصندوق ذي العالقة  جميع ) ز(

 عضو�ة مجالس إدارة صناديق أخرى يديرها مدير الصندوق: �م �أسماالتالية  الصندوق أعضاء مجلس إدارة 
ً
 �شغلون أيضا

 نوع الصندوق   الصندوق اسم  
 األعضاء 

 مغر�ي  أحمد فاروق غالم هشام باروم أحمد غوث  عمار شطا 

    عضو الرئيس  طرح خاص 2صندوق ا�خب�� للتطو�ر العقاري السك�ي 

    عضو الرئيس  طرح خاص صندوق ا�خب�� للدخل العقاري األمر��ي 

  عضو  عضو الرئيس  طرح خاص 1صندوق ا�خب�� للفرص االستثمار�ة العقاري  

   عضو الرئيس   طرح خاص 2صندوق ا�خب�� للفرص االستثمار�ة العقاري  

  عضو  عضو الرئيس  طرح خاص 1صندوق ا�خب�� للملكية ا�خاصة الط�ي 

    عضو الرئيس  طرح خاص 1صندوق ا�خب�� للملكية ا�خاصة التعلي�ي 

   عضو الرئيس   طرح خاص 2صندوق ا�خب�� للملكية ا�خاصة التعلي�ي 

   عضو الرئيس   طرح خاص 3صندوق ا�خب�� للملكية ا�خاصة التعلي�ي 

   عضو الرئيس   طرح خاص 4صندوق ا�خب�� للملكية ا�خاصة التعلي�ي 

 عضو  عضو الرئيس   طرح خاص 5صندوق ا�خب�� للملكية ا�خاصة التعلي�ي 

 عضو  عضو الرئيس   طرح خاص 6صندوق ا�خب�� للملكية ا�خاصة التعلي�ي 

 عضو  عضو الرئيس   طرح خاص 7صندوق ا�خب�� للملكية ا�خاصة التعلي�ي 

   عضو الرئيس   طرح خاص 1صندوق ا�خب�� للضيافة  

  عضو عضو عضو الرئيس  طرح عام  صندوق ا�خب�� ر�ت 

  عضو  عضو الرئيس  طرح عام  1صندوق ا�خب�� الوقفي 

 عضو عضو عضو عضو الرئيس  طرح عام  املتداول  املتنوع للدخل  ا�خب��  صندوق 
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 الشرعية  الرقابة �جنة )25

 ومؤهال��م  �جنة الرقابة الشرعيةأسماء أعضاء  )أ (

") ذ.م.م. كمستشار شر�� للصندوق  �عي�ن دار املراجعة الشرعية  الرقابة الشرعيةتم  دار  �جنة  �� مجال  "). وشركة  املراجعة الشرعية شركة رائدة 

  االستشارات والرقابة الشرعية و�� مرخصة من مصرف البحر�ن املركزي، وتقدم خدما��ا لقطاعات األعمال ا�ختلفة حيث �عمل كمراقب ومستشار 

   ل مجلس التعاون ا�خلي��.دولة مختلفة �� الواليات املتحدة وأورو�ا وأفر�قيا وآسيا ودو  12شر�� للعديد من الشر�ات تتوزع ع�� 
 

  أن يمكن ال�ي القليلة الشرعية االستشار�ة الهيئات من واحدة  يجعلها مما ا�ختلفة العالم دول  من عدد �� العلماء الشرعي�ن من بنخبة الدار  وترتبط

و�صرف النظر عن عمال��ا �� اململكة املتحدة وكندا وفر�سا وأس��اليا وهو�غ �و�غ وسويسرا    .دو��  نطاق  ع��  التجار�ة  واألعمال  العمالء  احتياجات  تل�ي

قب ودول مجلس التعاون ا�خلي��، تقدم الدار خدما��ا للعديد من قطاعات األعمال ومن أهمها قطاع التأم�ن واالستثمار، حيث �عمل الدار كمرا

 .% من شر�ات االستثمار املدرجة �� السوق السعودية13، و٪ من شر�ات التأم�ن21ومستشار شر�� ملا �سبتھ 
 

.م.م بتقديم خدما��ا بمهنية عالية من خالل مراجعة واعتماد املنتجات، باإلضافة إ�� االستشارات الشرعية والتدقيق ذ  الشرعية  املراجعة  دار   وتتم�� 

 الشر�� وفحص األسهم املدرجة �� أسواق التداول. 

 

 :الرقابة الشرعية ال�ي تم �عيي��ا ألغراض مراجعة واعتماد وثائق وأ�شطة الصندوق من �ل منتتألف هيئة 

 الشيخ الدكتور صالح الشلهوب 

ة اإلمام  الشيخ الدكتور صالح مستشار شر�� حاصل ع�� شهادة الدكتوراة �� التمو�ل اإلسالمي بجامعة إدن��ة باململكة املتحدة واملاجست�� من جامع

العر�ية السعودية، شارك �� مراجعة واعتماد مجموعة عديدة من املنتجات لشر�ات �� الواليات املتحدة األمر�كية وأورو�ا ودول مجلس    �� اململكة

ا�خاصة،    والصناديقالتعاون ا�خلي��، مع ال��ك�� ع�� املنتجات املصرفية االستثمار�ة، والصفقات العقار�ة، ومنتجات التأم�ن، واألوراق املالية املدرجة،  

 .وتمتد خ��تھ إ�� منتجات الص�وك واإلجارة وتمو�ل الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة وإدارة األصول 

 
ً
لك��ونية، الر�اض و�ان قبل ذلك عضو هيئة التدريس ومدير مركز املصرفية والتمو�ل اإلسالمي  عضو هيئة التدريس با�جامعة السعودية اإل  �عمل حاليا

 .عديدة واملعادن بالظهران، كتب العديد من البحوث واملقاالت تتعلق بالقطاع املصر�� اإلسالمي �شرت �� �حف بجامعة امللك فهد للب��ول 
 

 الشيخ فراز آدم 

. أكمل برنامج العاملية �عد ست سنوات �� اململكة املتحدة و�عد ذلك تا�ع  ال�جنة الشرعيةق��ى الشيخ فراز آدم ما يقرب من عقد من الزمن يدرس 

تحدة رة اإلفتاء �� جنوب أفر�قيا. يحمل الشيخ فراز درجة املاجست�� �� التمو�ل اإلسالمي واملصر�� واإلدارة من جامعة نيومان باململكة املإلكمال دو 

 .. عالوة ع�� ذلك، فقد حصل ع�� العديد من املؤهالت �� مجال التمو�ل اإلسالميم2017�� عام 

 

،  م2016إجابة مع �سبة كب��ة فيما يتعلق بالتمو�ل اإلسالمي. �� عام    5000الشرعية لعدة سنوات وكتب أك�� من  �شط مف�ي فراز �� االستشارات  

 
ً
   انضم إ�� مؤسسة الز�اة الوطنية �� اململكة املتحدة حيث �عمل حاليا

ً
   مستشارا

ً
   و�احثا

ً
لالستشارات   ة أمان، أطلق شركة  م2017�� الز�اة. �� عام    متفرغا

  الشرعية. �شغل
ً
 منصب املستشار الشر�� للعديد من املؤسسات املالية �� جميع أنحاء العالم. الشيخ فراز آدم حاليا

 

معقول بأن   تأكيدبإجراء مراجعات سنو�ة للصندوق من أجل ا�حصول ع��    قوم الهيئة الشرعيةت  ومسؤوليا��ا  �جنة الرقابة الشرعية أدوار

 ) أدناه. د( الفقرة الشرعية كما هو مو�ح ��  ضوابط الهيئةعمليات الصندوق واستثماراتھ تتما��ى مع 

 

  �جنة الرقابة الشرعية م�افآت )ج(

   الشرعية  للهيئة  الصندوق   يدفع
ً
  و�  .سعودي  لایر   15,000  بقيمة  سنو�ة  أ�عابا

ً
واحدة   مرة ثابتة  جب ع�� الصندوق أن �سدد للمستشار الشر�� أ�عابا

 لایر سعوي مقابل مراجعة الشروط واألح�ام وهي�ل الصندوق.  20,000�ساوي 

 

املطبقة لتحديد شرعية األصول املعدة لالستثمار واملراجعة الدور�ة لتلك األصول واإلجراءات املتبعة �� حال عدم  تفاصيل املعاي��   ) د(

 افق مع املعاي�� الشرعيةالتو 

 للضوابط التالية:  �جنة الرقابة الشرعيةرى ت
ً
 جواز االستثمار �� أدوات الدخل الثابت وفقا

  مع  االستثماراتيجب أن ي�ون تمو�ل صفقات 
ً
 ضوابط الهيئة الشرعية. متوافقا

 ضوابط الهيئة الشرعية.السيولة �� أدوات متوافقة مع  / يجب أن يتم استثمار النقد 

  .يجب أن ت�ون جميع العقود واالتفاقيات ال�ي يتم إبرامها متوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية 

 تحقاتھال يجوز ملدير الصندوق الدخول �� أي عقد ي��تب عليھ دفع أو استحقاق فوائد ر�و�ة، ولھ اتخاذ اإلجراءات القضائية ل�حصول ع�� مس 

 الناتجة عن الفائدة. 
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 االستثمار  مستشار  )26

 
 . يوجد ال 

 
 املوزع  )27

  
 . يوجد ال 

 

   ا�حسابات مراجع  )28

 مراجع ا�حسابات اسم )أ (

 عضو كرو الدولية - العظم والسديري وآل الشيخ وشر�اؤهم محاسبون قانونيون 

 

 ا�حسابات راجعمل وعنوان العمل امل�جل العنوان ) ب(

 عضو كرو الدولية -وشر�اؤهم محاسبون قانونيون العظم والسديري وآل الشيخ 

 21499ص.ب: 

  40097جدة 

 اململكة العر�ية السعودية 

https://www.crowe.com/sa   

 

 ومسؤولياتھ  ا�حسابات راجعمل األدوار األساسية )ج(

 للمعاي�� الدولية إلعداد    املتبعة  ا�حاسبية  للمبادئ  تقييمھ  ذلك  ��  بما  �شأ��ا،  رأيھ  وإبداء  املالية  الصندوق   قوائم   بمراجعة  مراجع ا�حسابات  يقوم
ً
وفقا

 .التقار�ر املالية

 

 لصندوق االستثمار مراجع ا�حسابات بيان بأح�ام املنظمة الستبدال  ) د(

�عليمات ملدير الصندوق باستبدال ا�حاسب القانو�ي املعّ�ن، وذلك �� أو يقوم ا�جلس بإصدار    مراجع ا�حساباتيرفض مجلس إدارة الصندوق �عي�ن  

 أي من ا�حاالت التالية: 

  فيما يتعلق بأدائھ لواجباتھ؛ مراجع ا�حساباتوجود ادعاءات قو�ة �سوء سلوك م�ي من جانب 

  غ�� مستقل؛  مراجع ا�حساباتإذا أصبح 
ً
 للصندوق املدرج محاسبا

  لم �عد يملك املؤهالت وا�خ��ات ال�افية ألداء وظائف التدقيق واملراجعة �ش�ل   ا�حسابات  مراجعأن    إذا قرر مجلس إدارة الصندوق  

 ؛ مص�حة املش��ك�ن يحقق  مراجع ا�حسابات�غي�� ن إأو  مقبول 

  ��لتقديرها �غي 
ً
 املعّ�ن للصندوق؛  مراجع ا�حساباتإذا طلبت هيئة السوق املالية وفقا

  إذا لم �عد مراجع 
ً
   .لدى الهيئة ا�حسابات م�جال

 . مراجع ا�حساباتيجب إرسال إشعار إ�� جميع مال�ي الوحدات وهيئة السوق املالية عند استبدال 

 

 الصندوق أصول  )29

 صندوق.  لصا�ح ا�حفظ أم�ن بواسطة محفوظة الصندوق  إن أصول  )أ(

 اآلخر�ن.   عمالئھ أصول  أصولھ وعن عن الصندوق  أصول  فصل ا�حفظ أم�ن ع�� يجب ) ب(

مشغل    أو   الباطن  من  الصندوق   مدير   أو   الصندوق   ملدير   ي�ون   أن  يجوز  وال .  مشاعة)  الوحدات (ملكية  ملال�ي  جما��  �ش�ل  مملوكة  الصندوق   أصول   نإ ) ج(

  األصول،  بتلك يتعلق فيما مطالبة الصندوق أو  أصول  �� مص�حة أّي  املوزع أو  املشهورة  مقدم أو  الباطن من ا�حفظ أم�ن  أو  أم�ن ا�حفظ الصندوق أو 

  املوزع   أو   املشورة   مقدم  أو   الباطن  من  ا�حفظ  أم�ن  أو   ا�حفظ  أم�ن  أو أو مشغل الصندوق    من الباطن  الصندوق   مدير   أو   الصندوق   مدير   �ان  ذاإ  إال 

 
ً
   �ان  أو   ملكيتھ،  حدود  ��  لوحدات الصندوق، وذلك  مال�ا

ً
ف�ح  االستثمار   الئحة صناديق  أح�ام  بموجب  املطالبات  ��ذه   مسموحا

ُ
 الشروط   هذه   ��  ع��ا  وأ

 .واألح�ام

https://www.crowe.com/sa
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 الش�اوى  معا�جة )30

االل��ام وم�افحة إذا �ان لدى أي من مال�ي الوحدات أسئلة أو ش�اوى تتعلق بالصندوق خالل مدة الصندوق، ع�� مالك الوحدات املع�ي االتصال بإدارة رقابة  

 ع��: "ا�خب�� املالية"غسل األموال �� شركة 

 إدارة رقابة االل��ام 

 شركة ا�خب�� املالية  

 املنورة طر�ق املدينة 

  128289 :ص.ب

 21362جدة 

 اململكة العر�ية السعودية 

 +966 12 658 8888هاتف: 

 compliance@alkhabeer.comال��يد اإللك��و�ي: 

ر الصندوق استخدام هذه السياسة وتطبيقها ع�� مال�ي سياسة إدارة ش�اوى موثقة وال�ي �ستخدمها مع عمال��ا ا�حالي�ن. ويع��م مدي  "ا�خب�� املالية"تتب�ى شركة  

ل بإدارة رقابة وحدات هذا الصندوق. و�إم�ان املستثمر�ن ومال�ي الوحدات ا�حتمل�ن الراغب�ن �� ا�حصول ع�� ��خة من هذه السياسة (بدون مقابل) االتصا

يوم عمل، يحق   )60(�سو�ة أو لم يتم الرد خالل    إ��و�� حال �عذر الوصول    ان املذ�ور أعاله.ع�� العنو   "ا�خب�� املالية"االل��ام والتبليغ عن غسل األموال �� شركة  

إدارة حماية املستثمر، كما يحق للمش��ك إيداع الش�وى لدى �جنة الفصل �� منازعات األوراق املالية �عد   -  للمش��ك إيداع ش�واه لدى هيئة السوق املالية

 يوم )90(م��ي مدة 
ً
  ا

ً
 من تار�خ إيداع الش�وى لدى الهيئة، إال إذا اخطرت الهيئة مقدم الش�وى بجواز إيداعها لدى �جنة الفصل قبل انقضاء املدة.  تقو�ميا

 

 معلومات أخرى  )31

 .مقابل دون  الطلب عند فع�� أو/و محتمل مصا�ح �عارض وأي املصا�ح �عارض ملعا�جة ستتبع ال�ي  واالجراءات السياسات تقديم سيتم )أ (

 .االستثمار قصنادي �� االستثمار عن أو من نا��ئ  نزاع أي �� بالنظر ا�ختصة القضائية ا�جهة �� املالية، األوراق منازعات �� الفصل �جنة ) ب(

 : بالوحدات للمش��ك�ن  املتاحة املستندات قائمة )ج(

 . الصندوق  وأح�ام شروط .1

 . واألح�ام الشروطاملذ�ورة ��  العقود .2

 .الصندوق  ملدير  املالية القوائم .3

أ  ) د( أ و  أي معلومة أخرى معروفة،  مال�و الوحدات    –�ش�ل معقول    –�عرفها مدير الصندوق أو مجلس اإلدارة �ش�ل معقول، وقد يطل��ا  ن  ينب�� 

 .ھا�حاليون أو ا�حتملون أو مستشاروهم املهنيون، أو من املتوقع أن تتضم��ا شروط وأح�ام الصندوق ال�ي سيتخذ قرار االستثمار بناء علي

 . ينطبق ال  :املالية السوق  هيئة  بلقِ   من عل��ا املوافق اإلعفاءات(ه) 

 متطلبات املعلومات اإلضافية ألنواع معينة من الصناديق:   )32

 . ينطبق  ال 

 

 الوحدات   يإقرار من مال� )33
 .اش��ك ف��ا �يالوحدات ال خصائص �يقر بموافقتھ ع� كشروط وأح�ام الصندوق، وكذلھ ع�� باطالع اتالوحد كماليقر 

 

mailto:compliance@alkhabeer.com
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 م�خص اإلفصاح املا�� -) 1امل�حق (

 

 البيان الرسوم واأل�عاب  نوع

 أ�عاب اإلدارة 

 من  %  0.80") بمقدار  أ�عاب اإلدارةدير الصندوق، مقابل إدارة أصول الصندوق، ا�حصول ع�� أ�عاب إدارة ("م  سيحصل
ً
سنو�ا

 .سنة ميالديةو�جب سداد أ�عاب اإلدارة �ل نصف   .األصول صا�� قيمة 

 

 وسدادها �ل يوم تقو�م يتحمل الصندوق أ�عاب اإلدارة ال�ي يتم احتسا��ا 
ً
وُتدفع أ�عاب اإلقفال. ابتداًء من تار�خ  نصف سنو�ا

  ع�ن االعتبار األيام ال�ي مضت من الف��ة ال�ي يتم احتساب األ�عاب ع�� أساسها.�� اإلدارة ع�� أساس تناس�ي بحيث ُيؤخذ 

من  أ�عاب   الصندوق  مدير 

 الباطن 
 . ، وتدفع �ش�ل نصف سنوي ع�� نفقة مدير الصندوق (إن وجد)، يتم �عو�ض مدير الصندوق من الباطن  

 رسوم االش��اك 
النقدية.   من مبالغ االش��اك%  2.0  ثابتة قدرها  ") بنسبةم االش��اكو رسم اش��اك ("و يحق ملدير الصندوق ا�حصول ع�� رس 

 .االش��اكوتدفع مرة واحدة عند 

 ا�حفظ  أم�ن أ�عاب

  أ�عاب حفظ األصول بالسوق السعودي و   لایر سعودي إل�شاء شركة ذات غرض خاص.  25,000رسوم بمبلغ   ألم�ن ا�حفظالصندوق    سيدفع

 
ً
 �� �التا��: من إجما�� قيمة أصول الصندوق سنو�ا

 % 0.06سعودي:  مليون لایر 750إ��  – سعودي  صفر لایر من -أ

 % 0.05لایر سعودي: إ�� مليار   –  سعودي  مليون لایر750من  -ب

 %  0.04سعودي:  أك�� من مليار لایر -ج

 �� �التا��:   أ�عاب حفظ األصول باألسواق العاملية و 
ً
 سنو�ا

  %0.04الواليات املتحدة واململكة املتحدة:  -أ

  %0.07فر�سا وأملانيا وسويسرا واليابان:  -ب

 %0.22(أ) والسوق الصي�ي (ب):  لسوق الصي�يا -ج

  3,000تقل أ�عاب أم�ن ا�حفظ عن مبلغ  أال ع�� 
ً
 .لایر بحد أد�ى شهر�ا

 الصندوق  مشغلأ�عاب 
 سنو�ة  ملشغل الصندوق �سدد  يجب ع�� الصندوق أن  

ً
 0.15ساوي  �  أ�عابا

ً
وتدفع ،  من صا�� قيمة أصول الصندوق   % سنو�ا

 . �ش�ل نصف سنوي 

 سنو�ة �ساوي راجع ا�حسابات يجب ع�� الصندوق أن �سدد مل أ�عاب مراجع ا�حسابات
ً
 ، وتدفع �ش�ل نصف سنوي.لایر سعودي  50,000أ�عابا

الرقابة �جنة أ�عاب 

 الشرعية

  
ً
لایر سعوي مقابل مراجعة الشروط   20,000ثابتة مرة واحدة �ساوي  يجب ع�� الصندوق أن �سدد للمستشار الشر�� أ�عابا

مقابل خدمات   لایر سعودي  15,000سنو�ة بقيمة  الشر�� أ�عاب    الصندوق للمستشار واألح�ام وهي�ل الصندوق. كما �سدد  

 .  التدقيق الشر�� السنوي 

تداول رسوم الت�جيل �� 

 السعودية

 :تداول السعوديةللت�جيل �� الرسوم اآلتية  الصندوق  يدفع

ع إ�� شركة   500,000لایر سعودي ل�ل مالك وحدات و�حد أق��ى    2لایر سعودي باإلضافة إ��    50,000 .1
َ
لایر سعودي ُتدف

 واحدة؛مرة  الوحداتمركز إيداع األوراق املالية (إيداع) �� مقابل إ�شاء �جل ملال�ي 

ع  400,000 .2
َ
 إ�� شركة مركز إيداع األوراق املالية (إيداع) ��  لایر سعودي ُتدف

ً
مقابل إدارة �جل ملال�ي الوحدات،   سنو�ا

 . وتدفع �ش�ل سنوي  ر بحسب قيمة رأسمال الصندوق خوتتغ�� هذه الرسوم من وقت آل 

تداول رسوم اإلدراج �� 

 السعودية

 : رسوم اإلدراج التاليةيقوم الصندوق �سداد 

 ؛ وواحدة  مرة السعودية  تداول تدفع إ��  لایر سعودي رسوم إدراج أولية 50,000 .1

 (بحد أد�ى    0.03% .2
ً
تدفع  و   لایر سعودي).   300,000لایر سعودي و�حد أق��ى    50,000من القيمة السوقية للصندوق سنو�ا

 �ش�ل سنوي.  السعودية تداول إ�� 

النشر ع�� موقع  رسوم

 السعودية   تداول 

.    5,000  مبلغالسعودية    تداول يدفع الصندوق رسوم النشر ع�� موقع  
ً
 . �ش�ل سنوي   السعودية  تداول تدفع إ��  لایر سعودي سنو�ا

  7,500مبلغ لهيئة السوق املالية  يدفع الصندوق رسوم رقابية رقابية رسوم
ً
 . تدفع �ش�ل سنوي و  .لایر سعودي سنو�ا

مجلس اإلدارة   أعضاءأ�عاب  

 املستقل�ن

 

 ل�ل عضو مستقل باإلضافة إ�� بدل حضور قدره    5,000يدفع الصندوق  
ً
لایر سعودي عن �ل اجتماع.    4,000لایر سعودي سنو�ا

وقد تم �عي�ن عضو�ن مستقل�ن للصندوق، وعليھ ست�ون قيمة األ�عاب اإلجمالية املدفوعة للعضو�ن �� رسم سنوي ثابت 

 للعضو�ن، با  10,000بقيمة  
ً
لایر سعودي عن �ل اجتماع يحضره العضو   4,000إلضافة إ�� بدل حضور بقيمة  لایر سعودي سنو�ا

جتماعات خالل السنة كحد أق��ى)، وعليھ  اثن�ن خالل السنة كحد أد�ى (وأر�عة  اجتماع�ن  االواحد. ومن املتوقع أن يتم عقد  

لایر سعودي كحد أق��ى). و�ذلك   32,000(لایر سعودي كحد أد�ى    16,000سي�ون إجما�� بدل ا�حضور املتوقع للعضو�ن هو  

  42,000لایر سعودي كحد أد�ى ( 26,000ي�ون مجموع األ�عاب املتوقع دفعها خالل السنة ألعضاء مجلس اإلدارة املستقل�ن �� 

 .ستقل�ن أي أجور املأعضاء مجلس اإلدارة غ��  ىلایر سعودي كحد أق��ى). ولن يتلق 
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التعامل   ورسوم  مصار�ف 

 (الوساطة)

بل الصندوق مباشرة بمستو�ات أو أي رسوم تداول أخرى من قِ  بما �� ذلك أ�عاب السمسار الوسيط)( تدفع مصار�ف الوساطة

أو   األنظمة  الوسيطتحددها  الصندوق    السمسار  يقوم  ال�ي  األسواق  ف��ا.��   ع��    بالتعامل 
ً
استنادا املبالغ  تلك  نوع وتتفاوت 

 . الصفقات وطبيعة االستثمارات وحجم العمليات مع �ل صفقة

املتوافق  التمو�ل  مصار�ف 

 مع ضوابط الهيئة الشرعية

  ا�جهةيتم تحميلها ع�� الصندوق حال وجودها حسب أسعار السوق السائدة وتحسب �� �ل يوم تقو�م وتدفع حسب متطلبات  

 .ةاملمول

 ار�ف أخرى مص

يتحمل الصندوق جميع املصار�ف األخرى الفعلية واملتعلقة بأ�شطة الصندوق وتوظيف استثماراتھ وا�خدمات املهنية والتشغيلية  

ت�اليف ا�عقاد اجتماعات مال�ي الوحدات، وا�خدمات املهنية   –ع�� سبيل املثال ال ا�حصر    -املقدمة من الغ��، بما �� ذلك  

إ�� مصار�ف تطه�� الدخل (إن وجدت)األخرى   باإلضافة  امل  املقدمة للصندوق،  .  (Ideal Rating)ؤشر  ومصار�ف مقدم خدمة 

 عن أي ضر�بة مستحقة الدفع تفرض �� املستقبل من قِ 
ً
بل ا�جهات املنظمة. ولن تتجاوز هذه الرسوم  و��ون الصندوق مسؤوال

  % من صا�� قيمة أصول الص0.50واأل�عاب واملصار�ف  
ً
الرسوم والعموالت والضرائب ال�ي تخضع للوائح   غ�� شاملةندوق سنو�ا

 أنھ سيتم خصم الرسوم الفعلية فقط. 
ً
 والتنظيمات ا�ح�ومية، علما

 تخضع �افة املدفوعات املشار إل��ا أعاله إ�� ضر�بة القيمة املضافة ال�ي قد تتغ�� �سب��ا من وقت آلخر.  مالحظة: 

 

 املضافة  القيمة ضر�بة

وإ�� املدى الذي   غ�� شاملة لضر�بة القيمة املضافة، ما لم يرد ذكر غ�� ذلك. هذه الشروط واألح�امإن جميع الرسوم واأل�عاب واملصار�ف ال�ي تمت اإلشارة إل��ا �� 

 للصندوق 
ً
، يجب ع�� مدير ت�ون فيھ ضر�بة القيمة املضافة واجبة السداد فيما يتعلق بأي عملية تور�د من أي �خص للصندوق أو ملدير الصندوق بصفتھ مديرا

 عن ذلك التور�د من أصول الصندوق، ع�� أن �ساوي قيمة ذلك العوض اإلضا�� ق
ً
 إضافيا

ً
يمة العوض غ�� الشامل لضر�بة القيمة الصندوق أن يدفع عوضا

تور�د تلك (شر�طة املضافة (أو قيمتھ السوقية غ�� الشاملة لضر�بة القيمة املضافة، إن وجدت) مضرو�ة بنسبة ضر�بة القيمة املضافة املستحقة ع�� عملية ال

 إصدار فاتورة بالضر�بة واستالم الصندوق لتلك الفاتورة). 
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 ضوابط الهيئة الشرعية  -) 2( امل�حق

 

 االستثمار �� أصول الدخل الثابت 
 

 
ً
 :للضوابط التالية ي�ون االستثمار �� الدخل الثابت وفقا

  
ً
 .مع ضوابط هيئة الرقابة الشرعية يجب أن ي�ون تمو�ل صفقات االستثمارات متوافقا

 الرقابة الشرعيةالسيولة �� أصول متوافقة مع ضوابط هيئة  / يجب أن يتم استثمار النقد.  

 يجب عرض جميع عقود واتفاقيات االستثمار املتعلقة بالصندوق ع�� هيئة الرقابة الشرعية قبل التوقيع عل��ا. 

 ھال يجوز ملدير الصندوق الدخول �� أي عقد ي��تب عليھ دفع أو استحقاق فوائد ر�و�ة، ولھ اتخاذ اإلجراءات القضائية ل�حصول ع�� مستحقات. 

 
 :امل بأدوات وطرق االستثمار اآلتيةيجوز التع

  
ً
 .املرابحات الشرعية ال�ي تتمثل �� شراء سلع و�يعها ��امش ر�ح بموجب شروط دفع آجلة متفق عل��ا مسبقا

 صناديق املرابحات الشرعية األخرى املدارة من ِقَبل شر�ات استثمار�ة. 

  ِبل الهيئة الشرعية ا�خاصة بالصندوق، وال�ي تمثل حقوق ملكية غ�� مجزأة �� أصول الص�وك الصادرة من شر�ات لد��ا هيئات رقابة شرعية مقبولة من ق

 
ً
الص�وك الصادرة بناًء ع�� عقود التعامل سواء باإلجارة أو املشاركة أو   - ع�� سبيل املثال ال ا�حصر  -حقيقيةأو منفع��ا واألر�اح الناتجة عن تلك األصول، شاملة

 .املرابحة أو االستصناع

  ِبل الهيئة الشرعية ا�خاصة بالصندوق صناديق الص�وك األخرى املدارة من ِقَبل شر�ات استثمار�ة لد��ا هيئات رقابة شرعية مقبولة من ق. 

  ��سندات تقليدية وأسهم ممتازة وأدوات مالية قائمة ع�� أسعار الفائدة مثل ا�خيارات أو عقود املستقبليات أو عقود ال يجوز أن �ستثمر الصندوق أو �ستحوذ ع

 املناقلة أو األدوات املالية الشب��ة. ومن غ�� املسموح للصندوق القيام ببيع أسهم الشر�ات املستثمر ف��ا ع�� الهامش، عدا �� حال هي
ً
 �ل��ا ع�� أسس متوافقة شرعا

 .بل الهيئة الشرعية ا�خاصة بالصندوق ومعتمدة من قِ 

 جل �غطية مصار�ف  ال حرج �� قيام مدير الصندوق باالستثمار �� ودائع قص��ة األجل متوافقة مع الضوابط الشرعية أو حسابات جار�ة لدى مصارف إسالمية من أ

 .الصندوق أو من أجل الدخول �� عمليات وفرص استثمار�ة أخرى 

 
 :الشر��التدقيق 

 .اريتم التدقيق الشر�� بصفة سنو�ة ع�� عمليات الصندوق للتأكد من توافق عملياتھ مع الضوابط واملعاي�� والقرارات املقرة من ِقبل املستش

 
 أو أك�� مما ي�� .1

ً
 :ال يجوز أن �ستثمر الصندوق �� الشر�ات ال�ي يكون مجال �شاطها الرئي��ي واحدا

مثل البنوك التقليدية والتأم�ن مؤسسات ا�خدمات املالية ال�ي تقوم ع�� اإلقراض بالفائدة والر�ا أو توزيع املنتجات القائمة ع�� الر�ا، ويشمل ذلك الوسطاء املالي�ن (أ) 

مية من هذه البنوك والشر�ات ال�ي �عمل وفق الضوابط التقليدي وشر�ات اإلقراض وأي �شاط آخر يتعامل بالفائدة والر�ا (ويستث�ى من ذلك التعامل مع النوافذ اإلسال 

 .) الشرعيةواملعاي�� 

 .إنتاج وتوزيع ا�خمور أو الدخان وما �� حكمهما(ب) 

 .املؤسسات والشر�ات ال�ي تركز ع�� عمليات املقامرة والقمار مثل ال�از�نوهات أو مصن�� ومقدمي آالت القمار(ج) 

 .تقاتھ أو ال�حوم غ�� املذ�اة واملشرو�ات الكحولية وجميع املنتجات غ�� ا�حاللإنتاج وتوزيع �حم ا�خن�ير ومش(د) 

 .نية بالبحوث الطبيةشر�ات التكنولوجيا ا�حيو�ة املشاركة �� التالعب با�جينات البشر�ة وما يتعلق ��ا من �عديل أو استنساخ، ويستث�ى من ذلك الشر�ات املع(ه) 

ر ع الضوابط واملعاي�� الشرعية كإنتاج و�شر أفالم ا�خالعة وكتب ا�جون وا�جالت والقنوات الفضائية املاجنة ودور السينما، وتأليف و�شأدوات ال��فيھ غ�� املتوافق م(و) 

 .املوسيقى، ومحطات الراديو غ�� املتوافقة مع الضوابط الشرعية

 .يقرره املستشار الشر�� أي �شاط آخر غ�� متوافق مع الضوابط واملعاي�� الشرعية ع�� النحو الذي(ز) 

 الرجوع إ�� املستشار الشر�� ألخ
ً
ذ املشورة وإجراء مز�د من مالحظة: �� حال وجود أي شك حول االستثمار الذي يندرج ضمن أي من الفئات املذ�ورة أعاله، يجب دائما

 .بل املستشار الشر��املراجعة التخاذ القرار ال��ائي من قِ 

(التقر�ر   التأكد من خلو الشر�ات من االستثمارات غ�� املتوافقة مع الضوابط الشرعية املذكورة أعاله، سيتم إجراء تحليل مفصل لتقار�رهم املاليةبمجرد أن يتم  .2

 .املا�� األخ�� املراجعة)

عليھ ال يجوز االستثمار �� الشر�ات  تقر�ر ما�� مدقق)، و�ناءً  بمجرد اجتياز الشر�ات ا�حددة للفحص األو�� أعاله، سيتم إجراء تحليل مفصل لبيانا��ا املالية (آخر  .3

 :ذات النسب املالية التالية
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 . .%30تز�د عن أو  إجما�� الديون التقليدية مقسومة ع�� إجما�� أصول الشركة �ساوي (أ) 

 ع�� (ب) 
ً
 ..%30يز�د عن أو  إجما�� األصول �ساوي مجموع النقد باإلضافة إ�� األوراق املالية ال�ي تحمل فوائد محرمة مقسوما

 ..%5الدخل املتحصل من استثمارات غ�� متوافقة مع الضوابط واملعاي�� الشرعية �ساوي أو يز�د عن (ج) 

 :املعاي�� املتعلقة بالتطه�� .4

 :وات اآلتيةيجب تجنيب الدخل غ�� املشروع وإيداعھ �� حساب خاص لصرفھ �� األعمال ا�خ��ية و�تم التطه�� حسب ا�خط

 .تحديد مقدار الدخل غ�� املشروع ل�ل شركة تم االستثمار ف��ا(أ) 

 .تقسيم مقدار الدخل غ�� املشروع للشركة ع�� العدد الك�� ألسهمها ل�حصول ع�� حصة السهم من الدخل غ�� املشروع(ب) 

 .ما�� الدخل غ�� املشروع الناتج من االستثمار �� الشركةضرب ناتج القسمة �� عدد أسهم الشركة ال�ي تم االستثمار ف��ا ليتم حساب إج(ج) 

 .تكرار نفس ا�خطوات ل�ل شركة تم االستثمار ف��ا(د) 

 .ضم الدخل غ�� املشروع �جميع الشر�ات ال�ي تم االستثمار ف��ا وتحو�لھ إ�� حساب األعمال ا�خ��ية(ه) 

 :أدوات وطرق االستثمار. 5

 :أداة من األدوات االستثمار�ة التاليةال يجوز بيع وشراء األسهم بأي 

 ). Futures( عقود املستقبليات -

 ). Option( عقود االختيارات -

 ).Swap( عقود املناقلة -

 .األسهم املمتازة  -

 ).Derivatives(املشتقات  -
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 ا�خاطر  وإدارة لتقو�م الداخلية اآللية -) 3امل�حق (

 

ا�خاطر وصف  إجراءات ا�حد من ا�خاطر   ا�خاطر املتوقعة  

يتم تقو�م جميع األطراف النظ��ة ا�حلية واإلقليمية قبل االستثمار، ووضع حدود 

للتعرضات تضمن عدم ال��كز لدى طرف نظ�� دون آخر. وسيتم متا�عة �ل من 

 .�ش�ل دوري للتأكد بأ��ا ضمن ا�حدود املعتمدة  تلك التعرضات

مخاطر االئتمان �� احتمال ا�خسارة الناتجة عن فشل 

 .بال��اماتھ التعاقدية يفاءالطرف النظ�� �� السداد أو اإل 

 مخاطر االئتمان

سيتم تنويع استثمارات الصندوق �� أصول متعددة وذلك ملنع تركز استثمارات  

 .الصندوق �� أصول محدودة 

مخاطر ال��كز �� ا�خاطر املتعلقة بدرجة التنويع ��  

من الناحية  أو  االستثمارات سواء ع�� الصعيد ا�جغرا��

�� الظروف  القطاعية. و�ناًء ع�� ذلك، فإن أي تدهور 

املؤثرة ع�� ما سبق يمكن أن ي�ون لھ تأث�� سل�ي ع��  

 النتائج املالية.أو  التشغيل

 مخاطر ال��كز

لصندوق �� حال حصول الصندوق ع�� تمو�ل بأن ت�ون ت�لفتھ سيحرص مدير ا

متناسبة مع العوائد املس��دفة بحيث يتم تقليص أي أثر سل�ي الرتفاع ت�لفة 

 التمو�ل أو انخفاض عوائد االستثمار. 

احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة مما يؤثر ع�� ت�لفة  

 التمو�ل.

�غ�� ت�لفة  مخاطر 

 التمو�ل

سيقوم مقدم خدمة التطه�� والتدقيق الشر�� لألسهم واملؤشر بتنبيھ مدير 

ي ورقة الصندوق بنسب اإليرادات ال�ي ال تتطابق مع ضوابط الهيئة الشرعية أل 

مالية تنطبق عل��ا هذه ا�حالة ليقوم مدير الصندوق بالتخلص من تلك اإليرادات 

لك بالت��ع ��ا �جهات خ��ية مرخص لها من ا�جهات من خالل عملية التطه�� وذ

 املعنية داخل اململكة العر�ية السعودية. 

�� ا�خاطر املتعلقة باالستثمار �� أوراق مالية غ�� شرعية  

قد يحتوي جزء من إيرادا��ا ع�� دخل ال يتطابق مع  

 ضوابط الهيئة الشرعية. 

عدم التوافق  مخاطر 

الشر�� ومخاطر  

التخلص من 

اإليرادات غ�� 

 الشرعية

سيتم التأكد �ش�ل مستمر من االحتفاظ با�حد األد�ى من السيولة �� محفظة 

 الصندوق لتمكن من دفع أي استحقاقات مطلو�ة.

عدم  أو  عدم قدرة الصندوق ع�� �سييل االستثمارات

 ھ.  بال��امات يفاءوجود سيولة نقدية �افية لإل 

 مخاطر السيولة 

عند �شكيل مجلس إدارة الصندوق، قام مدير الصندوق باألخذ �� االعتبار قواعد  

من مدير   3ومعاي�� ا�حوكمة الالزمة حيث يت�ون ا�جلس من خمسة أعضاء (

أعضاء مستقل�ن) وسيقوم ا�جلس باإلشراف ع�� أي تضارب   2الصندوق و

ضافة إ�� اعتماد سياسة مكتو�ة فيما  مصا�ح واملوافقة ع�� آلية معا�ج��ا باإل 

 يتعلق بحوكمة الصندوق، وسياسة االستثمار.

توجد مخاطر تضارب �� املصا�ح عندما تتعارض مصا�ح 

أ�حاب القرار مع مصا�ح الصندوق وتتمثل �� أن القرار  

 قد يتأثر �ش�ل غ�� مالئم بمصا�ح أخرى.

 

مخاطر ا�حوكمة  

 وتضارب املصا�ح

خاطر �ل صندوق يرغب مدير صندوق االستثمار فيھ باإلضافة يتم قياس أداء وم

أنھ سيعمل مدير الصندوق ع�� مراقبة أداء تلك الصناديق �ش�ل دوري   إ��

 .وتقييمها بناًء ع�� معاي�� قياس األداء ل�ل صندوق يتم االستثمار فيھ

الصناديق ال�ي �ستثمر ف��ا الصندوق تتمثل ��  مخاطر 

خسارة �عض أو �ل األموال ال�ي �ستثمرها �� الصناديق  

 األخرى بحيث تنخفض قيم��ا عن سعر الشراء. 

مخاطر االستثمار �� 

 صناديق أخرى 

 
ً
، مما �ساعد يقوم مدير الصندوق بنشر صا�� قيمة أصول الصندوق يوميا

 الشراء أو البيع. املتداول�ن ع�� اتخاذ قرار 

 
ً
، إال أنھ نظرا

ً
ل�ون   بالرغم من تقييم الصندوق يوميا

شراء  سعر   فإنالصندوق متداول �� تداول السعودية،  

قد ي�ون أع�� أو أقل من صا�� قيمة   الوحدات و�يع

 . أصول الصندوق نتيجة العرض والطلب

مخاطر تذبذب سعر  

 الوحدة

مدير الصندوق هو تنويع و�عدد استثمارات ��ا أحد املعاي�� االستثمار�ة ال�ي يقوم 

ن يحد من تأث�� أي �عليق تداول ع�� أي سهم �ستثمر أالصندوق والذي من شأنھ 

 بھ الصندوق.

سهم ال�ي �ستثمر ف��ا  يمكن أن �علق أداء أحد األ 

 التداول. الصندوق �سبب التوقفات غ�� املتوقعة �� 

مخاطر �عليق 

 التداول 

معظم استثمارات الصندوق ستتم بالدوالر األمر��ي و�عمالت دول تتبع اقتصادات 

عاملية رئيسية فإن لذلك أن يقلل حدة التقلبات ذات العالقة عند املقارنة 

 مثل اقتصادات الدول الناشئة. 
ً
 باستثمارات تتم �عمالت تتبع أسواق أقل تأث��ا

�� �� سعر إحدى العمالت باملقارنة مع عملة ينشأ من التغ

استثمارات الصندوق تتم �� أسواق  ن إأخرى، وحيث 

عاملية مختلفة فإن من شأن ذلك أن يؤثر ع�� صا�� قيمة  

 .
ً
 الوحدة سلبيا

مخاطر صرف  

 العمالت

�� حال �عي�ن مدير الصندوق من الباطن، سيقوم مدير الصندوق بتطبيق معاي�� 

ة للتأكد من كفاءة ذلك املدير بالقيام بمهامھ بالكفاءة املطلو�ة االختيار الواجب

األداء �� إوال�ي تضمن التأكد من الهي�ل القانو�ي واليات ا�حوكمة، باإلضافة  

التار��� ملدير الصندوق من الباطن �� نوعية األصول ال�ي ينوي مدير الصندوق 

 االستثمار ��ا.

االعتماد ع�� مدراء صناديق  هذه ا�خاطر �� حالة  أتنش

غ�� املل��م�ن باس��اتيجيات أو  من ذوي ا�خ��ة ا�حدودة 

ليات ا�حوكمة واملعاي�� املهنية ذات آضعف أو  االستثمار 

 العالقة. 

مخاطر االعتماد ع�� 

مدراء صندوق من  

 الباطن 

يتم اتخاذ قرارات االستثمار من خالل مدير الصندوق �عد القيام بدراسة الفرص  

الستثمار�ة املتاحة وحجم االستثمار والعمل ع�� أال تؤثر تلك االستثمارات  ا

 .ع�� صا�� أصول الصندوق من خالل حجمها )(الطروحات األولية

مخاطر تأخر اإلدراج �� االستثمار �� طروحات أولية  

 مدرجة ع�� السوق و�كمن ا�خطر �� توقيت الطرح. 

 

 مخاطر تأخر اإلدراج
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 نموذج توكيل  -) 4امل�حق (

 

 �عي�ن الوكيل باإلنابة 

______]، صاحب بطاقة أنا، [_____________________________________________________________________________________]، من ا�جنسية [___________________

رقم    /  هو�ة سفر  لجواز  الشر��  املمثل  (بصف�ي  (  ـ[_____________________________________]،  "مالك [_________________________________________________] 

)، أو�ل [_____________]،من  "الصندوق"(  صندوق ا�خب�� للنمو والدخل املتداول [_____________] وحدة بقيمة [_____________] ��    ـ، �املالك امل�جل والقانو�ي ل])الوحدات"

عنھ) بخصوص الوحدات ��    /  مقام مالك الوحدات) ووكيال (ع�ي  /  جواز سفر رقم [_____________]، ليقوم (مقامي  /  ا�جنسية [_____________]، صاحب بطاقة هو�ة

أن   / (أن أفقد صف�ي كمالك وحدات �� الصندوق  تار�خھ ح�ى يتقرر غ�� ذلك أو الصندوق، و��ا ي�ون لھ سلطة ا�حضور والتصو�ت �� جميع اجتماعات مال�ي الوحدات من 

 يفقد مالك الوحدات صفتھ كمالك وحدات �� الصندوق).

 لذلك، تم توقيع هذا التوكيل
ً
 وسوف يبدأ سر�ان مفعولھ بتار�خ [_____________].  وإشهادا

 

 اسم الوكيل:

 لك��و�ي:ال��يد اإل رقم ا�جوال: 

 العنوان:

 توقيع الوكيل: 

 

 
 

  



 68من   65صفحة 
 

 نموذج طلب االش��اك  -) 5امل�حق (

 



 68من   66صفحة 
 

 
امل�حق (6) - خطاب صادر  عن املستشار  القانو�ي املرخص ملمارسة املهنة �� اململكة �� شأن تقر�ر  العناية املهنية القانو�ي، بالصيغة الواردة �� امل�حق رقم ( 12) من 

 الئحة صناديق االستثمار

 



 68من   67صفحة 
 

 
 الئحة صناديق االستثمار ) من 13( رقم امل�حق �� الواردة بالصيغةعن مدير الصندوق �� شأن تقر�ر العناية امل�ي،  صادر  خطاب - )7( امل�حق
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 إلياسز�اد أديب 

 

 

 رئيس إدارة رقابة االل��ام والتبليغ عن غسل األموال 

 سعود غوث أحمد         

 

 

 الرئيس التنفيذي           
 


	قائمة المصطلحات
	ملخص الصندوق
	الشروط والأحكام
	1) صندوق الاستثمار
	2) النظام المطبق
	3) سياسات الاستثمار وممارساته
	يمكن أن يستثمر الصندوق في عدد من الأصول المختلفة المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية. وتكون حدود التخصيص للاستثمار في هذه الأصول كما يلي:
	يحق لمدير الصندوق الاستثمار في الأسواق المالية المحلية والعالمية، حيث يستهدف مدير الصندوق تنويع النطاق الجغرافي لاستثمارات الصندوق من خلال الاستثمار في أسواق الأسهم المتنوعة من بينها المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الصي...
	يتم تعريف الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة بأنها تلك الشركات التي تمثل أكبر قيمة سوقية وهي الشركة من شريحة الشركات التي تمثل إلى أو ما يساوي 70% من حجم القيم السوق مجتمعة، والشريحة أعلى من 70% إلى أو ما يساوي 85% هي المتوسطة، الشريحة أعلى من 85% إلى...
	 سيعتمد أداء الصندوق في الأغلب على أداء محفظة الأسهم العالمية والمحلية التي تتبع استراتيجية الإدارة المختلطة أو المركز والتوابع (core-satellite management) والتي تعتمد على تتبع مؤشر الخبير للأسهم العالمية بشكل رئيسي وصقل الأداء من خلال الاستثمار في ا...
	l محاكاة مؤشر الخبير للأسهم العالمية ويشمل المؤشر شركات متنوعة القطاعات والأحجام في أكبر الأسواق المالية العالمية، بالإضافة إلى أكبر الشركات القيادية في المملكة العربية السعودية المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية والاستثمار في الاكتتابات والطروحات الخاصة.
	l سيعتمد مدير الصندوق في الاكتتابات للشركات غير المدرجة المقبلة على الطرح الأولي للاكتتاب العام من خلال المساهمة في الطروحات الخاصة على التحليل الأساسي لكل فرصة استثمارية وتقييمها بناءً على قوة المركز المالي والعوائد المتوقعة من الشركات المعنية، بالإض...
	l يستهدف مدير الصندوق الاستثمار في صناديق الأسهم العامة والخاصة التي يطرحها مديرو صناديق محليون وعالميون مرخص لهم من هيئة السوق المالية أو هيئة رقابية مماثلة لزيادة التنويع والوصول لأسواق وشركات إضافية واستهداف استراتيجيات استثمارية مختلفة تتوافق مع أ...
	معاييرالملاءمة:
	 التوافق مع ضوابط اللجنة الشرعية
	 حجم الصندوق
	 استراتيجية الصندوق وهدفه الاستثماري
	 التنوع الجغرافي والقطاعي
	 مستوى المخاطر
	 الرسوم والمصاريف
	كفاءة مدير الصناديق:
	 مرخص من قِبل هيئة السوق المالية أو جهة مماثلة عند الاستثمار خارج المملكة
	 تاريخ الشركة
	 سمعة الشركة في السوق
	 إجمالي الأصول تحت الإدارة
	 خبرة وكفاءة الفريق
	معايير الأداء المالي:
	 أداء الصندوق السابق
	 إدارة المخاطر
	 الأداء مقارنة بالصناديق المنافسة
	l يستثمر الصندوق في صفقات السلع القائمة على المرابحة مع مؤسسات مالية مصنفة حسب ما تحدده واحدة من ثلاث وكالات التصنيف الائتماني الدولية والمصنفة بحد أدنى: (ستاندرد آند بورز ( BBB- ،( مودي) (Baa3 فيتش( BBB- ، وسيعتمد مدير الصندوق على تحليل أفضل العروض ا...
	l في حال ارتفاع أو انخفاض قيمة أي أصل يملكه الصندوق عن النسب الاستثمارية للصندوق المذكورة في البند (د) والذي قد ينتج عنه الارتفاع أو الانخفاض في القيمة الرأسمالية لأصل مستثمر فيه أو بسبب استحقاق التمويل، سيقوم مدير الصندوق بتقييم المراكز الاستثمارية و...
	l تكون قرارات الاستثمار التي يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع ممارسات الاستثمار الجيدة والحكيمة التي تحقق الأهداف الاستثمارية للصندوق المحددة في شروط وأحكام الصندوق ويشمل ذلك بذل ما في وسعه للتأكد من الآتي:
	l تكون قرارات الاستثمار التي يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع ممارسات الاستثمار الجيدة والحكيمة التي تحقق الأهداف الاستثمارية للصندوق المحددة في شروط وأحكام الصندوق ويشمل ذلك بذل ما في وسعه للتأكد من الآتي:
	l تكون قرارات الاستثمار التي يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع ممارسات الاستثمار الجيدة والحكيمة التي تحقق الأهداف الاستثمارية للصندوق المحددة في شروط وأحكام الصندوق ويشمل ذلك بذل ما في وسعه للتأكد من الآتي:
	1. إن استثمارات الصندوق تقوم على توزيع المخاطر بشكل حذر وحكيم مع عدم الإخلال بأهداف الاستثمار وسياساته وشروط وأحكام الصندوق، واللائحة.
	2. توفر السيولة الكافية لدى الصندوق للإيفاء بأي طلب دفع متوقع كالمصاريف والرسوم المستحقة التي تُدفع من الصندوق.
	l تم تقدير المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق مصلحة مالكي الوحدات بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المطبقة. لتفاصيل أكثر عن المخاطر المحتملة في الصندوق، يرجى الاطلاع على الفقرة (4) من هذه الشروط والأحكام.
	l تم تقدير المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق مصلحة مالكي الوحدات بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المطبقة. لتفاصيل أكثر عن المخاطر المحتملة في الصندوق، يرجى الاطلاع على الفقرة (4) من هذه الشروط والأحكام.
	l تم تقدير المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق مصلحة مالكي الوحدات بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المطبقة. لتفاصيل أكثر عن المخاطر المحتملة في الصندوق، يرجى الاطلاع على الفقرة (4) من هذه الشروط والأحكام.
	l يتبع مدير الصندوق سياسة إدارة مخاطر تهدف إلى تحديد وتقويم المخاطر المحتملة في أقرب وقت ممكن والتعامل معها للتقليل من أثرها، ويقوم مدير الصندوق بدراسة وتقويم المخاطر لأي أصول قبل الاستثمار ويتم إعادة تقييم المخاطر بشكل سنوي. لتفاصيل أكثر عن الآلية ال...
	يلتزم مدير الصندوق بالقيود التي تنطبق على الصندوق الواردة في لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق وضوابط الهيئة الشرعية للصندوق وقرارات مجلس إدارة الصندوق وهي - على سبيل المثال لا الحصر -:
	يلتزم مدير الصندوق بالقيود التي تنطبق على الصندوق الواردة في لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق وضوابط الهيئة الشرعية للصندوق وقرارات مجلس إدارة الصندوق وهي - على سبيل المثال لا الحصر -:
	يلتزم مدير الصندوق بالقيود التي تنطبق على الصندوق الواردة في لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق وضوابط الهيئة الشرعية للصندوق وقرارات مجلس إدارة الصندوق وهي - على سبيل المثال لا الحصر -:
	l  يجوز للصندوق استثمار أمواله وأصوله في الصناديق الخاصة على ألا يتجاوز ذلك 25% من صافي قيمة أصول الصندوق.
	l يجوز للصندوق استثمار نسبة تزيد عن 10% من صافي قيمة أصوله في أصول غير قابلة للتسييل، على ألا يتم استثمار نسبة تزيد عما نسبته 25% من صافي قيمة أصول الصندوق في أصل واحد غير قابل للتسييل.
	l لا يجوز استثمار أصول وأموال الصندوق العام ما نسبته 25% من صافي قيمة أصول الصندوق في وحدات صندوق استثمار آخر أو في وحدات صناديق استثمار مختلفة صادرة عن ذات المؤسسة المالية.
	l لن يقوم الصندوق بامتلاك نسبة تزيد على 10% في شركة غير مدرجة واحدة لمصلحة الصندوق.
	l لايجوز امتلاك نسبة تزيد عن 20% من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته.
	l لا يجوز استثمار نسبة تزيد عن 20% من صافي قيمة أصول الصندوق في جميع فئات أوراق مالية لمصدر واحد.
	l لايجوز استثمار نسبة تزيد عن 10% من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أي فئة أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد. وفي جميع الأحوال لا يجوز استثمار نسبة تزيد عن 20% من صافي قيمة أصول الصندوق في جميع فئات الأوراق المالية للمصدر الواحد. وتستثنى الاستثمارات الآ...
	1- استثمار أكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أسهم مصدر واحد مدرجة في السوق أو في أي سوق مالية منظمة أخرى على ألا يتجاوز نسبة القيمة السوقية للإصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لجميع الأسهم المدرجة في السوق ذي العلاقة، وذلك للصندوق العام الذ...
	2- استثمار أكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أسهم مدرجة في السوق أو في أي سوق مالية منظمة أخرى لمصدر واحد تابع لمجال أو قطاع يكون هدف الصندوق العام الاستثمار فيه على ألا يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للإصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لذل...
	l  باستثناء الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، لا يجوز أن تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهات مختلفة تنتمي لنفس المجموعة ما نسبته 25% من صافي قيمة أصول الصندوق العام، ويشمل ذلك جميع الاستثمارات في الأوراق المالية الصادرة عنها وصفقات سوق النقد المبر...
	l  باستثناء الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، لا يجوز أن تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهات مختلفة تنتمي لنفس المجموعة ما نسبته 25% من صافي قيمة أصول الصندوق العام، ويشمل ذلك جميع الاستثمارات في الأوراق المالية الصادرة عنها وصفقات سوق النقد المبر...
	l لا يجوز أن تشمل محفظة الصندوق أي ورقة مالية يكون مطلوباً سداد أي مبلغ مستحق عليها، إلا إذا أمكن تغطية هذا السداد بالكامل من النقد أو الأوراق المالية التي يمكن تحويلها إلى نقد من محفظة الصندوق خلال خمسة (5) أيام عمل.
	سيلتزم مدير الصندوق بقيود الاستثمار الواردة في لائحة صناديق الاستثمار والتي تتضمن الآتي.
	l ألا يتجاوز تخصيص أصول الصندوق في الاستثمار في الصناديق الأخرى التي يديرها مديرو صناديق آخرين عن 25% من صافي قيمة أصول الصندوق.
	l ألا يتجاوز استثمار أصول الصندوق ما نسبته 25% من صافي قيمة أصوله في وحدات صندوق استثمار آخر.
	l لا يجوز امتلاك نسبة تزيد عن 20% من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته.
	l ولتفادي ازدواجية الرسوم في حال الاستثمار في صناديق استثمار أخرى مدارة من قِبل مدير الصندوق، سيقوم مدير الصندوق برد قيمة أي رسوم قام بتحميلها على الوحدات المستثمر بها في صناديق الاستثمار الأخرى المدارة من قِبل مدير الصندوق، وذلك من خلال سداد مبالغ هذ...
	l ولتفادي ازدواجية الرسوم في حال الاستثمار في صناديق استثمار أخرى مدارة من قِبل مدير الصندوق، سيقوم مدير الصندوق برد قيمة أي رسوم قام بتحميلها على الوحدات المستثمر بها في صناديق الاستثمار الأخرى المدارة من قِبل مدير الصندوق، وذلك من خلال سداد مبالغ هذ...
	l ولتفادي ازدواجية الرسوم في حال الاستثمار في صناديق استثمار أخرى مدارة من قِبل مدير الصندوق، سيقوم مدير الصندوق برد قيمة أي رسوم قام بتحميلها على الوحدات المستثمر بها في صناديق الاستثمار الأخرى المدارة من قِبل مدير الصندوق، وذلك من خلال سداد مبالغ هذ...
	يجوز لمدير الصندوق الحصول على تسهيلات أو تمويل بالهامش، ويتم تنفيذ صفقات بهامش تغطية لمصلحة الصندوق عن طريق السمسار الوسيط، شريطة أن تكون تلك التسهيلات أو ذلك التمويل متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية وبما لا يتجاوز 30% من صافي قيمة أصول الصندوق. وتتوقف ...
	ويجوز رهن أصول الصندوق و/أو نقل ملكية أصول الصندوق أو بعضها كضمان باسم شركة تابعة للمؤسسة المالية التي قدمت التمويل للصندوق (بما لا يتعارض مع تعاميم الجهات المنظمة).
	ويعتمد مبلغ التمويل على (أ) شروط التمويل؛ (ب) أوضاع السوق السائدة. وسوف تكون شروط أي تسهيلات تمويل مبنية على أساس عدم وجود حق رجوع على مالكي الوحدات.
	الحد الأعلى للتعامل مع أي طرف نظير هو 25% من صافي قيمة أصول الصندوق. وسيلتزم مدير الصندوق بالحدود التي تفرضها لائحة صناديق الاستثمار.
	الحد الأعلى للتعامل مع أي طرف نظير هو 25% من صافي قيمة أصول الصندوق. وسيلتزم مدير الصندوق بالحدود التي تفرضها لائحة صناديق الاستثمار.
	مؤشر الخبير للأسهم العالمية وهو مؤشر تم إنشاؤه خصيصاً لصالح الصندوق بالتعاون مع مقدم خدمة المؤشر والذي سيقوم بحساب قيم الشركات المضمنة في المؤشر وإدارته لمصلحة الصندوق. ويشمل المؤشر شركات متنوعة القطاعات والأحجام في أكبر الأسواق المالية العالمية، بال...
	مؤشر الخبير للأسهم العالمية وهو مؤشر تم إنشاؤه خصيصاً لصالح الصندوق بالتعاون مع مقدم خدمة المؤشر والذي سيقوم بحساب قيم الشركات المضمنة في المؤشر وإدارته لمصلحة الصندوق. ويشمل المؤشر شركات متنوعة القطاعات والأحجام في أكبر الأسواق المالية العالمية، بال...
	يتم تعريف الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة بأنها تلك الشركات التي تمثل أكبر قيمة سوقية وهي الشركة من شريحة الشركات التي تمثل إلى أو ما يساوي 70% من حجم قيم السوق مجتمعة، والشريحة أعلى من 70% إلى أو ما يساوي 85% هي المتوسطة، الشريحة ـعلى من 85% إلى أ...
	بالإضافة إلى ذلك، وسيتم تحديد الحد الأقصى لدولة واحدة عند 60٪ ولكل شركة عند 5.0٪ في تاريخ إعادة الموازنة السنوية والتي تختلف عن الموازنة الربعية للمؤشر والتي تتم لغرض التدقيق الشرعي لمكونات المؤشر.
	ویتم حساب المؤشر من قِبل مزود الخدمة (Ideal Rating) باستخدام إجمالي القیمة السوقیة المعدلة بنسبة الأسھم الحرة لكافة الأسھم في مؤشر الخبير للأسهم العالمية ویتم تحدید إجمالي القیمة السوقیة للشركة بضرب سعر سھمھا بعدد الأسھم المتوفرة مع الأخذ في الاعتبار ...
	لن يستثمر الصندوق أصوله في المشتقات المالية.
	لا تنطبق هذه الفقرة على الصندوق.
	4) المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق
	يعتبر الصندوق مرتفع المخاطر ولا يستطيع مدير الصندوق التأكيد بأن أي زيادة ستحدث في قيمة الاستثمارات في الصندوق.
	(أ) من المرجح أن يتعرض سعر الوحدة المتداول للتقلبات في الأداء نظراً لكونه صندوقاً متداولاً والذي من شأنه أن يجعل درجة مخاطر الاستثمار بالصندوق مرتفعة.
	(ب) إن الأداء السابق للصندوق أو الأداء السابق للمؤشر الاسترشادي لا يُعدّ مؤشراً على أداء الصندوق في المستقبل.
	(ج) لا يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن الأداء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر الاسترشادي سوف يتكرر أو يماثل الأداء السابق.
	(د) إنَّ الاستثمار في صندوق الاستثمار لا يُعدّ إيداعاً لدى أي بنك.
	(ه) إن مالكي الوحدات معرضين لخسارة جزء أو كامل رأس مالهم المستثمر في الصندوق.
	(و) المخاطر الرئيسية المحتملة المرتبطة بالاستثمار في الصندوق والمخاطر المعرض لها الصندوق والظروف التي تؤثر على صافي قيمة أصول الصندوق وعائداته:
	5) آلية تقييم المخاطر
	6) الفئة المستهدفة من المستثمرين
	7) قيود / حدود الاستثمار
	8) عملة الصندوق
	9) مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب
	10) التقييم والتسعير
	11) التعاملات
	12) سياسة التوزيع:
	13) تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات
	14) سجل مالكي الوحدات
	15) اجتماع مالكي الوحدات
	16) حقوق مالكي الوحدات
	17) مسؤولية مالكي الوحدات
	18) خصائص الوحدات
	19) التغييرات في شروط وأحكام الصندوق
	يجب على مدير الصندوق نشر نسخة من شروط وأحكام الصندوق في موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)، ويجب عليه كذلك الإعلان عن نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق في موقعه الإلكتر...
	20) إنهاء وتصفية الصندوق
	21) مدير الصندوق
	22) مشغل الصندوق
	23) أمين الحفظ
	24) مجلس إدارة الصندوق
	25)  لجنة الرقابة الشرعية
	26) مستشار الاستثمار
	27) الموزع
	28) مراجع الحسابات
	29) أصول الصندوق
	30) معالجة الشكاوى
	31) معلومات أخرى
	32) متطلبات المعلومات الإضافية لأنواع معينة من الصناديق:
	33) إقرار من مالكي الوحدات
	الملحق (1) - ملخص الإفصاح المالي
	الملحق (2) - ضوابط الهيئة الشرعية
	الملحق (3) - الآلية الداخلية لتقويم وإدارة المخاطر
	الملحق (4) - نموذج توكيل
	الملحق (5) - نموذج طلب الاشتراك
	الملحق (6) - خطاب صادر عن المستشار القانوني المرخص لممارسة المهنة في المملكة في شأن تقرير العناية المهنية القانوني، بالصيغة الواردة في الملحق رقم (12) من لائحة صناديق الاستثمار
	الملحق (7) - خطاب صادر عن مدير الصندوق في شأن تقرير العناية المهني، بالصيغة الواردة في الملحق رقم (13) من لائحة صناديق الاستثمار
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	قائمة المصطلحات
	ملخص الصندوق
	الشروط والأحكام
	1) صندوق الاستثمار
	2) النظام المطبق
	3) سياسات الاستثمار وممارساته
	يمكن أن يستثمر الصندوق في عدد من الأصول المختلفة المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية. وتكون حدود التخصيص للاستثمار في هذه الأصول كما يلي:
	يحق لمدير الصندوق الاستثمار في الأسواق المالية المحلية والعالمية، حيث يستهدف مدير الصندوق تنويع النطاق الجغرافي لاستثمارات الصندوق من خلال الاستثمار في أسواق الأسهم المتنوعة من بينها المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الصي...
	يتم تعريف الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة بأنها تلك الشركات التي تمثل أكبر قيمة سوقية وهي الشركة من شريحة الشركات التي تمثل إلى أو ما يساوي 70% من حجم القيم السوق مجتمعة، والشريحة أعلى من 70% إلى أو ما يساوي 85% هي المتوسطة، الشريحة أعلى من 85% إلى...
	 سيعتمد أداء الصندوق في الأغلب على أداء محفظة الأسهم العالمية والمحلية التي تتبع استراتيجية الإدارة المختلطة أو المركز والتوابع (core-satellite management) والتي تعتمد على تتبع مؤشر الخبير للأسهم العالمية بشكل رئيسي وصقل الأداء من خلال الاستثمار في ا...
	l محاكاة مؤشر الخبير للأسهم العالمية ويشمل المؤشر شركات متنوعة القطاعات والأحجام في أكبر الأسواق المالية العالمية، بالإضافة إلى أكبر الشركات القيادية في المملكة العربية السعودية المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية والاستثمار في الاكتتابات والطروحات الخاصة.
	l سيعتمد مدير الصندوق في الاكتتابات للشركات غير المدرجة المقبلة على الطرح الأولي للاكتتاب العام من خلال المساهمة في الطروحات الخاصة على التحليل الأساسي لكل فرصة استثمارية وتقييمها بناءً على قوة المركز المالي والعوائد المتوقعة من الشركات المعنية، بالإض...
	l يستهدف مدير الصندوق الاستثمار في صناديق الأسهم العامة والخاصة التي يطرحها مديرو صناديق محليون وعالميون مرخص لهم من هيئة السوق المالية أو هيئة رقابية مماثلة لزيادة التنويع والوصول لأسواق وشركات إضافية واستهداف استراتيجيات استثمارية مختلفة تتوافق مع أ...
	معاييرالملاءمة:
	 التوافق مع ضوابط اللجنة الشرعية
	 حجم الصندوق
	 استراتيجية الصندوق وهدفه الاستثماري
	 التنوع الجغرافي والقطاعي
	 مستوى المخاطر
	 الرسوم والمصاريف
	كفاءة مدير الصناديق:
	 مرخص من قِبل هيئة السوق المالية أو جهة مماثلة عند الاستثمار خارج المملكة
	 تاريخ الشركة
	 سمعة الشركة في السوق
	 إجمالي الأصول تحت الإدارة
	 خبرة وكفاءة الفريق
	معايير الأداء المالي:
	 أداء الصندوق السابق
	 إدارة المخاطر
	 الأداء مقارنة بالصناديق المنافسة
	l يستثمر الصندوق في صفقات السلع القائمة على المرابحة مع مؤسسات مالية مصنفة حسب ما تحدده واحدة من ثلاث وكالات التصنيف الائتماني الدولية والمصنفة بحد أدنى: (ستاندرد آند بورز ( BBB- ،( مودي) (Baa3 فيتش( BBB- ، وسيعتمد مدير الصندوق على تحليل أفضل العروض ا...
	l في حال ارتفاع أو انخفاض قيمة أي أصل يملكه الصندوق عن النسب الاستثمارية للصندوق المذكورة في البند (د) والذي قد ينتج عنه الارتفاع أو الانخفاض في القيمة الرأسمالية لأصل مستثمر فيه أو بسبب استحقاق التمويل، سيقوم مدير الصندوق بتقييم المراكز الاستثمارية و...
	l تكون قرارات الاستثمار التي يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع ممارسات الاستثمار الجيدة والحكيمة التي تحقق الأهداف الاستثمارية للصندوق المحددة في شروط وأحكام الصندوق ويشمل ذلك بذل ما في وسعه للتأكد من الآتي:
	l تكون قرارات الاستثمار التي يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع ممارسات الاستثمار الجيدة والحكيمة التي تحقق الأهداف الاستثمارية للصندوق المحددة في شروط وأحكام الصندوق ويشمل ذلك بذل ما في وسعه للتأكد من الآتي:
	l تكون قرارات الاستثمار التي يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع ممارسات الاستثمار الجيدة والحكيمة التي تحقق الأهداف الاستثمارية للصندوق المحددة في شروط وأحكام الصندوق ويشمل ذلك بذل ما في وسعه للتأكد من الآتي:
	1. إن استثمارات الصندوق تقوم على توزيع المخاطر بشكل حذر وحكيم مع عدم الإخلال بأهداف الاستثمار وسياساته وشروط وأحكام الصندوق، واللائحة.
	2. توفر السيولة الكافية لدى الصندوق للإيفاء بأي طلب دفع متوقع كالمصاريف والرسوم المستحقة التي تُدفع من الصندوق.
	l تم تقدير المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق مصلحة مالكي الوحدات بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المطبقة. لتفاصيل أكثر عن المخاطر المحتملة في الصندوق، يرجى الاطلاع على الفقرة (4) من هذه الشروط والأحكام.
	l تم تقدير المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق مصلحة مالكي الوحدات بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المطبقة. لتفاصيل أكثر عن المخاطر المحتملة في الصندوق، يرجى الاطلاع على الفقرة (4) من هذه الشروط والأحكام.
	l تم تقدير المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق مصلحة مالكي الوحدات بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المطبقة. لتفاصيل أكثر عن المخاطر المحتملة في الصندوق، يرجى الاطلاع على الفقرة (4) من هذه الشروط والأحكام.
	l يتبع مدير الصندوق سياسة إدارة مخاطر تهدف إلى تحديد وتقويم المخاطر المحتملة في أقرب وقت ممكن والتعامل معها للتقليل من أثرها، ويقوم مدير الصندوق بدراسة وتقويم المخاطر لأي أصول قبل الاستثمار ويتم إعادة تقييم المخاطر بشكل سنوي. لتفاصيل أكثر عن الآلية ال...
	l يتبع مدير الصندوق سياسة إدارة مخاطر تهدف إلى تحديد وتقويم المخاطر المحتملة في أقرب وقت ممكن والتعامل معها للتقليل من أثرها، ويقوم مدير الصندوق بدراسة وتقويم المخاطر لأي أصول قبل الاستثمار ويتم إعادة تقييم المخاطر بشكل سنوي. لتفاصيل أكثر عن الآلية ال...
	l يتبع مدير الصندوق سياسة إدارة مخاطر تهدف إلى تحديد وتقويم المخاطر المحتملة في أقرب وقت ممكن والتعامل معها للتقليل من أثرها، ويقوم مدير الصندوق بدراسة وتقويم المخاطر لأي أصول قبل الاستثمار ويتم إعادة تقييم المخاطر بشكل سنوي. لتفاصيل أكثر عن الآلية ال...
	يلتزم مدير الصندوق بالقيود التي تنطبق على الصندوق الواردة في لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق وضوابط الهيئة الشرعية للصندوق وقرارات مجلس إدارة الصندوق وهي - على سبيل المثال لا الحصر -:
	يلتزم مدير الصندوق بالقيود التي تنطبق على الصندوق الواردة في لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق وضوابط الهيئة الشرعية للصندوق وقرارات مجلس إدارة الصندوق وهي - على سبيل المثال لا الحصر -:
	يلتزم مدير الصندوق بالقيود التي تنطبق على الصندوق الواردة في لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق وضوابط الهيئة الشرعية للصندوق وقرارات مجلس إدارة الصندوق وهي - على سبيل المثال لا الحصر -:
	  يجوز للصندوق استثمار أمواله وأصوله في الصناديق الخاصة على ألا يتجاوز ذلك 25% من صافي قيمة أصول الصندوق.
	 يجوز للصندوق استثمار نسبة تزيد عن 10% من صافي قيمة أصوله في أصول غير قابلة للتسييل، على ألا يتم استثمار نسبة تزيد عما نسبته 25% من صافي قيمة أصول الصندوق في أصل واحد غير قابل للتسييل.
	 لا يجوز استثمار أصول وأموال الصندوق العام ما نسبته 25% من صافي قيمة أصول الصندوق في وحدات صندوق استثمار آخر أو في وحدات صناديق استثمار مختلفة صادرة عن ذات المؤسسة المالية.
	 لن يقوم الصندوق بامتلاك نسبة تزيد على 10% في شركة غير مدرجة واحدة لمصلحة الصندوق.
	 لايجوز امتلاك نسبة تزيد عن 20% من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته.
	 لا يجوز استثمار نسبة تزيد عن 20% من صافي قيمة أصول الصندوق في جميع فئات أوراق مالية لمصدر واحد.
	 لايجوز استثمار نسبة تزيد عن 10% من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أي فئة أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد. وفي جميع الأحوال لا يجوز استثمار نسبة تزيد عن 20% من صافي قيمة أصول الصندوق في جميع فئات الأوراق المالية للمصدر الواحد. وتستثنى الاستثمارات الآ...
	1- استثمار أكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أسهم مصدر واحد مدرجة في السوق أو في أي سوق مالية منظمة أخرى على ألا يتجاوز نسبة القيمة السوقية للإصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لجميع الأسهم المدرجة في السوق ذي العلاقة، وذلك للصندوق العام الذ...
	2- استثمار أكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أسهم مدرجة في السوق أو في أي سوق مالية منظمة أخرى لمصدر واحد تابع لمجال أو قطاع يكون هدف الصندوق العام الاستثمار فيه على ألا يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للإصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لذل...
	  باستثناء الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، لا يجوز أن تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهات مختلفة تنتمي لنفس المجموعة ما نسبته 25% من صافي قيمة أصول الصندوق العام، ويشمل ذلك جميع الاستثمارات في الأوراق المالية الصادرة عنها وصفقات سوق النقد المبر...
	  باستثناء الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، لا يجوز أن تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهات مختلفة تنتمي لنفس المجموعة ما نسبته 25% من صافي قيمة أصول الصندوق العام، ويشمل ذلك جميع الاستثمارات في الأوراق المالية الصادرة عنها وصفقات سوق النقد المبر...
	 لا يجوز أن تشمل محفظة الصندوق أي ورقة مالية يكون مطلوباً سداد أي مبلغ مستحق عليها، إلا إذا أمكن تغطية هذا السداد بالكامل من النقد أو الأوراق المالية التي يمكن تحويلها إلى نقد من محفظة الصندوق خلال خمسة (5) أيام عمل.
	سيلتزم مدير الصندوق بقيود الاستثمار الواردة في لائحة صناديق الاستثمار والتي تتضمن الآتي.
	 ألا يتجاوز تخصيص أصول الصندوق في الاستثمار في الصناديق الأخرى التي يديرها مديرو صناديق آخرين عن 25% من صافي قيمة أصول الصندوق.
	 ألا يتجاوز استثمار أصول الصندوق ما نسبته 25% من صافي قيمة أصوله في وحدات صندوق استثمار آخر.
	 لا يجوز امتلاك نسبة تزيد عن 20% من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته.
	 ولتفادي ازدواجية الرسوم في حال الاستثمار في صناديق استثمار أخرى مدارة من قِبل مدير الصندوق، سيقوم مدير الصندوق برد قيمة أي رسوم قام بتحميلها على الوحدات المستثمر بها في صناديق الاستثمار الأخرى المدارة من قِبل مدير الصندوق، وذلك من خلال سداد مبالغ هذ...
	 ولتفادي ازدواجية الرسوم في حال الاستثمار في صناديق استثمار أخرى مدارة من قِبل مدير الصندوق، سيقوم مدير الصندوق برد قيمة أي رسوم قام بتحميلها على الوحدات المستثمر بها في صناديق الاستثمار الأخرى المدارة من قِبل مدير الصندوق، وذلك من خلال سداد مبالغ هذ...
	 ولتفادي ازدواجية الرسوم في حال الاستثمار في صناديق استثمار أخرى مدارة من قِبل مدير الصندوق، سيقوم مدير الصندوق برد قيمة أي رسوم قام بتحميلها على الوحدات المستثمر بها في صناديق الاستثمار الأخرى المدارة من قِبل مدير الصندوق، وذلك من خلال سداد مبالغ هذ...
	يجوز لمدير الصندوق الحصول على تسهيلات أو تمويل بالهامش، ويتم تنفيذ صفقات بهامش تغطية لمصلحة الصندوق عن طريق السمسار الوسيط، شريطة أن تكون تلك التسهيلات أو ذلك التمويل متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية وبما لا يتجاوز 30% من صافي قيمة أصول الصندوق. وتتوقف ...
	ويجوز رهن أصول الصندوق و/أو نقل ملكية أصول الصندوق أو بعضها كضمان باسم شركة تابعة للمؤسسة المالية التي قدمت التمويل للصندوق (بما لا يتعارض مع تعاميم الجهات المنظمة).
	ويجوز رهن أصول الصندوق و/أو نقل ملكية أصول الصندوق أو بعضها كضمان باسم شركة تابعة للمؤسسة المالية التي قدمت التمويل للصندوق (بما لا يتعارض مع تعاميم الجهات المنظمة).
	ويجوز رهن أصول الصندوق و/أو نقل ملكية أصول الصندوق أو بعضها كضمان باسم شركة تابعة للمؤسسة المالية التي قدمت التمويل للصندوق (بما لا يتعارض مع تعاميم الجهات المنظمة).
	ويعتمد مبلغ التمويل على (أ) شروط التمويل؛ (ب) أوضاع السوق السائدة. وسوف تكون شروط أي تسهيلات تمويل مبنية على أساس عدم وجود حق رجوع على مالكي الوحدات.
	ويعتمد مبلغ التمويل على (أ) شروط التمويل؛ (ب) أوضاع السوق السائدة. وسوف تكون شروط أي تسهيلات تمويل مبنية على أساس عدم وجود حق رجوع على مالكي الوحدات.
	ويعتمد مبلغ التمويل على (أ) شروط التمويل؛ (ب) أوضاع السوق السائدة. وسوف تكون شروط أي تسهيلات تمويل مبنية على أساس عدم وجود حق رجوع على مالكي الوحدات.
	الحد الأعلى للتعامل مع أي طرف نظير هو 25% من صافي قيمة أصول الصندوق. وسيلتزم مدير الصندوق بالحدود التي تفرضها لائحة صناديق الاستثمار.
	مؤشر الخبير للأسهم العالمية وهو مؤشر تم إنشاؤه خصيصاً لصالح الصندوق بالتعاون مع مقدم خدمة المؤشر والذي سيقوم بحساب قيم الشركات المضمنة في المؤشر وإدارته لمصلحة الصندوق. ويشمل المؤشر شركات متنوعة القطاعات والأحجام في أكبر الأسواق المالية العالمية، بال...
	مؤشر الخبير للأسهم العالمية وهو مؤشر تم إنشاؤه خصيصاً لصالح الصندوق بالتعاون مع مقدم خدمة المؤشر والذي سيقوم بحساب قيم الشركات المضمنة في المؤشر وإدارته لمصلحة الصندوق. ويشمل المؤشر شركات متنوعة القطاعات والأحجام في أكبر الأسواق المالية العالمية، بال...
	يتم تعريف الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة بأنها تلك الشركات التي تمثل أكبر قيمة سوقية وهي الشركة من شريحة الشركات التي تمثل إلى أو ما يساوي 70% من حجم قيم السوق مجتمعة، والشريحة أعلى من 70% إلى أو ما يساوي 85% هي المتوسطة، الشريحة ـعلى من 85% إلى أ...
	بالإضافة إلى ذلك، وسيتم تحديد الحد الأقصى لدولة واحدة عند 60٪ ولكل شركة عند 5.0٪ في تاريخ إعادة الموازنة السنوية والتي تختلف عن الموازنة الربعية للمؤشر والتي تتم لغرض التدقيق الشرعي لمكونات المؤشر.
	ویتم حساب المؤشر من قِبل مزود الخدمة (Ideal Rating) باستخدام إجمالي القیمة السوقیة المعدلة بنسبة الأسھم الحرة لكافة الأسھم في مؤشر الخبير للأسهم العالمية ویتم تحدید إجمالي القیمة السوقیة للشركة بضرب سعر سھمھا بعدد الأسھم المتوفرة مع الأخذ في الاعتبار ...
	لن يستثمر الصندوق أصوله في المشتقات المالية.
	لا تنطبق هذه الفقرة على الصندوق.
	4) المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق
	يعتبر الصندوق مرتفع المخاطر ولا يستطيع مدير الصندوق التأكيد بأن أي زيادة ستحدث في قيمة الاستثمارات في الصندوق.
	(أ) من المرجح أن يتعرض سعر الوحدة المتداول للتقلبات في الأداء نظراً لكونه صندوقاً متداولاً والذي من شأنه أن يجعل درجة مخاطر الاستثمار بالصندوق مرتفعة.
	(ب) إن الأداء السابق للصندوق أو الأداء السابق للمؤشر الاسترشادي لا يُعدّ مؤشراً على أداء الصندوق في المستقبل.
	(ج) لا يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن الأداء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر الاسترشادي سوف يتكرر أو يماثل الأداء السابق.
	(د) إنَّ الاستثمار في صندوق الاستثمار لا يُعدّ إيداعاً لدى أي بنك.
	(ه) إن مالكي الوحدات معرضين لخسارة جزء أو كامل رأس مالهم المستثمر في الصندوق.
	(و) المخاطر الرئيسية المحتملة المرتبطة بالاستثمار في الصندوق والمخاطر المعرض لها الصندوق والظروف التي تؤثر على صافي قيمة أصول الصندوق وعائداته:
	5) آلية تقييم المخاطر
	6) الفئة المستهدفة من المستثمرين
	7) قيود / حدود الاستثمار
	8) عملة الصندوق
	9) مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب
	10) التقييم والتسعير
	11) التعاملات
	12) سياسة التوزيع:
	13) تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات
	14) سجل مالكي الوحدات
	15) اجتماع مالكي الوحدات
	16) حقوق مالكي الوحدات
	17) مسؤولية مالكي الوحدات
	18) خصائص الوحدات
	19) التغييرات في شروط وأحكام الصندوق
	20) إنهاء وتصفية الصندوق
	21) مدير الصندوق
	22) مشغل الصندوق
	23) أمين الحفظ
	24) مجلس إدارة الصندوق
	25)  لجنة الرقابة الشرعية
	26) مستشار الاستثمار
	27) الموزع
	28) مراجع الحسابات
	29) أصول الصندوق
	30) معالجة الشكاوى
	31) معلومات أخرى
	32) متطلبات المعلومات الإضافية لأنواع معينة من الصناديق:
	33) إقرار من مالكي الوحدات
	الملحق (1) - ملخص الإفصاح المالي
	الملحق (2) - ضوابط الهيئة الشرعية
	الملحق (3) - الآلية الداخلية لتقويم وإدارة المخاطر
	الملحق (4) - نموذج توكيل
	الملحق (5) - نموذج طلب الاشتراك
	الملحق (6) - خطاب صادر عن المستشار القانوني المرخص لممارسة المهنة في المملكة في شأن تقرير العناية المهنية القانوني، بالصيغة الواردة في الملحق رقم (12) من لائحة صناديق الاستثمار
	الملحق (7) - خطاب صادر عن مدير الصندوق في شأن تقرير العناية المهني، بالصيغة الواردة في الملحق رقم (13) من لائحة صناديق الاستثمار




