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 ملخص املعلومات الرئيسية      

 لألسهم السعودية ثروات صندوق 

  Tharwat Saudi Equity Fund  

 ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية في اململكة  عام مفتوح استثماري أسهم صندوق 
ً
وفقا

 العربية السعودية

" )صندوق ثروات لألسهم السعودية ( التي تعكس ملخص املعلومات الرئيسية هذه هي النسخة املعدلة من "

 التغييرات التالية :

 الصيغة الحالية قترحةالصيغة امل

 اسم صندوق االستثمار ونوعه وفئته:

صندوق ثروات لألسهم السعودية وهو صندوق استثماري عام 

 ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن 
ً
مجلس مفتوح وفقا

 هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية.

 اسم صندوق االستثمار ونوعه وفئته:

صندوق ثروات للطروحات األولية وهو صندوق استثماري عام 

 ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس 
ً
مفتوح وفقا

 هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية.

 لألهداف االستثمارية للصندوق:وصف موجز 

باعتباره صندوق استثماري مفتوح ، يتمثل الهدف االستثماري 

األساس ي في تنمية رأس املال على املدى املتوسط و الطويل من 

خالل االستثمار في أسهم الشركات املدرجة في السوق املالية 

السعودية باإلضافة إلى االستثمار في الطروحات األولية  بسوق 

ألسهم السعودية من خالل املشاركة في عمليات بناء سجل األوامر ا

ألسهم الشركات املساهمة خالل فترة الطرح األولي العام، ولن يتم 

توزيع أي أرباح نقدية للمشتركين وسيعاد استثمارها في الصندوق، 

وسيكون املؤشر اإلرشادي للصندوق هو مؤشر السوق السعودية 

 الرئيسية تاس ي.

 وصف موجز لألهداف االستثمارية للصندوق:

 يهدف الصندوق إلى تنمية رأس املال على املدى املتوسط والطويل

االستثمار بشكل أساس ي في السوق األولية بسوق   من خالل

األسهم السعودية من خالل املشاركة في عمليات بناء سجل األوامر 

ألسهم الشركات املساهمة خالل فترة الطرح األولي العام، وفي 

 التي لم يمض على إدراجها خمس 
ً
أسهم الشركات املدرجة حديثا

كما عربية السعودية. سنوات في األسواق الثانوية في اململكة ال

يجوز ملدير الصندوق أن يستثمر في أسهم الشركات السعودية 

 الصغيرة واملتوسطة.

 سياسات استثمار الصندوق وممارساته:

تتركز استثمارات الصندوق في أسهم الشركات املدرجة في السوق 

املالية السعودية أو حقوق أولوية لهذه األسهم كما أن الصندوق 

نة الستثمار أصوله في اكتتابات الطروحات األولية في يتمتع باملرو 

 في الصناديق 
ً
السوق املالية السعودية. كما يستثمر أيضا

املصدرة من  االستثمارية املماثلة وحقوق األولوية القابلة للتداول 

 الشركات املدرجة في سوق األسهم السعودية.

يراه قد يستثمر  الصندوق في السوق املوازية )نمو( حسب ما 

مناسبا فقد يستثمر خالل مرحلة االكتتاب أو بعد اإلدراج في 

السوق ووفقا لألنظمة واللوائح الصادرة من هيئة السوق املالية 

وشركة السوق املالية السعودية "تداول" بحيث يكون الحد 

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.10األقص ى لالستثمار 

ر العقارية املتداولة قد يستثمر الصندوق في صناديق االستثما

)الريت( حسب ما يراه مناسبا فقد يستثمر خالل مرحلة االكتتاب 

 سياسات استثمار الصندوق وممارساته:

الشركات املساهمة خالل فترة تركز استثمارات الصندوق في أسهم 

الطرح األولي العام ألسهمها في السوق األولي من خالل املشاركة في 

عمليات بناء سجل األوامر وفي أسهم الشركات املساهمة املدرجة 

 والتي لم يمض على إدراجها خمس سنوات في السوق 
ً
حديثا

 في الصناديق االستثمارية املماث
ً
لة الثانوية. كما يستثمر أيضا

املصدرة من شركات لم يمض على  وحقوق األولوية القابلة للتداول 

وأسهم الشركات  إدراجها خمس سنوات في سوق األسهم السعودية 

 السعودية الصغيرة واملتوسطة.

قد يستثمر مدير الصندوق في السوق املوازية )نمو( حسب ما يراه 

ج أو بعد مناسبا فقد يستثمر خالل مرحلة االكتتاب أو قبل اإلدرا

اإلدراج في السوق ووفقا لألنظمة واللوائح بحيث يكون الحد 

 % من صافي أصول الصندوق.10األقص ى لالستثمار 

قد يستثمر مدير الصندوق في صناديق االستثمار العقارية 

املتداولة )الريت( حسب ما يراه مناسبا فقد يستثمر خالل مرحلة 
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أو بعد اإلدراج في السوق ووفقا لألنظمة واللوائح بحيث يكون الحد 

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.50األقص ى لالستثمار 

 

في السوق ووفقا لألنظمة  االكتتاب أو قبل اإلدراج أو بعد اإلدراج

% من صافي 50واللوائح بحيث يكون الحد األقص ى لالستثمار 

 أصول الصندوق.

 املخاطر املرتبطة باالستثمارات في صندوق االستثمار:

يجب على املستثمر أن يعلم بأن االستثمار في األسهم ينطوي  (أ

على مخاطر عالية، وعلى املستثمر أخذ ذلك بعين االعتبار وأن 

يكون على معرفه تامه بجميع الشروط واألحكام ومذكرة 

املعلومات واملستندات األخرى الخاصة بالصندوق عند القيام 

 باالستثمار بالصندوق.

يسـتثمر الصـندوق بشـكل رئيس ي في األسـهم املدرجة واملتداولة  (ب

والتي تتعرض ملخاطر التذبذب السعري ومخاطر تقلبات 

ر في األسهم بطبيعتها تعد األسواق، حيث أن االستثما

استثمارات عالية املخاطر إلى جانب إمكانية حدوث هبوط 

مفاجئ في قيمتها، مما يؤدي إلى انخفاض صافي قيمة أصول 

 الوحدة.

إن األداء السابق للصندوق أو األداء السابق للمؤشر ال ُيعّد  (ج

 على أداء الصندوق في املستقبل.
ً
 مؤشرا

الوحدات أن األداء املطلق للصندوق أو ال يوجد ضمان ملالكي  (د

 أداءه مقارنة باملؤشر سوف يتكرر أو يماثل األداء السابق.

ال يعتبر االستثمار في الصندوق إيداًعا لدى أي بنك محلي  (ه

 .يسوق أو يبيع األوراق املالية أو تابع لصندوق االستثمار

يتحمل مالكي الوحدات املسؤولية عن أي خسارة مالية قد  (و

 على االستثمار في الصندوق. تترتب

يتعين النظر بعناية في املخاطر واملعلومات الواردة في الشروط  (ز

واألحكام ومذكرة املعلومات على سبيل املثال وليس الحصر قبل 

 بشكل سلبي على 
ً
االستثمار في الصندوق والتي قد تؤثر ايضا

عائدات االستثمار وصافي قيمة األصول في الصندوق، وتجدر 

رة الى أن املخاطر أدناه ليست مدرجة بأي ترتيب من حيث اإلشا

األهمية، وال يمكن إعطاء أي ضمان بأن األرباح سوف تتحقق 

أو بأن الصندوق لن يتكبد الخسائر. فيما يلي عرض ألنواع 

املخاطر الرئيسية، على سبيل املثال ال الحصر، التي يمكن أن 

 يكون لها تأثير على االستثمار في الصندوق:

 :ملخص املخاطر الرئيسية-1

 مخاطر اقتصادية: 1-1

لســوق األسهم وأدائــه ارتباط وثيــق ومباشــر بعمــوم املؤشــرات 

واملتغيــرات االقتصادية مثــل حاالت االنتعاش واالنكماش 

االقتصادية وأثرهــا علــى التضــخم، وســعر الفائــدة واإلنفاق 

غيـر ثقة املستثمرين فـي األسواق الحكــومي وحجــم السـيولة وت

املاليـة وأي تغيـر فـي الحالـة االقتصادية قـد يـؤثر علـى العائـد 

 علـى أداء 
ً
املسـتهدف ممـا يزيـد املخـاطرة ويـؤثر ذلـك سـلبا

 املخاطر املرتبطة باالستثمارات في صندوق االستثمار:

أ( يعتبر االستثمار في الصندوق من االستثمارات عالية املخاطر 

 الستثماره في الشركات الناشئة والجديدة التي لها سجل أداء

محدود واملدرجة في السوق املوازي، وعلى املستثمرين 

واملستثمرين املحتملين أن يكونوا على معرفة تامة بالشروط 

واالحكام واملستندات األخرى الخاصة بالصندوق عند قيامهم 

 بأي قرار استثماري يتعلق بالصندوق.

ب( أن األداء السابق للصندوق أو األداء السابق للمؤشر ال ُيعّد 

 على أداء الصندوق في املستقبل.
ً
 مؤشرا

ج( ال يوجد ضمان ملالكي الوحدات أن األداء املطلق للصندوق 

 أو أداءه مقارنة باملؤشر سوف يتكرر أو يماثل األداء السابق.

ال يعتبر االستثمار في الصندوق إيداًعا لدى أي بنك محلي د( 

 .تثماريسوق أو يبيع األوراق املالية أو تابع لصندوق االس

يتحمل مالكي الوحدات املسؤولية عن أي خسارة مالية قد ه( 

 تترتب على االستثمار في الصندوق.

و( يتعين النظر بعناية في املخاطر واملعلومات الواردة في الشروط 

واالحكام ومذكرة املعلومات على سبيل املثال وليس الحصر قبل 

 بشك
ً
ل سلبي على االستثمار في الصندوق والتي قد تؤثر ايضا

عائدات االستثمار وصافي قيمة األصول في الصندوق، وتجدر 

اإلشارة الى ان املخاطر ادناه ليست مدرجة بأي ترتيب من حيث 

األهمية، كما يجب االخذ بعين االعتبار ان األداء السابق لعمليات 

 على األداء 
ً
الطروحات األولية بصفة عامة ليس بالضرورة مؤشرا

يمكن إعطاء أي ضمان بان األرباح سوف تحقق او املستقبلي، وال 

بأن الصندوق لن يتكبد الخسائر. فيما يلي عرض ألنواع املخاطر 

الرئيسية، على سبيل املثال ال الحصر، التي يمكن أن يكون لها 

 تأثير على االستثمار في الصندوق:

 :ملخص املخاطر الرئيسية-1

 مخاطر اقتصادية: 1-1

وأدائــه ارتباط وثيــق ومباشــر بعمــوم املؤشــرات لســوق األسهم 

واملتغيــرات االقتصادية مثــل حاالت االنتعاش واالنكماش 

االقتصادية وأثرهــا علــى التضــخم، وســعر الفائــدة واإلنفاق 

الحكــومي وحجــم السـيولة وتغيـر ثقة املستثمرين فـي األسواق 

ـة االقتصادية قـد يـؤثر علـى العائـد املاليـة وأي تغيـر فـي الحال

 علـى أداء 
ً
املسـتهدف ممـا يزيـد املخـاطرة ويـؤثر ذلـك سـلبا

الصـندوق مـا قـد يعـرض الصـندوق إلـى خسائر استثمارية ويؤدي 

 .إلى انخفاض استثمارات مالكي وحدات الصندوق 
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الصـندوق مـا قـد يعـرض الصـندوق إلـى خسائر استثمارية ويؤدي 

 .إلى انخفاض استثمارات مالكي وحدات الصندوق 

 مخاطر السوق: 1-2

تتأثر صافي قيمة أصول الصندوق نتيجة لتغيرات في ظروف 

وعوامل أسواق املال العامة والقوى املؤثرة على أسواق املال ال 

سيما معدالت الفائدة ومؤشرات االقتصاد الكلي وعوامل أخرى 

 على أداء الصندوق ما قد يعرض الصندوق 
ً
متنوعة قد تأثر سلبا

استثمارية ويؤدي إلى انخفاض استثمارات مالكي إلى خسائر 

 وحدات الصندوق.

 مخاطر توقف عملية مشاركة الصناديق في الطروحات األولية:1-3

ال يوجد ما يضمن بأن يتلقى مدير الصندوق الدعوة للمشاركة في 

اإلصدارات األولية بشكل مستمر، مما يفقد الصندوق فرصة 

ذلك إلى انخفاض استثمارات  زيادة إيراداته وبالتالي قد يؤدي

 .مالكي وحدات الصندوق 

 مخاطر الطروحات األولية: 1-4

 
ً
 أوليا

ً
قد يتضمن االستثمار في أسهم الشركات املطروحة طرحا

مخاطر محدودية األسهم املتاحة لالكتتاب فيها خالل فترة 

الطروحات األولية العامة. كما أن معرفة املستثمر بالشركة 

د تكون غير كافية بسبب تاريخ أدائها املحدود، املصدرة لألسهم ق

كما أن بعض الشركات قد تكون في مرحلة التطوير وال تحقق 

 على املدى القصير، مما يزيد من مخاطر االكتتاب 
ً
 تشغيليا

ً
دخال

 على أداء الصندوق خالل تلك 
ً
في أسهمها وبالتالي يؤثر ذلك سلبا

الكي وحدات الفترة ويؤدي ذلك إلى انخفاض استثمارات م

 الصندوق.

 مخاطر تضاؤل نسبة التخصيص: 1-5

حيث أنه يتم دعوة عدد من الشركات املرخصة وصناديق 

االستثمار لعملية بناء سجل األوامر فإنه من املمكن تضاؤل 

نسبة التخصيص بسبب ازدياد عدد الشركات والصناديق 

 املشتركة في االكتتاب، مما يفقد الصندوق فرصة زيادة عوائده

 على سعر الوحدة وبالتالي انخفاض 
ً
وذلك قد ينعكس سلبا

 استثمارات مالكي الوحدات.

 مخاطر التأخر في اإلدراج: 1-6

تتضمن هذه املخاطر تأخر إدراج الطروحات األولية في السوق 

الثانوي، ينجم عن ذلك توقف سيولة الصندوق وعدم 

 على االستفادة منها لحين إدراج السهم؛ مما قد يؤثر ذلك س
ً
لبا

 .أداء الصندوق وانخفاض استثمارات مالكي وحدات الصندوق 

 مخاطر توقع النتائج املالية املستقبلية للشركات املساهمة: 1-7

من أهم األدوات التي يبني مدير الصندوق قراراته االستثمارية عليها 

هي توقع النتائج املالية املستقبلية للشركات، إال أن هذه 

خطأ، كما أنه بعد إعالن النتائج املالية التوقعات عرضة لل

للشركة فإن السعر السوقي لسهمها قد يتحرك باتجاه مخالف 

 مخاطر السوق: 1-2

ت في ظروف تتأثر صافي قيمة أصول الصندوق نتيجة لتغيرا

وعوامل أسواق املال العامة والقوى املؤثرة على أسواق املال ال 

سيما معدالت الفائدة ومؤشرات االقتصاد الكلي وعوامل أخرى 

 على أداء الصندوق ما قد يعرض 
ً
متنوعة قد تأثر سلبا

الصندوق إلى خسائر استثمارية ويؤدي إلى انخفاض استثمارات 

 مالكي وحدات الصندوق.

طر توقف عملية مشاركة الصناديق في الطروحات مخا1-3

 األولية:

ال يوجد ما يضمن بأن يتلقى مدير الصندوق الدعوة للمشاركة 

في اإلصدارات األولية بشكل مستمر، مما يفقد الصندوق فرصة 

زيادة إيراداته وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى انخفاض استثمارات 

 .مالكي وحدات الصندوق 

 ت األولية:مخاطر الطروحا 1-4

 
ً
 أوليا

ً
قد يتضمن االستثمار في أسهم الشركات املطروحة طرحا

مخاطر محدودية األسهم املتاحة لالكتتاب فيها خالل فترة 

الطروحات األولية العامة. كما أن معرفة املستثمر بالشركة 

املصدرة لألسهم قد تكون غير كافية بسبب تاريخ أدائها املحدود، 

د تكون في مرحلة التطوير وال تحقق كما أن بعض الشركات ق

 على املدى القصير، مما يزيد من مخاطر االكتتاب 
ً
 تشغيليا

ً
دخال

 على أداء الصندوق خالل تلك 
ً
في أسهمها وبالتالي يؤثر ذلك سلبا

الفترة ويؤدي ذلك إلى انخفاض استثمارات مالكي وحدات 

 الصندوق.

 مخاطر تضاؤل نسبة التخصيص: 1-5

وة عدد من الشركات املرخصة وصناديق حيث أنه يتم دع

االستثمار لعملية بناء سجل األوامر فإنه من املمكن تضاؤل 

نسبة التخصيص بسبب ازدياد عدد الشركات والصناديق 

املشتركة في االكتتاب، مما يفقد الصندوق فرصة زيادة عوائده 

 على سعر الوحدة وبالتالي انخفاض 
ً
وذلك قد ينعكس سلبا

 لكي الوحدات.استثمارات ما

 مخاطر التأخر في اإلدراج: 1-6

تتضمن هذه املخاطر تأخر إدراج الطروحات األولية في السوق 

الثانوي، ينجم عن ذلك توقف سيولة الصندوق وعدم االستفادة 

 على أداء 
ً
منها لحين إدراج السهم؛ مما قد يؤثر ذلك سلبا

 .الصندوق وانخفاض استثمارات مالكي وحدات الصندوق 

 مخاطر االستثمار في أسهم الشركات الصغيرة: 1-7

 عرضة أكثر من غيرها ملخاطر 
ً
قد تكون الشركات الصغيرة حجما

التغير الحاد في األسعار، وكون الصندوق يستثمر جزء من أصوله 

في شركات من هذا النوع فإن أصول الصندوق قد تكون عرضة 

 للص
ً
ندوق ويؤدي لالنحدار الحاد؛ مما قد ينتج عنه أداًء سلبيا

 ذلك إلى انخفاض استثمارات مالكي وحدات الصندوق.
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 على استثمارات الصندوق 
ً
للتوقعات؛ مما قد يؤثر ذلك سلبا

 .وبالتالي تنخفض استثمارات مالكي وحدات الصندوق 

 مخاطر تقلبات أسعار الفائدة: 1-8

لعادية سوف يكون لها تأثير على إن أي تغيرات على أسعار الفائدة ا

أرباح الصندوق، حيث أن أدوات أسواق النقد مربوطة بأسعار 

الفائدة، فأي تغير سلبي في أسعار الفائدة يؤدي إلى انخفاض 

العوائد االستثمارية للصندوق وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض 

 .استثمارات مالكي وحدات الصندوق 

 مخاطر االئتمان: 1-9

اطر من األنشطة االستثمارية التي تنطوي على تنشأ هذه املخ

التعامل مباشرة مع املؤسسات املالية األخرى من خالل 

اإليداعات أو أدوات أسواق النقد، حيث أن املخاطر على كل 

طرف من العقد يكون في أن الطرف اآلخر قد ال يتقيد بالتزاماته 

اد املبلغ التعاقدية؛ مما قد يترتب عليه التخلف أو التعثر في سد

املستثمر به؛ مما يتسبب ذلك في خسارة الصندوق في املبلغ 

املستثمر به وبالتالي قد يؤدي إلى انخفاض استثمارات مالكي 

 .وحدات الصندوق 

 مخاطر انخفاض التصنيف االئتماني: 1-10

أي انخفاض للتصنيف االئتماني ألي من الجهات التعاقدية مع 

ابحات( قد يسبب عدم قدرتها الصندوق )البنوك املستلمة للمر 

 على 
ً
على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع الصندوق؛ مما يؤثر سلبا

 أداء الصندوق وانخفاض استثمارات مالكي وحدات الصندوق.

 مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق:1-11

يعتمد أداء الصندوق على إمكانيات وخبرات مسؤولي مدير 

املوظفين اآلخرين لديه وقد يتأثر أداء الصندوق التنفيذيين و 

 بمغادرة هؤالء املوظفين لعدم تمكن مدير 
ً
الصندوق سلبا

الصندوق من إدارة الصندوق بشكل املطلوب لنقص الكوادر 

البشرية على املدى القصير واملتوسط؛ مما قد يؤدي إلى انخفاض 

 .استثمارات مالكي وحدات الصندوق 

 املخاطر القانونية:1-12

الصناديق االستثمارية معرضة ملخاطر قانونية قد تنجم عن إن 

تغير أو فرض لوائح وأنظمة من قبل السلطات الحكومية 

املختصة بالتنظيم واإلشراف والرقابة أو أي قضية مع الغير 

تؤدي إلى حجز أموال الصندوق من قبل السلطات الحكومية 

لكي املختصة؛ مما قد يؤدي ذلك إلى انخفاض استثمارات ما

 .وحدات الصندوق 

 :مخاطر تركيز االستثمارات1-13

وهي املخاطر الناتجة عن تركيز االستثمارات في قطاع واحد وفي 

حال انخفاض القطاع سيترتب عليه خسائر فادحة في الصندوق 

 .قد تؤدي إلى انخفاض استثمارات مالكي وحدات الصندوق 

 مخاطر السيولة:1-14

 مخاطر توقع النتائج املالية املستقبلية للشركات املساهمة: 1-8

من أهم األدوات التي يبني مدير الصندوق قراراته االستثمارية عليها 

هي توقع النتائج املالية املستقبلية للشركات، إال أن هذه 

كما أنه بعد إعالن النتائج املالية  التوقعات عرضة للخطأ،

للشركة فإن السعر السوقي لسهمها قد يتحرك باتجاه مخالف 

 على استثمارات الصندوق 
ً
للتوقعات؛ مما قد يؤثر ذلك سلبا

 .وبالتالي تنخفض استثمارات مالكي وحدات الصندوق 

 مخاطر تقلبات أسعار الفائدة:1-9

العادية سوف يكون لها تأثير على إن أي تغيرات على أسعار الفائدة 

أرباح الصندوق، حيث أن عقود املرابحة مربوطة بأسعار 

الفائدة، فأي تغير سلبي في أسعار الفائدة يؤدي إلى انخفاض 

العوائد االستثمارية للصندوق وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض 

 .استثمارات مالكي وحدات الصندوق 

 مخاطر االئتمان: 1-10

املخاطر من األنشطة االستثمارية التي تنطوي على تنشأ هذه 

التعامل مباشرة مع املؤسسات املالية األخرى من خالل اإليداعات 

أو عمليات املرابحة، حيث أن املخاطر على كل طرف من العقد 

يكون في أن الطرف اآلخر قد ال يتقيد بالتزاماته التعاقدية؛ مما 

سداد املبلغ املستثمر به؛ مما قد يترتب عليه التخلف أو التعثر في 

يتسبب ذلك في خسارة الصندوق في املبلغ املستثمر به وبالتالي قد 

 .يؤدي إلى انخفاض استثمارات مالكي وحدات الصندوق 

 مخاطر انخفاض التصنيف االئتماني: 1-11

أي انخفاض للتصنيف االئتماني ألي من الجهات التعاقدية مع 

مرابحات( قد يسبب عدم قدرتها الصندوق )البنوك املستلمة لل

 على 
ً
على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع الصندوق؛ مما يؤثر سلبا

 أداء الصندوق وانخفاض استثمارات مالكي وحدات الصندوق.

 مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق:1-12

يعتمد أداء الصندوق على إمكانيات وخبرات مسؤولي مدير 

واملوظفين اآلخرين لديه وقد يتأثر أداء  الصندوق التنفيذيين

 بمغادرة هؤالء املوظفين لعدم تمكن مدير 
ً
الصندوق سلبا

الصندوق من إدارة الصندوق بشكل املطلوب لنقص الكوادر 

البشرية على املدى القصير واملتوسط؛ مما قد يؤدي إلى انخفاض 

 .استثمارات مالكي وحدات الصندوق 

 املخاطر القانونية:1-13

الصناديق االستثمارية معرضة ملخاطر قانونية قد تنجم عن  إن

تغير أو فرض لوائح وأنظمة من قبل السلطات الحكومية 

املختصة بالتنظيم واإلشراف والرقابة أو أي قضية مع الغير 

تؤدي إلى حجز أموال الصندوق من قبل السلطات الحكومية 

الكي املختصة؛ مما قد يؤدي ذلك إلى انخفاض استثمارات م

 .وحدات الصندوق 

 :مخاطر تركيز االستثمارات1-14
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القدرة على التداول في أصل معين وهو الخطر الناتج عن عدم 

بسرعة كافية في السوق ملنع وقوع الخسارة بسب اتساع فرق 

سعر العرض والطلب وعدم القدرة على بيع الورقة املالية وتفادي 

خسائر محققة يترتب عليها انخفاض قيمة الورقة املالية وفي هذه 

ى الحالة يؤثر ذلك على أداء الصندوق بشكل سلبي وقد يؤدي إل

 .انخفاض استثمارات مالكي وحدات الصندوق 

 :مخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسترداد 1-15

في بعض الحاالت يكون مدير الصندوق غير قادر على تسييل 

أصول في حال هبوط األسواق املستثمر بها فيكون مدير 

 .الصندوق غير قادر على الوفاء بطلبات االسترداد

 ية:املخاطر السياس 1-16

وتشمل هذه املخاطر االضطرابات والنزاعات السياسية وإصدار 

قوانين وأنظمة جديدة أو تغيرات في التشريعات والتي قد توثر 

 على استثمارات مالكي وحدات الصندوق وأداءه
ً
 .سلبا

 مخاطر تضارب املصالح:1-17

تنشأ هذه املخاطر في األوضاع التي تتأثر فيها موضوعية 

مدير الصندوق بمصلحة شخصية مادية أو  واستقاللية قرار

 على أداء 
ً
معنوية على حساب الصندوق، مما قد يؤثر ذلك سلبا

 .الصندوق وبالتالي استثمارات مالكي وحدات الصندوق 

 مخاطر الكوارث الطبيعية:1-18

إن البراكين والزالزل واألعاصير والفيضانات وغيرها من الظواهر 

بير للممتلكات ال يمكن السيطرة الطبيعية التي قد تسبب دمار ك

عليها، وقد تؤثر بشكل سلبي على كافة القطاعات االقتصادية 

 إلى 
ً
 على أداء الصندوق وأيضا

ً
واالستثمارية وبالتالي قد تؤثر سلبا

 .انخفاض استثمارات مالكي وحدات الصندوق 

 مخاطر االستثمار في صناديق أخرى:1-19

معرضة لنفس املخاطر التي إن الصناديق املستثمر بها قد تكون 

 وفي حال انخفاض أداء الصناديق األخرى املستثمر 
ً
ذكرت سابقا

بها ألي سبب كان على سبيل املثال ال الحصر انخفاض أسعار 

الفائدة أو دخول االقتصاد مرحلة الكساد أو فشل هذه 

الصناديق في تحقيق العائد املطلوب؛ مما قد يؤدي إلى انخفاض 

 .وحدات الصندوق  استثمارات مالكي

 :مخاطر سجل األداء املحدود1-20

الصندوق جديد في مفهومه وليس له سجل أداء سابق ويعتمد على 

خبرة مدير الصندوق في إدارة هذا النوع من االستثمارات، وال 

يمكن إعطاء تأكيد بأن أهداف الصندوق االستثمارية ستتحقق 

وحدات الصندوق وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض استثمارات مالكي 

 .وأصول الصندوق 

 مخاطر تقلبات أسعار األسهم والوحدات املتداولة: 1-21

وهي املخاطر الناتجة عن تركيز االستثمارات في قطاع واحد وفي 

حال انخفاض القطاع سيترتب عليه خسائر فادحة في الصندوق 

 .قد تؤدي إلى انخفاض استثمارات مالكي وحدات الصندوق 

 مخاطر السيولة:1-15

درة على التداول في أصل معين وهو الخطر الناتج عن عدم الق

بسرعة كافية في السوق ملنع وقوع الخسارة بسب اتساع فرق 

سعر العرض والطلب وعدم القدرة على بيع الورقة املالية وتفادي 

خسائر محققة يترتب عليها انخفاض قيمة الورقة املالية وفي هذه 

الحالة يؤثر ذلك على أداء الصندوق بشكل سلبي وقد يؤدي إلى 

 .نخفاض استثمارات مالكي وحدات الصندوق ا

 :مخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسترداد 1-16

في بعض الحاالت يكون مدير الصندوق غير قادر على تسييل 

أصول في حال هبوط األسواق املستثمر بها فيكون مدير 

 .الصندوق غير قادر على الوفاء بطلبات االسترداد

 املعايير الشرعية:املخاطر املرتبطة ب1-17

إن طبيعة استثمارات الصندوق الشرعية تجعل االستثمار 

 بفئة معينة من االستثمارات دون غيرها مما يقلل من 
ً
محدودا

 لتقيد الصندوق مع 
ً
تنويع أصول الصندوق بشكل أوسع، ونتيجة

 بيع 
ً
املعايير الشرعية، فإن ذلك يفرض على مدير الصندوق أيضا

عند خروجها عن املعايير الشرعية خالل أي أصول في الصندوق 

أسبوعين؛ مما قد يؤدي ذلك إلى خسائر في الصندوق لعدم 

تحقيق العوائد االستثمارية املطلوبة وهذا اإلجراء عند حدوثه قد 

 .يؤدي إلى انخفاض استثمارات مالكي وحدات الصندوق 

 املخاطر السياسية: 1-18

السياسية وإصدار  وتشمل هذه املخاطر االضطرابات والنزاعات

قوانين وأنظمة جديدة أو تغيرات في التشريعات والتي قد توثر 

 على استثمارات مالكي وحدات الصندوق وأداءه
ً
 .سلبا

 مخاطر تضارب املصالح:1-19

تنشأ هذه املخاطر في األوضاع التي تتأثر فيها موضوعية 

واستقاللية قرار مدير الصندوق بمصلحة شخصية مادية أو 

 على أداء  معنوية
ً
على حساب الصندوق، مما قد يؤثر ذلك سلبا

 .الصندوق وبالتالي استثمارات مالكي وحدات الصندوق 

 مخاطر الكوارث الطبيعية:1-20

إن البراكين والزالزل واألعاصير والفيضانات وغيرها من الظواهر 

الطبيعية التي قد تسبب دمار كبير للممتلكات ال يمكن السيطرة 

ؤثر بشكل سلبي على كافة القطاعات االقتصادية عليها، وقد ت

 إلى 
ً
 على أداء الصندوق وأيضا

ً
واالستثمارية وبالتالي قد تؤثر سلبا

 .انخفاض استثمارات مالكي وحدات الصندوق 

 مخاطر االستثمار في صناديق أخرى:1-21

إن الصناديق املستثمر بها قد تكون معرضة لنفس املخاطر التي 

 وفي 
ً
حال انخفاض أداء الصناديق األخرى املستثمر ذكرت سابقا
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إن االستثمار في أسواق األسهم يرتبط عادة بتقلبات عالية في 

أسعار األسهم والتي بدورها تؤدي إلى تقلبات عالية في أسعار 

وحدات صناديق األسهم مما ينتج عن ذلك انخفاض حاد في قيمة 

ات الصندوق وخسارة جزء من رأس املال يحدث التقلب استثمار 

في أسعار األسهم نتيجة لعوامل كثيرة خارجة عن إرادة مدير 

الصندوق ومن تلك العوامل على سبيل املثال ال الحصر، 

األحداث السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تؤثر على أداء 

 الشركات أو على قرارات املتعاملين في األسواق.

 مخاطر وضريبة القيمة املضافة: 1-22

االستثمار في الصندوق ينطوي على مخاطر ضريبة متنوعة. 

وتحمل هذه الضرائب من قبل الصندوق سيودي الى تخفيض 

العوائد املرتبطة باالستثمار في الصندوق وبالتالي انخفاض في 

سعر الوحدة. ويجب على املستثمرين املحتملين اخذ االستشارة 

اريهم الضريبيين فيما يتعلق بالضرائب املترتبة على من مستش

 االستثمار في الوحدات وتملكها وبيعها.

 املخاطر املتعلقة باملصدر 1-23

وهي مخاطر التغير في األوضاع املالية للمصدر نتيجة لتغيرات في 

االدارة أو الطلب أو املنتجات و الخدمات التي يقدمها وتشمل 

إلجراءات قانونية بسبب مخالفات  هذه املخاطر تعرض املصدر

يقوم بها مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة أسهمه وبالتالي تأثر أداء 

 الصندوق و سعر الوحدة بشكل سلبي.

 مخاطر االفصاح 1-24

تتعلق مخاطر االفصاح بإمكانية وجود بيانات غير صحيحة في 

نشرة إصدار الطروحات األولية وإغفال بيانات جوهرية فيها أو 

دم كفايتها وبالنظر العتماد مدير الصندوق بشكل جوهري في ع

اتخاذ قرار االستثمار على املعلومات التي ترد في نشرة اإلصدار 

التي تصدرها الشركات فإن مخاطر اتخاذ قرار استثماري غير 

 في حالة عدم كفاية البيانات أو إغفال 
ً
 قائما

ً
سليم تظل احتماال

ت غير صحيحة في نشرات إصدار بيانات جوهرية أو وجود بيانا

الشركات ، بالرغم من إشراف هيئة السوق املالية على عمليات 

االصدار االولية واملهنية التي يدير بها مدير الصندوق عمليات 

 االستثمارية .

 مخاطر االستثمار في السوق املوازية 1-25

يعتبر السوق املوازي " نمو " أكثر مخاطرة من السوق الرئيسية 

 لقلة متطلبات اإلفصاح للشركات ومتطلبات "تد
ً
اول" نظرا

اإلدراج بشكل عام قياسا بـ " تداول" السوق الرئيسية. كما أن 

نسبة التذبذب للشركات أعلى في السوق املوازي. قد تتأثر 

 نتيجة لتلك املخاطر إلى جانب 
ً
استثمارات الصندوق سلبا

سارة جزء من إمكانية حدوث هبوط مفاجىء في قيمتها واحتمال خ

أو كل رأس املال وبالتالي يتأثر سعر وحدة الصندوق بهذا  /

.
ً
 الهبوط أو التذبذب سلبا

بها ألي سبب كان على سبيل املثال ال الحصر انخفاض أسعار 

الفائدة أو دخول االقتصاد مرحلة الكساد أو فشل هذه 

الصناديق في تحقيق العائد املطلوب؛ مما قد يؤدي إلى انخفاض 

 .استثمارات مالكي وحدات الصندوق 

 :املحدودمخاطر سجل األداء 1-22

الصندوق جديد في مفهومه وليس له سجل أداء سابق ويعتمد 

على خبرة مدير الصندوق في إدارة هذا النوع من االستثمارات، وال 

يمكن إعطاء تأكيد بأن أهداف الصندوق االستثمارية ستتحقق 

وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض استثمارات مالكي وحدات الصندوق 

 .وأصول الصندوق 

 ضريبة الدخل وضريبة القيمة املضافة:مخاطر  1-23

االستثمار في الصندوق ينطوي على مخاطر ضريبة متنوعة. 

وتحمل هذه الضرائب من قبل الصندوق سيودي الى تخفيض 

العوائد املرتبطة باالستثمار في الصندوق وبالتالي انخفاض في 

سعر الوحدة. ويجب على املستثمرين املحتملين اخذ االستشارة 

اريهم الضريبيين فيما يتعلق بالضرائب املترتبة على من مستش

 االستثمار في الوحدات وتملكها وبيعها.
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البيانات السابقة املتعلقة بأداء صندوق االستثمار وفقا ملا ورد 

 في مذكرة املعلومات:

إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر املاضية )أو  •

  منذ التأسيس(.

 
االستثمار باملقارنة مع املؤشر االسترشادي على أداء صندوق  •

مدار السنوات الخمس املاضية أو منذ التأسيس، )حيثما 

 ينطبق(.

 

 
 

إن الرسم البياني أعاله يوضح أداء الصندوق مع املؤشر 

االسترشادي السابق للصندوق، وقد تم تغيير املؤشر االسترشادي 

 بتاريخ 2020/12/21م.

تعلقة بأداء صندوق االستثمار وفقا ملا ورد البيانات السابقة امل

 في مذكرة املعلومات:

 العائد الكلي لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات )أو(1

 منذ التأسيس(.

سنوات 3 سنة واحدة الفترة  

 (14.93%) (3.74%) عائد الصندوق 

 

 31/12/2019كما في 

 

 

 

املاضية )أو ( إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر 2

 منذ التأسيس(.

 

 

( أداء صندوق االستثمار باملقارنة مع املؤشر االسترشادي على 3

مدار السنوات الخمس املاضية أو منذ التأسيس، )حيثما 

 ينطبق(.

 
 مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب

%سنوًيا من صافي قيمة أصول الصندوق،  0.95رسوم اإلدارة:  -

أساس يومي وتدفع ملدير الصندوق بنهاية كل يتم احتسابها على 

 .ربع سنوي 

سوف يتحمل الصندوق رسوم نثرية  مصاريف نثرية وأخرى: -

% كحد أقص ى سنوًيا على أساس 0.10وأخرى بحيث ال تتجاوز 

صافي قيمة أصول الصندوق، وتشمل مصاريف طباعة ونشر 

التقارير السنوية وتدفع كل ثالثة شهور ولن يتم خصم إال 

 وم الفعلية.الرس

. ويتم احتسابها  20,000: أتعاب املحاسب القانوني -
ً
ريال سنويا

 وتدفع كل ستة شهور.
ً
 يوميا

 مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب

%سنوًيا من صافي قيمة أصول الصندوق،  0.95رسوم اإلدارة:  -

 يتم احتسابها على أساس يومي وتدفع ملدير الصندوق بنهاية كل

 .ربع سنوي 

سوف يتحمل الصندوق رسوم نثرية  مصاريف نثرية وأخرى: -

% كحد أقص ى سنوًيا على أساس 0.10وأخرى بحيث ال تتجاوز 

متوسط صافي قيمة أصول الصندوق، وتشمل مصاريف طباعة 

 ونشر التقارير السنوية وتدفع كل ثالثة شهور.

. ويتم  26,250: أتعاب املحاسب القانوني -
ً
احتسابها ريال سنويا

 وتدفع كل ستة شهور.
ً
 يوميا

% من صافي أصول الصندوق وبحد 0.15: أتعاب أمين الحفظ -

 تدفع بشكل ربع سنوي. 20أدنى 
ً
 ألف ريال سعودي سنويا
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% من أجمالي قيمة األصول تحت 0.15: أتعاب أمين الحفظ -

 تدفع بشكل ربع  20الحفظ وبحد أدنى 
ً
ألف ريال سعودي سنويا

 سنوي.

ل : سوف يحصأتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق املستقلين -

ريال  3,000 كل عضو مجلس إدارة مستقل على مكافأة قدرها،

 وتدفع بعد كل 
ً
عن كل اجتماع للعضو الواحد وتحتسب يوميا

 للعضوين املستقلين عن كل  18,000اجتماع. وال تتجاوز 
ً
سنويا

 االجتماعات.

، ويتم احتسابها 7,500: الرسوم الرقابية -
ً
ريال سعودي سنويا

 وتدفع نهاية كل سن
ً
 ة للهيئة.يوميا

ريال  5,000: رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع "تداول" -

 وتدفع في
ً
 ويتم احتسابها يوميا

ً
 .بداية كل سنة سعودي سنويا

: حسب األسعار السائدة وقت طلب التمويل، أتعاب التمويل -

 ويتم اإلفصاح عنها في القوائم املالية السنوية.

ائب والرسوم: - املضافة )باإلضافة ضريبة القيمة  أتعاب الضر

الى أية رسوم أو مصاريف أخرى( في حال أنها مفروضة أو يتم 

فرضها على أي خدمة يتم تزويد الصندوق بها، فإن الصندوق 

سيدفع القيمة املفروضة لهذه الضريبة ملزود الخدمة. أيضا في 

حال كانت ضريبة القيمة املضافة )باإلضافة إلى أية رسوم أو 

ضة أو قد يتم فرضها على خدمة يقدمها مصاريف أخرى( مفرو 

الصندوق، فإن العميل سيدفع للصندوق القيمة املفروضة لهذه 

 الضريبة.

%من قيمة االشتراك أو االشتراك اإلضافي في 1: رسوم االشتراك -

الصندوق. تدفع مرة واحدة عند بداية االشتراك، ويتم تحصيلها 

 من مالك الوحدات.

يوم من  30يمة االسترداد خالل %من صافي ق1: رسم االسترداد -

بداية االشتراك في الصندوق، ويتم تحصيلها من مالكي الوحدات 

 .وتدفع هذه الرسوم للصندوق 

 

: سوف أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق املستقلين -

 يحصل كل عضو مجلس إدارة مستقل على مكافأة قدرها،

 ريال عن كل اجتماع للعض 3،000
ً
و الواحد وتحتسب يوميا

 للعضوين  18000وتدفع بعد كل اجتماع. وال تتجاوز 
ً
سنويا

 املستقلين عن كل االجتماعات

 33،000 أتعاب الهيئة الشرعية: -
ً
 وتحتسب يوميا

ً
ريال سنويا

 وتدفع كل ستة شهور.

، ويتم احتسابها 7،500: الرسوم الرقابية -
ً
ريال سعودي سنويا

 وتدفع نهاية كل سنة
ً
 .يوميا

ريال  5,000: رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع "تداول" -

 وتدفع في
ً
 ويتم احتسابها يوميا

ً
 .بداية كل سنة سعودي سنويا

: حسب األسعار السائدة وقت طلب التمويل، أتعاب التمويل -

 ويتم اإلفصاح عنها في القوائم املالية السنوية.

 ريال سعودي 24،375: رسوم املؤشر االسترشادي -
ً
سنويا

 وتدفع بداية السنة املالية
ً
 .وتحتسب يوميا

ائب والرسوم: - ضريبة القيمة املضافة )باإلضافة  أتعاب الضر

الى أية رسوم أو مصاريف أخرى( في حال انها مفروضة او يتم 

فرضها على أي خدمة يتم تزويد الصندوق بها، فإن الصندوق 

الخدمة. أيضا في سيدفع القيمة املفروضة لهذه الضريبة ملزود 

حال كانت ضريبة القيمة املضافة )باإلضافة الى أية رسوم أو 

مصاريف أخرى( مفروضة او قد يتم فرضها على خدمة يقدمها 

الصندوق، فإن العميل سيدفع للصندوق القيمة املفروضة 

 لهذه الضريبة.

 

 

 م.21/12/2020حسب خطابنا املرسل الى هيئة السوق املالية بتاريخ 
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 معلومات الصندوق الرئيسية: -أ

 اسم صندوق االستثمار ونوعه وفئته:-1

 ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس  صندوق استثماري عام مفتوح وهو لألسهم السعوديةصندوق ثروات 
ً
وفقا

 هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية.

 للصندوق:وصف موجز لألهداف االستثمارية -2

رأس املال على املدى املتوسط و الطويل من خالل تنمية  باعتباره صندوق استثماري مفتوح ، يتمثل الهدف االستثماري األساس ي في

االستثمار في أسهم الشركات املدرجة في السوق املالية السعودية باإلضافة إلى االستثمار في الطروحات األولية  بسوق األسهم السعودية 

ولن يتم توزيع أي أرباح نقدية العام، سهم الشركات املساهمة خالل فترة الطرح األولي ل املشاركة في عمليات بناء سجل األوامر أل من خال

 وسيكون املؤشر اإلرشادي للصندوق هو مؤشر السوق السعودية الرئيسية تاس ي. للمشتركين وسيعاد استثمارها في الصندوق،

 وممارساته:سياسات استثمار الصندوق -3

املدرجة في السوق املالية السعودية أو حقوق أولوية لهذه األسهم كما أن الصندوق يتمتع تتركز استثمارات الصندوق في أسهم الشركات 

 في الصناديق االستثمارية امل باملرونة الستثمار أصوله في اكتتابات الطروحات األولية في السوق املالية السعودية.
ً
ماثلة كما يستثمر أيضا

 في سوق األسهم السعودية. املدرجة شركاتالمن  املصدرة للتداول وحقوق األولوية القابلة 

قد يستثمر  الصندوق في السوق املوازية )نمو( حسب ما يراه مناسبا فقد يستثمر خالل مرحلة االكتتاب أو بعد اإلدراج في السوق 

بحيث يكون الحد األقص ى لالستثمار ية وشركة السوق املالية السعودية "تداول" الصادرة من هيئة السوق املالووفقا لألنظمة واللوائح 

 أصول الصندوق. قيمة % من صافي10

قد يستثمر الصندوق في صناديق االستثمار العقارية املتداولة )الريت( حسب ما يراه مناسبا فقد يستثمر خالل مرحلة االكتتاب أو 

 أصول الصندوق.قيمة % من صافي 50بحيث يكون الحد األقص ى لالستثمار  واللوائحبعد اإلدراج في السوق ووفقا لألنظمة 

 املخاطر املرتبطة باالستثمارات في صندوق االستثمار:-4

 بعين االعتبار وأن ذلك أخذ وعلى املستثمر عالية، مخاطر على ينطوي  األسهم في االستثمار يعلم بأن أن املستثمر على يجب (أ

واألحكام ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى الخاصة بالصندوق عند القيام  الشروط بجميع تامه معرفه على يكون 

 باالستثمار بالصندوق.

يسـتثمر الصـندوق بشـكل رئيس ي في األسـهم املدرجة واملتداولة والتي تتعرض ملخاطر التذبذب السعري ومخاطر تقلبات  (ب

تعد استثمارات عالية املخاطر إلى جانب إمكانية حدوث هبوط مفاجئ في  األسواق، حيث أن االستثمار في األسهم بطبيعتها

 قيمتها، مما يؤدي إلى انخفاض صافي قيمة أصول الوحدة.

 على أداء الصندوق في املستقبللن األداء السابق لإ (ج
ً
 .صندوق أو األداء السابق للمؤشر ال ُيعّد مؤشرا
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 صندوق أو أداءه مقارنة باملؤشر سوف يتكرر أو يماثل األداء السابق. للال يوجد ضمان ملالكي الوحدات أن األداء املطلق  (د

 .ال يعتبر االستثمار في الصندوق إيداًعا لدى أي بنك محلي يسوق أو يبيع األوراق املالية أو تابع لصندوق االستثمار (ه

 ق.يتحمل مالكي الوحدات املسؤولية عن أي خسارة مالية قد تترتب على االستثمار في الصندو  (و

 الحصر وليس املثال سبيل ومذكرة املعلومات على واألحكام الشروط في الواردة واملعلومات املخاطر في بعناية النظر يتعين (ز

  تؤثر قد والتي الصندوق  في االستثمار قبل
ً
 الصندوق، في األصول  قيمة وصافي االستثمار عائدات على سلبي بشكل ايضا

 سوف األرباح بأن ضمان أي إعطاء يمكن وال األهمية، حيث من ترتيب بأي مدرجة ليست أدناه املخاطر أن الى اإلشارة وتجدر

 التي الحصر، ال املثال سبيل على الرئيسية، املخاطر ألنواع عرض يلي فيما. الخسائر يتكبد لن الصندوق  بأن أو تتحقق

 الصندوق: في االستثمار على تأثير لها يكون  أن يمكن

 :الرئيسيةملخص املخاطر -1

 مخاطر اقتصادية: 1-1

دائــه ارتباط وثيــق ومباشــر بعمــوم املؤشــرات واملتغيــرات االقتصادية مثــل حاالت االنتعاش واالنكماش ألســوق األسهم و 

األسواق نفاق الحكــومي وحجــم السـيولة وتغيـر ثقة املستثمرين فـي ثرهــا علــى التضــخم، وســعر الفائــدة واإل أاالقتصادية و 

 املاليـة وأي تغيـر فـي الحالـة االقتصادية قـد يـؤثر علـى العائـد املسـتهدف ممـا يزيـد املخـاطرة ويـؤثر ذلـك سـلب
ً
داء أعلـى  ا

 .ستثمارات مالكي وحدات الصندوق اانخفاض  ويؤدي إلىالصـندوق مـا قـد يعـرض الصـندوق إلـى خسائر استثمارية 

 مخاطر السوق: 1-2

سواق املال ال أصافي قيمة أصول الصندوق نتيجة لتغيرات في ظروف وعوامل أسواق املال العامة والقوى املؤثرة على  تتأثر

 سيما معدالت الفائدة ومؤشرات االقتصاد الكلي وعوامل أخرى متنوعة قد تأثر سلب
ً
داء الصندوق ما قد يعرض أعلى  ا

 ستثمارات مالكي وحدات الصندوق.انخفاض استثمارية ويؤدي إلى االصندوق إلى خسائر 

 األولية: طروحاتمخاطر توقف عملية مشاركة الصناديق في ال1-3

، مما يفقد الصندوق بشكل مستمر مدير الصندوق الدعوة للمشاركة في اإلصدارات األولية ال يوجد ما يضمن بأن يتلقى

 .مالكي وحدات الصندوق ستثمارات افرصة زيادة إيراداته وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى انخفاض 

 مخاطر الطروحات األولية: 1-4

 قد يتضمن االستثمار في أسهم الشركات املطروحة طرح
ً
 أولي ا

ً
مخاطر محدودية األسهم املتاحة لالكتتاب فيها خالل فترة  ا

دائها املحدود، أالطروحات األولية العامة. كما أن معرفة املستثمر بالشركة املصدرة لألسهم قد تكون غير كافية بسبب تاريخ 

 تشغيليأكما 
ً
 ن بعض الشركات قد تكون في مرحلة التطوير وال تحقق دخال

ً
ما يزيد من مخاطر م القصير،على املدى  ا

 ذلك سلب وبالتالي يؤثراالكتتاب في أسهمها 
ً
نخفاض استثمارات مالكي اداء الصندوق خالل تلك الفترة ويؤدي ذلك إلى أعلى  ا

 وحدات الصندوق.

 مخاطر تضاؤل نسبة التخصيص: 1-5
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فإنه من املمكن تضاؤل نسبة  لعملية بناء سجل األوامر وصناديق االستثمارحيث أنه يتم دعوة عدد من الشركات املرخصة 

وذلك في االكتتاب، مما يفقد الصندوق فرصة زيادة عوائده  والصناديق املشتركةزدياد عدد الشركات االتخصيص بسبب 

 ينعكس سلب قد
ً
 مالكي الوحدات. استثمارات وبالتالي انخفاضعلى سعر الوحدة  ا

 مخاطر التأخر في اإلدراج: 1-6

ينجم عن ذلك توقف سيولة الصندوق وعدم  ،إدراج الطروحات األولية في السوق الثانوي تتضمن هذه املخاطر تأخر 

 مما قد يؤثر ذلك سلب ؛االستفادة منها لحين إدراج السهم
ً
ستثمارات مالكي وحدات اداء الصندوق وانخفاض أعلى  ا

 .الصندوق 

 مخاطر توقع النتائج املالية املستقبلية للشركات املساهمة: 1-7

األدوات التي يبني مدير الصندوق قراراته االستثمارية عليها هي توقع النتائج املالية املستقبلية للشركات، إال أن هذه من أهم 

تجاه مخالف االتوقعات عرضة للخطأ، كما أنه بعد إعالن النتائج املالية للشركة فإن السعر السوقي لسهمها قد يتحرك ب

 مما قد يؤثر ذلك سلب ؛للتوقعات
ً
 .ستثمارات مالكي وحدات الصندوق استثمارات الصندوق وبالتالي تنخفض اعلى  ا

 مخاطر تقلبات أسعار الفائدة: 1-8

مربوطة  أدوات أسواق النقدإن أي تغيرات على أسعار الفائدة العادية سوف يكون لها تأثير على أرباح الصندوق، حيث أن 

نخفاض العوائد االستثمارية للصندوق وقد يؤدي ذلك إلى اأي تغير سلبي في أسعار الفائدة يؤدي إلى ف ،بأسعار الفائدة

 .ستثمارات مالكي وحدات الصندوق انخفاض ا

 مخاطر االئتمان: 1-9

تنشأ هذه املخاطر من األنشطة االستثمارية التي تنطوي على التعامل مباشرة مع املؤسسات املالية األخرى من خالل 

لتزاماته ايتقيد ب ال، حيث أن املخاطر على كل طرف من العقد يكون في أن الطرف اآلخر قد أدوات أسواق النقداإليداعات أو 

مما يتسبب ذلك في خسارة الصندوق في املبلغ  ؛التعثر في سداد املبلغ املستثمر به مما قد يترتب عليه التخلف أو ؛التعاقدية

 .ستثمارات مالكي وحدات الصندوق ااملستثمر به وبالتالي قد يؤدي إلى انخفاض 

 ئتماني:نخفاض التصنيف اال امخاطر  1-10

املستلمة للمرابحات( قد يسبب عدم ئتماني ألي من الجهات التعاقدية مع الصندوق )البنوك نخفاض للتصنيف اال اأي 

 مما يؤثر سلب ؛لتزاماتها التعاقدية مع الصندوق اقدرتها على الوفاء ب
ً
داء الصندوق وانخفاض استثمارات مالكي وحدات أعلى  ا

 .الصندوق 
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 مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق:1-11

داء أداء الصندوق على إمكانيات وخبرات مسؤولي مدير الصندوق التنفيذيين واملوظفين اآلخرين لديه وقد يتأثر أيعتمد 

 الصندوق سلب
ً
إدارة الصندوق بشكل املطلوب لنقص الكوادر  منبمغادرة هؤالء املوظفين لعدم تمكن مدير الصندوق  ا

 .ستثمارات مالكي وحدات الصندوق انخفاض مما قد يؤدي إلى ا ؛البشرية على املدى القصير واملتوسط

 املخاطر القانونية:1-12

إن الصناديق االستثمارية معرضة ملخاطر قانونية قد تنجم عن تغير أو فرض لوائح وأنظمة من قبل السلطات الحكومية 

السلطات الحكومية املختصة بالتنظيم واإلشراف والرقابة أو أي قضية مع الغير تؤدي إلى حجز أموال الصندوق من قبل 

 .ستثمارات مالكي وحدات الصندوق امما قد يؤدي ذلك إلى انخفاض  ؛املختصة

 :مخاطر تركيز االستثمارات1-13

وهي املخاطر الناتجة عن تركيز االستثمارات في قطاع واحد وفي حال انخفاض القطاع سيترتب عليه خسائر فادحة في 

 .مالكي وحدات الصندوق ستثمارات االصندوق قد تؤدي إلى انخفاض 

 مخاطر السيولة:1-14

وهو الخطر الناتج عن عدم القدرة على التداول في أصل معين بسرعة كافية في السوق ملنع وقوع الخسارة بسب اتساع فرق 

سعر العرض والطلب وعدم القدرة على بيع الورقة املالية وتفادي خسائر محققة يترتب عليها انخفاض قيمة الورقة املالية 

 .وق بشكل سلبي وقد يؤدي إلى انخفاض استثمارات مالكي وحدات الصندوق داء الصندأالحالة يؤثر ذلك على  وفي هذه

 :ستردادمخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات اال  1-15

في بعض الحاالت يكون مدير الصندوق غير قادر على تسييل أصول في حال هبوط األسواق املستثمر بها فيكون مدير 

 .االستردادالصندوق غير قادر على الوفاء بطلبات 

 املخاطر السياسية: 1-16

وتشمل هذه املخاطر االضطرابات والنزاعات السياسية وإصدار قوانين وأنظمة جديدة أو تغيرات في التشريعات والتي قد 

 توثر سلب
ً
 .وأداءهستثمارات مالكي وحدات الصندوق اعلى  ا

 مخاطر تضارب املصالح:1-17

تتأثر فيها موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بمصلحة شخصية مادية أو تنشأ هذه املخاطر في األوضاع التي 

 معنوية على حساب الصندوق، مما قد يؤثر ذلك سلب
ً
 .ستثمارات مالكي وحدات الصندوق اداء الصندوق وبالتالي أعلى  ا
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 مخاطر الكوارث الطبيعية:1-18

 ال يمكناألعاصير والفيضانات وغيرها من الظواهر الطبيعية التي قد تسبب دمار كبير للممتلكات و  الزالزل و  إن البراكين

 السيطرة عليها، وقد تؤثر بشكل سلبي على كافة القطاعات االقتصادية واالستثمارية وبالتالي قد تؤثر سلب
ً
داء أعلى  ا

 الصندوق وأيض
ً
 .إلى انخفاض استثمارات مالكي وحدات الصندوق  ا

 مخاطر االستثمار في صناديق أخرى:1-19

 إن الصناديق املستثمر بها قد تكون معرضة لنفس املخاطر التي ذكرت سابق
ً
داء الصناديق األخرى أنخفاض اوفي حال  ا

نخفاض أسعار الفائدة أو دخول االقتصاد مرحلة الكساد أو فشل ااملستثمر بها ألي سبب كان على سبيل املثال ال الحصر 

 .ستثمارات مالكي وحدات الصندوق امما قد يؤدي إلى انخفاض  ؛ديق في تحقيق العائد املطلوبهذه الصنا

 :مخاطر سجل األداء املحدود1-20

 ،وليس له سجل أداء سابق ويعتمد على خبرة مدير الصندوق في إدارة هذا النوع من االستثمارات الصندوق جديد في مفهومه

ستثمارات مالكي وحدات انخفاض استتحقق وقد يؤدي ذلك إلى  االستثماريةوال يمكن إعطاء تأكيد بأن أهداف الصندوق 

  .الصندوق وأصول الصندوق 

 مخاطر تقلبات أسعار األسهم والوحدات املتداولة:  1-21

بدورها تؤدي إلى تقلبات عالية في أسعار  إن االستثمار في أسواق األسهم يرتبط عادة بتقلبات عالية في أسعار األسهم والتي

وحدات صناديق األسهم مما ينتج عن ذلك انخفاض حاد في قيمة استثمارات الصندوق وخسارة جزء من رأس املال يحدث 

التقلب في أسعار األسهم نتيجة لعوامل كثيرة خارجة عن إرادة مدير الصندوق ومن تلك العوامل على سبيل املثال ال 

 حداث السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تؤثر على أداء الشركات أو على قرارات املتعاملين في األسواق.الحصر، األ 

 مخاطر وضريبة القيمة املضافة: 1-22

االستثمار في الصندوق ينطوي على مخاطر ضريبة متنوعة. وتحمل هذه الضرائب من قبل الصندوق سيودي الى تخفيض 

باالستثمار في الصندوق وبالتالي انخفاض في سعر الوحدة. ويجب على املستثمرين املحتملين اخذ العوائد املرتبطة 

  االستشارة من مستشاريهم الضريبيين فيما يتعلق بالضرائب املترتبة على االستثمار في الوحدات وتملكها وبيعها.

 املخاطر املتعلقة باملصدر 1-23

 يقدمها التي الخدمات و املنتجات أو الطلب أو االدارة في لتغيرات نتيجة للمصدر املالية األوضاع في التغير مخاطر وهي

 أسهمه قيمة انخفاض إلى يؤدي قد مما بها يقوم مخالفات بسبب قانونية إلجراءات املصدر تعرض املخاطر هذه وتشمل

 .سلبي بشكل الوحدة سعر و الصندوق  أداء تأثر وبالتالي
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 مخاطر االفصاح  1-24

غفال بيانات جوهرية فيها إولية و صدار الطروحات األ إمكانية وجود بيانات غير صحيحة في نشرة إمخاطر االفصاح ب تتعلق

وبالنظر العتماد مدير الصندوق بشكل جوهري في اتخاذ قرار االستثمار على املعلومات التي ترد في نشرة أو عدم كفايتها 

 في حالة  صدار التي تصدرها الشركات فإن مخاطر اتخاذاإل 
ً
 قائما

ً
عدم كفاية قرار استثماري غير سليم تظل احتماال

شراف هيئة إإغفال بيانات جوهرية أو وجود بيانات غير صحيحة في نشرات إصدار الشركات ، بالرغم من البيانات أو 

 .ارية السوق املالية على عمليات االصدار االولية واملهنية التي يدير بها مدير الصندوق عمليات االستثم

 ةالسوق املوازياالستثمار في مخاطر  1-25

 لقلة متطلبات اإلفصاح للشركات ومتطلبات 
ً
يعتبر السوق املوازي " نمو " أكثر مخاطرة من السوق الرئيسية "تداول" نظرا

املوازي. قد تتأثر اإلدراج بشكل عام قياسا بـ " تداول" السوق الرئيسية. كما أن نسبة التذبذب للشركات أعلى في السوق 

 نتيجة لتلك املخاطر إلى جانب إمكانية حدوث هبوط مفاجىء في قيمتها واحتمال خسارة جزء 
ً
استثمارات الصندوق سلبا

.
ً
 من / أو كل رأس املال وبالتالي يتأثر سعر وحدة الصندوق بهذا الهبوط أو التذبذب سلبا

  وفقا ملا ورد في مذكرة املعلومات:البيانات السابقة املتعلقة بأداء صندوق االستثمار -5

  إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر املاضية )أو منذ التأسيس(. •

 

االستثمار باملقارنة مع املؤشر االسترشادي على مدار السنوات الخمس املاضية أو منذ التأسيس، )حيثما أداء صندوق  •

 ينطبق(.

 

 

 

 

 

 

الرسم البياني أعاله يوضح أداء الصندوق مع املؤشر االسترشادي السابق للصندوق، وقد تم تغيير املؤشر االسترشادي بتاريخ  إن

 م.21/12/2020

 2016 سعر الوحدة

10.6455 6.45% 

 2017 سعر الوحدة

10.0426 (5.66%) 

 2018 سعر الوحدة

9.4087 (%6.31) 

 2019 سعر الوحدة

9.0565 (%3.74) 
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 والعموالت واألتعاب:مقابل الخدمات  -ب

يتم احتسابها على أساس يومي وتدفع ملدير الصندوق بنهاية كل  الصندوق،%سنوًيا من صافي قيمة أصول  0.95 رسوم اإلدارة: -

 .ربع سنوي 

% كحد أقص ى سنوًيا على أساس صافي 0.10سوف يتحمل الصندوق رسوم نثرية وأخرى بحيث ال تتجاوز  مصاريف نثرية وأخرى: -

ولن يتم خصم إال الرسوم  قيمة أصول الصندوق، وتشمل مصاريف طباعة ونشر التقارير السنوية وتدفع كل ثالثة شهور 

 . الفعلية

. ويتم  20,000: أتعاب املحاسب القانوني -
ً
 وتدفع كل ستة شهور ريال سنويا

ً
 .احتسابها يوميا

 تدفع بشكل ربع  20وبحد أدنى  أجمالي قيمة األصول تحت الحفظ% من 0.15: أتعاب أمين الحفظ -
ً
ألف ريال سعودي سنويا

 سنوي.

ريال  000,3 : سوف يحصل كل عضو مجلس إدارة مستقل على مكافأة قدرها،أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق املستقلين -

 وتدفع بعد كل اجتماع. وال تتجاوز عن كل 
ً
 للعضوين املستقلين عن كل  000,18اجتماع للعضو الواحد وتحتسب يوميا

ً
سنويا

 .االجتماعات

 وتدفع نهاية كل سنة500,7: الرسوم الرقابية -
ً
، ويتم احتسابها يوميا

ً
 .للهيئة ريال سعودي سنويا

 وتدفع في 5,000: رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع "تداول" -
ً
 ويتم احتسابها يوميا

ً
 .بداية كل سنة ريال سعودي سنويا

 : حسب األسعار السائدة وقت طلب التمويل، ويتم اإلفصاح عنها في القوائم املالية السنوية.أتعاب التمويل -

 يتم وأ مفروضة نهاأ حال في( أخرى  مصاريف أو رسوم أية الى)باإلضافة  املضافة القيمة ضريبة :والرسوم الضرائب أتعاب -

 حال في أيضا. الخدمة ملزود الضريبة لهذه املفروضة القيمة سيدفع الصندوق  فإن بها، الصندوق  تزويد يتم خدمة أي على فرضها

 الصندوق، يقدمها خدمة على فرضها يتم قد وأ مفروضة( أخرى  مصاريف أو رسوم أية لىإ)باإلضافة  املضافة القيمة ضريبة كانت

 .الضريبة لهذه املفروضة القيمة للصندوق  سيدفع العميل فإن

 ويتم االشتراك، بداية عند واحدة مرة تدفع. الصندوق  في اإلضافي االشتراك أو االشتراك قيمة من%1: االشتراك رسوم -

 الوحدات. مالك من تحصيلها

ويتم تحصيلها من مالكي  يوم من بداية االشتراك في الصندوق، 30%من صافي قيمة االسترداد خالل 1: رسم االسترداد -

 .الوحدات وتدفع هذه الرسوم للصندوق 

املستثمر الحصول على معلومات إضافية حول صندوق االستثمار وذلك عن طريق االتصال بأحد ممثلي  بإمكان-ج

شركة ثروات لألوراق املالية في إدارة األصول حسب بيانات االتصال الواردة في هذا امللحق أو القيام بزيارة 

 شركة. ال

 وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال: اسم-د

اململكة  3787 - 12331الرياض  – 12وحدة رقم  –حي العليا  –التخصص ي  6635شركة ثروات لألوراق املالية املقر الرئيس ي: 

  www.tharwat.saاملوقع اإللكتروني:  ( 011) 4808038( فاكس: 011) 4811000هاتف:    السعودية العربية

 

 

 

http://www.tharwat.sa/
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 اسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به.-هـ

 (.07082-37) رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املاليةمجموعة النفيعي لالستثمار 

 6655723فاكس رقم:  6655071هاتف رقم:  .704Bالدور السابع مكتب رقم  –شارع التحلية  –مركز بن حمران  :العنوان 

 اململكة العربية السعودية. 21484جدة  17381ص.ب. 

 يوجد. ال :وبيانات االتصال الخاصة به املوزعوعنوان  اسم-و
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 لألسهم السعودية ثروات صندوق 

Tharwat Saudi Equity Fund 

 ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية" مفتوحعام  استثماري أسهم "صندوق 
ً
 وفقا

 

 ثروات لألوراق املالية شركة

 

تاريخ  30رقم م/ امللكي املرسوم الصادر بموجب املاليةوفقا لنظام السوق  واملستندات األخرى  واألحكامتم إعداد هذه الشروط 

الصادرة من قبل مجلس هيئة السوق االستثمار صناديق  بالئحةالتي تمت على النظام، يخضع الصندوق ويلتزم  والتعديالته 02/06/1424

لومات كما تتضمن مع .املاليةالتي تصدرها الهيئة لتطبيق أحكام نظام السوق  واإلجراءاتالتنفيذية والقواعد والتعليمات لوائحه و  املالية

 واضحة وصحيحة وغير مضللة عن صندوق االستثمار.

 

 مستقل مالي مستشار من املشورة على والحصول  بعناية خرى واملستندات األ مع مذكرة املعلومات الصندوق  وأحكام شروط قراءة املستثمرين على يتوجب

 .الصندوق  بشأن استثماري  قرار أي اتخاذ قبل

 

 م21/12/2020 وآخر تحديث بتاريخ م09/11/2015 تاريخ إصدار الشروط واألحكام

 م09/11/2015 املوافق ه 27/01/1437بتاريخ  وطرح وحداتهصدرت موافقة هيئة السوق املالية على تأسيس الصندوق 

 

 

 التي تعكس التغييرات التالية : ( صندوق ثروات لألسهم السعودية " )شروط واألحكام "هذه هي النسخة املعدلة من 

 

 الصيغة الحالية  قتترحة الصيغة امل

 الغالف

 صندوق ثروات لألسهم السعودية

Tharwat Saudi Equity Fund 

 ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن  صندوق 
ً
أسهم استثماري عام مفتوح وفقا

 مجلس هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية"

 صندوق ثروات للطروحات األولية

 ألحكام الئحة صناديق االستثمار 
ً
صندوق استثماري عام مفتوح وفقا

 ملكة العربية السعودية"الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية في امل



2 
 

 اليوجد
تم اعتماد صندوق ثروات للطروحات األولية على أنه صندوق استثمار 

متوافق مع املعايير الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية 

 املعينة لصندوق االستثمار

 إشعار هام

الئحة صندوق ثروات لألسهم السعودية هو صندوق استثمار مفتوح خاضع ألحكام 

صناديق االستثمار ويهدف إلى تنمية رأس املال من خالل االستثمار بشكل رئيس ي في أسهم 

الشركات املدرجة في السوق املالية السعودية باإلضافة إلى االستثمار في الطروحات األولية 

بسوق األسهم السعودية من خالل املشاركة في عمليات بناء سجل األوامر ألسهم الشركات 

 مة خالل فترة الطرح األولي العام.املساه

صندوق ثروات للطروحات األولية هو صندوق استثمار مفتوح خاضع 

ألحكام الئحة صناديق االستثمار ويهدف إلى تنمية رأس املال من خالل 

االستثمار بشكل رئيس ي في الطروحات األولية ألسهم الشركات السعودية 

في سوق األسهم السعودية وأسهم الشركات التي لم يمض على إدراجها 

أكثر من خمس سنوات. وستقتصر استثمارات مدير الصندوق على 

االستثمارات املتوافقة مع املعايير الشرعية املعتمدة من قبل الهيئة 

الشرعية للصندوق، ولالطالع على تلك املعايير الشرعية الرجاء االطالع 

 ( من هذه الشروط واألحكام.1على امللحق رقم )

 الصندوق  دليل

 الهيئة الشرعية اليوجد

  مطور املؤشر املرخص من تداول  ال يوجد

 ملخص معلومات الصندوق 

 اسم الصندوق: صندوق ثروات للطروحات األولية اسم الصندوق: صندوق ثروات لألسهم السعودية

 مجال االستثمار: 

 االستثمار في شركات مدرجة في السوق السعودية. -

  مرشركات مساهمة من خالل املشاركة في عمليات بناء سجل األوااالكتتاب في  -

 االستثمار في السوق املوازية )نمو( -

 .أسواق النقد وصناديق املرابحات -

 .صناديق ذات أهداف مماثلة للصندوق والصناديق العقارية املتداولة )الريت( -

 حقوق أولوية ألسهم شركات. -

 مجال االستثمار:

 عمليات بناء سجل األوامراملشاركة في  -

 سنوات 5أسهم شركات لم يمض على إدراجها  -

 أسهم الشركات الصغيرة واملتوسطة -

 السوق املوازية )نمو( -

 أسواق النقد وصناديق املرابحات -

صناديق ذات أهداف مماثلة للصندوق والصناديق العقارية املتداولة  -

 )الريت(

 سنوات 5على إدراجها حقوق أولوية ألسهم شركات لم يمض  -

 املؤشر االسترشادي:  

 مؤشر السوق املالية السعودية تداول )تاس ي(

 املؤشر االسترشادي: 

 مؤشر ثروات للطروحات األولية واملقدم من آيديال ريتينغ

 من أجمالي قيمة االصول تحت الحفظ ، بحد ادني عشرون 0.15 أتعاب الحفظ : 
ً
% سنويا

 ألف ريال سعودي
 من صافي قيمة أصول الصندوق 0.15الحفظ : أتعاب 

ً
 % سنويا

  20,000أتعاب املحاسب القانوني: 
ً
  26,250أتعاب املحاسب القانوني:  ريال سنويا

ً
 ريال سنويا

  33,000أتعاب الهيئة الشرعية:  ال يوجد
ً
 ريال سنويا

 املصطلحات :
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 السوق : شركة السوق املالية السعودية

هـ 02/06/1424( وتاريخ 30املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/النظام : نظام السوق 

 وتعديالته.

 الئحة مؤسسات السوق املالية: الئحة مؤسسات السوق املالية الصادرة عن مجلس هيئة

هـ املوافق 21/05/1426وتاريخ  2005-83-1بموجب قرار رقم  املالية السوق 

هـ املوافق 22/12/1441وتاريخ  2020-75-2م، واملعدلة بموجب القرار رقم 28/06/2005

 م، وأي تعديالت أخرى قد تطرأ عليها.12/08/2020

 لهذه RSMاملحاسب القانوني : املحاسبون املتحدون )
ً
(، وهو املحاسب القانوني املعين وفقا

 ملا هو وارد 
ً
مذكرة املعلومات بما في ذلك أي محاسب قانوني يتم تعيينه من وقت آلخر وفقا

 الشروط و األحكام . في هذه

تبدأ السنة املالية للصندوق في اليوم األول من شهر يناير من كل سنة السنة املالية : 

 ميالدية وتنتهي في الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية

 ال يوجد

 الصندوق: صندوق ثروات لألسهم السعودية.

 .الهيئة في الرسمية العمل أليام طبقا العربية السعودية اململكة في عمل يوم : يوم

الصناديق االستثمارية املماثلة: يقصد بها صناديق االستثمار التي تستثمر بشكل رئيس ي في 

  األسهم املدرجة في السوق املالي السعودي
ً
بحيث تكون مرخصة من الهيئة ومطروحة طرحا

.
ً
 عاما

 العالية وقلة املخاطر.أدوات أسواق النقد: املرابحات والتي تتسم بسيولتها 

املؤشر االسترشادي لألسهم السعودية: يعد مؤشر تداول جميع األسهم هو املؤشر 

املعياري كما يستخدم سوق األسهم السعودي منهجية التعويم الحر لجميع األسهم 

 املدرجة في السوق الرئيسية عند احتساب املؤشر املعياري.

 

 

 لية  الصندوق: صندوق ثروات للطروحات األو 

 أليام العمل الرسمية في البنوك في 
ً
يوم عمل : يوم عمل في اململكة طبقا

 اململكة 

الصناديق االستثمارية املماثلة: يقصد بها صناديق االستثمار التي 

تستثمر بشكل رئيس ي في الطروحات األولية بحيث تكون مرخصة من 

.
ً
 عاما

ً
 الهيئة ومطروحة طرحا

ات وعقود تمويل التجارة واألوراق املالية أدوات أسواق النقد: املرابح

قصيرة األجل والتي تتسم بسيولتها العالية وقلة املخاطر واملتوافقة مع 

 املعايير الشرعية.

مؤشر ثروات للطروحات األولية: مؤشر استرشادي مقدم من شركة 

 آيديال ريتينغ لقياس أداء الصندوق.

 ال يوجد

أسهم الشركات املدرجة في سوق الشركات الصغيرة واملتوسطة: جميع 

 15األسهم السعودية باستثناء الشركات التي يزيد حجمها السوقي عن 

 مليار ريال سعودي.

أسواق النقد : هي االسواق التي تتضمن الودائع واألوراق املالية قصيرة 

األجل وعقود تمويل التجارة ) بما فيها عقود املرابحة ( والتي تتميز بسيولتها 

 وانخفاض درجة املخاطر.  العالية

املعايير الشرعية: هي مجموعة من الضوابط والنسب املالية، والتي 

بواسطتها يتم تصنيف الشركات كمتوافقة مع املعايير املجازة من قبل 

 الهيئة الشرعية للصندوق.

 النظام املطبق:

التنفيذية واألنظمة إن الصندوق ومدير الصندوق خاضعان لنظام السوق املالية ولوائحه 

فسر 
ُ
واللوائح األخرى ذات العالقة املطبقة في اململكة، وتخضع هذه الشروط واألحكام وت

 لألنظمة واللوائح ذات العالقة املعمول بها في اململكة والخاضعة إلشراف الهيئة.
ً
 وفقا

تخضع كافة املعامالت في هذه الشروط واألحكام لألنظمة واللوائح الواجبة 

ق والتي تكون نافذة املفعول من وقت إلى آخر في اململكة العربية التطبي

السعودية، كما تخضع إلشراف ورقابة هيئة السوق املالية، وأي نزاع ينشأ 

فيما يتعلق بهذه الشروط واألحكام أو بأي استثمار في الصندوق يتم 

 إحالته إلى الجهة املختصة لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية.
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 هداف صندوق االستثمار:أ

باعتباره صندوق استثماري مفتوح، يتمثل الهدف االستثماري األساس ي في تنمية رأس املال 

على املدى املتوسط والطويل من خالل االستثمار في أسهم الشركات املدرجة في السوق 

عودية من املالية السعودية باإلضافة إلى االستثمار في الطروحات األولية بسوق األسهم الس

خالل املشاركة في عمليات بناء سجل األوامر ألسهم الشركات املساهمة خالل فترة الطرح 

األولي العام، ولن يتم توزيع أي أرباح نقدية للمشتركين وسيعاد استثمارها في الصندوق، 

 وسيكون املؤشر اإلرشادي للصندوق هو مؤشر السوق السعودية الرئيسية تاس ي.

تنمية رأس املال على املدى املتوسط والطويل من  يهدف الصندوق إلى

خالل االستثمار بشكل أساس ي في السوق األولية بسوق األسهم السعودية 

من خالل املشاركة في عمليات بناء سجل األوامر ألسهم الشركات 

املساهمة خالل فترة الطرح األولي العام، وفي أسهم الشركات املدرجة 

 التي لم يمض على إ
ً
دراجها خمس سنوات في األسواق الثانوية في حديثا

اململكة العربية السعودية. كما يجوز ملدير الصندوق أن يستثمر في أسهم 

الشركات السعودية الصغيرة واملتوسطة. ولن يتم توزيع أي أرباح نقدية 

للمشتركين وسيعاد استثمارها في الصندوق، وألغراض استثمارات 

تي سوف يستثمر بها الصندوق ستكون الصندوق فإن جميع الشركات ال

من الشركات املتوافقة مع معايير الهيئة الشرعية للصندوق. وسيكون 

املؤشر اإلرشادي للصندوق هو مؤشر ثروات للطروحات األولية واملقدم 

 من شركة آيديال ريتينغ.

 :نوع )أو أنواع( األوراق املالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساس ي

تتركز استثمارات الصندوق في أسهم الشركات املدرجة في السوق املالية السعودية أو حقوق 

أولوية لهذه األسهم كما أن الصندوق يتمتع باملرونة الستثمار أصوله في اكتتابات الطروحات 

 في الصناديق االستثمارية املماثلة 
ً
األولية في السوق املالية السعودية. كما يستثمر أيضا

 املصدرة من الشركات املدرجة في سوق األسهم السعودية. ق األولوية القابلة للتداول وحقو 

قد يستثمر الصندوق في السوق املوازية )نمو( حسب ما يراه مناسبا فقد يستثمر خالل 

مرحلة االكتتاب أو بعد اإلدراج في السوق ووفقا لألنظمة واللوائح الصادرة من هيئة السوق 

% 10سوق املالية السعودية "تداول" بحيث يكون الحد األقص ى لالستثمار املالية و شركة ال

 من صافي قيمة أصول الصندوق.

قد يستثمر الصندوق في صناديق االستثمار العقارية املتداولة )الريت( حسب ما يراه مناسبا 

يث فقد يستثمر خالل مرحلة االكتتاب أو بعد اإلدراج في السوق ووفقا لألنظمة واللوائح بح

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.50يكون الحد األقص ى لالستثمار 

نوع )أو أنواع( األوراق املالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل 

 :أساس ي

تتركز استثمارات الصندوق في أسهم الشركات املساهمة خالل فترة الطرح 

عمليات بناء األولي العام ألسهمها في السوق األولي من خالل املشاركة في 

 والتي لم يمض 
ً
سجل األوامر وفي أسهم الشركات املساهمة املدرجة حديثا

على إدراجها خمس سنوات في السوق الثانوية وأسهم الشركات السعودية 

 في الصناديق االستثمارية املماثلة 
ً
الصغيرة واملتوسطة. كما يستثمر أيضا

ت لم يمض على إدراجها وحقوق األولوية القابلة للتداول املصدرة من شركا

 خمس سنوات في سوق األسهم السعودية.

قد يستثمر مدير الصندوق في السوق املوازية )نمو( حسب ما يراه مناسبا 

فقد يستثمر خالل مرحلة االكتتاب أو قبل اإلدراج أو بعد اإلدراج في 

% 10السوق ووفقا لألنظمة واللوائح بحيث يكون الحد األقص ى لالستثمار 

 ي أصول الصندوق.من صاف

قد يستثمر مدير الصندوق في صناديق االستثمار العقارية املتداولة 

)الريت( حسب ما يراه مناسبا فقد يستثمر خالل مرحلة االكتتاب أو قبل 

اإلدراج أو بعد اإلدراج في السوق ووفقا لألنظمة واللوائح بحيث يكون الحد 

 % من صافي أصول الصندوق.50األقص ى لالستثمار 

 سياسة تركيز االستثمار:

% من صافي قيمة 100يسعى مدير الصندوق لغرض تحقيق أهداف الصندوق إلى استثمار 

أصول الصندوق في أسهم الشركات املدرجة في السوق املالية السعودية باإلضافة إلى 

 االكتتاب  في الشركات خالل فترة الطرح العام األولي ، على أال تقل نسبة االستثمار فيها

% من صافي قيمة أصول الصندوق ، وفي الظروف االستثنائية قد يلجأ مدير 50مجتمعة عن 

من صافي قيمة أصول  %100الصندوق لالحتفاظ بأصوله على شكل نقدية بنسبة تصل إلى 

 الصندوق.

% من صافي قيمة أصول الصندوق في 50يجوز ملدير الصندوق استثمار ما ال يزيد عن 

 ومقومة صناديق األسهم السعو 
ً
 عاما

ً
دية وصناديق طروحات أولية أخرى مطروحة طرحا

 بالريال السعودي ومرخصة من هيئة السوق املالية في اململكة لغرض تحقيق عائد إضافي.

 سياسة تركيز االستثمار:

يسعى مدير الصندوق لغرض تحقيق أهداف الصندوق إلى استثمار 

% من أصوله في أسهم الشركات املساهمة خالل فترة الطرح األولي 100

العـام في السوق األولي وفي أسهم الشركات املدرجـة التـي لـم يمـض خمس 

سوق الثانوية فـي سوق األسهم السعودية، على سـنوات علـى إدراجها في ال

%، وفي الظروف االستثنائية 30أال تقل نسبة االستثمار فيها مجتمعة عن 

قد يلجأ مدير الصندوق لالحتفاظ بأصوله على شكل نقدية بنسبة تصل 

 .%100الى 

% من أصول 50يجوز ملدير الصندوق أن يستثمر بما ال يزيد عن 

 .ات السعودية الصغيرة واملتوسطةالصندوق في أسهم الشرك 
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% من صافي قيمة أصول 50ألغراض إدارة السيولة قد يقوم مدير الصندوق باستثمار 

 ومقومة بالريال السعودي الصندوق في صناديق أسواق النقد املطروحة وحداتها ط
ً
 عاما

ً
رحا

 ومرخصة من قبل الهيئة.

يجوز ملدير الصندوق االحتفاظ بالفائض النقدي كسيولة نقدية أو استثمار الفائض 

 % من صافي أصول الصندوق.50النقدي في أدوات أسواق النقد بما ال يتجاوز 

ناديق األسهم تخضع عملية االستثمار في صناديق أخرى )صناديق أسواق النقد وص

السعودية العامة وصناديق الطروحات األولية و صناديق االستثمار العقارية املتداولة( إلى 

معايير ومحددات يتم تطبيقها عند اتخاذ قرار االستثمار كاألداء التاريخي للصندوق وحجمه 

واستراتيجية االستثمار وخبرات الكادر الوظيفي املسؤول عن إدارة الصندوق املرشح 

 لالستثمار به وسمعته. 

 

% من أصول الصندوق 50يجوز ملدير الصندوق استثمار ما ال يزيد عن 

 ومقومة بالريال 
ً
 عاما

ً
في صناديق طروحات أولية أخرى مطروحة طرحا

السعودي ومرخصة من هيئة السوق املالية في اململكة لغرض تحقيق عائد 

 إضافي.

% من 50مدير الصندوق باستثمار ألغراض إدارة السيولة قد يقوم 

 ومقومة 
ً
 عاما

ً
أصوله في صناديق أسواق النقد املطروحة وحداتها طرحا

بالريال السعودي ومرخصة من قبل الهيئة ومتوافقة مع معايير الهيئة 

 الشرعية.

يجوز ملدير الصندوق االحتفاظ بالفائض النقدي كسيولة نقدية أو 

% من 70سواق النقد بما ال يتجاوز استثمار الفائض النقدي في أدوات أ

صافي أصول الصندوق بشكل مباشر والصادر من بنوك محلية خاضعة 

إلشراف مؤسسة النقد العربي السعودي بعملة الريال السعودي ذات 

( والصادر عن وكالة موديز  A1التصنيف االئتماني بحد أدني فئة ) 

( من وكالة  +Aد بورز أو )( من وكالة ستاندرد ان +Aللتصنيف االئتماني أو ) 

فيتش . على أال يتجاوز مبلغ االستثمار املخصص ألسواق النقد لدى طرف 

 % من قيمة صافي أصول الصندوق .20واحد ما نسبته 

تخضع عملية االستثمار في صناديق أخرى )صناديق أسواق النقد 

اذ وصناديق الطروحات األولية( إلى معايير ومحددات يتم تطبيقها عند اتخ

قرار االستثمار كاألداء التاريخي للصندوق واستراتيجية االستثمار وخبرات 

الكادر الوظيفي املسؤول عن إدارة الصندوق املرشح لالستثمار به 

 وسمعته.

 

 

أنواع املعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن ملدير الصندوق استخدامها بغرض 

 االستثمار:اتخاذ قرارات االستثمارية لصندوق 

يعتمد مدير الصندوق على دراسات وتوصيات فريق املحللين الخاص به في اتخاذ قراراته 

االستثمارية، يتم اختيار االستثمار في األسهم املعنية بناًء على التحليل األساس ي بحيث يتم 

التركيز على الشركات التي لديها قدرة على النمو أو التي تتمتع بتدفقات نقدية ثابته 

ومستقرة، والذي بدورة يشمل دراسة عميقة للقوائم املالية من خالل تقييم الشركة والتي 

تشمل عدد من املقاييس كهامش الربحية والنمو، ومكرر الربحية، ونسبة توزيع األرباح 

أنواع املعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن استخدامها نيابة عن 

 صندوق االستثمار بغرض إدارة محفظته االستثمارية:

 Assetsسيقوم مدير الصندوق باالعتماد على مبدأ توزيع األصول )

Allocationة الصندوق وذلك بتحديد األوزان ( في عملية إدارة محفظ

املناسبة لكل مجال استثماري بناًء على الفرص املتوفرة. ويتم تقييم جدوى 

الفرص االستثمارية من خالل تقييم السعر العادل ألسهم الشركات في 

السوق األولية، واستخدام مؤشرات التحليل املالي األساس ي عند اتخاذ 

وية، والتي يقوم بإعدادها فريق عمل قرارات االستثمار في السوق الثان
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النقدية ،ونسبة الدين إلى حقوق امللكية، والتدفقات النقدية الحرة بهدف اختيار الشركات 

 فظ أو تنمي أرباحها.املتوقع أن تحا

باإلضافة إلى ذلك سيقوم مدير الصندوق باالعتماد على مبدأ توزيع األصول في عملية إدارة 

محفظة الصندوق وذلك بتحديد األوزان املناسبة لكل مجال استثماري بناًء على الفرص 

ق املتوفرة وللحد من املخاطر الغير منتظمة وتوفير محفظة استثمارية متنوعة في السو 

الثانوية والسوق األولية، والتي يقوم بإعدادها فريق عمل مدير الصندوق باإلضافة إلى 

 التقارير واألبحاث االستثمارية املتاحة من مصادر خارجية.

سيقوم مدير الصندوق باختيار الصناديق االستثمارية بحسب تقديره املطلق لتلك 

اريخي والعائد على الصندوق ورسوم الصناديق، حيث سوف يؤخذ بعين االعتبار األداء الت

اإلدارة و على حجم األصول بمقارنة مع الصناديق اآلخرى املطروحة في اململكة العربية 

السعودية. سيقوم مدير الصندوق باختيار أدوات أسواق النقد التي تخضع الشراف البنك 

ع البنك املركزي السعودي كما سيعتد على تصنيف داخلي خاص يعتمد على تقديره لوض

 ومالئمته املالية وعلى جاذبية العائد االستثمار.

مدير الصندوق باإلضافة إلى التقارير واألبحاث االستثمارية املتاحة من 

 مصادر خارجية.

أي قيد آخر على نوع )أو أنواع( األوراق املالية أو األصول األخرى التي يمكن للصندوق 

 االستثمار فيها:

( 41ملتزمة  بقيود االستثمار الواردة في املادة )يلتزم الصندوق بأن تكون جميع استثماراته 

 من الئحة صناديق االستثمار.

أي قيد آخر على نوع )أو أنواع( األوراق املالية أو األصول األخرى التي 

 يمكن للصندوق االستثمار فيها:

يلتزم الصندوق بأن تكون جميع استثماراته متوافقة مع املعايير الشرعية 

الشرعية للصندوق، كما يلتزم الصندوق بقيود الصادرة من الهيئة 

 ( من الئحة صناديق االستثمار.41االستثمار الواردة في املادة )

الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول صندوق في وحدات صندوق أو صناديق استثمار 

 أخرى يديرها ذلك املدير أو مديرون آخرون:

يحق للصندوق االستثمار في الصناديق ذات الطرح العام املرخصة من هيئة السوق املالية  

%( من صافي قيمة أصول 25بحيث ال يتجاوز إجمالي الوحدات التي تم تملكها ما نسبته )

%( من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته على 20الصندوق أو ما نسبته )

% من إجمالي 50في الصناديق ذات األهداف أو االستراتيجيات املماثلة أال يتجاوز االستثمار 

% من إجمالي 50أصول الصندوق  وال يتجاوز االستثمار في صناديق أسواق النقد ما مقداره 

أصول الصندوق. ولن يتقاض ى مدير الصندوق أي رسوم إضافية فيما يتعلق بالصناديق 

 املداره من قبله.

ستثمار أصول صندوق في وحدات صندوق أو الحد الذي يمكن فيه ا

 صناديق استثمار أخرى يديرها ذلك املدير أو مديرون آخرون:

يحق للصندوق االستثمار في الصناديق ذات الطرح العام املرخصة من  

هيئة السوق املالية بحيث ال يتجاوز إجمالي الوحدات التي تم تملكها ما 

%( من 10ق أو ما نسبته )%( من صافي قيمة أصول الصندو 10نسبته )

صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته على أن ال يتجاوز 

االستثمار في الصناديق ذات األهداف أو االستراتيجيات املماثلة أو 

 % .50صناديق أسواق النقد مجتمعه ما مقداره 

 صالحيات صندوق االستثمار في االقتراض وسياسة مدير الصندوق بشأن ممارسة

 صالحيات االقتراض:

 صافي من %10 نسبته ما يتجاوز حجم التمويل أال على تمويل على للصندوق الحصول  يحق

طلبات  لتغطية تابعيه من أي أو مديره من التمويل باستثناء الصندوق  أصول  قيمة

 مدة تزيد لن األحوال جميع االستثمار، وفي صناديق الئحة من (40املادة ) بموجب االسترداد

 .واحدة سنة عن التمويل

 

صالحيات صندوق االستثمار في االقتراض وسياسة مدير الصندوق 

 بشأن ممارسة صالحيات االقتراض:

يحق للصندوق الحصول على تمويل متوافق مع املعايير الشرعية، على أال 

% من صافي قيمة أصول الصندوق 10يتجاوز حجم التمويل ما نسبته 

ه أو أي من تابعيه لتغطية طلبات االسترداد باستثناء التمويل من مدير 

( من الئحة صناديق االستثمار، وفي جميع األحوال لن 40بموجب املادة )

 تزيد مدة التمويل عن سنة واحدة.

 مدة الصندوق :

صندوق ثروات لألسهم السعودية هو صندوق استثماري عام مفتوح، ولن يكون هنالك مدة 

 تاريخ الستحقاق الصندوق.محددة لعمل الصندوق وال 

، ولن صندوق ثروات للطروحات األولية هو صندوق استثماري عام مفتوح

 يكون هنالك مدة محددة لعمل الصندوق وال تاريخ الستحقاق الصندوق.

 قيود وحدود االستثمار:

يلتزم الصندوق بأن تكون جميع استثماراته في اململكة العربية السعودية، كما يلتزم 

( من الئحة صناديق االستثمار وشروط 41الصندوق بقيود االستثمار الواردة في املادة )

 وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.

يلتزم الصندوق بأن تكون جميع متوافقة مع املعايير الشرعية الصادرة من 

الهيئة الشرعية للصندوق، كما يلتزم الصندوق بقيود االستثمار الواردة 
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( من الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق 41)في املادة  

 ومذكرة املعلومات.

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب

 اليوجد

 

% 0.10مصاريف نثرية وأخرى: سوف يتحمل الصندوق رسوم نثرية وأخرى بحيث ال تتجاوز 

كحد أقص ى سنوًيا على أساس صافي قيمة أصول الصندوق، وتشمل مصاريف طباعة ونشر 

 التقارير السنوية وتدفع كل ثالثة شهور ولن يتم خصم اال الرسوم الفعلية. 

 

 وتدفع كل ستة شهور.ريال  20,000أتعاب املحاسب القانوني: 
ً
. ويتم احتسابها يوميا

ً
 سنويا

 

ألف ريال  20% من أجمالي قيمة األصول تحت الحفظ وبحد أدنى 0.15أتعاب الحفظ: 

 وتدفع كل ثالثة أشهر.
ً
 يتم احتسابها يوميا

ً
 سعودي سنويا

 وتدفع نهاية كل سن 7,500الرسوم الرقابية: 
ً
، ويتم احتسابها يوميا

ً
ة ريال سعودي سنويا

 للهيئة.

 ال يوجد

 وتدفع كل  33،000أتعاب الهيئة الشرعية: 
ً
 وتحتسب يوميا

ً
ريال سنويا

 ستة شهور. 

مصاريف نثرية وأخرى: سوف يتحمل الصندوق رسوم نثرية وأخرى بحيث 

% كحد أقص ى سنوًيا على أساس صافي قيمة أصول 0.10ال تتجاوز 

ية وتدفع كل الصندوق، وتشمل مصاريف طباعة ونشر التقارير السنو 

 ثالثة شهور. 

 وتدفع  26,250أتعاب املحاسب القانوني: 
ً
. ويتم احتسابها يوميا

ً
ريال سنويا

 كل ستة شهور.

ألف ريال  20% من صافي أصول الصندوق وبحد أدنى 0.15أتعاب الحفظ: 

 وتدفع كل ثالثة أشهر.
ً
 يتم احتسابها يوميا

ً
 سعودي سنويا

 وتدفع ريال سعو  7,500الرسوم الرقابية: 
ً
، ويتم احتسابها يوميا

ً
دي سنويا

 نهاية كل سنة.

  24,375رسوم املؤشر االسترشادي: 
ً
 وتحتسب يوميا

ً
ريال سعودي سنويا

 وتدفع بداية السنة املالية.

 التقويم والتسعير

 بيان مفصل عن كيفية تقويم كل أصل يملكه الصندوق:

 :التالييحتسب إجمالي قيمة األصول في الصندوق على الشكل 

في حال االوراق املالية املدرجة أو املتداولة في السوق املالية : يتم تقويمها بسعر آخر  ▪

 آلخر 
ً
صفقة تمت في ذلك السوق. وفي حال كانت تلك األوراق املالية معلقة، فسيتم وفقا

سعر قبل التعليق، إال اذا كان هناك دليل قاطع على أن قيمة هذه االوراق املالية قد 

 ت عن السعر املعلق.انخفض

 في حال الودائع، تستخدم القيمة األسمية باإضافة إلى الفوائد / األرباح املتراكمة. ▪

في حال الصناديق االستثمارية األخرى املماثلة املستثمر بها )على أساس آخر سعر وحدة  ▪

 .)"للصندوق املعلن عنها

صل ألي سبب كان على في حال عدم وجود سعر متاح لألصول املستثمر بها لتقويم األ  ▪

سبيل املثال ال الحصر أن تكون األسواق املالية مغلقة في يوم التقويم، سيتم احتساب 

 .قيمة األصل بناًء على آخر سعر متاح

أي استثمار اخر: القيمة العادلة التي يحددها مدير الصندوق بناًء على الطرق والقواعد  ▪

 ها من قبل املحاسب القانوني للصندوق.التي يوافق عليها أمين الحفظ وبعد التحقق من

 بيان مفصل عن كيفية تقويم كل أصل يملكه الصندوق:

 :يحتسب إجمالي قيمة األصول في الصندوق على الشكل التالي

 في حال األوراق املالية املدرجة )سعر إغالقها(. ▪

في حال األوراق املالية خالل فترة الطرح العام األولي غير املدرجة )على  ▪

 .) سعر التكلفة "سعر الطرح" في مرحلة التخصيص أساس

في حال عقود املرابحة )مبلغ االستثمار + األرباح املستحقة إلى تاريخ  ▪

 .) التقويم

في حال الصناديق االستثمارية األخرى املماثلة املستثمر بها )على  ▪

 .)"أساس آخر سعر وحدة للصندوق املعلن عنها

املستثمر بها لتقويم األصل ألي  في حال عدم وجود سعر متاح لألصول  ▪

سبب كان على سبيل املثال ال الحصر أن تكون األسواق املالية مغلقة 

 .في يوم التقويم، سيتم احتساب قيمة األصل بناًء على آخر سعر متاح

 التعامالت
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ل معها التعامل في الوحدات أو يعلق، واإلجراءات املتبعة في تلك  الحاالت التي يؤجَّ

 الحاالت

: يجوز ملدير الصندوق تأجيل أو تعليق تأجيل أو تعليق التعامل في وحدات الصندوق -1

 للمادتين رقم )
ً
( و 61التعامل في وحدات الصندوق في أي من الحاالت التالية وذلك وفقا

 ( من الئحة صناديق االستثمار:62)

 :في حال تأجيل عمليات االسترداد 

% أو 10االسترداد ملالكي الوحدات في أي يوم تعامل اذا بلغ إجمالي نسبة جميع الطلبات  -

 أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق.

سيلتزم مدير الصندوق باتباع اجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االسترداد  -

 املطلوب تأجيلها.

 في حال تعليق االشتراك أو االسترداد :

 دوق.في حال طلبت هيئة السوق املالية ذلك من مدير الصن -

 إذا رأى مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات. -

في حال تم تعليق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في األوراق املالية أو  -

األصول األخرى التي يمتلكها الصندوق، إما بشكل عام وأما بالنسبة إلى أصول الصندوق 

 التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق العام 

ل معها التعامل في الوحدات أو يعلق، واإلجراءات الحاالت التي يؤ  جَّ

 املتبعة في تلك الحاالت

: يجوز ملدير الصندوق تأجيل تلبية تأجيل عمليات االشتراك االسترداد .1

أي طلب استرداد أو اشتراك لوحدات الصندوق في أي من الحاالت 

 للمادتين رقم )
ً
( من الئحة صناديق 62( و )61التالية وذلك وفقا

 ستثمار:اال 

 في حال طلبت هيئة السوق املالية ذلك من مدير الصندوق. -

% أو 10إذا كانت قيمة جميع طلبات االسترداد ملالكي الوحدات يساوي  -

 أكثر من صافي قيمة الصندوق في أي يوم تعامل.

في حال تم تعليق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في  -

 األوراق املالية أو األصول األخرى التي يمتلكها الصندوق، 

 

ل  اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجَّ

من الئحة صناديق ( 61األحكام املنظمة لتأجيل عمليات االسترداد التالية تخضع للمادة )

 االستثمار:

يجوز ملدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب استرداد من صندوق عام مفتوح حتى يوم  -

التعامل التي إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد ملالكي الوحدات في أي يوم تعامل 

 % أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق. 10

ءات عادلة ومنصفة عند عند اختيار طلبات االسترداد سيلتزم مدير الصندوق اتباع إجرا-

املطلوب تأجيلها، فسوف يتم الدفع على أساس أولوية استالم الطلب ويتم معاملة كل طلب 

 .على حده

ل  اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجَّ

( من 61لمادة )األحكام املنظمة لتأجيل عمليات االسترداد التالية تخضع ل

 الئحة صناديق االستثمار:

يجوز ملدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب استرداد من صندوق عام  -

مفتوح حتى يوم التعامل التي إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد 

% أو أكثر من صافي قيمة أصول 10ملالكي الوحدات في أي يوم تعامل 

 الصندوق.

 التاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد في أّي يوم تعامل: 

يتم قبول طلبات االشتراك املوعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد:  -

 بتوقيت  12:30واالسترداد في كل يوم عمل باململكة، وتنفذ قبل أو عند الساعة 
ً
ظهرا

عودية مدينة الرياض في يوم العمل السابق ليومي التقويم اإلثنين اململكة العربية الس

واألربعاء. وفي حال كان يوم التعامل يوافق عطلة رسمية فسيتم تنفيذ الطلب في يوم 

 التعامل التالي.

التاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد في 

 أّي يوم تعامل: 

يتم قبول طلبات تقديم طلبات االشتراك واالسترداد: املوعد النهائي ل -

االشتراك واالسترداد في كل يوم عمل باململكة، وتنفذ خالل أيام التعامل 

يومي اإلثنين واألربعاء. وفي حال كان يوم التعامل يوافق عطلة رسمية 

 فسيتم تنفيذ الطلب في يوم التعامل التالي.

 باالشتراك في الوحدات أو استردادها:إجراءات تقديم الطلبات الخاصة 

تعبئة طلب االسترداد وتوضيح نوع االسترداد سواء كان كلي لجميع إجراءات االسترداد: 

الوحدات أو جزئي، وتوقيع الطلب وإرساله إلى مدير الصندوق. كما تخضع طلبات االسترداد 

وبحد أدنى لطلب ريال  10,000للشروط الخاصة باالحتفاظ بحد أدنى لرصيد االستثمار 

ريال، في حال تبقى أقل من ذلك يجب على العميل استرداد كامل ملكيته في  5,000االسترداد 

 الصندوق مالم تنخفض قيمة الوحدات اململوكة له عن هذا الحد نتيجة ألداء الصندوق 

 إجراءات تقديم الطلبات الخاصة باالشتراك في الوحدات أو استردادها:

تعبئة طلب االسترداد وتوضيح نوع االسترداد سواء  إجراءات االسترداد:

كان كلي لجميع الوحدات أو جزئي، وتوقيع الطلب وإرساله إلى مدير 

الصندوق. كما تخضع طلبات االسترداد للشروط الخاصة باالحتفاظ بحد 

 5،000ريال وبحد أدنى لطلب االسترداد  10،000أدنى لرصيد االستثمار 

 ريال.

 

ماليين ريال سعودي أو  10التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  بيان اإلجراءات

 ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق: 

ماليين  10بيان اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب 

 ريال سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق: 
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ال ينطبق حيث انه تم إعفاء مديري الصناديق العامة من االلتزام بمتطلبات الفقرة )د( من 

ن والفقرتين )هـ( و )و( من املادة السابعة والثالثين  والفقرة )هـ( من املادة التاسعة والخمسي

املادة السادسة والستين من الئحة صناديق االستثمار حسب التعميم رقم 

 (، وذلك حتى صدور الئحة صناديق االستثمار املعدلة ونفاذها.1/6/8615/20)ص/

 

في حال انخفضت صافي قيمة أصول الصندوق عن عشرة ماليين ريال 

 حسب 
ً
سعودي سيقوم مدير الصندوق بإشعار هيئة السوق املالية فورا

األنظمة واللوائح التنفيذية ومن ثم محاولة إعادة هيكلة أصول الصندوق 

ليل ودراسة حالة السوق والخيارات التي تخدم مصالح مالك وبتح

الوحدات من تسييل أصول الصندوق أو طلب زيادة استثمارات مالك 

 الوحدات في الصندوق. 

 اجتماع مالكي الوحدات

 الظروف التي يدعى فيها الى عقد اجتماع مالكي الوحدات: 

 الوحدات بمبادرة منه.يجوز ملدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع مالكي  ▪

( أيام من تسلم 10يجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ) ▪

 طلب كتابي من أمين الحفظ.

( أيام من تسلم 10يجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ) ▪

أو منفردين طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذي يملكون مجتمعين 

 % على األقل من قيمة وحدات الصندوق.25

 

 إجراءات الدعوة الى عقد اجتماع مالكي الوحدات مع ذكر الحد األدنى للحضور:

تكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات من خالل املوقع االلكتروني ملدير الصندوق  ▪

ع مالكي الوحدات واملوقع االلكتروني للسوق، وبإرسال إشعار كتابي الكتروني الى جمي

وأمين الحفظ قبل عشرة أيام تقويمية على األقل من تاريخ االجتماع وبمدة ال تزيد عن 

 تقويمي على األقل من تاريخ االجتماع. ويجب أن يحدد اإلعالن واإلشعار تاريخ  21
ً
يوما

االجتماع ومكانه ووقته والقرارات املقترحة، ويجب على مدير الصندوق حال إرسال 

 
ً
 إلى مالكي الوحدات بعقد أي اجتماع ملالكي الوحدات إرسال نسخة منه إلى إشعارا

 الهيئة. 

 إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون  ▪
ً
ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا

 % على األقل من قيمة وحدات الصندوق.25مجتمعين 

الصندوق الدعوة  اذا لم يستوف النصاب املوضح في الفقرة أعاله، يجب على مدير ▪

الجتماع ثان واالعالن عن ذلك في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع االلكتروني 

للسوق و ارسال إشعار كتابي إلى جميع جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل االجتماع 

الثاني بمدة ال تقل عن خمسة أيام، ويعد االجتماع الثاني صحيحا أيا كانت نسبة 

 ات املمثلة في االجتماع.الوحد

 طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات:

 يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات. ▪

يجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة  ▪

 يملكها وقت االجتماع.

عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها  يجوز  ▪

 بواسطة وسائل التقنية الحديثة. 

 

 الظروف التي يدعى فيها الى عقد اجتماع مالكي الوحدات: 

يجوز ملدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات بمبادرة  ▪

 منه.

( 10الجتماع مالكي الوحدات خالل )يجب على مدير الصندوق الدعوة  ▪

أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذي 

% على األقل من قيمة وحدات 25يملكون مجتمعين أو منفردين 

 الصندوق.

متى ما دعت الحاجة ملدير الصندوق للحصول على موافقة مالكي  ▪

 الوحدات.

الوحدات مع ذكر الحد األدنى  إجراءات الدعوة الى عقد اجتماع مالكي

 للحضور:

تكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات من خالل املوقع االلكتروني ملدير  ▪

الصندوق واملوقع االلكتروني للسوق، وبإرسال إشعار كتابي الكتروني 

الى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة أيام تقويمية على 

 تقويمي على األقل  21ال تزيد عن األقل من تاريخ االجتماع وبمدة 
ً
يوما

من تاريخ االجتماع. ويجب أن يحدد اإلعالن واإلشعار تاريخ االجتماع 

ومكانه ووقته والقرارات املقترحة، ويجب على مدير الصندوق حال 

 إلى مالكي الوحدات بعقد أي اجتماع ملالكي الوحدات 
ً
إرسال إشعارا

 إرسال نسخة منه إلى الهيئة. 

 إال إذا حضره عدد من مالكي ال يكو  ▪
ً
ن اجتماع مالكي الوحدات صحيحا

% على األقل من قيمة وحدات 25الوحدات يملكون مجتمعين 

الصندوق بتاريخ االجتماع. وفي حال عدم اكتمال النصاب سيقوم مدير 

الصندوق بالدعوة إلى اجتماع آخر خالل خمسة أيام تقويمية كحد 

االجتماع الثاني كامل النصاب أيا كان  أدنى من تاريخ االجتماع ويعتبر

 عدد الحاضرين وقيمة وحدات الحاضرين بتاريخ االجتماع.

طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي 

 الوحدات:

يجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي  ▪

ز ملالكي الوحدات عن كل وحدة يملكها وقت االجتماع، كما يجو 

الوحدات التوكيل للتصويت من غير موظفي مدير الصندوق أو أمين 

 الحفظ أو أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

طريقة تصويت مالكي الوحدات: يتم اعتماد تصويت جميع القرارات  ▪

التي تستوجب موافقة مالكي الوحدات ويتم اعتماد القرار بموافقة 

% من مجموع 25م أكثر من مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيته
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الوحدات الحاضر مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سواًء أكان 

حضورهم شخصًيا أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة. وفي ما 

عدا الحاالت املذكورة أدناه فإنه يجب الحصول على موافقة مالكي 

% من مجموع 75الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من 

الوحدات الحاضر مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سواًء أكان 

حضورهم شخصًيا أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة على ما 

 يلي: 

قرار من مالكي وحدات الصندوق يطلبون فيه من الهيئة عزل مدير  ▪

 الصندوق.

قرار من مالكي وحدات الصندوق يطلبون فيه من مدير الصندوق عزل  ▪

 من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.عضو 

موافقة مالكي وحدات الصندوق على طلب مدير الصندوق لدمج  ▪

( 103( و )102الصندوق مع صندوق استثمار آخر يديره وفًقا للمادة )

 من الئحة صناديق االستثمار.

يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك في مداوالتها  ▪

 والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة. 

في حال التخلف عن حضور االجتماع يسقط حق مالك الوحدات في  ▪

 االعتراض على أي من القرارات املصدرة.

 حقوق مالكي الوحدات

بقيمة مساهمته عند االشتراك في وحدات الصندوق تزويد مالك الوحدات بإشعار تأكيد  .أ

 ويرسل على عنوان مالك الوحدات اإللكتروني املوضح في طلب االشتراك.

يحق ملالك الوحدات ممارسة حقوقه املرتبطة بالوحدات بما في ذلك على سبيل املثال ال  .ب

 الحصر حقوق التصويت في إجتماع مالكي الوحدات.

 ثة أشهر( ملالكي الوحدات تتضمن املعلومات االتية: تقديم تقارير دورية )كل ثال .ج

 صافي قيمة أصول وحدات الصندوق. ▪

 عدد الوحدات التي يملكها وصافي قيمتها. ▪

وأي تقويم خاطئ ألي من أصول سجل العمليات والصفقات لكل مالك وحدات على حدة  ▪

 الصندوق أو حساب سعر الوحدة بشكل خاطئ.

 رفقة ملالكي الوحدات وذلك عند الطلب دون مقابل.ارسال نسخ القوائم املالية امل .د

إخطار مالكي الوحدات بتصفية الصندوق )سواء كانت تصفية مبكرة أو تصفية  .ه

 بانقضاء اجل الصندوق(.

تزويد مالك الوحدات بإشعار تأكيد بقيمة مساهمته عند االشتراك في -أ

وحدات الصندوق ويرسل على عنوان مالك الوحدات اإللكتروني 

 وضح في طلب االشتراك.امل

تقديم تقارير دورية )كل ثالثة أشهر( ملالكي الوحدات تتضمن -ب

 املعلومات االتية: 

 صافي قيمة أصول وحدات الصندوق. ▪

 عدد الوحدات التي يملكها وصافي قيمتها. ▪

وأي تقويم سجل العمليات والصفقات لكل مالك وحدات على حدة  ▪

 سعر الوحدة بشكل خاطئ.خاطئ ألي من أصول الصندوق أو حساب 

ارسال نسخ القوائم املالية املرفقة ملالكي الوحدات وذلك عند -ت

 الطلب دون مقابل.

إخطار مالكي الوحدات بتصفية الصندوق )سواء كانت تصفية -ث

 مبكرة أو تصفية بانقضاء اجل الصندوق(.

 التغييرات في الشروط واألحكام

الصندوق واملوافقات واإلشعارات املحددة بموجب األحكام املنظمة لتغيير شروط وأحكام 

 الئحة صناديق االستثمار:

افقة الهيئة ومالكي الوحدات على التغيير ات األساسية  :أ(مو

يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات على التغيير األساس ي  -

 املقترح من خالل قرار صندوق عادي.

 للفقرة السابقة يجب على مدير الصندوق  -
ً
بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات وفقا

من هذه املادة، الحصول على موافقة هيئة السوق املالية على التغيير األساس ي املقترح 

 للصندوق.

 للتغييرات واجبة اإلشعار وفقا للمادة 
ً
من الئحة صناديق  58خالفا

االستثمار في شروط وأحكام الصندوق، يجب على مدير الصندوق أن 

الوحدات في يتحصل على موافقة مجلس إدارة الصندوق، وموافقة مالكي 

% من مجموع الوحدات الحاضر مالكها في 25الصندوق بنسبة أكثر من 

اجتماع مالكي الوحدات سواًء أكان حضورهم شخصًيا أم وكالة أم 

 بواسطة وسائل التقنية الحديثة على أي من التغييرات اآلتية: 

 التغيير املهم في أهداف الصندوق أو طبيعته. .1

 في وضع املخاطر للصندوق. التغيير الذي يكون له تأثير  .2
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 من الحاالت التالية: -
ً
 يقصد بمصطلح "التغيير األساس ي" أيا

 . التغيير الجوهري في أهداف الصندوق أو طبيعته.1

 غيير الذي يكون له تأثير في وضع املخاطر للصندوق.. الت2

 . االنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصب إدارة الصندوق.3

 . أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.4

يحق ملالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل أي تغيير أساس ي ودون فرض أي رسوم  -

 استرداد.

 :شعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغييرات مهمةب(إ

 بأي تغييرات مهمة مقترحة  -
ً
يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 قبل اليوم املحدد 21على الصندوق، ويجب أال تقل فترة اإلشعار عن واحد وعشرين )
ً
( يوما

 من قبل مدير الصندوق لسريان هذا التغيير.

 ألحكام املادة ) يقصد -
ً
 وفقا

ً
 أساسيا

ً
( من 56بمصطلح "التغيير املهم" أي تغيير ال يعد تغييرا

 الئحة صناديق االستثمار أو أي تغيير من شأنه أن:

 . يؤدي في املعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق.1

ير الصندوق أو أي عضو من . يؤدي إلى زيادة املدفوعات من أصول الصندوق إلى مد2

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع ألي منهما.

 من املدفوعات التي تسدد من أصول الصندوق أو يؤدي بشكل جوهري 3
ً
 جديدا

ً
. يقدم نوعا

 إلى زيادة أنواع املدفوعات األخرى التي تسدد من أصول الصندوق.

 بلغ بها مدير الصندوق.. أي حاالت أخر ى تقررها الهيئة من حين آلخر وت4

يحق ملالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير مهم ودون فرض أي رسوم  -

 .استرداد

 ج(إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغييرات واجبة اإلشعار:

 بأي تغييرات واجبة  -
ً
يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 ( أيام من سريان التغيير.8الصندوق الذي يديره مدير الصندوق قبل ثمانية )اإلشعار في 

( و 56يقصد بمصطلح "التغيير واجب اإلشعار" أي تغيير ال يقع ضمن أحكام املادتين ) -

 ( من الئحة صناديق االستثمار.57)

 د(اإلجراءات املتبعة لإلشعار عن أي تغيير في شروط وأحكام الصندوق:

في املوقع  التغييرات األساسيةالصندوق مالكي الوحدات ويفصح عن تفاصيل  يشعر مدير -

( أيام من سريان 10اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق وذلك قبل عشرة )

 التغيير.

-  
ً
بيان تفاصيل التغييرات األساسية في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا

 الئحة صناديق االستثمار.( من 71للمادة )

في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع  التغييرات املهمةاإلفصاح عن تفاصيل  -

( أيام 10اإللكتروني للسوق أو بالطريقة التي تحددها هيئة السوق املالية وذلك قبل عشرة )

 من سريان التغيير.

 للمادة بيان تفاصيل التغييرات املهمة في تقارير الصندوق ا -
ً
لتي يعدها مدير الصندوق وفقا

 ( من الئحة صناديق االستثمار.71)

في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع  التغييرات واجبة اإلشعاراإلفصاح عن  -

 من سريان التغيير.21اإللكتروني للسوق وذلك خالل واحد وعشرين )
ً
 ( يوما

تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق  بيان تفاصيل التغييرات واجبة اإلشعار في -

 للمادة )
ً
 .( من الئحة صناديق االستثمار71وفقا

التغيير الذي يزيد إجمالي املدفوعات التي تسدد من أصول  .3

 الصندوق بشكل جوهري.

التغيير الذي يكون له تأثير سلبي أو جوهري على حقوق مالكي  .4

 الوحدات بالصندوق. 

 التغيير في تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق.  .5

الوحدات عن تفاصيل  ب. على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي

( أيام من سريان 10التغييرات املذكورة أعاله من هذه املادة، وذلك قبل )

التغيير. كما يجب بيان تفاصيل التغييرات أعاله في هذه املادة في تقارير 

( من الئحة 71الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفًقا ألحكام املادة )

 صناديق االستثمار.
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 .م21/12/2020حسب خطابنا املرسل الى هيئة السوق املالية بتاريخ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستثمارانهاء صندوق 

إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق العام، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالكي  ▪

 برغبته في ذلك قبل مدة ال تقل عن )
ً
 من التاريخ املزمع إنهاء 21الوحدات كتابيا

ً
( يوما

 الصندوق العام فيه، دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق. 

 لشروط وأحكام الصندوق ، فيجب على مدير اذا كانت مدة الصندوق العام محددة  ▪
ً
وفقا

الصندوق انهاء الصندوق العام فور انتهاء تلك املدة، واشعار الهيئة ومالكي الوحدات 

 قبل انتهاء مدة الصندوق العام بمدة ال تقل عن )
ً
.21كتابيا

ً
 ( يوما

اذا كانت الشروط واالحكام تنص على انتهائه عند حدث معين، فيجب على مدير  ▪

الصندوق انهاء الصندوق العام فور حصول ذلك الحدث وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات 

 خالل )
ً
 ( أيام من وقوع الحدث الذي يوجب إنهاء الصندوق .5كتابيا

( من الئحة صناديق 66في حال عدم استيفاء املتطلب املشار اليه في الفقرة )هـ( من املادة ) ▪

( من 66اإلشعار املشار الية في الفقرة )و( من املادة )االستثمار خالل ستة أشهر من تاريخ 

الئحة صناديق االستثمار، يجب على مدير الصندوق إنهاء الصندوق وإشهعار الهيئة 

ومالكي الوحدات بذلك.يجب على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق 

 مذكرة املعلومات. العام فور انتهائه، وذلك دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق و 

يجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقع اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء  ▪

 مدة الصندوق العام ومدة تصفيته. 

إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق العام، فيجب عليه إشعار  ▪

 برغبته في ذلك قبل مدة ال تقل عن 
ً
( 21)الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 من التاريخ املزمع إنهاء الصندوق العام فيه، دون اإلخالل بشروط 
ً
يوما

 وأحكام الصندوق. 

 تسوية جميع معامالت الصندوق. ▪

يجب على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق العام  ▪

فور انتهائه، وذلك دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة 

 املعلومات. 

ر الصندوق اإلعالن في موقع اإللكتروني واملوقع يجب على مدي ▪

 اإللكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق العام ومدة تصفيته. 

 تحويل النقد إلى مالك الوحدات. ▪
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 إشعار هام

 من املشورة على والحصول  بعناية ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى  الصندوق  وأحكام شروط قراءة املستثمرين على يتوجب

 هذا في االستثمار قرروا الذين املستثمرين على يجب كما .الصندوق  بشأن استثماري  قرار أي اتخاذ قبل مستقل مالي مستشار

 .االستثمار بقرار املرتبطة واملسؤوليات املخاطر كافة لتحمل استعداد على يكونوا أن الصندوق 

 قراره بموجب املالية السوق  هيئة مجلس عن الصادرة االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب واألحكام الشروط هذه إعداد تم

 30م/ رقم امللكي باملرسوم الصادر املالية السوق  نظام على بناءً م 24/12/2006املوافق  ه 03/12/1427 وتاريخ (2006-219-1)رقم

 .ه 02/06/1424وتاريخ

 ق الصندو  هذا وحدات طرح وعلى واألحكام الشروط هذه على املوافقة تمت
ً
 طرحا

ً
 بتاريخ املالية السوق  هيئة مجلس قبل نم عاما

 .م09/11/2015 املوافق ه 27/01/1437

 للمستثمرين مناسبا يكون  ال قد الصندوق  هذا في االستثمار فإن لذا مرتفعة، مخاطر على الصندوق  هذا في االستثمار ينطوي 

 الصندوق، هذا في باالستثمار املرتبطة الرئيسية املخاطر حول  التفاصيل من وملزيد .اطراملخ قليلة استثمارات في يرغبون  الذين

 ألحكام خاضع مفتوح استثمار صندوق  هو لألسهم السعودية ثروات صندوق  .مذكرة املعلومات من( 3) الفقرة مراجعة الرجاء

في السوق املالية  ةأسهم الشركات املدرج في رئيس ي بشكل خالل االستثمار من املال رأس تنمية إلى ويهدف االستثمار صناديق الئحة

بسوق األسهم السعودية من خالل املشاركة في عمليات بناء سجل األوامر باإلضافة إلى االستثمار في الطروحات األولية  السعودية

 . العامسهم الشركات املساهمة خالل فترة الطرح األولي أل 

 من املعقول  القدر بذل أن بعد (علمه حسب ويؤكد واألحكام، الشروط هذه في الواردة املعلومات مسؤولية الصندوق  مدير يتحمل

 الئحة بموجب تضمينها مطلوب أمور  أية تغفل وال مضللة أو صحيحة غير إفادة أي تتضمن ال أنها) ذلك من للتأكد املهنية العناية

 املستثمرون يعتبر أال ويجب. اله تحديث آخر تاريخ في كما أو واألحكام الشروط هذه إصدار تاريخ في كما وذلك، االستثمار صناديق

 .الصندوق  في وحدات لشراءآراء مدير الصندوق كتوصية 

 بأية باإلدالء أو معلومات أية بتقديم أو إعالن أي بإصدار آخر شخص ألي أو سمسار أو وسيط ألي الصندوق  مدير يصرح لم

  بيعها أو الصندوق  وحدات بطرح تتعلق بيانات
ً
 اإلعالنات تلك مثل صدور  حالة وفي واألحكام، الشروط هذه عليه تحتوي  ملا خالفا

 .الصندوق  مدير قبل من بها مصرح أنه أساس على عليها االعتماد عدم فيجب البيانات، أو املعلومات تلك مثل تقديم أو

  تشكل ال واألحكام الشروط هذه إن
ً
 أي قبل من الصندوق  هذا في وحدات أي لتملك دعوة أو كطرح استخدامها يجوز  وال طرحا

  يجوز  ال شخص ألي الوحدات هذه طرح يجوز  ال وكذلك به ُيسمح لم أو نظامي الطرح هذا فيها يكون  ال دولة أية في شخص
ً
 نظاما

 .عليه الصندوق  هذا وحدات طرح

وعلى املستثمرين أال يعتبروا هذه الشروط واألحكام على أنها استشارة تتعلق بأية أمور قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو أية مسائل 

 أخرى. ويجب كذلك على املستثمرين أن يقوموا باالستعالم بشأن:

أو امتالكها أو استردادها أو أي تصرف آخر  املتطلبات القانونية في دولهم فيما يتعلق بشراء وحدات الصندوق  .أ

 بخصوصها.

 أية قيود قد يواجهونها فيما يتعلق بصرف العمالت. .ب

املسائل املتعلقة بالدخل والتبعات الضريبية األخرى التي قد تنطبق عليهم في دولهم نتيجة تملك وحدات الصندوق أو  .ت

 استردادها أو أي تصرف آخر بخصوصها.

االعتماد على مستشاريهم، بما في ذلك املستشارين القانونيين واملحاسبين، فيما يتعلق باألمور القانونية يجب على املستثمرين 

 والضريبية واملسائل األخرى التي تخص الصندوق أو االستثمار فيه.
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 دليل الصندوق 

 

 

 

 

 

 مدير الصندوق  أمين الحفظ

 

 

 

 

 

 

 

 النفيعي لالستثمار

ص.ب.   704Bالطابق السابع مكتب رقم  –شارع التحلية  –مركز بن حمران 

اململكة العربية السعودية. بريد الكتروني:  21484جدة  17381

custody@nefaie.com 

   966126655071+هاتف: 

 966126655723+فاكس:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة ثروات لألوراق املالية

  12وحدة رقم  -حي العليا   –التخصص ي  6635

 اململكة العربية السعودية - 3787 – 12331الرياض 

 00966114811000الهاتف: 

 00966114808038الفاكس: 

 info@tharwat.sa البريد االلكتروني: 

 

 املحاسب القانوني السوق املالية

 

 

 

 

 

 

 

 )السوق املالية السعودية( تداول 

 15وحدة رقم: –العليا  –طريق امللك فهد  6897

 3388 – 12211الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 الرقم الرئيس ي للسوق املالية السعودية )تداول(

 0096612189999هاتف: 

 0096612189090خدمات العمالء: 

 

 
 

 

 

 

 

 املحاسبون املتحدون 

 7مكتب رقم -17مبنى رقم -عبد هللاالرياض: طريق امللك 

 3988-12274الرياض  8246ص.ب 

  00966114562974هاتف:

 00966114940587فاكس: 

 21452-6659جدة: ص.ب 

  اململكة العربية السعودية

mailto:info@tharwat.sa
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 ملخص معلومات الصندوق 

 لألسهم السعوديةصندوق ثروات  اسم الصندوق 

 شركة ثروات لألوراق املالية مدير الصندوق 

 مفتوح نوع الصندوق 

 سعودي ريال عملة الصندوق 

 (.مذكرة معلومات الصندوق  ضمن (3) الفقرة مراجعة يرجى املخاطر، عن أكثر ملعلومات)املخاطر  مرتفع مستوى املخاطر

 مجال االستثمار

 .في السوق السعودية ةاالستثمار في شركات مدرج -

  .وامرمن خالل املشاركة  في عمليات بناء سجل األ  ةاالكتتاب في شركات مساهم -

 السوق الموازية )نمو(االستثمار في  -

 .أسواق النقد وصناديق املرابحات -

 .العقارية املتداولة )الريت(االستثمار وصناديق  صناديق ذات أهداف مماثلة للصندوق  -

  .حقوق أولوية ألسهم شركات -

 )تاس ي( تداول  السعودية املالية السوق  مؤشر االسترشادي املؤشر 

 .الطويلو  املتوسط إلى تنمية رأس املال على املدى يهدف الصندوق  هدف الصندوق 

 م07/01/2016م إلى تاريخ  05/01/2016من تاريخ   فترة الطرح

 ريال سعودي 10 سعر الوحدة عند بداية الطرح

 سعودي ريال 10,000 الحد األدنى لالشتراك / الرصيد

 ريال سعودي 5,000 لالشتراك اإلضافيالحد األدنى 

 سعودي ريال 5,000 الحد األدنى لالسترداد

أيام قبول طلبات االشتراك 

 واالسترداد
 عمل يوم كل

 كل أسبوع ماعدا أيام العطل الرسمية في سوق األسهم السعودية في اململكة. من واألربعاءثنين يومي اال أيام التعامل والتقويم 

 % بحد أقص ى من قيمة االشتراك1 االشتراكرسوم 

 من صافي قيمة أصول الصندوق 0.95 أتعاب اإلدارة
ً
 % سنويا

 من 0.15 أتعاب الحفظ
ً
 أجمالي قيمة االصول تحت الحفظ ، بحد ادني عشرون ألف ريال سعودي % سنويا
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 يوم من تاريخ االشتراك 30% عند االسترداد خالل أقل من 1 رسوم االسترداد املبكر 

  20,000 أتعاب املحاسب القانوني
ً
 ريال سنويا

 بحد أقص ى 18,000 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
ً
 ريال سنويا

  5,000 رسوم نشر املعلومات "تداول"
ً
 ريال سنويا

  7,500 رسوم رقابية
ً
 ريال سنويا

 حسب األسعار السائدة في السوق  مصاريف التعامل

 الزكاة
ال يتولى مدير الصندوق إخراج زكاة الوحدات االستثمارية عن املستثمرين، وتقع على مالك الوحدة مسؤولية إخراج 

 من وحدات استثمارية. ما يملكزكاة 
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  املصطلحات

 .اململكة العربية السعودية اململكة:

 .هيئة السوق املالية باململكة الهيئة:

 السعوديةشركة السوق املالية  السوق :

 هـ وتعديالته.02/06/1424( وتاريخ 30/نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م النظام :

 .السعودية العربية باململكة املالية السوق  هيئة مجلس عن الصادرة االستثمار صناديق الئحة الئحة صناديق االستثمار:

بموجب قرار رقم  املالية السوق  الصادرة عن مجلس هيئة السوق املاليةالئحة مؤسسات الئحة مؤسسات السوق املالية: 

 هـ22/12/1441وتاريخ  2020-75-2م، واملعدلة بموجب القرار رقم 28/06/2005هـ املوافق 21/05/1426وتاريخ  1-83-2005

 .، وأي تعديالت أخرى قد تطرأ عليهام12/08/2020املوافق 

 كتتابات األولية العامة ألسهم الشركات التي يتم طرحها طرحاالاإلصدارات أو  :األولية الطروحات
ً
 عام ا

ً
كتتاب ألول مرة أو لال ا

 عن طريق بناء سجل األوامر.

 طرح أسهم إضافية ملساهمي املصدر ويكون لهم الحق في االكتتاب فيها بما يتناسب مع نسب تملكهم. أسهم حقوق أولوية:

 املالية.شركة ثروات لألوراق  مدير الصندوق:

 .مجموعة النفيعي لالستثمار أمين الحفظ:

 لهذه وهو (، RSMاملحاسبون املتحدون )املحاسب القانوني : 
ً
بما في ذلك أي  مذكرة املعلوماتاملحاسب القانوني املعين وفقا

 ملا هو وارد في هذه 
ً
 .الشروط و األحكام محاسب قانوني يتم تعيينه من وقت آلخر وفقا

مجلس يعّين مدير الصندوق أعضاؤه بموجب الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية  مجلس اإلدارة:

 .ملراقبة أعمال مدير الصندوق 

 وال عضو مجلس إدارة لدى مدير الصندوق أو تابع  عضو مجلس إدارة مستقل:
ً
عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ليس موظفا

، جوهرية أو تعاقدية مع مدير الصندوق أو تابع له أو أمين حفظ لذلك الصندوق  ةليس له عالق له أو أمين حفظ الصندوق كما أنه

 .وينطبق عليه تعريف العضو املستقل الوارد في قائمة املصطلحات املستخدمة في لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها

االنتفاع في أصول وعوائد الصندوق على أساس  كيةملالتي تمنح املستثمر حق املشاركة في  االستثماريةالوحدات  الوحدات:

 لعدد الوحدات 
ً
 .التي یمتلكھا االستثماريةنسبي وفقا

ستثمار مخصوم األصول لصندوق اال  قيمةألي وحدة على أساس إجمالي  النقديةھي القیمة  صافي قيمة أصول الصندوق:

 .الخصوم منها

 االشتراك واالسترداد بناًء عليه. يتمالسعر الذي  هو :صافي قيمة األصول للوحدة

  الصندوق  في وحدات يمتلك الذي الكيان أو الشخص مالك الوحدة/املستثمر/املشترك:
ً
 واألحكام. الشروط لهذه وفقا

صندوق استثمار ذو رأس مال متغير، تزيد وحداته بإصدار وحدات جديدة وتنقص باسترداد مالكي  صندوق استثمار مفتوح:

 لصافي قيمتها في أوقات االسترداد الوحدات لبعض أو 
ً
كل الوحدات اململوكة لهم. ويحق ملالكي الوحدات استرداد قيم وحداتهم وفقا

 املحددة.

 السعودية. لألسهمصندوق ثروات  الصندوق:

 ستثمار.اال  صندوق  وحدات شراء وبيع فيه يتم يوم أي يوم التعامل:

  ثنين واألربعاء(.)يومي اال الوحدة صافي سعر تقويم فيه يتم الذي اليوم يوم تقويمي:

 .الهيئة في الرسمية العمل أليام طبقاالعربية السعودية  اململكة في عمل يوم يوم :

الضريبة التي تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة في مراحل اإلنتاج والتوزيع  ضريبة القيمة املضافة :

 .وتشمل التوريد املفترض
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تبدأ السنة املالية للصندوق في اليوم األول من شهر يناير من كل سنة ميالدية وتنتهي في الحادي والثالثين من  املالية :السنة 

 شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية

 .) الصندوق  ملدير تابعة شركات (الصندوق  بمدير عالقة ذات جهة أي األطراف ذات العالقة:

 الصندوق بعد خصم مصاريف اإلدارة واملصاريف األخرى.قيمة أصول  صافي قيمة األصول:

الوكاالت التي تقوم بقياس قدرة الجهة املقترضة على الوفاء بالتزاماتها في مواجهة املقرضين، والتي  وكاالت التصنيف االئتماني:

ة فيتش" أو وكاالت محلية في حال يعبر عنها بمخاطر عدم السداد. وتشمل الوكاالت الدولية مثل "وكالة ستاندر آند بورز" و "وكال

 .وجدت

تعني هذه الشروط واألحكام والتي بموجبها يتم تنظيم عمل الصندوق والعالقة بين مدير الصندوق  الشروط واألحكام:

 واملستثمرين.

 هي السوق التي يتم في نطاقها التعامل مع األوراق املالية عند إصدارها ألول مرة. السوق األولية:

 سوق التي يتم فيها إدراج وتداول األوراق املالية بعد مرحلة الطرح األولي.لهي ا الثانوية:السوق 

في األسهم املدرجة في السوق املالي يقصد بها صناديق االستثمار التي تستثمر بشكل رئيس ي الصناديق االستثمارية املماثلة: 

  السعودي
ً
 عاما

ً
 .بحيث تكون مرخصة من الهيئة ومطروحة طرحا

سوق موازي يمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما يعتبر منصة بديلة للشركات الراغبة باإلدراج، علما بأن املوازية )نمو(:  السوق 

 .االستثمار في هذا السوق مخصص للمستثمرين املؤهلين فقط

يتم تداول وحداتها في هي صناديق استثمارية عقارية متاحة للجمهور،  :) الريت ( املتداولة العقاريةاالستثمار  صناديق

 بمصطلح "ريت أو ريتس"، وتهدف إلى تسهيل االستثمار في قطاع العقارات املطورة والجاهزة لالستخدام 
ً
عرف عامليا

ُ
السوق املالية وت

 
ً
 وتأجيريا

ً
 دوريا

ً
 .التي تدر دخال

 .وقلة املخاطر العالية بسيولتهااملرابحات والتي تتسم  النقد: أسواق أدوات

تحليل القوائم املالية للشركات وتقييم األسهم بقيمتها العادلة في السوق بناًء على نتائجها املالية  املالي األساس ي:التحليل 

  الحالية واملستقبلية.

سهم هو املؤشر املعياري كما يستخدم سوق األ  األسهمويعد مؤشر تداول جميع  اإلسترشادي لألسهم السعودية:ؤشر امل

  .املدرجة في السوق الرئيسية عند احتساب املؤشر املعياري  األسهمالحر لجميع  التعويمالسعودي منهجية 

 حادة انهيارات لىإ حدوثها الى تؤدي التي الحاالت وأ السياسية األزمات او الحادة االقتصادية األزمات حالة االستثنائية: الظروف

 األسهم. أسواق في
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 معلومات عامة: -1

 مدير الصندوق ورقم ترخيصه:اسم  -أ

والتعامل بصفة  االستثمار وحفظ األوراق املاليةروات لألوراق املالية شخص مرخص له بممارسة نشاط إدارة صناديق شركة ث

  هـ. 2/5/1435م املوافق 13/3/2014بتاريخ  14175-06بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم، ترخيص رقم  أصيل

  :عنوان املكتب الرئيس ملدير الصندوق  -ب

  12وحدة رقم  –حي العليا  –التخصص ي  6635

 السعودية العربية اململكة 3787 – 12331الرياض 

  00966114808038: الفاكس 00966114811000: هاتف 

 عنوان املوقع االلكتروني ملدير الصندوق:  -ت

 www.Tharwat.sa املوقع االلكتروني: 

  اسم أمين الحفظ ورقم ترخيصه: -ث

 (07082-37بترخيص رقم )مجموعة النفيعي لالستثمار املرخصة من هيئة السوق املالية 

 عنوان املوقع االلكتروني ألمين الحفظ: -ج

 www.nefaie.com  : املوقع االلكتروني

 النظام املطبق:  -2

إن الصندوق ومدير الصندوق خاضعان لنظام السوق املالية ولوائحة التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة املطبقة في 

 لألنظمة واللوائح ذات العالقة املعمول بها في اململكة والخاضعة إلشراف 
ً
فسر وفقا

ُ
اململكة، وتخضع هذه الشروط واألحكام وت

 الهيئة. 

 الستثمار:أهداف صندوق ا -3

 االستثمار صندوق  ألهداف وصف -أ

رأس املال على املدى املتوسط و الطويل من تنمية عتباره صندوق استثماري مفتوح ، يتمثل الهدف االستثماري األساس ي في اب

بسوق  لى االستثمار في الطروحات األولية إباإلضافة  السعودية ةفي السوق املالي ةالشركات املدرج سهمأ خالل االستثمار في

العام، سهم الشركات املساهمة خالل فترة الطرح األولي األسهم السعودية من خالل املشاركة في عمليات بناء سجل األوامر أل 

شر وسيكون املؤشر اإلرشادي للصندوق هو مؤ  ولن يتم توزيع أي أرباح نقدية للمشتركين وسيعاد استثمارها في الصندوق،

 .تاس ي ةالسوق السعودية الرئيسي

 

http://www.tharwat.sa/
http://www.nefaie.com/
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 .الصندوق  فيها سيستثمر  التي األصول  أنواع ذلك في بما وممارستهاالستثمار  سياسات يوضح بيان -ب

 نوع )أو أنواع( األوراق املالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساس ي: -

ن أاألسهم كما  هحقوق أولوية لهذ وأاملدرجة في السوق املالية السعودية تتركز استثمارات الصندوق في أسهم الشركات 

 في  السعودية.اكتتابات الطروحات األولية في السوق املالية  في أصولهالصندوق يتمتع باملرونة الستثمار 
ً
كما يستثمر أيضا

 في سوق األسهم السعودية. املدرجة شركاتالمن  املصدرة للتداول الصناديق االستثمارية املماثلة وحقوق األولوية القابلة 

قد يستثمر الصندوق في السوق املوازية )نمو( حسب ما يراه مناسبا فقد يستثمر خالل مرحلة االكتتاب أو بعد اإلدراج في 

بحيث يكون الحد  "تداول"شركة السوق املالية السعودية   الصادرة من هيئة السوق املالية والسوق ووفقا لألنظمة واللوائح 

 أصول الصندوق.قيمة % من صافي 10األقص ى لالستثمار 

قد يستثمر الصندوق في صناديق االستثمار العقارية املتداولة )الريت( حسب ما يراه مناسبا فقد يستثمر خالل مرحلة 

أصول قيمة % من صافي 50 االكتتاب أو بعد اإلدراج في السوق ووفقا لألنظمة واللوائح بحيث يكون الحد األقص ى لالستثمار

 الصندوق.

 سياسة تركيز االستثمار: -

أسهم  في صافي قيمة أصول الصندوق % من 100يسعى مدير الصندوق لغرض تحقيق أهداف الصندوق إلى استثمار 

، على أال تقل ولي ى االكتتاب  في الشركات خالل فترة الطرح العام األ إل باإلضافةالسعودية في السوق املالية  ةدرجالشركات امل

الظروف االستثنائية قد يلجأ مدير الصندوق  يوف ، من صافي قيمة أصول الصندوق  %50نسبة االستثمار فيها مجتمعة عن 

 .من صافي قيمة أصول الصندوق  %100لى إعلى شكل نقدية بنسبة تصل  بأصولهلالحتفاظ 

وصناديق اديق األسهم السعودية نصأصول الصندوق في صافي قيمة % من 50يجوز ملدير الصندوق استثمار ما ال يزيد عن 

 ومقومة بالريال السعودي ومرخصة من هيئة السوق املالية في اململكة لغرض  طروحات
ً
 عاما

ً
أولية أخرى مطروحة طرحا

 إضافي.تحقيق عائد 

في صناديق أسواق النقد الصندوق أصول  صافي قيمة % من50مدير الصندوق باستثمار  ألغراض إدارة السيولة قد يقوم

 ومقومة بالريال السعودي ومرخصة من قبل الهيئة
ً
 عاما

ً
 .املطروحة وحداتها طرحا

االحتفاظ بالفائض النقدي كسيولة نقدية أو استثمار الفائض النقدي في أدوات أسواق النقد بما ال  يجوز ملدير الصندوق 

 .أصول الصندوق  من صافي %50يتجاوز 

األسهم السعودية العامة وصناديق الطروحات  تخضع عملية االستثمار في صناديق أخرى )صناديق أسواق النقد وصناديق

( إلى معايير ومحددات يتم تطبيقها عند اتخاذ قرار االستثمار كاألداء التاريخي االستثمار العقارية املتداولةصناديق و  وليةاأل 

واستراتيجية االستثمار وخبرات الكادر الوظيفي املسؤول عن إدارة الصندوق املرشح لالستثمار به  وحجمه للصندوق 

 . وسمعته
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 استثمارات الصندوق :يلخص الجدول التالي حدود 

 نوع االستثمار
من صافي قيمة  الحد األدنى

 أصول الصندوق 

من صافي قيمة  الحد األعلى

 أصول الصندوق 

شركات املدرجه بالسوق السعودية سهم الأ

 ولية()تشمل الطروحات األولية وحقوق األ 
50% 100% 

 %10 %0 السوق املوازية )نمو( االستثمار في 

  أخرى  سعودية أسهمصناديق 
ً
مطروحة طرحا

 ومرخصة من الهيئة 
ً
 عاما

0% 50% 

 )ريت( العقارية املتداولة االستثمار صناديق

 ومرخصة من الهيئة
ً
 عاما

ً
 مطروحة طرحا

0% 50% 

 صناديق أسواق النقد 
ً
 عاما

ً
املطروحة طرحا

 ومرخصة من الهيئة
0% 50% 

 %50 %0 سيولة نقدية أو أدوات أسواق النقد

*يتم االستثمار في أدوات أسواق النقد املصنفة في بنوك مرخص لها من البنوك املركزية بناء على التالي: مدى سيولته، جودة 

 .البنك املركزي السعوديقبل منظمة من و إدارته، أدائه التاريخي، 

 

قرارات االستثمارية اتخاذ استخدامها بغرض ملدير الصندوق أنواع املعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن  -

 :لصندوق االستثمار

يعتمد مدير الصندوق على دراسات وتوصيات فريق املحللين الخاص به في اتخاذ قراراته االستثمارية، يتم اختيار  -

االستثمار في األسهم املعنية بناًء على التحليل األساس ي بحيث يتم التركيز على الشركات التي لديها قدرة على النمو أو التي 

تتمتع بتدفقات نقدية ثابته ومستقرة، والذي بدورة يشمل دراسة عميقة للقوائم املالية من خالل تقييم الشركة والتي 

تشمل عدد من املقاييس كهامش الربحية والنمو، ومكرر الربحية، ونسبة توزيع األرباح النقدية ،ونسبة الدين إلى حقوق 

 .يار الشركات املتوقع أن تحافظ أو تنمي أرباحهاامللكية، والتدفقات النقدية الحرة بهدف اخت

باإلضافة إلى ذلك سيقوم مدير الصندوق باالعتماد على مبدأ توزيع األصول في عملية إدارة محفظة الصندوق وذلك  -

ة بتحديد األوزان املناسبة لكل مجال استثماري بناًء على الفرص املتوفرة وللحد من املخاطر الغير منتظمة وتوفير محفظ

استثمارية متنوعة في السوق الثانوية والسوق األولية، والتي يقوم بإعدادها فريق عمل مدير الصندوق باإلضافة إلى 

 .التقارير واألبحاث االستثمارية املتاحة من مصادر خارجية

سوف يؤخذ بعين سيقوم مدير الصندوق باختيار الصناديق االستثمارية بحسب تقديره املطلق لتلك الصناديق، حيث  -

االعتبار األداء التاريخي والعائد على الصندوق ورسوم اإلدارة و على حجم األصول بمقارنة مع الصناديق اآلخرى 

البنك أدوات أسواق النقد التي تخضع الشراف  سيقوم مدير الصندوق باختيار املطروحة في اململكة العربية السعودية.

لى تصنيف داخلي خاص يعتمد على تقديره لوضع البنك ومالئمته املالية وعلى جاذبية كما سيعتد عالسعودي املركزي 

 العائد االستثمار.
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 الصندوق:ضمن استثمارات أنواع األوراق املالية التي ال يمكن إدراجها  -

سياسة تركيز االستثمار الواردة في بند لن يقوم الصندوق باالستثمار في أي أوراق مالية لم يتم ذكرها في استراتيجية الصندوق 

 أعاله.

 أي قيد آخر على نوع )أو أنواع( األوراق املالية أو األصول األخرى التي يمكن للصندوق االستثمار فيها: -

 ( من الئحة صناديق االستثمار.41بقيود االستثمار الواردة في املادة )ملتزمة  يلتزم الصندوق بأن تكون جميع استثماراته 

صناديق استثمار أخرى يديرها ذلك املدير أو صندوق أو ه استثمار أصول صندوق في وحدات الحد الذي يمكن في -

 مديرون آخرون:

يحق للصندوق االستثمار في الصناديق ذات الطرح العام املرخصة من هيئة السوق املالية بحيث ال يتجاوز إجمالي الوحدات  

%( من صافي قيمة أصول الصندوق الذي 20) هما نسبتأو %( من صافي قيمة أصول الصندوق 25) هما نسبتالتي تم تملكها 

إجمالي أصول  من %50يتجاوز االستثمار في الصناديق ذات األهداف أو االستراتيجيات املماثلة  أالعلى  تم تملك وحداته

ولن يتقاض ى مدير  .إجمالي أصول الصندوق من  %50 هما مقدار صناديق أسواق النقد  االستثمار في وال يتجاوز   الصندوق 

 الصندوق أي رسوم إضافية فيما يتعلق بالصناديق املداره من قبله.

 صالحيات صندوق االستثمار في االقتراض وسياسة مدير الصندوق بشأن ممارسة صالحيات االقتراض: -

 باستثناء الصندوق  أصول  قيمة صافي من %10 نسبته ما يتجاوز حجم التمويل أال علىتمويل على  للصندوق الحصول  يحق

 جميع االستثمار، وفي صناديق الئحة من (40املادة ) بموجب طلبات االسترداد لتغطية تابعيه من أي أو مديره من التمويل

 .واحدة سنة عن التمويل مدة تزيد لن األحوال

 تثمارات املحفظة فيها:أسواق األوراق املالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق اس -

 تقتصر استثمارات الصندوق في السوق املالية السعودية.

 التعامل مع أسواق املشتقات املالية: -

 .لن يستثمر الصندوق في مشتقات األوراق املالية

  :مدة الصندوق  -4

 

الصندوق وال تاريخ هو صندوق استثماري عام مفتوح، ولن يكون هنالك مدة محددة لعمل لألسهم السعودية صندوق ثروات 

 الستحقاق الصندوق.

 

 :قيود وحدود االستثمار -5

 

( 41، كما يلتزم الصندوق بقيود االستثمار الواردة في املادة )في اململكة العربية السعوديةيلتزم الصندوق بأن تكون جميع استثماراته 

 وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات. االستثمار صناديق الئحة من
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 :الصندوق  عملة -6

 

 السعودي. العربي السعودي ولن يقبل الصندوق أي أموال بأي عملة أخرى غير الريال العربي عملة الصندوق هي الريال

 

  :مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب -7

 

  احتسابها: وطريقة االستثمار، صندوق  أصول  من املدفوعات لجميع تفاصيل بيان -أ

  الصندوق  ملدير  املدفوعة املصاريف 7-1

 ويتم االشتراك، بداية عند واحدة مرة تدفع. الصندوق  في اإلضافي االشتراك أو االشتراك قيمة من%1: االشتراك رسوم •

 الوحدات مالك من تحصيلها

%سنوًيا من صافي قيمة أصول الصندوق، يتم احتسابها على أساس يومي وتدفع ملدير الصندوق  0.95: أتعاب اإلدارة •

 .سنوي بنهاية كل ربع 

 مصاريف يتحملها الصندوق ومستحقة ألطراف غير مدير الصندوق  7-2

% كحد أقص ى سنوًيا على أساس 0.10سوف يتحمل الصندوق رسوم نثرية وأخرى بحيث ال تتجاوز  مصاريف نثرية وأخرى: -

ولن يتم خصم اال  صافي قيمة أصول الصندوق، وتشمل مصاريف طباعة ونشر التقارير السنوية وتدفع كل ثالثة شهور 

 . الفعلية رسومال

. ويتم اح 20,000: أتعاب املحاسب القانوني -
ً
 وتدفع كل ستة شهور ريال سنويا

ً
 .تسابها يوميا

  20وبحد أدنى أجمالي قيمة األصول تحت الحفظ % من 0.15: أتعاب الحفظ -
ً
  ألف ريال سعودي سنويا

ً
يتم احتسابها يوميا

 .وتدفع كل ثالثة أشهر

 000,3 : سوف يحصل كل عضو مجلس إدارة مستقل على مكافأة قدرها،مجلس إدارة الصندوق املستقلين أتعاب أعضاء -

 وتدفع بعد كل اجتماع. وال تتجاوز 
ً
 للعضوين املستقلين  000,18ريال عن كل اجتماع للعضو الواحد وتحتسب يوميا

ً
سنويا

 عن كل االجتماعات

،  7,500: الرسوم الرقابية -
ً
 وتدفع نهاية كل سنةريال سعودي سنويا

ً
 .للهيئة ويتم احتسابها يوميا

 وتدفع في بداية كل سنة. 5,000رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع "تداول":  -
ً
 ويتم احتسابها يوميا

ً
 ريال سعودي سنويا

 : حسب األسعار السائدة وقت طلب التمويل، ويتم اإلفصاح عنها في القوائم املالية السنوية.أتعاب التمويل -

 يتم وأ مفروضة نهاأ حال في( أخرى  مصاريف أو رسوم أية الى)باإلضافة  املضافة القيمة ضريبة :والرسوم الضرائب أتعاب -

 في أيضا. الخدمة ملزود الضريبة لهذه املفروضة القيمة سيدفع الصندوق  فإن بها، الصندوق  تزويد يتم خدمة أي على فرضها

 يقدمها خدمة على فرضها يتم قد او مفروضة( أخرى  مصاريف أو رسوم أية الى)باإلضافة  املضافة القيمة ضريبة كانت حال

 .الضريبة لهذه املفروضة القيمة للصندوق  سيدفع العميل فإن الصندوق،

 مصاريف يتحملها املستثمر مباشرة وتستحق للصندوق  7-3

بداية االشتراك في الصندوق، ويتم تحصيلها من مالكي يوم من  30%من صافي قيمة االسترداد خالل 1: رسوم االسترداد املبكر -

 .الوحدات وتدفع هذه الرسوم للصندوق 

 .وملزيد من التفاصيل يرجى االطالع على ملخــص االفصاح املــالي مــن هــذه الشــروط واألحكام -
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 وطريقة الوحدات، مالكو  يدفعها التي امللكية ونقل واالسترداد على االشتراك املفروضة الصفقات مقابل تفاصيل بيان   -ب

 املقابل: ذلك احتساب

% من قيمة مبالغ كل عملية اشتراك وتدفع مرة 1يحصل مدير الصندوق على رسوم اشتراك بنسبة : رسوم االشتراك -

 واحدة عند بداية االشتراك ويتم تحصيلها من مالك الوحدات.

% في حالة طلب استردادها في فترة أقل من 1يحصل مدير الصندوق على رسوم استرداد مبكر بنسبة : رسوم االسترداد -

30  .
ً
 يوما

 ُوجدت: إن الصندوق  مدير  يبرمها خاصة عمولة أي بيان -ت

 .ال يوجد

  :التقويم والتسعير -8

 

 أصل يملكه الصندوق: كل تقويم كيفية عن مفصل بيان .أ

 :التالييحتسب إجمالي قيمة األصول في الصندوق على الشكل 

 وفي. السوق  ذلك في تمت صفقة آخر بسعر تقويمها يتم:  املالية السوق  في املتداولة أو املدرجة املالية االوراق حال في ▪

  فسيتم معلقة، املالية األوراق تلك كانت حال
ً
 قيمة أن على قاطع دليل هناك كان اذا إال التعليق، قبل سعر آلخر وفقا

 .املعلق السعر عن انخفضت قد املالية االوراق هذه

 الودائع، تستخدم القيمة األسمية باإضافة إلى الفوائد / األرباح املتراكمة.في حال  ▪

 .)"في حال الصناديق االستثمارية األخرى املماثلة املستثمر بها )على أساس آخر سعر وحدة للصندوق املعلن عنها ▪

في حال عدم وجود سعر متاح لألصول املستثمر بها لتقويم األصل ألي سبب كان على سبيل املثال ال الحصر أن تكون  ▪

 .خر سعر متاحآعلى  ءً سيتم احتساب قيمة األصل بنا التقويم،األسواق املالية مغلقة في يوم 

 الحفظ أمين عليها يوافق التي والقواعد الطرق  على بناءً  الصندوق  مدير يحددها التي العادلة القيمة: اخر استثمار أي ▪

 .للصندوق  القانوني املحاسب قبل من منها التحقق وبعد

 :تكرارها التقويم، نقاط عدد بيان .ب

مساًء بتوقيت مدينة الرياض وفي حال الرابعة ثنين واألربعاء من كل أسبوع في الساعة سيتم تقويم الصندوق يومي اال

 يوافق عطلة رسمية، سيتم تقييم أصول الصندوق في يوم التقويم الذي يليه.كان يوم تقويم الصندوق 

 :التسعير في الخطأ أو  التقويم يف الخطأ حالة في ستتخذ التي اإلجراءات بيان .ج

 سيقوم مدير الصندوق بتوثيق حدوث أي خطأ في تقويم أو تسعير أصول الصندوق. -1

 املتضررين عن أي خسائر كان سببها خطأ من مدير الصندوق.يقوم مدير الصندوق بتعويض مالكي الوحدات  -2

يقوم مدير الصندوق بإبالغ هيئة السوق املالية فور وقوع أي خطأ في التقويم أو التعسير بما يؤثر على ما نسبته  -3

% من سعر وحدة الصندوق. كما سيتم اإلفصاح عن ذلك في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق وفي املوقع 0.50

 للمادة )اال
ً
( 71لكتروني للسوق املالية السعودية )تداول( وفي تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا

 من الئحة صناديق االستثمار.

 للمادة رقم ) -4
ً
( من الئحة صناديق 72يقوم مدير الصندوق بتقديم تقارير الصندوق لهيئة السوق املالية وذلك وفقا

 ارير على ملخص بجميع أخطاء التقويم أو التسعير.االستثمار وتشتمل هذه التق



26 
 

 :واالسترداد االشتراك طلبات تنفيذ ألغراض الوحدة سعر  احتساب طريقة تفاصيل بيان .د

تم احتساب صافي قيمة أصول الصندوق ألغراض شراء أو استرداد أو تحويل وحدات ذلك الصندوق من قبل مدير 

الصندوق مبلغ مطلوبات الصندوق )وذلك بخصم املبالغ الثابتة ومن ثم الصندوق بأن يطرح من قيمة إجمالي أصول 

الرسوم واألتعاب املحددة في هذه الشروط واألحكام.  –على سبيل املثال ال الحصر  –خصم املبالغ النسبية(، التي تشمل 

 .ومن ثم يحتسب سعر الوحدة بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق على عدد الوحدات في الصندوق 

 :وتكرارها الوحدة، سعر  نشر  ووقت نمكا .ه

 
ً
املعني في الساعة الحادية يوم العمل التالي ليوم التقويم  وذلك فييتم اإلعالن عن سعر وحدة الصندوق مرتين أسبوعيا

 بتوقيت الرياض على موقع شركة السوق املالية السعودية "تداول 
ً
" وموقع  www.tadawul.com.saعشرة صباحا

  http://www.Tharwat.saثروات 

  :التعامالت -9

 

  :واالستردادمدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك  مسؤوليات .أ

 ال يجوز االشتراك في وحدات الصندوق العام أو استردادها إال في يوم تعامل. -

تحديد املوعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات  تم -

 الخاصة به.

يعامل مدير الصندوق طلبات االشتراك أو االسترداد بالسعر الذي يحتسب عند نقطة التقويم التالية للموعد  -

 النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد.

لصندوق بتنفيذ طلبات االشتراك أو االسترداد بحيث ال تتعارض مع أي أحكام تتضمنها الئحة صناديق يقوم مدير ا -

 االستثمار أو شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة املعلومات.

ق ملالك الوحدات عوائد االسترداد قبل موعد إقفال العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم يدفع مدير الصندو  -

 د عندها سعر االسترداد كحد أقص ى.التي حد

 

يقوم مدير الصندوق بتحويل : بين استالم طلب االسترداد ودفع مبالغ االسترداد ملالك الوحداتأقص ى فترة زمنية  .ب

 مبالغ االسترداد ملالكي الوحدات وذلك قبل نهاية عمل اليوم الرابع ليوم التقويم ذي العالقة.

 

املستلمة واملقبولة حسب املواعيد واالسترداد االشتراك طلبات : يتم تنفيذ جميع في وحدات الصندوق  التعاملقيود    .ج

( من هذه الشروط واألحكام بناٍء على سعر الوحدة إلغالق يوم التعامل التالي. 9املوضحة حسب الفقرة )ح( من املادة )

 قادم من يوم استالم الطلب.وفي حال تم استالم الطلب بعد املوعد النهائي سيتم احتسابه في يوم التعامل ال

 

ل معها التعامل في الوحدات أو يعلق، واإلجراءات  التيالحاالت   .د  الحاالتتلك في  املتبعةيؤجَّ

وحدات الصندوق أو تعليق التعامل في : يجوز ملدير الصندوق تأجيل  أو تعليق التعامل في وحدات الصندوق تأجيل -1

 
ً
 ( من الئحة صناديق االستثمار:62( و )61للمادتين رقم )في أي من الحاالت التالية وذلك وفقا

 :في حال تأجيل عمليات االسترداد 

% أو أكثر من صافي قيمة أصول 10اذا بلغ إجمالي نسبة جميع الطلبات االسترداد ملالكي الوحدات في أي يوم تعامل  -

 .الصندوق 

 طلبات االسترداد املطلوب تأجيلها.سيلتزم مدير الصندوق باتباع اجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار  -
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 : االسترداد أو  االشتراك تعليق حال في

 .الصندوق  مدير من ذلك املالية السوق  هيئة طلبت حال في -

 إذا رأى مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات. -

في حال تم تعليق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في األوراق املالية أو األصول األخرى التي  -

إما بشكل عام وأما بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول يمتلكها الصندوق، 

 أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق العام .

يحق ملدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك في حال عدم تطبيق املشترك ألنظمة ولوائح الهيئة.  ك:رفض االشترا-2 

 ويتم إرجاع قيمة االشتراك إلى حساب العميل خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ تقديم قيمة االشتراك.

 

ل التييجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد  تياإلجراءات ال .ه  ستؤجَّ

 ( من الئحة صناديق االستثمار:61املنظمة لتأجيل عمليات االسترداد التالية تخضع للمادة )األحكام 

إجمالي  حتى يوم التعامل التي إذا بلغأي طلب استرداد من صندوق عام مفتوح  تأجيل تنفيذيجوز ملدير الصندوق  -

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

، فسوف سيلتزم مدير الصندوق اتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند عند اختيار طلبات االسترداد املطلوب تأجيلها -

 .كل طلب على حدهيتم الدفع على أساس أولوية استالم الطلب ويتم معاملة 

 :ية الوحدات إلى مستثمرين آخرينألحكام املنظمة لنقل ملكا .و

 األحكام املنظمة هي األحكام التابعة لنظام هيئة السوق املالية السعودية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى 

 ذات العالقة املطبقة في اململكة العربية السعودية.

 

 الصندوق: استثمار مدير الصندوق في .ز

 سوف يقوم مدير الصندوق باإلفصاح نهاية كل آخر سنة مالية ومن خالل القوائم املالية عن استثمارات مدير

 الصندوق. وينطبق على اشتراك مدير الصندوق ما ينطبق على مالك الوحدات اآلخرين في الصندوق،الصندوق في 

 

 : اك واالسترداد في أّي يوم تعاملتر التاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات االش .ح

يومي  يتم قبول طلبات االشتراك واالسترداد في كل يوم عمل باململكة، وتنفذ خالل أيام التعامل أيام التعامل: -

 وفي حال كان يوم التعامل يوافق عطلة رسمية فسيتم تنفيذ الطلب في يوم التعامل التالي. .واألربعاءاإلثنين 

يتم قبول طلبات االشتراك واالسترداد في كل يوم عمل املوعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد:  -

  12:30قبل أو عند الساعة باململكة، وتنفذ 
ً
في يوم العمل بتوقيت اململكة العربية السعودية مدينة الرياض ظهرا

يوم التعامل يوافق عطلة رسمية فسيتم تنفيذ الطلب في . وفي حال كان واألربعاءاإلثنين السابق ليومي التقويم 

 يوم التعامل التالي.

 

 :شتراك في الوحدات أو استردادهاإجراءات تقديم الطلبات الخاصة باال  .ط

بعد فتح حساب استثماري لدى مدير الصندوق يقوم املستثمر الراغب باالشتراك بتعبئة إجراءات االشتراك:  -

 وتوقيعه وإرفاق بيانات إثبات الهوية الالزمة وتسليمها إلى شركة ثروات لألوراق املالية "مدير 
ً
طلب االشتراك خطيا

 
ً
ملستلم، والتوقيع على الشروط إيداع مبلغ االشتراك في حساب الصندوق لدى البنك ا تما يثبالصندوق" مرفقا

 واألحكام.

تعبئة طلب االسترداد وتوضيح نوع االسترداد سواء كان كلي لجميع الوحدات أو جزئي، وتوقيع إجراءات االسترداد:  -

الطلب وإرساله إلى مدير الصندوق. كما تخضع طلبات االسترداد للشروط الخاصة باالحتفاظ بحد أدنى لرصيد 

في حال تبقى أقل من ذلك يجب على العميل  ،ريال 5,000ال وبحد أدنى لطلب االسترداد ري 10,000االستثمار 

استرداد كامل ملكيته في الصندوق مالم تنخفض قيمة الوحدات اململوكة له عن هذا الحد نتيجة ألداء الصندوق 

. 
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 :فيها أو نقلها أو استردادها االشتراك الوحدات مالك على يجب التي الوحدات قيمةأو  األدنى لعددالحد  .ي

األدنى لالشتراك اإلضافي  وسيكون الحدال سعودي( ري 10,000اك في وحدات الصندوق هو )سيكون الحد األدنى لالشتر 

أن يكون الحد  ىسعودي( علريال  5,000وهو )يقل طلب االسترداد عن الحد األدنى  سعودي( ويجب أالريال  5,000هو )

 .ريال سعودي( 10,000هو )األدنى للرصيد املستثمر به في الصندوق 

 

 : الصندوق  األدنى فيالحد  ذلك الوصول إلى تأثير عدم ىدوم جمعه،الذي ينوي مدير الصندوق  دنى للمبلغاأل  حدال .ك

 ال يوجد حد أدنى لبداية عمل الصندوق، وسيقوم مدير الصندوق باالحتفاظ باألموال 
ً
املجمعة خالل فترة الطرح نقدا

 حتى تاريخ بدء عمل الصندوق. ولن يقوم مدير الصندوق باستثمار تلك األموال حتى تاريخ بدء عمل الصندوق.

 

 أدنى لصافيا كحد ما يعادلهأو  سعودي ريال ماليين 10 متطلب استيفاء لضمان الالزمة التصحيحيةبيان اإلجراءات  .ل

 : قيمة أصول الصندوق 

 والفقرة  والثالثين السابعة املادة من)د(  الفقرة بمتطلبات االلتزام من العامة الصناديق مديري  إعفاء تم انه حيث ينطبق ال

 حسب االستثمار صناديق الئحة من والستين السادسة املادة من)و(  و)هـ(  والفقرتين والخمسين التاسعة املادة من)هـ( 

 .ونفاذها املعدلة االستثمار صناديق الئحة صدور  حتى وذلك(، 1/6/8615/20)ص/ رقم  التعميم

 

 سياسة التوزيع:  -10

 
 .لن يتم توزيع أي أرباح نقدية للمشتركين وسيعاد استثمارها في الصندوق 

 

 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات:  -11

 

 :املتعلقة بالتقارير املالية وسيقوم مدير الصندوق بتقديم التقارير التالية ملالكي الوحدات املعلومات( أ

والتقارير السنوية  (املراجعة ة السنويةيالقوائم املال كبما في ذل)إعداد التقارير السنوية بمدير الصندوق  يقوم (1

 ملتطلبات  والتقارير األوليةاملوجزة 
ً
مدير الصندوق  ى، ويجب علصناديق االستثمار حةمن الئ (5) امللحق رقموفقا

  بها عند الطلب دون أي مقابل. تزويد مالكي الوحدات

  (70) ور خالل مدة ال تتجاوز هإتاحة التقارير السنوية للجم يتم (2
ً
في األماكن وبالوسائل  كوذل من نهاية فترة التقرير يوما

املحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وفي املوقع االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني 

  للسوق.

 من نهاية فترة التقرير وذل (35) إعداد التقارير األولية وإتاحتها للجمهور خالل يتم (3
ً
في األماكن وبالوسائل املحددة ك يوما

 االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق. وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وفي املوقع في شروط

 سترداد.اشتراك أو اإرسال إشعار تأكيد إلى املشتركين بعد كل عملية يتم  (4

 تقرير ربعي يحتوي على:  (5

 ) سنوي صافي قيمة وحدات أصول الصندوق )بشكل ربع  •

 ) سنوي )بشكل ربع  وصافي قيمتهاعدد وحدات الصندوق التي يمتلكها مالكي الوحدات  •

 ) سنوي مالك وحدات على حدة )بشكل ربع  والصفقات لكلسجل العمليات  •
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  :معلومات عن أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يعّدها مدير الصندوق  ب(

االستثمار في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع االلكتروني للسوق. وأي اشعارات يتم إتاحة التقارير حسب الئحة صناديق 

 أو اخطار للمستثمرين في الصندوق يقوم مدير الصندوق بإرسالها حسب العناوين املبينة في نموذج فتح الحساب.

 املالية: بالقوائم الوحدات مالكي تزويد وسائل (ج

 .()تداول  املاليةالسوق  وموقعفي املوقع االلكتروني ملدير الصندوق  متوفرةلدى الطلب كما هي  متاحة

 سجل مالكي الوحدات: -12

 
 محدث ملالكي الوحدات وحفظة في اململكة. بإبقاء سجلالصندوق  يلتزم مدير

  :اجتماع مالكي الوحدات  -13

 

 الظروف التي يدعى فيها الى عقد اجتماع مالكي الوحدات:  .أ

 د اجتماع مالكي الوحدات بمبادرة منه.قالصندوق الدعوة لعيجوز ملدير  ▪

 أمين الحفظ. ( أيام من تسلم طلب كتابي من10يجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ) ▪

( أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر 10)يجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل  ▪

 على األقل من قيمة وحدات الصندوق. %25لكي الوحدات الذي يملكون مجتمعين أو منفردين من ما

 وحدات مع ذكر الحد األدنى للحضور:إجراءات الدعوة الى عقد اجتماع مالكي ال .ب

ل املوقع االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع االلكتروني للسوق، تكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات من خال ▪

الى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة أيام تقويمية على األقل من وبإرسال إشعار كتابي الكتروني 

 تقويمي على األقل من تاريخ االجتماع. 21تاريخ االجتماع وبمدة ال تزيد عن 
ً
واإلشعار  ويجب أن يحدد اإلعالن يوما

 إلى مالكي  ىتاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات املقترحة، ويجب عل
ً
مدير الصندوق حال إرسال إشعارا

 إلى الهيئة.  هالوحدات بعقد أي اجتماع ملالكي الوحدات إرسال نسخة من

 إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمع ▪
ً
% على 25ين ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا

 .األقل من قيمة وحدات الصندوق 

اذا لم يستوف النصاب املوضح في الفقرة أعاله، يجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع ثان واالعالن عن ذلك  ▪

في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع االلكتروني للسوق و ارسال إشعار كتابي إلى جميع جميع مالكي 

حفظ قبل االجتماع الثاني بمدة ال تقل عن خمسة أيام، ويعد االجتماع الثاني صحيحا أيا كانت الوحدات وأمين ال

 نسبة الوحدات املمثلة في االجتماع.

 

 طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات: .ج

 يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات. ▪

 .يجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يملكها وقت االجتماع ▪

يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية  ▪

  الحديثة.
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  :حقوق مالكي الوحدات  -14

 

تزويد مالك الوحدات بإشعار تأكيد بقيمة مساهمته عند االشتراك في وحدات الصندوق ويرسل على عنوان  .أ

 املوضح في طلب االشتراك.اإللكتروني مالك الوحدات 

يحق ملالك الوحدات ممارسة حقوقه املرتبطة بالوحدات بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر حقوق  .ب

 الوحدات.التصويت في إجتماع مالكي 

 أشهر( ملالكي الوحدات تتضمن املعلومات االتية:  ثالثةتقديم تقارير دورية )كل  .ج

 .صافي قيمة أصول وحدات الصندوق  ▪

 .عدد الوحدات التي يملكها وصافي قيمتها ▪

أي تقويم خاطئ ألي من أصول الصندوق أو و مالك وحدات على حدة  والصفقات لكلسجل العمليات  ▪

 .خاطئحساب سعر الوحدة بشكل 

 عند الطلب دون مقابل.ارسال نسخ القوائم املالية املرفقة ملالكي الوحدات وذلك  .د

 إخطار مالكي الوحدات بتصفية الصندوق )سواء كانت تصفية مبكرة أو تصفية بانقضاء اجل الصندوق(. .ه

 

 :مسؤولية مالكي الوحدات  -15

 

و جزء منه، فال يعتبر مالك الوحدات مسؤوال عن ديون أستثمار في الصندوق سواء كان كله في حال خسارة مالك الوحدات ال 

كما يتحمل مدير الصندوق  الصندوق.الستثماره في  تهمحدودة، فيما عدا خسار  ته مسئوليةمسئوليوالتزامات الصندوق وذلك الن 

 املسئولية عن أي خسائر يتكبدها الصندوق كنتيجة إلهمال مدير الصندوق الجسيم أو سوء سلوكه املتعمد.

 

  :خصائص الوحدات  -16

 

(، ويتكون من وحدات متساوية القيمة يترتب عليها حقوق والتزامات متساوية مفتوح) عامالصندوق عبارة عن صندوق استثماري  إن

 لكل مواطني اململكة العربية السعودية 
ً
يتمتع أصحابها بكافة املميزات والحقوق، يكون االشتراك في وحدات الصندوق متاحا

 إقامة السعودية العربية اململكة في املقيمين منومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والشركات السعودية والخليجية وغيرهم 

 .نظامية

 األحكام املنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق واملوافقات واإلشعارات املحددة بموجب الئحة صناديق االستثمار:

 :التغييرات في شروط وأحكام الصندوق  -17
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افقة الهيئة ومالكي الوحدات على التغييرات األساسية : .أ  مو

حدات على التغيير األساس ي املقترح من خالل قرار صندوق يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الو  -

 عادي.

 للفقرة السابقة من هذه املادة، الحصول على  -
ً
يجب على مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات وفقا

 موافقة هيئة السوق املالية على التغيير األساس ي املقترح للصندوق.

 من الحاالت التالية:  -
ً
 يقصد بمصطلح "التغيير األساس ي" أيا

 .طبيعته أو الصندوق  أهداف فيالجوهري  التغيير .1

 .للصندوق  املخاطر وضع في تأثير له يكون  الذي التغيير  .2

 نسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصب إدارة الصندوق. اال .3

 مدير الصندوق . أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها  .4

 يحق ملالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل أي تغيير أساس ي ودون فرض أي رسوم استرداد.  -

 ب.  إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغييرات مهمة:

 بأي تغييرات مهمة مقترحة على الصندوق، ويجب أال  -
ً
تقل فترة يجب على مدير الصندوق اشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 قبل اليوم املحدد من قبل مدير الصندوق لسريان هذا التغيير. 21اإلشعار عن واحد و عشرين )
ً
 ( يوما

 ألحكام املادة )  -
ً
 وفقا

ً
 أساسيا

ً
( من الئحة صناديق االستثمار أو أي تغيير  56يقصد بمصطلح " التغيير املهم " أي تغيير ال يعد تغييرا

 من شأنه أن: 

 ملعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق.. يؤدي في ا1

. يؤدي إلى زيادة املدفوعات من أصول الصندوق إلى مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع 2

 ألي منهما.

 من املدفوعات التي تسدد من أصول الصندوق أو يؤدي بشكل3
ً
 جديدا

ً
جوهري إلى زيادة أنواع املدفوعات األخرى التي  . يقدم نوعا

 تسدد من أصول الصندوق.

 . أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين ألخر وتبلغ بها مدير الصندوق.4

 يحق ملالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير مهم ودون فرض أي رسوم استرداد. -

 غييرات واجبة اإلشعار:ج. إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي ت

 بأي تغييرات واجبة اإلشعار في الصندوق الذي يديره مدير  -
ً
يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 ( أيام من سريان التغيير. 8الصندوق قبل ثمانية ) 

 ( من الئحة صناديق االستثمار . 57( و )  56) يقصد بمصطلح " التغيير واجب اإلشعار " أي تغيير ال يقع ضمن أحكام املادتين  -

 د. االجراءات املتبعة لإلشعار عن أي تغيير في شروط وأحكام الصندوق : 

يشعر مدير الصندوق مالكي الوحدات ويفصح عن التغييرات األساسية في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع االلكتروني -

 م من سريان التغيير.( أيا 10للسوق وذلك قبل عشرة ) 
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-  ( 
ً
 ( من الئحة صناديق االستثمار. 71بيان تفاصيل التغييرات األساسية في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا

االفصاح عن تفاصيل التغييرات املهمة في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق وملوقع االلكتروني للسوق أو بالطريقة التي تحددها  -

 ( أيام من سريان التغيير. 10يئة السوق املالية وذلك قبل عشرة ) ه

 للمادة )  -
ً
 ( من الئحة صناديق االستثمار. 71بيان تفاصيل التغييرات املهمة في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا

ملوقع االلكتروني للسوق وذلك خالل واحد وعشرين االفصاح عن التغييرات واجبة االشعار في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق وا -

 من سريان التغيير.21)
ً
 ( يوما

 للمادة ) -
ً
( من الئحة صناديق 71بيان تفاصيل التغييرات واجبة اإلشعار في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا

 االستثمار.

 

 :إنهاء صندوق االستثمار  -18

 الهيئة ومالكي رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق العام، فيجب عليه إشعار  إذا ▪
ً
 كذل برغبته فيالوحدات كتابيا

 من التاريخ املزمع إنهاء الصندوق العام في( 21)قبل مدة ال تقل عن 
ً
 ، دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق. هيوما

 لشروط وأ ▪
ً
حكام الصندوق ، فيجب على مدير الصندوق انهاء الصندوق اذا كانت مدة الصندوق العام محددة وفقا

 قبل انتهاء مدة الصندوق العام بمدة ال تقل عن 
ً
العام فور انتهاء تلك املدة، واشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

(21.
ً
 ( يوما

لصندوق العام فور اذا كانت الشروط واالحكام تنص على انتهائه عند حدث معين، فيجب على مدير الصندوق انهاء ا ▪

 خالل )
ً
( أيام من وقوع الحدث الذي يوجب إنهاء 5حصول ذلك الحدث وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 الصندوق .

( من الئحة صناديق االستثمار خالل ستة أشهر 66في حال عدم استيفاء املتطلب املشار اليه في الفقرة )هـ( من املادة ) ▪

( من الئحة صناديق االستثمار، يجب على مدير الصندوق 66الية في الفقرة )و( من املادة )من تاريخ اإلشعار املشار 

الصندوق  إجراءات تصفيةمدير الصندوق البدء في  ىيجب علإنهاء الصندوق وإشهعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك.

 . دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات كائه، وذلهالعام فور انت

للسوق عن انتهاء مدة الصندوق العام ومدة  واملوقع اإللكتروني موقع اإللكترونيمدير الصندوق اإلعالن في  ىيجب عل ▪

  تصفيته.

 :مدير الصندوق   -19

 

 مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته: .أ

االستثمار والئحة يجب على مدير الصندوق أن يعمل ملصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق  ▪

  .األشخاص املرخص لهم وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات

يقع على عاتق مدير الصندوق االلتزام بجميع املبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص املرخص لهم  ▪

  .ذل الحرص املعقول بما في ذلك واجب األمانة تجاه مالكي الوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وب

 يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام باآلتي: ▪

1.  
ً
 .إدارة الصندوق  عن مسؤوال
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 .عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق  .2

 .طرح وحدات الصندوق  .3

التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واكتمالها وأنها كاملة وواضحة وصحيحة  .4

  .لةوغير مضل

 الصندوق، استثمارات يجب على مدير الصندوق أن يضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر في ▪

 بشكل املخاطر تقويم بعملية القيام السياسات واإلجراءات تلك تتضمن أن على. معها التعامل سرعة وضمان

 .األقل على سنوي 

 يديره. وااللتزام لكل صندوق استثمار يجب على مدير الصندوق تطبيق برنامج مراقبة املطابقة ▪

 

 حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن: .ب

ملدير الصندوق الحق في تكليف طرف ثالث أو أكثر بالعمل كمدير الصندوق من الباطن ألي صندوق استثماري يديره، 

 على أن يتحمل مدير الصندوق األتعاب واملصاريف ملدير الصندوق من الباطن.

 

 حكام املنظمة لعزل مدير الصندوق واستبداله:األ  .ج

 :التالية األحوال من أيعزل مدير الصندوق واتخاذ أي اجراء تراه مناسبا لتعيين مدير صندوق بديل في  للهيئة

 توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم. .1

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

 لى إلغاء ترخيصه في ممارسة نشاط اإلدارة.إلى الهيئة من مدير الصندوق إتقديم طلب  .3

 -إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل .4
ً
 بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية. –بشكل تراه جوهريا

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

 آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة صندوق االستثمار أو أصول الصناديق التي يديرها مدير املحفظة.

 الصندوق.صدور قرار خاص من مالكي وحدات الصندوق املغلق يطلبون فيه من الهيئة عزل مدير  .6

 .أنها ذات أهمية جوهرية-بناًء على أسس معقوله –أي حالة أخرى ترى الهيئة  .7

 

 :أمين الحفظ  -20

 

I. :بيان مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته 

 ألحكام  ▪
ً
 عن التزاماته وفقا

ً
بشكل مباشر أم كلف  همسؤوليات ىأد ، سواءالئحة صناديق االستثماريعّد أمين الحفظ مسؤوال

 بها طرف
ً
 ثالث ا

ً
 املرخص لهم.  أو الئحة األشخاص الئحة صناديق االستثماربموجب أحكام  ا

 تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر ▪
ً
إهمال  احتيال أوالصندوق الناجمة بسبب  وُيعّد أمين الحفظ مسؤوال

  تقصيره املتعمد. تصرف أوسوء  أو

 عن حفظ أصول الصندو  يعد   ▪
ً
عن اتخاذ  لكق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذأمين الحفظ مسؤًوال

 الصندوق.  يتعلق بحفظ أصول  فيماالالزمة ت اإلدارية جميع اإلجراءا

 

II.  من الباطن: أمين الحفظفي تعيين  أمين الحفظحق 

، على يتولى حفظ أصولهمن الباطن ألي صندوق استثماري  كأمين الحفظالحق في تكليف طرف ثالث أو أكثر بالعمل  مين الحفظأل 

 من الباطن. ألمين الحفظاألتعاب واملصاريف  أمين الحفظأن يتحمل 
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III.  :األحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ واستبداله 

 في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية: .1
ً
 للهيئة عزل أمين الحفظ املعين من مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا

 دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم. الحفظعن ممارسة نشاط  أمين الحفظتوقف  ▪

 أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. الحفظفي ممارسة نشاط  أمين الحفظإلغاء ترخيص  ▪

 ء ترخيصه في ممارسة نشاط اإلدارة أو الحفظ.الى إلغا أمين الحفظتقديم طلب الى الهيئة من  ▪

 -قد أخل أمين الحفظإذا رأت الهيئة أن  ▪
ً
 بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية. –بشكل تراه جوهريا

 .أنها ذات أهمية جوهرية-بناًء على أسس معقوله –أي حالة أخرى ترى الهيئة  ▪

 يجوز ملدير الصندوق عزل أمين الحفظ املعين من قبله بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة .2

 وبشكل كتابي. وسيقوم مدير الصندوق في حال عزل 
ً
مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات بذلك فورا

يوم من العزل. ويجب على أمين الحفظ املعزول التعاون بشكل كامل مع مدير الصندوق  30أمين الحفظ بتعيين بديل خالل 

ديل. كما يجب أمين الحفظ املعزول نقل جميع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار لتسهيل نقل املسؤوليات إلى أمين الحفظ الب

 في موقعة اإللكتروني عند قيامه بالتعيين.
ً
 ذي العالقة إلى أمين الحفظ البديل. علما بأن مدير الصندوق سيقوم باإلعالن فورا

 ال يوجد أي مهام أساسية كلف بها أمين الحفظ طرف ثالث فيما يخص حفظ أصول الصندوق.  -

 

 :املحاسب القانوني -21

 سم املحاسب القانوني وعنوانه:ا .أ

 املحاسبون املتحدون 

 7مكتب رقم -17مبنى رقم -الرياض: طريق امللك عبدهللا

 3988-12274الرياض  8246ص.ب 

 00966114940587فاكس:  00966114562974هاتف:

 21452-6659جدة: ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

 بيان مهام املحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته: .ب

 التعرف على النظم املحاسبية ونظم الرقابة الداخلية وتقييمها:  .1

 .التفهم الكامل للنظم املحاسبية املعمول بها واإلملام بالتقارير التي يعدها الصندوق  ▪

 .نظم الرقابة الداخلية واملطبقة وإجراء االختبارات الالزمة للتأكد من كفاءة وفاعلية هذه النظمتقييم  ▪

 .ةفحص البيانات املالية وأسس إعدادها لتحديد البنود واملناطق الهامة واملؤثر  ▪

الحسابات إجراء اختبارات ومراجعة للعمليات التي تمت إلى املدى املناسب وذلك للتحقيق من سالمة وصحة  ▪

 .املتعلقة بها

 إبداء الرأي في التقارير السنوية للصندوق. ▪

 بيان األحكام املنظمة الستبدال املحاسب القانوني لصندوق االستثمار:  .ت

 .همهامللمحاسب القانوني تتعلق بتأدية  املنهيحول سوء السلوك  ومهمةوجود ادعاءات قائمة  ▪

 ال.إذا لم يعد املحاسب القانوني للصندوق مستق ▪

 مهاموالخبرات الكافية لتأدية  املؤهالتيملك )لم يعد إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن املحاسب القانوني  ▪

 .املراجعة بشكل مرض

 .املحض تغيير املحاسب القانوني املعّين فيما يتعلق بالصندوق ا لتقديرها وفق الهيئةإذا طلبت  ▪

 ألخر،يحق ملدير الصندوق تغيير املحاسب القانوني من وقت  الصندوق  إدارةعلى موافقة مجلس  ناءكما أنه ب ▪

 .التغيير عندوهيئة السوق املالية  الوحداتوعليه يتم إشعار مالكي 



35 
 

 :أصول الصندوق   -22

 االستثمار.  ن أصول صندوق االستثمار محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح صندوق إ  .أ

 . عمالئه اآلخرينوعن أصول  لهفصل أصول كل صندوق استثماري عن أصو  أنه يتم أمين الحفظيقر  .ب

وال يجوز أن يكون ملدير  مشاعة. الوحدات ملكيةن أصول صندوق االستثمار مملوكة بشكل جماعي ملالكي إ  .ت

 أّي املوزع الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو  الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين

 األصول، إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من بتلكق يتعل أو مطالبة فيما أصول الصندوق  مصلحة في

 وزع مالك الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو امل
 
في  وذلك الصندوق، لوحدات ا

 بهذه املطالبات بموجب أحكام الئحة ملكيته،حدود 
 
فصح عنها في هذه  أو كان مسموحا

ُ
أ صناديق االستثمار ُو

 الشروط واألحكام أو مذكرة املعلومات. 
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 :إقرار من مالك الوحدات  -23
 

ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسية الخاصة  فهمنا الشروط واألحكام املذكورة أعالهقرأنا و وفهمت/  تأنا /نحن / قرأ

وأؤكد/نؤكد قبولي/قبولنا  بالصندوق، وكذلك أقر/ نقر على موافقتي/ موافقتنا على خصائص الوحدات التي اشترك / نشترك فيها

 بالتوقيع على نسخة من هذه االتفاقية:

 األفراد:

  اسم العميل 

  السفراالقامة/جواز  /رقم بطاقة األحوال

  التاريخ

 

 التوقيع

 

 

 

 الشركات:

  اسم العميل 

  7الرقم املبتدىء ب -املوحد الرقم 

  التاريخ

  التوقيع
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 (1ملحق )

 ملخص اإلفصاح املالي

 واملصاريفجدول يوضح جميع الرسوم  املصاريف:و الرسوم 

 رسوم االشتراك
 اإلشتراك،في الصندوق. تدفع مرة واحدة عند بداية  أو االشتراك اإلضافي %من قيمة اإلشتراك1

 من مالك الوحدات ويتم تحصيلها

 إدارة الصندوق  أتعاب
يتم احتسابها على أساس يومي وتدفع ملدير  الصندوق،%سنوًيا من صافي قيمة أصول  0.95

 .الصندوق بنهاية كل ربع سنوي 

 رسوم اإلسترداد املبكر
من  ويتم تحصيلها الصندوق،يوم من بداية اإلشتراك في  30%من صافي قيمة اإلسترداد خالل 1

 .الرسوم للصندوق  وتدفع هذهمالكي الوحدات 

 رسوم أمين الحفظ
بحد أدنى عشرون ألف ، اجمالي قيمة األصول تحت الحفظ % من .150رسوم أمين الحفظ: 

 .وتدفع ملدير الصندوق بنهاية كل ربع سنوي يتم احتسابها على أساس يومي  ريال سعودي

 وتدفع كل ستة شهور ، ريال سنوًيا (000,20) رسوم املحاسب القانوني 
ً
 .ويتم احتسابها يوميا

 .التمويلحسب السعر السائد في وقت طلب  أتعاب التمويل

، سعودي ( ريال,5007) الرسوم الرقابية
ً
 وتدفع ويتم احتسابها سنويا

ً
 .للهيئة نهاية كل سنة يوميا

 رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع "تداول"
  ريال سعودي),0005) رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع "تداول"

ً
 ويتم احتسابها سنويا

 
ً
 . كل سنة بداية وتدفع في يوميا

 مصاريف التعامل
ــل املتعلقـــة بتـــداول األوراق املاليـــة بحســـب األسعار  ســــيتحمل الصــــندوق كافــــة مصــــاريف التعامـ

 .السائدة مع جهات التعامل

 تعاب أعضاء مجلس اإلدارة املستقلينأ
 وتدفع بعد كل اجتماع،وت عن كل اجتماع للعضو الواحدريال  (3,000)

ً
 وال تتجاوز  حتسب يوميا

 للعضوين املستقلين عن كل االجتماعات 18000
ً
 سنويا



38 
 

 

 في التقرير السنوي للصندوق في نهاية كل فترة مالية ، هذه األرقام تقديرية *
ً
وسيتم خصم سيتم ذكر هذه املصاريف تفصيليا

مدير الصندوق املصاريف النثرية  املصروفات الفعلية فقط وستذكر بشكل تفصيلي في التقرير السنوي للصندوق ، وسيتحمل

 .صافي قيمة أصول الصندوق  متوسط من %0.10األخرى التي تزيد عن ما نسبتة 

كمـا أن املصـاريف الــواردة أعاله  ،داء سـابق للصـندوق أكما أنـه ال يوجد ، القابضة ال يعد هذا الصندوق من فئة صناديق االستثمار 

 عــن املصــاريف الفعليــة فــي التقريــر الســنوي للصــندوق.  وســيتم االفصاحتقريبيــة، 

إفتراض ي تـم إسـتخدام إستثمار غ نقـدي، و مصـاريف التشـغيل التـي يـتم دفعهـا مـن أصـول الصـندوق كمبلـجـدول يوضـح أتعـاب و ال

مليـون ريـال  10سـتثمار فـي الصـندوق بحجـم االسـعودي(. مثـال الرسـوم علـى  ملالك الوحدات علـى أسـاس عملـة الصـندوق )الريـال

ريـال سـعودي ملـدة سـنة علـى سبيل املثال )مع مالحظة كون االستثمار حقـق عائـد قـدره  100,000بقيمـة  االشتراك وتـمسـعودي 

 .ريال سعودي107,245 بقيمة والعائداملسـتثمر بـه فـي نهايـة السـنة بعد الخصومات  املبلـغ يصـبحو %( 10

مصاريف نشر وتشمل  وأخرى نثرية الرسوم 

 التقارير السنوية.

 0.10نسبة 
ً
 وتدفع كل من متوسط صافي أصول الصندوق بحد أ% سنويا

ً
قص ى، تحتسب يوميا

 نشر التقارير السنوية. طباعة و ثالثة أشهر وتشمل مصاريف 

 أتعاب الضرائب والرسوم

و يتم أنها مفروضة أية رسوم أو مصاريف أخرى( في حال ضريبة القيمة املضافة )باإلضافة الى أ

فرضها على أي خدمة يتم تزويد الصندوق بها، فإن الصندوق سيدفع القيمة املفروضة لهذه 

لى أية رسوم أو إضريبة القيمة املضافة )باإلضافة الضريبة ملزود الخدمة. أيضا في حال كانت 

خدمة يقدمها الصندوق، فإن العميل سيدفع و قد يتم فرضها على أمفروضة مصاريف أخرى( 

 للصندوق القيمة املفروضة لهذه الضريبة.

 .ديسمبر 31 نهاية السنة املالية

 .ريال سعودي 10 سعر الوحدة عند بداية الطرح

 املبلغ البند

 000,100 املبلغ املستثمر به بالريال السعودي

 000,1 %1رسوم اشتراك *

 950 %0,95رسوم إدارة الصندوق 

 200 ريال سعودي 20,000 :املحاسب القانونيأتعاب 

 180 ريال سعودي 000,18أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين: 

 75 ريال سعودي 7,500الرسوم الرقابية: 

 50 ريال سعودي 5,000رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع "تداول": 

 200 ريال سعودي 20,000رسوم الحفظ 

 100 %0,10نثرية وأخرى الرسوم 

 ,5245107. مبلغ االستثمار مع العائد على االستثمار بعد خصم الرسوم صافي
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رسوم االشتراك لم تخصم من مبلغ االستثمار حيث أنها تدفع بشكل منفصل ويجب على املستثمر أخذ هذه التكلفة بعين  ▪

 االعتبار عند احتساب العائد

 بالريال السعودي: م2019أصول الصندوق بنهاية عام إجمالي املصاريف الفعلية املخصومة من 

 

 :م2019مع املؤشر االسترشادي منذ التأسيس حتى نهاية عام  لألسهم السعوديةأداء صندوق ثروات  -

إن الرسم البياني أعاله يوضح أداء الصندوق مع املؤشر االسترشادي السابق للصندوق، وقد تم تغيير املؤشر االسترشادي  -

 م.21/12/2020بتاريخ 

  

 1,903,125 إجمالي املوجودات بنهاية السنة املالية للصندوق 

 205,370 عدد الوحدات املصدرة بنهاية السنة املالية للصندوق 

 9.0565 سعر الوحدة بنهاية السنة املالية للصندوق 

 املصاريف الفعلية الصندوق النسبة املئوية من صافي أصول  نوع الرسوم

 17,961 %0.94 رسوم اإلدارة

  20,000 %1.05 رسوم الحفظ

 18,000 %0.95 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 20,000 %1.05 رسوم املحاسب القانوني

 7,500 %0.39 الرسوم الرقابية

 15,000 %0.79 رسوم الهيئة الشرعية

 1,891 %0.10 رسوم نثرية وأخرى 

 5,000 %0.26 بيانات الصندوق على موقع "تداول" رسوم نشر

 24,375 %1.28 رسوم املؤشر اإلسترشادي

 قبل االشتراك في الصندوق  رسوم االشتراك
ً
 تدفع مقدما

 129,727.13 %6.82 إجمالي املصاريف
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 مذكرة املعلومات

 لألسهم السعودية ثروات صندوق 

Tharwat Saudi Equity Fund 

 ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية في اململكة العربية  مفتوح  عام استثماري أسهم "صندوق 
ً
 "السعوديةوفقا

 

 

 

 

 ثروات لألوراق املالية شركة

 مدير الصندوق 

 

 أمين الحفظ: النفيعي لالستثمار

 

 م21/12/2020 وآخر تحديث بتاريخ م19/03/2018مذكرة املعلومات  تاريخ إصدار

 

 ية.تخضع مذكرة املعلومات الخاصة بصندوق ثروات لألسهم السعودية ومحتوياتها ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املال

ننصح املستثمرين بقراءة محتويات مذكرة املعلومات وفهمها. وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة املعلومات، ننصح باألخذ بمشورة 

 مستشار منهي

 

 هذه هي النسخة املعدلة من "مذكرة املعلومات" )صندوق ثروات لألسهم السعودية ( التي تعكس التغييرات التالية : 

 

 الصيغة الحالية قترحة الصيغة امل

 الغالف

 صندوق ثروات لألسهم السعودية

Tharwat Saudi Equity Fund 

 صندوق ثروات للطروحات األولية
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 ألحكام الئحة 
ً
صندوق أسهم استثماري عام مفتوح وفقا

االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية في  صناديق

 اململكة العربية السعودية"

 ألحكام الئحة صناديق 
ً
صندوق استثماري عام مفتوح وفقا

االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية في 

 اململكة العربية السعودية"

 ال يوجد

ثروات للطروحات األولية على أنه صندوق تم اعتماد صندوق 

استثمار متوافق مع املعايير الشرعية املجازة من قبل لجنة 

 الرقابة الشرعية املعينة لصندوق االستثمار

 املصطلحات

 السوق : شركة السوق املالية السعودية

النظام : نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم 

 هـ وتعديالته.02/06/1424( وتاريخ 30)م/

الئحة مؤسسات السوق املالية: الئحة مؤسسات السوق 

بموجب قرار  املالية السوق  املالية الصادرة عن مجلس هيئة

هـ املوافق 21/05/1426وتاريخ  2005-83-1رقم 

 2020-75-2م، واملعدلة بموجب القرار رقم 28/06/2005

وأي تعديالت  م،12/08/2020هـ املوافق 22/12/1441وتاريخ 

 أخرى قد تطرأ عليها.

(، وهو RSMاملحاسب القانوني : املحاسبون املتحدون )

 لهذه مذكرة املعلومات بما في 
ً
املحاسب القانوني املعين وفقا

 ملا هو 
ً
ذلك أي محاسب قانوني يتم تعيينه من وقت آلخر وفقا

 وارد في هذه الشروط و األحكام .

الية للصندوق في اليوم األول من تبدأ السنة املالسنة املالية : 

شهر يناير من كل سنة ميالدية وتنتهي في الحادي والثالثين من 

 شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية

 ال يوجد

 الصندوق: صندوق ثروات لألسهم السعودية.

 العمل أليام العربية السعودية طبقا اململكة في عمل يوم : يوم

 .الهيئة في الرسمية

ستثمارية املماثلة: يقصد بها صناديق االستثمار الصناديق اال 

التي تستثمر بشكل رئيس ي في األسهم املدرجة في السوق املالي 

  السعودي
ً
بحيث تكون مرخصة من الهيئة ومطروحة طرحا

.
ً
 عاما

أدوات أسواق النقد: املرابحات والتي تتسم بسيولتها العالية 

 وقلة املخاطر.

عودية: يعد مؤشر تداول املؤشر االسترشادي لألسهم الس

جميع األسهم هو املؤشر املعياري كما يستخدم سوق األسهم 

السعودي منهجية التعويم الحر لجميع األسهم املدرجة في 

 السوق الرئيسية عند احتساب املؤشر املعياري.

 الصندوق: صندوق ثروات للطروحات األولية  

 أليام العمل الرسمية في 
ً
يوم عمل : يوم عمل في اململكة طبقا

 البنوك في اململكة 

الصناديق االستثمارية املماثلة: يقصد بها صناديق 

االستثمار التي تستثمر بشكل رئيس ي في الطروحات األولية 

.
ً
 عاما

ً
 بحيث تكون مرخصة من الهيئة ومطروحة طرحا

ود تمويل التجارة أدوات أسواق النقد: املرابحات وعق

واألوراق املالية قصيرة األجل والتي تتسم بسيولتها العالية 

 وقلة املخاطر واملتوافقة مع املعايير الشرعية.

مؤشر ثروات للطروحات األولية: مؤشر استرشادي مقدم 

 من شركة آيديال ريتينغ لقياس أداء الصندوق.
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 ال يوجد

لشركات املدرجة الشركات الصغيرة واملتوسطة: جميع أسهم ا

في سوق األسهم السعودية باستثناء الشركات التي يزيد 

 مليار ريال سعودي. 15حجمها السوقي عن 

أسواق النقد : هي االسواق التي تتضمن الودائع واألوراق 

املالية قصيرة األجل وعقود تمويل التجارة ) بما فيها عقود 

اض درجة املرابحة ( والتي تتميز بسيولتها العالية وانخف

 املخاطر. 

املعايير الشرعية: هي مجموعة من الضوابط والنسب املالية، 

والتي بواسطتها يتم تصنيف الشركات كمتوافقة مع املعايير 

 املجازة من قبل الهيئة الشرعية للصندوق.

 صندوق االستثمار

 أ( صندوق ثروات لألسهم السعودية.

استثماري د( صندوق ثروات لألسهم السعودية هو صندوق 

عام مفتوح، ولن يكون هنالك مدة محددة لعمل الصندوق وال 

 تاريخ الستحقاق الصندوق.

 أ( صندوق ثروات للطروحات األولية. 

د( صندوق ثروات للطروحات األولية هو صندوق استثماري 

عام مفتوح، ولن يكون هنالك مدة محددة لعمل الصندوق 

 وال تاريخ الستحقاق الصندوق.

 االستثمار وممارساتهسياسات 

 االهداف االستثمارية لصندوق االستثمار

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس املال على املدى املتوسط 

من خالل االستثمار بشكل أساس ي في أسهم الشركات  والطويل

املدرجة في السوق املالية السعودية باإلضافة إلى االستثمار في 

السعودية من خالل الطروحات األولية  بسوق األسهم 

املشاركة في عمليات بناء سجل األوامر ألسهم الشركات 

املساهمة خالل فترة الطرح األولي العام. ولن يتم توزيع أي 

أرباح نقدية للمشتركين وسيعاد استثمارها في الصندوق، 

وسيكون املؤشر اإلرشادي للصندوق هو مؤشر سوق األسهم 

  .السعودية تاس ي

 

 ارية لصندوق االستثماراالهداف االستثم

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس املال على املدى املتوسط 

والطويل من خالل االستثمار بشكل أساس ي في السوق 

األولية بسوق األسهم السعودية من خالل املشاركة في 

عمليات بناء سجل األوامر ألسهم الشركات املساهمة خالل 

 فترة الطرح األولي العام، وفي أسهم ال
ً
شركات املدرجة حديثا

التي لم يمض على إدراجها خمس سنوات في األسواق 

الثانوية في اململكة العربية السعودية. كما يجوز ملدير 

الصندوق أن يستثمر في أسهم الشركات السعودية الصغيرة 

واملتوسطة. ولن يتم توزيع أي أرباح نقدية للمشتركين 

استثمارات  وسيعاد استثمارها في الصندوق، وألغراض

الصندوق فإن جميع الشركات التي سوف يستثمر بها 

الصندوق ستكون من الشركات املتوافقة مع معايير الهيئة 

الشرعية للصندوق. وسيكون املؤشر اإلرشادي للصندوق 

هو مؤشر ثروات للطروحات األولية واملقدم من شركة 

 آيديال ريتينغ.

الصندوق فيها بشكل  أنواع األوراق املالية التي سوق يستثمر 

 أساس ي

تتركز استثمارات الصندوق في أسهم الشركات املدرجة في 

السوق املالية السعودية وحقوق أولوية لهذه األسهم كما أن 

الصندوق يتمتع باملرونة الستثمار أصوله في اكتتابات 

الطروحات األولية في السوق املالية السعودية. كما يستثمر 

 في الصناديق اال 
ً
ستثمارية املماثلة وحقوق األولوية أيضا

املصدرة من الشركات املدرجة في سوق األسهم  القابلة للتداول 

 السعودية.

أنواع األوراق املالية التي سوق يستثمر الصندوق فيها 

 بشكل أساس ي

تتركز استثمارات الصندوق في أسهم الشركات املساهمة 

خالل فترة الطرح األولي العام ألسهمها في السوق األولي من 

خالل املشاركة في عمليات بناء سجل األوامر وفي أسهم 

 والتي لم يمض على 
ً
الشركات املساهمة املدرجة حديثا

 
ً
 إدراجها خمس سنوات في السوق الثانوية. كما يستثمر أيضا

في الصناديق االستثمارية املماثلة وحقوق األولوية القابلة 

للتداول املصدرة من شركات لم يمض على إدراجها خمس 
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في السوق املوازية )نمو( حسب ما يراه يستثمر الصندوق قد 

مناسبا فقد يستثمر خالل مرحلة االكتتاب أو بعد اإلدراج في 

الصادرة من هيئة السوق لألنظمة واللوائح السوق ووفقا 

بحيث يكون الحد املالية و السوق املالية السعودية "تداول" 

 .أصول الصندوق قيمة صافي % من 10األقص ى لالستثمار 

قد يستثمر الصندوق في صناديق االستثمار العقارية املتداولة 

)الريت( حسب ما يراه مناسبا فقد يستثمر خالل مرحلة 

دراج في السوق ووفقا لألنظمة واللوائح االكتتاب أو بعد اإل 

 قيمة صافي% من 50بحيث يكون الحد األقص ى لالستثمار 

 .أصول الصندوق 

 

سنوات في سوق األسهم السعودية وأسهم الشركات 

 السعودية الصغيرة واملتوسطة.

قد يستثمر مدير الصندوق في السوق املوازية )نمو( حسب 

ل مرحلة االكتتاب أو قبل ما يراه مناسبا فقد يستثمر خال

اإلدراج أو بعد اإلدراج في السوق ووفقا لألنظمة واللوائح 

% من صافي أصول 10بحيث يكون الحد األقص ى لالستثمار 

 الصندوق.

قد يستثمر مدير الصندوق في صناديق االستثمار العقارية 

املتداولة )الريت( حسب ما يراه مناسبا فقد يستثمر خالل 

ب أو قبل اإلدراج أو بعد اإلدراج في السوق مرحلة االكتتا

ووفقا لألنظمة واللوائح بحيث يكون الحد األقص ى لالستثمار 

 % من صافي أصول الصندوق.50

 سياسة تركيز االستثمار

يسعى مدير الصندوق لغرض تحقيق أهداف الصندوق إلى 

% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم 100استثمار 

في السوق املالية السعودية باإلضافة إلى الشركات املدرجة 

، على أال  االكتتاب  في الشركات خالل فترة الطرح العام األولي

% من صافي قيمة 50تقل نسبة االستثمار فيها مجتمعة عن 

أصول الصندوق، وفي الظروف االستثنائية قد يلجأ مدير 

الصندوق لالحتفاظ بأصوله على شكل نقدية بنسبة تصل إلى 

 من صافي قيمة أصول الصندوق. 100%

صافي  % من50يجوز ملدير الصندوق استثمار ما ال يزيد عن 

قيمة أصول الصندوق في صناديق األسهم السعودية وصناديق 

 ومقومة بالريال 
ً
 عاما

ً
طروحات أولية أخرى مطروحة طرحا

السعودي ومرخصة من هيئة السوق املالية في اململكة لغرض 

 تحقيق عائد إضافي.

% 50ألغراض إدارة السيولة قد يقوم مدير الصندوق باستثمار 

من صافي قيمة أصول الصندوق في صناديق أسواق النقد 

 ومقومة بالريال السعودي 
ً
 عاما

ً
املطروحة وحداتها طرحا

 ومرخصة من قبل الهيئة.

يجوز ملدير الصندوق االحتفاظ بالفائض النقدي كسيولة 

ي في أدوات أسواق النقد بما نقدية أو استثمار الفائض النقد

 .% من صافي قيمة أصول الصندوق 50ال يتجاوز 

تخضع عملية االستثمار في صناديق أخرى )صناديق أسواق 

النقد وصناديق األسهم السعودية العامة وصناديق الطروحات 

األولية وصناديق االستثمار العقارية املتداولة( إلى معايير 

ومحددات يتم تطبيقها عند اتخاذ قرار االستثمار كاألداء 

ار وخبرات التاريخي للصندوق وحجمه واستراتيجية االستثم

الكادر الوظيفي املسؤول عن إدارة الصندوق املرشح لالستثمار 

 به وسمعته.  

 

 سياسة تركيز االستثمار

يسعى مدير الصندوق لغرض تحقيق أهداف الصندوق إلى 

% من أصوله في أسهم الشركات املساهمة 100استثمار 

خالل فترة الطرح األولي العـام في السوق األولي وفي أسهم 

كات املدرجـة التـي لـم يمـض خمس سـنوات علـى إدراجها الشر 

في السوق الثانوية فـي سوق األسهم السعودية، على أال تقل 

%، وفي الظروف 30نسبة االستثمار فيها مجتمعة عن 

االستثنائية قد يلجأ مدير الصندوق لالحتفاظ بأصوله على 

 %.100شكل نقدية بنسبة تصل الى 

% من 50ن يستثمر بما ال يزيد عن يجوز ملدير الصندوق أ

أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة 

 واملتوسطة.

% من أصول 50يجوز ملدير الصندوق استثمار ما ال يزيد عن 

 
ً
الصندوق في صناديق طروحات أولية أخرى مطروحة طرحا

 ومقومة بالريال السعودي ومرخصة من هيئة السوق 
ً
عاما

 كة لغرض تحقيق عائد إضافي.املالية في اململ

ألغراض إدارة السيولة قد يقوم مدير الصندوق باستثمار 

% من أصوله في صناديق أسواق النقد املطروحة وحداتها 50

 ومقومة بالريال السعودي ومرخصة من قبل 
ً
 عاما

ً
طرحا

 الهيئة ومتوافقة مع معايير الهيئة الشرعية.

النقدي كسيولة يجوز ملدير الصندوق االحتفاظ بالفائض 

نقدية أو استثمار الفائض النقدي في أدوات أسواق النقد بما 

% من صافي أصول الصندوق بشكل مباشر 70ال يتجاوز 

والصادرة من بنوك محلية خاضعة إلشراف مؤسسة النقد 

العربي السعودي بعملة الريال السعودي ذات التصنيف 

موديز  ( والصادر عن وكالةA1االئتماني بحد أدنى فئة )

( من وكالة ستاندرد آند بورز أو ) +Aللتصنيف االئتماني أو ) 

A+ من وكالة فيتش . على أال يتجاوز مبلغ االستثمار )
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% من 20املخصص ألسواق النقد لدى طرف واحد ما نسبته 

 قيمة صافي أصول الصندوق 

تخضع عملية االستثمار في صناديق أخرى )صناديق أسواق 

حات األولية( إلى معايير ومحددات النقد وصناديق الطرو 

يتم تطبيقها عند اتخاذ قرار االستثمار كاألداء التاريخي 

للصندوق واستراتيجية االستثمار وخبرات الكادر الوظيفي 

 املسؤول عن إدارة الصندوق املرشح لالستثمار به وسمعته.  

 

 

 

أنواع املعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن ملدير 

الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ قرارات االستثمارية 

 لصندوق االستثمار . 

يعتمد مدير الصندوق على دراسات وتوصيات فريق املحللين 

الخاص به في اتخاذ قراراته االستثمارية، يتم اختيار االستثمار 

لى التحليل األساس ي بحيث يتم التركيز في األسهم املعنية بناًء ع

على الشركات التي لديها قدرة على النمو أو التي تتمتع بتدفقات 

نقدية ثابته ومستقرة، والذي بدورة يشمل دراسة عميقة 

للقوائم املالية من خالل تقييم الشركة والتي تشمل عدد من 

املقاييس كهامش الربحية والنمو ، ومكرر الربحية، ونسبة 

زيع األرباح النقدية، ونسبة الدين إلى حقوق امللكية، تو 

والتدفقات النقدية الحرة بهدف اختيار الشركات املتوقع أن 

 تحافظ أو تنمي أرباحها.

باالضافة الى ذلك سيقوم مدير الصندوق باالعتماد على مبدأ 

توزيع األصول في عملية إدارة محفظة الصندوق وذلك بتحديد 

كل مجال استثماري بناًء على الفرص املتوفرة. األوزان املناسبة ل

وللحد من املخاطر الغير منتظمة ووتوفير محفظة استثمارية 

متنوعة في السوق الثانوية والسوق األولية، والتي يقوم 

بإعدادها فريق عمل مدير الصندوق باإلضافة إلى التقارير 

 واألبحاث االستثمارية املتاحة من مصادر خارجية.

سيقوم مدير الصندوق باختيار الصناديق االستثمارية 

بحسب تقديره املطلق لتلك الصناديق، حيث سوف يؤخذ 

بعين االعتبار األداء التاريخي والعائد على الصندوق ورسوم 

أنواع املعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن ملدير 

قرارات االستثمارية الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ 

 لصندوق االستثمار:

سيقوم مدير الصندوق باالعتماد على مبدأ توزيع األصول 

(Assets Allocation في عملية إدارة محفظة الصندوق )

وذلك بتحديد األوزان املناسبة لكل مجال استثماري بناًء 

على الفرص املتوفرة. ويتم تقييم جدوى الفرص االستثمارية 

م السعر العادل ألسهم الشركات في السوق من خالل تقيي

األولية، واستخدام مؤشرات التحليل املالي األساس ي عند 

اتخاذ قرارات االستثمار في السوق الثانوية، والتي يقوم 

بإعدادها فريق عمل مدير الصندوق باإلضافة إلى التقارير 

 واألبحاث االستثمارية املتاحة من مصادر خارجية.

 



45 
 

اإلدارة و على حجم األصول بمقارنة مع الصناديق اآلخرى 

املطروحة في اململكة العربية السعودية. سيقوم مدير 

دوق باختيار أدوات أسواق النقد التي تخضع الشراف  الصن

البنك املركزي  السعودي كما سيعتد على تصنيف داخلي 

خاص يعتمد على تقديره لوضع البنك ومالئمته املالية وعلى 

 جاذبية العائد االستثمار.

لى نوع )أنواع( األوراق املالية أو األصول األخرى أي قيد آخر ع

 :التي يمكن للصندوق االستثمار فيها

يلتزم الصندوق بأن تكون جميع استثماراته ملتزمة بقيود  

 ( من الئحة صناديق االستثمار.41االستثمار الواردة في املادة )

أي قيد آخر على نوع )أنواع( األوراق املالية أو األصول 

 :التي يمكن للصندوق االستثمار فيهااألخرى 

يلتزم الصندوق بأن تكون جميع استثماراته متوافقة مع  

املعايير الشرعية الصادرة من الهيئة الشرعية للصندوق، 

( 41كما يلتزم الصندوق بقيود االستثمار الواردة في املادة )

 من الئحة صناديق االستثمار.

الصندوق في الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول 

وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها ذلك املدير أو 

 صناديق آخرون: مديرو 

يحق للصندوق االستثمار في الصناديق ذات الطرح العام 

املرخصة من هيئة السوق املالية بحيث ال يتجاوز إجمالي 

%( من صافي قيمة 25الوحدات التي تم تملكها ما نسبته )

%( من صافي قيمة أصول 20بته )أصول الصندوق أو ما نس

الصندوق الذي تم تملك وحداته على أال يتجاوز االستثمار في 

من   %50الصناديق ذات األهداف أو االستراتيجيات املماثلة 

إجمالي أصول الصندوق وال يتجاوز االستثمار في صناديق 

% ولن يتقاض ى مدير الصندوق أي 50أسواق النقد ما مقداره 

  يما يتعلق بالصناديق املداره من قبله.رسوم إضافية ف

الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في 

وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها ذلك املدير أو 

 مدير وصناديق آخرون:

يحق للصندوق االستثمار في الصناديق ذات الطرح العام 

املرخصة من هيئة السوق املالية بحيث ال يتجاوز إجمالي 

%( من صافي قيمة 10وحدات التي تم تملكها ما نسبته )ال

%( من صافي قيمة أصول 10أصول الصندوق أو ما نسبته )

الصندوق الذي تم تملك وحداته على أال يتجاوز االستثمار 

في الصناديق ذات األهداف أو االستراتيجيات املماثلة أو 

 %.50صناديق أسواق النقد مجتمعه ما مقداره 

 

صالحيات صندوق االستثمار في االقتراض، وسياسة مدير 

الصندوق بشأن ممارسة صالحيات االقتراض، وبيان 

 سياسته فيما يتعلق برهن أصول الصندوق: 

يتجاوز حجم  أال على على تمويل ، للصندوق الحصول  يحق

 الصندوق  أصول  قيمة صافي من %10 نسبته ما التمويل

طلبات  لتغطية تابعيه من أي أو مديره من التمويل باستثناء

االستثمار،  صناديق الئحة من (40املادة ) بموجب االسترداد

وال  .واحدة سنة عن التمويل مدة تزيد لن األحوال جميع وفي

 يجوز ملدير الصندوق رهن أصول الصندوق.

صالحيات صندوق االستثمار في االقتراض، وسياسة مدير 

الصندوق بشأن ممارسة صالحيات االقتراض، وبيان 

 سياسته فيما يتعلق برهن أصول الصندوق: 

يحق للصندوق الحصول على تمويل متوافق مع املعايير 

% من 10الشرعية، على أال يتجاوز حجم التمويل ما نسبته 

باستثناء التمويل من مديره أو صافي قيمة أصول الصندوق 

( 40أي من تابعيه لتغطية طلبات االسترداد بموجب املادة )

من الئحة صناديق االستثمار، وفي جميع األحوال لن تزيد 

مدة التمويل عن سنة واحدة. ولن يقوم مدير الصندوق 

 رهن الصندوق.

 اإلفصاح عن الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير.

% من صافي قيمة 25للتعامل مع أي طرف نظير هو الحد األعلى 

 أصول الصندوق.

 اإلفصاح عن الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير 

ال يجوز لصندوق ثروات للطروحات األولية تملك وحدات 

صندوق استثمار آخر في حال تجاوز إجمالي الوحدات التي 

% من صافي قيمة أصوله أو ما 20تم تملكها ما نسبته 

 % من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك25ه نسبت
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ذكر املؤشر االسترشادي، باإلضافة إلى معلومات عن 

الجهة املزودة للمؤشر واألسس واملنهجية املتبعة لحساب 

  املؤشر

وسوف يتم نشر أداء املؤشر االسترشادي على موقع مدير 

واملوقع الرسمي للسوق   www.tharwat.saالصندوق 

 . www.tadawul.com.saاملالية السعودية 

يعد مؤشر تداول جميع األسهم هو املؤشر املعياري كما 

يستخدم سوق األسهم السعودي منهجية التعويم الحر 

)عدد األسهم  x( = سعر السهم FFM)منهجية التعويم الُحّر )

لجميع األسهم املدرجة في السوق الرئيسية عند  املصدرة(

 احتساب املؤشر املعياري.  

 

ذكر املؤشر االسترشادي، باإلضافة إلى معلومات عن الجهة 

املزودة للمؤشر واألسس واملنهجية املتبعة لحساب 

  .املؤشر

يتبع الصندوق مؤشر ثروات للطروحات األولية للشركات 

يمض على إدراجها خمس سنوات في السوق الرئيس ي  التي لم

السعودي والشركات الصغيرة واملتوسطة والسوق  املوازية 

)نمو( والصناديق االستثمارية العقارية املتداولة )ريت( و 

 املؤشر مقدم من مزود الخدمة االسترشادي أيديال ريتنغ.

 املخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق 

 ينطوي  األسهم في االستثمار يعلم بأن أن املستثمر على يجب (أ

بعين االعتبار  ذلك أخذ وعلى املستثمر عالية، مخاطر على

واألحكام ومذكرة  الشروط بجميع تامه معرفه على يكون  وأن

املعلومات واملستندات األخرى الخاصة بالصندوق عند 

 القيام باالستثمار بالصندوق.

رئيس ي في األسـهم املدرجة يسـتثمر الصـندوق بشـكل  (ب

واملتداولة والتي تتعرض ملخاطر التذبذب السعري 

ومخاطر تقلبات األسواق، حيث أن االستثمار في األسهم 

بطبيعتها تعد استثمارات عالية املخاطر إلى جانب إمكانية 

حدوث هبوط مفاجئ في قيمتها، مما يؤدي إلى انخفاض 

 صافي قيمة أصول الوحدة.

صندوق أو األداء السابق للمؤشر ال لسابق لن األداء الإ (ج

 على أداء الصندوق في املستقبل
ً
 .ُيعّد مؤشرا

صندوق لال يوجد ضمان ملالكي الوحدات أن األداء املطلق ل (د

أو أداءه مقارنة باملؤشر سوف يتكرر أو يماثل األداء 

 السابق. 

ال يعتبر االستثمار في الصندوق إيداًعا لدى أي بنك محلي  (ه

 .يبيع األوراق املالية أو تابع لصندوق االستثمار يسوق أو

يتحمل مالكي الوحدات املسؤولية عن أي خسارة مالية قد  (و

 تترتب على االستثمار في الصندوق.

 في الواردة واملعلومات املخاطر في بعناية النظر يتعين (ز

 وليس املثال سبيل ومذكرة املعلومات على واألحكام الشروط

  تؤثر قد والتي الصندوق  في االستثمار قبل الحصر
ً
 ايضا

 في األصول  قيمة وصافي االستثمار عائدات على سلبي بشكل

 ليست أدناه املخاطر أن الى اإلشارة وتجدر الصندوق،

 أي إعطاء يمكن وال األهمية، حيث من ترتيب بأي مدرجة

 يتكبد لن الصندوق  بأن أو تتحقق سوف األرباح بأن ضمان

يعتبر االستثمار في الصندوق من االستثمارات عالية أ( 

املخاطر الستثماره في الشركات الناشئة والجديدة التي لها 

وعلى سجل أداء محدود واملدرجة في السوق املوازي، 

املستثمرين واملستثمرين املحتملين أن يكونوا على معرفة 

تامة بالشروط واالحكام واملستندات األخرى الخاصة 

بالصندوق عند قيامهم بأي قرار استثماري يتعلق 

 بالصندوق.

صندوق أو األداء السابق للمؤشر ال لب( أن األداء السابق ل

 على أداء الصندوق في املستقبل
ً
 .ُيعّد مؤشرا

ج( ال يوجد ضمان ملالكي الوحدات أن األداء املطلق 

صندوق أو أداءه مقارنة باملؤشر سوف يتكرر أو يماثل لل

 األداء السابق. 

د( ال يعتبر االستثمار في الصندوق إيداًعا لدى أي بنك محلي 

 .يسوق أو يبيع األوراق املالية أو تابع لصندوق االستثمار

ؤولية عن أي خسارة مالية ه( يتحمل مالكي الوحدات املس 

 قد تترتب على االستثمار في الصندوق.

 في الواردة واملعلومات املخاطر في بعناية النظر يتعينو( 

 وليس املثال سبيل ومذكرة املعلومات على واالحكام الشروط

  تؤثر قد والتي الصندوق  في االستثمار قبل الحصر
ً
 ايضا

 في األصول  قيمة وصافي االستثمار عائدات على سلبي بشكل

 ليست ادناه املخاطر ان الى اإلشارة وتجدر الصندوق،

 بعين االخذ يجب كما األهمية، حيث من ترتيب بأي مدرجة

 بصفة األولية الطروحات لعمليات السابق األداء ان االعتبار

  بالضرورة ليس عامة
ً
 يمكن وال املستقبلي، األداء على مؤشرا

 الصندوق  بأن او تحقق سوف األرباح بان ضمان أي إعطاء

 املخاطر ألنواع عرض يلي فيما. الخسائر يتكبد لن

http://www.tharwat.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 على الرئيسية، املخاطر ألنواع عرض يلي فيما. الخسائر

 على تأثير لها يكون  أن يمكن التي الحصر، ال املثال سبيل

 الصندوق: في االستثمار

 يكون  أن يمكن التي الحصر، ال املثال سبيل على الرئيسية،

 الصندوق: في االستثمار على تأثير لها

 مخاطر تقلبات أسعار األسهم والوحدات املتداولة:

عالية في إن االستثمار في أسواق األسهم يرتبط عادة بتقلبات 

أسعار األسهم والتي بدورها تؤدي إلى تقلبات عالية في أسعار 

وحدات صناديق األسهم مما ينتج عن ذلك انخفاض حاد في 

قيمة استثمارات الصندوق وخسارة جزء من رأس املال. يحدث 

التقلب في أسعار األسهم نتيجة لعوامل كثيرة خارجة عن إرادة 

لى سبيل املثال ال الحصر، مدير الصندوق ومن تلك العوامل ع

األحداث السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تؤثر على 

 أداء الشركات أو على قرارات املتعاملين في األسواق.

 ال يوجد

 ال يوجد

 :مخاطر االستثمار في أسهم الشركات الصغيرة

 عرضة أكثر من غيرها 
ً
قد تكون الشركات الصغيرة حجما

في األسعار، وكون الصندوق يستثمر  ملخاطر التغير الحاد

جزء من أصوله في شركات من هذا النوع فإن أصول 

الصندوق قد تكون عرضة لالنحدار الحاد؛ مما قد ينتج عنه 

 للصندوق ويؤدي ذلك إلى انخفاض استثمارات 
ً
أداًء سلبيا

 مالكي وحدات الصندوق.

 ال يوجد

 :املخاطر املرتبطة باملعايير الشرعية

استثمارات الصندوق الشرعية تجعل االستثمار  إن طبيعة

 بفئة معينة من االستثمارات دون غيرها مما يقلل من 
ً
محدودا

 لتقيد 
ً
تنويع أصول الصندوق بشكل أوسع، ونتيجة

الصندوق مع املعايير الشرعية، فإن ذلك يفرض على مدير 

 بيع أي أصول في الصندوق عند خروجها عن 
ً
الصندوق أيضا

رعية خالل أسبوعين؛ مما قد يؤدي ذلك إلى املعايير الش

خسائر في الصندوق لعدم تحقيق العوائد االستثمارية 

املطلوبة وهذا اإلجراء عند حدوثه قد يؤدي إلى انخفاض 

 استثمارات مالكي وحدات الصندوق.

 املخاطر املتعلقة باملصدر

وهي مخاطر التغير في األوضاع املالية للمصدر نتيجة لتغيرات 

االدارة أو الطلب أو املنتجات و الخدمات التي يقدمها وتشمل في 

هذه املخاطر تعرض املصدر إلجراءات قانونية بسبب مخالفات 

يقوم بها مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة أسهمه وبالتالي تأثر 

 أداء الصندوق و سعر الوحدة بشكل سلبي.

 ال يوجد

 مخاطر االفصاح 

تتعلق مخاطر االفصاح بإمكانية وجود بيانات غير 

صحيحة في نشرة إصدار الطروحات األولية وإغفال 

بيانات جوهرية فيها أو عدم كفايتها وبالنظر العتماد 

مدير الصندوق بشكل جوهري في اتخاذ قرار 

االستثمار على املعلومات التي ترد في نشرة اإلصدار 

 ال يوجد
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اتخاذ قرار التي تصدرها الشركات فإن مخاطر 

 في حالة 
ً
 قائما

ً
استثماري غير سليم تظل احتماال

عدم كفاية البيانات أو إغفال بيانات جوهرية أو 

وجود بيانات غير صحيحة في نشرات إصدار 

الشركات ، بالرغم من إشراف هيئة السوق املالية 

على عمليات االصدار االولية واملهنية التي يدير بها 

ستثمارية .مدير الصندوق عمليات اال   

 مخاطر االستثمار في السوق املوازية

يعتبر السوق املوازي " نمو " أكثر مخاطرة من السوق 

 لقلة متطلبات اإلفصاح للشركات 
ً
الرئيسية "تداول" نظرا

ومتطلبات اإلدراج بشكل عام قياسا بـ " تداول" السوق 

ق الرئيسية. كما أن نسبة التذبذب للشركات أعلى في السو 

 نتيجة لتلك 
ً
املوازي. قد تتأثر استثمارات الصندوق سلبا

املخاطر إلى جانب إمكانية حدوث هبوط مفاجىء في قيمتها 

واحتمال خسارة جزء من / أو كل رأس املال وبالتالي يتأثر سعر 

.
ً
 وحدة الصندوق بهذا الهبوط أو التذبذب سلبا

 ال يوجد

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب

 داليوج

 

مصاريف نثرية وأخرى: سوف يتحمل الصندوق رسوم نثرية 

% كحد أقص ى سنوًيا على أساس 0.10وأخرى بحيث ال تتجاوز 

صافي قيمة أصول الصندوق، وتشمل مصاريف طباعة ونشر 

التقارير السنوية وتدفع كل ثالثة شهور ولن يتم خصم اال 

 الرسوم الفعلية. 

. ويتم احتسابها  20,000أتعاب املحاسب القانوني: 
ً
ريال سنويا

 وتدفع كل ستة شهور.
ً
 يوميا

% من أجمالي قيمة األصول تحت الحفظ 0.15أتعاب الحفظ: 

  20وبحد أدنى 
ً
 يتم احتسابها يوميا

ً
ألف ريال سعودي سنويا

 وتدفع كل ثالثة أشهر.

، ويتم احتسابها  7,500الرسوم الرقابية: 
ً
ريال سعودي سنويا

 وتدفع نهاية ك 
ً
 ل سنة للهيئة.يوميا

 ال يوجد

 

  33،000أتعاب الهيئة الشرعية: 
ً
 وتحتسب يوميا

ً
ريال سنويا

  وتدفع كل ستة شهور.

مصاريف نثرية وأخرى: سوف يتحمل الصندوق رسوم نثرية 

% كحد أقص ى سنوًيا على 0.10وأخرى بحيث ال تتجاوز 

أساس صافي قيمة أصول الصندوق، وتشمل مصاريف 

 السنوية وتدفع كل ثالثة شهور. طباعة ونشر التقارير 

 

. ويتم  26,250أتعاب املحاسب القانوني: 
ً
ريال سنويا

 وتدفع كل ستة شهور.
ً
 احتسابها يوميا

% من صافي أصول الصندوق وبحد أدنى 0.15أتعاب الحفظ: 

 وتدفع كل  20
ً
 يتم احتسابها يوميا

ً
ألف ريال سعودي سنويا

 ثالثة أشهر.

، ويتم احتسابها ري 7,500الرسوم الرقابية: 
ً
ال سعودي سنويا

 وتدفع نهاية كل سنة.
ً
 يوميا

  24,375رسوم املؤشر االسترشادي: 
ً
ريال سعودي سنويا

 وتدفع بداية السنة املالية.
ً
 وتحتسب يوميا
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 التقويم والتسعير

 تفاصيل كيفية تقويم كل أصل يملكه صندوق االستثمار

 :على الشكل التالي يحتسب إجمالي قيمة األصول في الصندوق 

في حال االوراق املالية املدرجة أو املتداولة في السوق املالية :  ▪

يتم تقويمها بسعر آخر صفقة تمت في ذلك السوق. وفي 

 آلخر 
ً
حال كانت تلك األوراق املالية معلقة، فسيتم وفقا

سعر قبل التعليق، إال اذا كان هناك دليل قاطع على أن 

 املالية قد انخفضت عن السعر املعلق.قيمة هذه االوراق 

في حال الودائع، تستخدم القيمة األسمية بإالضافة الى  ▪

 .)الفوائد / األرباح املتراكمة. 

في حال الصناديق االستثمارية األخرى املماثلة املستثمر بها  ▪

 )على أساس آخر سعر وحدة للصندوق املعلن عنها(.

تثمر بها لتقويم في حال عدم وجود سعر متاح لألصول املس ▪

األصل ألي سبب كان على سبيل املثال ال الحصر أن تكون 

األسواق املالية مغلقة في يوم التقويم، سيتم احتساب قيمة 

 .األصل بناًء على آخر سعر متاح

أي استثمار اخر: القيمة العادلة التي يحددها مدير  ▪

الصندوق بناًء على الطرق والقواعد التي يوافق عليها أمين 

لحفظ وبعد التحقق منها من قبل املحاسب القانوني ا

 للصندوق.

 تفاصيل كيفية تقويم كل أصل يملكه صندوق االستثمار

يحتسب إجمالي قيمة األصول في الصندوق على الشكل 

 :التالي

 في حال األوراق املالية املدرجة )سعر إغالقها( ▪

غير في حال األوراق املالية خالل فترة الطرح العام األولي  ▪

املدرجة )على أساس سعر التكلفة "سعر الطرح" في 

 ) مرحلة التخصيص

في حال عقود املرابحة )مبلغ االستثمار + األرباح  ▪

 ) املستحقة إلى تاريخ التقويم

في حال الصناديق االستثمارية األخرى املماثلة املستثمر  ▪

 .)"بها )على أساس آخر سعر وحدة للصندوق املعلن عنها

وجود سعر متاح لألصول املستثمر بها في حال عدم  ▪

لتقويم األصل ألي سبب كان على سبيل املثال ال الحصر 

أن تكون األسواق املالية مغلقة في يوم التقويم، سيتم 

 .احتساب قيمة األصل بناًء على آخر سعر متاح

 

 التعامل

التاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك 

 واالسترداد:

يتم  املوعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد: -

قبول طلبات االشتراك واالسترداد في كل يوم عمل باململكة، 

  12:30وتنفذ خالل أيام التعامل قبل أو عند الساعة 
ً
ظهرا

بتوقيت اململكة العربية السعودية مدينة الرياض في يوم 

اء. واملوعد العمل السابق ليومي التقويم اإلثنين واألربع

النهائي لتقديم طلبات االشتراك هو نهاية يوم العمل الذي 

،وفي 
ً
يسبق يوم التعامل بشرط تقديم طلب االشتراك مكتمال

حال تسلم طلب االشتراك بعد نهاية يوم العمل الذي يسبق 

التاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات 

 االشتراك واالسترداد:

يتم املوعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد:  -

قبول طلبات االشتراك واالسترداد في كل يوم عمل 

باململكة، وتنفذ خالل أيام التعامل يومي اإلثنين واألربعاء. 

يوافق عطلة رسمية فسيتم وفي حال كان يوم التعامل 

 تنفيذ الطلب في يوم التعامل التالي.
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يوم التعامل أو كان يوم التعامل يوافق عطلة رسمية فسيتم 

 لي.تنفيذ الطلب في يوم التعامل التا

يجب أن تحتوي إجراءات االشتراك واالسترداد، بما في ذلك 

الحد األدنى لالشتراك واالسترداد والحد األدنى للملكية 

ومكان تقديم الطلبات واملدة بين طلب االسترداد ودفع 

 ينطبق(متحصالت االسترداد أو نقل امللكية )حيثما 

تعبئة طلب االسترداد وتوضيح نوع إجراءات االسترداد:  -

االسترداد سواء كان كلي لجميع الوحدات أو جزئي، وتوقيع 

الطلب وإرساله إلى مدير الصندوق. كما تخضع طلبات 

االسترداد للشروط الخاصة باالحتفاظ بحد أدنى لرصيد 

 5,000ريال وبحد أدنى لطلب االسترداد  10,000االستثمار 

ريال ، في حال تبقى أقل من ذلك يجب على العميل استرداد 

كامل ملكيته في الصندوق مالم تنخفض قيمة الوحدات 

 اململوكة له عن هذا الحد نتيجة ألداء الصندوق .

 

يجب أن تحتوي إجراءات االشتراك واالسترداد، بما في 

ذلك الحد األدنى لالشتراك واالسترداد والحد األدنى 

ية ومكان تقديم الطلبات واملدة بين طلب االسترداد للملك

ودفع متحصالت االسترداد أو نقل امللكية )حيثما 

 ينطبق(

تعبئة طلب االسترداد وتوضيح نوع إجراءات االسترداد:  -

االسترداد سواء كان كلي لجميع الوحدات أو جزئي، 

وتوقيع الطلب وإرساله إلى مدير الصندوق. كما تخضع 

داد للشروط الخاصة باالحتفاظ بحد أدنى طلبات االستر 

ريال وبحد أدنى لطلب  10،000لرصيد االستثمار 

 ريال. 5،000االسترداد 

 

 أموال االشتراك املتسلمة 

ستثمر أموال االشتراك املستلمة في 
ُ
أدوات اسواق سوف ت

، واملبرمة مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو النقد

لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج اململكة، إلى حين 

الوصول إلى الحد األدنى من املبلغ املطلوب،  وتكون أرباح 

 هذه االستثمارات للصندوق و مالكي الوحدات. 

 

 يوضح أن أموال االشتراك
 
 يجب أن تحتوي بيانا

ستثمر 
ُ
في الودائع البنكية وصفقات  املتسلمة سوف ت

سوق النقد، واملبرمة مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة 

النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج اململكة، 

  إلى حين الوصول إلى الحد األدنى من املبلغ املطلوب.

يجوز ملدير الصندوق االحتفاظ بالفائض النقدي كسيولة 

نقدية أو استثمار الفائض النقدي في أدوات أسواق النقد 

بما ال يتجاوز 70% من صافي أصول الصندوق بشكل مباشر 

والصادرة من بنوك محلية خاضعة إلشراف مؤسسة النقد 

العربي السعودي بعملة الريال السعودي ذات التصنيف 

( والصادر عن وكالة موديز A1االئتماني بحد أدنى فئة )

 من وكالة ستاندرد آند بورز أو (+Aللتصنيف االئتماني أو )

(A+) من وكالة فيتش.  على أال يتجاوز مبلغ االستثمار 

املخصص ألسواق النقد لدى طرف واحد ما نسبته %20 

 من قيمة صافي أصول الصندوق.

بيان اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء 

ماليين ريال سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى  10متطلب 

 لصافي قيمة أصول الصندوق. 

ال ينطبق حيث انه تم إعفاء مديري الصناديق العامة من 

االلتزام بمتطلبات الفقرة )د( من املادة السابعة والثالثين  

والفقرة )هـ( من املادة التاسعة والخمسين والفقرتين )هـ( و )و( 

والستين من الئحة صناديق االستثمار من املادة السادسة 

بيان اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء 

ماليين ريال سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى  10متطلب 

 لصافي قيمة أصول الصندوق. 

خفضت صافي قيمة أصول الصندوق عن عشرة في حال ان

ماليين ريال سعودي سيقوم مدير الصندوق بإشعار هيئة 

 حسب األنظمة واللوائح التنفيذية ومن ثم 
ً
السوق املالية فورا

محاولة إعادة هيكلة أصول الصندوق وبتحليل ودراسة حالة 

السوق والخيارات التي تخدم مصالح مالك الوحدات من 
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(، وذلك حتى صدور 1/6/8615/20حسب التعميم  رقم )ص/

 الئحة صناديق االستثمار املعدلة ونفاذها. 

 

صندوق أو طلب زيادة استثمارات مالك تسييل أصول ال

 الوحدات في الصندوق. 

 

ل معها التعامل في الوحدات أو يعلق،  الحاالت التي يؤجَّ

 واإلجراءات املتبعة في تلك الحاالت. 

: يجوز ملدير تأجيل أو تعليق التعامل في وحدات الصندوق 

الصندوق تأجيل أو تعليق التعامل في وحدات الصندوق في أي 

 للمادتين رقم )من 
ً
( من 62( و )61الحاالت التالية وذلك وفقا

 الئحة صناديق االستثمار:

 :في حال تأجيل عمليات االسترداد 

اذا بلغ إجمالي نسبة جميع الطلبات االسترداد ملالكي  -

% أو أكثر من صافي قيمة 10الوحدات في أي يوم تعامل 

 أصول الصندوق.

ات عادلة ومنصفة عند سيلتزم مدير الصندوق باتباع اجراء -

 اختيار طلبات االسترداد املطلوب تأجيلها.

 في حال تعليق االشتراك أو االسترداد :

 في حال طلبت هيئة السوق املالية ذلك. -

إذا رأى مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصالح مالكي  -

 الوحدات.

في حال تم تعليق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها  -

في األوراق املالية أو األصول األخرى التي يمتلكها التعامل 

الصندوق، إما بشكل عام وإما بالنسبة إلى أصول الصندوق 

التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي 

 قيمة أصول الصندوق العام.

 

ل معها التعامل في  بيان يوضح الحاالت التي يؤجَّ

 بعة في تلك الحاالت. الوحدات أو يعلق، واإلجراءات املت

: يجوز ملدير الصندوق تأجيل عمليات االشتراك االسترداد

تأجيل تلبية أي طلب استرداد أو اشتراك لوحدات الصندوق 

 للمادتين رقم )
ً
( و 61في أي من الحاالت التالية وذلك وفقا

 ( من الئحة صناديق االستثمار:62)

في حال طلبت هيئة السوق املالية ذلك من مدير  -

 الصندوق.

إذا كانت قيمة جميع طلبات االسترداد ملالكي  -

% أو أكثر من صافي قيمة 10الوحدات يساوي 

 الصندوق في أي يوم تعامل.

في حال تم تعليق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم  -

فيها التعامل في األوراق املالية أو األصول األخرى التي 

 يمتلكها الصندوق.

اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد 

ل.  جَّ
َّ
 التي ستؤ

األحكام املنظمة لتأجيل عمليات االسترداد التالية تخضع 

 ( من الئحة صناديق االستثمار:61للمادة )

يجوز ملدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب استرداد  -

من صندوق عام مفتوح حتى يوم التعامل التي إذا بلغ 

إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد ملالكي الوحدات في 

% أو أكثر من صافي قيمة أصول 10أي يوم تعامل 

 الصندوق.

سيلتزم مدير الصندوق اتباع إجراءات عادلة ومنصفة   -

عند عند اختيار طلبات االسترداد املطلوب تأجيلها، 

فسوف يتم الدفع على أساس أولوية استالم الطلب 

 .ويتم معاملة كل طلب على حده

 

بيان اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات 

ل.  جَّ
َّ
 االسترداد التي ستؤ

مة لتأجيل عمليات االسترداد التالية تخضع األحكام املنظ

 ( من الئحة صناديق االستثمار:61للمادة )

يجوز ملدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب استرداد من 

صندوق عام مفتوح حتى يوم التعامل التي إذا بلغ إجمالي 

نسبة جميع طلبات االسترداد ملالكي الوحدات في أي يوم 

 قيمة أصول الصندوق  % أو أكثر من صافي10تعامل 
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 مجلس ادارة الصندوق 

 وصف ادوار ومسؤوليات مجلس ادارة الصندوق:

التأكد من اكتمال والتزام  شروط وأحكام الصندوق ومذكرة -5

 أو غيـره 
ً
معلومات الصندوق وأي مستند آخر سواًء كان عقـدا

 .وذلـك دون إخالل مـــع الئحة صـــناديق االستثمار

مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقـق  التأكد من قيام-6

ا لشـروط وأحكـام الصندوق 
ً
مصـلحة مـالكي الوحـدات وفقـ

 .وأحكام الئحة صناديق االستثمار

 

 وصف ادوار ومسؤوليات مجلس ادارة الصندوق:

التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق وأي -5

 أو غيـره وذلـك دون 
ً
إخالل مـــع  مستند آخر سواًء كان عقـدا

الئحة صـــناديق االستثمار، وكـــذلك التزامهـــا بقـــرارات 

 .وتوجيهـــات وضــوابط املستشـــار الشرعي لشركة ثروات

التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقـق  -6

ا لشـروط وأحكـام الصندوق 
ً
مصـلحة مـالكي الوحـدات وفقـ

مار، مع األخذ في االعتبار وأحكام الئحة صناديق االستث

 .قرارات املستشار الشرعي

مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها أعضاء مجلس 

 االدارة

 

 ال يوجد

 لجنة الرقابة الشرعية

 لجنة الرقابة الشرعية  ال يوجد

 مدير الصندوق 

لف بها طرف ثالث من جانب مدير 
ُ
املهام التي ك

االستثمار: تم التعامل الصندوق فيما يتعلق بصندوق 

 مع طرف ثالث للقيام باألعمال التالية:

 الحفظ "أمين الحفظ". •

 التدقيق واملراجعة "املحاسب القانوني". •

 

لف بها طرف ثالث من جانب مدير 
ُ
املهام التي ك

الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار: تم التعامل 

 مع طرف ثالث للقيام باألعمال التالية:

التدقيق واملراجعة "املحاسب  -"أمين الحفظ".الحفظ  -

التزام الصندوق بالضوابط الشرعية "الهيئة  -القانوني".

متابعة ومراقبة أداء الصندوق والتأكد من قيام  -الشرعية".

مدير الصندوق بمسؤولياته وفقا لألنظمة واللوائح وشروط 

وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات ذات 

 "مجلس إدارة الصندوق".العالقة 

 معلومات اخرى 

 تعارض املصالح:

، كما إن السياسات 
ً
ال يوجد أي تعارض للمصالح حاليا

واالجراءات التي ستتبع ملعالجة أي تعارض مصالح محتمل 

 أو فعلي سيتم تقديمها عند طلبها دون مقابل.

 تعارض املصالح:

تعارض أن السياسات واالجراءات التي ستتبع ملعالجة أي 

مصالح محتمل أو فعلي سيتم تقديمها عند طلبها دون 

 مقابل.

يجب أن تحتوي املعلومات املتعلقة بالزكاة و/أو الضريبة )إن 

 ( ُوجدت.

الزكاة: ال يتولى الصندوق دفع الزكاة الشرعية نيابة عن 

املستثمرين وعلى كل مستثمر احتساب واستخراج زكاة ماله 

الوحدات االستثمارية في اليوم % من سعر 2.5بنفسه وهي 

 الذي تجب فيه الزكاة.

يجب أن تحتوي املعلومات املتعلقة بالزكاة و/أو 

 ( الضريبة )إن ُوجدت.

ان االستثمار في الصندوق ينطوي على مخاطر ضريبة 

متنوعة. وتحمل هذه الضرائب من قبل الصندوق سيؤدي 

الى تخفيض العوائد املرتبطة باالستثمار في الصندوق 

وبالتالي انخفاض في سعر الوحدة. ويجب على املستثمرين 

 

بن سعيدانأحمد  خالد بن مقيل خالد السلمان الصندوق   أحمد ال جالن 

     صندوق ثروات املكت ي

     صندوق ثروات الرياض الصناعي

     صندوق ثروات النخلة العقاري 

اللوجيستي صندوق ثروات 

 لالستثمار
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الضريبة: إن االستثمار في الصندوق ينطوي على مخاطر ضريبة 

متنوعة. وتحمل هذه الضرائب من قبل الصندوق سيؤدي الى 

تخفيض العوائد املرتبطة باالستثمار في الصندوق وبالتالي 

تملين انخفاض في سعر الوحدة. ويجب على املستثمرين املح

اخذ االستشارة من مستشاريهم الضريبيين فيما يتعلق 

 بالضرائب املترتبة على االستثمار في الوحدات وتملكها وبيعها. 

املحتملين اخذ االستشارة من مستشاريهم الضريبيين فيما 

ائب املترتبة على االستثمار في الوحدات يتعلق بالضر 

 وتملكها وبيعها. 

 

   اجتماع مالكي الوحدات:

يجوز ملدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات  ▪

 بمبادرة منه.

يجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات  ▪

 ( أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ.10خالل )

الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات  يجب على مدير ▪

( أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من 10خالل )

% 25مالكي الوحدات الذي يملكون مجتمعين أو منفردين 

 على األقل من قيمة وحدات الصندوق.

 

   اجتماع مالكي الوحدات:

يجوز ملدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع مالكي  ▪

 منه. الوحدات بمبادرة

يجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي  ▪

( أيام من تسلم طلب كتابي من مالك 10الوحدات خالل )

أو أكثر من مالكي الوحدات الذي يملكون مجتمعين أو 

 % على األقل من قيمة وحدات الصندوق.25منفردين 

متى ما دعت الحاجة ملدير الصندوق للحصول على  ▪

 موافقة مالكي الوحدات.

 

إجراءات الدعوة الى عقد اجتماع مالكي الوحدات مع ذكر 

 الحد األدنى للحضور:

تكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات من خالل املوقع  ▪

االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع االلكتروني للسوق، 

وبإرسال إشعار كتابي الكتروني الى جميع مالكي الوحدات 

ة على األقل من تاريخ وأمين الحفظ قبل عشرة أيام تقويمي

 تقويمي على األقل من  21االجتماع وبمدة ال تزيد عن 
ً
يوما

تاريخ االجتماع. ويجب أن يحدد اإلعالن واإلشعار تاريخ 

االجتماع ومكانه ووقته والقرارات املقترحة، ويجب على مدير 

 إلى مالكي الوحدات بعقد أي 
ً
الصندوق حال إرسال إشعارا

 ت إرسال نسخة منه إلى الهيئة. اجتماع ملالكي الوحدا

 إال إذا حضره عدد  ▪
ً
ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا

% على األقل من 25من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين 

 قيمة وحدات الصندوق.

اذا لم يستوف النصاب املوضح في الفقرة أعاله، يجب على  ▪

مدير الصندوق الدعوة الجتماع ثان واالعالن عن ذلك في 

ملوقع االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع االلكتروني للسوق ا

و ارسال إشعار كتابي إلى جميع جميع مالكي الوحدات وأمين 

الحفظ قبل االجتماع الثاني بمدة ال تقل عن خمسة أيام، 

ويعد االجتماع الثاني صحيحا أيا كانت نسبة الوحدات 

 املمثلة في االجتماع.

جتماع مالكي الوحدات مع ذكر إجراءات الدعوة الى عقد ا

 الحد األدنى للحضور:

تكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات من خالل املوقع  ▪

االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع االلكتروني للسوق، 

وبإرسال إشعار كتابي الكتروني الى جميع مالكي الوحدات 

وأمين الحفظ قبل عشرة أيام تقويمية على األقل من 

 تقويمي على  21تاريخ االجتماع وبمدة ال تزيد عن 
ً
يوما

من تاريخ االجتماع. ويجب أن يحدد اإلعالن  األقل

واإلشعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات 

 
ً
املقترحة، ويجب على مدير الصندوق حال إرسال إشعارا

إلى مالكي الوحدات بعقد أي اجتماع ملالكي الوحدات 

 إرسال نسخة منه إلى الهيئة. 

 إال إذ ▪
ً
ا حضره ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا

% على 25عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين 

األقل من قيمة وحدات الصندوق بتاريخ االجتماع. وفي 

حال عدم اكتمال النصاب سيقوم مدير الصندوق 

بالدعوة إلى اجتماع آخر خالل خمسة أيام تقويمية كحد 

أدنى من تاريخ االجتماع ويعتبر االجتماع الثاني كامل 

عدد الحاضرين وقيمة وحدات  النصاب أيا كان

 الحاضرين بتاريخ االجتماع.

 

طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في 

 اجتماعات مالكي الوحدات:

يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع  ▪

 مالكي الوحدات 

طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في 

 مالكي الوحدات:اجتماعات 

يجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع  ▪

مالكي الوحدات عن كل وحدة يملكها وقت االجتماع، كما 
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يجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع  ▪

 مالكي الوحدات عن كل وحدة يملكها وقت االجتماع. 

يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك في  ▪

مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية 

 الحديثة. 

 

يجوز ملالكي الوحدات التوكيل للتصويت من غير موظفي 

مدير الصندوق أو أمين الحفظ أو أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق.

تصويت طريقة تصويت مالكي الوحدات: يتم اعتماد  ▪

جميع القرارات التي تستوجب موافقة مالكي الوحدات 

ويتم اعتماد القرار بموافقة مالكي الوحدات الذين تمثل 

% من مجموع الوحدات 25نسبة ملكيتهم أكثر من 

الحاضر مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سواًء أكان 

حضورهم شخصًيا أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية 

ا عدا الحاالت املذكورة أدناه فإنه يجب الحديثة. وفيم

الحصول على موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة 

% من مجموع الوحدات الحاضر 75ملكيتهم أكثر من 

مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سواًء أكان حضورهم 

شخصًيا أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة 

 على ما يلي: 

دات الصندوق يطلبون فيه من قرار من مالكي وح -1

 الهيئة عزل مدير الصندوق.

قرار من مالكي وحدات الصندوق يطلبون فيه من  -2

مدير الصندوق عزل عضو من أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق.

موافقة مالكي وحدات الصندوق على طلب مدير  -3

الصندوق لدمج الصندوق مع صندوق استثمار آخر 

( من الئحة صناديق 103( و )102يديره وفًقا للمادة )

 االستثمار.

يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك في  ▪

مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية 

 الحديثة. 

في حال التخلف عن حضور االجتماع يسقط حق مالك  ▪

 الوحدات في االعتراض على أي من القرارات املصدرة.

 :االستثمارإنهاء وتصفية صندوق 

إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق العام، فيجب  ▪

 برغبته في ذلك 
ً
عليه إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 من التاريخ املزمع إنهاء 21قبل مدة ال تقل عن )
ً
( يوما

الصندوق العام فيه، دون اإلخالل بشروط وأحكام 

 الصندوق. 

 لشروط اذا كانت مدة الصندوق العام محددة  ▪
ً
وفقا

وأحكام الصندوق ، فيجب على مدير الصندوق انهاء 

الصندوق العام فور انتهاء تلك املدة، واشعار الهيئة 

 قبل انتهاء مدة الصندوق العام 
ً
ومالكي الوحدات كتابيا

.21بمدة ال تقل عن )
ً
 ( يوما

 :إنهاء وتصفية صندوق االستثمار

إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق العام،  ▪

 
ً
فيجب عليه إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 من 21برغبته في ذلك قبل مدة ال تقل عن )
ً
( يوما

التاريخ املزمع إنهاء الصندوق العام فيه، دون اإلخالل 

 بشروط وأحكام الصندوق. 

 تسوية جميع معامالت الصندوق. ▪

يجب على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية  ▪

الصندوق العام فور انتهائه، وذلك دون اإلخالل 

 ق ومذكرة املعلومات. بشروط وأحكام الصندو 
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اذا كانت الشروط واالحكام تنص على انتهائه عند حدث  ▪

لصندوق انهاء الصندوق العام معين، فيجب على مدير ا

فور حصول ذلك الحدث وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات 

 خالل )
ً
( أيام من وقوع الحدث الذي يوجب إنهاء 5كتابيا

 الصندوق .

في حال عدم استيفاء املتطلب املشار اليه في الفقرة )هـ( من  ▪

( من الئحة صناديق االستثمار خالل ستة أشهر 66املادة )

( 66اإلشعار املشار الية في الفقرة )و( من املادة )من تاريخ 

من الئحة صناديق االستثمار، يجب على مدير الصندوق 

 إنهاء الصندوق وإشهعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك.

يجب على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية  ▪

الصندوق العام فور انتهائه، وذلك دون اإلخالل بشروط 

 ومذكرة املعلومات. وأحكام الصندوق 

يجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقع اإللكتروني  ▪

واملوقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق العام 

 ومدة تصفيته. 

 

يجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقع اإللكتروني  ▪

واملوقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق 

 العام ومدة تصفيته. 

 تحويل النقد إلى مالك الوحدات. ▪

 

 

 م.21/12/2020حسب خطابنا املرسل الى هيئة السوق املالية بتاريخ 
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 إشعار هام

 من املشورة على والحصول  بعنايةومذكرة املعلومات واملستندات األخرى  الصندوق  وأحكام شروط قراءة املستثمرين على يتوجب

 هذا في االستثمار قرروا الذين املستثمرين على يجب كما .الصندوق  بشأن استثماري  قرار أي اتخاذ قبل مستقل مالي مستشار

 .االستثمار بقرار املرتبطة واملسؤوليات املخاطر كافة لتحمل استعداد على يكونوا أن الصندوق 

تاريخ  30رقم م/ امللكي املرسوم الصادر بموجب املاليةوفقا لنظام السوق  واألحكام ومذكرة املعلوماتتم إعداد هذه الشروط 

الصادرة من قبل مجلس االستثمار صناديق  بالئحةالتي تمت على النظام، يخضع الصندوق ويلتزم  والتعديالته 02/06/1424

 .املاليةالتي تصدرها الهيئة لتطبيق أحكام نظام السوق  واإلجراءاتالتنفيذية والقواعد والتعليمات ولوائحه  املاليةهيئة السوق 

دارة الصندوق وأعضاء مجلس إ املوافقة عليها. ويتحمل مدير تمذكرة املعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتم تروجعوقد 

 ويؤكد أعضاءالصندوق مجتمعين ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة واكتمال املعلومات الواردة في مذكرة املعلومات. كما يقر 

أن  ويؤكدون علىالواردة في مذكرة املعلومات، كما يقرون  واكتمال املعلوماتالصندوق بصحة  مجلس إدارة الصندوق ومدير

 .ي مذكرة املعلومات غير مضللةف والبيانات الواردةاملعلومات 

 ق الصندو  هذا وحدات طرح وعلىومذكرة املعلومات   واألحكام الشروط هذه على املوافقة تمت
ً
 طرحا

ً
 هيئة مجلس قبل نم عاما

 م.09/11/2015 املوافق ه 27/01/1437 بتاريخ املالية السوق 

تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته. ال تتحمل الهيئة أّي مسؤولية عن محتويات  ىهيئة السوق املالية عل توافقكما وقد 

، ومن أّي خسارة تي أّي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانطمذكرة املعلومات، وال تع

االستثمار دوى ا. وال تعطي هيئة السوق املالية أّي توصية بشأن جأّي جزء منه ىو عن االعتماد علأاملعلومات  تنتج عما ورد في مذكرة

أو تأكيد صحة املعلومات الواردة في  هفي الصندوق توصيتها باالستثمار على تأسيس تعطي موافقتهاوال  هالصندوق من عدم في

 هأن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثل ىالشروط واألحكام ومذكرة املعلومات، وتؤكد عل

 للمستثمرين مناسبا يكون  ال قد الصندوق  هذا في االستثمار فإن لذا مرتفعة، مخاطر على الصندوق  هذا في االستثمار ينطوي 

 الصندوق، هذا في باالستثمار املرتبطة الرئيسية املخاطر حول  التفاصيل من وملزيد .املخاطر قليلة استثمارات في يرغبون  الذين

 .مذكرة املعلومات من( 3) الفقرة مراجعة الرجاء

  تشكل ال ومذكرة املعلومات  واألحكام الشروط هذه إن
ً
 هذا في وحدات أي لتملك دعوة أو كطرح استخدامها يجوز  وال طرحا

 ألي الوحدات هذه طرح يجوز  ال وكذلك به ُيسمح لم أو نظامي الطرح هذا فيها يكون  ال دولة أية في شخص أي قبل من الصندوق 

  يجوز  ال شخص
ً
 .عليه الصندوق  هذا وحدات  طرحنظاما

وعلى املستثمرين أال يعتبروا هذه الشروط واألحكام على أنها استشارة تتعلق بأية أمور قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو أية مسائل 

 باالستعالم بشأن: أخرى. ويجب كذلك على املستثمرين أن يقوموا

املتطلبات القانونية في دولهم فيما يتعلق بشراء وحدات الصندوق أو امتالكها أو استردادها أو أي تصرف آخر  .أ

 بخصوصها.

 أية قيود قد يواجهونها فيما يتعلق بصرف العمالت. .ب

ة تملك وحدات الصندوق أو املسائل املتعلقة بالدخل والتبعات الضريبية األخرى التي قد تنطبق عليهم في دولهم نتيج .ت

 استردادها أو أي تصرف آخر بخصوصها.

يجب على املستثمرين االعتماد على مستشاريهم، بما في ذلك املستشارين القانونيين واملحاسبين، فيما يتعلق باألمور القانونية 

 والضريبية واملسائل األخرى التي تخص الصندوق أو االستثمار فيه.
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  املصطلحات

 .اململكة العربية السعودية اململكة:

 .هيئة السوق املالية باململكة الهيئة:

 شركة السوق املالية السعودية : السوق 

 هـ وتعديالته.02/06/1424( وتاريخ 30)م/نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم  : النظام

 .السعودية العربية باململكة املالية السوق  هيئة مجلس عن الصادرة االستثمار صناديق الئحة الئحة صناديق االستثمار:

بموجب قرار رقم  املالية السوق  الصادرة عن مجلس هيئة الئحة مؤسسات السوق املاليةمؤسسات السوق املالية:  الئحة

 هـ22/12/1441وتاريخ  2020-75-2م، واملعدلة بموجب القرار رقم 28/06/2005هـ املوافق 21/05/1426وتاريخ  1-83-2005

 .، وأي تعديالت أخرى قد تطرأ عليهام12/08/2020املوافق 

 كتتابات األولية العامة ألسهم الشركات التي يتم طرحها طرحاإلصدارات أو اال الطروحات األولية:
ً
 عام ا

ً
كتتاب ألول مرة أو لالا

 عن طريق بناء سجل األوامر.

 املصدر ويكون لهم الحق في االكتتاب فيها بما يتناسب مع نسب تملكهم.طرح أسهم إضافية ملساهمي  أسهم حقوق أولوية:

 شركة ثروات لألوراق املالية. مدير الصندوق:

 .مجموعة النفيعي لالستثمار أمين الحفظ:

 لهذه وهو (، RSMاملحاسبون املتحدون )القانوني :  املحاسب
ً
بما في ذلك أي  مذكرة املعلوماتاملحاسب القانوني املعين وفقا

 ملا هو وارد في هذه 
ً
 .مذكرة املعلومات محاسب قانوني يتم تعيينه من وقت آلخر وفقا

مجلس يعّين مدير الصندوق أعضاؤه بموجب الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية  مجلس اإلدارة:

 .ملراقبة أعمال مدير الصندوق 

 وال عضو مجلس إدارة لدى مدير الصندوق أو تابع  عضو عضو مجلس إدارة مستقل:
ً
من أعضاء مجلس اإلدارة ليس موظفا

، جوهرية أو تعاقدية مع مدير الصندوق أو تابع له أو أمين حفظ لذلك الصندوق  ةله أو أمين حفظ الصندوق كما أنه ليس له عالق

 .خدمة في لوائح هيئة السوق املالية وقواعدهاوينطبق عليه تعريف العضو املستقل الوارد في قائمة املصطلحات املست

االنتفاع في أصول وعوائد الصندوق على أساس  ملكيةالتي تمنح املستثمر حق املشاركة في  االستثماريةالوحدات  الوحدات:

 لعدد الوحدات 
ً
 .متلكئاالتي  االستثماريةنسبي وفقا

ستثمار مخصوم األصول لصندوق اال  قيمةألي وحدة على أساس إجمالي  النقديةالقیمة  أي صافي قيمة أصول الصندوق:

 .الخصوم منها

 االشتراك واالسترداد بناًء عليه. يتمالسعر الذي  هو :صافي قيمة األصول للوحدة

  الصندوق  في وحدات يمتلك الذي الكيان أو الشخص مالك الوحدة/املستثمر/املشترك:
ً
 .مذكرة املعلومات لهذه وفقا

صندوق استثمار ذو رأس مال متغير، تزيد وحداته بإصدار وحدات جديدة وتنقص باسترداد مالكي  صندوق استثمار مفتوح:

 لصافي قيمتها في أوقات االسترداد 
ً
الوحدات لبعض أو كل الوحدات اململوكة لهم. ويحق ملالكي الوحدات استرداد قيم وحداتهم وفقا

 املحددة.

 .سهم السعوديةلأل صندوق ثروات  الصندوق:

 ستثمار.اال  صندوق  وحدات شراء وبيع فيه يتم يوم أي يوم التعامل:

  )يومي اإلثنين واألربعاء(. الوحدة صافي سعر تقويم فيه يتم الذي اليوم يوم تقويمي:

 .الهيئة في الرسمية العمل أليام طبقاالعربية السعودية  اململكة في عملال يوم يوم:

الضريبة التي تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة في مراحل اإلنتاج والتوزيع  : املضافة القيمة ضريبة

 .وتشمل التوريد املفترض
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تبدأ السنة املالية للصندوق في اليوم األول من شهر يناير من كل سنة ميالدية وتنتهي في الحادي والثالثين من  : املالية السنة

 ميالديةشهر ديسمبر من كل سنة 

 .) الصندوق  ملدير تابعة شركات (الصندوق  بمدير عالقة ذات جهة أي األطراف ذات العالقة:

 قيمة أصول الصندوق بعد خصم مصاريف اإلدارة واملصاريف األخرى. صافي قيمة األصول:

بالتزاماتها في مواجهة املقرضين، والتي الوكاالت التي تقوم بقياس قدرة الجهة املقترضة على الوفاء  وكاالت التصنيف االئتماني:

يعبر عنها بمخاطر عدم السداد. وتشمل الوكاالت الدولية مثل "وكالة ستاندر آند بورز" و "وكالة فيتش" أو وكاالت محلية في حال 

 .وجدت

الصندوق والعالقة بين مدير الصندوق والتي بموجبها يتم تنظيم عمل  مذكرة املعلوماتتعني هذه  :مذكرة املعلومات 

 واملستثمرين.

 هي السوق التي يتم في نطاقها التعامل مع األوراق املالية عند إصدارها ألول مرة. السوق األولية:

 سوق التي يتم فيها إدراج وتداول األوراق املالية بعد مرحلة الطرح األولي.لهي ا السوق الثانوية:

في األسهم املدرجة في السوق املالي يقصد بها صناديق االستثمار التي تستثمر بشكل رئيس ي الصناديق االستثمارية املماثلة: 

.السعودي 
ً
 عاما

ً
 بحيث تكون مرخصة من الهيئة ومطروحة طرحا

الراغبة باإلدراج، علما بأن سوق موازي يمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما يعتبر منصة بديلة للشركات املوازية )نمو(:  السوق 

 .االستثمار في هذا السوق مخصص للمستثمرين املؤهلين فقط

هي صناديق استثمارية عقارية متاحة للجمهور، يتم تداول وحداتها في  :)الريت (  املتداولة العقاريةاالستثمار  صناديق

 بمصطلح "ريت أو ريتس"، وتهدف إلى
ً
عرف عامليا

ُ
تسهيل االستثمار في قطاع العقارات املطورة والجاهزة لالستخدام  السوق املالية وت

 
ً
 وتأجيريا

ً
 دوريا

ً
 .التي تدر دخال

 املعايير الشرعية.وقلة املخاطر واملتوافقة مع  العالية بسيولتهاوالتي تتسم  املرابحات  النقد: أسواق أدواتأدوات 

للشركات وتقييم األسهم بقيمتها العادلة في السوق بناًء على نتائجها املالية تحليل القوائم املالية  التحليل املالي األساس ي:

  الحالية واملستقبلية.

سهم هو املؤشر املعياري كما يستخدم سوق األ  األسهميعد مؤشر تداول جميع  سترشادي لألسهم السعودية:اال ؤشر امل

  .املدرجة في السوق الرئيسية عند احتساب املؤشر املعياري  األسهمالحر لجميع  التعويمالسعودي منهجية 

 حادة انهيارات الى حدوثها الى تؤدي التي الحاالت او السياسية األزمات او الحادة االقتصادية األزمات حالة: االستثنائية الظروف

 األسهم. أسواق في
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  االستثمار: صندوق -1

  .لألسهم السعوديةصندوق ثروات أ( 

 م.09/11/2015هـ املوافق 27/01/1437 تاريخب الصندوق  شروط وأحكام أصدرتب( 

 ق الصندو  هذا وحدات طرح وعلى مذكرة املعلومات  هذه على املوافقة ج( تمت
ً
 طرحا

ً
 املالية السوق  هيئة مجلس قبل نم عاما

 .  م09/11/2015 املوافق ه 27/01/1437 بتاريخ

هو صندوق استثماري عام مفتوح، ولن يكون هنالك مدة محددة لعمل الصندوق وال تاريخ لألسهم السعودية صندوق ثروات د( 

 الستحقاق الصندوق.

  .الصندوق الريال السعوديه( عملة 

  سياسات االستثمار وممارساته: -2

  األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار: (أ

 الشركات أسهممن خالل االستثمار بشكل أساس ي في  على املدى املتوسط والطويلتنمية رأس املال يهدف الصندوق إلى 

بسوق األسهم السعودية من خالل   األولية الطروحات في االستثمار إلى باإلضافة السعودية ةاملالي السوق  في ةاملدرج

ولن يتم توزيع أي أرباح . املشاركة في عمليات بناء سجل األوامر ألسهم الشركات املساهمة خالل فترة الطرح األولي العام

سهم السعودية مؤشر سوق األ نقدية للمشتركين وسيعاد استثمارها في الصندوق، وسيكون املؤشر اإلرشادي للصندوق هو 

  .تاس ي

  أنواع األوراق املالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساس ي:  (ب

 أن كما األسهم هلهذ وحقوق أولوية السعودية املالية السوق  في املدرجةتتركز استثمارات الصندوق في أسهم الشركات  ▪

  السعودية. املالية السوق  في األولية الطروحات اكتتابات أصوله في الستثمار باملرونة يتمتع الصندوق 
ً
كما يستثمر أيضا

في سوق األسهم الشركات املدرجة املصدرة من  في الصناديق االستثمارية املماثلة وحقوق األولوية القابلة للتداول 

 .السعودية

في السوق املوازية )نمو( حسب ما يراه مناسبا فقد يستثمر خالل مرحلة االكتتاب أو بعد اإلدراج يستثمر الصندوق قد  ▪

بحيث يكون الحد  "تداول" و السوق املالية السعودية يةهيئة السوق املالالصادرة من لألنظمة واللوائح في السوق ووفقا 

 .أصول الصندوق قيمة صافي % من 10األقص ى لالستثمار 

مرحلة قد يستثمر الصندوق في صناديق االستثمار العقارية املتداولة )الريت( حسب ما يراه مناسبا فقد يستثمر خالل  ▪

 قيمة صافي% من 50االكتتاب أو بعد اإلدراج في السوق ووفقا لألنظمة واللوائح بحيث يكون الحد األقص ى لالستثمار 

 .أصول الصندوق 

  سياسة تركيز االستثمار:     ج(
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في أسهم قيمة أصول الصندوق صافي من  %100يسعى مدير الصندوق لغرض تحقيق أهداف الصندوق إلى استثمار  ▪

على أال  ، لى االكتتاب  في الشركات خالل فترة الطرح العام األوليإ السعودية باإلضافةفي السوق املالية  ةدرجاملالشركات 

وفي الظروف االستثنائية قد يلجأ مدير  ،من صافي قيمة أصول الصندوق  %50تقل نسبة االستثمار فيها مجتمعة عن 

 .أصول الصندوق قيمة من صافي  %100لى إبأصوله على شكل نقدية بنسبة تصل الصندوق لالحتفاظ 

صناديق األسهم السعودية  فيأصول الصندوق  في قيمةصا من% 50يجوز ملدير الصندوق استثمار ما ال يزيد عن  ▪

 ومقومة بالريال السعودي ومرخصة من هيئة السوق املالية في  صناديق طروحاتو 
ً
 عاما

ً
أولية أخرى مطروحة طرحا

 اململكة لغرض تحقيق عائد إضافي.

في صناديق أسواق  الصندوق  أصول  صافي قيمة % من50ألغراض إدارة السيولة قد يقوم مدير الصندوق باستثمار  ▪

 ومقومة بالريال السعودي ومرخصة من قبل 
ً
 عاما

ً
 الهيئة.النقد املطروحة وحداتها طرحا

االحتفاظ بالفائض النقدي كسيولة نقدية أو استثمار الفائض النقدي في أدوات أسواق النقد  يجوز ملدير الصندوق  ▪

 .قيمة أصول الصندوق  صافيمن  %05 بما ال يتجاوز 

األسهم السعودية العامة وصناديق تخضع عملية االستثمار في صناديق أخرى )صناديق أسواق النقد وصناديق  ▪

معايير ومحددات يتم تطبيقها عند اتخاذ قرار االستثمار ( إلى وصناديق االستثمار العقارية املتداولة الطروحات األولية

واستراتيجية االستثمار وخبرات الكادر الوظيفي املسؤول عن إدارة الصندوق املرشح وحجمه كاألداء التاريخي للصندوق 

 .  لالستثمار به وسمعته

 نوع االستثمار
من صافي قيمة  الحد األدنى

 أصول الصندوق 

من صافي  الحد األعلى

 قيمة أصول الصندوق 

 تشمل) السعودية بالسوق  املدرجه الشركات أسهم

 (األولية وحقوق  األولية الطروحات
50% 100% 

 %10 %0 )نمو( السوق املوازيةاالستثمار في 

   أخرى  أسهم سعودية صناديق 
ً
 عاما

ً
مطروحه طرحا

 ومرخصة من الهيئة
0% 50% 

املطروحه   ) ريت ( العقارية املتداولةاالستثمار صناديق 

 ومرخصة من الهيئة
ً
 عاما

ً
 طرحا

0% 50% 

 ومرخصة  صناديق أسواق النقد 
ً
 عاما

ً
املطروحه طرحا

 من الهيئة
0% 50% 

 %50 %0 *أدوات أسواق النقدسيولة نقدية أو 
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*يتم االستثمار في أدوات أسواق النقد املصنفة في بنوك مرخص لها من البنوك املركزية بناء على التالي: مدى سيولته، جودة 

 .البنك املركزي السعوديقبل منظمة من و إدارته، أدائه التاريخي، 

 د( أسواق األوراق املالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثمارات:

 استثمارات الصندوق في السوق املالية السعودية "تاس ي ونمو".تقتصر 

بغرض اتخاذ قرارات االستثمارية لصندوق استخدامها  ملدير الصندوق  ه( أنواع املعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن

 االستثمار . 

االستثمارية، يتم اختيار االستثمار في  يعتمد مدير الصندوق على دراسات وتوصيات فريق املحللين الخاص به في اتخاذ قراراته

األسهم املعنية بناًء على التحليل األساس ي بحيث يتم التركيز على الشركات التي لديها قدرة على النمو أو التي تتمتع بتدفقات نقدية 

د من املقاييس كهامش ثابته ومستقرة، والذي بدورة يشمل دراسة عميقة للقوائم املالية من خالل تقييم الشركة والتي تشمل عد

الربحية والنمو ، ومكرر الربحية، ونسبة توزيع األرباح النقدية، ونسبة الدين إلى حقوق امللكية، والتدفقات النقدية الحرة بهدف 

 اختيار الشركات املتوقع أن تحافظ أو تنمي أرباحها.

سيقوم مدير الصندوق باالعتماد على مبدأ توزيع األصول في عملية إدارة محفظة الصندوق وذلك بتحديد األوزان باالضافة الى ذلك 

استثمارية متنوعة في وللحد من املخاطر الغير منتظمة ووتوفير محفظة املناسبة لكل مجال استثماري بناًء على الفرص املتوفرة. 

وم بإعدادها فريق عمل مدير الصندوق باإلضافة إلى التقارير واألبحاث االستثمارية والتي يق السوق الثانوية والسوق األولية،

 املتاحة من مصادر خارجية.

مدير الصندوق باختيار الصناديق االستثمارية بحسب تقديره املطلق لتلك الصناديق، حيث سوف يؤخذ بعين االعتبار  سيقوم

املطروحة في اململكة  اآلخرى دارة و على حجم األصول بمقارنة مع الصناديق األداء التاريخي والعائد على الصندوق ورسوم اإل 

السعودي كما  البنك املركزي   الشرافالعربية السعودية. سيقوم مدير الصندوق باختيار أدوات أسواق النقد التي تخضع 

 سيعتد على تصنيف داخلي خاص يعتمد على تقديره لوضع البنك ومالئمته املالية وعلى جاذبية العائد االستثمار.

 و( أنواع األوراق املالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق:

 االستثمار.لن يقوم الصندوق باالستثمار في أي أوراق مالية لم يتم ذكرها في سياسة تركيز 

 ز( أي قيد آخر على نوع )أنواع( األوراق املالية أو األصول األخرى التي يمكن للصندوق االستثمار فيها:

 ( من الئحة صناديق االستثمار.41بقيود االستثمار الواردة في املادة )ملتزمة  يلتزم الصندوق بأن تكون جميع استثماراته  

 يديرها ذلك املدير أو مديرو  الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق استثمار  ح( الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول 

 صناديق آخرون:
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يحق للصندوق االستثمار في الصناديق ذات الطرح العام املرخصة من هيئة السوق املالية بحيث ال يتجاوز إجمالي الوحدات التي 

%( من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك 20سبته )%( من صافي قيمة أصول الصندوق أو ما ن25تم تملكها ما نسبته )

وال من إجمالي أصول الصندوق   %50على أال يتجاوز االستثمار في الصناديق ذات األهداف أو االستراتيجيات املماثلة وحداته 

رسوم إضافية فيما يتعلق بالصناديق ولن يتقاض ى مدير الصندوق أي  %50صناديق أسواق النقد ما مقداره يتجاوز االستثمار في 

  املداره من قبله.

ط( صالحيات صندوق االستثمار في االقتراض، وسياسة مدير الصندوق بشأن ممارسة صالحيات االقتراض، وبيان سياسته 

  فيما يتعلق برهن أصول الصندوق:

 باستثناء الصندوق  أصول  قيمة صافي من %10 نسبته ما يتجاوز حجم التمويل أال لىع على تمويل ، للصندوق الحصول  يحق

 األحوال جميع االستثمار، وفي صناديق الئحة من (40املادة ) بموجب طلبات االسترداد لتغطية تابعيه من أي أو مديره من التمويل

 .الصندوق  أصول  رهن الصندوق  ديرمل جوز ي وال .واحدة سنة عن التمويل مدة تزيد لن

 ي( اإلفصاح عن الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير. 

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.25 الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير هو

 ك( بيان سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق. 

 سيلتزم مدير الصندوق بالسياسات الداخلية إلدارة مخاطر الصندوق ومن ضمنها:

 ألي طلبات استرداد.: سيحرص مدير الصندوق على توفير سيولة كافية سيولة الصندوق  -1
ً
 وذلك تحسبا

 للنسب املصرح : سيلتزم مدير الصندوق نسب وأوزان االستثمار -2
ً
بنسب التملك في الشركات والصناديق املماثلة وذلك طبقا

 السوق املالية.بها في املادة الحادية واألربعون من الئحة صناديق االستثمار الصادرة من هيئة 

: سيراجع مدير الصندوق األداء بشكل أسبوعي لألداء ومناقشة جدوى االحتفاظ باألسهم التي تسبب خسارة أداء املحفظة -3

 للمحفظة وملناقشة إعادة هيكلة الصندوق.

 واملنهجية املتبعة لحساب املؤشر املزودة للمؤشر واألسس  ، باإلضافة إلى معلومات عن الجهةذكر املؤشر االسترشاديل( 

الرسمي للسوق املالية  واملوقع www.tharwat.sa  ر الصندوق يتم نشر أداء املؤشر االسترشادي على موقع مدي وسوف

 . www.tadawul.com.saالسعودية 

منهجية التعويم )يعد مؤشر تداول جميع األسهم هو املؤشر املعياري كما يستخدم سوق األسهم السعودي منهجية التعويم الحر 

  لجميع األسهم املدرجة في السوق الرئيسية عند احتساب املؤشر املعياري.  )عدد األسهم املصدرة( x( = سعر السهم FFMالُحّر )

 م( أسواق املشتقات املالية: 

 .لن يستثمر الصندوق في مشتقات األوراق املالية

افق عليها هيئة السوق املالية بشأن أي قيود أو حدود على االستثمار  ال يوجد. :ن( أي إعفاءات تو

http://www.tharwat.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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  :املخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق -3

 بعين االعتبار وأن ذلك أخذ املستثمروعلى  عالية، مخاطر على ينطوي  األسهم في االستثمار يعلم بأن أن املستثمر على يجب (ح

واألحكام ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى الخاصة بالصندوق عند القيام  الشروط بجميع تامه معرفه على يكون 

 باالستثمار بالصندوق.

اطر تقلبات يسـتثمر الصـندوق بشـكل رئيس ي في األسـهم املدرجة واملتداولة والتي تتعرض ملخاطر التذبذب السعري ومخ (ط

بطبيعتها تعد استثمارات عالية املخاطر إلى جانب إمكانية حدوث هبوط مفاجئ في ، حيث أن االستثمار في األسهم األسواق

 قيمتها، مما يؤدي إلى انخفاض صافي قيمة أصول الوحدة.

 على أداء الصندوق في لن األداء السابق لإ (ي
ً
 .املستقبلصندوق أو األداء السابق للمؤشر ال ُيعّد مؤشرا

 صندوق أو أداءه مقارنة باملؤشر سوف يتكرر أو يماثل األداء السابق. لال يوجد ضمان ملالكي الوحدات أن األداء املطلق ل (ك

 .ال يعتبر االستثمار في الصندوق إيداًعا لدى أي بنك محلي يسوق أو يبيع األوراق املالية أو تابع لصندوق االستثمار (ل

 املسؤولية عن أي خسارة مالية قد تترتب على االستثمار في الصندوق.يتحمل مالكي الوحدات  (م

 الحصر وليس املثال سبيل ومذكرة املعلومات على حكامواأل  الشروط في الواردة واملعلومات املخاطر في بعناية النظر يتعين (ن

  تؤثر قد والتي الصندوق  في االستثمار قبل
ً
 وتجدر الصندوق، في األصول  قيمة وصافي االستثمار عائدات على سلبي بشكل ايضا

 حققتت سوف األرباح نبأ ضمان أي إعطاء يمكن وال األهمية، حيث من ترتيب بأي مدرجة ليست دناهأ املخاطر نأ الى اإلشارة

 أن يمكن التي الحصر، ال املثال سبيل على الرئيسية، املخاطر ألنواع عرض يلي فيما. الخسائر يتكبد لن الصندوق  بأن وأ

 الصندوق: في االستثمار على تأثير لها يكون 

 :الرئيسيةاملخاطر ملخص -1

 مخاطر اقتصادية: 1-1

دائــه ارتباط وثيــق ومباشــر بعمــوم املؤشــرات واملتغيــرات االقتصادية مثــل حاالت االنتعاش واالنكماش ألســوق األسهم و 

نفاق الحكــومي وحجــم السـيولة وتغيـر ثقة املستثمرين فـي الفائــدة واإل  ثرهــا علــى التضــخم، وســعرأاالقتصادية و 

 األسواق املاليـة وأي تغيـر فـي الحالـة االقتصادية قـد يـؤثر علـى العائـد املسـتهدف ممـا يزيـد املخـاطرة ويـؤثر ذلـك سـلب
ً
علـى  ا

 .ستثمارات مالكي وحدات الصندوق اانخفاض  ويؤدي إلىة داء الصـندوق مـا قـد يعـرض الصـندوق إلـى خسائر استثماريأ

 مخاطر السوق: 1-2

سواق املال أتتأثر صافي قيمة أصول الصندوق نتيجة لتغيرات في ظروف وعوامل أسواق املال العامة والقوى املؤثرة على 

 ال سيما معدالت الفائدة ومؤشرات االقتصاد الكلي وعوامل أخرى متنوعة قد تأثر سلب
ً
داء الصندوق ما قد يعرض أعلى  ا

 ستثمارات مالكي وحدات الصندوق.انخفاض استثمارية ويؤدي إلى االصندوق إلى خسائر 

 األولية: طروحاتمخاطر توقف عملية مشاركة الصناديق في ال1-3

، مما يفقد الصندوق بشكل مستمر مدير الصندوق الدعوة للمشاركة في اإلصدارات األولية ال يوجد ما يضمن بأن يتلقى

 .ستثمارات مالكي وحدات الصندوق افرصة زيادة إيراداته وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى انخفاض 
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 مخاطر الطروحات األولية: 1-4

 قد يتضمن االستثمار في أسهم الشركات املطروحة طرح
ً
 أولي ا

ً
مخاطر محدودية األسهم املتاحة لالكتتاب فيها خالل فترة  ا

دائها أالطروحات األولية العامة. كما أن معرفة املستثمر بالشركة املصدرة لألسهم قد تكون غير كافية بسبب تاريخ 

 تشغيليأاملحدود، كما 
ً
 ن بعض الشركات قد تكون في مرحلة التطوير وال تحقق دخال

ً
ما يزيد من م القصير،على املدى  ا

 ذلك سلب وبالتالي يؤثرمخاطر االكتتاب في أسهمها 
ً
نخفاض اداء الصندوق خالل تلك الفترة ويؤدي ذلك إلى أعلى  ا

 استثمارات مالكي وحدات الصندوق.

 مخاطر تضاؤل نسبة التخصيص: 1-5

فإنه من املمكن تضاؤل  لعملية بناء سجل األوامر وصناديق االستثمارحيث أنه يتم دعوة عدد من الشركات املرخصة 

في االكتتاب، مما يفقد الصندوق فرصة زيادة  والصناديق املشتركةزدياد عدد الشركات انسبة التخصيص بسبب 

 ينعكس سلب وذلك قدعوائده 
ً
 مالكي الوحدات. استثمارات وبالتالي انخفاضعلى سعر الوحدة  ا

 مخاطر التأخر في اإلدراج: 1-6

ينجم عن ذلك توقف سيولة الصندوق وعدم  ،إدراج الطروحات األولية في السوق الثانوي تتضمن هذه املخاطر تأخر 

 مما قد يؤثر ذلك سلب ؛االستفادة منها لحين إدراج السهم
ً
ستثمارات مالكي وحدات اداء الصندوق وانخفاض أعلى  ا

 .الصندوق 

 مخاطر توقع النتائج املالية املستقبلية للشركات املساهمة: 1-7

األدوات التي يبني مدير الصندوق قراراته االستثمارية عليها هي توقع النتائج املالية املستقبلية للشركات، إال أن من أهم 

تجاه اهذه التوقعات عرضة للخطأ، كما أنه بعد إعالن النتائج املالية للشركة فإن السعر السوقي لسهمها قد يتحرك ب

 مما قد يؤثر ذلك سلب ؛مخالف للتوقعات
ً
ستثمارات مالكي وحدات استثمارات الصندوق وبالتالي تنخفض اعلى  ا

 .الصندوق 

 مخاطر تقلبات أسعار الفائدة: 1-8

 أدوات أسواق النقدإن أي تغيرات على أسعار الفائدة العادية سوف يكون لها تأثير على أرباح الصندوق، حيث أن 

نخفاض العوائد االستثمارية للصندوق وقد يؤدي اأي تغير سلبي في أسعار الفائدة يؤدي إلى ف ،مربوطة بأسعار الفائدة

 .ستثمارات مالكي وحدات الصندوق انخفاض اذلك إلى 

 مخاطر االئتمان: 1-9

تنشأ هذه املخاطر من األنشطة االستثمارية التي تنطوي على التعامل مباشرة مع املؤسسات املالية األخرى من خالل 

لتزاماته ايتقيد ب ال، حيث أن املخاطر على كل طرف من العقد يكون في أن الطرف اآلخر قد أدوات أسواق النقد
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مما يتسبب ذلك في خسارة الصندوق في  ؛مما قد يترتب عليه التخلف أو التعثر في سداد املبلغ املستثمر به ؛التعاقدية

 .ستثمارات مالكي وحدات الصندوق ااملبلغ املستثمر به وبالتالي قد يؤدي إلى انخفاض 

 ئتماني:نخفاض التصنيف اال امخاطر  1-10

ئتماني ألي من الجهات التعاقدية مع الصندوق )البنوك املستلمة للمرابحات( قد يسبب عدم نخفاض للتصنيف اال اأي 

 مما يؤثر سلب ؛لتزاماتها التعاقدية مع الصندوق اقدرتها على الوفاء ب
ً
وانخفاض استثمارات مالكي داء الصندوق أعلى  ا

 .وحدات الصندوق 

 مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق:1-11

داء أداء الصندوق على إمكانيات وخبرات مسؤولي مدير الصندوق التنفيذيين واملوظفين اآلخرين لديه وقد يتأثر أيعتمد 

 الصندوق سلب
ً
إدارة الصندوق بشكل املطلوب لنقص الكوادر  منبمغادرة هؤالء املوظفين لعدم تمكن مدير الصندوق  ا

 .ستثمارات مالكي وحدات الصندوق امما قد يؤدي إلى انخفاض  ؛البشرية على املدى القصير واملتوسط

 املخاطر القانونية:1-12

ة إن الصناديق االستثمارية معرضة ملخاطر قانونية قد تنجم عن تغير أو فرض لوائح وأنظمة من قبل السلطات الحكومي

املختصة بالتنظيم واإلشراف والرقابة أو أي قضية مع الغير تؤدي إلى حجز أموال الصندوق من قبل السلطات 

 .ستثمارات مالكي وحدات الصندوق امما قد يؤدي ذلك إلى انخفاض  ؛الحكومية املختصة

 :مخاطر تركيز االستثمارات1-13

وهي املخاطر الناتجة عن تركيز االستثمارات في قطاع واحد وفي حال انخفاض القطاع سيترتب عليه خسائر فادحة في 

 .ستثمارات مالكي وحدات الصندوق االصندوق قد تؤدي إلى انخفاض 

 مخاطر السيولة:1-14

وهو الخطر الناتج عن عدم القدرة على التداول في أصل معين بسرعة كافية في السوق ملنع وقوع الخسارة بسب اتساع 

فرق سعر العرض والطلب وعدم القدرة على بيع الورقة املالية وتفادي خسائر محققة يترتب عليها انخفاض قيمة الورقة 

وق بشكل سلبي وقد يؤدي إلى انخفاض استثمارات مالكي وحدات داء الصندأالحالة يؤثر ذلك على  وفي هذهاملالية 

 .الصندوق 

 :ستردادمخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات اال  1-15

في بعض الحاالت يكون مدير الصندوق غير قادر على تسييل أصول في حال هبوط األسواق املستثمر بها فيكون مدير 

 .االستردادالصندوق غير قادر على الوفاء بطلبات 
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 املخاطر السياسية: 1-16

وتشمل هذه املخاطر االضطرابات والنزاعات السياسية وإصدار قوانين وأنظمة جديدة أو تغيرات في التشريعات والتي 

 قد توثر سلب
ً
 .وأداءهستثمارات مالكي وحدات الصندوق اعلى  ا

 مخاطر تضارب املصالح:1-17

تتأثر فيها موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بمصلحة شخصية مادية أو تنشأ هذه املخاطر في األوضاع التي 

 معنوية على حساب الصندوق، مما قد يؤثر ذلك سلب
ً
 .ستثمارات مالكي وحدات الصندوق اداء الصندوق وبالتالي أعلى  ا

 مخاطر الكوارث الطبيعية:1-18

 ال يمكناألعاصير والفيضانات وغيرها من الظواهر الطبيعية التي قد تسبب دمار كبير للممتلكات و  الزالزل و  إن البراكين

 السيطرة عليها، وقد تؤثر بشكل سلبي على كافة القطاعات االقتصادية واالستثمارية وبالتالي قد تؤثر سلب
ً
داء أعلى  ا

 الصندوق وأيض
ً
 .إلى انخفاض استثمارات مالكي وحدات الصندوق  ا

 مخاطر االستثمار في صناديق أخرى:1-91

 إن الصناديق املستثمر بها قد تكون معرضة لنفس املخاطر التي ذكرت سابق
ً
داء الصناديق األخرى أنخفاض اوفي حال  ا

نخفاض أسعار الفائدة أو دخول االقتصاد مرحلة الكساد أو ااملستثمر بها ألي سبب كان على سبيل املثال ال الحصر 

 .ستثمارات مالكي وحدات الصندوق امما قد يؤدي إلى انخفاض  ؛الصناديق في تحقيق العائد املطلوبفشل هذه 

 :مخاطر سجل األداء املحدود1-20

وليس له سجل أداء سابق ويعتمد على خبرة مدير الصندوق في إدارة هذا النوع من  الصندوق جديد في مفهومه

نخفاض استتحقق وقد يؤدي ذلك إلى  االستثماريةوال يمكن إعطاء تأكيد بأن أهداف الصندوق  ،االستثمارات

  .ستثمارات مالكي وحدات الصندوق وأصول الصندوق ا

 مخاطر تقلبات أسعار األسهم والوحدات املتداولة:  1-21

بدورها تؤدي إلى تقلبات عالية في  إن االستثمار في أسواق األسهم يرتبط عادة بتقلبات عالية في أسعار األسهم والتي

أسعار وحدات صناديق األسهم مما ينتج عن ذلك انخفاض حاد في قيمة استثمارات الصندوق وخسارة جزء من رأس 

املال يحدث التقلب في أسعار األسهم نتيجة لعوامل كثيرة خارجة عن إرادة مدير الصندوق ومن تلك العوامل على سبيل 

حداث السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تؤثر على أداء الشركات أو على قرارات املتعاملين املثال ال الحصر، األ 

 في األسواق.
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 مخاطر ضريبة القيمة املضافة: 1-22

االستثمار في الصندوق ينطوي على مخاطر ضريبة متنوعة. وتحمل هذه الضرائب من قبل الصندوق سيودي الى 

باالستثمار في الصندوق وبالتالي انخفاض في سعر الوحدة. ويجب على املستثمرين املحتملين تخفيض العوائد املرتبطة 

  اخذ االستشارة من مستشاريهم الضريبيين فيما يتعلق بالضرائب املترتبة على االستثمار في الوحدات وتملكها وبيعها.

 املخاطر املتعلقة باملصدر 1-23

 يقدمها التي الخدمات و املنتجات أو الطلب أو االدارة في لتغيرات نتيجة للمصدر املالية األوضاع في التغير مخاطر وهي

 قيمة انخفاض إلى يؤدي قد مما بها يقوم مخالفات بسبب قانونية إلجراءات املصدر تعرض املخاطر هذه وتشمل

 .سلبي بشكل الوحدة سعر و الصندوق  أداء تأثر وبالتالي أسهمه

 مخاطر االفصاح  1-24

غفال بيانات جوهرية إولية و صدار الطروحات األ إمكانية وجود بيانات غير صحيحة في نشرة إمخاطر االفصاح بتتعلق 

وبالنظر العتماد مدير الصندوق بشكل جوهري في اتخاذ قرار االستثمار على املعلومات التي ترد في أو عدم كفايتها فيها 

 في حالة صدار التي تصدرها الشركات فإن مخاطر اتخاذ نشرة اإل 
ً
 قائما

ً
عدم قرار استثماري غير سليم تظل احتماال

شراف إإغفال بيانات جوهرية أو وجود بيانات غير صحيحة في نشرات إصدار الشركات ، بالرغم من كفاية البيانات أو 

 .رية هيئة السوق املالية على عمليات االصدار االولية واملهنية التي يدير بها مدير الصندوق عمليات االستثما

 ةالسوق املوازياالستثمار في مخاطر  1-25

 لقلة متطلبات اإلفصاح للشركات 
ً
يعتبر السوق املوازي " نمو " أكثر مخاطرة من السوق الرئيسية "تداول" نظرا

ومتطلبات اإلدراج بشكل عام قياسا بـ " تداول" السوق الرئيسية. كما أن نسبة التذبذب للشركات أعلى في السوق 

 نتيجة لتلك املخاطر إلى جانب إمكانية حدوث هبوط مفاجىء في قيمتها  املوازي.
ً
قد تتأثر استثمارات الصندوق سلبا

.
ً
 واحتمال خسارة جزء من / أو كل رأس املال وبالتالي يتأثر سعر وحدة الصندوق بهذا الهبوط أو التذبذب سلبا

  معلومات عامة:-4

 لكل مواطني اململكة العربية السعودية  الصندوق:لفئة املستهدفة لالستثمار بهذا اأ( 
ً
يكون االشتراك في وحدات الصندوق متاحا

 إقامة السعودية العربية اململكة في املقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والشركات السعودية والخليجية وغيرهم من

  .نظامية

  مالكي الوحدات، وسيعاد استثمار األرباح في الصندوق.لن يتم توزيع أي أرباح على  :ب( سياسة توزيع األرباح

(  العائد الكلي 1*لصندوق االستثمار )حيثما ينطبق ذلك( على أن يتضمن املعلومات التالية: األداء السابق ج( 

  لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات )أو منذ التأسيس(.

 سنوات 3 سنة واحدة الفترة

 (14.93%) (3.74%) عائد الصندوق 
 م31/12/2019كما في 
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  ( إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر املاضية )أو منذ التأسيس(.2

 

صندوق االستثمار باملقارنة مع املؤشر االسترشادي على مدار السنوات الخمس املاضية أو منذ التأسيس، )حيثما ( أداء 3

  ينطبق(.

 

 

 

 

 

 

الرسم البياني أعاله يوضح أداء الصندوق مع املؤشر االسترشادي السابق للصندوق، وقد تم تغيير املؤشر االسترشادي بتاريخ إن 

 م.21/12/2020

 ال ينطبق. :تاريخ توزيع األرباح على مدار السنوات املالية الثالث املاضية( 4

  .و املوقع االلكتروني للسوق  تقارير الصندوق متاحة الطالع الجميع من خالل املوقع االلكتروني ملدير الصندوق ( 5

 م(21/12/2020 تاريخ)االداء السابق خاص باستراتيجية الصندوق السابقة وذلك حتى  نويه*ت

  :د( قائمة بحقوق مالك الوحدات

 ،الصندوق لحصول على مذكرة ا ▪
ً
 موجزة وبطريقة من مدير املعلومات وملخص املعلومات الرئيسية باللغة العربية مجانا

  .ويتضمن املعلومات املتعلقة بخصائص الصندوق  وبسيطة،

امللخص جميع املعلومات املرتبطة باملالك مقدم الطلب  هذا يظهرالحصول على ملخص لسجل مالكي الوحدات )على أن  ▪

 عند الطلب
ً
 .فقط( مجانا

 (.وجدت إن) استرداد رسوم بدون  أساس ي تغيير أي سريان قبل( املفتوح العام الصندوق  في) الوحدات استرداد ▪

 جدت(.إن و بدون رسوم استرداد ) مهماسترداد الوحدات )في الصندوق العام املفتوح( قبل سريان أي تغيير  ▪

 2016 سعر الوحدة

10.6455 6.45% 

 2017 سعر الوحدة

10.0426 (5.66%) 

 2018 سعر الوحدة

9.4087 (%6.31) 

 2019 سعر الوحدة

9.0565 (%3.74) 
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 عندهافي اليوم الخامس التالي لنقطة التقويم التي حدد  العمل إقفال موعد االسترداد قبل عملية عوائد على الحصول  ▪

 .سترداد كحد أقص ىال سعر ا

سترداد لوحدات للصندوق مع توضيح ال شتراك أو ااال تلقي إشعار فوري من مدير الصندوق عند قيامه بفرض تعليق  ▪

 .أسباب التعليق

 .ملالكي الوحدات املتضررين الحق في الحصول على تعويض من مدير الصندوق عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير ▪

  .الطلب ملدير الصندوق  هذاإصدار قرار خاص بطلب عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ويوجه  ▪

( من الئحة صناديق 70للمادة )وفقا  أن يلتزم مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات اجتماعات مالكي الوحدات ▪

 االستثمار.

 .لالئحة صناديق االستثماريلتزم مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات  ▪

 .ستثمارال ئحة صناديق اال يق جميع متطلبات الباب السابع من بتطب الصندوق  مدير يلتزم الصناديق، دمج حال في ▪

 .مدير الصندوق عند إنھاء الصندوق العامتلقي إشعار من  ▪

 ه( مسؤوليات مالك الوحدات
ً
عن ديون  : فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق جزئيا أو كليا، ال يعد مسؤوال

 والتزامات الصندوق.

وجب أحكام الئحة صناديق و( بيان بالحاالت التي تستوجب إنهاء صندوق االستثمار واإلجراءات الخاصة باإلنهاء، وذلك بم

 :االستثمار

 الهيئة ومالكي إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق العام، فيجب عليه إشعار  (1
ً
قبل  كذل برغبته فيالوحدات كتابيا

 ( 21)مدة ال تقل عن 
ً
  ، دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.همن التاريخ املزمع إنهاء الصندوق العام في يوما

 لشروط تإذا كان (2
ً
الصندوق إنهاء الصندوق العام  مدير ىوأحكام الصندوق، فيجب عل مدة الصندوق العام محددة وفقا

 قبل انتهاء مدة الصندوق العام بمدة ال تقل عن املدة، وإشعار الهيئة ومالكي الوحداتك انتهاء تل فور 
ً
.21) كتابيا

ً
  ( يوما

مدير الصندوق إنهاء الصندوق  ىعل ند حصول حدث معين، فيجبع ءانتها ىشروط وأحكام الصندوق تنص عل تإذا كان (3

 خالل  ومالكي وإشعار الهيئةالحدث  كل ذلو العام فور حص
ً
أيام من وقوع الحدث الذي يوجب إنهاء ( 5)الوحدات كتابيا

  الصندوق.

أشهر من تاريخ اإلشعار  (6ل)خالمن هذه الالئحة  (66)من املادة  (ه)في الفقرة  هفي حال عدم استيفاء املتطلب املشار إلي (4

مدير الصندوق إنهاء الصندوق العام وإشعار الهيئة  ىعل الالئحة، يجبمن هذه  (66املادة)من  الفقرة)و(في  هاملشار إلي

  .لكومالكي الوحدات بذ

دون اإلخالل بشروط وأحكام  كائه، وذلهالصندوق العام فور انت إجراءات تصفيةمدير الصندوق البدء في  ىيجب عل (5

  الصندوق ومذكرة املعلومات.

للسوق عن انتهاء مدة الصندوق العام ومدة  واملوقع اإللكتروني موقع اإللكترونيمدير الصندوق اإلعالن في  ىيجب عل (6

  تصفيته.

 .مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقويم املخاطر املتعلقة بأصول الصندوق  يقر ز( 
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 :الخدمات والعموالت واألتعاب مقابل-5

  فصاح عن جميع أنواع املدفوعات من أصول صندوق االستثمار.اإل   (أ

يتم احتسابها على أساس يومي وتدفع ملدير الصندوق بنهاية  الصندوق،%سنوًيا من صافي قيمة أصول  0.95 رسوم اإلدارة: -

 .كل ربع سنوي 

% كحد أقص ى سنوًيا على أساس 0.10سوف يتحمل الصندوق رسوم نثرية وأخرى بحيث ال تتجاوز  :مصاريف نثرية وأخرى  -

ولن يتم خصم إال  ، وتشمل مصاريف طباعة ونشر التقارير السنوية وتدفع كل ثالثة شهور صافي قيمة أصول الصندوق 

 . الرسوم الفعلية

 وتدفع كل ستة شهور  20,000: أتعاب املحاسب القانوني -
ً
. ويتم احتسابها يوميا

ً
 .ريال سنويا

 تدفع بشكل ربع  20د أدنى وبح اجمالي قيمة االصول تحت الحفظ% من 0.15: أتعاب أمين الحفظ -
ً
ألف ريال سعودي سنويا

 سنوي.

 000,3 قدرها، : سوف يحصل كل عضو مجلس إدارة مستقل على مكافأةأتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق املستقلين -

 وتدفع بعد كل اجتماع. وال تتجاوز 
ً
 للعضوين املستقلين  000,18ريال عن كل اجتماع للعضو الواحد وتحتسب يوميا

ً
سنويا

 .عن كل االجتماعات

 وتدفع نهاية كل سنة500,7: الرسوم الرقابية -
ً
، ويتم احتسابها يوميا

ً
 .لهيئةل ريال سعودي سنويا

 وتدفع في 5,000: الصندوق على موقع "تداول"رسوم نشر بيانات  -
ً
 ويتم احتسابها يوميا

ً
 .بداية كل سنة ريال سعودي سنويا

 : حسب األسعار السائدة وقت طلب التمويل، ويتم اإلفصاح عنها في القوائم املالية السنوية.أتعاب التمويل -

 يتم وأ مفروضة نهاأ حال في( أخرى  مصاريف أو رسوم أية الى)باإلضافة  املضافة القيمة ضريبة :والرسوم الضرائب أتعاب -

 في أيضا. الخدمة ملزود الضريبة لهذه املفروضة القيمة سيدفع الصندوق  فإن بها، الصندوق  تزويد يتم خدمة أي على فرضها

 يقدمها خدمة على فرضها يتم قد وأ مفروضة( أخرى  مصاريف أو رسوم أية لىإ)باإلضافة  املضافة القيمة ضريبة كانت حال

 .الضريبة لهذه املفروضة القيمة للصندوق  سيدفع العميل فإن الصندوق،

ا من هدفع ووقتجدول يوضح جميع الرسوم واملصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب،  (ب

  قبل صندوق االستثمار.

 أتعاب إدارة الصندوق 
يتم احتسابها على أساس يومي وتدفع ملدير  الصندوق،%سنوًيا من صافي قيمة أصول  0.95

 .الصندوق بنهاية كل ربع سنوي 

 مصاريف نثرية وأخرى 

% كحد أقص ى سنوًيا على 0.10سوف يتحمل الصندوق رسوم نثرية وأخرى بحيث ال تتجاوز 

، وتشمل مصاريف طباعة ونشر التقارير السنوية وتدفع صافي قيمة أصول الصندوق  أساس

 ثالثة شهور.كل 

  20,000 أتعاب املحاسب القانوني
ً
 وتدفع كل ستة شهور . ويتم احريال سنويا

ً
 .تسابها يوميا

أتعاب أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق املستقلين

ريال عن كل اجتماع  000,3 سوف يحصل كل عضو مجلس إدارة مستقل على مكافأة قدرها،

 وتدفع بعد 
ً
 للعضوين  000,18كل اجتماع. وال تتجاوز للعضو الواحد وتحتسب يوميا

ً
سنويا

 املستقلين عن كل االجتماعات

 أتعاب أمين الحفظ
 تدفع  20وبحد أدنى  اجمالي قيمة األصول تحت الحفظ% من 0.15

ً
ألف ريال سعودي سنويا

 بشكل ربع سنوي.

 وتدفع 500,7 الرسوم الرقابية
ً
، ويتم احتسابها يوميا

ً
 للهيئة ..نهاية كل سنة ريال سعودي سنويا

رسوم نشر بيانات الصندوق 

 على موقع "تداول"
 وتدفع في 5,000

ً
 ويتم احتسابها يوميا

ً
 .بداية كل سنة ريال سعودي سنويا
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ا مالكو ها فيما يتعلق برسوم االشتراك واالسترداد ونقل امللكية التي يدفعهج( بيان تفاصيل مقابل الصفقات التي يجوز فرض

 الوحدات، وطريقة احتساب ذلك املقابل. 

 ويتم االشتراك، بداية عند واحدة مرة تدفع. الصندوق  في اإلضافي االشتراك أو االشتراك قيمة من%1: االشتراك رسوم ▪

 الوحدات. مالك من تحصيلها

الصندوق، ويتم تحصيلها من مالكي يوم من بداية االشتراك في  30%من صافي قيمة االسترداد خالل 1: رسم االسترداد ▪

 .الوحدات وتدفع هذه الرسوم للصندوق 

 الصندوق.د( بيان أي عمولة خاصة يبرمها مدير 

 ال يوجد. 

ه( مثال افتراض ي يوضح جميع الرسوم واملصاريف ومقابل الصفقات التي ُدفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات 

  على أساس عملة الصندوق.

ويوضح الجدول أدناه مثال افتراض ي ملستثمر لصندوق تبلغ  الصندوق جميع أنواع املدفوعات واملصاريف تكون من أصول 

ألف ريال سعودي على افتراض أن الصندوق حقق عائد على  100ماليين ريال سعودي بمبلغ اشتراك قدره  10قيمة أصوله 

 %. 10االستثمار بلغ 

 حسب األسعار السائدة وقت طلب التمويل، ويتم اإلفصاح عنها في القوائم املالية السنوية. أتعاب التمويل

 والرسوم الضرائب أتعاب

 وأ مفروضة نهاأ حال في( أخرى  مصاريف أو رسوم أية الى)باإلضافة  املضافة القيمة ضريبة

 املفروضة القيمة سيدفع الصندوق  فإن بها، الصندوق  تزويد يتم خدمة أي على فرضها يتم

 أية الى)باإلضافة  املضافة القيمة ضريبة كانت حال في أيضا. الخدمة ملزود الضريبة لهذه

 فإن الصندوق، يقدمها خدمة على فرضها يتم قد او مفروضة( أخرى  مصاريف أو رسوم

 .الضريبة لهذه املفروضة القيمة للصندوق  سيدفع العميل

 بالريال السعوديالقيمة  رسوم ومصاريف الصندوق 

 سعودي ألف ريال 100 مبلغ اشتراك املستثمر

 سعودي يالر  1000 %(1)تدفع مرة واحدة رسوم االشتراك 

 سعودي ريال 10 سعر الوحدة بداية السنة

  سعودي ريال 950 %( 0.95)اإلدارة رسوم 
ً
 سنويا

  سعودي ريال 200 ألف ريال سعودي( 20)رسوم أمين الحفظ 
ً
 سنويا

  سعودي ريال 50 ريال سعودي( 5,000نشر املعلومات على موقع تداول )رسوم 
ً
 سنويا

  سعودي ريال 75 ريال سعودي( 7,500رسوم رقابية )
ً
 سنويا

  سعودي ريال 200 ريال سعودي( 20,000أتعاب مراجع الحسابات )
ً
 سنويا

  سعودي ريال 180 ألف ريال سعودي( 18مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )
ً
 سنويا

 ريال سعودي 2,655 إجمالي الرسوم واملصاريف

%( من صافي أصول الصندوق بعد خصم 10أداء الصندوق خالل السنة )

 املصاريف والرسوم
 ريال سعودي  7,345

 ريال سعودي 107,345 صافي أصول املستثمر بنهاية السنة 

 ريال سعودي  10.734 نهاية السنة  اتسعر الوحد
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 ر:التقويم والتسعي-6

 م كل أصل يملكه صندوق االستثمارأ( تفاصيل كيفية تقوي

 :التالييحتسب إجمالي قيمة األصول في الصندوق على الشكل 

 وفي. السوق  ذلك في تمت صفقة آخر بسعر تقويمها يتم:  املالية السوق  في املتداولة أو املدرجة املالية االوراق حال في ▪

  فسيتم معلقة، املالية األوراق تلك كانت حال
ً
 قيمة أن على قاطع دليل هناك كان اذا إال التعليق، قبل سعر آلخر وفقا

 .املعلق السعر عن انخفضت قد املالية االوراق هذه

 .)الودائع، تستخدم القيمة األسمية بإالضافة الى الفوائد / األرباح املتراكمة. في حال  ▪

 (.املستثمر بها )على أساس آخر سعر وحدة للصندوق املعلن عنهافي حال الصناديق االستثمارية األخرى املماثلة  ▪

في حال عدم وجود سعر متاح لألصول املستثمر بها لتقويم األصل ألي سبب كان على سبيل املثال ال الحصر أن تكون  ▪

 .خر سعر متاحآعلى  ءً سيتم احتساب قيمة األصل بنا التقويم،األسواق املالية مغلقة في يوم 

 الحفظ أمين عليها يوافق التي والقواعد الطرق  على بناءً  الصندوق  مدير يحددها التي العادلة القيمة: اخر استثمار أي ▪

 .للصندوق  القانوني املحاسب قبل من منها التحقق وبعد

 عدد نقاط التقويم وتكرارها (ب

مساًء بتوقيت مدينة الرياض وفي حال كان يوم  الرابعةسيتم تقويم الصندوق يومي اإلثنين واألربعاء من كل أسبوع في الساعة 

 تقويم الصندوق يوافق عطلة رسمية، سيتم تقييم أصول الصندوق في يوم التقويم الذي يليه.

تخذ في حالة التقويم أو التسعير الخاطئ  (ج
ُ
 اإلجراءات التي ست

 سيقوم مدير الصندوق بتوثيق حدوث أي خطأ في تقويم أو تسعير أصول الصندوق. -1

 قوم مدير الصندوق بتعويض مالكي الوحدات املتضررين عن أي خسائر كان سببها خطأ من مدير الصندوق.ي -2

يقوم مدير الصندوق بإبالغ هيئة السوق املالية فور وقوع أي خطأ في التقويم أو التعسير بما يؤثر على ما نسبته  -3

االلكتروني ملدير الصندوق وفي املوقع % من سعر وحدة الصندوق. كما سيتم اإلفصاح عن ذلك في املوقع 0.50

 للمادة )
ً
( 71االلكتروني للسوق املالية السعودية )تداول( وفي تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا

 من الئحة صناديق االستثمار.

 للمادة رقم ) -4
ً
الئحة صناديق ( من 72يقوم مدير الصندوق بتقديم تقارير الصندوق لهيئة السوق املالية وذلك وفقا

 االستثمار وتشتمل هذه التقارير على ملخص بجميع أخطاء التقويم أو التسعير.

 تنفيذ طلبات االشتراك واالستردادد( طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض 

تم احتساب صافي قيمة أصول الصندوق ألغراض شراء أو استرداد أو تحويل وحدات ذلك الصندوق من قبل مدير الصندوق 

يطرح من قيمة إجمالي أصول الصندوق مبلغ مطلوبات الصندوق )وذلك بخصم املبالغ الثابتة ومن ثم خصم املبالغ  بأن

. ومن ثم يحتسب ومذكرة املعلوماتالرسوم واألتعاب املحددة في هذه –على سبيل املثال ال الحصر  –النسبية(، التي تشمل 

 .الصندوق على عدد الوحدات في الصندوق سعر الوحدة بقسمة صافي قيمة أصول 
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 نشر سعر الوحدة وتكرارهامكان ووقت ه( 

 
ً
يوم العمل التالي ليوم التقويم املعني في الساعة الحادية عشرة  وذلك فييتم اإلعالن عن سعر وحدة الصندوق مرتين أسبوعيا

 بتوقيت الرياض على موقع شركة السوق املالية السعودية "تداول 
ً
" وموقع ثروات  www.tadawul.com.saصباحا

http://www.Tharwat.sa  

 ل:التعام-7

 :تفاصيل الطرح األوليأ( 

هـ املوافق 27/03/1437ويستمر حتى نهاية  .م05/01/2016هـ املوافق 25/03/1437يبدأ الطرح األولي لوحدات الصندوق في 

 من يوم اوسيكون تاريخ تشغيل الصندوق  ،م07/01/2016
ً
وسيكون سعر الطرح  .م10/01/2016هـ املوافق 30/03/1437عتبارا

 للوحدة عشرة رياالت.

 :تقديم طلبات االشتراك واالستردادب( التاريخ املحدد واملواعيد النهائية ل

يومي اإلثنين  وتنفذ خالل أيام التعامليتم قبول طلبات االشتراك واالسترداد في كل يوم عمل باململكة،  أيام التعامل: -

وفي حال كان يوم التعامل يوافق عطلة  .من كل أسبوع حسب التقويم املطبق في اململكة العربية السعودية  واألربعاء

 رسمية فسيتم تنفيذ الطلب في يوم التعامل التالي.

يتم قبول طلبات االشتراك واالسترداد في كل يوم عمل باململكة، لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد: املوعد النهائي  -

 بتوقيت اململكة العربية السعودية مدينة الرياض  12:30قبل أو عند الساعة  وتنفذ خالل أيام التعامل
ً
في يوم ظهرا

هو نهاية يوم العمل الذي يسبق واملوعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك . واألربعاءاإلثنين  التقويم يوميالعمل السابق ل

،
ً
تسلم طلب االشتراك بعد نهاية يوم العمل الذي يسبق يوم وفي حال يوم التعامل بشرط تقديم طلب االشتراك مكتمال

 كان يوم التعامل يوافق عطلة رسمية فسيتم تنفيذ الطلب في يوم التعامل التالي.التعامل أو 

ترداد، بما في ذلك الحد األدنى لالشتراك واالسترداد والحد األدنى للملكية ومكان ج( يجب أن تحتوي إجراءات االشتراك واالس

 تقديم الطلبات واملدة بين طلب االسترداد ودفع متحصالت االسترداد أو نقل امللكية )حيثما ينطبق(

بعد فتح حساب استثماري لدى مدير الصندوق يقوم املستثمر الراغب باالشتراك بتعبئة طلب إجراءات االشتراك:  .1

 وتوقيعه وإرفاق بيانات إثبات الهوية الالزمة وتسليمها إلى شركة ثروات لألوراق املالية "مدير الصندوق" 
ً
االشتراك خطيا

 
ً
 .ومذكرة املعلوماتملستلم، والتوقيع علىإيداع مبلغ االشتراك في حساب الصندوق لدى البنك ا تما يثبمرفقا

تعبئة طلب االسترداد وتوضيح نوع االسترداد سواء كان كلي لجميع الوحدات أو جزئي، وتوقيع إجراءات االسترداد:  -

الطلب وإرساله إلى مدير الصندوق. كما تخضع طلبات االسترداد للشروط الخاصة باالحتفاظ بحد أدنى لرصيد 

، في حال تبقى أقل من ذلك يجب على العميل استرداد  ريال 5,000ريال وبحد أدنى لطلب االسترداد  10,000االستثمار 

 كامل ملكيته في الصندوق مالم تنخفض قيمة الوحدات اململوكة له عن هذا الحد نتيجة ألداء الصندوق .

: يقوم مدير الصندوق بتحويل الوحدات بين استالم طلب االسترداد ودفع مبالغ االسترداد ملالكأقص ى فترة زمنية  -

 مبالغ االسترداد ملالكي الوحدات وذلك قبل نهاية عمل اليوم الرابع ليوم التقويم ذي العالقة.

 د( معلومات عن سجل مالكي الوحدات 

  اململكة. وحفظ فيالصندوق إعداد سجل بمالكي الوحدات  على مدير بيج .1

2.  
ً
 على ملكية الوحدات املثبتة في.ُيعّد سجل مالكي الوحدات دليال

ً
  قاطعا
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  : ىمدير الصندوق حفظ املعلومات اآلتية في سجل مالكي الوحدات كحد أدن على .3

  مالكي الوحدات وعنوان.  اسم .أ

الهوية الوطنية ملالكي الوحدات أو رقم إقامته أو رقم جواز سفره أو رقم سجل التجاري بحسب الحال، أو أي  رقم .ب

  حددها الهيئة.وسيلة تعريف أخر ت

  الوحدات. مالكي جنسية .ج

  تاريخ تسجيل مالكي الوحدات في السجل. .د

  بيانات جميع الصفقات املتعلقة بالوحدات التي أجراها كل مالك وحدات. .ه

  اململوكة لكل مالك وحدات. (بما في ذلك أجزاء الوحدات)الرصيد الحالي لعدد الوحدات   .و

  اململوكة لكل مالك وحدات. على الوحداتأي قيد أو حق  .ز

 لسجل مالكي  .4
ً
يجب إتاحة سجل مالكي الوحدات ملعاينة الهيئة عند طلبها ذلك، ويجب أن يقدم مدير الصندوق ملخصا

 عند الطلب 
ً
على أن ُيظهر ذلك امللخص جميع املعلومات املرتبطة بمالك الوحدات )الوحدات إلى أي مالك للوحدات مجانا

  (.فقط نياملع

 بحيث يعكس التغييرات في املعلومات املشار إليها في جعلى مدير الصندوق تحديث سيجب  .5
ً
الفقرة ل مالكي الوحدات فورا

 من هذه املادة.  (3)

 ه(  أموال االشتراك املتسلمة 

 
ُ
، واملبرمة مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية أدوات اسواق النقدفي  أموال االشتراك املستلمة ستثمرسوف ت

وتكون أرباح هذه االستثمارات للصندوق   ،املطلوبمماثلة للمؤسسة خارج اململكة، إلى حين الوصول إلى الحد األدنى من املبلغ 

  .و مالكي الوحدات

 ألي حد أدني للمبلو
 
 تفصيليا

 
تأثير عدم الوصول إلى ذلك الحد األدنى  ىالذي ينوي مدير الصندوق جمعه، ومد غ(  بيانا

  في الصندوق.

 حتى 
ً
ال يوجد حد أدنى لبداية عمل الصندوق، وسيقوم مدير الصندوق باالحتفاظ باألموال املجمعة خالل فترة الطرح نقدا

 األموال حتى تاريخ بدء عمل الصندوق.تاريخ بدء عمل الصندوق. ولن يقوم مدير الصندوق باستثمار تلك 

كحد أدنى لصافي  ما يعادلهاماليين ريال سعودي أو  10الالزمة لضمان استيفاء متطلب بيان اإلجراءات التصحيحية ح( 

 قيمة أصول الصندوق. 

إعفاء مديري الصناديق العامة من االلتزام بمتطلبات الفقرة )د( من املادة السابعة والثالثين  والفقرة )هـ(  تمال ينطبق حيث انه 

رقم من املادة التاسعة والخمسين والفقرتين )هـ( و )و( من املادة السادسة والستين من الئحة صناديق االستثمار حسب التعميم  

  صناديق االستثمار املعدلة ونفاذها. ، وذلك حتى صدور الئحة(1/6/8615/20)ص/

ل معها التعامل في الوحدات أو   ، واإلجراءات املتبعة في تلك الحاالت. يعلقط(  الحاالت التي يؤجَّ

في أي من أو تعليق التعامل في وحدات الصندوق : يجوز ملدير الصندوق تأجيل التعامل في وحدات الصندوق أو تعليق تأجيل 

 للمادتين رقم )الحاالت 
ً
 ( من الئحة صناديق االستثمار:62( و )61التالية وذلك وفقا

 :في حال تأجيل عمليات االسترداد 

 أصول  قيمة صافي من أكثر أو% 10 تعامل يوم أي فينسبة جميع الطلبات االسترداد ملالكي الوحدات  إجماليبلغ  اذا -

 .الصندوق 

 ومنصفة عند اختيار طلبات االسترداد املطلوب تأجيلها. سيلتزم مدير الصندوق باتباع اجراءات عادلة -
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 : االسترداد أو  االشتراك تعليق حال في

 في حال طلبت هيئة السوق املالية ذلك. -

 إذا رأى مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات. -

األوراق املالية أو األصول األخرى التي يمتلكها في حال تم تعليق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في  -

، إما بشكل عام وإما بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية الصندوق 

 .لصافي قيمة أصول الصندوق العام

 

ولوائح الهيئة. ويتم إرجاع  : يحق ملدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك في حال عدم تطبيق املشترك ألنظمةرفض االشتراك

 قيمة االشتراك إلى حساب العميل خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ تقديم قيمة االشتراك

ل. اإلجراءات  ي(  جَّ
َّ
 التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤ

 من الئحة صناديق االستثمار:( 61األحكام املنظمة لتأجيل عمليات االسترداد التالية تخضع للمادة )

 بلغ إذا التي التعامل يوم حتى مفتوح عام صندوق  من استرداد طلب أي تنفيذ تأجيل الصندوق  ملدير يجوز  -

 أصول  قيمة صافي من أكثر أو% 10 تعامل يوم أي في الوحدات ملالكي االسترداد طلبات جميع نسبة إجمالي

 .الصندوق 

، إجراءات عادلة ومنصفة عند عند اختيار طلبات االسترداد املطلوب تأجيلهاسيلتزم مدير الصندوق اتباع   -

 .فسوف يتم الدفع على أساس أولوية استالم الطلب ويتم معاملة كل طلب على حده

 

 ت:خصائص الوحدا-8

(، ويتكون من وحدات متساوية القيمة يترتب عليها حقوق والتزامات مفتوح) عامالصندوق عبارة عن صندوق استثماري  إن

 لكل مواطني اململكة العربية 
ً
متساوية يتمتع أصحابها بكافة املميزات والحقوق، يكون االشتراك في وحدات الصندوق متاحا

 العربية اململكة في يميناملق منالسعودية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والشركات السعودية والخليجية وغيرهم 

  .نظامية إقامة السعودية

 :املحاسبة وتقديم التقارير-9

 التقارير املالية للصندوق: (أ 

والتقارير السنوية  (املراجعة ة السنويةيالقوائم املال كبما في ذل)إعداد التقارير السنوية بمدير الصندوق  يقوم (1

 ملتطلبات  والتقارير األوليةاملوجزة 
ً
مدير الصندوق  ى، ويجب علصناديق االستثمار من الئحة (5) امللحق رقموفقا

  بها عند الطلب دون أي مقابل. تزويد مالكي الوحدات

  (70) ور خالل مدة ال تتجاوز هإتاحة التقارير السنوية للجم يتم (2
ً
في األماكن وبالوسائل  كوذل من نهاية فترة التقرير يوما

ومذكرة املعلومات وفي املوقع االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني  املحددة في شروط وأحكام الصندوق 

  للسوق.

 من نهاية فترة التقرير وذل (35) إعداد التقارير األولية وإتاحتها للجمهور خالل يتم (3
ً
في األماكن وبالوسائل املحددة ك يوما

  ني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق.االلكترو  في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وفي املوقع

 سترداد.اشتراك أو اإرسال إشعار تأكيد إلى املشتركين بعد كل عملية يتم  (4
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 تقرير ربعي يحتوي على:  (5

 ) سنوي صافي قيمة وحدات أصول الصندوق )بشكل ربع  •

 ) سنوي )بشكل ربع  وصافي قيمتهاعدد وحدات الصندوق التي يمتلكها مالكي الوحدات  •

 ) سنوي مالك وحدات على حدة )بشكل ربع  والصفقات لكلسجل العمليات  •

: يتم إتاحة التقارير حسب الئحة صناديق ب( معلومات عن أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يعّدها مدير الصندوق 

و اخطار للمستثمرين في الصندوق يقوم االستثمار في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع االلكتروني للسوق. وأي اشعارات أ

 مدير الصندوق بإرسالها حسب العناوين املبينة في نموذج فتح الحساب.

 م31/12/2016بتاريخ بتوافر أول قائمة مالية مراجعة في نهاية السنة املالية للصندوق  يقر مدير الصندوق ج( 

 متاحة القوائم املالية السنوية املراجعة للصندوق  جميعد( 
ً
  .عند الطلب مجانا

 :الصندوق مجلس إدارة -10

 العضوية:أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مع بيان نوع  .أ

 السلمان )رئيس مجلس إدارة الصندوق(. األستاذ / خالد إبراهيم -1

 املهندس / خالد بن عبد هللا بن مقيل )عضو غير مستقل(. -2

 سعيدان )عضو مستقل(. بن األستاذ / أحمد إبراهيم -3

 .(مستقل)عضو  احمد بن عبدالرحمن العجالن/  األستاذ -4

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق: نبذة عن مؤهالتذكر  .ب

 السلمان )رئيس مجلس إدارة الصندوق(: األستاذ / خالد إبراهيم (1

 البكالوريوس في اإلدارة العامة من جامعة امللك سعود كما حصل على الشهادة العامة للتعامل في األوراقعلى حاصل 

  عمل في .املالية
ً
 هكما لدي مناصب قيادية في عدد من الشركات في اململكة العربية السعودية بخبرة قرابة العشرون عاما

 منصب املدير العام لشركة أبناء إبراهيم السلمان العقارية. خبرة في إدارة الشركات.
ً
لرئيس او  يشغل األستاذ خالد حاليا

 .لية ونائب رئيس مجلس إدارة ثروات لألوراق املاليةالتنفيذي لشركة ثروات لألوراق املا

 املهندس / خالد بن عبد هللا بن مقيل )عضو غير مستقل(: (2

  سعود، امللك جامعة من بناء وعلوم عمارة بكالوريوس على حاصل
ً
خبير في املشاريع واالستثمارات التجارية ويعمل حاليا

 ملجموعة مشاريع ومدير العام املدير نائب منها سابقة إدارية مناصب كما شغل. لالستثمار املقيل مجموعة رئيس نائب

 2014 عام منذ املالية لألوراق ثروات شركة في إدارة مجلس وهو عضو التجارية لالستثمارات املقيل إبراهيم فهد أبناء

  في وعضو اآلن حتى
ً
 .للمهندسين السعودية الهيئة من كال

 )عضو مستقل(:سعيدان  بن األستاذ / أحمد إبراهيم (3

درجة املاجستير في إدارة االعمال من جامعة لندن بزنس سكول وبكالوريوس العلوم املالية من جامعة امللك حاصل على 

  يشغل فهد للبترول واملعادن، وهو خبير في مجال املال واألعمال حيث
ً
 آل شركة في التطوير عام مدير منصب حاليا

  للتطوير العقاري، ورئيس مجلس املديرين في شركة الديار للمجمعات السكنية.سعيدان، والعضو املنتدب لشركة سرد 
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 األستاذ/ احمد بن عبدالرحمن ال جالن )عضو مستقل(: (4

وعضو مجلس إدارة ومدير لشركة أساس للتنمية  مؤسسمن جامعة امللك سعود،  كالوريوس إدارة ماليةبحاصل على 

واالستثمار  و مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة محمد بن عبدالرحمن العجالن وأحفاده  وعضو مجلس إدارة الشركة 

 .فيها عمله خالل عالية متمرسة خبرات واكتسب عدة لشركات ولجان إدارات مجالس عضوية ويشغلالترفيهية األولى، 

 

 :ؤوليات مجلس إدارة الصندوق وصف أدوار ومس .ج

 :تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، اآلتي

1-  
ً
فيهـا ويشـمل ذلك على سبيل املثال  املوافقة على جميع العقـود والقـرارات والتقـارير الجوهريـة التـي يكـون الصـندوق طرفـا

عقـد يـتم إبرامـه مـع أي شـخص مـرخص لـه لتسـويق وحـدات  اإلدارة وأيال الحصر، املوافقة علـى عقـود تقـديم خـدمات 

 .الوحداتالصـندوق ملسـتثمرين محتملـين أو تقديم املشورة لهم بخصوص شراء 

 ومتى كان ذلك مناسب اإلشراف، -2
ً
ا لالئحة صناديق ا

ً
، املصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصـندوق وفقـ

 االستثمار.

( لـدى مـدير الصـندوق ومسـؤول وااللتزامسـنوًيا علـى األقل مـع مسـؤول املطابقـة وااللتزام )لجنـة املطابقـة االجتماع مـرتين  -3

للتأكـد مـن التزام مـدير الصـندوق بجميــع اللـوائح واألنظمة املتبعـة  لديـه،التبليـغ عـن غسـل األموال وتمويـل اإلرهاب 

 املتطلبـات املنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار. الحصـر،ل ال ويشــمل ذلـك علــى سـبيل املثــا

ستمرار ابتصفية أو  والتـي تتعلـق االستثمار،فـي حالـة تعيينـه بموجـب الئحة صـناديق  املصفىإقرار أي توصية يرفعها  -4

 .عمل صندوق االستثمار أو مدير الصندوق 

 كان عقـد ءً آخر سوا وأي مستند الصندوق  علوماتممذكرة الصندوق و  شروط وأحكام والتزام كتمال االتأكد من  -5
ً
أو  ا

ــع الئحة صـــناديق   .االستثمارغيـره وذلـك دون إخالل مـ

ا لشـروط  -6
ً
 وأحكـام الصندوق التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقـق مصـلحة مـالكي الوحـدات وفقـ

 .صناديق االستثمار وأحكام الئحة

أمانـة عضـو مجلس إدارة  وتتضـمن مسـؤوليةفيـه،  ومـالكي الوحـداتالعمل بأمانة وملصلحة صـندوق االستثمار  -7

 .املعقول  واالهتمام وبذل الحرصالصندوق تجاه مالكي الوحدات واجب اإلخالص 

الالزمة عــن الصــندوق لكافــة أعضــاء مجلــس إدارة الصندوق من أجل  املعلومــات جميــع تــوفير الصــندوق  مــدير علــى يجــب

 .تمكينهم من القيام بواجباتهم بكفاءة

 9000وسوف يحصل كل عضو مجلس إدارة مستقل على مكافأة قدرها : تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق   .د

ريال عن كل اجتماع  3،000بمعدل  مجلس اإلدارة ريال سعودي في السنة املالية كحد أقص ى عن حضور جميع جلسات

ريال سعودي،  18000إدارة الصندوق من عضوين مستقلين بحيث يصبح إجمالي أتعاب األعضاء  ويتكون مجلس للعضو،

 يد.مع كل عضو مجلس إدارة مستقل هو سنة قابل للتجد ومدة العقد

 : ال يوجد.الصندوق ومصالح الصندوق  بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة .ه

 مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها أعضاء مجلس االدارة :  .و

 أحمد ال جالن بن سعيدانأحمد  خالد بن مقيل خالد السلمان الصندوق 

     صندوق ثروات املكت ي

     صندوق ثروات الرياض الصناعي

     صندوق ثروات النخلة العقاري 

     اللوجستي لالستثمارصندوق ثروات 
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 :مدير الصندوق -11

 .روات لألوراق املاليةشركة ث: أ( اسم مدير الصندوق 

روات لألوراق املالية شخص مرخص له بممارسة نشاط إدارة صناديق شركة ث: ب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية

  14175-06بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم، ترخيص رقم  والتعامل بصفة أصيل االستثمار وحفظ األوراق املالية

 3787 - 12331الرياض  – 12وحدة رقم  –حي العليا  –التخصص ي  6635: ج( العنوان املسجل وعنوان العمل ملدير الصندوق 

  00966114808038: الفاكس 00966114811000: هاتف السعودية العربية اململكة

 هـ. 2/5/1435م املوافق 13/3/2014بتاريخ : خ الترخيص الصادر عن هيئة السوق املاليةد( تاري

 مليون ريال سعودي 60.000.000: ه( بيان رأس املال املدفوع ملدير الصندوق 

  و( ملخص باملعلومات املالية ملدير الصندوق مع توضيح اإليرادات واألرباح للسنة املالية السابقة.

تلك األنشطة املرتبطة بأعمال مدير ز( أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق وأنشطة العمل الرئيسة لكّل عضو )بخالف 

  الصندوق( إذا كانت تمثل أهمية جوهرية ألعمال مدير الصندوق.

 ألعمال مدير الصندوق.ال تمثل األنشطة الرئيسية ألعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق أي أهمية جوهرية  •

 م 2019 

 82,242,765 األصول  إجمالي

 11,711,209 إجمالي املطلوبات

 70,531,556 إجمالي حقوق املساهمين

 1,710,396 إيرادات التشغيلمجموع 

 (2,928,075) للسنة الخسارة/الدخلصافي 

 5,757,231 إيرادات أخرى 

 نشاط العمل للعضو عضو مجلس اإلدارة

 مالك ومدير مجموعة حمد املوس ى العقارية ورئيس مجلس إدارة شركة ثروات لألوراق املالية.  حمد بن محمد املوس ى

 خالد بن إبراهيم السلمان
املدير العام لشركة أبناء إبراهيم السلمان العقارية والرئيس التنفيذي لشركة ثروات لألوراق 

 املالية.

 يعمل كشريك في شركة أبناء إبراهيم السلمان لالستثمار. سلمان بن إبراهيم السلمان

 املدير العام ملكتب الوسط للهندسة املدنية. محمد بن إبراهيم السلمان

 مؤسس ومدير تنفيذي لعدد من الشركات الصناعية منها مجموعة مصانع املشعل.  عبدالرحمن املشعلرائد بن 

 نائب رئيس مجموعة املقيل لالستثمار وعضو الهيئة السعودية للمهندسين. هللا بن مقيل خالد بن عبد
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 :ح( وصف ألدوار واملسؤوليات والواجبات الرئيسة ملدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار

يجب على مدير الصندوق أن يعمل ملصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة  •

  .األشخاص املرخص لهم وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات

يقع على عاتق مدير الصندوق االلتزام بجميع املبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص املرخص لهم بما  •

  .في ذلك واجب األمانة تجاه مالكي الوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص املعقول 

 يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام باآلتي: •

 دارة الصندوق إ عن مسؤوال (1

 عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق  (2

 طرح وحدات الصندوق  (3

التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واكتمالها وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير  (4

  .مضللة

 وضمان الصندوق، استثمارات يجب على مدير الصندوق أن يضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر في •

 على سنوي  بشكل املخاطر تقويم بعملية القيام السياسات واإلجراءات تلك تتضمن أن على. معها التعامل سرعة

 .األقل

 يديره. يجب على مدير الصندوق تطبيق برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام لكل صندوق استثمار •

لف بها طرف ثالث من جانب 
ُ
: تم التعامل مع طرف ثالث مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمارط( املهام التي ك

 للقيام باألعمال التالية:

 الحفظ "أمين الحفظ". •

 التدقيق واملراجعة "املحاسب القانوني". •

ي( أي أنشطة عمل أو مصالح أخرى ملدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية، أو من املمكن أن تتعارض مع أنشطة صندوق 

 : ال يوجد.االستثمار

 : ك( بيان األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبدال

 لتعيين مدير صندوق  ▪
ً
للهيئة عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق استثماري محدد واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

، وذلكالصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه  كبديل لذل
ً
  في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية: مناسًبا

  مؤسسات السوق املالية. بموجب الئحة كتوقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذل (1

 الهيئة.  قبل تعليق من سحب أوإلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو  (2

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

  بشكل –إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  (4
ً
 بالتزام النظام أو لوائح التنفيذية.  -تراه الهيئة جوهريا

عدم وجود شخص آخر  ستقالته معادوق االستثمار أو عجزه أو نمدير املحفظة االستثمارية الذي يدير أصول ص وفاة5)

 يديرها مدير املحفظة.  تيصندوق االستثمار أو أصول الصناديق ال إدارة أصول  ىمدير الصندوق قادر عل ىمسجل لد

 أنها ذات أهمية جوهرية.  -أسس معقولة ىبناًء عل -الهيئة  ى ر ت ى حالة أخر  أي6)

 للفقرة  ستإذا مار  ▪
ً
 من صالحياتها وفقا

ً
الصندوق التعاون بشكل كامل من أجل  مدير ى، فيتعين علهأعال الهيئة أيا

 األولى من تعيين ( ي60) خالل ال كديل وذلبإلى مدير الصندوق ال تسهيل النقل السلس للمسؤوليات ىاملساعدة عل
ً
وما

  كمدير الصندوق املعزول أن ينقل، حيثما كان ذل ىالبديل. ويجب عل مدير الصندوق 
ً
 ووفقا

ً
 ومناسبا

ً
لتقدير ضروريا

  االستثمار ذي العالقة. الهيئة املحض، إلى مدير الصندوق البديل جميع العقود املرتبطة بصندوق 
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 :أمين الحفظ-12

 مجموعة النفيعي لالستثمار :اسم أمين الحفظ (أ

 (.07082-37) يص الصادر عن هيئة السوق املاليةرقم الترخ (ب

. هاتف رقم: 704Bالدور السابع مكتب رقم  –شارع التحلية  –مركز بن حمران  :املسجل وعنوان العمل ألمين الحفظج( العنوان 

 اململكة العربية السعودية. 21484جدة  17381ص.ب.  6655723فاكس رقم:  6655071

 ه1/8/1428: يص الصادر عن هيئة السوق املاليةد( تاريخ الترخ

 :بصندوق االستثماره( وصف األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق 

 ألحكام  ▪
ً
 عن التزاماته وفقا

ً
بشكل مباشر أم  همسؤوليات ىأد ، سواءالئحة صناديق االستثماريعّد أمين الحفظ مسؤوال

 بموجب أحكام 
ً
 ثالثًها

ً
  مؤسسات السوق املالية.أو الئحة  الئحة صناديق االستثماركلف بها طرفًها

 تجاه مدير الص ▪
ً
 احتيال أوالصندوق الناجمة بسبب  ندوق ومالكي الوحدات عن خسائروُيعّد أمين الحفظ مسؤوال

  تقصيره املتعمد. تصرف أوسوء  إهمال أو

 عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذ يعد   ▪
ً
عن اتخاذ  لكأمين الحفظ مسؤًوال

 الصندوق.  يتعلق بحفظ أصول  فيماالالزمة ت اإلدارية جميع اإلجراءا

 فيما يتعلق بصندوق االستثمار. 
ً
 ثالثا

ً
 ال يوجد.و( املهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا

 ه:ز( بيان األحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبدال

 فيعزل أمين الحفظ املعين من مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه  للهيئة ▪
ً
  :وقوع أي من الحاالت اآلتية حال مناسبا

  بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم. كأمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذل توقف (1

  قبل الهيئة. تعليق من سحب أوإلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو  (2

  ممارسة نشاط الحفظ. ترخيص فيتقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء  (3

  بشكل-إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  (4
ً
  .لوائح التنفيذيةالنظام أو ب بااللتزام-تراه الهيئة جوهريا

  ذات أهمية جوهرية. أنها-معقولة عل أسس بناءً - أخرى ترها الهيئةأي حالة  (5

  إذا مارس ي ▪
ً
 من صالحياتها وفقا

ً
  نياملع على مدير الصندوق هذه املادة، فيجب لالهيئة أيا

ً
تعيين أمين حفظ بديل وفًقا

 ىالصندوق وأمين الحفظ املعزول التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة عل مدير ىلتعليمات الهيئة، كما يتعين عل

 األولى من تعيين أمين (60)خالل ال  كالسلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل وذل تسهيل النقل
ً
الحفظ  يوما

  كحفظ املعزول أن ينقل، حيثما كان ذلأمين ال ىالبديل. ويجب عل
ً
 ضرورًيا

ً
 ووفقا

ً
ة املحض، إلى يئلتقدير اله ومناسبا

  ع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.يأمين الحفظ البديل جم
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  :االستثمار مستشار-13

 ال يوجد

   :املوزع-14

 ال يوجد

  املحاسب القانوني: -15

  .املحاسبون املتحدون أ( 

 7مكتب رقم -17مبنى رقم -الرياض: طريق امللك عبدهللا ب(

 3988-12274الرياض  8246ص.ب 

 00966114940587فاكس:  00966114562974هاتف:

 21452 -6659جدة: ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

  ج( وصف األدوار األساسية ومسؤوليات املحاسب القانوني فيما يتعلق بصندوق االستثمار.

 النظم املحاسبية ونظم الرقابة الداخلية وتقييمها:  التعرف على

 .التفهم الكامل للنظم املحاسبية املعمول بها واإلملام بالتقارير التي يعدها الصندوق  ▪

 .تقييم نظم الرقابة الداخلية واملطبقة وإجراء االختبارات الالزمة للتأكد من كفاءة وفاعلية هذه النظم ▪

 .ةإعدادها لتحديد البنود واملناطق الهامة واملؤثر فحص البيانات املالية وأسس  ▪

إجراء اختبارات ومراجعة للعمليات التي تمت إلى املدى املناسب وذلك للتحقيق من سالمة وصحة الحسابات املتعلقة  ▪

 .بها

   : معلومات أخرى -16

 تعارض املصالح: (أ

، كما 
ً
ستتبع ملعالجة أي تعارض مصالح محتمل أو فعلي سيتم  ن السياسات واالجراءات التيإال يوجد أي تعارض للمصالح حاليا

 .تقديمها عند طلبها دون مقابل

 العموالت الخاصة:ب( 

 .دال يوج 

 ( و/أو الضريبة )إن ُوجدت.بالزكاة ج( يجب أن تحتوي املعلومات املتعلقة 

وهي ال يتولى الصندوق دفع الزكاة الشرعية نيابة عن املستثمرين وعلى كل مستثمر احتساب واستخراج زكاة ماله بنفسه  الزكاة:

 % من سعر الوحدات االستثمارية في اليوم الذي تجب فيه الزكاة.2.5
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دي الى الصندوق سيؤ  ل هذه الضرائب من قبلن االستثمار في الصندوق ينطوي على مخاطر ضريبة متنوعة. وتحمإ الضريبة:

تخفيض العوائد املرتبطة باالستثمار في الصندوق وبالتالي انخفاض في سعر الوحدة. ويجب على املستثمرين املحتملين اخذ 

 االستشارة من مستشاريهم الضريبيين فيما يتعلق بالضرائب املترتبة على االستثمار في الوحدات وتملكها وبيعها. 

   :اجتماع مالكي الوحدات( د

 يجوز ملدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات بمبادرة منه. ▪

 أمين الحفظ. ( أيام من تسلم طلب كتابي من10يجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ) ▪

كتابي من مالك أو أكثر من ( أيام من تسلم طلب 10يجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ) ▪

 % على األقل من قيمة وحدات الصندوق.25مالكي الوحدات الذي يملكون مجتمعين أو منفردين 

 

 إجراءات الدعوة الى عقد اجتماع مالكي الوحدات مع ذكر الحد األدنى للحضور:

تكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات من خالل املوقع االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع االلكتروني للسوق، وبإرسال  ▪

إشعار كتابي الكتروني الى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة أيام تقويمية على األقل من تاريخ االجتماع 

 تقويمي على األقل 21وبمدة ال تزيد عن 
ً
ويجب أن يحدد اإلعالن واإلشعار تاريخ االجتماع ومكانه  من تاريخ االجتماع. يوما

 إلى مالكي الوحدات بعقد أي اجتماع ملالكي  ىووقته والقرارات املقترحة، ويجب عل
ً
مدير الصندوق حال إرسال إشعارا

 إلى الهيئة.  هالوحدات إرسال نسخة من

 إال إذ ▪
ً
% على األقل من 25ا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا

 قيمة وحدات الصندوق.

الجتماع ثان واالعالن عن ذلك في  الدعوةلم يستوف النصاب املوضح في الفقرة أعاله، يجب على مدير الصندوق  اذا ▪

 وأمين الوحدات مالكي جميع جميع إلى كتابي إشعار ارسال واملوقع االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع االلكتروني للسوق 

 املمثلة الوحدات نسبة كانت أيا صحيحا الثاني االجتماع ويعد أيام، خمسة عن تقل ال بمدة الثاني االجتماع قبل الحفظ

 .االجتماع في

 

 طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات:

 يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات  ▪

  .يجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يملكها وقت االجتماع ▪

نية يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التق ▪

 الحديثة. 

 :وتصفية صندوق االستثمارإنهاء ه( 

 الهيئة ومالكي رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق العام، فيجب عليه إشعار  إذا ▪
ً
 كذل برغبته فيالوحدات كتابيا

 من التاريخ املزمع إنهاء الصندوق العام في( 21)قبل مدة ال تقل عن 
ً
 ، دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق. هيوما

 لشروط وأحكام الصندوق ، فيجب على مدير الصندوق انهاء الصندوق اذا  ▪
ً
كانت مدة الصندوق العام محددة وفقا

 قبل انتهاء مدة الصندوق العام ب
ً
دة ال تقل عن مالعام فور انتهاء تلك املدة، واشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

(21.
ً
 ( يوما
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اذا كانت الشروط واالحكام تنص على انتهائه عند حدث معين، فيجب على مدير الصندوق انهاء الصندوق العام فور  ▪

 خالل )
ً
( أيام من وقوع الحدث الذي يوجب إنهاء 5حصول ذلك الحدث وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 الصندوق .

خالل ستة أشهر ( من الئحة صناديق االستثمار 66عدم استيفاء املتطلب املشار اليه في الفقرة )هـ( من املادة )في حال  ▪

مدير الصندوق  ( من الئحة صناديق االستثمار، يجب على66في الفقرة )و( من املادة )املشار الية شعار اإل من تاريخ 

 .بذلك إنهاء الصندوق وإشهعار الهيئة ومالكي الوحدات

دون اإلخالل بشروط وأحكام  كائه، وذلهالصندوق العام فور انت إجراءات تصفيةمدير الصندوق البدء في  ىيجب عل ▪

 الصندوق ومذكرة املعلومات. 

للسوق عن انتهاء مدة الصندوق العام ومدة  واملوقع اإللكتروني موقع اإللكترونيمدير الصندوق اإلعالن في  ىيجب عل ▪

  تصفيته.

 :إذا كان لدى املستثمر أي شكوى بالنسبة للصندوق ينبغي عليه إرسالها إلى العنوان التاليالشكاوى: و( 

 مسؤول املطابقة وااللتزام ▪

 شركة ثروات لألوراق املالية مساهمة مقفلة

 اململكة العربية السعودية   3787 – 12331الرياض  – 12وحدة رقم  –حي العليا  –التخصص ي  6635

 info@tharwat.saالبريد اإللكتروني :  00966114808038 الفاكس:، 00966114811000 هاتف:

الرد، يحق  علًما بأن اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى سيتم تقديمها عند طلبها، وفي حالة تعذر الوصول إلى تسوية أو لم يتم

مرين، كما يحق للمشترك إيداع شكواه لدى لجنة الفصل في املستث حمايةإدارة -للمشترك إيداع شكواه لدى هيئة السوق املالية 

يوم عمل من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة، إال إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى  (90)منازعات األوراق املالية بعد مض ي مدة 

 .بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء املدة

هي لجنة الفصل في منازعات  ناش ئ من أو عن االستثمار في صناديق االستثمارز( الجهة القضائية املختصة بالنظر في أي نزاع 

  األوراق املالية.

ملستندات املتاحة ملالكي الوحدات، تشمل شروط وأحكام الصندوق، وملخص املعلومات الرئيسة وكل عقد مذكور في اح( 

  مذكرة املعلومات، والقوائم املالية ملدير الصندوق.

وليس ملدير  أصول صندوق االستثمار مملوكة ملالكي الوحدات مجتمعين )ملكية مشاعة(،ملكية أصول الصندوق: ط( 

الباطن أو  أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع أي  الصندوق أو مدير الصندوق من

الباطن أو أمين الحفظ  صندوق أو مدير الصندوق منال مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيها، إال إذا كان مدير 

 لوحدات الصندوق ،و ذلك في حدود ملكيته، أو كان
 
 أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكا

فِصح عنها في شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة املعلومات.
ُ
أ  بهذه املطالبات بموجب أحكام هذه الالئحة، و

 
  مسموحا

بشكل –بشكل معقول، وقد يطلبها مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق  معروفة، أو ينبغي أن يعرفهامعلومات أخرى  ي(

املحتملون أو مستشاروهم املهنيون، أو من املتوقع أن تتضمنها مذكرة  مالكو الوحدات الحاليون أو –معقول 

 ال يوجد :قرار االستثمار بناء  عليها املعلومات التي سُيتخذ
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كرت في سياسات االستثمار 
ُ
افق عليها هيئة السوق املالية ما عدا التي ذ ك( أي إعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار تو

  ال يوجد أي إعفاءات. :وممارساته

هي سياسة متاحة في املوقع االلكتروني مدير الصندوق واملوقع  التصويت:ل( سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق 

 .االلكتروني السوق 

 

 

 

 

 

 

 


