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 إشعارات
التي بموجبھا تلتزم شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار ("مدیر الصندوق") بتقدیم خدمات إدارة  و األحكام الشروط نشرةتوضح ھذه ال

 رك. تاالتفاقیة بین مدیر الصندوق والمش الشروط و األحكام و ملحقاتھاركین، وتشكل ھذه تاالستثمار للمش
 

س الذي بموجبھ سوف یقدم مدیر الصندوق الخدمات إلى المشارك، وتحل ھذه االتفاقیة تشكل ھذه االتفاقیة مستنداً ملزماً شرعاً یحكم األسا
 محل أي اتفاقیة تم التوقیع علیھا سابقاً بین مدیر الصندوق والمشارك.

 
ولن یتحمل  یجوز لمدیر الصندوق اتخاذ، أو إلغاء، أي أجراء یراه ضروریاً لضمان التقید بأي أنظمة صادرة من قبل ھیئة السوق المالیة،

 مدیر الصندوق المسئولیة في ھذا الشأن أمام المشترك أو أي طرف آخر.
 

الصندوق ھو صندوق استثماري مفتوح یھدف لتنمیة رأس المال على المدى الطویل عن طریق االستثمار في أسھم الشركات المدرجة 
 بالسوق الصیني.

 
 و ممثلیھ الشخصیینو  إدارییھ و منفذي وصیتھ و تعتبر ملزمة لورثة المشترك في حال أن المشترك كان فرداً، فإن شروط ھذه االتفاقیة

یاً، أمنائھ وخلفائھ وأن موافقة المشترك على ھذه الشروط لن تنتھي تلقائیاً بوفاة المشترك أو عجزه. وفي حال أن المشترك كان كیاناً قانون
سبق،  عسار أو تصفیة أي شریك أو مساھم في ذلك الكیان. لكن على الرغم مماإ أوعجز أو فإن ھذه االتفاقیة لن تنتھي تلقائیاً عند وفاة

إلى حین استالم مدیر الصندوق ألمر صادر  الشروط و األحكامیحق لمدیر الصندوق وحسب تقدیره تعلیق أي تعامالت لھا عالقة بھذه 
 شخصیینالممثلین ال أو داریینأو اإل وصیةالمنفذي  أو ثةورال من من المحكمة، أو وكالة أو توفر دلیل مقنع لمدیر الصندوق بتفویض أي

 أمناء أو خلفاء بالسماح بإجراء ھذه التعامالت.  أو
 

یتوجب على المستثمرین المحتملین قراءة ھذه النشرة قبل اتخاذ قرار استثماري بشأن الصندوق بدون اعتبار آراء مدیر الصندوق 
علیھم معرفة أن درجة مخاطرة الصندوق تعتبر عالیة، (یوجد تفصیل عن مخاطر كتوصیة لشراء وحدات الصندوق، كما یتوجب 

 الصندوق في فقرة المخاطر ضمن شروط و أحكام الصندوق).
 

المتعاملین  و الوكالء و البنوك و المعقول أثناء عملیة اختیار األطراف الممثلة وذات الصلة بالحرص بالقیاممدیر الصندوق  یلتزمسوف 
 الصندوق، والصنادیق أو االستثمارات، إال أن مدیر الصندوق لن یتحمل المسئولیة الناجمة عن أیة خسائر حفظالمالیة وأمناء في األوراق 

  التزامات أو نفقات تكبدھا المشترك نتیجة الخفاق أي من األشخاص الوارد ذكرھم أعاله في أداء وظائفھم بالدقة المطلوبة أوأضرار أو
 األوقات العادیة أو الضروریة، ما لم یكن السبب ناجماً عن تقصیر مقصود أو إھمال جسیم.أو في كافة أو خالل 

 
تقتصر مسئولیة مدیر الصندوق على بذل جھوده المعقولة لحمل األشخاص المذكورین على تصحیح أي خطأ صادر من جانبھ أو جانبھم؛ 

أضرار أو خسائر سواًء كانت مباشرة أم غیر مباشرة أم ناشئة سواًء  وبأي حال من األحوال لن یتحمل مدیر الصندوق المسئولیة عن أیة
إعسار أو إخفاقات مالیة أخرى من قبل  أو إفالس أو تصفیة د أوتقصیر متعمأو  إھمال أو إغفال أو تقصیر أو كانت بسبب أي خطأ

 ئر.ستعادة أیة خساالالزمة ال اتاألشخاص المذكورین أعاله، وسوف یتخذ مدیر الصندوق إجراءات االسترداد
 

إفشاء المعلومات المتحصل علیھا أو ذات الصلة بالمشترك متى ما تطلب القانون أو النظام  مرتبطةیحق لمدیر الصندوق واألطراف ال
 ذلك، أو متى ما استدعى األمر ذلك من أجل تقدیم الخدمات بموجب ھذه االتفاقیة.

 
بتاریخ   المالیة السوق ھیئة موافقة على الحصولبعد  حدیثھاوتم ت م 1/6/2005في صدرت شروط و أحكام الصندوق بتاریخ 

 .م 31/07/2017ھـ الموافق  08/11/1438
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 دلیل الصندوق

 

 االزدھار لألسھم الصینیةصندوق 
 

 مـدیــر الصندوق
 شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار

 1010237159سجل تجاري رقم: 
 مركز المملكة، العلیا،

 11311، الریاض 220007ص. ب 
 المملكة العربیة السعودیة

 

 مدیر الصندوق من الباطن
NOMURA Asset Management UK Limited 

Nomura House, 1 St. Martin’s-le-Grand, London, EC1A 4NT 
 
 

 أمیـن الحفظ
 شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار

 1010237159سجل تجاري رقم: 
 العلیا،مركز المملكة، 

 11311، الریاض 220007ص. ب 
 المملكة العربیة السعودیة

 

 

 مراجع الحسابات
 شركة برایس وترھاوس كوبرز محاسبون قانونیون

 نوبرج المملكة، الطابق الحادي والعشر
 الریاض - 8282.ب ص

11482 
  المملكة العربیة السعودیة
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 ملخص الصندوق

 الدوالر األمریكي عملة الصندوق

 عالیة درجة المخاطرة

 MSCI Chinaمؤشر أم أس سي إي الصیني  المؤشر اإلرشادي

األسھم في تنمیة راس المال على المدى الطویل عن طریق االستثمار  ھدف االستثمار
 المدرجة بالسوق الصیني

 دوالر أمریكي 2000 الحد األدنى لالشتراك

 أمریكيدوالر  1000 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 دوالر أمریكي 1000 الحد األدنى لالسترداد

 كل یوم عمل بالمملكة العربیة السعودیة أیام قبول طلبات االشتراك و االسترداد

 ظھراً یومي األحد والثالثاء 12الساعة  آخر موعد الستالم طلبات االشتراك و االسترداد

 االثنین واألربعاء أیام التعامل/التقویم

 خالل أربعة ایام عمل من یوم التقویم قیمة الوحدات المستردة للمشتركینموعد دفع 

 ال یوجد رسوم االشتراك

 % سنویاً شاملة ألتعاب المدیر األجنبي2 رسوم إدارة الصندوق (أتعاب اإلدارة)

 % من اجمالي اصول الصندوق0.5ال تتجاوز  الرسوم األخرى
 (یرجى اإلطالع على ملخص اإلفصاح المالي)

 م 1/6/2005في  تاریخ الطرح

 دوالر أمریكي 10 سعر الوحدة عند بدایة الطرح
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 تعریفات:
الصادر بالمرسوم  السوق المالیة نظامالتي تم تحدیدھا بموجب  ، تعني ھیئة السوق المالیةأو " الھیئة" "جھة االختصاص" -1

ھـ.  وھي ھیئة حكومیة ذات استقالل مالي وإداري وترتبط مباشرة برئیس مجلس 2/6/1424) وتاریخ 30(م/ الملكي رقم
وتتولى الھیئة اإلشراف على تنظیم وتطویر السوق المالیة ، و إصدار اللوائح والقواعد والتعلیمات الالزمة الوزراء. 

 لتطبیق أحكام نظام السوق المالیة
 شركات منتسبة أو تابعة لمدیر الصندوق. أو وأیة فروع (مجموعة سامبا المالیة) "، تعني الشركة األمرتبطةاألطراف الم" -2
 االزدھار لألسھم الصینیة.صندوق   "، یعنيالصندوق" -3
 "، یعني شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار.سامباكابیتال" أو "مدیر الصندوق" -4
"، تعني اللوائح، األنظمة، التعلیمات، اإلجراءات واألوامر الصادرة من قبل ھیئة السوق المالیة التنفیذیة /اللوائحاألنظمة" -5

الیة أو القوانین األخرى المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة، أو أي قانون آخر الم السوقا نظامذات الصلة بتنفیذ 
 مطبق من قبل الھیئة.

خصم  بعدأو تحویل الوحدات المحددة  رداداست أو "، تعني قیمة الصندوق فیما یتعلق بأھداف شراءصافي قیمة األصول" -6
 لصندوق (بما فیھا األتعاب المدفوعة لمدیر الصندوق). من قیمة إجمالي أصول الصندوق إجمالي مبلغ التزامات ا

 "، تعني كل مستثمر في الصندوق. یمكن أن یكون المشترك شخصاً طبیعیاً أو أشخاصاً طبیعیین أو كیاناً قانونیاً. المشترك" -7
 "، تعني مجموعة سامبا المالیة.سامبا" -8
 استرداد أو تحویل الوحدات. أو األصول لغرض شراء"، یعنى الیوم الذي یتم فیھ تحدید صافي قیمة یوم التقویـم" -9

 NOMURAھو شركة :  /المدیر األجنبي"مدیر الصندوق من الباطن -10
 China Opportunitiesیقصد بھ صندوق  "صندوق االستثمار األجنبي": -11
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 الشروط واألحكام
 :إسم صندوق اإلستثمار )1

 االزدھار لألسھم الصینیةصندوق 

 :الصندوق مدیر عنوان )2

 1010237159 :سجل تجاري رقم
  مركز المملكة،

 العلیا،
 ،220007ص. ب 
 11311 الریاض،

 المملكة العربیة السعودیة
www.sambacapital.com 

 
 :البدء تاریخ )3

 م 1/6/2005في 

 :المنظمة الھیئة )4

شركة علما بأن  وتحكمھ األنظمة المحددة من قبل الھیئة. ھیئة سوق المالیخضع الصندوق وتصرفات مدیر الصندوق إلى التنظیم من قبل 
) وفق أحكام الئحة األشخاص 07069-37ھي شخص اعتباري مرخص لھ بموجب ترخیص رقم  ( سامبا لألصول وإدارة االستثمار

 ق المالیة.المرخص لھم الصادرة من ھیئة السو

 :لھا تحدیث آخر و الصندوق أحكام و شروط إصدار تاریخ )5

  بتاریخ  المالیة السوق ھیئة موافقة على الحصولبعد  حدیثھاتو تم  م 1/6/2005في صدرت شروط و أحكام الصندوق بتاریخ 
 م 31/07/2017ھـ الموافق  08/11/1438

 
 :شتراكاإل )6

 دوالر أمریكي كحد أدنى لالشتراك و كحد أدنى لرصید المستثمر  2000
 دوالر أمریكي كحد أدنى لالشتراك اإلضافي 1000

 
 :الصندوق عملة )7

 
 الدوالر األمریكي

 
ملة في حال تم الدفع للوحدات بعملة بخالف العملة المحددة للصندوق، فإنھ سوف یتم تحویل العملة التي بموجبھا تم الدفع إلى الع

ویصبح الشراء نافذاً عند تحصیل النقد في ذلك الوقت المحددة من قبل مدیر الصندوق حسب سعر الصرف الجاري لدى سامبا 
 بالعملة المحددة وبناًء على سعر الوحدة.

 

http://www.sambacapital.com/
http://www.sambacapital.com/
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 :االستثمار صندوق أھداف )8

شادي للصندوق ھو مؤشر أم أس سي إي المؤشر اإلر األسھم الصینیة، تنمیة رأس المال على المدى الطویل من خالل االستثمار في
 MSCI Chinaالصیني 

 :الرئیسیة االستثمار إستراتیجیات )9

استثمار جمیع أصولھ  و أسواق النقد عن طریق و السندات سوف یتعامل الصندوق بشكل عام في األوراق المالیة و التي تشمل األسھم
 و الذي یطبق السیاسات االستثماریة التالیة: Nomuraالفرص الصینیة المدار من قبل شراء وحدات بصندوق  عدا االصول النقدیة في

 .في مختلف القطاعات  أسھم الشركات الصینیةفي % من أصولھ 90یستثمر الصندوق األجنبي على األقل  )1(
ل و على النمو المتوقع، و یتم اختیار االستثمار في أسھم معینة عن طریق التحلیل التصاعدي المرتكز على القیمة طویلة األج )2(

بتقییم الشركات و دراسة األرباح و قیمة األصول و التدفقات النقدیة للشركة المعنیة، و كذلك مكرر السعر  األجنبي یقوم المدیر
 للربح و الھوامش الربحیة و قیمة التصفیة للشركة.

 .في أسواق النقد% المتبقیة من أصول الصندوق األجنبي في السندات و 10یتم استثمار الـ  )3(
 في یحق لمدیر الصندوق األجنبي اإلبقاء على جزء أكبر أو كل أصول الصندوق على صورة نقد أو على شكل استثمارات )4(

 قصیرة أو طویلة األجل في حال اعتقد ان ظروف السوق او الظروف االقتصادیة غیر مالئمة نسبیاً لالستثمار.أسواق النقد 
 

% من صافي قیمة أصولھ 10لى تمویل للصندوق على ان ال تتجاوز نسبة اقتراض الصندوق مانسبتھ یحق لمدیر الصندوق الحصول ع
 باستثناء االقتراض من مدیره أو أیا من الشركات التابعة لھ لتغطیة طلبات االسترداد.

 
 .د على المدى الطویلو على استعداد لتقبل خسائر مرتفعة بأمل تحقیق عائ مستثمر یرغب بنمو رأس المال الصندوق مالئم ل

 
 :  الصندوق في لالستثمار الرئیسیة المخاطر )10

المشترك  استرداد الصندوق یخضع لتقلبات السوق، وفي آخر األمر یمكن ألسعار وحدات ھذه الصندوق أن تھبط وكذلك ترتفع، وعند 
 كل استثماره في الصندوق.فإنھ قد ال یحصل على المبلغ الذي قام باستثماره، وھناك مخاطر من أن یخسر المشترك 

 

 بعض المخاطر الرئیسیة لالستثمار في الصندوق تتضمن:
 

 مخاطر األوراق المالیة و تقلبات سوق األسھم. •
االستثمار باألسواق المالیة ھو استثمار عالي المخاطر حیث أنھ معرض لتذبذبات عالیھ و یتأثر بعدید من العوامل االقتصادیة و 

 ى ذلك فإن استثمارات الصندوق معرضة لالنخفاض.  الصناعیة، و بناءاً عل
 

 .الدول محل االستثمار.المخاطر السیاسیة على مستوى  •
 تشمل االضطرابات الداخلیة  أو اندالع  الحروب في حال حدوثھا فإنھا تؤثر سلباً على االستثمار.

 

 .المخاطر االقتصادیة على مستوى الدولة و المنطقة •
تتأثر االسواق المالیة بتقلبات أسعار النفط و و باألوضاع االقتصادیة العالمیة بشكل عام. حیث أن األسواق المالیة عادة تنخفض في 

 أوقات االنكماش أو االنحسار االقتصادي.   
 
 .مخاطر العملة و معدالت الفائدة •

لعملة المحددة من قبل الصندوق، و یمكن أن تؤدي االختالفات تظھر مخاطر العملة في حال تم الدفع لشراء الوحدات بعملة بخالف ا
في سعر الصرف، حسب الحالة، إلى زیادة أو انخفاض في قیمة الوحدات. باإلضافة الى ذلك فإن تذبذب معدالت الفائدة قد یكون لھ 

 تأثیر سلبي على االستثمار. 
 

 .مخاطر السیـولة •
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االصل و تحویلھ إلى نقد، حیث أن بعض األسھم قد تصبح أقل سیولة من غیرھا مما المقصود بالسیولة ھو سرعة و سھولة بیع 
یعني أنھ ال یمكن بیعھا بسرعة و سھولة، كما أن بعض االسھم یمكن أن تكون غیر سائلة بسبب قیود قانونیة أو طبیعة االستثمار أو 

 عدم وجود المشترین الذین لھم اھتمام في أسھم معینة.
  
 .اتمخاطر القطاع •

تتأثر بعض القطاعات في أسواق المال دون غیرھا من القطاعات سلباً أو إیجاباً، و ھذا قد یؤثر على أداء الصندوق قیاساً بحجم 
 االستثمارات في ھذا القطاع.

 
 .مخاطر االئتمان •

السداد أو االلتزام بالوقت المحدد  في حال االستثمار في اسواق النقد فھناك إمكانیة أن المقترض أو الطرف المقابل یكون غیر قادر على
أو عدم السداد كلیاً، و تخضع جمیع الشركات و الدول التي تقترض لعملیات تقییم ائتماني، كما أن الصكوك و السندات نفسھا تخضع لذلك 

 التقییم االئتماني.
 

صندوق أو أي من الشركات التابعة أو إن االستثمارات في الصندوق من قبل المشترك ال تمثل مسئولیات مضمونة من قبل مدیر ال
 المنتسبة إلیھ، بل تخضع لمخاطر االستثمار المذكوره أعاله.

 
لن یتحمل مدیر الصندوق المسئولیة عن أیة مطالبة أو مطالب أیاً كانت عن أیة فرصة ضائعة أو خسارة فعلیة أو متكبدة من قبل المشترك 

 لمتعمد من جانب مدیر الصندوق.باستثناء حاالت اإلھمال الجسیم أو التقصیر ا
 

 إن استثمار المشترك في الصندوق لیس ودیعة وال ُیفسر كونھ ودیعة لدى أي بنك محلي.
 

 :والمصاریف الرسوم )11

 یوافق المشترك على دفع ما یلي لمدیر الصندوق:
ألتعاب المدیر األجنبي، وتكون أتعاب اإلدارة ") شاملة أتعاب اإلدارةسنویا  مقابل إدارة الصندوق (" 2% (أ) أتعاب إدارة بما یعادل

مستحقة الدفع على أقساط ربع سنویة في شكل متأخرات بحیث تحسب وتكون واجبة الدفع على أساس صافي قیمة أصول الصندوق خالل 
 حسب ما یتم تحدیده في كل یوم تقویـم خالل ربع السنة المعني. كل ربع سنھ

 
 النحو التالي، مع العلم أن جمیعھا تحتسب عند كل تقویـم للصندوق :(ب) تكون المصروفات األخرى على 

   مراجعة رسوم .1
 المستقلین  مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق .2

 .% من اجمالي  اصول الصندوق0.5وذلك بما ال یتجاوز نسبة 
 

 لمزید من التفاصیل یرجى اإلطالع على ملخص اإلفصاح المالي ضمن ھذه الشروط و األحكام.
 

 :التعامل مصاریف )12

 .مصاریف التعامل مشمولة من ضمن أتعاب اإلدارة

 التصفیة وتعیین مصٌف : )13

 االستثمار صنادیق لالئحة وفقاً  وذلك مناسباً، تراه تدبیر أي اتخاذ أو مصف أو للصندوق بدیل مدیر تعیین صالحیة السوق المالیة لھیئة
 :أدناه الموضحة

 .لھم المرخص األشخاص لالئحة وفقا بذلك الھیئة إشعار دون المالیة األوراق أعمال تقدیم عن الصندوق مدیر توقف  1-
 .لھم المرخص األشخاص لالئحة وفقا صندوق كمدیر ھترخیص إللغاء الصندوق مدیر من للھیئة طلب تقدیم  2-
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 إدارة على قادر الصندوق مدیر لدى اخر مسجل شخص أي وجود وعدم عجزه أو للصندوق االستثماریة المحفظة مدیر وفاة  3-
 .فوري بشكل المناسب البدیل توافر عدم حال في أو الصندوق،

 ھلوائح أو النظام أو الئحة صنادیق االستثمارل جوھریة مخالفة أحدث قد االستثمار صندوق او الصندوق مدیر أن الھیئة قررت إذا  4-
 .المستثمرین تجاه ھواجبات تأدیة في االستمرار على الصندوق مدیر قدرة على تھدیدا الخطورة أو/و العدد حیث من یشكل بما التنفیذیة،

 .جوھریة أھمیة ذات أنھا – معقولة أسس على بناء–ة الھیئ ترى حالة أي  5-
 

 :الصندوق إدارة مجلس )14

من األعضاء یتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء من بینھم عضوان مستقالن، ویتكون مجلس إدارة الصندوق 
 :التالیة أسمائھم

 
 (رئیس)  عرفان سعید

 جامعة االقتصاد، في بكالوریوس على حاصل. م2014 منذ كابیتال بسامبا  اإلستثماریة والخدمات الشركات تمویل إدارة رئیس
 الوالیات سي، دي واشنطن تاون، جورج جامعة من االقتصاد في وماجستیر م1993 - األمریكیة المتحدة الوالیات كونیتیكت، ویسلیان،
 وتنظیم للشركات المالیة االستشارات مجال في الخبرة من عاما 21 من بأكثر عرفان األستاذ ویتمتع.م1996 - األمریكیة المتحدة

 االندماج وعملیات واألسھم، الدین وأدوات المال أسواق ذلك في بما المنتجات من واسعة مجموعة عبر خبرتھ امتدت وقد. الصفقات
 كان كابیتال، سامبا إلى انضمامھ وقبل. القطاعات من واسع طیف وفي متعددة جغرافیة مناطق في المالیة واالستشارات واالستحواذ،

 في الدولیة كایزر ICF وشركة الھند، في لالستثمار ANZ وبنك السعودیة، العربیة المملكة في المالیة سامبا مجموعة لدى یعمل
 .األمریكیة المتحدة الوالیات

 
 (عضو) توفیق طقطقجي ابال

 رئیس إدارة المخاطرة و اإلئتمان بمجموعة سامبا المالیة
 س في السیاسة و االقتصاد و في إدارة األعمال من فرنسا.یوروشھادتي بكال

  سنة. 20من  ألكثر Citibank خبرات متعددة في 
 

  )عضو( عبدهللا آل الشیخ
ماجستیر و م2003 -شھادة في القانون، جامعة الملك سعود ، الریاض م حاصل على 2014منذ  كابیتالمدیر اإلدارة القانونیة بسامبا 

بأكثر من األستاذ عبدهللا یتمتع . وم2007 -في القانون، جامعة ھارفارد للقانون، كامبردج ماساتشوستس الوالیات المتحدة األمریكیة 
عاما من الخبرة في مجال األنظمة والقوانین المصرفیة والمالیة. وقبل انضمامھ إلى سامبا كابیتال، عمل كمستشار داخلي لمؤسسة  12

النقد العربي السعودي وھیئة السوق المالیة. وباإلضافة إلى ذلك، أعیر للعمل كمستشار قانوني في مكتب المستشار العام لمجموعة 
إم إكس، الوالیات المتحدة األمریكیة. وقبل ذلك عمل لدى دنتون وایلد سابت أل أل بي بصفتھ محام مشارك في مكاتبھا في  ناسداك أو

 .عضو في لجنة العملیات بسامبا كابیتال عبدهللادبي والریاض.األستاذ 
 

 ) عضو مستقل(  الفاخري قصي
یس تنفیذي للشركة ، حاصل على درجة البكالوریوس في اإلدارة المالیة أحد مؤسسي شركة طراز العربیة للتطویر العقاري وشریك ورئ

 مع مرتبة الشرف من جامعة الملك فھد للبترول والمعادن.
 

 و یشغل األعضاء المذكورین أعاله منصب أعضاء مجلس إدارة بالصنادیق الموضحة بالجدول التالي:

صـنادیـق سـامـبـا كابـیـتـال 
الباجي توفیق  عرفان سعید االستثماریة

عبدالشكور محمد  قصي الفاخري عبدهللا آل الشیخ طقطق
 جزار

صندوق تمویل التجارة الدولیة 
 X X X X X بالدوالر (السنبلة دوالر)

صندوق تمویل التجارة الدولیة 
 X X X X X باللایر (السنبلة لایر)
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  X X X X صنـدوق المساھم لألسھم السعودیـة
باللایر السعودي صندوق السیولة 

  X X X X (رزین لایر)

صندوق السیولة بالدوالر األمریكي 
  X X X X (رزین دوالر)

 X X X X X صنـدوق الرائــد لألسھم السعودیـة
  X X X X صندوق االزدھارلالسھم الصینیة
  X X X X صنـدوق الفریـد لألسھم السعودیـة

 X X X X X صندوق الرائـد الخلیجي
 X X X X X الجود لألسھم الخلیجیة صندوق

  X X X X صندوق المساھم الخلیجي
 X X  X  صندوق سامبا العقاري

 X X X X X صنـدوق العطاء لألسھم السعودیـة
صندوق سامباكابیتال لألسھم 

  X X X X األمریكیة

صندوق سامباكابیتال لألسھم 
  X X X X األوروبیة

صندوق سامباكابیتال لألسھم 
  X X X X اآلسیویة

صندوق سامباكابیتال لألسھم 
  X X X X العالمیة

صنـدوق النفیــس العالمي ألسھم 
 X X X X X السلع

 X X X X X صندوق العطاء الخلیجي
 

 

المثال ال و تشمل مسؤولیات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبیل مدة عقد أعضاء مجلس اإلدارة ھي سنة واحدة قابلة للتجدید، 
 الحصر، اآلتي:

 الموافقة على جمیع العقود و القرارت و التقاریر الجوھریة التي یكون الصندوق طرفاً فیھا. •
اإلشراف، و متى كان ذلك مناسباً، المصادقة على أي تضارب مصالح یفصح عنھ مدیر الصندوق وفقاً لالئحة صنادیق  •

 االستثمار.
مسئول المطابقة و االلتزام (لجنة المطابقة و االلتزام) لدى مدیر الصندوق و مسئول  االجتماع مرتین سنویاً على األقل مع •

 رھاب لدیھ، للتأكد من التزام مدیر الصندوق بجمیع اللوائح و األنظمة المتبعة.تبلیغ عن غسل األموال و تمویل اإلال
 إقرار أي توصیة یرفعھا المصفي في حالة تعیینھ. •
 م شروط و أحكام الصندوق بالئحة صنادیق االستثمار.التأكد من اكتمال و التزا •
التأكد من قیام مدیر الصندوق بمسئولیاتھ بما یحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط و أحكام الصندوق، و أحكام الئحة  •

 صنادیق االستثمار.
 العمل بأمانة و لمصلحة صندوق االستثمار و مالكي الوحدات فیھ •
 ید مجلس االدارة بكافة المعلومات المتعلقة بالصندوق للقیام بدورھم بكفاءة وفعالیةیقوم مدیر الصندوق بتزو •

 
 :الصندوق مدیر )15

 شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار
 1010237159سجل تجاري رقم: 

 مركز المملكة،
 العلیا،
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 ،220007ص. ب 
 11311الریاض 

 المملكة العربیة السعودیة
 

) لشركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار لممارسة أعمال األوراق المالیة 07069-37المالیة الرخصة رقم (أصدر مجلس ھیئة السوق 
 بالمملكة العربیة السعودیة في المجاالت التالیة:

 التعامل •
 إدارة األصول •
 الحفظ  •
 الترتیب •
 تقدیم المشورة •

 
الصندوق أو الطرف المرتبط وبین مصالح المشتركین؛ أو  سوف یسعى مدیر الصندوق   لتفادي أي تضارب للمصالح بین مصالح مدیر

بین مصالح مختلف المشتركین. في حال نشوء مثل ھذا الخالف، فإنھ یتعین على مدیر الصندوق التأكد من المعاملة العادلة لجمیع 
ال احتمال حدوث تضارب المشتركین من خالل اإلفصاح عن الخالف أو رفض التصرف لمصلحة أحد المشتركین أو خالف ذلك.  في ح

في المصالح، یتعین على مدیر الصندوق عدم وضع أي مصالح، على نحو غیر منصف، فوق مصالح المشتركین لدیھ باستثناء عند 
 الموافقة الخطیة من  قبل المشترك المطلع بصورة صحیحة على تلك المالبسات.

 
صالحیاتھ أو التنازل عنھا، حسب ما یراه مدیر الصندوق مناسباً، بموجب ھذا یفوض المشترك مدیر الصندوق على تفویض أو تحویل 

ألي مؤسسة مالیة واحدة أو أكثر من مؤسسة مالیة (على مسئولیة ومخاطرة المشتركین) للعمل بصفة مستشارأو مدیر فرعي أو أمین أو 
وض"، وعلى التعاقد مع ھذا الطرف المفوض وكیل أو وسیط لھذا الصندوق، ویشار إلیھ فیما بعد ضمن ھذه االتفاقیة بـ"الطرف المف

لغرض تقدیم، حسب مقتضیات السیاق، خدمات إدارة االستثمار و/أو خدمات الحفظ  لألوراق  المالیة وخدمات العھد ألي أصول سواًء 
 كانت مباشرة أم عن طریق طرف ثالث.

 
إلى الطرف المفوض المذكور أو أي طرف ثالث ما لم  ویفھم المشترك أن مدیر الصندوق لن یفصح عن أیة معلومات تتعلق بالمشترك

یقضي أي قانون أو نظام في أي اختصاص نافذ  بھذا اإلفصاح، أو في حال أن الطرف المفوض المعني اعتبر اإلفصاح ضروریاً لتمكینھ 
 من أداء واجباتھ.

 
یة عالمیة إلدارة األصول. و یمكن الحصول على و ھي شركة  یابان Nomuraالصندوق یستثمر في الصندوق األجنبي و المدار من قبل 

 معلومات أكثر عن طریق زیارة موقعھم االلكتروني :
www.nomura-asset.co.uk 

 

 :الحفظ أمین )16

 شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار
 1010237159سجل تجاري رقم: 

 مركز المملكة،
 العلیا،

 ،220007ص. ب 
 11311الریاض 

 السعودیةالمملكة العربیة 
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 :الحسابات مراجع )17

 كمراجع خارجي:شركة برایس وترھاوس كوبرز محاسبون قانونیون قام مدیر الصندوق بتكلیف 
 شركة برایس وترھاوس كوبرز محاسبون قانونیون

 8282.ب ص
 والعشرون الحادي الطابق المملكة، برج

 فھد الملك طریق 
 11482الریاض 

 المملكة العربیة السعودیة
 

 :المراجعة السنویة المالیة القوائم )18

یوماً تقویمیاً من  90سوف یقوم مدیر الصندوق بإعداد قوائم مالیة مراجعة للصندوق بنھایة كل سنة میالدیة، وذلك خالل فترة ال تتعدى 
لباتھم من خالل مراكز سامبا نھایة كل سنة میالدیة تقویمیة.وسوف یتم تجھیز نسخ من ھذه القوائم المالیة لجمیع المشتركین بناًء على ط

كابیتال لالستثمار بدون تكالیف، وكذلك نسخ للمشتركین المرتقبین بناًءً◌ على طلبات خطیة منھم. كما یقوم مدیر الصندوق بإعداد قوائم 
من خالل مراكز سامبا  یوماً من نھایة الفترة، یتم بعثھا بالبرید للمشتركین بناًء على طلبھم 45مالیة أولیة مفحوصة كل ستة أشھر خالل 

 كابیتال لالستثمار، و للمشتركین المرتقبین بناءاً على طلبات خطیة منھم.

 :الوحدة خصائص )19

یجوز لمدیر الصندوق وفقاً لتقدیره المطلق ودون اإلخالل بالشروط األخرى المضمنة إن الصندوق عبارة عن صندوق استثماري مفتوح، 
ن الوحدات في أي صندوق على أن تكون جمیعھا من فئة واحدة. وتمثل كل وحدة حصة نسبیة في في النشرة أن یصدر عدداً غیر محدد م

الصندوق مساویة لمثیالتھا في الصندوق. وإذا تمت تصفیة الصندوق سوف تتقاسم الوحدات القیمة الصافیة ألصول الصندوق المتاحة 
 الصندوق. للتوزیع على المشتركین كل بنسبة الوحدات التي كان یمتلكھا في

 

 :أخرى  معلومات )20

 
: سوف یصبح االستثمار من قبل المشترك نافذاً وساري المفعول بناًء على السعر اآلجل المعلن في یوم التقویم تاریخ تنفیذ االستثمار

صافي األموال، بشرط الالحق الستالم األموال. في حال الدفع بالشیك، فإن االستثمار یصبح نافذاً فقط في یوم التقویم الالحق الستالم 
. وفي حال عدم استالم ھذه األموال في ذلك الوقت أو قبلھ، فإن الثالثاء ي األحد وظھرا في یوم 12الساعة  استالم ھذه األموال قبل

 االستثمار یصبح نافذاً فقط ابتداًء من یوم التقویم التالي لوقت استالم األموال.
 

ترك فھماً تاماً الطبیعة االئتمانیة لكل صندوق وأن أي قرار متخذ من قبل مدیر الصندوق فیما : یفھم المشالطبیعة االئتمانیة للصنادیق
یتعلق باألصول المحفوظة في الصندوق من وقت آلخر بموجب ھذه الشروط سوف یكون على حساب ومخاطر المشترك، بخالف حاالت 

 اإلھمال الجسیم أو التزویر من قبل مدیر الصندوق.
 

: یقوم مدیر الصندوق بحفظ السجالت والحسابات المتعلقة باألصول، االلتزامات والنفقات ذات الصلة ندوق والحفظ   فصل أصول الص
بالصندوق، وسوف یتم حفظ أصول الصندوق لدى أمین حفظ واحد أو أكثر من واحد في مواقع مختلفة بالمؤسسات المالیة التي یختارھا 

 ك دون حصر الطرف المرتبط)مدیر الصندوق حسب تقدیره (شامالً ذل
 

الصندوق وفقاً لما یعتقد أنھ یخدم أفضل مصالح المشتركین ككل، ویجوز لمدیر الصندوق وفي  صولیقوم مدیر الصندوق باختیار حفظ أ
و لدى أي طرف مرتبط بالشروط التي یراھا مدیر الصندوق مناسبة، على أال تزید اي رسوم أ صولأي وقت من األوقات حفظ ھذه األ
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عموالت أو أتعاب یدفعھا مدیر الصندوق لھذه األطراف على ما یتم دفعھ بین أطراف أخرى عند تقدیم خدمات مماثلة بینھم في ظروف 
 مماثلة.

 یمتلك كل مشترك، فیما یتعلق بالصندوق، فائدة غیر موزعة في أصول الصندوق مبنیة على صافي قیمة أصول وحدات المشترك. 
 

: كافة قرارات االستثمار ذات العالقة بالصندوق المتخذة من قبل مدیر الصندوق سوف تكون مبنیة فقط على ق العامالمعلومات في النطا
 المعلومات المتاحة على النطاق العام.

 
: في حال توفر أرباح موزعة من أسھم الشركات المملوكة للصندوق، فإنھ سوف یتم استثمار ھذه األرباح في األرباح وتوزیعھا

دوق، وبالتالي فإن القیمة المتزایدة للصندوق عن طریق إعادة استثمار األرباح سوف تعمل على تحسین قیمة وسعر وحدات الصن
 الصندوق. 

 
: بموجب ھذا یعین المشترك مدیر الصندوق تعییناً نھائیاً وال رجعة فیھ وكیالً عاماً لھ متمتعاً بكافة صالحیات التفویض واالستبدال الوكالة
تنفیذ وتسلیم أیة مستندات قد یعتبرھا مدیر الصندوق ضروریة لغرض الحصول على أصول الصندوق أو بیعھا أو استثمار أموال وذلك ل

الصندوق أو تحویل أي من أصول الصندوق إلى طرف آخر مرشح لمدیر الصندوق أو لممارسة أي صالحیات أو اجتھاد ُمنح أعاله إلى 
ئولیالت مدیر الصندوق فیما یتعلق بأي صندوق. أي وثیقة یتطلب األمر تنفیذھا بموجب ھذه الوكالة مدیر الصندوق، أو ألداء أي من مس

یتعین تنفیذھا من قبل المسئول المفوض من قبل مدیر الصندوق. وبموجب ھذا یوافق المشترك على أن یقوم بأداء وإنفاذ، أو العمل على 
واألشیاء األخرى التي تكون ضمن صالحیاتھ بغرض إنفاذ ھذه الشروط واألحكام كافة القیام بأداء كافة األعمال والصكوك والمستندات 

 وخاصة ھذه المادة.
 

بغض النظر عما یخالف ما ذكر في الشروط و األحكام فإن مدیر الصندوق ال یعتبر مقصراً تجاه بنود الشروط و : الظروف القاھرة
آخر عن أي تأخیر أو خطأ أو فشل في األداء أو توقف في األداء بسبب القضاء  األحكام ولن یكون مسؤوالً تجاه المشترك أو أي طرف

والقدر او اإلرھاب أو الحرب أو التمرد أو االضطرابات السیاسیة أو المقاطعة أو اإلضراب أو انقطاع خدمات الطاقة أو خدمات 
یقع ضمن سیطرة أو توجیھ أي من األطراف أو أي  االتصاالت أو االضطرابات العمالیة أو المدنیة أو أي عمل آخر من أي شخص ال

سبب آخر مماثل. وسوف یقوم مدیر الصندوق بتزوید المشترك بإشعار خطي عن أي تأخیر جوھري  أو تأخیر غیر محدد ناتج عن مثل 
 ھذه األسباب.

 
عموالت خاصة محصورة في تلك المتعلقة : یقر المشترك بأن لمدیر الصندوق الحق في الدخول في ترتیبات ترتیبات العمولة الخاصة

 بتنفیذ صفقات نیابة عن عمالئھ، أو بتقدیم ابحاث. مع التقید بمتطلبات الئحة صنادیق االستثمار.
 

 :صنادیق االستثمار المطابقة للشریعة االسالمیة )21

 الینطبق.
 :الدولیة االستثمار صنادیق )22

 
اختیار الصندوق األجنبي، حیث تمت مراجعة القوائم المالیة للمدیر والعنایة المعقولین في عملیة  لقد أولى مدیر الصندوق الحرص

الخلفیة االحترافیة لفریق االستثمار بالشركة و خبراتھم، باإلضافة إلى تحلیل أداء  األجنبي و تاریخ الشركة اإلئتماني، كما تمت مراجعة
 جنبي و مقارنتھا بصنادیق مدراء آخرین.صنادیق االستثمار التي یدیرھا المدیر األ

 
یتكبدھا المشترك ناشئة عن إخفاق أي أشخاص  التزامات أو نفقات أوأضرار أو ولن یتحمل مدیر الصندوق المسئولیة عن أیة خسائر

یقومون بتشغیل صنادیق أخرى عند أداء وظائفھم بدقة ضمن الحدود الوقتیة أو األساسیة ما لم یكن ھذا اإلخفاق ناتجاً عن التزویر أو 
ا استلزم األمر، یؤدي الحرص التقصیر المتعمد أو اإلھمال الجسیم من قبل أولئك األشخاص. یقوم مدیر الصندوق بمھمة المراقبة، وإذ

 الواجب اإلضافي فیما یتعلق باالستثمارات التي یجري تنفیذھا في أي صندوق استثمار أجنبي. 
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 الطرح األولي: )23

 ال یوجد.
 :الصندوق في الصندوق مدیر استثمار )24

ارات في القوائم المالیة، وسوف یجوز لمدیر الصندوق االستثمار في الصندوق لحسابھ على أن یقوم باإلفصاح عن قیمة ھذه االستثم
 یعامل ھذا االستثمار معاملة مماثلة لوحدات المشتركین في الصندوق. علماً أن مدیر الصندوق لیست لھ استثمارات حالیة بالصندوق.

 
 :واالسترداد االشتراك إجراءات )25

 :االشتراك
تعبئة وتسلیم مدیر الصندوق نموذج طلب اشتراك  لدى  على المشتركین الراغبین في شراء وحدات في الصندوق القیام بذلك من خالل

شركة سامبا كابیتال وتفویض بالقید على حساباتھم لدى سامبا. سوف تكون المشاركة في الصندوق عن طریق شراء وحدات بناًء على 
اركة من قبل أشخاص في سعر التقویـم، مثلما ھو محدد الحقاً. یحتفظ مدیر الصندوق بالحق المطلق وغیر المحدود في رفض المش

الصندوق إذا كانت ھذه المشاركة، من بین أشیاء أخرى، تؤدي إلى انتھاك للقانون أو األنظمة المعمول بھا لدى الصندوق والتي یتم 
 تطبیقھا من وقت آلخر من قبل الجھات التنظیمیة.

 
األربعاء، علماً أن آخر موعد الستالم طلبات  الثنین وي ایومأسعار االقفال لألسواق المالیة یتم تقویـم وحدات الصندوق على أساس 

 في یوم التقویم التالي. الساريیتم تطبیق السعر  الثالثاء بحیث  ي األحد ومن یومظھرا  12قبل الساعة  االشتراك ھو ما
 

 اصة بمجموعة سامبا المالیةوالخ األولي في صندوق االستثمار لخطط اإلدخار للشركات/ الخطط المنتظمة شتراكیبلغ الحد األدنى لال
  .بشكل شھري سعودي لایر  500 ذلك بعد إضافي اشتراك ألي األدنى والحد سعودي،لایر  3000الستثمار المدخرات  

 
 :االسترداد

األخرى (أ) یجب تقدیم طلبات االسترداد على نموذج طلبات االسترداد المتوفر لدى مراكز سامباكابیتال أو عن طریق القنوات البدیلة 
 (مثل سامباكابتیال فون، سامباكابیتال أونالین).

 
 دوالر أمریكي،  1000(ب) ال یجوز استرداد ما یقل عن 

 
أقصى مدة زمنیة یجوز انقضاؤھا بین االسترداد من قبل حامل الوحدات ودفع  قیمة عائدات االسترداد لھ ھي أربعة أیام عمل بعد یوم 

 التقویم.
 

% من 10عدد طلبات االسترداد أو التحویل في أي یوم تقویـم فیما یتعلق بعدد وحدات الصندوق تجاوز نسبة (ج) في حال أن إجمالي 
إجمالي عدد الوحدات القائمة في یوم التقویـم السابق، فإنھ یجوز لمدیر الصندوق وحسب تقدیره التأجیل الكلي أو الجزئي ألي طلبات 

%، علماً أنھ یتم استخدام ھذا الحد فقط أثناء 10لنسبة و التناسب، مع المراعاة الدائمة لحد نسبة استرداد أو تحویل لیوم التقویم التالي با
 الفترات التي تشكل فیھا طلبات االسترداد و/أو التحویل قیوداً على السیولة ینجم عنھا ضرر على بقیة المشتركین في الصندوق.

 
 مبلغ من األدنى الحد دون ما إلى المشترك استثمار تخفیض إلى المطلوب ترداداالس سیؤدي وكان استرداد، طلب أي استالم وعند(د) 

 .قبلھ من المحدد للمشترك الجاري الحساب إلى وتحویلھا المستثمرة المبالغ كامل استرداد مسبق إشعار ودون سیتم ، االشتراك
 

وحدات الصندوق سوف یجعل استثمار المشترك یتجاوز في حال أن طلب االشتراك  و/أو التحویل، خالل أي یوم تقویـم، یتعلق بعدد 
% من إجمالي عدد الوحدات القائمة في یوم التقویـم السابق، فإن مدیر الصندوق سیرفض قبول المشاركة تماشیاً مع متطلبات 10نسبة 

 الئحة صنادیق االستثمار.
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 كطلب الحالة ھذه مثل في التحویل طلب ویعامل. خرآل صندوق من منھا جزء أو استثماراتھ تحویل یطلب أن للمشترك یجوز  (ھـ)
 ". للصنادیق واألحكام الشروط حسب"  الثاني الصندوق في واشتراك األول الصندوق من مستقل استرداد

 
الصندوق، فإنھ بناًء على أي طلب للتحویل، في حال ھبوط استثمار المشترك إلى دون الحد األدنى لقیمة االشتراك المبدئي  المحددة  لھذا 

 یجوز لمدیر الصندوق معاملة ھذا الطلب كطلب لتحویل كل االستثمار إلى الصندوق الذي طلب المشترك التحویل إلیھ.
 

إذا كان نتیجة لطلب التحویل تم استرداد استثمار المشترك في صندوق من الصنادیق إلى صندوق وفي غضون ذلك أو الحقاً تم إیقاف 
یمة أصول ھذا الصندوق اآلخر، فإن صافي عائدات ھذا االسترداد سیتم االحتفاظ بھا لحساب المشترك، حساب أو إعالن صافي ق

وسیكون االستثمار في الصندوق المطلوب التحویل إلیھ ساریاً وبالسعر المستقبلي في أقرب یوم تقویم ممكن ألسعار ھذا الصندوق، ولن 
 و مطالب أیاً كانت تتعلق بفرص ضائعة أو خسارة فعلیة تكبدھا المشترك.یتحمل مدیر الصندوق المسئولیة عن أیة مطالبة أ

 
یتضمن شخصین أو أكثر، وما لم تتم اإلشارة بخالف ذلك، فإن أي استثمار یتم في الصندوق یجب أن ُیعتبر  شتركفي حال أن الم(و) 

بناًء على تعلیمات خطیة من جمیع أو أي من  ملكیة مشتركة لھؤالء األشخاص وأن ھؤالء األشخاص یفوضون مدیر الصندوق بالعمل
ھؤالء األشخاص. في حال أن المشترك كان كیاناً قانونیاً، فإنھ في ھذه الحالة وقبل أن ُیسمح لھذا المشترك بممارسة استثمارات في 

الشراكة أو المستندات  قیةتفارك والنظام األساسي واتالصندوق، یتعین علیھ تزوید مدیر الصندوق بنسخة من السجل التجاري للمش
 التأسیسیة األخرى وقرارات الشركة، إن وجدت، على أن یتم كل ذلك على النحو المرضي لمدیر الصندوق.

 
 :االستثمار صندوق أصول تقویـم )26

 ثاءو ثال سوف یكون سعر شراء وحدات الصندوق أو سعر االسترداد ھو صافي قیمة األصول بمعدل الوحدة الواحدة المعلن كل یوم سبت
مل . إذا لم تكن البنوك بالمملكة العربیة السعودیة مفتوحة للعمل في أي یوم تقویم، فإن یوم التقویم في ھذه الحالة سوف یكون ھو یوم الع

التالي الذي تكون فیھ البنوك السعودیة مفتوحة للعمل، وسوف یتم اإلعالن عن تقویـم الوحدة على نظام "تداول" وعلى خدمات 
 اللكترونیة ومراكزاالتصال بسامباكابیتال ومراكز االستثمارسامباكابیتال ا

 
: یحق لمدیر الصندوق تأخیر تقویم أصول صندوق االستثمار لمدة ال تتجاوز یومین من الموعد النھائي تأخیر تقویم أصول الصندوق

عدم إمكانیة تقویم جزء كبیر من أصول لتقدیم التعلیمات الخاصة بعملیات الشراء و االسترداد إذا قرر مدیر الصندوق بشكل معقول 
 الصندوق بشكل یمكن التعویل علیھ بشرط الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق المسبقة على ھذا التأخیر في التقویم. 

 

 رسوم االسترداد المبكر: )27

 تاریخ إصدار الصندوق.یوم من  30لن یتم خصم رسوم االسترداد المبكر من أي مالك وحدات یطلب إسترداد وحداتھ خالل 
 :اإلنھاء )28

 
إذا استقر رأي مدیر الصندوق على أن قیمة أصول الصندوق الخاضعة إلدارتھ غیر كافیة لتبریر التشغیل المتواصل للصندوق، أو إذا 

صحیحاً  كان بسبب حدوث أي تغییر في القانون أو النظام أو الظروف األخرى اعتبر مدیر الصندوق أن ھذه التغییرات تشكل مبرراً 
إلنھاء الصندوق، فإنھ یجوز لمدیر الصندوق من خالل تقدیم إشعار للمشتركین وبعد موافقة ھیئة السوق المالیة على ذلك، إنھاء عمل 

على المشتركین  الصندوق؛ وفي ھذه الحالة تتم تصفیة أصول الصندوق و إبراء ذمة التزاماتھ وتوزیع عائداتھ المتبقیة من ھذه التصفیة 
 بل مصف والذي سوف تخضع تصرفاتھ في كافة األوقات لألنظمة واللوائح التنفیذیة وتوجیھات جھة االختصاص.من ق

 
 :الوحدات لمالكي التقاریر رفع )29

 
: یرسل مدیر الصندوق إلى كل مشترك عند نھایة كل ربع سنة كشفاً یوضح صافي قیمة أصول الرسائل األخباریة والبیانات الدوریة

 و قیمة استثماره في الصندوق و سعر الوحدة وعدد الوحدات التابعة لھ بالصندوق. وحدات الصندوق 
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: یتم إرسال جمیع الكشوفات واإلشعارات وكافة المراسالت الخطیة األخرى من مدیر الصندوق فیما یتعلق بالصندوق العنوان البریدي
 الجاري.إلى المشتركین بواسطة عناوینھم المذكورة في نموذج فتح الحساب 

 
یكون المشتركون مسئولین عن تزوید مدیر الصندوق بعناوینھم البریدیة الصحیحة في كافة األوقات وإعالم مدیر الصندوق فوراً بأي 

بما في تغییر في العناوین. وفي حال عدم تزوید المشتركین لمدیر الصندوق بالعنوان الصحیح أو الطلب من المدیر عدم إرسال البرید 
انات واإلشعارات المتعلقة باستثماراتھم في الصندوق فإن المشتركین یوافقون بموجب ھذا على حمایة مدیر الصندوق وإعفائھ من البی ذلك 

أي مسؤولیة والتنازل عن حقوقھم أو مطالباتھم ضد مدیر الصندوق والناشئة بشكل مباشر أو غیر مباشر عن عدم تزویدھم بالبیانات 
ات أخرى تتعلق باالستثمار أو تلك التي تنشأ عن عدم القدرة على الرد أو التأكد من صحة المعلومات أو أواإلشعارات أو أیة معلوم

 تصحیح أیة أخطاء أو أخطاء مزعومة في أي كشف أو بیان أو أیة معلومات أخرى.
 :المصالح تضارب )30

 
لمدیر الصندوق أو أي من المدیرین، الموظفین مع مراعاة عدم التأثیر على مصالح الصندوق، فإن المشترك یفھم ویقبل بأنھ یجوز 

 العاملین التابعین لھ من وقت آلخر:  أو
 
 ) أن یكون مالكاً لوحدات استثماریة في الصندوق 1(
 أن تكون لھ عالقة مصرفیة مع الشركات التي تكون أوراقھا المالیة محفوظة، مشتراة أو مباعة نیابة عن الصندوق أو إلیھ. )2(
 

یجب على مدیر الصندوق تجنب أي نوع من تضارب المصالح بین مصلحة مدیر الصندوق من ناحیة وبین مصلحة المشترك من ناحیة 
 أخرى. ویجب على مدیر الصندوق عدم تفضیل مصلحة مجموعة من المستثمرین على مصلحة مستثمرین آخرین ضمن نفس الصندوق. 

 
 ر السنوي المقدم من قبل مدیر الصندوق وُیبلغ إلى مجلس إدارة الصندوق.یتم إدراج أي تضارب بالمصالح في التقری

 
یتم إبالغ مجلس إدارة الصندوق و الحصول على موافقتھ بخصوص أي تضارب في  المصالح قد ینشأ أثناء عمل الصندوق. مع العلم أن 

 جمیع اإلجراءات التي ستتبع لمعالجة تضارب المصالح سیتم تقدیمھا عند طلبھا.
 

 سیاسات حقوق التصویت : )31
 

بعد التشاور مع مسؤول المطابقة وااللتزام، یوافق مجلس إدارة الصندوق على . استثمارات الصندوق ال تحمل أي حقوق تصویت
السیاسات العامة المتعلقة بممارسة حقوق التصویت الممنوحة للصندوق بموجب األوراق المالیة التي تشكل جزء من أصولھ. ویقرر مدیر 

أو حسب ما تنص علیھ  ملصندوق طبقاً لتقدیره ممارسة أو عدم ممارسة أي حقوق تصویت بعد التشاور مع مسؤول المطابقة وااللـتزاا
 سیاسات وإجراءات التصویت التي تم اعتمادھا من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

 

 األحكام: و الشروط  تعدیل )32
 

تقدیره الخاص أن یعدل ھذه الشروط و األحكام على النحو الذي یحقق مصلحة لمدیر الصندوق في أي وقت من األوقات ووفقاً ل
الصندوق، على أن یحصل مسبقاً على موافقة ھیئة السوق المالیة فیما یتعلق بأي تغییر جوھري وأن یبلغ المشتركین بواسطة البرید 

 یوماً من تاریخ اإلشعار. 60بعد  بالتعدیل المقترح ویوافیھم بنسخة النص المعدل، وسوف تصبح التعدیالت نافذة
 

 الشكاوى: إجراءات )33
 

من خالل أي من التابعة لمدیر الصندوق  لوحدة شكاوى العمالءشكواه  مالك الوحداتفي حال وجود أي شكوى تتعلق بالصندوق، یرسل 
إذا ُطلب  المشتركینویقدم مدیر الصندوق اإلجراءات الكاملة للتعامل مع شكاوى  .القنوات المبینة في الموقع االلكتروني لمدیر الصندوق

رفع شكواه إلى إدارة شكاوى  لمالك الوحداتمنھ ذلك. وفي حال عدم التوصل إلى تسویة أو عدم الرد خالل ثالثین یوم عمل، یحق 
جنة الفصل في منازعات األوراق المالیة بعد تسعین یوم میالدي المستثمرین في ھیئة السوق المالیة، ویجوز لھ أیًضا أن یرفع شكواه إلى ل
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لجنة الفصل في  تقدیمھا إلىمن تاریخ رفع الشكوى إلى ھیئة السوق المالیة، ما لم تخطر ھیئة السوق المالیة المشتكي بأن شكواه یجوز 
 منازعات األوراق المالیة قبل انقضاء ھذه المدة.

 :المطبق النظام )34
 

والتعامالت في الصندوق إلى القوانین واألنظمة واللوائح المعمول بھا من وقت آلخر بالمملكة العربیة السعودیة. أي نزاع تخضع الشروط 
ء ینشأ بشأن ھذه الشروط ُیحال إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالیة التابعة لھیئة السوق المالیة، ویوافق ویقر المشترك بأن شرا

 وق واالستثمارات والممتلكات یخضع أیضاً لكافة القوانین واألنظمة المعمول بھا لدى السلطات المختصة ذات الصلة.أو بیع أصول الصند
 

یجوز لمدیر الصندوق اتخاذ أو عمل  أي اجراء یراه ضروریاً بھدف ضمان التقید بأي أنظمة نافذة صادرة من قبل أي سلطة مختصة وال 
 مشترك أو أي طرف آخر.یتحمل المسئولیة تجاه ذلك الي ال

 

 :االستثمار صنادیق  بالئحة االلتزام )35
 

تخضع ھذه الشروط و األحكام ومستندات الصندوق األخرى إلى الئحة صنادیق االستثمار لدى ھیئة السوق المالیة وتتضمن إفصاحاً 
 كامالً وصحیحاً وصریحاً عن كافة الوقائع المادیة ذات الصلة بالصندوق.
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 المالي: اإلفصاح ملخص )36
 

 الرسوم و المصاریف 36-1

 

 :دفعھا ووقت تحصیلھا طریقة و الرسوم حساب أساس 36-2

 .الفواتیر استالم عند ودفعھا تقویم یوم كل في المستحقة االیام لعدد نسبة وتحمیلھا المصاریف استحقاق احتساب یتم(*): 

الدفع في نھایة كل ربع سنة. یتم احتساب االستحقاق لألتعاب وتحمیلھا یتم احتساب أتعاب اإلدارة في كل یوم تقویم للصندوق، ویتم (**):
 نسبة لعدد االیام المستحقة في كل تقویم ودفعھا (خصمھا من حساب الصندوق) في نھایة الربع:

 x(عدد األیام بین یوم التقویم الحالي ویوم التقویم السابق )  x 2% xالمصاریف األخرى المستحقة)  –=(أصول الصندوق أتعاب اإلدارة
1
360

 

 المبلغ (دوالر امریكي)/النسبة  النوع
 ال یوجد االشتراك رسوم
  یوجد ال االسترداد رسوم
 %  سنویا من صافي أصول الصندوق2 (**) )اإلدارة(أتعاب  الصندوق إدارة رسوم
 الیوجد  المبكر االسترداد رسوم

 الیوجد االخرى الحفظ وخدمات الحفظ مصاریف
 9,680.00 (*)المبرم للعقد طبقا  المستقل القانوني المحاسب اتعاب

 یوجد ال االستثمار لصندوق اقتراض مصاریف
مصاریف متعلقة بتسجیل الوحدات أو الخدمات اإلداریة 

 األخرى
 الیوجد

(طبقا للرسوم المقررة من قبل ھیئة   الرقابیة الرسوم
 السوق المالیة) (*)

2,000 

 مالكي بسجل تتعلق خدمات مقابل مستحقة اتعاب
 الوحدات

 الیوجد

 أساس على سنویاً (دوالر امریكي)30220الخاصة بالصندوق ھي  الرسوم المؤشر اإلرشادي رسوم
 بالصندوق األصول صافي

 
  سبعةالخاصة بالصندوق ھي نسبة  من اجمالي الرسوم المدفوعة ل الرسوم

 تخصیص یقع. سنویاً  (دوالر امریكي)50000  صنادیق بمبلغ اجمالي 
 األصول صافي نسبة على بناء صندوق كل على المستوجب المبلغ

 .سابقا المذكورة بالصنادیق االصول اجمالي الى بالصندوق
 للفواتیر طبقا (تداول) السعودیة المالیة السوق رسوم

 (*)المستلمة
1333.33 

 قابضا صندوقا الیعتبر الصندوق التعامل مصاریف قابضا االستثمار صندوق كان اذا
  

الخاصة بالصندوق من اجمالي المصاریف المدفوعة  المقدرة المصاریف المستقلین اإلدارة مجلس  أعضاء مكافآت إجمالي
 لعضوین سنویا(دوالر امریكي)  21,333صنادیق بمبلغ اجمالي   سبعةل

 تخصیصھا سیتم الشرعیة المعاییر مع المتوافقة الصنادیق لجمیع مستقلین
بالصندوق الى اجمالي االصول بالصنادیق  األصول صافي نسبة على بناء

 المذكورة سابقا
  الیوجد االجنبي للصندوق المالیة الترتیبات

 لن یتم خصم رسوم استرداد مبكر.  المبكر االسترداد رسوم
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  بالدوالر: م2016  عام في للصندوق الفعلیة والمصاریف والرسوم : االصول 36-3

)امریكي دوالر(   
 صافي قیمة األصول  24,823,311.00
 عدد الوحدات المصدره  1,156,721.00

USD 21.46  سعر الوحدة 
 رسوم إدارة الصندوق (أتعاب اإلدارة)  264,776.00

 إجمالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین  1,073.18
 رسوم ھیئة السوق المالیة السنویة   2,000.00

 رسوم المؤشر اإلرشادي  16,389.89
N/A تطھیر األرباح الموزعة 

 رسوم (تداول)  1,333.33
 رسوم التعامل   0.00
N/A رسوم الحفظ 

 مصاریف المراجعة  9,680.00
N/A رسوم المدیر األجنبي 
N/A رسوم اإلقتراض 
N/A الرسوم القانونیة 

 الرسوم اإلداریة / رسوم أخرى  0
  2016نسبة المصاریف لصافي اصول الصندوق عام  0.12%
2016نسبة مصاریف التعامل لمتوسط صافي األصول  0.00%  
N/A المبكر رسوم اإلسترداد / اإلسترداد  
N/A رسوم اإلشتراك 
N/A  2016نسبة اإلشتراك واإلسترداد لصافي أصول الصندوق عام  

 .جمیع االتعاب والمصاریف  تحتسب عند كل تقویـم للصندوق وتخصم على اقساط ربع سنویة
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 :باستخدام استثمار افتراضيلطریقة إحتساب رسوم ومصاریف الصندوق  توضیحي مثال: 36-4

 

 .السنةالمصاریف األخرى أعاله تقدیریة فقط وقد تزید أو تنقص خالل (*)   

 

 الفرضیات:
 مستثمر وحید. .1
 سعر الوحدة ). (دوالر امریكي) 10×وحدة  10,000,000ملیون دوالر امریكي ( 100قیمة اإلستثمار  .2
 %  ربع سنویا.5إستثمار المبلغ بعائد  .3
 % من اإلستثمار في شكل نقدي.10إبقاء  .4

(دوالر  100,000,000
 امریكي)

 
 االستثمار قیمة

(دوالر  10,000,000
  الصندوق تفاصیل (أ) نقدیة امریكي)
(دوالر  90,000,000
 ت (ب)استثمارا امریكي)

(دوالر  94,500,000 
 %)5×+ (ب  ج = ب امریكي)

 %5 بنسبة قیمتھا ارتفاع بافتراض االول الربع بنھایة االستثمارات تقویم

(دوالر 104,500,000
 النقدیة شامال الصندوق اصول اجمالي د = أ + ج امریكي)

 )ادناه المصاریف اجمالي على االطالع(ارجو  االول الربع مصاریف 4÷ ھـ = ف  )(دوالر امریكي)11,000(
(دوالر 104,489,000

 االدارة اتعاب خصم قبل االصول صافي ھـ –و = د  امریكي)

(دوالر  )511,347(
 امریكي)

 = ( ز= أتعاب اإلدارة
صافي االصول قبل خصم 

 – اتعاب االدارة
المصاریف األخرى 

  x 2  %xالمستحقة) 
(عدد األیام بین یوم 
التقویم ویوم التقویم 

x 1السابق )
360

 االول للربع االدارة اتعاب 
(دوالر  103,977,653
 االول الربع بنھایة العمیل استثمارات صافي قیمة =  االصول صافي ز  –ح = و  امریكي)

 االول الربع نھایة بعد الوحدة سعر الوحداتعدد ÷ ط = ح  (دوالر امریكي)10.398

%3.98 
سعرطرح ÷ ي = ط 

 االول الربع بنھایة للعمیل االستثمارعائد  نسبة الوحدة

 االدارة اتعاب بخالف كاملة مالیة لسنة للصندوق (*)المقدرة المصاریف اجمالي دوالر أمریكي
 المستقل القانوني المحاسب اتعاب 10,000
 (تداول) السعودیة المالیة السوق رسوم 1,000
 الرقابیة الرسوم 2,000

 بورز أند ستاندرد  المؤشر اإلرشادي   رسوم 30,000
 المستقلین اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت إجمالي 1000

 األخرى (سنوي) المصاریف اجمالي 44,000
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 أداء الصندوق منذ انطالقتھ مقارنة بـالمؤشر اإلرشادي 36-5
 

معدل التغیر في المؤشر 
 اإلرشادي

 المؤشر اإلرشادي
معدل التغیر في سعر 

 الوحدة
 تاریخ سعر الوحدة

 
10.00 

 
 بدایة 10.00

18.20% 11.82 9.90% 10.99 2005 
81.81% 21.49 88.44% 20.71 2006 
56.96% 33.73 53.79% 31.85 2007 
-50.82% 16.59 -52.15% 15.24 2008 
58.86% 26.35 54.99% 23.62 2009 
3.67% 27.32 3.22% 24.38 2010 

-19.24% 22.06 -20.37% 19.41 2011 
18.25% 26.09 15.47% 22.42 2012 
0.02% 25.30 3.12% 23.12 2013 
5.10% 26.59 5.14% 24.31 2014 

-10.33% 23.84 -7.85% 22.40 2015 
-2.28% 23.30 -5.98% 21.06 2016 

 
 

 عائد االستثمار في الصندوق التغیر في سعر الوحدة التغیر في المؤشر اإلرشادي
 منذ سنة 5.98%- 2.28%-
 منذ ثالث سنوات 8.91%- 7.90%-
 منذ خمس سنوات 8.47% 8.93%

 سنوات عشرمنذ  1.68% 10.84%
 
 

 
 MSCI Chinaالمؤشر اإلرشادي ھو مؤشر أم أس سي إي الصیني * 
 

9.89% 

88.46% 

53.81% 

-52.16% 

56.67% 

2.13% 

-20.37% 

15.47% 3.12% 
5.14% 

-7.85% -5.98% 

17.64% 

78.68% 
63.54% 

-52.23% 

55.58% 

3.67% 

-19.24% 

18.25% 

0.02% 5.10% 

-10.33% 
-2.28% 

-60.00%

-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 مؤشر القیاس سعر الوحدة
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 إخالء المسئـولیة: 36-6
 أن األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للمؤشر ال یدل على ما سیكون علیھ أداء الصندوق مستقبالً. 

  .بالمؤشر ) سیتكرر أو سیكون مماثآل لألداء السابقأن الصندوق الیضمن لمالكي الوحدات أن اداء الصندوق ( أو أداءه مقارنة 
 

  :السنويأعضاء مجلس االدارة  مكافآت 36-7
 دوالر  1,073.18 إجمالي المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس إدارة الصندوق (المستقلین)

 
 : األجنبي للصندوق المالیة الترتیبات:  8-36

 
 .الصندوق في المستثمرة بالمبالغ یتعلق فیما كابیتال لسامبا عمولة األجنبي المدیر یدفع

 
 

 اإلقرار:
 

لقد قمت/قمنا بقراءة الشروط و األحكام و المالحق الخاصة بالصندوق و فھم ما جاء بھا و الموافقة علیھا و تم الحصول على نسخة منھا 
 و التوقیع علیھا

 
 
 

 ______________________________________ :         كتراالسم الكامل للمش
 

 _______________________________________:   التوقیع
 

 _______________________________________:   التاریخ
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