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 شروط وأحكام الصندوق 

 اسم الصندوق:

 صندوق أرباح لألسهم السعودية والقطرية

Arbah Saudi Qatari Stock Fund 

 

 

تاريخ والتي تعكس التغيرات في   ( لألسهم السعودية والقطريةهذه هي النسخة المعدلة من شروط وأحكام )صندوق أرباح 
هـ 16/3/8143حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ  وذلك ،م19/12/2016بدء تشغيل الصندوق ليصبح 

 . م15/12/2016الموافق 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لنظام السوق املالية )الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم  لشروط وألحكاماتم إعداد هذه 
ً
والتعديالت ه 02/06/1424تاريخ  30م/وفقا

هيئة السوق املالية  بموجب القرار مجلس يخضع الصندوق ويلتزم بالئحة صناديق االستثمار الصادرة من قبل  ،التي تمت على النظام(

اللوائح التنفيذية والقواعد والتعليمات واإلجراءات التي تصدرها ضمن  م،24/12/2006هـ املوافق 3/12/1427تاريخ و  2006-219 -1رقم  

 الهيئة لتطبيق أحكام نظام السوق املالية.  

 

 

 م29/06/2016هـ املوافق 24/09/1437تاريخ موافقة هيئة السوق املالية على إنشاء الصندوق 
 

 – أسهم مفتوح صندوق  -نوع الصندوق :

 املتوافقة مع الضوابط الشرعية(السعودية والقطرية و ر في االسهم )صندوق مفتوح يستثم

 

 

 

يجب على املستثمرين املحتملين قراءة هذه الشروط واألحكام بالكامل وعليهم الحصول على االستشارات املالية والقانونية والضريبية 

 .وغيرها من االستشارات الالزمة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن الصندوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس إدارة املطابقة ومكافحة غسل االموال التنفيذي لشركة أرباح املاليةالرئيس 

 احمد اكرم ابوالراغب د. حسن خليل املصري 
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 الصندوق  اسم
 صندوق أرباح لألسهم السعودية والقطرية

Arbah Saudi Qatari Stock Fund 

 املالية أرباح شركة الصندوق  مدير

 الصندوق  مدير عنوان

شركـة أربــاح املالية، مركز سعد عبدالكريم املعمر لألعمال ، الطابق الثامن، شارع 

اململكـة العربية السعوديـة  هاتف:  31492الدمـام   8807الخليج ، الدمـام ص.ب 

 ترخيص هيئـة السوق املاليـة 00966- 13-8093075فاكس:   00966- 13- 8316400

 ((2050059020(، سجل تجاري رقم 7083-37رقم )

 www.arbahcapital.comاملوقع اإللكتروني 

 املالية ارباح شركة اإلدارية الخدمات مقدم

 املالية ارباح شركة الحفظ امين

 املالية ارباح شركة السجل امين

 (www.tagorg.comابوغزالة )شركة طالل  الحسابات مراجع
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 اشعار هام

 

واألحكــام  الشــروط  هــذه قــراءة ن ين املحتملــياملســتثمر  يجــب علــىو  بالكامــل. اواإلطــالع عليهــبعنايــة  ا، وينبغــي قراء هــ مهمــة واألحكــام هــذه الشــروط إن 

 إذاأي قـرار اسـتثماري بشـأن االسـتثمار فـي الصـندوق، وعلـى املسـتثمر استشـارة خبيـر مـا ي مسـتقل  اتخـاذالخاصة بالصندوق بعنايـة وششـكل دقيـق قبـل 

املستثمر  في الصندوق علـى مسـلوليته الصخصـية وششـكل ،امـل، وال  اشتراكتولد لديه الشك حول مالئمة هذا االستثمار ودرجة مخاطره، ويعتبر قرار 

بمثابـة توصـية مـن املـدير لشـراء وحـدات فـي هـذا الصـندوق وليسـت تأكيـد مـن  الشروط واألحكاماردة في هذهووجهات نظر مدير الصندوق الو  أراءيعتبر 

َر على أساس أنها نصيحة استثمارية. اآلراءتحقق هذه  وإمكانيةصحة   سَّ
َ
ف

ُ
 كما ال ينبغي بأي حال أن ت

ن مجلـس الصـادرة عـ)يشار إليها فيما بعـد بلفـظ لالالئحـةل(  ات العالقةواللوائح ذ بموجب الئحة صناديق االستثمار  هذه الشروط واألحكام إعداد  تم

ضــمن اللــوائح التنفيذيــة والقواعــد والتعليمــات واإلجــراءات التــي تصــدرها   ه3/12/1427وتــاريخ  2006-219-1هيئــة الســوق املاليــة بموجــب القــرار رقــم 

 الهيئة لتطبيق أحكام نظام السوق املالية. 

مـــات متطابقـــة مـــع واعتقـــادهم أن تلـــك املعلو حســـب علمهـــم ؛ و هـــذه الشـــروط واألحكـــامالصـــندوق املســـئولية عـــن املعلومـــات الـــواردة فـــي  مـــدير يتحمـــل 

ومــدلوال ها، ال سـيما وأنهــم قــد اتخــذوا لتـأيير علــى معــاني املعلومـات املــذكورة مــن شــأنه اأي احتمـال والحقــائق وال فلفــل أي جانـب ينطــوي علــى الوقـاعع 

 صحة ما تقدم.  التدابير املعقولة الرامية إ ى توخي الحرص الالزم لضمانجميع 

 يتم االستناد عليـه أن يكون  وال يقصد منه ؛ملساعدة فقطبلرض ا هذه الشروط واألحكام تم إصدار لقد 
ً
 بمفـرده أو االعتمـاد عليـه دون سـواهأساسا

 علـــى مـــا تقـــدم، لـــيس مـــن املقصـــود  .قـــرار يتعلـــق باالســـتثمارأي فـــي اتخـــاذ 
ً
 وال ينبغـــي  –عـــالوة

ً
و أ تأكيـــداتتقـــديم أي  -اســـتنتان أن مـــن املقصـــودإطالقـــا

فهـــو عبـــارة عـــن وعـــاء مـــا ي أو صـــندوق  فـــي حـــد ذاتـــه، الصـــندوق مـــن أي اســـتثمار فـــي الوحـــدات. أمـــا  خصـــوص املـــردود أو العائـــد االســـتثماري ضـــمانات ب

مـن خـالل االسـتثمار بشـكل رئـيس فـي األدوات املاليـة املتوافقـة مـع  املتوسـط والطويـلاملال على املدى  رأسعلى  يهدف إ ى تحقيق نمو استثماري مفتوح 

، فإنـه مرتفعـة وبمـا أن االسـتثمار فـي الصـندوق ينطـوي علـى مخـاطرة. ةالضوابط الشرعية المحددة من قبل الهيئة الشرعية التابعة لشركة ارباح المالي 

؛ كما أنه ال ينبغي لهم االعتماد على أي  ملة الستثمارهم في الصندوق املستثمرين تحمل املخاطر االقتصادية املحتينبغي أن يكون بمقدور 
ً
 أو جزئيا

ً
،ليا

، وهـم يتخـذون قـرارا هم حيـال االسـتثمار حتملينعائد من استثمارات من قبيل ما تقدم لتوفير أي احتياجات مالية أساسية. ويجب على املستثمرين امل

 املخـاطر املحتملـةتقيـيم  بمـا فـي ذلـك  ، الشـروط واألحكـام  الـواردة فـي  شـروط الالوحدات من عدمه، أن يعتمدوا على أنفسهم في فحص وتمحيص في 

  مستشاريه الخاصين لتحديد جدوى االستثمار في الوحدات.   استشارةيرجى من ،ل مستثمر محتمل  كما؛ (10املوضحة في الفقرة )

يتم تأسيس صندوق االسـتثمار بتوقيـع عقـود بـين مـدير الصـندوق ومـالكي الوحـدات وتكـون تلـك العقـود علـى شـكل شـروط وأحكـام بالصـيلة املوضـحة 

ر هيئة السوق املالية، وال تمثل آراء مدير الصندوق الواردة بهذه الشروط واألحكام توصية من مديمجلس  بالئحة الصناديق االستثمارية الصادرة عن 

 الصندوق لشراء وحدات الصندوق.
 

 لالئحـة صـناديق االسـتثمار
ً
ال يحـق ألي خـخص خـالف  ،ال يتمتع الصندوق بكيان قانوني مستقل، وسيشـرف مجلـس إدارة الصـندوق علـى اإلدارة وفقـا

فيالشـــروط األمور الـــواردة فيمـــا يتعلـــق بـــ هـــذه الشـــروط واألحكـــام عليهـــا شـــتمل فلـــم إفـــادات بأيـــة  معلومـــات أو أن يـــد ي أيـــة  مـــدير الصـــندوق أن يقـــدم 

ال إفادات من قبل أي خخص غير مدير الصندوق، فإن تلك املعلومات واإلفـادات ال يعتـد بهـا و  ةمعلومات أو اإلدالء بأي ة. وفي حالة تقديم أي واألحكام 

 فعد صادرة من مدير الصندوق أو معتمدة من قبله.
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 الصندوق ملخص 

 صندوق أرباح لألسهم السعودية والقطرية  الصندوق اسم 

 صندوق استثماري مفتوح، نوع الصندوق 

 شركة ارباح املالية  مدير الصندوق 

 الريال السعودي  عملة الصندوق 

 ريال  سعودي 10 سعر الوحدة  عند بداية طرح الصندوق 

 من هذه الشروط واألحكام( 10الفقرة  ملزيد من املعلومات حول املخاطر مراجعةمرتفع ) مستوى املخاطر 

 أهداف الصندوق 

على املدى املتوسط ا ى الطويل من خالل االستثمار بشكل رئيس ي  راس املال يهدف ا ى تنمية 

في أسهم الشر،ات السعودية والقطرية املدرجة في سوق االسهم السعودية وبورصه قطر، 

واالستثمار في الطروحات األولية وأسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية وصناديق 

ابهة، على ان تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية االستثمار ذات األهداف االستثمارية املش

املحددة من قبل الهيئة الشرعية التابعة لشركة ارباح املالية، كما قد يستهدف مدير 

 ةضاملنخفالصندوق استثمار السيولة الفائضة ) النقدية( في عمليات او صناديق املرابحة 

من امللشر االسترشادي للصندوق أداء يفوق أداء املخاطر. ويسعى هذا الصندوق ا ى تحقيق 

يمكن خاللها حيث ل مدة متوسطة ا ى طويلة االجل خالل تطبيق استراتيجية االستثمار خال

 واملرتبط باداء  ، ان يتفاوت سعر وحده الصندوق 
ً
 للتذبذب او التقلب املرتفع نسبيا

ً
ونظرا

ر، وهو مصمم املخاطمرتفعة اسواق االسهم فان الصندوق يعتبر من فئة االستثمارات 

 للمستثمرين الذين يرغبون في الحصول على دخل من خالل استثمار طويل االجل. 

 الحداالدنى لالشتراك
( عشرة أالف ريال سعودي لألفراد وعدد وحدات فعادل 10,000عدد وحدات فعادل قيمتها )

 لشر،ات.ل(عشرون ألف ريال سعودي 20,000قيمتها  )

 والشر،ات ( خمسة أالف ريال سعودي لألفراد5,000عدد وحدات فعادل قيمتها ) الحداالدنى لالشتراك االضافي

 والشر،ات لألفراد  ( عشرة أالف ريال سعودي10,000) الحداالدنى لرصيد االستثمار املحتفظ به

 خالل اي يوم عمل  أيام قبول طلبات االشتراك واالسترداد

 م19/12/2016 تاريخ بدء فشليل الصندوق 

 االسترشاديامللشر 

هو ملشر ارباح لألسهم السعودية سيكون امللشر االسترشادي لقياس أداء الصندوق 

طرف يالث مستقل  قبل والذي يتم حسابه من الضوابط الشرعيةالقطرية املتوافق مع و 

(، ويسعى مدير الصندوق إ ى تحقيق عائد يفوق عائد امللشر S&Pبورز ) أند ستاندرد شركة

  أعاله.

 اإلدارة افعاب
 1.75في املائة ) خمسة وسبعون باملائةو نسبة واحد 

ً
حتسب هذه الرسوم وتتراكم ت%( سنويا

.
ً
 في ،ل يوم تقويم بناًء على صافي قيمة أصول الصندوق ويتم اقتطاعها شهريا
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لسجل ومقدم وامين ا رسوم أمين الحفظ

 الخدمات االدارية

. تحتسب هذه الرسوم وتتراكم في %( 0.25من مائة في املائة ) ة وعشروننسبة خمس
ً
سنويا

.
ً
 ،ل يوم تقويم بناًء على صافي قيمة أصول الصندوق ويتم اقتطاعها شهريا

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

السنة في  اجتماعات أرشعةوشعدد  اجتماعأالف ريال سعودي لكل خمسة  (5,000)مبلغ 

تحسب  لالعضاء املستقلين ككل  ريال سعودي 40,000بحد أقص ى وبما يعادل  املالية

وتدفع املكافاه بعد ،ل اجتماع قيمة اصول الصندوق  بناًء على صافي وتتراكم ،ل يوم تقويم 

 جلس ادارة الصندوق مل

 أفعاب املراجع الخارجي لحسابات الصندوق 
وتتراكم ،ل يوم تقويم تحسب  ( ريال سعودي في السنة املالية20,000ألف ) عشرون مبلغ 

 صافي قيمة اصول الصندوق  بناًء على 
ً
 وفستقطع سنويا

 الحصول على التمويلتكاليف 
حسب تكلفة االقتراض السائدة في السوق وسيتم ذكرها في التقرير السنوي بعد انتهاء السنة 

 املالية للصندوق.

 رسوم االشتراك
يــــدفعها حامــــل  مــــن مبلــــغ االشـــتراك.كحــــد اقصـــ ى  %( 2مـــا تصــــل نســـبته إ ــــى اينــــان فـــي املائــــة )

 الوحدات ويتم خصمها من مبلغ االشتراك

 والتعامل مويالتقأيام 

 

من ،ل االحد والثالياء يومي اي يوم يتم فيه بيع واسترداد وحدات صندوق االستثمار.، وهو  

باستثناء ايام العطل الرسمية التي يكون فيها سوق االسهم مقفل وفي حال وافق يوم  أسبوع

فسيتم تقييم اصول  السعوديةالتقويم والتعامل يوم عطلة رسمية في اململكة العربية 

 الصندوق وتنفيذ طلبات اإلشتراك واإلسترداد في يوم التقويم والتعامل التا ي.

اك أو أخر موعد لتقديم طلبات االشتر 

 االسترداد
 ظهرا يومي األحد و الثالياء 12الساعة 

 من ،ل اسبوعاالينين واالرشعاء  عن أسعار الوحدات اإلعالنيوم 

 فعريفات

 -:سياق النص بلير ذلك ما لم يقض  في هذا املستند،  مسوغ الستخدامها ، حيثما ورداآلتية فستخدم التعريفات

 خـــــخص مــــــرخص لــــــه بممارســــــة أعمــــــال اإلدارة بموجــــــب الئحــــــة يعنـــــي شــــــركة أربــــــاح املاليــــــة الســــــعودية، و ــــــي  مدير الصندوق:

 عن إدارة وحفظ أصول صندوق اإلستثمار . األخخاص
ً
  املرخص لهم ويكون مسئوال

او مالــــــــــــــــــك  املشــــــــــــــــــترك او املســــــــــــــــــتثمر

 :العميل أو  الوحدات

 الشخص الذي يملك وحدات في صندوق االستثمار.

 

يقصــد بهــا املقــر الرســمي أو املركــز الرئيســ ي ملــدير الصــندوق فــي اململكــة العربيــة الســعودية حيــث يمكــن اإلطــالع  شركة أرباح املالية:عنوان 

 علـــــــــــــى التفاصـــــــــــــيل الخاصـــــــــــــة بـــــــــــــذلك علـــــــــــــى املوقـــــــــــــع االلكترونـــــــــــــي ملـــــــــــــدير الصـــــــــــــندوق علـــــــــــــى االنترنـــــــــــــت 

)comwww.arbahcapital.( 
 

 املراجع الخارجي:

 

 

 املستشار القانوني:

 

 3187ص ب  31952الخبــــــــر ، اململكــــــــة العربيـــــــة الســــــــعودية ، شـــــــركة طــــــــالل ابــــــــو غزالـــــــة وشــــــــر،اةيقصـــــــد بهــــــــم 

().tagorg.comwww(.)  

 

 8869)اململكـــة العربيـــة الســـعودية(،ص.ب. محـــامون ومستشـــارون قـــانونيون  عبيـــد العبيـــد يقصـــد بـــه مكتـــب 

 .31492الدمام 

بتـاريخ  2005-83-1بموجـب قرارهـا رقـم مجلسس هيئسة السسوق الماليسة فعني الالئحة الصـادرة بـذات املسـمى عـن  لهم: املرخصالئحة األخخاص 

http://www.arbahcapital.com/
http://www.tagorg.com)/
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 )أو أي فعديالت أخرى تتم عليها من وقت آلخر(. 21/05/1426

 

 اليام العمل الرسمية  يوم العمل:
ً
 فيه سوق األسهم السعودية مفتوحة للتداول. الذي تكون يوم عمل في اململكة طبقا

 

)أو ه 02/06/1424بتـاريخ  30هو النظام الصادر في اململكة العربية السـعودية بموجـب املرسـوم امللكـي رقـم م/ نظام السوق املالية:

 أي فعديالت أخرى تتم عليها من وقت آلخر(.

  

لصــندوق عــن يتوقــف فيــه ا و يبــدأ فــي تنفيــذ تخصــيص الوحــدات للتوزيــع / اإلصــدار املبــدعيهــو اليــوم الــذي  : تاريخ بدء فشليل الصندوق 

 .استقبال طلبات االشتراك في الوحدات بسعر االشتراك

 

في الصندوق. ويـتم تحديـد هـذا ( )وحدة واحدة( 1يقصد به املبلغ الالزم دفعه من قبل املستثمر لشراء عدد ) سعر اإلشتراك 

 ملا ورد في املادة رقم )
ً
 (.26السعر وفقا

 

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية شاملة حيثما يسمح النص، اي لجنة، أو لجنسة فرييسة، او أي  الهيئة:

 .موظف،او وكيل يمكن ان يتم تفويضة للقيام باي وظيفة من وظائف الهيئة

 

رخص له بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم للقيام بنشساطات مشخص وهي يقصد به شركة أرباح المالية و أمين الحفظ:
  .حفظ االوراق المالية

 

يقصد بها حفظ اصول يائد لشخص اخر مشتملة يلى اوراق ماليسة، او ترتيسب ايسام شسخص اخسر بسذلك، ويشسمل  الحفظ
 الحفظ القيام باالجراءات االدارية االزمة.

يقصــد بــه شــركة أربــاح املاليــة الســعودية، و ــي شــركة مســاهمة مقفلــة مــرخص لهــا بموجــب الئحــة األخــخاص  مقدم الخدمات االدارية 

التـــــي تتعلـــــق بمســـــك  قـــــديم خـــــدمات اداريـــــة للصـــــندوق تهيئـــــة الســـــوق املاليـــــة ل الصـــــادرة عـــــن املـــــرخص لهـــــم 

 .السجالت وأصدار املراكز املالية وتقويم صافي قيمة األصول واصدار صافي قيمةاألصول لوحدة الصندوق.  

يقصــد بــه شــركة أربــاح املاليــة الســعودية، و ــي شــركة مســاهمة مقفلــة مــرخص لهــا بموجــب الئحــة األخــخاص  امين السجل للصندوق 

  .الصندوق السجل للعمالء تقدم خدمات ل ملاليةهيئة السوق ا الصادرة عن املرخص لهم 

لجنـــــة الفصــــــل فـــــي منازعــــــات االوراق 

 املالية :

لجنــــة الفصــــل فــــي منازعــــات االوراق املاليــــةل واملختصــــة فــــي الفصــــل فــــي املنازعــــات التــــي تقــــع فــــي نطــــاق نظــــام ” 

 عن هيئة السوق املالية. الصادرة والتعليماتالسوق املالية والوائح والقواعد 

أوأي طـــــرف يالـــــث يعينـــــه مـــــدير الصـــــندوق لتقـــــديم خـــــدمات التـــــي يتقاضـــــاها مـــــدير الصـــــندوق االفعـــــاب  فعنـــــي  : االفعاب 

 بخصوص ،ل منها على حدة في املادة رقم للصندوق 
ً
 ملا ورد تفصيال

ً
 .هذه الشروط واألحكام. ( من11 )وفقا

 

بالنســـبة  وتنتهـــي فـــي الحــادي والثاليـــين مـــن شـــهر ديســـمبر بـــدء عمـــل الصـــندوق  ــي الفتـــرة التـــي تبـــدأ مـــن تــاريخ  السنة املالية:

مـن ،ـل من شهر ديسـمبر للسنة املالية األو ى أو التي تبدأ من األول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثاليين 

 عام يلي السنة املالية األو ى.

 

مشــترك يهــدف ا ــى برنــامج اســتثمار وهــو  )لالصــندوقل( والقطريــةصــندوق أربــاح لألســهم الســعودية  يقصــد بــه :اإلستثمار صندوق 

 اتاحة الفرصة للمستثمرين فيه باملشاركة في ارباح البرنامج ويديره  مدير الصندوق مقابل رسوم محدده.
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 يقــــوم مــــدير الصــــندوق بتعيــــين أعضــــائه  أربــــاح لألســــهم الســــعودية والقطريــــة صــــندوق هــــو مجلــــس إدارة  الصندوق:  إدارة مجلس
ً
وفقــــا

 فـي املـادة. وقـد ورد تلالئحة صناديق االسـتثمار ملراقبـة أعمـال صـندوق اإلسـتثمار.
ً
 حديـد عـدد أعضـائه مبـدئيا

 .هذه الشروط واألحكاممن  (14 رقم )

 

 لالئحـــة صــناديق االســـتثمار   عضو مجلس اإلدارة غير مستقل:
ً
 فـــي مجلــس إدارة صـــندوق االســتثمار وفقــا

ً
، أي خــخص طبيعــي يـــتم فعيينــه عضــوا

 او عضـو مجلـس ادارة لـدى مـدير الصـندوق او تـابع لـه لير املستقل عضو مجلس إدارة صندوق
ً
 ،يكـون موظفـا

امــــين حفــــظ ذلــــك او امــــين حفــــظ الصــــندوق، لديــــه عمــــل جــــوهري او عالقــــة فعاقديــــة مــــع مــــدير الصــــندوق او 

 الصندوق  .

 

 او عضو مجلس ادارة لدى مدير الصندوق او تـابع لـه ال  عضو مجلس إدارة صندوق   مجلس اإلدارة املستقل:عضو 
ً
،او اي مـدير يكون موظفا

لديــــه عمـــــل جــــوهري او عالقـــــة فعاقديــــة مـــــع مـــــدير ولـــــيس او امــــين حفـــــظ الصــــندوق،  مــــن البـــــاطن صــــندوق 

 امين حفظ ذلك الصندوق  اي مدير صندوق من الباطن او الصندوق او 

  

ذات األهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف  الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناديق

/  للصـــــــــندوق  املشـــــــــابهة اإلســـــــــتثمارية

 االخرى:

 
ً
 عامــــا

ً
ذات األهــــداف اإلســــتثمارية   ــــي صــــناديق االســــتثمار فــــي األســــهم الســــعودية والقطريــــة املطروحــــة طرحــــا

الضــوابط الشــرعية املحــددة مــن رخصــة مــن قبــل هيئــة الســوق املاليــة واملتوافقــة مــع واملصــندوق للاملشــابهه 

 ..ةقبل الهيئة الشرعية التابعة لشركة ارباح املالي

 

  

تقر له أنظمة اململكـة بهـذه يعني أي خخص طبيعي أو ذي صفة اعتبارية أو قانونية حسبما هو متعارف عليه  الصخص: 

 .  الصفة
 

 يقصد بها اململكة العربية السعودية.  اململكة:

 

 منــــه االلتزامــــات  صافي قيمة األصول للوحدة:
ً
وفعنــــي القيمــــة النقديــــة أليــــة وحــــدة علــــى أســــاس إجمــــا ي قيمــــة األصــــول للصــــندوق مخصــــوما

 على عـدد الوحـدات القائمـة فـي يـوم التقـويم ذي العالقـة وفـق مـا ورد بمزيـد مـن التفصـيل فـي املـادة 
ً
ومقسوما

 . هذه الشروط واألحكام( من 26رقم ) 

 

 تاريخ الرشع )رشع العام املا ي(: 

 

فتـرة ياليـة أشــهر ويقصـد بـه اليــوم الحـادي والثاليـين مــن شـهر مـارس والثاليــين مـن يونيـو والثاليــين مـن ســبتمبر 

 والحادي والثاليين من ديسمبر في ،ل سنة مالية.

ملـالكي الوحـدات اسـترداد جـزء أو ،ـل وحـدا هم  يقصد به النموذن املعد من قبـل مـدير الصـندوق والـذي يجيـز  نموذن طلب االسترداد:

 في الصندوق بعد استكمال وتوقيع النموذن من حامل الوحدات املعني حسب األصول املتبعة.
 

 ملــا ورد فــي املــادة رقــم  يعنــي املبلــغ الــالزم دفعــه لحامــل الوحــدة عنــد اســتردادها. ويــتم تحديــد االسترداد: مبلغ
ً
ذلــك الســعر وفقــا

   هذه الشروط واألحكام( من 26)

  الالئحة:

 

-219-1يقصـــد بهـــا الئحـــة صـــناديق االســـتثمار الصـــادرة عـــن مجلـــس هيئـــة الســـوق املاليـــة بموجـــب القـــرار رقـــم 

  ه.3/12/1427وتاريخ  2006
 

لــوائح هيئــة الســوق املاليــة وقــوانين مكافحــة غســيل يقصــد بــه طلــب االشــتراك وأي مســتندات مطلوبــة حســب  طلب االشتراك:

األموال تمويل اإلرهاب وأية معلومات مرفقة يوقعها املستثمر بلـرض االشـتراك فـي وحـدات الصـندوق شـريطة 

 اعتمادها من مدير الصندوق.
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  االستثمارات املستهدفة:

 

 فــــي الســـوق الســـعودية وبورصـــة قطــــر مـــن تـــاريخ إدراجهــــا، أو 
ً
 عامـــا

ً
األســـهم العامـــة للشـــر،ات املطروحــــة طرحـــا

   للصندوق /  املشابهة ذات األهداف اإلستثمارية الصناديق

يستثمر الصندوق في االسهم بشكل اساس ي، وفي اسهم الشر،ات املدرجة في سوق االسهم السعودية 

 وبورصة قطر.
 

 أن وحدات الصندوق من فئة واحدة. الوحدات:
ً
 الحصص الشاععة املتساوية التي تتكون منها أصول الصندوق، علما

 

 يقصد به اليوم الذي يتم فيه تحديد صافي قيمة األصول بالصندوق.  التقويم: يوم 

 

 يمكن االستثمار  بها. التيدراسة االستثمارات املتاحة وتحديد قائمة أوليةباالستثمارات  عمليات املسح األو ي لالسهم 

املعــــايير الشــــرعية املعتمــــدة مــــن اللجنــــة الشــــرعية للصــــندوق، والتــــي يــــتم بنــــاًء عليهــــا تحديــــد الشــــر،ات امللهلــــة  الضوابط الشرعية 

 لالستثمار فيها من قبل الصندوق واملوضحة في امللحق رقم )أ( من هذه الشروط واألحكام.

 أســعار باســتخدام العمــل يــوم نهايــةعنــد وذلــك قيمــة اصــول الصــندوق  حســابالوقــت الــذي يــتم فيــه  هــو نقطة التقويم

 اليوم لذلك اإلقفال

  

  شروط وأحكام الصندوق :

 االستثمار صندوق أسم  .1

 ( Arbah Saudi Qatari Stock Fund)لألسهم السعودية و القطريةصندوق أرباح 

 :الصندوق  ملدير الرئيس مكتب عنوان .2

 ــي شــركة أربــاح املاليــة ، و ــي شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة ملسســة بموجــب أنظمــة اململكــة العربيــة الســعودية ، مــدير الصــندوق  

 ( 2050059020سجل تجاري رقم )

 مركز سعد عبدالكريم املعمر لألعمال  -مقر  الشركة هو الطابق الثامن 

 لكة العربية السعودية املم 31492الدمام   8807شارع الخليج ، الدمام ، ص ب 

  966( 013) 8316400هاتف:  

  966( 013) 8093075فاكس 

او عبر ، www.arbahcapital.comالتا ي باالنترنت:  مدير الصندوق على املوقع االلكتروني عنيمكن اإلطالع على املزيد من املعلومات  

 . w.ww.tadawul.com.saلتداول عبر الرابط:  املوقع االلكتروني 

 

 البدءتاريخ  .3

للاية  ويستمر( م02/10/2016( املوافق )ه01/01/1438وتاريخ ) االحدهو يوم  وقبول اإلشترا،ات الطرح األو ي  البدء إن تاريخ  1.3

فتــرة الطــرح ملــدة  ، وقــد تمــت املوافقــة مــن قبــل الهيئــة علــى  تمديــد(يــوم 44( وذلــك ملــدة )م17/11/2016بتــاريخ ) الخمــيس نهايــة يــوم

 من تاريخ نهاية تاريخ الطرح األول.21)
ً
 ( يوما

 م19/12/2016املوافق  االينينفي يوم سيبدا فشليل الصندوق   2.3

http://www.arbahcapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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 الهيئة املنظمة  .4

 17( بتــــاريخ )07083-37هيئــــة الســــوق املاليــــة بتــــرخيص رقــــم ) مجلــــس  مــــن قبــــلخــــخص مــــرخص لــــه وتقــــر شــــركة اربــــاح املاليــــة انهــــا 

بصــفة أصــيل ووكيــل،   التعامــل  ) ملمارســة انشــطةه1429س عشــر مــن شــهر شــعبان لعــام م( املوافــق لليــوم الســاد2008أغســطس 

 (االدارة ، الترتيب ، الحفظ ،تقديم املشورة

 تاريخ اصدار شروط واحكام الصندوق او اخر تحديث لها  .5

هـ املوافق 11/04/1438بتاريخ ، وقد تم تحديثها م29/06/2016املوافق  ه24/09/1437بتاريخ تم اصدار هذه الشروط واالحكام 

 .م09/01/2017

 

 االشتراك  .6

 ســــعودي ألـــف ريـــال عشـــرون (20,000لألفـــراد و) ســـعودي ريـــال أالفعشـــرة ( 10,000هـــو ) فـــي الصـــندوق شـــتراك إن الحـــد األدنـــى لال 

والحـد األدنـى  .والشـر،ات سـعودي لألفـراد  الريـ خمسـة أالف (5000فهو مبلـغ )الشتراك اإلضافي للملسسات؛ أما الحد األدنى ملبلغ ا

بحقــه فــي فلييــر ويحــتفظ مــدير الصــندوق .والشــر،ات لألفــرادســعودي ( عشــرة االف ريــال 10,000) للرصــيد املســموح االحتفــاو بــه هــو

 .الحد االدنى لالشتراك االو ي او االضافي في الصندوق بعد الحصول على موافق الهيئة

 ملة الصندوق ع .7

إذا ،انــت املبــالغ املدفوعــة لالشــتراك مقومــة بعملــة تختلــف عــن عملــة الصــندوق أو فــي حــال و  الســعوديعملــة الصــندوق  ــي الريــال 

فســـيقوم مـــدير الصـــندوق بتحويـــل العملـــة بســـعر اخـــتالف عملـــة الحســـاب الـــذي ســـيقيد فيـــه مبلـــغ االســـترداد عـــن عملـــة الصـــندوق، 

، ويتحمــل املسـتثمر اي فروقــات يــوم التعامـل املعنـيفـي اململكـة العربيــة السـعودية فـي  لـدى البنـك املســتلم املعمول بــهالصـرف السـائد

 دون اي التزام يقع على مدير الصندوق.في سعر الصرف السائد في ذلك الوقت 

 اإلستثمار أهداف صندوق  .8

الطويـل املتوسـط ا ـى علـى املـدى  راس املـال مفتـوح، يهـدف ا ـى تنميـة سـهم اهـو صـندوق  القطريـةلألسـهم السـعودية و صندوق ارباح 

االســــتثمار بشــــكل رئيســــ ي فــــي أســــهم الشــــر،ات الســــعودية والقطريــــة املدرجــــة فــــي ســــوق االســــهم الســــعودية وبورصــــه قطــــر، مــــن خــــالل 

فــي سـوق األسـهم السـعودية وصــناديق االسـتثمار ذات األهـداف االســتثمارية وأسـهم حقـوق األولويـة واالسـتثمار فـي الطروحـات األوليــة 

، كمــا قـــد قــة مــع الضــوابط الشــرعية املحــددة مــن قبــل الهيئــة الشــرعية التابعــة لشــركة اربــاح املاليــةاملشــابهة، علــى ان تكــون متواف

، ولـــن يقـــوم املخـــاطر ةضـــاملنخفيســـتهدف مـــدير الصـــندوق اســـتثمار الســـيولة الفائضـــة ) النقديـــة( فـــي عمليـــات او صـــناديق املرابحـــة 

خــالل ويســعى هــذا الصــندوق  اســتثمار األربــاح املوزعــة فــي الصــندوق الصــندوق بتوزيــع أي أربــاح علــى املســتثمرين حيــث ســيتم إعــادة 

ملشــــر اربــــاح لألســــهم الســــعودية أداء يفــــوق أداء امللشــــر االسترشــــادي للصــــندوق وهــــو ا ــــى تحقيــــق مــــدة متوســــطة ا ــــى طويلــــة االجــــل 

، حيـــث يمكــــن الحصــــول علـــى معلومــــات امللشــــر ســــتاندر انـــد بــــورز  واملقــــدم مـــن قبــــل  (Arbah Saudi Qatari Index) والقطريـــة

  .للصــــندوق  اســــتراتيجية االســــتثمار الرئيســــيةمــــن خــــالل تطبيــــق ملــــدير الصــــندوق  اإللكترونــــي االسترشــــادي مــــن خــــالل املوقــــع 
ً
ونظــــرا

 واملــرتبط بــاداء اســواق االســهم فــان الصــندوق يعتبــر مــن فئــة االســتثمارات 
ً
ملخــاطر، وهــو امرتفعــة للتذبــذب او التقلــب املرتفــع نســبيا

 مصمم للمستثمرين الذين يرغبون في الحصول على دخل من خالل استثمار طويل االجل. 
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 ةاالستثمار الرئيس استراتيجيات .9

 الرئيسية التي يستخدمها الصندوق من اجل تحديث اهدافه ستراتيجيات االستثماريلي ملخص ا مافي

 :بشكل أساس ينوع االوراق املالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها  1.9

الصــندوق بشــكل رئيســ ي فــي أســهم الشــر،ات الســعودية والقطريــة املدرجــة فــي ســوق االســهم الســعودية وبورصــه قطــر،  يســتثمر 

في سوق األسهم السعودية . كذلك يسعى مدير الصندوق لالستثمار فـي وأسهم حقوق األولوية واالستثمار في الطروحات األولية 

 .للصندوق  االستثمارية املشابهةصناديق االستثمار ذات األهداف 

   :سياسة تركيز األستثمار 2.9

أســـهم الشـــر،ات الســـعودية فـــي  الصـــندوق  %( مـــن صـــافي أصـــول  90حتـــى فســـعين فـــي املائـــة )ا ـــى اســـتثمار  الصـــندوق  يهـــدف مـــدير 

والقطريـــة املدرجـــة فـــي ســـوق االســـهم الســـعودية وبورصـــه قطـــر، واالســـتثمار فـــي الطروحـــات األوليـــة فـــي ســـوق األســـهم الســـعودية 

يعتـــزم مـــدير   وال الشـــرعية للصـــندوق،  الهيئـــةوالتـــي تقرهـــا  الشـــرعية الضـــوابطوأســـهم حقـــوق األولويـــة للشـــر،ات املتوافقـــة مـــع 

ولــن يــتم تركيــز اســتثمارات الصــندوق فــي صــناعة  الصــندوق تركيــز اســتثمارات الصــندوق  فــي قطــاع معــين مــن قطاعــات األســهم 

 سيســتثمرها الصــندوق فــي النقــد أواصــول %( كحــد أدنــى مــن 10وســيحتفظ مــدير الصــندوق بنســبة عشــرة فــي املائــة )، محــددة

إال فـي ظـروف اسـتثنائية ومنهـا علـى سـبيل املثـال  (%40زيـد عـن )تال وبنسـبة رة األجـلقصي النقد  أسواقأدوات بشكل مباشر في 

( صـدور بيانـات اقتصـادية وماليـة ذات 2بمرحلة هبوط شـديد فـي األسـعار  املية( دخول سوق األسهم املحلي و/أو األسواق الع1

(  10املخـاطر الرئيسـية  املبينـة فـي البنـد ) تحقـق احـد عوامـل درجـة ارتفـاع احتمـال ( 3أير جوهري سلبي على اصول الصندوق 

%( مـن أصـول الصـندوق فـي النقـد او ادوات أسـواق 70ادناه بشكل كبيـر، فيجـوز وقتهـا ملـدير الصـندوق ان يحـتفظ بمـا نسـبته )

صــادرة علــى أن تكــون  نفةصــاملتوافقــة مــع الضــوابط الشــرعية واملقومــة بالريــال الســعودي ســواء ،انــت املصــنفة أو غيــر املالنقد

أو أي تصـــنيف معـــادل  العـــاملي للتصـــنيف مـــوديز و،الـــة عـــن ةصـــادر و ( Aعـــن جهـــات تتمتـــع بتصـــنيف ائتمـــاني ال يقـــل عـــن فئـــة )

بتصـنيف ائتمـاني مثـل و،الـة سـتاندرد أن بـورز  وتتمتـع   الصـندوق  مـدير لـدى مقبولـة أخـرى  تصـنيف و،الة أيلذلك صادر عن 

. %(15األعلى للتعامل مع ،ل طرف نظير عند االستثمار في ادوات اسواق النقـد هـو )على ان يكون الحد  ،(Aa)ال يقل عن فئة 

، ولـــن يســـتثمر الصـــندوق فـــي صـــناديق  ولـــن يســـتثمر الصـــندوق فـــي أدوات غيـــر مصـــنفة اذا ،انـــت صـــادرة عـــن جهـــات غيـــر مصـــنفة

ارية املشـــابهة للصـــندوق علـــى أن فـــي صـــناديق االســـتثمار ذات األهـــداف االســـتثم. كمـــا يجـــوز للصـــندوق االســـتثمار اســـواق النقـــد

( 3بالريــــــال الســــــعودي ومرخصــــــة مــــــن هيئــــــة الســــــوق املاليــــــة ( مقومــــــة 2متوافقــــــة مــــــع املعــــــايير الشــــــرعية  للصــــــندوق ( 1كــــــون ت

أو ملهـــل وذو ســـمعة جيـــدة  واملطروحـــة طرحـــا عامـــا فـــي اململكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن قبـــل مـــدير الصـــندوق أو أي مـــدير آخـــر 

مقارنـة بامللشـر االسترشـادي الخـاص  جيـد خـالل السـنتين السـابقتيناداء ذات و ( 5مطروح قبل سنتين كحد أدنى ( 4 – اكالهم

 .سنوي  رشعو وسيتم تحديث املجال االستثماري للصندوق بشكل شهري أ  توفر فرص واعدة لالستثمار فيها و ( 6بها

 وفيما يلي جدول يبين توزيع األصول في الصندوق 

 لحد األعلى ا الحد األدنى  نوع االستثمار

أسهم الشركات السعودية 
الطروحات األولية /والقطرية

 في وأسهم حقوق األولوية
 ة سهم السعوديالأسوق 

30% 

90% 

صناديق استثمار ذات 

استثمارية مشابهة أهداف 
0% 30% 
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 للصندوق 

ية أو أدوات نقدسيولة 

 أسواق النقد
10% 40 % 

 

 استراتيجيه االستثمار و التوزيع الجلرافيوفيما يلي جدول يبين 

 تخصيص مدير الصندوق )التركز( اإلستراتيجية

املدرجة في سوق االسهم أسهم الشر،ات السعودية 

 السعودية 

من  %07ال يزيد عن سيخصص مدير الصندوق ما 

 أصول الصندوق في هذه االستثمارات

 بورصه قطراملدرجة في القطرية أسهم الشر،ات 
من  %03ال يزيد عن سيخصص مدير الصندوق ما 

 أصول الصندوق في هذه االستثمارات

  :فيما يليوالتوزيع  تتلخص إستراتيجية إدارة استثمارات الصندوق 

  ( نقد.10%( أسهم وعشرة باملائة )90سيسعى مدير الصندوق على املحافظة على توزيع أصول فسعين باملائة )% 

  الصندوق بإدارة عمليات الصندوق في حدود النسب املئوية املبينة أعاله ان امكن لتوزيع أصـول الصـندوق يقوم مدير استثمار

 بناء على ظروف سوق األسهم. على االستثمارات املستهدفة بما يحقق أفضل النتائج

 .مراعاة توفر السيولة الكافية ملواجهة متطلبات االسترداد املحتملة 

  وعاليـة السـيولة تتوافـق مـع الضـوابط الشـرعية لحـين  في استثمارات قصيرة األجل منخفضة املخـاطر استثمار السيولة املتاحة

 توفر الفرصة الستثمارها في استثمارات الصندوق.

  سيكون التركيز على أسهم الشر،ات السعودية والقطرية املدرجة في سوق االسهم السعودية وبورصه قطر، وسيخصص مدير

 . من أصول الصندوق في هذه االستثمارات %(09ن فسعين باملائة )ما ال يزيد عالصندوق 

  تحقيق التوازن األمثل بين العائد واملخاطر لتعظيم العوائد وتحقيق أفضل أداء محسوب املخاطر للمستثمرين في الصندوق 

 مراعاة مصالح حاملي وحدات الصندوق في ،ل األوقات في إطار متطلبات هيئة السوق املالية 

 : االساليب املستخدمة في ادارة محفظة الصندوق االستثمارية 3.9

يوظف مدير الصندوق قدراته البحثية والتحليلية املتخصصة إليجاد الفرص االستثمارية الواعدة في سـوق االسـهم السـعودية 

وسـيعمل املحللـين املـاليين لـدى  التـي تحقـق أهـداف الصـندوق.وتبديل املراكـز االسـتثمارية السـتثمارات الصـندوق  وبورصه قطر 

علـى اجــراء عمليـات املســح األو ـي لالســهم املدرجـة للوصــول ا ـى قائمــة االسـتثمارات املتاحــة ) واخضـاعها بشــكل مـدير الصــندوق 

 مستمر ا ى تحليالت تقييم العادل لسعر السهم( .

 األوراق املالية التي ال يمكن إدراجها في محفظة الصندوق : 4.9
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 ( أعاله. 11/2ال تتوافق مع ما ورد في الفقرة ) أي اوراق مالية

تتوافــــق مــــع الصــــندوق فــــي اي اوراق ماليــــة ال ن يســــتثمر لــــالقيــــود علــــى األوراق املاليــــة التــــي يمكــــن للصــــندوق االســــتثمار فيهــــا : 5.9

فـــي البـــاب   39فـــي املـــادة  الـــواردة ةاإلســـتثماري بقيـــودالصـــندوق زم تـــيل الضـــوابط الشـــرعية املعتمـــدة مـــن الهيئـــة الشـــرعية للصـــندوق 

 .هيئة السوق املالية مجلس عنالسابع )إدارة الصناديق( في الئحة صناديق االستثمار الصادرة 

 :الحصول على التمويلصالحيات الصندوق في   6.9

بعــد موافقـة مجلـس إدارة الصـندوق وبمـا يتوافــق وذلـك ، وملـدة يـالش شـهور  لـن يلجـأ الصـندوق لطلـب التمويـل إال عنــد الضـرورة

مــــن صــــافي قيمــــة أصــــول  %( 10، إن ُوجــــد، نســــبة عشــــرة فــــي املائــــة )تمويــــل، علــــى أن ال يتجــــاوز  جــــم الالضــــوابط الشــــرعيةمــــع 

اسـتخدام مـوارده الخاصـة فـي بعـض الحـاالت ب وذلـك االقتراض من مدير الصندوق لتلطية طلبـات االسـترداد باستثناء الصندوق 

. وفــي مثــ
ً
ل الحاجــة لتلطيــة طلبــات االســترداد إذا ،انــت األمــوال املتــوفرة للصــندوق غيــر ،افيــة، وذلــك ضــمن اإلطــار املقبــول شــرعا

هــــذه الحالــــة، يقــــوم مــــدير الصــــندوق باســــترداد تلــــك األمــــوال مــــن حســــاب الصــــندوق املخصــــص ملواجهــــة االســــترداد. وتخضــــع أي 

ســـيتم خصـــم أي أمـــوال اقترضـــها الصـــندوق عنـــد  و رعية الســـائدة فـــي حينـــه. تمـــويالت خارجيـــة للصـــندوق لرســـوم التمـــويالت الشـــ

 احتساب  صافي األصول.

 الصندوق استثمارات املحفظه فيها: أسواق االوراق املالية التي يحتمل ان يشتري ويبيع 7.9

 وبورصه قطر ،. تقتصر استثمارات الصندوق على األوراق املالية املصدرة في سوق االسهم في اململكة العربية السعودية

 :ذات الطرح العام ار في وحدات صناديق استثمار اخرى حدود االستثم 8.9

  %(30ال يزيــد عــن )( مــن الئحــة صــناديق االســتثمار، يجــوز ملــدير الصــندوق اســتثمار مــا 39مــع مراعــاة القيــود الــواردة فــي املــادة ) 

كـون متوافقـة مـع تعلـى أن من صـافي قيمـة أصـول الصـندوق فـي صـناديق اسـتثمار أخـرى ذات أهـداف ممايلـة ألهـداف الصـندوق 

بالريــال الســعودي واملرخصــة مــن هيئــة الســوق املاليــة واملطروحــة طرحــا عامــا فــي اململكــة و مقومــه املعــايير الشــرعية  للصــندوق 

 ،  اأي مدير آخر أو كالهمالعربية السعودية من قبل مدير الصندوق أو 

 االستثمار في سوق أو أسواق فستخدم مشتقات أوراق مالية :  9.9

 ، في سوق أو اسواق فستخدم مشتقات األوراق املالية  أو  لن يقوم الصندوق باألستثمار في اي من مشتقات األوراق املالية

 املخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق  .10

االسـتثمار فـي الصـندوق قـد يتعـرض سـهم. األ املخـاطر بـالنظر السـتثماره فـي  فعـةتمر يعتبر االستثمار في الصندوق من فئة االستثمارات   1.10

للمخــاطر التاليــة والتــي ال تمثــل جميــع املخــاطر املرتبطــة باســتثمار الصــندوق لكنهــا توضــح املخــاطر الرئيســية املعروفــة بتــاريخ هــذه الشــروط 

 دحــال حــدووهاد علــى أداء الصــندوق وعلــى عائــدات االســتثمار وصــافي واالحكــام 
ً
والتــي قــد يتعــرض لهــا الصــندوق، والتــي يمكــن أن تــلير ســلبا

إن مدير الصندوق ال يضمن األصل املستثمر، وال يوجد فعهد بأن أهـداف الصـندوق االسـتثمارية سـتتحقق. وعلـى  ،قيمة اصول الصندوق 

 لعوامل املخاطر املذكورة أدناه عند تقييمه لفرص االستثمار في الصندوق ،ل مستثمر أن يعطي عناية خاصة 
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 االير على مبلغ االستثمار او االصول املستثمرة اطرـوع املخـن

مخـــــاطر التوقعـــــات املاليـــــة املســـــتقبلية للشـــــر،ات 

 :املستثمر فيها

 

لتحقيـق العوائـد توقعات النتائج املالية املستقبلية للشر،ات وتوفر العوامـل الالزمـة 

واســتمرارها فــي املســتقبل فعتبــر مــن العوامــل الهامــة التــي يبنــي عليهــا مــدير الصــندوق 

قراراتــه االســتثمارية. إال أن تلــك التوقعــات قــد تتحقــق أو ال تتحقــق بالشــكل املتوقــع 

مما قد يلدي إ ى انحراف النتائج الخاصة بعمليات الصـندوق عـن املخطـط لـه. كمـا 

نتـــائج املاليـــة للشـــركة فـــان الســـعر الســـو ي لســـهمها قـــد يتحـــرك فـــي أنـــه بعـــد إعـــالن ال

وبالتــا ي خســارة  .اتجــاه مخــالف لتلــك التوقعــات، نتيجــة لعوامــل أخــرى غيــر متوقعــة

 علـى اسـتثمارات الصـندوق وادائـه وعلـى مـالكي 
َ
جزء من راس املال مما قـد يـوير سـلبا

 وحدات الصندوق.

 :سجل األداء املحدود

 

مفهومــــــــه، ولــــــــيس لــــــــه ســــــــجل أو بيانــــــــات أداء ســــــــابق وبالتــــــــا ي  الصــــــــندوق جديــــــــد فــــــــي

اليســـتطيع املســـتثمرون املحتملـــون االطـــالع علـــى االداء الســـابق لصـــندوق قبـــل اتخـــاذ 

قــرارهم باالســتثمار فيــه ، وال يمكــن إعطــاء تأكيــد بــأن أهــداف الصــندوق االســتثمارية 

 .ستتحقق

 :التقلبات املحتملة في أسواق األسهم

 

األسـهم فـي األسـواق الثانويـة لتقلبـات حـادة قـد تتضـمن حركـة هبـوط تتعـرض أسـعار 

حــاد ومفــاج  وال يمكــن إعطــاء ضــمان أو تأكيــد لــألداء املســتقبلي لــألوراق املاليــة كمــا 

أن ســـجالت األداء املاضــــية ال فعكــــس مــــا ســــيتحقق فــــي املســــتقبل. قــــد تكــــون تقلبــــات 

ي أســــواق األوراق املاليــــة أســــعار األســــهم فــــي األســــواق الناشــــئة أكبــــر ممــــا هــــو ســــائد فــــ

املتطــورة ممــا قــد يشــكل مخــاطر علــى اســتثمارات الصــندوق فــي حالــة الهبــوط الحــاد 

 علــــى اســــتثمارات الصــــندوق  واملفــــاج  للقيمــــة الســــوقية لألســــهم
َ
ممــــا قــــد يــــوير ســــلبا

 وادائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.

املخاطر الناتجـة عـن تركـز اسـتثمارات الصـندوق فـي عـدد مـن قطاعـات سـوق األسـهم  :اتمخاطر تركيز االستثمار 

نتيجـــة التليـــر الجـــوهري فـــي األوضـــاع والـــذي يجعـــل اداء الصـــندوق عرضـــة للتقلبـــات 

  او قطـــاع معـــين ذا ،انـــت أســـهم مصـــدر معـــينالخاصــة بتلـــك القطاعـــات ا
ً
تمثـــل جـــزءا

 مـــــن القيمـــــة الســـــوقية ألصـــــول الصـــــندوق 
ً
 علـــــى  قـــــد يـــــلير   االمـــــر الـــــذي  هامـــــا

َ
ســـــلبا

 استثمارات الصندوق وادائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.

 :االعتماد على موظفي مدير الصندوق مخاطر 

 

 بشـكل البشـري  العنصـر اسـتثماري علـى مـدير أي شـأن شـأنه الصـندوق  مـدير يعتمـد

  قـد الصـندوق  فـأن وبالتـا ي كبيـر،
ً
 واملـوظفين التنفيـذيين املـدراء بخسـارة يتـأير سـلبا

علـى  الخبـرة مـن ذاتـه املسـتوى  علـى بـدائل تـوفير وصـعوبة بأعمـال الصـندوق  املـرتبطين

 علـــى اســـتثمارات الصـــندوق وادائـــه وعلـــى مـــالكي ، القصـــير املـــدى
َ
ممـــا قـــد يـــوير ســـلبا

 وحدات الصندوق.

 :مخاطر صعوبات التداول 

 

 بحيــث التــداول  فــي القطريـة لصـعوبات األسـهم الســعودية و/أو سـوق  تتعـرض قـد

التـي  فـأن املخـاطر الحالـة هـذه فـي أن إال الصـندوق  وحـدات تقـويم أو يتعسـر اسـترداد

 تكـون  ولـن األسـواق تلـك فـي جميع املسـتثمرين ستواجه التي ذا ها  ي الصندوق  تواجة
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 على ادا، الصندوق فقط على مقتصرة
َ
 .الصندوق  ءمما قد يوير سلبا

 :مخاطر السوق 

 

الســوق بالتقلبـــات املحتملــة التـــي يمكــن أن تحـــدش فــي أســـواق األســـهم تتعلــق مخـــاطر 

التي يستثمر فيها الصندوق. إن القيمة السوقية ألسهم الشر،ات الجديـدة والناشـئة 

تكون عرضة لحركة الصعود والهبوط التي قد تحـدش فـي أسـواق األوراق املاليـة وفـي 

ت قــد يتعــرض الصــندوق بعــض األحيــان بشــكل مفــاج  وغيــر متوقــع. وفــي هــذه الحــاال 

للمخــاطر التــي تنــتج عــن الحركــة العكســية املفاجئــة ألســواق األســهم والتــي يمكــن أن 

 أليــة معلومــات تتعلــق بــاملردودات االقتصــادية الســالبة، أو التليــر فــي 
ً
تحــدش اســتجابة

لدي إ ــى ارتفــاع القيمــة الســوقية لألســهم بشــكل مبــالغ تــي تــ، الينســلوكيات املســتثمر 

 علـــــى اســـــتثمارات الصـــــندوق وادائـــــه ممـــــا قـــــد يـــــ .فيـــــه
َ
علـــــى مـــــالكي وحـــــدات و وير ســـــلبا

 الصندوق.

 : مخاطر العملة

 

وفســـمى كـــذلك مخـــاطر ســـعر الصـــرف. والتـــي قـــد تنـــتج عـــن قيـــام الصـــندوق بعمليـــات 

بعمـــالت أخـــرى غيـــر عملـــة الصـــندوق األساســـية. وعليـــه، فـــان اســـتثمار الصـــندوق فـــي 

تختلــف عملتهــا عــن الريــال الســعودي  أســهم الشــر،ات املدرجــة فــي بورصــة قطــر والتــي

تجعــــل الصــــندوق عرضــــة ملخــــاطر العملــــة والتــــي قــــد تــــلير علــــى اداءه. وتــــتم عمليـــــات 

تحويـل العملـة عنــد القيـام باســتثمارات الصـندوق فـي حــدوش مثـل تلــك الحـاالت التــي 

وبالتـا ي خسـارة جـزء مـن  .قد  تحد من نطاق الفرص االستثمارية املتاحـة للصـندوق 

 علـــــى اســــتثمارات الصــــندوق وادائــــه الصــــندوق وعلـــــى راس املــــال 
َ
ممــــا قــــد يــــوير ســــلبا

 مالكي وحدات الصندوق.

إن تطبيق الضوابط الشرعية على استثمارات الصندوق تحد بشـكل عـام مـن نطـاق  :مخاطر مرتبطة بالضوابط الشرعية

وعــدد األســـهم املتاحــة لالســـتثمار مـــن قبــل الصـــندوق كمـــا أن الشــر،ات التـــي يســـتثمر 

ا الصندوق بعد االستحواذ على أسهمها قد تتجاوز املعايير الشرعية املسـموح بهـا فيه

ممــــا يــــدفع الصــــندوق للــــتخلص مــــن أســــهم تلــــك الشــــر،ات فــــي أوقــــات قــــد تكــــون غيــــر 

مالئمة. إن حدوش مثل تلك الحاالت قد يحد من نطاق الفـرص االسـتثمارية املتاحـة 

 علـى اسـتثمارات الصـ .للصندوق 
َ
ندوق وادائـه وعلـى مـالكي وحـدات مما قـد يـوير سـلبا

 الصندوق.

 :املخاطر السياسية

 

قــــد يتــــأير أداء الصــــندوق بحــــاالت عــــدم اليقــــين التــــي تنــــتج عــــن فليــــرات سياســــية غيــــر 

مالئمــــــــة قـــــــــد تحـــــــــدش علــــــــى نطـــــــــاق قطـــــــــري أو إقليمـــــــــي أو عــــــــاملي قـــــــــد تـــــــــلير علـــــــــى أداء 

يســتثمر فيهــا الصــندوق. الثانوية وعلــى القيمــة الســوقية لــألوراق املاليــة التــي األســواق

 على استثمارات الصندوق وادائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
َ
 مما قد يوير سلبا

 :املخاطر االقتصادية

 

تنــتج هــذه املخــاطر عــن التليــرات االقتصــادية وظــروف الســوق، وحــاالت عــدم اليقــين 

املصـــاحبة للتليـــر فـــي سياســـات الحكومـــات، أو عـــن حـــاالت فـــرض القيـــود علـــى حركـــة 

نتقـــــــال رووس األمـــــــوال، أو التليـــــــر فـــــــي القـــــــوانين واألنظمـــــــة واملتطلبـــــــات الضـــــــرائبية، ا

ممـــا قـــد يـــوير  وحـــاالت الركـــود أو األزمـــات االقتصـــادية التـــي فســـود األســـواق املختلفـــة.

 على استثمارات الصندوق وادائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
َ
 سلبا
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 :املخاطر النظامية

 

اإلفصـــــاح قـــــد تكـــــون أقـــــل فـــــي بعـــــض أســـــواق األوراق  إن متطلبـــــات األنظمـــــة ومعـــــايير 

املالية الناشئة عنهـا فـي الـدول املتقدمـة. وعليـه، قـد تكـون املعلومـات العامـة املتاحـة 

عـن شــركة معينــة مصـدرة ألوراق ماليــة محــدودة، وقــد تكـون املعلومــات العامــة التــي 

ة أو دقيقــة. تتعلــق بالنتــائج املاليــة وخطــط التوســع املســتقبلية للشــر،ات غيــر واضــح

كمــا أنــه مــن املحتمــل إغفــال بيانــات جوهريـــة أو وجــود بيانــات غيــر صــحيحة قــد يـــتم 

 علـــى األداء
ً
ممـــا قـــد يـــوير  .علـــى أساســـها اتخـــاذ قـــرارات اســـتثمارية ممـــا قـــد يـــلير ســـلبا

 على استثمارات الصندوق وعلى مالكي وحدات الصندوق.
َ
 سلبا

 :مخاطر السيولة

 

مخـــاطر الســـيولة فعنـــي الســـرعة والســـهولة التـــي يمكـــن يهمـــا تحويـــل األصـــول إ ـــى نقـــد 

دون حــدوش خســارة فــي قيمتهــا الســوقية. قــد تواجــه الصــندوق مخــاطر عــدم إمكانيــة 

ممـا قـد بيع بعض استثماراته بسبب الظروف االقتصادية أو بسبب ظروف السوق. 

 على استثمارات مالكي وحدات الصندوق.
َ
 يوير سلبا

   :إستثمارية صناديق في االستثمار مخاطر

 

البنـد  هـذا فـي الـواردة األخـرى  االسـتثمار صناديق لها تتعرض قد التي املخاطر جميع  ي

 األخـرى  األسـتثمار صـناديق لهـا تتعـرض قـد او البنود الواردة في تلك الصناديق، والتـي

 وحــدات قيمــة إنخفــاض إ ــى يــلدي قــد ممــا فيهــا مســتثمرا الصــندوق  يكــون  التــي

 على ادا، و الصندوق 
َ
 مالكي وحدات الصندوق. ء الصندوق و قد يوير سلبا

تنشــــأ هــــذه املخــــاطر فــــي األوضــــاع التــــي تتــــأير فيهــــا موضــــوعية واســــتقاللية قــــرار مــــدير  مخاطر تضارب باملصالح:

الصـــندوق بمصـــلحة خخصـــية ماديـــة او معنويـــة  همـــه علـــى حســـاب الصـــندوق. او فـــي 

املصالح بين الصندوق وصـناديق اسـتثمارية اخـرى او محـافظ حال نشوء تضارب في 

مـــــدير  اســـــتثمارية مـــــدارة مـــــن قبـــــل مـــــدير الصـــــندوق والـــــذي قـــــد يـــــلير علـــــى قـــــرارات

 على استثمارات الصندوق وادائـه 
ً
الصندوق في اختيار استثماراته، مما قد يلير سلبا

 وعلى مالكي وحدات الصندوق.

الطبيعيـــة علـــى اداء ،افـــة القطاعـــات االقتصـــادية واالســـتثمارية والتـــي تـــلير الكـــوارش  مخاطر كوارش طبيعية: 

خـــارن عـــن ارداة مـــدير الصـــندوق مثـــل ســـلبي علـــى اداء الصـــندوق  قـــد يكـــون لهـــا تـــايير

 علــــــى 
ً
الــــــزالزل والبــــــراكين والتقلبــــــات الجويــــــه الشــــــديدة وغيرهــــــا، ممــــــا قــــــد يــــــلير ســــــلبا

 استثمارات الصندوق وادائة وعلى مالكي وحدات الصندوق 

اغفـــــال بيانـــــات جوهريـــــة فيهـــــا او قيـــــام الشـــــر،ات تتعلـــــق مخـــــاطر االفصـــــاح بإمكانيـــــة  مخاطر االفصاح:

املدرجـــــــة فـــــــي افصـــــــاحا ها الدوريـــــــة بإغفـــــــال بيانـــــــات جوهريـــــــة او تقـــــــديم بيانـــــــات غيـــــــر 

جــــود بيانـــات غيــــر صـــحيحة فــــي نشـــرة إصــــدار الطروحـــات االوليــــة. صـــحيحة او عـــدم و 

فـــــــي اتخـــــــاذ قـــــــرار االســـــــتثمار علـــــــى وبـــــــالنظر العتمـــــــاد مديرالصـــــــندوق بشـــــــكل جـــــــوهري 

املعلومـــــات التـــــي يفنـــــح عنهـــــا فـــــان مخـــــاطر اتخـــــاذ قـــــرار اســـــتثماري غيـــــر ســـــليم تظـــــل 

 فــــي حالـــــة إغفــــال بيانـــــات جوهريــــة او وجـــــود بيانــــات غيـــــر صــــحيحة 
ً
فـــــي احتمــــاال قائمـــــا

 علــى اســتثمارات الصــندوق وادائــة وعلــى 
ً
نشـرات إصــدار الشــر،ات. ممــا قــد يــلير ســلبا

 .مالكي وحدات الصندوق 
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ان الشــــر،ات وصــــناديق االســــتثمار التــــي يســــتثمر فيهــــا الصــــندوق معرضــــين للمخــــاطر  قانونية: مخاطر 

القانونيــة حيــث انهــم معرضــين ا ــى الخضــوع الجــراءات او عقوبــات تنظيميــة مــن قبــل 

 هــات الرقابيــة املعنيــة باإلشــراف علــى اعمــالهم او مــن قبــل اطــراف اخــرى. وكــذلكالج

 فـــــي دعـــــاوى قضــــــائية. إضـــــافة ا ــــــى ذلـــــك، قـــــد يتــــــأير الوضـــــع املــــــا ي 
ً
قـــــد يكونـــــوا طرفــــــا

للشر،ات نتيجة إلصدار قوانين وأنظمة جديدة او حدوش فليرات في األنظمة الحالية 

 علــــى قيمــــة اســــتثمارت الصــــندو 
ً
ق فــــي تلــــك الشــــر،ات او الصــــناديق مماقــــد يــــلير ســــلبا

 والذي بدوره قد يلير على اداء الصندوق وعلى مالكي وحدات الصندوق.

ملبــــــالغ اافــــــي حالــــــة اقتــــــراض الصــــــندوق للــــــرض ادارة الصــــــندوق وتــــــأخره عــــــن ســــــداد  مخاطر اإلقتراض

املقترضة في وقتها املحدد ألسباب خارجة عـن إرادة مـدير الصـندوق، فقـد يترتـب علـى 

ذلــــك رســــوم تــــأخير ســــداد أو أن يضــــطر  مــــدير الصــــندوق لتســــييل بعــــض اســــتثماراته 

 علـــى اســـتثمارات الصـــندوق وأدائـــه وعلـــى مـــالكي 
ً
لســـداد القـــروض ممـــا قـــد يـــلير ســـلبا

 الوحدات في الصندوق. 

مـــــن اصـــــول %( 10) فـــــي حالـــــة ورود طلبـــــات اســـــترداد كبيـــــرة تتجـــــاوز العشـــــرة باملائـــــة  االسترداد الكبيرة عمليات مخاطر

الصــندوق فــي يــوم فعامــل معــين، قــد يكــون مــن الصــعب علــى الصــندوق تــوفير امــوال 

،افية لتلبية طلبات اإلسترداد مما قد ينتج عنـه تأجيـل طلبـات االسـترداد اضـافة ا ـى 

ى فســييل جــزء مــن اصــوله فــي اوقــات غيــر مالئمــة ممــا قــد انــه قــد يضــطر الصــندوق ا ــ

 على استثمارات واداء الصندوق وعلى مالكي وحدات الصندوق.
ً
 يلير سلبا

املالية للمصدر نتيجة لتليرات في اإلدارة او الطلب او  و ي مخاطر التلير في األوضاع  املخاطر املتعلقةباملصدر

اطر فعــــرض املصــــدر إلجــــراءات قانونيــــة علــــى منتجاتــــه أو خدماتــــه. وفشــــمل هــــذه املخــــ

قيمــة اســهمه ممــا قــد يــلير  بســبب مخالفــات قــد يرتكاهــا ممــا قــد يــلدي ا ــى انخفــاض

 على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق 
ً
 سلبا

قيمـــة األوراق  ـــي املخـــاطر الناتجـــة عـــن فليـــر فـــي اســـعار الفائـــدة، والتـــي قـــد تـــلير علـــى  مخاطر تقلبات اسعار الفائدة

 علـــــــى 
ً
املاليـــــــة واســـــــهم الشـــــــر،ات التـــــــي يســـــــتثمر فيهـــــــا الصـــــــندوق ممـــــــا قـــــــد يـــــــلير ســـــــلبا

 استثمارات الصندوق وأدائة وعلى مالكي وحدات الصندوق.

قــــــد يــــــنخفض عــــــدد الطروحــــــات األوليــــــة فــــــي بعــــــض األحيــــــان، ممــــــا يقلــــــل مــــــن فــــــرص  الطروحات األولية عدد مخاطر انخفاض

 الصـــــــندوق فـــــــي تحقيـــــــق عوائـــــــد متو 
ً
علـــــــى اســـــــتثمارات  اصـــــــلة والـــــــذي قـــــــد يـــــــلير ســـــــلبا

 الصندوق وادائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.

 مــــن خــــالل الطروحــــات األوليــــة فــــي  الطروحات األوليةفي  اإلستثمار مخاطر 
ً
 عامــــا

ً
اســــهم الشــــر،ات العامــــة يــــتم طرحهــــا طرحــــا

الســــــوق األو ــــــي. وقــــــد يتضــــــمن اإلســــــتثمار فــــــي الطروحــــــات األوليــــــة مخــــــاطر محدوديــــــة 

لإلكتتــاب فيهــا خــالل فتــرة الطروحــات األوليــة العامــة. كمــا ان معرفــة  األســهم املتاحــة

املســتثمر بالشــركة املصــدرة لألســهم قــد تكــون غيــر ،افيــة او قــد يكــون لهــا تــاريخ أداء 

محـــدد، كمــــا ان الشــــر،ات املصـــدرة لــــألوراق املاليــــة قـــد تنتمــــي لقطاعــــات اقتصــــادية 
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 علــى جديـدة، وشعــض الشــر،ات قـد تكــون فــي م
ً
 فشــليليا

ً
رحلـة التطــوير وال تحقــق دخـال

 علـــى 
ً
املـــدى القصـــير ممـــا يزيـــد مـــن مخـــاطر اإلكتتـــاب فـــي اســـهمها، ممـــا قـــد يـــلير ســـلبا

 استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.

التــي تصــنف بأنهــا مــن األســواق الناشــئة وبورصــة قطــر فعــد ســوق األســهم الســعودية  مخاطر اإلستثمارفي االسواق الناشئة

 
ً
 نقصــا

ً
فــي اســعار  فــي الســيولة نتيجــة هبــوط حــاد مرتفعــة املخــاطر. وقــد تواجــه ايضــا

األســـهم او زيــــادة حــــادة فـــي التيــــخم او تبــــاطل فـــي اإلقتصــــاد، وبالتــــا ي يـــلير ذلــــك علــــى 

الصــــــندوق بشــــــكل ســــــلبي بســــــبب التذبــــــذب فــــــي اســــــعار األســــــهم او انخفــــــاض ا جــــــام 

 التداول عليها.

فــــي حــــال انخفــــاض التصــــنيف اإلئتمــــاني ألي مــــن ادوات اســــواق النقــــد التــــي يســــتثمر  الألئتماني مخاطر التصنيف

بهاالصــــندوق، قــــد يضــــطر مــــدير الصــــندوق ا ــــى الــــتخلص منهــــا، ممــــايلير علــــى اصــــول 

 الصندوق والذي يدوره سيلير على سعر الوحدة.

الداء  معـــــاكستحقـــــق مســـــتوى اداء تتعـــــرض لتقلبـــــات و  حقـــــوق األولويـــــة ان يمكـــــن ل مخاطر ذات العالقة بحقوق األولوية

 مــن اكبــر مقارنــة بــاألنواع األخــرى مــن فئــات األســهم األخــرى.  بشــكلالســوق 
ً
ويعــد كــال

 املحـدودة او عـدم املشـاركة فـي مثـل هـذه الطروحـاته املشاركو تأخر اإلدران،  مخاطر

سـوقية لحقـوق . ان القيمـة المن املخاطر األساسية التي تتعرض لها حقوق األولوية

قــــــد الفعكــــــس القيمــــــة الســــــوقية للحقــــــوق بعــــــد الطــــــرح  الشــــــركة خــــــالل فتــــــرة الطــــــرح

 وقد يكون عرضـة 
ً
باإلضافة ا ى ان السعر السو ي لسهم الشركة قد اليكون مستقرا

بحقـــوق الشـــركة او  للتقلبـــات الناتجـــة عـــن التليـــر فـــي اتجاهـــات الســـوق ذات العالقـــة

ق للســعر املحتمــل للحقــوق ممــا قــد يســبب بأســهم الشــركة القائمــة. وتوقعــات الســو 

 سلبي على سعر الوحدة .
ً
 تذبذبات سعرية  والتي بدورها قد يكون لها تاييرا

 التداول  فعليق مخاطر
قد يلدي فعليق التـداول فـي السـوق ككـل او فـي مجموعـة مـن األوراق املاليـة ا ـي عـدم 

  علــى اصــول تــوفر النقــد او فقــدان عــدد مــن الفــرص اإلســتثمارية ممــا، 
ً
قــديلير ســلبا

 علـــــــى اداء 
ً
الصــــــندوق وعلـــــــى ســـــــعر الوحــــــدة فـــــــي الصـــــــندوق، وبالتـــــــا ي قــــــد يـــــــلير ســـــــلبا

 الصندوق، وعلى مالكي الوحدات.

والضــــــريبية املترتبــــــة علــــــى اإلشــــــتراك او  قــــــد يتحمــــــل مــــــالكي الوحــــــدات اآليــــــار الزكويــــــة مخاطر الضريبة والز،اة

فــي البلــدان التــي يحملــون اإلحتفــاو او اإلســتردادللوحدات بموجــب القــوانين الســارية 

 .
ً
 مختـــارا

ً
جنســـيتها او رخصـــة األقامـــة فيهـــا او فعتبـــر محـــل اقامـــة عاديـــة لهـــم او  موطنـــا

 هم ويتحمل مالكي الوحدات مسلولية دفع الضريبة والز،ـاة ان وجـدت علـى اسـتثمار 

فــي الصــندوق او علــى اي زيــادة فــي راس املــال الناشــئة عنهــا. وقــد يترتــب علــى ذلــك ايــر   

 علــــــــى اداء  ســــــــلبي علــــــــى اصــــــــول الصــــــــندوق وســــــــعرالوحدة،
ً
وبالتــــــــا ي قــــــــد يــــــــلير ســــــــلبا

 الصندوق وعلى مالكي الوحدات.

فـي ادران اسـهم شـركة مـا تـم اإلكتتـاب فـي اسـهمها خـالل  من املمكـن ان يحـدش تـأخير مخاطر تأخر ادران 

فتــرة الطــرح األو ــي لفتــرة غيــر محــددة. وذلــك قــد يــلدي ا ــى عــدم قــدرة الصــندوق علــى 
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 علــى  اإلسـتفادة مـن املبــالغ التـي تـم اســتثمارها فـي الطـرح األو ــي
ً
وبالتـا ي قـد يــلير سـلبا

 .اداء الصندوق وعلى مالكي الوحدات.

يقـــر مالـــك الوحـــدات بتحمـــل ،امـــل املســـلولية عـــن اي خســـارة ماليـــة قـــد تنـــتج عـــن االســـتثمار فـــي الصـــندوق علمـــا ان ســـعر الوحـــده  2.10

 .د االشتراكعن قد ال يستلم ،امل املبلغ املستثمر   و و عند االستردادمعرض لالنخفاض 

 لــدى أي بنــك محلــي يســوق أو  3.10
ً
يبيــع األوراق املاليــة أو تــابع لصــندوق االســتثمار. ويتحمــل  . إن االســتثمار فــي الصــندوق ال يعــد وديعــة

مـــالكي وحــــدات الصــــندوق مســــلولية أيــــة خســــائر ماليــــة قــــد تترتــــب علـــى االســــتثمار فــــي الصــــندوق، عــــدا فــــي حــــاالت التعــــدي أو اإلهمــــال أو 

. وعلى املستثمر أن يمتلك القدرة على تقبـ من قبل مديرالصندوق  التقصير 
ً
ل أي مخـاطر محتملـة وتحملهـا دون أن القابلة لإليبات نظاما

 .تترك تبعات جوهرية

 الرسوم واملصاريف .11

 سيفرض مدير الصندوق على مالكي الوحدات الرسوم و املصاريف املذكورة ادناه

 

 :رسوم االشتراك

 

مــن مبلــغ االشــتراك )يكــون الــدفع كحــد اقصــ ى %( 2مــا تصــل نســبته إ ــى اينــان فــي املائــة )

(، يدفعها 
ً
 ..ويتم خصمها من مبلغ االشتراك الوحدات املحتمل مالك مقدما

 

 :إدارة مدير الصندوق  افعاب

رســــــوم إدارة مــــــا نســــــبته واحــــــد وخمســــــة وســــــبعون مــــــن مائــــــة فــــــي املائــــــة يــــــدفع الصــــــندوق 

،ـل هـذه الرسـوم وتتـراكم فـي %( سنويا من صافي قيمـة أصـول الصـندوق )تحتسـب 1.75)

نظيـر إدارتـه للصــندوق وكمـا هــو موضـح فــي  يـوم تقـويم و تــدفع شـهريا( إ ــى مـدير الصــندوق 

الدفع وواجبة السداد  تلك الرسوم  مستحقة (، وتصبح34اإلفصاح املا ي رقم ) خصمل

 خالل خمسة أيام عمل بعد نهاية ،ل شهر في ،ل سنة مالية.
 

والخــــــــدمات االداريــــــــة  رســــــــوم أمــــــــين الحفــــــــظ

 :والسجل

 

مــن مائــة فــي املائــة  وعشــرونة كــذلك بــدفع رســوم ســنوية بنســبة خمســيتكفــل الصــندوق 

 مــــــن صــــــافي قيمــــــة أصــــــول الصــــــندوق المــــــين حفــــــظ الصــــــندوق 0.25)
ً
ومقــــــدم  %( ســــــنويا

و تــــدفع تلــــك الرســــوم  ،ــــل يــــوم تقــــويم. ويــــتم حســــابها عنــــد الخــــدمات اإلداريــــة والســــجل 

.
ً
 شهريا

  افعاب مراجع الحسابات

ريــــال  (20,000عشــــرون ألــــف )مقطــــوع قــــدرة  مبلــــغ   مراجــــع الحســــابات علــــى  سيحصــــل

مــن ، وســيتم خصــم الرســوم وتحتســب وتتــراكم ،ــل يــوم تقــويم  ســعودي فــي الســنة املاليــة

% تـدفع عنـد بدايـة 50،ويتم الدفع على قسـطين متسـاويين صافي قيمة اصول الصندوق 

% عنــد نهايــة العـام املــا ي للصــندوق، وذلــك بعدإصــدار تقريــر 50العـام املــا ي للصــندوق، و 

 املالية املراجعة للصندوق.املراجعة واصدار القوائم 

 امللشر االسترشادي

( دوالر 8,000مبلــــــــغ )ســـــــيقوم الصــــــــندوق بــــــــدفع مصــــــــاريف اعــــــــداد امللشــــــــر االسترشــــــــادي 

( 
ً
ريــال ســعودي( للســنة األو ــى مــن عمــل الصــندوق،  30,000أمريكــي، أي مــا يعــادل حاليــا

 )7,000ومبلــــــغ )
ً
للســــــنوات  ريــــــال ســــــعودي( 26,250( دوالر أمريكــــــي، أي مــــــا يعــــــادل حاليــــــا

  أنـــــد بـــــورز اندردالالحقـــــة، أفعـــــاب حســـــاب امللشـــــر تـــــدفع ملـــــزود الخدمـــــة وهـــــو شـــــركة ســـــت

مــــــن صــــــافي قيمــــــة اصــــــول وفســــــتقطع   ،ــــــل يــــــوم تقــــــويم تتــــــراكم و وتحســــــب هــــــذه الرســــــوم 

 .ويتم اقتطاعها في نهاية ،ل سنة مالية للصندوق الصندوق 
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 علومات على موقع تداول رسوم نشرامل

 لصالح شركة السوق املالية لتداولل  5.000دفع مبلغ مقطوع قدرة 
ً
ريال سعودي سنويا

مــــن صــــافي قيمــــة اصــــول  وفســــتقطع  ،ــــل يــــوم تقــــويم   وتتــــراكم  وتحســــب هــــذه الرســــوم .

 ويتم اقتطاعها في نهاية ،ل سنة مالية للصندوق.  الصندوق 

 مصاريف تمويل الصندوق 

مـن صـافي قيمـة اصـول الصـندوق  وفسـتقطع تدفع حسب االسـعار السـائدة  فـي السـوق . 

ويــتم اقتطاعهــا فـــي نهايــة ،ـــل ســنة ماليـــة   ،ـــل يــوم تقـــويم  وتتــراكم وتحســب هــذه الرســـوم

 .للصندوق 

 واملصاريف التقديرية. رسوم الصندوق  (34املادة رقم ) املا ي الوارد في  ملخص اإلفصاح ويوضح

 املصروفات 

   -والتي فشمل على سبيل املثال: الصندوق،يتحمل الصندوق املصاريف األخرى ذات الطبيعة املستمرة املتعلقة بإدارة كما و 

 مكافــــــــــــــإت أعضــــــــــــــاء مجلــــــــــــــس إدارة الصــــــــــــــندوق 

 :املستقلين

 

، حيث  املستقلين مكافإت أعضاء مجلس إدارة الصندوق  مصاريفيتحمل الصندوق 

خمسة أالف ريال سعودي لكل  (5,000مبلغ )  علىمستقل ،ل عضو   يحصل

 40,000اجتماع وشعدد أرشعة اجتماعات في السنة املالية بحد أقص ى وبما يعادل 

 تقويم  يوم،ل هذه الرسوم وتتراكم لالعضاء املستقلين ككل تحسب ريال سعودي 

 وتدفع املكافاه بعد ،ل اجتماع ملجلس ادارة الصندوق 

 الرسوم الرقابية:
( ريال 7500مبلغ مقطوع وقدره )للصندوق سنويا الرقابيةالصندوق  الرسوم  يتحمل

 
ً
من صافي قيمة اصول   ،ل يوم تقويموتتراكم  وتحسب هذه الرسوم ، سنويا

 .ويتم اقتطاعها في نهاية ،ل سنة مالية للصندوق الصندوق 

 

الهيئــة الشــرعية حيــث  يحصــل ،ــل مكافــإت أعضــاء  يتحمــل الصــندوق مصــاريف .أ  الهيئة الشرعيةاعضاء  أفعاب 

ريــال  24,000أالف ريــال ســعودي وبمــا يعــادل  يمانيــة (8,000مبلــغ )عضــو  علــى  

مـن ،ـل يـوم تقـويم  وتتـراكم وتحسـب هـذه الرسـومالعضاء الهيئة  ككل، سعودي 

ويــــــــتم اقتطاعهــــــــا فــــــــي نهايــــــــة ،ــــــــل ســــــــنة ماليــــــــة    صــــــــافي قيمــــــــة اصــــــــول الصــــــــندوق 

 .للصندوق.

املتكبدة في عملية بيع وشراء األسهم في  التعامل مصاريفيتحمل الصندوق ،افة  التعامل: مصاريف  .12

 على األسعار السائدة واملعمول بها  القطريةالبورصة و  سوق األسهم السعودية
ً
بناءا

عند  ، ويتم سدادها من أصول الصندوق  في األسواق التي يستثمر الصندوق فيها

في التقارير السنوية املدققة االفصاح عن اجما ي قيمتها . وسيتم تنفيذ الصفقات 

 مالية للصندوق.في نهاية ،ل سنة  والنصف سنوية وملخص اإلفصاح املا ي

 
 

 
 

 وفعيين املصفي التصفية  .13

 صـناديق مـن الئحـة  (22 )املـادة بمـا يتوافـق مـع تقتضـ ي الحـال ملـا وفقـا مصـفي أو الصـندوق  ملـدير بـديل فـي فعيـين الحـق للهيئـة

 .الهيئةمجلس عن  الصادرة االستثمار

 الصندوق إدارة مجلس  .14

 اسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق: 1.14
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يشـــرف علـــى الصـــندوق مجلـــس إدارة معـــين مـــن قبـــل مـــدير الصـــندوق وتـــتم املوافقـــة عليـــه مـــن قبـــل الهيئـــة. يتـــألف مجلـــس إدارة 

أعضاء منهم عضوين مسـتقلين وعضـو واحـد مـن املسـئولين التنفيـذيين يعيـنهم مـدير الصـندوق، علـى  وأرشعةالصندوق من رئيس 

 ملــدة أن تبــدأ عضــوية أول مجلــس مــن تــاريخ موافقــة الهيئــة علــى إنشــاء الصــندوق،
ً
يــالش (3) يعين مجلــس إدارة للصــندوق مبــدئيا

فيمــــا يلـــي نبـــذة فعريفيــــة ،. و مشـــابهه اخـــرى  ملـــدةللتجديــــد قابلـــة  ســـنوات ابتـــداًء مـــن تــــاريخ موافقـــة الهيئـــة علـــى إنشــــاء الصـــندوق 

 مختصرة عن أعضاء مجلس إدارة الصندوق: 

 ) عضو غير مستقل ()رئيس مجلس إدارة الصندوق( العبدالكريم املعمر محمد  بن عادل بن سعد الشيخ/ .1

 منصــب رئــيس مجلــس اإلدارة فــي شــركة
ً
م حتــى 2008 أربــاح املاليــة يشــلل الشــيخ عــادل بــن ســعد العبــدالكريم املعمــر حاليــا

، فشمل خبراته السابقة العمل كمستشار قانوني بأمانة مدينة الـدمام ووزارة الشـلون اإلسـالمية واألوقـاف، وشـلل تاريخه

 مناصــب كثيــرة فــي القطــاع الخـــاص منهــا رئــيس مجلــس املــديرين والـــرئيس التنفيــذي لشــركة املســتثمرون الدوليــة القابضـــة

 املديرين في شركة تداوي للخدمات الطبية وشركة املجمعات التجارية.،وعضوية مجلس  م2013

 )عضو غير مستقل(  محمد األنصاري  بن عبدالرزاقبن محمد الشيخ/  .2

منصب م حتى تاريخه، و 2008عضو مجلس ادارة في شركة ارباح املالية يشلل الشيخ محمد عبد الرزاق األنصاري  

 ونائب رئيس إد
ً
 في ،ل من شركة األنصاري القابضة الرئيس التنفيذي سابقا

ً
اإلنشاء وشركة قنبر دويداغ منذ ارة حاليا

 للخرسانة املسبقة الصنع منذ األنشاء وشركة قنبر للخرسانةمنذ األنشاء وشركة األنصاري التجارية منذ اإلنشاء 
ً
 حاليا

للخرسانة الجاهزة وعضو مجلس منصب عضو مجلس ادارة  لكل من شركة قنبر ستيتلي السعودية املحدودة  يشلل

ادارة للشركة االو ى للتأمين وشركة تالل الصمان العمال الكسارات كمايشلل عضوية بعض اللجان املتخصصة ،اللجنة 

كما انه عضو مشارك وغير تنفيذي في بعض البنوك  م1999 العقارية لجنة االستثمار في شركة األنصاري القابضة

كيوانفست، الشيخ محمد  –ل في لندن و البحرين وقطر   و االمارات مثل انفستكورب بنك اإلستثمارية وبنوك املال مث

 م1980االنصاري حاصل على الشهادة الجامعية تخصص ادارة االعمال.

 (غير مستقل املصري ) عضو محمد د. حسن خليل  .3

، م2008 الدكتوراه في املحاسبة، ويحمل شهادة م حتى تاريخة 2013منذ مارس  الرئيس التنفيذي لشركة أرباح املالية

م. 1999( من والية الينوي/ الواليات املتحدة االمريكية  CPAوعدة شهادات مهنية منها شهادة محاسب قانوني معتمد ) 

 املنتجات االستثمارية 
ً
عمل مدير ما ي وتدقيق في عدة شر،ات. ولديه خبرة كبيرة في أسواق رأس املال وخصوصا

الدخل الثابت، وإدارة املحافظ والصناديق االستثمارية، تقييم الشر،ات والتحليل النافي للجهالة  االسالمية ومحافظ 

 باالضافة إ ى الخدمات االستشارية.

 

 القحطاني )عضو مستقل(بن محمد بن شايع  د. إبراهيم  .4

 
ً
بضة،  حصل الدكتور منصب عضو مجلس إدارة لشركة سمو القا م 2008منذ  يشلل الدكتور إبراهيم القحطاني حاليا

 -ادارة اعمالواملاجستير م 1987عام إبراهيم القحطاني على درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة ويسكونسن 

في  قبلها والبكالوريوس من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن باململكة العربية السعوديةم 1981جامعة البترول عام 

يم القحطاني خبرات طويلة في العمل والتعليم في اململكة حيث ترأس قسم )كيه أف يو ،  ولدى الدكتور إبراهم1981عام 

. شارك 1994شي أم( للتمويل واالقتصاد ملدة ارشع سنوات في الجامعة  وعمل في كثير مناصب مجالس اإلدارات منذ عام 

ململكة وهو عضو بالجمعية الدكتور إبراهيم القحطاني في تأسيس العديد من األعمال الصناعية العديدة في ا

 في القضايا املالية واالقتصادية.   االقتصادية السعودية وقد نشر الكثير

 

 )عضو مستقل( محمد بن عبدالعزيز الزامل بن األستاذ عصام  .5

الزامل حاصل على بكالريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة تولين، نيو أورلينز، الواليات محمد عصام األستاذ 

. حصل عصام على املركز م2009م ا ى عام 2002منذ عام  عمل عصام الزامل في شركة أرامكو ، م 2002عام  املتحدة

وأحد الرواد املبادرين في مجال تقنية املعلومات  .م 2009 األول في جائزة األمير سلمان بن عبدالعزيز لشباب األعمال

تدير التي  م حتى تاريخة2004منذ يونيو  لشركة رمال لتقنية املعلوماتامللسس واملدير التنفيذي وهو  ومشاريع اإلنترنت. 

واحدة من أكبر الشبكات على اإلنترنت في العالم العرشي، شارك عصام الزامل في تأسيس عدة شر،ات منها شركة صلة 
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وتجتذب  على اليوتيوب. كما شارك في تأسيس شركة سين املالكة لقناة سين  م2015يناير  املختصة بإدارة املوارد البشرية

 مليون زائر شهريا.  3أكثر من 

   ومدة عقد خدما هم الخدمات التي يقدمها أعضاء مجلس اإلدارة 2.14

 علــى األقــل ملراجعــة نشــاطات املــدير والتأكــد مــن مطابقتهــا مــع الشــروط واألحكــام ولــوائح االســتثمار 
ً
يجتمــع املجلــس مــرتين ســنويا

أمـا فيمـا يتعلـق  الهيئـة. عـن مجلـساملوضوعة من قبـل مجلـس إدارة الصـندوق باإلضـافة إ ـى الئحـة صـناديق االسـتثمار الصـادرة 

ســـيجتمع املجلــــس بـــدعوة خطيــــة مـــن رئيســــه ف ،يت املتبعـــه فــــي مجلـــس ادارة الصــــندوق اجتماعـــات الصــــندوق واجـــراءات التصــــو ب

ترسـل إ ـى األعضــاء قبـل أســبوعين مـن املوعــد املحـدد لالجتمــاع، ويحـق لـرئيس املجلــس وفـي أي وقــت دعـوة األعضــاء الجتمـاع غيــر 

بــه األعضــاء لحضــور اجتماعــات رســمي، ويكــون االجتمــاع صــحيحا إذا حضــر نصــف أعضــاء املجلــس بمــن فــيهم الــرئيس أو مــن يني

املجلس على أن تكون اإلنابة خطية، وان ال ينوب عن أكثر من عضو واحد فـي ذات االجتمـاع، وال يحـق لـه التصـويت علـى قـرارات 

تنطــوي علـــى تضــارب املصـــالح، وفــي حـــال فســاوي األصـــوات يــر ح الجانـــب الــذي صـــوت معــه رئـــيس املجلــس. كمـــا يجــوز ان فعقـــد 

فشمل مسـلوليات أعضـاء مجلـس إدارة الصـندوق ، و  .دارة من خالل وسائل الكترونية بما في ذلك الهاتف.اجتماعات مجلس اال 

 على سبيل املثال ال الحصر اآلفي: 
 

  .فيها 
ً
 املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا

  املصــادقة علــى ،
ً
 اإلشــراف، ومتــى ،ــان ذلــك مناســبا

ً
( 19للمــادة ) أي تضــارب مصــالح يفنــح عنــه مــدير الصــندوق وفقــا

 الئحة صناديق االستثمار.  من

  على األقل مع مسئول االلتزام )لجنة االلتزام( لدى مدير الصـندوق ومسـئول التبليـغ عـن غسـل 
ً
االجتماع مرتين سنويا

 وائح واألنظمة املتبعة. األموال وتمويل اإلرهاب لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع الل

  (من ألئحةصناديق اإلستثمار22بموجب املادة )  فعيينهالذي يتم إقرار أية توصية يرفعها املصفي. 

 .التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق بالئحة صناديق االستثمار 

  ، لشــروط وأحكــام الصــندوق 
ً
التأكــد مــن قيــام مــدير الصــندوق بمســلولياته بمــا يحقــق مصــلحة مــالكي الوحــدات وفقــا

 وأحكام الئحة صناديق االستثمار. 

 و تتضـــــمن مســـــلولية أمانـــــة عضـــــو مجلـــــس إداراة  العمـــــل بأمانـــــة ملصـــــلحة صـــــندوق االســـــتثمار ومـــــالكي الوحـــــدات فيـــــه

 . خالص و اإلهتمام و بذل الحرص املعقول الصندوق تجاه مالكي الوحدات واجب اإل 

 

 عضويات اعضاء مجلس ادارة الصندوق في صناديق استثمار اخرى  3.14

 اربـاح  صـندوق  رئـيس مجلـس إدارة منصـب ) عضو غير مسـتقل(العبدالكريم املعمر بن محمد يشلل الشيخ عادل بن سعد

 .للطروحات االولية

  منصب عضو مجلس إدارة اي صندوق إستثماري.عبدالرزاق األنصاري بن ال يشلل الشيخ محمد 

 يشلل د. حسن خليل املصري منصب عضو غير مستقل في صندوق ارباح للطروحات االولية. 

  .منصب عضو مستقل في صندوق ارباح للطروحات االوليةالقحطاني بن شايع بن محمد إبراهيم يشلل د. 

  ستثماري.صندوق ا اي  مجلس ادارة  منصب عضو  الزاملبن محمد بن عبدالعزيز عصام يشلل السيد ال 

 املستقلين   أفعاب أعضاء مجلس اإلدارة 4.14

 ملـــدة و يتلقـــى اعضـــاء مجلـــس االدارة املســـتقلين بـــدل افعـــاب لقـــاء الخـــدمات التـــي يقـــدمونها . 
ً
 يعـــين مجلـــس إدارة للصـــندوق مبـــدئيا

يرجــى العــودة ا ــى .  وقابلــة للتجديــد ملــدة اخــرى مشــابهه الصــندوق يــالش ســنوات ابتــداًء مــن تــاريخ موافقــة الهيئــة علــى إنشــاء ( 3)

 على مكافأة اعضاء مجلس االدارة املستقلين. ( من هذه الشروط واالحكام لالطالع 36ملخص االفصاح املا ي الوارد في الفقرة )
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 : مدير الصندوق  .15

 اسم مدير الصندوق وعنوانه . 15.1

( 13) 8316400اململكــة العربيــة الســعودية ، هــاتف:  31492الــدمام   8807الخلــيج ، الــدمام ، ص بشــارع أربــاح املاليــة، وعنوانهــا شــركة 

و ـــي شـــركة مســـاهمة ســـعودية مقفلـــة ملسســـة بموجـــب أنظمـــة اململكـــة العربيـــة  ،وموقعهـــا اإللكترونـــي 966( 13) 8093075وفـــاكس  966

 www.arbahcapital.comيم املعمر لألعمال ، ( ومقرها مركز سعد عبدالكر 2050059020السعودية، سجل تجاري رقم )

 

 رضها مع مصالح الصندوق.نشاط أو مصلحة اخرى مهمة يحتمل فعاأي  15.2

الوقـت الحـا ي حتى تاريخ اعداد هذه الشروط واألحكام وتاريخ أي تحديث لها، فان مـدير الصـندوق يقـر بعـدم وجـود اي تضـارب مصـالح فـي 

بـــين مصـــالح الصـــندوق ومصـــالح أعضـــاء مجلـــس ادارة الصـــندوق أو مـــدير الصـــندوق، وســـيقوم مـــدير الصـــندوق باالفصـــاح عـــن اي عمـــل أو 

 مصلحة اخرى مهمة ألعضاء مجلس ادارته او له يحتمل فعارضها مع مصالح الصندوق.

 

 التزاماته تجاه الصندوق تأدية أي تضارب مصالح جوهري من طرف مدير الصندوق يحتمل أن يلير على  15.3

يقـــر مـــدير الصـــندوق بعـــدم وجـــود عمـــل او مصـــلحة خاصـــة بـــه يحتمـــل فعارضـــها مـــع مصـــالح الصـــندوق، وال يـــر ح ان ينشـــأ عـــن االنشـــطة 

 علـــى اداء واجباتـــه تجــــاه التجاريـــة او املصـــالح االخـــرى ذات الصـــلة بمـــدير الصــــندوق أي تضـــارب 
ً
جـــوهري للمصـــالح مـــن شــــأنه التـــأيير ســـلبا

 الصندوق.

 

 أي مهمة تتعلق بالصندوق قام مدير الصندوق بتكليف طرف أخر لتأديتها، وتوضيح بيانات الطرف األخر. 15.4

املنصـوص عليهـا فـي هـذه الشـروط مدير الصندوق أنه وحتى تاريخ اصدار هذه الشروط واألحكام لم يكلف أى طرف أخـر بتأديـة مهامـه  يقر 

 واألحكام.

يقر مالكو الوحدات بأن مدير الصندوق يتمتع بكامل الصالحية لتفويض صالحياته ا ى ملسسة مالية أو أكثر  لتـلدي دور املستشـار، كما و 

 عـن التعاقـد 
ً
أو املدير من الباطن، أو مقدم الخدمات االدارية، أو أمين الحفظ، أو أمين السجل، أو الوكيل، او الوسـيط للصـندوق، فضـال

 ل مباشر او غير مباشر.ر لتوفير خدمات االستثمار أو أمانة الحفظ أو أمانة السجل في ما يتعلق بأصول الصندوق، بشكالطرف املذكو مع 

 

هيئـة السـوق  عـن مجلـسبموجب الئحة األخخاص املـرخص لهـم والصـادرة خص مرخص له خمدير الصندوق )شركة أرباح املالية(  15.5

ملزاولة أعمـال ه 1429م( املوافق لليوم السادس عشر من شهر شعبان لعام 2008أغسطس  17)( بتاريخ 07083-37املالية بترخيص رقم )

 .(ةاملشور تقديم الحفظ، اإلدارة ،الترتيب ،  ،بصفة أصيل ووكيل )التعاملو ي ةق املالياألورا

 أمين الحفظ .16

( 13) 8316400اململكــة العربيــة الســعودية ، هــاتف:  31492الــدمام   8807شــارع الخلــيج ، الــدمام ، ص بشــركة أربــاح املاليــة، وعنوانهــا 

و ـــي شـــركة مســـاهمة ســـعودية مقفلـــة ملسســـة بموجـــب أنظمـــة اململكـــة العربيـــة ، وموقعهـــا اإللكترونـــي 966( 13) 8093075وفـــاكس  966

 www.arbahcapital.com( ومقرها مركز سعد عبدالكريم املعمر لألعمال ، 2050059020السعودية، سجل تجاري رقم )

 

 مراجع الحسابات .17

ص ب  31952شركة طالل ابو غزالة كمراجع خارجي للصندوق، وعنوانه اململكة العربية السعودية ، الخبر تم فعيين السادة / 

 (.tagorg.comwww((، وعنوان موقعه اإللكتروني 966138821032( فاكس )966138820940هاتف ) . 3187

 -)tagco.khobar@tagi.com( 

 

 

http://www.arbahcapital.com/
http://www.arbahcapital.com/
http://www.tagorg.com)/
mailto:tagco.khobar@tagi.com
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 القوائم املالية السنوية املراجعة:  .18

 

يتعهد مدير الصندوق بنشر القوائم و يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية مراجعة للصندوق عند نهاية ،ل سنة ميالدية، 

( 90وتكون متوفرة خالل مدة ال تتجاوز فسعين )( من الئحة صناديق االستثمار، 10املالية السنوية املراجعة، حسب املادة )

 بإعداد 
ً
 من نهاية السنة املالية للصندوق. كما يقوم مدير الصندوق أيضا

ً
 تقويميا

ً
صة قوائم مالية أولية مفحو ال نشرو يوما

 من نهاية الفترة45نصف سنوية خالل مدة ال تتجاوز خمسة وأرشعون )
ً
 للمعايير  ( يوما

ً
حيث يتم إعدادهما وفحصهما طبقا

، وسيتم توفير  ( من الئحة صناديق االستثمار10املحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين،حسب املادة )

 
ً
 ابة على عنوان مدير الصندوق وستعرض من قبل مدير الصندوق على موقعه االلكترونيعند طلاها كت هذه القوائم مجانا

 من خالل البريد اإلل( ويمكن طلب هذه الت www.tadawul.com.saباالنترنت ) تداول وموقع 
ً
كتروني أو أي من فروع قارير أيضا

 .م2016ديسمبر 31مدير الصندوق. سيتم توفير أول قوائم مالية مراجعة للفترة املالية األو ى املنتهية في 

 خصائص الوحدات .19

وتمثــل ،ــل وحــدة حصــة  واحــدة.يمكــن ملــدير الصــندوق إصــدار عــدد ال محــدود مــن الوحــدات فــي الصــندوق و ــي وحــدات مــن فئــة 

  شاععة متساوية في الصندوق.

يمتلك ،ل مستثمر حصة غير مجزأة في أصول الصـندوق بنـاًء علـى صـافي قيمـة األصـول، ولـن يـتم إصـدار شـهادات للوحـدات مـن 

 قبل مدير الصندوق، 

 معلومات اخرى: .20

 ق.و ت عالقة بالصنديمكن للمشتركين االتصال بمدير الصندوق للحصول على اية معلومات اخرى ذا20-1
 

ال يتحمل مدير الصندوق او اي شركة من شر،اته الفرعية او اي من مدراء مدير الصندوق او مسلولية او موظفية او وكالئه او  20-2

مدراء شر،اته الفرعية او مسلوليها او موظفيها او وكالئها )لالطرف املفوض لهل( مسلولية تجاه  مالك الوحدات عن اي خسارة، او 

ق، اال اذا افى ذلك نتيجة سواء تصرف و ضرر، او تكاليف، او مصاريف، او اي التزامات مترتبة على مالك الوحدات او اصول الصند

 متعمد من جانب مدير الصندوق او الطرف املفروض له سوء نية او من باب اإلهمال الجسيم او االحتيال من جاناهم.
 

متصلة باستثمارات الصندوق او بأي جزء محدد منها والتي قد فشمل على سبيل املثال  ال يحصل مالك الوحدات على اي حقوق  20-3

ال الحصر التصويت في الجمعيات العمومية للشر،ات املدرجة في سوق االسهم السعودي واملستثمر فيها من قبل الصندوق. وال يحق 

على املوافقة الخطية ملدير الصندوق. وال يكون مدير  ملالك الوحدات نقل او تحويل اي من الحقوق املذكورة هنا بدون الحصول 

 عن اي اجراء او اغفال او عن مالءة الوكالء وامللسسات املالية التي يستعان بها في سياق األعمال التجارية العادية.
ً
 الصندوق مسلوال

تم استقطاعها من حساب الصندوق. أما يوافق مالك الوحدات ويكون على بينة من ان الخدمات اآلنف ذكرها تقدم لقاء رسوم ت 20-4

في ما يتعلق بتفويض الصالحيات، ينبغي ان يدرك مالك الوحدات ان مدير الصندوق يجب اال يفنح عن اي معلومات ذات صلة بمالك 

 الوحدات ا ى الطرف املفوض له اال في حال استوجبت اي قوانين او انظمة في اي دولة مثل هذا االفصاح.

ر الصندوق بفتح حساب مستقل لدى احد البنوك املحلية في اململكة العربية السعودية باسم الصندوق وذلك إليداع سيقوم مدي 20-5

 جميع املبالغ الخاصة بالصندوق، بموجب شروط واحكام الصندوق ولوائح هيئة السوق املالية.
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  اإلعتبارات الضريبية والز،اة 20-6 

املحتمل ان يحصل على استشارة مهنية للتأكد من اإلعتبارات الضريبية التي تترتب على شرائة لوحدات في  مالك الوحداتيتعين على 

الصندوق او امتالكه او استرداده لها او التصرف بها بأي شكل آخر. ويجب ان يكون املشتركون على بينة بأنه يحق ملدير الصندوق، في 

، 
ً
وسيتم  دان وجدتدان يدفع من أصول الصندوق أي ضريبة مستحقة على الصندوق  حدود ماهو منصوص عليه ومسموح به نظاميا

عربية اإلفصاح عنها في القوائم املالية السنوية والنصف سنوية. وعلى املشتركين الحاليين واملشتركين املحتملين غير املقيمين في اململكة ال

 د يترتب عليه اقتطاع للضريبة من قبل الجهات ذات العالقة في اململكة.السعودية األخذ بعين اإلعتبار بأن استثماراهم في الصندوق ق

واما الز،اة فال يتو ى مدير الصندوق إخراجها عن املشتركين وتقع على مالك الوحدات مسئولية إخران ز،اة مايملك من وحدات في 

 الصندوق.

 مكافحة غسل األموال / تمويل اإلرهاب  20-7

في جميع األوقات بالقوانين واألنظمة املرعية في اململكة العربية السعودية )وفشمل أي فشريعات يتم سنها من  يتعهد املستثمر بأن يتقيد

 وقت آلخر ملكافحة غسل األموال(. 

يقر املستثمر بأن املبالغ املستخدمة لالشتراك في الصندوق غير ناتجة عن مصادر مشبوهة أو غير مشروعة. إذا وجد مدير الصندوق 

لالشتباه في املصدر القانوني لألموال املرتبطة بالصفقات االستثمارية للمستثمر، فانه ملزم بإيقاف هذه الصفقات أو رفض سبب 

تنفيذها من اجل التحقيق وإخطار الجهة النظامية املختصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب مباشرة بالوضع وإيصال أية 

تحقق من االشتباه. غير مسموح ملدير الصندوق بموجب القانون واللوائح إعالم املستثمر بالعمليات معلومة أو مستند تطلبه الهيئة لل

 املشتبه بها واملبلغ عنها.

جنسية ا االمريكية او  اي جنسية اوروبية أو اجنبية اليتعهد املستثمر ان يقوم باالفصاح ملدير الصندوق في حال تمتعه/ او حصوله على 

 
ً
 او مستقبال

ً
 )وجميعها حسب حاليا

ً
 او شركة او ملسسة تم انشائها وتنظيمها في الواليات املتحدة او تملك عقارا

ً
 مقيما

ً
، او اجنبيا

التعريف الصادر عن السلطات االمريكية (،كما ويتعهد املستثمر بتقديم االقرارات الخاصة بالنظام الضريبي املعمول به في بلده االم 

عهد املستثمر بانه يتحمل وحده املسلولية القانونية و/او اللرامات الضريبية و/او اللرامات الرقابية و/أو الصادر عنه الجنسية. وكما يت

 أي خسائر قد يتعرض لها مدير الصندوق. في حال عدم قيامة باإلفصاح عن الجنسية.

اسبه تتعلق باستثماراتنا او ارصدتنا النقدية كما نوافق على ان تقوم شركة ارباح املالية بالتصريح عن اي معلومات او بيانات تراها من

 ألي من او جميع السلطات الضريبية في الواليات املتحدة االمريكية او الجهات الضريبية.

 الصفة اإللزامية لهذا املستند 8.20

 من الناحية القانونية وهو يحكم األساس الذي يستند عليه مدير الصندوق 
ً
 ملزما

ً
في إدارة الصندوق ومعامالته  يمثل هذا املستند اتفاقا

وفعامالته مع حاملي الوحدات. ويسري مفعول الشروط واألحكام الواردة في هذا املستند بمجرد استالم مدير الصندوق لنموذن طلب 

 األشتراك 
ً
بتوقيع املستثمر حسب األصول املتبعة باإلضافة إ ى نموذن التعرف على العميل )اعرف عميلك إذا اقتض ى األمر  ممهورا

ذلك(. فمن خالل استيفاء بيانات نموذن طلب االشتراك يكون املستثمر قد أكد أنه يتصرف باألصالة عن نفسه  وليس بالو،الة أو 

 ته مع مدير الصندوق.   بإلنابة عن أي طرف يالث فيما يتعلق بتعامال

 الصندوق وخدمات الطرف الثالث إدارة 9.20

 مدير ويفوضون  يطلبون من املستثمرين االخرين في الصندوق، باالضافة ا ى فان املستثمر ،الشروط واألحكام يندرن تحت هذه فيما

  إلستثمار الصندوق 
ً
 أية لتعيين، الصندوق  مدير املستثمر يفوض .اإلستثمارية ألهداف واستراتيجيات الصندوق  أصول الصندوق وفقا

كأمين حفظ او أمين سجل او مقدم خدمات إدارية او  لتعمل اململكة، خارن أو داخل أخرى  مالية أو ملسسة بنك أو إستثمارية شركة

 .مالئمة أنها الصندوق  التي يرى مدير بالشروط مالية أوراق كتاجر أو كوسيط أو مراسل كبنك أو فرعي أو كمدير إستثماري  كمستشار

 الطرف باختيار يتعلق فيما لهم املرخص األخخاص بموجب الئحة املطلوبة ويطبق املعايير معقوال مهنيا حرصا الصندوق  مدير يمارس
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  أو منشأة ،ان طرف يالث سواء أي أن املستثمر ويقبل .والعمليات باإلستثمارات العالقة ذات لتقديم الخدمات الثالث
ً
 كمتعهد يعمل فردا

  يكون  لن الصندوق  مدير أن كما ملدير الصندوق، وليس كوكيل مستقل
ً
 ولن الطرف هذا يقدمه أي عمل عن االمتناع أو عمل بأي ملَزما

 أي من هذه األطراف اخفاق عن ناشئة املستثمر مصاريف يتعرض لها أو أوإلتزامات أو أضرار خسائر أية مسلوال عن الصندوق  مدير يكون 

 في األصول  استخدام يمكن .األطراف إفالس أي من هذه الالزم أو خالل الوقت الطبيعي أو الدقيق أو بالشكل النحيح أو وظيفته  في أداء

  مجاز لدين كضمان الصندوق 
ً
نسبته  الديون ما هذه تتجاوز  ال أن الصندوق، شريطة مدير تقدير على فقط بناء ملصلحة الصندوق  شرعا

على  العودة دون  الصندوق، أصول  فقط من الصندوق يكون  التزامات الوحدات ودفع استرداد  .الصندوق  أصول  من %(10) عشرة باملائة

 في املدارة األصول  من جزء محدد أي في اجما ي أو محددة حقوق  على املستثمر يحصل وال  مفوض. أي طرف أو الصندوق  مدير أصول 

وذلك لتمكين  بالصندوق، ذات العالقة الصندوق بجميع البيانات الضرورية إدارةمجلس  الصندوق بتزويد مدير يقوم.الصندوق  محفظة

 دون  أو االلتزامات هنا الحقوق  من أي فعيين أو تحويل مستثمر ألي يمكن وال .وجه أكمل الصندوق من أداء مسلوليا هم على مجلس ادارة

 .الكتابية الصندوق  مدير موافقة

 املحافظة على السرية  10.20

 ستعامل جميع بيانات عمليات الصندوق بسرية تامة، باستثناء املدى الذي يتعين اإلفصاح فيه عن هذه املعلومات:

 بناء على طلب الجهات الرسمية. .أ 

 إلتباع أي قوانين أو لوائح أو إجراءات سلوكية مطبقة. .ب 

للمعلومات من قبل هذه الجهات لإلجابة عن أي استفسار من جهة نظامية أو هيئة حكومية فيما يتعلق بطلب مبرر  .ج 

للقيام بواجبا ها الرسمية، في هذه الحالة سيتم التأكيد بان هذه املعلومات ستستخدم لللرض املحدد لها فقط 

 . وبأنها ستبقى في جميع األحوال سرية

رخص لها والتي يتعامل معها يجوز ملدير الصندوق اإلفصاح عن تفاصيل عالقة املستثمر مع مدير الصندوق لطرف يالث من األطراف امل

مدير الصندوق في أداء خدمات االستثمار املتفق عليها لصالح املستثمر، وذلك الستخدامها الداخلي والسري و/أو كمتطلبات لتنفيذ 

 العمليات لصالح املستثمر.

 حدود التزامات مدير الصندوق  11.20

طرف يالث فعاقد معه مدير الصندوق مسئولين أمام املستثمر عن أي  لن يكون مدير الصندوق وال أية من موظفيه أو وكالئه أو أي

خسائر أو أضرار أو تكاليف أو مصاريف أو التزامات أخرى يتعرض لها املستثمر أو تتعرض لها أصول الصندوق باستثناء تلك الناتجة عن 

لين تحت أي ظرف تجاه املستثمر عن أية خسارة غير اإلهمال أو التعدي أو التقصير من قبل هلالء األخخاص. كما أنهم لن يكونوا مسئو 

 مباشرة أو متكبدة بما فيها اإلخفاق في تحقيق أي ربح أو فرصة. بهذا يقر املستثمر بشكل واضح ويوفق على التا ي:

ال يقدم مدير الصندوق أي فعهد أو ضمان ألداء أو ربحية ألي استثمار مدار في الصندوق ولن يكون على مدير  .أ 

 أية مسلولية قانونية أو تبعية ألي انخفاض في قيمة االستثمارات املدارة أو أصول الصندوق. الصندوق 

 

يحق ملدير الصندوق االعتماد في أدائه لاللتزامات املذكورة على رأي أو تصريح طرف آخر مرخص له لتقديم  .ب 

 تجاه املستثمر ع
ً
ن أي تأيير سلبي نتيجة اعتماده على استشارات مهنية يتم اختياره بعناية معقولة ولن يكون مسئوال

 ذلك.

 فصل أصول الصندوق  12.20

 الصندوق  أصول  وستكون  بالصندوق، الخاصة والدخل واملصاريف وااللتزامات األصول  وحسابات بسجالت الصندوق  مدير يحتفظ

 الصندوق  مدير عن أصول  بشكل واضح مفصولة
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   الظروف القاهرة13.20

 تجاه املستثمر عن أية لن يعتبر مدير الصندوق  .أ 
ً
مقصرا تجاه التزاماته ضمن هذه الشروط  واألحكام ولن يكون مسئوال

خسارة مباشرة أو غير مباشرة بسبب الظروف القاهرة مثل القرارات الحكومية أو تنظيمات السوق أو فعليق التداول، أو 

الحصر فعطل أنظمة الحاسب اآل ي لدى  عدم التمكن من االتصال بصناع السوق ألي سبب ،ان  على سبيل املثال ال 

 مدير الصندوق أو لألطراف األخرى أو قصور أي جهاز آخر ، أو أي سبب أو وضع آخر ال يقع ضمن سيطرة مدير الصندوق.

مثل تلبية طلبات االشتراك او  في حالة وقوع أي من أحداش الظروف القاهرة فان يوم )أيام( أداء التزام )االلتزامات .ب 

 (التي تأيرت ستلجل إ ى حين زوال تلك الظروف.او التقييم  االسترداد

 سيستخدم مدير الصندوق جميع املساعي املعقولة للتقليل من أيار أحداش الظروف القاهرة. .ن 

 وفاة املستثمر 14.20 

، املستثمر ،ان إذا
ً
 وخلفائه، وأمنائه الصخصيين وملمثليه تركته وملديري  وملنفذي وصيته لوريته ملزمة والشروط األحكام هذه تكون  فردا

 .املستثمر موت أو عجز تلقاعي عند تنتهي بشكل لن والشروط األحكام على هذه وموافقة املستثمر

مساهم  شريك أو أي حل أو إفالس أو عجز تلقائيا عند موت أو تنتهي لن الشروط واألحكام هذه فإن قانونية، خخصية املستثمر ،ان إذا

  الصندوق  ملدير يجوز  فإنه تقدم، عما النظر بلض .فيها
ً
 إ ى حين والشروط األحكام بهذه أية معامالت ذات عالقة يعلق أن لتقديره وفقا

من الورية  له التي تثبت صالحية أي ذلك من البيانات الكافية أوجهة تنظيمية أوغير عن محكمة الصندوق ألمر صادر مدير فسلم

 .له بالتصرف في تلك املعامالت قبل السماح والخلفاء األمناء الصخصيين أو أواملمثلينالتركة  الوصية أومديري  أومنفذي
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. وللهيئـة الضـوابط الشـرعيةالشرعية املعينة من قبل مدير الصندوق بالتأكد مـن التـزام الصـندوق الفتوى والرقابة تقوم هيئة 

طويلة فيما يتعلق باإلشراف ورقابـة التقيـد وااللتـزام بالقواعـد واألحكـام الشـرعية لجميـع أنـواع املعـامالت املاليـة الشرعية خبرة 

  واالستثمارية.

 الهيئة الشرعية للصندوق اسماء اعضاء  112.

 

 التالية أسمائهم:أصحاب الفضيلة أرباح املالية من لشركة الشرعية الفتوى والرقابة تتكون هيئة 

 

 الشيخ / الدكتور عبد الرحمن بن عبد هللا السند  معا ي

 درجــة البكــالوريوس مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود تخــرن مــن جامعــة امللــك ســعود فــي الحاســب اآل ــي ، كمــا أنــه حصــل علــى

 .صل على الدكتوراه من نفس الجامعةوحصل على درجة املاجستير يم ح   هـ1418 اإلسالمية عام

وكــذلك عضــو فــي  .التواقيــع اإللكترونيــة بمدينــة امللــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة جهــات منهــا: لجنــة إعــدادوهــو عضــو فــي عــده 

 .الجمعية الفقهية السعودية وخبير بمجمع الفقه اإلسالمي
 

 

 

 يوسف بن عبد هللا الشبيلي الشيخ الدكتور فضيلة 

املاجســتير يــم حصــل علــى الــدكتوراه مــن القســم نفســه عــام اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية وحصــل علــى  تخــرن مــن جامعــة 

 لقســم الفقــه املقــارن باملعهـــد العــا ي للقضــاء يــم أوفـــد 1422
ً
 و وكــيال

ً
 وأمينـــا

ً
 بــديوان املظــالم و معيــدا

ً
 شـــرعيا

ً
هـــ، وقــد عمــل باحثــا

 باملعهد العا ي للقضاء. هـ، و اآلن عضو هيئة تدريس1424-1420للتدريس بمعهد العلوم اإلسالمية في أمريكا خالل الفترة 

وهـــو عضـــو فـــي عـــده جهـــات منهـــا: الجمعيـــة الفقهيـــة الســـعودية ومجمـــع فقهـــاء الشـــريعة بأمريكـــا الشـــمالية. وكـــذلك عضـــو اللجنـــة 

 الشرعية ملراجعة تنظيم جباية الز،اة باململكة العربية السعودية.
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 مسعد آلفضيلة الشيخ / عبد املحسن بن زيد 

حصـل علـى املاجسـتير فـي الفقـه املقـارن مـن املعهـد  و بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياضتخرن من ،لية الشريعة 

  وحصــل علــى الــدكتوراه مــن املعهــد العــا ي للقضــاء، للقضــاء، العــا ي
ً
 قضــائيا

ً
 فــي املحكمــة العامــة بالطــائف يــم مفتشــا

ً
عمــل قاضــيا

 لــوزارة العـدل للشـلون القضــائية مـن عـام
ً
هـــ واآلن قايـ ي اسـت ناف فــي محكمـة اسـت ناف مكــة ١٤٣٦ـ وحتـى عـام هــ١٤٣٠يـم وكـيال

 املكرمة حتى اآلن.

 

 ستكون الهيئة الشرعية مسئولة على وجه الخصوص عن األنشطة التالية:

 

  الشرعية. الضوابطدراسة شروط وأحكام الصندوق واألهداف والسياسات االستثمارية للصندوق لضمان تقيدها 

 الشرعية. الضوابط ى مدير االستثمار بخصوص التقيد باألحكام تقديم الرأي الشرعي إ 

 .تحديد معايير مالئمة الختيار وانتقاء األدوات االستثمارية التي يجوز للصندوق االستثمار فيها 

 .تقديم معايير مالئمة ملدير االستثمار بخصوص استقطاعات التطهير 

  املحددة ملدير االستثمار.مراقبة االستثمارات على ضوء الضوابط الشرعية 

  الشرعية إلدراجها في التقرير املا ي السنوي  والضوابط إبداء الرأي الشرعي فيما يتعلق بالتزام الصندوق باألحكام

 للصندوق.

 

 فعاب الرسوم واال21.2

، تـــدفع 24,000الشـــرعية مبلـــغ وقـــدره ) اعضـــاء الهيئـــةتبلـــغ افعـــاب 
ً
تحتســـب ،ـــل يـــوم مـــن أصـــول الصـــندوق ،املـــة ( ريـــال  ســـنويا

 .الشرعية الهيئة ويحتوي ملخص االفصاح املا ي على افعاب .من صافي قيمة اصول الصندوق وفستقطع تقويم 

 .املدرجةفي الشر،ات الخاصة و ستثمار لال  الضوابط الشرعية)أ( يحتوي امللحق  21.3

 صناديق االستثمار العاملية  .22
 

 .الصندوق  على ينطبق ال
 

 الطرح األو ي .23

 

خالل فترة  حد أدنى من االشترا،ات يجب جمعه قبل بدء أعمال الصندوق، ولن يقوم مدير الصندوق باستثمار مبالغ االشترا،اتال يوجد 

 . او ايداعات لدى بنوكفي أدوات أسواق النقد أو صناديقها  الطرح األو ي

  مدير الصندوق في الصندوق  اتاستثمار  .24

وينطبق على اشتراك مدير الصندوق ما ينطبق الصندوق لحسابه الخاص  طرحأو بعد  عنديجوز ملدير الصندوق االستثمار في الوحدات 

( خمسة 5,000,000األو ي في الصندوق من قبل مدير الصندوق ما قيمته ) االستثمار ويبلغ  ، على مالك الوحدات األخرين في الصندوق 

 
ً
 في القوائم املالية    قيمة هذه االستثمار في صافي عن  أيضاسيتم اإلفصاح  بأنهمليون ريال سعودي، علما

 نهاية ،ل سنة مالية.للصندوق وفي ملخص االفصاح املا ي وذلك في  السنوية
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 واإلسترداد إجراءات االشتراك .25

 ايام التعامل التي سيتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار:1.25

وفــي حــال وافــق يــوم التقــويم يــوم عطلــة رســمية فــي اململكــة  والثاليــاء األحــدالتعامــل التــي يــتم فيهــا تنفيــذ هــذه الطلبــات  ــي  أيــام

  تكون فيه سوق األسهم مقفلة، حينئذ سيتم تقويم أصول الصندوق في يوم التقويم التا ي

  :  واستردادها الخاصة لشراء الوحدات التعليماتاملوعد النهاعي لتقديم    2.25

  خـــالل اي يـــوم عمـــل، ويكـــون املوعـــد النهـــاعي لتقـــديم التعليمـــات الخاصـــة يمكـــن اســـتالم طلبـــات االشـــتراك واالســـترداد

بشــراء الوحــدات او اســتردادها مــن خــالل اســتالم مــدير الصــندوق لطلــب االشــتراك واملبــالغ املتعلقــة بشــراء الوحــدات 

 فــــي يــــوم التعامــــل 12املطلوبــــة او طلــــب االســــترداد مــــن الصــــندوق قبــــل الســــاعة )
ً
قيــــت وذلــــك حســــب تو املعنــــي  ( ظهــــرا

علـــى انـــه طلـــب ليــــوم اململكـــة العربيـــة الســـعودية .وفـــي حـــال تـــم اســـتالم الطلـــب بعـــد الوقـــت املحـــدد فســـيتم معاملتـــه 

 التعامل التا ي.

 3.25  مـن 12تم استالم طلب االشتراك قبـل السـاعة ) اذاالتي تفصل بين االشتراك واالستثمار في الصندوق  الفترة 
ً
(  ظهـرا

 في نفس يوم التعامل . وفي حال تم استالم الطلب او املبلغ بعد الوقت املحدد فسيتم  األحد والثالياءيومي 
ً
فسيكون نافذا

 معاملته على انه طلب ليوم التعامل التا ي .

 التعليمات الخاصة بشراء الوحدات أو استردادهااجراءات تقديم   4.25

 اجراءات تقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات -

  أو خخصية اعتباريـة فعبئـة نمـوذن يتعين على 
ً
املستثمر الراغب في شراء وحدات في الصندوق سواء ،ان خخص فردا

إضـــافة إ ـــى توقيـــع هـــذه الشـــروط واألحكـــام الخاصــة باالشـــتراك فـــي الصـــندوق وفســـليمها إ ـــى مـــدير الصـــندوق  االشــتراك

 مرفقا معها قسيمة اإليداع للمبلغ الالزم لالشتراك في أي يوم عمل. 

 اجراءات تقديم التعليمات الخاصة باسترداد الوحدات -

يمكن ملالكي الوحدات استرداد جزء من وحدا هم أو ،لها عند فعبئة طلب االسترداد وتوقيعـه وإرسـاله ا ـى مـدير الصـندوق، 

للشــروط ويمكـن ملــالكي الوحــدات الحصــول علــى نمــوذن االســترداد مــن مــدير الصــندوق مباشــرة، وتخضــع طلبــات االســترداد 

املنصوص عليها في ملخص الصندوق الوارد في هذه الشروط واألحكام والتي تنص على ان الحد االدنـى للمبلـغ الـذي يمكـن 

لالفـــــراد  ( ريـــــال ســـــعودي10,000( ريـــــال مـــــع االحتفـــــاو بحــــد أدنـــــى مـــــن رصـــــيد االســـــتثمار املحــــتفظ بـــــه )10,000اســــترداده )

 .الشر،اتو 

 

 إلسترداد ودفع عوائد اإلسترداد لحامل الوحداتاقص ى فترة زمنية تفصل بين ا 5.25

 مبالغ اإلسترداد ملالكي الوحدات قبل اقفال العمل في اليوم الرابع التا ي لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد سعر اإلسترداد.دفع سيتم 

 يستردها الحد األدنى للوحدات التي يجب ان يتملكها مالك الوحدات او  6.25

 لالشتراك/ اإلستردادالحد األدنى  -

 ريال20,0000وللشر،ات  ريال سعودي 10,000هو  لالفراد  الحد األدنى لإلشتراك األو ي
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 والشر،اتلألفراد  ريال سعودي 5,000الحد األدنى لإلشتراك اإلضافي هو 

 والشر،اتلألفراد  ريال سعودي  10,000الحد األدنى لإلسترداد هو 

 ملحتفظ به:الحد األدنى لرصيد اإلستثمار ا-

وإذا ،ـان مـن شـأن أي اسـترداد ان يقلـل رصـيد  والشـر،اتلألفـراد  ريـال سـعودي  10,000ان الحد األدنى لرصيد اإلستثمار املحتفظ به هو 

بـان يقـوم بإعـادة تقـديم  )الفـرد/ الشـركة(  ريال سعودي، سيقوم مدير الصـندوق بتبليـغ املشـترك 10,000املشترك في الصندوق ا ى مادون 

 ملايلي: نمو 
ً
 ذن اإلسترداد قبل أخر وقت ألستالم طلبات الألسترداد وتحديد مبلغ اإلسترداد املطلوب وفقا

 رصيد اإلستثمار بالكامل.  ستردادريال سعودي، او ا 10,000يحنفظ املشترك برصيد ال يقل عن 

 اإلسترداد او تاجيل اي من ذلك او رفضهاي صالحيات ملدير الصندوق او الظروف التي يمكنه فيها فعليق اإلشتراك او 7.25

 يحتفظ مدير الصندوق بالحق في رفض األشتراك في الحاالت التالية: -

إ. في حال ادى هذا اإلشتراك ا ى خرق اللوائح الصادرة عـن مجلـس هيئـة السـوق املاليـة التـي تطبـق علـى الصـندوق والتـي قـد تفرضـها هيئـة 

 السوق املالية من وقت ا ى اخر.

 ي حال عدم تمكن املشترك من استيفاء متطلبات هذه الشروط واألحكام.ب.  ف

 ومعتمد. ن. في حال عدم تمكن املشترك من تقديم طلب اشتراك في الصندوق موقع

 د. في حال عدم تمكن املشترك من استيفاء مبلغ اإلشتراك املطلوب.

ا ـــى املشـــترك باإلضـــافة ا ـــى رســـوم اإلشـــتراك التـــي تـــم  اإلشـــتراك ألي ســـبب يقـــوم مـــدير الصـــندوق بإعـــادة مبلـــغ اإلشـــتراكطلـــب اذا تـــم رفـــض 

 اوعبر تحويل بنكي. بالبريد يرسل شيك استالمها من قبل مدير الصندوق إلصدار الوحدات للمشترك ، وذلك بموجب

 حتى يوم التعامل التا ي في الحاالت  كمايحق ملدير الصندوق تأجيل اي طلب استرداد
ً
 التالية:بالكامل او جزئيا

مـن صـافي قيمـة اصـول الصـندوق فـي يـوم التعامـل ذو العالقـة. او اكثر  %10اإلسترداد في اي يوم فعامل  اجما ي نسبة طلبات  بلغا. في حال 

 بنــاء علــى اســبقية تقـــديم طلــب األســتردادبحيث تكــون األولويــة لتنفيــذ الطلبـــات التــي  فســيتم تحديــد الطلبــات
ً
 او جزئيــا

ً
ســيتم تأجيلهـــا ،ليــا

املستلمة اوال. وتدفع عائدات ،افة األسترداد بالعملة املحـددة فـي الصـندوق لحسـاب مالـك الوحـدات فـي البنـك ذو الصلة،بحسـب فعليمـات 

 الرسوم لتلطية مصاريف عملية التحويل ان وجدت.مالك الوحدات وستقتطع 

يتعسـر اسـترداداو تقـويم وحـدات الصـندوق.  بحيـثلعالقـة ذو ا يـوم التعامـل  التـداول فـي سـوق األسـهم السـعودية فـي ب. في حال تـم فعليـق 

ون األولويـة بالتنفيـذ للطلبـات كـيوم التعامـل التـا ي بحيـث ت لجلة قبل طلبات االسترداد الالحقة فيطلبات اإلسترداد امل يتم التعامل معفس

.
ً
 املقدمة اوال

 يـــوم  يعتمـــد عليـــه ألســـباب معينـــةمثل إقفـــال ســـوق األســـهم فـــيفـــي حـــال تبـــين ملـــدير الصـــندوق عـــدم إمكانيـــة تقـــويم أصـــول الصـــندوق بشـــكل 

ملــدة ال تتجـــاوز  او اســتردادها  تأجيــل تقـــويم أصــول الصــندوق وفعليــق حــق املســتثمرين فـــي شــراء الوحــداتيحــق ملــدير الصــندوق التعامــل، 

ى املوافقـة املسـبقة مـن مجلـس ادارة يومين من املوعدالنهاعي لتقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحـدات واسـتردادها بشـرط الحصـول علـ

الصـــندوق. وســـيقوم مـــدير الصـــندوق بتنفيـــذ الطلبـــات امللجلـــة او  املعلقـــة فـــي اول يـــوم فعامـــل تـــا ي وذلـــك علـــى اســـاس تناســـبي مـــع اولويـــة 

.
ً
 التنفيذ للطلبات الواردة اوال
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%( 10تتجــاوز مــا نســبة) وحــدات تملــك وحــدات مالــك ،يجوزألي( مــن الئحــة صــناديق األســتثمار50اســتثناًء مــن الفقــره)أ( مــن املــادة) 25-8

قام مدير الصندوق بالحصول علـى موافقةالهيئـة علـى اعفـاء الصـندوق مـن اإللتـزام بـالفقرة )أ(مـن  من صافي قيمة اصول الصندوق. وقد

 .اشهر 6دة ملوذلك  (من الئحة صناديق اإلستثمار 50املادة )

 التحويل بين الصناديقاجراءات 

بل مدير / أخرى مدارة آخر إ ى صندوق )صناديق( الصندوق  هذا من ممتلكا هم أيضا تحويل املستثمرين بإمكان الصندوق  من ق 

 في األول واشتراك الصندوق  من استرداد أنها على تحويل عملية ،ل ستعامل .الخاص بالتحويل النموذن وتوقيع وذلك بتعبئة

ن هناك أي رسوم تحويل بين الصناديق التي تديرها شركة أرباح باألخذ في )الصناديق( اآلخر )األخرى(، ولن تكو  الصندوق 

 في يوم الصناديق بين التحويل عمليات بالصندوق ) الصناديق( املحول إليه، ستنفذ االعتبار األحكام  والشروط ذات العالقة

 الصندوقين، عملة حال اختالف في .البديل الصندوق  على مطبقة اشتراك رسوم أي لكل صندوق وستخصم املالئم يم التا يو التق

يخفض  أن تحويل طلب أي شأن من ،ان إن .في ذلك الوقت بسعر الصرف السائد الناتج االستثمار مبلغ الصندوق  مدير سيحول 

الوحدات إ ى  بتحويل جميع الصندوق  مدير سيقوم األو ي، االشتراك مبلغ من أقل إ ى املستثمر في الصندوق  يملكه ما قيمة

 سيتم عملية االسترداد عن الناتجة املبالغ صافي فإن إليه املحول  الصندوق  إيقاف تم إن.املستثمر الذي طلبه الجديد الصندوق 

لن يكون   .يم ممكنو في أقرب يوم تق في الصندوق املطلوب سيصبح ساريا واستثماره .املستثمر حساب لصالح بها االحتفاو

 .اإليقاف نتيجة املستثمر يتكبدها فعلية محتملة أو عن أية خسارة ،ان مهما استدعاء أو عن أية مطالبة مسئوال مدير الصندوق 

 

 تقويم أصول الصندوق  .26

 طريقة تحديد قيمة اجما ي قيمة أصول الصندوق:1.26

  يتم احتساب قيمة أصول الصندوق من خالل جمع قيمة ،ل أصل من أصوله على أساس أسعار اغالق األسهم

محفظة الصندوق في يوم التقويم املعني، وسوف يتم تحديد قيمة أصول الصندوق املستثمرة في  فيوحقوق االولوية 

وكما سيتم تحديد قيمة  الطروحات األولية لألسهم قبل ادراجها بناًء على سعر اإلكتتاب بعد عملية التخصيص

اح املستحقة حتى نقطة األصول املستثمرة في أدوات أسواق النقد على أساس تكلفة العقد مضاف اليه األرب

من حيث االهداف االستثمارية التقويم، وفي حال قام الصندوق باإلستثمار في الصناديق اإلستثمارية املشابهة 

 فسوف يتم إستخدام أخر سعر وحدة معلن ألغراض التقويم.

 عدد مرات التقويم وفي اي وقت من اليوم يتم التقويم 2.26   

، وفي مساًء  الخامسة فيتم الساعة  بعد اقفال سوق األسهم في ذلك اليوم االحد والثالياءيومي يجري تقويم الصندوق في 

حال وافق يوم التقويم يوم عطلة رسمية في اململكة تكون فيه سوق األسهم مقفلة، حينئذ سيتم تقويم أصول الصندوق في 

 .يوم التقويم التا ي

 طريقة حساب اسعار اإلشتراك واإلسترداد  3.26

سيتم احتساب صافي قيمة األصول ألغراض الشراء أو االسترداد من خالل طرح التزامات الصندوق بما فيها الرسوم املبينة في ملخص 

اإلفصاح املا ي من إجما ي قيمة أصول الصندوق ويم يحدد سعر الوحدة بقسمة الرقم الناتج من هذه العملية على إجما ي عدد 

 وحسب استخدام املعادلة التالية: ذو العالقة،يمو التق ميو وحدات الصندوق القائمة في 

)أ( خصم املصاريف الثابتة )مستحقة وغير مدفوعة ( والتي فشمل على سبيل املثال ال الحصر أفعاب مجلس اإلدارة وأفعاب  

 (  من هذه الشروط واألحكام.34) ملادةفي امراجع الحسابات والرسوم األخرى املذكورة 
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 اإلدارة من إجما ي قيمة أصول الصندوق بعد خصم املصاريف الثابتة.خصم أفعاب 

 خصم رسوم الحفظ وأمين السجل والخدمات اإلدارية من إجما ي أصول الصندوق بعد خصم املصاريف الثابتة وأفعاب اإلدارة.

ندوق القائمة قبل يوم جما ي القيمة العادلة ألصول الصندوق ناقصا إجما ي الخصوم على إجما ي عدد وحدات الصقسمة إ

 ذي العالقة.يم و التق

 

 مكان نشر سعر الوحدات وعدد مرات النشر   4.26 

في  و  ملدير الصندوق  www.arbahcapital.com الرسميفي املوقع  في يوم العمل التا ي ليوم التقويمسيتم اإلعالن عن سعر الوحدة 

 الساعة  من ،ل أسبوع االينين واالرشعاءوذلك يومي  www.tadawul.com لسوق املالية السعودية )تداول( لشركة ااملوقع االلكتروني 

.12الثانية عشر )
ً
 .( ظهرا

 رسوم االسترداد املبكر .27

 مبكر.عملية استرداد في حال قام املشترك ب لن يتقاي ى مدير الصندوق أي رسوم استرداد

 إنهاء الصندوق  .28

أو بناًء على توصيات مدير الصندوق بأن قيمة أصول الصندوق الحق في إنهاء الصندوق وذلك جلس إدارة الصندوق مل 1.28

 في النظم واللوائح 
ً
أو في حالة حدوش أي ظروف معدل العائد املستهدف غير ،افية ملواصلة فشليل الصندوق، أو هناك فلييرا

 سيلدي ا ى إعتبار وجود الصندوق غير  أخرى 
ً
 متوقعا

ً
 لتصفية الصندوق، او ان هناك حديا

ً
يعتبرها مدير الصندوق سببا

( يوما تقويميا على األقل وذلك بعد الحصول 60)ستون بعد إعطاء مالكي الوحدات إشعار خطي مسبقا مدته  نظامي، وذلك

 على موافقة هيئة السوق املالية.

مثل هذه الحالة سيتم تصفية أصول الصندوق بعد فسديد التزاماته وتوزيع املبالغ املتبقية بعد التصفية على مالكي  يف  2.28

الصندوق كما  فيحينه بنسبة ما تمثله حصصهم من الوحدات إ ى إجما ي الوحدات القائمة على اساس تناسبي الوحدات 

 من إتمام عملية التصفية.30فية خالل )يحدده مدير الصندوق، وسيتم توزيع صافي حصيلة التص
ً
 تقويميا

ً
 ( ياليون يوما

 رفع التقارير ملالكي الوحدات  .29

سواء ،انت  املستثمر عمليات  يوضحكحد اقص ى  ملالكي الوحداتيقوم مدير الصندوق بتقديم تقرير دوري بنهاية ،ل رشع سنة   1.29

 :التالية املعلومات تتضمن كما ، اشتراك أو استرداد

 صول ووحدات الصندوق أصافي قيمة  * 

  .املشتركوصافي قيمة الوحدات التي يملكها عدد * 

 سجل بصفقات ،ل مشترك على حدة.* 

إال إذا تم فليير العنوان البريدي  االشتراكسيرسل التقرير إ ى العنوان البريدي املقدم من قبل املستثمر على طلب * 

مراجعة شركة  يهمن قبل املستثمر إ ى مدير الصندوق، وإذا لم يستلم العميل التقرير فعل مرسل بموجب طلب خطي

 90) فسعين املالية خالل فترة ال تتجاوز  أرباح
ً
  ( يوما

ً
 من إصدار التقرير. تقويميا

 60أو أي استفسار آخر فإنه يجب إبالغ مدير الصندوق خالل ستين) أفي حال وجود أي خط
ً
   ( يوما

ً
من تاريخ كشف  تقويميا

 الحساب وإال فسيعتبر كشف الحساب صحيحا.

http://www.tadawul.com/
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املستثمر مسئول عن تزويد مدير الصندوق بالعنوان البريدي والبريد االلكتروني وأرقام الهاتف الثابت واملحمول في ،افة 

املعدة ت الخطية األخرى األوقات وتبليله فورا بأي فليير يطرأ عليها، وبالتا ي فأن جميع الكشوفات واإلشعارات و،افة املراسال 

من مدير الصندوق سيتم إرسالها بالبريد أو بالبريد االلكتروني إ ى عنوان املستثمر البريدي / االلكتروني املذكور في طلب 

 االشتراك أو إ ى أي عنوان آخر يقدمه املستثمر إ ى مدير الصندوق خطيا.

ان البريدي و/أو االلكتروني النحيح أو تبليله ملدير الصندوق برغبته في حال عدم قيام املستثمر بتزويد مدير الصندوق بالعنو 

فبموجب هذا يوافق املستثمر كشف الحساب املتعلقة باستثماراته، مراسالت بريدية بما فيها اإلشعارات و  ةعدم استالم أيب

م تزويده بكشف الحساب مسلولية ناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن عد ةعلى تجنيب مدير الصندوق وإعفائه من أي

معلومات أخرى تتعلق باالستثمار أو تلك التي تنشأ عن عدم قدرة املستثمر على الرد أو التأكد من صحة  ةواإلشعارات أو أي

 معلومات أخرى. ةاملعلومات أو تنحيح أي أخطاء أو أخطاء مزعومة في كشف الحساب أو اإلشعارات أو أي

 امليالدي. للتقويم وفقا ستكون  األحكام والشروط هذه في زمنية فترة إ ى اإلشارة فيها يتم التي التواريخ جميع 2.29.

 تضارب املصالح  .30

مدير الصندوق  ويسعىه العام وواجباته حيال الصندوق دوق تضارب مصالح قد يلير على أدائال يوجد لدى مدير الصن

املصالح بشكل عادل ومنصف، وذلك بالعمل على  ضارب فيبالعمل ملصلحة الصندوق وسيبذل قصارى جهده ملعالجة أي ت

وضع مصالح املشتركين بالصندوق فوق مصالح مدير الصندوق أو األطراف ذات العالقة، وعدم فلليب مصالح مشتركين على 

تقوم جميع األطراف املرتبطة بالصندوق بمعالجة تضارب سفي جميع األحوال  مصالح مشتركين اخرين في نفس الصندوق، وفي

، وسيعمل األخذ في االعتبار التزاما هم التعاقدية تجاه الصندوق والعمالء اآلخرينو صالح الذي قد ينشأ بعدالة وإنصاف امل

إلجراءات التي ستتبع ملعالجة ا ى مجلس ادارة الصندوق عن اي تضارب مصالح محتمل وااإلفصاح الكافي مدير الصندوق على 

 قرار املناسب حياله.إلتخاذ التضارب املصالح الذي قد ينشأ 

 وعندما ينشأ تضارب مصالح سيعمد مدير الصندوق إ ى:

 اإلفصاح عنه إ ى الصندوق إلتخاذ القرار حياله. -

 معاملة ،ل مالك للوحدات بالتساوي وعدم تفضيل أي مشترك على غيرة. -

 بناًء على طلب خطي ودون أي مقابل.ملعالجة مسألة تضارب املصالح للمشتركين تتبع  يتم توفير ،افة اإلجراءات التي سوسوف  -

 سياسات حقوق التصويت  .31

، يوافق مجلس إدارة الصندوق على السياسات العامة املتعلقة بممارسة حقوق وااللتزاماملطابقة  مسئول بعد التشاور مع 

 من أصوله. التصويت املمنوحة للصندوق بموجب األوراق املالية التي فشكل جزءً 

 
ً
في الفقرة أعاله من هذه املادة بعد  إليهاحقوق تصويت مشار  أيعدم ممارسة  أو لتقديره ممارسة  يقرر مدير الصندوق طبقا

 املطابقة وااللتزام. مسئول التشاور مع 

 فيها بعد الصندوق، من غير إلزام، حضور يحق ملدير 
ً
الجمعيات العادية أو غير العادية للشر،ات التي يمتلك الصندوق أسهما

املطابقة وااللتزام بالصندوق وسيقوم مدير الصندوق في حال حضوره بالتصويت لصالح عمالء الصندوق  مسئول التشاور مع 

 .واألحكامالبند املتعلق بتضارب املصالح من هذه الشروط  أيضاوبما ال يخالف  الضوابط الشرعية وبما ال يخالف 

يتنحى عن  أن أوزم مدير الصندوق في التصويت يل أنأن يقوم بالتصويت أو ال يستطيع أي من املشتركين في الصندوق 

 التصويت بخصوص أي من الشر،ات املستثمر فيها من قبل الصندوق.
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 فعديل شروط وأحكام الصندوق  .32

 حسب تقديره الخاص، وفي حال ،ان التعديل  أن يعدل الشروط واألحكام  يجوز ملدير الصندوق  
ً
في أي وقت يراه مناسبا

 يشترط الحصول على
ً
( من الئحة صناديق 9دون اإلخالل باملادة )موافقة هيئة السوق املالية املسبقة على التعديل  و  جوهريا

مكتوب بالبريد إ ى املستثمر يصف فيه التعديالت ذات العالقة وأي فعديالت جوهرية ستتم  اشعاربإرسال  وذلك االستثمار 

، وسوف املوافقة النهائية من هيئة السوق املالية و  ةالشرعي الهيئةمجلس ادارة الصندوق يم بعد الحصول على موافقة 

 60تصبح التعديالت نافذة ويتم تفعليها بعد انقضاء ستين)
ً
  ( يوما

ً
املرسل إ ى املستثمرين على  اإلشعارمن تاريخ تقويميا

 املعدلة. أو تزويدهم بنسخة من الشروط واألحكام وسيتم تزويدهم بنسخة من النص بعد فعديله ،العناوين املعتمدة

 إجراءات تقديم الشكاوي  .33

رئيس إدارة يتعين على املستثمر تقديمها مكتوبة إ ى ف ،شكوى في ما يتعلق بهذه الشروط واألحكام ةفي حال وجود أي  1.33

، لدى مدير الصومكافحة غسل األموال املطابقة وااللتزام 
ً
 ندوق على العنوان املبين تاليا

ً
سيتم اطالع املستثمر على  بأنهعلما

 -:ودون مقابل اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوي عند طلاها 

 :وااللتزامعناية/ رئيس إدارة املطابقة 

الدمام   8807، شارع الخليج ، الدمام ص.ب  مركز سعد عبدالكريم املعمر لألعمال،  ثامنالطابق ال -شركة أرباح املالية 

 00966-13-8093075فاكس:  00966-13-8316440اململكة العربية السعودية هاتف:  31492

complianc@arbahcapital.com . 

 من جانب مدير  2.33
ً
 ، مرسل من العميل الصندوق بناء على طلب خطيستصبح ،افة إجراءات التعامل مع الشكاوي متاحة

فإنه وفي حال طلبت الجهات القضائية املختصة او هيئة السوق املالية نتائج اي شكوى صادرة عن أي مشترك في الصندوق، 

لرد حال فعذر الوصول ا ي فسوية أو لم يتم ا وفيعلى مدير الصندوق تزويدها بجميع املستندات املرتبطه بموضوع الشكوى. 

إدارة شكاوى املستثمرين، كما يحق للمشترك  -لدى هيئة السوق املالية الشكوى يوم عمل، يحق للمشترك إيداع  15خالل 

  من تاريخ إيداع الشكوى لدى 90إيداع الشكوى لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية بعد مض ي مدة )
َ
( يوم تقويميا

  .ملدةإيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء ا  الهيئة، إال إذا اخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز

 النظام املطبق .34

 املالية السوق  نظام على بناء املالية هيئة السوق  مجلس عن الصادرة االستثمار صناديق لالئحةالشروط واألحكام  هذه تخضع

العربية  اململكة ألنظمة تخضع كما ،واللوائح ذات العالقة لهم املرخص األخخاص الئحة بما فيها قواعد من يشمله وما

  آلخر  تطبق من وقت قد األخرى التي والقواعد  األنظمة جميع إ ى باإلضافة املفعول، السارية السعودية
ً
 للضوابط الشرعيةوفقا

. 

 اللتزام بالئحة صناديق االستثمارا .35

لصندوق  )مثل نماذن طلبات االشتراك واالسترداد(  هذه الشروط واألحكام واملستندات األخرى ان يقر مدير الصندوق ويلكد  

هيئة مجلس الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن  حكام أ معمطابقة بالريال السعودي  لألسهم السعودية والقطريةأرباح 

  السوق املالية كما يلكد أنها تحتوي على إفصاح ،امل وصحيح بجميع الحقائق الجوهرية ذات العالقة بصندوق االستثمار.

 

   

http://www.arbahcapital.com/
http://www.arbahcapital.com/
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 ملخص اإلفصاح املا ي .36
 

: الرسوم 
ً
 واملصاريف:أوال

 

فـــي  واإلشـــتراك اإلضـــافي رســـوم االشـــتراك

 ي وحـــــــدات الصـــــــندوق: ) يتحملهـــــــا مـــــــالك

 الوحدات(

 مـن مبلـغ االشـتراكوتخصـم كحـد اقصـ ى %( 2ما تصل نسبته إ ـى اينـان فـي املائـة )

  .االو ي واإلضافي

 

 1.75نسبة واحد وخمسة وسبعون في املائة في املائة ) اإلدارة: افعاب  
ً
تحتسب هذه  %( سنويا

من صافي قيمة أصول الصندوق ويتم  تقويم  ،ل يومالرسوم وتتراكم في 

.
ً
 اقتطاعها شهريا

 ال يوجد رسوم االسترداد:

 ال يوجد املبكر : رسوم االسترداد

رسوم أمين الحفظ وامين السجل 

 ومقدم الخدمات االدارية:

. تحتسب هذه الرسوم  %(0.25) في املائة باملائة   خمسة وعشروننسبة 
ً
سنويا

. من ،ل يوم تقويموتتراكم في 
ً
 صافي قيمة أصول الصندوق ويتم اقتطاعها شهريا

 )8,000مبلغ ) رسوم امللشر االسترشادي:
ً
ريال سعودي( للسنة  30,000( دوالر أمريكي، أي ما يعادل حاليا

 7,000األو ى من عمل الصندوق، ومبلغ )
ً
( دوالر أمريكي، أي ما يعادل حاليا

ريال سعودي( للسنوات الالحقة، أفعاب حساب امللشر تدفع ملزود  26,250)

وتتراكم ،ل يوم م الخدمة وهو شركة ستنادرد أند بورز وتحسب هذه الرسو 

ويتم اقتطاعها في نهاية ،ل سنة مالية   اصول الصندوق قيمة من صافي تقويم 

 .للصندوق 

 مكافــــــــــــــــــــــــأة أعضــــــــــــــــــــــــاء مجلــــــــــــــــــــــــس اإلدارة

 : املستقلين
خمسة أالف ريال سعودي لكل اجتماع وشعدد أرشعة اجتماعات في  (5,000مبلغ )

 لكل عضو مستقل  ريال سعودي 20000السنة املالية بحد أقص ى
ً
وبما  سنويا

من وتتراكم ،ل يوم تقويم وتحسب هذه الرسوم ريال سعودي  40,000يعادل 

لالعضاء املستقلين ككل وتدفع املكافاه بعد ،ل   اصول الصندوق قيمة صافي 

 اجتماع ملجلس ادارة الصندوق 

الهيئة الشرعية حيث  يحصل ،ل مكافإت أعضاء  يتحمل الصندوق مصاريف الهيئة الشرعيةمكافأة أعضاء 

 24,000وبما يعادل سنويا  أالف ريال سعودي  يمانية (8,000مبلغ )عضو  على  

وتتراكم ،ل يوم تقويم وتحسب هذه الرسوم العضاء الهيئة  ككل، ريال سعودي 

.  اصول الصندوق قيمة من صافي 
ً
 وتدفع املكافاه سنويا

املتكبدة في عملية بيع وشراء األسهم في  التعامل مصاريفيتحمل الصندوق ،افة  التعامل: مصاريف 

 على األسعار السائدة واملعمول والبورصة القطرية  سوق األسهم السعودية
ً
بناءا

 ، بها في األسواق التي يستثمر الصندوق فيها ويتم سدادها من أصول الصندوق 

ير السنوية في التقار االفصاح عن اجما ي قيمتها . وسيتم عند تنفيذ الصفقات 

مالية في نهاية ،ل سنة  املدققة والنصف سنوية وملخص اإلفصاح املا ي
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 للصندوق.

وتحسب  ( ريال سعودي في السنة املالية7,500مبلغ سبعة االف وخمسمائة ) رسوم رقابية:

وفستقطع   من صافي قيمة اصول الصندوق وتتراكم ،ل يوم تقويم هذه الرسوم 

 
ً
 .سنويا

الخـــــــــــارجي لحســـــــــــابات أفعـــــــــــاب املراجـــــــــــع 

 الصندوق:
من وتتراكم ،ل يوم تقويم تحسب ريال سعودي  ( 20,000)مبلغ عشرون ألف 

، اصول الصندوق قيمة صافي 
ً
 وفستقطع سنويا

وتحسب هذه الرسوم  ( ريال سعودي في السنة املالية5,000مبلغ خمسة االف  ) تداول: نشر البيانات على موقع رسوم 

 و    اصول الصندوق قيمة من صافي وتتراكم ،ل يوم تقويم 
ً
 .فستقطع سنويا

حسب تكلفة االقتراض السائدة في السوق وسيتم ذكرها في التقرير السنوي بعد  رسوم االقتراض

 انتهاء السنة املالية للصندوق.

املحملة على الصندوق الفعلية الرسوم واملصاريف  ذكرجميع مالحظة: ال يوجد اداء سابق للصندوق، املصاريف اعاله تقريبية، وسيتم    

 للصندوق  التقرير السنوي في 

: مثال للتوضيح احتساب الرسوم على اساس اصول الصندوق:
ً
 يانيا

 

ريـــال ســـعودي( والـــذي يبلـــغ  جمـــة عشـــرة  100,000بـــافتراض ان عمـــيال مـــا اســـتثمر بالصـــندوق مبلـــغ مائـــة الـــف ريـــال ســـعودي )

 .%(10( و،ان العائد السنوي عشرة باملائة )ريال سعودي 10,000,000ماليين ريال سعودي )

قيمة الرسوم من صافي قيمة االصول 

 ريال سعودي** سنوي 

نسبة الرسوم من صافي قيمة االصول  

 *)سنوي(
 نوع الرسوم

 رسوم االشتراك % من مبلغ االشتراك2.00 )غير مبلغ االستثمار( ريال سعودي 2,000

 0.4% ريال سعودي سنويا 400
مجلس االداره املستقلين ) نسبة اعضاء  إجما ي أفعاب 

 وتناسب (

 ةمكافأة أعضاء الهيئة الشرعي 0.24% ريال سعودي سنويا 240

 خارجيالراجع املأفعاب  0.20% ريال سعودي سنويا 200

 الرسوم الرقابية 0.075% ريال سعودي سنويا 75

 على موقع  تداول رسوم نشر البيانات  0.05 % ريال سعودي سنويا 50

 رسوم امللشر االسترشادي 0.30% ريال سعودي سنويا  300

 أفعاب االدارة  %1.75 ريال سعودي سنويا 1,750

 %0.25 ريال سعودي سنويا 250
سجل ومقدم الخدمات لامين الحفظ وامين ا رسوم

 االدارية 

 الرسومإجما ي  3.265% ريال سعودي سنويا 3,265

  صافي العائد املحقق خالل الفترة %6.735 ريال سعودي 6,735

 مبلغ االستثمار نهاية املدة  ريال سعودي 106,735

 * 100(×املبلغ املستثمر ÷ نسبة قيمة الرسوم= )قيمة الرسوم من صافي قيمة األصول 

  املبلغ املستثمر×  جم الصندوق(÷ **قيمة الرسوم من صافي قيمة األصول= )مبلغ الرسوم السنوي 
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 اساس حساب الرسوم وطريقة تحصيلها ووقت دفعها يالثا:

 مالحظات   طريقة احتساب الرسوم واملصاريف انواع الرسوم

 قبـــــل االشـــــتراك فـــــي الصـــــندوق  رسوم االشتراك
ً
مـــــن قبـــــل  تـــــدفع مقـــــدما

 العميل وتخصم من مبلغ االشتراك

   

مــــــن وفســــــتقطع وتتــــــراكم فــــــي ،ــــــل يــــــوم تقــــــويم تحتســــــب  االدارة  افعاب 

 )اصـــــــــــــول قيمـــــــــــــة صـــــــــــــافي 
ً
اصـــــــــــــول الصـــــــــــــندوق شـــــــــــــهريا

 النسبة املئوية(× الصندوق 

 تم تحميلها على الصندوق   

رسـوم امـين الحفــظ وامـين السـجل ومقــدم 

 الخدمات االدارية

%( 0.25نســــــبة خمســــــة وعشــــــرون باملائــــــة  فــــــي املائــــــة  )

. تحتســــــب هــــــذه الرســـــــوم وتتــــــراكم فــــــي ،ــــــل يـــــــوم 
ً
ســــــنويا

الصـــــــــــندوق ويـــــــــــتم تقــــــــــويم مـــــــــــن صــــــــــافي قيمـــــــــــة أصــــــــــول 

.
ً
 اقتطاعها شهريا

%xxx xxx  تم تحميلها على الصندوق 

قيمــــــــة مــــــــن صــــــــافي  تقــــــــويم  ،ــــــــل يــــــــوموتتــــــــراكم تحســـــــب    الخارجيراجع املرسوم 

)( ريـــــــال ســـــــعودي  اصـــــــول الصـــــــندوق 
ً
وتخصـــــــم ســـــــنويا

للســـــــــــنة االو ـــــــــــى، ومبلـــــــــــغ)( ريـــــــــــال ســـــــــــعودي للســـــــــــنوات 

 الالحقة

%xxx xxx  تم تحميلها على الصندوق 

تحســب فــي حــال وجـــود صــفقات بضــرب إجمــا ي قيمـــة  التعامل مصاريف 

 الصفقة في النسبة املئوية لتكلفة العلمية.

%xxx xxx  تم تحميلها على الصندوق 

( ريـــال ســـعودي فـــي الســـنة 5,000مبلـــغ خمســـة االف  ) رسوم نشر البيانات على موقع  تداول 

.
ً
 ،ـــــــــل يـــــــــوموتتـــــــــراكم تحتســـــــــب املاليـــــــــة فســـــــــتقطع سنويا

وتخصــــــم اصــــــول الصــــــندوق قيمــــــة مــــــن صــــــافي  تقــــــويم 

)( ريال سعودي
ً
 سنويا

%xxx xxx  تم تحميلها على الصندوق 

 8,000مبلـــــــــــغ ) رسوم امللشر االسترشادي
ً
( دوالر أمريكـــــــــــي، أي مـــــــــــا يعـــــــــــادل حاليـــــــــــا

ريــــــــــال ســــــــــعودي( للســــــــــنة األو ــــــــــى مــــــــــن عمــــــــــل  30,000)

( دوالر أمريكي، أي مـا يعـادل 7,000الصندوق، ومبلغ )

 
ً
 و ريــــــال ســــــعودي( للســــــنوات الالحقــــــة، 26,250)حاليــــــا

تـــــدفع ملــــــزود الخدمـــــة وهــــــو شــــــركة ســـــتنادرد أنــــــد بــــــورز 

مــــــن  ،ــــــل يــــــوم تقــــــويم وتتــــــراكم وتحســــــب هــــــذه الرســــــوم

ويتم اقتطاعهـا فـي نهايـة   اصول الصندوق قيمة صافي 

 .،ل سنة مالية للصندوق 

%xxx xxx  تم تحميلها على الصندوق 

خمســـــــة أالف ريـــــــال ســـــــعودي لكـــــــل  (5,000مبلـــــــغ )  مجلس االداره املستقلين اعضاء أفعاب 

اجتمــــــاع وشعــــــدد أرشعــــــة اجتماعــــــات فــــــي الســــــنة املاليــــــة 

 لكــــل عضــــو  ريــــال ســــعودي 20000بحــــد أقصــــ ى
ً
ســــنويا

 تحســــبريــــال ســــعودي  40,000مســــتقل  وبمــــا يعــــادل 

اصــــــــول قيمــــــــة مــــــــن صــــــــافي   ،ــــــــل يــــــــوم تقــــــــويم وتتــــــــراكم 

 املكافــــاه وتــــدفع ككــــل املســــتقلين لالعضــــاء الصــــندوق 

   الصندوق  ادارة ملجلس اجتماع ،ل بعد

%xxx xxx  تم تحميلها على الصندوق 

 يمانيــة (8,000يحصــل ،ــل عضــو  علــى  مبلــغ )  حيــث ةمكافأة أعضاء الهيئة الشرعي

ريـــال  24,000أالف ريـــال ســـعودي  ســـنويا وبمـــا يعـــادل 

وتتـــراكم فـــي  تحســـب  و الهيئـــة  ككـــل،  العضـــاءســـعودي 

مــــــن صــــــافي قيمــــــة اصــــــول الصــــــندوق  ،ــــــل يــــــوم تقــــــويم 

  املكافاه وتدفع
ً
 .سنويا

%xxx xxx  تم تحميلها على الصندوق 

( ريـــال ســــعودي 7,500مبلـــغ ســـبعة االف وخمســــمائة ) الرسوم الرقابية

.
ً
،ـــل وتتـــراكم تحســـب فـــي الســـنة املاليـــة فســـتقطع سنويا

وتخصـم  اصـول الصـندوق قيمة من صافي تقويم  يوم

)( ريال سعودي
ً
 سنويا

%xxx xxx  تم تحميلها على الصندوق 

  xxx xxx%  الرسوماجما ي 

  xxxx   xxxمتوسط صافي قيمة األصول لعام 

 

 



 القطريةأرباح لألسهم السعودية و صندوق 
 

 39 

 
ً
 الصندوق القابض : : رابعا

 ال ينطبق على الصندوق.

 

: مصاريف التعامل :
ً
 خامسا

 املاليةسيتم االفصاح عن قيمة مصاريف التعامل في نهاية السنة 

 

 : االداء السابق للصندوق :
ً
 سادسا

 اليوجد اداء سابق للصندوق 

 

:  مكافأة اعضاء مجلس ادارةالصندوق املستقلين
ً
 سابعا

  20000خمسة أالف ريال سعودي لكل اجتماع وشعدد أرشعة اجتماعات في السنة املالية بحد أقص ى (5,000
ً
ريال سعودي سنويا

 لالعضــاء املســتقلين ككــل وتــدفع املكافــاه بعــد ،ــل اجتمــاع ريــال ســعودي  40,000وبمــا يعــادل  لكــل عضــو مســتقل 
ً
تحســب يوميــا

 ملجلس ادارة الصندوق 

:  الترتيبات املالية للصندوق األجنبي
ً
 يامنا

 ال ينطبق على الصندوق.

 

: رسوم االسترداد املبكر:
ً
 تاسعا

 ال ينطبق على الصندوق.

 

 

 

 .أعاله والشروط األحكام فهمنا/وفهمت قرأنا/قرأت لقد

 .االتفاقية هذه من نسخة على بالتوقيع قبولنا /قبو ي نلكد/وأوكد

 لقد اطلعت / اطلعنا على األحكام والشروط أعاله وأوكد / نلكد موافقتي / موافقتنا عليها بالتوقيع على نسخة من هذه االتفاقية. 

.كما نلكد على قيامنا باالفصاح عن الجنسية االجنبية في حال 
ً
 التمتع بها او الحصول عليها مستقبال

  .......................................................................................................................................................   التوقيع:

     ......................................................................................................................................................   التاريخ:

    توقيع الصخص املفوض / األخخاص املفوضين 

 .............................................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................................. 

  .......................................................................................................................................................... العنوان / العناوين:

 .............................................................................................................................................................................................................. 

 

 الرسمي ختم الشركة 
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 املدرجة:في الشر،ات الخاصة و  الضوابط الشرعية لالستثمار( أ)ملحق

 :في شر،ات ذات نشاط محرم مثلأن يكون النشاط مباحا، فال يجوز االستثمار  -1

  البنوك التقليدية 

 شر،ات التأمين التقليدية 

 شر،ات خدمات الوساطة التقليدية 

  امليسرشر،ات القمار و 

  املراهنة في االنترنتشر،ات املقامرة و 

  األفالم األباحيةالشر،ات العاملة في الصور و 

  األفالمشر،ات الترفيه والسينما و 

  األفالم في األنترنتو شر،ات الترفيه والسينما 

  توزيع األطعمة املحرمة شرعاتصنييع وفعليب وصيانة و 

  التجهيزات العسكريةتصنيع وبيع األسلحة ومعدا ها و 

  فعليب منتجات التبغتصنيع وبيع و 

 

ال يزيد تكلفة التمويل املحرم )العوائد الربوية املدفوعة( على % من إجما ي املوجودات و 30م على اال يزيد إجما ي التمويل املحر  -2

 جما ي املصروفاتإ% من 5

 % من إجما ي املحرم، ومن االستثمارات املحرمة30ال يزيد إجما ي االستثمارات املحرمة على إ -3

 الوداعع التقليدية 

 السندات 

 أسهم شر،ات محرمة 

 أسهم ممتازة 

 عقود الخيارات 

 اإللتزام بالتطهير  -4

 ألفي:أما بخصوص الصناديق االستثمارية فباإلضافة ا ى املعايير السابقة في الشر،ات يلتزم با -5

 أن يكون الصندوق مجازا من هيئة شرعية -أ 

 يجوز الدخول في الصناديق اآلتية: ال -ب 

 صناديق السندات 

 شر،ات محرمة الصناديق التقليدية مثل الصناديق املشتملة على أسهم 

 صناديق الخيارات 

 صناديق التحوط التقليدية مثل صناديق املستقبليات 

 الفضةاملتاجرة بالبيع باآلجل بالذهب و صناديق  -ن 

 صناديق النقد قصيرة األجل )املضمونة( -د 

 الصناديق املضمونة )رأس املال أو األرباح( -ه 

 
 رئيس إدارة املطابقة ومكافحة غسل االموال الرئيس التنفيذي لشركة أرباح املالية

 احمد اكرم ابوالراغب خليل املصري د. حسن 
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 إقرار بنحة الشروط واالحكام الخاصة بالصندوق 

 

 
الخاصـــة بصـــندوق االســــتثمار الشـــروط واالحكـــام   أنـــه بحـــد علمنـــا واعتقادنـــا ) وشعـــد الحـــرص التـــام واملعقــــول للتأكـــد مـــن ذلـــك( بـــأنبنقـــر 

وانهــا تحتــوي علــى افصــاح ،امـــل وصــحيح بجميــع الحقــائق الجوهريــة ذات العالقـــة  ،حكــام الئحــة صــناديق االســـتثمارأل مطابقــة ومســتوفية 

 بصندوق االستثمار اعاله.
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