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  الخليجي لنمو األرباحصندوق مسقط المالية 

 شروط وأحكام الصندوق

   )أ

   اسم الصندوق
  الخليجي لنمو األرباحصندوق مسقط المالية 

Muscat Capital GCC Dividend Growth Fund 

  فئة الصندوق
  صندوق عام مفتوح 

  األسهم صندوق   نوع الصندوق

  شركة مسقط المالية  مدير الصندوق    )ب

  

 إيضاحية حول الصندوق: بيانات

قط المالية اتم   )ج ندوق مس تثماري متوافق مع المعايير  الخليجي لنمو األرباحعتماد ص ندوق اس على أنه ص
ندوق بمراقبة كافة  يقوم مدير الص ندوق. وس رعية المعينة لهذا الص رعية المجازة من قِبل لجنة الرقابة الش الش

 ير الشرعية في كافة األوقات.عمليات الصندوق للتأكد من توافقها مع المعاي
 

تندات ا  )د روط واألحكام والمس ناديق ألتم إعداد هذه الش قط المالية وفقاً ألحكام الئحة ص ركة مس خرى من قبل ش
من معلومات  عودية؛ وهي تتض وق المالية في المملكة العربية الس ادرة عن مجلس هيئة الس تثمار الص االس

الجوهرية ذات العالقة بالصندوق. ويؤكد مدير الصندوق بأن هذه واضحة وكاملة وصحيحة عن كافة الحقائق 
حكام ال تتضمن حسب علمه ومعرفته أي معلومات مضللة أو غير ملتزمة باللوائح الصادرة عن الشروط واأل

  مجلس هيئة السوق المالية. 
  

روط واألحكام   )ه ندوق قراءة هذه الش تثمار في الص خص يرغب في االس  المعلومات مذكرة معيجب على أي ش
بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري بخصوص هذا الصندوق. وينبغي والمستندات األخرى لصندوق االستثمار 

على المستثمرين الراغبين في االستثمار في هذا الصندوق أن يدركوا بأن اإلستثمار في الصندوق ينطوي على 
اطر، يرجى  ات حول المخ د من المعلوم ة، (ولمزي اطر مرتفع اطر مخ ادة بعنوان "المخ الرجوع إلى الم

 الرئيسية").
  

   إقرار مالك الوحدات  )و
ندوق " ة بص روط واألحكام الخاص قط المالية المالية   يقر مالك الوحدات بأنه قد قرأ الش الخليجي لنمو مس

روط واألحكام فإنه يقبل بها جنبا إلى جنب مع المالحق المرفقة بها،  األرباح ما يقر ك، وبتوقيعه على هذه الش
 في  مالك الوحدات أيضا بأنه فهم ما ورد في هذه الشروط واألحكام ويؤكد قبوله لها دون قيد أو شرط، و ذلك 

 ."التاريخ والسنة المبينين أدناه
  

  تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق  )ز
، وتم تحديث شروط وأحكام  م01/10/8201هـ الموافق 21/02/4014تم إصدار الشروط و األحكام بتاريخ   

  م2020/ 11/ 23هـ الموافق  1442/ 4/ 8بتاريخ الصندوق 

  

  تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على تأسييس الصندوق  )ح
حصلت شركة مسقط المالية على موافقة هيئة اسوق المالية على تأسيس الصندوق وطرح وحداته بتاريخ   

  .م22/01/2019هـ الموافق 16/05/1440
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  عامةمعلومات  .1
  

  أ.
شركة مسقط المالية ، وهي شركة مرخصة بموجب الترخيص الصادر عن هيئة السوق   مدير الصندوقاسم   

  08096-37المالية رقم 

  ب.
ي  عنوان المكتب الرئيس

   لمدير الصندوق

  برج تمكين الدور الحادي عشر– طريق الملك فهد

  64666ص.ب. 

  11546الرياض 

  السعوديةالمملكة العربية 

  +966-11-279-9546هاتف: 

  +966-11-279-9515فاكس: 

  ج.
 اإللكترونيعنوان الموقع 

  www.muscatcapital.com.sa  لمدير الصندوق

 د.

  

 هعنوانو  اسم أمين الحفظ

  الرئيسي

، وهي شركة مرخصة بموجب الترخيص الصادر عن هيئة  الرياض الماليةشركة 
  07070-37السوق المالية رقم 

  

  العنوان:

  3712-12331العليا. الرياض  –شارع التخصصي  6775

  المملكة العربية السعودية

  920012299هاتف: 

  هـ.
 اإللكتروني الموقع نوانع

  www.riyadcapital.com  مين الحفظ:أل

 

 النظام المطبق .2
ندوق لنظام  ندوق ومدير الص ع كل من الص عودي ولوائحه هيئة يخض وق المالية الس التنفيذية وغيرها من األنظمة الس

واللوائح ذات العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية. وفي حال وقوع أي نزاع بشأن الصندوق وعملياته، يتم اللجوء 

   .إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية للبت في النزاع

 صندوق االستثمار أهداف .3
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 أهداف الصندوق   .أ
 من ةمحفظ في االستثمار خالل من الطويل المدى على المال رأس وارتفاع االرباح توزيعات توفير إلى الصندوق يهدف

 يف والمدرجة اإلسالمية الشريعة مع المتوافقة و سنتين آخر أقل بحد أرباحها نمت التي األسهم وهي األرباح نمو أسهم

 بعد وقالصند حققها التي) األرباح( عوائد صافي على الحصول الوحدات لمالكي يحق.الخليجية التعاون مجلس دول منطقة

 .ميالدي عام كل نهاية مع. والضرائب, المصروفات, الرسوم ذلك في بما, التزاماته جميع خصم

  وممارساته سياسات االستثمار    .ب
 

 لماليةا األوراق وتشمل الخليجي التعاون مجلس دول في المدرجة المالية األوراق على الصندوق إستثمارات تقتصر سوف

هم من كالً  ناديق األس تثمار وص تراتيجية ذات االس ندوق المماثلة االس ريعة معايير مع تتوافق والتي ، للص الميةا الش . إلس

 سالميةاال والمرابحات النقد أسواق صناديق كانت سواءُ  للدخل مدرة أدوات في النقد توزيع يتم قد السيولة، إدارة ولغرض

ريعة أحكام مع المتوافقة ة الش وق هيئة من والمرخص وف. الخليجي التعاون مجلس دول في وودائع المالية، الس  ونتك س

بة تثثمارات توزيع نس المية المرابحات تخص التي االس افي من %50 االس ول ص ندوق أص  لدى بنوك في المتوفر الص

 المتحدة العربية االمارات دولة لدى بنوك في المتوفر الصندوق أصول صافي من من %50 و السعودية العربية المملكة

 الصندوق أصول صافي من من %50 و البحرين مملكة لدى بنوك في المتوفر الصندوق أصول صافي من من %50 و

  .من صافي إجمالي الصندوق %60سلطنة عمان ، على أن ال تتجاوز نسبة الودائع المستثمرة عن  لدى بنوك في المتوفر
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  :  القيود المذكورة أدناه بنسبة مئوية من قيمة صافي أصولهيطبق مدير الصندوق 

 

  الحد األعلى  الحد األدنى  نوع االستثمار

 و لعامةا األولية االكتتابات ذلك في بما اإلسالمية الشريعة مع المتوافقة األسهم 

  المتداولة العقارية االستثمار صناديقوحدات 

  

25%  

  

100%  

ناديق النقد، واق ص ريعة أحكام مع والمتوافقة الدخل وأدوات النقد أس  الش

المية وف يكون  االس نيف االئتماني، س لألطراف النظيرة فيما يخص  للتص

تثمارية أو  S&Pوفقاً لنظام  (-B)أو  Moody’s) وفقاً B3( الودائع االس

(B-)  وفقاً لنظامFitch .فقط  

وف يكون  نيف االئتماني لألوراق المالية واألطراف وس الحد األدنى للتص

نفة  نيف االئتماني الدولية والمص ب ماتحدده إحدى وكاالت التص النظيرة حس

-BBB/ فتش  Baa3/ موديز  -BBBبحد أدنى كالتالي: ستاندرد آند بورز 

نيف يتم لم . إذا درة المالية األوراق تص كل المص ل بش  تخداماس فيجب ، منفص

  .المصدر تصنيف

  

  

  

0%  

  

  

  

60%  

  

ناديق وحدات تثمار ص تراتيجية ذات اس تراتيجية مماثلة اس ندوق الس  الص

   الشرعية المعايير مع المتوافقة

0%  30%  

  

 

يجب أن تكون جميع استثمارات الصندوق متوافقة مع المعايير الشرعية، وسيقوم الصندوق بالحصول على الموافقة  -

 يحتفظ الصندوق بأي أوراق مالية غير متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.ألي استثمار مقترح، ولن 

بإمكان مدير الصندوق، حسب تقديره ألغراض إدارة السيولة، استثمار الفائض النقدي و/ أو االحتفاظ بجزء من أو كل  -

المرابحة الصادرة عن الموجودات النقدية للصندوق مباشرة في الودائع المتوافقة مع الشريعة االسالمية وعقود 

المؤسسات المالية السعودية والخليجية تنظمها البنوك المركزية في كل بلد. سيتم اختيار المؤسسات المصدرة على 

وفقاً لنظام  (-B)أو  S&Pوفقاً لنظام  (-B)أو  Moody’s) وفقاً B3أساس الحد األدنى للتصنيف االئتماني (

Fitch .فقط 

 استثمار صناديق وحدات في الصندوق أصول قيمة صافي من) %30( عن يزيد ال ما راستثما الصندوق لمدير يحق -

 تزيد أال لىع الشرعية المعايير مع يتوافق بما النقد أسواق صناديق أو الصندوق الستراتيجية مماثلة استراتيجية ذات

 عن واحد صندوق في تملكه نسبة تزيد وأال. الصندوق أصول قيمة صافي من) %25( عن الصندوق تملك نسبة

 ومصاريف رسوم أية الصندوق يتحمل وسوف. الذي تم تملك وحداته الصندوق أصول قيمة صافي من) 20%(

يار . سوف يعتمد اختالصندوق لمدير تابع يكون صندوق أي أو بها االستثمار حال في المماثلة الصناديق تفرضها
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أداء الصندوق ، ووزنه ، ونفقاته. الحد األقصى لالستثمار  الصناديق المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية على مؤشرات

 في صندوق واحد هو أالقل من:

 20% .من صافي قيمة أألصول في الصندوق المستثمر فيه 

 25% .من صافية قيمة األصول لصندوق االستثمار 

 .الصناديق يتحمل الصندوق أي رسوم أو رسوم تفرضها صناديق مشتركة مماثلة في حالة االستثمار في هذه

من صافي قيمة األصول في فئة واحدة من األوراق المالية المصدرة من  %10يمكن للصندوق أن يستثمر بحد أقصى  -

 مصدر واحد، بإستثناء مايلي : 

  الحد األقصى لالستثمار في أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية يجب أن تكون

  من صافي قيمة األصول. 20%

 من صافي قيمة  ٪20لحد األقصى لالستثمار في أدوات الدين المدرجة لمصدر واحد يجب أن تكون ا

  األصول.

  10اإلستثمارات في األسهم المتداولة في أي أسواق تداول منظمة لمصدر واحد ممكن أن تكون أكثر من٪ 

 عبر عنها كنسبة مئوية منمن صافي قيمة األصول بشرط أال يكون هذا االستثمار تجاوز القيمة السوقية الم

 إجمالي القيمة السوقية لجميع جهات اإلصدار المدرجة في أسواق التداول.

من قيمة العرض في  %10يمكن للصندوق االكتتاب في الطروحات األولية بحد أقصى لألوراق المالية بما يساوي  -

 الطرح العام.

مع الشريعة االسالمية في دول الخليج بحيث سيكون الحد  أدوات أسواق النقد والمتوافقة أالستثمار فييمكن للصندوق  -

األدنى للتصنيف االئتماني لألوراق المالية واألطراف النظيرة حسب ماتحدده إحدى وكاالت التصنيف االئتماني الدولية 

 اقاألور تصنيف يتم لم . إذا-BBB/ فتش  Baa3/ موديز  -BBBوالمصنفة بحد أدنى كالتالي: ستاندرد آند بورز 

 .المصدر تصنيف استخدام فيجب ، منفصل بشكل المصدرة المالية

 المجموعة. نفس إلى تنتمي مختلفة أطراف في األصول قيمة صافي من ٪25 أقصى بحد الصندوق يستثمر أن يمكن -

 الحد األقصى لالستثمار في جميع فئات األوراق المالية الصادرة عن أي مصدر واحد سيكون أالقل من:  -

 20%  صافي قمية األصول لصندوق المستثرين .من 

 10% .من األوراق المالية المصدرة ألي جهة إصدار 

 %10الحد األقصى للمبلغ الذي يمكن للصندوق االشتراك به في أدوات الدين المقدمة عن طريق االكتتاب الخاص هو  -

 من القيمة اإلجمالية.

 من دوقالصن والتي يمتلكها خاص اكتتاب طريق عن الصادرة نالدي أدوات لجميع اإلجمالية القيمة تتجاوز أن يجوز ال -

 الصندوق أصول قيمة صافي من ٪10 نسبة االكتتاب خالل

ومع ذلك، ال  من قيمة صافي قيمة األصول. %10يجوز للصندوق االقتراض بما يتماشى مع المعايير الشرعية حتى  -

 باالسترداد.ينطبق هذا الحد إذا احتاج الصندوق لالقتراض للوفاء 

 

 مدة الصندوق: .4
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استمرار الصندوق لم يعد مجزيا أن  الصندوق مفتوح المدة، ويجوز إنهاء الصندوق إذا رأى مدير الصندوق حسب تقديره 

 للمستثمرين، أو في حال قررت هيئة السوق المالية انهاء الصندوق ألي سبب من األسباب.

  

 / حدود االستثمار :قيود  .5
  

ندوق يلتزم تثمار على بالقيود الص وق هيئة لوائح في ورد لما وفقا االس  جميع أن كما .عليها تحديثات وأي المالية الس

 استثمارات أية على المسبقة الموافقة بأخذ الصندوق مدير وسيقوم .الشرعية المعايير وفق ستكون الصندوق استثمارات

  .المعاييرالشرعية مع توافقها عدم يتبين مالية أوراق بأية الصندوق يحتفظ ولن

  

 :عملة .6
 

 فسوف السعودي اللایر خالف بعملةالوحدات  قيمة سداد تم إذا, فقط السعودي اللایر هي الصندوق لتعامالت النقدية الوحدة

 أسعار في روقاتف أيو الصرف السائد لدى البنك المستلم في ذلك الوقت. بسعر السعودي اللایر إلى  السداد عملة تحويل يتم

  .الصندوق مدير من التزام أي بدون المستثمر يتحملها السائدة الصرف

  

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .7
 

   )أ
 .احتسابها وطريقة االستثمار، صندوق أصول من المدفوعات جميع

 

سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق (بعد خصم جميع الرسوم والمصاريف),  %1.50 أتعاب اإلدارة 

  .بشكل ربع سنوي تحتسب يوميا وتستقطع

تعويضات مجلس إدارة 
  الصندوق

لایر سعودي  10,000لایر سعودي لكل اجتماع لكل عضو مستقل وبحد أقصى  5,000مبلغ 

ً لكل عضو مجلس مستقل، تحتسب يوميا و   ليإجما إناالجتماع بعد حضور  تخصم سنويا

  . سعودي لایر 30,000 تتجاوز لن المستقلين األعضاء مكافآت

ظ  ف ح ن ال ي اب أم ع أت
  للصندوق

 %0.20 أعلى وبحد %0.06 أدنى بحد الحفظ رسوم الحفظ أمين رسوم تكون

 الذي السوق على اعتماداً  سنوياً  الصندوق أصول قيمة من سنويا %0.13 وبمتوسط

ً  تحسب,  المالية باألوراق به االحتفاظ يتم  و الديمي شهر كل نهاية مع وتدفع يوميا

ً  سعودي لایر 1,250 أدنى بحد   .شهريا

اب  ع ر اإلداري أت دي م ال
  للصندوق

  تحسب يومياً وتدفع كل ربع سنة ميالدية.من صافي األصول  %0.06نسبة 
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رسوم مراجعي 
  الحسابات

  أشهر ستة كل وتدفع يوميا لایر سعودي سنوياً وتحتسب 18,000مبلغ 

مكافئات الهيئة 
  الشرعية

ُ   يوميا وتحتسب لایر سعودي سنويا 15,000مبلغ    تدفع سنويا

رسوم السوق المالية 
  "تداول"

  يوميا وتحتسبتخصم عند المطالبة   سنويا سعودي لایر 5,000  مبلغ

   يوميا وتحتسبتخصم عند المطالبة   سنويا سعودي لایر 7,500  مبلغ  الرسوم الرقابية

 األسعار  وفق المالية األوراق في  )الوساطة(  التعامل مصاريف جميع الصندوق يتحمل  مصاريف التعامل

   .الصفقات تنفيذ عند أصوله من وتدفع التعامل وسطاء لدى السائدة

  

رسوم احتساب 
  مؤشر/معيار األداء

  ال يوجد أي رسوم إلحتساب مؤشر/ معيار األداء

(ولكن  والتي تشمل والً عن نفقاته اإلدارية و المهنية و التشغيلية األخرىؤيكون الصندوق مس  مصاريف أخرى 

قد ال تقتصر على) أتعاب المحاسب القانوني وأتعاب أعضاء الهيئة الشرعية و أتعاب أعضاء 

، مع مراعاة حد أقصى سنويا مجلس اإلدارة و المصاريف المتعلقة بنشر التقارير السنوية

 رسوملایر سعودي. يستثنى من الحد األقصى المذكور أتعاب اإلدارة و  200.000وقدره 

  المدير اإلداري للصندوق و أية رسوم مصاحبة لالقتراض. رسومأمين الحفظ و 

سيكون الصندوق مسؤوالً عن حساب ودفع أي نوع من أنواع الضرائب أو الزكاة تفرض   الضريبة والزكاة

على الصندوق من أي جهة مشرعة أو حكومية في دول مجلس التعاون. ولن يكون الصنوق 

وزكاة المستثمرين في الصنوق وأنما يجب على كل مستثمر سداد  مسؤوال عن سداد ضرائب

  ضرائبه وزكاته الخاصة به إن وجدت.

 
 كويدفعها مال التي الملكية ونقل واالسترداد االشتراك عل المفروضة الصفقات مقابل تتفاصيل   )ب

 الوحدات
  ال يوجد أي رسوم لإلشتراك  رسوم االشتراك

ً  يتقاضى أن للصندوق يجوز  رسوم االسترداد المبكر  لتعويض المستردة الوحدات قيمة من % 1 إلى يصل رسما

 .المبكر االسترداد ذلك بسبب تكبدها التي التكاليف عن الصندوق

ُ  يوما 30 خالل وحدات باسترداد المستثمر قام إذا االسترداد رسوم فرض سيتم  من تقويميا

 .للصندوق الرسوم هذه وستدفع االشتراك تاريخ

 مملوكة وحدات أول على المستردة الوحدات قيمة على بناءا منطبق رسم أي فرض سيتم
 األحدث وليس للعميل إشتراك أقدم على يؤخذ فإنه مراحل عدة على االشتراك حالة في للعميل
  ".أوال الخارج أوال الداخل" أساس على وذلك
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  ال ينطبق  رسوم نقل الملكية

 
 الصندوق العموالت الخاصة التي يبرمها مدير   )ج
  

 ليحص بحيث خاصة لعمولة ترتيبات في الدخول الصندوق لمدير يجوز أنه المستثمر يوافق و يقر
 قاتالصف على المدفوعة العمولة مقابل الصفقات تنفيذ خدمات الى إضافة خدمات و سلع على الصندوق

 يذبتنف المتعلقة والخدمات السلع في محصورة الخاصة العمولة تكون أن على ، الوسيط خالل من المقدمة
 مدير على يحظر كما ، العالقة ذي الصندوق لمصلحة أبحاث بتقديم أو الصندوق عن نيابة صفقات

 .آخر ترتيب أي أو خاصة عمولة بموجب مباشرة نقدية مبالغ على الحصول الصندوق

  

 التقويم والتسعير: .8
 

 كيفية تقويم كل أصل يملكه الصندوق   )أ
  

  األصول التي يتضمنها التقويم : 

 .التقويم من جزءاً  تكون أن يجب االستثمار صندوق أصول جميع  )أ

 

   :الصندوق أصول لتقويم اآلتية المبادئ الصندقو مدير يتبع سوف  )ب

ول كانت إذا .1 ً  األص وق أي في متداولة أو مدرجة مالية أوراقا عير نظام على أو منظمة مالية أوراق س  آلي، تس

  .النظام أو السوق ذلك في تمت صفقة آخر سعر فيستخدم

ً  تقويمها فينبغي معلقة، المالية األوراق كانت إذا .2 عر آلخر وفقا  على عقاط دليل هناك كان إذا إال التعليق، قبل س

  .المعلق السعر عن انخفضت قد المالية األوراق هذه قيمة أن

  .المتراكمة احاألرب أو الفوائد إلى باإلضافة الدفترية القيمة تستخدم المدرجة، غير والصكوك السندات إلى بالنسبة .3

 لي،آ تسعير نظام على أو منظمة مالية أوراق سوق أي في المتداولة أو المدرجة والصكوك السندات إلى بالنسبة .4

مح ال ولكن وق تلك ظروف تس ندات بتقويم النظام ذلك أو الس كوك أو الس  عيةالفر الفقرة في ورد ما وفق الص

  ).3( الفرعية الفقرة في ماورد وفق والسندات الصكوك تلك تقويم فيجوز أعاله، إليها المشار) 1(

  .وحدة لكل منشور أصول قيمة صافي آخر االستثمار، صناديق إلى بالنسبة .5

  .المتراكمة األرباح/الفوائد إلى باإلضافة االسمية القيمة الودائع، إلى بالنسبة .6

تثمار أي .7 ندوق مدير يحددها الن العادلة القيمة آخر، اس  نأمي عليها يوافق التي والقواعد الطرق على بناءً  الص

 .للصندوق القانوني المحاسب قبل من منها التحقق وبعد. الحفظ

  

بيل المثال ال   )ج املة لكل االلتزامات أياً كان نوعها وطبيعتها، بما في ذلك على س ندوق ش تكون إلتزامات الص

  الحصر:

  الدائنة.جميع القروض والذمم  .1



9 

 

  جميع المصاريف والرسوم المستحقة أو المتراكمة على الصندوق. .2

  

 طريقة التقويم : 

اس العملة ويكون تحديد التقويم بناًء على جميع   )أ تثمار في كل يوم تقويم. كذلك يتم التقويم على أس ندوق االس يقُوم ص

 االستثمار في ذلك الوقت.األصول التي تضمها المحفظة مخصوماً منها المستحقات الخاصة بصندوق 

ندوق على نظم موثوق فيها فيما يتعلق بتحديد القيم   )ب ل، وقد يعتمد مدير الص تعتمد طريقة التقويم على نوع األص

 واألسعار وأسعار الصرف.

 سوف يتبع مدير الصندقو المبادئ اآلتية لتقويم أصول الصندوق:   )ج

ول أوراقاً مالية مدرجة أو متداولة في )1 عير آلي،  إذا كانت األص وق أوراق مالية منظمة أو على نظام تس أي س

  فيستخدم سعر آخر صفقة تمت في ذلك السوق أو النظام.

عر قبل التعليق، إال إذا كان هناك دليل قاطع على  )2 إذا كانت األوراق المالية معلقة، فينبغي تقويمها وفقاً آلخر س

 ق.أن قيمة هذه األوراق المالية قد انخفضت عن السعر المعل

افة إلى الفوائد أو األرباح  )3 تخدم القيمة الدفترية باإلض كوك غير المدرجة، تس ندات والص بة إلى الس بالنس

 المتراكمة.

عير  )4 وق أوراق مالية منظمة أو على نظام تس كوك المدرجة أو المتداولة في أي س ندات والص بة إلى الس بالنس

وق أو ذلك النظام بتقو مح ظروف تلك الس كوك وفق ما ورد في الفقرة آلي، ولكن ال تس ندات أو الص يم الس

 ) .3) المشار إليها أعاله، فيجوز تقويم تلك الصكوك والسندات وفق ماورد في الفقرة الفرعية (1الفرعية (

 .وحدة لكل منشور أصول قيمة صافي آخر االستثمار، صناديق إلى بالنسبة )5

 .المتراكمة األرباح/الفوائد إلى باإلضافة االسمية القيمة الودائع، إلى بالنسبة )6

تثمار أي )7 ندوق مدير يحددها الن العادلة القيمة آخر، اس  مينأ عليها يوافق التي والقواعد الطرق على بناءً  الص

 للصندوق. القانوني المحاسب قبل من منها التحقق وبعد. الحفظ

 

راكمة ) / عدد الوحدات القائمة صافي قيمة األصول لكل وحدة (إجمالي األصول ـ المستحقات ـ المصروفات المت  )د

 وقت التقويم.

سوف تكون تقويم جميع األوراق المالية بنفس عملة الصندوق وسوف يستخدم مدير الصندوق سعر الصرف الحالي   )ه

 وقت التقويم.

  

 وتكرارها تقويم ال نقاطعدد   )ب
ول تقويم يتم ندوق أص بوع كل من) من يوم االحد إلى الخميس( تعامل يوم كل في الص تثناء أس  العطل باس

مية وق الرس عودية المالية األوراق لس يتم الس اعة في التقويم وس اء الرابعة الس  لىع بناء تعامل يوم كل من مس

سعار سعودية السوق في اإلغالق ا  قتو آخر يكون وسوف اليوم، ذلك في الخليجية األسهم أسواق وفي تداول ال

 أو االشتراك طلبات إستالم حالة وفي التعامل يوم في ظهراً  12 الساعة هو واالسترداد االشتراك طلبات إلستالم

  .اإلستالم تاريخ يلي الذي التقييم يوم في تقييمها يتم سوف ظهراً  12 الساعة بعد اإلسترداد
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 التسعير في الخطأ أو التقويم في الخطأ حالة في ستُتخذ التي اإلجراءات  )ج

  

ل من أصول الصندوق, يتم توثيق الخطأ من قبل في حال الخطأ في تقويم سعر الوحدة أو الخطأ  في تسعير أص

 مدير الصندوق, ثم يقوم مدير الصندوق بتعويض مالكي الوحدات المتضررين (الحاليين و السابقين) عن  الخطأ

عير في الخطأ أو التقويم في عر الوحدة بما يعادل أو يفوق  التس فورا دون تأخير و إذا كان الخطأ يؤثر على س

ركة و الموقع 0.50% اح عن ذلك في كل من الموقع اإللكتروني للش , يتم إبالغ الهيئة فوراً, كما يتم اإلفص

ب المادة ( ندوق حس افتها في التقارير الص عودية (تداول) و إض وق المالية الس ) من الئحة 71اإللكتروني للس

تثمار, مع تقديم التقارير التي تعد للهيئة وفقا للمادة ( ناديق اإلس املة 72ص تثمار, ش ناديق اإلس ) من الئحة ص

 ملخص بجميع أخطاء التقويم و التسعير.

  

 الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالستردادطريقة حساب أسعار   )د
  

ت يتم الذي السعر هو الواحدة االستثمارية للوحدة األصول قيمة صافي  ويتحدد .عليه بناء واالسترداد اكراالش

افي ول قيمة ص بة األص تثمر بالنس مة للمس افي بقس ول قيمة ص ندوق أص ندوق وحدات إجمالي على الص  الص

تثمارية ول المعني التعامل يوم في القائمة االس افي على للحص ول قيمة ص تثمارية للوحدة األص  .الواحدة االس

 يملكها التي االستثمارية الوحدات عدد ضرب حاصل هو للمستثمر بالنسبة األصول قيمة صافي يكون وبالتالي

افي ول قيمة بص تثمارية للوحدة األص ندوق مدير حدد إذا .الواحدة االس بب ألي الص ول  معقول س أن تقويم أص

ندوق غير عملي وق كإقفال ،الص عودية األوراق المالية  س ول تقويم تأجيل له يحق التعامل، يوم في الس  أص

تثمرين حق وتعليق الصندوق راء في المس تثمارية الوحدات ش تردادها أو االس  التعليق فترة تزيد ال أن على اس

 المسبقة الموافقة على الحصول وبشرط واالسترداد االشتراك طلبات لتقديم النهائي الموعد من عمل يومي عن

ندوق إدارة مجلس من تلمة والطلبات .الص  وعلى تالي تعامل يوم أول في تنفيذها يتم التعليق فترة خالل المس

  .أوالً  الواردة للطلبات التنفيذ أولوية مع تناسبي أساس

 

 وتكرارهامكان نشر سعر الوحدات   )ه
 
بحساب سعر وحدات الصندوق، وسيتم حساب سعر الوحدات لكل من األشتراك واألسترداد  الصندوق مدير سيقوم

امل في يوم التعفي أي يوم تعامل بناء على صافي قيمة أصول كل وحدة من وحدات الصندوق عند نقطة التقويم 

  .األقل علي عشرية عالمات أربع تحتوي بصيغة الوحدات أسعار بيان ذي العالقة .وسيتم

سيقوم مدير الصندوق بنشر صافي قيمة أصول لكل وحدة في يوم العمل التالي بيوم التعامل وذلك في الموقع 

والموقع االلكتروني للسوق المالية    (www.muscatcapital.com.sa)االلكتروني لمدير الصندوق 

  )www.tadawul.com.sa" (تداول" السعودية 

  

 التعامالت .9
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 واالستردادمسؤوليات مدير الصندوق المتعلقة بطلبات االشتراك   )أ

 الرسمية العطل باستثناء أسبوع كل من) من يوم االحد إلى الخميس( تعامل يوم كل في الصندوق أصول تقويم يتم 

 اإلغالق اراسع على بناء تعامل يوم كل من مساء الرابعة الساعة في التقويم وسيتم السعودية المالية األوراق لسوق

 اليوم ذلك في الخليجية األسهم أسواق وفي تداول السعودية السوق في

 اكاالشتر طلبات إلستالم وقت آخر يكون وسوف. عمل يوم أي خالل واالسترداد االشتراك طلبات استالم يمكن 

 12 الساعة بعد اإلسترداد أو االشتراك طلبات إستالم حالة وفي التعامل يوم في ظهراً  12 الساعة هو واالسترداد

  .اإلستالم تاريخ يلي الذي التقييم يوم في تقييمها يتم سوف ظهراً 

  يتم تنفيذ جميع طلبات االشتراك المكتملة والمستلمة قبل الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات

  أو استردادها بناء على سعر وحدة الصندوق في يوم التعامل الالحق.

  دادهاأو استر  بشراء الوحدات   إجراءات تقديم التعليمات الخاصة :  

  على المستثمر الذي يرغب االشتراك في الصندوق أن يفتح حسابا لدى مدير الصندوق لكي يتم من خالله تنفيذ

  عمليات االشتراك واالسترداد.

  على المشتركين الذين يرغبون في شراء وحدات الصندوق استيفاء وتسليم نموذج طلب االشتراك والتوقيع على

ى مدير الصندوق مصحوبا بما يثبت اإليداع في حساب الصندوق لدى البنك المعتمد. الشروط واألحكام وتسليمها إل

إذا تم الدفع بعملة غير اللایر السعودي فسيتم تحويل المبلغ المستلم إلى اللایر السعودي ويتم تنفيذ االشتراك على 

  ملة.تج عن عملية تحويل العأساس صافي قيمة المبلغ باللایر السعودي على أن يتحمل المستثمر أي أثر مالي نا

  يتم استيفاء مبلغ االشتراك من خالل الخصم المباشر من حساب المستثمر لدى مدير الصندوق. وفي حال رغبة

المستثمر أن يدفع قيمة اشتراكه بطريقة أخرى عدا الخصم من الحساب، كشيك شخصي، أو شيك مصرفي، أو 

  لك.مكتمال عند التحصيل الفعلي لمبلغ االشتراك ويتم تنفيذه بناء على ذحوالة بنكية، فسيتم اعتبار طلب االشتراك 

 قيمة افيص على االكتتاب قيمة بقسمة ويحتسب الصلة ذي التداول يوم في الوحدات من عدد للمستثمر يخصص 

 .الوحدات تخصيص فور االستثمار يبدأ .التقييم يوم من اعتباراً  وحدة لكل األصول

  يستلمه المستثمر نتيجة طلبه لالسترداد بضرب عدد الوحدات المطلوب استردادها بصافي قيمة يحسب المبلغ الذي

  األصول للوحدة في يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ طلب االسترداد.

  يتم دفع عوائد االسترداد إلى المستثمر بالعملة التي يتم االستثمار بها في الصندوق، وذلك من خالل قيد مبلغ عوائد

سترداد في حساب المشترك لدى مدير الصندوق قبل إقفال العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم التي تم اال

  فيها تحديد سعر االسترداد.

 

 أقصى مدة زمنية بين تسليم طلب االسترداد ودفع عوائد االسترداد لمالك الوحدات    )ب

ندوق مدير يقوم ترداد عوائد بدفع الص  لنقطة التالي الخامس اليوم في العمل إقفال موعد قبل الوحدات لمالك االس

 .أقصى كحد االسترداد سعر عندها حدد التي التقويم

  

 وحدات الصندوقفي القيود على التعامل    )ج
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  ان مدير الصندوق ملتزم بالقيود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط واحكام ومذكرة المعلومات

 للصندوق.

 ندوق مدير يحتفظ تراك أي رفض في بالحق الص ل حال في اش ترك فش تيفاء في المش ب المتطلبات اس  حس

روط تيفاء عدم أو ومعتمد، موقع طلب تقديم من تمكنه عدم أو واألحكام، الش تراك مبلغ اس  كما .المطلوب االش

 ولوائح قوانين مخالفة إلى يؤدي أن شأنه من قبوله كان إذا اشتراك طلب أي قبول رفض الصندوق لمدير يجوز

 .المالية السوق هيئة

 مبلغ  من المستغل غير الجزء بإعادة الصندوق مدير يقوم سبب، ألي جزئيا أو كليا االشتراك طلب رفض تم إذا

 للمشترك الوحدات إلصدار الصندوق مدير استلمه الذي اإلشتراك رسوم إلى باإلضافة المشترك إلى االشتراك

 .بنكي تحويل عبر أو بالبريد يرسل شيك بموجب وذلك رفضه. أو قبوله تم لما والتناسب بالنسبة

  في حالة انخفاض الرصيد المستثمر عن الحد االدني للرصيد يحق لمدير الصندوق تسييل (إسترداد) وحدات

  المستثمر و تحويل مبلغ المسترد لحساب المستثمر. 

  

ل التي حاالتال   )د  في تلك الحاالت في المتبعة واإلجراءات يعلق، أو الوحدات في التعامل معها يؤجَّ

 :التالية الحاالت في التالي التعامل يوم حتى استرداد طلب أي تأجيل الصندوق لمدير يجوز

 من) %10( عن يزيد تعامل يوم أي في تنفيذها المطلوب االسترداد طلبات مبالغ إجمالي كان إذا ما حالة في 

 .الصندوق أصول صافي قيمة

 مدير يرى التي المالية األوراق من أي أو الصندوق بها يستثمر التي المالية السوق في التداول تعليق تم حال في 

 .الصندوق أصول صافي من مهمة نسبة تشكل أنها الصندوق

 عن يزيد أو يساوي االسترداد طلب يكون التي الحاالت في تؤجل سوف التي االسترداد طلبات إختيار يتم سوف 

 .الصندوق أصول قيمة صافي من) 5%(

 أقصى وبحد االسترداد طلب تقديم األولوية بحسب االختيار يكون سوف) %5( من أقل االسترداد كانت حالة في 

  .الصندوق أصول قيمة من) %10( االستردادات مجموع

  

ل التي االسترداد طلبات اختيار بمقتضاها يجري التياجراءات   )ه  ستؤجَّ

 ندوق لمدير يجوز ترداد طلب أي تنفيذ تأجيل الص ندوق من اس  جميع بةنس إجمالي بلغ إذا التعامل التالي يوم حتى ص

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

 يلتزم مدير  عن واإلفصاح تأجيلها، االسترداد المطلوب طلبات اختيار عند ومنصفة عادلة إجراءات اتباع صندوق س

 ومذكرة المعلومات. الصندوق وأحكام شروط في اإلجراءات هذه

 5( عن ديزي أو يساوي االسترداد طلب يكون التي الحاالت في تؤجل سوف التي االسترداد طلبات إختيار يتم سوف% (

 .الصندوق أصول قيمة صافي من

 أقصى وبحد االسترداد طلب تقديم األولوية بحسب االختيار يكون سوف) %5( من أقل االسترداد كانت حالة في 

  .الصندوق أصول قيمة من) %10( االستردادات مجموع

 ذلك. الهيئة طلبت إذا الوحدات استرداد أو االشتراك بتعليق الصندوق سوف يقوم مدير 



13 

 

 اآلتية: الحاالت في إال الصندوق وحدات استرداد أو االشتراك تعليق الصندوق لمدير يجوز ال 

o وحدات الصندوق. مالكي مصالح يحقق التعليق أن معقول بشكل الصندوق مدير رأى إذا 

o وق في التعامل ُعلق إذا ة الس ول األخر أو المالية األوراق في التعامل فيها يهتم التي الرئيس  هايملك التي األص

ندوق، كل إما الص بة وإما عام بش ندوق إلى بالنس ول الص ندوق مدير يرى التي أص كل الص  ةجوهري أنها معقول بش

 أصول الصندوق. قيمة لصافي

 يفرضه تعليق أي حالة في التالية باإلجراءات سوف يقوم مدير الصندوق  ً  ة:الماد هذه من السابقة للفقرة وفقا

o الوحدات مصالح مالكي مراعاة مع والمبررة الضرورية للمدة إال تعليق أي استمرار عدم من التأكد. 

o منتظمة بصورة حول ذلك الحفظ وأمين الصندوق إدارة مجلس مع والتشاور منتظمة بصورة التعليق مراجعة. 

o عار يح مع تعليق بأي فوراً  الوحدات ومالكي الهيئة إش باب توض عار الهيئة التعليق، أس  ورف الوحدات ومالكي وإش

ها بالطريقة التعليق انتهاء تخدمة نفس عار في المس اح عن التعليق اإلش  لمدير رونياإللكت الموقع في ذلك عن واإلفص

 اإللكتروني للسوق. والموقع الصندوق

 الوحدات مالكي مصالح يحقق ذلك أن رأت إذا التعليق رفع صالحية للهيئة.  

  
 األحكام المنظمة  لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين   )و

تثمر آخر أو إلى  تثمر تحويل أو بيع أو التنازل عن أي من أو كافة وحداته إلى مس تثمر جديد بعد أخذيجوز للمس  أي مس

بب معقول. يقوم كل  ندوق، وال يتم رفض ذلك البيع أو التنازل دون س بقة من مدير الص تثمر تم مسالموافقة  الخطية المس

  : بتقديم ما يلي ،تنازل الوحدات اليه

  .نسخة موقعة من الشروط و األحكام إلى مدير الصندوق تقديم -

ريطة أن يحتفظ مدير  - ندوق، ش بما يطلبه مدير الص ل األموال حس تندات التعريف ومكافحة غس تقديم كافة مس

تثمر يقوم بتحويل أو بيع أو  افية من المتنازل له بمحض اختياره. يلتزم أي مس تندات إض ندوق بحق طلب مس الص

 .ت وأي متنازل له بالحد األدنى   لالشتراك المبين في هذه الشروط واألحكامالتنازل عن وحدا

  

 االفصاح عن استثمار مدير الصندوق في الصندوق   )ز

 في بحقه الصندوق مدير يحتفط كما .الصندوق وحدات في يستثمر أن الخاص تقديره علىاً ءابن الصندوق لمدير يمكن

 استثماراته تفاصيل عن باإلفصاح الصندوق مدير وسيقوم مناسبا، ذلك رأى متى جزئيا، أو كليا مشاركته وتخفيض االسترداد

التي  التقارير في كذلك و للسوق اإللكتروني الموقع و اإللكتروني موقعه في ربع بنهاية كل ،و ذلك  الصندوق وحدات في

 الصندوق مدير اشتراك شروط تكون شريطة أال .. .الئحة صناديق االستثمار ) من71(  المادة وفق الصندوق مدير يعدها

 الوحدات لمالكي المملوكة بالوحدات المتصلة والحقوق الشروط من بها أفضل المتصلة والحقوق الوحدات في وتابعيه

  .يملكونها التي بالوحدات المرتبطة التصويت حقوق وتابعي الصندوق مدير يمارس الفئة و أال من ذات اآلخرين

  

 في أي يوم تعامل المواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالستردادالمحدد و بيان التاريخ  )ح

 ول تقويم يتم ندوق أص بوع كل من) من يوم االحد إلى الخميس( تعامل يوم كل في الص تثناء أس ميةالر العطل باس  س

وق عودية المالية األوراق لس يتم الس اعة في التقويم وس اء الرابعة الس عار على بناء تعامل يوم كل من مس  إلغالقا اس
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وق في عودية الس واق وفي تداول الس هم أس وف اليوم، ذلك في الخليجية األس تالم وقت آخر يكون وس  طلبات إلس

تراك ترداد االش اعة هو واالس تالم حالة وفي التعامل يوم في ظهراً  12 الس تراك طلبات إس ترداد أو االش  بعد اإلس

 .اإلستالم تاريخ يلي الذي التقييم يوم في تقييمها يتم سوف ظهراً  12 الساعة

  

 أواستردادها باإلشتراك  بالوحدات  إجراءات تقديم الطلبات  الخاصة   )ط

 سميةالر العطل باستثناء أسبوع كل من) من يوم االحد إلى الخميس( تعامل يوم كل في الصندوق أصول تقويم يتم 

 في إلغالقا اسعار على بناء تعامل يوم كل من مساء الرابعة الساعة في التقويم وسيتم السعودية المالية األوراق لسوق

 اليوم ذلك في الخليجية األسهم أسواق وفي تداول السعودية السوق

 االشتراك طلبات إلستالم وقت آخر يكون وسوف. عمل يوم أي خالل واالسترداد االشتراك طلبات استالم يمكن 

 12 الساعة بعد اإلسترداد أو االشتراك طلبات إستالم حالة وفي التعامل يوم في ظهراً  12 الساعة هو واالسترداد

  .اإلستالم تاريخ يلي الذي التقييم يوم في تقييمها يتم سوف ظهراً 

  يتم تنفيذ جميع طلبات االشتراك المكتملة والمستلمة قبل الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات أو

  على سعر وحدة الصندوق في يوم التعامل الالحق.استردادها بناء 

  أو استردادها  بشراء الوحدات   إجراءات تقديم التعليمات الخاصة :  

  على المستثمر الذي يرغب االشتراك في الصندوق أن يفتح حسابا لدى مدير الصندوق لكي يتم من خالله تنفيذ عمليات

  االشتراك واالسترداد.

 ن في شراء وحدات الصندوق استيفاء وتسليم نموذج طلب االشتراك والتوقيع على الشروط على المشتركين الذين يرغبو

واألحكام وتسليمها إلى مدير الصندوق مصحوبا بما يثبت اإليداع في حساب الصندوق لدى البنك المعتمد. إذا تم الدفع 

س صافي قيمة ويتم تنفيذ االشتراك على أسابعملة غير اللایر السعودي فسيتم تحويل المبلغ المستلم إلى اللایر السعودي 

  المبلغ باللایر السعودي على أن يتحمل المستثمر أي أثر مالي ناتج عن عملية تحويل العملة.

  يتم استيفاء مبلغ االشتراك من خالل الخصم المباشر من حساب المستثمر لدى مدير الصندوق. وفي حال رغبة المستثمر

أخرى عدا الخصم من الحساب، كشيك شخصي، أو شيك مصرفي، أو حوالة بنكية،  أن يدفع قيمة اشتراكه بطريقة

  فسيتم اعتبار طلب االشتراك مكتمال عند التحصيل الفعلي لمبلغ االشتراك ويتم تنفيذه بناء على ذلك.

 يمةق صافي على االكتتاب قيمة بقسمة ويحتسب الصلة ذي التداول يوم في الوحدات من عدد للمستثمر يخصص 

 .الوحدات تخصيص فور االستثمار يبدأ .التقييم يوم من اعتباراً  وحدة لكل األصول

  يحسب المبلغ الذي يستلمه المستثمر نتيجة طلبه لالسترداد بضرب عدد الوحدات المطلوب استردادها بصافي قيمة

  األصول للوحدة في يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ طلب االسترداد.

 التقويم قطةلن التالي الخامس اليوم في العمل إقفال موعد قبل الوحدات لمالك االسترداد عوائد بدفع الصندوق مدير يقوم 

 .أقصى كحد االسترداد سعر عندها حدد التي

 
  بيان الحد االدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات االشتراك فيها او نقلها او استردادها   )ي

  وه اإلضافي لالشتراك األدنى الحد سعودي، لایر الف مبلغ فقط) سعودي لایر 1,000(هو المبدئي لالشتراك األدنى الحد

 لایر الف مبلغ فقط) سعودي لایر 1,000( هو للنقل األدنى الحد. سعودي لایر الف مبلغ فقط)  سعودي لایر 1,000(

 اظاالحتف المستثمر على ويشترط. سعودي لایر الف مبلغ فقط) سعودي لایر 1,000( هو لالسترداد األدنى سعودي, الحد
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 المشترك حساب تصفية الصندوق لمدير ويحق للرصيد أدنى كحد سعودي لایر الف مبلغ فقط) سعودي لایر 1,000( بمبلغ

  . واألحكام الشروط هذه في الواردة االسترداد الجراءات وفقا وذلك الرصيد من األدنى بالحد االحتفاظ عدم حال في

  

تفصيلي عن أي حد أدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه ومدى تأثير عدم وصول إلى ذلك الحد األدنى بيان   )ك

 في الصندوق

إذا لم يتم تحقيق المبلغ المستهدف في الطرح العام األولي  .ماليين لایر سعودي للصندوق 10يعتزم مدير الصندوق جمع ما ال يقل عن 

  .ب للمستثمرينللصندوق ، تعاد مبالغ االكتتا

 
كحد أدني لصافي قيمة  أو ما يعادلها سعودي ماليين لایر 10لضمان استيفاء متطلب الالزمة االجراءات التصحيحية   )ل

  أصول الصندوق

سيلتزم مدير الصندوق  باإلجراءات  التصحيحية حسب لوائح و تعليمات هيئة السوق المالية في حال قامت بطلب أي إجراء 

 تصحيحي منه.

  

 توزيع السياسة  .10

 التزاماته, بما في جميع خصم بعد الصندوق حققها يحق لمالكي الوحدات  الحصول على صافي  عوائد (األرباح) التي

  . مع نهاية كل عام ميالديذلك الرسوم, المصروفات, والضرائب. 

يجوز للجنة االستثمار الخاصة بالصندوق أن تعلن عن توزيعات األرباح، فيما يتعلق بأي فترة مالية، على أن تدفع  

 لمالكي الوحدات من خالل الطرق التالية: 

.األسهم في االستثمار من الصندوق يتلقاها التي األرباح توزيعات -1  

النقد من قبل الصندوق.األرباح المستلمة من خالل االستثثمار في اسواق  -2  

األرباح المحققة المكتسبة من شراء وبيع األوراق المالية. -3  

 

 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات .11
  

 المعلومات المتعلقة بالتقارير المالية  )أ
  

يقوم .1 ندوق مدير س نوية التقارير بإعداد الص نوية المراجعة) والتقارير المالية القوائم ذلك في (بما الس نويةا الس  لس

تثمار، من )5( رقم الملحق لمتطلبات وفقاً  األولية التقارير و الموجزة ناديق االس  الوحدات مالكي تزويد و لالئحة ص

 .مقابل أي دون الطلب عند بها
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احة .2 ارير إت ة التق نوي دة خالل للجمهور الس اوز ال م اً  ) 70 ( تتج ة من يوم اي ك فترة نه اكن في التقرير و ذل  األم

 لموقعوا الصندوق لمدير االلكتروني وفي الموقع المعلومات و مذكرة الصندوق وأحكام شروط في المحددة وبالوسائل

 .للسوق اإللكتروني

ائل األماكن و ذلك في التقرير فترة نهاية من يوما ) 35 ( خالل للجمهور وإتاحتها األولية التقارير إعداد .3  و بالوس

 ونياإللكتر والموقع الصندوق لمدير الموقع االلكتروني وفي المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط في المحددة

 .للسوق

 إتاحةو ، مقابل دون الوحدات مالكي جانب من يديره للفحص الذي العام للصندوق الحالية األصول قيمة صافي إتاحة .4

 .الصندوق لمدير المسجلة المكاتب في األصول السابقة قيمة صافي أرقام جميع

 خالل الصندوق وحدات في صفقات وسجل التي يمتلكها الوحدات أصول قيمة صافي ببيانات وحدات مالك كل تزويد .5

)15(   ً  .الوحدات مالك بها يقوم العام وحدات الصندوق في صفقة كل من يوما

ال .6 نوي بيان إرس خص تملك أي ذلك في (بما الوحدات مالك إلى س نة خالل الوحدات ش أنها في المعد الس  البيان) ش

فقات يلخص ندوق على وحدات في ص نة مدار الص نة نهاية من يوماً  )30( خالل المالية الس وف ، المالية الس  و س

اريف الخدمات مقابل وإجمالي الموزعة البيان األرباح هذا يحتوي ومة واألتعاب والمص الوحدات  مالك من المخص

روط في والواردة افة المعلومات، ومذكرة وأحكام ش يل إلى باإلض تثمار قيود لجميع مخالفات تفاص و االس  صالمنص

 المعلومات. أو مذكرة وأحكام الشروط في أو لالئحة صناديق االستثمار في عليها

اح .7 وق اإللكتروني والموقع اإللكتروني موقعه في اإلفص ندوقال معلومات عن الهيئة تحددها التي أو بالطريقة للس  ص

 األقل: عل اآلتية المعلومات تتضمن أنيجب  والتي سنوي، ربع كل بنهاية العام

o ماك الصندوق في محفظة استثمارات عشرة أكبر أوراق المالية هم تشكل الذين الُمصِدرين ونسب أللسماء قائمة 

 المعني. الربع من يوم أول في هي

o الصندوق. أصول قيمة صافي متوسط إلى المعني للربع اإلجمالية األتعاب نسبة 

o ُوجدت). (إن للوحدة األولي السعر إلى ونسبتها المعني الربع في الموزعة األرباح مبالغ 

o الربع المعني. نهاية في الصندوق أصول قيمة صافي من الصندوق مدير استثمار ونسبة قيمة 

o الصندوق أصول صافي قيمة متوسط إلى المعني للربع التعامل مبلغ و نسبة مصاريف. 

o المخاطر. قياس ومؤشرات معايير 

o الصندوق أداء ومؤشرات معايير. 

o المعني الربع نهاية في الصندوق أصول صافي قيمة من االقتراض نسبة 

 
 التي يعدها مدير الصندوق رير الصندوقاكن ووسائل اتاحة تقامعلومات عن أم  )ب

 

لمدير الصندوق على الموقع اإللكتروني   المحتملون الحصول على صورة منها   مالكي الوحدات أو مالكي الوحدات   يستطيع 

)www.muscatcapital.com.sa يجوز للمستثمرين أيضا أن يطلبوا هذه القوائم المالية عبر البريد اإللكتروني . (

أو من المقر الرئيسي  www.tadawul.com.sa أو من خالل زيارة الموقع اإللكتروني لشركة السوق المالية "تداول"

 لمدير الصندوق.
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 لقوائم المالية السنويةتزويد مالكي الوحدات با  )ج
 

 من تقويميا يوما )70( خالل مجاناً  للصندوق المراجعة السنوية المالية بالقوائم المشتركين بتزويد الصندوق مدير سيقوم

نة نهاية تاريخ ندوق، المالية الس يقوم كما للص ندوق مدير س تركين بتزويد الص ف المالية بالقوائم المش نوية نص  الس

ة تطيع كما .القوائم تلك عنها المعد األولية الفترة نهاية تاريخ من تقويميا يوما) 35( خالل المفحوص تركون يس  أو المش

ول حص ون ال ل م ت ح م ون ال رك ت مش ى ال ورة عل ا ص ه ن دوق  م ن ر الص دي م ي ل رون ت ك ع اإلل وق م ى ال عل

)www.muscatcapital.com.sa(  داول"أو من خالل ة "ت الي وق الم ركة الس ارة الموقع اإللكتروني لش  زي

www.tadawul.com.sa  ا أن يطلبوا هذه القوائم المالية عبر البريد اإللكتروني أو من تثمرين أيض . يجوز للمس

ندوق,  ي لمدير الص يتم كماالمقر الرئيس دار س ندوق مراجعة مالية قوائم أول إص  وتنتهي . م 2017 عام نهاية في للص

  .ميالدي عام كل من ديسمبر 31 في الصندوق لحسابات المالية الفترة

 

 سجل مالكي الوحدات .12
  

  سجل مالكي الوحدات سيتم  إعدادة و حفظه في موقع مدير الصندوق في المملكة العربية السعودية   )أ

ً  دليالً  الوحدات مالكي سجل يُعدّ   )ب   فيه المثبتة الوحدات ملكية على قاطعا

  أدنى: كحد الوحدات مالكي سجل في اآلتية المعلومات حفظ  )ج

 وعنوانه. الوحدات مالك اسم 

 أي أو الحال، بحسب سجل التجاري رقم أو هسفر جواز رقم أو إقامته رقم أو الوحدات لمالك الوطنية الهوية رقم 

 الهيئة. تحددها أخر تعريف وسيلة

 الوحدات. مالك جنسية 

 السجل في الوحدات مالك تسجيل تاريخ. 

 وحدات مالك كل أجراها التي بالوحدات المتعلقة الصفقات جميع بيانات. 

 لكل مالك وحدات. المملوكة الوحدات) أجزاء ذلك في بما( الوحدات  لعدد الحالي الرصيد 

 مالك وحدات لكل المملوكة الوحدات عل حق أو قيد أي. 

ً  يُقدم أن ويجب ذلك، طلبها عند الهيئة لمعاينة الوحدات مالكي سجل إتاحة  )د  الكم أي إلى الوحدات مالكي لسجل ملخصا

  .فقط) المعني الوحدات بمالك المرتبطة المعلومات جميع الملخص ذلك يُظهر (على أن الطلب عند مجانا للوحدات

  التغييرات في المعلومات المشار إليها في الفقرة ( ج ) من هذة المادة يعكس بحيث فوراً  الوحدات مالكي سجل تحديث  )ه

  

 اجتماع مالكي الوحدات .13
  

 مالكي الوحداتلجتماع الي عقد افيها  ى دعالظروف التي يُ   )أ
 

 منه بمبادرة الوحدات لمالكي اجتماع لعقد الدعوة الصندوق لمدير يجوز . 

 الحفظ أمين من كتابي تسلم طلب من أيام )10( خالل الوحدات مالكي الجتماع الدعوة أن تكون  يجب. 
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  من أكثر أو ملك نم كتابي تسلم طلب من أيام )10( خالل الوحدات مالكي الجتماع الدعوة يلتزم مدير الصندوق 

 .الصندوق وحدات قيمة من األقل على ٪ 25 أو منفردين مجتمعين يملكون الذين الوحدات مالكي

  

 اجراءات الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات  )ب
 

ندوق اإللكتروني الموقع في ذلك عن باإلعالن الوحدات مالكي الجتماع الدعوة تكون  اإللكتروني والموقع لمدير الص

وق ال ، للس عار وبإرس رة قبل الحفظ  ، وأمين مالكي الوحدات جميع إلى كتابي إش  االجتماع.  من األقل على أيام عش

 ووقته والقرارات ومكانه االجتماع تاريخ واإلشعار اإلعالن يحدد أن ويجب .االجتماع قبل ) يوماً 21عن ( تزيد ال وبمدة

 إرسال الوحدات لمالكي اجتماع أي الوحدات بعقد مالكي إلى إشعاراً  إرسال حال الصندوق مدير على ويجب المقترحة،

  .الهيئة إلى منه نسخة

ً  الوحدات مالكي اجتماع يكون و ال حيحا ره إذا إال ص  األقل على ٪ 25 مجتمعين الوحدات يملكون مالكي من عدد حض

  الصندوق. وحدات قيمة من

توف و إذا لم  اب يُس ح النص ندوق الدعوة مدير على فيجب المادة، هذه الفقرة أعاله من في الموض  ثان الجتماع الص

ال اإللكتروني والموقع اإللكتروني موقعه في ذلك عن باإلعالن وق وبإرس عار للس و  الوحدات مالكي جميع إلى كتابي إش

حيحاً  الثاني االجتماع ويُعدّ  .أيام )5( عن تقل ال بمدة االجتماع الثاني موعد قبل الحفظ أمين بة كان أيها ص الوحدات  نس

  االجتماع. في الممثلة

  

  في اجتماع مالكي الوحدات حقوق التصويتطريقة تصويت مالكي الوحدات و  )ج
 

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

.االجتماع وقي يمتلكها وحدة كل عن الوحدات مالكي اجتماع في واحد بصوت اإلدالء وحدات مالك لكل يجوز و  

 الحديثة التقنية وسائل بواسطة قراراتها على والتصويت مداوالتها في واالشتراك الوحدات مالكي اجتماعات عقد يجوز و  
.الهيئة تضعها التي للضوابط وفقاً   

 

 حقوق مالكي الوحدات  .14
  

 في هصفقات وسجل يمتلكها التي الوحدات أصول قيمة صافي ببيانات وحدات مالك كل تزويد الصندوق مدير على يجب

 . الوحدات مالك بها يقوم العام الصندوق وحدات في صفقة كل من يوماً ) 15( خالل الصندوق وحدات

 

 دالمع السنة خالل الوحدات يملك شخص أي ذلك في بما( الوحدات مالك إلى سنوي بيان إرسال الصندوق مدير على يجب

 المالية، السنة نهاية من يوماً ) 30( خالل المالية السنة مدار على العام الصندوق وحدات في صفقاته يلخص) البيان شأنها في

 الوحدات مالك من المخصومة واألتعاب والمصاريف الخدمات مقابل وإجمالي الموزعة األرباح البيان هذا يحتوي أن ويجب
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 منصوصال االستثمار قيود مخالفات لجميع تفاصيل إلى باإلضافة المعلومات، ومذكرة الصندوق وأحكام شروط في والواردة

 .المعلومات مذكرة أو الصندوق وأحكام شروط في أو الالئحة هذه في عليها

 

 الذي بالشكل وذلك السوق، خالل من االستثمار صندوق عن األقل على أسبوعية معلومات بنشر الصندوق مدير سيقوم كما

 للمادة فقاو بالصندوق، الخاصة المراجعة السنوية المالية القوائم من نسخة بتوفير و. آلخر وقت من المالية السوق هيئة تحدده

 مهورللج إتاحتها وسيتم الصندوق مدير من طلبها عند الوحدات مالكي من واحد كل إلى االستثمار، صناديق الئحة من) 71(

 األولية التقارير إتاحة سيتم وكذلك. مقابل دون وذلك للصندوق المالية السنة نهاية من تقويميا يوما) 70( تتجاوز ال مدة خالل

 .اإلشعار فترة نهاية من تقويميا يوما) 35( خالل المفحوصة

 

 :  الوحدات مالك بحقوق قائمة يلي وفيما

 في تالتصوي الحصر، ال المثال سبيل على ذلك، في بما الصندوق، في يملكها التي بالوحدات المتعلقة حقوقه ممارسة -

 الوحدات؛ مالكي اجتماع

 مديرالصندوق من للصندوق السنوي البيان على الحصول -

 تتعلق أخرى أقسام وأي المالي األداء تعكس والتي املعلومات ومذكرة واألحكام الشروط من محدثة نسخ على الحصول -

 االلزمة السنوية بالتحديثات

 الوحدات ماللكي اجتماع عقد طلب -

 الوحدات مالكي اجتماعات لحضور مديرالصندوق من دعوة تلقي -

 عنه نيابة الوحدات مالكي اجتماع لحضور ممثل تعيين -

  

 مالكي الوحدات مسؤولية .15

كبدها قد يت لن يكون مالك الوحدات مسؤوال عن أي ديون أو خسائر أو التزامات تتعلق بالصندوق، فيما عدا الخسارة التي

وال عن تزويد مدير الصندوق بتفاصيل االتصال ؤيكون المستثمر مسو المستثمر من استثماره في الصندوق او جزء منه .

الحالية بما في ذلك العنوان البريدي وعنوان البريد االلكتروني وأرقام الفاكس وأرقام الهاتف وأرقام الهاتف المتحرك في 

  ر الصندوق فوراً بأي تغيير يطرأ عليها.جميع األوقات وعن إبالغ مدي

  

 خصائص الوحدات: .16
ندوق دار عدد غير محدود من الوحدات في الص ندوق إص تثمرين. تكون جميع الوحدات من نفس  يجوز لمدير الص للمس

ة  دارها تخول كل وحدة مالكها بحص ويت. و عند إص الفئة ويكون لها نفس الحقوق والميزات وال يكون لها حقوق تص

  مشتركة تناسبية في أرباح الصندوق
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 التغييرات في شروط وأحكام الصندوق .17
 

المحدد بموجب ألئحة  االحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واالشعارات    .أ
 صناديق االستثمار

 

  التغيرات ثالث أنواع :  58, و 57, 56وفقا لالئحة صناديق اإلستثمار المادة 

  األساسية:التغيررات 

على التغيير األساسي المقترح من خالل قرار صندوق  الوحدات مالكي موافقة على الصندوق بالحصول سيقوم مدير )1

 عادي.

ول بعد )2 ابقة  أ) من هذه وفقا الوحدات مالكي موافقة على الحص ول  المادة، للفقرة الس ندوق بالحص يقوم مدير الص  س

 المقترح. األساسي التغيير عل الهيئة الشرعية والهيئة موافقة على

ً " األساسي التغيير" بمصطلح يُقصد الالئحة، هذه ألغراض )3  اآلتية: الحاالت من أيا

 طبيعته أو العام الصندوق أهداف في المهم التغيير 

 العام للصندوق المخاطر وضع في تأثير له يكون الذي التغيير. 

 للصندوق مدير منصب من الصندوق لمدير الطوعي االنسحاب. 

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

ندوق وحدات لمالكي يحق )4 ترداد مفتوح عام ص ريان قبل وحداتهم اس وم  تغيير أي س ي دون فرض أي رس اس أس

  استرداد.

 :التغيرات المهمة 

 ) يوما من سريان21قبل ( مقترحة. كتابيا بأي تغييرات مهمة الوحدات ومالكي الهيئة بإشعار الصندوق سيقوم مدير )1

 التغيير. هذا

د الالئحة، ألغراض هذه )2 ياً  تغييراً  يُعدّ  ال تغيير أي" المهم التغيير" بمصطلح يُقص اس ) من 56وفقا ألحكام المادة (  أس

 الئحة صناديق اإلستثمار و من شأنه أن:

 إشتراكهم. في النظر الوحدات مالكي يعيد أن إلى المعتاد في يؤدي 

 ول من المدفوعات زيادة إلى يؤدي ندوق أص ندوق مدير إلى الص اء مجلس أي أو الص و من أعض  إدارة عض

 منهما. ألي تابع أي أو الصندوق

 يقدم  ً  الصندوق أصول من تسدَّد المدفوعات من جديداً  نوعا

 الصندوق. أصول من تسدَّد الني األخر المدفوعات أنواع جوهري بشكل يزيد 

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

 استرداد. رسوم أي فرض دون مهم تغيير أي سريان قبل وحداتهم استرداد مفتوح عام صندوق وحدات يحق لمالكي )3

 :التغيرات واجبة اإلشعار 
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يقوم مدير )1 ندوق س عار الص ً  الوحدات ومالكي الهيئة إش عار قبل بأي كتابيا  سريان من أيام )8( تغييرات واجبة اإلش

 التغيير.

 ر مهم وفقأو تغيي أساسياً  تغييراً  يُعدّ  ال تغيير أي"  اإلشعار واجبة التغيير" بمصطلح يُقصد الالئحة، ألغراض هذه )2

 اإلستثمار. صناديق الئحة من )57و ( )56( ألحكام المادة اً 

  

 االجراءات التي ستتبع لالشعار عن اي تغييرات في الشروط واألحكام  .ب
 يقوم ندوق مدير س عار الص اح الوحدات مالكي بإش يل عن واإلفص ية تفاص اس  رونياإللكت موقعه في التغييرات األس

 ) أيام من سريان التغيير.10قبل ( وذلك للسوق اإللكتروني والموقع

 ية التغييرات بتفاصيل بيان سوف يتمم إعداد اس ندوق تقارير في األس فقا للمادة ومدير الصندوق  يعّده الذي العام الص

 ) من الئحة صناديق األستثمار.71(

 يقوم ندوق مدير س عار الص اح الوحدات مالكي بإش يل عن واإلفص  اإللكتروني موقعه في المهمة التغييرات تفاص

 .التغيير سريان من أيام) 10( قبل وذلك للسوق اإللكتروني والموقع

 وف يل بيان إعداد يتمم س ندوق تقارير في المهم التغييرات بتفاص ندوق مدير يعّده الذي العام الص  للمادة قاوف الص

 .األستثمار صناديق الئحة من) 71(

 إللكترونيا موقعه في اإلشعار واجبة التغييرات تفاصيل عن واإلفصاح الوحدات مالكي بإشعار الصندوق مدير سيقوم 

 .التغيير سريان من أيام) 21( قبل وذلك للسوق اإللكتروني والموقع

 وف يل بيان إعداد يتمم س عار واجبة التغييرات بتفاص ندوق تقارير في اإلش  وفقا ندوقالص مدير يعّده الذي العام الص

  األستثمار. صناديق الئحة من) 71( للمادة

  

  

 :صندوق االستثمار إنهاء .18
 

ً  ومالكي الوحدات الهيئة إشعار عليه فيجب الصندوق، إنهاء في الصندوق مدير رغب إذا  )أ  قبل ذلك في برغبته كتابيا

 الصندوق. وأحكام بشروط اإلخالل دون فيه، إنهاء الصندوق المزمع التاريخ من يوماً  )21(عن تقل ال مدة

افي كان إذا  )ب ول قيمة ص ندوق أص عودي، لایر ماليين ) 10 ( عن أقل الص ندوق فإنه يحق مدير س  اتخاذ الص

حيحية اإلجراءات روط في المحددة الالزمة التص ندوق  وأحكام ش مان المعلومات ومذكرةالص تيفاء لض  ذلك اس

) أشهر من اإلشعار 6المتطلب و في حال عدم استيفاء المتطلب سيقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة فورا و خالل (

 يلتزم مدير الصندوق إنهاء الصندوق.

 صندوقال وأحكام بشروط دون اإلخالل وذلك انتهائه، فور الصندوق تصفية إجراءات في البدء الصندوق مدير يلتزم  )ج

 المعلومات. ومذكرة

ندوق يلتزم مدير  )د وق اإللكتروني الموقع و اإللكتروني موقعه في اإلعالن الص ندوق مدة عن انتهاء للس  ومدة الص

 تصفيته.



22 

 

 الهيئة وإشعار أي من المواد المذكورة أعاله  حصول فور الصندوق بالبداء بإجرارءات إنهاء الصندوق يلتزم مدير  )ه

ً  الوحداتومالكي   من وقوعها. أيام )5( خالل كتابيا

 

 

 مدير الصندوق  .19
 

  :هومسؤولياتمدير الصندوق وواجباته مهام   )أ
 ندوق مدير عل يجب لحة يعمل أن الص تثمار و الئحة  أحكام بموجب الوحدات مالكي لمص ناديق اإلس الئحة ص

  .المعلومات الصندوق و مذكرة وأحكام وشروط لهم المرخص األشخاص

 ندوق مدير عاتق على يقع ت التي والواجبات المبادئ بجميع االلتزام الص خاص المرخص نص  همل عليها الئحة األش

   يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم و بذل الحرص المعقول. الوحدات و والذي مالكي تجاه األمانة واجب ذلك في بما

 باآلتي: القيام عن مسؤوالً  الصندوق مدير يكون االستثمار، بصناديق يتعلق فيما 

 .الصندوق إدارة )1

 للصندوق. اإلدارية الخدمات ذلك  في بما الصندوق عمليات )2

 الصندوق. وحدات طرح )3

 وواضحة كاملة وأنها المعلومات واكتمالها و ملخص المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط دقة من التأكد )4

 مضللة. وغير وصحيحة

  ّندوق مدير يُعد ؤوالً  الص ناديق الئحة بأحكام التزام عن مس تثمار ص واء ، اإلس ؤولياته وواجباته أأدى س ك مس  لبش

 رمدي لهم. ويُعد المرخص والئحة األشخاص اإلستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب خارجية جهة بها كلف أم مباشر

ندوق ؤوالً  الص ندوق وعن الوحدات مالكي تجاه مس ائر الص بب الناجمة خس وء أو إهمال أو احتيال بس رف س  أو تص

 .المتعمد تقصيره

 ياسات  ةسرع وضمان الصندوق، تؤثر في استثمارات التي المخاطر لرصد واإلجراءات يضع مدير الصندوق الس

 .ألقلا على سنوي بشكل المخاطر تقويم بعملية القيام تلك  السياسات   واإلجراءات تتضمن أن على. معا التعامل

 ندوق لمدير يجوز ال ذلك، خالف الهيئة تحدد ما ر الص تثمار أهلية حص  من مجموعة أو دولة مواطني أي على االس

 غير جهة أو مؤهل غير شخص استثمار من رفض الصندوق مدير الفقرة هذه تمنع وال. معين صندوق في أو الدول

 .عالقة ذي نظام آخر أي بموجب الصندوق، ذلك في مؤهلة

 ندوق يلتزم مدير تثماعند من )11( رقم الملحق في ورد ما الص ناديق االس  أو الموافقة التقدم بطلبات الئحة ص

 للهيئة. اإلشعارات

 لبها.ط عند التطبيق بنتائج وااللتزام, و أن يزود الهيئة المطابقة مراقبة برنامج بتطبيق الصندوق مدير يلتزم 

 

  مدير الصندوق من الباطن نييعحق مدير الصندوق في ت  )ب
للصندوق من الباطن، مع ضرورة أن يكون المدير من الباطن شخصا مرخصا له وأن يحق لمدير الصندوق تعيين مدير 

  وإدارتها. يكون ذا خبرة ودراية بعمليات صناديق االستثمار
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  أو استبدالهحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق األ  )ج
 صندوق يرمد لتعيين مناسباً تراه  إجراء أي اتخاذ و محدد استثماري بصندوق يتعلق فيما الصندوق مدير عزل للهيئة )1

 اآلتية: الحاالت من أي وقوع حال في مناسباً، وذلك تراه آخر تدبير أي اتخاذ أو لذلك الصندوق بديل

 

ندوق مدير توقف  )أ ة عن الص اط ممارس هعار دون اإلدارة نش خاص الهيئة  إش  المرخص بذلك بموجب الئحة األش

 لهم.

 من قبل الهيئة. تعليقه أو سحب أو اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق مدير ترخيص إلغاء  )ب

 اإلدارة. نشاط ممارسة في ترخيص إللغاء الصندوق مدير من الهيئة إلى طلب تقديم  )ج

 التنفيذية. لوائح أو النظام - بالتزام جوهريا الهيئة تراه بشكل - أخل قد الصندوق مدير من أن الهيئة رأت إذا  )د

تثمارية المحفظة مدير وفاة  )ه ول يدير الذي االس ندوق أص تثمار ص تقالته االس خص وجود عدم مع أو عجزه أو اس  ش

 مدير يديرها التي الصناديق أصول أو إدارة أصول صندوق االستثمار على قادر الصندوق مدير لدى مسجل آخر

 المحفظة.

 جوهرية. أهمية ذات أنها -معقولة  أسس عل بناءً  -الهيئة  ترى أخرى حالة أي  )و

 

 خالل المادة هذه الفقرة الفرعية (هـ) من في ذكرهها الوارد الحاالت من بأي الهيئة إشعار الصندوق مدير على يجب )2

 حدوثها. من يومين

 كامل بشكل التعاون مدير الصندوق على المادة, فيتعين هذه ) من1للفقرة ( وفقاً  صالحياتها من أياً  الهيئة مارست إذا )3

اعدة أجل من يل على المس لس النقل تس ؤوليات إلى الس ندوق مدير للمس  يوماً  ) 60 ال ( خالل وذلك البديل الص

ريا و ضرو ذلك كان حيثما ينقل، أن المعزول الصندوق مدير على الصندوق البديل . ويجب مدير تعيين من األولى

 بالصندوًق. المرتبطة العقود جميع البديل الصندوق مدير إلى المحض، الهيئة مناسبا ووفقا  لتقدير

 

 حفظ الأمين   .20
 

  :هومسؤولياتأمين الحفظ وواجباته مهام   )أ

  ّباشرم مسؤولياته بشكل أدى سواء الئحة صناديق االستثمار، ألحكام وفقا التزاماته عن مسؤوالً  الحفظ أمين يُعد 

ً  طرفاً  بها كلف أم خاص أحكام بموجهب ثالثا تثمار و الئحة األش ناديق اإلس  أمين ويُعدّ  لهم المرخص الئحة ص

ؤوالً  الحفظ ندوق مدير تجاه مس ندوق عن الوحدات ومالكي الص ائر الص بب الناجمة خس  أو إهمال أو احتيال بس

  .المتعمد تقصيره أو تصرف سوء

  ُّؤوالً  الحفظ أمين يُعد ول حفظ عن مس ندوق أص الح وحمايتها الص ؤول ، وهو الوحدات مالكي لص  عن كذلك مس

 .أصول الصندوق بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية ت اإلجراءا جميع اتخاذ

 
 

  حق أمين الحفظ في تعيين أمين الحفظ من الباطن  )ب
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رورة أن يكون أمين الحفظ  ندوق ، مع ض ندوق تعيين أمين حفظ من الباطن لحفظ عمليات الص يحق ألمين حفظ الص

 من الباطن شخصا مرخصا له وأن يكون ذا خبرة ودراية 

 
  أو استبدالهاألحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ   )ج

  

  واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية

 من أي حال وقوع في مناسبا تراه تدبير أي اتخاذ أو الصندوق مدير من المعين الحفظ أمين عزل للهيئة  )أ

 :اآلتية الحاالت

  

 .لهم المرخص الئحة األشخاص بموجب بذلك  الهيئة إشعار دون الحفظ نشاط ممارسة عن الحفظ أمين توقف )1

 .الهيئة قبل من تعليق أو سحب أو الحفظ نشاط ممارسة في الحفظ أمين ترخيص إلغاء )2

 .الحفظ نشاط ممارسة في ترخيص إللغاء الحفظ أمين من الهيئة إلى طلب تقديم )3

 .التنفيذية أو لوائحه النظام بالتزام - جوهرياً  الهيئة تراه بشكل - أخل قد الحفظ أمين أن الهيئة رأت إذا )4

 .جوهرية أهمية ذات أنها -معقولة أسس عل بناءً  - الهيئة ترى  أخرى حالة أي )5

  

 تعيين المعني مدير الصندوق على فيجب المادة، هذه من (أ) للفقرة وفقاً  صالحياتها من أياً  الهيئة مارست إذا  )ب

 كامل بشكل التعاون المعزول الحفظ وأمين مدير الصندوق على يتعين كما الهيئة، لتعليمات وفقاً  بديل حفظ أمين

 ) يوماً 60( الـ خالل وذلك البديل الحفظ أمين إلى للمسؤوليات النقل السلس على تسهيل المساعدة أجل من

ً  ذلك كان حيثما ينقل، أن المعزول الحفظ أمين عل ويجب. البديل أمين الحفظ تعيين من األولى با ومناس ضروريا

 .لعالقةا ذي بصندوق االستثمار المرتبطة العقود جميع البديل الحفظ أمين إلى المحض، الهيئة لتقدير ووفقاً 

  

  الصندوق مدير قبل من الحفظ أمين عزل

 عزل أن معقول رأى بشكل إذا كتابي إشعار بموجب قبله من المعين الحفظ أمين عزل الصندوق لمدير يجوز  )أ

 فوراً  بذلك الوحدات ومالكي الهيئة الصندوق إشعار مدير وعلى الوحدات، مالكي في مصلحة الحفظ أمين

 .كتابي وبشكل

 اإلشعار الحفظ تسلم أمين من يوما ) 30خالل ( له بديل تعيين الحفظ أمين عزل إذا الصندوق مدير عل يجب  )ب

 . الكتابي

  بديل. حفظ أمين بتعيين قيام عن اإللكتروني موقع في فوراً  باإلفصاح الصندوق سوف يقوم مدير  )ج
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 المحاسب القانوني  .21
  

 اسم المحاسب القانوني

  

 

 

 

لنمر   ام وا ة البس رك ش
  PKFالمحاسبون المتحالفون ـ 

  

  

ارع األمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) ، حي   ش
  السليمانية

  11437الرياض  28355ص.ب. 

  +966 11 206 5333هاتف : 

  +966 11 206 5444فاكس : 

www.pkf.com/saudi-arabia  

  

  

  :هومسؤولياتالمحاسب القانوني وواجباته مهام   )أ

 .مراجعة العمليات المحاسبية الخاصة بعمليات الصندوق وتوخى الدقة والفعالية في تدقيق عمليات الصندوق  

 .االلتزام بشروط وأحكام الصندوق وبلوائح هيئة السوق المالية فيما يتعلق بمراجعة العمليات المحاسبية للصندوق  

  رفع تقارير المراجعة المحاسبية الدورية المختلفة عن عمليات المراجعة الخاصة الصندوق، إلى جانب اصدار أي

  تقارير يطلبها مدير الصندوق من حين آلخر. 

 التنسيق مع مدير الصندوق في كل ما يخص عمليات المراجعة المحاسبية المتعلقة بالصندوق 

  

 القانوني للصندوق االحكام المنظمة إلستبدال المحاسب   )ب

  في أي من الحاالت االتية: يجوز لمدير الصندوق عزل واستبدال المحاسب القانوني

 بتأدية تتعلق القانوني للمحاسب المهني السلوك سوء حول ومهمة قائمة ادعاءات وجود 

 . مهام

 مستقالً  العام للصندوق القانوني المحاسب يعد إذا لم. 

 المراجعة مهام الكافية لتأدية ات والخبر المؤهالت يملك ال القانوني المحاسب أن الصندوق إدارة مجلس قرر ذاإ 

 .ُمرض بشكل

 الهيئة طلبت إذا  ً  بالصندوق. يتعلق فيما المعيَّن القانوني المحاسب تغيير المحض لتقديرها وفقا

 

 أصول الصندوق .22

 االستثمار.الحفظ لصالح صندوق  أمين بواسطة محفوظة االستثمار صندوق أصول -

 .اآلخرين عمالئه أصول وعن أصوله عن استثماري صندوق كل أصول فصل الحفظ أمين على يجب -
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ول - ندوق إن أص تثمار ص كل مملوكة االس اعة ملكية الوحدات لمالكي جماعي بش  لمدير يكون أن يجوز وال مش

ندوق ندوق مدير أو الص ورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الص  أيّ  الموزع أو المش

 من الصندوق مدير أو الصندوق مدير كان إذا إال األصول، بتلك يتعلق فيما مطالبة أو الصندوق أصول في مصلحة

ورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن ندوق،وذلك لوحدات اً  مالكه الموزع أو المش  في الص

ً  كان أو ، ملكيته حدود موحا ناديق الئحة أحكام بموجب المطالبات بهذه مس تثمار ص ح االس  هذه في عنها وأُفص

 .المعلومات مذكرة أو واألحكام الشروط

 
 مالك الوحدات منإقرار .23

 

روط وأحكام  ندوقيقر مالك الوحدات بأنه قد اطلع على ش قط ص وعلى مذكرة  األرباح لنمو الخليجي المالية مس

ائص الواحدات التي  ا بموافقته على خص ندوق، كما يقر ايض ة بالص ية الخاص المعلومات وملخص المعلومات الرئيس

 اشترك فيها. 

 

مالك الوحدات أيضا بأنه فهم ما ورد في هذه الشروط واألحكام ويؤكد قبوله لها دون قيد أو شرط، وذلك في التاريخ والسنة 
  المبينين أدناه:

  

  

  التاريخ :              /           /         هـ  الموافق :           /         /           م             

  أسم الكيان المستثثمر  أسم الفرد المستثمر

    

  التوقيع   التوقيع 

    

    أسم المفوض :

    المسمى الوظيفي:

    : الختم
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  واألحكام وقبلها في التاريخ والسنة الموضحين أدناه.أقر مدير الصندوق هذه الشروط 

  

    التوقيع 

  األسم 

  

  

  المسمى الوظيفي 

  

  

    التاريخ 
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التعريفاتقائمة   

 
تراك"  ا غير قابل للنقض وغير "اتفاقية االش مل عرض ندوق والتي تش يغة المحددة من قبل مدير الص تعني االتفاقية بالص

  الوحدات، والذي حين يقبله مدير الصندوق فإنه يشكل عقداً قانونياً ملزماً.مشروط من المستثمر لشراء 

وق المالية"أمين الحفظ"  خص مرخص له من قبل هيئة الس خاص الئحة بموجب ش اط حفظ  لهم المرخص األش للقيام بنش

ندوق، ويعني شركة " ول الص وق المالية بموجب الترخيص  الرياضأص ة من قبل هيئة الس المالية"، وهي شركة مرخص

  ، بصفتها أمين حفظ أصول الصندوق. 07070-37رقم 

  يعني اللایر السعودي وهو العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية."اللایر السعودي" 

  يعني سجل مالكي وحدات الصندوق."السجل" 

سعر  يكون، فستقويم يعني سعر الوحدة في تاريخ االسترداد ذي الصلة، أو إذا لم يكن ذلك اليوم تاريخ "سعر االسترداد" 

  االسترداد هو المبلغ الذي يعادل صافي قيمة األصول في يوم تقويم الالحق مباشرة.

  الوحدات. تعني القيمة النقدية للوحدة الواحدة وهو ناتج قسمة صافي قيمة األصول على عدد"سعر الوحدة" 

  .الصفة بهذه المملكة أنظمة له تقر اعتباري أو طبيعي، شخص أي"الشخص" 

روط واألحكام"  روط واألحكام، والتي هي عبارة عن العقد"الش من الذي تعني هذه الش روط يتض  المطلوبة واألحكام الش

  .الوحدات ومالكي الصندوق مدير بين توقيعها ويتم االستثمار، صناديق الئحة من )15المادة ( ألحكام وفقاً 

ً  االستثمار لصندوق األصول قيمة أساس إجمالي على النقدية القيمة " تعنيصافي قيمة األصول"   .الخصوم منها مخصوما

، وهو صندوق استثماري عام برأس مال مفتوح متوافق  األرباح لنمو الخليجي المالية مسقط صندوقيعني  "الصندوق"

  تديره شركة مسقط المالية.  الشرعية المعاييرمع 

تثماري مفتوح"  ندوق اس ندوق"ص تثماري يعني ص  جديدة أو وحدات بطرح وحداته تزداد متغير، مال رأس ذو اس

ترداد تنقص ترداد الوحدات لمالكي ويحق وحداتهم، كل أو لبعض الوحدات مالكي باس ندوق هذا في قيم وحداتهم اس  الص

  .االستثمار صناديق لالئحة وفقاً  واألحكام في هذه الشروط الموضحة االستردادأوقات  في قيمتها لصافي وفقاً 

-1تعني الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية طبقا لقراره رقم  "الئحة صناديق االستثمار"

وم الملكي رق م)  24/12/2006هـ (الموافق 03/12/1427بتاريخ  219-2006 ادر بالمرس بتاريخ  30م م / الص

وق المالية رقم  هـ  02/06/1424  هـ  16/08/1437و تاريخ  2016 -61 – 1, المعدلة بقرار مجلس هيئة الس

  (حسبما يتم تعديله أو إعادة إقراره من حين آلخر).م  23/05/2016الموافق 

ندوق"  ندوق مدير يقوم مجلس"مجلس الص ائه بتعيين الص ناديق لالئحة وفقاً  أعض تثمار لمراقبة ص  مدير أعمال االس

 .صندوق
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مرخصة من قبل هيئة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة يعني شركة مسقط المالية، "مدير الصندوق" أو "مسقط المالية" 

  .08096-37السوق المالية بصفتها "شخص مرخص له" بموجب الترخيص رقم 

  الماليةأي الشركة أخرى تسيطر عليها مسقط "الشركات التابعة" 

تثمر" أو "العميل" أو "مالك الوحدات"  ارة إلى "المس طلحات محل اآلخر لإلش هي مترادفات ويحل كل من هذه المص

  وحدات فيه. ويمتلكالشخص الذي يستثمر في الصندوق 

  يعني الشخص الذي يعمل كمستشار شرعي للصندوق، و الذي يتم تعيينه من قبل مدير الصندوق."  الشرعية الهيئة" 

رعية"  ندوق والمحددة من قبل الهيئة "المعايير الش تثمارات الص رعية إلس رعية المعتمدة من الهيئة الش تعني المعايير الش

  الشرعية للصندوق.

   تعني المملكة العربية السعودية."المملكة" أو "السعودية" 

دارية للصندوق، وتعني شركة مسقط شخص مرخص له من قبل هيئة السوق المالية لتقديم الخدمات اإل"المدير اإلداري" 

وق المالية بموجب الترخيص رقم  ة من قبل هيئة الس ركة مرخص فتها المدير اإلداري  12163-26المالية وهي ش بص

ول  افي األص اب قيمة ص دار الوحدات، احتس ندوق، في مجملها، تأكيد إص مل مهام المدير اإلداري للص ندوق. وتش للص

، ، بما في ذلك األتعاب القانونيةالمصاريفكل وحدة، واستالم مبالغ االشتراك وصرف للصندوق وقيمة صافي األصول ل

  أتعاب المحاسبة، وأتعاب األداء (إن وجدت) والتكاليف التشغيلية األخرى وأتعاب إدارة الصندوق.

-1لقراره رقم  بنفس االسم عن مجلس هيئة السوق المالية طبقاً  ةالصادر الالئحةيعني "الئحة األشخاص المرخص لهم" 

  ّسنه من وقت آلخر). وإعادةم) (حسبما يتم تعديله 28/06/2005هـ (الموافق 21/05/1426بتاريخ  83-2005

وق المالية"  وم الملكي رقم م/"نظام الس ادر بالمرس عودية الص وق المالية للمملكة العربية الس بتاريخ  30يعني نظام الس

  إعادة صياغته من وقت آلخر).هـ (حسبما يتم تعديله أو 02/06/1424

  تعني السوق المالية السعودية "تداول"  الرئيسي (تاسي) و الموازي ( نمو). السوق المالية"" 

هم أو أدوات الدين أو األوراق المالية"  عودية "تداول" كأس وق المالية الس "  تعني جميع األوراق المالية التي تدرج في س

هادات  تقبلية أو عقود الفروقات أو عقود مذكرة حق االكتتاب أو الش ناديق أو عقود الخيار أو العقود المس أو حدات الص

ب ما ورد في  تعريف األوراق  لحة في ما ورد تحديده في هذا التعريف و حس التأمين طويل األمد أو اي حق أو مص

  المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية و قواعدها.  المالية في قائمة المصطلحات

تراك" " يل نموذج االش ب قوانين مكافحة غس تندات مطلوبة حس ندوق وأي مس تراك في وحدات الص يعني طلب االش

  األموال السعودية أو معلومات مرفقة يوقعها المستثمر بغرض االشتراك في وحدات الصندوق.

ترداد"  ند"نموذج االس يغة التي يحددها مدير الص ادر بالص ترداد، الص وق، الذي يقدمه مالك يعني نموذج طلب االس

  الوحدات السترداد وحداته.

وق المالية" أو " املة" أو "الهيئة" المنظم"هيئة الس عودية ش وق المالية في المملكة العربية الس  حيثما تعني هيئة الس

  .الهيئة وظائف من وظيفة بأي للقيام تفويضه يتم أن يمكن أو وكيل موظف، أو فرعية، لجنة أو لجنة، أي النص، يسمح
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ناديق الئحة في تعني"الوحدة"  تثمار، ص ة اإلس ندوق أي في الُمالك حص تثماري ص  ذلك بما في وحدات من يتكون اس

   .اإلستثمار صندوق أصول في مشاعة حصة تمثل أنها على وحدة كل وتعامل الوحدة، أجزاء

  .اإلستثمار صندوق وحدات واسترداد بيع فيه يتم يوم تعني أي (أيام التعامل)" "يوم التعامل

ول الوحدة  تقويميعني اليوم الذي يتم فيه " (أيام تقويم) "يوم تقويم افي أص وما منه ص ول مخص اب إجمالي األص بحس

سبوعمن وسيكون إجمالي التزامات الصندوق  (بشرط أن تكون  الرسمية العطل باستثناء يوم األحد إلى الخميس من كل أ

 إذاولعربية السعودية)، وأية تواريخ أخرى حسبما يحدده مدير الصندوق من وقت آلخر، هذه األيام أيام عمل في المملكة ا

   لم يكن تاريخ تقويم يوم عمل، يتم إجراء تقويم في يوم العمل التالي.

ً  المملكة في عمل يوم كل"يوم االسترداد"     السعودية. لكة العربيةمللم الرسمية العمل أليام طبقا

ً  المملكة في عمل يوم كل ""يوم االشتراك   السعودية. لكة العربيةمللم الرسمية العمل أليام طبقا

  يعني يوم العمل الرسمي لسوق األوراق المالية  السعودية (تداول) في المملكة العربية السعودية."يوم العمل" 

مية أيام العطل" مي العملغير  يوم يعني" الرس وق الرس عودية األوراق المالية  لس  العربية المملكة في) تداول( الس

  .السعودية

  شركة السوق المالية السعودية" تداول "

ندوق"  إدارة مجلس "عضو خص أيالص واً  تعيينه يتم طبيعي ش ندوق إدارة مجلس في عض تثمار ص ً  اإلس  لالئحة وفقا

  .اإلستثمار صناديق

ندوق"  إدارة مجلس "عضو تقل لدى الص ومس ً  يعملال  الصندوق إدارة مجلس هو عض و أو موظفا  مجلس إدارة عض

ندوق لدى ندوق مدير أي أو له، تابع أو مديرالص ندوق، حفظ أمين أو الباطن من ص  أو جوهري عمل وليس لديه الص

 حسب مستقل إدارة مجلس عضو تعريف عليه وينطبق .الصندوق ذلك أو مع أمين حفظ مدير الصندوق مع تعاقدية عالقة

  المالية. السوق هيئة لوائح في المستخدمة المصطلحات قائمة

واق النقد"  ناديق أس ندوق"ص تثماري ص تثمار الوحيد هدفه اس يرة األجل المالية واألوراق الودائع في اإلس  قص

ً  التجارة تمويل وعقود والمرابحات   .اإلستثمار صناديق لالئحة وفقا

والمضاربة والوكالة وغيرها، وشهادات  تعني دون حصر الودائع المصرفية اإلسالمية كالمرابحات "أدوات أسواق النقد"

ندات  اإليداع، المية) وس ندات اإلس المية (الس كوك، واألوراق المالية الحكوميةالخزينة اإلس ندات المرابحة، والص  ، وس

 بسيولتها تتسم وما شابه ذلك من سندات أسواق النقد قصيرة األجل والتي (اإلستثمار في جهات مالية سعودية و الخليجة)

المخاطر وتمت إجازتها من قبل الهيئة الشرعية للبنوك/ المؤسسات ذات الصلة التي يكون إستحقاقها في  وانخفاض اليةالع

  ) يوماً.365مدة ال تتجاوز (

رفية الودائع" المية المص رعية الهيئة قبل من إجازتها الودائع التي تم تعني" اإلس ات/ للبنوك الش س لةا ذات المؤس و  لص

تحقاقها يكون التي يغة يوماً ) 365( تتجاوزال  مدة في إس اربة كالمرابحاتعقود و تأتي بص  من غيرهاو  والوكالة والمض

  .اإلسالمية الودائع
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المية تقوم على أو عقود المرابحات"  المرابحات" طنوع من أنواع الودائع اإلس راء البنك توس لعة لش  بطل على بناء س

اوي بثمن باآلجل له بيعها ثم الزبون راء الكلية التكلفة يس  الكلية التكلفة عتبرت بينما. بينهما عليه متفق معلوم ربح زائداً  للش

راء، راء ثمن للش لعة ش افاً  الس اريف كل إليه مض لعة، لحيازة البنك يدفعها التي المص م أي منه مطروحاً  الس مخ( حس ) ص

   نكالب ربح زائداً  للشراء الكلية التكلفة عن عبارة المرابحة مبلغ يكون وبالتالي. البائع من البنك عليه يحصل

اربة اربة"  المض المية تقوم على "عقود المض تثمار العمل ويكون طرف، المال يقدم ننوع من أنواع الودائع اإلس  واالس

ب بينهما الربح ويكون آخر، طرف من له واإلدارة بة حس بة وتقع عليها يتفقان التي النس ار في المخاطرة نس  على ةالخس

  رالمستثم على تقع) وخالفه ديون من( إضافية مخاطر وأى فقط المال رأس بخسارة المال مقدم يخاطر بحيث الطرفين

   نوع من أنواع الودائع اإلسالمية تقوم على توكيل البنك بعمل تمويل إسالمي"عقود الوكالة "  الوكالة

 قبل من و القرض الحسن و أي نوع جديد يجاز شرعا اإلجارة و اإلستصناع و المشاركة"غيرها من الودائع اإلسالمية" 

  .الصلة ذات المؤسسات/ للبنوك الشرعية الهيئة

هادات" ة مالية تدفع لحامله ربح على األموال المودعة لفترة محددة من " اإليداع ش س ال بإيداع األموال في مؤس هي إيص

  الزمن. 

ر دون تعني"دخل الثابت"  ندات حص المية (ا س ندات المرابحة الخزينة اإلس المية) و س ندات اإلس كوك، ،لس  والص

 ويلةط النقد أسواق سندات من ذلك شابه وما  )خليجيةال و سعودية مالية جهات في االستثمار( الحكومية المالية واألوراق

م والتي األجل يولتها تتس رعية الهيئة قبل من إجازتها وتمت المخاطر وانخفاض العالية بس س/ للبنوك الش  ذات اتالمؤس

  .يوماً ) 365( تتجاوز مدة في إستحقاقها يكون التي الصلة

ندات" المية)" س ندات اإلس المية (الس كل الخزينة اإلس ركات الحكومات إليها تلجأ دين أداة هي عام بش  لتمويل والش

 صدرةم شركة من المعطى العائد معدل ويختلف. مقبولة مخاطرة مقابل للمستثمرين جيدا عائدا توفر أنها حيث مشاريعها

 أقل ونسيك كبيرة لشركة المستثمر من المطلوب العائد أن حيث المالية ومالئتها وتاريخها الشركة حسب وذلك أخرى إلى

  أقل الكبيرة الشركات في المخاطرة أن وذلك صغيرة شركة من

ندات" كلالمرابحة"  س ركات الحكومات إليها تلجأ دين أداة هي عام بش اريعها لتمويل والش  يداج عائدا توفر أنها حيث مش

تثمرين ركة من المعطى العائد معدل ويختلف. مقبولة مخاطرة مقابل للمس درة ش ب وذلك أخرى إلى مص ركة حس  الش

تثمر من المطلوب العائد أن حيث المالية ومالئتها وتاريخها ركة المس يكون كبيرة لش ركة من أقل س غيرة ش  أن وذلك ص

  و لكن تاتي بصيغة عقود مرابحة. أقل الكبيرة الشركات في المخاطرة

اوية مالية شهادات أو وثائق إصدار" الصكوك" ً  تمثل القيمة متس  وأ منافع أو أعيان( موجودات ملكية في شائعة حصصا

 عقد فقو وتصدر االكتتاب، حصيلة من إنشاؤها سيتم أو فعالً  قائمة) والديون والنقود والمنافع األعيان من خليط أو حقوق

  أحكامه وتأخذ شرعي

تثمار( الحكومية المالية األوراق" عودية مالية جهات في االس درة )" خليجيةال و س كوك مص المية أو ص ندات إس هي س

  بتصنيف إتنماني لدولة معينة.
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صفات تتميز ب الثابت دخلأو ورقة مالية حكومية على شكل  إسالمية مصرفية ودائعهي " المركبة النقد أسواق مشتقات"

  سندات إسالمية أو صكوك.

هي ودائع إسالمية يتم ربطها بأداء فئة من األدوات واألصول السائلة (سعر الفائدة, العمالت "الودائع اإلسالمية المركبة" 

 و األجنبية, السلع, اإلئتمان, و صناديق التحوط) و تسمح طبيعة تركيبة الودائع للمودع بالحصول على عائد محتمل أعلى

ر و بطريقة أكثر فعالية من  تثمار مباش ول مختلفة دون أن يكون له أي إس ول دولية مرتبطة بفئات أص تفادة من أص اإلس

   حيث التكلفة.

  تعني القروض المتوافقة مع المعايير الشرعية."القروض" 

ص" اب هذا ويكون تقديره الممكن من يكون أن ويجب دفعه المحتمل من الذي المبلغ تقدير هو "المخص من الحس  ض

  .المقابلة مبدأ هو المخصص وضع وسبب االلتزامات

راء خيارات أو أدوات مالية تجنب من مخاطر التعرض لمخاطر معينة مثل مخاطر "مراكز التغطية التحوطية ": هي ش

  تغير أسعار العمالت أو سعر الفائدة.

ريعة)  "التطهير" رعية (بأي طريقة كان عدم توافقها مع الش هو إخراج الجزء من المال الغير متوافق مع المعايير الش

  مقدار العنصر المحرم, أي إخراج الجزء المحرم من المال .  

رات يعني تحليل "التحليل الكمي" ركة المالية المؤش ب مثل للش يولة الربحية نس  كفاءة مدى وهو يقيس والديون والس

  األرباح. تحقيق على ومدى قدرتها وإداراتها األموال استخدام في الشركة

  االقتصادية. واألوضاع المنافسة وحجم الشركة إدارة كفاءة مثل المالية غير المؤشرات تعني تحليل "التحليل النوعي"

عودي"ا لعمالت"ا رف ثابت مع  لمرتبطة باللایر الس عر ص عودي بغض النظرتعني جميع العمالت التي لها س  اللایر الس

  عن الطلب والعرض على العملة والظروف اإلقتصادية أو السياسية المحيطة بدولة هذه العملة.

) أو كالحروب( السياسية األزمات أو الحادة (كالكساد االقتصادي) االقتصادية األزمات حالة تعني" "الظروف االستثنائية

  النقد. أسواق في حادة انهيارات إلى حدوثها يؤدي التي الحاالت ) أوكالزالزلالكوارث الطبيعية (

عودية, اا  "دول الخليج" لطنة البحرين، مملكة المتحدة، العربية إلماراتلمملكة العربية الس  دولة قطر، دولة ُعمان، س

  الكويت.

تثمارية أخرى": ناديق اس ناديق هي  "ص ً  المطروحة الص ً  طرحا ة المملكة في الغير قبل من والمدارة عاما  من والمرخص

  .الصندوق عمل الستراتيجية مشابهة االستثمارية استراتيجياتها تكون والتي السعودية المالية السوق هيئة
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 مذكرة معلومات الصندوق

  أسم صندوق االستثمار:  أ)

  فئة الصندوق :

  

  نوع الصندوق:

   الخليجي لنمو األرباحصندوق مسقط المالية 

  صندوق عام مفتوح

 

  صندوق األسهم 

  شركة مسقط المالية.  مدير الصندوق   ب)

شركة الرياض المالية ، وهي شركة مرخصة بموجب الترخيص   آمين الحفظ   ج)
  07070-37الصادر عن هيئة السوق المالية رقم 

ات وآخر   د) ذكرة المعلوم دار م اريخ إص ت
  تحديث لها 

الموافق هـ 21/02/1440صدرت مذكرة المعلومات هذه بتاريخ 

ندوق  م01/10/2018 روط وأحكام الص بتاريخ ، وتم تحديث ش

  م2020/ 11/ 23هـ الموافق  1442/ 4/ 8

بأن مذكرة المعلومات ومحتوياتها خاضعة ألحكام الئحة صناديق   بيان:  هـ)

  االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودي.

تثمرين بقراءة  البيان التحذيري:   و) ح المس محتويات مذكرة المعلومات وفهمها.  ننص

ح  وفي حال تعذر عليهم فهم محتويات مذكرة المعلومات, ننص

  باألخذ بمشورة مستشار مهني.

 

  المحتويات 

  

  بيان حول مسؤولية مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق:  )أ
 

ندوق وتمت الموافقة عليها. ويتحمل  اء روجعت مذكرة المعلومات من قبل مجلس ادارة الص ندوق وأعض مدير الص

ذكرة  ات الواردة في م ال المعلوم ة واكتم ة عن دق ؤولي ل المس ام دوق مجتمعين ومنفردين ك ن مجلس ادارة الص

حة واكتمال المعلومات الواردة في  ندوق بص ندوق ومدير الص اء مجلس ادارة الص المعلومات. كما يقر ويؤكد أعض

  معلومات والبيانات الورادة في مذكرة المعلومات غير مضللة.مذكرة المعلومات. كما ويقرون ويؤكدون على ان ال

  

  بيان  إخالء مسؤولية هيئة السوق المالية:  )ب
 

تثمار الع الخليجي لنمو األرباحوافقت هيئة السوق المالية على تأسيس صندوق مسقط المالية  ام. وطرح وحداته لالس

ؤولية عن محتويات مذكرة  المعلومات، وال تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي وال تتحمل الهيئة أي مس

ارة تنتج عما ورد في مذكرة المعلومات أو عن االعتماد  ؤولية مهما كانت، ومن أي خس راحة من اي مس ها ص نفس
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ندوق من عدمه وال  تثمار في الص أن جدوى االس ية بش وق المالية أي توص على أي جزء منها. وال تعطي هيئة الس

عني موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها باالستثمار فيه او تأكيد صحة المعلومات الواردة في الشروط واألحكام ت

  ومذكرة المعلومات. وتؤكد على أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله.

  

  توافق الصندوق مع المعايير الشرعية  )ج
 

على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية  الخليجي لنمو األرباحالية  تم اعتماد صندوق مسقط المالية الم

  المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية المعينة للصندوق.

  

  صندوق االستثمار  .1
 

 اسم الصندوق:   )أ

 المالية الخليجي لنمو األرباح  صندوق مسقط 

  تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق:    )ب

روط و  دار الش روط وأحكام  م01/10/2018هـ الموافق 21/02/1440األحكام بتاريخ تم إص ، وتم تحديث ش

  م2020/ 11/ 23هـ الموافق  1442/ 4/ 8بتاريخ الصندوق بتاريخ 

   تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على تأسييس الصندوق:    )ج

ندوق وطرح وحداته بتاريخ  يس الص وق المالية على تأس قط المالية على موافقة هيئة اس ركة مس لت ش حص

  م 22/01/2019هـ الموافق 16/05/1440

  
  مدة الصندوق:   )د

 
ندوق لم يعد  تمرار الص ب تقديره ان اس ندوق حس ندوق إذا رأى مدير الص ندوق مفتوح المدة، ويجوز إنهاء الص الص

  أو في حال قررت هيئة السوق المالية انهاء الصندوق ألي سبب من األسباب.مجزيا للمستثمرين، 

  
  عملة الصندوق:  )ه

 
وف يتم  عودي) فس ندوق (اللایر الس تراك بعملة غير عملة الص ندوق, وإذا تم اإلش عودي فقط هو عملة الص اللایر الس

ائد لدى البنك  رف الس عر الص عودي بس تراك إلى اللایر الس تلم في ذلك الوقت. أي فروقات فتحويل مبلغ اإلش ي المس

  أسعار الصرف السائدة يتحملها المستثمر بدون أي التزام على مدير الصندوق.

  
  
  
  
  
  

  سياسات االستثمار وممارساته .2
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 صندوق االستثمار  أهداف   )أ
 

فظة في محيهدف الصندوق إلى توفير توزيعات االرباح وارتفاع رأس المال على المدى الطويل من خالل االستثمار 

المية  ريعة اإلس نتين و المتوافقة مع الش هم التي نمت أرباحها بحد أقل آخر س هم نمو األرباح وهي األس من أس

افي عوائد (األرباح) التي  ول على ص والمدرجة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجية.يحق لمالكي الوحدات الحص

  الرسوم, المصروفات, والضرائب. مع نهاية كل عام ميالدي. حققها الصندوق بعد خصم جميع التزاماته, بما في ذلك

 

 نوع أو أنواع األوراق المالية التى سوف يستثمر فيها الصندوق بشكل ساسي  )ب
 

ناديق العقارية التي  هم المدرجة، واإلكتتابات العامة األولية، والص ي في األس كل رئيس ندوق بش تثمر الص وف يس س

رعية في  ندوق تتوافق مع المعايير الش تثمر الص يولة، قد يس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ولغرض إدارة الس

  في صناديق إستثمارية أخرى التي تحمل إستراتيجية مماثلة وأدوات مدرة للدخل تتوافق مع معايير الشريعة.

  
ي بلد معين أي سياسة لتركيز االستثمار في أوراق مالية معنية، أو في صناعة أو مجموعة من القطاعات، أو ف  )ج

  أو منطقة جغرافية معينة
 

مل األوراق  ندوق على األوراق المالية المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي وتش تثمارات الص ر إس وف تقتص س

ريعة  ندوق ، والتي تتوافق مع معايير الش تراتيجية المماثلة للص هم وصناديق االستثمار ذات االس المالية كالً من األس

المية. ولغر واق النقد اإلس ناديق أس واُء كانت ص يولة، قد يتم توزيع النقد في أدوات مدرة للدخل س ض إدارة الس

وق المالية، وودائع في دول مجلس  ة من هيئة الس ريعة والمرخص المية المتوافقة مع أحكام الش والمرابحات االس

من صافي أصول  %50سالمية التعاون الخليجي. سوف تكون نسبة توزيع االستثثمارات التي تخص المرابحات اال

من من صافي أصول الصندوق المتوفر في بنوك  %50الصندوق المتوفر في بنوك لدى المملكة العربية السعودية و 

ندوق المتوفر في بنوك لدى مملكة البحرين  %50لدى دولة االمارات العربية المتحدة و  ول الص افي أص من من ص

ندوق المت %50و  ول الص افي أص بة الودائع من من ص لطنة عمان ، على أن ال تتجاوز نس وفر في بنوك لدى س

 من صافي إجمالي الصندوق. %60المستثمرة عن 

  

  يطبق مدير الصندوق القيود المذكورة أدناه بنسبة مئوية من قيمة صافي أصوله: 

  الحد األعلى  الحد األدنى  نوع االستثمار

األسهم المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية بما في ذلك االكتتابات األولية العامة و  

  وحدات صناديق االستثمار العقارية المتداولة

  

25%  

  

100%  

النقد، صناديق أسواق النقد وأدوات الدخل والمتوافقة مع أحكام الشريعة 

 فيما يخصللتصنيف االئتماني لألطراف النظيرة ، سوف يكون االسالمية 

ً لنظام  (-B)أو  Moody’s) وفقاً B3الودائع االستثمارية ( أو  S&Pوفقا

(B-)  وفقاً لنظامFitch .فقط  

  

0%  

  

60%  
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وسوف يكون الحد األدنى للتصنيف االئتماني لألوراق المالية واألطراف النظيرة 

حسب ماتحدده إحدى وكاالت التصنيف االئتماني الدولية والمصنفة بحد أدنى 

. إذا لم يتم -BBB/ فتش  Baa3/ موديز  -BBBكالتالي: ستاندرد آند بورز 

 استخدام تصنيفتصنيف األوراق المالية المصدرة بشكل منفصل ، فيجب 

  المصدر.

وحدات صناديق استثمار ذات استراتيجية مماثلة الستراتيجية الصندوق المتوافقة 

  مع المعايير الشرعية 

0%  30%  

  

  

 أسواق األوراق المالية  التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته  )د
 
 راقاألو وتشمل الخليجي التعاون مجلس دول في المدرجة المالية األوراق على الصندوق إستثمارات تقتصر سوف

 لشريعةا معايير مع تتوافق والتي ، للصندوق المماثلة االستراتيجية ذات االستثمار وصناديق األسهم من كالً  المالية

 النقد أسواق صناديق كانت سواءُ  للدخل مدرة أدوات في النقد توزيع يتم قد السيولة، إدارة ولغرض. اإلسالمية

 عاونالت مجلس دول في وودائع المالية، السوق هيئة من والمرخصة الشريعة أحكام مع المتوافقة االسالمية والمرابحات

 الصندوق أصول صافي من %50 االسالمية المرابحات تخص التي االستثثمارات توزيع نسبة تكون سوف. الخليجي

 دولة لدى بنوك في المتوفر الصندوق أصول صافي من من %50 و السعودية العربية المملكة لدى بنوك في المتوفر

 من %50 و البحرين مملكة لدى بنوك في المتوفر الصندوق أصول صافي من من %50 و المتحدة العربية االمارات

ن عسلطنة عمان ، على أن ال تتجاوز نسبة الودائع المستثمرة  لدى بنوك في المتوفر الصندوق أصول صافي من

 .من صافي إجمالي الصندوق 60%

  
أنواع المعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ قراراته االستثمارية   )ه

  لصندوق االستثمار
 

سيتبنى مدير الصندوق منهج اإلدارة النشطة التي ترتكز على مبدأ تبديل المراكز االستثمارية الستثمارات الصندوق. 

ندوق  ح األولي من قبل فريق المحللين الماليين لدى مدير الص ائل البحثية إلجراء عمليات المس تخدام الوس واس

ع إلى التحليالت  تخض ركات التي س ول إلى قائمة الش رات القطاع والوص راته بمؤش الكمية والنوعية. ومقارنة مؤش

مان االلتزام  تمر لض كل مس تثمارات ومراجعتها بش ندوق وتحديد أوزان االس وق،. ومن ثم بناء محفظة الص والس

 بالحدود االستثمارية واستراتيجية الصندوق الرئيسية. 

  
  ندوقأنواع األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الص  )و

 .أعاله (ج) بالفقرة سابقا ذكرها تم التي غير مالية أوراق في باالستثمار الصندوق يقوم لن

  

  

  

  

  أي قيد آخر على نوع(أو أنواع) األوراق المالية أو األصول األخرى التي يمكن للصندوق االستثمار فيها  )ز
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صندوق يلتزم جميع  أن كما عليها. تحديثات وأي المالية السوق هيئة لوائح في ورد لما وفقا االستثمار على بالقيود ال

تثمارات ندوق اس تكون الص رعية. المعايير وفق س يقوم الش ندوق مدير وس بقة على الموافقة بأخذ الص  أية المس

 .المعاييرالشرعية مع توافقها عدم يتبين مالية بأية أوراق الصندوق يحتفظ ولن استثمارات

 

  الصندوق في وحدات صناديق أخرىحدود ونسبة استثمار أصول     )ح

ندوق لمدير يحق تثمار الص افي ) من%30( عن يزيد ما ال اس ول قيمة ص ندوق أص ناديق  في الص وحدات ص

تثمار  ندوق  أو صناديق أسواق النقد بما اس تراتيجية الص  الشرعية المعايير مع يتوافق ذات استراتيجية مماثلة الس

بة تزيد أال على ندوق تملك نس افي%25( عن الص ول قيمة ) من ص ندوق. أص بة تزيد وأال الص  في تملكه نس

 أية الصندوق يتحمل وسوف .وحداته تملك تم الذي الصندوق أصول قيمة صافي من  )%20( عن واحد صندوق

 .بها االستثمار حال في الصناديق المماثلة تفرضها ومصاريف رسوم

  

مدير الصندوق بشأن ممارسة صالحيات االقتراض وبيان صالحيات صندوق االستثمار في االقتراض ،وسياسة    )ط

 سياسته فيما يتعلق برهن أصول الصندوق

ندوق قد افي )%10( يتجاوز ال بما التمويل إلى يلجأ الص ول قيمة من ص ندوق أص  المعايير مع يتوافق وبما الص

  الشرعية.

  
 اإلفصاح عن الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير  )ي

 من صافي حجم أصول الصندوق. %25للتعامل مع أي طرف نظير هو الحد األعلى 

  
  سياسة مدير الصندوق الدارة المخاطر   )ك

 في ما يخص "مدير الصندوق" 

 .توفير السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلبات إسترداد 

 عدم المخاطرة الغير ضرورية المتعلقة بأهداف الصندوق 

 أو صناعة  أو قطاع أو منطقة أو بلد معين. عدم التركيز في أي ورقة مالية 

و ستكون قررارات ممارسات اإلستثمار جيدة و حكيمة, تحقق األهداف المذكورة في الشروط و األحكام و مذكرة 
 المعلومات و المستندات األخرى الخاصة بالصندوق.

  

  في ما يخص "مجاس إدارة الصندوق" 

  التقارير الجوهرية التي يون الصندوق طرفا فيها.الموافقة على جميع العقود و القرارات و 

 .المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق اإلستثمار 

   يل األموال و تمويل األرهاب ؤؤل التبيلغ عن غس ؤل المطابقة و األلتزام و مس نويا مع مس اإلجتماع مرتين س

 بالئحة صناديق اإلستثمار للتأكد من من إلتزام مدير الصندوق

  تندات األخرى ذات العالقة في روط و األحكام و مذكرة المعلومات و المس التأكد من إكتمال و اإللتزام في الش

 بالئحة صناديق اإلستثمار.
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  لحتهم لحتهم بما يحقق مص ؤلياته و العمل بأمانة تجاه مالكي الوحدات و لمص ندوق بمس التأكد من قيام مدير الص

 لشروط و األحكام و مذكرة المعلومات و و المستندات األخرى ذات العالقة في بالئحة صناديق اإلستثمار.وفقا ل

 .إقرار اي تصفية يرفعها المصفي  في حال تعينة 

  
 المؤشر اإلرشادي للصندوق واألسس المنهجية المتبعة لحساب المؤشر     )ل

ر  ندوق هو مؤش ي للص ر القياس ره من قبل  S&P GCC Shariah Composite Indexالمؤش ويتم نش

S&P Global  .على أساس يومي  

  
 التعامل مع أسواق المشتقات المالية    )م

  ال يستثمر الصندوق في مشتقات األوراق المالية.

  
  اإلعفاءات من القيود  أوالحدود  على االستثمار  )ن

 ال يوجد.

 
 المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق: .3

 
  عن الظروف التي قد يتعرض لها الصندوق:معلومات للمستثمرين   )أ

اع والظروف المختلفة التي قد تتعرض لها  بب األوض ندوق لتقلبات محتملة من حين آلخر بس قد يتعرض الص

تثمارا مرتفع  تثمار في األوراق المالية  يعد اس ندوق ألن االس تثمارات الص واق. وقد تؤثر تلك التقلبات على اس األس

كل عام.  ندوق على مواجهة أي مخاطر قد تنجم عن التقلبات من خالل الرقابة المخاطر بش وف يعمل مدير الص وس

ندوق كلما دعت  تثمار الص ندوق وتغيير مراكز اس تثمر فيها الص ركات التي يس وق والش اع الس تمرة الوض المس

  الضرورة لذلك لتفادي التعرض للخسائر وحماية استثمارات المستثمرين في الصندوق.

 

  عن األداء السابق للصندوق:بيان     )ب
 مستقبال الصندوق اداء عليه سيكون ما على يدل ال للمؤشر السابق االداء او االستثمار لصندوق السابق االداء ان 

من الصندوق أن يتكرر ) بالمؤشر مقارنة أداءه أو ( الصندوق اداء أن الوحدات لمالكي اليض يكون أو س  مماثآل س

 .السابق لألداء

  

  أداء الصندوق: عدم ضمان   )ج
يتكرر أو يكون مماثال لألداء  ر ) س ندوق (أو أداءه مقارنة بالمؤش ندوق لمالكي الوحدات أن أداء الص من الص ال يض

 السابق.

 

  

  االستثمار في الصندوق ال يعد إيداعاً لدى أي بنك محلي:   )د

ارة. وبشكل عام فإن  تثمار في الصندوق ال يعني ضمان الربح أو عدم الخس تثمار المشترك في الصندوق ال االس اس

ندوق ال يقدم أي  تثمار. إن مدير الص ندوق االس وق أو يبيع األوراق المالية أو تابع لص يعد إيداعا لدى بنك محلي يس
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تركين على  ول المش مانات بحص تثمارية. ولن تكون هناك أي ض وف يحقق أهدافه االس ندوق س مانات بأن الص ض

  د االسترداد أو عند إنهاء الصندوق.مبالغهم األصلية المستثمرة عن

  

 مخاطر خسارة األموال عند االستثمار في الصندوق :  )ه

 ليس هناك أي ضمانا بحصول المشتركين على مبالغهم األصلية المستثمرة عند االسترداد أو عند إنهاء الصندوق.

  

 ملخص المخاطر الرئيسة  )و

وهو مالئم فقط للمستثمرين القادرين على فهم واستيعاب ينطوي االستثمار في الصندوق على قدر كبير من المخاطر 

تثمر  مان أن المس ندوق دون التعرض لعواقب كبيرة.  ال يمكن تقديم ض تثماراتهم في الص ادية الس المخاطر االقتص

تثمرين المتوقعين تقويم االعتبارات التالي تثمار له. و بناءا عليه فإنه يتوجب على المس يتلقى عائدات على أي اس  ةس

 والمخاطر األخرى بعناية قبل اإلقدام علي االستثمار في الصندوق:

  

 :يتطلب االستثمار في الصندوق التزاما حسبما هو مبين في هذه الشروط و األحكام، مع عدم تقديم أي  طبيعة االستثمار
تثماراته. ابية على اسضمان بتحقيق عائد على رأس المال المستثمر. قد ال يكون الصندوق قادرا على تحقيق عوائد إيج

وقد يكون من غير الممكن بيع أصول الصندوق أو بخالف ذلك التصرف بها بسعر يعتبر مدير الصندوق انه يمثل 
 قيمة عادلة. و بناءاً عليه، قد ال يحقق الصندوق عوائد على أصوله.

 :االستثمارات  من يعتبر عام لبشك األوراق المالية  أسواق في االستثمار أن المشترك يعلم أن يجب مخاطر السوق
 أسعار التقلب في مثل السوق مخاطر نتيجة  الصندوق استثمارات تنخفض قيمة قد وبالتالي المرتفعة ذات المخاطر

 وبالتالي المال, من رأس جزء خسارة واحتمال قيمتها في مفاجئ هبوط حدوث إمكانية جانب إلى األوراق المالية . 
  سلبا. التذبذب أو الهبوط بهذا الصندوق وحدة سعر يتأثر

 :تبنى قرارات مدير الصندوق باالستثمار على المعلومات المفصح عنها في مذكرة الطرح للشركات   مخاطر اإلفصاح
المرشحة. قد تؤدي أية معلومات غير صحيحة أو عدم اإلفصاح عن معلومات جوهرية في مذكرة الطرح إلى اتخاذ 

 غير مالئمة، والتي قد تؤثر على أداء الصندوق بشكل سلبي. مدير الصندوق قرارات استثمارية

 :دوق التنبؤ بالبيانات المالية هو أحد األساليب العديدة التي سيستخدمها مدير الصن مخاطر التنبؤ باألرقام المالية المستقبلية
لقيمة عن التنبؤات. كما أن افي عملية اتخاذ قراره االستثماري. هذه التنبؤات غير مؤكدة وقد تختلف النتائج الفعلية 

السوقية لألوراق المالية  قد تسير عكس التوقعات بعد إعالن النتائج اذا خالف هذه التوقعات، أو في حالة انخفاض 
 التذبذب أو الهبوط بهذا الصندوق وحدة سعر يتأثر وبالتالي قد  أرباح الشركات المستثمر بها عن التنبؤات المتوقعة,

  سلبا.

 دعوات تلقيه ضمان الصندوق مدير يستطيع ال عملية مشاركة الصناديق في اإلصدارات األولية: مخاطر توقف 
 في الوحدة سعر على ستنعكس والتي إيراداته لزيادة فرصة الصندوق يفقد قد مما األولية، اإلصدارات في للمشاركة

   .المشاركة حال

 :المالية   في سوق األوراق المالية  مدير الصندوق من التصرف قد يمنع التأخير في إدراج األوراق  تأخير اإلدراج
في األوراق المالية بأسعار مالئمة أو من بيع األوراق المالية على اإلطالق أو عدم تمكن الصندوق من االستثمار في 

 وأداء تثماراتاس على يؤثر فرص استثمارية أخرى.  وقد يمنع هذا التأخير الصندوق من تلبية طلبات االسترداد أو قد
  .الوحدة االستثمارية سعر على سيؤثر األمرالذي  الصندوق

 :يعتزم الصندوق االستثمار بشكل رئيسي في أوراق المالية  الشركات المدرجة في سوق األوراق  تركيز االستثمار
حدودا. ستثمار فيها مالمالية السعودية "تداول"  تاسي و "نمو" و لذلك، قد يكون عدد الشركات التي يجوز للصندوق اال
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قد تمثل شركات محددة ذات حجم كبير جزءا كبيرا من استثمارات الصندوق، مما يزيد من خطر زيادة التركيز في 
األوراق  من الفئة تلك تغييرات في أي نتيجة حادة لتقلبات الصندوق استثمارات تتعرض فقد استثمارات الصندوق. لذلك

  سلبي. بشكل الصندوق على تؤثر وبالتالي المالية 

  
 :ت وحفظ السجال يعتمد مدير الصندوق على تكنولوجيا المعلومات في إدارة الصندوق مخاطر تكنولوجيا المعلومات

الخاصة بأصول العمالء. قد تتعرض نظم المعلومات التي يستخدمها مدير الصندوق للدخول غير المصرح به أو 
ي. مما قد يؤخر  عملية اتخاذ القرار االستثماري أو يؤدي إلى اتخاذ هجمات الفيروسات أو الخلل  الجزئي أو الكل

 الوحدة بشكل سلبي. سعر على ستؤثر والتي الصندوق وأداء االستثمارات على تؤثر قرارات استثمارية خاطئة  قد

  :ترداد عمليات اسقد تتعرض سوق األوراق المالية السعودية للتعطل عن التداول مما يؤدي إلى تعليق تعطل التداول
   الوحدات أو تقويم الصندوق.

 :مع ازدياد عدد األشخاص المرخص لهم و الصناديق الُمْشتََركة الذين يتم دعوتهم للمشاركة  تخفيض نسبة التخصيص
 قد في عملية االكتتاب في الطروحات األولية، قد ينخفض عدد األوراق المالية  التي يمكن تخصيصها للصندوق, مما

  المشاركة. حال في الوحدة سعر على ستنعكس والتي إيراداته لزيادة فرصة ندوقالص يفقد

 :ال يوجد حد أقصى لالشتراك في  السيطرة على نسبة كبيرة من أصول الصندوق من قبل عدد قليل من المشتركين
من أصول  %10الصندوق خالل فترة االشتراك األولي، و لذلك قد يقوم مشترك واحد أو أكثر بحيازة ما يزيد عن 

الصندوق. قد تجبر عمليات االسترداد من قبل واحد أو أكثر من أولئك  المشتركين إلى أن يقوم الصندوق ببيع عدد من 
أصوله و أوراق المالية ه بأسعار أقل من أسعار السوق مما قد يؤثر سلبا على قيمة وحدات الصندوق وبالتالي على 

  استثمارات مالكي وحدات الصندوق.

 يجب أن تكون أعمال و استثمارات الصندوق متوافقة مع المعايير الشرعية.  مرتبطة بتطبيق المعايير الشرعية: مخاطر
إذا تغير وضع استثمار ما بخصوص توافقه مع المعايير الشرعية فقد  يقوم الصندوق ببيع هذا االستثمار بسعر يعتبره 

سلبي، إضافة إلى ذلك،  بشكل الصندوق أداء على يؤثر ن أنمدير الصندوق انه ال يمثل قيمة عادلة األمر الذي يمك
فإن التزام الصندوق باالستثمار في الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية قد يزيد من تركيز محفظة الصندوق في 

  عدد محدود من الشركات.

 :ضمن شركة أي أن حيث القانونية للمخاطر معرضة االستثمار صناديق المخاطر القانونية للشركات المستثمر بها 
 واإلشراف بالتنظيم المختصة السلطات الحكومية قبل من عليها قانونية إجراءات لفرض معرضة الصندوق محفظة

 الشركات من شركة ألي المالية السالمة على تؤثر أن يمكن الغير مع قضية أي عن ناجم تأثير أي عليها. والرقابة
  .الشركة تلك في الصندوق يستثمر فيها االستثمارات التي قيمة على تؤثر أن يمكن فيها، وبالتالي المستثمر

  :يقوم فسوف السعودية الشركات أوراق المالية  في رئيسي بشكل يستثمر الصندوق أن بمامخاطر عدم صحة البيانات 
 مخاطرة توجد انه إال معقول.بشكل  وذلك للمستثمرين المتاحة المالية والقوائم اإلصدار نشرات بفحص الصندوق مدير

 ونشرات الدورية التقارير في السهم عن جوهرية معلومة ألية إهمال أو إخفاء أو صحيحة غير معلومة إعطاء حال في
  سلبي. بشكل الصندوق أداء على يؤثر يمكن أن استثماريا قرارا الصندوق مدير اتخاذ إلى تؤدي قد اإلصدار

 :تتأثر قيمة الصندوق بالتطورات السياسية أو الدبلوماسية وعدم االستقرار االجتماعي قد  الخطر السيادي والسياسي
 استثمارات على سلبا تؤثر قد التي والتغيرات في السياسات الحكومية وغيرها من التطورات السياسية واالقتصادية

 .وأدائه الصندوق

 :والتضخم، النفط، عائدات مثل االقتصادية راتوالمؤش باالقتصاد األوراق المالية  سوق يرتبط مخاطر اقتصادية 
 النمو على أن تؤثر يمكن وغيرها والفائدة التضخم ومعدالت النفط، أسعار في تذبذب وأي  ذلك. إلى وما الفائدة وسعر

 .وأدائه الصندوق استثمارات على سلبا يؤثر قد مما األوراق المالية  سوق على التأثير يمتد وبالتالي االقتصادي
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 :لتسييل الصندوق مدير اضطرار نتيجة مالية خسارة االستثمار صندوق تكبد خطر هو السيولة خطر مخاطر السيولة 
 نتيجة أو االستثمارية، استرداد الوحدات عمليات مثل التعاقدية بالتزاماته للوفاء الكافية السيولة لتأمين االستثمارات

 السيولة. منخفضة شركات أوراق المالية  في لالستثمار

  :4كون صندوق لم يمض على تأسيسة فترة كافية ، يمكن الرجوع للتاريخ تشغيلي في المادة سجل األداء المحدود 
معلومات عامة فقرة ( ج ) يمكن للمستثمرين  المتوقعين على أساسه تقويم األداء المتوقع للصندوق. قد تختلف طبيعة 

المصاحبة لها بشكل كبير عن تلك االستثمارات واالستراتيجيات التي االستثمارات المستقبلية للصندوق والمخاطر 
قامت بها شركة مسقط المالية و مدير الصندوق من الباطن في السابق. النتائج السابقة لشركة مسقط المالية و مدير 

  الصندوق من الباطن ال تمثل  بالضرورة مؤشرا على األداء المستقبلي.

  الصندوق أصول استثمار نجاح يعتمد مدير الصندوق و مدير الصندوق من الباطن:مخاطر االعتماد على موظفي 
 الصندوق و مدير الصندوق من الباطن، مدير لدى العاملين المهنيين الموظفين وخبرات مهارات على كبيرة بدرجة
 أو الحالية وظيفته في الموظفين هؤالء من أي استمرار بشأن تأكيد أي إعطاء يمكن وال .أخرى عوامل إلى إضافة

 .سلبي بشكل الصندوق أداء على ذلك يؤثر قد وبالتالي الصندوق و مدير الصندوق من الباطن مدير لدى العمل في

 :تقوم المعلومات الواردة في هذه الشروط و األحكام على التشريع الحالي  المخاطر القانونية والضريبية والتنظيمية
ضريبي أو زكوي أو تنظيمي، أو خالفه، على بيئة االستثمار في المملكة، والذي  المنشور. قد يحدث تغيير قانوني أو

قد يؤثر سلبا على الصندوق و/أو استثماراته و/أو المستثمرين. قد يكون للصندوق حق محدود في الرجوع القانوني في 
 ضائية في المملكة. قد يكون تنفيذحالة النزاع، وقد يكون من الالزم السير في إجراءات  المعالجة من خالل األنظمة الق

الحقوق القانونية من خالل األنظمة القضائية في المملكة عملية صعبة ومطولة، وقد تكون النتائج غير متوقعة. أية 
 تغيرات على التشريع الحالي أو عدم تطبيق الدوائر الحكومية لذلك التشريع قد يؤثر سلبا على الصندوق.

 :االحتفاظ أو االشتراك على المترتبة والزكوية الضريبية اآلثار الوحدات مالكي يتحمل دق مخاطر الضريبة والزكاة 
 محل تعتبر أو فيها رخصة اإلقامة أو جنسيتها يحملون التي البلدان في السارية القوانين بموجب للوحدات االسترداد أو

 استثماراتهم على وجدت إن والزكاة الضريبة دفع مسؤولية الوحدات مالكي ويتحمل  مختاراً. موطناً  أو لهم عادية إقامة
  .عنها الناشئة المال في رأس زيادة أي على أو الصندوق في

 سداد عن يتأخر قد الصندوق، إدارة لغرض باالقتراض الصندوق فيها سيقوم التي الحاالت في: مخاطر االقتراض 
 رسوم التأخير على هذا يترتب قد مما الصندوق مدير إرادة عن خارجة ألسباب المحدد الوقت في المقترضة المبالغ
 الصندوق أصول على يؤثر قد مما القروض لسداد استثماراته بعض لتسييل الصندوق مدير يضطر أن أو سداد تأخير
 .الوحدات أسعار على سلباً  سينعكس والذي وأداؤه

 :يستثمر التي النقد أسواق أدوات من ألي اإلئتماني التصنيف حالة انخفاض في مخاطر انخفاض التصنيف اإلئتماني 
 سيؤثر بدوره والذي الصندوق أصول يؤثر على قد مما منها، التخلص إلى الصندوق مدير يضطر قد الصندوق، بها

 .الوحدة سعر على

  :الصغيرة  الشركات أوراق المالية  في الصندوق استثمار حال فيمخاطر االستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة
بأوراق  مقارنة األوراق المالية  تلك على التداول سيولة معدل بانخفاض متعلقة لمخاطر يتعرض فقد والمتوسطة،

 الصندوق على ذلك يؤثر وبالتالي قد حجمها لصغر نظراً  تقلبا أكثر أيضا أن أسعارها كما الكبرى الشركات المالية 
 .عليها التداول أحجام انخفاض وأ األوراق المالية  أسعار في التذبذب بسبب سلبي بشكل

 :مهارات على كبيرة بدرجة الصندوق أصول استثمار نجاح يعتمد مخاطر عدم إيجاد بديل لمدير صندوق من الباطن 
مدير  استمرار بشأن تأكيد أي إعطاء يمكن وال .أخرى عوامل إلى إضافة مدير الصندوق من الباطن، وخبرات

 .سلبي بشكل الصندوق أداء على ذلك يؤثر قد وبالتالي البديل المالئم له.الصندوق من الباطن أو إيجاد 

  :وخدمات مالية استثمارات تتضمن التي األنشطة من مجموعة الصندوق مدير يزاول مخاطر تضارب المصالح 
 في تضارب أي إن .الصندوق مصالح مع الصندوق مدير مصالح فيها تتضارب حاالت هناك تنشأ وقد استشارية.
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 الصندوق استثمارات على سلبا يؤثر قد مما موضوعي بشكل مهامه أداء على الصندوق مدير قدرة من يحد المصالح
  .وأدائه

 :فإن الموزعة من الشركات المستثمر بها، األرباح استثمار بإعادة سيقوم الصندوق أن حيث مخاطر إعادة االستثمار 
 ارتفاع األساس, وبالتالي من األوراق المالية  شراء عندها تم التي األسعار بنفس استثمارها يتم ال قد التوزيعات مبالغ

  .الوحدة سعر على سلبا يؤثر قد مما تكلفة الشراء

  :إلى بها االستثمار الصندوق يستهدف التي األخرى الصناديق تتعرض مخاطر االستثمار في الصناديق االخرى 
 استثمارات سلبا على يؤثر قد الصندوق" مما في لالستثمار الرئيسية "المخاطر فقرة  في الواردة المخاطر نفس

  .الوحدة وسعر الصندوق

  :مرتفعة بأنها تصنف التي الناشئة األسواق من واحد السعودية األوراق المالية  سوق مخاطر األسواق الناشئة 
ً  أيضا تواجه وقد المخاطر.  في التضخم حادة زيادة أو األوراق المالية  أسعار في حاد هبوط نتيجة السيولة في نقصا

 أو األوراق المالية  أسعار في التذبذب بسبب سلبي بشكل الصندوق على ذلك يؤثر وبالتالي االقتصاد، في تباطؤ أو
  .عليها التداول أحجام انخفاض

  :الوفاء في معها المتعاقد الجهات من أي يخفق أن باحتمال تتعلق التي تلك هي االئتمانية المخاطرالمخاطر اإلئتمانية 
 في الصندوق على هذه المخاطر وتنطبق بينهما. عليها المتفق للشروط وفقا الصندوق مدير مع التعاقدية بالتزاماته

 المرابحة  عمليات في االستثمار خالل من أو ثالث، طرف لدى  حكمها) في ما أو ودائع (بصفة أموال  إيداع حالة
  .وأدائه استثماراته على يؤثر سلبا الصندوق معها يتعامل التي الجهات قبل من إخفاق أي إن المختلفة.

 معلومات عامة: .4
 

  الفئة المستهدفة لالستثمار    )أ
تثمرين  باً     للمس ندوق قد ال يكون مناس تثمار في الص ندوق يعتبر ذو مخاطر مرتفعة، لذا فإن االس نظراً ألن الص

تثمارات ذات  تثمرين الذين يبحثون عن اس ي المس من رأس المال. ونوص تثمارات تض ة أو إس مخاطر منخفض

ندوق بأنه  تثمار في الص تثماريين .ويعتبر االس اريهم االس تش ورة الالزمة من مس ول على المش المحتملين بالحص

اراتهم ماستثمار ذو مخاطر عالية، وهو مالئم فقط للمستثمرين القادرين على فهم واستيعاب المخاطر االقتصادية الستث

تثماره،  ائر كبيرة. وال يمكن تقديم ضمان للمستثمر بأنه سيحصل على عائدات الس في الصندوق دون التعرض لخس

  كما ال يمكن تقديم ضمان بأن يحصل المستثمر عند االسترداد على المبلغ المستثمر بالكامل أو جزء منه.

 
  
  
  
  

 سياسة توزيع األرباح  )ب
 

 التزاماته, بما في جميع خصم بعد الصندوق حققها ى صافي  عوائد (األرباح) التييحق لمالكي الوحدات  الحصول عل

  . مع نهاية كل عام ميالديذلك الرسوم, المصروفات, والضرائب. 

يجوز للجنة االستثمار الخاصة بالصندوق أن تعلن عن توزيعات األرباح، فيما يتعلق بأي فترة مالية، على أن تدفع  

الل الطرق التالية: لمالكي الوحدات من خ  

.األسهم في االستثمار من الصندوق يتلقاها التي األرباح توزيعات -1  
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األرباح المستلمة من خالل االستثثمار في اسواق النقد من قبل الصندوق. -2  

 األرباح المحققة المكتسبة من شراء وبيع األوراق المالية. -3

 

 

  األداء السابق للصندوق:    )ج
 لسنة واحدة و ثالث سنوات و خمس سنوات (أو منذ التأسيس).العائد الكلي  )1

  منذ التأسيس  خمس سنوات  سنواتثالث  السنة واحدة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 0.03%-

 
 إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية (أو منذ التأسيس). )2

 
  العائد السنة

2019  -0.03% 

 ال يوجد  2018

يوجدال   2017  

 ال يوجد 2016

 ال يوجد 2015

  ال يوجد 2014

  ال يوجد  2013

  ال يوجد  2012

  ال يوجد  2011

  ال يوجد  2010

  ال يوجد  2009

  ال يوجد  2008

  ال يوجد  منذ التأسيس

  
  

 أداء صندوق االستثمار بالمقارنة مع المؤشر االسترشادي على مدار السنوات الخمس الماضية أو منذ تأسيس. )3

  المؤشر االسترشادي  صندوق االستثمار 

 %6.50- %0.03-  السنة األولى

 ال يوجد ال يوجد السنة الثانية

 ال يوجد ال يوجد السنة الثالثة

  ال يوجد  ال يوجد السنة الرابعة
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  ال يوجد  ال يوجد  السنة الخامسة

  
 تاريخ توزيع األرباح  على مدار السنوات المالية الثالث الماضية. )4

  السنة الثالثة  السنة الثانية األولىالسنة 

  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق

  
 إن تقارير الصندوق متاحة الطالع الجميع من خالل الموقع االلكتروني لمدير الصندوق. )5

 
www.muscatcapital.com.sa  

 
                                                                                                          حقوق مالكي الوحدات:   )د

يجب على مدير الصندوق تزويد كل مالك وحدات ببيانات صافي قيمة أصول الوحدات التي يمتلكها وسجل صفقاته في 

 لصندوق العام يقوم بها مالك الوحدات .) يوماً من كل صفقة في وحدات ا15وحدات الصندوق خالل (

 

يجب على مدير الصندوق إرسال بيان سنوي إلى مالك الوحدات (بما في ذلك أي شخص يملك الوحدات خالل السنة 

) يوماً من نهاية 30المعد في شأنها البيان) يلخص صفقاته في وحدات الصندوق العام على مدار السنة المالية خالل (

ويجب أن يحتوي هذا البيان األرباح الموزعة وإجمالي مقابل الخدمات والمصاريف واألتعاب المخصومة السنة المالية، 

من مالك الوحدات والواردة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات، باإلضافة إلى تفاصيل لجميع مخالفات قيود 

 ندوق أو مذكرة المعلومات.االستثمار المنصوص عليها في هذه الالئحة أو في شروط وأحكام الص

 

كما سيقوم مدير الصندوق بنشر معلومات أسبوعية على األقل عن صندوق االستثمار من خالل السوق، وذلك بالشكل 

الذي تحدده هيئة السوق المالية من وقت آلخر. و بتوفير نسخة من القوائم المالية السنوية المراجعة الخاصة بالصندوق، 

الئحة صناديق االستثمار، إلى كل واحد من مالكي الوحدات عند طلبها من مدير الصندوق وسيتم ) من 71وفقا للمادة (

) يوما تقويميا من نهاية السنة المالية للصندوق وذلك دون مقابل. وكذلك سيتم 70إتاحتها للجمهور خالل مدة ال تتجاوز (

 اية فترة اإلشعار.) يوما تقويميا من نه35إتاحة التقارير األولية المفحوصة خالل (

 

 وفيما يلي قائمة بحقوق مالك الوحدات : 

ممارسة حقوقه المتعلقة بالوحدات التي يملكها في الصندوق، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، التصويت في  -

 اجتماع مالكي الوحدات؛

 الحصول على البيان السنوي للصندوق من مديرالصندوق -

ة من الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات والتي تعكس األداء المالي وأي أقسام أخرى تتعلق الحصول على نسخ محدث -

 بالتحديثات السنوية االلزمة

 طلب عقد اجتماع ماللكي الوحدات -

 تلقي دعوة من مديرالصندوق لحضور اجتماعات مالكي الوحدات -

 تعيين ممثل لحضور اجتماع مالكي الوحدات نيابة عنه -
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 المراسالت   )ه

يتم إرسال جميع الكشوف واإلشعارات وغيرها من االتصاالت الخطية الصادرة عن مدير الصندوق بالبريد أو البريد 

االلكتروني على عنوان البريد/ البريد االلكتروني الخاص بالمستثمر والمذكور في نموذج االشتراك  في الصندوق أو 

الصندوق به خطياً. ويكون المستثمر مسؤوال عن تزويد مدير الصندوق على أي عنوان آخر يزود  المستثمر  مدير 

ال الحالية بما في ذلك العنوان البريدي وعنوان البريد االلكتروني وأرقام الفاكس وأرقام الهاتف  يل االتص بتفاص

 وأرقام الهاتف المتحرك في جميع األوقات وعن إبالغ مدير الصندوق فوراً بأي تغيير يطرأ عليها.

  

  مسؤوليات مالكي الوحدات  )و

 يقع الصندوق, مالم في االستثمار على تترتب قد مالية خسارة أي عن كاملة المسؤولية الوحدات مالكي يتحمل 

  المسؤولية تقصيرية).(تفريط من قبل مدير الصندوق  أو تعد

  ندوق، فيما ائر أو التزامات تتعلق بالص ؤوال عن أي ديون أو خس ارة التي لن يكون مالك الوحدات مس عدا الخس

 قد يتكبدها المستثمر من استثماره في الصندوق.

  كون المستثمر مسؤوال عن تزويد مدير الصندوق بتفاصيل االتصال الحالية بما في ذلك العنوان البريدي وعنوان

م هاتف المتحرك في جميع األوقات وعن إبالغ  هاتف وأرقام ال فاكس وأرقام ال ر ديالبريد االلكتروني وأرقام ال

ندوق أو عن طريق زيارة  ندوق فوراً بأي تغيير يطرأ عليها وذلك من خالل مدير العالقة لدى مدير الص الص

د اإللكتروني  ة من خالل البري دث ات المح ان ال البي دوق أو عن طريق إرس ن دير الص موقع م

AM@muscatcapital.com.saندوق بكافة المعلومات التي يطلبها من حين آل خر تزويد مدير الص

 سواء ألغراض تحديث أو تعديل معلومات المستثمر وغيرها من المتطلبات.

  حيح أو لم يقم ندوق بالعنوان البريدي و/أو عنوان البريد االلكتروني الص تثمر بتزويد مدير الص إذا لم يقم المس

عارات االت عبر البريد، بما في ذلك اإلش تالم أية اتص ندوق برغبته في عدم اس وف بإبالغ مدير الص  وكش

تثمر يوافق بموجبه على ضمان مدير الصندوق التعويض  تثمر، فإن المس الحساب، فيما يتعلق باستثمارات المس

أ  ندوق و التي تنش د مدير الص ؤولية والتنازل عن جميع حقوقه ومطالباته ض كل  وإخالء طرفه من أية مس  بش

شعارات أو أية معلومات أخرى فيما يتعلق مباشر أو غير مباشر عن عدم تزويد المستثمر بكشف الحساب أو اإل

باالستثمار أو تلك الناشئة عن عدم قدرة المستثمر على الرد أو التأكد من صحة المعلومات أو تصحيح أية أخطاء 

 أو أخطاء مزعومة في كشف الحساب أو اإلشعارات أو أية معلومات أخرى.

  

 

  إنهاء الصندوق:  )ز
 

 الصندوق:الحاالت التي يتم فيها إنهاء 

 ذلك في برغبته كتابياً  ومالكي الوحدات الهيئة إشعار عليه فيجب الصندوق، إنهاء في الصندوق مدير رغب إذا 

ً  )21(عن تقل ال مدة قبل   الصندوق. وأحكام بشروط اإلخالل دون فيه، إنهاء الصندوق المزمع التاريخ من يوما

  ) ندوق أقل عن ول الص افي قيمة أص ندوق اتخاذ )  10إذا كان ص عودي، فإنه يحق مدير الص ماليين لایر س

تيفاء ذلك  مان اس ندوق ومذكرة المعلومات لض روط وأحكام الص حيحية الالزمة المحددة في ش اإلجراءات التص
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عار الهيئة فورا و خالل ( ندوق بإش يقوم مدير الص تيفاء المتطلب س هر من 6المتطلب و في حال عدم اس ) أش

 صندوق إنهاء الصندوق.اإلشعار يلتزم مدير ال

  روط وأحكام ندوق فور انتهائه، وذلك دون اإلخالل بش فية الص ندوق البدء في إجراءات تص يلتزم مدير الص

 الصندوق ومذكرة المعلومات.

 ومدة الصندوق مدة عن انتهاء للسوق اإللكتروني الموقع و اإللكتروني موقعه في اإلعالن الصندوق يلتزم مدير 

 تصفيته.

   وإشعار أي من المواد المذكورة أعاله  حصول فور الصندوق بالبداء بإجرارءات إنهاء الصندوق مديريلتزم 

ً  ومالكي الوحدات الهيئة  من وقوعها. أيام )5( خالل كتابيا

  

 إقرار آلية تقييم مخاطر أصول الصندوق:   )ح

ندوق ول الص ندوق بوجود آلية داخلية لقتويم المخاطر المتعلقة بأص ة لتقوي يقر مدير الص م وذلك بإعتماده على آلية خاص

ندوق الذي  تمر من قبل فريق إدارة الص كل مس ندوق بش ندوق،، تقوم على مراقبة أداء الص ول الص المخاطر المتعلقة بأص

ندوق مراجعة فعالة للمخاطر التي   يتمتع  تثمارية. ويجري فريق الص ول والمحافظ االس عة في إدارة االص بخبرات واس

ندوق ويجري تحليال علميا يحتمل أن يتعر بة   ض لها الص ع الحلول واإلجراءات المناس بق ويض كل مس لهذه المخاطر بش

ندوق. كما تعتمد آلية تقييم المخاطر على دراسة أوضاع السوق  للتخفيف من حدة تلك المخاطر للحد من تأثيرها على الص

كل عام وتوقع المخاطر المحتملة تثمارية بش تباق تلك المخاطر بالخطط  وتقلباته والبيئة االس ندوق واس على الص

واإلجراءات التي من شأنها حماية أصول الصندوق وأموال المستثمرين فيه. كما تتضمن آلية تقييم المخاطر أيضا دراسة 

 الشركات المستثمر فيها وتقييم أدائها وعوامل نموها لضمان اختيار أفضل الشركات أداء وربحية لمصلحة الصندوق.

 
  
  
  
  

  مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .5
 اإلفصاح المالي للصندوق:  )أ

 يوضح الجدول أدناه المدفوعات من أصول الصندوق

 أتعاب اإلدارة 
سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق (بعد خصم جميع الرسوم  1.50%

 والمصاريف), تحتسب يوميا وتستقطع بشكل ربع سنوي.

 %0.20وبحد أعلى  %0.06رسوم أمين الحفظ رسوم الحفظ بحد أدنى تكون   أتعاب أمين الحفظ للصندوق

سنويا من قيمة أصول الصندوق سنوياً اعتماداً على السوق  %0.13وبمتوسط 

الذي يتم االحتفاظ به باألوراق المالية , تحسب يومياً وتدفع مع نهاية كل شهر 

  لایر سعودي شهرياً. 1,250ميالدي و بحد أدنى 

  من صافي األصول تحسب يومياً وتدفع كل ربع سنة ميالدية. %0.06نسبة   اإلداري للصندوقأتعاب المدير 

  أشهر ستة كل وتدفع يوميا لایر سعودي سنوياً وتحتسب 18,000مبلغ   رسوم مراجع الحسابات*
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  الرسوم والمصاريف وكيفية حساب بدل الخدمات والعموالت ووقت دفعها من قبل صندوق االستثمار  )ب

مكافآت أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق*
لایر  10,000لایر سعودي لكل اجتماع لكل عضو مستقل وبحد أقصى  5,000مبلغ 

سعودي سنوياً لكل عضو مجلس مستقل، تحتسب يوميا وتخصم  بعد حضور االجتماع 

 لایر سعودي . 30,000إن إجمالي  مكافآت األعضاء المستقلين لن تتجاوز 

  تدفع سنوياُ   يوميا وتحتسب لایر سعودي سنويا 15,000مبلغ   الشرعية*مكافآت الهيئة 

  يوميا تخصم عند المطالبة وتحتسب  سنويا سعودي لایر 7,500  مبلغ  الرسوم الرقابية*

  يوميا تخصم عند المطالبة وتحتسب  سنويا سعودي لایر 5,000  مبلغ  رسوم النشر (تداول)*

  يوجد أي رسوم إلحتساب مؤشر/ معيار األداءال   رسوم المؤشر اإلسترشادي*

  وفق المالية األوراق في  )الوساطة( التعامل  مصاريف جميع الصندوق يتحمل  رسوم التعامل

  .الصفقات تنفيذ عند أصوله من وتدفع التعامل وسطاء لدى السائدة األسعار

  مقابل الصفقات التي يجوز فرضها فيما يتعلق برسوم االشتراك واالسترداد ونقل الملكية، ا التي يدفعها مالكو الوحدات.    )ج

 ال يوجد أي رسوم لإلشتراك رسوم االشتراك

من قيمة الوحدات المستردة لتعويض  % 1يجوز للصندوق أن يتقاضى رسماً يصل إلى   رسوم االسترداد المبكر

  عن التكاليف التي تكبدها بسبب ذلك االسترداد المبكر.الصندوق 

يوما تقويمياُ  30سيتم فرض رسوم االسترداد إذا قام المستثمر باسترداد وحدات خالل 

 من تاريخ االشتراك وستدفع هذه الرسوم للصندوق.

سيتم فرض أي رسم منطبق بناءا على قيمة الوحدات المستردة على أول وحدات مملوكة 

في حالة االشتراك على عدة مراحل فإنه يؤخذ على أقدم إشتراك للعميل وليس للعميل 

 األحدث وذلك على أساس "الداخل أوال الخارج أوال".

  ال ينطبق  رسوم االسترداد

 ال ينطبق  رسوم التحويل إلى صندوق آخر

 ال ينطبق  رسوم نقل األوراق المالية  للغير

  عموالت خاصة يبرمها مدير الصندوق:  )د

 ال يوجد

  
نفقات أخرى: يكون الصندوق مسؤوالً عن نفقاته اإلدارية و المهنية و التشغيلية األخرى ، مع مراعاة الحد األقصى سنويا 

  لایر سعودي.  200,000وقدره 

  مثال لكيفية احتساب الرسوم  )ه
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اريف ندوق على تحميلها يتم التي المص اس على الص تراك مبلغ أس ي هو  االش عودي ألف 100االفتراض  لایر س

  %10سعودي و أن العائد السنوي هو  لایر مليون 10 الصندوق حجم وبافتراض

  مبلغ االشتراك لایر سعودي 100,000 
 لایر سعودي (مرة واحدة)   0

 رسوم االشتراك
 %1.50أتعاب اإلدارة  لایر سعودي سنويا1,500 

 لایر سعودي سنوياً  60
  %0.06رسوم المدير اإلداري 

  لایر سعودي سنويا   130 
وبمتوسط  %0.20وبحدى أعلى  %0.06رسوم  الحفظ بحد أدنى 

 سنويا من قيمة أصول الصندوق 0.13%
 لایر سعودي سنويا  180 

 ) لایر سعودي18,000أتعاب مراجع الحسابات ( 
 لایر سعودي سنويا  200

 ) لایر سعودي20,000مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (
 سعودي سنويالایر  150 

 ) لایر سعودي15,000مكافآت الهيئة الشرعية ( 
 لایر سعودي سنويا 0 

 ) لایر سعودي0  رسوم المؤشر اإلسترشادي (
 سنويا لایر سعودي 75

 ) لایر سعودي7,500الرسوم الرقابية (
 سنويا لایر سعودي 50

 ) لایر سعودي5,000رسوم النشر (تداول) (
 لایر سعودي سنوياً   2,345

 إجمالي الرسوم و المصاريف
 لایر سعودي  10,000  

 من صافي أصول الصندوق %10العائد بنسبة 
   لایر سعودي 107,655 

  صافي مبلغ االستثمار نهاية السنة
 

عر أن يفترض المثال :مالحظة تراك منذ %10قد حقق عوائد قدراها قدرها  الوحدة س و ال  كامل. عام فترة وحتى االش

 .المستثمر قبل من االشتراك رسومينطبق أي 

 يؤكد مدير الصندوق أنه قام باإلفصاح بشكل واضح عن أساس حساب الرسوم وطريقة تحصيلها ووقت دفعها )1

تثمار هذا ليس صندوقا قابضا وال توجد هناك مصاريف أخرى متعلقة برسوم الصناديق األخرى  )2 صندوق اإلس

ندوق ح تثمر فيها الص ناديق التي قد يس ب المادة عدا الص روط واألحكام و التي لن تتجاوز  2س (ج) من هذه الش

  من صافي أصول الصندوق أو صناديق أسوق النقد.  50%

اريف التعامل  )3 بة مص نويا عن نس اح س ندوق باإلفص يقوم الص اريف التعامل و س ندوق جميع مص يتحمل الص

 السنوية كنسبة مئوية من صافي أصول الصندوق. 

يقوم مدير الصندوق با )4 تتوافق مع المكافآت س نويا عن جميع مكأفآت مجلس إدارة الصندوق, والتي س إلفصاح س

 المتوقعة في هذه الشروط و األحكام.

 ليس صندوقا عالميا.الخليجي لنمو األرباحصندوق مسقط المالية    )5

ترداد المبكر:  )6 وم اإلس ترداد وحدات خالل % 1رس تثمر باس تردة إذا قام المس يوما  30 من قيمة الوحدات المس

  .من تاريخ االشتراك وستدفع هذه الرسوم للصندوق.

 
  التقويم والتسعير: .6

 
 كيفية تقويم كل أصل يملكه صندوق االستثمار  )أ
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  األصول التي يتضمنها التقويم : 

  جميع أصول صندوق االستثمار يجب أن تكون جزءاً من التقويم.  )أ

  :الصندوقسوف يتبع مدير الصندقو المبادئ اآلتية لتقويم أصول   )ب

إذا كانت األصول أوراقاً مالية مدرجة أو متداولة في أي سوق أوراق مالية منظمة أو على نظام تسعير آلي،  .1

  .فيستخدم سعر آخر صفقة تمت في ذلك السوق أو النظام

ع على طإذا كانت األوراق المالية معلقة، فينبغي تقويمها وفقاً آلخر سعر قبل التعليق، إال إذا كان هناك دليل قا .2

  .أن قيمة هذه األوراق المالية قد انخفضت عن السعر المعلق

بالنسبة إلى السندات والصكوك غير المدرجة، تستخدم القيمة الدفترية باإلضافة إلى الفوائد أو األرباح  .3

  .المتراكمة

، م تسعير آليبالنسبة إلى السندات والصكوك المدرجة أو المتداولة في أي سوق أوراق مالية منظمة أو على نظا .4

ولكن ال تسمح ظروف تلك السوق أو ذلك النظام بتقويم السندات أو الصكوك وفق ما ورد في الفقرة الفرعية 

  ).3) المشار إليها أعاله، فيجوز تقويم تلك الصكوك والسندات وفق ماورد في الفقرة الفرعية (1(

  .وحدة بالنسبة إلى صناديق االستثمار، آخر صافي قيمة أصول منشور لكل .5

  .بالنسبة إلى الودائع، القيمة االسمية باإلضافة إلى الفوائد/األرباح المتراكمة .6

أي استثمار آخر، القيمة العادلة الن يحددها مدير الصندوق بناًء على الطرق والقواعد التي يوافق عليها أمين  .7

  الحفظ. وبعد التحقق منها من قبل المحاسب القانوني للصندوق.

 

الصندوق شاملة لكل االلتزامات أياً كان نوعها وطبيعتها، بما في ذلك على سبيل المثال ال  تكون إلتزامات  )ج

  الحصر:

  جميع القروض والذمم الدائنة. .1

  جميع المصاريف والرسوم المستحقة أو المتراكمة على الصندوق. .2

  طريقة التقويم : 

ى أساس العملة ويكون تحديد التقويم بناًء عليقُوم صندوق االستثمار في كل يوم تقويم. كذلك يتم التقويم على   )أ

 جميع األصول التي تضمها المحفظة مخصوماً منها المستحقات الخاصة بصندوق االستثمار في ذلك الوقت.

تعتمد طريقة التقويم على نوع األصل، وقد يعتمد مدير الصندوق على نظم موثوق فيها فيما يتعلق بتحديد القيم   )ب

 .واألسعار وأسعار الصرف

 سوف يتبع مدير الصندقو المبادئ اآلتية لتقويم أصول الصندوق:   )ج

إذا كانت األصول أوراقاً مالية مدرجة أو متداولة في أي سوق أوراق مالية منظمة أو على نظام تسعير آلي،  )1

 فيستخدم سعر آخر صفقة تمت في ذلك السوق أو النظام.

فقاً آلخر سعر قبل التعليق، إال إذا كان هناك دليل قاطع على إذا كانت األوراق المالية معلقة، فينبغي تقويمها و )2

  أن قيمة هذه األوراق المالية قد انخفضت عن السعر المعلق.

بالنسبة إلى السندات والصكوك غير المدرجة، تستخدم القيمة الدفترية باإلضافة إلى الفوائد أو األرباح  )3

 المتراكمة.
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أو المتداولة في أي سوق أوراق مالية منظمة أو على نظام تسعير بالنسبة إلى السندات والصكوك المدرجة  )4

آلي، ولكن ال تسمح ظروف تلك السوق أو ذلك النظام بتقويم السندات أو الصكوك وفق ما ورد في الفقرة 

 ) .3) المشار إليها أعاله، فيجوز تقويم تلك الصكوك والسندات وفق ماورد في الفقرة الفرعية (1الفرعية (

 .وحدة لكل منشور أصول قيمة صافي آخر االستثمار، صناديق إلى ةبالنسب )5

 .المتراكمة األرباح/الفوائد إلى باإلضافة االسمية القيمة الودائع، إلى بالنسبة )6

أي استثمار آخر، القيمة العادلة الن يحددها مدير الصندوق بناًء على الطرق والقواعد التي يوافق عليها أمين  )7

 منها من قبل المحاسب القانوني للصندوق.الحفظ. وبعد التحقق 

صافي قيمة األصول لكل وحدة (إجمالي األصول ـ المستحقات ـ المصروفات المتراكمة ) / عدد الوحدات   )د

 القائمة وقت التقويم.

سوف تكون تقويم جميع األوراق المالية بنفس عملة الصندوق وسوف يستخدم مدير الصندوق سعر الصرف   )ه

 التقويم.الحالي وقت 

 
  عدد نقاط التقويم وتكرارها   )ب

ندوق في كل يوم تعامل ( ول الص مية من يوم االحد إلى الخميسيتم تقويم أص تثناء العطل الرس بوع باس ) من كل أس

عار اإلغالق  اء من كل يوم تعامل بناء على اس اعة الرابعة مس يتم التقويم في الس عودية وس وق األوراق المالية الس لس

ع وق الس تالم طلبات في الس وف يكون آخر وقت إلس هم الخليجية في ذلك اليوم، وس واق األس ودية تداول وفي أس

اعة  ترداد هو الس تراك واالس ترداد بعد  12االش تراك أو اإلس تالم طلبات االش ظهراً في يوم التعامل وفي حالة إس

 ظهراً سوف يتم تقييمها في يوم التقييم الذي يلي تاريخ اإلستالم. 12الساعة 

 اإلجراءات التي ستُتخذ في حالة التقويم أو التسعير الخاطئ  )ج

  كل خاطئ، يجب على مدير عر وحدة بش اب س كل خاطئ أو حس ندوق العام بش ول الص ل من أص في حال تقويم أص

 الصندوق توثيق ذلك.

 ابقي ررين (بما في ذلك مالكي الوحدات الس ندوق تعويض جميع مالكي الوحدات المتض عن  ن)يجب على مدير الص

 جميع أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير.

  بته كل ما نس عير يش ندوق إبالغ الهيئة فوراً عن أي خطأ في التقويم أو التس أو أكثر من  ٪ 0,5يجب على مدير الص

ندوق العام التي  وق وفي تقارير الص اح عن ذلك فوراً في موقعه اإللكتروني و اإللكتروني للس عر الوحدة واإلفص س

 ) من الئحة صناديق اإلستثمار.71ها مدير الصندوق وفقا للمادة (يعدّ 

 ) من الئحة صناديق اإلستثمار.72يسيقوم مدير الصندوق بتقديم في التقارير للهيئة وفقا للمتطلبات للمادة ( 

 
  

 طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد  )د

 قيمة صافي ويتحدد عليه. بناء واالسترداد االشتراك يتم الذي السعر هو الواحدة االستثمارية للوحدة األصول قيمة صافي

 يوم في القائمة الصندوق االستثمارية وحدات إجمالي على الصندوق أصول قيمة صافي بقسمة للمستثمر بالنسبة األصول

ول التعامل افي على المعني للحص ول قيمة ص تثمارية للوحدة األص افي يكون وبالتالي الواحدة. االس ول قيمة ص  األص

بة تثمر بالنس رب هو للمس ل ض تثمارية الوحدات عدد حاص افي التي يملكها االس ول قيمة بص تثمارية للوحدة األص  االس
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 األوراق المالية  سوق كإقفال معقول أن تقويم أصول الصندوق غير عملي، سبب ألي الصندوق مدير حدد إذا الواحدة.

 االستثمارية الوحدات في شراء المستثمرين حق وتعليق الصندوق أصول تقويم تأجيل له يحق التعامل، يوم يف السعودية

 وبشرط واالسترداد االشتراك طلبات لتقديم النهائي الموعد من عمل يومي عن التعليق فترة تزيد ال أن على استردادها أو

 يوم أول في تنفيذها يتم التعليق فترة خالل المستلمة والطلبات .الصندوق إدارة مجلس من المسبقة الموافقة على الحصول

  .أوالً  الواردة للطلبات التنفيذ أولوية مع تناسبي أساس وعلى تالي تعامل

  
  

  مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها  )ه

بحساب سعر وحدات الصندوق، وسيتم حساب سعر الوحدات لكل من األشتراك واألسترداد في أي  .الصندوق مدير سيقوم

يوم تعامل بناء على صافي قيمة أصول كل وحدة من وحدات الصندوق عند نقطة التقويم في يوم التعامل ذي العالقة .وسيتم 

 بيان أسعار الوحدات بصيغة تحتوي أربع عالمات عشرية علي األقل.

سيقوم مدير الصندوق بنشر صافي قيمة أصول لكل وحدة في يوم العمل التالي بيوم التعامل وذلك في الموقع االلكتروني 

تداول"  "والموقع االبكتروني للسوق المالية السعودية   )www.muscatcapital.com.sa (لمدير الصندوق 

)www.tadawul.com.sa(  

  

  
  التعامل: .7
 

   تفاصيل الطرح األولي و تاريخ البدء والمدة والسعر األولي:   )أ

  .م17/02/2019هـ،الموافق12/06/1440 بتاريخ للوحدات األولي طرح بدء )1

 لایر مليون عشرة 10 ب المحدد الصندوق لتشغيل المطلوب المبلغ جمع استكمال عند األولي الطرح مدة تنتهي )2

 الصندوق مدير وسيقوم. الطرح بدء تاريخ من عمل يوم 45 األولي الطرح مدة تتجاوز ال ان على, سعودي

 مدير موقع على التشغيل تاريخ إعالن وسيتم. الطرح فترة إقفال تاريخ من عمل أيام 7 بعد الصندوق بتشغيل

 .الصندوق

 مبالغ من أي استثمار يجوز ال االستثمار صناديق الئحة من) 40( المادة من) د( الفقرة بأحكام اإلخالل عدم ومع )3

 والمبرمة د،النق سوق وصفقات البنكية الودائع في استثمارها بإستثناء األولي، الطرح مدة تكتمل حتى االشتراك

 المملكة خارج للمؤسسة مماثلة رقابية لهيئة أو النقد مؤسسة لتنظيم خاضع طرف مع

 لایر سعودي للوحدة. 10السعر األولي:  )4

 ال يجوز طرح الوحدات خالل مدة الطرح األولي من قبل مدير الصندوق إال بالسعر األولي. )5

 لایر سعودي) فقط مبلغ الف لایر سعودي. 1,000الحد األدنى لالشتراك المبدئي هو( )6

عشرة مليون لایر سعودي والذي ينبغي جمعه ) 10يستهدف مدير الصندوق إلى جمع الحد األدنى بواقع مبلغ ( )7

 من خالل اشتراكات المستثمرين خالل مدة الطرح األولي .

مليون لایر سعودي) خالل مدة الطرح األولي، يجوز لمدير  10في حال عدم جمع الحد األدنى المشار إليه ( )8

اح عن ذلك في موقع مدير ) يوم عمل كحد أقصى واإلفص21الصندوق بعد موافقة الهيئة تمديد تلك المدة (
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الصندوق . وإن لم يجمع الحد األدنى خالل مدة الطرح األولي، سوف يقوم مدير الصندوق بإعادة مبالغ االشتراك 

 ) من هذه المادة دون أي حسم.2وأي عوائد ناتجة عن استثماراها وفقاً للفقرة (

قديم نتائج الطرح إلى هيئة السوق المالية خالل عند اإلنتهاء من مدة الطرح األولي، سوف يقوم مدير الصندوق بت  )9

) أيام عمل ، واالفصاح عنها في الموقع األلكتروني لمدير الصندوق والموقع األلكتروني للسوق المالية 10(

 (تداول).

 
  المواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد  )ب

ندوق في كل يوم تعامل ( ول الص مية إلى الخميس من يوم االحديتم تقويم أص تثناء العطل الرس بوع باس ) من كل أس

عار اإلغالق  اء من كل يوم تعامل بناء على اس اعة الرابعة مس يتم التقويم في الس عودية وس وق األوراق المالية الس لس

تالم طلبات  وف يكون آخر وقت إلس هم الخليجية في ذلك اليوم، وس واق األس عودية تداول وفي أس وق الس في الس

اعة  ترداد هو الس تراك واالس ترداد بعد  12االش تراك أو اإلس تالم طلبات االش ظهراً في يوم التعامل وفي حالة إس

 ظهراً سوف يتم تقييمها في يوم التقييم الذي يلي تاريخ اإلستالم. 12الساعة 

 
  إجراءات االشتراك واالسترداد (مواعيد االشتراك واالسترداد والمبالغ):  )ج

 من كل أسبوع باستثناء العطل الرسمية من يوم االحد إلى الخميسالصندوق في كل يوم تعامل ( يتم تقويم أصول (

لسوق األوراق المالية السعودية وسيتم التقويم في الساعة الرابعة مساء من كل يوم تعامل بناء على اسعار اإلغالق في 

  السوق السعودية تداول وفي أسواق األسهم الخليجية في ذلك اليوم

 مكن استالم طلبات االشتراك واالسترداد خالل أي يوم عمل. وسوف يكون آخر وقت إلستالم طلبات االشتراك ي

 12ظهراً في يوم التعامل وفي حالة إستالم طلبات االشتراك أو اإلسترداد بعد الساعة  12واالسترداد هو الساعة 

 م.ظهراً سوف يتم تقييمها في يوم التقييم الذي يلي تاريخ اإلستال

  يتم تنفيذ جميع طلبات االشتراك المكتملة والمستلمة قبل الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات أو

  استردادها بناء على سعر وحدة الصندوق في يوم التعامل الالحق.

  أو استردادها:   بشراء الوحدات   إجراءات تقديم التعليمات الخاصة  

 االشتراك في الصندوق أن يفتح حسابا لدى مدير الصندوق لكي يتم من خالله تنفيذ عمليات  على المستثمر الذي يرغب

  االشتراك واالسترداد.

  على المشتركين الذين يرغبون في شراء وحدات الصندوق استيفاء وتسليم نموذج طلب االشتراك والتوقيع على الشروط

اإليداع في حساب الصندوق لدى البنك المعتمد. إذا تم الدفع  واألحكام وتسليمها إلى مدير الصندوق مصحوبا بما يثبت

بعملة غير اللایر السعودي فسيتم تحويل المبلغ المستلم إلى اللایر السعودي ويتم تنفيذ االشتراك على أساس صافي قيمة 

  المبلغ باللایر السعودي على أن يتحمل المستثمر أي أثر مالي ناتج عن عملية تحويل العملة.

  استيفاء مبلغ االشتراك من خالل الخصم المباشر من حساب المستثمر لدى مدير الصندوق. وفي حال رغبة المستثمر يتم

أن يدفع قيمة اشتراكه بطريقة أخرى عدا الخصم من الحساب، كشيك شخصي، أو شيك مصرفي، أو حوالة بنكية، 

  شتراك ويتم تنفيذه بناء على ذلك.فسيتم اعتبار طلب االشتراك مكتمال عند التحصيل الفعلي لمبلغ اال

  يخصص للمستثمر عدد من الوحدات في يوم التداول ذي الصلة ويحتسب بقسمة قيمة االكتتاب على صافي قيمة

  يبدأ االستثمار فور تخصيص الوحدات. األصول لكل وحدة اعتباراً من يوم التقييم.
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  بضرب عدد الوحدات المطلوب استردادها بصافي قيمة يحسب المبلغ الذي يستلمه المستثمر نتيجة طلبه لالسترداد

 األصول للوحدة في يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ طلب االسترداد.

  يقوم مدير الصندوق بدفع عوائد االسترداد لمالك الوحدات قبل موعد إقفال العمل في اليوم الخامس التالي لنقطة التقويم

  أقصى.التي حدد عندها سعر االسترداد كحد 

 اإلضافي لالشتراك األدنى الحد سعودي، الف لایر مبلغ لایر سعودي) فقط 1,000هو( لالشتراك المبدئي األدنى الحد 

 لایر سعودي) فقط 1,000الحد األدنى لالسترداد هو ( .سعودي الف لایر مبلغ فقط لایر سعودي)  1,000( ( هو

 سعودي الف لایر مبلغ لایر سعودي) فقط 1,000( بمبلغ االحتفاظ المستثمر على سعودي. ويشترط الف لایر مبلغ

 من الرصيد األدنى بالحد االحتفاظ عدم حال في المشترك حساب تصفية الصندوق لمدير ويحق للرصيد أدنى كحد

 .واألحكام الشروط هذه في الواردة االسترداد وفقا الجراءات وذلك

 

  سجل مالكي الوحدات:  )د

  سيتم  إعدادة و حفظه في موقع مدير الصندوق في المملكة العربية السعودية.سجل مالكي الوحدات   )أ

ً  دليالً  الوحدات مالكي سجل يُعدّ   )ب   فيه. المثبتة الوحدات ملكية على قاطعا

  أدنى: كحد الوحدات مالكي سجل في اآلتية المعلومات حفظ  )ج

 وعنوانه: الوحدات مالك اسم  

 فر جواز رقم أو إقامته رقم أو الوحدات لمالك الوطنية الهوية رقم جل التجاري رقم أو هس ب س  بحس

 الهيئة. تحددها أخر تعريف وسيلة أي أو الحال،

 الوحدات. جنسية مالك 

 السجل في الوحدات مالك تسجيل تاريخ. 

 وحدات مالك كل أجراها التي بالوحدات المتعلقة الصفقات جميع بيانات. 

 لكل مالك وحدات. المملوكة الوحدات) أجزاء ذلك في بما( الوحدات لعدد الحالي الرصيد 

 مالك وحدات لكل المملوكة الوحدات عل حق أو قيد أي. 

جل مالكي الوحدات   )د اً لس جل مالكي الوحدات لمعاينة الهيئة عند طلبها ذلك، ويجب أن يُقدم ملخص إتاحة س

نا عند الطلب (على أن يُظهر ذلك الملخص جميع المعلوم ات المرتبطة بمالك إلى أي مالك للوحدات مجا

 الوحدات المعني فقط).

التغييرات في المعلومات المشار إليها في الفقرة ( ج ) من  يعكس بحيث فوراً  الوحدات مالكي سجل تحديث  )ه

  هذة المادة.

  
  استثمار االموال المستلمة أثناء مدة طرح الصندوق:  )ه

تثمارها في الودائع البنكية  تثناء اس ترك حتى تكتمل مدة الطرح األولين بإس تثمار أي من مبالغ االش ال يجوز اس

وصفقات سوق النقد، والمبرمة مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج المملكة 

 العربية السعودية. 

 
  صندوق جمعه و تأثير عدم الوصول إلى ذلك الحد األدنىحد أدني للمبلغ الذي ينوي مدير ال  )و
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ناديق  ندوق طبقا لالئحة ص غيل الص تقطاب مبلغ يتجاوز الحد األدنى للمبلغ المطلوب لتش ندوق اس يعتزم مدير الص

ته  ندوق بناء على دراس غيل الص وف يتمكن من جمع المبلغ المطلوب نظاما التش ندوق أنه س تثمار. ويعتقد مدير الص االس

تراك في أل االته مع العمالء المحتملين ومدى رغبتهم في االش افة الى اتص تثمرين اض وق واحتياجات المس اع الس وض

الصندوق. وفي حال عدم الوصول للحد األدني لتشغيل الصندوق فسوف يقوم مدير الصندوق بتمديد مدة الطرح للوصول 

 الصندوق للمبلغ

  
  ماليين لایر: 10الـ  االجراءات التصحيحية لضمان استقطاب مبلغ  )ز

تيفاء المبلغ وذلك من خالل الترويج المعقول والملتزم  ندوق كل خبراته والمزيد من الجهود الس وف يبذل مدير الص س

للصندوق عبر قنوات اتصاالته المختلفة بالعمالء والعمالء المحتملين. وقد يلجأ مدير الصندوق إلى تأمين المبلغ من خالل 

  القوانين والئحة صناديق االستثمار وغيرها من الوسائل النظامية.الطرق التي تتيحها 

  
  بيان الحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو تعلق و اإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت:  )ح

 يجوز لمدير الصندوق تأجيل أي طلب استرداد حتى يوم التعامل التالي في الحاالت التالية:

  من قيمة %10إجمالي مبالغ طلبات االسترداد المطلوب تنفيذها في أي يوم تعامل يزيد عن (في حالة ما إذا كان (

 صافي أصول الصندوق.

  في حال تم تعليق التداول في السوق المالية التي يستثمر بها الصندوق أو أي من األوراق المالية التي يرى مدير

 الصندوق أنها تشكل نسبة مهمة من صافي أصول الصندوق.

  سوف يتم إختيار طلبات االسترداد التي سوف تؤجل في الحاالت التي يكون طلب االسترداد يساوي أو يزيد عن

 ) من صافي قيمة أصول الصندوق.5%(

 ) سوف يكون االختيار بحسب األولوية تقديم طلب االسترداد وبحد أقصى %5في حالة كانت االسترداد أقل من (

 ة أصول الصندوق. ) من قيم%10مجموع االستردادات (

 

 
 بيان االجراءات التي يجرى بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي سيتم تأجيلها  )ط

  بة جميع ندوق حتى يوم التعامل التالي إذا بلغ إجمالي نس ترداد من ص ندوق تأجيل تنفيذ أي طلب اس يجوز لمدير الص

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

  يلتزم مدير صندوق اتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االسترداد المطلوب تأجيلها، واإلفصاح عن س

 هذه اإلجراءات في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

 5سترداد يساوي أو يزيد عن (سوف يتم إختيار طلبات االسترداد التي سوف تؤجل في الحاالت التي يكون طلب اال% (

 من صافي قيمة أصول الصندوق.

 ) سوف يكون االختيار بحسب األولوية تقديم طلب االسترداد وبحد أقصى %5في حالة كانت االسترداد أقل من (

 ) من قيمة أصول الصندوق. %10مجموع االستردادات (

 ذلك. الهيئة طلبت إذا الوحدات استرداد أو االشتراك بتعليق الصندوق سوف يقوم مدير 

 اآلتية: الحاالت في إال الصندوق وحدات استرداد أو االشتراك تعليق الصندوق لمدير يجوز ال 
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o وحدات الصندوق. مالكي مصالح يحقق التعليق أن معقول بشكل الصندوق مدير رأى إذا 

o  ها المالية أو األصول األخر التي يملكإذا عُلق التعامل في السوق الرئيسة التي يهتم فيها التعامل في األوراق

كل معقول أنها  ندوق بش ندوق التي يرى مدير الص ول الص بة إلى أص كل عام وإما بالنس ندوق، إما بش الص

 جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق.

 سوف يقوم مدير الصندوق باإلجراءات التالية في حالة أي تعليق يفرضه وفقاً للفقرة السابقة من هذه المادة: 

o .التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات 

o  ورة ندوق وأمين الحفظ حول ذلك بص اور مع مجلس إدارة الص ورة منتظمة والتش مراجعة التعليق بص

 منتظمة.

o ات عار الهيئة ومالكي الوحدإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فوراً بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، وإش

اح عن ذلك في الموقع  عار عن التعليق واإلفص تخدمة في اإلش ها المس فور انتهاء التعليق بالطريقة نفس

 اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق.

 .للهيئة صالحية رفع التعليق إذا رأت أن ذلك يحقق مصالح مالكي الوحدات 

  

  
  خصائص الوحدات: .8

تثمرين. تكون جميع الوحدات من  ندوق للمس دار عدد غير محدود من الوحدات في الص ندوق إص يجوز لمدير الص

بية في  تركة تناس ة مش دارها تخول كل وحدة مالكها بحص نفس الفئة ويكون لها نفس الحقوق والميزات. و عند إص

 أرباح الصندوق. 

 

  المحاسبة وتقديم التقارير: .9
 

  بالتقارير المالية في الفترات األولية والسنويةالمعلومات ذات الصلة   )أ
 

  نوية نوية المراجعة) والتقارير الس نوية (بما في ذلك القوائم المالية الس ندوق بإعداد التقارير الس يقوم مدير الص س

تثمار، و تزويد مالكي 5الموجزة و التقارير األولية وفقاً لمتطلبات الملحق رقم ( ناديق االس ) من الئحة ص

 دات بها عند الطلب دون أي مقابل.الوح

  ) نوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز ) يوماً من نهاية فترة التقرير و ذلك في األماكن  70إتاحة التقارير الس

ندوق  ندوق و مذكرة المعلومات وفي الموقع االلكتروني لمدير الص روط وأحكام الص ائل المحددة في ش وبالوس

 والموقع اإللكتروني للسوق.

 يوما من نهاية فترة التقرير و ذلك في األماكن و بالوسائل  35عداد التقارير األولية وإتاحتها للجمهور خالل ( إ (

ندوق والموقع  ندوق ومذكرة المعلومات وفي الموقع االلكتروني لمدير الص روط وأحكام الص المحددة في ش

 اإللكتروني للسوق.

 ندوق ا ول الحالية للص افي قيمة األص لعام الذي يديره للفحص من جانب مالكي الوحدات دون مقابل ، إتاحة ص

 وإتاحة جميع أرقام صافي قيمة األصول السابقة في المكاتب المسجلة لمدير الصندوق.
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  تزويد كل مالك وحدات ببيانات صافي قيمة أصول الوحدات التي يمتلكها وسجل صفقات في وحدات الصندوق

 وحدات الصندوق العام يقوم بها مالك الوحدات.)  يوماً من كل صفقة في 15خالل (

  أنها نة المعد في ش خص تملك الوحدات خالل الس نوي إلى مالك الوحدات (بما في ذلك أي ش هال بيان س إرس

نة المالية خالل ( ندوق على مدار الس نة المالية ، 30البيان) يلخص صفقات في وحدات الص ) يوماً من نهاية الس

وف يحتوي هذا البيا ومة من و س اريف واألتعاب المخص ن األرباح الموزعة وإجمالي مقابل الخدمات والمص

يل لجميع مخالفات قيود  افة إلى تفاص روط وأحكام ومذكرة المعلومات، باإلض مالك الوحدات والواردة في ش

 االستثمار المنصوص عليها في لالئحة صناديق االستثمار أو في الشروط وأحكام أو مذكرة المعلومات.

  وق أو بالطريقة التي تحددها الهيئة عن معلومات اح في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للس اإلفص

 الصندوق العام بنهاية كل ربع سنوي، والتي يجب أن تتضمن المعلومات اآلتية عل األقل:

 حفظة الصندوق كما قائمة ألسماء ونسب الُمصِدرين الذين تشكل أوراق المالية هم أكبر عشرة استثمارات في م

 هي في أول يوم من الربع المعني.

 .نسبة األتعاب اإلجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق 

 .(إن ُوجدت) مبالغ األرباح الموزعة في الربع المعني ونسبتها إلى السعر األولي للوحدة 

 ق في نهاية الربع المعني.قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندو 

 .مبلغ و نسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق 

 .معايير ومؤشرات قياس المخاطر 

 .معايير ومؤشرات أداء الصندوق 

 .نسبة االقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني 

 

  أماكن إتاحة التقارير للمستثمرين:     )ب
  ول لكل وحدة في يوم العمل التالي بيوم التعامل وذلك في الموقع افي قيمة أص ر ص ندوق بنش يقوم مدير الص س

ندوق ( وق المالية www.muscatcapital.com.saااللكتروني لمدير الص )   والموقع االلكتروني للس

 ).www.tadawul.com.saالسعودية  "تداول" (

 يوماً من نهاية فترة التقرير.. 70الل مدة ال تتجاوز ( إتاحة التقارير السنوية للجمهور خ ( 

  ) يوما من نهاية فترة التقرير. 35إعداد التقارير األولية وإتاحتها للجمهور خالل ( 

 لحسابات المالية الفترة وتنتهي م.  2019 عام نهاية في للصندوق مراجعة مالية قوائم أول إصدار سيتم كما  )ج
 .ميالدي عام كل من ديسمبر 31 في الصندوق

 
 إتاحة التقارير مجانا للمستثمرين:  )د

سيقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية (بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة) والتقارير السنوية الموجزة 

ً لمتطلبات الملحق رقم ( الوحدات بها عند ) من لالئحة صناديق االستثمار، و تزويد مالكي 5و التقارير األولية وفقا

  الطلب دون أي مقابل.

  
 مجلس إدارة الصندوق  .10
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  أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق  )أ

الصندوق، ويترأس رئيس  مدير يعينهم مستقلين عضوين بينهم من أعضاء، خمسة من الصندوق إدارة مجلس يتكون

  إدارة الصندوق. مجلس اإلدارة هذا المجلس، وفيما يلي نبذة تعريفية مختصرة عن أعضاء مجلس

  الخليجي لنمو األرباح"رئيس مجلس" إدارة صندوق مسقط المالية    احمد بن عبدهللا البوسعيدي 

  "عضو مجلس اإلدارة" –رئيس إدارة األصول في شركة مسقط المالية   حسين بشري أحمد

 
  "عضو مجلس إدارة مستقل"  عبد الرحمن الشهري

  "عضو مجلس إدارة مستقل"   مها سليمان النحيط 

  أعضاء مجلس إدارة الصندوق:  )ب

يس ، "رئاحمد بن عبدهللا البوسعيدي 
 مجلس إدارة صندوق مسقط المالية 

  " الخليجي لنمو األرباح

عاما من  15يشغل االستاذ / أحمد الرئيس التنفيذي لشركة مسقط المالية ولديه أكثر من  
وقد عمل في  مجاالت االستثمار والوساطة الخبرة استثمارية والمصرفية الواسعة. 

والصناديق االستثمارية واألسهم الملكية وتمويل الشركات وكذلك الخدمات المصرفية 
الشخصية  والتمويل اإلسالمي والتقليدي وعمليات الخزانة. لديه خبرة واسعة في 

ية فالعمليات والمكتب الخلفي وكذلك في جميع مجاالت االستثمار والخدمات المصر
التجارية. حاصل على ماجستير في إدارة األعمال من جامعة كوفنتري ، وهو عضو 
مشارك في المعهد المعتمد لألوراق المالية واالستثمار (المملكة المتحدة) ولديه دبلوم 

سلطنة عمان. حاصل على الشهادة العامة  -عالي في األعمال والتمويل من كلية مجان
  ة.للتعامل في األوراق المالي

أحمد بشري حسين, "رئيس إدارة 
 –األصول في شركة مسقط المالية 

  عضو مجلس اإلدارة"

عاماً في مجال اإلدارة المالية وااللتزام  20لدى السيد أحمد بشري حسين خبرة أكثر من 
وحوكمة الشركات ولديه عدة رخص معتمدة وشهادات مهنية. حيث سبق له العمل لدى 

شركة جون كيلز في سيرالنكا ومجموعة رسمله بفرعيها في  العديد من الشركات ومنها
دولة االمارات والمملكة المتحدة ومجموعة شعاع المالية في دولة االمارات. ومن عام 

م شغل عدة مناصب في شركة مسقط المالية منها رئيس قسم اإللتزام 2018إلى عام  2009
ساً لقسم إدارة األصول لدى مسقط م رئي2018ورئيس قسم المخاطر. وقد تم تعيينه في عام 

  المالية. 

عبد الرحمن الشهري, " عضو 
  مجلس إدارة مستقل" 

حصل السيد عبدالرحمن الشهري على درجة البكالوريوس في العلوم الطبية التطبيقية 
تخصص التكنولوجيا الطبية الحيوية من جامعة الملك سعود في الرياض. بعد أن أكمل 

,عمل السيد عبدالرحمن كمهندس 2004فى الملك خالد الجامعي عام سنة االمتياز في مستش
و  2010خدمات ثم مدير حسابات المبيعات في شركة دراقر العربية المحدودة حتى عام 

هي الشركة الرائدة عالميا في مجاالت التكنولوجيا الطبية والسالمة. وتم تعيينه مدير 
حتى شغل  2013ني في وزارة الصحة عام الحسابات الرئيسية ونائب مدير المبيعات الوط

حتى  2014منصب مدير المبيعات الوطني في شركة دراقر العربية المحدودة منذ عام 
 اآلن. 



58 

 

  
  و في ما يخص صالحيات مجلس إدارة الصندوق 

 الصندوق طرفا فيها. الموافقة على جميع العقود و القرارات و التقارير الجوهرية التي يون -

 المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق اإلستثمار. -

يل األموال و تمويل األرهاب   - ؤول التبيلغ عن غس ؤول المطابقة و األلتزام و مس نويا مع مس اإلجتماع مرتين س

 للتأكد من من إلتزام مدير الصندوق بالئحة صناديق اإلستثمار

تندات األخرى ذات العالقة في  - روط و األحكام و مذكرة المعلومات و المس التأكد من إكتمال و اإللتزام في الش

 بالئحة صناديق اإلستثمار.

لحتهم  - لحتهم بما يحقق مص ؤلياته و العمل بأمانة تجاه مالكي الوحدات و لمص ندوق بمس التأكد من قيام مدير الص

 لمعلومات و و المستندات األخرى ذات العالقة في بالئحة صناديق اإلستثمار.وفقا للشروط و األحكام و مذكرة ا

 إقرار اي تصفية يرفعها المصفي  في حال تعينة. -

  مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق  )ج

مجلس إدارة الصندوق هو أعلى هيئة اتخاذ قرار في الصندوق, يجتمع مجلس إدارة الصندوق مرتين سنويا على 
ار أكبر حسبما يكون الزما أو حسبما يطلبه مدير الصندوق بشكل معقول) ويكون االجتماع إما األقل (وبتكر

بالحضور الشخصي أو بالمؤتمر الهاتفي و ذلك لمراجعة آداء الصندوق وبشكل عام لتقديم المشورة حول المسائل 
 ما يلي:التي تؤثر على مصالح الصندوق. وتشمل مسؤوليات مجلس إدارة الصندوق، دون حصر، 

 

الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق العام طرفاً فيها، ويشمل ذلك ـ  .1
على سبيل المثال ال الحصرـ الموافقة على عقود تقديم خدمات اإلدارة للصندوق، وعقود تقديم خدمات الحفظ، 

مها سليمان النحيط, " عضو مجلس 
  إدارة مستقل"

السيدة مها النحيط حاصلة على شهادة التعليم التنفيذي لالدوات االستراتيجية من جامعة 
شهادة معتمدة لقيادة التعليم التنفيذي من جامعة هارفرد، باإلضافة إلى هولت لألعمال، و

مشاركتها في العديد من ورش العمل والدورات والمؤتمرات االستراتيجية والقيادية 
تأسيس شركتها الخاصة التي أطلقت عليها  2012والحكومية. قررت السيدة مها في عام 

تنمية االستثمارات االجتماعية وتستهدف  وتختص الشركة ببرامج اسم "أثر و نماء". 
قطاعات مختلفة، وتُعد واحدة من أولى المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في المنطقة 
التي تُعنى باالستشارات االجتماعية. و قبل أن تكون الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي 

 ؤون المشاركةلشركة أثر ونماء لالستشارات، عملت مها النحيط مستشارة المحافظ لش
المجتمعية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توليها منصب 
الرئيس التنفيذي لمنتدى بيبان لريادة األعمال, كما عقدت العديد من الشراكات 
االستراتيجية المحلية واإلقليمية مع مؤسسات بحثية مرموقة وشركات استشارية بارزة. 

واصلة السعي نحو تحقيق رسالتها لدعم المجتمع، تعمل مها حاليًا وحرًصا منها على م
وتُشارك في ورش العمل التي تنعقد في  2020خبيرة خاصة لدى برنامج التحّول الوطني 

  هذا اإلطار. 
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تثمارية في شأن أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها وال يشمل ذلك العقود المبرمة وفقاً للقرارات االس
 في المستقبل.

 اعماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق. .2

 اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسباً، الموافقة أو المصادقة على أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق. .3

ى األقل مع لجنة المطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول المطابقة وااللتزام االجتماع مرتين سنوياً عل .4
لديه لمراجعة التزام الصندوق جميع القوانين واألنظمة واللوائح ذات العالقة، ويشمل ذلك ـ على سبيل المثال ال 

 س هيئة السوق المالية.الحصر ـ المتطلبات المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجل

التأكد من اكتمال ودقة شروط و أحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وأي مستند آخر (سواء أكان عقداً أم غيره)  .5
يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق العام ومدير الصندوق وإدارته للصندوق العام ، إضافة إلى التأكد من توافق 

 مار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.ما سبق مع أحكام الئحة صناديق االستث

التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً ألحكام الئحة صناديق  .6
 االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

 وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.العمل بأمانه وحسن نية واهتمام ومهارة  .7

 تدوين محاضر االجتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس. .8

  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:  )أ

 سعودي لایر 10,000 أقصى وبحد جلسة كل عن حضور بدل سعودي لایر 5,000 مبلغ المستقل العضو يتقاضى

نويا لكل  بس و تحتس ة بعد وتدفع يوميا عض اء مجلس  الجلس اه أعض رة على أن ال تتجاوز مجموع مايتقاض مباش

تقلين مجتمعين عن   ندوق بعد  30,000اإلدارة المس ول الص م من أص ب يومياً وتخص نويا  تحتس عودي س لایر س

اح المالي الوارد في الفقرة ( رة  ، يُرجى الرجوع إلى ملخص اإلفص ة مباش روط واألحكام لمزيد  ) من36الجلس الش

 من المعلومات.

 

  بيان أي تعارض متحقق أومحتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق و مصالح الصندوق:  )ب

 مصالح بين محتمل مصالح تضارب أي بوجود يعتقد ال الصندوق مدير فإن واألحكام، الشروط هذه إعداد حتى 

 يقوم وسوف ومدير الصندوق من الباطن  الصندوق مدير وبين الصندوق إدارة مجلس أعضاء ومصالح الصندوق

 مع تعارضها يحتمل التي  أو إدارته مجلس ألعضاء مهمة أخرى مصلحة أو عمل أي عن الصندوق باإلفصاح مدير

 الصندوق. مصالح

 و) عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في صناديق االستثمار األخرى 

 :يلي كما األخرى االستثمار صناديق في الصندوق إدارة مجلس أعضاء عضويات يوضح التالي الجدول
  

  المنصب  المدير  الصندوق االسم
  رئيس مجلس اإلدارة  شركة مسقط المالية  ألسواق النقدصندوق مسقط المالية   احمد بن عبدهللا البوسعيدي 

  رئيس مجلس اإلدارة  شركة مسقط المالية  صندوق المشاعر ريت
  رئيس مجلس اإلدارة  شركة مسقط المالية  صندوق الرياض العقاري
  رئيس مجلس اإلدارة  شركة مسقط المالية  صندوق القصر العقاري
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  عضو مجلس اإلدارة   شركة مسقط المالية  صندوق مسقط ألسواق النقد  أحمد بشري حسين 
  عضو مجلس اإلدارة  شركة مسقط المالية  صندوق الرياض العقاري
  عضو مجلس اإلدارة   مسقط المالية شركة  صندوق القصر العقاري 
  عضو مجلس اإلدارة   شركة مسقط المالية  صندوق المشاعر ريت 

  عضو مجلس اإلدارة  شركة مسقط المالية  صندوق مسقط ألسواق النقد عبد الرحمن الشهري
  
  

 لجنة الرقابة الشرعية .11

واألحكام لالطالع على  الشروط من )2( رقم يعمل الصندوق وفقاً  للمعايير الشرعية . يرجى الرجوع إلى الملحق

الصندوق، ويعمل المستشار الشرعي  أنشطة شرعية من التأكد في الهيئة الشرعية تستخدمها المعايير الشريعة التي

للصندوق على مراقبة أعمال وعمليات وإستثمارات وعمليات التمويل الخاصة بالصندوق للتأكد من تتطابقها مع 

لهذا الغرض فإن الصندوق قام بتعيين اثنين من علماء الشريعة لمراجعة الصندوق للتأكد من المعايير الشرعية . و

مطابقته للضوابط الشرعية وتتمثل مهام الهيئة الشرعية في اعتماد المعايير الشرعية ومراجعة المستندات الخاصة 

ء أعضاء الهيئة الشرعية وملخص الشرعية. ويوضح الجدول أدناه أسما بالصندوق للتأكد من التزامها بالمعايير

 لمؤهالتهم:

  
  أسماء اعضاء لجنة الرقابة ومؤهالتهم  )أ

 
  المؤهالت  المنصب االسم  

  

الشيخ / أ.د. عـلي  
محي الدين القره 

  داغي 

  

  رئيس الهيئة

أحد كبار االستشاريين الشرعيين في مجال التمويل اإلسالمي في العالم، حيث يرأس 
أو يشغل مناصب هامة في العديد من الهيئات والمجالس الشرعية بما فيها "اإلتحاد 

العالمي لعلماء المسلمين" و "المجلس األوربي لإلفتاء والبحوث" (إيرلندا) و "مجمع 
ئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية" الفقه اإلسالمي" (جّده) و "هي

(البحرين) و "اللجنة الشرعية العالمية للزكاة" (الكويت) وغيرها. وقد حصل عـلى 
"جائزة الدولة التشجيعية في الفقه اإلسالمي المقارن" من دولة قطر، و "جائزة 

يحمل فضيلته  م باإلمارات العربية المتحدة .2001عجمان لخدمة المجتمع" عام 
؛ ولديه من 1985درجة الدكتوراة في الشريعة والقانون من جامعة األزهر منذ 

مؤلفاً. يشارك فضيلته بإنتظام في المنتديات اإلسالمية،  33المؤلفات ما يزيد عن 
ويعمل حاليا عضو مجلس أمناء كلية الشريعة والقانون بجامعة قطر، إلى جانب 

لشرعية للمركز األكاديمية اإلسالمي التابع لجامعة عضويته باللجنة اإلستشارية ا
  أوكسفورد. 

  

  

الشيخ/ عصام محمد 
  إسحاق

  

  

عضو تنفيذي 
  للهيئة  

أحد علماء الشريعة والبارزين في مجال صناعة التمويل اإلسالمي بما في ذلك 
الصيرفة اإلسالمية وصناديق التكافل واإلستثمار، مع خبرة ثرية تشمل الشرق 

وجنوب آسيا وأوربا. يعمل فضيلته عضواً رئيساً في العديد من الهيئات األوسط 
الشرعية بما فيها المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية (البحرين) والهيئة الشرعية لبنك 

دار اإلستثمار (البحرين) وبنك إيكو اإلسالمي (قيرغستان) ومصرف الهالل 
ة اإلسالمي (البحرين) وبنك ميزان (اإلمارات) وبنك آركابيتا (البحرين) وبنك البرك

اإلسالمي (باكستان) وبنك ميونيخ ري إلعادة التكافل بكوااللمبور (ماليزيا) ودار 
التمويل اإلسالمي (اإلمارات) وأٍسواق التمويل اإلسالمي العالمية (البحرين) 

)، فومجموعة كابيتاس (الواليات المتحدة األمريكية) ولجنة النقد المالديفية (المالدي
وعضوا في لجنة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية (البحرين). 

م، ويشغل حالياً 1983تخرج الشيخ/ عصام من جامعة ماكجيل بمونتلایر (كندا) 
 مدرسا للفقه اإلسالمي.
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الشيخ د./ ماجد بن 
محمد بن سالم 

  الكندي

  

عضو تنفيذي 
  للهيئة  

رزين في سلطنة عمان، ويسهم كثيرا في إثراء مداوالت أحد رموز الفقه اإلسالمي البا
هيئة الرقابة الشرعية لميثاق بعلمه الغزير وخبرته الواسعة في مجال أحكام الشريعة 
اإلسالمية مع تركيز على التطبيقات السائدة في السلطنة. الدكتور الكندي أحد رواد 

لعمانيين. إلى جانب مهامه علماء االالصيرفة اإلسالمية والتمويل اإلسالمي من بين 
الكبيرة في هيئة الرقابة الشريعة بميثاق. يعمل فضيلته كأمين عام للجنة اإلفتاء بسلطنة 
ُعمان، وشغل سابقا قاضياً مساعداً بوزارة العدل وباحثاً في مكتب اإلفتاء بسلطنة عمان. 

المي من م عـلى درجة الدكتوراة في الفقه اإلس2012وقد حصل الشيخ/ الكندي عام 
الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا، وعـلى دكتوراة أخرى في اإلقتصاد والصيرفة 

م. يعتبر الدكتور/ ماجد أول مؤلف 2014اإلسالمية من جامعة اليرموك باألردن عام 
عماني في مجال الصيرفة اإلسالمية حيث قام بتأليف كتابين ـ أحدهما: "المعامالت 

معاصرة" وثانيهما: "أسواق األوراق المالية على ضوء األحكام المالية والتطبيقات ال
  الشرعية"، كما أنه كثير الظهور في المنتديات  اإلسالمية.

  
  

االدكتور/ سعيد بن 
  مبارك المحرمي

  

   عضو للهيئة

  
إقتصادي وخبير معتمد في العلوم المصرفية والمالية، ويشغل حالياً منصب محاضر 
بكلية اإلقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، وقد تم تعيينه خالل الفترة 

م باحثاً زائراً لدى صندوق النقد الدولي بواشنطن العاصمة 2012-م2011من 
ادته عـلى بكالريوس العلوم في العلوم المالية بالواليات المتحدة اإلمريكية. حصل سع

م من جامعة أريزونا بالواليات المتحدة األمريكية، ثم درجة الماجستير 1988في عام 
م ثم الدكتوراة 1994من جامعة والية أوريغون بالواليات المتحدة األمريكية في عام 

الدكتور / سعيد م. شغل المكرم 2005من جامعة كارديف بالمملكة المتحدة في عام 
المحرمي منصب مدير مركز البحوث اإلنسانية قبل أن يصبح عميداً لكلية اإلقتصاد 
والعلوم السياسية. يركز في دراساته، ضمن مجاالت أخرى ، على هيكلية األسواق 
المصرفية والتنافسية والكفاءة واإلنتاجية واآلداء والتجارة العربية. وقد نشر ثالثة كتب 

ين: "األعمال المصرفية العربية: الكفاءة واإلنتاجية"، و "األعمال تحمل العناو
قياس المنافسة" و "هيكلية السوق  -المصرفية العربية لدول مجلس التعاون الخليجي

وآداء األعمال المصرفية العربية" إلى جانب العمل في هيئة الرقابة الشرعية في ميثاق 
اني المكرم الشيخ الدكتور / سعيد بمرسوم سلطللصيرفة اإلسالمية. وقد تم مؤخرا تعيين 

  ليكون عضوا بمجلس الدولة. 
  

 

  لجنة الرقابة الشرعية  واجبات ومسؤوليات   )ب

 مراجعة وثائق وعقود واتفاقيات وشروط وأحكام الصندوق وغيرها من المالحق والنصوص التي تخص الصندوق  

  من توافقها مع المعايير الشرعية اإلسالميةمراجعة استثمارات الصندوق على أساس دوري منتظم للتأكد 

 إبداء الرأي الشرعي في الشركات و األسهم والصناديق والجهات والمشتقات التي يستثمر فيها الصندوق  

 .اعتماد استثمارات الصندوق من حيث توافقها مع المعايير الشرعية  

 .االجتماع مع مدير الصندوق كلما دعت الضرورة لذلك  

 ارات مدير الصندوق بخصوص استثمارات وعمليات الصندوق.الرد على استفس  

 .تقديم المشورة الشرعية في كل ما يخص الصندوق  

  مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية:  )ج

لایر سعودي تدفع كل سنوياً وتحسب يوميا كمصروفات من 15,000تتقاضى الهيئة الشرعية رسوما سنوية قدرها

  الصندوق. 

  تراها الهيئة الشرعية للصندوق : المعايير الشرعية التي  )د

  يجب أن تكون كافة الوثائق المتعلقة بمعامالت الصندوق مثل عقود وغيرها من النماذج متوافقة تماما مع أحكام

  الشريعة اإلسالمية.
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 .أن تكون جميع استثمارات الصندوق مباحة غير مخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية  

 ل المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية فقط، وتحرم جميع الصيغ الربوية.يجوز تعامل الصندوق بصيغ التموي  

 .أن يكون الصندوق خاضعا للرقابة الشرعية الدورية من قبل الهيئة الشرعية المعينة للصندوق  

  180اإلجراءات المتبعة في حال عدم التوافق مع المعايير الشرعية سيتم التخارج أو تسييلها في مده ال تزيد عن 

 يوما.

  
 
 
 
 

  مدير الصندوق .12
شركة مسقط المالية ، وهي شركة مرخصة بموجب الترخيص الصادر عن هيئة   اسم مدير الصندوق  أ

  السوق المالية 

  08096-37  رقم الترخيص  ب

  برج تمكين–الدور الحادي عشر  – طريق الملك فهد  عنوان الصندوق   ج

  64666ص.ب. 

  11546الرياض 

  السعوديةالمملكة العربية 

  +966-11-279-9546هاتف: 

  +966-11-279-9515فاكس: 

  

  العنوان االلكتروني:

www.muscatcapital.com.sa  

  ) 11/03/2008هـ (الموافق  03/03/1429  تاريخ الترخيص  د

  مليون لایر سعودي 60  رأس مال الصندوق المدفوع  هـ

  
  بالمعلومات المالية لمدير الصندوق مع توضيح االيرادات واالرباح للسنة المالية السابقة: ملخص  )و
  الربح  الدخل  السنة

2019  23,966,746  4,808,880  
  
 

أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق وأنشطة العمل الرئيسة لكل عضو ) بخالف تلك األنشطة المرتبطة    )ز
  :بأعمال مدير الصندوق

 

  انشطة العمل الرئيسية (خالف األنشطة المرتبطة بأعمال مدير الصندوق)  االسم

  
السيد / سليمان عبدالعزيز 

 الذكير (رئيس مجلس اإلدارة) 
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م  من جامعة 1981تخرج السيد الذكير بدرجة بكالوريوس في الهندسة المدنية في العام 
الهندسية من جامعة جورج واشنطن الكويت، وبعد ذلك حصل على درجة الماجستير في اإلدارة 

) ، IFCم. عمل السيد الذكير في مؤسسة التمويل الدولية (1983(الواليات المتحدة) في العام 
). كما عمل السيد الذكير مديًراً للمشروعات NICوبعد ذلك انضم إلى شركة التصنيع الوطنية (

ةً إلى منصبه الحالي كرئيس في الشركة السعودية لخدمات ومعدات السيارات (ساسكو).  إضاف
مجلس إدارة شركة مسقط المالية، يشغل السيد الذكير منصب الرئيس التنفيذي لشركة أنظمة 

 م.1992البناء الحديث منذ العام 

  
السيد / سليمان بن محمد 
اليحيائي (عضو مجلس 

 إدارة) 

  
 السيد اليحيائيإضافةً إلى منصبه الحالي كعضو مجلس إدارة في بنك مسقط (عمان)، يشغل 

م. ويترأس السيد 2011منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مسقط (ُعمان) منذ حزيران 
اليحيائي لجنة المخاطر وهو عضو في لجنة الترشيحات والتعويضات بالبنك. يحمل السيد 

سليمان اليحيائي شهادة في إدارة األصول من جامعة لوزان (سويسرا) ودرجة ماجستير إدارة 
من معهد اإلدارة المالية في جامعة ويلز (المملكة المتحدة). حصل السيد اليحيائي أيضاً  األعمال

م. إضافةً 1999على شهادة في األزمة المالية من جامعة هارفارد (الواليات المتحدة) في العام 
إلى ما سبق، يشغل السيد اليحيائي منصب مستشار االستثمار (إستشارات اإلستثمار واإلدارة 

الية) في محكمة الشؤون الملكية بسلطنة ُعمان، كما ويشغل السيد اليحيائي عدد من المناصب الم
األخرى في عدة شركات عمانية وخليجية بما في ذلك: رئيس مجلس إدارة ُعمان كلورين، مدير 
في شركة المدينة العقارية، ومدير في شركة الصقر للتأمين، رئيس مجلس إدارة صندوق الدخل 

في ُعمان، رئيس صندوق المشاريع السياحية المتكاملة، رئيس مجلس إدارة شركة الثابت 
االتصاالت العمانية، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني العماني، رئيس مجلس إدارة شركة 
الخليج كلورين (قطر)، مدير اتحاد كلورين (اإلمارات)، ومديرتنفيذي ببنك السالم (مملكة 

 البحرين).
 

  
حسن الخليفة السيد سالم 

 (عضو مجلس إدارة مستقل) 

  
حصل السيد الخليفة على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في العام 

م، وتخرج الحقاً مع درجة الماجستير في المحاسبة والتدقيق من جامعة نيو اورليانز في 1993
الخليفة هو مدقق داخلي معتمد  م. السيد1997والية لويزيانا (الواليات المتحدة) في العام 

)CIA عمل في العديد من المؤسسات السعودية البارزة، بما في ذلك شركة التعدين العربية (
السعودية (معادن)، الشركة السعودية للنقل العام (سابتكو) وسوق األسهم السعودية (تداول). 

يفة لمالية، يشغل السيد خلإضافةً إلى منصبه الحالي كعضو مجلس إدارة مستقل في شركة مسقط ا
 حالياً منصب نائب رئيس الشؤون المالية في المنظمة العربية لالتصاالت الفضائية (عربسات).

  
السيد / أحمد محمد عبدهللا 

 العبري (عضو مجلس إدارة) 

 
إضافةً إلى منصبه الحالي كعضو مجلس إدارة في بنك مسقط (عمان)، يشغل السيد العبري 

) في بنك مسقط (ُعمان). شغل السيد العبري منصب المدير COOالعمليات (منصب رئيس 
 Silk. وكمدير في بنك الخليج األفريقي وسيلك بنك (BMI Bank B.S.Cالمستقل لبنك 

Bank المحدود.  هذا وإضافةً إلى منصبه الحالي كعضو مجلس إدارة في شركة مسقط المالية (
، يشغل السيد العبري منصب رئيس لجنة المستثمرين ورئيس للعمليات في بنك مسقط (ُعمان)

في صندوق المشاريع المتكاملة للسياحة في ُعمان، وهو عضو في لجنة االستثمار في صندوق 
 30مسقط وصندوق ُعمان للدخل الثابت وصندوق سوق المال. يمتلك السيد العبري أكثر من 

يس من جامعة لينكولن (المملكة عاماً من الخبرة المصرفية، وهو حاصل على درجة بكالور
) من جامعة لينكولنشاير وهامبرسايد MBAالمتحدة) ودرجة ماجستير في إدارة األعمال (

(المملكة المتحدة). شارك السيد العبري في العديد من البرامج التنفيذية مثل برنامج اإلدارة 
رفارد (الواليات المتحدة)، المتقدمة في إنسياد (فرنسا)، وبرنامج اإلدارة العامة في جامعة ها
 وبرنامج اإلدارة المتقدمة في كلية لندن لألعمال (المملكة المتحدة).

  
السيد صالح بن ناصر عبود 

 الحبسي (عضو مجلس إدارة) 

  
إضافةً إلى كونه عضو مجلس إدارة في بنك مسقط، يشغل السيد الحبسي حالياً منصب نائب 

لذي كان قبله المدير العام لصندوق تقاعد وزارة الدفاع المدير العام لبنك مسقط (ُعمان)، وا
م. كما ويشغل السيد الحبسي حالياً منصب 2018م إلى العام 2009العماني للفترة من العام 
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عضو مجلس إدارة في العديد من الصناديق والشركات البارزة في دول مجلس التعاون الخليجي: 
تنمية)، شركة النهضة للخدمات، شركة كيتارا كابيتال شركة ُعمان الوطنية لتنمية االستثمارات (

برايفت ليمتد ومراكز صاللة التجارية.  هذا وشغل السيد الحبسي سابقاً منصب رئيس مجلس 
) وعضو لجنة االستثمار في بنك مسقط ش.م.ع.ع JIAإدارة صندوق مسقط لألوراق المالية (

ير في العلوم المالية ودرجة ماجستير في (إدارة االستثمار). يحمل السيد الحبسي درجة ماجست
إدارة األعمال من جامعة ماريالند، كوليج بارك (الواليات المتحدة) وشهادة البكالوريوس في 

 االقتصاد وبكالوريوس في العلوم المالية من جامعة بوسطن (الواليات المتحدة).

  
 مسؤوليات وواجبات مدير الصندوق:  )ح

أن يعمل لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة أ) يجب على مدير الصندوق (

  عن مجلس هيئة السوق المالية ، والئحة األشخاص المرخص لهم وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات .

رخص خاص المب) يقع على عاتق مدير الصندوق االلتزام بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األش(

لهم بما في ذلك واجب األمانه تجاه مالكي الوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص 

 المعقول.

 ج) فيما يتعلق بصناديق االستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤوالً عن القايم باآلتي : (

 إدارة الصندوق .   )1

 للصندوق.عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية    )2

 طرح وحدات الصندوق.   )3

التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وإكتمالها وأنها كاملة وواضحة وصحيحة    )4

 وغير مضللة.

د) يعد مدير الصندوق مسؤوالً عن التزام أحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية (

وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار ، سواًء أأدى مسؤولياته 

الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والئحة األشخاص المرخص لهم . ويعد مدير الصندوق مسؤوالً تجاه مالكي 

 المتعمد.الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره 

ه) يجب على مدير الصندوق أن يضع السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، (

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

 على األقل.

وز لمدير الصندوق حصر أهلية االستثمار على مواطني أي دولة أو و) مالم تحدد الهيئة خالف ذلك ، ال يج(

مجموعة من الدول أو في صندوق معين. وال تمنع هذه الفقرة مدير الصندوق من رفض استثمار شخص غير مؤهل 

 أو جهة غير مؤهلة في ذلك الصندوق، بموجب أي نظام آخر ذي عالقة.

ندوق تطبيق برنامج مر( تثماريديره، وأن يزود ز) يجب على مدير الص ندوق اس اقبة المطابقة وااللتزام لكل ص

 الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.

  
  مهام الطرف الثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار:   )ط

حالياً ال يوجد طرف ثالث ولكن يجوز لمدير الصندوق أن يعهد بأي من المهام المذكورة أعاله إلى أي شخص 
  أو طرف ثالث مرخص له بعد أخذ الموافقات االلزامية االنشطة او المصالح االخرى لمدير الصندوق:
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ليس هناك أنشطة أو مصالح اخرى لمدير الصندوق يمكن ان تتعارض بشكل جوهري مع اهداف واعمال 
  الصندوق.

 
 الستثمار، يقوم مدير الصندوق أيضاباإلضافة إلى إدارة صناديق األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق واستبداله:   )ي

بنشاط إدارة المحافظ االستثمارية وقد تتعارض المبادئ التوجيهية لإلستثمار في هذه المحافظ مع تلك الخاصة 
بالصندوق. يؤکد مدير الصندوق أنه قد وضع سياسات وإجراءات وضوابط لضمان أال يکون الصندوق محروما 

  نتيجة لهذه األنشطة األخرى.
 ندوق أن  يجوز ندوق في أي وقت اذا رأى مجلس ادارة الص تبدال مدير الص ندوق عزل واس لمجلس إدارة الص

  مثل هذا االجراء هو لمصلحة الصندوق والمستثمرين فيه وطبقا للوائح هيئة السوق المالية في هذا الشأن.

 ندوق لم يعد قادرا على النهوض بأعمال ندوق أن مدير الص ؤوليات إدارة  إذا رأى مجلس إدارة الص ومس

  الصندوق على النحو المطلوب.

 .في حال مخالفته لوائح وأنظمة صناديق االستثمار  

  

  أمين الحفظ  .13
  

 
  الرياض المالية   اسم أمين الحفظ

 
  07070-37 رقم الترخيص

 

  عنوان المسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ
  شارع التخصصي  6775

  3712-12331العليا. الرياض 

  العربية السعوديةالمملكة 

  920012299هاتف: 
  العنوان االلكتروني:

http://www.riyadcapital.com  

 
   )08/01/2008هـ (الموافق  28/12/1428 تاريخ الترخيص

  
  

  مهام ومسؤوليات أمين الحفظ:  )ه
 

 .حفظ سجالت عمليات الصندوق واألوراق المتعلقة بالصندوق  

  وعن أصول أمين الحفظ.فصل أصول الصندوق عن أصول أي صندوق آخر  

 .حفظ حركة حسابات الصندوق  

  العمليات اليومية للصندوق ومتابعتها.  حفظ  

 التنسيق مع مدير الصندوق في كل ما يخص عمليات الحفظ المتعلقة بالصندوق  

 .االلتزام بشروط وأحكام الصندوق ولوائح هيئة السوق المالية المتعلق بحفظ األوراق المالية  

 ات الحفظ المتعارف  القيام بواجباته ياس ل اجراءات وس على النحو المطلوب دون تهاون أو اهمال متبعا افض

  عليها.
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  مهام الطرف الثالث:  )و
  ليس هناك طرف ثالث مكلف بأعمال حفظ الصندوق.

  األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ واستبداله:  )ز
  

  واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية

  :اآلتية الحاالت من أي حال وقوع في مناسبا تراه تدبير أي اتخاذ أو الصندوق مدير من المعين ظالحف أمين عزل للهيئة  )أ

 

  .لهم المرخص الئحة األشخاص بموجب بذلك  الهيئة إشعار دون الحفظ نشاط ممارسة عن الحفظ أمين توقف )1

 .الهيئة قبل من تعليق أو سحب أو الحفظ نشاط ممارسة في الحفظ أمين ترخيص إلغاء )2

 .الحفظ نشاط ممارسة في ترخيص إللغاء الحفظ أمين من الهيئة إلى طلب تقديم )3

ً  الهيئة تراه بشكل - أخل قد الحفظ أمين أن الهيئة رأت إذا )4  .التنفيذية أو لوائحه النظام بالتزام - جوهريا

 .جوهرية أهمية ذات أنها -معقولة أسس عل بناءً  - الهيئة ترى  أخرى حالة أي )5

 

 حفظ أمين تعيين المعني الهيئة أياً من صالحياتها وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، فيجب على مدير الصندوقإذا مارست   )ب

ً  بديل على  المساعدة أجل من كامل بشكل التعاون المعزول الحفظ وأمين مدير الصندوق على يتعين كما الهيئة، لتعليمات وفقا

ً 60( الـ خالل وذلك البديل الحفظ أمين إلى للمسؤوليات النقل السلس تسهيل أمين الحفظ البديل.  تعيين من األولى ) يوما

ويجب عل أمين الحفظ المعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسبا ووفقاً لتقدير الهيئة المحض، إلى أمين الحفظ 

  البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.

 

  ن قبل مدير الصندوقعزل أمين الحفظ م

يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ المعين من قبله بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ   )أ

  في مصلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتابي.

 . الكتابي اإلشعار الحفظ تسلم أمين من يوما ) 30خالل ( له بديل تعيين الحفظ أمين عزل إذا الصندوق مدير عل يجب  )ب

 سوف يقوم مدير الصندوق باإلفصاح فوراً في موقع اإللكتروني عن قيام بتعيين أمين حفظ بديل.  )ج

 

 مستشار االستثمار: .14

  ليس هناك مستشار معين للصندوق حاليأ، وقد يقوم مدير الصندوق بتعيين مستشارين للصندوق.

  

  الموزع:  .15

  ليس هناك موزع للصندوق حاليا.
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  المحاسب القانوني   .16
 

  PKFشركة البسام والنمر المحاسبون المتحالفون ـ    اسم المحاسب القانوني أ

عنوان المسجل وعنوان العمل للمحاسب   ب

  القانوني

  شارع األمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) ، حي السليمانية 

  11437الرياض  28355ص.ب. 

  +966 11 206 5333هاتف : 

  +966 11 206 5444فاكس : 

www.pkf.com/saudi-arabia  

  
  ج.  مهام ومسؤوليات المحاسب القانوني:

 .مراجعة العمليات المحاسبية الخاصة بعمليات الصندوق وتوخى الدقة والفعالية في تدقيق عمليات الصندوق  

 السوق المالية فيما يتعلق بمراجعة العمليات المحاسبية للصندوق. االلتزام بشروط وأحكام الصندوق وبلوائح هيئة  

  دار أي ندوق، إلى جانب إص ة بالص بية الدورية المختلفة عن عمليات المراجعة الخاص رفع تقارير المراجعة المحاس

  تقارير يطلبها مدير الصندوق من حين آلخر. 

 المحاسبية المتعلقة بالصندوق. التنسيق مع مدير الصندوق في كل ما يخص عمليات المراجعة  

 .تطبيق أعلى المعايير واالجراءات المحاسبية المتعارف عليها  

 
  معلومات اخرى .17

  
السياسيات و اإلجراءات التي ستتبع لمعالجة تعارض المصالح و أي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي سيتم تقديمها   )أ

 عند طلبها دون مقابل

 

ارباً في  أ أو يقع تض ركات التابعة له قد ينش ندوق أو الش ندوق من جهة ومدير الص الح من وقت آلخر بين الص المص

ناديق التي يقومون برعايتها أو إدارتها. إذا كان  ئوليه وموظفيه ووكالئه من جهة أخرى، وغيره من الص ومديريه ومس

ك ح عن ذلك بش ندوق، فعليه أن يفص الح مع الص ارب جوهري في المص ندوق تض ل كامل لمجلس إدارة لدى مدير الص

الصندوق في أقرب وقت ممكن. وسوف يحاول مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق حل أي تضارب في المصالح عن 

  طريق توخي الحكمة وحسن النية وأخذ مصالح األطراف المتضررة ككل بعين االعتبار.

 وبدايةً، فقد حدد مدير الصندوق نقاط تضارب المصالح المحتملة التالية:

 استثمارات مشابهة الستثمارات شركة مسقط المالية) 1
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تدير مسقط المالية ويتوقع أن تستمر في إدارة حسابات خاصة بها واستثمارات وحسابات ذات أهداف مماثلة كلياً أو جزئياً 

قط المالية والتي قد  تثمار جماعي أخرى يمكن أن تديرها أو ترعاها مس ندوق، ومنها برامج اس قط ألهداف الص يكون لمس

 المالية أو إلحدى الشركات الزميلة لها حصة فيه.

باإلضافة إلى ذلك، وفي حدود القيود المنصوص عليها في هذه الشروط واألحكام، يمكن لمسقط المالية والشركات التابعة 

ستثمارات جماعية وأن تتولى دور مدير الصندوق أ ستثمارية خاصة أو ا ثمار و مدير االستلها أن تدير مستقبالً صناديق ا

 أو الشريك العام في تلك الصناديق أو االستثمارات، ولكن بشرط أن ال يعيق ذلك االستثمار اآلخر نجاح الصندوق.

 تضارب المصالح فيما يتعلق بالمعامالت مع مدير الصندوق والشركات التابعة له) 2

ئه أو الشركات التابعة له أو كيانات أخرى تمتلك قد يدخل الصندوق في معامالت مع مدير الصندوق أو مسؤوليه أو مدرا

قط المالية  ركات التابعة لمس بيل المثال، قد تقدم بعض الش رة. فعلى س رة أو غير مباش الح مباش قط المالية مص فيها مس

ندوق  ندوق ومدير الص ندوق بجميع المعامالت التي تتم بين الص يتم إبالغ مجلس إدارة الص ندوق. وس خدمات للص

 ه ومدرائه والشركات التابعة له والكيانات التي تملك فيها مسقط المالية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.ومسؤولي

  مجلس اإلدارة) 3

روط واألحكام هذه، يكون  ويته. واعتباراً من تاريخ الش الح وتس ارب للمص راف على أي تض يقوم مجلس اإلدارة باإلش

اء معينين من قبل  اء مجلس اإلدارة واجب بذل العناية مجلس اإلدارة مكون من أعض ندوق. ويكون على أعض مدير الص

تجاه المستثمرين في الصندوق، وذلك بموجب الئحة صناديق االستثمار من هيئة السوق السوق المالية، باإلضافة إلى بذل 

 أقصى جهد ممكن لحل تضارب المصالح بحسن النية، كما يرونه مناسباً.

 راف ذوي العالقةالمعامالت الخاصة باألط) 4

ركات التابعة لتوفير  ندوق، من وقت آلخر، بالدخول في تعامالت مع األطراف ذوي العالقة والش يمكن أن يقوم الص

اح عن تلك التعامالت إلى مجلس  ارية). ويتعين أن يتم اإلفص تش ندوق (بما في ذلك الخدمات القانونية واالس خدمات للص

روط السوق القياسية. وفي حالة رغب أحد األطراف ذوي العالقة أو إحدى الشركات إدارة الصندوق وأن تتم بناًء على ش

ندوق أو مدير  فقة مع الص ندوق في الدخول في ص ه من قبل مدير الص يس ندوق آخر تم تأس التابعة، بما في ذلك أي ص

  الصندوق في المستقبل فإنه يلزم عليه الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

المتعلقة بالتخفيضات و العموالت الخاصة و شرح سياسة مدير الصندوق بشأن التخفيضات و العموالت المعلومات   )ب

  الخاصة

ندوق على  ل الص ة بحيث يحص ندوق الدخول في ترتيبات لعمولة خاص تثمر أنه يجوز لمدير الص يقر و يوافق المس

على الصفقات المقدمة من خالل الوسيط ،  سلع و خدمات إضافة الى خدمات تنفيذ الصفقات مقابل العمولة المدفوعة

ندوق أو بتقديم  فقات نيابة عن الص لع والخدمات المتعلقة بتنفيذ ص ورة في الس ة محص على أن تكون العمولة الخاص

رة بموجب  ول على مبالغ نقدية مباش ندوق الحص ندوق ذي العالقة ، كما يحظر على مدير الص لحة الص أبحاث لمص

  ب آخر.عمولة خاصة أو أي ترتي

 المعلومات المتعلقة بالزكاة و/أو الضريبة  )ج

  ال يوجد معلومات متعلقة عن الزكاة و/او الضريبة
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  معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات  )د

  

  منه بمبادرة الوحدات لمالكي اجتماع لعقد الدعوة الصندوق لمدير يجوز .  

 الحفظ أمين من كتابي تسلم طلب من أيام )10( خالل الوحدات مالكي الجتماع الدعوة أن تكون  يجب. 

  ندوق لم طلب من أيام )10( خالل الوحدات مالكي الجتماع الدعوة يلتزم مدير الص  من أكثر أو ملك من كتابي تس

 .الصندوق وحدات قيمة من األقل على ٪ 25 أو منفردين مجتمعين يملكون الذين الوحدات مالكي

 اإللكتروني والموقع لمدير الصندوق اإللكتروني الموقع في ذلك عن باإلعالن الوحدات مالكي الجتماع الدعوة تكون 

االجتماع.  من األقل على أيام عشرة قبل )1الحفظ   وأمين مالكي الوحدات جميع إلى كتابي إشعار وبإرسال ، للسوق

عار اإلعالن يحدد أن ويجب .االجتماع قبل ) يوماً 21عن ( تزيد ال وبمدة ) 2 ووقته  ومكانه االجتماع تاريخ واإلش

ندوق مدير على ويجب المقترحة، والقرارات ال حال الص عاراً  إرس  لمالكي اجتماع أي الوحدات بعقد مالكي إلى إش

 .الهيئة إلى من نسخة إرسال الوحدات

 حيحاً  الوحدات مالكي اجتماع يكون و ال ره إذا إال ص  على ٪ 25 مجتمعين الوحدات يملكون مالكي من عدد حض

  الصندوق. وحدات قيمة من األقل

  ثان الجتماع الصندوق الدعوة مدير على فيجب المادة، هذه الفقرة أعاله من في الموضح النصاب يُستوف و إذا لم 

ال اإللكتروني والموقع اإللكتروني موقعه في ذلك عن باإلعالن وق وبإرس عار للس  مالكي جميع إلى كتابي إش

 كان أيها صحيحاً  الثاني االجتماع ويُعدّ  .أيام )5( عن تقل ال بمدة االجتماع الثاني موعد قبل الحفظ و أمين الوحدات

  االجتماع. في الوحدات الممثلة نسبة

  

  معلومات عن اإلجراءات المتبعة إلنهاء وتصفية صندوق االستثمار  )ه

 ذلك في برغبته كتابياً  ومالكي الوحدات الهيئة إشعار عليه فيجب الصندوق، إنهاء في الصندوق مدير رغب إذا  )أ

ً  )21(عن تقل ال مدة قبل   الصندوق. وأحكام بشروط اإلخالل دون فيه، إنهاء الصندوق المزمع التاريخ من يوما

ندوق أقل عن (   )ب ول الص افي قيمة أص ندوق اتخاذ  10إذا كان ص عودي، فإنه يحق مدير الص ) ماليين لایر س

روط حيحية الالزمة المحددة في ش تيفاء ذلك  اإلجراءات التص مان اس ندوق ومذكرة المعلومات لض وأحكام الص

عار الهيئة فورا و خالل ( ندوق بإش يقوم مدير الص تيفاء المتطلب س هر من 6المتطلب و في حال عدم اس ) أش

 اإلشعار يلتزم مدير الصندوق إنهاء الصندوق.

ندوق فور انتهائه، وذلك د  )ج فية الص ندوق البدء في إجراءات تص روط وأحكام يلتزم مدير الص ون اإلخالل بش

 الصندوق ومذكرة المعلومات.

 ومدة الصندوق مدة عن انتهاء للسوق اإللكتروني الموقع و اإللكتروني موقعه في اإلعالن الصندوق يلتزم مدير  )د

 تصفيته.

ندوق يلتزم مدير  )ه ندوق بالبداء بإجرارءات إنهاء الص ول فور الص عار أي من المواد المذكورة أعاله  حص  وإش

ً  ومالكي الوحدات هيئةال  من وقوعها. أيام )5( خالل كتابيا
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  إجراءات الشكوى  )و

يتم تقديمها عند طلبها دون مقابل ، كما يمكن لمالكي الوحدات  كاوى س ندوق بأن إجراءات معالجة الش يفيد مدير الص

 مراسلة مدير الصندوق في حال وجود أي شكوى قد تنشأ على العنوان التالي : 

  مسؤول المطابقة واإللتزام 

  الرياض  –المملكة العربية السعودية 

  طريق الملك فهد 

   تمكينبرج  – الحادي عشرالدور 

  2799820 11 966+ هاتف :

   www.muscatcapital.com.saالموقع اإللكتروني : 

  MC.Compliance@muscatcapital.com.saالبريد اإللكتروني : 

  

  الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أوعن االستثمار في صناديق االستثمار  )ز

ل في ندوق هي لجنة الفص تثمار في الص ىء من أو عن االس ة في أي نزاع ناش منازعات األوراق  إن الجهة المختص

  المالية في المملكة العربية السعودية . 

  

  قائمة للمستندات المتاحة لمالكي الوحدات  )ح

 شروط وأحكام االستثمار في الصندوق  

  ملخص المعلومات الرئيسية 

 .التعديالت التي تطرأ على شروط واحكام اتفاقيات وعقود الصندوق بعد عرضها على المستشار الشرعي  

 تفاقيات مذكورة في مذكرة المعلوماتأي عقود او ا 

o .عقد المحاسب القانوني 

o .عقد أمين الحفظ 

o .عقد اللجنة الشرعية 

o .عقد حساب المؤشر اإلرشادي 

o .عقد التأمين 

o .عقود أعضاء مجلس اإلدارة 

o .وأي عقود أخرى يحتاجها الصندوق و تكون من أساسيات عمل الصندوق أو مذكورة بالشروط و األحكام 

  الدورية للصندوق.التقارير 

 .القوائم المالية لمدير الصندوق  

 .أي نشرات أو كتيبات يصدرها مدير الصندوق حول أداء الصندوق  

  .أي بيانات واحصاءات تتعلق بأداء الصندوق محفوظة لمدير الصندوق 

 .أي مراسالت او اتصاالت أو تعاميم عامة تتعلق بعمل الصندوق 
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 ملكية أصول الصندوق  )ط

ول ندوق أو  إن جميع أص اعة), وليس لمدير الص تثمار مملوكة لمالكي الوحدات مجتمعين (ملكية مش ندوق االس ص

لحة في  ورة أو الموزع أي مص ندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المش مدير الص

ندوق من الباطن أو أمين  ندوق أو المطالبة فيها إال إذا كان مدير الص ول الص الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو أص

موحا بهذة المطالبات بوجب  ندوق و ذلك في حدود ملكيتة أو كان مس ورة أو الموزع مالكا للوحدات الص مقدم المش

 أحكام الئحة صناديق االستثمار و أفصح عنها في الشروط و أحكام الصندوق أو مذكرة المعلومات.

كل معقول وقد يطلبها معلومة أخرى معروفة، أو ينبغي أن يعرف  )ي ندوق بش ندوق أو مجلس إدارة الص ها  مدير الص

  مالكو الوحدات الحاليون أو المحتلمون أو مستشاروهم المهنيون

كل عام وعن  تثمارية بش ناديق االس ندوق عن الص ندوق مدير الص ل عليها مجلس ادارة الص المعلومات التي يحص

وق واتجاهاته وغيرها من المعلومات رات الس تثماراتهم  مؤش ائية التي يطلبها مالكي الوحدات وتتعلق باس االحص

شاريهم الماليين والمستثمرين المحتملين  وتوقعات أداء الصندوق والتي يمكن االستناد اليها من قبل المستثمرين ومست

الرسمية  اتالذين يبحثون عن استثمارات تناسب ظروفهم واحتياجاتهم. وقد تشمل تلك المعلومات االتصاالت والمراس

  بالجهات التنظيمية فيما يتعلق باالستثمار بشكل عام في السوق السعودية وتوقعات اداء االسواق المالية والشركات.

ات   )ك ياس وق المالية غير ما ذكر في س تثمار تم الموافقة عليها من هيئة س ناديق االس إعفاءات من قيود ال ئحة ص

  االستثمار و ممارساته

وق ليس هناك حاليا اي ا ندوق لهيئة الس تثمار ولم يتقدم مدير الص ناديق االس ندوق من قواعد الئحة ص عفاءات للص

تقبال االعفاء الذي قد  ندوق مس ول على اي اعفاءات من هذا النوع. وقد يطلب مدير الص المالية بأي طلب للحص

  .يحتاجه وتسمح به الئحة صناديق االستثمار وقواعد االستثمار المتبعة في هذا الشأن

  سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت بأصول للصندوق  )ل

   بالوكالة التصويت بعملية الخاصة المالية مسقط شركة سياسة
  

  عامة ونظرة مقدمة  .1
  

) ندوقالص مدير بصفتها( المالية مسقط شركة تزويد إلى الوثيقة هذه في الواردة واإلجراءات السياسات تهدف 1.1
بة بالتوجيهات ة االجراءات اتخاذ عملية في تحتاجها التي المناس  باألوراق يتعلق فيما الشركات بمختلف الخاص

  .المالية مسقط شركة تديره الذي الصندوق يملكها التي األساسية المالية
   

سة هذه بمراجعة المالية مسقط شركة في االلتزام مسؤول سيقوم   1.2 سيا  افةإض سنوي، أساس وعلى مستمر بشكل ال
ية يتم تغييرات أي مراجعة إلى ة هذه على بإدخالها التوص ياس ندوق كل على ويتعين. األمر لزم إذا الس  ديرهت ص

ركة قط ش من والذي المالية مس تثمار أهدافه بعض تتض هم في االس عودي العربية المملكة في المدرجة األس  أو ةالس
  . السياسة بتلك الصندوق االلتزام من والتأكد به الخاصة اإلجراءات سياسة يعتمد أن خارجها،

  
 السياسة، هذه بموضوع تتعلق رسمية نظامية الئحة أي تجاوز أو خرق شأنه من شيء أي السياسة هذه تتضمن ال  1.3

ادرة التنفيذية اللوائح مخالفة أو وق هيئة عن الص تحل والتي المالية الس ة هذه محل س ياس  حال في وتبطلها الس
  .اللوائح وتلك السياسة هذه بين تعارض أي حصول

  
  المصطلحات وشرح التعريفات.  2

  
  .السعودية العربية المملكة في  المالية السوق هيئة تعني" الهيئة"  2.1
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ارب"   2.2 الح تض خص فيها يكون التي الحالة تعني" المص ركة أو ما لش الح معينة ش اربة( مص  ة،متعدد) متض
الح هذه ألحدى ويمكن لحة في معين عمل تنفيذ تعيق أن المص بيل فعلى. األخرى المص  يقوم يمكن المثال، س
 في عليه نيتعي بينما له، أتيحت استثمارية فرصة من لالستفادة الخاص الشخصي لحسابه بالتداول ما موظف
  .تجاههم االئتمانية األمانة مسؤولية يتحمل الذين عمالئه لصالح تداول قرارات اتخاذ ذاته الوقت

 
  .الشركة في االلتزام قسم عن المسؤول المالية مسقط شركة لدى الموظف يعني" االلتزام مسؤول" 2.3

 
  :التالية المالية األدوات وتعني" المالية األوراق"  2.4

  
  .المالية األوراق -
ندات فيها بما الدين أدوات - مونة غير الس ندات المض ترداد، القابلة غير والس ندات  لالس ليف، وس  كوكوالص التس

ندات هادات التوفير وس واء المديونية، تؤكد أو تثبت التي األدوات من وغيرها اإليداع وش ادرة كانت س  من ص
 .الخاصة أو العامة الكيانات أو الحكومة

 حقوق تمنح التي المالية األوراق تمثل التي )األمريكية اإليداع شهادات أو الدولية اإليداع شهادات مثل( الشهادات -
هم في الملكية هم، من أكثر أو األس لديون األس ية واألوراق وا مال ية األوراق أو/و الحكومية ال مال عامة ال  أو ال

 .المالية األدوات من غيرها أو الضمانات
 

ركة إجراء" 2.5 ركة تتخذه معين إجراء أو واقعة ويعني" الش وق في مدرجة عامة ش هم س عودية األس  أو) تداول( الس
عة تداول منطقة في المملكة خارج مدرجة مية لألنظمة خاض ب الرس ول، حس أن ومن األص  أن اإلجراء ذلك ش

 .الشركة تصدرها التي األسهم على يؤثر
  

  السياسة هذه تغطيها التي الشركة إجراءات .3
 

ة هذه تغطي ياس طة الس ركات باجراءات المتعلقة األنش وق في المدرجة الش ا تغطي كما المالية الس  منهجية أيض
ويت وعملية رف أو القرارات على التص ندوق جانب من القرارات تلك على بناء التص همبا يحتفظ الذي الص  ألس

 شاركةم إلى تحتاج التي بالشركات خاصة إجراءات أي فقط السياسة هذه وتغطي. المدرجة الشركة لتلك األساسية
ندوق جانب من فعالة ة، هذه وألغراض. الص ياس ح أدناه يلي فيما الس ركات تتخذها قد التي لإلجراءات توض . الش
ت القائمة هذه بأن علما املة ليس افة يمكن بل ش  جديدة إجراءات أو أدوات إدخال عند تعديلها أو إليها اإلض

  .للشركات
  

  المدرجة الشركات مجالس في تحصل التي التغييرات -

 المجانية المنحة أسهم عن اإلعالنات -

 األسهم تقسيم -

تحواذ أو االندماج - حب أو االس تثمار س اط أي أو االس ركة هيكلة إلعادة آخر نش ركة إدارة مجلس يراه الش  الش

 .مناسبا المدرجة

  األولوية حقوق -

 احبص أو المستثمر قبل من التصويت عملية مثل إجراء إتخاذ وتتطلب المدرجة بالشركة تتعلق أخرى مسألة أي -

 ).الصندوق أي( المدرجة الشركة في أسهم

  
  التصويت وعملية الداخلية األنشطة .4

  
 الذي راءباالج يتعلق فيما الخاص لتقديرها وفقًا التصرف عدم أو بالتصرف المالية مسقط شركة تقوم سوف  4.1

ركة تدرس ب أن ويجب. به القيام او اتخاذه الش اركة المتعلقة اإلجراءات كافة تص ركة بمش قط ش  معد أو مس



73 

 

 ذيال النحو على الصندوق في المستثمرين الوحدات أصحاب مصلحة في عمل، أو تصرف أي في مشاركتها

 . المالية مسقط شركة تقرره

وف 4.2 ركة تقوم س ركة ش قط ش كيل المالية مس ركات إجراءات كافة تتولى لجنة بتش  من إجراء اتخاذ تتطلب التي الش

 : من كل من اللجنة تتكون وسوف. الصندوق جانب

  المالية مسقط  لشركة التنفيذي الرئيس -

 المعلومات قسم ورئيس األصول إدارة رئيس -

 االلتزام مسؤول -

  
ات االجتماعات عقد يمكن 4.3 رة والمناقش ركة مقر في المباش قط ش طة أو مقرها خارج أو المالية مس  االجتماع بواس

اتف عبر ة ويجب. اله ة القرارت على الموافق ائي ة النه ل من للجن م رئيس قب ا ثم ومن المعلومات قس  تعميمه
طة ؤول يكون أن يجب كما. اإللكتروني البريد بواس اركين أحد االلتزام مس يين المش اس  اراتقر كافة في األس

ركة تتخذها التي العمل ناديق الئحة من) ب 37( بالمادة التزاما وذلك الش تثمار ص ادرة االس  هيئة عن الص
  .المالية السوق

  
  -:والقرارات االجتماعات عملية 4.4

م رئيس يبادر - ركة إجراء بأي يتعلق فيما قرار التخاذ اجتماع عقد طلب إلى المعلومات قس  يملكها مدرجة لش

ندوق ال ويجب. الص عار إرس طة االجتماع عقد إش  حالمقتر والموعد التاريخ تحديد مع اإللكتروني البريد بواس

  .االجتماع النعقاد

 .االجتماع في وتقديمها المطلوب باإلجراء المتعلقة والتقارير المعلومات كافة توفير يجب -

يتم - ية تقديم س رف التوص رف عدم أو بالتص بيل على( التص ويت المثال س ويت عدم أو التص  يتعلق يماف) التص

  .القرار اتخاذ ومبررات ألسباب توضيح مع المالية مسقط شركة في اإلجراءات لجنة إلى الشركة بإجراء

 .االجتماع يتخذه الذي القرار على باإلجماع الموافقة يجب -

م رئيس قبل من القرار تنفيذ يتم - لة ذي االجتماع في المعلومات قس ركة الص ائل خالل من أو المدرجة للش  وس

  .القرار على التصويت عملية التمام المدرجة الشركة تقترحها أخرى

 .الشركة تعتمدها التي الشركات إجراءات كافة لحفظ بسجل األصول إدارة تحتفظ أن يجب -

 المعلومات اإلضافية ألنواع معينة من الصناديقمتطلبات  .18

  محلي,  بنك لدى نقدي مبلغ إيداع مختلف عن الصناديق من النوع هذا من وحدة أي في االشتراك أن

 ُعرضة وإيراداتها الوحدات قيمة وأن بسعر االشتراك، الوحدات استرداد طلب بقبول ملزم غير الصندوق مدير أن

  والهبوط  للصعود

وف و  عودية ذات دخل و س وق األوراق المالية  الس ولة في األوراق المالية  المحلية في س ندوق أص تثمر الص يس

واق النقد  ناديق أس المية أو ص ورة نقد أو ودائع إس رعية, و يتم االحتفاظ على ما تبقى بص المتوافقة مع المعايير الش

ح في الملحق ر ب ماهو موض رعية و حس ندوق  3المادة  1قم المتوافقة مع المعايير الش ات ص ياس أهداف  وس

سياسات االستثمار وممارساته الفقرة (ج) أي سياسة   2المادة  2االستثمار الفقرة (ب) سياسات االستثمار و الملحق 

ناعة أو مجموعة من القطاعات، أو في بلد معين أو منطقة  تثمار في أوراق مالية معنية، أو في ص لتركيز االس

  جغرافية معينة.
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  لخص معلومات الصندوقم

  المعلومات الرئيسية حول الصندوق  .أ

1 

دوق  ن م ص اس

  االستثمار

ة  ونوع الطرح، وفئ

  ونوع الصندوق

  الخليجي لنمو األرباحصندوق مسقط المالية 

Muscat Capital GCC Dividend Growth Fund  

  هو صندوق أسهم عام مفتوح  الصندوق

  

2  

  

دوق  ن داف ص أه

  االستثمار

ندوق يهدف  على المال رأس وارتفاع االرباح توزيعات توفير إلى الص

 وهي األرباح نمو أسهم من محفظة في االستثمار خالل من الطويل المدى

هم نتين آخر أقل بحد أرباحها نمت التي األس ريعة مع المتوافقة و س  الش

المية  يلمالك يحق.الخليجية التعاون مجلس دول منطقة في والمدرجة اإلس

 عدب الصندوق حققها التي) األرباح( عوائد صافي على الحصول الوحدات

 عم. والضرائب, المصروفات, الرسوم ذلك في بما, التزاماته جميع خصم

  .ميالدي عام كل نهاية

3  

  

ة  ياس تثمار  س اس

دوق  ن الص

  وممارساته

 ولد في المدرجة المالية األوراق على الصندوق إستثمارات تقتصر سوف

 وصناديق األسهم من كالً  المالية األوراق وتشمل الخليجي التعاون مجلس

 معايير عم تتوافق والتي ، للصندوق المماثلة االستراتيجية ذات االستثمار

يولة، إدارة ولغرض. اإلسالمية الشريعة  دواتأ في النقد توزيع يتم قد الس

واءُ  للدخل مدرة ناديق كانت س واق ص المية والمرابحات النقد أس  االس

ريعة أحكام مع المتوافقة ة الش وق هيئة من والمرخص  وودائع المالية، الس

وف. الخليجي التعاون مجلس دول في بة تكون س تثثم توزيع نس  اراتاالس

المية المرابحات تخص التي افي من %50 االس ول ص ندوق أص  الص

عودية العربية المملكة لدى بنوك في المتوفر افي من من %50 و الس  ص

ول ندوق أص  و المتحدة العربية االمارات دولة لدى بنوك في المتوفر الص

افي من من 50% ول ص ندوق أص  مملكة لدى بنوك في المتوفر الص

ول صافي من من %50 البحرين و  لدى بنوك في المتوفر الصندوق أص

سبة الودائع المستثمرة عن  من  %60سلطنة عمان ، على أن ال تتجاوز ن

  .صافي إجمالي الصندوق

4  

  

  

  

اطر ة  المخ المرتبط

ارات في  تثم االس ب

  صندوق االستثمارات

 لتقلبات مرتفعة. االستثمار تعرض  

 ابق األداء أو لصندوق السابق األداء أن  على مؤشراً  يُعدّ  للمؤشر ال الس

 المستقبل. في الصندوق أداء

 مان يوجد ال ندوق المطلق األداء أن الوحدات لمالكي ض تثمار لص  أو االس

 السابق. األداء يماثل أو يتكرر سوف بالمؤشر أداءه مقارنة



75 

 

 تثمرين نحذر تثمار أن من المس ندوق في االس تثمار ص  داعاً إي يُعدّ  ال االس

 بنك. لدي

 صندوق في االستثمار عند األموال خسارة مخاطر من نحذر المستثمرين 

  االستثمار.

 تثمار ندوق، معرض لمخاطر في االس  أن المحتمل من ظروف وأي ص

  وعائداته الصندوق أصول قيمة صافي في تؤثر

5  

ة  ابق ات الس ان  البي

اداء  ة ب ق ل ع ت م ال

تثمار  ندوق االس ص

ا ورد في  ا لم وفق

  مذكرة المعلومات

  

 

   السنة

  العائد

2019  -0.03%  

  ال يوجد  2018

 ال يوجد  2017

  ال يوجد  2016

 ال يوجد  2015

  ال يوجد  منذ التأسيس

  مقابل الخدمات والعموالت و األتعاب   .ب

  ال يوجد أي رسوم لإلشتراك االشتراكرسوم 

ترداد  وم االس رس

  المبكر

ً  يتقاضى أن للصندوق يجوز  المستردة الوحدات قيمة من % 1 إلى يصل رسما

 .مبكرال االسترداد ذلك بسبب تكبدها التي التكاليف عن الصندوق لتعويض

 يوما 30 خالل وحدات باسترداد المستثمر قام إذا االسترداد رسوم فرض سيتم

 ُ  .للصندوق الرسوم هذه وستدفع االشتراك تاريخ من تقويميا

يتم م أي فرض س تردة الوحدات قيمة على بناءا منطبق رس  أول على المس

تراك حالة في للعميل مملوكة وحدات  على يؤخذ فإنه مراحل عدة على االش

تراك أقدم اس على وذلك األحدث وليس للعميل إش  الخارج أوال الداخل" أس

  ".أوال

  ال ينطبق  رسوم نقل الملكية

وم  %1.50 أتعاب اإلدارة  م جميع الرس ندوق (بعد خص ول الص افي قيمة أص نويا من ص س

  .والمصاريف), تحتسب يوميا وتستقطع بشكل ربع سنوي
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ات مجلس  تعويض

  إدارة الصندوق

ى  5,000مبلغ  تقل وبحد أقص و مس عودي لكل اجتماع لكل عض لایر س

عودي  10,000 ب يوميا لایر س تقل، تحتس و مجلس مس نوياً لكل عض س

م و ور  تخص اء مكافآت  إجمالي إناالجتماع بعد حض تقلين األعض  لن المس

  . سعودي لایر 30,000 تتجاوز

ظ  حف ن ال اب أمي ع أت

  للصندوق

وم تكون وم الحفظ أمين رس د الحفظ رس د %0.06 أدنى بح  أعلى وبح

ط 0.20% نويا %0.13 وبمتوس نوياً  الصندوق أصول قيمة من س  اعتماداً  س

وق على ب,  المالية باألوراق به االحتفاظ يتم الذي الس ً  تحس  مع وتدفع يوميا

  .شهرياً  سعودي لایر 1,250 أدنى بحد و ميالدي شهر كل نهاية

اب  دير اإلداري أتع الم

  للصندوق

  من صافي األصول تحسب يومياً وتدفع كل ربع سنة ميالدية. %0.06نسبة 

وم  ي رس ع راج م

  الحسابات

  أشهر ستة كل وتدفع يوميا وتحتسبلایر سعودي سنوياً  18,000 مبلغ

آت اف ك ة م ئ ي ه  ال

  الشرعية

  تدفع سنوياُ   يوميا وتحتسب لایر سعودي سنويا 15,000مبلغ 

وق المالية  وم الس رس

  "تداول"

  يوميا وتحتسبتخصم عند المطالبة   سنويا سعودي لایر 5,000  مبلغ

  يوميا وتحتسبتخصم عند المطالبة   سنويا سعودي لایر 7,500  مبلغ  الرقابيةالرسوم 

ندوق يتحمل  مصاريف التعامل اريف جميع الص اطة(  التعامل مص  المالية األوراق في  )الوس

عار  وفق ائدة األس طاء لدى الس وله من وتدفع التعامل وس  تنفيذ عند أص

   .الصفقات

وم اب  رس احتس

  مؤشر/معيار األداء

  ال يوجد أي رسوم إلحتساب مؤشر/ معيار األداء

  

  مصاريف أخرى 

ندوق مس غيلية األخرىؤيكون الص  والً عن نفقاته اإلدارية و المهنية و التش

ب القانوني وأتعاب  ر على) أتعاب المحاس مل (ولكن قد ال تقتص والتي تش

أعضاء الهيئة الشرعية و أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة و المصاريف المتعلقة 

نوية ر التقارير الس نويا وقدره بنش ى س لایر  200.000، مع مراعاة حد أقص

 أمين الحفظ رسومسعودي. يستثنى من الحد األقصى المذكور أتعاب اإلدارة و 

  المدير اإلداري للصندوق و أية رسوم مصاحبة لالقتراض. رسومو 

رائب أو   الضريبة والزكاة اب ودفع أي نوع من أنواع الض ؤوالً عن حس ندوق مس يكون الص س

رعة أو حكومية في دول مجلس  ندوق من أي جهة مش الزكاة تفرض على الص

وزكاة المستثمرين في  التعاون. ولن يكون الصنوق مسؤوال عن سداد ضرائب

ة به إن  رائبه وزكاته الخاص داد ض تثمر س نوق وأنما يجب على كل مس الص

  وجدت.
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  مكان الحصول على أي معلومات اضافية حول الصندوق وكيفية الحصول عليها  .ج

يمكن للمستثمرين والمستثمرين المهتمين باالشتراك في الصندوق الحصول على أي معلومات اضافية عن الصندوق 

 االتصال وسائل أو عن أي منزيارة المكتب الرئيسي لمدير الصندوق للحصول على أي معلومات حول الصندوق، 

 لالعم ساعات خالل وقت أي في لصندوقاالتصال بأي مسؤولي ا أو الصندوق مدير عنوان في الموضحة المختلفة

  مسقط المالية. لشركة الرسمية

   

  :الخاصة به اسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال  .د

  اسم مدير الصندوق
شركة مسقط المالية ، وهي شركة مرخصة بموجب الترخيص الصادر عن هيئة 

  السوق المالية 

  عنوان الصندوق 

 برج تمكين–عشر  الدور الحادي –طريق الملك فهد 

  64666ص.ب. 

  11546الرياض 

  المملكة العربية السعودية

  +966-11-279-9546هاتف: 

  +966-11-279-9515فاكس: 

   www.muscatcapital.com.sa  العنوان االلكتروني

  

  به:الخاصة  اسم وعنوان مدير الحفظ وبيانات االتصال   .ه

  

  اسم مدير الحفظ

، وهي شركة مرخصة بموجب الترخيص الصادر عن  الرياض الماليةشركة 

  07070-37هيئة السوق المالية رقم 

  

  

  عنوان أمين الحفظ 

  

  شارع التخصصي 6775

  3712-12331. الرياض العليا

  المملكة العربية السعودية

  

  www.riyadcapital.com  العنوان اإللكتروني

 

  وبيانات االتصال الخاصة به الموزعاسم وعنوان   .و

ندوق بابالغ الجهات التنظيمية بذلك  يقوم مدير الص ندوق حاليا، وفي حال تم تعيين موزع س ليس هناك موزع للص

  اضافة الى االعالن عن اسمه في المواقع والمستندات التي تحددها الئحة صناديق االستثمار.


