
   

 

Classification: Public   عام 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 :الصندوق نوع

 مفتوح –صندوق عام  -والدخل الثابت االستثماري أسواق النقد صندوق أدوات 
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 كام ــــروط واألحــــالش
 

 إسم الصندوق

 "للمرابحات مزايا"صندوق 

  

 نوع الصندوق

 ستثمارلاليدار من قبل شركة مجموعة النفيعي  مفتوح والدخل الثابتأسواق النقد صندوق استثماري في أدوات 

 

 مدير الصندوق

 سثمما المجموعة النفيعي ل
 

 

الثابت  اإلستثماري ،  في ادوات اسواق النقد و الدخل  استثمار" على أنه صندوق مزايا للمرابحات صندوق "تماد تم اع

 متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل الهيئة الشرعية للصندوق.مفتوح،  -طرح عام استثمار و هو صندوق 

 

 ستثمارالمستندات المصاحبة له طبقا لألحكام التي تنص عليها الئحة صناديق االتم إعداد هذه الشروط واألحكام وجميع 

 الموافق ـ(ه03/12/1427) ( وتاريخ2006-219-1) الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم

ه( والمعدلة 02/06/1424)( وتاريخ30م/ )بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي  (م24/12/2006)

 ( وتاريخ2016–61–1) بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم

 م(05/2016/(23ه( الموافق 08/16/1437)

 

وتتضمن إن شروط و أحكام صندوق اإلستثمار و المستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق اإلستثمار، 

بجميع الحقائق عن صندوق اإلستثمار و تكون محدثة و معدلة.   ةوغير مضلل ةوواضحة وصحيح ةمعلومات كامل

 .الجوهرية ذات العالقة بالصندوق

 

التوقيع و تها والمالحق الخاصة بها وفهم ماجاء فيها والموافقةء قراو األحكامو بالحصول على الشروطلقد قمت/قمنا 

 عليها.

 

ت والمستندات األخرى واالطالع على المعلومات يجب على المستثمر قراءة الشروط واألحكام ومذكرة المعلوما

 في الصندوق. ستثمارالواردة فيها بعناية قبل اتخاذ أي قرار لال

 

 

ها بتاريخ تحديث، وتم م32/92/2018 الموافق  ـه32/90/1439  صدرت هذه الشروط واألحكام بتاريخ

 .م71/91/3970

 

 

 الصندوق من قبل هيئة السوق المالية بتاريختمت الموافقة على هذه الشروط واألحكام وعلى طرح 

 م32/92/2018ه الموافق 32/90/1439

 

  



   

 

Classification: Public   عام 

 
3 

 إشعار هام:

تاب المتضمنة المحتملين قراءة نشرة االكت نالمستثمري ىوينبغي قراءته بعناية واإلطالع عليه بالكامل. ويجب عل ،إن هذا المستند مهم 

المستثمر  ىوعل ،للشروط واألحكام الخاصة بالصندوق بعناية وبشكل دقيق قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن االستثمار في الصندوق

ستثمر في ر اشتراك الماستشارة خبير مالي مستقل ومرخص إذا تولد لديه الشك حول مالئمة هذا االستثمار ودرجة مخاطره، ويعتبر قرا

مثابة توصية الصندوق على مسؤوليته الشخصية وبشكل كامل، وال يعتبر أراء ووجهات نظر مدير الصندوق الواردة في هذ المستندات ب

أساس ل ق هذ اآلراء كما ال ينبغي بأي حال أن تُفَسََّر عقمن المدير لشراء وحدات في هذا  الصندوق وليست تأكيد من صحة وإمكانية تح

  .أنها نصيحة استثمارية

لصادرة عن مجلس هيئة االستثمار واللوائح ذات العالقة )يشار إليها فيما بعد بلفظ "الالئحة"( ا قتم إعداد هذا المستند بموجب الئحة صنادي

لس هيئة السوق م  المعدلة بقرار مج3992-73-32ـ الموافق ه92/73/7231وتاريخ  3992-370-7القرار رقم  بق المالية بموجالسو

ضمن اللوائح التنفيذية والقواعد والتعليمات واإلجراءات م، 3972-90-32هـ الموافق 7221-90-72م و تاريخ 3972-27-7المالية رقم 

التي تصدرها الهيئة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية. وقد تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية عمال بأحكام الالئحة إلصدار 

ال تتحمل أية مسئولية عن محتويات هذ الشروط  -ما تقدم  ىوهي تصدر موافقتها عل -لوحدات )وطرحها لالستثمار(؛ علما بأن الهيئة ا

أو عن أية خسارة تنتج عما ورد في هذ المذكرة  –مهما كانت  –اكتمالها وتُخلي مسؤوليتها صراحة أو واألحكام وال تعطي أي تأكيد بدقتها 

  . أي جزء منها ىاالعتماد عل

تمت الموافقة على هذه الشروط واألحكام وعلى طرح وحدات هذا الصندوق طرحا عاما من قبل مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 

 م.71/91/3970ها بتاريخ تحديث، وتم م32/92/3970ه الموافق 32/90/7220

المعلومات الواردة في هذا المستند؛ وحسب علمهم واعتقادهم أن تلك وبالمقابل يتحمل أعضاء مجلس إدارة الصندوق المسئولية عن 

لمعلومات المذكورة ير على معاني اثالمعلومات متطابقة مع الوقائع والحقائق وال تغفل أي جانب ينطوي على أي احتمال من شأنه التأ

  .الحرص الالزم لضمان صحة ما تقدمسيما وأنهم قد اتخذوا جميع التدابير المعقولة الرامية إلى توخي ومدلوالتها ال

االعتماد عليه دون سواه في أو ن أساسا يتم االستناد عليه بمفرده لمساعدة فقط؛ وال يقصد من أن يكولقد تم إصدار هذا المستند بغرض ا

أو تقديم أي تأكيدات  -وال ينبغي إطالقا استنتاج أن من المقصود –اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار. عالوة على ما تقدم ليس من المقصود 

مخاطر  العائد االستثماري من أي استثمار في الوحدات. ينطوي االستثمار في هذا  الصندوق علىأو ضمانات بخصوص المردود 

من مذكرة  2بند . وللمزيد من التفاصيل حول المخاطر الرئيسية المرتبطة باالستثمار في هذا الصندوق الرجاء مراجعة ال،منخفضة

. هذا الصندوق خاضعة ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية المعلومات

علما بأن الصندوق هو برنامج استثمار مشترك  أسواق النقد والدخل الثابتوح مقوم بالريال السعودي ويستثمر في ادوات وهو صندوق مفت

يهدف إلى إتاحة الفرص للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا في ارباح الصندوق ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة. وستقتصر 

  .تثمارات المتوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية للصندوقاستثمارات مدير  الصندوق على االس

يتم تأسيس صندوق االستثمار بتوقيع عقود بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات وتكون تلك العقود على شكل شروط وأحكام بالصيغة 

لية وال تمثل آراء مدير الصندوق الواردة بهذ الشروط واألحكام الموضحة بالئحة الصناديق االستثمارية الصادرة عن هيئة السوق الما

  .توصية من مدير الصندوق لشراء وحدات الصندوق

اإلدارة وفقا لالئحة صناديق االستثمار وسيصدر قرارات  يال يتمتع الصندوق بكيان قانوني مستقل وسيشرف مجلس إدارة الصندوق عل

ويجب كذلك على المستثمرين أن يقوموا باالستعالم بشأن المتطلبات القانونية في دولهم فيما يتعلق وتوجيهات االستثمار الملزمة للصندوق. 

يتعلق بصرف العمالت،  أي تصرف آخر بخصوصها، أية قيود قد يواجهونها فيماأو استردادها أو امتالكها أو بشراء وحدات  الصندوق 

أي أو استردادها أو التي قد تنطبق عليهم في دولهم نتيجة تملك وحدات  الصندوق  المسائل المتعلقة بالدخل والتبعات الضريبية األخرى

  .تصرف آخر بخصوصها

أن يدلي بأية إفادات لم يشتمل عليها هذا المستند فيما يتعلق باألمور أو ال يحق ألي شخص خالف مدير الصندوق أن يقدم أية معلومات 

اإلدالء بأية إفادات من قبل أي شخص غير مدير الصندوق فإن تلك المعلومات واإلفادات ال أو الواردة طيه. وفي حالة تقديم أية معلومات 

 .قبله نمعتمدة مأو يعتد بها وال تعد صادرة من مدير الصندوق 
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 الصندوق ملخص
 

 للمرابحات مزايا صندوق الصندوق إسم

 مفتوح -صندوق عام–االستثماري  أسواق النقد والدخل الثابتصندوق أدوات  الصندوق نوع

 شركة مجموعة النفيعي لالستثمار مدير الصندوق

 الريال السعودي عملة الصندوق

 لاير سعودي 79 سعر الوحدة عند بداية طرح الصندوق

  منخفضة مسثوى المخاطر

 يهدف إلى تنمية رأس المال وتوفير السيولة أهداف الصندوق

 لاير سعودي 30999 الحد األدنى لالشثراك

 لاير سعودي 30999 الحد األدنى لالشثراك اإلضافي

 لاير سعودي 30999 الحد األدنى لالسثرداد

 خالل أي يوم عمل أيام قبول طلبات االشثراك االسثرداد

 29/90/3970الموافق  الخميسيوم  تا يخ بدء تشغيل الصندوق

 ائع بالريال السعودي لثالثة أشهر(دسايبور ثالثة أشهر )العائد على الو المؤشر االسثرشادي

 يوجد ال  سوم االشثراك

 يوجد ال  سوم االسثرداد المبكر

  سوم اإلدا ة
سنويا تحتسب هذه الرسوم بشكل يومي بناء على صافي قيمة أصول الصندوق  9.00%

 ويتم اقتطاعها شهريا

  سوم أمين الحفظ
تحتسب  ،سنويا لاير  390999و بحد ادنى  صافي أصول الصندوقسنويا من  9.70%

 .تستحق السداد في نهاية كل شهر ميالديبشكل يومي و

تُحتسب وتدفع عند  –من إجمالي قيمة أصول الصندوق سنوياً  %9.0كنسبة قصوى  واألتعاب  ةدا ياإلالمصروفات 

 .الحصول على الخدمة

 مكافأة اعضاء مجلس اإلدا ة
 وبعدد  إجتماع كل في عضو مستقل لكل  ) أربعة آالف لاير(  لاير سعودي 20999  مبلغ 

 في السنه.مدفوعة  إجتماعين فقط 

 المراجع الخا جي لحسابات الصندوقأتعاب 
لاير سعودي في السنة  700999مراجع الحسابات على مبلغ مقطوع قدره  سيحصل

 المالية وتحتسب يوميا وتدفع في نهاية كل ستة أشهر

  سوم القيمة المضافة
يتم تحميل الصندوق رسوم ضريبة القيمة المضافة التي تفرض على الصندوق في حال 

 .تطبيقها

 تكاليف الحصول على تمويل
حسب تكلفة االقتراض السائدة في السوق وسيتم ذكرها في التقرير النصف سنوي 

 فصاح المالي بعد إنتهاء السنة المالية للصندوقاإلوالتقرير السنوي وملخص 

 أيام الثقويم والثعامل

التقويم والتعامل كل يوم عمل. باستثناء أيام العطل الرسمية للبنوك. وفي حال وافق يوم 

يوم عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية فسيتم تقويم أصول الصندوق وتنفيذ 

 طلبات اإلشتراك واإلسترداد في يوم التقويم والتعامل التالي

 ظهرا يوميا 73الساعة  آخر موعد لثقديم طلبات االشثراك واالسثرداد

 يوم اإلعالن عن سعر الثقويم
يوم العمل التالي ليوم التعامل0 ويمكن معرفة أسعار التقويم من خالل زيارة الموقع 

 الموقع اإللكتروني لشركة السوق المالية )تداول(أو اإللكتروني لمدير الصندوق 

 قبل اقفال اليوم التالي لنقطة التقويم و التي حدد عندها سعر اإلسترداد موعد دفع الوحدات المسثردة 
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 قائمة المصطلحات

 

 المملكة المملكة العربية السعودية

 الصندوق  "مزايا للمرابحات"صندوق  

  الصندوق مدير (. 21-91903ترخيص رقم  (وهي مرخصة من قبل هيئة السوق المالية، ستثمارالنفيعي لالمجموعة شركة 

 3/2/7232وتاريخ  (30/م)رقم الملكي المرسوم بموجب الصادر، السعودية العربية بالمملكة المالية السوق نظام

 م 2003يونيو 16 هجرية الموافق
 النظام

 الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في  ستثمارالئحة صناديق اال

  م23/05/2016( بتاريخ 2016–61–1م والمعدلة بقرار رقم )2006/12/24
 الالئحة

 الهيئة . السعودية العربية المملكة في المالية السوق هيئة

وهي التي تتُداول فيها األوراق المالية التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب ، الرئيسي  سوق األسهم السعودية

 قواعد التسجيل واإلدراج. 
 السوق الرئيسية

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

 .المطروح عليهم ستثماراتخاذ قرار مبني على معلومات كافية ومدروسة فيما يتعلق باال
 واألحكام الشروط

 مذكرة المعلومات تعني مذكرة معلومات الصندوق العام المتاحة لمالكي الوحدات المحتملين لتمكينهم 

بمبلغ مقطوع أو بنسبة من الثمن ، معلوم متفق عليه حرببيع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع مع زيادة 

وقعت بناء على وعد بالشراء من الراغب في الحصول أو ، سواء وقعت من دون وعد سابق وهي المرابحة العادية

 على السلعة عن طريق المؤسسة وهي المرابحة المصرفية

 عقود المرابحة

ء معلوم يعلى عمل شأو موصوفة في الذمة أو من عين معينة ، ومدة معلومة، هي عقد على منفعة مباحة معلومة

وفي الصناعة المالية اإلسالمية غالبا ما يقترن بها الوعد بتمليك العين المؤجرة الى المستأجر في ، بعوض معلوم

 أثنائها.أو نهاية مدة االجارة 

 اإلجا ة

 ويتم، السعوديهو سعر يحدد بواسطة متوسط العائد على عروض الودائع في البنوك السعودية على الريال 

 ساما(.)احتسابه عن طريق مؤسسة النقد العري السعودي 
الودائع  ىعل العائد)سايبو 

 بالريال السعودي(

 أسواق النقد ادوات  .قصيرة االجل، واإلجارةهي أدوات المتاجرة عن طريق صفقات المرابحة 

 اإلدا ة مجلسأو  المجلس . الصندوق إدارة مجلس

 أصول في مشاعة حصة أنها على وحدة كل وتعامل، وحدات من يتكون الذي ستثماراال صندوق في المالك حصة

 . ستثمارصندوق اال
 الوحدة

 السجل . الحفظ أمين به يحتفظ والذي الوحدات مالكي سجل

 الحفظ أمين  الئحة األشخاص المرخص لهم للقيام بنشاطات حفظ األوراق المالية.شخص يرخص له بموجب 

 واالسثرداد االشثراكأيام  . السعودية العربية المملكة في لهيئة السوق المالية الرسمية العمل أليام طبقا ً المملكة في عمل يوم كل

 يوم . الماليةلهيئة السوق  الرسمية العمل أليام طبقا المملكة في عمل يوم

 الثعامل يوم  .والخميسفي وحدات الصندوق واستردادها. وهي أيام االثنين  االشتراكأي يوم عمل يمكن فيه 

 تقويمي يوم  سواء اكان يوم عمل أم ال.، أي يوم

في عطلة رسمية  كل يوم عمل، باستثناء أيام العطل الرسمية للبنوك. وفي حال وافق يوم التقويم والتعامل يوم

واإلسترداد في يوم التقويم والتعامل  المملكة العربية السعودية فسيتم تقويم أصول الصندوق وتنفيذ طلبات اإلشتراك

 التالي.

 يوم الثقويم

 الثقويم نقطة . التقويم يوم في الوحدة سعر باحتساب الصندوق مدير فيه يقوم الذي الوقت

 مبلغ صرف موعد . للمستثمرين المستردة الوحدات قيمة دفع فيه يتم الذي اليوم هو

 االسثرداد

 اإلعالن يوم . الوحدة سعر إعالن فيه يتم الذي التقويم ليوم التالي العمل يوم هو

 االشثراك طلب نموذج . الصندوق في لالشتراك المستخدم النموذج

استرداد حزء أو كل وحداتهم في يقصد به النموذج المعد من قبل مدير الصندوق والذي يجيز لمالكي الوحدات 

  حسب األصول المتبعة الصندوق بعد إستكمال وتوقيع النموذج من حامل الوحدات المعني

 االسثرداد طلب نموذج

 وتنتهي 32/90/3970 من تبدأ المستثمرين قبل من لالشتراك مطروحة الصندوق وحدات فيها تكون التي الفترة

  30/90/3970 في

 األولي الطرح فثرة

 المخاطر . الصندوق أداء على سلبا يؤثر أن شأنه من ما كل

 المعنية األطراف . الصندوق وإدارة بتشغيل المعنيين الصندوق مدير طرف من واالعتباريين الطبيعيين األشخاص جميع

مخصوما منها الخصوم ومقسومة  ستثمارالقيمة النقدية ألي وحدة على أساس إجمالي قيمة األصول لصندوق اال

  على عدد الوحدات القائمة.

 األصول قيمة صافي

ترتيب قيام شخص آخر بذلك0 ويشمل أو يقصد بها حفظ أصول عائد لشخص اخر مشتملة على أوراق مالية0 

 الحفظ القيام باإلجرآت اإلدارية الالزمة

 الحفظ

 قيمة إلى باإلضافة "تداول" السعودية المالية السوق في بها المستثمرلألوراق المالية  اإلقفال بسعر السوقية القيمة

 واإليداعات ألصول الصندوق األخرى كالمرابحات السوقية والقيمة اإلدراج قبل األولية الطروحات في المشاركة

 . أخرى أرصدة مدينة واي المستحقة واألرباح

 األصول إجمالي

 الخصوم إجمالي . واألحكام الشروط هذه من 5 الفقرة في والمذكورة، الصندوق على تحمل التي المصاريف جميع
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 الثشغيل تا يخ . عمله الصندوق فيه يبدأ الذي التاريخ

 المحاسب القانوني شركة طالل أبو غزالة وشركاه

 المسثممر، المشثرك . ستثماراال صندوق في وحدات يملك الذي الشخص إلى لإلشارة منها كل ويستخدم، مترادفة مصطلحات

 المسثممرون، المشثركون

 ومن المطروحة األسهم على المؤسسات هذه من الطلب حجم لمعرفة يةستثماراال المؤسسات على الشركة عرض

 . االكتتاب سعر تحديد ثم

 األوامر سجل بناء

 األولوية حقوق   طرح وحدات إضافية لمساهمي المصدر الحق في االكتتاب فيها بما يتناسب مع نسب ملكيتهم.

 بالقيمة مرة ألول لالكتتاب عاما طرحا طرحها يتم لوحدات الصناديق التي العامة األولية االكتتاباتأو  اإلصدارات

 . األوامر سجل بناء طريق عنأو  االسمية

 األولية الطروحات

 المصد ة/ المصد  . إصدارها يعتزمأو  مالية أوراقا يصدر الذي الشخص

( وحدة في الصندوق0 ويتم تحديد هذا السعر وفقا لما 7الالزم دفعه من قبل المستثمر لشراء عدد )يقصد به المبلغ 

 (32ورد في المادة رقم )

 سعر اإلشثراك

لجنة مختصة في الفصل في المنازعات التي تقع في نطاق نظام السوق المالية واللوائح والقواعد والتعليمات 

 الصادرة عن هيئة السوق المالية

لجنة الفصل في منازعات 

 االو اق المالية

أي طرف ثالث يعينه مدير الصندوق لتقديم خدمات للصندوق وفقا أو تعني األتعاب التي يتقاضاها مدير الصندوق 

 ( من هذه الشروط واألحكام77رقم )البند لما ورد تفصيال بخصوص كل منها على حدة في 

 االتعاب

دء عمل الصندوق وتنتهي في الحادي والثالثين من شهر ديسمبر بالنسبة للسنة هي الفترة التي تبدا من تاريخ ب

التي تبدأ من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من كل عام يلي السنة أو المالية األولى 

 المالية األولى

 السنة المالية

عضو مجلس اإلدا ة غير  االستثمار وفقا لالئحة صناديق االستثمارأي شخص طبيعي يتم تعيينه عضوا في مجلس إدارة صندوق 

 المسثقل

على سبيل المثال ال الحصر أن  عضو مجلس إدارة صندوق مستقل يتمتع باإلستقاللية التامة ومما ينافي اإلستقاللية

لديه عمل أو أمين حفظ الصندوق، أو أي مدير صندوق من الباطن أو تابع له، أو يكون موظفا لدى مدير الصندوق 

أن أو أمين حفظ ذلك الصندوق. أو أي مدير صندوق من الباطن أو عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق أو جوهري 

أن تكون له صلة أو في أي تابع له. أو يكون من كبار التنفيذيين خالل العاميين الماضيين لدى مدير الصندوق 

في أي أو من أي كبار التنفيذيين لدى مدير الصندوق أو من أعضاء مجلس اإلدارة قرابة من الدرجة األولي مع أي 

 في أي تابع له خالل العاميين الماضيينأو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى مدير الصندوق أو تابع له، 

عضو مجلس اإلدا ة 

 المسثقل

ذات األهداف اإلستثمارية  احة طرحا عامالخليجية المتنوعة للمتاجرة المطروالسعودية و هي صناديق االستثمار

للصندوق والمرخصة من قبل هيئات إشرافية مماثلة لهيئة السوق المالية في الدول الخليجية والمتوافقة مع  ةالمشابه

 مجموعة النفيعي لالستثمار.الضوابط الشرعية المحددة من قبل الهيئة الشرعية التابعة لشركة 

الصناديق ذات األهداف 

ما ية المشابهة االسثم

 للصندوق/األخرى

أو أكثر لتؤدي دور المستشار، أو يقوم مدير الصندوق بتفويض صالحياته لها كمؤسسة مالية  يويُقَصد به الجهة الت

الوسيط أو الوكيل، أو ، يالوصأو أمين السجل أو أمين الحفظ، أو مقدم الخدمات اإلدارية، أو المدير الفرعي، 

 أمانة الحفظ وأمانة السجل في ما يتعلقأو للصندوق، فضال عن التعاقد مع هذه الجهة لتوفير خدمات االستثمار 

 غير مباشرأو بأصول الصندوق، بشكل مباشر 

 الطرف المفوض له

ة ويُقصد به مجلس التعاون الخليجي الذي يضم البحرين والكويت وُعمان وقطر والمملكة العربية السعودي

 واإلمارات العربية المتحدة.

دول مجلس الثعاون 

 الخليجي

 اطراف نظيرة شركة استثمارية ،اومنشأه خدمات مالية غير سعوديةأو شخصا مستثنى ،أو شخصا مرخصا له ، يتعن

 الوكالة باالسثمما  هي إنابة الشخص غيره لتنمية ماله بأجرة أو بغير أجرة

شهادات مالية متساوية القيمة تصدر من اي جهة كانت تمثل حصصا شائعة في هي البدائل االسالمية لوثائق أو 

 ملكية موجودات تلك الجهة و معدل ربحها يكو ن ثابت او متحرك

 أدوات الدخل المابت

المستثمر المرونة إلدارة مخاطر معدالت المرابحة بموجب هذا العقد يقوم  حتمن يهي أداة من أدوات المشتقات الت

 ادلة التزامات معدالت المرابحة العائمة في مقابل التزامات معدالت المرابحة الثابتة أو العكس.البنك بمب

 اتفاقية المبادلة

 اتفاقية إعادة الشراء هي اتفاقية لعملية بيع واعادة شراء صكوك و اوراق مالية لمدة معينة في كثير من االحيان تكون قصيرة االجل.

األو اق المالية المودعة  مدعومة باصول كقروض او مديونياتهي استثمارات محددة األجل 

 باألصول

القيمة النقدية ألية وحدة على أساس إجمالي قيمة األصول للصندوق مخصوما منه االلتزامات ومقسوما على  يوتعن

ذه  من ه (32)رقم  البنديد من التفصيل في زعدد الوحدات القائمة في يوم التقويم ذي العالقة وفق ما ورد بم

 الشروط واألحكام.

صافي قيمة األصول 

 للوحدة

فترة ثالثة أشهر ويقصد به اليوم الحادي والثالثين من شهر مارس والثالثين من يونيو الثالثين من سبتمبر 

 والحادي والثالثين من ديسمبر في كل سنة مالية

تا يخ الربع ) بع العام 

 المالي(

تستثمر في    والودائع ألجل0 واالستثمار في صناديق استثمارية يستهدف الصندوق االستثمار في أدوات النقد 

ادوات اسواق النقد و الدخل الثابت وصفقات المرابحة و اإلجارة  وادوات الدخل الثابت واتفاقيات اعادة الشراء 

 المعاكس و األوراق المالية المدعومة بأصول .

 المسثهدفة االسثمما ات

يتم بناء عليها تحديد الشركات المؤهلة لالستثمار  يالمعايير الشرعية المعتمدة من اللجنة الشرعية للصندوق، والت  الضوابط الشرعية



   

 

Classification: Public   عام 

 
8 

 أ( من هذه الشروط واألحكام.)فيها من قبل  الصندوق والموضحة في الملحق رقم 

 اإلنكشاف المصدر كل أصوله.هو عدم القدرة على الوفاء باإللتزامات عند استخدام 

هو اختبار القدرة على تحمل الخسائر المستقبلية التي يمكن ان يتعرض لها المصدر في ظل وضع مجموعة 

 احتماالت متعددة لألداء.

 إخثبا  الضغط
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  ةمعلومات عام .1
 

  و قم الثرخيص الصاد  عن هيئة السوق المالية:، اسم مدير الصندوق أ(

 م72/0/3991هـ الموافق 97/90/7230، وتاريخ 21-91903ترخيص رقم  ستثمارلالالنفيعي  مجموعة شركة   

  

  عنوان المكثب الرئيس لمدير الصندوق: ب(

 . (ةشارع االمير محمد بن عبدالعزيز )التحلي، جدة

 المملكة العربية السعودية.  21484 جدة 1738.ص.ب مركز بن حمران

 0126655071 :هاتف

 

الصندوق يثضمن  عنوان الموقع االلكثروني لمدير الصندوق وعنوان أي موقع الكثروني مرتبط بمدير ج(

  :سثمما معلومات عن صندوق اال

 www.nefaie.com :ستثمارالنفيعي لالالموقع اإللكتروني شركة        

  www.cma.org.sa  المالية:لهيئة السوق الموقع االلكتروني        

  www.tadawul.com      لتداول:الموقع االلكتروني        

  

  السوق المالية: اسم أمين الحفظ و قم الثرخيص الصاد  عن هيئة د(

 ( 21-72710، ترخيص رقم )كابيتالاألول شركة         

  

  الموقع اإللكثروني ألمين الحفظ: (ـه

 www.alawwalcapital.com يرجى زيارة الموقع التالي، لمزيد من المعلومات حول أمين الحفظ  

  

 . النظام المطبق 2
الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بناء على نظام السوق  ستثمارتخضع هذه الشروط واألحكام لالئحة صناديق اال

كما تخضع ألنظمة المملكة ، ذات العالقة حالمرخص لهم واللوائ صبما فيها الئحة األشخا المالية وما يشمله من قواعد

وفقا  قد تطبق من وقت آلخر يألنظمة والقواعد األخرى التا لى جميعباإلضافة إ، العربية السعودية السارية المفعول

 .للضوابط الشرعية

 

 الصندوق  . أهداف وسياسات3
 

  :سثمما اهداف صندوق اال (أ

 مفتوح ومقوم، صندوق عام – أسواق النقد والدخل الثابتفي أدوات  استثمارهو صندوق  مزايا للمرابحاتصندوق 

أسواق في أدوات  ستثمارالى توفير السيولة عند طلب المستثمر وتنمية رأس المال من خالل االيهدف ، بالريال السعودي

  للصندوق.من قبل اللجنة الشرعية  المتوافقة مع المعايير الشرعية والمقرة، النقد والدخل الثابت

تم  .الوحداتمالكي  حلصالها في الصندوق استثمارلن يقوم الصندوق بتوزيع أرباح على مالكي الوحدات وسوف يعاد 

 SAUDI INTERBANK OFFERED ، ()سايبورالعائد على الودائع بالريال السعودي لثالثة أشهر  اتخاذ

RATE ،صندوقاللمقارنة أداء  كمؤشر إرشادي . 

ء للمستثمرين متابعة أدا ويعمل فريق العمل في إدارة األصول على تحقيق أداء ينافس أداء المؤشر اإلرشادي .يمكن

قروض ال أي من البنوك السعودية. وهذا المؤشر هو سعر الفائدة علىأو رويترز أو ببلومبرغ  صعلى الموقع الخاالمؤشر

 محدد. حر الفائدة على القروض بين المصارف الخليجية وهو مرجسعأو بين المصارف السعودية 

  

 

http://www.nefaie.com/
http://www.cma.org.sa/
http://www.cma.org.sa/
http://www.cma.org.sa/
http://www.tadawul.com/
http://www.alawwalcapital.com/
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  ومما سثه: سثمما ب( سياسات اال

 فيما يلي: من اجل تحقيق اهدافه، لصندوق ا اإلستثمار الرئيسة التي يستخدمها تتلخص استراتيجية

 نوع األو اق المالية الثي سوف يسثممر الصندوق فيها بشكل أساسي:  .1

في أدوات أسواق النقد قصيرة األجل المتوافقة مع المعايير الشرعية ، وهي على سبيل المثال ال  بشكل رئيسي اإلستثمار .أ

، و تشمل اتفاقيات اعادة قصيرة الجل  الحصر: المتاجرة عن طريق صفقات المرابحة و اإلجارة  وأدوات الدخل الثابت 

خذ موافقتهم أذه العقود على اللجنة الشرعية و ه على ان تعرض ،الشراء المعاكس و األوراق  المالية المدعومة بأصول

ي قدماً في اإلستثمار فيها، و سيكون اإلستثمار في األدوات المصنفة و ضعلى اإلستثمار فيها كل حالة على حدة قبل الم

صدر ، وفي حال عدم وجود تصنيف إئتماني سيقوم مدير الصندوق بتحليل الورقة المالية ومدى استطاعة المغير المصنفة

 بالوفاء باإللتزامات المالية بناء على المركز المالي  و التدفقات النقدية من عمليات المصدر. 

هيئة السوق المالية قبل والمرخصة من استثمارية أخرى مطروحة وحداتها طرحا عاما االستثمار في وحدات صناديق   .ب

ة تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة لتلك التي تطبقها التي تخضع إلشراف هيئة رقابي السعودية أو أسواق المال الخليجية

 .تستثمر في أدوات أسواق النقد، وو متوافقة مع المعايير الشرعية   الهيئة

يجوز للصندوق التعامل مع مدير الصندوق أو أي من تابعيه أو أي من منتجاته االستثمارية كأصيل لحسابه الخاص بما  .ج

 .من الئحة صناديق االستثمار  22أصول الصندوق 0 وفقا للمادة إجمالي من  %30نسبته 

، او مجموعة مختارة من األدوات المالية مع أطراف نظيره خليجية مرخصة من الهيئات التنظيمية الخليجيةاالستثمار في  .د

 الصندوق.أصول من اجمالي  %09السوق المالية بما ال يتجاوز هيئة  شركات مالية سعودية مرخصة من 

 أصول الصندوق.صافي من  %20يحق لمدير الصندوق تقييم وشراء الصكوك على أن ال تزيد وقت الشراء عن ما نسبته  .ه

 

 

 سياسة تركيز اإلسثمما  في الصندوق. .2

من إجمالي أصول الصندوق  %09يستثمر الصندوق في األوراق المالية المصدرة من دول مجلس التعاون الخليجي بحد أعلى سوف 

 خليجية باستثناء المملكة العربية السعودية:ألي دولة 

 المنطقة الجغرافية الحد األدنى من أصول الصندوق الحد األعلى من أصول الصندوق

 المملكة العربية السعودية %0 100%

 مملكة البحرين %0 52%

 اإلمارات العربية المتحدة %0 52%

 الكويت 9% 52%

 عمان 9% 52%

  ر مباشر ،  وسوف  تكون اإلستثمارات مقومة بعمالت دول غوسوف  يكون اإلستثمار في أدوات أسواق  النقد بشكل مباشر أو

مجلس التعاون  الخليجي، باإلضافة الي الدوالر و اليورو و الجنية اإلسترليني، و سوف يتم اإلستثمار مع جهات مصنفة و غير 

 B-(Fitch),B-(S&P), B3 (Moodys)ي  األدوات المصنفة أو مصدرها كاآلتي: ف مصنفة، على أن يكون الحد  األدنى

 وفقاً للمركز المالي و التدفقات النقدية لعمليات المصدر. 

  يركز الصندوق استثماراته في األدوات النقدية مع مجموعة مختارة من األدوات المالية مع أطراف نظيره في المملكة العربية

مؤسسة النقد العربي السعودي، أو مع أطراف نظيره  خليجية بحيث تكون خاضعه لإلشراف من أحد السعودية، مرخصة من 

 البنوك المركزية المماثلة لمؤسسة النقد العربي السعودي أو هيئات إشرافية مماثلة لهيئة السوق المالية. 

 اصول الصندوق في وحدات صناديق استثمار مرخصة  قيمةمن صافي  %30نسبته  ال يزيد عنإستثمار ما  ير الصندوقيحق لمد

ذات اهداف مماثلة ألهداف الصندوق ، و صناديق تستثمر في أدوات أسواق النقد و الدخل الثابت على ان تكون متوافقة مع 

يعمل مدير . و هيئة سوق المال السعودي وأسواق المال الخليجيةالمعايير الشرعية مطروحة وحداتها طرحاً عاماً و مرخصة من 

على إختيار أفضل الصناديق المستثمر بها من حيث العائد و سمعة مدير الصندوق و األداء التاريخي لمدير  الصندوق جاهداً 

 الصندوق. 

اصول الصندوق وقت الشراء . ويستهدف  صافي من %20كحد أقصى  في الصكوك الصندوق ستكون استثمارات 

صكوك استثمارية حسب ما تحدده واحدة من ثالث من وكاالت التصنيف المصنفة ك الصندوق االستثمار بالصكوك
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الصكوك االستثمارية /  A-فتش A3  / موديز /  -Aاالئتماني الدولية والمصنفة بحد أدنى كالتالي: ستاندرد آند بورز

 . تعني أن المصدر لديه القدرة الكافية للوفاء بالتزاماته المالية

فسوف يعمل   جموعات إصدارات الصكوك / المصدرين التي ليس لها تصنيف إئتمانيونظًرا لوجود عدد كبير من م 

أصول الصندوق وفقًا صافي من  %79بحد أعلى  في الصكوك الغير مصنفةالصندوق على توظيف استثماراته 

 دير الصندوقلضوابط السياسة الداخلية المتبعة للمخاطر والتي يتم اختيارها على أساس التقييم الداخلي للمخاطر لم

 اصول الصندوق وقت الشراء. صافي من %20على ان ال يزيد االستمار بالصكوك المصنفة والغير مصنفة عن 

 

 اإلسثمما ات المثاحة  للصندوق و النسب المسموح بها الجدول الثالي يوضح      

 نوع اإلسثمما  الصندوق  الحد األدنى  من أصول الحد األعلى من أصول الصندوق 

%100 09%  أسواق النقد قصيرة األجل أدوات 

15%  9%  صكوك 

صناديق إستثمار ذات أهداف مماثلة ألهداف الصندوق و صناديق  %0 %25

 تستثمر في أدوات أسواق النقد و الدخل الثابت

12%  9% سيولة نقدية  ) في حال وجود استردادات كبيرة( أو ودائع متوافقة  

 أيام.  1مع أحكام الشريعة اإلسالمية ال تتعدى فترة اإلستحقاق 

حالة األزمات اإلقتصادية الحادة وإضطرابات أسواق المال من السيولة النقدية في  األعلىالحد  زيادةيجوز لمدير الصندوق )*(:

 .هبوط حاد في أسعاراألوراق المالية واألصول األخرىالتي تترافق مع 

 صندوق.من صافي قيمة اصول ال %30لة نسبة )*(:  ال يجوز ان تتجاوز مجموع اإلستثمارات في جهة واحدة او جهات مماث 

 ( يوماً تقويمياً. 739له متوسط مرجح لتاريخ اإلستحقاق ال يتجاوز ) مزايا للمرابحات صندوق إن )*( :   

 

إدا ة أنواع المعامالت و األساليب و األدوات الثي يمكن إسثخدامها نيابة عن صندوق اإلسثمما  بغرض  .3

 اإلسثمما ية: المحفظة 

  يعمل مدير الصندوق على إجراء مسح سوقي لمعدالت العوائد في السوق السعودي و مسح سوقي على افضل ادوات لسوق النقد

من حيث العائد و افضل الصناديق اإلستثمارية من حيث العائد و سمعة مدير الصندوق و قصيرة األجل  و ادوات الدخل الثابت 

األداء التاريخي لمدير الصندوق . و سيتم تطبيق آلية  اتخاذ القرار المقدمة من قبل مدير الصندوق على جميع استثمارات 

 الصندوق.

 المهارة و الحرص  )من ضمن واجبات و مسؤوليات  يلتزم مدير الصندوق تجاه مالكي الوحدات على ممارسة العناية و

 األمانة( في تقييم الفرص اإلستثمارية المتاحة بإختيار أفضل العوائد بما يتناسب مع استراتيجية الصندوق. 

  قراراته االستثمارية والقيام بتقييم  اتخاذيعتمد مدير الصندوق على دراسات وتوصيات فريق المحللين الخاص به في

المالي في تلك و من ثم تحليل القطاع المصرفيو يكون ذلك بناء على تحليل المنشأةو .االقتصاديةاألوضاع و األسواق

 اضافة الى تحليل التشريعات المتوقعةومن ثم تحليل النسب والعوائد ، لتحديد البنوك المتعامل معها الدولة وجودته

تزامها بالمعايير الدولية في حماية المستثمرين كأنظمة غسيل مدى الو القواعد الخاصة بالبنك المركزي في تلك الدولةو

مدى قدرتها على و لتلك الدولة بصفة عامه االئتمانيعلى التصنيف  االطالعمن ثم و بازل. باتفاقية وااللتزاماألموال 

مستوى و االئتماناطر يتم اختيار األدوات المالية على أساس مستوى مخو توافر النقد األجنبي لديهاو بالتزاماتهاالوفاء 

متنوعة لتحقيق أهداف الصندوق. كما تتم عملية اختيار و ذلك إلنشاء محفظة متوازنةو المؤشرات الماليةو السيولة

من حيث القيمة المضافة  االسترشاديالفارق عن المؤشر و الصناديق االستثمارية بناء على األداء التاريخي للصندوق

 االستثمار لدى الجهة المعنية.  باإلضافة إلى خبرة فريق إدارة

  يتم االشتراك في وحدات صناديق استثمارات مماثلة بناء على عدة عوامل منها: ان تكون استراتيجية االستثمار

الخاصة بالصندوق المستهدفة مالئمة الستراتيجية الصندوق وكذلك االداء التاريخي لصندوق االستثمار المستهدف. 

ار االصول تحت االدارة لمدير الصندوق والرسوم ذات العالقة وخبرة الفريق االداري لمدير كذلك سيتم االخذ باالعتب

الصندوق. يشترط ان تكون صناديق االستثمار صناديق عامة ومرخصة من الجهات التنظيمية لبلد المنشأ للصندوق 
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الت دول مجلس التعاون الخليجي. عمأو العمالت الرئيسية أو على ان تكون عملة الصندوق الرئيسية الريال السعودي 

  بلد المصدر.أو وسيأخذ عن اختيار الصندوق التصنيف االئتماني لمصدر الصندوق و/

  المصدر من قبل وكالة موديز االئتمانييتم االستثمار مع جهات تعتمد على التصنيف(Baa2) ،ستاندرد آند بورز 

(BBB)، فيتشو( BBB )يوجد تصنيف ائتماني للمؤسسة المالية يتم النظر الى 0 وفي حال لم كحد أدنى لالستثمار

 متانة مركزها المالي واالهتمام بالتصنيف االئتماني لبلد المصدر.

 

 أنواع األو اق المالية الثي ال يمكن إد اجها في محفظة الصندوق: .4
 باإلستثمار في اي أوراق مالية لم يتم ذكرها أعاله. دوق لن يقوم الصن

 

  على نوع ) أو انواع( األو اق المالية الثي يمكن للصندوق اإلسثمما  فيها:أي قيد آخر   -5

  مع مصدر واحد،  همن صافي قيمة أصول %30ال يحق لمدير الصندوق استثمار أكثر من 

 .و ستقتصر استثمارات مدير الصندوق على اإلستثمارات المتوافقة مع المعايير الشرعية  

 صالحيات الصندوق في اإلقثراض:   -6

لتغطية طلبات اإلسترداد و لتحسين أداء  يحق للصندوق الحصول على تمويالت متوافقة مع الشريعة اإلسالمية        

من صافي  %79الصندوبق بعد الحصول على موافقة اللجنة الشرعية، على أن ال يتجاوز التمويل ما نسبته 

 . جميع األحوال لن تزيد مدة التمويل عن سنه واحدةقيمة  أصول الصندوق. و في 

 

 اسواق األو اق المالية الثي سيثم الثعامل فيها:  -1

 %09تقتصر استثمارات الصندوق على األوراق المالية المصدرة في دول مجلس التعاون الخليجي بحد أعلى        

ألي دولة خليجية بإستثناء المملكة العربية السعودية حيث أن الحد األعلى من إجمالي أصول الصندوق 

 . %799المسموح به 

 

 حدود اإلسثمما  في وحدات صناديق اإلسثمما  األخرى ذات الطرح العام.  -1

من صافي قيمة اصول الصندوق في صناديق اخرى ذات  %30استثمار ما ال يزيد عن  يحق لمدير الصندوق    

مماثلة ألهداف الصندوق، و يحق لمدير الصندوق استثمار اصول الصندوق في صناديق استثمار تابعه اهداف 

له. و في حالة استثمار مدير الصندوق في صناديق مدارة من قبله فسوف يتم إحتساب رسوم إدارة كل صندوق 

 على حدة بناء على صافي أصول كل صندوق. 

 

 لية:الثعامل مع اسواق المشثقات الما  -9

 لن يقوم الصندوق باستخدام مشتقات األوراق المالية     

 مدة الصندوق  .4
 غير محدد المدة. مفتوح.  طرح عام،  ياستثمار" هو صندوق مزايا للمرابحاتصندوق "

 

  سثمما قيود/حدود اال .5
الئحة صناديق اإلستثمار و يلتزم مدير الصندوق خالل إدارته لصندوق مزايا للمرابحات بالقيود و الحدود التي تفرضها 

 شروط و أحكام الصندوق و مذكرة الملومات. 

 

 . عملة الصندوق 6
عملة الصندوق أو في و اذا كانت المبالغ المدفوعة لإلشتراك مقومة بعملة تختلف عن  عملة الصندوق هي الريال السعودي.

فيه مبلغ اإلسترداد عن عملة الصندوق، فسيقوم مدير الصندوق بتحويل العملة بسعر اختالف عملة الحساب الذي سيقيد  حال
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الصرف السائد المعمول لدى البنك المستلم في المملكة العربية السعودية في يوم التعامل المعني،  و يتحمل المستثمر اي 

 رف السائد في ذلك الوقت دون أي  التزام  يقع على مدير الصندوق. فروقات في سعر الص

  

  مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب . 7

 بيان تفاصيل لجميع المدفوعات من اصول صندوق اإلسثمما  و طريقة احثسابها.  .أ

 :أدناه المذكورة والمصاريف الرسوم الوحدات مالكي عل الصندوق مدير سيفرض    

 

 الصندوق مدير إدا ة  سوم: 

 قيمة صافي من سنويا( %9.00) المائة في مائة من وخمسون خمسة نسبته مايحتسب مدير الصندوق رسوم إدارة      

 خمسة خالل السداد وواجبة الدفع مستحقة الرسوم تلك حوتصب، إدارته نظير الصندوق مدير إلى الصندوق أصول

 فسوف قبله من مدارة صناديق في الصندوق مدير استثمار حالة وفي مالية سنة كل في شهر كل نهاية بعد عمل أيام

  .حده على صندوق كل إدارة رسوم إحتساب يتم

 الحفظ أمين  سوم: 

لاير تحتسب  390999دنى أو بحد  اإلدارةمن األصول تحت  %9.70 سنوية رسوم بدفع كذلك الصندوق يتكفل      

 شهر ميالدي. وتستحق السداد في نهاية كلبشكل يومي 

 االسثرداد  سوم: 

 يوجد ال            

 المبكر االسثرداد  سوم: 

 يوجد ال            

 الحسابات مراجع  سوم: 

بعد تسليم القوائم المالية  لاير ( 15,000 ) ألف خمسة عشر قدرة مقطوع مبلغ على الحسابات مراجع سيحصل             

 وتحتسب يوميا.عند نهايتها0  %09عند بداية السنة المالية و  %09المراجعة0 ويدفع 

 الصندوق تمويل مصا يف: 

 الرسوم هذه وتحسب الصندوق اصول قيمة صافي من وتستقطع . السوق في السائدة االسعار حسب تدفع             

 . للصندوق مالية سنة كل نهاية في اقتطاعها ويتم تقويم يوم كل وتتراكم

 نالمسثقلي الصندوق إدا ة مجلس أعضاء مكافآت: 

 مستقل عضو كل يحصل ثحي، المستقلين الصندوق إدارة مجلس أعضاء مكافآت مصاريف الصندوق يتحمل              

 بحد المالية السنة فيالقيمة  مدفوعة إجتماعين فقط  ا عضو بعدد  لكل سعودي لاير آالف ( 20999 ) مبلغ على

 كل وتتراكم الرسوم هذه تحسب، المستقلين العضاءجميع ال سنويا سعودي لاير 720999 يعادل وبما أقصى

 .الصندوق ادارة لمجلس اجتماع كل بعد هأالمكاف وتدفع تقويم يوم

 الشرعية الهيئة  سوم: 

 يتحملها مدير الصندوق             

  الثعامل مصا يف: 

 األسعار على بناء المالية األوراق وشراء بيع عملية في المتكبدة التعامل مصاريف كافة الصندوق يتحمل

 تنفيذ عند وذلك الصندوق أصول من سدادها ويتم فيها الصندوق يستثمر يالت األسواق في بها والمعمول السائدة

 اإلفصاح وملخص سنوية والنصف المدققة السنوية التقارير في قيمتها اجمالي عن االفصاح وسيتم الصفقات

 . للصندوق مالية سنة كل نهاية في المالي

 المضافة القيمة ضريبة: 
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 والدخل كاةزلل العامة الهيئة من الصادرة التنفيذية الالئحة تعليمات حسب المضافة القيمة ضريبة تطبيق سيتم             

 .والتكاليف واألتعاب والمصاريف الرسوم جميع على

 :المصروفات واألتعاب األخرى 

آخرين يتعاملون مع الصندوق وسيقوم مدير الصندوق بخصم  وجهات  وهي تلك المصاريف المستحقة الشخاص

الرسوم والمصروفات الفعليه الخاصة بالصندوق فقط كما يمكن االطالع على تفاصيل تلك المصاريف في ملخص 

واإلفصاح عنه في ه سنويا من قبل مدير الصندوق.تحديثسيتم االفصاح المالي في هذ الشروط واالحكام والذي 

مصاريف و موقع تداول ىرسوم نشرالمعلومات علومن االمثله عليها مصاريف  تداول  تقارير الصندوق السنوية

تُحتسب  –من إجمالي قيمة أصول الصندوق سنوياً  %9.0كنسبة قصوى  الرسوم الرقابيةو  ،نشر التقارير السنوية 

 .عند الحصول على الخدمة وتدفع

 يحق لمدير الصندوق أن يتنازل عن جزء أو كامل الرسوم اإلدارية إذا رأى أنه قد يحسن من أداء الصندوق.

 

 :الوحدات مالكو يدفعها الثي الملكية ونقل دادرواإلسث االشثراك عل المفروضة الصفقات مقابل  .ب

  .الصندوق فيأو رسوم إسترداد  اشتراك رسوم دال يوج       

 

 :الصندوق لمدير الخاصة العموالت .ج

 ال يوجد عموالت خاصة لمدير الصندوق خالف ما ذكر        

 

 والثسعير الثقويم  .8
 

  كيفية تقويم أصول الصندوق: أ(

 في عقود المرابحة كالتالي: 

 المبلغ المستثمر + األرباح المستحقة إلى تاريخ التقويم           

  كالتاليفي اإلجارة: 

 المبلغ المستثمر + األرباح المستحقة إلى تاريخ التقويم                             

 في األوراق المالية المدعومة كالتالي:  

 القيمة اإلسمية + األرباح المستحقة الي تاريخ التقويم.

 :في إتفاقية إعادة الشراء المعاكس كالتالي                              

 يحسب العائد يشكل يومي إلى تاريخ التقويم. ثبحي، تقيم كتقييم عقود المرابحة                             

 ية المستثمر بها كالتاليستثمارفي الصناديق اال: 

 على أساس اخر سعر وحدة معلن عنه للصندوق                              

 ر بها لتقويم االصل الي سبب كان على سبيل في حال عدم وجود سعر متاح لألصول المستثم

المثال ال الحصر أن تكون األسواق المالية مغلقة في يوم التقويم سيتم إحتساب قيمة االصل بناء 

 على اخر سعر متاح.

  وسيتم إحتساب صافي قيمة أصول الصندوق بطرح إجمالي مطلوبات الصندوق من إجمالي قيمة

 :األصول كالتالي

تشمل على سبيل المثال ال الحصر أتعاب مجلس  يوالت (مستحقة وغير مدفوعة)خصم المصاريف الثابتة 

 في مذكرة المعلومات. اإلدارة وأتعاب مراجع الحسابات والرسوم األخرى المذكورة

 خصم رسوم اإلدارة من إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد خصم المصاريف الثابتة.
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السجل والخدمات اإلدارية من إجمالي أصول الصندوق بعد خصم المصاريف خصم رسوم الحفظ وأمين 

 الثابتة ورسوم اإلدارة.

قسمة إجمالي القيمة العادلة ألصول الصندوق ناقصا إجمالي الخصوم على إجمالي عدد وحدات الصندوق 

  القائمة.

  في الصكوك االستثمارية 

الصكوك التي ليس لديها  .رباح المستحقة حتى يوم التقويماألقفال مضافا إليها اإلبالنسبة للصكوك، فإنه سيتم تقويمها على أساس سعر 

رباح المتراكمة حتى يوم التقويم، على أن يكون يوم التقويم األستحقاق مضافا إلية اإلسوق ثانوية نشطة، يتم تقويمها بناء على سعر 

في المملكة العربية السعودية و/أو تكون أسعار الصكوك أو العروض متوفرة في أي يوم تقويم ، وفي حال كانت يوم هو يوم عمل 

التقويم ليس يوم عمل في المملكة العربية السعودية و/أو إذا لم تكون أسعار الصكوك أو العروض متوفرة في أي يوم تقويم فسوف 

 .ي والذي تكون في أسعار الصكوك أو العروض متوفرةيكون يوم التقويم هو يوم التقويم التال

 

  عدد نقاط الثقويم وتكرا ها: ب(

وذلك عند  تحديدا في يومي اإلثنين و الخميس من كل اسبوع ) مرتين اسوعياً(، عمل يوم يجري تقويم الصندوق في 

حينئذ سيتم تقويم  ن فيه البنوك مغلقةوفي حال وافق يوم التقويم يوم عطلة رسمية في المملكة تكو، الساعة الرابعة مساء

 .أصول الصندوق في يوم التقويم التالي

 

  الخطأ في الثسعير:أو ، االجراءات الثي سثثخذ في حالة الخطأ في الثقويم ج(

فسوف يقوم ، حساب سعر وحدة بشكل خاطئأو في حال تقويم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ  .7

 بتوثيق ذلك. مدير الصندوق

بما في ذلك مالكي الوحدات )سوف يقوم مدير الصندوق بتعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين  .3

 التسعير دون تأخير.أو التقويم  عن جميع أخطاء (السابقين

أكثر من سعر أو  % 9.0التسعير يشكل مانسبته أو إبالغ هيئة السوق المالية فورا عن أي خطأ في التقويم  .2

وفي تقارير ( تداول)في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق  ذلك فوراالوحدة واإلفصاح عن 

 يعدها مدير الصندوق. التيالصندوق العام 

من الئحة صناديق  (13)سوف يقدم مدير الصندوق لهيئة السوق المالية تقاريره المطلوبة وفقا للمادة  .2

  أخطاء التقويم والتسعير. ملخصا بجميع ستثماراال

  

  واالسثرداد: االشثراكطريقة احثساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات     د(

من خالل طرح التزامات الصندوق بما فيها  االستردادأو سيتم احتساب صافي قيمة األصول ألغراض الشراء      

الناتج من  الصندوق وثم يحدد سعر الوحدة بقسمة الرقم الرسوم المبينة في هذه المذكرة من إجمالي قيمة أصول

  هذه العملية على إجمالي عدد وحدات الصندوق .

  مكان ووقت نشر سعر الوحدة: (ـه

والموقع اإللكتروني  www.tadawul.com.sa سيتم اإلعالن عن صافي قيمة األصول على موقع تداول

 ي يوم العمل التالي لكل تقويم. ف   www.nefaie.com  الخاص بمدير الصندوق

  

 الثعامالت  .9

  واالسثرداد: االشثراكمسؤوليات مدير الصندوق في شان طلبات  أ(

 السعودية البنوك فيه تكون عمل يوم أي ) عمل يوم اي في وتنفيذها االستردادو االشتراك طلبات استالم يمكن         

 (.أعمالها اولةزلم فيه مفتوحة

  الوحدات: يلمالك أقصى فثرة زمنية بين تسلم طلب االسثرداد ودفع عوائد االسثرداد ب(

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.nefaie.com/
http://www.albilad-capital.com/
http://www.albilad-capital.com/
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 فيها تم يالت التقويم لنقطة التالي الرابع اليوم في العمل اقفال قبل الوحدات لمالكي االسترداد مبالغ دفع سيتم        

  .االسترداد سعر تحديد

  قيود على الثعامل في وحدات الصندوق: ج(

 الخاصة التعليمات لتقديم النهائي الموعد ويكون، عمل يوم اي خالل واإلسترداد االشتراك طلبات استالم يمكن       

 بشراء المتعلقة والمبالغ االشتراك لطلب الصندوق مدير استالم خالل من استردادهاأو  الوحدات بشراء

 وذلك يالمعن التعامل يوم في ظهرا (12) الساعة قبل الصندوق من االسترداد طلبأو  المطلوبة الوحدات

 انه على معاملته فسيتم المحدد الوقت بعد الطلب استالم تم حال وفي .السعودية العربية المملكة توقيت حسب

  .التالي التعامل ليوم طلب

 

  الحاالت: واالجراءات المثبعة في تلك، يعلقأو الحاالت الثي يؤجل معها الثعامل في الوحدات  د(

 :في الحاالت التالية االشتراكيحتفظ مدير الصندوق بالحق في رفض    

تطبق على  يالصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية الت حالى خرق اللوائ االشتراكفي حال أدى هذا  .أ

 وقت الى اخر. قد تفرضها هيئة السوق المالية من يالصندوق والت

 في حال عدم تمكن المشترك من استيفاء متطلبات هذه الشروط واألحكام. .ب

 في الصندوق موقع ومعتمد.في حال عدم تمكن المشترك من تقديم طلب اشتراك  .ج

 المطلوب. االشتراكفي حال عدم تمكن المشترك من استيفاء مبلغ  .د

الى المشترك دون خصم أي  االشتراكألي سبب يقوم مدير الصندوق بإعادة مبلغ  االشتراكاذا تم رفض طلب        

  شيك يرسل بالبريد اوعبر تحويل بنكي.بموجب  وذلك، مبالغ إشتراكات أن وجدت

  

  االجراءات الثي يجري بمقثضاها اخثيا  طلبات االسثرداد الثي سثؤجل:   (ـه

 :ئيا في الحاالت التاليةزجأو كما يحق لمدير الصندوق تأجيل اي طلب استرداد بالكامل              

  أكثر من صافي قيمة اصول أو  %10في اي يوم تعامل  االستردادفي حال بلغ اجمالي نسبة طلبات

ئيا بناء على اسبقية زجأو كليا  سيتم تأجيلها يتحديد الطلبات الت في يوم التعامل ذو العالقة. فسيتم الصندوق

 االستردادعائدات كافة  تكون األولوية لتنفيذ الطلبات المستلمة اوال. وتدفع ثبحي االستردادتقديم طلب 

بحسب تعليمات مالك الوحدات ، بالعملة المحددة في الصندوق لحساب مالك الوحدات في البنك ذو الصلة

 الرسوم لتغطية مصاريف عملية التحويل ان وجدت. وستقتطع

  يتداول فيها الصندوق في يوم التعامل ذو  يفي حال تم تعليق التعامل والتداول في األسواق المالية الت

المؤجلة قبل  االستردادوحدات الصندوق. فسيتم التعامل مع طلبات  تقويمأو  يتعسر استرداد ثالعالقة بحي

 اوال. للطلبات المقدمة تكون األولوية بالتنفيذ ثالالحقة في يوم التعامل التالي بحي االستردادطلبات 

  في حال تبين لمدير الصندوق عدم إمكانية تقويم أصول الصندوق بشكل يعتمد عليه ألسباب معينة مثل إقفال

ي يوم التعامل، يحق لمدير الصندوق تأجيل تقويم أصول الصندوق ف يتداول فيها التياألسواق المالية 

 يومين من الموعد الصندوق وتعليق حق المستثمرين في شراء الوحدات أو استردادها لمدة ال تتجاوز

النهائي لتقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات واستردادها بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من 

وم مدير الصندوق بتنفيذ الطلبات المؤجلة أو المعلقة في اول يوم تعامل تالي مجلس ادارة الصندوق. وسيق

   اوال. وذلك على اساس تناسب مع اولوية التنفيذ للطلبات الواردة

  األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات الى مسثممرين أخرين   و(

 األخرى حواللوائ واألنظمة التنفيذية ولوائحها المالية السوق هيئة من الصادرة األحكام هي المنظمة األحكام          

 .السعودية العربية المملكة في العالقة ذات
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  ي:سثمما مدير الصندوق في وحدات الصندوق اال اسثمما    ز(

الصندوق الذي يديره مدير  وحدات  في لحسابهم الخاص ستثماراالوتابعيه اإلشتراك /   الصندوق لمدير يجوز            

 األخرين الوحدات مالك على ينطبق ما الصندوق مدير اشتراك على وينطبق  الصندوق طرح بعدأو  عندالصندوق 

 على ان يفصح مدير الصندوق عن ذلك في جميع مستندات الصندوق شريطة التزام المتطالبات اآلتية:  .الصندوق في

   اال تكون شروط اشتراك مدير الصندوق و تابعيه في الوحدات و الحقوق المتصلة بها افضل من الشروط و الحقوق المتصلة

 بالوحدات المملوكة لمالكي الوحدات اآلخرين من ذات الفئة. 

  .اال يمارس مدير الصندوق و تابعيه حقوق النصويت المرتبطة بالوحدات التي يملكونها 

  الصندوق  العام عن تفاصيل استثماراته في وحدات الصندوق، وذلك بنهاية كل ربع  سنوي في موقعه   ان يفصح مدير

 ( من الئحة صناديق اإلستثمار.17اإللكتروني للسوق وكذلك في التقارير التي يعدها مدير الصندوق وفق المادة )

  واالسثرداد: االشثراكالموعد النهائي لثقديم طلبات  ح(

 بشراء الخاصة التعليمات لتقديم النهائي الموعد ويكون، عمل يوم اي خالل واإلسترداد االشتراك طلبات استالم مكني          

أو  المطلوبة الوحدات بشراء المتعلقة والمبالغ االشتراك لطلب الصندوق مدير استالم خالل من استردادهاأو  الوحدات

 العربية المملكة توقيت حسب وذلك يالمعن يوم التعامل في ظهرا( ( 12 الساعة قبل الصندوق من االسترداد طلب

  .التالي ليوم التعامل طلب انه على معاملته فسيتم المحدد الوقت بعد الطلب استالم تم حال وفي. السعودية
 

 

 

  اسثردادهاأو في الوحدات  االشثراكإجراءات تقديم الطلبات الخاصة ب ط(

رساله الى إالوحدات استرداد جزء من وحداتهم ٔاو كلها عند تعبئة طلب استرداد وتوقيعه ويمكن لمالكي            

، ويمكن لمالكي الوحدات الحصول على نموذج استرداد من مدير الصندوق مباشرة، مدير الصندوق

عليها في ملخص الصندوق الوارد في هذه الشروط  صوتخضع طلبات االسترداد للشروط المنصو

  ( لاير سعودي2,000التي تنص على ان الحد األدنى للمبلغ الذي يمكن استرداده )واالحكام و

  اسثردادهاأو نقلها أو فيها  االشثراكقيمة الوحدات الثي يجب على مالك الوحدات أو الحد األدنى لعدد  ي(

 الحد األدنى لالشتراك /االسترداد   -

 لاير سعودي. 2,000الحد األدنى لالشتراك االولي لالفراد هو  -

 لاير سعودي. 2,000الحد األدنى لالشتراك االضافي هو  -

 لاير سعودي. 2,000الحة األدنى لإلسترداد هو  -

 

  الصندوق وتأثير عدم الوصول الى ذلك الحد في، الحد األدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمعه ك(

يقوم مدير الصندوق س، وهو مليون لاير سعودي  حد أدنى من االشتراكات يجب جمعه قبل بدء أعمال الصندوقال

ودائع بنكية و صفقات اسواق النقد المبرمه مع طرف خاضع في  باستثمار مبالغ االشتراكات خالل فترة الطرح األولي

 لتنظيم مؤسسة النقد العربي السعودي او لهيئة رقابية خليجية مماثلة 

  

كحد أدنى لصافي  ما يعادلهاأو ماليين لاير سعودي  10االجراءات الثصحيحية الالزمة لضمان اسثيفاء مثطلب  ل(

  قيمة األصول

سيلتزم بجميع اللوائح والتعليمات ذات ق جراء تصحيحي فٔان مدير الصندوإ بأيالمالية بالقيام ق السو هيئةفي حال طلب            

  .الماليةق السو هيئةالعالقة من 
  

 . سياسة الثوزيع 10

  سياسة توزيع الدخل واأل باح: أ(

  عادة استثمار االرباح الموزعة.إب قسيقوم مدير الصندو، ال ينطبق       

  الثا يخ الثقريبي لالسثحقاق والثوزيع: ب(      

 ال ينطبق.
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  كيفية دفع الثوزيعات: ج( 

 ال ينطبق.
  

 الوحدات . تقديم الثقا ير لحاملي 11
 

  بما في ذلك الفثرات المالية األولية والسنوية:، المعلومات المثعلقة بالثقا ير المالية أ(

    التقارير السنوية )بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة و التقارير السنوية بإعداد مدير الصندوق سيقوم

(  من الئحة صناديق اإلستثمار، و سيقوم مدير الصندوق بتزويد 0الموجزة و التقارير األولية وفقاً لمتطلبات الملحق )

 مالكي الوحدات بها عند الطلب دون اي مقابل. 

 نهاية ( يوما من 70للجمهور خالل مدة ال تتجاوز ) إتاحتها التقارير المالية السنوية وبإعداد مدير الصندوق  سيقوم

فترة التقرير وذلك في الماكن  و بالوسائل المحددة  في شروط و احكام الصندوق و مذكرة المعلومات  وفي الموقع 

 اإللكتروني لمدير الصندوق و الموقع اإلكتروني للسوق. 

 ( يوما من نهاية فترة التقري20يقوم مدير الصندوق باعداد النقارير األولية و اتاحتها للجمهور خالل ) ر وذلك في

الماكن و بالوسائل المحددة في شروط و احكام الصندوق و مذكرة المعلومات وفي الموقع افلكتروني لمدير الصندوق 

 و الموقع اإللكتروني للسوق. 

 الحالية للصندوق للفحص من جانب مالكي الوحدات دون مقابل صول األصافي قيمة باتاحة مدير الصندوق  سيقوم

 صافي قيمة األصول السابقة في المكاتب المسجلة لمدير الصندوق. واتاحة جميع ارقام 

 لوحدات التي يمتلكها وسجل صفقاته في تزويد كل مالك وحدات ببيانات صافي قيمة اصول ايقوم مدير الصندوق بس

ر تقديم تقري( يوما من كل صفقة في وحدات الصندوق يقوم بها مالك الوحدات.  و يتم 70وحدات الصندوق خالل )

كما ، استردادأو لمالكي الوحدات كحد أقصى يوضح عمليات المستثمر سواء كانت اشتراك كل ربع سنة دوري بنهاية 

 تتضمن المعلومات التالية:

  ووحدات الصندوق. أصولصافي قيمة 

 .عدد وصافي قيمة الوحدات التي يملكها المشترك 

 .سجل بصفقات كل مشترك على حدة 

  أماكن ووسائل إتاحة تقا ير الصندوق الثي يعدها مدير الصندوق: ب(

الفاكس كما هو مبين في أو الهاتف و/أو البريد االلكتروني و/أو سيتم إرسال التقارير على العنوان البريدي و/      

نموذج فتح الحساب إال اذا تم اشعار مدير الصندوق باي تغيير في العنوان. ويجب إخطار مدير الصندوق بأي 

يوما تقويميا من إصدار تلك التقارير وبعد ذلك تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق  60أخطاء خالل 

والموقع  http://www.nefaie.com ر على موقع مدير الصندوقنهائية وحاسمة. كما سيتم توفير هذه التقاري

  www.tadawul.com . االلكتروني للسوق

  

  وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية: ج(

 تتاح القوائم المالية السنوية للصندوق بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة الخاصة بالصندوق لمالكي س

بدون مقابل على الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق مجانا و الوحدات و المستثمرين المحتملين 

www.nefaie.com   والموقع  اإللكتروني للسوقwww.tadawul.com.  

 

  السنوية )بما في ذلك القوائم المالية التقارير على  سيتم اطالع مالكي وحدات الصندوق والعمالء المحتملين و

نهاية فترة التقرير و ذلك يوم من  70 مدة ال تتجاوز نشرها خاللعند إتاحتها /  السنوية المراجعة( مجانا وذلك 

شروط و احكام الصندوق و مذكرة المعلومات وفي الموقع اإللكتروني لمدير االماكن وبالوسائل المحددة في في 

 الفقرة )ب( من هذه المادة. اإللكتروني للسوق ، و حسب  الصندوق  و الموقع

  

http://www.nefaie.com/
http://www.tadawul.com/
http://www.tadawul.com/
http://www.tadawul.com/
http://www.tadawul.com/
http://www.tadawul.com/
http://www.tadawul.com/
http://www.tadawul.com/
http://www.nefaie.com/
http://www.nefaie.com/
http://www.tadawul.com/
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 . سجل مالكي الوحدات 12

استرداد في أو ه عند كل عملية اشتراك تحديثسوف يقوم مدير الصندوق بإعداد سجل لمالكي الوحدات وسوف يقوم ب   

 الصندوق. وسوف يقوم بحفظه في المملكة. 

  

 . اجثماع مالكي الوحدات 13

 

  الظروف الثي يدعى فيها إلى عقد اجثماع لمالكي الوحدات: (أ

 يحق لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات بمبادرة منه.  •

 ايام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ.  10يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل  •

أكثر من أو أيام من تسلم طلب كتابي من مالك  10مالكي الوحدات خالل يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع  •

 على األقل من قيمة وحدات الصندوق.  %25منفردين أو المستثمرين الذين يملكون مجتمعين 

  

  إجراءات الدعوة إلى عقد اجثماع لمالكي الوحدات: ب(

  الصندوق والموقع  باإلعالن عن اجتماع مالكي الوحدات من الموقع االلكتروني لمدير قمدير الصندوسيقوم

( 10الحفظ قبل ) لىواكتابي الى جميع مالكي الوحدات  إشعاررسال إو، االلكتروني لشركة السوق المالية )تداول(

  .( يوما قبل ا جتماع37ٔايام من عقد االجتماع وبمدة ال تزيد عن )

  جمالي عدد وحدات الصندوق فٔانه يتعبر إمن  اكثرٔاو  %25في حال حضر مالكي الوحدات مجتمعين ٔاو منفردين

  .جتماعا صحيحاإ

 جتماع ثاني وسوف يقوم إبالدعوة الى  قمدير الصندوسيقوم ، في حال لم يستوفي النصاب المذكور في الفقرة السابقة

كتابي الى مالكي  إشعاررسال إالصندوق وشركة السوق المالية )تداول( و باالعالن في الموقع االلكتروني لمدير

كانت النسبة في  أيا( ٔايام. وسوف يكون االجتماع الثاني صحيحا 5الحفظ قبل موعد االجتماع )لى واالوحدات 

  .االجتماع

  طريقه تصويت مالكي الوحدات وحقوق الثصويت في اجثماعات مالكي الوحدات: ج(      

 

 طريقة تصويت مالكي الوحدات:  .1

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

 يجوز لكل مالك وحدات االدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع.  •

على قراراتها بواسطة وسائل التقنية في مداوالتها والتصويت  االشتراكيجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات و •

 الحديثة وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة. 

من مجموع الوحدات الحاضر  %50يكون القرار نافذا بموافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من  •

 مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سواء كان حضورهم شخصيا أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة. 

  

 حقوق الثصويت لمالكي الوحدات:  .2

عن يحق لمالك الوحدات وأمين الحفظ أن يستلم إشعار كتابي قبل عشرة أيام علي األقل من االجتماع وبمدة ال تزيد  •

 ( يوماً قبل االجتماع. 21)

يحق لمالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في ذلك الحصول علي موافقه مالكي الوحدات  •

 في الصندوق علي أي تغييرات تتطلب موافقتهم وفقاً لالئحة صناديق االستثمار. 
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 . حقوق مالكي الوحدات  14
 دات في الصندوق:فيما يلي بيان بحقوق مالكي الوح

 الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات باللغة العربية بدون مقابل.  •

وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيمتها ، الحصول على تقرير يشتمل على صافي قيمة أصول وحدات الصندوق •

 وسجل بجميع الصفقات. 

 الحصول على التقارير السنوية والتي تحتوي على القوائم المالية.  •

 الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها.  •

اإلشعار بأي تغيير في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وإرسال ملخص بهذه التغيرات قبل سريانه وفقا  •

 في الئحة صناديق االستثمار.  لنوع التغيير والمدة المحددة

 اإلشعار بأي تغيير في مجلس إدارة الصندوق.  •

الحصول على نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات سنويا تظهر الرسوم واالتعاب الفعلية  •

 ومعلومات أداء الصندوق عند طلبها. 

بخالف ، يوما تقويمياً  21اإلنهاء بمدة ال تقل عن اإلشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق االستثمار قبل  •

 األحداث التي نصت عليها الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات. 

 دفع عوائد االسترداد في األوقات المحددة لذلك.  •

 الحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها من مدير الصندوق.  •

أي حقوق أخرى لمالكي الوحدات تقرها األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية  •

 والتعليمات السارية بالمملكة العربية السعودية ذات العالقة. 

 

 . مسؤولية مالكي الوحدات 15

الوحدات مسؤوال عن ديون  فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء منه، ال يكون مالك

ويعد مدير الصندوق مسؤوال تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله والتزامات الصندوق.  

 او اهماله او سوء تصرفه او تقصيره المتعمد.

  

 . خصائص الوحدات 16

يضم الصندوق وحدات استثمارية مشاعة من فئة واحدة من نفس النوع ولها نفس القيمة والمميزات والحقوق 

 ويمكن لمدير الصندوق إصدار عدد غير محدود من تلك الوحدات. 

  

 الثغيرات في شروط وأحكام الصندوق. 11
 

بموجب الئحة صناديق  واإلشعا ات المحددةاألحكام المنظمة لثغيير شروط واحكام الصندوق والموافقات  أ(

  االسثمما :

  :موافقة الهيئة ومالكي الوحدات على الثغيرات األساسية 

  سوف يقوم مدير الصندوق بالحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق على التغيير األساسي

 المقترح من خالل قرار صندوق عادي. 

  على موافقة مالكي الوحدات والهيئة الشرعية وفقا للفقرة السابقة سوف يقوم مدير الصندوق بعد الحصول

 من هذه المادة على الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على التغيير األساسي المقترح للصندوق. 
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  من الئحة صناديق  56يقصد بمصطلح "التغيير األساسي" أياً من الحاالت االتية وفقاً للمادة رقم

 االستثمار: 

o طبيعته. أو غير مهم في اهداف الصندوق ت 

o  .تغير سوف يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق 

o  .االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير الصندوق 

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

  

  :إشعا  الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغيرات مهمة 

  سوف يقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات في الصندوق كتابيا بأي تغيرات مهمة مقترحة

يوما قبل الموعد المحدد  21ألي صندوق عام يديره مدير الصندوق. ويجب ان ال تقل فترة اإلشعار عن 

 من قبل مدير الصندوق لسريان هذا التغيير. 

 من الئحة صناديق االستثمار  56ال يعد اساسيا وفقا للمادة رقم  يقصد بمصطلح "تغيير مهم" أي تغيير

 ومن شأنه أن: 

o  .يؤدي في المعتاد الى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق 

o  أي عضو من أعضاء أو يؤدي الى زيادة المدفوعات من أصول الصندوق الى مدير الصندوق

 أي تابع ألي منهما. أو مجلس إدارة الصندوق 

o  .يقدم نوعا جديدا من المدفوعات تسدد من أصول الصندوق 

o  .يزيد بشكل جوهري انواع المدفوعات االخرى التي تسدد من أصول الصندوق 

o  .أي حاالت اخرى تقررها الهيئة من حين ألخر وتبلغ بها مدير الصندوق 

    

  : إشعا  الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغيرات واجبة اإلشعا 

  سوف يقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا بأي تغييرات واجبة اإلشعار في

 أيام من سريان التغيير.  8الصندوق الذي يديره قبل 

 من الئحة  01و 56دتين يقصد بمصطلح" التغيير واجب اإلشعار" أي تغيير ال يقع ضمن أحكام الما

 صناديق االستثمار.

  

  االجراءات الثي سثثبع لإلشعا  عن أي تغيير في شروط وأحكام الصندوق:  (ب

سوف يقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات ويفصح عن تفاصيل التغيرات األساسية في الموقع  •

 أيام من سريان التغيير.  10االلكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق المالية وذلك قبل 

م التي يعدها سوف يقوم مدير الصندوق بيان تفاصيل التغييرات األساسية في تقارير الصندوق العا •

 من الئحة صناديق االستثمار.  71مدير الصندوق وفقا للمادة رقم 

سوف يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن تفاصيل التغيرات المهمة في الموقع اإللكتروني لمدير  •

 أيام من سريان التغيير.  10الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق المالية وذلك قبل 

ببيان تفاصيل التغييرات المهمة في تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير سوف يقوم مدير الصندوق  •

 من الئحة صناديق االستثمار.  71الصندوق وفقا للمادة رقم 

سوف يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن تفاصيل التغيرات واجبة االشعار في الموقع اإللكتروني  •

 يوم من سريان التغيير.  21وذلك خالل  لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق المالية

سوف يقوم مدير الصندوق بيان تفاصيل التغييرات واجبة االشعار في تقارير الصندوق العام التي  •

 من الئحة صناديق االستثمار.  71يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة رقم 
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 إنهاء صندوق االسثمما . 11

 أصولنهاء الصندوق وذلك بناء على توصيات مدير الصندوق بٔان قيمة إالصندوق الحق في  إدارةلمجلس        

ٔاو هناك تغييرا في النظم واللوائح ٔاو ، الصندوق ٔاو معدل العائد المستهدف غير كافية لمواصلة تشغيل الصندوق

 ان هناك حدثا متوقعاأو ، يعتبرها مدير الصندوق سببا لتصفية الصندوق أخرىظروف  أيفي حالة حدوث 

نهاء الصندوق كما جاء في الٔئحة إعتبار وجود الصندوق غير نظامي. اإلجراءات الخاصة بإ إلىسئودي 

 اإلستثمار: صناديق

 الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا برغبته في  إشعارفيجب عليه ، نهاء الصندوقإرغب مدير الصندوق في  اذا

 وأحكامدون االخالل بشروط ، نهاء الصندوق العام فيهإ( يوما من التاريخ المزمع 37ذلك قبل مدة تقل عن )

 الصندوق.

 نهاء إالصندوق  فيجب على مدير، كانت مدة الصندوق العام محددة وفقا لشروط ؤاحكام الصندوق اذا

نتهاء مدة الصندوق بمدة ال تقل إومالكي الوحدات كتابيا قبل  هيئةشعارالإو، نتهاء تلك المدةإالصندوق فور 

 وما.( ي37عن )

  فيجب على مدير الصندوق  محدداذا كانت شروط و احكام الصندوق تنص على انهائه عند حصول حدث

انهاءه فور حصول ذلك الحدث واشعار الهيئة و مالكي الوحدات كتابيا خالل خمسة ايام من وقوع ذلك 

 الحدث الذي يوجب انهاء الصندوق. 

  وذلك دون االخالل بشروط ؤاحكام ، نتهائهإجراءات تصفية الصندوق فور إالبدء في  قمدير الصندوعلى

 الصندوق ومذكرة المعلومات. 

   نتهاء مدة إفي موقعه االلكتروني وموقع شركة السوق المالية )تداول( عن  قمدير الصندووسوف يعلن

  الصندوق ومدة تصفيته.

 

 

 مدير الصندوق. 19
 

  ومسؤولياتهمهام مدير الصندوق وواجباته  أ(

  يعمل لمصلحة مالكي الوحدات بموجب ٔاحكام هذه الالئحة والئحة االشخاص المرخص لهم  أنعلى مدير الصندوق

  .وشروط ؤاحكام الصندوق ومذكرة المعلومات

  االلتزام بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة االشخاص المرخص لهم بما في ذلك  قمدير الصندوعلى

 و الذي يتضمن العمل بها بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول.  .واجبات االمانة تجاه مالكي الوحدات

  عن القيام باآلتي: مسؤواليكون مدير الصندوق  

 الصندوق.  إدارة .7

 ي ذلك الخدمات ا دارية للصندوق.بما فعمليات الصندوق  .3

 طرح وحدات الصندوق.  .2

صحيحية وواضحة وغير و كتمالها وانها كاملةإعلومات ولممذكرة االتٔاكد من دقة شروط ؤاحكام الصندوق و .2

  .مضللة

  وواجباته بشكل مباشر ٔاو  مسؤولياتهسواء ٔادى ، عن االلتزام بالئحة صناديق االستثمار مسؤواليكون مدير الصندوق

عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله ٔاو سوء تصرفه ٔاو  مسؤولخارجية. ويعد مدير الصندوق  كلف بها جهة

 .تقصيره المتعمد

  على استثمارات الصندوقتي تٔوثروضع السياسات واالجراءات لرصد المخاطر ال قمدير الصندوعلى. 

  ج مراقبة المطابقة وااللتزامتطبيق برنام قمدير الصندوعلى.  

  حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن  ب( 

  دور المدير من الباطن. ديؤلت أكثرمالية ٔاو  مؤسسةيجوز لمدير الصندوق بكامل الصالحية لتفويض صالحياته الى       
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  اسثبدالهأو االحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق   ج(

استبدال مدير الصندوق واتخاذ أي اجراء تراه مناسبا لتعيين مدير صندوق أو يحق لهيئة السوق المالية عزل 

 اتخاذ أي تدابير اخدى تراها مناسبة وذلك في الحاالت التالية:أو بديل 

بذلك بموجب الئحة االشخاص المرخص  هيئةال شعارإعن ممارسة نشاط االدارة دون  قمدير الصندوتوقف  .7

 لهم.

 السوق المالية.  هيئةترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط االدارة ٔاو سحبه ٔاو تعليقه من قبل  إلغاء .3

 ترخيصه في ممارسة نشاط االدارة. إللغاء قمدير الصندوهيئة السوق المالية من  لىإتقديم طلب  .2

 التنفيذية. لوائحهبالتزام النظام ٔاو  –بشكل تراه الهيئة جوهريا – خلأ،مدير الصندوق قد  نأ الهيئة تأر إذا .2

 خرآمع عدم وجود شخص  استقالتهالصندوق ٔاو عجزه ٔاو  أصولوفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدير  .0

يديرها مدير  التيالصناديق  أصولصندوق االستثمار ٔاو  أصول إدارةمسجل لدى مدير الصندوق قادر على 

 المحفظة.

 جوهرية. أهميةذات  أنها -معقولة أؤسسبناء على  – الهيئةترى  أخرىحالة  أي .2

  ( يومين من حدوثها5من الحاالت الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية خالل ) يأب قمدير الصندويجب على 

 فيتعين على مدير الصندوق ، مدير الصندوق استبدالمن صالحياتها وفقا لعزل ٔاو  أيا الهيئةمارست  إذا

مدير الصندوق البديل  إلى للمسؤولياتالمساعدة على تسهيل النقل السلس  اجلالتعاون بشكل كامل من 

، ينقل أن( يوما االولى من تعيين مدير الصندوق البديل. ويجب على مدير الصندوق المعزول 60خالل )

البديل جميع العقود  قمدير الصندو إلى، لمحضا الهيئةحيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا ووفقا لتقدير 

 المرتبطة بالصندوق ذي العالقة.

  

  أمين الحفظ .20
 

  مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته أ(

سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر ، يعد أمين الحفظ مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار •

 أم كلف بها طرفا ثالثا بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص المرخص لهم. 

أو يعد أمين الحفظ مسؤوال تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله  •

 تقصيره المتعمد. أو سوء تصرفه أو اهماله 

وهو مسؤول كذلك عن ، مين الحفظ مسؤوال عن حفظ اصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحداتيعد أ •

 اتخاذ جميع االجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق. 

  حق أمين الحفظ في تعيين أمين الحفظ من الباطن ب(

للحفظ من الباطن ألي صندوق  ميناأمن تابعيه بالعمل  أئاو  أكثرالحفظ تكليف طرف ثالث ٔاو  ألمينيجوز        

 حفظ من الباطن من موارده الخاصة. أمين أيومصاريف  أتعابالحفظ  مينأ. ويدفع أصولهاستثمار يتولى حفظ 

 

  اسثبدالهأو االحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ  ج(

اتخاذ أي تدبير تراه مناسب اً في حال وقوع أي من أو للهيئة عزل أمين الحفظ المعين من مدير الصندوق        

 الحاالت التالية: 

اذا راى مدير الصندوق بشكل معقول ان عزل امين الحفظ يصب في مصلحة مالكي الواحدات  وعلى مدير الصندوق  •

 اشعار الهيئة و مالكي الوحدات بذلك فورا و بشكل كتابي .

 ر الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم. دون إشعا هتوقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط •

 غلقه من قبل الهيئة. أو سحبه أو الغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ  •

 تقديم طلب الى الهيئة من امين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.  •
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 لوائحه التنفيذية. أو بااللتزام بالنظام  -بشكل تراه الهيئة جوهريا–ذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  •

 أنها ذات أهمية جوهرية.  -على أسس معقولة بناء–أي حالة ترى الهيئة  •

فيحب علي مدير الصندوق المعني تعيين أمين ، إذا مارست الهيئة أيا من صالحياتها وقامت بعزل أمين الحفظ •

كما يتعين علي مدير الصندوق وأمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل من ، حفظ بديل وفقا لتعليمات الهيئة

( يوما األولي من 60تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلي أمين الحفظ البديل وذلك خالل ) علىأجل المساعدة 

حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا ووفقا ، تعيين أمين الحفظ البديل. ويجب علي أمين الحفظ المعزول أن ينقل

 لتقدير الهيئة المحض إلي أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة. 

يجب على مدير الصندوق اإلفصاح فورا في موقعه اإللكتروني عن قيامه بتعيين امين حفظ بديل، و يجب على  •

 لكتروني للسوق عن قبامه بتعيين امين حفظ بديل للصندوق. مدير الصندوق اففصاح في الموقع اإل

  

  عزل أمين الحفظ من قبل مدير الصندوق:

تدبير تراه مناسبا في حال وقوع  أيالحفظ المعين من مدير الصندوق ٔاو اتخاذ  أمينيحق لهيئة السوق المالية عزل 

 من الحاالت التالية: أي

 بذلك بموجب الئحة االشخاص المرخص لهم. الهيئة إشعارظ دون الحفظ عن ممارسة نشاط الحف أمينتوقف  .7

  .السوق المالية هيئةالحفظ في ممارسة نشاط الحفظ ٔاو سحبه ٔاو تعليقه من قبل  أمينترخيص  إلغاء .3

  .ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ إللغاءالحفظ  أمينالهيئة من  إلىتقديم طلب  .2

 بالتزام النظام ٔاو اللوائح التنفيذية.  –بشكل تراه الهيئة جوهريا  – أخلالحفظ قد  أمين أنالهيئة  رأت إذا .2

  .جوهرية أهميةذات  أنها –معقولةأسـس بناء على  –ترى الهيئة  أخرىحالة  أي .0

فيجب عل مدير الصندوق ، من صالحياتها وفقا للفقرة )ٔا( من هذه المادة أيامارست هيئة السوق المالية  إذا .2

المعزول  الحفظوامين كما يتعين على مدير الصندوق ، حفظ بديل وفقا لتعليمات الهيئة أمينالمعني تعيين 

الحفظ البديل وذلك خالل  أمين إلى للمسؤولياتتسهيل النقل السلس  المساعدة على اجلالتعاون بشكل كامل من 

حيثما كان ذلك ، قلين أنالحفظ المعزول  أمينالحفظ البديل. ويجب على  أمين( يوما االولى من تعيين 60)

بصندوق االستثمار  ةالعقود المرتبطالحفظ البديل جميع  أمين إلى، ضروريا ومناسبا ووفقا لتقدير الهيئة المحض

  .ذي العالقة

  المحاسب القانوني .21
 

  اسم المحاسب القانوني أ(

  37200جدة ، 39720المملكة العربية السعودية ص.ب ، شركة طالل أبو غزالة     

+022732929293الفاكس    +022732929229الهاتف     

 www.tagi.com الموقع اإللكتروني:     

  

  مهام المحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته: ب(

على المحاسب القانوني ٔاو المراجع الخارجي القيام بعملية المراجعة في نصف السنة المالية ونهاية السنة المالية          

  .القوائم المالية إلصدار

  االحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني: ج( 

الصندوق بتغيير أن يوجه مدير أو مجلس إدارة الصندوق أن يرفض تعيين المحاسب القانوني  علىيجب    

 في أي من الحاالت األتية: ، المحاسب القانوني المعين

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

http://www.tagi.com/
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 إذا لم يعد المحاسب القانوني للصندوق مستقال ً.  •

إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن المحاسب القانوني ال يملك المؤهالت والخبرات الكافية لتأدية مهام المراجعة  •

 بشكل ُمرض. 

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

  

  أصول الصندوق .22

 

 إن جميع أصول الصندوق محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح الصندوق.      (أ

 يجب على أمين الحفظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه االخرين.  (ب

إن أصول الصندوق مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكية مشاعة. وال يجوز ان يكون لمدير الصندوق  (ج

الموزع أي مصلحة في أو مقدم المشورة أو أمين الحفظ من الباطن أو ن الحفظ أميأو ومدير الصندوق من الباطن 

أمين أو مدير الصندوق من الباطن أو إال أذا كان لمدير الصندوق ، مطالبه فيما يتعلق بتلك األصولأو أصول الصندوق 

كان مسموحا أو ، حدود ملكيتهوذلك في ، الموزع مالكا للوحداتأو مقدم المشورة أو أمين الحفظ من الباطن أو الحفظ 

مذكرة المعلومات. أو بهذه المطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وأفصح عنها في هذه الشروط واألحكام 

  

 إقرا  من مالك الوحدات .23

، ملخص المعلومات الرئيسة الخاصة بالصندوقالمعلومات ولقد قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام ومذكرة 

 والموافقة على خصائص الوحدات التي اشتركت/اشتركنا فيها. 

  

  الطرف الماني )المشثرك(       الطرف األول )مدير الصندوق( 

        

 االسم:.................................................      .االسم: ................................ 

  

 الهوية:................................................     الهوية:................................  

  

 العنوان:..............................................     العنوان:..............................  

  

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

  

 ..................................الهاتف:..............                        الهاتف:.................................        

  

  ........................البريد اإللكتروني:..........                        البريد اإللكتروني:...................

 

 ..............................................الجوال:....                      الجوال:..................................            
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 (  الضوابط الشرعية لإلسثمما 1ملحق )
 

 فال يجوز اإلستثمار في شركات ذات نشاط محرم مثل:  ،يكون النشاط مباحاً أن 

  البنوك التقليدية 

  شركات التأمين التقليدية 

  شركات خدمات الوساطة التقليدية 

 شركات القمار و الميسر 

 شركات المقامرة و المراهنة و األنترنت 

 الشركات العاملة في الصور و األفالم اإلباحية 

  الترفيه و السينما و األفالم في األنترنتشركات 

  ًتصنيع و تعليب و صيانة و توزيع األطعمه المحرمه شرعا 

 تصنيع و بيع األسلحة و معداته و التجهيزات العسكرية 

  .تصنيع و بيع و تعليب منتجات التبغ 

 %0يل المحرم )العوائد الربوية المدفوعه( على من اجمالي الموجودات وال يزيد تكلفة التمو %29اال يزيد اجمالي التمويل المحرم على 

 من إجمالي المصروفات. 

 من إجمالي المحرم، و من اإلستثمارات المحرمة، مثل:  %29اال يزيد إجمالي اإلستثمارات المحرمة على 

   الودائع التقليدية 

 السندات 

 اسهم شركات محرمة 

 اسهم ممتازة 

 عقود خيارات 

 اإللتزام بالتطهير 

 الصناديق اإلستثمارية فباإلضافة الي المعايير السابقة في الشركات يجب اإللتزام  باآلتي:  أما بخصوث

 أن يكون الصندوق مجازاً من هيئة شرعية.  و ال يجوز الدخول في الصناديق اآلتية: 

 صناديق السندات 

 الصناديق التقليدية مثل الصناديق المشتملة على اسهم شركات محرمة 

 صناديق الخيارات 

  صناديق التحوط التقليدية مثل صناديق المستقبليات 

 صناديق المتاجرة بالبيع باألجل بالذهب و الفضة 

 صناديق النقد قصيرة األجل المضمونة 

  .)الصناديق المضمونة ) رأس المال أو األرباح 
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 سياسات و إجراءات إدا ة المخاطر -( 2ملحق )
 

 المخاطر لصندوق مزايا للمرابحات.السياسة و اإلجراءات في إدا ة 
 

 أوآل: سياسة إدا ة المخاطر في الصندوق.

 Systematicالمحافظة على مستويات المخاطر المقبولة  و المحسوبة مع العمل على التخفيف من أثر المخاطر المنتظمة ) 

Risk و غير المنتظمة  )Unsystematic Risk )). 

 الصندوق ثانياً:  إجراءات إدا ة المخاطر في

يمكن إلدارة المخاطر التأكد من تطبيق  السياسة الخاصة بإدارة  المخاطر من خالل إتخاذ العديد من اإلجراءات  و منها على 

 سبيل المثال: 

 حيث سيتم التأكد  من قيام مدير الصندوق من القيام باإلجرءات التالية:  اتباع سياسة التنويع في اإلستثمار في الصندوق.  -7

 يع في األصول المستثمرة في المحفظة وفقاً  لما تحدده السياسة اإلستثمارية.التنو 

  التنويع الجغرافي لإلستثمارات من خالل اإلستثمار في العديد من الدول المحددة في السياسة اإلستثمارية 

 .تنويع اإلستثمار في العديد من البنوك و المؤسسات المالية المصدرة 

  .التأكد من حساب مقدار اإلنكشاف على أي مصدر و اإللتزام بها 

متابعة تقييم البنوك المصدرة بشكل دوري، و اتخاذ اإلجراءات المناسبة من الرقابة و المتابعة و التحليل المالي عند تحديد  -3

 على البنوك و المؤسسات المالية غير المصنفة.مقدار اإلستثمار )اإلنكشاف( 

 رات اإلقتصادية الكلية و الجزئية الخاصة بالدول التي سيتم اإلستثمار بها و منها على سبيل المثال: متابعة المؤش -2

 معدالت الناتج القومي 

 معدالت اإلنفاق الحكومي 

  الدين العام 

 التضخم 

 اسعار الفائدة و المرابحات و غيرها 

 اسعار الصرف للعمالت 

 

 إتباع الخطوات العلمية و المهنية  في إدارة المخاطر عند بناء المحفظة اإلستثمارية. و منها على سبيل المثال ال الحصر:  -2

 مرحلة إحثيا  األدوات المالية -أ

 بناء المحفظة اإلستثمارية بشكل متين من خالل التحليل و تطبيق السياسة و األهداف اإلستثمارية 

 م وسائل التحوط من المخاطر بشكل رئيسي من خالل تحديد صفات و معايير إختيار األدوات التأكد من إمكانية استخدا

  اإلستثمارية.

 مرحلة بناء المحفظة اإلسثمما ية: -ب

  تحديد حجم المحفظة 

 تحديد حجم اإلنكشاف بحدوده القصوى 

 اإلحتفظ بالسيولة النقدية في حال عدم جدوى اإلستثمار 

  خالل اإلستثمار في األدوات المالية ذات النوعية و الجودة.التأكد من جودة األصول من 

 الرقابة على اداء المحفظة اإلسثمما ية -ت

  و مخاطر المصدر تحليل مخاطر المحفظة 

 تحليل و فحص اإلنكشاف  و اختبار الضغط 

 تحديد مقدار و أصول اإلستثمار 

 مراجعة و تقييم أداء اإلستثمارات في المحفظة بشكل منفرد 

 .اإللتزام بمحددات اإلستثمار الواردة في الئحة صناديق اإلستثمار 
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 ثانياً:  إجراءات إدا ة مخاطر الصندوق الرئيسة

 طرق الثحوط و الثقليل من تلك المخاطر طرق القياس نوع المخاطر

 معدالت النمو -7 مخاطر سجل األداء المحدود

 نسب ربحية الصندوق  -3

 Yieldمقدار توزيع  -2

 التكاليفتخفيض  -2

 Performance نسب األداء -0

التأكد من تطبيق أفضل الممارسات العالمية و إتباع المعايير الدولية عند  -7

 إدارته لإلستثمار. 

 التأكد من تعيين أفضل  المدراء و أمهرهم في إدارة األصول. -3

ال يمكن إعطاء تأكيد بأن هذا اإلجراء سيحقق أهداف الصندوق  -2

 اإلستثمارية، ومن الممكن أن يؤدي ذلك الي خسارة الصندوق. 

 نسب التداول -7 مخاطر السيولة 

 السيولة السريعة -3

 التأكد من اإلحتفاظ بالسيولة الالزمة ألعمال الصندوق -7

من صافي أصول  %39نسية السيولة الي اإلستثمار ال تقل عن  -3

 الصندوق

 تجنب الخسائر الناتجة عن بيع األصول دون توزيع اإلستحقاق -2

 الحصول على التسهيالت لمالية -2

 التأكد من تلبية طلبات اإلسترداد -0

 قياس فنرة اآلجال -7 مخاطر العملة 

 بناء سلم اإلستحقاق -3

 تقييم التأثير على التدفقات النقدية -2

 يومي التأكد من متابعة أسعار الصرف بشكل -7

 .تقويم يومي ألصول الصندوق بما يقابلها بالريال السعودي -3

التحوط ضد مخاطر فروقات اسعار العمالت )الطرق الشرعية أن  -2

 وجدت(

مخاطر اإلسثمما  في أدوات 

 غير مصنفة 

 تحليل مالي أساسي -7

 إختبار حساسية للعوائد المتوقعه -3

قياس درجة المخاطر )اإلنحراف المعياري  -2

 األصل(للمحفظة و 

 إختبار سيولة األصول غير المصنفة )نسب السيولة( -7

 قياس مدي تأثير اسعار صرف العمالت -3

 متابعة التصنيف اإلئتماني للمصدر  -2

 متابعة أداء المحفظة. -2

مخاطر اإلسثمما  في أسواق 

الخليج الناشئة مع جهات غير 

خاضعه إلشراف مؤسسة النقد 

العربي السعودي و البنوك 

 المركزية

 إختبار حساسية للعوائد المتوقعه. -7

قياس درجة المخاطر ) اإلنحراف المعياري  -3

 للمحفظة و لألصل(

 قياس درجة مخاطر الدول. -2

 قياس تأثير اسعار صرف العمالت -7

 متابعة التصنيف اإلئتماني للدولة -3

 متابعة أداء المحفظة -2

 متابعة أسعار العوائد و المرابحات -2

 للمصدر التحليل المالي و التقييم المرحلي -0

 تحليل مخاطر اإلئتمان -7 المخاطر اإلئثمانية 

 تقييم المصدر  -3

 التحليل األساسي للمصدر -2

التأكمد من تحليل المخاطر اإلئتمانية  المتعلقة باإلستثمار في أدوات  -7

 أسواق النقد

 متابعة التصنيف اإلئتماني للمصدر -3

قياس أثر العقوبات على الوضع المالي و  المخاطر القانونية 

 القانوني للمصدر

 متابعة التقارير السنوية  -7

 متابعة نشرات البنوك المركزية -3

و المخاطر السياسية 

 إلقثصاديةا

 معدالت الناتج القومي -7

 معدالت اإلنفاق الحكومي -3

 الدين العام  -2

 التضخم -2

 أسعار الفائدة و المرابحات و غيرها -0

 اسعار الصرف للعمالت -2

 أسعار النفط و السلع و المعادن الرئيسة -1

 المظاهرات و العصيان المدني.  -0

 

 

 

 متابعة التطورات السياسية  -7

 متابعة التطورات و المؤشرات واإلقتصادية -3

 قياس تطبيق معايير الحوكمة -7 مخاطر تضا ب المصالح

 فصل الصالحيات و المسئوليات -3

 العمل بموضوعية و استقاللية  -7

 الصندوق.تجنب المصلحة شخصية مادية او معنوية تهمه على حساب  -3

 تطبيق معايير الحوكمة -2

و مخاطر تركيز اإلسثمما  

 إنخفاض الثصنيف اإلئثماني

 قياس نسب تركز اإلستثمار لألصل الواحد -7

 قياس تركز اإلستثمار الجغرافي  -3

 قياس تركز اإلستثمار في مصدر واحد  -2

 متابعة التقارير السنوية  -7

 متابعة نشرات البنوك المركزية  -3

أسواق  المخاطر اإلئتمانية المتعلقة باإلستثمار في أدواتالتأكد من تحليل  -2

 النقد 

 متابعة التصنيف اإلئتماني للمصدر -2

 

 

 


