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سم  للسوودةةصندوق وساطة لأل  

“WASATAH SAUDI EQUITY FUND” 

–صندوق استثماري مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية - 
  الشروط واألحكام

 شركة الوساطة المالية ) وساطة كابيتال ( 
 إليها قبل قراءة هذه النشرة من شروط وأحكام الصندوق .توضيحات يجب النظر 

  تم اعتماد ) صندوق وساطة لألسهم السعودية ( على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة
 الرقابة الشرعّية المعينة لصندوق االستثمار.

  شروط وأحكام ) صندوق وساطة لألسهم السعودية ( والمستندات األخرى خاضعة لالئحة صناديق االستثمار الصادرة عن
هـ بناء على نظام السوق المالية الصادر 1427/12/3وتاريخ 1-219-2006  هيئة السوق المالية بموجب قرار المجلس رقم

وتاريخ  2016-61-1عدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم والم هـ2/6/1424بتاريخ  30بالمرسوم الملكي رقم م/
 .  ـه 16/8/1437

  على  كل مالك وحدات ُمحتمل لصندوق وساطة لألسهم السعودية قراءة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة المعلومات
 والمستندات األخرى لصندوق االستثمار . 

  من مالك الوحدات أن جميع المستندات تم قراءتها وقبول جميع ماتم ِذكره يعتبر التوقيع على شروط وأحكام الصندوق ، اقرار
 فيها. 

 آخر  أجري وقد م - م9/12/2015  الموافق  هـ 27/02/1437 بتاريخ مرة ألول الصندوق أحكام و شروط صدرت 
 .حتى تاريخه ةم وهي صالح 05/2018/ 16الموافقهـ  30/08/1439 بتاريخ تعديل

 هـ 27/2/1437عاما  طرحا   السعودية لألسهم وساطة صندوق وحدات طرح على المالية السوق هيئة الموافقة من قبل تمت 
  م  9/12/2015الموافق  
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 ر هامإشعا
 

ينصح  .االستثمارباالضافة الى مذكرة المعلومات والمستندات األخرى لصندوق  هامة و يجب أن تقرأ في مجموعها هذه الشروط واألحكام
مالكي الوحدات المحتملون بالسعي للحصول على مشورة مهنية متخصصة فيما يتعلق بمحتويات هذه الشروط واألحكام. و يجب أال تفسر هذه 

 الشروط واألحكام على أنها نصيحة قانونية أو إستثمارية أو ألغراض ضريبية.

المعلومات التي تتضمنها هذه الشروط واألحكام وتؤكد قيامها بإتخاذ كافة كابيتال"المسؤولية عن صحة  تتحمل شركة وساطة المالية"وساطة
عتقادها فإن تلك المعلومات هي صحيحة ومنسجمة مع الحقائق وال تتضمن  التحريات المناسبة والمعقولة للتأكد من ذلك وفي حدود معرفتها وا 

 أي حذف أو إسقاط يمكن أن يجعل تلك المعلومات مضللة.

السوق المالية المسؤولية تجاه المعلومات التي تحتويها هذه الشروط واألحكام، و ال تقدم أي تعهدات فيما يتعلق بصحة و إكتمال  ال تتحمل هيئة
تلك المعلومات، و تعلن إخالء مسؤوليتها من أي التزام مهما كان عن أي خسارة يمكن أن تنشأ عن اإلعتماد على ما ورد في محتويات هذه 

بل ق أو عن أي جزء منها. المشترين المحتملين لوحدات الصندوق المعروضة هنا عليهم القيام بواجب التحري و البحث الالزمحكام الشروط واأل
 بالصندوق.  االستثمارإتخاذ قرار 

تعهدات أو  يوجد أيفي الصندوق. ال  االستثمارقرار  يتم تقديمها للمساعدة فقط و يجب أال تؤخذ كمرجع وحيد إلتخاذالشروط واالحكام هذه 
صندوق هو الضمانات من أي نوع تقدم أو يمكن إستنتاجها بخصوص العائد اإلقتصادي أو أي نتائج أخرى لإلستثمار في وحدات الصندوق. 

األسهم ئيسي في بشكل ر  باالستثمارالوحدات الساعين للحصول على مكاسب رأسمالية لمالكي تم تصميمه  ،كصندوق إستثمار مفتوح لإلشترا
و  تثماراالسفي الصندوق يمكن أن يتعرض لمخاطر  االستثماريصنف مستوى المخاطر بالصندوق ب)مخاطر مرتفعة( لذلك، فإن  المحلية

ا. هستثماراتهم في الصندوق، متضمنة كل المخاطر أو جزءا  منإلمالكي الوحدات في الصندوق يجب أن تكون لديهم القدرة لتحمل المخاطر 
 لشروط وأحكام الصندوق في الصندوق أو عدمه على مالكي الوحدات المحتملين اإلعتماد على تحليلهم و تقويمهم االستثمارقبل إتخاذ قرار 

في الصندوق".  لإلستثمارة ي"المخاطر الرئيس في مذكرة المعلومات (3يرجى مراجعة البند رقم ) المحتملة.االستثمار  بما في ذلك تقييمهم لمخاطر
ع م االستثمارفي وحدات الصندوق، وعالقة  االستثمارعلى كل مالك وحدات محتمل أخذ مشورة مستشاريه المهنيين لتحديد مدى مالءمة 

 األهداف الكلية للمستثمر.

لق األحكام فيما يتعال يجوز ألي شخص عدا مدير الصندوق إعطاء أي معلومات أو تقديم أي تعهدات لم يتم تضمينها في هذه الشروط و 
بالمواضيع الموصوفة في هذه الشروط واألحكام، و إذا تم إعطاء أي معلومات أو تعهدات من طرف أي شخص فإنه ال يمكن اإلعتماد على 

 تلك المعلومات و التعهدات على أنها معتمدة من طرف مدير الصندوق.
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 تعريف المصطلحات : 

 في هذه الشروط واألحكام ، يكون للمفردات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها : 
 

 للصندوق
 

 .لسعوديةا لألسهمصندوق وساطة 

عضو مجلس إدارة صندوق ال يكون موظفا  أو عضو مجلس إدارة لدى مدير الصندوق أو أي من تابعيه أو أي  عضو مستقل
مدير من الباطن أو أمين حفظ للصندوق، وليس لديه عمل جوهري أو عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق أو أي 

 مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ ذلك الصندوق.

 طرح أوراق مالية بواسطة مصدر مرخص له في السوق األولي بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. للطرح لألولي للوا 

لالستثمارنطاق   .بها االستثمار للصندوق يمكن التي الشرعية المعايير مع المتوافقة و المؤهلة المالية األوراق قائمة 

 . وحدات في صندوق االستثمارالشخص الذي يملك  مالك للوحدلت

 . هو مالك وحدات محتمل في الصندوق بموجب هذه الشروط واألحكام مالك للوحدلت للمحتمل

 .هي القيمة النقدية ألي وحدة على أساس إجمالي قيمة األصول لصندوق االستثمار مخصوم منها الخصوم صافي قةمة لألصول

للصندوق للمفتوح أو 
صندوق لالستثمار 

 للمفتوح

صندوق إستثمار برأسمال متغير تزيد وحداته بإصدار وحدات جديدة و تنخفض بإسترداد وحدات قائمة بواسطة 
يا . يجوز لمالكي وحدات الصندوق إسترداد وحداتهم مقومة بقيمة صافي ئمالكي وحدات الصندوق سواء كليا  أو جز 

 . األحكام ووفقا  لالئحةاألصول للوحدة في تاريخ اإلسترداد الموضح في الشروط و 

 . من كل سنة ميالدية أربعة أرباع سنوية تنتهي في اليوم األخير من مارس، يونيو، سبتمبر و ديسمبر للربع

هي أوراق مالية قابلة للتداول، تعطي لحاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند إعتماد الزيادة في  حقوق لألولوةة
وتعتبر هذه األوراق حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين في سجالت الشركة نهاية يوم انعقاد رأس المال، 

  . الجمعية العامة غير العادية. ويعطي كل حق لحامله أحقية اإلكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح

حقوق لألولوةة 
 للمتبقةة

تب بها المساهمين المقيدين، والناتجة من زيادة رأس مال هي األسهم المطروحة المتبقية لإلكتتاب والتي لم يكت
 .  الشركة المصدرة
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للشركات للصغةرة 
 وللمتوسطة

سيتم تصنيف السوق الى ثالث شرائح. الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة، المتوسطة، الصغيرة. الشركات الكبيرة 
من القيمـة اإلجمالية للسوق، والمتوسطة  %70قيمتها هي الشركات األولى من حيث القيمة السوقية والتي تمثل 

 المتبقّية. % 15، والصغيرة كذلك تمثل الشركات %15حقـة بنسبة لالتمثل الشركات ا

للصنادةق للوقارةة 
)رةت( للمتدلولة    

صطلح معرف عالميا  بهي صناديق استثمارية عقارية متاحة للجمهور، يتم تداول وحداتها في السوق المالية وتُ 
 "، وتهدف إلى تسهيل االستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة لالستخدام التي تدر دخال  دوريا  و"ريت

 .تأجيريا  

 للمؤشرلت صنادةق
    للمتدلولة

 ناديقص معظم. مالية قاسو أ في تداولوت درجت المستثمرين من مجموعة بين ةمشترك ةاستثماري هي صناديق
 تيحت ولذلك مالي سوق مؤشرات اداء ممكن قدر باكبر ومحاكاة تتبع بهدف تقديمها يتم المتداولة المؤشرات
 في ةمدرج تكون المتداولة المؤشرات صناديق ان وحيث. واحد صندوق خالل من السوق اداء مماثلة للمستثمرين

 صانعي او وقالس وسطاء خالل من الصناديق هذه وحدات المستثمرين ويبيع يشتري تداولها، ويمكن المالية السوق
 .التقليدية ماراالستث صناديق في االستثمار عند الحاجة كحال الصندوق مدير مع للتعامل تحتاج وال. مباشرة السوق

 يقصد بها األزمات والظروف غير المعتادة كالحروب واألزمات اإلقتصادية والكوارث الطبيعية. للظروف لألستثنائةة

ستثمارات الصندوق مع المعايير الشرعية للمستشار للشرعي  .  الطرف الذي يراقب التوافق الشرعي وا 

هي مجموعة من الضوابط والنسب المالية)مذكورة تفصيليا  في ملحق اللجنة الشرعية(، والتي بواسطتها يتم تصنيف  للمواةةر للشرعةة
 عية للصندوق.الشركات كمتوافقة مع المعاييرالشرعية المجازة من قبل اللجنة الشر 

هذه الشروط واألحكام الصادرة عن شركة الوساطة المالية "وساطة كابيتال" )مدير الصندوق( لطرح وحدات صندوق  للشروط و لألحكا 
كل مستثمر عليه الموافقة على الشروط و األحكام بالتوقيع على نسخة منها مع نموذج  . وساطة لألسهم السعودية

 .  اإلشتراك

المالك في الصندوق تتكون من وحدات بما في ذلك أجزاء الوحدة وتعامل كل وحدة على أنها تمثل حصة  حصة للوحدلت
 .  مشاعة في أصول صندوق االستثمار

 . ملعكل يوم يتم فيه حساب صافي قيمة أصول الصندوق و صافي قيمة أصول وحدة الصندوق بنهاية كل يوم  ةو /تارةخ للتقوة 

لى المشتري بناء  إ مهاعن اتفاقية بين البائع والمشتري، حيث يقوم البائع بالحصول على السلعة وتسليي عبارة ھ للمرلبحة
كذا فإن البائع يعمل كطرف ممول يوفر التمويل. ويتم الدفع عادة عن طريق ھما. ونهعلى سعر متفق عليه بي

 نظام األقساط أوفي صورة مجملة في تاريخ الحق.

 وفقا  لالئحة صناديق االستثمار ، يقصد بمصطلح " التغيير األساسي " أيا  من الحاالت اآلتية :  للتغةةرلت لألساسةة
 التغيير المهم في أهداف الصندوق العام أو طبيعته . .1
التغيير الذي يكون له تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق  .2

 العام المغلق . 
 ذي له تأثير في وضع المخاطر للصندوق العام . التغيير ال .3
 االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق في منصب مدير الصندوق .  .4
 أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق .  .5
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" من الئحـة صناديق االستثمار  65المادة " يقصد " بالتغيير المهم " أي تغيير ال ُيعد تغييرا  أساسيا  وفقا  الحكام  للتغةةرلت للمممة 
 ومن شأنه أن :

 يؤدي في المعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق العام .  .1
يؤدي إلى زيادة المدفوعات من أصول الصندوق العام الى مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء  .2

 ا. مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع ألي منهم
  .يقدم نوعا  جديدا  من المدفوعات تسدد من أصول الصندوق العام .3
 يزيد بشكل جوهري أنواع المدفوعات األخرى التي تسدد من أصول الصندوق العام.  .4
 أي حاالت أخرى تقررها الهيئـة من حين آلخر وتبلغ بهـا مدير الصندوق.  .5

للتغةةرلت ولجبة 
 لإلشوار 

صناديق  ( من الئحـة57( و )56اإلشعار " أي تغيير ال يقع ضمن أحكام المادتين )يقصد بـ " التغير واجب 
 .االستثمار

وكاالت للتصنةف 
 لإلئتماني

بمعنى اخر  او المتمولينالوكاالت التي تقوم بقياس قدرة الجهه المقترضة على الوفاء بإلتزاماتها في مواجهة 
 .تشبالوفاء بإلتزاماته للمقترض مثل ستاندرد اند بورز، موديز، ووكالة فيت المتمولمخاطرعدم سداد 

هو تقرير يقوم مدير الصندوق بإرساله إلى كل عميل على حدة يبين فيها صافي أصول الوحدات التي يمتلكها  للتقرةر للفوري
( يوما  من كل صفقة في وحدات الصندوق العام يقوم بها مالك  15وسجل صفقاته في وحدات الصندوق خالل ) 

 الوحدات. 
 (30) الوحدات يلخص صفقاته على مدار السنة المالية وذلك خاللبيان سنوي يقدمه مدير الصندوق الى مالك  للبةان للسنوي

 يوما  من نهاية السنة المالية. 
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 الشروط واألحكام : 
مولومات  .1

  :عامة
 لس  مدةر للصندوق ورق  للترخةص للصادر عن هةئة للسوق للمالةة .  (أ

ترخيص هيئة السوق المالية  مليون، 250وساطة كابيتال "شركة مساهمة مغلقة" برأس مال 
 .1010241832, السجل التجاري 08125-37رقم 

 عنولن للمكتب للرئةسي لمدةر للصندوق .  (ب
 شركة الوساطة المالية"وساطة كابيتال"

 المروج –شارع العليا 
 50315صندوق البريد 

 المملكة العربية السعودية  11523الرياض 
 +966114944067هاتف:

 عنولن للموقع لإللكتروني لمدةر للصندوق وعنولن أي موقع مرتبط بمدةر للصندوق .  (ج
  (.www.wasatah.com.sa)     موقع مدير الصندوق                  
 . (www.tadawul.com.saموقع تداول          )                  

 لس  أمةن للحفظ, ورق  ترخةصه للصادر عن هةئة للسوق للمالةة: (د
 08100-37 رقم ترخيص لالستثمار  البالد شركة       

 عنولن للموقع لإللكتروني ألمةن للحفظ )إن وجد( (ه
www.albilad-capital.com  

للنظا   .2
  :للمطبق

الوساطة المالية " وساطة كابيتال " خاضعان لنظام السوق المالية وشركة سهم السعودية صندوق وساطة لأل
 ة في المملكة العربية السعودية.ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة المطبق

أهدلف  .3
صندوق 

لالستثمار 
 :وسةاساته

مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية، يهدف إلى تنمية  استثمار هو صندوق لألسهم السعوديةصندوق وساطة 
 االسترشادي المؤشر أداء يفوق أداء تحقيق إلى يهدفرأس المال على المدى المتوسط و الطويل و 

(IdealRatings Saudi Shariah Index  ) حيث  بعد خصم المصاريف(. داءاأل)على أساس صافي
داءه عن طريق موقع مدير المؤشر االسترشادي والحصول على أيمكن للمستثمرين اإلطالع على معلومات 

 www.wasatah.com.sa الصندوق 

 كما" نمو" الموازي السوق وفي" تداول"السعودي األسهم سوق في المدرجة الشركات أسهم في الصندوق يستثمر
 لسعوديا السوق في للتداول القابلة األولوية وحقوق األولية الطروحات من كل في االستثمار للصندوق يجوز

 ناديقص متضمنة المحلية األسهم صناديق في االستثمار الى باإلضافة المتبقية األولوية حقوق متضمنة
 مدير قبل من مدارة كانت سواء المالية السوق هيئة من ومرخصة عاما   طرحا   المطروحة األولية الطروحات
 )ريت( داولةالمت العقارية الصناديقوحدات  في األستثمار للصندوق يجوز وأيضا. آخر مدير أو نفسه الصندوق
 يقوم نل. الشرعية المعايير مع متوافقة اإلستثمارات جميع تكون أن مراعاة معالمتداولة  المؤشرات وصناديق
 .الصندوق يف الموزعة األرباح استثمار إعادة وسيتم للمشتركين رأسمالية أو نقدية أرباح أي بتوزيع الصندوق

 :نوع لألورلق للمالةة للتي سوف ةستثمر للصندوق فةما بشكل أساسي (أ
 موازيال والسوق" تداول" السعودي األسهم سوق في المدرجة الشركات أسهم في الصندوق يستثمر .1

 ألوليةا الطروحات من كل   في االستثمار للصندوق يجوز كما. الشرعية المعايير مع والمتوافقة" نمو"
 يجوز أيضاو . المتبقية األولوية حقوق متضمنة السعودي السوق في للتداول القابلة األولوية حقوق و

http://www.wasatah.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.wasatah.com.sa/
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 مراعاة مع ةالمتداول المؤشرات صناديق و)ريت(  المتداولة العقارية الصناديق في األستثمار للصندوق
 .الشرعية المعايير مع متوافقة اإلستثمارات جميع تكون أن

 لنقدا أسواق وصناديق المرابحات مثل النقد أسواق أدوات في آلخر وقت من الصندوق يستثمرقد  .2
 .المخاطر وقلة العالية بسيولتها تتسم والتي اإلسالمية الشريعة مع المتوافقة

 بلق من ومرخصة عاما   طرحا   مطروحة استثمارية صناديق وحدات في يستثمر أن للصندوق يجوز .3
 بشكل ثمرتست والتي آخر مدير أو نفسه الصندوق مدير قبل من مدارة كانت سواء المالية السوق هيئة

 تكون أن على النقد أسواق وصناديق األولية الطروحات صناديق متضمنة المحلية األسهم في رئيسي
 .الشرعية المعايير مع متوافقة الصناديق هذه

 
 :سةاسة تركةز لإلستثمار (ب
اإلستثمار في أدوات أسواق النقد سواء كانت مصنفة إئتمانيا  أو غير مصنفة  يجوز لمدير الصندوق .1

إئتمانيا  وذلك إما بشكل مباشر عن طريق التعامل مع مؤسسات مالية مرخصة ومصنفة إئتمانيا  من 
(، أو مايعادله في S&Pحسب تصنيف ) (BBBإحدى شركات التصنيف العالمية بما ال يقل عن )

ئتماني األخرى، أو من خالل صناديق أسواق النقد المطروحة طرحا  عاما  وكاالت التصنيف اإل
المرخصة من الهيئة بما في ذلك الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق بهدف تحقيق عائد إضافي 
لحين توفر الفرصة اإلستثمارية المناسبة. ستكون هذه الصناديق مقومة باللاير السعودي، ويعتمد مدير 

في إختياره على األداء السابق لهذه الصناديق وعلى درجة السيولة في حال اإلسترداد. قد الصندوق 
الصندوق جميع السيولة المسموح له بها في أدوات وصناديق أسواق النقد مع مصدر  يستثمر مدير

 واحد بما ال يتعارض مع الئحة صناديق اإلستثمار.

له من الهيئة أو المؤسسة المالية المرخص  في حالة عدم وجود تصنيف إئتماني للشخص المرخص .2
لها من مؤسسة النقد العربي السعودي سوف يقوم مدير الصندوق بمراجعة الوضع اإلئتماني للطرف 

 األخر قبل اإلستثمار.

 الصندوق يستهدف وال السعودي سهماأل سوق قطاعات كافة على استثماراته بتوزيع الصندوق يقوم .3
 األصول، على التوزيعات بتعديل ذلك ويتم محددة صناعة أو محدد قطاع في أصوله تركيز

 مهوتقيي المخاطر مقابل للعوائد الصندوق مدير رؤية أساس على المختلفة الشركات القطاعات،
 . السوق قطاعات في لالستثمارات أدنى أو أعلى حد هناك يوجد وال. االستثمارية للفرصة

 
 :للتي ةمكن إستخدلمما نةابة عن للصندوق لغرض لإلدلرةأنولع للموامالت ولألسالةب ولألدولت  (ج
سيتبنى مدير الصندوق منهج اإلدارة النشطة التي تركز على مبدأ تبديل المراكز االستثمارية  .1

عتبار إلالصندوق ويتم تقييم الشركات من خالل تحليالت كمية ونوعية مع األخذ بعين ا إلستثمارات
من اإلدراج ومقارنة مؤشراتها المالية بمؤشرات القطاع والسوق حركة األسهم خالل الفترة األولى 

ودراسة سلوك حركة األسهم المدرجة حديثا  في الفترات السابقة. ومن ثم بناء محفظة الصندوق وتحديد 
الصندوق  جيةواستراتيلتزام بالحدود االستثمارية إلأوزان االستثمارات ومراجعتها بشكل مستمر لضمان ا

 الرئيسية.

 وصناديق نقدال أسواق وأدوات األولوية، حقوق أو األسهم في الصندوق اسثمارات وتفضيل اختيار تمسي .2
 أعلى لىع بناء   األولية الطروحات صناديق متضمنة المحلية السعودية األسهم وصناديق النقد أسواق
 عائد أعلى تحديد ويتم. ممكن مخاطر مستوى أقل يقابله الذي الوقت ذلك في متوفر متوقع عائد
 سبيل على احصائية ةطريق واستخدام التاريخية البيانات على بناء المتوقعة المخاطر مع مقارنة متوقع
 . المعياري االنحراف الحصر ال المثال
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 (.ب) و( أي أورلق مالةة عدل مات  ذكره في للنقاط )أةجب على للصندوق عد  لإلستثمار في  (د

 
 قةود لألستثمار: (ه

اإلستراتيجية التالية في توزيع أصوله، موضحة كنسب مئوية من صافي أصول يتبع الصندوق 
 الصندوق:

 فئة األصول
الحد 
 األدنى

الحد 
 األعلى

 الطرح وأسهم األولوية وحقوق األولية اإلصدارات, المحلية األسهم
 %95 %30 المتبقية.

، األولية الطروحات صناديق متضمنة المحلية األسهم صناديق
 المؤشرات صناديق ،)ريت( المتداولة العقارية الصناديقوحدات 
 (.نمو) الموازية السوق المتداولة،

0% 25% 

 *%50 %5 * النقدية السيولة

 %25 %0 والمرابحات  النقد أسواق صناديق

بعد أخذ موافقة  %100بنسبة  دالصندوق في الظروف االستثنائية لالحتفاظ بأصوله على شكل نق *قد يلجأ مدير
دارة المخاطرالمستشار الشرعي  .،إدارة المطابقة واإللتزام وا 

 :التمويل (و
التمويل  من صافي قيمة أصوله في تاريخ  %10بحد أقصى  الحصول على تمويل يجوز للصندوق 

وموافقة   بعد موافقة مجلس إدارة الصندوقشرط أن يكون هذا التمويل متوافق مع الشريعة اإلسالمية و 
وذلك لتغطية طلبات اإلسترداد أو  للحصول على تمويل . كما قد يلجأ الصندوق اللجنة الشرعية

عندما تكون هناك فرص استثمارية مالئمة في األسهم بحيث إن َوَجَد مدير الصندوق أن العائد المتوقع 
ول على الحص من الفرصة االستثمارية سيكون أعلى من تكلفة التمويل فإن الصندوق قد يلجأ الى 

 لتمويلا( لن تتعدى سنة واحدة وسوف يتم تسديد )إن وجدت التمويالت . علما  بأن مدة جميع تمويل
 خالل سنة.

 . تقتصر جميع إستثمارات الصندوق في المملكة العربية السعودية فقط (ز
آخر إذا تجاوز إجمالي استثمار تملك وحدات صندوق  لألسهم السعوديةال يجوز لصندوق وساطة  (ح

( من صافي %25أصوله، أو ما نسبة )ن صافي قيمة ( م%20وحدات التي تم تملكها ما نسبته )ال
 قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته.

 .لن يستثمر الصندوق في أي من فئات مشتقات األوراق المالية (ط
 

 مدة .4
 صندوق

 لالستثمار

 التنطبق
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قةود /  .5
حدود 

 لالستثمار

مدير الصندوق ملتزم خالل إدارته لصندوق االستثمار بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق 
 .وأحكام الصندوق ومذكرة المعلوماتاالستثمار وشروط 

عملة الصندوق هي "اللاير السعودي"في حالة اإلشتراك بعمالت أخرى غير اللاير السعودي يتم تحويل  للوملة .6
 الصرف السائد لدى البنك المستلم.مبلغ اإلشتراك بسعر 

مقابل  .7
للخدمات 
وللوموالت 
 ولألتواب

 ما على ملوتشت ،"االستثمار وكالة" الشرعي المبدأ على بناء   وأتعاب رسوم على الحصول الصندوق لمدير يحق
 :يلي

 .لحتسابما وطرةقة لالستثمار، صندوق أصول من للمدفوعات مةعج تفاصةل بةان (أ
 رسو  لإلدلرة: .1

سنويا  من صافي قيمة أصول الصندوق وتحسب  %1.25يدفع الصندوق لمدير الصندوق رسوم قدرها  
 يوميا  وتدفع على أساس ربع سنوي.

 شترلك:إلل رسو   .2
 شتراك كما يجبإلا وفقا  لتقدير مدير الصندوق كحد أقصى من قيمة  %1.00شتراك حتى إلرسوم ا

شتراك إلفي الصندوق. وتحصل هذه النسبة سواء  عند ا اشتراكهأن تدفع بواسطة المستثمر قبل قبول 
 .شتراكات اإلضافيةإلاألولي أو عند ا

 رسو  أمةن للحفظ: .3
سنويا  من صافي قيمة أصول  %0.80قدرها  رسوم سنوية تصل ألمين الحفظ يدفع الصندوق 

 .شهري الصندوق تحتسب يوميا  وتدفع على أساس
 رسو  لالستردلد: .4

 استرداد للصندوق.اليوجد رسوم 
 رسو  مرلجع للحسابات: .5

لاير سعودي سنويا  تحتسب  30,000يدفع الصندوق لمراجع الحسابات أتعاب تدقيق سنوية قدرها 
 يوميا  وتدفع على أساس نصف سنوي.

 رسو  نقل للملكةة: .6
 التنطبق
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 مجلس إدلرة للصندوق:آت مكاف .7

عدد  نوع األعضاء
 األعضاء

ت آالمكاف
إلجتماع 
 مجلس اإلدارة
 للعضو الواحد

المجموع 
 جتماع واحدإل

المجموع من 
 ت سنويا *آالمكاف

وع في حال المجم
الحد األعلى من 

 تآالمكاف
 سنويا *

 ر.س 32,000 ر.س 16,000 ر.س 8,000 ر.س 4,000 2 المستقلين

ر قلين والغيتغير المس
عاملين لدى مدير 

 الصندوق
1 

 ر.س 16,000 ر.س 8,000 ر.س 4,000 ر.س 4,000

غير مستقلين العاملين 
 لدى مدير الصندوق

 يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال 1

 ر.س 48,000 ر.س 24,000 ر.س 12,000 ر.س 8,000 4 المجموع

 ر.س = لاير سعودي
 

سنويا  هي أربعة ( و الحد األعلى من اإلجتماعات المدفوعة 2ثنان )إ* الحد األدنى من اإلجتماعات سنويا  هي 
ي أرة الصندوق فإن الصندوق لن يدفع على من اإلجتماعات لمجلس إداأل( و في حال تم تجاوز الحد ا4)

 وميا  ي تحتسب اإلدارة مجلس مكافآت.ت ألعضاء مجلس اإلدارة عن اإلجتماعات التي تتجاوز الحد االعلىآمكاف
 .للمجلس إجتماع كل في وتدفع

 رسو  للمستشار للشرعي: .8
مصاريف رسوم اللجنة الشرعية يتحملها مدير الصندوق وعلى أي حال يحتفظ مدير الصندوق 
بالحق في تغيير تلك الترتيبات في المستقبل. كافة تلك التغييرات تبقى وفقا  على إعتماد مجلس إدارة 

 الصندوق ووفقا  للوائح هيئة السوق المالية وموافقتها.
 سترشادي: إلل مصارةف للمؤشر .9

 سعودي لاير 21,375 مايقارب أمريكي دوالر 5,700 بقيمة االسترشادي المؤشر رسوم بدفع الصندوق سيقوم
 .يومي بشكل تراكمية بصورة وتحتسب المالي العام بداية تدفع. سنويا  
 للرسو  للرقابةة: .10
 تدفع عند المطالبة وتحتسب يوميا   –لاير سعودي سنويا   7,500مبلغ 
 رسو  للنشر: .11
 تدفع عند المطالبة وتحتسب يوميا   –لاير سعودي سنويا   5,000مبلغ 

 36كذلك توجد تفاصيل إضافية لرسوم الصندوق والمصاريف التقديرية في ملخص اإلفصاح المالي في القسم 
 من هذه الشروط واالحكام.

 
للتقوة  و  .8

 للتسوةر

 تقوة  أصول للصندوق  (أ

 طريقة تحديد قيمة أصول الصندوق:
صافي قيمة أصول وحدة الصندوق بقسمة صافي قيمة األصول على عدد وحدات يتم حساب 

الصندوق القائمة في تاريخ التقويم كما أن صافي قيمة أصول وحدات الصندوق يتم حسابها كما هو 
 موضح أدناه:
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للصندوق إلى لألصول لألخرى متضمنة للدخل للمستحق  إلستثمارلتتضاف للقةمة للسوقةة للوادلة  (ب
 وذلك على للنحو للتالي: 

 في حالة األسهم المدرجة فإن سعر السهم هو سعر اإلغالق الذي يحدده و يعلنه السوق. -1

في عملية إكتتابات الطروحات األولية فإن السعر المكتتب به قبل اإلدراج هو السعر  -2
 ين إعالن التخصيص.المستخدم لعملية التقويم حتى ح

 تحدد قيمة حقوق األولوية القابلة للتداول بسعر إغالق السوق.  -3

تحدد قيمة حقوق األولوية المتبقية بسعر التكلفة عند التخصيص عن طريق سجل بناء  -4
 األوامر

تحدد قيمة األصول المستثمرة في أدوات سوق النقد )المرابحات( على أساس تكلفة العقد  -5
باح المستحقة حتى نقطة التقويم. وفي حالة االستثمار في صناديق مضافا  اليها األر 

 ستخدام آخر سعر وحدة معلن ألغراض التقويم.إاستثمارية فسوف يتم 

 تحدد قيمة الصناديق العقارية المتداولة بسعر اإلغالق الذي يحدده ويعلنه السوق. -6

 سعر إغالق السوق.قيمة صناديق المؤشرات المتداولة بتحدد  -7

 لتزلمات متضمنة للمصارةف للمستحقة وذلك على للنحو للتالي:إل ث  ةطرح للمجموع من كافة لومن  (ج
 تآومكاف التعامل مصاريف  :الحصر ال المثال سبيل على الثابتة المصروفات خصم -1

 سترشاديإلا الحسابات وتكاليف المؤشر مراجع وأتعاب إدارة الصندوق مجلس أعضاء
 واألحكام هذه الشروط ( من11) رقم البند في المذكورة األخرى والرسوم والمصاريف

 الصندوق أصول قيمة إجمالي والمدير اإلداري من اإلدارة و رسوم الحفظ رسوم خصم -2
 الثابتة المصاريف خصم بعد

 :عدد للوحدلت للقائمة في للصندوق ومن ث  ةقس  على (د
هم العطل الرسمية لسوق األس بإستثناءيتم تقويم أصول الصندوق بنهاية كل يوم في األسبوع  .1

 السعودية.

ناء  عليه ب واإلسترداد شتراك إلية الواحدة هو السعر الذي يتم ااالستثمار صافي قيمة األصول للوحدة  .2
. ويتم تحديد صافي قيمة األصول بالنسبة لمالك الوحدات بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق 

 ية القائمة في يوم التعامل المعني االستثمار على إجمالي وحدات الصندوق 

المعلومات المتعلقة بصافي قيمة أصول الصندوق ستكون متوفرة في موقع تداول وموقع مدير 
الصندوق. المعلومات المتعلقة بصافي قيمة أصول الصندوق يتم تحديثها على األقل مرتين أسبوعيا  

 وذلك في صباح يومي الثالثاء والخميس من كل أسبوع.
 :نقاط للتقوة عدد  (ه

يتم تقويم أصول الصندوق بنهاية كل يوم في األسبوع بإستثناء العطل الرسمية لسوق األسهم 
 السعودية.
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 :لإلجرلءلت للتي تتخذ في حالة للخطأ في للتقوة  أو للخطأ في للتسوةر (و
( من الئحة صناديق االستثمار والُمتعلقة باالجراءات التي تتخذ  68مدير الصندوق بالمادة ) يلتزم 

 في حال الخطأ في التقويم أو التسعير للوحدة ، وهي كالتالي : 
في حال تقويم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة  .1

 بشكل خاطئ ، يجب على مدير الصندوق توثيق ذلك . 
يجب على مدير الصندوق تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين ) بما في ذلك  .2

 مالكي الوحدات السابقين ( عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير . 
يجب على مدير الصندوق إبالغ الهيئة فورا  عن أي خطأ في التقويم أو التسعير يشكل  .3

إلفصاح عن ذلك فورا  في موقعه اإللكتروني أو أكثر من سعر الوحدة وا % 0.5مانسبته 
والموقع اإللكتروني للسوق وفي تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق وفقا  

 ( من الئحة صناديق االستثمار .  71للمادة ) 
 رغرلض طلبات لألشترلك ولإلستردلد:طرةقة لحتساب سور للوحدة أل (ز

الواحدة هو السعر الذي يتم اإلشتراك واإلسترداد بناء  عليه  صافي قيمة األصول للوحدة اإلستثمارية
لى ع ويتم تحديد صافي قيمة األصول بالنسبة لمالك الوحدات بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق

 .  إجمالي وحدات الصندوق اإلستثمارية القائمة في يوم التعامل المعني
 مكان ووقت نشر سور للوحدة: (ح

ي قيمة أصول الصندوق ستكون متوفرة في موقع تداول وموقع مدير المعلومات المتعلقة بصاف
يتم تحديثها على األقل مرتين أسبوعيا  في صباح يومي الثالثاء والخميس من كل وسالصندوق 

 أسبوع.
 

 لد:تردسمسؤولةات مدةر للصندوق في شأن طلبات لإلشترلك ولإل (أ للتوامالت .9
 

وهما يوما ربعاء أو يتم تنفيذ طلبات اإلشتراك في الصندوق واإلسترداد منه مرتين أسبوعيا  في كل يوم إثنين  .1
التعامل في الصندوق. في حالة توافق أيام التعامل مع يوم عطلة، يتم إعتبار يوم العمل التالي يوما  

 للتعامل. 
راك باإلضافة للوثائق المطلوبة األخرى ومبالغ اإلشتطلبات اإلشتراك واإلسترداد المكتملة  آخر موعد لتقديم .2

النقدية التي يتم إستالمها من قبل مدير الصندوق قبل الساعة الثانية عشر ظهرا  وذلك حسب توقيت مدينة 
الرياض من يوم التعامل. في حال تم إستالم الطلب بعد الساعة الثانية عشر ظهرا  يتم تنفيذ الطلب في 

 ي.يوم التعامل التال

أقصى فترة زمنية تفصل بين اإلشتراك واإلستثمار في الصندوق هي الفترة التي تفصل بين إشتراك العميل  .3
وتملكه للوحدات هي نفس الفترة التي تفصل بين يوم تقديم طلبه لإلشتراك في الصندوق ويوم التعامل 

 الالحق.
 إجرلءلت تقدة  للتولةمات للخاصة بشرلء للوحدلت أو إستردلدها: (ب
لإلشتراك في الصندوق يطلب من المشتركين إبراز إثبات الهوية الشخصية مثل بطاقة األحوال  .1

الشخصية للمواطنين أو بطاقة اإلقامة )اإلقامة( )للمقيمين في المملكة العربية السعودية( أو جواز 
حكام أالسفر )لمواطني دول الخليج ومواطني الدول األخرى(. على المشتركين التوقيع على شروط و 
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الصندوق وتعبئة نموذج اإلشتراك ونموذج "أعرف عميلك" حيث يمكن الحصول على نموذج اإلشتراك 
عادته إلى المسئوول المختص لدى  ونموذج "إعرف عميلك" من مدير الصندوق والذي يمكن تعبئته وا 

 مدير الصندوق.
ق المخصص للصندو  يمكن السداد لشراء وحدات الصندوق بواسطة التحويل المصرفي إلى الحساب .2

في البنك الذي يجري فيه مدير الصندوق الترتيبات الالزمة من وقت آلخر أو عن طريق شيك مسحوب 
 على البنك، أمر سداد أو شيك مصرفي. ال يقبل السداد نقدا  لشراء الوحدات. 

 لإلسترداد من الصندوق يتم تعبئة نموذج اإلسترداد وتقديمه لمدير الصندوق. .3
لتالي لنقطة ا الخامس بالغ اإلسترداد متوفرة لمالكي الوحدات قبل إقفال العمل في اليوم تكون حصيلة م .4

 التقويم.

محدد من الوحدات )بشرط اإلحتفاظ بالحد أو عدد يحق لمالكي الوحدات طلب إسترداد مبلغ محدد  .5
 أدنى لإلستردادلاير سعودي( كما أنه ال يوجد هناك حد  10,000األدنى المسموح به للرصيد وهو مبلغ 

 من الصندوق.
 
صالحةات مدةر للصندوق وللظروف للتي ةمكنه فةما تولةق لإلشترلك ولإلستردلد أو تأجةل أي من  (ج

 ذلك أو رفضة:
يحتفظ مدير الصندوق بالحق في رفض أي إشتراك في حال فشل المشترك إستيفاء المتطلبات حسب  .1

موقع ومعتمد، أوعدم إستيفاء مبلغ اإلشتراك الشروط واألحكام، أو عدم تمكنه من تقديم طلب 
المطلوب. كما يجوز لمدير الصندوق رفض قبول أي طلب إشتراك إذا كان قبوله من شأنه أن يؤدي 

 إلى مخالفة قوانين ولوائح هيئة السوق المالية.
لمستغل اإذا تم رفض طلب اإلشتراك كليا  أو جزئيا  ألي سبب، يقوم مدير الصندوق بإعادة الجزء غير  .2

من مبلغ اإلشتراك إلى المشترك باإلضافة إلى رسوم اإلشتراك الذي إستلمة مدير الصندوق إلصدار 
 الوحدات للمشترك بالنسبة والتناسب لما تم قبوله أو رفضه. وذلك بموجب شيك يرسل بالبريد أو عبر

 تحويل بنكي.

 الية:امل التالي في الحاالت التيحق لمدير الصندوق رفض أو تأجيل أي طلب إسترداد حتى يوم التع .3

في حالة ما إذا كان إجمالي مبالغ طلبات اإلسترداد المطلوب تنفيذها في أي يوم تعامل  (أ
 ( من قيمة صافي أصول الصندوق.%10يزيد عن ) 

في حال تم تعليق التداول في السوق المالية التي يستثمر بها الصندوق. أو أي من  (ب
ر الصندوق أنها تشكل نسبة مهمة من صافي أصول األوراق المالية التي يرى مدي

 الصندوق.

وفقا  لقراره بعدم إمكانية تقويم أصول الصندوق بشكل يعول عليه، كإقفال  يحق لمدير الصندوق
سوق األسهم السعودية في يوم التعامل التالي، يحق له تأجيل تقويم أصول الصندوق وتعليق 

مارية أو إستردادها على أن التزيد فترة التعليق عن حق المستثمرين في شراء الوحدات اإلستث
يومي عمل من الموعد النهائي لتقديم طلبات اإلشتراك واإلسترداد وبشرط الحصول على الموافقة 
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المسبقة من مجلس إدارة الصندوق. والطلبات المستلمة خالل فترة التعليق يتم تنفيذها في أول 
 .أولوية التنفيذ للطلبات الواردة أوال  يوم تعامل تالي وعلى أساس تناسبي مع 

سةاسة  .10
 للتوزةع

لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح نقدية أو رأسمالية للمشتركين وسيتم إعادة إستثمار األرباح الموزعة في 
 الصندوق.

تقدة   .11
للتقارةر 

لى مالكي إ
 .للوحدلت

 :ةنشر مدةر للصندوق للبةانات للمالةة للصندوق كما ةلي (أ

 على للحصول وسائل متاحة في مرلت للنشر كما في للبةاننوع 
 للتقرةر

يوم من نهاية السنة  70  سنوي ديسمبر 31 التقرير السنوي
 المالية.

 موقع مدير الصندوق.
 تداول.السوق  موقع 

 األولية القوائم المالية
 (نصف سنويةال)

 يونيو  30
 نصف سنوي 

 35كحد أقصى خالل   
 من نهاية الفترة. يوما
 

 موقع مدير الصندوق.
 تداول.السوق  موقع 

 الفوري  التقرير
كحد أقصى 

يوما  15خالل 
 من كل صفقة 

بعدد الصفقات 
 المنفذة

يوما  15كحد أقصى خالل 
 .من كل صفقة 

يتم إرسالها لكل عميل على 
عن طريق البريد  حده

اإللكتروني المسجل لدى 
 مدير الصندوق.

 سنوي ديسمبر 31 السنويالبيان 

 

 نةالس ةنهاي نم يوما   30

 .ةالمالي

يتم إرسالها لكل عميل على 
عن طريق البريد  حده

اإللكتروني المسجل لدى 
 مدير الصندوق.

  

 والتي تتضمن المعلومات التالية: سنوي ربع كل بنهاية الصندوق معلومات
 في استثمارات عشرة أكبر أسهمهم تشكل الذين الُمصِدرين ونسب األسماء قائمة .1

 .المعني الربع من يوم أول في هي كما الصندوق محفظة
 .الصندوق أصول قيمة صافي متوسط إلى المعني للربع اإلجمالية األتعاب نسبة  .2
 الربع نهاية في الصندوق أصول قيمة صافي من الصندوق مدير استثمار ونسبة قيمة  .3

 .المعني
 الصندوق أصول صافي قيمة متوسط إلى المعني للربع التعامل مصاريف ونسبة مبلغ  .4

 .العام
 .المخاطر قياس ومؤشرات معايير  .5
 .الصندوق أداء ومؤشرات معايير  .6
 المعني. الربع نهاية في الصندوق أصول صافي قيمة من االقتراض نسبة  .7

 
 . ائل للحصول على للتقارةرأماكن و وس

 (.www.wasatah.com.saموقع مدير الصندوق )
 ( www.tadawul.com.saموقع تداول          )

http://www.wasatah.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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سجل  .12
مالكي 

 للوحدلت

 ندوقالص مدير يقدم و يلتزم مدير الصندوق بإعداد سجل ُمحدث لمالكي الوحدات ، وحفظه في المملكة
 جميع الملخص ذلك ُيظهر أن الطلب، على عند مجانا مالك أي الى الوحدات مالكي لسجل ملخصا  

 .  فقط المعني الوحدات بمالك المرتبطة المعلومات
إجتماع  .13

مالكي 
 للوحدلت

 

 للظروف للتي ُةدعى فةما لجتماع لمالكي للوحدلت : (أ
ن هيئة السوق المالية ولوائح صناديق االستثمار التي اوضحت عيلتزم ُمدير الصندوق بالقوانين الصادرة 

 ( اجتماعات مالكي الوحدات ، وهي كالتالي :  70في المادة ) 
 يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه . .1
( أيام من تسلم طلب 10يجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ) .2

 كتابي من أمين الحفظ . 
( أيام من تسلم طلب 10يجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ) .3

 على % 25كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 
 .األقل من قيمة وحدات الصندوق

 إجرلءلت للدعوة إلى عقد لجتماع مالكي للوحدلت :  (ب
تكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات باإلعالن عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق  .1

لى إاشعارهم عن طريق البريد اإللكتروني  والموقع اإللكتروني للسوق ، وبإرسـال إشعار كتابي 
 جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ 

  . قبل عشرة أيام على األقل من االجتماع 
  ( يوما  قبل االجتماع . ويجب 21وبمدة التزيد عن )أن يحدد اإلعالن واإلشعار تاريخ 

االجتماع ومكانه ووقته والقرارات المقترحة ، ويجب على مدير حال إرساله إلى مالكي 
 مالكي الوحدات إرسال نسخة منه للهيئة . الوحدات بعقد أي اجتماع ل

ا  اإل إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون ون إجتماع مالكي الوحدات صحيحال يك .2
 على األقل من قيمة وحدات الصندوق العام .  % 25مجتمعين 

في هذه المادة ، فيجب على مدير الصندوق  (2في الفقرة )الموضح إذا لم يستوف النصاب  .3
ق تروني للسو باالعالن عن ذلك في موقعه اإللكتروني والموقع اإللك يالدعوة الجتماع ثان

إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ عن طريق البريد اإللكتروني وبإرسال إشعار كتابي 
يحا  أيا  كانت نسبة تماع الثاني صح( أيام . وُيعد االج5قبل االجتماع الثاني بمدة التقل عن )

 في االجتماع .مثلة الوحدات المت
 طرةقة تصوةت مالكي للوحدلت وحقوق للتصوةت في إجتماع مالكي للوحدلت :  (ج

الء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها اإلديجوز لكل مالك وحدات  .1
 وقت االجتماع . 

الوحدات واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة يجوز عقد اجتماعات مالكي  .2
 . وفقا  للضوابط التي تضعها الهيئةوسائل التقنّية الحديثة و 

 
 للحقوق للُمتولقة بالوحدلت للتي ةتملكما مدةر للصندوق :  (د

 لكونها.يمتلمرتبطه بالوحدات التي حقوق التصويت اممارسة ال يجوز لمدير الصندوق وتابعيه 
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حقوق  .14
مالكي 

 للوحدلت

من فئة واحدة ، حيث يتمتع جميع مالكي الوحدات سهم السعودية جميع وحدات صندوق وساطة لأل
طبقا  للوائح هيئة السوق المالّية و الئحـة صناديق االستثمار ال من هذه الفئة بحقوق متسـاوية ، و 

يجوز أن يتمتع مالكو فئة من الوحدات بحقوق من شأنها اإلخالل بحقوق مالكي فئـة أخرى من 
ي بتقديم جميع الحقوق بتسـاو  دون أ لألسهم السعوديةوبذلك يلتزم مدير صندوق وساطة الوحدات . 

 . تتمثل حقوق مالكي الوحدات بالتالي :  تمييـز أو تفضيل
 الحصول على نشرة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات دون أي مقـابل .  .1
 .من هذه النشرة (10) رقم الفقرةتم ذكرها في  –تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات  .2
افقه بأخذ المو في حال وجود أي تغييرات في شروط وأحكام الصندوق ، يلتزم مدير الصندوق  .3

بذلك التغير ، وذلك وفقا  لنوع  عن طريق البريد اإللكتروني من مالكي الوحدات أو اشعارهم
 التغيـير الٌمقترح و وفقا  لالئحـة صناديق االستثمار.

مسؤولةة  .15
مالكي 

 للوحدلت

ال  عن ؤو مس الصندوق أو جزء منه ، ال يكون مالك الوحداتفي مالك الوحدات الستثمـاره فيما عدا خسارة 
 .ديون والتزامات الصندوق

خصائص  .16
 للوحدلت

من فئة واحدة ، حيث يتمتع جميع مالكي الوحدات من  سهم السعوديةجميع وحدات صندوق وساطة لأل
 هذه الفئة بحقوق متسـاوية . 

للتغةةرلت  .17
في شروط 

وأحكا  
 للصندوق

ات تغير التغيرات الى ثالث ، تغيرات أساسّية و وفقا  لالئحـة صناديق االستثمار صنفت هيئة السوق المالية 
 . مهمة و تغييرات واجبة االشعار

 : مولفقة للمةئة ومالكي للوحدلت على للتغةرلت لألساسةة 
يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق على التغيير  (أ

 لمقترح بما يتوافق مع الئحة صناديق األسثمار.األساسي ا
 يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة المستشار الشرعي على هذه التعديالت. (ب
  عن طريق إفادتهم يجب على مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات  (ج

 الحصول على موافقة الهيئة علىفقا  للفقرة )أ( من هذي المادة و اإللكتروني  البريد بواسطة
  .المقترح للصندوق العام التغيير األساسي

يجب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل التغييرات األساسية  (د
 ( أيم من سريان التغيير.10قبل )في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق 

يجب بيان تفاصيل التغييرات األساسية في تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق  (ه
 ( من الئحـة صناديق االستثمار .  71وفقا  للمادة ) 

يحق لمالكي وحدات صندوق عام مفتوح استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير أساسي دون  (و
 فرض أي رسوم استرداد ) إن ُوجدت( . 

 
 

 : مةئة ومالكي للوحدلت بأي تغةةرلت مممـةإشوار لل
 يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة المستشار الشرعي على هذه التعديالت. (أ
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يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات في الصندوق كتابيا  بأي تغييرات  (ب
يوما  قبل اليوم المحدد ( 21على الصندوق ، ويجب أال تقل فترة اإلشعار عن )مهمة مقترحة 

 دير الصندوق لسريان هذا التغير .من قبل م
يجب اإلفصاح عن تفاصيل التغيرات المهمة في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع   (ج

 .( أيام من سريان التغيير 10)  اإللكتروني للسوق أو بالطريقة التي تحددها الهيئة وذلك قبل
المهمة في تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق وفقا   يجب بيان تفاصيل التغيرات (د

 ( من الئحـة صناديق االستثمار . 71للمادة )
يحق لمالكي وحدات الصندوق استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير مهم دون فرض أي رسوم  (ه

 استرداد ) إن ُوجدت ( . 
 شوار : تغةةرلت ولجبة لإلإشوار للمةئة ومالكي للوحدلت بأي 

أي تغييرات باإللكتروني  البريد بواسطة يلتزم الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا   (أ
 من سريان التغير .  أيام (8واجبة اإلشعار في الصندوق قبل )

يلتزم مدير الصندوق باإلفصاح عن تفاصيل التغييرات واجبة اإلشعار في الموقع اإللكتروني  (ب
 ( يوما  من سريان التغيير. 21) والموقع اإللكتروني للسوق وذلك خالللمدير الصندوق 

يلتزم مدير الصندوق ببيان تفاصيل التغييرات واجبة اإلشعار في تقارير الصندوق التي يعدها  (ج
 . ( من الئحـة صناديق االستثمار 71وفقا  للمادة ) 

إنماء  .18
صندوق 
 لالستثمار

الصندوق تحت اإلدارة غير كافية أو أن معدل العائد المتوقع ال إذا رأى مدير الصندوق أن قيمة أصول 
يكفي لإلستمرار في عمليات الصندوق أو في حالة وجود تغير في القوانين أو أي ظروف أخرى يرى فيها 
مدير الصندوق أنها أسباب مناسبة لتسييل الصندوق، أو أن هناك حدثا  متوقعا  سيؤدي إلى إعتبار وجود 

نظامي، يكون لمدير الصندوق الحق في إنهاء الصندوق بعد الحصول على الموافقة المسبقة الصندوق غير 
يوما  تقويميا  قبل تاريخ اإلنهاء عند إنهاء  60لهيئة السوق المالية. يتم إخطار مالكي الوحدات قبل 

 20خالل  ،الصندوق، يتم تسييل الصندوق و يتم تحويل حصيلة التصفية إلى مالكي الوحدات تبعا  لذلك
 يوم عمل من تاريخ إنهاء الصندوق.

 
مدةر  .19

 للصندوق
 

 ومسؤولةاته: وولجباته للصندوق مدةر مما  
أحكام الئحة صناديق االستثمار  بموجب الوحدات مالكي لمصلحة يعمل أن الصندوق مدير على يجب -1

 .اتالمعلوم ومذكرة الصندوق وأحكام وشروط لهم المرخص األشخاص والئحة
 األشخاص ةالئح هاعلي نصت التي اتوالواجب ئادالمب عبجمي زامااللت ندوقالص ديرم اتقع على عيق -2

 يحقق بما العمل منيتض ذيوال دات،الوح الكيم اهتج ةاألمان بذلك واج في بما لهم المرخص
 .المعقول الحرص وبذل مصالحهم

 :باآلتي القيام عن مسؤوال   الصندوق مدير يكون االستثمار، بصناديق يتعلق فيما  -3
 .الصندوق إدارة (أ
 .للصندوق اإلدارية الخدمات ذلك في بما الصندوق عمليات (ب
 .الصندوق وحدات طرح (ج
 وواضحة كاملة وأنها واكتمالها اتالمعلوم ذكرةوم ندوقالص اموأحك روطش ةدق نم دالتأك  (د

 .مضللة وغير وصحيحة
 مسؤولياته وواجباته أدى سواء االستثمار،الئحة صناديق  أحكام التزام عن مسؤوال   الصندوق مدير ُيعدّ  -4

 والئحة األشخاص الئحه صناديق االستثمار  أحكام بموجب خارجية جهة بها كلف أم مباشر بشكل
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 الناجمة خسائر الصندوق عن الوحدات مالكي تجاه مسؤوال   الصندوق مدير وُيعد .لهم المرخص
 .المتعمد تقصيره أو تصرف سوء أو إهمال أو احتيال بسبب

 في استثمارات تؤثر التي المخاطر لرصد واإلجراءات السياسات يضع أن الصندوق مدير على يجب -5
 بعملية القيام السياسات واإلجراءات تلك تتضمن أن على .معها التعامل سرعة وضمان الصندوق،

 .األقل على سنوي بشكل المخاطر تقويم
 سهم السعوديةلصندوق وساطة لأل وااللتزام المطابقة مراقبة برنامج تطبيق الصندوق مدير على يجب 

 .طلبها عند التطبيق بنتائج الهيئة يزود وأن الذي يديره،
 االحتفاظ بالدفاتر والسجالت: -6

 .وساطة لألسهم السعوديةصندوق  وسجالت بدفاتر يحتفظ أن الصندوق مدير على يجب (أ
الصادرة  الوحدات لجميع بسجل األوقات جميع في يحتفظ أن الصندوق مدير على يجب (ب

 .وساطة لألسهم السعوديةلصندوق  القائمة الوحدات رصيد يوضح محدث وبسجل والملغاة،
االحتفاظ  الصندوق مدير على يجب المادة )د( ، ( من1الفقرة ) في ورد بما اإلخالل دون (ج

في الئحة  عليه منصوص هو كما وساطة لألسهم السعودية لصندوق  والسجالت الدفاتر بجميع
 ودوج الح وفي ذلك. الفخ ةالهيئ ددتح لم ام نواتس عشر لمدة وذلك ،صناديق االستثمار

 إجراءات أي أو  )بإقامتها مهدد أو قائمة ىدعو  أي ذلك في ابم( ةمطالب أو ائيةقض ىو دع
 بتلك يحتفظ أن الصندوق مدير ىعل فيجب ، جالتالسو  دفاترال بتلك تتعلق قائمة تحقيق
 إجراءات أو المطالبة أو القضائية ىالدعو  تلك اءإنته ينلح وذلك أطول مدة والسجالت الدفاتر
 .القائمة التحقيق

 المملكة وتحديثه بحيث يعكس التغييرات في الوحدات. في وحفظه الوحدات بمالكي سجل إعداد -7
 األشخاص الئحة أحكام وفق المصالح تعارض حاالت مع الصندوق التعامل مدير على يجب -8

 إدارة مجلس من ِقبل عليه المصادق أو الموافق المصالح تعارض عن واإلفصاحالمرخص لهم 
 فوري. بشكل العالقة ذي الصندوق

 تابعيهم من أي ممارسة عدم ضمان  )من الباطن الصندوق ومدير(  العام الصندوق مدير على يجب -9
 على تعارض للمصالح. ينطوي عمل ألي

 االستثمار الجيدة ممارسات مع منسجمة الصندوق مدير يتخذها التي االستثمار قرارات تكون أن يجب -10
 للتأكد وسعه في ما بذل ذلك المحددة. ويشمل للصندوق االستثمارية األهداف تحقق التي والحكيمة

 :اآلتي من
 إلى صندوق بالنسبة متوقع استرداد طلب بأي للوفاء الصندوق لدى الكافية السيولة توافر (أ

 .المفتوح االستثمار
 أو منطقة جغرافية أو بلد في أو معينة، مالية أوراق أو ورقة أي في الصندوق استثمار تركيز عدم  (ب

 .معين قطاع أو صناعة
 اإلخالل بأهداف عدم مع وحكيم حذر بشكل المخاطر توزيع على تقوم الصندوق استثمارات أن (ج

 .العالقة ذي الصندوق وأحكام وشروط وسياسات االستثمار
أصول  حفظ ليتولى المملكة في أكثر أو واحد حفظ أمين تعيين الصندوق مدير على يجب -11

  .مكتوب عقد بموجب يعيَّن أن ويجب الصندوق، مدير يديرها التي االستثمار صناديق
 مدير على ( يوما . ويجب30) خالل له بديل تعيين الحفظ أمين عزل إذا الصندوق مدير على يجب -12

 مدير على ويجب حفظ بديل، أمين بتعيين قيامه عن اإللكتروني موقعه في فورا   اإلفصاح الصندوق
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 بتعيين عن قيامه للسوق اإللكتروني الموقع في اإلفصاح كذلك سهم السعوديةصندوق وساطة لأل
 .العام للصندوق بديل حفظ أمين

 عام وطرح صندوق أي تأسيس مصروفات جميع الخاصة موارده من الصندوق مدير يدفع أن يجب -13
 أخرى وأي مستندات الصندوق وأحكام شروط إعداد المصروفات هذه وتشمل ، له والترويج وحداته
 .وتوزيعها ونسخها الئحة صناديق االستثمار بموجب الهيئة إلى تقديمها مطلوب

 األتعاب اإلجمالية نسبة عن الوحدات مالكي إلى السنوي تقريره في يفصح أن الصندوق مدير على -14
 .العام الصندوق أصول قيمة صافي متوسط إلى المعنية للسنة

 الهيئة إشعار عليه فيجب ،سهم السعوديةصندوق وساطة لأل إنهاء في الصندوق مدير رغب إذا -15
اء هإن المزمع التاريخ من ( يوما  21) عن تقل ال مدة قبل ذلك في برغبته كتابيا   ومالكي الوحدات

 في اإلعالن الصندوق مدير على و يجب الصندوق وأحكام بشروط اإلخالل دون ، فيه الصندوق
 ومدة يةسهم السعودلأل وساطة صندوق مدة انتهاء عن للسوق اإللكتروني الموقع و اإللكتروني موقعه
 .تصفيته

صدور  حال في الصندوق إدارة مجلس أعضاء من عضو أي عزل الصندوق مدير على يجب -16
 .العضو ذلك عزل الصندوق مدير من فيه يطلبون الصندوق وحدات مالكي من خاص قرار

سهم ألل وساطة صندوق عن الضرورية والوثائق المعلومات جميع توفير الصندوق مدير على يجب -17
 ويجب ,بكفاءة بواجباتهم القيام من تمكينهم أجل من الصندوق إدارة مجلس أعضاء لجميع السعودية

 مهامه داءأ من لتمكينه الصندوق إدارة مجلس يطلبها أخرى وثائق أو معلومات أي توفير أيضا   عليه
. 

 مدير على يجب عام، صندوق أي على أدناه المذكورة الحاالت من أكثر أو واحدة تنطبق عندما  -18
 :العالقة ذات الحالة بحدوث التداول يوم نهاية في والهيئة الُمصِدر إشعار الصندوق ذلك

 األحقية ذات األسهم فئات من فئة أي من أكثر أو ٪5 نسبته فيما مصلحة له أو مالكا   يصبح عندما (أ
 .لسوقا في المالية أوراقه المدرجة بالُمصِدر الخاصة للتحويل قابلة دين أدوات أو التصويت في

( 1) يةالفرع الفقرة في إليها المشار العام الصندوق مصلحة أو ملكية في نقص أو زيادة حدوث عند (ب
 إلصدار نتيجة أوالنقص الزيادة تكن مالم وذلك. أكثر أو ٪1 بنسبة المادة هذه من( أ) الفقرة من

 مال رأس تخفيض أو أصل، شراء أو شركة  على لالستحواذ المصدر مال رأس زيادة أو رسملة،
 المبنين األشخاص من أي أو العام الصندوق فيها يتداول أولوية حقوق أسهم إصدار أو المصدر،

 .االكتتاب في حقوقهم يمارسوا أو المادة هذه من( ب) الفقرة في
 في أو الئحة صناديق االستثمار في عليها المنصوص االستثمار قيود من أي مخالفة حال في  -19

 مدير الصندوق أو الصندوق مدير اتخذه إجراء المعلومات بسبب مذكرة أو ندوقصال شروط وأحكام
 اإلجراءات فوري واتخاذ بشكل كتابيا   بذلك الهيئة إشعار الصندوق مدير على يتعين الباطن، من

 تغيير المحض وفقا  لتقديرها للهيئة و المخالفة، وقوع تاريخ من أيام (5) خالل الالزمة التصحيحية
 .المدة تلك

شروط  في الئحة صناديق االستثمار أو في عليها المنصوص االستثمار قيود من أي مخالفة حال في -20
 مدير الصندوق سيطرة عن خارج الظروف في تغّير بسبب المعلومات مذكرة أو الصندوق وأحكام

 المخالفة، تاريخ وقوع من أيام (5) خالل المخالفة إصالح لم يتم و الباطن من الصندوق مدير أو
 المتخذ اإلجراء إلى مع اإلشارة كتابي بشكل فورا   بذلك الهيئة إشعار الصندوق مدير على يتعين
 .المدة تلك تغيير المحض وفقا  لتقديرها للهيئة ويمكن المخالفة، إلصالح المطلوبة الزمنية والمدة
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 لديه ومجلس وااللتزام المطابقة لجنة أو/و وااللتزام المطابقة مسؤول إشعار الصندوق مدير على يجب -21
 للصندوق السنوي التقرير االستثمار فور وقوعها. وتضمين قيود مخالفات بجميع الصندوق إدارة
 االستثمار. قيود مخالفات جميع

صندوق  بأصول المرتبطة الحقوق من أي ممارسة عدم أو ممارسة عند الصندوق مدير على يجب -22
 .الوحدات مالكي مصالح يحقق بما التصرف ،سهم السعوديةوساطة لأل

بأي  المرتبطة  )دتوج إن( التصويت حقوق شأن في بالتالي القيام الصندوق مدير على يجب -23
 :سهم السعوديةلصندوق وساطة لأل أصول

 .الصندوق إدارة مجلس يعتمدها التصويت بحقوق يتعلق فيما مكتوبة سياسة وضع (أ
 من المكتوبة المعتمدة السياسة تقتضيه لما وفقا   ممارستها من االمتناع أو التصويت حقوق ممارسة (ب

 ممارستها عن االمتناع أو حقوق التصويت ممارسة يوثق كامل سجل وحفظ الصندوق، إدارة مجلس قبل
 .ذلك وأسباب

 نع اإللكتروني السوق وموقع اإللكتروني هعموق في اإلفصاح العام الصندوق مدير على يجب -24
 فيما وذلك ة،المدرج للشركات العامة الجمعيات في يتبعها التي التصويت بحقوق المتعلقة السياسات

 .يديره عام استثمار صندوق بكل يتعلق
 فظالح وأمين المحتملين الوحدات ومالكي الوحدات مالكي يزود أن العام الصندوق مدير على يجب  -25

  .واالستيعاب الفهم سهلة بطريقة مجانا   العربية باللغة الصندوق وأحكام بشروط
( 10) خالل الهيئة إلى الصندوق وأحكام شروط من محدَّثة نسخة تقديم الصندوق مدير على يجب  -26

 .تحديثها فور الحفظ أمين إلى وكذلك عليها، تغيير أي إجراء من أيام
 وقعوالم اإللكتروني موقعه في الصندوق وأحكام شروط من نسخة نشر الصندوق مدير على يجب -27

 يف الصندوق وأحكام شروط من محدثة نسخة عن اإلعالن كذلك عليه ويجب ، للسوق اإللكتروني
 .عليها تحديث أي إجراء من أيام( 10) خالل وذلك للسوق اإللكتروني والموقع اإللكتروني موقعه

 الصندوق وحصوله وأحكام شروط على الوحدة مالك توقيع من التأكد الصندوق مدير على يجب -28
سهم صندوق وساطة لأل في األولي اشتراكه على الصندوق مدير موافقة قبل منها نسخة على

 .السعودية
 بمذكرة المحتملين الوحدات ومالكي الوحدات مالكي يزود أن العام الصندوق مدير على يجب  -29

 رضع الصندوق مدير  على يجب و .مجانا   العربية باللغة ةيالرئيس المعلومات وملخص المعلومات
 الوحدات لكيوما الوحدات مالكي إلى بالنسبة واالستيعاب الفهم سهلة بطريقة الصندوق معلومات مذكرة

 المحتملين.
 المعلومات وملخص المعلومات مذكرة واكتمال دقة من التأكد عن مسؤوال   الصندوق مدير يكون  -30

 جبي األحوال، جميع وفي ، مضللة غير و وصحيحة واضحة الوثائق تلك أن من والتأكد الرئيسة،
 لرسوما لتظهر سنويا   ةيالرئيس المعلومات وملخص المعلومات مذكرة تحديث الصندوق مدير على

 .الصندوق ألداء المحدثة والمعلومات الفعلية واألتعاب
 سخةن عن للسوق اإللكتروني والموقع اإللكتروني موقعه في اإلعالن الصندوق مدير على يجب  -31

 تغيير أي إجراء من أيام( 10) خالل وذلك ةيالرئيس المعلومات وملخص المعلومات مذكرة من محدثة
 .الصندوق ألداء السنوي التحديث ذلك في بما عليهما تحديث أو

 ةيالرئيس المعلومات وملخص المعلومات مذكرة من محدَّثة نسخة تقديم الصندوق مدير على يجب  -32
 ألداء السنوي التحديث ذلك يشمل وال عليهما، تغيير أي إجراء من أيام( 10) خالل الهيئة إلى

 .الصندوق
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 األساسي على التغيير الصندوق في الوحدات مالكي موافقة على الحصول الصندوق مدير على يجب -33
شعار .عادي صندوق قرار خالل من المقترح بأي  كتابيا   الصندوق في الوحدات ومالكي الهيئة وا 
شعار يوم من هذا التغيير، 21ترحة قبل مق مهمة تغييرات  الصندوق في الوحدات ومالكي الهيئة وا 
 ايام من سريان التغيير. 8واجبة االشعار قبل  بأي تغييرات كتابيا  

 عند نقطة ُيحتسب الذي بالسعر االسترداد أو االشتراك طلبات معاملة الصندوق مدير على يجب -34
 .واالسترداد االشتراك طلبات لتقديم النهائي للموعد التالية التقويم

 أي أحكام مع ارضعتت ال بحيث االسترداد أو االشتراك طلبات تنفيذ الصندوق مدير على يجب -35
 .المعلومات مذكرة أو الصندوق وأحكام شروط أو الئحة صناديق االستثمار تتضمنها

 اليوم في العمل إقفال موعد قبل االسترداد عوائد الوحدات لمالك يدفع أن الصندوق مدير على يجب -36
 . أقصى كحد   االسترداد سعر عندها ُحدد  التي التقويم لنقطة التالي الخامس

 .ذلك الهيئة طلبت إذا الوحدات استرداد أو االشتراك تعليق الصندوق مدير على يجب -37
 وعادال . كامال   تقويما   الصندوق أصول تقويم عن مسؤوال   الصندوق مدير ُيعد   -38
 .يديره الذي سهم السعوديةصندوق وساطة لأل وحدات سعر حساب عن مسؤوال   الصندوق مدير يكون -39

أصول  قيمةصافي  على بناء   تعامل يوم أي في واالسترداد االشتراك من لكل الوحدات وُيحسب سعر
 .العالقة ذي التعامل يوم في التقويم نقطة عند العام الصندوق وحدات من وحدة كل

 بشكل خاطئ، وحدة سعر حساب أو خاطئ بشكل العام الصندوق أصول من أصل تقويم حال في -40
 الوحدات مالكي جميع تعويض الصندوق مدير على ويجب .ذلك توثيق الصندوق مدير على يجب

 دون التسعير أو التقويم أخطاء جميع عن  )السابقين مالكي الوحدات ذلك في بما ( المتضررين
 .تأخير

 0,5 نسبته ام يشكل التسعير أو التقويم في خطأ أي عن فورا   الهيئة إبالغ الصندوق مدير على يجب -41
 للسوق اإللكتروني والموقع اإللكتروني موقعه في فورا   ذلك عن واإلفصاح الوحدة سعر من أكثر أو ٪

 في ميقد أن الصندوق مدير على ويجب. الصندوق مدير يعّدها التي العام الصندوق تقارير وفي
 .والتسعير التقويم أخطاء بجميع ملخصا   للهيئة تقاريره

 .بعملية المراجعة للقيام العام الصندوق تأسيس قبل قانوني محاسب تعيين الصندوق مدير على -42
  )السنوية المراجعة المالية القوائم ذلك في بما(  السنوية التقارير إعداد الصندوق مدير على جبي -43

 دون الطلب عند بها الوحدات مالكي تزويد الصندوق على مدير الموجزة, ويجب السنوية والتقارير
 .مقابل أي

 سهم السعوديةالحالية لصندوق وساطة لأل األصول قيمة صافي إتاحة الصندوق مدير على يجب -44
تاحة ، مقابل دون الوحدات مالكي جانب من للفحص  األصول السابقة قيمة صافي أرقام جميع وا 

 .الصندوق لمدير المسجلة المكاتب في
 التي يمتلكها الوحدات أصول قيمة صافي ببيانات وحدات مالك كل تزويد الصندوق مدير على -45

وحدات صندوق وساطة  في صفقة كل من ( يوما  15) خالل الصندوق وحدات صفقاته في وسجل
 .الوحدات مالك بها يقوم سهم السعوديةلأل

 شخص تملك أي ذلك في بما(  الوحدات مالك إلى سنوي بيان إرسال الصندوق مدير على يجب -46
 مدار العام على الصندوق وحدات في صفقاته يلخص  )البيان شأنها في المعد السنة خالل الوحدات
 الموزعة البيان األرباح هذا يحتوي أن ويجب ، المالية السنة نهاية من ( يوما  30) خالل المالية السنة

جمالي  شروط في والواردة الوحدات مالك من المخصومة واألتعاب والمصاريف الخدمات مقابل وا 
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 االستثمار قيود لجميع مخالفات تفاصيل إلى باإلضافة المعلومات، ومذكرة الصندوق وأحكام
 .المعلومات أو مذكرة الصندوق وأحكام شروط في أو الئحة صناديق االستثمار في عليها المنصوص

 الطريقةب أو للسوق اإللكتروني والموقع اإللكتروني موقعه في اإلفصاح الصندوق مدير على يجب -47
 سنوي. ربع كل بنهاية العام الصندوق معلومات عن الهيئة تحددها التي

 
 للباطن: من صندوق مدةر توةةن في للصندوق مدةر 

لصندوق  الباطن للصندوق من مديرا   بالعمل تابعيه من أي أو أكثر أو ثالث طرف تكليف الصندوق لمدير يجوز
 موارده من الباطن من للصندوق مدير أي أتعاب ومصاريف الصندوق مدير يدفع سهم السعودية، ووساطة لأل
 أن ويجب نشاط اإلدارة، ممارسة في له مرخصا   من الباطن شخصا   الصندوق مدير يكون أن ويجب .الخاصة
 .مكتوب عقد بموجب يكلف

 
 لستبدلله: أو للصندوق مدةر لوزل للمنظمة لألحكا  بةان
 مدير لتعيين تراه مناسبا   إجراء أي اتخاذ و محدد استثماري بصندوق يتعلق فيما الصندوق مدير عزل للهيئة

 :اآلتية الحاالت من أي وقوع حال في مناسبا ، وذلك تراه آخر تدبير أي اتخاذ أو الصندوق لذلك بديل صندوق
 الئحة األشخاص بموجب بذلك الهيئة إشعار دون اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق مدير توقف -1

 .لهم المرخص
 .قبل الهيئة من تعليقه أو سحبه أو اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق مدير ترخيص إلغاء -2
 .اإلدارة نشاط ممارسة في ترخيص إللغاء الصندوق مدير من الهيئة إلى طلب تقديم-3
لوائحه  أو بالتزام النظام – جوهريا الهيئة تراه بشكل - أخل قد الصندوق مدير أن الهيئة رأت إذا -4

 .التنفيذية
 عدم مع أو استقالته عجزه أو االستثمار صندوق أصول يدير الذي االستثمارية المحفظة مدير وفاة-5

 أصول أو االستثمار أصول صندوق إدارة على قادر الصندوق مدير لدى مسجل آخر شخص وجود
 .المحفظة مدير يديرها التي الصناديق

 .مدير الصندوق عزل الهيئة من يطلبون المغلق الصندوق وحدات مالكي من خاص قرار صدور-6
 .جوهرية أهمية ذات أنها -معقولة أسسعلى  بناء   - الهيئة ترى أخرى حالة أي -7

أمةن  .20
 للحفظ

 ومسؤولةاته: وولجباته للحفظ أمةن مما  (أ
 ، سهم السعوديةلصندوق وساطة لأل باسمه محلي كبن ىلد منفصل حساب فتح الحفظ على أمين يجب -1

 .وساطة لألسهم السعودية صندوق لصالح الحساب ويكون
 هعمالئ أصول وعن أصوله عن سهم السعوديةوساطة لأل صندوق أصول فصل الحفظ أمين على يجب -2

 ألخرىا واألصول المالية األوراق تسجيل خالل من مستقل بشكل األصول تلك تحدَّد أن ويجب اآلخرين،
 ضروريةال السجالت بجميع يحتفظ وأن الصندوق، ذلك لصالح الحفظ أمين باسم استثمار صندوق لكل

 .التعاقدية التزاماته تأدية تؤيد التي المستندات من وغيرها
الحساب  في سهم السعوديةوساطة لأل لصندوق العائدة النقدية المبالغ جميع إيداع الحفظ أمين على يجب -3

 المبالغ المستخدمة الحساب ذلك من يخصم أن عليه ويجب المادة، هذه من  )أ( الفقرة  في إليه المشار
 وعملياته. االستثمار صندوق إدارة ومصاريف االستثمارات لتمويل

 كذلك مسؤول ، وهو الوحدات مالكي لصالح وحمايتها الصندوق أصول حفظ عن مسؤوال   الحفظ أمين ُيعد   -4
 .أصول الصندوق بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية اإلجراءات جميع اتخاذ عن

 للباطن: من حفظ أمةن توةةن في للحفظ أمةن حق (ب
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وساطة لصندوق  من الباطن للحفظ أمينا   بالعمل تابعيه من أي أو أكثر أو ثالث طرف تكليف الحفظ ألمين يجوز
يجب أن  .الخاصة موارده من الباطن من حفظ أي أمين ومصاريف أتعاب الحفظ أمين ويدفع .سهم السعوديةلأل

 عقد بموجب يكلف أن ويجب نشاط الحفظ، ممارسة في له مرخصا   يكون أمين الحفظ من الباطن شخصا  
 .مكتوب

 
 لستبدلله: أو للحفظ أمةن لوزل للمنظمة لألحكا  (ج

 الحاالت من أي حال وقوع في مناسبا تراه تدبير أي اتخاذ أو الصندوق مدير من المعين الحفظ أمين عزل للهيئة
 :اآلتية

 المرخص الئحة األشخاص بموجب بذلك الهيئة إشعار دون الحفظ نشاط ممارسة عن الحفظ أمين توقف -1
 .لهم
 .الهيئة قبل من تعليقه أو سحبه أو الحفظ نشاط ممارسة في الحفظ أمين ترخيص إلغاء-2
 .الحفظ نشاط ممارسة في ترخيصه إللغاء الحفظ أمين من الهيئة إلى طلب تقديم -3
 .التنفيذية أو لوائحه النظام بالتزام – ا  جوهري الهيئة تراه بشكل - أخل قد الحفظ أمين أن الهيئة رأت إذا-4
 .جوهرية أهمية ذات أنها -معقولة أسس على بناء   - الهيئة ترى أخرى حالة أي-5

 رأى إذا كتابي إشعار بموجب قبله من المعين الحفظ أمين عزل الصندوق لمدير يجوز 
 الصندوق مدير وعلى الوحدات، مالكي مصلحة في الحفظ أمين عزل أن معقول بشكل
 .كتابي وبشكل فورا   بذلك الوحدات ومالكي الهيئة إشعار

 
للمحاسب  .21

 للقانوني
 :لس  للمحاسب للقانوني

   أو دي بي - وشركاه العمري محمد. د 
 ومسؤولةاته: وولجباته للقانوني للمحاسب مما 

 .بعملية المراجعة القيام      
 لالستثمار: لصندوق للقانوني للمحاسب الستبدلل للمنظمة لألحكا 

 :اآلتية الحاالت من أي يستبدل المحاسب القانوني في
 . بتأدية مهامه تتعلق القانوني للمحاسب المهني السلوك سوء حول ومهمة قائمة دعاءاتإ وجود  -1
 .مستقال   العام للصندوق القانوني المحاسب يعد إذا لم  -2
 مهامه الكافية لتأديةوالخبرات  يملك المؤهالت ال القانوني المحاسب أن الصندوق إدارة مجلس قرر إذا -3

 .ُمرض بشكل المراجعة
 .المعيَّن القانوني المحاسب تغيير المحض لتقديرها وفقا   الهيئة طلبت إذا -4

أصول  .22
 للصندوق

 .أصول الصندوق محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح صندوق االستثمار 
  عن أصوله وأصول عمالئه  لألسهم السعوديةيجب على أمين الحفظ فصل أصول صندوق وساطة

 اآلخرين.
  أصول صندوق االستثمار مملوكة لمالكي الوحدات مجتمعين ملكية مشاعة, وليس لمدير الصندوق أو

مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي 
 ن الباطنمصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيها, إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق م

أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالك ا لوحدات الصندوق, وذلك في 
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ا بهذه المطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار, وُأفصح عنها في  حدود ملكيته, أو كان مسموح 
 هذه الشروط وأحكام الصندوق أو مذكرة المعلومات .

 
 
 

 ملحق
 للمواةةر
 للشرعةة

 :وقللصند لستثمارلت على تطبةقما سةت  للشرعي للمستشار من للموتمدة  للتالةة، للشرعةة للمواةةر
  للمالةة لألورلق نوع

 الدخل، ثابتة ةمالي أوراق على يستحوذ أو يشتري ال قد الصندوق. شرعا   المتوافقة األسهم في الصندوق يستثمر
 المستقبليات، عقود الخيارات، مثل الفائدة أسعار على قائمة مالية أدوات للتحويل، قابلة صكوك تفضيلية، أسهم
 هامشال على لألسهم ببيع القيام للصندوق المسموح غير من و الشبيهة، المالية األدوات أو المناقلة عقود

 لشرعيا المستشار من معتمدة و شرعا   متوافقة أسس على هيكلتها حالة في عدا فيها، المستثمر للشركات
  .للصندوق

 :للمحظورة لألنشطة و للصناعات
 يرغ صناعات في أو شرعا   ممنوعة أنشطة في الضالعة الشركات أسهم في الصندوق باستثمار يسمح ال

 .للصندوق الشرعي المستشار تفسير حسب الشرعية المعايير مع متوافقة
 :التالي الصناعات و األنشطة تلك تتضمن

 الوساطة كاتشر  التأمين، شركات البنوك، متضمنة   الفائدة أسعار على القائمة التقليدية المالية المؤسسات 
 .آجل أساس على أو كنقد الفضة و الذهب تجارة أو التأجير، شركات و التمويل بيوت و المالية

 هاتو الكازين و األلعاب و المقامرة شركات. 
 لحم جاتمنت وخاصة   الكحولية، المشروبات و المحرمة األغذية بيع أو توزيع و تغليف و تصنيع شركات 

 .المخدرات و الذهن تنشيط و الطاقة زيادة ومنتجات الخنزير
 و أنتاج و ىالموسيق و اإلصدار و النشر اإلباحية، الوسائل الفنادق، السينما، دور متضمنة   الترفيه وسائل 

 .الممنوعة ضاألغرا ذات األثير محطات و التلفزيونية القنوات مثل الممنوعة الترفيه وسائل بيع أو توزيع
 العسكرية المعدات و األسلحة تسويق و تصنيع. 
 التدخين و التبغ منتجات توزيع و تعبئة و تصنيع. 
 للصندوق الشرعي المستشار لتعليمات وفقا   األخرى األخالقية غير األنشطة. 

 به: مسموح رغةر آخر ودخل ربوةة مصادر من للدخل
 من %5 نسبة أخرى محرمة مصادر و ربوية مصادر من دخلها يتجاوز شركات في يستثمر ال الصندوق
 أي فإن مة،للحك و. المستلمة الربوية الفائدة من تصفيته يتم لن سوف الربوي الدخل. الشركة دخل مجموع
 األجل في السيولة أو المستثمر غير النقد. محرما   دخال   كذلك يعتبر سوف المصدر معروف غير آخر دخل

 .األجل يرةقص مرابحة صفقات في أو الفائدة ألسعار خاضعة غير إيداعات في بهما اإلحتفاظ يجب القصير
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                : أُقر أنا .23

ة ةمالك وحدلت في صندوق وساطة لألسم  للسوودةة بأني قد أطلوت على شروط وأحكا  للصندوق وملخص للمولومات للرئةس
 ت  ذكره فةما.ما وأقر بمولفقتي على بالصندوق, للخاصة 
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 ةسعوديال سم صندوق وساطة لأل 

“WASATAH SAUDI EQUITY FUND” 
–صندوق استثماري مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية - 

 مذكرة المعلومات*

 مدير الصندوق: شركة الوساطة المالية ) وساطة كابيتال ( 

لإلستثمار البالد أمين الحفظ: شركة  

 م 26/03/2018  الموافق  ـه 09/07/1439 مذكرة المعلومات في تاريخ صدرت 
 م وهي صالحه حتى تاريخه 16/05/2018 الموافق  هـ30/08/1439 بتاريخ تعديل آخر  أجري وقد

 *مذكرة المعلومات ومحتوياتما خاضعة ألحكا  الئحة صناديق االستثمار

ح المستثمرين بقراءة محتويات مذكرة المعلومات وفممما. وفي حال تعذر فم  محتويات مذكرة المعلومات, ننصح باألخذ بمشورة ننص
 مستشار ممني

 توضيحات يجب النظر إليها قبل قراءة مذكرة المعلومات:
 الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق  روجعت مذكرة المعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها. ويتحمل مدير

مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات. كما يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق 
ات والبيانات الواردة في ومدير الصندوق بصحة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات, كما يقرون ويؤكدون على أن المعلوم

 مذكرة المعلومات غير مضللة.
  ,وافقت هيئة السوق المالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته. ال تتحمل الهيئة أّي مسؤولية عن محتويات مذكرة المعلومات

رة , ومن أي خسارة تنتج عما ورد في مذكوال تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها, وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت
المعلومات أو عن االعتماد على أّي جزء منها. وال تعطي هيئة السوق المالية أّي توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمه 

م ومذكرة المعلومات, واألحكا وال تعني موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها باالستثمار فيه أو تأكيد صحة المعلومات الواردة في الشروط
 وتؤكد على أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله.

  تم اعتماد ) صندوق وساطة لألسهم السعودية ( على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة
 الشرعّية المعينة لصندوق االستثمار.
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 ق االستثمار صندو .1
 سهم السعوديةصندوق وساطة لأل الصندوق اس 

 تاريخ إصدار شروط وأحكا  صندوق
   السعودية لألسم  وساطة

 م9/12/2015 الموافق  هـ 02/1437/ 27 بتاريخ مرة ألول الصندوق أحكام و شروط صدرت
 حتى صالحة وهي. م16/05/2018 الموافق  هـ30/08/9143 بتاريخ تعديل آخر  أجري وقد

 تاريخه
تاريخ موافقة الميئة على تأسيس 
 صندوق االستثمار وطرح وحدات

 وطرح وحداته لألسهم السعوديةتمت موافقة الهيئة على تأسيس صندوق وساطة 
 م 9/12/2015هـ  الموافق   27/2/1437في 

مدة صندوق االستثمار, وتاريخ 
 استحقاق الصندوق,)حيثما ينطبق(

 الينطبق

عملة الصندوق هي "اللاير السعودي"في حالة اإلشتراك بعمالت أخرى غير اللاير السعودي يتم  عملة الصندوق
 تحويل مبلغ اإلشتراك بسعر الصرف السائد لدى البنك المستلم.

 سياسات االستثمار وممارساته .2
، يهدف يير الشرعيةمفتوح متوافق مع المعا استثمار هو صندوق لألسهم السعوديةصندوق وساطة  األهداف االستثمارية (أ

 ؤشرالم أداء يفوق أداء تحقيق إلى يهدفإلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط و الطويل و 
 .بعد خصم المصاريف( داءاأل)على أساس صافي  سترشاديإلا

األوراق المالية  أنواع (ب
التي سوف يستثمر 

الصندوق فيما بشكل 
 أساسي

 وقوالس" تداول" السعودي األسهم سوق في ةالمدرج الشركات أسهم في الصندوق يستثمر .1
 من ل  ك في االستثمار للصندوق يجوز كما. الشرعية المعايير مع والمتوافقة" نمو" الموازي

 وقحق متضمنة السعودي السوق في للتداول القابلة األولوية حقوق و األولية الطروحات
 المتداولة العقارية الصناديق وحدات في األستثمار للصندوق يجوز وأيضا. المتبقية األولوية

 عم متوافقة اإلستثمارات جميع تكون أن مراعاة مع المتداولة المؤشرات صناديق و( ريت)
 .الشرعية المعايير

 سواقأ وصناديق المرابحات مثل النقد أسواق أدوات في آلخر وقت من الصندوق يستثمر قد .2
 .رالمخاط وقلة العالية سيولتهاب تتسم والتي اإلسالمية الشريعة مع المتوافقة النقد

 من ةومرخص عاما   طرحا   مطروحة استثمارية صناديق وحدات في يستثمر أن للصندوق يجوز .3
 والتي آخر مدير أو نفسه الصندوق مدير قبل من مدارة كانت سواء المالية السوق هيئة قبل

 ناديقوص ةاألولي الطروحات صناديق متضمنة المحلية األسهم في رئيسي بشكل تستثمر
 .الشرعية المعايير مع متوافقة الصناديق هذه تكون أن على النقد أسواق

 الصندوق فيستهد وال السعودي االسهم سوق قطاعات كافة على استثماراته بتوزيع الصندوق يقوم سياسة تركيز اإلستثمار (ج
 ،صولاأل على التوزيعات بتعديل ذلك ويتم محددة صناعة أو محدد قطاع في أصوله تركيز

 ييمهوتق المخاطر مقابل للعوائد الصندوق مدير رؤية أساس على المختلفة الشركات القطاعات،
 .السوق قطاعات في لالستثمارات أدنى أو علىأ حد هناك يوجد وال. االستثمارية للفرصة
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أسواق األوراق المالية التي  (د
يحتمل أن يشتري ويبيع 
 الصندوق فيما استثماراته

 تثمارات الصندوق في المملكة العربية السعودية.تقتصر جميع اس

المعامالت  أنواع (ه
واألساليب واألدوات التي 

 لمدير الصندوق يمكن
اتخاذ غرض ب إستخدامما

قراراته االستثمارية 
 لصندوق االستثمار

سيتبنى مدير الصندوق منهج اإلدارة النشطة التي تركز على مبدأ تبديل المراكز  (أ
الصندوق ويتم تقييم الشركات من خالل تحليالت كمية ونوعية  اتإلستثمار االستثمارية 

عتبار حركة األسهم خالل الفترة األولى من اإلدراج ومقارنة مؤشراتها إلمع األخذ بعين ا
المالية بمؤشرات القطاع والسوق ودراسة سلوك حركة األسهم المدرجة حديثا  في الفترات 

تحديد أوزان االستثمارات ومراجعتها بشكل السابقة. ومن ثم بناء محفظة الصندوق و 
 الصندوق الرئيسية. واستراتيجيةلتزام بالحدود االستثمارية إلمستمر لضمان ا

 أسواق توأدوا األولوية، حقوق أو األسهم في الصندوق اسثمارات وتفضيل اختيار سيتم (ب
 قيصناد متضمنة المحلية السعودية األسهم وصناديق النقد أسواق وصناديق النقد

 أقل لهيقاب الذي الوقت ذلك في متوفر متوقع عائد أعلى على بناء   األولية الطروحات
 ناء  ب المتوقعة المخاطر مع مقارنة متوقع عائد أعلى تحديد ويتم. ممكن مخاطر مستوى
 االنحراف رالحص ال المثال سبيل على حصائيةإ طريق واستخدام التاريخية البيانات على

 . المعياري
 (.ج) قرةفالو  )ب( فقرةال اي أوراق مالية عدا ماتم ذكره فيالصندوق عدم اإلستثمار في  يجب على

 
 

يتبع الصندوق اإلستراتيجية التالية في توزيع أصوله، موضحة كنسب مئوية من صافي أصول  قيود اإلستثمار (و
 الصندوق:

 بعد %100الصندوق في الظروف االستثنائية لالحتفاظ بأصوله على شكل نقد بنسبة  *قد يلجأ مدير   
دارة المخاطرأخذ ومافقة المستشار الشرعي      .،إدارة المطابقة واإللتزام وا 
 
 

 فئة األصول
الحد 
 األدنى

الحد 
 األعلى

 الطرح وأسهم األولوية وحقوق يةاألول اإلصدارات, المحلية األسهم
 %95 %30 المتبقية.

، األولية الطروحات صناديق متضمنة المحلية األسهم صناديق
 المؤشرات صناديق ،)ريت( المتداولة العقارية الصناديقوحدات 
 (.نمو) الموازية السوق المتداولة،

0% 25% 

 *%50 %5 * النقدية السيولة

 %25 %0 اتوالمرابح  النقد أسواق صناديق

 الحصول على تمويل (ز
 

 التمويلفي تاريخ من صافي قيمة أصوله  %10بحد أقصى  الحصول على تمويليجوز للصندوق 
. كما قد يلجأ الصندوق لإلقتراض وذلك ولجنة الرقابة الشرعية بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق
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لتغطية طلبات اإلسترداد أو عندما تكون هناك فرص إستثمارية مالئمة في األسهم بحيث إن َوَجَد 
إن من تكلفة التمويل فمدير الصندوق أن العائد المتوقع من الفرصة اإلستثمارية سيكون أعلى 

دى )إن وجدت( لن تتع التمويالت. علما  بأن مدة جميع الحصول على تمويلالصندوق قد يلجأ الى 
 خالل سنة. التمويلسنة واحدة وسوف يتم تسديد 

 مع للتعاملى األعل الحد (ح
 نظير طرف أي

 ماليإج تجاوز إذا آخر ستثمارإ صندوق وحدات تملك السعودية لألسهم وساطة لصندوق يجوز ال
 صافي من( %25) نسبة ما أو أصوله، قيمة صافي من( %20) نسبته ما تملكها تم التي الوحدات

 .وحداته تملك تم الذي الصندوق أصول قيمة
بيان سياسة مدير  (ط

 الصندوق إلدارة المخاطر
ت أجر إليلتزم مدير الصندوق بإجراء السياسات الداخلية إلدارة المخاطر حيث ان هذه السياسات وا

يتم مراقبتها ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من شمولها على جميع المخاطر التي يتعرض لها  فسو 
 صندوق األستثمار.

 .ريتينجز أيديالوالمقدم من شركة  السعودي اإلسالمي ريتينجز أيديال مؤشر المؤشر االسترشادي (ي
 و األصول إدارة و الشرعى الفحص خدمات مجال فى الرائدة الشركة هى ريتينجز أيديال شركة

 الشريعة عم المتوافقة االستثمارية الخدمات و المنتجات من باقة الشركة تقدم و. ستثماراإل صناديق
 مع متوافقةال ستثماراإل صناديق ومراقبة إدارة على تساعدهم التى المالية، المؤسسات إلى اإلسالمية
 .الشرعية هيئاتهم قبل من دةالُمحد الشرعية الضوابط و للمعايير وفقا   الشريعة
 التيو  المدرجة، األسهم من كبيرة مجموعة على اإلسالمية ريتينجز أيديال شركة مؤشرات تحتوي
 راجعةالم دار مع بالتعاون و الجاري محمد الدكتور قبل من المحددة الشرعية المعايير مع تتوافق
  .الشرعية

 المعايير عم ىلتتماش خصيصا صممتقة و بالث تتميز مؤشرات للمستثمرين ريتينجز أيديال تقدم و
   الشرعى التوافق لحالة المصداقية درجات أعلى على يحافظ بما الشرعية

 :التالية الحسابية المنهجية السعودي  اإلسالمي ريتينجز أيديال مؤشر يتبع
 امأحك مع المتوافقة األسهم جميع على السعودي اإلسالمي ريتينجز أيديال مؤشر يشمل -1

 .(تداول) السعودية المالية السوق فى الُمدرجة اإلسالمية شريعةال
 لالسهم السوقي المال لرأس مرجح مؤشر هو السعودي اإلسالمي ريتينجز أيديال مؤشر  -2

 .للتداول المتاحة الحرة
 الةح لفحص سنوى أساس على السعودي اإلسالمي ريتينجز أيديال المؤشر ترجيح ُيعاد -3

 شهر من ةالثالث الجمعة في األسهم الختيار الفحص عملية تتم. لُمحددا للمعيار وفقا   األسهم
 .يناير شهر من األول األحد في التعديالت تسري بينما, ديسمبر

 حالة حصلف سنوى ربع أساس على السعودي اإلسالمي ريتينجز أيديال المؤشر ترجيح ُيعاد -4
 الستبعاد رعيالش الفحص عملية تتم .الُمحددة الشرعية للمعايير وفقا   لألسهم الشرعي التوافق

 و مبرسبت و يونيو و مارس: التالية األشهر من الثالثة الجمعة في مطابقة الغير الشركات
 و وليوي و إبريل: التالية األشهر من أحد أول في الجديدة التعديالت تسري بينما ديسمبر،
 .يناير و أكتوبر

 هذه تجاوز حالة فى و الحر السوقي المال رأس من %15 هو السهم لترجيح األقصى الحد  -5
 ميت أن على المؤشر، لترجيح سنوية الربع العمليات خالل %15 إلى النسبة تخفيض يتم النسبة،
 .الُمدرجة األسهم باقى على المخصومة النسبة توزيع

 . لن يستثمر الصندوق في أي من فئات مشتقات األوراق المالية عقود المشتقات (ك
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 ال يوجد أي اعفاءات على الصندوق . ئة اعفاءات المي (ل

 في الصندوق ستثمارلإلة يالمخاطر الرئيس .3
   ،تخضع قيمة وحدات الصندوق للتقلب حسب ظروف أسواق األسهم وأدوات أسواق النقد

 أصوله في أسواق األسهم بشكل رئيسي وحيث أن الصندوق يستثمر
 اء السابق للمؤشر ال ُيّعد مؤشرا  األداء السابق لصندوق وساطة لألسهم السعودية أو األد

 على أداء الصندوق في المستقبل.
  ال يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن األداء المطلق لصندوق االستثمار أو أداؤه مقارنة

 .بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل األداء السابق
 ك بن يجب على مالكي الوحدات معرفة أن اإلستثمار في الصندوق ال يعد إيداعا  لدى أي

 محلي يسوق أو يبيع األوراق المالية أو تابع لصندوق اإلستثمار.
  يتحمل مالك الوحدات مخاطر اإلستثمار أو أي خسارة تنتج عن اإلستثمار في الصندوق عدا

في حالة إهمال وتقصير مدير الصندوق في أداء التزاماته القابلة لإلثبات نظاما  أو في حالة 
 وط واألحكام من طرف مدير الصندوق.سوء اإلستخدام المخل بالشر 

 
 

المحتملة المرتبطة ة يالمخاطر الرئيس
ستثمار في صندوق وساطة باإل
 سم  السعوديةلأل

 ي:في الصندوق ه  المستثمرينة التي يتعرض لها الصندوق وبالتالي يالرئيس أهم المخاطر

حركة  د تتضمنمخاطر السوق: تتعرض األسعار في سوق األسهم السعودي لتقلبات حادة ق (أ
هبوط حاد ومفاجئ وال يمكن تقديم ضمان أو تأكيد لألداء المستقبلي للسوق كما أن األداء 
السابق للسوق ال يعكس ما سيتحقق في المستقبل. كما أنه وبعد إعالن النتائج المالية 

هذا قد و  للشركات فان السعر السوقي ألسهمها قد يتحرك في إتجاه مخالف لتلك التوقعات.
 ون له تأثيرا  سلبيا  على أداء الصندوق وسعر وحداته.يك

مخاطر سياسية / تنظيمية: قد تتأثر المملكة سلبا  بفعل بعض التطورات السياسية الداخلية  (ب
تثمار سالشؤون الضريبية، والقيود على اإلوالخارجية، والتغييرات في السياسات الحكومية، و 

 على المملكة التي قد تؤثر سلبا  نين واألنظمة في وغيرها من التطورات التي تطرأ على القوا
 وعلى مالكي وحدات الصندوق. اداؤه ستثمارات الصندوق إ

مخاطر نماذج التحليل المالي: أحد أهم أدوات إتخاذ القرار التي يستخدمها مدير الصندوق  (ج
لى ع هو توقع النتائج المالية المستقبلية للشركات العامة المدرجة. تلك التوقعات تقوم

إفتراضات تتعلق بالطروحات األولية والشركات األخرى تحت الدراسة والقطاعات الصناعية 
التي تنتمي إليها قد تكون هذه اإلفتراضات غير مناسبة مما قد يؤدي إلى فقدان فرص 
إستثمارية جيدة ولذلك يمكن أن تخضع إلحتماالت عدم اليقين. هذا باإلضافة إلى انه بعد 

نتائج المالية قد يتحرك سعر السهم في إتجاه مغاير للتوقعات عن ما كان اإلعالن عن ال
 عليه في نماذج التحليل مما قد يؤثر على سعر الوحدة بشكل سلبي.

مخاطر اإلفصاح: يعتمد مدير الصندوق في سياق عملية إتخاذ القرار بشكل كبير على  (د
متضمنة، من غير حصر على المعلومات المقدمة من الشركات المحتمل إدراجها في السوق 

العرض المقدم من المستشار المالي للشركة المراد طرحها طرحا  عاما  ونشرة اإلصدار. وجود 
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أي معلومات غير صحيحة أوأخطاء أوالحذف في تلك المعلومات قد يقود لتقييم خاطئ 
 للشركة مما قد يؤثر سلبا على عوائد الصندوق.

لمصالح الخاصة بمدير الصندوق أو أحد موظفيه مخاطر تضارب المصالح: قد تتعارض ا (ه
بالمصالح العامة للصندوق ومالكي الوحدات، قد ينتج عن ذلك تأثير سلبي على قيمة أصول 

 الصندوق وبالتالي أداء الصندوق.

مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق: يعتمد مدير الصندوق على العنصر البشري  (و
دوق، وبالتالي فإن الصندوق قد يتأثر سلبا بخسارة المدراء بشكل أساسي خالل إدارته للصن

التنفيذيين والموظفين المرتبطين بأعمال الصندوق وصعوبة توفير بدائل على المستوى ذاته 
 من الخبرة على المدى القصير مما يؤثر بشكل سلبي على أداء الصندوق. 

رداد كبيرة ن بالصندوق بطلبات استسترداد الكبيرة: قد يجبر تقدم المستثمريمخاطر عمليات اإل (ز
في وقت واحد على أن يقوم الصندوق ببيع األسهم المملوكة له لتغطية تلك الطلبات وهذا قد 
يؤثر سلبا  على سعر األسهم أو بيعها قبل تحقيق الهدف اإلستثماري منها مما ينعكس بشكل 

 الصندوق.داء أسلبي على 

قوم مدير الصندوق بإستثمار بعض من أصوله مخاطر االستثمار في صناديق أخرى: قد ي (ح
وبالتالي تخرج  ،وصناديق اإلستثمار المشابهة إلستراتيجية الصندوق في صناديق أسواق النقد

عتماد على مدير صندوق قد ينتج عن ذلك مخاطر اإل هذه األصول من تحكمه المباشر.
ي ية تحمل األداء السلبآخر ال يملك مدير الصندوق السلطة على قرارته، وبالتالي إحتمال

لذلك الصندوق، مما ينعكس على أداء الصندوق. جميع المخاطر المذكورة في هذا القسم 
 تنطبق على الصناديق التي من المحتمل أن يستثمر الصندوق فيها.

رباح أبنسبة ويدفع  الحصول على تمويل: قد يتحمل الصندوق الحصول على تمويل مخاطر (ط
حمل . مما قد يالتمويلاليكون أداء الصندوق إيجابيا  خالل فترة  ، وفي المقابل قدولمللم

دات ، مما يؤثر على قيمة وحالتمويلومبلغ  التمويلعلى  أصول الصندوق الفوائد المترتبة
 الصندوق سلبا  .

مخاطر تقلبات سعر الربح: في حاالت تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة لتغير أسعار  الربح  (ي
اق المالية وأسهم الشركات من الممكن أن تتأثر سلبيا  بهذه التقلبات بما قد يأثر فإن قيمة األور 

 سلبا  على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.

سوق األسهم السعودية واحد من األسواق الناشئة  مخاطر اإلستثمار في األسواق الناشئة: (ك
ي اجه أيضا  نقصَا في السيولة نتيجة هبوط حاد فالتي تصنف بأنها مرتفعة المخاطر. وقد تو 

أسعار األسهم أو زيادة حادة في التضخم أو تباطؤ في اإلقتصاد، وبالتالي يؤثر ذلك على 
 الصندوق بشكل سلبي بسبب التذبذب في أسعار األسهم أو إنخفاض أحجام التداول عليها.

 تماني ألي من أدوات أسواقالتصنيف االئتماني: في حالة انخفاض التصنيف االئ مخاطر (ل
النقد التي يستثمر بها الصندوق، قد يضطر مدير الصندوق إلى التخلص منها، مما قد يؤثر 

 على أصول الصندوق والذي بدوره سيؤثر على سعر الوحدة.

ن في الطروحات األولية والتي يمك : يستثمر الصندوقالمخاطر المتعلقة بالطروحات األولية ( 
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ويمكنها كذلك أن تتعرض لتقلبات  ةداء السوق في مجموعء مغاير ألأداأن تحقق مستوى 
 أكبر في فترات وجيزة نظرا  لشدة اإلقبال على مثل هذه الطروحات في سوق األسهم السعودي.

محدودية األسهم قد يتضمن اإلستثمار في أسهم الشركات المطروحة طرحَا أوليا  مخاطر 
روحات األولية العامة. كما أن معرفة المستثمر بالشركة فيها خالل فترة الط كتتابالمتاحة لإل

المصدرة لألسهم قد تكون غير كافية بسبب تاريخ أدائها المحدود، كما أن بعض الشركات 
قد تكون في مرحلة التطوير وال تحقق دخال  تشغيليا  على المدى القصير، مما يزيد من 

نظرا   داء الصندوق خالل تلك الفترة.مخاطر اإلكتتاب في أسهمها، مما يؤثر سلبا  على أ
لذلك اليضمن مدير الصندوق نجاح هذه الطروحات األولية مما يحمل معه مخاطر نقص 
عدد الطروحات األولية المتاحة إلستثمار الصندوق وبالتالي إنخفاض العوائد المتوقعة 

 للصندوق.

 أداء مغايرحقق مستوى المخاطر ذات العالقة بحقوق األولوية: حقوق األولوية يمكن أن ت (ن
ويمكنها كذلك أن تتعرض لتقلبات أكبر مقارنة باألنواع األخرى  ةداء السوق في مجموعأل

إن كال  من تأخر اإلدراج، المشاركة المحدودة أو عدم المشاركة  من فئات األسهم األخرى.
ة خالل كتعد من المخاطر األساسية في مثل هذه الطروحات. إن القيمة السوقية لحقوق الشر 

فترة الطرح قد التعكس القيمة السوقية للحقوق بعد الطرح باإلضافة إلى أن السعر السوقي 
لسهم الشركة قد اليكون مستقرا  وقد يكون بشكل جوهري عرضة للتقلبات الناتجة عن التغير 
في إتجاهات السوق ذات العالقة بحقوق الشركة أو بأسهم الشركة القائمة. قد تكون تلك 

بات هامة بسبب وجود فرق بين الحدود المعتمدة للتغير في سعر تداول تلك الحقوق التقل
مقارنة بالحدود المعتمدة للتغير في السعر لتداول األسهم. إضافة إلى أن السعر التداولي 
لحقوق الشركة يعتمد على سعر التداول ألسهم الشركة وتوقعات السوق للسعر المحتمل 

بات سعرية والتي بدورها قد يكون لها تأثير سلبي على سعر للحقوق مما قد يسبب تذبذ
 الوحدة.

 الستثمارا للصندوق يمكن: المتداولة )ريت( العقارية بالصناديق المتعلقة اإلستثمار مخاطر (س
 تواجه قد الصناديق هذه فإن وبالتالي المتداولة، العقاري االستثمار صناديق وحدات في

 قلباتت الصناديق تلك وحدات أسعار تواجه قد كما. لوالتعام السيولة من منخفض مستوى
 ذلك، لىإ باإلضافة. الخصوص وجه على العقارات وأسواق عام بشكل األسواق لحركة نتيجة
 على لالدخ بتوزيع ستقوم المتداولة العقاري االستثمار صناديق أن يضمن ما هناك ليس

 لىع تعتمد التوزيعات ألن  األنظمة بموجب مطلوب هو كما سنوي أساس على المستثمرين
 التزاماتهاب الوفاء على الصناديق قدرة على يعتمد الدخل توزيع أن كما الحقيقية، األصول أداء
 األصول بمخاطر يرتبط الصناديق هذه في االستثمار فإن ذلك، على عالوة. وجدت إن

 اإليجار عدالتم ضانخفا منها عوامل بسبب سلبا تقويمها أو قيمتها تتأثر قد والتي العقارية
 .وغيرها التحتية البنى وضعف للمستأجرين، المالي والمركز اإلشغال، أو

 سهمأ في الصندوق استثمر حال نمو(: في) الموازية بالسوق المتعلقة اإلستثمار مخاطر (ع
 من أقل ةسيول بمستوى تتصف قد الشركات هذه فإن الموازية، السوق في المدرجة الشركات
 فئةل مسموح السوق هذه في المشاركة وأن السيما الرئيسية السوق في المدرجة الشركات
 أكثر الموازية السوق في المدرجة الشركات أسهم أسعار تكون قد كما المستثمرين، من محددة
 تكون قد كما. يةاألساس السوق في نسبتها من أعلى والدنيا العليا التذبذب نسبة ألن نظرا تقلبا
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 موارد لديهاو  قصير، تشغيلي تاريخ لها أو التأسيس حديثة السوق هذا في المدرجة الشركات
 مدرجةال الشركات على اإلفصاح متطلبات فإن ذلك، إلى باإلضافة. محدودة ومالية بشرية
 كفاءة لىع ذلك كل يؤثر وقد. الرئيسية السوق في نظيراتها من نسبيا أقل السوق هذا في
 دوقالصن أداء على سلبا يؤثر قد الذي األمر ،وسعرها الشركة أداء الصندوق مدير تقييم
 .الوحدة وسعر

ستثمار في الصندوق لمخاطر التركيز حيث يكون التركيز على يخضع اإلمخاطر التركيز:  (ف
بات ستثمارات الصندوق للتقلاحد حسب الحالة. لذلك فقد تتعرض إشركات معينة أو قطاع و 

 .سلبي هم وبالتالي تؤثر على الصندوق بشكلالحادة نتيجة أي تغييرات في تلك الفئة من األس
مخاطر التوافق الشرعي: تطبيق المعايير الشرعية لإلستثمار قد يؤدي لتحديد المجال  (ص

اإلستثماري للصندوق. وبذلك لن يتمكن الصندوق من المشاركة في إستثمارات ال تتوافق مع 
وج الصندوق. في حال خر  المعايير الشرعية لإلستثمار، مما يؤدي إلى تحديد مصادر مكاسب

اإلستثمار من نطاق القائمة الشرعية فيجب على مدير الصندوق التخلص من هذا اإلستثمار 
خالل فترة ال تتجاوز الثالثة أشهر. بالتالي فإن الصندوق قد يحقق مكاسب غير مرغوب بها 

 لكونها خرجت من نطاق المعايير الشرعية.
الصندوق في إدارة الصندوق وحفظ أصول العمالء على التقنية: يعتمد مدير  /مخاطر النظم  (ق

إستخدام التقنية من خالل أنظمة المعلومات لديه والتي قد تتعرض ألي عطل جزئي أو كلي 
خارج عن إرادة مدير الصندوق. وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى تأخير في بعض عمليات مدير 

 الصندوق والتأثر بشكل سلبي على أداء الصندوق.
ئتمان: قد يستثمر الصندوق في صناديق وأدوات أسواق النقد قصيرة المدى مثل المخاطر ا (ر

ئتمان بشكل واضح. تكمن مخاطر اال التمويلالمرابحات والتي قد تعرض الصندوق لمخاطر 
في حال تخلف الطرف الثالث في مثل هذه العقود عن الوفاء بكامل أو جزء من المبلغ 

ي مثل هذه العقود مما قد يأثر على أداء الصندوق وعلى المستثمر كما تم اإلتفاق عليه ف
 سعر الوحدة بشكل سلبي.

 الصندوق في أدوات مخاطر اإلستثمار في أدوات أسواق النقد غير المصنفة: قد يستثمر (ش
أسواق النقد غير المصنفة )أي األوراق المالية التي ال يتم تصنيفها من قبل وكالة التصنيف(. 

ها العالية كما هو الحال في األدوات المصنفة مما قد يعرض الصندوق والتي التتسم بسيولت
لخطر فقدان األموال المستثمرة. هذه العوامل قد تأثر على أداء الصندوق وعلى سعر الوحدة 

 بشكل سلبي. 
مخاطر السيولة: اإلستثمار في األسهم قد يعرض إلى نقص في السيولة لمواجهة عمليات  (ت

أخرى. مخاطر السيولة قد تكون نتاجا  عن التغيرات في ظروف  اإلسترداد او أي أسباب
السوق أو لظروف سهم محدد. حيث قد التكون السيولة متوفرة عند سعر محدد. في حال 
وجود نقص في السيولة قد يلجأ مدير الصندوق لتسييل بعض إستثماراته بأسعار غير مناسبة 

 ل سلبي.مما قد يؤثر على أداء الصندوق وسعر الوحدة بشك
المتعلقة بخسارة رأس المال: اليقدم مدير الصندوق أي ضمانات تتعلق بحماية رأس  المخاطر (ث

المال نتيجة لذلك في حالة اإلسترداد أو تسييل الصندوق تبقى هنالك إحتمالية خسارة كل أو 
 جزء من المبلغ المستثمر.
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 معلومات عامة .4
الوحدات الساعين للحصول  لمالكي  تم تصميمه ك،وح لإلشتراالصندوق هو صندوق إستثمار مفت الفئة المستمدفة

 .األسهم المحليةبشكل رئيسي في  باالستثمارعلى مكاسب رأسمالية 

األرباح  وسيتم إعادة إستثمار  للمستثمرينلن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح نقدية أو رأسمالية  سياسة توزيع األرباح
 الموزعة في الصندوق.

   ابق لصندوق االستثماراألداء الس

كما في  الصندوقأداء  السنة
 م 31/12/2017

كما  اإلسترشادي المؤشر أداء
م 31/12/2017في   

 %27.49 %8.87 م 2016

 %2.58 %1.91- م 2017

 %30.78 %6.78 منذ التأسيس

 جميع مالكي الوحدات من فئة واحدة ، حيث يتمتع سهم السعوديةجميع وحدات صندوق وساطة لأل حقوق مالك الوحدات
ستثمار ال إلامن هذه الفئة بحقوق متسـاوية ، وطبقا  للوائح هيئة السوق المالّية و الئحـة صناديق 

فئة من الوحدات بحقوق من شأنها اإلخالل بحقوق مالكي فئـة أخرى من  يجوز أن يتمتع مالكي
دون أي  م جميع الحقوق بتسـاو  بتقدي سهم السعوديةالوحدات . وبذلك يلتزم مدير صندوق وساطة لأل

 ي :تمييـز أو تفضيل . تتمثل حقوق مالكي الوحدات بالتال
 الحصول على نشرة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات دون أي مقـابل .  .1
 ( من هذه النشرة  .7تم ذكرها في الفقرة رقم)  –تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات  .2
شروط وأحكام الصندوق ، يلتزم مدير الصندوق بأخذ الموافقه  في حال وجود أي تغييرات في .3

من مالكي الوحدات أو اشعارهم بذلك التغير ، وذلك وفقا  لنوع التغيـير الٌمقترح و وفقا  لالئحـة 
 صناديق االستثمار.

يكون مالك الوحدات فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثمـاره  في الصندوق أو جزء منه ، ال  مسؤوليات مالك الوحدات
  .مسؤوال  عن ديون والتزامات الصندوق

إذا رأى مدير الصندوق أن قيمة أصول الصندوق تحت اإلدارة غير كافية أو أن معدل العائد المتوقع  إنماء صندوق االستثمار
ال يكفي لإلستمرار في عمليات الصندوق أو في حالة وجود تغير في القوانين أو أي ظروف أخرى 

فيها مدير الصندوق أنها أسباب مناسبة لتسييل الصندوق، أو أن هناك حدثا  متوقعا  سيؤدي يرى 
إلى إعتبار وجود الصندوق غير نظامي، يكون لمدير الصندوق الحق في إنهاء الصندوق بعد 

بل يتم إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا ق الحصول على الموافقة المسبقة لهيئة السوق المالية
ل عند إنهاء الصندوق، يتم تسيي ( يوما  من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه.21ة ال تقل عن )مد

يوم عمل من  20الصندوق و يتم تحويل حصيلة التصفية إلى مالكي الوحدات تبعا  لذلك، خالل 
 :وسيعلن مدير الصندوق عن اإلنهاء في موقعه اإللكتروني, وموقع السوق تاريخ إنهاء الصندوق.
 (.www.wasatah.com.sa)موقع مدير الصندوق  

 . (www.tadawul.com.sa)      موقع تداول     
تقوي  المخاطر المتعلقة بأصول 

 الصندوق
 طر المتعلقة بأصول الصندوق.يقر مدير الصندوق بوجود آليه داخلية لتقويم المخا

http://www.wasatah.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب .5
جميع أنواع المدفوعات من أصول 

 الصندوق
 

 ،"ماراالستث وكالة" الشرعي المبدأ على بناء   وأتعاب رسوم على الحصول الصندوق لمدير يحق
 :يلي ما على وتشتمل

 رسو  اإلدارة: .1
سنويا  من صافي قيمة أصول الصندوق  %1.25يدفع الصندوق لمدير الصندوق رسوم قدرها  

 وتحسب يوميا  وتدفع على أساس ربع سنوي.
 شتراك:إلا رسو   .2

شتراك إلا وفقا  لتقدير مدير الصندوق كحد أقصى من قيمة  %1.00شتراك حتى إلرسوم ا
سبة في الصندوق. وتحصل هذه الن شتراكهإكما يجب أن تدفع بواسطة المستثمر قبل قبول 

 .شتراكات اإلضافيةإلشتراك األولي أو عند اإلا سواء  عند
 :سو  أمين الحفظر  .3

سنويا  من صافي قيمة أصول  %0.80 تصل الىرسوم مين الحفظ ألفع الصندوق يد 
 .شهرياب يوميا  وتدفع على الصندوق تحتس

 رسو  مراجع الحسابات: .4
سعودي سنويا  لاير  30,000يدفع الصندوق لمراجع الحسابات أتعاب تدقيق سنوية قدرها 

 .يوميا  وتدفع على أساس نصف سنوي تحتسب
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 مجلس إدارة الصندوق: آتمكاف .5

( و الحد األعلى من اإلجتماعات المدفوعة 2ثنان )إ* الحد األدنى من اإلجتماعات سنويا  هي 
دوق على من اإلجتماعات لمجلس إدارة الصنألو في حال تم تجاوز الحد ا –( 4سنويا  هي أربعة )

اإلجتماعات التي تتجاوز الحد  دارة عنت ألعضاء مجلس اإلآفإن الصندوق لن يدفع اي مكاف
 .علىاأل
 مجلس اإلدارة تحتسب يوميا  وتدفع في كل إجتماع للمجلس. مكافآت* 
 رسو  المستشار الشرعي: .6

مصاريف رسوم اللجنة الشرعية يتحملها مدير الصندوق وعلى أي حال يحتفظ مدير الصندوق 
 على إعتماد مجلس لك التغييرات تبقى وفقا  بالحق في تغيير تلك الترتيبات في المستقبل. كافة ت

 إدارة الصندوق ووفقا  للوائح هيئة السوق المالية وموافقتها.
 سترشادي: إلا مصاريف المؤشر .7

 مايقارب أمريكي دوالر 5,700 بقيمة االسترشادي المؤشر رسوم بدفع الصندوق سيقوم
 .يومي شكلب تراكمية بصورة وتحتسب المالي العام بداية تدفع. سنويا   سعودي لاير 21,375

 الرسو  الرقابية: .8
 .تدفع عند المطالبة وتحتسب يوميا   –لاير سعودي سنويا   7,500مبلغ 

 رسو  النشر: .9
 .تدفع عند المطالبة وتحتسب يوميا   –لاير سعودي سنويا   5,000مبلغ 

لمالي ا كذلك توجد تفاصيل إضافية لرسوم الصندوق والمصاريف التقديرية في ملخص اإلفصاح
 من هذه الشروط واالحكام. 36في القسم 

 
 

عدد  نوع األعضاء
 األعضاء

ت آالمكاف
إلجتماع 

 مجلس اإلدارة
 للعضو الواحد

المجموع 
 جتماع واحدإل

المجموع من 
ت آالمكاف

 سنويًا*

وع المجم
في حال 

الحد األعلى 
من 

 تآالمكاف
 نويًا*س

 4,000 2 المستقلين
 ر.س

8,000 
 ر.س

16,000 
 ر.س

32,000 
 ر.س

ر قلين والغيتغير المس
عاملين لدى مدير 

 الصندوق

1 4,000 
 ر.س

4,000 
 ر.س

8,000 
 ر.س

16,000 
 ر.س

غير مستقلين 
العاملين لدى مدير 

 الصندوق

 يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال 1

 8,000 4 المجموع
 ر.س

12,000 
 ر.س

24,000 
 ر.س

48,000 
 ر.س

 ر.س = لاير سعودي
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 الرسو  والمصاريف

 
 التوجد رسوم نقل ملكية والرسوم اإلسترداد 

  الرسوم والمصاريف
 المبلغ

كيفية 
 الحساب

وقت دفعها من 
 قبل الصندوق

من صافي قيمة  %1.25 رسوم اإلدارة -1
 أصول الصندوق

تدفع على أساس  تحسب يوميا  
 ربع سنوي

 وفقا  لتقدير %1.00حتى  رسوم االشتراك -2
 وق كحدمدير الصند

 أقصى من قيمة االشتراك
 وفقا  لتقدير مدير

 الصندوق

تدفع بواسطة 
المستثمر قبل 
قبول اشتراك 
المستثمر في 
 الصندوق

اس تدفع على أس تحتسب يوميا   %  0.80 ىتصل إل رسوم أمين الحفظ -3
 شهري

 لاير 30,000 رسوم مراجع الحسابات -4
 ا  تحتسب يومي

تدفع على أساس 
 نصف سنوي

لس إدارة مكافأة مج -5
 الصندوق

 لاير 24,000-48,000
 ا  تحتسب يومي

في كل اجتماع 
لمجلس إدارة 
 الصندوق

رسوم المستشار  -6
 الشرعي

 حال أي وعلى الصندوق مدير يتحملها الشرعية اللجنة رسوم مصاريف
 كافة. المستقبل في الترتيبات تلك تغيير في بالحق الصندوق مدير يحتفظ
 للوائح ووفقا   الصندوق إدارة مجلس إعتماد لىع وفقا   تبقى التغييرات تلك

 .وموافقتها المالية السوق هيئة

مصاريف المؤشر  -7
 االسترشادي

 لاير 24,375= 6,500$
 تحتسب يوميا  

 بداية العام المالي

 عند المطالبة تحتسب يومي ا 7,500 الرسوم الرقابية -8

 عند المطالبة تحتسب يومي ا 5,000 رسوم النشر -9

 اإذ أوالبيع الشراء بعمليات المتعلقة التعامل مصاريف كافة الصندوق يتحمل املمصاريف التع -10
 في قيمتها إجمالي عن اإلفصاح وسيتم الصندوق، إستثمارات ضمن اكانت

 .سنوية والنصف السنوية التقارير
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مثال افتراضي يوضح 
جميع الرسو  

 والمصاريف

مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت من أصول الصندوق أو من قبل ( هـ
 مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق:

ألف لاير لم يتغير طول  100 فتراضياإل االشتراك مبلغ أساس على الصندوق على تحميلها يتم التي المصاريف
وعلى  %10 السنوي العائد وبإفتراض أن يون لاير لم يتغير طول السنةمل 10 الصندوق حجم وبافتراض السنة

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارةكرسوم سنوية وايضا على افتراض ان  %0.80افتراض ان رسوم أمين الحفظ هي 
 .سنويا 40,000هي 

 
 القيمة باللاير السعودي رسو  ومصاريف الصندوق

 100,000 مبلغ االشتراك باللاير
 مرة واحدة 1,000 %1الشتراك رسو  ا

 101,000 مبلغ االشتراك
 100 سعر الوحدة بداية السنة

 سنويا 1,263 %1.25رسو  األدارة 
 شمريا 67 رسو  أمين الحفظ

 سنويا 300 رسو  مراجع الحسابات
 سنويا 50 رسو  نشر بيانات الصندوق على موقع تداول

 سنويا 75 رسو  رقابية لميئة سوق المال
 سنويا 400 كافآت أعضاء مجلس اإلدارةم

 سنويا 244 مصارف المؤشر األسترشادي
 .سنويا لكل المصاريف وشمريا ألمين الحفظ 2,398 إجمالي الرسو  والمصاريف

)من صافي  %10أداء الصندوق خالل السنة 
 أصول الصندوق بعد خص  لمصاريف(

7,602 

 107,602 صافي اصول المستثمر نماية السنة
 107.60 عر الوحدة نماية السنةس

 
 

 من االشتراك رسو  تدفع. كامل عا  فترة وحتى شتراكاإل منذ يتغير ل  الوحدة سعر أن يفترض المثال: مالحظة
 مباشرة. المستثمر قبل

 .التقوي  والتسعير6
دات يتم حساب صافي قيمة أصول وحدة الصندوق بقسمة صافي قيمة األصول على عدد وح كيفية التقوي 

الصندوق القائمة في تاريخ التقويم كما أن صافي قيمة أصول وحدات الصندوق يتم حسابها كما هو 
 موضح أدناه:

تضاف القيمة السوقية العادلة إلستثمارات الصندوق إلى األصول األخرى متضمنة الدخل  (أ
 المستحق وذلك على النحو التالي: 

 اإلغالق الذي يحدده و يعلنه السوق. في حالة األسهم المدرجة فإن سعر السهم هو سعر -1
في عملية إكتتابات الطروحات األولية فإن السعر المكتتب به قبل اإلدراج هو السعر المستخدم  -2

 لعملية التقويم حتى حين إعالن التخصيص.
 تحدد قيمة حقوق األولوية القابلة للتداول بسعر إغالق السوق.  -3
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التكلفة عند التخصيص عن طريق سجل بناء تحدد قيمة حقوق األولوية المتبقية بسعر  -4
 .األوامر

تحدد قيمة األصول المستثمرة في أدوات سوق النقد )المرابحات( على أساس تكلفة العقد  -5
مضافا  اليها األرباح المستحقة حتى نقطة التقويم. وفي حالة اإلستثمار في صناديق إستثمارية 

 تقويم.فسوف يتم إستخدام آخر سعر وحدة معلن ألغراض ال
ومن ثم يطرح المجموع من كافة اإللتزامات متضمنة المصاريف المستحقة وذلك على النحو  (ب

 التالي:
 أعضاء تآومكاف التعامل مصاريف: الحصر ال المثال سبيل على الثابتة المصروفات خصم -1

 والمصاريف سترشاديإلا المؤشرالحسابات وتكاليف  مراجع وأتعاب إدارة الصندوق مجلس
 مذكرة المعلومات هذه. ( منه) رقمفي البند  المذكورة األخرى والرسوم

 دبع الصندوق أصول قيمة إجمالي اإلدارة و رسوم الحفظ و المدير اإلداري من رسوم خصم -2
 .الثابتة المصاريف خصم

 ومن ثم يقسم على عدد الوحدات القائمة في الصندوق. (ج
لسوق  ستثناء العطل الرسميةيتم تقويم أصول الصندوق بنهاية كل يوم في األسبوع بإ -1

 األسهم السعودية.
صافي قيمة األصول للوحدة اإلستثمارية الواحدة هو السعر الذي يتم اإلشتراك واإلسترداد  -2

بناء  عليه. ويتم تحديد صافي قيمة األصول بالنسبة لمالك الوحدات بقسمة صافي قيمة 
ائمة في يوم التعامل ة القإجمالي وحدات الصندوق اإلستثماري أصول الصندوق على

 .المعني
المعلومات المتعلقة بصافي قيمة أصول الصندوق ستكون متوفرة في موقع تداول وموقع  -3

مدير الصندوق. المعلومات المتعلقة بصافي قيمة أصول الصندوق يتم تحديثها على 
 األقل مرتين أسبوعيا  وذلك في صباح يومي الثالثاء والخميس من كل أسبوع.

يتم تقويم أصول الصندوق بنهاية كل يوم في األسبوع بإستثناء العطل الرسمية لسوق األسهم  التقوي عدد نقاط 
 السعودية.

اإلجراءات التي تتخذ في حالة الخطأ 
 في التقوي  أو الخطأ في التسعير

ذ خ( من الئحة صناديق االستثمار والُمتعلقة باالجراءات التي تت 68يلتزم مدير الصندوق بالمادة ) 
 : أو التسعير للوحدة ، وهي كالتاليفي حال الخطأ في التقويم 

في حال تقويم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة  (أ)
 بشكل خاطئ ، يجب على مدير الصندوق توثيق ذلك . 

يجب على مدير الصندوق تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين ) بما في ذلك  (ب)
 السابقين ( عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير . مالكي الوحدات 

يجب على مدير الصندوق إبالغ الهيئة فورا  عن أي خطأ في التقويم أو التسعير يشكل مانسبته 
أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك فورا  في موقعه اإللكتروني والموقع  % 0.5

( من  71العام التي يعدها مدير الصندوق وفقا  للمادة ) اإللكتروني للسوق وفي تقارير الصندوق 
 الئحة صناديق االستثمار .

طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض 
 طلبات األشتراك واإلسترداد . 

 

ناء  عليه بصافي قيمة األصول للوحدة اإلستثمارية الواحدة هو السعر الذي يتم اإلشتراك واإلسترداد 
تم  -صول بالنسبة لمالك الوحدات بقسمة صافي قيمة أصول الصندوقويتم تحديد صافي قيمة األ

على إجمالي وحدات الصندوق اإلستثمارية -إيضاح طريقة حساب صافي قيمة األصول أعاله 
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 .  القائمة في يوم التعامل المعني
 مكان ووقت نشر سعر الوحدة . 

 
 ركةشفي موقع تداول وموقع  المعلومات المتعلقة بصافي قيمة أصول الصندوق ستكون متوفرة

. المعلومات المتعلقة بصافي قيمة أصول الصندوق يتم تحديثها ( كابيتال وساطة)  المالية الوساطة
 على األقل مرتين أسبوعيا  وذلك في صباح يومي الثالثاء والخميس من كل أسبوع.

 . التعامل 7
  الموافق  هـ 24/3/1437  تاريخ من اكاتاالشتر  تم قبول تاريخ الطرح األولي: -1 تفاصيل الطرح األولي

 م 31/1/2016  الموافق  هـ21/4/1437 تاريخ وحتى  م 4/01/2016
  سعودي لاير 10,000 السعر األولي: -2

ربعاء أإثنين و  رتين أسبوعيا  في كل يوميتم تنفيذ طلبات اإلشتراك في الصندوق واإلسترداد منه م .1 دادستر شتراك واإلأيا  قبول طلبات اإل
التعامل في الصندوق. في حالة توافق أيام التعامل مع يوم عطلة، يتم إعتبار يوم  يوهما يوم

 العمل التالي يوما  للتعامل. 
طلبات اإلشتراك واإلسترداد المكتملة باإلضافة للوثائق المطلوبة األخرى موعد لتقديم  آخر .2

ة عشر دوق قبل الساعة الثانيومبالغ اإلشتراك النقدية التي يتم إستالمها من قبل مدير الصن
ظهرا  وذلك حسب توقيت مدينة الرياض من يوم التعامل. في حال تم إستالم الطلب بعد 

 الساعة الثانية عشر ظهرا  يتم تنفيذ الطلب في يوم التعامل التالي.
أقصى فترة زمنية تفصل بين اإلشتراك واإلستثمار في الصندوق هي الفترة التي تفصل بين  .3

لعميل وتملكه للوحدات هي نفس الفترة التي تفصل بين يوم تقديم طلبه لإلشتراك في إشتراك ا
 الصندوق ويوم التعامل الالحق.

لإلشتراك في الصندوق يطلب من المشتركين إبراز إثبات الهوية الشخصية مثل بطاقة  .1 ستردادإجراءات اإلشتراك واإل
قامة( )للمقيمين في المملكة العربية األحوال الشخصية للمواطنين أو بطاقة اإلقامة )اإل

السعودية( أو جواز السفر )لمواطني دول الخليج ومواطني الدول األخرى(. على المشتركين 
" عرف عميلكإتعبئة نموذج اإلشتراك ونموذج "التوقيع على شروط وأحكام الصندوق و 

ندوق حيث يمكن الحصول على نموذج اإلشتراك ونموذج "إعرف عميلك" من مدير الص
عادته إلى المسوالذ  ول المختص لدى مدير الصندوق.ؤ ي يمكن تعبئته وا 

 ( فقط سعودي لاير أالف عشرة) سعودي لاير 10,000الحد األدني لالشتراك :  .2
يمكن السداد لشراء وحدات الصندوق بواسطة التحويل المصرفي إلى الحساب  .3

من  ترتيبات الالزمةالمخصص للصندوق في البنك الذي يجري فيه مدير الصندوق ال
وقت آلخر أو عن طريق شيك مسحوب على البنك، أمر سداد أو شيك مصرفي. ال 

 يقبل السداد نقدا  لشراء الوحدات. 
 لإلسترداد من الصندوق يتم تعبئة نموذج اإلسترداد وتقديمه لمدير الصندوق. .4
 الخامس وم ي اليتكون حصيلة مبالغ اإلسترداد متوفرة لمالكي الوحدات قبل إقفال العمل ف .5

 التالي لنقطة التقويم.
محدد من الوحدات )بشرط أو عدد يحق لمالكي الوحدات طلب إسترداد مبلغ محدد  .6

لاير سعودي( كما أنه ال  10,000اإلحتفاظ بالحد األدنى المسموح به للرصيد وهو مبلغ 
 .من الصندوق يوجد هناك حد أدنى لإلسترداد
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 وق بإعداد سجل ُمحدث لمالكي الوحدات ، وحفظه في المملكة .يلتزم مدير الصند الوحداتجل س
  : يلي كما وحدة مالك كل لسجل ملخصا بتقديم الصندوق مدير يلتزم ايضا

 في صفقاته وسجل يمتلكها التي الوحدات أصول قيمة صافي ببيانات الوحدات مالك تزويد-
 كمال بها يقوم التي العام وقالصند وحدات في صفقة كل من يوما  ( 15) خالل الصندوق وحدات
 .الوحدات

 معدال السنة خالل الوحدات تملك شخص أي ذلك في بما) الوحدات مالك الى سنوي بيان رسالإ-
 30)  اللخ المالية السنة مدار على العام الصندوق وحدات في صفقاته يلخص( البيان شأنها في
 .ليةاالم السنة نهاية من يوما  ( 

سة والمبرمة مع طرف خاضع لتنظيم مؤسودائع البنكية وصفقات سوق النقد، سوف تستثمر في ال ستلمةأموال االشتراك الم
 .النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج المملكة, إلى حين الوصول إلى الحد األدنى المطلوب

 الالزمة التصحيحية اإلجراءات بيان
 ماليين 10 متطلب استيفاء لضمان

 أدنى كحد ما يعادلما أو سعودي لاير
 الصندوق: أصول قيمة لصافي

 

 يف إليه المشار المتطلب استيفاء عدم حال في فورا   الهيئة إشعار الصندوق مدير سيقوم
 ستثمار.ئحة صناديق اإلمن ال 66المادة  من( ـه) الفقرة

الحاالت التي يؤجل معما التعامل في 
 الوحدات أو يعلق

وف التي يمكنه فيها تعليق اإلشتراك واإلسترداد أو تأجيل أي من صالحيات مدير الصندوق والظر 
 ذلك أو رفضة:

 في حال فشل المشترك إستيفاء اشتراكيحتفظ مدير الصندوق بالحق في رفض أي  .1
المتطلبات حسب الشروط واألحكام، أو عدم تمكنه من تقديم طلب موقع ومعتمد، أوعدم 

ز لمدير الصندوق رفض قبول أي طلب إستيفاء مبلغ اإلشتراك المطلوب. كما يجو 
 إشتراك إذا كان قبوله من شأنه أن يؤدي إلى مخالفة قوانين ولوائح هيئة السوق المالية.

إذا تم رفض طلب اإلشتراك كليا  أو جزئيا  ألي سبب، يقوم مدير الصندوق بإعادة الجزء  .2
ي إستلمة شتراك الذغير المستغل من مبلغ اإلشتراك إلى المشترك باإلضافة إلى رسوم اإل

مدير الصندوق إلصدار الوحدات للمشترك بالنسبة والتناسب لما تم قبوله أو رفضه. 
 وذلك بموجب شيك يرسل بالبريد أو عبرتحويل بنكي.

يحق لمدير الصندوق رفض أو تأجيل أي طلب إسترداد حتى يوم التعامل التالي في  .3
 الحاالت التالية:

 فيذها فيالمطلوب تن سترداداإلالغ طلبات في حالة ما إذا كان إجمالي مب (أ)
 ( من قيمة صافي أصول الصندوق.%10أي يوم تعامل يزيد عن )

في حال تم تعليق التداول في السوق المالية التي يستثمر بها الصندوق. أو  (ب)
أي من األوراق المالية التي يرى مدير الصندوق أنها تشكل نسبة مهمة من 

 صافي أصول الصندوق.

سترداد اختيار طلبات اإل إجراءات
 التي ستؤجل

وفقا  لقراره بعدم إمكانية تقويم أصول الصندوق بشكل يعول عليه، كإقفال  يحق لمدير الصندوق
سوق األسهم السعودية في يوم التعامل التالي، يحق له تأجيل تقويم أصول الصندوق وتعليق حق 

ي على أن التزيد فترة التعليق عن يوم استردادهإأو  ستثماريةاإلالمستثمرين في شراء الوحدات 
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وبشرط الحصول على الموافقة المسبقة من  سترداداإلعمل من الموعد النهائي لتقديم طلبات 
مجلس إدارة الصندوق. والطلبات المستلمة خالل فترة التعليق يتم تنفيذها في أول يوم تعامل تالي 

 .ردة أوال  وعلى أساس تناسبي مع أولوية التنفيذ للطلبات الوا
 .خصائص الوحدات8

من فئة واحدة ، حيث يتمتع جميع مالكي سهم السعودية جميع وحدات صندوق وساطة لأل 
 .متسـاويةالوحدات من هذه الفئة بحقوق 

 .المحاسبة وتقدي  التقارير9
 معلومات التقارير المالية

 
 الحصول وسائل متاحة في مرات النشر كما في نوع البيان

التقرير على  

يوم من نهاية السنة  70 سنوي ديسمبر 31 التقرير السنوي
 المالية.

 موقع مدير الصندوق.
 موقع تداول.

 القوائم المالية
نصف ال) األولية

 (سنوية
 يوما 35كحد أقصى خالل  نصف سنوي يونيو 30

 من نهاية الفترة.

 موقع مدير الصندوق.
 موقع تداول.
 

 الفوري التقرير
كحد أقصى 

وما ي 15خالل 
 من كل صفقة

بعدد الصفقات 
 المنفذة

يوما  15كحد أقصى خالل 
 من كل صفقة

يتم إرسالها لكل عميل على 
حدة عن طريق البريد 
اإللكتروني المسجل لدى 

 مدير الصندوق.

 سنوي ديسمبر 31 البيان السنوي

 

 نةالس ةنهاي نم يوما  ) 30

 (ةالمالي

يتم إرسالها لكل عميل على 
د حدة عن طريق البري

اإللكتروني المسجل لدى 
 مدير الصندوق.

أماكن ووسائل إتاحة تقارير 
 الصندوق

 
 والتي تتضمن المعلومات التالية: سنوي ربع كل بنهاية الصندوق معلومات
 في استثمارات عشرة أكبر أسهمهم تشكل ذينالل الُمصِدرين ونسب األسماء قائمة .1

 .لمعنيا الربع من يوم أول في هي كما الصندوق محفظة
 .الصندوق أصول قيمة صافي متوسط إلى المعني للربع اإلجمالية األتعاب نسبة  .2
 الربع نهاية في الصندوق أصول قيمة صافي من الصندوق مدير ستثمارإ ونسبة قيمة  .3

 .المعني
 الصندوق أصول صافي قيمة متوسط إلى المعني للربع التعامل مصاريف ونسبة مبلغ  .4

 .العام
 .المخاطر قياس ومؤشرات معايير  .5
 .الصندوق أداء ومؤشرات معايير  .6
 المعني. الربع نهاية في الصندوق أصول صافي قيمة من االقتراض نسبة  .7

 
 . ائل الحصول على التقاريرأماكن و وس

 (.www.wasatah.com.saموقع مدير الصندوق )
  (. www.tadawul.com.saموقع تداول          )

http://www.wasatah.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 .مجلس إدارة الصندوق10
 أعضاء مجلس االدارة

 

العضويةنوع  االس   

رئيس مجلس إدارة الصندوق  األستاذ/ سعود بن عثمان الرشودي
 )عضو غير مستقل(.

لدى مدير  يعملغير مستقل  أب رشيد  –األستاذ/ عبد الرحي  بن 
 الصندوق

 عضو مستقل األستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز العجالن

 مستقل عضو شمرياألستاذ/ سعد بن عماش ال

أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس  
 اإلدارة

 األستاذ / سعود عثمان الرشودي
 الرشودي هو الرئيس التنفيذي السيد رئيس مجلس إدارة الصندوق )عضو غير مستقل(

الرشودي بخبرات واسعة في مجال العقارات و ع األستاذ/كة دانات ريالتي. يتمتلشر 
المصارف. وهو عضو في لجنة االستثمار في شركة الوساطة المالية "وساطة كابيتال" 

م. عمل األستاذ/ 2014يوليو  13حيث تم تعيينه حسب قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 
ي درجة الماجستير ف الرشودي في مؤسسة الراجحي المصرفية في وقت سابق وهو يحمل
و يحمل  2005عام الجودة الكلية و إدارة األداء من جامعة برادفورد )المملكة المتحدة( 

. حضر  2001عام  قتصاد من جامعة الملك سعود في الرياضإلدرجة البكالوريوس في ا
األستاذ الرشودي العديد من الدورات العلمية والتدريبية المتخصصة في المملكة العربية 

لسعودية و في الخارج في عدد من المجاالت متضمنة   المصارف، غسيل األموال، ا
 العقارات، المحاسبة، التمويل و القانون.

 

 رشيد بن أب األستاذ/ عبد الرحي 
 )عضو غير مستقل(:

م و قبل 2008عبد الرحيم لشركة الوساطة المالية "وساطة كابيتال" في عام السيد نضم ا
لشركة الوساطة المالية "وساطة كابيتال" عمل مع بنك كينانقا االستثماري )بيرهاد(  انضمامه

ية المستقلة في ماليزيا( إلنشاء شركة الوساطة المالية "وساطة االستثمار  )أكبر المصارف
كابيتال" في المملكة العربية السعودية ويشغل السيد عبدالرحيم عبدالرشيد حاليا  منصب 

ي الشركة. و قبل ذلك، كان مديرا  أول للعمليات في شركة وساطة لالستثمار المدير المالي ف
عاما . األستاذ/ عبد الرحيم يحمل دبلوم المحاسبة من  13في األسهم في ماليزيا لمدة 
 .1988عام  جامعة يوآي تي إم الماليزية

 العجالنبن عبدالعزيز  األستاذ / عبدالرحمن
 ) عضو مستقل(

لعجالن شريك في شركة عبدالعزيز العجالن للمحاماة في المملكة السيد عبدالرحمن ا
سنين خبرة في المجال القانوني.  10العربية السعودية. كما يتمتع السيد العجالن بأكثر من 
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 من المرافعة، المعامالت التجارية، العالمات كل  السيد العجالن القانونية في  أنشطةتتركز 
سيد يجدر بالذكر أن الع، عقود العمال، والعقود الحكومية. ختراإلابراءة التجارية، تسجيل 

 م. 2004العجالن متخرج من جامعة أم القرى بمكة المكرمة بكالوريوس قضاء عام 

 الشمريبن عماش بن سعد األستاذ / سعد 
 ) عضو مستقل(

 يحمل السيد سعد الشمري درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود
ودرجة الماجستير في طرق التحكم المتقدمة بالعمليات من  م1998عام  بمدينة الرياض

كما يتمتع السيد سعد الشمري بخبرة  م 2006جامعة الملك سعود بمدينة الرياض عام 
اإلستراتيجي واسعة في مجال هندسة البتروكيماويات، تطوير األعمال، التخطيط 

 حساءاال شركة ادارة مجلس رئيس نائب حاليا شغلي الشمري سعد/ لمهندسا واالستثمار.
 سابك امنه الشركات من عدد في مناصب عدة ذلك قبل شغل و المنتدب العضو و للتنمية

  ورة.المتط للصناعات السعودية الشركة و الوطنية التصنيع و

 رجةود المتقدمة التحكم طرق  في الماجستير درجة على حاصل الشمري سعد المهندس 
 في عضو وهو م 1998 عام سعود الملك جامعة من الكيميائية الهندسة في وريوسالبكال
 . واللجان اإلدارات مجالس العديد

أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس 
 اإلدارة

اطة صندوق وس التي يكون الجوهرية والتقارير والقرارات العقود جميع على الموافقة -1
 الموافقة-الحصر ال المثال سبيل ىعل – ذلك ويشمل طرفا  فيها، لألسهم السعودية

 واليشمل ذلك الحفظ، خدمات تقديم وعقود اإلدارة للصندوق، خدمات تقديم عقود على
 أو ندوقالص بها قام استثمارات أي شأن في ستثماريةللقرارات اإل وفقا   المبرمة العقود
 .المستقبل في بها سيقوم

 .وقالصند بأصول المتعلقة التصويت بحقوق مايتعلق في مكتوبة سياسة اعتماد -2
 مصالح تعارض أي على المصادقة أو الموافقة مناسبا ، ذلك كان ومتى اإلشراف، -3

 .الصندوق مدير يفصح عنه
 وأ الصندوق لمدير لتزامإلوا المطابقة لجنة مع األقل على سنويا   مرتين جتماعاإل -4

 نظمةواأل لقوانينا جميعفي  الصندوق لتزامإ لديه لمراجعة لتزامواإل مسؤول المطابقة
 ذات العالقة. واللوائح

،الموافقة متى كان ذلك مناسبا  على مفتوح  في حالة مجلس إدارة صندوق عام -5
من الئحة صناديق  (58) المنصوص عليها في المادة اإلشعار التغييرات واجبة

يئة الصندوق لله مدير فيما يخص الصندوق العام المغلق وذلك قبل إشعار االستثمار
 .كي الوحداتومال

لمعلومات وأي مستند آخر ا التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة -6
  عوديةالس لألسهم وساطة بصندوقم غيره يتضمن إفصاحات تتعلق عقد أأكان  سواء  )
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دار  ومدير ، إضافة إلى التأكد من  السعودية لألسهم وساطة ة صندوقالصندوق وا 
 .(صناديق االستثمار توافق ماسبق مع أحكام الئحة

ق ا ات وفالصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحد التأكد من قيام مدير -7
ت وقرار  المعلومات ستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرةألحكام الئحة صناديق اإل

 .لجنة الرقابة الشرعية
مالكي يحقق مصلحة  نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما العمل بأمانة وحسن -8

 .الوحدات
خذها تتدوين محاضر اإلجتماعات التي تبين جميع وقائع اإلجتماعات والقرارات التي أ -9

 المجلس.

 

 
 
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 

 نوع األعضاء
 

 

عدد 
 األعضاء

المكافآت  
مجلس  الجتماع

 اإلدارة
 للعضو الواحد

المجموع 
واحد الجتماع  

المجموع من 
 المكافآت

سنويًا*   

وع في حال المجم
الحد األعلى من 

 المكافآت
 سنويًا*

 8,000 ر.س 4,000 2 المستقلين
 ر.س

16,000 
 ر.س

32,000 
 ر.س

قلين تغير المس
والغير عاملين لدى 

 مدير الصندوق
1 

 4,000 ر.س 4,000
 ر.س

8,000 
 ر.س

16,000 
 ر.س

غير مستقلين 
العاملين لدى مدير 

 الصندوق
1 

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد

 12,000 ر.س 8,000 4 المجموع
 ر.س

24,000 
 ر.س

48,000 
 ر.س

 ر.س = لاير سعودي
 

عضاء مجلس تعارض المصالح أل
 .  الصندوق ادارة

ال يوجد حتى تاريخ هذه النشرة أي تعارض مصالح بين أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومصالح 
فصاح جراءات الالزمة لإلوف يتم اتخاذ اإلالصندوق. في حال وجود أي تعارض في المصالح س

بالغ هيئة السوق المالية ومالكي الوحدات  وا 
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 صندوقدارة إالجدول أدناه يوضح جميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس   مجالس اإلدارات األخرى. 
:السعودية سهملأل وساطة  

 
  

 العضوية.  االس 

صندوق وساطة للطروحات مجلس إدارة  األستاذ/ سعود بن عثمان الرشودي
 االولية.

صندوق وساطة للطروحات مجلس إدارة  أب رشيد  –األستاذ/ عبد الرحي  بن 
 االولية.

صندوق وساطة للطروحات مجلس إدارة  األستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز العجالن
 .االولية

صندوق وساطة للطروحات مجلس إدارة  األستاذ/ سعد بن عماش الشمري
 .االولية

 .لجنة الرقابة الشرعية 11
قديم شرعي لإلشراف وت كمستشارمدير الصندوق الشرعية من قبل تم تعيين شركة دار المراجعة  المستشار الشرعي

مع الشريعة اإلسالمية، تتخذ دار المراجعة الشرعية من الشرق األوسط  صندوقالالمشورة بشأن توافق 

شرعي حول العالم لتغطية األسواق التي تتركز  مستشار 34من تتألف مقرا  لعملياتها كما تملك شبكة 

فيها األنشطة المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية مثل: ماليزيا، المملكة العربية السعودية، الجزائر، 

 مصر، قطر، اإلمارات، السودان والبحرين.

يق مات التدقدار المراجعة الشرعية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي من أجل توفير خد

 الرقابة الشرعية. و الشرعي، والهيكلة، والمراجعة و االعتماد )الفتوى(، وخدمات اإلشراف 

د أحمد والشيخ إرشاالدكتور صالح الشلهوب الصندوق هي الشيخ الهيئة الشرعية التي اعتمدت 

بأن  تهار ؤكد لمجلس إدتلالدار بالمراجعة والرقابة الشرعية على أنشطة الصندوق  ستقومإعجاز و 

 .الضوابط والمعايير الشرعيةعمليات الصندوق واستثماراته متوافقة مع 
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أعضاء لجنة الرقابة الشرعية 
 ومؤهالتم 

 

 المؤهل االس 

في   على شمادة الدكتوراةحاصل  الشلموب فمد بن صالح الدكتور الشيخ
اإلسالمي بجامعة إدنبرة  التمويل

بالمملكة المتحدة والماجستير من 
ة اإلما  في المملكة العربية جامع

 .السعودية

 في التخصص شمادةحاصل على  إرشاد أحمد إعجاز الشيخ
 العلو  دار جامعة من اإلفتاء
 تقي المفتي قبل من المدارة
 .عثماني

أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة 
 الشرعية

 من لتأكدل ماراتهاستث و وعملياته الصندوق، أعمال بمراقبة للصندوق الشرعي المستشار يقوم
 عمليات على باستمرار الشرعي المستشار يشرف ذلكك. الشرعية المعايير مع الشرعي التوافق

 .الشرعية المعايير مع توافقها من للتأكد الصندوق أنشطة السياسات، الصندوق،
مكافآت أعضاء لجنة الرقابة 

 الشرعية
 مدير يحتفظ كما. للصندوق لشرعيا المستشار أعضاء مصاريف و أتعاب الصندوق مدير يتحمل

 إدارة مجلس أعضاء من المسبقة الموافقة أخذ مع تعديالت أي إجراء في بالحق الصندوق
 .الحاجة عند المالية السوق وهيئة الصندوق

قة لتحديد تفاصيل المعايير المطب
ستثمار شرعية األصول المعدة لإل

والمراجعة الدورية لتلك األصول 
عة في حال عد  واالجراءات المتب

 التوافق مع المعايير الشرعية

 ال تثماراتهااس هياكل أو المالية معاييرهارأسمالها أو  هيكلة تكون شركات في الصندوق يستثمر ال
 :التالية المالية المعايير مع تتوافق

 بعض يف تقوم شركات في( تداول/ إستثمار) عمليات و أسهم إستحواذ عدم هي ةيالرئيس القاعدة 
 .رعيةش الرئيسة عملياتها كانت إن و حتى األخرى المحظورات بعض و ربوية بعمليات حياناأل
 إذا   بد فال مطلق، بشكل الشركات تلك مثل في تداول أو استثمارات في الدخول من بد ال كان إذا
 :التالية بالشروط التزامها وجوب من

 لمدرجة(:ا للشركات) الرأسمالية السوقية القيمة إلى الديون مجموع
 من %30 تتجاوز أال يجب فيها المستثمر للشركات( األجل وقصيرة طويلة) الربوية الديون مجموع
 السوقية مةالقي فإن الشركة، أسهم سعر لتقلبات للتحسب و. للشركة السوقية الرأسمالية القيمة
 ريعتب دةالفائ بأسعار اإلقتراض بأن علما   متصلة، شهرا   12 متوسط أساس على تحسب للشركة
 .المقترض المبلغ حجم كان مهما به مسموح غير

 رجخا الديون التحويلية، السندات مثل الربوية القروض أشكال كافة تتضمن الديون مجموع
 لأشكا كافة تتضمن ال حال، أي على. اإلئتمانية الخطوط و التفضيلية األسهم الميزانية،
 .االسالمية التمويالت

 المدرجة(: غير للشركات) األصول مجموع إلى الديون مجموع
. الصندوق أصول مجموع من %30 تتجاوز أال يجب األجل وقصيرة طويلة الربوية الديون مجموع
 مثل ة،الفائد أسعار على القائمة الربوية القروض أشكال كافة تتضمن الديون مجموع فإن كذلك،

 أي على و .اإلئتمانية الخطوط و التفضيلية األسهم الميزانية، خارج الديون التحويلية، السندات
  .اإلسالمية التمويالت أشكال كافة تتضمن ال حال،
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  :الربوية المالية األوراق شامالً  النقد
 ال أن جبي للشركة السوقية الرسملة حجم إلى الربوية المالية األوراق شامال   للنقد المئوية النسبة
 على يةالسوق الرسملة حجم حساب يتم ألسهم،ا أسعار في للتقلبات للتحسب.  %30 نسبة تتجاوز
 في شرعا   يجوز ال الفائدة سعر أساس على اإلقتراض بأن علما   متصلة، شهرا   12 متوسط أساس
 عيق محرما   دخال   ذلك عن الناتج الدخل يعتبر و اإلقتراض مبلغ حجم كان مهما و األوقات كل

  .الشرعي التطهير طائلة تحت
 تتجاوز أال يجب للصندوق أصول حجم إلى الربوية المالية األوراق قيمة شامال   للنقد المئوية النسبة
 يهاف ستثماراإل يجوز ال الربوية المالية األوراق بأن علما   المدرجة، غير الشركات ألسهم 30%
 يرللتطه يخضع و محرما   عنها الناتج الدخل يعتبر و المستثمر المبلغ حجم كان مهما شرعا  

 .الشرعي
 وصالمفح المالي المركز أو للشركة ميزانية آخر إلى الرجوع يتم المئوية النسب تلك يدلتحد

  .للشركة
 رفيةالمص الحسابات) الثابت الدخل مصادر عن الناتجة العوائد أن من للتأكد هامة المعايير تلك

 تزميل قالصندو  كان إذا خاصة   الدنيا، حدودها عند تبقى( السندات و اإليداع شهادات الربوية،
  .الشرعية بالمعايير
 :األصول إجمالي إلى السائلة األصول
 ألصولا أصولها، صافي قيمة بغير فيها المستثمر للشركات السوق في األسهم إنتقال لغرض
 إجمالي من %49 نسبة تتجاوز أال يجب(  المدينة الحسابات زائدا   يوازيه، وما النقد) السائلة
   .المعنية للشركة قيةالسو  الرسملة قيمة أو األصول
 : الدخل تطمير و %5 الـ قاعدة
 في ستثمارإلا للصندوق يجوز أعاله، المذكورة للشروط فيها المستثمر الشركة استيفاء على وقفا  

 النظر بغض الدخل، إجمالي من %5 نسبة عن يقل محرمة مصادر من دخلها كان إذا شركات
 أنشطة مصادر من الدخل أو الفائدة عرس مصادر من الدخل مثل الدخل، ذلك مصادر عن

 الدخل ذلك مقدار بحساب الدخل ذلك تطهير الصندوق على يجب حال، أي على. أخرى محرمة
 .لجنة الرقابة الشرعية العتماد وفقا   الخير أوجه في به التبرع و

 مدير الصندوق .12
 250برأس مال  مغلقةشركة مساهمة  "وساطة كابيتال" شركة الوساطة المالية الصندوق مدير

 مليون. 
 1010241832, السجل التجاري 08125-37ترخيص هيئة السوق المالية رقم 

 بتاريخ( 08125-37 رقم ترخيص) السعودية المالية السوق هيئة قبل من مرخصة
 ،م21/08/2006 الموافق هـ27/07/1427

 المروج –شارع العليا 
 50315صندوق البريد 

 العربية السعوديةالمملكة   11523الرياض 
 + 966114944067هاتف:

(www.wasatah.com.sa) 

http://www.wasatah.com.sa/
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 المعلومات المالية لمدير الصندوق
 

    2017 ملخص  للقوائ  المالية 

 مليون لاير سعودي 5,088 إيرادات تمويل الشركات 

 مليون لاير سعودي 2,477 إيرادات إدارة األصول 

 مليون لاير سعودي 14,134 إجمالي الربح التشغيلي

 مليون لاير سعودي 26,994 إجمالي المصروفات التشغيلية

 مليون لاير سعودي 12,604- صافي الدخل / الخسارة 

 مليون لاير سعودي 171,183 إجمالي حقوق المساهمين 

 آل سعود.األمير /سعود بن فمد بن عبداهلل  أعضاء مجلس إدارة الصندوق
 رئيس مجلس اإلدارة.

 
األمير سعود بن فهد بن عبداهلل آل سعود رجل أعمال لديه خبرة طويلة في مجال االستثمارات 
المحلية والدولّية وحصل على شهادة البكالوريوس من الجامعة األمريكّية بلندن في إدارة األعمال. 

 شركات مختلفة. كما يتبوء األمير سعود بن فهد رئاسة مجالس إدارات لعدة
 األستاذ/ عبداهلل الدرويش.

 عضو مجلس إدارة.
صرفي حيث عمل في العمل المالي والم ا  عام 25يحمل خبرة تجاوزت  األستاذ / عبداهلل الدرويش

( في البنك األهلي التجاري وشغل عدة مناصب منها مدير تسويق 2016-1992في الفترة ) 
سالمية ، ومن ثم انتقل الى شركة الوساطة المالية كرئيس خدمات االستثمار، ومدير االستثمارات ا إل 

م ( ومستشار لعدة شركات متنوعة األنشطة، وحصل االستاذ  2008 – 2007تنفيذي في الفترة ) 
 عبداهلل على بكالوريوس إدارة األعمال من جامعة الملك عبدالعزيز.

 
 األستاذ / سيد حزا  الساقوف.

 عضو مجلس إدارة.
 
دارة بتنفيذ الساقوف حزام سيد/  اذاألست قام  المجاالت لفمخت في السباقة ستثماراتاإل من العديد وا 

 جوزية تسان جامعة من المالية في البكالوريوس شهادة سيد األستاذ ويحمل االستثمارية، والنواحي
 كاهيا شركة الى لانتق ومنها وأستراليا أمريكا في المهنية مسيرته وبدأ األمريكية، المتحدة الواليات في
 للجانا من الكثير في عضو أنه كما االن، حتى للمجموعة مالي كمدير ويعمل برهاد ساراواك ماتا

 .ماليزيا في الشركات إدارات ومجالس
 

 .أبابطين خالد/  األستاذ
 مستقل عضو
دارة بتنفيذ أبابطين خالد/  األستاذ قام  التلمجاا مختلف في السباقة ستثماراتاإل من العديد وا 

 لملكا جامعة من أعمال إدارةفي  البكالوريوس شهادة خالد/  األستاذ ويحمل ستثمارية،اإل والنواحي
 مؤسسو  واألتصاالت للطاقة البابطين شركة عام مدير منها رفيعة قيادية مناصب وتبوأ سعود،
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ممندس/ وليد لا.والدولية المحلية اللجان من كثير في عضو انه كما المتقدمة البتروكيماويات ورئيس
 الحركان.

 عضو مستقل
لي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ولديه خبرة س وليد الحركان خريج هندسة حاسب آالمهند

سنة في اإلدارة التنفيذية، وعمل الحركان في العديد من الشركات الكبيرة مثل التعاونّية  15تزيد عن 
دس ة االتصاالت السعودية وغيرها. ويعمل حاليا  المهنللتأمين وشركة جنرال إلكتريك األمريكية وشرك

 وليد كرئيس تنفيذي في شركة الخدمات البريدية.
 

 االستاذ/ سعد بن عايض القحطاني.
 عضو مجلس اإلدارة.

يعد األستاذ/ سعد بن عايض آل حصوصة القحطاني من الكفاءات والخبرات الوطنّية المتميزة في 
المصانع وتطويرها. ولديه من المهارات القيادّية واإلدارية والمالية مجال تأسيس وتشغيل الشركات و 

والتجارية لسنوات طويلة،ـ حيث قام بتأسيس شركة أرباح المالية أول بنك استثماري في المنطقة 
الشرقية كما عمل في كبرى المؤسسات المصرفية في المملكة العربية السعودية وتقلد فيها العديد من 

دّية المهمة، وشغل عضوية مجالس إدارات ولجان لشركات عدة واكتسب خبرات المناصب القيا
 متمرسة عالية خالل عمله فيها.

أحكام الئحة صناديق  بموجب الوحدات مالكي لمصلحة يعمل أن الصندوق مدير على يجب .1 ةياألدوار والمسؤوليات الرئيس
 المعلومات ق ومذكرةالصندو  وأحكام وشروط لهم المرخص األشخاص االستثمار والئحة

 .وقرارات لجنة الرقابة الشرعية
الئحة  عليها نصت التي والواجبات المبادئ بجميع االلتزام الصندوق مدير عاتق على يقع .2

يتضمن  والذي الوحدات، مالكي تجاه األمانة ذلك واجب فيبما  لهم المرخص األشخاص
 .المعقول الحرص وبذل مصالحهم يحقق بما العمل

 :باآلتي القيام عن مسؤوال   الصندوق مدير يكون ستثمار،اإل بصناديق لقيتع فيما  .3
 .الصندوق إدارة (أ
 .للصندوق اإلدارية الخدمات ذلك في بما الصندوق عمليات (ب
 .الصندوق وحدات طرح (ج
وواضحة  كاملة وأنها واكتمالها المعلومات الصندوق ومذكرة وأحكام شروط دقة من التأكد  (د

 .مضللة وغير وصحيحة
مسؤولياته  أأدى سواء ستثمار،الئحة صناديق اإل أحكام التزام عن مسؤوال   الصندوق مدير ُيعدّ  .4

 ستثمارالئحه صناديق اإل  أحكام بموجب خارجية جهة بها كلف أم مباشر بشكل وواجباته
 عن الوحدات مالكي تجاه مسؤوال   الصندوق مدير وُيعد  .لهم المرخص والئحة األشخاص
 .المتعمد تقصيره أو تصرف سوء أو إهمال أو احتيال بسبب جمةالنا خسائر الصندوق

في  تؤثر التي المخاطر لرصد واإلجراءات السياسات يضع أن الصندوق مدير على يجب .5
السياسات  تلك تتضمن أن على .معها التعامل سرعة وضمان الصندوق، استثمارات
 .قلاأل على سنوي بشكل المخاطر تقويم بعملية القيام واإلجراءات
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مواطني  على االستثمار أهلية حصر الصندوق لمدير يجوز ال ذلك، خالف الهيئة تحدد ما لم .6
من  الصندوق مدير الفقرة هذه تمنع وال معي. صندوق في أو الدول من مجموعة أو دولة أي

نظام  أي بموجب الصندوق، ذلك في مؤهلة غير جهة أو مؤهل غير شخص استثمار رفض
 .عالقة ذي آخر

 لألسهم لصندوق وساطة وااللتزام المطابقة مراقبة برنامج تطبيق الصندوق مدير لىع يجب .7
 .طلبها عند التطبيق بنتائج الهيئة يزود وأن الذي يديره،  السعودية

 حتفاظ بالدفاتر والسجالت:اإل .8
 وساطة صندوق جميع وسجالت بدفاتر يحتفظ أن الصندوق مدير على يجب (أ

 . السعودية لألسهم
 الوحدات لجميع بسجل األوقات جميع في يحتفظ أن الصندوق يرمد على يجب (ب

 من صندوق لكل القائمة الوحدات رصيد يوضح محدث وبسجل الصادرة والملغاة،
 .يديرها التي صناديق االستثمار

 الصندوق مدير على يجب ( ،حمن المادة ) )1(الفقرة في ورد بما اإلخالل دون (ج
في الئحة صناديق  عليه منصوص هو ماك والسجالت الدفاتر االحتفاظ بجميع

 حال وفي ذلك. خالف الهيئة تحدد سنوات ما لم عشر لمدة وذلك االستثمار،
 أو( بإقامتها مهدد أو قائمة أي دعوى ذلك في بما(مطالبة أو قضائية دعوى وجود
 مدير على ، فيجب والسجالت الدفاتر بتلك تتعلق قائمة تحقيق إجراءات أي

 إنتهاء تلك لحين وذلك أطول مدة والسجالت الدفاتر بتلك يحتفظ أن الصندوق
 .القائمة التحقيق إجراءات أو المطالبة أو القضائية الدعوى

 المملكة وتحديثه بحيث يعكس التغييرات في الوحدات. في وحفظه الوحدات بمالكي سجل إعداد .9
 األشخاص حةالئ أحكام وفق المصالح تعارض حاالت مع الصندوق التعامل مدير على يجب .10

 مجلس من ِقبل اعليه المصادق أو الموافق المصالح تعارض عن المرخص لهم واإلفصاح
 فوري. بشكل  السعودية لألسهم وساطة صندوقإدارة 

على تعارض  ينطوي عمل ألي تابعيهم من أي ممارسة عدم ضمان الصندوق مدير على يجب .11
 للمصالح.

ستثمار اإل ممارسات مع منسجمة الصندوق مدير يتخذها التي ستثماراإل قرارات تكون أن يجب .12
وأحكام  شروط في المحددة للصندوق ستثماريةاإل األهداف تحقق التي والحكيمة الجيدة

 :اآلتي من للتأكد وسعه في ما بذل ذلك الصندوق. ويشمل
 إلى صندوق بالنسبة متوقع استرداد طلب بأي للوفاء الصندوق لدى الكافية السيولة توافر (أ

 .المفتوح ثمارستاإل
منطقة  أو بلد في أو معينة، مالية أوراق أو ورقة أي في الصندوق ستثمارإ تركيز عدم  (ب

 وأحكام الصندوق شروط في ذلك على ُنّص  قد كان إذا إال معين، قطاع أو صناعة أو جغرافية
 وملخص المعلومات الرئيسية. المعلومات ومذكرة

اإلخالل  عدم مع وحكيم حذر بشكل مخاطرال توزيع على تقوم الصندوق ستثماراتإ نإ (ج
 .السعودية لألسهم وساطة صندوق وأحكام وشروط وسياسات ستثماراإل بأهداف
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أصول  حفظ ليتولى المملكة في أكثر أو واحد حفظ أمين تعيين الصندوق مدير على يجب .13
  .مكتوب عقد بموجب يعيَّن أن ويجب الصندوق، مدير يديرها التي ستثماراإل صناديق

 ( يوما . ويجب30) خالل له بديل تعيين الحفظ أمين عزل إذا الصندوق مدير على جبي .14
 حفظ بديل، أمين بتعيين قيامه عن اإللكتروني موقعه في فورا   اإلفصاح الصندوق مدير على

 اإللكتروني الموقع في اإلفصاح كذلكسهم السعودية صندوق وساطة لأل مدير على ويجب
 .العام للصندوق بديل حفظ مينأ بتعيين عن قيامه للسوق

عام  صندوق أي تأسيس مصروفات جميع الخاصة موارده من الصندوق مدير يدفع أن يجب .15
وأي  الصندوق وأحكام شروط إعداد المصروفات هذه وتشمل ، له والترويج وحداته وطرح

 ونسخها الئحة صناديق االستثمار بموجب الهيئة إلى تقديمها مطلوب أخرى مستندات
 .يعهاوتوز 

األتعاب  نسبة عن الوحدات مالكي إلى السنوي تقريره في يفصح أن الصندوق مدير على .16
 .العام الصندوق أصول قيمة صافي متوسط إلى المعنية للسنة اإلجمالية

صدور  حال في الصندوق إدارة مجلس أعضاء من عضو أي عزل الصندوق مدير على يجب .17
 .العضو ذلك عزل الصندوق مدير من فيه يطلبون الصندوق وحدات مالكي من خاص قرار

 ساطةو  صندوق عن الضرورية والوثائق المعلومات جميع توفير الصندوق مدير على يجب .18
 باتهمبواج القيام من تمكينهم أجل من الصندوق إدارة مجلس أعضاء لجميع السعودية لألسهم
 لصندوقا إدارة جلسم يطلبها أخرى وثائق أو معلومات أي توفير أيضا   عليه ويجب, بكفاءة
 . مهامه أداء من لتمكينه

 على يجب عام، صندوق أي على أدناه المذكورة الحاالت من أكثر أو واحدة تنطبق عندما  .19
 :العالقة ذات الحالة بحدوث التداول يوم نهاية في والهيئة الُمصِدر إشعار الصندوق ذلك مدير

 األسهم فئات من فئة أي من كثرأ أو ٪5 نسبته فيما مصلحة له أو مالكا   يصبح عندما (أ
 رجةالمد بالُمصِدر الخاصة للتحويل قابلة دين أدوات أو التصويت في األحقية ذات
 .السوق في المالية أوراقه

 لفقرةا في إليها المشار العام الصندوق مصلحة أو ملكية في نقص أو زيادة حدوث عند (ب
 الزيادة تكن مالم وذلك. أكثر وأ ٪1 بنسبة المادة هذه من (أ) الفقرة من( 1) الفرعية
 وأ شركة  على ستحواذلإل المصدر مال رأس زيادة أو رسملة، إلصدار نتيجة أوالنقص

 هافي يتداول أولوية حقوق أسهم إصدار أو المصدر، مال رأس تخفيض أو أصل، شراء
 وايمارس أو المادة هذه من( ب) الفقرة في المبنين األشخاص من أي أو العام الصندوق
 .كتتاباإل في حقوقهم

 ستثمارالئحة صناديق اإل في عليها المنصوص االستثمار قيود من أي مخالفة حال في  .20
 الصندوق مدير اتخذه إجراء المعلومات بسبب مذكرة أو دوقالصن شروط وأحكام في أو
 كتابيا   بذلك الهيئة إشعار الصندوق مدير على يتعين الباطن، من مدير الصندوق أو

 وقوع تاريخ من أيام (5) خالل الالزمة التصحيحية اإلجراءات واتخاذ فوري بشكل
 .المدة تلك تغيير المحض وفقا  لتقديرها للهيئة و المخالفة،

ستثمار الئحة صناديق اإل في عليها المنصوص ستثماراإل قيود من أي مخالفة حال في .21
 خارج لظروفا في تغّير بسبب المعلومات مذكرة أو الصندوق شروط وأحكام في أو
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 المخالفة إصالح لم يتم و الباطن من الصندوق مدير أو مدير الصندوق سيطرة عن
 بذلك الهيئة إشعار الصندوق مدير على يتعين المخالفة، تاريخ وقوع من أيام (5) خالل
 إلصالح المطلوبة الزمنية والمدة المتخذ اإلجراء إلى مع اإلشارة كتابي بشكل فورا  

 .المدة تلك تغيير المحض وفقا  لتقديرها للهيئة ويمكن المخالفة،
 وااللتزام المطابقة لجنة أو وااللتزام المطابقة مسؤول إشعار الصندوق مدير على يجب .22

 تضمين ستثمار فور وقوعها. واإل قيود مخالفات بجميع الصندوق إدارة لديه ومجلس
 االستثمار. قيود مخالفات جميع للصندوق السنوي التقرير

بأصول  المرتبطة الحقوق من أي ممارسة عدم أو ممارسة عند الصندوق مدير ىعل يجب .23
 .الوحدات مالكي مصالح يحقق بما التصرفالسعودية  لألسهم وساطةصندوق 

 بأي أصول المرتبطة التصويت حقوق شأن في بالتالي القيام الصندوق مدير على يجب .24
 : السعودية لألسهم وساطةلصندوق 

المكتوبة  السياسة تقتضيه لما وفقا   ممارستها نع االمتناع أو تالتصوي حقوق ممارسة (أ
 حقوق التصويت ممارسة يوثق كامل سجل وحفظ الصندوق، إدارة مجلس قبل من المعتمدة

 .ذلك وأسباب ممارستها عن االمتناع أو
 إللكترونيا السوق وموقع اإللكتروني موقعه في اإلفصاح العام الصندوق مدير على يجب .25

 لشركاتل العامة الجمعيات في يتبعها التي التصويت بحقوق المتعلقة اساتالسي عن
 .يديره عام ستثمارإ صندوق بكل يتعلق فيما وذلك المدرجة،

 المحتملين الوحدات ومالكي الوحدات مالكي يزود أن العام الصندوق مدير على يجب  .26
 همالف سهلة ةبطريق مجانا   العربية باللغة الصندوق وأحكام بشروط الحفظ وأمين

  .واالستيعاب
 هيئةال إلى الصندوق وأحكام شروط من محدَّثة نسخة تقديم الصندوق مدير على يجب  .27

 .تحديثها فور الحفظ أمين إلى وكذلك عليها، تغيير أي إجراء من أيام( 10) خالل
 رونياإللكت موقعه في الصندوق وأحكام شروط من نسخة نشر الصندوق مدير على يجب .28

 طشرو  من محدثة نسخة عن اإلعالن كذلك عليه ويجب ، للسوق اإللكتروني والموقع
( 10) خالل وذلك للسوق اإللكتروني والموقع اإللكتروني موقعه في الصندوق وأحكام
 .عليها تحديث أي إجراء من أيام

الصندوق  وأحكام شروط على الوحدة مالك توقيع من التأكد الصندوق مدير على يجب .29
صندوق  في األولي اشتراكه على الصندوق مدير موافقة قبل منها ةنسخ على وحصوله
 .السعودية لألسهم وساطة

 المحتملين الوحدات ومالكي الوحدات مالكي يزود أن العام الصندوق مدير على يجب  .30
 مدير  على يجب و .مجانا   العربية باللغة الرئيسة المعلومات وملخص المعلومات بمذكرة

 إلى سبةبالن واالستيعاب الفهم سهلة بطريقة الصندوق علوماتم مذكرة عرض الصندوق
 المحتملين. الوحدات ومالكي الوحدات مالكي

 وملخص المعلومات مذكرة واكتمال دقة من التأكد عن مسؤوال   الصندوق مدير يكون  .31
 وفي ، مضللة غير و وصحيحة واضحة الوثائق تلك أن من والتأكد ة،يالرئيس المعلومات
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 المعلومات وملخص المعلومات مذكرة تحديث الصندوق مدير على يجب وال،األح جميع
 .صندوقال ألداء المحدثة والمعلومات الفعلية واألتعاب الرسوم لتظهر سنويا   ةيالرئيس

 لسوقل اإللكتروني والموقع اإللكتروني موقعه في اإلعالن الصندوق مدير على يجب  .32
( 10) خالل وذلك الرئيسة المعلومات صوملخ المعلومات مذكرة من محدثة نسخة عن
 .صندوقال ألداء السنوي التحديث ذلك في بما عليهما تحديث أو تغيير أي إجراء من أيام

 ماتالمعلو  وملخص المعلومات مذكرة من محدَّثة نسخة تقديم الصندوق مدير على يجب  .33
 التحديث ذلك شملي وال عليهما، تغيير أي إجراء من أيام( 10) خالل الهيئة إلى الرئيسة
 .الصندوق ألداء السنوي

على  الصندوق في الوحدات مالكي موافقة على الحصول الصندوق مدير على يجب .34
شعار .عادي صندوق قرار خالل من المقترح األساسي التغيير  الوحدات ومالكي الهيئة وا 

 شعاروا  يوم من هذا التغيير،  21ترحة قبل مق مهمة بأي تغييرات كتابيا   الصندوق في
ايام من  8شعار قبل بأي تغييرات واجبة اإل كتابيا   الصندوق في الوحدات ومالكي الهيئة

 سريان التغيير.
 ُيحتسب الذي بالسعر االسترداد أو االشتراك طلبات معاملة الصندوق مدير على يجب .35

 .ستردادواإل شتراكاإل طلبات لتقديم النهائي للموعد التالية التقويم عند نقطة
 مع تتعارض ال بحيث سترداداإل أو شتراكاإل طلبات تنفيذ الصندوق مدير ىعل يجب .36

 مذكرة أو الصندوق وأحكام شروط أو ستثمارالئحة صناديق اإل تتضمنها أي أحكام
 .المعلومات

 لإقفا موعد قبل االسترداد عوائد الوحدات لمالك يدفع أن الصندوق مدير على يجب .37
 حد  ك االسترداد سعر عندها ُحدد  التي التقويم طةلنق التالي الخامس اليوم في العمل
 . أقصى

 .ذلك الهيئة طلبت إذا الوحدات ستردادإ أو شتراكاإل تعليق الصندوق مدير على يجب .38
 وعادال . كامال   تقويما   الصندوق أصول تقويم عن مسؤوال   الصندوق مدير ُيعد   .39
السعودية  لألسهم ساطةو صندوق  وحدات سعر حساب عن مسؤوال   الصندوق مدير يكون .40

 بناء   تعامل يوم أي في واالسترداد االشتراك من لكل الوحدات وُيحسب سعر .يديره الذي
 يوم في التقويم نقطة عند العام الصندوق وحدات من وحدة أصول كل صاف قيمة على

 .العالقة ذي التعامل
بعملية  قياملل العام الصندوق تأسيس قبل قانوني محاسب تعيين الصندوق مدير على .41

 .المراجعة
السنوية  المالية القوائم ذلك في بما(  السنوية التقارير إعداد الصندوق مدير على يجب .42

 الوحدات مالكي تزويد الصندوق على مدير ويجب،  الموجزة السنوية والتقارير  )المراجعة
 .مقابل أي دون الطلب عند بها

 لألسهم الحالية لصندوق وساطة األصول قيمة صافي إتاحة الصندوق مدير على يجب .43
تاحة ، مقابل دون الوحدات مالكي جانب من للفحص السعودية  صافي أرقام جميع وا 

 .الصندوق لمدير المسجلة المكاتب في األصول السابقة قيمة
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التي  الوحدات أصول قيمة صافي ببيانات وحدات مالك كل تزويد الصندوق مدير على .44
وحدات  في صفقة كل من ( يوما  15) خالل الصندوق وحدات صفقاته في وسجل يمتلكها

 .الوحدات مالك بها يقوم السعودية لألسهم وساطةصندوق 
شخص  أي ذلك في بما( الوحدات مالك إلى سنوي بيان إرسال الصندوق مدير على يجب  .45

 الصندوق وحدات في صفقاته يلخص  )البيان شأنها في المعد السنة خالل الوحدات تملك
 يحتوي أن ويجب ، المالية السنة نهاية من ( يوما  30) خالل المالية السنة مدار العام على

جمالي الموزعة البيان األرباح هذا  من المخصومة واألتعاب والمصاريف الخدمات مقابل وا 
 تفاصيل إلى باإلضافة المعلومات، ومذكرة الصندوق وأحكام شروط في الواردةالوحدات ا مالك

 في أو الئحة صناديق االستثمار في عليها المنصوص االستثمار قيود لجميع مخالفات
 .المعلومات أو مذكرة الصندوق وأحكام شروط

 أو وقللس اإللكتروني والموقع اإللكتروني موقعه في اإلفصاح الصندوق مدير على يجب .46
 سنوي. ربع كل بنهاية العام الصندوق معلومات عن الهيئة تحددها التي بالطريقة

 التقارير لكت يقدم أن للجمهور واألولية السنوية التقارير إتاحة بعد الصندوق يرمد على يجب .47
 . أيام( 5) تتجاوز ال مدة خالل طلبها عند للهيئة

 .االستثمار بصندوق يتعلق فيما ثالثا طرفا مدير الصندوق يكلف لم .48
 منأو  ، جوهرية أهمية تمثل الصندوق لمدير أخرى مصالح أو عمل أنشطة ال يوجد أي .49

 أن تتعارض مع أشطة األستثمار. الممكن
 .االستثمار صندوق أنشطة مع تتعارض .50

 
 

األحكا  المنظمة لعزل مدير 
 الصندوق أو استبداله

الئحة  بموجب بذلك الهيئة إشعار دون اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق مدير توقف -1
 .لهم المرخص األشخاص

 .هيئةقبل ال من تعليقه أو أوسحبه اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق مدير ترخيص إلغاء -2
 .اإلدارة نشاط ممارسة في ترخيصه إللغاء الصندوق مدير من الهيئة إلى طلب تقديم -3
 أو بالتزام النظام – جوهريا الهيئة تراه بشكل – أخل قد الصندوق مدير أن الهيئة رأت إذا -4

 .لتنفيذيةلوائحه ا
 قالتهستأو إ عجزه أو ستثماراإل صندوق أصول يدير الذي االستثمارية المحفظة مدير وفاة -5

 أصول صندوق إدارة على قادر الصندوق مدير لدى مسجل آخر شخص وجود عدم مع
 .مدير المحفظة يديرها التي الصناديق أصول أو ستثماراإل

ر مدي عزل الهيئة من فيه يطلبون المغلق الصندوق وحدات مالكي من خاص قرار صدور -6
 .الصندوق

 .جوهرية أهمية ذات أنها -معقولة أسس على بناء   – الهيئة ترى رىأخ حالة أي -7
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 . أمين الحفظ 13
 مين الحفظاس  أ (أ أمين الحفظ

 لالستثمار البالد شركة
 رق  الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية (ب

 08100-37 رقم ترخيص
 العنوان المسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ (ج

12313 الرياض 140. ب.ص  
السعودية العربية المملكة  

www.albilad-capital.com  
clientservices@albilad-capital.com 

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية (د
 بتاريخ( 08100-37 رقم ترخيص) السعودية المالية السوق هيئة قبل من مرخصة 

 م14/08/2007 الموافق هـ01/08/1428

سهم صندوق وساطة لألباسم  محلي بنك لدى منفصل حساب فتح الحفظ على أمين يجب (أ األدوار والمسؤوليات الرئيسة
 الحفظ أمين على يجب  السعودية لألسهم وساطة صندوق لصالح الحساب ويكون ،السعودية
 اآلخرين، عمالئه أصول عنو  أصوله عن سهم السعوديةوساطة لأل صندوق أصول فصل
 ألخرىا واألصول المالية األوراق تسجيل خالل من مستقل بشكل األصول تلك تحدَّد أن ويجب
 لسجالتا بجميع يحتفظ وأن الصندوق، ذلك لصالح الحفظ أمين باسم استثمار صندوق لكل

 .التعاقدية التزاماته تأدية تؤيد التي المستندات من وغيرها الضرورية
 سعوديةهم السوساطة لأل لصندوق العائدة النقدية المبالغ جميع إيداع الحفظ أمين على يجب (ب

 الحساب ذلك من يخصم أن عليه ويجب المادة، هذه من )أ( الفقرة في إليه الحساب المشار في
 .وعملياته االستثمار صندوق إدارة ومصاريف االستثمارات لتمويل المبالغ المستخدمة

 لناجمةا الصندوق خسائر عن الوحدات ومالكي الصندوق مدير تجاه مسؤوال   الحفظ أمين ُيعدّ  (ج
 .المتعمد هتقصير  أو تصرف وسوء إهماأل أو احتيال سببب

 هوو  الوحدات، مالكي لصالح وحمايتها الصندوق أصول حفظ عن مسؤوال   الحفظ أمين ُيعد   (د
 .وقأصول الصند بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية اإلجراءات جميع اتخاذ عن كذلك مسؤول

 .االستثمار دوقبصن يتعلق فيما ثالثا طرفا الحفظ أمين يكلف لم (ه
أو  أمين الحفظاألحكا  المنظمة 

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

 :اآلتية الحاالت من أي
 ةالئح بموجب بذلك الهيئة إشعار دون الحفظ نشاط ممارسة عن الحفظ أمين توقف -1

 .مله المرخص األشخاص
 .الهيئة لقب من تعليقه أو سحبه أو الحفظ نشاط ممارسة في الحفظ أمين ترخيص إلغاء -2
 .ظالحف نشاط ممارسة في ترخيصه إللغاء الحفظ أمين من الهيئة إلى طلب تقديم -3
 أو النظام بالتزام – جوهريا   الهيئة تراه بشكل – أخل قد الحفظ أمين أن الهيئة رأت إذا -4

 .التنفيذية لوائحه
 .جوهرية أهمية ذات أنها -معقولة أسس على بناء   – الهيئة ترى أخرى الةح أي -5
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 شكلرأى ب إذا كتابي إشعار بموجب قبله من المعين الحفظ أمين عزل الصندوق لمدير يجوز ب(
 الهيئة الصندوق إشعار مدير وعلى الوحدات، مالكي مصلحة في الحفظ أمين عزل أن معقول
 .كتابي شكلوب فورا بذلك الوحدات ومالكي

 المحاسب القانوني. 14
  أو دي بي - وشركاه العمري محمد. د المحاسب القانوني

 القدس حي اهلل، عبد الملك طريق

 11492 الرياض ،8736. ب.ص

 السعودية العربية المملكة

 +966 11 278 0608: هاتف

 +966 11 278 2883: فاكس

www.alamri.com 

األدوار األساسية ومسؤوليات 
 حاسب القانونيالم

 .بعملية المراجعة للتقارير المالية القيام

 معلومات أخرى . 15
 مسيت الصندوق ومصالح الصندوق إدارة مجلس أعضاء بين مصالح تعارض في حال وجود أي  اجراءات معالجة تعارض المصالح

 أو/و لمحتم مصالح تعارض الالزمة لمعالجة تعارض المصالح وأي السياسات واإلجراءات اتخاذ
 .مقابل دون طلبها عند تقديمها سيتم فعلي

 اي يوجد ال انه اليعني وهذا الخاصة والعموالت التخفيضات بشأن الصندوق لمدير سياسة يوجد ال الخاصة والعموالت التخفيضات
 .خاصة عموالت او تخفيضات

 وبناء  . وديةالسع الضريبية لألنظمة وفقا   المالية الشركة تعريف ضمن االستثمار، صناديق تندرج والضريبةالزكاة 
 لعامةا الهيئة لدى يسجل أن لألنظمة، الصارم التفسير ظل في الصندوق، على يجب ذلك، على
 لم هذا، ومناي وحتى ذلك، ومع. الزكاة/  الدخل ضريبة عن الناشئة التزاماته ويستوفي والدخل للزكاة
 الوحدات الكيم أو االستثمار صناديق على الزكاة/ الضريبة بتقييم والدخل للزكاة العامة الهيئة تقم
 وفي .الضرائب من الصناديق تعفي رسمية إعالنات وجود عدم من الرغم على الصناديق تلك في
 والزكاة لدخلا ضريبة التزامات من أموال تحصيل بمتابعة تقم لم والدخل للزكاة العامة الهيئة أن حين

 المستقبل يف الصناديق على الضرائب فرض وتقرر نهجها تغير لن أنها يعني ال هذا فإن السعودية،
 ضريبة عدف في التأخير على غرامات فرض إلى أيضا   األخير النهج يؤدي أن ويمكن. رجعي وبأثر
 فيضتخ إلى( التأخير غرامات من بها يلحق وما) الضرائب هذه مثل تكبد ويؤدي. الزكاة/الدخل
 .تالوحدا لمالكي المحتملة التوزيعات عن فضال   الصندوق لعمليات المتاحة النقدية المبالغ

ساب دون احتجميع الرسوم والمصاريف في هذه الشروط واألحكام يشار إلى  ما لم يذكر خالف ذلك
 دمة أو سلعةخ على أيضريبة القيمة المضافة في حال استحقاق  وبالتالي ة،ضريبة القيمة المضاف

صندوق لصندوق، يلتزم مدير الا  لمدير الصندوق بصفته مدير أو  مقدمة من الغير لصالح للصندوق
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د الخدمة المقابل المدفوع من الصندوق لمزو  بأخذ المستحقات الضريبية بعين االعتبار حيث يتم زيادة
 .الصندوقى عل  المستحقة ضريبة القيمة المضافةذات العالقة بقيمة تعادل 

 ما اجتماع لمالكي الوحدات :الظروف التي ُيدعى في جتماع مالكي الوحداتإ
يلتزم ُمدير الصندوق بالقوانين الصادرة عن هيئة السوق المالية ولوائح صناديق االستثمار التي 

 ( اجتماعات مالكي الوحدات ، وهي كالتالي :  70اوضحت في المادة ) 
 يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه . (أ
( أيام من تسلم 10ير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل )يجب على مد (ب

 طلب كتابي من أمين الحفظ . 
( أيام من تسلم طلب كتابي 10يجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ) (ج

على األقل من  % 25من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 
 قيمة وحدات الصندوق .

 إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع مالكي الوحدات : 
تكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات باإلعالن عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير  (أ

الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق ، وبإرسـال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين 
 الحفظ 

 ألقل من االجتماع . قبل عشرة أيام على ا .1
 ب أن يحدد اإلعالن واإلشعار تاريخ( يوما  قبل االجتماع . ويج21وبمدة التزيد عن )  .2

لكي حال إرساله إشعارا  إلى ما لقرارات المقترحة ، ويجب على المديراالجتماع ومكانه ووقته وا
 الوحدات بعقد أي اجتماع لمالكي الوحدات إرسال نسخة منه للهيئة . 

ن إجتماع مالكي الوحدات صحيحيا  اإل إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون ال يكو  (ب
 على األقل من قيمة وحدات الصندوق العام .  % 25مجتمعين 

( في هذه المادة ، فيجب على مدير الصندوق لفقرة )بإذا لم يستوف النصاب الموضح في ا (ج
وني والموقع اإللكتروني للسوق الدعوة الجتماع ثان باالعالن عن ذلك في موقعه اإللكتر 

وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل االجتماع الثاني بمدة التقل 
. وُيعد االجتماع الثاني صحيحا  أيا  كانت نسبة الوحدات المممثلة في االجتماع أيام( 5عن )

. 
يوما  تقويميا  قبل تاريخ اإلنهاء. عند إنهاء الصندوق، يتم تسييل  60يتم إخطار مالكي الوحدات قبل  اجراءات انماء الصندوق

يوم عمل من  20الصندوق و يتم تحويل حصيلة التصفية إلى مالكي الوحدات تبعا  لذلك، خالل 
 تاريخ إنهاء الصندوق.

ل وفقا التواص ستثمرللم فيمكن بالصندوق، تتعلق شکاوى أو أسئلة أي المستثمر لدى کان إذا اجراءات معالجة الشكاوي
 :لبيانات االتصال التالية
 "وساطة كابيتال" شركة الوساطة المالية

 المروج –شارع العليا 
 50315صندوق البريد 

 المملكة العربية السعودية  11523الرياض 
 + 966114944067 هاتف:
 complaints@wasatah.com.sa: اإللكتروني البريد
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لجنة الفصل في منازعات األوراق 
 المالية

تثمار سار في صناديق اإلستثمنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن اإلالجهة القضائية المختصة بال
 .هي لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية

 أحكام الصندوق ومذكرة المعلومات دون أي مقـابل . الحصول على نشرة شروط و  .1 المستندات المتاحة لمالكي الوحدات 
 ( من هذه النشرة. 9تم ذكرها في الفقرة رقم)  –تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات  .2

في حال وجود أي تغييرات في شروط وأحكام الصندوق ، يلتزم مدير الصندوق بأخذ الموافقه من 
تغيـير ن طريق البريد اإللكتروني  وذلك وفقا  لنوع المالكي الوحدات أو اشعارهم كتابيا  بذلك التغير ع

 ستثمار.قترح و وفقا  لالئحـة صناديق اإلالمٌ 

أصول صندوق االستثمار مملوكة لمالكي الوحدات مجتمعين )ملكية مشاعة(, وليس لمدير الصندوق  ملكية أصول الصندوق
الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من 

أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيها, إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق 
من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالك ا لوحدات 

ا بهذه الم طالبات بموجب أحكام الئحة صناديق الصندوق, وذلك في حدود ملكيته, أو كان مسموح 
 االستثمار, وُأفصح عنها في شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة المعلومات هذه.

أي معلومة أخرى معروفة, أو ينبغي أن يعرفها مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق بشكل  
نيون, ستشاروهم المهمالكو الوحدات الحاليون أو المحتملون أو م -بشكل معقول-معقول, وقد يطلبها

 أو من المتوقع أن تتضمنها مذكرة المعلومات التي سيتخذ قرار االستثمار بناء عليها
ي ذكرت ة ماعدا التستثمار توافق عليها هيئة السوق الماليأي إعفاءات من قيود الئحة صناديق اإل 

 ستثمار وممارساتهفي  سياسات اإل

جتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة دالء بصوت واحد في إالك وحدات اإليجوز لكل م (أ حقوق التصويت
 يمتلكها وقت االجتماع . 

شتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة عقد اجتماعات مالكي الوحدات واإل يجوز (ب
 وسائل التقنّية الحديثة ووفقا  للضوابط التي تضعها الهيئة.

  .لمرتبطه بالوحدات التي يمتلكونهايت ايجوز لمدير الصندوق وتابعيه حقوق التصو  ال  (ج
 ة تطبق على صندوق وساطة لألسهم السعودية.السياس  سياسة التصويت 

  مدير الصندوق مخول لممارسة كافة حقوق التصويت التي تتمتع فيها استثمارات الصندوق
وحضور اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات ذات العالقة دون الرجوع أو أخذ مشورة 

 الكي الوحدات فيما يتعلق في ذلك.م
  يقوم مدير الصندوق بممارسة حقوق التصويت على النحو األفضل لحاملي الوحدات، مع

األخذ بعين االعتبار مسؤليات وواجبات األمانه لشركة الوساطة المالية ) وساطة كابيتال( 
ر ح، مدى تأثمثل تعارض المصال -على سبيل المثال ال الحصر –وجميع العوامل المؤثرة 

 الورقة المالية من حيث السيولة أو أي تكاليف تنشأ عن ممارسة الحق. 
  مسؤول المطابقة واإللتزاميتم ممارسة حق التصويت بعد عرضها وأخذ المشورة مع. 
  . حسب المتطلبات التنظيمّية ، سيتم حفظ جميع المستندات المتعلقة بهذه السياسة 

http://www.wasatah.com.sa/
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  خطار في حال وجود تضارب في المصالح ناتجة عن ممارسة التصويت، يتم تقيـييم ذلك وا 
 كل من قسم المطابقة واإللتزام وأعضاء مجلس إدارة الصندوق . 

 ّي مدير الصندوق المفوضين بذلك.ُيمثل مدير الصندوق في الجمعيات العمومية ، أحد موظف 
 م مديريحق لحاملي الوحدات إلزاعود إلى مدير الصندوق ، وبذلك ال حقوق التصويت ت 

 الصندوق بالتصويـت. 
 .يتم تزويد مالكي الوحدات بهذه السياسة في حال طلبها دون أي مقابل 
 .)هذه السياسات يتم مراجعتها بشكل دورّي من قبل مدير الصندوق ) وساطة كابيتال 
   تعتمد هذه السياسات من تاريخ التوقيع والموافقة عليها، وفي حال وجود أي تغيرات مستقبال

خذ الموافقة المسبقة من األعضاء ، ويتم اإلعالن عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير يجب أ
 الصندوق) وساطة كابيتال( والموقع اإللكتروني للسوق .

 
 االستثمار مجال تحديد معايير بيان
 في االستثمار مجال كون حال في

 محدداً  الصندوق

 إن. الشريعة المعايير مع يتوافق بما دققوالم المنظم اإلستثمار بإتجاه وساطة في نؤمن نحن
 الحماية تقديم حون نتجه بينما التنويع على التركيز مع المخاطر لرقابة تخضع الصندوق إستراتيجيات

 .الصعبة السوق تقلبات من
. الجيد موالن امكانيات أو جيدة إستثمارية قيمة تمتلك التي الشركات إليجاد الصندوق مدير يهدف
 بنا ؤديي مما الغير أبحاث من االستفادة مع بنا الخاصة البحث نماذج من كل من نابحاثأ تستفيد
 قلاأل على ينغط نأ الى نسعى فإننا الداخلية، البحث ألغراض بالنسبة. ذكية استثمارات تبني الى
 .الخاصة السوق رسملة من 80%
 العائد دوقالصن يمنح مما تللشركا العادلة القيمة عن بالكشف السوق يقوم مرور مع نهأ نعتقد نحن

 .الطويل الى المتوسط المدى على األيجابي األداء تحقيق الى يهدف الذي المتوقع
 وتقييم تحليل طريق عن يكون المحتملة إلستثماراتنا الحقيقية او العادلة القيمة إيجاد طريقة إن

 سعر استخدام على شراءوال البيع قرارات في نعتمد نحن. األساسية للعوامل اساسي بشكل  تفصيلي
 .الحقيقية القيمة إلتجاه السوق

 بحثت الصندوق مديري من الفعالة المشاركة مع األبحاث محلل جرائهاإ على يقوم التي االبحاث إن
 :مثل باالستثمار المتعلقة والنوعية الكمية العوامل من كال   في
 
 

 

 عوامل نوعية عوامل كمية

 خلفية الشركة

 مراجعة اإلدارة

 جعة القطاعمرا

 مراجعة المنتجات

 معلومات اخرى

 التحليل المالي

 السيولة، الربحية، الرافعة المالية والتغطية

 تحليل نسبي تفصيلي

 تحليل التدفقات النقدية

 التاريخ مقابل القطاع -تحليل نسبي
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 اريةمندمج كال  من خبرتنا وحسن الحكم وحسن توقيت السوق في إتخاذ قراراتنا اإلستث يضا  أنحن 
وق وطبيعة سنكماش في الفرق بين القيمة المتوقعة وأسعار الو اإلأمكانية التوسع إننا نراعي أحيث 

جراء إالى  تنا و التوقعات التي توجهنابالمراقبة الدورية إلستثمارا يضا  أننا نقوم أومدة هذا الفرق. كما 
 تعديالت مفيدة على المحافظ.

لى ساسي عإنضمن التغيير، والذي يقوم بشكل  ات حتىنحن نميل إلى اإلحتفاظ باإلستثمار 
 المعايير التالية:

 ( التغيير المعاكس الواضح في تقييمنا واإلفتراضات األساسية1
 ( إدراك المستقبل المتوقع للشركات2
 ( التغيير غير المرغوب في الوضع االقتصادي والصناعي والسياسي3
 ات النمو التي تتجاوز توقعاتنا( زيادة اسعار السوق مما يدلل على مستوي4

ستثمارية من قبل مدير إدارة األصول كما نسعى في كافة األوقات الى عتماد كافة القرارات اإلإيتم 
 اإللتزام بتوجيهات ولوائح هيئة سوق المال.

 
 النقد إدارة
 خرآ طرف مع مباشر بشكل سواء   المرابحة عقود في النقد في الزيادة يستثمر أن للصندوق يجوز

 .هورش ثالثة مرابحة أي مدة تتجاوز لن بأنه العلم مع. كافية سيولة توفر صناديق خالل من وأ
 عقود يف األخرى األطراف بخصوص اإلعتبار بعين للجهالة النافي الفحص الصندوق مدير يتخذ

 .اإلئتمان مخاطر لتقييم المرابحة
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 ةسعوديال سم صندوق وساطة لأل
“WASATAH SAUDI EQUITY FUND” 

–ستثماري مفتوح متوافق مع المعايير الشرعيةصندوق إ - 

 ملخص المعلومات الرئيسية

 شركة الوساطة المالية ) وساطة كابيتال ( 

 
 ستثمارها خاضعة ألحكام الئحة صناديق اإلومحتوياتالرئيسية  المعلومات ملخص *

وفهمها. وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة المعلومات, ننصح  الرئيسية المعلومات ملخصننصح المستثمرين بقراءة محتويات 
 باألخذ بمشورة مستشار مهني

 

 توضيحات يجب النظر إليها قبل قراءة مذكرة المعلومات:
 
 هـ  29/08/1439 بتاريخ تعديل آخر  أجري وقد م 26/03/2018  الموافق  هـ 09/07/1439 بتاريخ مرة ألول الرئيسية المعلومات ملخص صدرت

 .حتى تاريخه ةم وهي صالح 16/05/2018 الموافق
 قابة الشرعّية المعينةستثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الر ألسهم السعودية ( على أنه صندوق إعتماد ) صندوق وساطة لتم إ 

 ستثمار.لصندوق اإل
 م  9/12/2015الموافق   هـ 27/2/1437عاما  طرحا   السعودية لألسهم وساطة صندوق وحدات طرح على المالية السوق هيئة تمت الموافقة من قبل 
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  السعودية لألسم  وساطة صندوق
 الرئيسة المعلومات ملخص (أ

 .إستثمار مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية هو صندوق السعودية لألسهم وساطةصندوق  .الصندوق اس  .1

إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط و الطويل و تحقيق عائد إيجابي الصندوق  يهدف ستثمارية.األهداف اإل .2
 .لمالكي الوحدات فيه )على أساس صافي العائد بعد خصم المصاريف( 

ستثمار سياسات صندوق اإل .3
 وممارساته.

" تداول" السعودي األسهم سوق في المدرجة الشركات أسهم في الصندوق يستثمر (أ
 االستثمار للصندوق يجوز كما. الشرعية المعايير مع والمتوافقة" نمو" الموازي والسوق

 السعودي السوق في للتداول القابلة األولوية حقوق و األولية الطروحات من كل   في
وحدات  في ستثماراال للصندوق يجوز وأيضا. المتبقية األولوية حقوق متضمنة
 أن مراعاة مع المتداولة المؤشرات صناديق )ريت( و المتداولة العقارية الصناديق

 .الشرعية المعايير مع متوافقة اإلستثمارات جميع تكون
 وصناديق المرابحات مثل النقد أسواق أدوات في آلخر وقت من الصندوق قد يستثمر (ب

 وقلة العالية بسيولتها تتسم والتي اإلسالمية الشريعة مع المتوافقة النقد أسواق
 .المخاطر

 عاما   طرحا   مطروحة استثمارية صناديق وحدات في يستثمر أن للصندوق يجوز (ج
 نفسه الصندوق مدير قبل من مدارة كانت سواء المالية السوق هيئة قبل من ومرخصة

 صناديق متضمنة المحلية األسهم في رئيسي بشكل تستثمر والتي آخر مدير أو
 مع متوافقة الصناديق هذه تكون أن على النقد أسواق وصناديق األولية الطروحات
 الشرعية. المعايير

يتبع الصندوق اإلستراتيجية التالية في توزيع أصوله، موضحة كنسب مئوية من صافي 
 أصول الصندوق:

 األعلى الحد األدنى الحد األصول فئة

 وأسهم األولوية وحقوق األولية اإلصدارات, المحلية األسهم
 %95 %30 المتبقية. الطرح

 الطروحات صناديق متضمنة المحلية األسهم صناديق
 ،)ريت( المتداولة العقارية الصناديق، وحدات األولية

 (.نمو) الموازية السوق المتداولة، المؤشرات صناديق
0% 25% 

 *%50 %5 * النقدية السيولة

 %25 %0 والمرابحات النقد أسواق صناديق

بعد أخذ  %100الصندوق في الظروف االستثنائية لالحتفاظ بأصوله على شكل نقد بنسبة  *قد يلجأ مدير
دارة المخاطرموافقة المستشار الشرعي  .،إدارة المطابقة واإللتزام وا 
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المرتبطة  المخاطر .4
 ستثمارات في الصندوق.باإل

 :هي الصندوق في المشتركين وبالتالي الصندوق لها يتعرض التي ةيالرئيس المخاطر أهم
: تتعرض األسعار في سوق األسهم السعودي لتقلبات حادة قد تتضمن مخاطر السوق (أ

حركة هبوط حاد ومفاجئ وال يمكن تقديم ضمان أو تأكيد لألداء المستقبلي للسوق كما أن 
إعالن النتائج  األداء السابق للسوق ال يعكس ما سيتحقق في المستقبل. كما أنه وبعد

 المالية للشركات فان السعر السوقي ألسهمها قد يتحرك في إتجاه مخالف لتلك التوقعات.
 وهذا قد يكون له تأثيرا  سلبيا  على أداء الصندوق وسعر وحداته.

أحد أهم أدوات إتخاذ القرار التي يستخدمها مدير الصندوق  مخاطر نماذج التحليل المالي: (ب
مالية المستقبلية للشركات العامة المدرجة. تلك التوقعات تقوم على هو توقع النتائج ال

إفتراضات تتعلق بالطروحات األولية والشركات األخرى تحت الدراسة والقطاعات الصناعية 
التي تنتمي إليها قد تكون هذه اإلفتراضات غير مناسبة مما قد يؤدي إلى فقدان فرص 

حتماالت عدم اليقين. هذا باإلضافة إلى انه بعد إستثمارية جيدة ولذلك يمكن أن تخضع إل
اإلعالن عن النتائج المالية قد يتحرك سعر السهم في إتجاه مغاير للتوقعات عن ما كان 

 عليه في نماذج التحليل مما قد يؤثر على سعر الوحدة بشكل سلبي.

يعتمد مدير الصندوق في سياق عملية إتخاذ القرار بشكل كبير على  مخاطر اإلفصاح: (ج
المعلومات المقدمة من الشركات المحتمل إدراجها في السوق متضمنة، من غير حصر 
على العرض المقدم من المستشار المالي للشركة المراد طرحها طرحا  عاما  ونشرة 

ذف في تلك المعلومات قد يقود اإلصدار. وجود أي معلومات غير صحيحة أوأخطاء أوالح
 لتقييم خاطئ للشركة مما قد يؤثر سلبا على عوائد الصندوق.

: قد تتعارض المصالح الخاصة بمدير الصندوق أو أحد موظفيه مخاطر تضارب المصالح (د
بالمصالح العامة للصندوق ومالكي الوحدات، قد ينتج عن ذلك تأثير سلبي على قيمة 

 أداء الصندوق.أصول الصندوق وبالتالي 

يعتمد مدير الصندوق على العنصر  مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق: (ه
البشري بشكل أساسي خالل إدارته للصندوق، وبالتالي فإن الصندوق قد يتأثر سلبا بخسارة 
المدراء التنفيذيين والموظفين المرتبطين بأعمال الصندوق وصعوبة توفير بدائل على 

 الخبرة على المدى القصير مما يؤثر بشكل سلبي على أداء الصندوق.  المستوى ذاته من

قد يجبر تقدم المستثمرين بالصندوق بطلبات استرداد  مخاطر عمليات االسترداد الكبيرة: (و
كبيرة في وقت واحد على أن يقوم الصندوق ببيع األسهم المملوكة له لتغطية تلك الطلبات 

م أو بيعها قبل تحقيق الهدف اإلستثماري منها مما وهذا قد يؤثر سلبا  على سعر األسه
 ينعكس بشكل سلبي على اداء الصندوق.

قد يقوم مدير الصندوق بإستثمار بعض من أصوله  مخاطر االستثمار في صناديق أخرى: (ز
، وبالتالي وصناديق اإلستثمار المشابهة إلستراتيجية الصندوق في صناديق أسواق النقد

كمه المباشر. قد ينتج عن ذلك مخاطر االعتماد على مدير تخرج هذه األصول من تح
صندوق آخر ال يملك مدير الصندوق السلطة على قرارته، وبالتالي إحتمالية تحمل األداء 
السلبي لذلك الصندوق، مما ينعكس على أداء الصندوق. جميع المخاطر المذكورة في هذا 

 تثمر الصندوق فيها.القسم تنطبق على الصناديق التي من المحتمل أن يس
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بنسبة ويدفع  الحصول على تمويلقد يتحمل الصندوق  :الحصول على التمويلمخاطر  (ح
. مما قد التمويل، وفي المقابل قد اليكون أداء الصندوق إيجابيا  خالل فترة أرباح للممول

، مما يؤثر على قيمة التمويلومبلغ  التمويلعلى  يحمل أصول الصندوق الفوائد المترتبة
 وحدات الصندوق سلبا  .

سوق األسهم السعودية واحد من األسواق الناشئة  :مخاطر اإلستثمار في األسواق الناشئة (ط
التي تصنف بأنها مرتفعة المخاطر. وقد تواجه أيضا  نقصَا في السيولة نتيجة هبوط حاد 

ر ذلك في أسعار األسهم أو زيادة حادة في التضخم أو تباطؤ في اإلقتصاد، وبالتالي يؤث
على الصندوق بشكل سلبي بسبب التذبذب في أسعار األسهم أو إنخفاض أحجام التداول 

 عليها.

في حالة انخفاض التصنيف االئتماني ألي من أدوات أسواق  التصنيف االئتماني: مخاطر (ي
النقد التي يستثمر بها الصندوق، قد يضطر مدير الصندوق إلى التخلص منها، مما قد 

 لصندوق والذي بدوره سيؤثر على سعر الوحدة.يؤثر على أصول ا

: يستثمر الصندوق بشكل أساسي في الطروحات المخاطر المتعلقة بالطروحات األولية (ك
داء السوق في مجموعه ويمكنها كذلك األولية والتي يمكن أن تحقق مستوى أداء مغاير أل

ل هذه الطروحات في أن تتعرض لتقلبات أكبر في فترات وجيزة نظرا  لشدة اإلقبال على مث
قد يتضمن اإلستثمار في أسهم الشركات المطروحة طرحَا أوليا   سوق األسهم السعودي.

كتتاب فيها خالل فترة الطروحات األولية العامة. كما مخاطر محدودية األسهم المتاحة لإل
أن معرفة المستثمر بالشركة المصدرة لألسهم قد تكون غير كافية بسبب تاريخ أدائها 
المحدود، كما أن بعض الشركات قد تكون في مرحلة التطوير وال تحقق دخال  تشغيليا  على 
المدى القصير، مما يزيد من مخاطر اإلكتتاب في أسهمها، مما يؤثر سلبا  على أداء 

نظرا  لذلك اليضمن مدير الصندوق نجاح هذه الطروحات  الصندوق خالل تلك الفترة
نقص عدد الطروحات األولية المتاحة إلستثمار الصندوق  األولية مما يحمل معه مخاطر

 وبالتالي إنخفاض العوائد المتوقعة للصندوق.

: حقوق األولوية يمكن أن تحقق مستوى أداء مغاير المخاطر ذات العالقة بحقوق األولوية (ل
ويمكنها كذلك أن تتعرض لتقلبات أكبر مقارنة باألنواع األخرى  ةداء السوق في مجموعأل

فئات األسهم األخرى.إن كال  من تأخر اإلدراج، المشاركة المحدودة أو عدم المشاركة من 
تعد من المخاطر األساسية في مثل هذه الطروحات. إن القيمة السوقية لحقوق الشركة 
خالل فترة الطرح قد التعكس القيمة السوقية للحقوق بعد الطرح باإلضافة إلى أن السعر 

اليكون مستقرا  وقد يكون بشكل جوهري عرضة للتقلبات الناتجة السوقي لسهم الشركة قد 
عن التغير في إتجاهات السوق ذات العالقة بحقوق الشركة أو بأسهم الشركة القائمة. قد 
تكون تلك التقلبات هامة بسبب وجود فرق بين الحدود المعتمدة للتغير في سعر تداول تلك 

في السعر لتداول األسهم. إضافة إلى أن السعر الحقوق مقارنة بالحدود المعتمدة للتغير 
التداولي لحقوق الشركة يعتمد على سعر التداول ألسهم الشركة وتوقعات السوق للسعر 
المحتمل للحقوق مما قد يسبب تذبذبات سعرية والتي بدورها قد يكون لها تأثير سلبي على 

 سعر الوحدة.
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 للصندوق يمكن :المتداولة )ريت( العقارية بالصناديق المتعلقة اإلستثمار مخاطر ( 
 قد الصناديق هذه فإن وبالتالي المتداولة، العقاري االستثمار صناديق وحدات في االستثمار

 الصناديق تلك وحدات أسعار تواجه قد كما. والتعامل السيولة من منخفض مستوى تواجه
 باإلضافة. الخصوص وجه على العقارات وأسواق عام بشكل األسواق لحركة نتيجة تقلبات
 بتوزيع ستقوم المتداولة العقاري االستثمار صناديق أن يضمن ما هناك ليس ذلك، إلى

 التوزيعات نأل األنظمة بموجب مطلوب هو كما سنوي أساس على المستثمرين على الدخل
 على الصناديق قدرة على يعتمد الدخل توزيع أن كما الحقيقية، األصول أداء على تعتمد
 يرتبط الصناديق هذه في االستثمار فإن ذلك، على عالوة. وجدت إن بالتزاماتها الوفاء

 منها عوامل بسبب سلبا تقويمها أو قيمتها تتأثر قد والتي العقارية األصول بمخاطر
 التحتية البنى وضعف للمستأجرين، المالي والمركز اإلشغال، أو اإليجار معدالت انخفاض
 .وغيرها

 أسهم في الصندوق استثمر حال في نمو(:) الموازية بالسوق المتعلقة اإلستثمار مخاطر (ن
 من أقل سيولة بمستوى تتصف قد الشركات هذه فإن الموازية، السوق في المدرجة الشركات
 لفئة مسموح السوق هذه في المشاركة وأن السيما الرئيسية السوق في المدرجة الشركات
 الموازية السوق في المدرجة الشركات أسهم أسعار تكون قد كما المستثمرين، من محددة
 كما. األساسية السوق في نسبتها من أعلى والدنيا العليا التذبذب نسبة األن نظرا تقلبا أكثر
 قصير، تشغيلي تاريخ لها أو التأسيس حديثة السوق هذا في المدرجة الشركات تكون قد

 على اإلفصاح متطلبات فإن ذلك، إلى باإلضافة. محدودة ومالية بشرية موارد ولديها
 كل يؤثر وقد. الرئيسية السوق في نظيراتها من نسبيا أقل السوق هذا في المدرجة الشركات

 على سلبا يؤثر قد الذي األمر وسعرها، الشركة ألداء الصندوق مدير تقييم كفاءة على ذلك
 .الوحدة وسعر الصندوق أداء

الصندوق في الغالب في أسهم الطروحات األولية وأسهم  سوف يستثمر مخاطر التركيز: (س
سنوات، فإن عدد الشركات التي سوف يستثمر  5الشركات الجديدة المدرجة خالل فترة 

فيها الصندوق قد تكون محدودة وعليه فإن شركات معينة بالنظر لحجمها الكبير قد تمثل 
ودية تنويع محفظة حصة هامة من إستثمارات الصندوق، مما قد يقود لمخاطر محد

إستثمارات الصندوق.كما قد يتم التركيز في شركة واحدة أو عدد محدود من الشركات. بناء 
على ذلك فإن النطاق اإلستثماري للصندوق قد يتركز على عدد أقل من ماهو عليه الحال 

 في صناديق األسهم األخرى.
تطبيق المعايير الشرعية لإلستثمار قد يؤدي لتحديد المجال  مخاطر التوافق الشرعي: (ع

اإلستثماري للصندوق. وبذلك لن يتمكن الصندوق من المشاركة في إستثمارات ال تتوافق 
مع المعايير الشرعية لإلستثمار، مما يؤدي إلى تحديد مصادر مكاسب الصندوق. في 

على مدير الصندوق التخلص من حال خروج اإلستثمار من نطاق القائمة الشرعية فيجب 
هذا اإلستثمار خالل فترة ال تتجاوز الثالثة أشهر. بالتالي فإن الصندوق قد يحقق مكاسب 

 غير مرغوب بها لكونها خرجت من نطاق المعايير الشرعية.
يعتمد مدير الصندوق في إدارة الصندوق وحفظ أصول العمالء  التقنية: /مخاطر النظ   (ف

ة من خالل أنظمة المعلومات لديه والتي قد تتعرض ألي عطل جزئي على إستخدام التقني
أو كلي خارج عن إرادة مدير الصندوق. وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى تأخير في بعض 
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 عمليات مدير الصندوق والتأثر بشكل سلبي على أداء الصندوق.
المدى مثل  قد يستثمر الصندوق في صناديق وأدوات أسواق النقد قصيرةمخاطر اإلئتمان:  (ص

بشكل واضح. تكمن مخاطر  التمويلالمرابحات والتي قد تعرض الصندوق لمخاطر 
اإلئتمان في حال تخلف الطرف الثالث في مثل هذه العقود عن الوفاء بكامل أو جزء من 
المبلغ المستثمر كما تم اإلتفاق عليه في مثل هذه العقود مما قد يأثر على أداء الصندوق 

 بشكل سلبي. وعلى سعر الوحدة
الصندوق في أدوات  قد يستثمر مخاطر اإلستثمار في أدوات أسواق النقد غير المصنفة: (ق

أسواق النقد غير المصنفة )أي األوراق المالية التي ال يتم تصنيفها من قبل وكالة 
التصنيف(. والتي التتسم بسيولتها العالية كما هو الحال في األدوات المصنفة مما قد 

ق لخطر فقدان األموال المستثمرة. هذه العوامل قد تأثر على أداء الصندوق يعرض الصندو 
 وعلى سعر الوحدة بشكل سلبي. 

اإلستثمار في األسهم قد يعرض إلى نقص في السيولة لمواجهة عمليات مخاطر السيولة:  (ر
اإلسترداد او أي أسباب أخرى. مخاطر السيولة قد تكون نتاجا  عن التغيرات في ظروف 

أو لظروف سهم محدد. حيث قد التكون السيولة متوفرة عند سعر محدد. في حال  السوق
وجود نقص في السيولة قد يلجأ مدير الصندوق لتسييل بعض إستثماراته بأسعار غير 

 مناسبة مما قد يؤثر على أداء الصندوق وسعر الوحدة بشكل سلبي.
الصندوق أي ضمانات تتعلق بحماية : اليقدم مدير المتعلقة بخسارة رأس المال المخاطر (ش

رأس المال نتيجة لذلك في حالة اإلسترداد أو تسييل الصندوق تبقى هنالك إحتمالية خسارة 
 كل أو جزء من المبلغ المستثمر.

 األداء السابق للصندوق. .5
 

 المؤشر االسترشادي الصندوق السنة

 %27.49 %8.87 م 2016

 %2.58 %1.91- م 2017 

 %30.78 %6.78 منذ التأسيس

 

الخدمات  مقابل (ب
 .والعموالت

 ،"االستثمار وكالة" الشرعي المبدأ على بناء   وأتعاب رسوم على الحصول الصندوق لمدير يحق
 :يلي ما على وتشتمل

 رسو  اإلدارة: (أ
سنويا  من صافي قيمة أصول الصندوق  %1.25يدفع الصندوق لمدير الصندوق رسوم قدرها  

 وتحسب يوميا  وتدفع على أساس ربع سنوي.
 شتراك:إلا رسو   (ب

شتراك إلا وفقا  لتقدير مدير الصندوق كحد أقصى من قيمة  %1.00شتراك حتى إلرسوم ا
في الصندوق. وتحصل هذه النسبة  شتراكهإكما يجب أن تدفع بواسطة المستثمر قبل قبول 

 .شتراكات اإلضافيةإلشتراك األولي أو عند اإلسواء  عند ا
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 :سو  أمين الحفظر  (ج
يدفع الصندوق لمدير الصندوق رسوم إدارية سنوية )تتضمن رسوم اإلداري، أمين الحفظ  

سنويا  من صافي قيمة أصول الصندوق تحتسب يوميا  وتدفع  %0.80 تصل الىوالمسجل( 
 شهريا.على 

 رسو  مراجع الحسابات: (د
لاير سعودي سنويا   30,000يدفع الصندوق لمراجع الحسابات أتعاب تدقيق سنوية قدرها 

 تحتسب يوميا  وتدفع على أساس نصف سنوي

 

 مجلس إدارة الصندوق: آتمكاف (ه

 ر.س: لاير سعودي.

( و الحد األعلى من اإلجتماعات المدفوعة 2ثنان )إ* الحد األدنى من اإلجتماعات سنويا  هي 
 دوقعلى من اإلجتماعات لمجلس إدارة الصنأل( و في حال تم تجاوز الحد ا4سنويا  هي أربعة )

ت ألعضاء مجلس اإلدارة عن اإلجتماعات التي تتجاوز الحد آفإن الصندوق لن يدفع اي مكاف
 االعلى

 مجلس اإلدارة تحتسب يوميا  وتدفع في كل إجتماع للمجلس. مكافآت*
 رسو  المستشار الشرعي: (و

مصاريف رسوم اللجنة الشرعية يتحملها مدير الصندوق وعلى أي حال يحتفظ مدير 
في تغيير تلك الترتيبات في المستقبل. كافة تلك التغييرات تبقى وفقا  على  الصندوق بالحق

 إعتماد مجلس إدارة الصندوق ووفقا  للوائح هيئة السوق المالية وموافقتها.
 
 

ت آالمكاف عدد األعضاء نوع األعضاء
إلجتماع 

 مجلس اإلدارة
 للعضو الواحد

المجموع 
 جتماع واحدإل

المجموع من 
ت آالمكاف

 سنويًا*

وع في المجم
حال الحد 
األعلى من 

 تآالمكاف
 سنويًا*

 المستقلين
2 

4,000 
 ر.س

8,000 
 ر.س

16,000 
 ر.س

32,000 
 ر.س

غير 
قلين تالمس

والغير عاملين 
مدير  لدى

 الصندوق

1 

4,000 
 ر.س

4,000 
 ر.س

8,000 
 ر.س

16,000 
 ر.س

غير مستقلين 
العاملين لدى 

مدير 
 الصندوق

1 

 يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال

 8,000 4 المجموع
 ر.س

12,000 
 ر.س

24,000 
 ر.س

48,000 
 ر.س
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 سترشادي: إلا مصاريف المؤشر (ز
 مايقارب أمريكي دوالر 5,700 بقيمة االسترشادي المؤشر رسوم بدفع الصندوق سيقوم

 .يومي بشكل تراكمية بصورة وتحتسب المالي العام بداية تدفع. سنويا   سعودي لاير 21,375
 الرسو  الرقابية: (ح

 تدفع عند المطالبة وتحتسب يوميا   –لاير سعودي سنويا   7,500مبلغ 
 

 رسو  النشر: (ط
 تدفع عند المطالبة وتحتسب يوميا   –لاير سعودي سنويا   5,000مبلغ 

الصندوق والمصاريف التقديرية في ملخص اإلفصاح المالي  كذلك توجد تفاصيل إضافية لرسوم
 لصندوق وساطة لألسهم السعودية. الشروط واالحكام من 36في القسم 

الحصول على  (ج
 .المعلومات

 السعودية لألسم  وساطة صندوق حول إضافية معلومات على الحصول العميل يستطيع
 :اآلتي طريق عن ومستنداته
 الصندوق لمدير االلكتروني الموقع: 

www.wasatah.com.sa 
 الصندوق مدير هاتف على االتصال: 

 +966114944067 هاتف:           
 الصندوق لمدير اإللكتروني البريد من خالل االستفسار: 

customer.care@wasatah.com.sa 

 اس  مدير الصندوق ورق  الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية .  (أ .مدير الصندوق (د
مليون،  250"شركة مساهمة مغلقة" برأس مال  (كابيتال وساطة) المالية الوساطة

 . 1010241832, السجل التجاري 08125-37ترخيص هيئة السوق المالية رقم 
 عنوان المكتب الرئيسي لمدير الصندوق .  (ب

 شركة الوساطة المالية"وساطة كابيتال"
 المروج –شارع العليا 

 50315صندوق البريد 
 المملكة العربية السعودية  11523الرياض 
 +966114944067هاتف:

 . وان أي موقع مرتبط بمدير الصندوقعنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق وعن (ج
 (. www.wasatah.com.saموقع مدير الصندوق  )

  (.www.tadawul.com.saموقع تداول          )            

http://www.wasatah.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 :الحفظ أمين اس  (أ .أمين الحفظ (ه
 لالستثمار البالد شركة

 :الحفظ أمين عنوان (ب
 12313 الرياض 140. ب.ص

 السعودية العربية المملكة
 :الحفظ بأمين الخاصة اإلتصال بيانات (ج

 03636 9200 :هاتف
 0112906299فاكس: 

 www.albilad-capital.comالموقع اإللكتروني: 
 clientservices@albilad-capital.comالبريد اإللكتروني: 

 الموزع وعنوان اس  (و
 الخاصة االتصال وبيانات

 وجد( )إن .به

 الينطبق
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