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   الخليجي لنمو األرباحالمالية  سيكوصندوق 

 شروط وأحكام الصندوق 

   )أ

   اسم الصندوق
  الخليجي لنمو األرباح المالية  سيكوصندوق 

SICO Capital GCC Dividend Growth Fund 

  فئة الصندوق
  صندوق عام مفتوح 

  األسهم صندوق   نوع الصندوق

  المالية سيكوشركة   مدير الصندوق    )ب

  

 بيانات إيضاحية حول الصندوق: 

على أنه صندوق استثماري متوافق مع المعايير الشرعية   الخليجي لنمو األرباحالمالية   سيكوعتماد صندوق اتم    ) ج
ــيقوم مدير الصــندوق بمراقبة كافة عمليات  المجازة من قِبل لجنة الرقابة الشــرعية المعينة لهذا الصــندوق. وس

 الصندوق للتأكد من توافقها مع المعايير الشرعية في كافة األوقات.
 

المالية وفقاً ألحكام الئحة صـناديق   سـيكوخرى من قبل شـركة ألتم إعداد هذه الشـروط واألحكام والمسـتندات ا  )د
االســـتثمار الصـــادرة عن مجلس هيئة الســـوق المالية في المملكة العربية الســـعودية؛ وهي تتضـــمن معلومات 
واضـحة وكاملة وصـحيحة عن كافة الحقائق الجوهرية ذات العالقة بالصـندوق. ويؤكد مدير الصـندوق بأن هذه 

م ال تتضـمن حـسب علمه ومعرفته أي معلومات مضـللة أو غير ملتزمة باللوائح الصـادرة عن حكاالـشروط واأل
  مجلس هيئة السوق المالية. 

  
 المعلومات مذكرة معيجب على أي شــخص يرغب في االســتثمار في الصــندوق قراءة هذه الشــروط واألحكام   ) ه

ستثماري بخصوص هذا الصندوق. وينبغي  بعناية قبل اتخاذ أي قرار اوالمـستندات األخرى لـصندوق االـستثمار  
على المـستثمرين الراغبين في االـستثمار في هذا الـصندوق أن يدركوا بأن اإلـستثمار في الـصندوق ينطوي على 
"المخــاطر   ــادة بعنوان  الم إلى  الرجوع  المخــاطر، يرجى  المعلومــات حول  ــد من  (ولمزي مخــاطر مرتفعــة، 

 الرئيسية").
  

    إقرار مالك الوحدات  )و
الخليجي لنمو المالية المالية   ســــيكوبصــــندوق يقر مالك الوحدات بأنه قد قرأ الشــــروط واألحكام الخاصــــة  " 

وبتوقيعه على هذه الشــــروط واألحكام فإنه يقبل بها جنبا إلى جنب مع المالحق المرفقة بها، كما يقر  ،األرباح
 وذلك فيقبوله لها دون قيد أو شــرط،    مالك الوحدات أيضــا بأنه فهم ما ورد في هذه الشــروط واألحكام ويؤكد

 ." التاريخ والسنة المبينين أدناه

 
 
 
  
  

نقلي  فعبد اللطيسلطان بن   هشام بن سعد الحقباني  
 
 

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

  م 2021/ 11/ 14هـ الموافق  1443/ 04/ 09بتاريخ الصندوق 

  

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

  . م01/2019/ 22هـ الموافق 16/05/1440

 

  عامةمعلومات  .1
  

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

  08096-37المالية رقم 

  ب.
المكتب الرئيســــي عنوان  

   لمدير الصندوق

  برج تمكين الدور الحادي عشر – طريق الملك فهد

  64666ص.ب. 

  11546الرياض 

  المملكة العربية السعودية

  + 966-11-279-9546هاتف: 

  + 966-11-279-9515فاكس: 

  ج.
 اإللكترونيعنوان الموقع  

  www.sicocapital.com  لمدير الصندوق

 د.

  

  وعنوانه  اسم أمين الحفظ

  الرئيسي

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

  

  العنوان:

  3712-12331العليا. الرياض  – شارع التخصصي  6775

  المملكة العربية السعودية 

  920012299هاتف: 

  هـ.
 اإللكتروني  الموقع نوانع

  www.riyadcapital.com  مين الحفظ:أل
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 النظام المطبق  .2
الســوق المالية الســعودي ولوائحه التنفيذية وغيرها من األنظمة هيئة يخضــع كل من الصــندوق ومدير الصــندوق لنظام 

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

   .إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية للبت في النزاع

 صندوق االستثمار  أهداف .3
 

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

 منطقة   في   والمدرجة   اإلسالمية  الشريعة   مع   والمتوافقة  سنتين  آخر   أقل   بحد  أرباحها  نمت  التي  األسهم  وهي  األرباح  نمو  أسهم

 خصم  بعد  الصندوق  حققها  التي)  األرباح(  عوائد  صافي  على  الحصول  الوحدات  لمالكي  قالخليجية. يح  التعاون  مجلس  دول

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

  وممارساته سياسات االستثمار    .ب
 

 المالية األوراق وتشمل  الخليجي التعاون مجلس  دول في  المدرجة المالية  األوراق  على  الـصندوق  إـستثمارات تقتـصر ـسوف

.  اإلسـالمية  الشـريعة  معايير مع  تتوافق والتي  للصـندوق،  المماثلة  االسـتراتيجية ذات االسـتثمار  وصـناديق األسـهم من كالً 

 االـسالمية والمرابحات النقد أـسواق ـصناديق كانت ـسواءُ  للدخل مدرة أدوات في  النقد  توزيع يتم قد  الـسيولة،  إدارة ولغرض

 تكون ســوف. الخليجي  التعاون مجلس دول  في وودائع  المالية، الســوق هيئة من  والمرخصــة الشــريعة  أحكام  مع  المتوافقة

  لدى  بنوك في المتوفر  الصــندوق أصــول  صــافي من%  50  االســالمية  المرابحات تخص التي  االســتثثمارات توزيع  نســبة

 المتحدة العربية االمارات  دولة  لدى  بنوك في  المتوفر  الصـندوق  أصـول  صـافي من  من%  50 و السـعودية  العربية المملكة

  الـصندوق  أـصول  ـصافي من من%  50 و  البحرين مملكة  لدى  بنوك في المتوفر  الـصندوق  أـصول  ـصافي من من%  50 و

  .% من صافي إجمالي الصندوق60على أن ال تتجاوز نسبة الودائع المستثمرة عن  عمان،سلطنة  لدى بنوك في المتوفر
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  :  يطبق مدير الصندوق القيود المذكورة أدناه بنسبة مئوية من قيمة صافي أصوله

 

  األعلى الحد   الحد األدنى   نوع االستثمار

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

  المتداولة  العقارية االستثمار صناديقوحدات 

  

25 %  

  

100 %  

 الشــــريعة  أحكام  مع  والمتوافقة  الدخل  وأدوات النقد أســــواق  صــــناديق النقد،

ــالمية ــوف يكون   االسـ ــنيف االئتماني، سـ لألطراف النظيرة فيما يخص   للتصـ

أو  S&Pوفـقاً لنـظام   (-B)أو   Moody’s) وفـقاً B3(  الودائع االســـــتثـمارـية

(B-)   وفقاً لنظامFitch .فقط  

الـحد األدنى للتصـــــنيف االئتـماني لألوراق الـمالـية واألطراف وســـــوف يكون  

النظيرة حســـب ماتحدده إحدى وكاالت التصـــنيف االئتماني الدولية والمصـــنفة 

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

 اسـتخدام فيجب ، منفصـل بشـكل  المصـدرة  المالية األوراق  تصـنيف يتم  لم  إذا .

  .المصدر  نيفتص

  

  

  

0%  

  

  

  

60 %  

  

ــناديق وحدات ــتثمار  صـ ــتراتيجية  ذات  اسـ ــتراتيجية مماثلة اسـ ــندوق  السـ   الصـ

   الشرعية المعايير مع المتوافقة

0%  30 %  

  

 

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

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

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

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

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

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

Fitch .فقط 

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

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

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

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

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

 في صندوق واحد هو أالقل من: 

 20.من صافي قيمة أألصول في الصندوق المستثمر فيه % 

 25 .من صافية قيمة األصول لصندوق االستثمار % 

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

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

 مصدر واحد، بإستثناء مايلي : 

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

  صافي قيمة األصول.   % من20

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

  األصول. 

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

االستثمار تجاوز القيمة السوقية المعبر عنها كنسبة مئوية من من صافي قيمة األصول بشرط أال يكون هذا 

 إجمالي القيمة السوقية لجميع جهات اإلصدار المدرجة في أسواق التداول. 

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

 الطرح العام. 

أدوات أسواق النقد والمتوافقة مع الشريعة االسالمية في دول الخليج بحيث سيكون الحد  ار فيأالستثميمكن للصندوق  - 

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

  األوراق  تصنيف يتم لم . إذا-BBBفتش   / Baa3/ موديز  -BBBوالمصنفة بحد أدنى كالتالي: ستاندرد آند بورز 

 .المصدر  تصنيف استخدام فيجب ، منفصل بشكل المصدرة المالية

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

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

 20. من صافي قمية األصول لصندوق المستثرين % 

 10 .من األوراق المالية المصدرة ألي جهة إصدار % 

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

 من القيمة اإلجمالية. 

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

 الصندوق  أصول قيمة صافي  من ٪ 10 نسبة االكتتاب خالل

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

 ينطبق هذا الحد إذا احتاج الصندوق لالقتراض للوفاء باالسترداد. 

 

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

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

  

 حدود االستثمار :  /قيود   .5
  

ــندوق يلتزم ــتثمار على بالقيود الص ــوق هيئة لوائح في ورد لما وفقا االس  جميع أن كما .عليها تحديثات وأي المالية الس

بقة الموافقة بأخذ الـصندوق مدير وـسيقوم .الـشرعية المعايير وفق ـستكون الصـندوق اـستثمارات  اـستثمارات أية على المـس

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

  

 : عملة .6
 

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

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

  .الصندوق  مدير من التزام  أي بدون المستثمر يتحملها السائدة  الصرف

  

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .7
 

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

 

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

  . تحتسب يوميا وتستقطع بشكل ربع سنوي

تعويضات مجلس إدارة  
  الصندوق 

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

   إجمالي   إناالجتماع  بعد حضور    تخصم  سنوياً لكل عضو مجلس مستقل، تحتسب يوميا و

  .  سعودي لایر 30,000 تتجاوز لن المستقلين األعضاء مكافآت

الــحــفــظ  أمــيــن  أتــعـــاب 
  للصندوق

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

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

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

ً  سعودي لایر 1,250 أدنى بحد   .شهريا

ــعـــاب   اإلداري أت ــر  ــمـــدي ال
  للصندوق

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

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

الهيئة   مكافئات 
  الشرعية 

ُ   يوميا وتحتسب لایر سعودي سنويا 15,000مبلغ    تدفع سنويا

المالية   السوق  رسوم 
  "تداول" 

  يوميا وتحتسب تخصم عند المطالبة    سنويا سعودي لایر 5,000  مبلغ

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

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

    .الصفقات تنفيذ عند أصوله من وتدفع التعامل وسطاء  لدى السائدة

  

احتساب  رسوم 
  مؤشر/معيار األداء 

  ال يوجد أي رسوم إلحتساب مؤشر/ معيار األداء

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

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

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

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

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

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

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

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

  ضرائبه وزكاته الخاصة به إن وجدت. 

 
 يدفعها مالكو التي الملكية ونقل واالسترداد االشتراك عل المفروضة الصفقات مقابل تتفاصيل   )ب

 الوحدات
  ال يوجد أي رسوم لإلشتراك   رسوم االشتراك

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

 . المبكر االسترداد ذلك بسبب تكبدها التي التكاليف عن الصندوق

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

 . للصندوق الرسوم  هذه وستدفع االشتراك تاريخ

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

 
 يبرمها مدير الصندوق العموالت الخاصة التي    ) ج
  

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

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

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

  

 التقويم والتسعير:  .8
 

 كيفية تقويم كل أصل يملكه الصندوق    )أ
  

  األصول التي يتضمنها التقويم : 

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

 

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

  آلي،  تســـعير نظام  على أو  منظمة  مالية أوراق ســـوق  أي في  متداولة أو  مدرجة مالية  أوراقاً   األصـــول  كانت  إذا .1

  .النظام أو السوق ذلك في تمت صفقة آخر سعر فيستخدم

  على قاطع  دلـيل هـناك كان  إذا إال التعليق،  قـبل  ســـــعر آلخر وفـقاً   تقويمـها  فينبغي  معلـقة،  الـمالـية األوراق  كانت  إذا .2

  .المعلق السعر عن انخفضت قد المالية األوراق هذه قيمة أن

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

  آلي،  تـسعير نظام  على  أو  منظمة مالية  أوراق ـسوق  أي في  المتداولة  أو  المدرجة  والـصكوك  الـسندات  إلى بالنـسبة .4

ــمح ال ولكن ــوق تلك ظروف  تس ــندات  بتقويم  النظام ذلك  أو الس   الفرعية الفقرة  في ورد ما وفق الصــكوك أو الس

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

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

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

 أمين عليها يوافق التي  والقواعد  الطرق  على  بناءً   الصــــندوق مدير يحددها  الن  العادلة القيمة  آخر،  اســــتثمار  أي .7

 .للصندوق القانوني المحاسب قبل من  منها التحقق وبعد. الحفظ

  

ــاملة لكل االلتزامات أياً كان نوعها   ) ج ــندوق شــ ــبيل المثال ال تكون إلتزامات الصــ وطبيعتها، بما في ذلك على ســ

  الحصر:

  جميع القروض والذمم الدائنة. .1
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  جميع المصاريف والرسوم المستحقة أو المتراكمة على الصندوق. .2

  

 طريقة التقويم : 

ــاس العملة ويكون تحديد التقويم بناًء على    )أ ــتثمار في كل يوم تقويم. كذلك يتم التقويم على أس ــندوق االس جميع  يقُوم ص

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

تعتـمد طريـقة التقويم على نوع األصـــــل، وـقد يعتـمد ـمدير الصــــــندوق على نظم موثوق فيـها فيـما يتعلق بتـحدـيد القيم   ) ب

 واألسعار وأسعار الصرف.

 ويم أصول الصندوق: سوف يتبع مدير الصندقو المبادئ اآلتية لتق  ) ج

إذا كانت األصــول أوراقاً مالية مدرجة أو متداولة في أي ســوق أوراق مالية منظمة أو على نظام تســعير آلي،   ) 1

  فيستخدم سعر آخر صفقة تمت في ذلك السوق أو النظام.

ــعر قبل التعليق، إال إذا كان هنا ) 2 ك دليل قاطع على  إذا كانت األوراق المالية معلقة، فينبغي تقويمها وفقاً آلخر سـ

 أن قيمة هذه األوراق المالية قد انخفضت عن السعر المعلق.

بالنســـبة إلى الســـندات والصـــكوك غير المدرجة، تســـتخدم القيمة الدفترية باإلضـــافة إلى الفوائد أو األرباح  ) 3

 المتراكمة.

و على نظام تســعير بالنســبة إلى الســندات والصــكوك المدرجة أو المتداولة في أي ســوق أوراق مالية منظمة أ ) 4

ــندات أو الصـــكوك وفق ما ورد في الفقرة  ــوق أو ذلك النظام بتقويم السـ آلي، ولكن ال تســـمح ظروف تلك السـ

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

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

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

ــتثمار  أي ) 7  أمين عليها يوافق  التي  والقواعد  الطرق  على  بناءً  الصـــندوق مدير يحددها  الن  العادلة القيمة  آخر،  اسـ

 للصندوق. القانوني المحاسب قبل من  منها التحقق وبعد. الحفظ

 

ــ المصروفات المتراكمة ) / عدد الوحدات القائمة   )د ــ المستحقات ـــ صافي قيمة األصول لكل وحدة (إجمالي األصول ـــ

 وقت التقويم.

ـسوف تكون تقويم جميع األوراق المالية بنفس عملة الـصندوق وـسوف يـستخدم مدير الـصندوق ـسعر الصـرف الحالي    ) ه

 وقت التقويم.

  

 وتكرارها  تقويم ال نقاطعدد   )ب
 العطل  باســـتثناء  أســـبوع كل  من)  من يوم االحد إلى الخميس( تعامل يوم كل في  الصـــندوق  أصـــول  تقويم يتم

  على  بناء تعامل يوم كل من مســاء الرابعة  الســاعة  في التقويم  وســيتم الســعودية  المالية األوراق لســوق الرســمية

عار هم أـسواق وفي  تداول الـسعودية الـسوق  في اإلغالق اـس  وقت آخر يكون وـسوف اليوم،  ذلك في  الخليجية األـس

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

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

  

في حال الخطأ في تقويم سـعر الوحدة أو الخطأ في تسـعير أصـل من أصـول الصـندوق, يتم توثيق الخطأ من قبل 

  مدير الـصندوق, ثم يقوم مدير الـصندوق بتعويض مالكي الوحدات المتـضررين (الحاليين و الـسابقين) عن  الخطأ

فورا دون تأخير و إذا كان الخطأ يؤثر على ســــعر الوحدة بما يعادل أو يفوق  التســــعير  في الخطأ  أو  التقويم  في

%, يتم إبالغ الهيـئة فوراً, كـما يتم اإلفصـــــاح عن ذلك في كل من الموقع اإللكتروني للشـــــركة و الموقع 0.50

ــعودية (تداول) و إضــافتها في التقاري ــوق المالية الس ــب المادة (اإللكتروني للس ) من الئحة 71ر الصــندوق حس

ــتثمار, مع تقديم التقارير التي تعد للهيئة وفقا للمادة ( ــاملة 72صــناديق اإلس ــتثمار, ش ) من الئحة صــناديق اإلس

 ملخص بجميع أخطاء التقويم و التسعير.

  

 الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد طريقة حساب أسعار   ) د
  

 ويتحدد .عليه بناء واالسـترداد اكراالشـت يتم الذي السـعر هو الواحدة االسـتثمارية للوحدة األصـول قيمة صـافي

 الصـندوق وحدات إجمالي على الصـندوق أصـول قيمة صـافي بقسـمة للمسـتثمر بالنسـبة األصـول قيمة صـافي

 .الواحدة االســتثمارية للوحدة األصــول قيمة صــافي على للحصــول المعني التعامل يوم في القائمة االســتثمارية

 يملكها التي االـستثمارية الوحدات عدد ـضرب  حاـصل هو للمـستثمر بالنـسبة األـصول قيمة ـصافي يكون وبالتالي

أن تقويم أصـول  معقول سـبب ألي الصـندوق مدير حدد إذا .الواحدة االسـتثمارية للوحدة األصـول قيمة بصـافي

 أصــول تقويم تأجيل له يحق التعامل، يوم في الســعودية األوراق المالية   ســوق كإقفال ،الصــندوق غير عملي

 التعليق فترة تزيد ال أن على اسـتردادها أو االسـتثمارية الوحدات شـراء  في المسـتثمرين حق وتعليق الصـندوق

بقة الموافقة على الحـصول وبـشرط واالـسترداد االـشتراك طلبات لتقديم النهائي الموعد من عمل يومي عن  المـس

 وعلى تالي تعامل يوم أول في تنفيذها يتم التعليق فترة خالل المســتلمة والطلبات  .الصــندوق إدارة مجلس من

  .أوالً  الواردة للطلبات التنفيذ أولوية مع تناسبي أساس

 

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

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

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

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

 والموقع االلكتروني للسوق المالية السعودية       (www.sicocapital.com)االلكتروني لمدير الصندوق  

  ) www.tadawul.com.sa" (تداول"

  

 التعامالت .9
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 مسؤوليات مدير الصندوق المتعلقة بطلبات االشتراك واالسترداد  )أ

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

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

 اليوم ذلك  في الخليجية األسهم أسواق  وفي تداول السعودية السوق في

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

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

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

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

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

  أو استردادها   بشراء الوحدات   إجراءات تقديم التعليمات الخاصة :  

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

  عمليات االشتراك واالسترداد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  م التعامل الذي تم فيه تنفيذ طلب االسترداد. األصول للوحدة في يو

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

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

  يها تحديد سعر االسترداد.ف

 

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

 لنقطة  التالي الخامس اليوم  في العمل  إقفال  موعد قبل  الوحدات لمالك  االســترداد  عوائد بدفع  الصــندوق  مدير يقوم

 .أقصى كحد االسترداد سعر عندها حدد التي التقويم

  

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

 للصندوق. 

 حســب المتطلبات اســتيفاء في المشــترك فشــل حال في اشــتراك أي رفض في بالحق الصــندوق مدير يحتفظ 

 كما .المطلوب االشـتراك مبلغ اسـتيفاء عدم أو ومعتمد، موقع طلب تقديم من تمكنه عدم أو واألحكام، الشـروط

 ولوائح قوانين مخالفة إلى يؤدي أن ـشأنه من قبوله كان إذا اـشتراك طلب أي قبول رفض الـصندوق لمدير يجوز

 .المالية السوق هيئة

 مبلغ  من المـستغل غير الجزء بإعادة الـصندوق مدير يقوم ـسبب، ألي جزئيا أو كليا االـشتراك طلب رفض تم إذا

 للمـشترك الوحدات إلـصدار الـصندوق مدير اـستلمه الذي اإلـشتراك رـسوم إلى باإلـضافة المـشترك إلى االـشتراك

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

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

  المستثمر و تحويل مبلغ المسترد لحساب المستثمر. 

  

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

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

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

 . الصندوق أصول صافي قيمة

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

 . الصندوق  أصول  صافي من  مهمة نسبة تشكل أنها الصندوق

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

 .الصندوق  أصول قيمة  صافي من%) 5(

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

   .الصندوق أصول قيمة من%) 10( االستردادات مجموع

  

ل  التي االسترداد طلبات اختيار بمقتضاها يجري التياجراءات   ) ه  ستؤجَّ

 جميع نسـبة إجمالي بلغ  إذا  التعامل التالي  يوم حتى  صـندوق من  اسـترداد طلب  أي  تنفيذ  تأجيل  الصـندوق لمدير يجوز 

 .الصندوق أصول قيمة صافي من أكثر % أو10 تعامل يوم أي في الوحدات لمالكي االسترداد طلبات

 عن واإلفصـاح تأجيلها، االسـترداد المطلوب طلبات اختيار عند ومنصـفة  عادلة  إجراءات  اتباع صـندوق سـيلتزم مدير  

 ومذكرة المعلومات. الصندوق وأحكام شروط في اإلجراءات هذه

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

 .الصندوق   أصول  قيمة صافي من

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

   .الصندوق أصول قيمة من%) 10( االستردادات مجموع

 ذلك. الهيئة طلبت إذا الوحدات استرداد أو االشتراك بتعليق الصندوق سوف يقوم مدير 
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 اآلتية: الحاالت في إال الصندوق وحدات استرداد أو االشتراك تعليق الصندوق لمدير يجوز ال 

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

o يملكـها  التي األصـــــول األخر أو الـمالـية األوراق  في  التـعاـمل فيـها  يهتم التي الرئيســـــة الســـــوق  في التـعاـمل ُعلق  إذا  

 جوهرية أنها معقول بشـكل الصـندوق مدير يرى التي أصـول الصـندوق  إلى بالنسـبة وإما  عام  بشـكل إما  الصـندوق،

 أصول الصندوق. قيمة لصافي

 المادة: هذه من السابقة للفقرة وفقاً  يفرضه تعليق أي حالة في التالية باإلجراءات سوف يقوم مدير الصندوق 

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

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

o فور  الوحدات ومالكي وإشــعار الهيئة  التعليق،  أســباب توضــيح مع  تعليق بأي  فوراً   الوحدات  ومالكي الهيئة  إشــعار 

 لمدير اإللكتروني الموقع في  ذلك  عن واإلفصـاح عن التعليق اإلشـعار في المسـتخدمة  نفسـها بالطريقة التعليق  انتهاء

 اإللكتروني للسوق. والموقع الصندوق

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

  
 األحكام المنظمة  لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين    ) و

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

مسـتثمر تم الموافقة  الخطية المسـبقة من مدير الصـندوق، وال يتم رفض ذلك البيع أو التنازل دون سـبب معقول. يقوم كل 

  : بتقديم ما يلي ،تنازل الوحدات اليه

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

ــريطة أن يحتفظ مدير  -  تقديم كافة مســـتندات التعريف ومكافحة غســـل األموال حســـبما يطلبه مدير الصـــندوق، شـ

ــتثمر يقوم بتحويل أو بيع أو  ــتندات إضــافية من المتنازل له بمحض اختياره. يلتزم أي مس الصــندوق بحق طلب مس

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

  

 االفصاح عن استثمار مدير الصندوق في الصندوق    ) ز

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

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

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

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

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

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

  

 في أي يوم تعامل المواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالستردادالتاريخ المحدد وبيان   )ح

 الرســمية  العطل  باســتثناء  أســبوع  كل من)  من يوم االحد إلى الخميس(  تعامل يوم كل  في الصــندوق  أصــول  تقويم يتم 

 اإلغالق  اسـعار  على  بناء  تعامل يوم كل من مسـاء  الرابعة  السـاعة  في التقويم وسـيتم  السـعودية المالية  األوراق لسـوق
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ــوق  في ــعودية  الس ــواق وفي  تداول  الس ــهم أس ــوف اليوم، ذلك  في الخليجية  األس ــتالم وقت آخر يكون وس  طلبات إلس

 بعد اإلســترداد أو االشــتراك طلبات إســتالم  حالة وفي التعامل يوم  في ظهراً   12  الســاعة هو واالســترداد االشــتراك

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

  

 أواستردادها باإلشتراك  بالوحدات  إجراءات تقديم الطلبات  الخاصة   ) ط

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

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

 اليوم ذلك  في الخليجية األسهم أسواق وفي  تداول السعودية السوق

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

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

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

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

  استردادها بناء على سعر وحدة الصندوق في يوم التعامل الالحق. 

  أو استردادها   بشراء الوحدات   إجراءات تقديم التعليمات الخاصة :  

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

  االشتراك واالسترداد.

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

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

لمستلم إلى اللایر السعودي ويتم تنفيذ االشتراك على أساس صافي قيمة  بعملة غير اللایر السعودي فسيتم تحويل المبلغ ا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . أقصى كحد  االسترداد سعر عندها  حدد التي

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

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

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

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

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

  

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

 في الصندوق 

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

   .للصندوق ، تعاد مبالغ االكتتاب للمستثمرين

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

  أصول الصندوق 

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

 تصحيحي منه.

  

 توزيع السياسة  . 10

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

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

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

 لمالكي الوحدات من خالل الطرق التالية:  

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

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

األرباح المحققة المكتسبة من شراء وبيع األوراق المالية.  -3  

 

 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات .11
  

 المعلومات المتعلقة بالتقارير المالية   )أ
  

 الســـنوية الســـنوية المراجعة) والتقارير  المالية القوائم  ذلك في (بما الســـنوية التقارير  بإعداد الصـــندوق مدير  ســـيقوم .1

ــتثمار، من )5(  رقم الملحق لمتطلبات وفقاً  األولية التقارير و الموجزة  الوحدات مالكي تزويد و  لالئحة صــناديق االس

 .مقابل أي دون الطلب عند  بها
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احـة .2 ارير  إـت ة  التـق دة  خالل  للجمهور  الســـــنوـي اً   )  70  (  تتجـاوز  ال  ـم ة  من  يوـم اـي ك  فترة  نـه اكن   في  التقرير و ذـل   األـم

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

 .للسوق  اإللكتروني

 و ـبالوســـــاـئل  األـماكن  و ذـلك في  التقرير  فترة  نـهاـية  من  يوـما  )  35  ( خالل  للجمهور  وإـتاحتـها  األولـية  التـقارير إـعداد .3

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

 .للسوق

 وإتاحة ، مقابل  دون الوحدات مالكي جانب من  يديره للفحص  الذي العام  للـصندوق  الحالية  األـصول قيمة  ـصافي  إتاحة .4

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

 خالل  الـصندوق وحدات  في ـصفقات وـسجل  التي يمتلكها  الوحدات  أـصول قيمة  ـصافي  ببيانات وحدات مالك كل تزويد .5

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

 البيان) شــأنها في المعد  الســنة  خالل  الوحدات  شــخص تملك  أي ذلك  في  (بما  الوحدات مالك  إلى ســنوي بيان  إرســال .6

ــنة مدار  الصــندوق على وحدات  في صــفقات يلخص ــنة نهاية من  يوماً   )30( خالل  المالية  الس  و ســوف ،  المالية الس

ــاريف  الخدمات  مقابل  وإجمالي  الموزعة  البيان األرباح  هذا  يحتوي ــومة  واألتعاب  والمصـ الوحدات   مالك من  المخصـ

 المنصـوص  االسـتثمار قيود لجميع مخالفات تفاصـيل  إلى  باإلضـافة  المعلومات، ومذكرة وأحكام شـروط في  والواردة

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

 الصــندوق معلومات عن الهيئة  تحددها التي أو بالطريقة للســوق  اإللكتروني  والموقع  اإللكتروني موقعه في  اإلفصــاح .7

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

o كما  الـصندوق في محفظة  اـستثمارات عـشرة  أكبر  أوراق المالية هم  تـشكل  الذين الُمـصِدرين  ونـسب  أللـسماء قائمة  

 المعني. الربع من يوم أول في هي

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

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

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

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

o المخاطر. قياس  ومؤشرات  معايير 

o الصندوق أداء  ومؤشرات  معايير. 

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

 
 التي يعدها مدير الصندوق  الصندوقرير اكن ووسائل اتاحة تقامعلومات عن أم  )ب

 

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

)www.sicocapital.com يجوز للمستثمرين أيضا أن يطلبوا هذه القوائم المالية عبر البريد اإللكتروني أو من . (

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

 الصندوق. 

  



17 

 

 تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية  )ج
 

 من تقويميا يوما )70( خالل مجاناً   للـصندوق المراجعة الـسنوية المالية بالقوائم المـشتركين بتزويد الصـندوق مدير ـسيقوم

ــنة نهاية تاريخ ــندوق، المالية الس ــيقوم كما للص ــندوق مدير س ــتركين بتزويد الص ــف المالية بالقوائم المش ــنوية نص  الس

 أو المشــتركون يســتطيع كما .القوائم تلك عنها المعد األولية الفترة نهاية تاريخ من تقويميا يوما) 35( خالل المفحوصــة

ون   ـل ـم حــت ـم اـل ون  رـك ـــت مشـــ ــولاـل حصـــ ى  اـل ــورة  عــل هـــا  صـــ ـن ــنـــدوق   ـم الصـــ ر  مـــدـي ـل ي  روـن ـت ـك اإلـل ع  وـق ـم اـل ى  عــل

)www.sicocapital.com( "تـــداول" اـلمـــاـليـــة  الســـــوق  لشـــــركـــة  اإلـلـكـتروـني  اـلـموـقع  زيـــارة  ـخالل  ـمن    أو 

www.tadawul.com.sa   يجوز للمســــتثمرين أيضــــا أن يطلبوا هذه القوائم المالية عبر البريد اإللكتروني أو من .

 وتنتهي . م 2017 عام نهاية في للصـندوق مراجعة مالية قوائم أول إصـدار سـيتم كمالمدير الصـندوق,  المقر الرئيسـي  

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

 

 سجل مالكي الوحدات .12
  

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

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

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

 وعنوانه. الوحدات مالك اسم 

 أي أو الحال، بحـسب ـسجل التجاري رقم أو هـسفر جواز رقم أو إقامته رقم أو الوحدات لمالك الوطنية الهوية رقم 

 الهيئة. تحددها أخر تعريف وسيلة

 الوحدات. مالك جنسية 

 السجل في الوحدات مالك تسجيل تاريخ. 

 وحدات مالك كل أجراها التي بالوحدات المتعلقة الصفقات جميع بيانات. 

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

 مالك وحدات لكل المملوكة الوحدات عل حق أو قيد أي. 

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

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

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

  

 اجتماع مالكي الوحدات .13
  

 الوحدات مالكي لجتماع الي عقد افيها  ى دع الظروف التي يُ   )أ
 

 منه بمبادرة الوحدات لمالكي اجتماع لعقد الدعوة الصندوق لمدير يجوز . 

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

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

  

 اجراءات الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات   )ب
 

ــندوق اإللكتروني الموقع في ذلك عن باإلعالن الوحدات مالكي الجتماع الدعوة تكون  اإللكتروني والموقع لمدير الصـ

 االجتماع.  من األقل على أيام عشــرة قبل الحفظ  ، وأمين مالكي الوحدات جميع إلى كتابي إشــعار وبإرســال ، للســوق

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

ال حال الصـندوق مدير على ويجب المقترحة، عاراً  إرـس ال الوحدات لمالكي اجتماع أي الوحدات بعقد مالكي إلى إـش  إرـس

  .الهيئة إلى منه نسخة

ً  الوحدات مالكي اجتماع يكون و ال  األقل على ٪ 25 مجتمعين الوحدات يملكون مالكي من عدد حضـره إذا إال صـحيحا

  الصندوق. وحدات قيمة من

ــتوف و إذا لم    ثان الجتماع الصــندوق الدعوة مدير على فيجب المادة، هذه أعاله منالفقرة  في الموضــح النصــاب يُس

و  الوحدات مالكي جميع إلى كتابي إشـعار للسـوق وبإرسـال اإللكتروني والموقع اإللكتروني موقعه في ذلك عن باإلعالن

الوحدات  نســبة كان أيها صــحيحاً  الثاني االجتماع ويُعدّ  .أيام )5( عن تقل ال بمدة االجتماع الثاني موعد قبل الحفظ أمين

  االجتماع. في الممثلة

  

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

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

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

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

 

 حقوق مالكي الوحدات   .14
  

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

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

 

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

  المالية،   السنة  نهاية  من  يوماً )  30(  خالل  المالية  السنة  مدار  على  العام  الصندوق  وحدات  في  صفقاته  يلخص)  البيان  شأنها  في
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  الوحدات   مالك   من  المخصومة  واألتعاب  والمصاريف  الخدمات  مقابل  وإجمالي  الموزعة   األرباح  البيان  هذا  يحتوي  أن  ويجب

 المنصوص  االستثمار  قيود  مخالفات  لجميع  تفاصيل  إلى  باإلضافة  المعلومات،  ومذكرة  الصندوق  وأحكام  شروط  في   والواردة

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

 

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

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

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

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

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

 

 :   الوحدات مالك بحقوق قائمة يلي وفيما

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

 الوحدات؛ مالكي اجتماع

 مديرالصندوق من للصندوق السنوي البيان  على  الحصول -

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

 االلزمة السنوية بالتحديثات

 الوحدات ماللكي اجتماع عقد طلب -

 الوحدات مالكي اجتماعات لحضور مديرالصندوق من دعوة تلقي -

 عنه  نيابة الوحدات مالكي اجتماع لحضور ممثل تعيين -

  

 مالكي الوحدات  مسؤولية .15

ائر أو التزامات تتعلق   ارة التي قد يتكبدها لن يكون مالك الوحدات مـسؤوال عن أي ديون أو خـس بالصـندوق، فيما عدا الخـس

وال عن تزويد مدير الـصندوق بتفاـصيل االتـصال ؤيكون المـستثمر مسـ و المـستثمر من اـستثماره في الـصندوق او جزء منه .

المتحرك في الـحالـية بـما في ذـلك العنوان البرـيدي وعنوان البرـيد االلكتروني وأرـقام الـفاكس وأرـقام الـهاتف وأرـقام الـهاتف  

  جميع األوقات وعن إبالغ مدير الصندوق فوراً بأي تغيير يطرأ عليها.

  

 خصائص الوحدات:  .16
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للمســتثمرين. تكون جميع الوحدات من نفس  يجوز لمدير الصــندوق إصــدار عدد غير محدود من الوحدات في الصــندوق

ــويت. و  ــة  الفئة ويكون لها نفس الحقوق والميزات وال يكون لها حقوق تصـ ــدارها تخول كل وحدة مالكها بحصـ عند إصـ

  مشتركة تناسبية في أرباح الصندوق

  

 التغييرات في شروط وأحكام الصندوق .17
 

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

 

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

 :التغيررات األساسية 

على التغيير األـساـسي المقترح من خالل قرار ـصندوق   الوحدات مالكي موافقة  على  الـصندوق بالحـصول ـسيقوم مدير ) 1

 عادي.

 ســيقوم مدير الصــندوق بالحصــول  المادة،  للفقرة الســابقة  أ) من هذه وفقا  الوحدات مالكي موافقة  على  الحصــول بعد ) 2

 المقترح. األساسي التغيير عل الهيئة الشرعية والهيئة موافقة على

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

 طبيعته أو العام الصندوق أهداف في المهم  التغيير 

 العام للصندوق المخاطر وضع في تأثير له يكون الذي  التغيير. 

 للصندوق مدير منصب من الصندوق لمدير الطوعي االنسحاب. 

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

أســاســي دون فرض أي رســوم   تغيير أي  ســريان قبل وحداتهم  اســترداد  مفتوح  عام  صــندوق وحدات لمالكي يحق ) 4

  استرداد.

  المهمة:التغيرات 

 ) يوما من سـريان21قبل ( مقترحة. كتابيا بأي تغييرات مهمة  الوحدات ومالكي الهيئة بإشـعار  الصـندوق  سـيقوم مدير ) 1

 التغيير. هذا

) من 56وفقا ألحكام المادة (    أسـاسـياً   تغييراً  يُعدّ  ال  تغيير أي" المهم  التغيير"  بمصـطلح يُقصـد  الالئحة، ألغراض هذه ) 2

 الئحة صناديق اإلستثمار و من شأنه أن:

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

 إدارة عضــو من أعضــاء مجلس  أي أو الصــندوق مدير  إلى الصــندوق  أصــول من  المدفوعات زيادة  إلى يؤدي  

 منهما. ألي تابع أي أو الصندوق

 يقدم  ً  الصندوق أصول من تسدَّد المدفوعات من ديداً ج نوعا

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

 الصندوق. مدير بها وتبلغ آلخر حين من الهيئة تقررها أخرى حاالت أي 
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 استرداد. رسوم أي فرض دون مهم تغيير أي سريان قبل وحداتهم استرداد مفتوح عام صندوق وحدات يحق لمالكي ) 3

 :التغيرات واجبة اإلشعار 

ً  الوحدات ومالكي الهيئة إشـعار الصـندوق سـيقوم مدير ) 1   سـريان   من أيام )8( تغييرات واجبة اإلشـعار قبل بأي  كتابيا

 التغيير.

 تغيير مهم وفقأو   أـساـسياً   تغييراً   يُعدّ  ال  تغيير أي"  اإلـشعار واجبة  التغيير"   بمـصطلح يُقـصد  الالئحة، ألغراض هذه ) 2

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

  

 االجراءات التي ستتبع لالشعار عن اي تغييرات في الشروط واألحكام  .ب
 اإللكتروني موقعه في التغييرات األســاســية تفاصــيل  عن  واإلفصــاح الوحدات مالكي بإشــعار  الصــندوق مدير ســيقوم 

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

 مدير الصـندوق وفقا للمادة   يعّده  الذي  العام الصـندوق تقارير  في األسـاسـية  التغييرات  بتفاصـيل بيان  سـوف يتمم إعداد

 ) من الئحة صناديق األستثمار.71(

 ــيقوم ــيل عن واإلفصـــاح  الوحدات مالكي بإشـــعار  الصـــندوق  مدير سـ  اإللكتروني موقعه في المهمة التغييرات تفاصـ

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

 ــوف ــندوق مدير  يعّده  الذي العام  الصـــندوق تقارير في  المهم  التغييرات بتفاصـــيل بيان  إعداد يتمم سـ  للمادة وفقا  الصـ

 .األستثمار صناديق الئحة من) 71(

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

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

 وفقا الصـندوق مدير  يعّده  الذي  العام الصـندوق تقارير في اإلشـعار واجبة التغييرات  بتفاصـيل  بيان  إعداد  يتمم سـوف 

  األستثمار. صناديق الئحة من) 71( للمادة

  

  

 : صندوق االستثمار إنهاء .18
 

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

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

ــافي كان  إذا  ) ب ــول قيمة  صـ ــندوق  أصـ ــعودي، لایر  ماليين )  10 (  عن  أقل  الصـ ــندوق فإنه يحق مدير  سـ   اتخاذ الصـ

  ذلك  اســـتيفاء  لضـــمان المعلومات  الصـــندوق ومذكرة وأحكام  شـــروط في  المحددة  الالزمة  التصـــحيحية اإلجراءات

) أـشهر من اإلـشعار 6المتطلب ـسيقوم مدير الـصندوق بإـشعار الهيئة فورا و خالل (المتطلب و في حال عدم اـستيفاء  

 يلتزم مدير الصندوق إنهاء الصندوق.

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

 المعلومات.  ومذكرة
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 ومدة الصــندوق مدة عن انتهاء للســوق اإللكتروني الموقع و اإللكتروني موقعه في اإلعالن الصــندوق يلتزم مدير  )د

 تصفيته.

 الهيئة وإـشعار أي من المواد المذكورة أعاله   حـصول فور الـصندوق بالبداء بإجرارءات إنهاء الـصندوق يلتزم مدير  ) ه

ً  ومالكي الوحدات  من وقوعها. أيام )5( خالل كتابيا

 

 

 مدير الصندوق   .19
 

  : هومسؤوليات مدير الصندوق وواجباته مهام   )أ
 ــناديق اإلســـتثمار و الئحة  أحكام  بموجب الوحدات مالكي  لمصـــلحة يعمل  أن  الصـــندوق  مدير  ىعل  يجب الئحة صـ

  .المعلومات ومذكرةالصندوق  وأحكام وشروط لهم المرخص األشخاص

 لهم  عليها الئحة األشــخاص المرخص  نصــت التي والواجبات  المبادئ  بجميع االلتزام  الصــندوق  مدير عاتق  على يقع 

   الحرص المعقول. وبذليتضمن العمل بما يحقق مصالحهم  والذيالوحدات  مالكي تجاه األمانة واجب ذلك في  بما

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

 .الصندوق إدارة ) 1

 للصندوق. اإلدارية الخدمات في ذلك بما الصندوق عمليات ) 2

 الصندوق. وحدات طرح ) 3

  وواضـحة كاملة  وأنها المعلومات وملخصالمعلومات واكتمالها   ومذكرة الصـندوق وأحكام شـروط  دقة  من التأكد ) 4

 مضللة. وغير وصحيحة

  ّمباشر  بشكل  وواجباتهمسؤولياته   أأدى سواء اإلستثمار، صناديق  الئحة بأحكام  التزام  عن  مسؤوالً   الصندوق  مدير يُعد  

ــناديق  الئحة  أحكام  بموجب خارجية  جهة  بها كلف  أم ــتثمار  صــ ــخاص  اإلســ   مدير  لهم. ويُعد  المرخص  والئحة األشــ

 أو تصـرف سـوء أو  إهمال أو احتيال  بسـبب  الناجمة خسـائر الصـندوق  وعن  الوحدات مالكي تجاه  مسـؤوالً   الصـندوق

 .المتعمد  تقصيره

  سـرعة وضـمان الصـندوق،  تؤثر في اسـتثمارات  التي المخاطر  لرصـد واإلجراءات السـياسـاتيضـع مدير الصـندوق  

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

 من مجموعة أو  دولة  مواطني أي  على  االســتثمار أهلية  حصــر  الصــندوق لمدير يجوز ال ذلك،  خالف الهيئة تحدد ما 

 غير جهة  أو مؤهل غير شـخص  اسـتثمار  من رفض  الصـندوق  مدير  الفقرة هذه  تمنع  وال. معين صـندوق في  أو  الدول

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

 أو  الموافـقة  التـقدم بطلـبات االســـــتثـماعـندالئـحة صــــــناديق   من  )11( رقم  الملحق في ورد ـما الصــــــندوق يلتزم ـمدير 

 للهيئة. اإلشعارات

 طلبها. عند التطبيق بنتائج و أن يزود الهيئة وااللتزام، المطابقة مراقبة  برنامج  بتطبيق الصندوق مدير يلتزم 

 

  مدير الصندوق من الباطن نيي ع حق مدير الصندوق في ت  )ب
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الباطن، مع ضـرورة أن يكون المدير من الباطن ـشخصـا مرخصـا له وأن يحق لمدير الصـندوق تعيين مدير للصـندوق من  

  وإدارتها.  يكون ذا خبرة ودراية بعمليات صناديق االستثمار

  

 

  أو استبداله حكام المنظمة لعزل مدير الصندوق األ  ) ج
  ـصندوق  مدير لتعيين تراه مناـسباً  إجراء أي  واتخاذ محدد اـستثماري بـصندوق  يتعلق فيما  الـصندوق مدير  عزل للهيئة ) 1

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

 

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

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

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

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

 شـخص وجود  عدم مع  أو عجزه أو اسـتقالته  االسـتثمار  صـندوق  أصـول يدير  الذي االسـتثمارية المحفظة مدير وفاة  ) ه

 مدير يديرها التي الصـناديق  أـصول أو  إدارة أـصول ـصندوق االـستثمار  على  قادر  الـصندوق مدير  لدى  مـسجل  آخر

 المحفظة.

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

 

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

 حدوثها. من  يومين

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

ً  ) 60 ال (  خالل وذلك  البديل  الصــندوق  مدير  للمســؤوليات إلى  الســلس  النقل تســيل  على  المســاعدة  أجل من  يوما

ضـروريا و   ذلك كان  حيثما ينقل،  أن المعزول  الصـندوق مدير  على  الـصندوق البديل . ويجب  مدير  تعيين  من األولى

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

 

 حفظ  الأمين   .20
 

  : هومسؤولياتأمين الحفظ وواجباته  مهام   )أ

  ّمباـشر   مـسؤولياته بـشكل  أدى ـسواء  الئحة ـصناديق االـستثمار، ألحكام وفقا التزاماته  عن  مـسؤوالً  الحفظ أمين يُعد  

ً   بها كلف  أم ً   طرفا  أمين  ويُعدّ  لهم  المرخص األشـــخاصالئحة صـــناديق اإلســـتثمار و الئحة   أحكام  بموجهب ثالثا

 أو إهمال  أو احتيال  بسـبب الناجمة  خسـائر الصـندوق  عن  الوحدات ومالكي  الصـندوق  مدير تجاه  مسـؤوالً  الحفظ

  .المتعمد تقصيره أو تصرف سوء

  ُّعن كذلك  مسـؤول وهو  الوحدات، مالكي  لصـالح  وحمايتها الصـندوق أصـول حفظ  عن  مسـؤوالً  الحفظ أمين يُعد  

 .أصول الصندوق بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية ت اإلجراءا جميع اتخاذ
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  حق أمين الحفظ في تعيين أمين الحفظ من الباطن   )ب

يحق ألمين حفظ الصـندوق تعيين أمين حفظ من الباطن لحفظ عمليات الصـندوق ، مع ضـرورة أن يكون أمين الحفظ 

 من الباطن شخصا مرخصا له وأن يكون ذا خبرة ودراية 

 
  أو استبداله األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ   ) ج

  

  واستبداله:  الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية

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

 :اآلتية الحاالت

  

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

 ً  . العالقة ذي بصندوق االستثمار المرتبطة العقود جميع البديل الحفظ أمين  إلى المحض، الهيئة لتقدير ووفقا

  

  الصندوق مدير قبل من الحفظ أمين عزل

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

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

 .كتابي وبشكل

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

 . الكتابي

  حفظ بديل. أمين بتعيين قيام عن اإللكتروني موقع في  فوراً  باإلفصاح الصندوق سوف يقوم مدير  ) ج
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ـمر   ـن واـل اـلبســـــــام  شـــــركـــة 
  PKFالمحاسبون المتحالفون ـ 

  

  

شـارع األمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) ، حي  
  السليمانية

  11437الرياض   28355ص.ب. 

  +966 11 206 5333هاتف : 

  +966 11 206 5444فاكس : 

www.pkf.com/saudi-arabia  

  

  

  :هومسؤولياتالمحاسب القانوني وواجباته مهام   )أ

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

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

  بية الدورية المختلفة عن عمليات المراجعة الخاصـة الصـندوق، إلى جانب اصـدار أي رفع تقارير المراجعة المحاـس

  تقارير يطلبها مدير الصندوق من حين آلخر. 

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

  

 القانوني للصندوق  االحكام المنظمة إلستبدال المحاسب   )ب

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

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

 . مهام

 مستقالً  العام للصندوق القانوني المحاسب يعد إذا لم. 

 المراجعة مهام الكافية لتأدية ات والخبر المؤهالت يملك ال القانوني المحاسـب أن الصـندوق إدارة مجلس قرر ذاإ 

 .ُمرض بشكل

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

 

 أصول الصندوق  .22

 صندوق االستثمار.الحفظ لصالح  أمين بواسطة محفوظة االستثمار صندوق أصول - 
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 .اآلخرين عمالئه أصول وعن أصوله عن استثماري صندوق كل أصول فصل الحفظ أمين على  يجب - 

ــندوق  إن أصـــول -  ــتثمار  صـ ــاعة ملكية  الوحدات لمالكي جماعي بشـــكل مملوكة  االسـ  لمدير يكون  أن  يجوز وال  مشـ

  أيّ  الموزع أو المشــورة مقدم أو  الباطن من الحفظ أمين  أو الحفظ أمين  أو الباطن  من الصــندوق  مدير  أو الصــندوق

 من  الـصندوق  مدير  أو الـصندوق مدير كان  إذا إال  األـصول،  بتلك يتعلق  فيما مطالبة  أو الـصندوق  أـصول في  مـصلحة

ــورة مقدم  أو الباطن  من الحفظ أمين  أو الحفظ أمين أو  الباطن ــندوق،وذلك لوحدات  اً  مالكه الموزع أو المشـ   في  الصـ

ً  كان  أو ،  ملكيته  حدود ــموحا ــناديق الئحة  أحكام  بموجب  المطالبات بهذه  مسـ ــتثمار صـ ــح  االسـ  هذه  في عنها  وأُفصـ

 .المعلومات مذكرة أو واألحكام الشروط

 
 مالك الوحدات   منإقرار .23

 

ــروط وأحكام  ــندوقيقر مالك الوحدات بأنه قد اطلع على شــ ــيكو صــ وعلى مذكرة  األرباح لنمو الخليجي  المالية  ســ

المعلومات وملخص المعلومات الرئيسـية الخاصـة بالصـندوق، كما يقر ايضـا بموافقته على خصـائص الواحدات التي 

 اشترك فيها. 

 

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

  

  

  التاريخ :              /           /         هـ  الموافق :           /         /           م              

  أسم الكيان المستثثمر   أسم الفرد المستثمر 

    

  التوقيع    التوقيع  

    

    أسم المفوض : 

    المسمى الوظيفي:

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

  

    التوقيع 

  األسم 

  

  

  المسمى الوظيفي 

  

  

    التاريخ  
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التعريفات قائمة   

 
تعني االتفاقية بالصـيغة المحددة من قبل مدير الصـندوق والتي تشـمل عرضـا غير قابل للنقض وغير "اتفاقية االشـتراك" 

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

للقيام بنشـاط حفظ  لهم المرخص األشـخاص الئحة بموجب شـخص مرخص له من قبل هيئة السـوق المالية"أمين الحفظ"  

المالية"، وهي شـركة مرخصـة من قبل هيئة السـوق المالية بموجب الترخيص   الرياضأصـول الصـندوق، ويعني شـركة " 

  ، بصفتها أمين حفظ أصول الصندوق. 07070-37رقم 

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

  يعني سجل مالكي وحدات الصندوق."السجل"  

ـسعر  ، فـسيكونتاريخ تقويمالوحدة في تاريخ االـسترداد ذي الـصلة، أو إذا لم يكن ذلك اليوم يعني ـسعر "ـسعر االـسترداد" 

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

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

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

 المطلوبة واألحكام الشـروط يتضـمن الذي تعني هذه الشـروط واألحكام، والتي هي عبارة عن العقد"الشـروط واألحكام" 

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

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

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

  المالية. سيكوشركة  الشرعية تديره  المعايير

ــندوق"صــندوق اســتثماري مفتوح"  ــتثماري يعني ص  جديدة أو وحدات بطرح وحداته تزداد متغير، مال رأس ذو اس

 الصـندوق هذا في قيم وحداتهم اسـترداد الوحدات لمالكي ويحق وحداتهم، كل أو لبعض الوحدات مالكي باسـترداد تنقص

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

تثمار الصـادرة عن مجلس هيئة الـسوق المالية طبقا لقراره رقم    "الئحة صـناديق االسـتثمار" -1تعني الئحة صـناديق االـس

بتاريخ  30الصــادر بالمرســوم الملكي رقم م /   م)   24/12/2006هـــــــ (الموافق 03/12/1427بتاريخ    219-2006

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

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

 مدير أعمال االســتثمار لمراقبة صــناديق لالئحة وفقاً  أعضــائه بتعيين الصــندوق مدير يقوم مجلس"مجلس الصــندوق"  

 .صندوق
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مرخـصة من قبل هيئة الـسوق المالية ـشركة مـساهمة مقفلة  المالية،    ـسيكويعني ـشركة المالية"   ـسيكو"مدير الـصندوق" أو "

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

  المالية سيكوأي الشركة أخرى تسيطر عليها "الشركات التابعة" 

هي مترادفات ويحل كل من هذه المصــطلحات محل اآلخر لإلشــارة إلى  "المســتثمر" أو "العميل" أو "مالك الوحدات"  

  وحدات فيه. ويمتلكالشخص الذي يستثمر في الصندوق 

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

من الهيئة الشـرعية إلسـتثمارات الصـندوق والمحددة من قبل الهيئة تعني المعايير الشـرعية المعتمدة "المعايير الشـرعية" 

  الشرعية للصندوق.

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

 ـسيكوله من قبل هيئة الـسوق المالية لتقديم الخدمات اإلدارية للصـندوق، وتعني ـشركة   ةـشخص مرخصـ "المدير اإلداري" 

ــوق المالية بموجب الترخيص رقم   ــة من قبل هيئة الس ــركة مرخص ــفتها المدير اإلداري    12163-26المالية وهي ش بص

للصــندوق. وتشــمل مهام المدير اإلداري للصــندوق، في مجملها، تأكيد إصــدار الوحدات، احتســاب قيمة صــافي األصــول 

، بما في ذلك األتعاب القانونية،  المـصاريفوـصرف    للـصندوق وقيمة ـصافي األـصول لكل وحدة، واـستالم مبالغ االـشتراك

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

م عن مجلس هيئة الـسوق المالية طبقاً   ةالصـادر  الالئحةيعني  "الئحة األـشخاص المرخص لهم"  -1لقراره رقم   بنفس االـس

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

بتاريخ    30يعني نظام الســوق المالية للمملكة العربية الســعودية الصــادر بالمرســوم الملكي رقم م/"نظام الســوق المالية" 

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

  ).(نمو والموازي(تاسي)  " الرئيسيتعني السوق المالية السعودية "تداول  المالية"السوق " 

جميع األوراق المالية التي تدرج في ســوق المالية الســعودية "تداول" كأســهم أو أدوات الدين أو   " تعنياألوراق المالية" 

ــتقبلية أو عقود الفروقات أو عقود  ــناديق أو عقود الخيار أو العقود المسـ ــهادات أو حدات الصـ مذكرة حق االكتتاب أو الشـ

ــلحة   األوراق المالية   في تعريفما ورد    وحســـبالتعريف ورد تحديده في هذا   فيماالتأمين طويل األمد أو اي حق أو مصـ

  . وقواعدهاالمستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية  في قائمة المصطلحات

ــيل "نموذج االشــتراك"  يعني طلب االشــتراك في وحدات الصــندوق وأي مســتندات مطلوبة حســب قوانين مكافحة غس

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

ــترداد"  ــندوق، الذي يقدمه مالك "نموذج االسـ يعني نموذج طلب االســـترداد، الصـــادر بالصـــيغة التي يحددها مدير الصـ

  الوحدات السترداد وحداته.

ــعودية " أو "الهيئة" المنظم"هيئة الســوق المالية" أو " ــوق المالية في المملكة العربية الس ــاملةتعني هيئة الس  حيثما ش

  .الهيئة وظائف من وظيفة بأي للقيام تفويضه يتم أن يمكن أو وكيل موظف، أو فرعية، لجنة أو لجنة، أي النص، يسمح
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 ذلك بما في وحدات من يتكون اسـتثماري صـندوق أي في الُمالك حصـة اإلسـتثمار، صـناديق الئحة في تعني"الوحدة"  

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

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

بحســاب إجمالي األصــول مخصــوما منه صــافي أصــول الوحدة    تقويميعني اليوم الذي يتم فيه  "  (أيام تقويم) "يوم تقويم

يكون  إجمالي التزامات الصـندوق  بوعمن وـس تثناء  يوم األحد إلى الخميس من كل أـس مية العطل باـس رط أن تكون   الرـس (بـش

بما يحدده مدير الصـندوق من وقت آلخر،    وإذاهذه األيام أيام عمل في المملكة العربية الـسعودية)، وأية تواريخ أخرى حـس

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

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

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

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

 العربية المملكة  في) تداول( الســـعودية  األوراق المالية  لســـوق  الرســـمي العملغير  يوم  يعني"  الرســــمية أيام العطل"

  .السعودية

  شركة السوق المالية السعودية"  تداول "

ً   اإلسـتثمار صـندوق إدارة مجلس في عضـواً  تعيينه يتم طبيعي شـخص أيالصـندوق"   إدارة مجلس "عضـو  لالئحة وفقا

  .اإلستثمار صناديق

ً   يعملال  الصـندوق إدارة مجلس هو عضـومسـتقل لدى الصـندوق"   إدارة مجلس "عضـو  مجلس إدارة عضـو أو موظفا

 أو جوهري عمل وليس لديه الصــندوق، حفظ أمين أو الباطن من صــندوق مدير أي أو له، تابع أو مديرالصــندوق لدى

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

  المالية. السوق هيئة لوائح في المستخدمة المصطلحات قائمة

ــواق النقد"   ــناديق أسـ ــتثماري صـــندوق"صـ ــتثمار الوحيد هدفه اسـ  قصـــيرة األجل المالية واألوراق الودائع في  اإلسـ

ً  التجارة تمويل وعقود والمرابحات   .اإلستثمار صناديق لالئحة وفقا

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

 ، وســندات المرابحة، والصــكوك، واألوراق المالية الحكوميةالخزينة اإلســالمية (الســندات اإلســالمية)  وســندات  اإليداع،

 بـسيولتها تتـسم وما ـشابه ذلك من ـسندات أـسواق النقد قـصيرة األجل والتي  (اإلـستثمار في جهات مالية ـسعودية و الخليجة)

المخاطر وتمت إجازتها من قبل الهيئة الـشرعية للبنوك/ المؤـسـسات ذات الـصلة التي يكون إـستحقاقها في  وانخفاض العالية

  ) يوماً.365مدة ال تتجاوز (

و   الصــلة  ذات المؤســســات /للبنوك  الشــرعية الهيئة قبل  من زتهاإجا الودائع التي تم  تعني"  اإلســالمية المصــرفية  الودائع" 

 من غيرهاو   والوكالة  والمضـاربة  كالمرابحاتعقود  و تأتي بصـيغة يوماً ) 365( تتجاوزال   مدة  في إسـتحقاقها  يكون  التي

  .اإلسالمية الودائع
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ــالمية تقوم على  أو عقود المرابحات"    المرابحات" ــراء  البنك توســطنوع من أنواع الودائع اإلس ــلعة  لش  طلب  على  بناء  س

 الكلية  التكلفة  تعتبر  بينما.  بينهما  عليه  متفق  معلوم  ربح زائداً   للشــراء  الكلية  التكلفة  يســاوي بثمن باآلجل  له  بيعها ثم  الزبون

) خصـم( حسـم  أي منه مطروحاً   السـلعة، لحيازة البنك  يدفعها  التي  المصـاريف كل  إليه  مضـافاً   السـلعة شـراء ثمن  للشـراء،

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

  واالسـتثمار  العمل ويكون طرف،  المال يقدم  ننوع من أنواع الودائع اإلسـالمية تقوم على  "عقود المضـاربة"  المضـاربة

ــبة  وتقع  عليها  يتفقان التي  النســبة حســب  بينهما  الربح  ويكون  آخر، طرف  من  له واإلدارة   على الخســارة  في المخاطرة نس

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

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

 قبل من  اإلجارة و اإلـستـصناع و المـشاركة و القرض الحـسن و أي نوع جديد يجاز ـشرعا"غيرها من الودائع اإلـسالمية"  

  .الصلة ذات المؤسسات /للبنوك الشرعية الهيئة

هي إيصـال بإيداع األموال في مؤسـسـة مالية تدفع لحامله ربح على األموال المودعة لفترة محددة من " اإليداع شـهادات"

  الزمن. 

 والصــكوك،  ،الخزينة اإلســالمية (الســندات اإلســالمية) و ســندات المرابحة    ســندات  حصــر  دون  تعني"دخل الثابت"  

تثمار( الحكومية  المالية واألوراق ابه  وما   )خليجيةال و ـسعودية مالية  جهات  في  االـس ندات من  ذلك ـش  طويلة النقد أـسواق ـس

ــم  والتي األجل ــيولتها تتس ــات /للبنوك  الشــرعية الهيئة  قبل من إجازتها  وتمت المخاطر وانخفاض  العالية  بس ــس  ذات  المؤس

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

 لتمويل والشــركات الحكومات إليها تلجأ دين أداة هي  عام  بشــكل  الخزينة اإلســـالمية (الســـندات اإلســـالمية)"  ســـندات"

اريعها ركة  من المعطى العائد معدل ويختلف.  مقبولة مخاطرة مقابل  للمسـتثمرين  جيدا  عائدا توفر  أنها حيث  مـش   مصـدرة  ـش

  أقل  ـسيكون كبيرة لـشركة المـستثمر من المطلوب العائد أن حيث  المالية  ومالئتها وتاريخها الـشركة حـسب وذلك أخرى  إلى

  أقل الكبيرة الشركات في المخاطرة أن وذلك صغيرة شركة من

 جيدا  عائدا توفر أنها  حيث مشـاريعها لتمويل والشـركات الحكومات إليها تلجأ دين أداة هي  عام بشـكلالمرابحة"   سـندات"

  الشـــركة حســـب  وذلك  أخرى إلى  مصـــدرة  شـــركة من المعطى  العائد معدل  ويختلف. مقبولة مخاطرة  مقابل للمســـتثمرين

  أن وذلك صــغيرة شــركة من  أقل ســيكون  كبيرة  لشــركة  المســتثمر من المطلوب العائد  أن حيث  المالية  ومالئتها  وتاريخها

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

ً  تمثل القيمة  متسـاوية مالية شـهادات  أو  وثائق  إصـدار"  الصـكوك"  أو منافع أو  أعيان(  موجودات ملكية  في  شـائعة  حصـصـا

 عقد وفق  وتصـدر  االكتتاب،  حـصيلة من  إنـشاؤها  ـسيتم  أو فعالً  قائمة) والديون والنقود والمنافع  األعيان من خليط أو حقوق

  أحكامه وتأخذ شرعي

هي سـندات إسـالمية أو صـكوك مصـدرة )"  خليجيةال و سـعودية مالية  جهات في االسـتثمار(  الحكومية المالية األوراق"

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

  سندات إسالمية أو صكوك.

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

لع, اإلئتمان, و صـناديق التحوط) و تـسمح طبيعة تركيبة الودائع للمودع بالحصـول على عائد محتمل   أعلى و األجنبية, الـس

اإلســتفادة من أصــول دولية مرتبطة بفئات أصــول مختلفة دون أن يكون له أي إســتثمار مباشــر و بطريقة أكثر فعالية من 

   حيث التكلفة.

  تعني القروض المتوافقة مع المعايير الشرعية."القروض"  

 ضــــمن الحســــاب  هذا  كونوي  تقديره الممكن  من  يكون  أن  ويجب  دفعه المحتمل من  الذي المبلغ  تقدير هو  "المخصــــص"

  .المقابلة مبدأ هو المخصص وضع  وسبب االلتزامات

": هي شـــــراء خـيارات أو أدوات مالـية تجـنب من مـخاطر التعرض لمـخاطر معيـنة مـثل مـخاطر  "مراكز التغطـية التحوطـية

  تغير أسعار العمالت أو سعر الفائدة.

ــريعة)   "التطهير" ــرعية (بأي طريقة كان عدم توافقها مع الشــ هو إخراج الجزء من المال الغير متوافق مع المعايير الشــ

  مقدار العنصر المحرم, أي إخراج الجزء المحرم من المال .  

ــرات يعني تحليل "التحليل الكمي" ــركة المالية المؤش ــب مثل للش ــيولة الربحية نس  كفاءة مدى وهو يقيس والديون والس

  األرباح. تحقيق على ومدى قدرتها وإداراتها األموال استخدام في الشركة

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

ثابت مع اللایر الســعودي بغض النظر تعني جميع العمالت التي لها ســعر صــرف    لمرتبطة باللایر الســعودي"ا لعمالت"ا

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

) أو كالحروب( الـسياـسية األزمات أو الحادة (كالكـساد االقتـصادي) االقتـصادية األزمات حالة  تعني" "الظروف االـستثنائية

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

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

  الكويت.

ً   المطروحة  الصـناديق هي    "صـناديق اسـتثمارية أخرى": ً  طرحا  من  والمرخصـة  المملكة  في الغير قبل من  والمدارة عاما

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

  أسم صندوق االستثمار:  أ)

  الصندوق:فئة 

  

  نوع الصندوق:

   األرباحالخليجي لنمو المالية   سيكوصندوق 

  صندوق عام مفتوح

 

  صندوق األسهم 

  المالية.  سيكوشركة   مدير الصندوق    ب)

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

ــدار مـذكرة المعلومـات وآخر   د) تـاريخ إصـــ
  تحديث لها  

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

ــروط وأحكام الصــندوق   م،01/10/2018 بتاريخ وتم تحديث ش

  م14/11/2021هـ الموافق 09/04/1443

بأن مذكرة المعلومات ومحتوياتها خاـضعة ألحكام الئحة ـصناديق    بيان:  هـ)

  االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودي.

ننصـــح المســـتثمرين بقراءة محتويات مذكرة المعلومات وفهمها.    البيان التحذيري:    و) 

ننصـــــح    المعلوـمات،وفي ـحال تـعذر عليهم فهم محتوـيات ـمذكرة  

  باألخذ بمشورة مستشار مهني.

 

  المحتويات  

  

  الصندوق ومدير الصندوق: بيان حول مسؤولية مجلس إدارة  ) أ
 

ــاء   روجعت مذكرة المعلومات من قبل مجلس ادارة الصــندوق وتمت الموافقة عليها. ويتحمل مدير الصــندوق وأعض

ة واكتمـال المعلومـات الواردة في مـذكرة  ة عن دـق دوق مجتمعين ومنفردين كـامـل المســـــؤولـي مجلس ادارة الصــــــن

ادارة الصــندوق ومدير الصــندوق بصــحة واكتمال المعلومات الواردة في المعلومات. كما يقر ويؤكد أعضــاء مجلس 

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

  

  مسؤولية هيئة السوق المالية: بيان إخالء ) ب
 

وطرح وحداته لالسـتثمار العام.    الخليجي لنمو األرباحة المالي  سـيكووافقت هيئة السـوق المالية على تأسـيس صـندوق 

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

ــارة تنتج عما ورد في مذكرة المعلومات أو عن االعتماد  ــؤولية مهما كانت، ومن أي خس ــها صــراحة من اي مس نفس
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لى أي جزء منها. وال تعطي هيئة الســوق المالية أي توصــية بشــأن جدوى االســتثمار في الصــندوق من عدمه وال ع

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

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

  

  توافق الصندوق مع المعايير الشرعية ) ج
 

على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة  لنمو األرباح  الخليجيالمالية   سيكوتم اعتماد صندوق 

  من قبل لجنة الرقابة الشرعية المعينة للصندوق.

  

  صندوق االستثمار   .1
 

 اسم الصندوق:  ) أ

 الخليجي لنمو األرباح سيكو الماليةصندوق 

  تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق:    )ب

، وتم تحديث شــروط وأحكام   م 01/10/2018هـــــــ الموافق  21/02/1440تم إصــدار الشــروط و األحكام بتاريخ 

  م14/11/2021هـ الموافق 09/04/1443بتاريخ الصندوق بتاريخ 

    تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على تأسييس الصندوق:   ) ج

المالية على موافقة هيئة اســـوق المالية على تأســـيس الصـــندوق وطرح وحداته بتاريخ  ســـيكوحصـــلت شـــركة 

  م 22/01/2019هـ الموافق 16/05/1440

  
  مدة الصندوق:   )د

 
الصـندوق مفتوح المدة، ويجوز إنهاء الصـندوق إذا رأى مدير الصـندوق حسـب تقديره ان اسـتمرار الصـندوق لم يعد  

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

  
  عملة الصندوق:  ) ه

 
اللایر السـعودي فقط هو عملة الصـندوق, وإذا تم اإلشـتراك بعملة غير عملة الصـندوق (اللایر السـعودي) فسـوف يتم 

المسـتلم في ذلك الوقت. أي فروقات في تحويل مبلغ اإلشـتراك إلى اللایر السـعودي بسـعر الصـرف السـائد لدى البنك 

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

  
  
  
  
  
  

  سياسات االستثمار وممارساته  .2
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 صندوق االستثمار   أهداف  ) أ
 

االـستثمار في محفظة يهدف الصـندوق إلى توفير توزيعات االرباح وارتفاع رأس المال على المدى الطويل من خالل 

ــالمية   ــريعة اإلسـ ــنتين و المتوافقة مع الشـ ــهم التي نمت أرباحها بحد أقل آخر سـ ــهم نمو األرباح وهي األسـ من أسـ

والمدرجة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجية.يحق لمالكي الوحدات الحصـول على صـافي عوائد (األرباح) التي 

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

 

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

ســوف يســتثمر الصــندوق بشــكل رئيســي في األســهم المدرجة، واإلكتتابات العامة األولية، والصــناديق العقارية التي  

المعايير الشــرعية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ولغرض إدارة الســيولة، قد يســتثمر الصــندوق  تتوافق مع  

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

  
عة من القطاعات، أو في بلد معين أي سياسة لتركيز االستثمار في أوراق مالية معنية، أو في صناعة أو مجمو ) ج

  أو منطقة جغرافية معينة 
 

سـوف تقتصـر إسـتثمارات الصـندوق على األوراق المالية المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي وتشـمل األوراق 

ريعة المالية كالً من األسـهم وصـناديق االسـتثمار ذات االسـتراتيجية المماثلة للصـندوق ، والتي تتوافق مع معايير الشـ 

ــيولة، قد يتم توزيع النقد في أدوات مدرة للدخل ســـواُء كانت صـــناديق أســـواق النقد  اإلســـالمية. ولغرض إدارة السـ

ــوق المالية، وودائع في دول مجلس  ــة من هيئة السـ ــريعة والمرخصـ ــالمية المتوافقة مع أحكام الشـ والمرابحات االسـ

% من صـافي أصـول  50لتي تخص المرابحات االـسالمية التعاون الخليجي. ـسوف تكون نـسبة توزيع االـستثثمارات ا

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

% من من صــافي أصــول الصــندوق المتوفر في بنوك لدى مملكة البحرين 50لدى دولة االمارات العربية المتحدة و 

ــا50و  ــبة الودائع % من من ص ــلطنة عمان ، على أن ال تتجاوز نس ــندوق المتوفر في بنوك لدى س ــول الص في أص

 % من صافي إجمالي الصندوق.60المستثمرة عن 

  

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

  الحد األعلى   الحد األدنى   نوع االستثمار

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

  وحدات صناديق االستثمار العقارية المتداولة 

  

25 %  

  

100 %  

الشريعة   أحكام  مع  والمتوافقة  الدخل  وأدوات  النقد  أسواق  صناديق  النقد، 

يكون  االسالمية   سوف  يخص ،  فيما  النظيرة  لألطراف  االئتماني  للتصنيف 

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

(B-)  وفقاً لنظامFitch .فقط  

  

0%  

  

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

أدنى   الدولية والمصنفة بحد  التصنيف االئتماني  حسب ماتحدده إحدى وكاالت 

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

فيجب    ، منفصل  بشكل  المصدرة  المالية  األوراق  تصنيف تصنيف  استخدام 

  المصدر. 

وحدات صناديق استثمار ذات استراتيجية مماثلة الستراتيجية الصندوق المتوافقة 

  مع المعايير الشرعية 

0%  30 %  

  

  

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

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

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

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

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

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

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

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

 .% من صافي إجمالي الصندوق60

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

  لصندوق االستثمار 
 

ـسيتبنى مدير الـصندوق منهج اإلدارة النـشطة التي ترتكز على مبدأ تبديل المراكز االـستثمارية الـستثمارات الـصندوق.  

ــندوق  ــح األولي من قبل فريق المحللين الماليين لدى مدير الصــ ــائل البحثية إلجراء عمليات المســ ــتخدام الوســ واســ

الكمية والنوعية. ومقارنة مؤشــراته بمؤشــرات القطاع والوصــول إلى قائمة الشــركات التي ســتخضــع إلى التحليالت 

ــمان االلتزام  ــتمر لض ــكل مس ــتثمارات ومراجعتها بش ــندوق وتحديد أوزان االس ــوق،. ومن ثم بناء محفظة الص والس

 بالحدود االستثمارية واستراتيجية الصندوق الرئيسية. 

  
  ندوق أنواع األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الص ) و

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

  

  

  

  

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

ــتثمارات ــتكون الصــندوق اس ــبقة على الموافقة بأخذ الصــندوق مدير وســيقوم الشــرعية. المعايير وفق س  أية المس

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

 

  الصندوق في وحدات صناديق أخرى حدود ونسبة استثمار أصول    ) ح

ــتثمار الصــندوق لمدير يحق وحدات صــناديق   في الصــندوق أصــول قيمة صــافي %) من30( عن يزيد ما ال اس

 الشـرعية المعايير مع يتوافق ذات اسـتراتيجية مماثلة السـتراتيجية الصـندوق  أو صـناديق أسـواق النقد بما اسـتثمار  

ــبة تزيد أال على  في تملكه نســبة تزيد وأال الصــندوق. أصــول قيمة %) من صــافي25( عن الصــندوق تملك نس

 أية الصـندوق يتحمل وـسوف .وحداته تملك تم الذي  الصـندوق أصـول قيمة صـافي من   %)20( عن واحد صـندوق

 .بها االستثمار حال في الصناديق المماثلة تفرضها ومصاريف رسوم

  

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

 سياسته فيما يتعلق برهن أصول الصندوق 

 المعايير مع يتوافق وبما الصــندوق أصــول قيمة من صــافي %)10( يتجاوز ال بما التمويل إلى يلجأ الصــندوق قد

  الشرعية.

  
 نظيراإلفصاح عن الحد األعلى للتعامل مع أي طرف  ) ي

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

  
  سياسة مدير الصندوق الدارة المخاطر   )ك

 في ما يخص "مدير الصندوق" 

 .توفير السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلبات إسترداد 

 عدم المخاطرة الغير ضرورية المتعلقة بأهداف الصندوق 

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

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

  

  في ما يخص "مجاس إدارة الصندوق" 

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

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

 رهاب  اإلجتماع مرتين ســـنويا مع مســـؤل المطابقة و األلتزام و مســـؤؤل التبيلغ عن غســـيل األموال و تمويل األ

 للتأكد من من إلتزام مدير الصندوق بالئحة صناديق اإلستثمار

   ــتندات األخرى ذات العالقة في ــروط و األحكام و مذكرة المعلومات و المســ التأكد من إكتمال و اإللتزام في الشــ

 بالئحة صناديق اإلستثمار.
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 دات و لمصــلحتهم بما يحقق مصــلحتهم التأكد من قيام مدير الصــندوق بمســؤلياته و العمل بأمانة تجاه مالكي الوح

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

 .إقرار اي تصفية يرفعها المصفي  في حال تعينة 

  
 المؤشر اإلرشادي للصندوق واألسس المنهجية المتبعة لحساب المؤشر     ) ل

ــر   ــي للصــندوق هو مؤش ــر القياس ــره من قبل  S&P GCC Shariah Composite Indexالمؤش ويتم نش

S&P Global  .على أساس يومي  

  
 التعامل مع أسواق المشتقات المالية   )م

  المالية.ال يستثمر الصندوق في مشتقات األوراق 

  
  اإلعفاءات من القيود  أوالحدود  على االستثمار ) ن

 ال يوجد.

 
 المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق:  .3

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

ـقد يتعرض الصــــــندوق لتقلـبات محتمـلة من حين آلخر بســــــبب األوضـــــاع والظروف المختلـفة التي ـقد تتعرض لـها 

األســواق. وقد تؤثر تلك التقلبات على اســتثمارات الصــندوق ألن االســتثمار في األوراق المالية  يعد اســتثمارا مرتفع 

ــندوق على مواجهة أي مخاطر قد تنجم عن التقلبات من خالل الرقابة   ــوف يعمل مدير الص ــكل عام. وس المخاطر بش

ــتثمر فيها الصــند ــركات التي يس ــوق والش ــتمرة الوضــاع الس ــتثمار الصــندوق كلما دعت المس وق وتغيير مراكز اس

  الضرورة لذلك لتفادي التعرض للخسائر وحماية استثمارات المستثمرين في الصندوق.

 

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

 مماثآل سـيكون أو سـيتكرر ) بالمؤشـر مقارنة أداءه أو ( الصـندوق اداء أن الوحدات لمالكي اليضـمن الصـندوق أن

 .السابق لألداء

  

  عدم ضمان أداء الصندوق:   ) ج
ال يضــمن الصــندوق لمالكي الوحدات أن أداء الصــندوق (أو أداءه مقارنة بالمؤشــر ) ســيتكرر أو يكون مماثال لألداء 

 السابق.

 

  

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

االسـتثمار في الصـندوق ال يعني ضـمان الربح أو عدم الخسـارة. وبشـكل عام فإن اسـتثمار المشـترك في الصـندوق ال 

وق ال يقدم أي يعد إيداعا لدى بنك محلي يســوق أو يبيع األوراق المالية أو تابع لصــندوق االســتثمار. إن مدير الصــند



39 

 

ضــمانات بأن الصــندوق ســوف يحقق أهدافه االســتثمارية. ولن تكون هناك أي ضــمانات بحصــول المشــتركين على  

  مبالغهم األصلية المستثمرة عند االسترداد أو عند إنهاء الصندوق.

  

 مخاطر خسارة األموال عند االستثمار في الصندوق :  ) ه

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

  

 ملخص المخاطر الرئيسة ) و

ينطوي االـستثمار في الـصندوق على قدر كبير من المخاطر وهو مالئم فقط للمـستثمرين القادرين على فهم واـستيعاب  

كبيرة.  ال يمكن تقديم ضــمان أن المســتثمر المخاطر االقتصــادية الســتثماراتهم في الصــندوق دون التعرض لعواقب 

ســيتلقى عائدات على أي اســتثمار له. و بناءا عليه فإنه يتوجب على المســتثمرين المتوقعين تقويم االعتبارات التالية 

 والمخاطر األخرى بعناية قبل اإلقدام علي االستثمار في الصندوق:

  

 :اما حسبما هو مبين في هذه الشروط و األحكام، مع عدم تقديم أي  يتطلب االستثمار في الصندوق التز  طبيعة االستثمار
ضمان بتحقيق عائد على رأس المال المستثمر. قد ال يكون الصندوق قادرا على تحقيق عوائد إيجابية على استثماراته.  

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

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

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

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

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

 :بيانات المالية هو أحد األساليب العديدة التي سيستخدمها مدير الصندوق التنبؤ بال  مخاطر التنبؤ باألرقام المالية المستقبلية
في عملية اتخاذ قراره االستثماري. هذه التنبؤات غير مؤكدة وقد تختلف النتائج الفعلية عن التنبؤات. كما أن القيمة 

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

  سلبا.

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

    .المشاركة حال

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

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

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

  سلبي. بشكل الصندوق على تؤثر وبالتالي المالية 

  
 :وحفظ السجالت   الصندوقيعتمد مدير الصندوق على تكنولوجيا المعلومات في إدارة    مخاطر تكنولوجيا المعلومات

أو   به  المصرح  للدخول غير  الصندوق  مدير  يستخدمها  التي  المعلومات  نظم  تتعرض  قد  العمالء.  بأصول  الخاصة 
اتخاذ القرار االستثماري أو يؤدي إلى اتخاذ قرارات    يؤخر عمليةأو الكلي. مما قد    الخلل الجزئيهجمات الفيروسات أو  

 الوحدة بشكل سلبي.  سعر على ستؤثر والتي الصندوق وأداء ستثماراتاال على تؤثر خاطئة قداستثمارية 

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

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

  المشاركة.  حال في الوحدة سعر على ستنعكس والتي إيراداته لزيادة

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

إلى أن يقوم الصندوق ببيع عدد من   أولئك المشتركينالصندوق. قد تجبر عمليات االسترداد من قبل واحد أو أكثر من 
تالي على  المالية ه بأسعار أقل من أسعار السوق مما قد يؤثر سلبا على قيمة وحدات الصندوق وبال  وأوراقأصوله  

  استثمارات مالكي وحدات الصندوق.

 :الصندوق متوافقة مع المعايير الشرعية.    واستثماراتيجب أن تكون أعمال    مخاطر مرتبطة بتطبيق المعايير الشرعية
الصندوق ببيع هذا االستثمار بسعر يعتبره    فقد يقومإذا تغير وضع استثمار ما بخصوص توافقه مع المعايير الشرعية  

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

  عدد محدود من الشركات. 

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

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

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

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

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

 .وأدائه  الصندوق

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

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

 السيولة.  منخفضة شركاتالمالية أوراق  في لالستثمار

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

التي  االستثمارات واالستراتيجيات  تلك  بشكل كبير عن  لها  المصاحبة  والمخاطر  للصندوق  المستقبلية  االستثمارات 
بها شركة   لشركة    ومديرالمالية    سيكوقامت  السابقة  النتائج  السابق.  في  الباطن  من   مديروالمالية    سيكوالصندوق 

  مؤشرا على األداء المستقبلي. تمثل بالضرورةالصندوق من الباطن ال 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .الوحدة سعر على

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

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

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

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

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

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

  .الوحدة سعر على سلبا يؤثر قد مما تكلفة الشراء

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

  .الوحدة وسعر الصندوق

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

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

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

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

 معلومات عامة:  .4
 

  الفئة المستهدفة لالستثمار   ) أ
ــتثمرين   ــباً     للمس ــتثمار في الصــندوق قد ال يكون مناس نظراً ألن الصــندوق يعتبر ذو مخاطر مرتفعة، لذا فإن االس

ــتثمرين  ــي المسـ ــمن رأس المال. ونوصـ ــتثمارات تضـ ــة أو إسـ ــتثمارات ذات مخاطر منخفضـ الذين يبحثون عن اسـ

ــورة الالز ــول على المش ــندوق بأنه المحتملين بالحص ــتثمار في الص ــتثماريين .ويعتبر االس ــاريهم االس ــتش مة من مس

استثمار ذو مخاطر عالية، وهو مالئم فقط للمستثمرين القادرين على فهم واستيعاب المخاطر االقتصادية الستثماراتهم  

تثماره،   في الصـندوق دون التعرض لخسـائر كبيرة. وال يمكن تقديم ضـمان للمسـتثمر بأنه سـيحصـل على عائدات الـس

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

 
  
  
  
  

 سياسة توزيع األرباح ) ب
 

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

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

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

 لمالكي الوحدات من خالل الطرق التالية:  

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

 األرباح المحققة المكتسبة من شراء وبيع األوراق المالية. -3

 

 

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

  منذ التأسيس   خمس سنوات   سنوات ثالث  السنة واحدة 

 %11.83 ال يوجد  ال يوجد  11.86%

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

 
  العائد السنة 

2020 11.86% 

2019  -0.03% 

 ال يوجد   2018

 ال يوجد   2017

 ال يوجد  2016

يوجد ال  2015  

  ال يوجد  2014

  ال يوجد   2013

  ال يوجد   2012

  ال يوجد   2011

  ال يوجد   2010

  ال يوجد   2009

  ال يوجد   2008

  %11.83  منذ التأسيس 

  
  

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

  االسترشاديالمؤشر   صندوق االستثمار  

 %6.50- %0.03-  السنة األولى 

 %5.28 %11.86 السنة الثانية 

  ال يوجد  ال يوجد السنة الثالثة 
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  ال يوجد   ال يوجد  السنة الرابعة

  ال يوجد   ال يوجد   السنة الخامسة 

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

  السنة الثالثة   الثانية السنة  السنة األولى 

 05/08/2020  ال ينطبق 
16/02/2021  

  ال ينطبق 

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

 
www.sicocapital.com 

                                                                                                          حقوق مالكي الوحدات:   ) د
يجب على مدير الصندوق تزويد كل مالك وحدات ببيانات صافي قيمة أصول الوحدات التي يمتلكها وسجل صفقاته في  

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 وفيما يلي قائمة بحقوق مالك الوحدات :  

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

 اجتماع مالكي الوحدات؛

 الحصول على البيان السنوي للصندوق من مديرالصندوق -

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

 بالتحديثات السنوية االلزمة

 طلب عقد اجتماع ماللكي الوحدات -

 تلقي دعوة من مديرالصندوق لحضور اجتماعات مالكي الوحدات -

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

يتم إرـسال جميع الكـشوف واإلـشعارات وغيرها من االتـصاالت الخطية الـصادرة عن مدير الـصندوق بالبريد أو البريد 

االلكتروني على عنوان البريد/ البريد االلكتروني الخاص بالمـستثمر والمذكور في نموذج االـشتراك  في الـصندوق أو 

الصـندوق به خطياً. ويكون المسـتثمر مسـؤوال عن تزويد مدير الصـندوق  على أي عنوان آخر يزود  المسـتثمر  مدير 

بتـفاصــــــيل االتصـــــال الـحالـية بـما في ذـلك العنوان البرـيدي وعنوان البرـيد االلكتروني وأرـقام الـفاكس وأرـقام الـهاتف 

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

  

  مسؤوليات مالكي الوحدات  ) و

 ارة أي عن كاملة المـسؤولية الوحدات مالكي يتحمل تثمار على تترتب قد مالية خـس  يقع الصـندوق, مالم في االـس

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

 عدا الخسـارة التي  لن يكون مالك الوحدات مسـؤوال عن أي ديون أو خسـائر أو التزامات تتعلق بالصـندوق، فيما

 قد يتكبدها المستثمر من استثماره في الصندوق.

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

ات وعن إبالغ   اتف المتحرك في جميع األوـق ام الـه اتف وأرـق ام الـه اكس وأرـق ام الـف د االلكتروني وأرـق دير  البرـي ـم

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

اإلـلـكـتروـني  اـلـبريـــد  ـخالل  ـمن  اـلـمحـــدثـــة  يـــانـــات  اـلـب إرســـــــال  ـطرـيق  ـعن  أو  الصـــــنـــدوق  مـــدـير  ـموـقع 

amd@sicocapital.com  آلخر ســـــواء  تزوـيد ـمدير الصــــــندوق بـكاـفة المعلوـمات التي يطلبـها من حين

 ألغراض تحديث أو تعديل معلومات المستثمر وغيرها من المتطلبات.

  إذا لم يقم المســتثمر بتزويد مدير الصــندوق بالعنوان البريدي و/أو عنوان البريد االلكتروني الصــحيح أو لم يقم

ــعار ــاالت عبر البريد، بما في ذلك اإلشـ ــتالم أية اتصـ ــندوق برغبته في عدم اسـ ــوف بإبالغ مدير الصـ ات وكشـ

الحسـاب، فيما يتعلق باسـتثمارات المسـتثمر، فإن المسـتثمر يوافق بموجبه على ضـمان مدير الصـندوق التعويض 

ــأ  بشــكل   وإخالء طرفه من أية مســؤولية والتنازل عن جميع حقوقه ومطالباته ضــد مدير الصــندوق و التي تنش

إلـشعارات أو أية معلومات أخرى فيما يتعلق مباـشر أو غير مباـشر عن عدم تزويد المـستثمر بكـشف الحـساب أو ا

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

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

  

 

  إنهاء الصندوق:  ) ز
 

 الصندوق:الحاالت التي يتم فيها إنهاء  

 ذلك في برغبته كتابياً  ومالكي الوحدات الهيئة إـشعار عليه فيجب الـصندوق، إنهاء في الصـندوق مدير رغب إذا 

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

   ) ــعودي، فإنه يحق مدير الصــندوق اتخاذ   10إذا كان صــافي قيمة أصــول الصــندوق أقل عن ) ماليين لایر س

اإلجراءات التصــحيحية الالزمة المحددة في شــروط وأحكام الصــندوق ومذكرة المعلومات لضــمان اســتيفاء ذلك 
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ــعار الهيئة  ــندوق بإش ــيقوم مدير الص ــتيفاء المتطلب س ــهر من 6فورا و خالل (المتطلب و في حال عدم اس ) أش

 اإلشعار يلتزم مدير الصندوق إنهاء الصندوق.

  ــندوق فور انتهائه، وذلك دون اإلخالل بشـــروط وأحكام ــفية الصـ ــندوق البدء في إجراءات تصـ يلتزم مدير الصـ

 الصندوق ومذكرة المعلومات.

 ومدة الـصندوق مدة عن انتهاء قللـسو اإللكتروني الموقع و اإللكتروني موقعه في اإلعالن الـصندوق يلتزم مدير 

 تصفيته.

  وإشـعار أي من المواد المذكورة أعاله   حصـول فور الصـندوق بالبداء بإجرارءات إنهاء الصـندوق يلتزم مدير 

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

  

 إقرار آلية تقييم مخاطر أصول الصندوق:   ) ح

يقر مدير الصــندوق بوجود آلية داخلية لقتويم المخاطر المتعلقة بأصــول الصــندوق وذلك بإعتماده على آلية خاصــة لتقويم 

المخاطر المتعلقة بأصـول الصـندوق،، تقوم على مراقبة أداء الصـندوق بشـكل مسـتمر من قبل فريق إدارة الصـندوق الذي  

ــندوق مراجعة فعالة للمخاطر التي   يتمتع   ــتثمارية. ويجري فريق الص ــول والمحافظ االس ــعة في إدارة االص بخبرات واس

لهذه المخاطر بشــكل مســبق ويضــع الحلول واإلجراءات المناســبة   يحتمل أن يتعرض لها الصــندوق ويجري تحليال علميا  

ما تعتمد آلية تقييم المخاطر على دراسـة أوضـاع السـوق للتخفيف من حدة تلك المخاطر للحد من تأثيرها على الصـندوق. ك

وتقلـباـته والبيـئة االســـــتثـمارـية بشــــــكل ـعام وتوقع المـخاطر المحتمـلة على الصــــــندوق واســـــتـباق تـلك المـخاطر ـبالخطط 

  واإلجراءات التي من ـشأنها حماية أـصول الـصندوق وأموال المـستثمرين فيه. كما تتـضمن آلية تقييم المخاطر أيـضا دراـسة

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

 
  
  
  
  

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

 يوضح الجدول أدناه المدفوعات من أصول الصندوق 

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

 والمصاريف), تحتسب يوميا وتستقطع بشكل ربع سنوي. 

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

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

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

  لایر سعودي شهرياً. 1,250ميالدي و بحد أدنى 

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

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

مكافآت أعضاء مجلس إدارة  

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

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

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

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

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

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

  ال يوجد أي رسوم إلحتساب مؤشر/ معيار األداء  رسوم المؤشر اإلسترشادي*

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

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

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

 ال يوجد أي رسوم لإلشتراك رسوم االشتراك

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

  الصندوق عن التكاليف التي تكبدها بسبب ذلك االسترداد المبكر. 

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

 من تاريخ االشتراك وستدفع هذه الرسوم للصندوق. 

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

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

 األحدث وذلك على أساس "الداخل أوال الخارج أوال". 

  ال ينطبق   رسوم االسترداد 

 ال ينطبق   رسوم التحويل إلى صندوق آخر 

 ال ينطبق   رسوم نقل األوراق المالية  للغير

  مدير الصندوق:عموالت خاصة يبرمها  ) د

 ال يوجد

  
نفقات أخرى: يكون الـصندوق مـسؤوالً عن نفقاته اإلدارية و المهنية و التـشغيلية األخرى ، مع مراعاة الحد األقـصى ـسنويا 

  لایر سعودي.  200,000وقدره 

  مثال لكيفية احتساب الرسوم ) ه
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 ألف لایر ســـعودي  100اضـــي هو االفتر االشـــتراك مبلغ أســـاس على الصـــندوق على تحميلها يتم التي المصـــاريف

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

 لایر سعودي  100,000 
  مبلغ االشتراك 

 لایر سعودي (مرة واحدة)   0
 رسوم االشتراك

 لایر سعودي سنويا1,500 
 % 1.50أتعاب اإلدارة 

 لایر سعودي سنوياً  60
  % 0.06اإلداري رسوم المدير 

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

 % سنويا من قيمة أصول الصندوق0.13
 لایر سعودي سنويا  180 

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

 سعودي ) لایر 20,000مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ( 
 لایر سعودي سنويا 150 

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

 ) لایر سعودي0  رسوم المؤشر اإلسترشادي (
 سنويا لایر سعودي 75

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

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

 إجمالي الرسوم و المصاريف 
 لایر سعودي   10,000  

 % من صافي أصول الصندوق10العائد بنسبة 
   لایر سعودي 107,655 

  صافي مبلغ االستثمار نهاية السنة
 

و ال  كامل. عام فترة وحتى االشــتراك منذ %10قد حقق عوائد قدراها قدرها   الوحدة ســعر أن يفترض المثال :مالحظة

 .المستثمر قبل من االشتراك ينطبق أي رسوم

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

تثمار هذا ليس صـندوقا قابضـا وال توجد هناك مصـاريف أخرى متعلقة برسـوم الصـناديق األخرى  ) 2 صـندوق اإلـس

(ج) من هذه الشـروط واألحكام و التي لن تتجاوز  2التي قد يسـتثمر فيها الصـندوق حسـب المادة  عدا الصـناديق  

  % من صافي أصول الصندوق أو صناديق أسوق النقد. 50

الصــندوق باإلفصــاح ســنويا عن نســبة مصــاريف التعامل   وســيقوميتحمل الصــندوق جميع مصــاريف التعامل  ) 3

 ندوق. السنوية كنسبة مئوية من صافي أصول الص

والتي سـتتوافق مع المكافآت  الصـندوق،سـيقوم مدير الصـندوق باإلفصـاح سـنويا عن جميع مكأفآت مجلس إدارة   ) 4

 .واألحكامالمتوقعة في هذه الشروط 

 ليس صندوقا عالميا. الخليجي لنمو األرباحالمالية     سيكوصندوق  ) 5

يوما  30قام المســتثمر باســترداد وحدات خالل % من قيمة الوحدات المســتردة إذا    1رســوم اإلســترداد المبكر:  ) 6

  .من تاريخ االشتراك وستدفع هذه الرسوم للصندوق.

 
  التقويم والتسعير:  .6

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

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

  :الصندقو المبادئ اآلتية لتقويم أصول الصندوقسوف يتبع مدير  ) ب

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

  .فيستخدم سعر آخر صفقة تمت في ذلك السوق أو النظام

ل التعليق، إال إذا كان هناك دليل قاطع على  إذا كانت األوراق المالية معلقة، فينبغي تقويمها وفقاً آلخر سعر قب .2

  .أن قيمة هذه األوراق المالية قد انخفضت عن السعر المعلق

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

  .المتراكمة

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

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

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

  .ى صناديق االستثمار، آخر صافي قيمة أصول منشور لكل وحدةبالنسبة إل .5

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

أي استثمار آخر، القيمة العادلة الن يحددها مدير الصندوق بناًء على الطرق والقواعد التي يوافق عليها أمين  .7

  من قبل المحاسب القانوني للصندوق.  الحفظ. وبعد التحقق منها

 

تكون إلتزامات الصندوق شاملة لكل االلتزامات أياً كان نوعها وطبيعتها، بما في ذلك على سبيل المثال ال  ) ج

  الحصر: 

  جميع القروض والذمم الدائنة.  .1

  جميع المصاريف والرسوم المستحقة أو المتراكمة على الصندوق. .2

  طريقة التقويم : 

يقُوم صندوق االستثمار في كل يوم تقويم. كذلك يتم التقويم على أساس العملة ويكون تحديد التقويم بناًء على  ) أ

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

مدير الصندوق على نظم موثوق فيها فيما يتعلق بتحديد القيم تعتمد طريقة التقويم على نوع األصل، وقد يعتمد  ) ب

 واألسعار وأسعار الصرف. 

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

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

 تمت في ذلك السوق أو النظام.  فيستخدم سعر آخر صفقة

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

  أن قيمة هذه األوراق المالية قد انخفضت عن السعر المعلق. 

إلضافة إلى الفوائد أو األرباح بالنسبة إلى السندات والصكوك غير المدرجة، تستخدم القيمة الدفترية با ) 3

 المتراكمة.
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بالنسبة إلى السندات والصكوك المدرجة أو المتداولة في أي سوق أوراق مالية منظمة أو على نظام تسعير   ) 4

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

 ) .3اله، فيجوز تقويم تلك الصكوك والسندات وفق ماورد في الفقرة الفرعية () المشار إليها أع1الفرعية (

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

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

يحددها مدير الصندوق بناًء على الطرق والقواعد التي يوافق عليها أمين أي استثمار آخر، القيمة العادلة الن  ) 7

 الحفظ. وبعد التحقق منها من قبل المحاسب القانوني للصندوق. 

صافي قيمة األصول لكل وحدة (إجمالي األصول ـ المستحقات ـ المصروفات المتراكمة ) / عدد الوحدات  ) د

 القائمة وقت التقويم.

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

 الحالي وقت التقويم.

 
  عدد نقاط التقويم وتكرارها   ) ب

) من كل أســبوع باســتثناء العطل الرســمية من يوم االحد إلى الخميسيتم تقويم أصــول الصــندوق في كل يوم تعامل (

م التقويم في السـاعة الرابعة مسـاء من كل يوم تعامل بناء على اسـعار اإلغالق لسـوق األوراق المالية السـعودية وسـيت

ــتالم طلبات  ــوف يكون آخر وقت إلس ــواق األســهم الخليجية في ذلك اليوم، وس ــعودية تداول وفي أس ــوق الس في الس

اإلســترداد بعد ظهراً في يوم التعامل وفي حالة إســتالم طلبات االشــتراك أو   12االشــتراك واالســترداد هو الســاعة  

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

 اإلجراءات التي ستُتخذ في حالة التقويم أو التسعير الخاطئ ) ج

  في حال تقويم أصـل من أصـول الصـندوق العام بشـكل خاطئ أو حسـاب سـعر وحدة بشـكل خاطئ، يجب على مدير

 الصندوق توثيق ذلك.

   يجب على مدير الصــندوق تعويض جميع مالكي الوحدات المتضــررين (بما في ذلك مالكي الوحدات الســابقين) عن

 جميع أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير.

   أو أكثر من   0,5يجب على مدير الصـندوق إبالغ الهيئة فوراً عن أي خطأ في التقويم أو التسـعير يشـكل ما نسـبته ٪

اح عن ذلك فوراً في موقعه اإللكتروني و اإللكتروني للســوق وفي تقارير الصــندوق العام التي ســعر الوحدة واإلفصــ 

 ) من الئحة صناديق اإلستثمار.71يعّدها مدير الصندوق وفقا للمادة (

 ) من الئحة صناديق اإلستثمار.72يسيقوم مدير الصندوق بتقديم في التقارير للهيئة وفقا للمتطلبات للمادة ( 

 
  

 طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد ) د

 قيمة ـصافي ويتحدد عليه. بناء واالـسترداد االـشتراك يتم الذي الـسعر هو الواحدة االـستثمارية للوحدة األـصول قيمة ـصافي

 يوم في القائمة الـصندوق االـستثمارية وحدات إجمالي على الـصندوق أـصول قيمة ـصافي بقـسمة للمـستثمر بالنـسبة األـصول

 األصــول قيمة صــافي يكون وبالتالي الواحدة. االســتثمارية للوحدة األصــول قيمة صــافي على المعني للحصــول التعامل

 االسـتثمارية للوحدة األصـول قيمة بصـافي التي يملكها االسـتثمارية الوحدات عدد حاصـل ضـرب هو للمسـتثمر بالنسـبة
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 األوراق المالية   سـوق كإقفال معقول أن تقويم أصـول الصـندوق غير عملي، سـبب ألي الصـندوق مدير حدد إذا الواحدة.

 االـستثمارية الوحدات في ـشراء المـستثمرين حق وتعليق الـصندوق أـصول تقويم تأجيل له يحق التعامل، يوم في الـسعودية

 وبـشرط واالـسترداد االـشتراك طلبات لتقديم النهائي الموعد من عمل يومي عن التعليق فترة تزيد ال أن على اـستردادها أو

 يوم أول في تنفيذها يتم التعليق فترة خالل المـستلمة والطلبات  .الـصندوق إدارة مجلس من المـسبقة الموافقة على الحـصول

  .أوالً  الواردة للطلبات التنفيذ أولوية مع تناسبي أساس وعلى تالي تعامل

  
  

  الوحدة وتكرارهامكان ووقت نشر سعر  ) ه

بحساب سعر وحدات الصندوق، وسيتم حساب سعر الوحدات لكل من األشتراك واألسترداد في أي   .الصندوق مدير سيقوم

يوم تعامل بناء على صافي قيمة أصول كل وحدة من وحدات الصندوق عند نقطة التقويم في يوم التعامل ذي العالقة .وسيتم 

 بيان أسعار الوحدات بصيغة تحتوي أربع عالمات عشرية علي األقل.

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

الصندوق   السعودية       (www.sicocapital.com)لمدير  المالية  للسوق  االبكتروني  تداول" " والموقع 

)www.tadawul.com.sa(  

  

  
  التعامل: .7
 

   تفاصيل الطرح األولي و تاريخ البدء والمدة والسعر األولي:  ) أ

  . م2019/ 17/02هـ،الموافق12/06/1440 بتاريخ للوحدات األولي طرح بدء ) 1

 لایر  مليون  عشرة  10  ب  المحدد  الصندوق  لتشغيل  المطلوب  المبلغ  جمع  استكمال  عند   األولي  الطرح  مدة  تنتهي ) 2

  الصندوق   مدير  وسيقوم.  الطرح  بدء  تاريخ  من  عمل  يوم  45  األولي  الطرح  مدة   تتجاوز  ال  ان  على,  سعودي

  مدير   موقع  على  التشغيل  تاريخ   إعالن   وسيتم.  الطرح  فترة  إقفال  تاريخ  من   عمل  أيام  7  بعد   الصندوق  بتشغيل

 . الصندوق

 مبالغ   من  أي  استثمار   يجوز ال  االستثمار  صناديق  الئحة  من)  40(  المادة  من)  د(   الفقرة  بأحكام  اإلخالل  عدم  ومع ) 3

 والمبرمة  النقد،  سوق  وصفقات  البنكية  الودائع  في  استثمارها  بإستثناء  األولي،  الطرح  مدة  تكتمل  حتى  االشتراك

 المملكة  خارج للمؤسسة مماثلة رقابية لهيئة أو النقد مؤسسة لتنظيم خاضع طرف مع

 للوحدة. لایر سعودي   10السعر األولي:  ) 4

 ال يجوز طرح الوحدات خالل مدة الطرح األولي من قبل مدير الصندوق إال بالسعر األولي. ) 5

 لایر سعودي) فقط مبلغ الف لایر سعودي.  1,000الحد األدنى لالشتراك المبدئي هو( ) 6

عه ) عشرة مليون لایر سعودي والذي ينبغي جم 10يستهدف مدير الصندوق إلى جمع الحد األدنى بواقع مبلغ ( ) 7

 من خالل اشتراكات المستثمرين خالل مدة الطرح األولي . 

إليه ( ) 8 الحد األدنى المشار  الطرح األولي، يجوز لمدير   10في حال عدم جمع  مليون لایر سعودي) خالل مدة 

) المدة  تلك  تمديد  الهيئة  موافقة  بعد  مدير 21الصندوق  موقع  في  ذلك  عن  واإلفصاح  أقصى  كحد  يوم عمل   (
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لم يجمع الحد األدنى خالل مدة الطرح األولي، سوف يقوم مدير الصندوق بإعادة مبالغ االشتراك   الصندوق . وإن

 ) من هذه المادة دون أي حسم. 2وأي عوائد ناتجة عن استثماراها وفقاً للفقرة (

لية خالل  عند اإلنتهاء من مدة الطرح األولي، سوف يقوم مدير الصندوق بتقديم نتائج الطرح إلى هيئة السوق الما  ) 9

المالية  10( للسوق  األلكتروني  والموقع  الصندوق  لمدير  األلكتروني  الموقع  في  عنها  ، واالفصاح  أيام عمل   (

 (تداول).

 
  المواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد ) ب

باســتثناء العطل الرســمية ) من كل أســبوع  من يوم االحد إلى الخميسيتم تقويم أصــول الصــندوق في كل يوم تعامل (

لسـوق األوراق المالية السـعودية وسـيتم التقويم في السـاعة الرابعة مسـاء من كل يوم تعامل بناء على اسـعار اإلغالق 

ــتالم طلبات  ــوف يكون آخر وقت إلس ــواق األســهم الخليجية في ذلك اليوم، وس ــعودية تداول وفي أس ــوق الس في الس

ظهراً في يوم التعامل وفي حالة إســتالم طلبات االشــتراك أو اإلســترداد بعد   12االشــتراك واالســترداد هو الســاعة  

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

 
  إجراءات االشتراك واالسترداد (مواعيد االشتراك واالسترداد والمبالغ): ) ج

 ) الخميسمن يويتم تقويم أصول الصندوق في كل يوم تعامل إلى  ) من كل أسبوع باستثناء العطل الرسمية م االحد 

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

  السوق السعودية تداول وفي أسواق األسهم الخليجية في ذلك اليوم

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

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

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

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

  استردادها بناء على سعر وحدة الصندوق في يوم التعامل الالحق. 

  أو استردادها:   بشراء الوحدات   إجراءات تقديم التعليمات الخاصة  

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

  االشتراك واالسترداد.

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

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

بعملة غير اللایر السعودي فسيتم تحويل المبلغ المستلم إلى اللایر السعودي ويتم تنفيذ االشتراك على أساس صافي قيمة  

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

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

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

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

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

  يبدأ االستثمار فور تخصيص الوحدات.  األصول لكل وحدة اعتباراً من يوم التقييم.
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 دها بصافي قيمة  يحسب المبلغ الذي يستلمه المستثمر نتيجة طلبه لالسترداد بضرب عدد الوحدات المطلوب استردا

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

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

  التي حدد عندها سعر االسترداد كحد أقصى. 

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

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

 سعودي الف لایر مبلغ سعودي) فقطلایر    1,000(  بمبلغ االحتفاظ المستثمر على سعودي. ويشترط الف لایر مبلغ

 من الرصيد األدنى بالحد االحتفاظ عدم حال في المشترك حساب تصفية الصندوق لمدير ويحق للرصيد أدنى كحد

 .واألحكام  الشروط هذه في الواردة االسترداد وفقا الجراءات وذلك

 

  سجل مالكي الوحدات: ) د

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

  فيه. المثبتة الوحدات ملكية على قاطعاً  دليالً  الوحدات مالكي سجل يُعدّ  ) ب

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

 وعنوانه: الوحدات مالك اسم  

 بحسـب سـجل التجاري رقم أو هسـفر جواز رقم أو إقامته رقم أو الوحدات لمالك الوطنية الهوية رقم 

 الهيئة. تحددها أخر تعريف وسيلة أي أو الحال،

 الوحدات. جنسية مالك 

 السجل في الوحدات مالك تسجيل تاريخ. 

 وحدات مالك كل أجراها التي بالوحدات المتعلقة الصفقات جميع بيانات. 

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

 مالك وحدات لكل المملوكة الوحدات عل حق أو قيد أي. 

ــجل مالكي الوحدات  ) د ــاً لس ــجل مالكي الوحدات لمعاينة الهيئة عند طلبها ذلك، ويجب أن يُقدم ملخص إتاحة س

د الطـلب (على أن يُظهر ذـلك الملخص جميع المعلوـمات   ا عـن اـلك للوـحدات مـجاـن اـلك  إلى أي ـم المرتبـطة بـم

 الوحدات المعني فقط).

ار إليها في الفقرة ( ج ) من  يعكس بحيث فوراً  الوحدات مالكي ـسجل تحديث ) ه التغييرات في المعلومات المـش

  هذة المادة.

  
  استثمار االموال المستلمة أثناء مدة طرح الصندوق: ) ه

ال يجوز اســــتثمار أي من مبالغ االشــــترك حتى تكتمل مدة الطرح األولين بإســــتثناء اســــتثمارها في الودائع البنكية  

وـصفقات ـسوق النقد، والمبرمة مع طرف خاـضع لتنظيم مؤـسـسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤـسـسة خارج المملكة 

 العربية السعودية. 

 
  صندوق جمعه و تأثير عدم الوصول إلى ذلك الحد األدنىحد أدني للمبلغ الذي ينوي مدير ال ) و
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يعتزم مدير الصـــندوق اســـتقطاب مبلغ يتجاوز الحد األدنى للمبلغ المطلوب لتشـــغيل الصـــندوق طبقا لالئحة صـــناديق  

دراسـته  االسـتثمار. ويعتقد مدير الصـندوق أنه سـوف يتمكن من جمع المبلغ المطلوب نظاما التشـغيل الصـندوق بناء على  

ــتراك في  ــاالته مع العمالء المحتملين ومدى رغبتهم في االش ــافة الى اتص ــتثمرين اض ــوق واحتياجات المس ــاع الس ألوض

الـصندوق. وفي حال عدم الوـصول للحد األدني لتـشغيل الـصندوق فـسوف يقوم مدير الـصندوق بتمديد مدة الطرح للوـصول  

 الصندوق للمبلغ

  
  ماليين لایر: 10طاب مبلغ الـ االجراءات التصحيحية لضمان استق ) ز

ســـوف يبذل مدير الصـــندوق كل خبراته والمزيد من الجهود الســـتيفاء المبلغ وذلك من خالل الترويج المعقول والملتزم 

للصـندوق عبر قنوات اتصـاالته المختلفة بالعمالء والعمالء المحتملين. وقد يلجأ مدير الـصندوق إلى تأمين المبلغ من خالل 

  تتيحها القوانين والئحة صناديق االستثمار وغيرها من الوسائل النظامية.الطرق التي 

  
  بيان الحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو تعلق و اإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت: ) ح

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

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

 صافي أصول الصندوق. 

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

 لصندوق. الصندوق أنها تشكل نسبة مهمة من صافي أصول ا

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

 %) من صافي قيمة أصول الصندوق.5(

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

 ) من قيمة أصول الصندوق.  %10مجموع االستردادات (

 

 
 بيان االجراءات التي يجرى بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي سيتم تأجيلها ) ط

  يجوز لمدير الصـندوق تأجيل تنفيذ أي طلب اسـترداد من صـندوق حتى يوم التعامل التالي إذا بلغ إجمالي نسـبة جميع

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

   يلتزم مدير صـندوق اتباع إجراءات عادلة ومنصـفة عند اختيار طلبات االسـترداد المطلوب تأجيلها، واإلفصـاح عن ـس

 هذه اإلجراءات في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

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

 من صافي قيمة أصول الصندوق.

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

 %) من قيمة أصول الصندوق.  10مجموع االستردادات (

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

 اآلتية: الحاالت في إال الصندوق وحدات استرداد أو اكاالشتر تعليق الصندوق لمدير يجوز ال 
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o وحدات الصندوق. مالكي مصالح يحقق التعليق أن معقول بشكل الصندوق مدير رأى إذا 

o  إذا ُعلق التعامل في السوق الرئيسة التي يهتم فيها التعامل في األوراق المالية أو األصول األخر التي يملكها

وإما بالنسـبة إلى أصـول الصـندوق التي يرى مدير الصـندوق بشـكل معقول أنها الصـندوق، إما بشـكل عام  

 جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق.

 :سوف يقوم مدير الصندوق باإلجراءات التالية في حالة أي تعليق يفرضه وفقاً للفقرة السابقة من هذه المادة 

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

o   ــورة ــندوق وأمين الحفظ حول ذلك بصـ ــاور مع مجلس إدارة الصـ ــورة منتظمة والتشـ مراجعة التعليق بصـ

 منتظمة.

o  باب التعليق، وإـشعار الهيئة ومالكي الوحدات إـشعار الهيئة ومالكي الوحدات فوراً بأي تعليق مع توضـيح أـس

ــاح عن ذلك في الموقع فور انتهاء التعليق  ــعار عن التعليق واإلفصـ ــتخدمة في اإلشـ ــها المسـ بالطريقة نفسـ

 اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق.

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

  

  
  خصائص الوحدات:  .8

ــدار عدد غير محدود من الوحدا ــتثمرين. تكون جميع الوحدات من يجوز لمدير الصــندوق إص ــندوق للمس ت في الص

ــبية في  ــتركة تناس ــة مش ــدارها تخول كل وحدة مالكها بحص نفس الفئة ويكون لها نفس الحقوق والميزات. و عند إص

 أرباح الصندوق. 

 

  المحاسبة وتقديم التقارير:  .9
 

  والسنويةالمعلومات ذات الصلة بالتقارير المالية في الفترات األولية  ) أ
 

  سـيقوم مدير الصـندوق بإعداد التقارير السـنوية (بما في ذلك القوائم المالية السـنوية المراجعة) والتقارير السـنوية

) من الئـحة صــــــناديق االســـــتثـمار، و تزوـيد ـمالكي  5الموجزة و التـقارير األولـية وفـقاً لمتطلـبات الملحق رقم (

 الوحدات بها عند الطلب دون أي مقابل.

 يوـماً من نـهاـية فترة التقرير و ذـلك في األـماكن  70التـقارير الســـــنوـية للجمهور خالل ـمدة ال تتـجاوز (   إـتاـحة (

وبالوســائل المحددة في شــروط وأحكام الصــندوق و مذكرة المعلومات وفي الموقع االلكتروني لمدير الصــندوق  

 والموقع اإللكتروني للسوق.

 يوما من نهاية فترة التقرير و ذلك في األماكن و بالوسائل    35ر خالل (  إعداد التقارير األولية وإتاحتها للجمهو (

ــندوق والموقع  ــندوق ومذكرة المعلومات وفي الموقع االلكتروني لمدير الصــ المحددة في شــــروط وأحكام الصــ

 اإللكتروني للسوق.

 لوحدات دون مقابل ، إتاحة صــافي قيمة األصــول الحالية للصــندوق العام الذي يديره للفحص من جانب مالكي ا

 وإتاحة جميع أرقام صافي قيمة األصول السابقة في المكاتب المسجلة لمدير الصندوق.
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  تزويد كل مالك وحدات ببيانات صـافي قيمة أصـول الوحدات التي يمتلكها وسـجل صـفقات في وحدات الصـندوق

 حدات.)  يوماً من كل صفقة في وحدات الصندوق العام يقوم بها مالك الو15خالل (

  ــأنها ــنة المعد في ش ــخص تملك الوحدات خالل الس ــنوي إلى مالك الوحدات (بما في ذلك أي ش ــهال بيان س إرس

) يوماً من نهاية السـنة المالية ، 30البيان) يلخص صـفقات في وحدات الصـندوق على مدار السـنة المالية خالل (

ــاريف واألتعاب المخصـــومة من و ســـوف يحتوي هذا البيان األرباح الموزعة وإجمالي مقابل الخدم ات والمصـ

ــيل لجميع مخالفات قيود  ــافة إلى تفاصـ ــروط وأحكام ومذكرة المعلومات، باإلضـ مالك الوحدات والواردة في شـ

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

 ة عن معلوـمات اإلفصـــــاح في موقـعه اإللكتروني والموقع ا ة التي تـحددـها الهيـئ إللكتروني للســـــوق أو ـبالطريـق

 الصندوق العام بنهاية كل ربع سنوي، والتي يجب أن تتضمن المعلومات اآلتية عل األقل:

   قائمة ألـسماء ونـسب الُمصـِدرين الذين تـشكل أوراق المالية هم أكبر عـشرة اـستثمارات في محفظة الصـندوق كما

 بع المعني.هي في أول يوم من الر

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

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

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

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

 .معايير ومؤشرات قياس المخاطر 

 .معايير ومؤشرات أداء الصندوق 

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

 

  أماكن إتاحة التقارير للمستثمرين:    ) ب
  ســيقوم مدير الصــندوق بنشــر صــافي قيمة أصــول لكل وحدة في يوم العمل التالي بيوم التعامل وذلك في الموقع

)   والموقع االلكتروني للســوق المالية الســعودية  www.sicocapital.comااللكتروني لمدير الصــندوق (

 ).www.tadawul.com.sa"تداول" (

 يوماً من نهاية فترة التقرير.. 70احة التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز ( إت ( 

  ) يوما من نهاية فترة التقرير. 35إعداد التقارير األولية وإتاحتها للجمهور خالل ( 

 لحسابات المالية الفترة وتنتهي م.   2019 عام نهاية في للصندوق مراجعة مالية قوائم أول إصدار سيتم كما ) ج
 .ميالدي عام كل من ديسمبر 31 في الصندوق

 
 إتاحة التقارير مجانا للمستثمرين:  ) د

سيقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية (بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة) والتقارير السنوية الموجزة  

ناديق االستثمار، و تزويد مالكي الوحدات بها عند  ) من لالئحة ص 5و التقارير األولية وفقاً لمتطلبات الملحق رقم (

  الطلب دون أي مقابل.

  
 مجلس إدارة الصندوق  .10
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  أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق ) أ

الـصندوق، ويترأس رئيس   مدير يعينهم مـستقلين عـضوين بينهم من أعـضاء، خمـسة من الـصندوق إدارة مجلس يتكون

  نبذة تعريفية مختصرة عن أعضاء مجلس إدارة الصندوق.مجلس اإلدارة هذا المجلس، وفيما يلي 

  لنمو األرباح  المالية الخليجي سيكو"رئيس مجلس" إدارة صندوق   نقلي فعبد اللطيسلطان بن  

  "عضو مجلس اإلدارة"  –المالية سيكو رئيس إدارة األصول في شركة    حسين بشري أحمد

 
  "عضو مجلس إدارة مستقل"   عبد الرحمن الشهري

  "عضو مجلس إدارة مستقل"    مها سليمان النحيط  

  أعضاء مجلس إدارة الصندوق:  ) ب

"رئيس   نقلي،  فعبد اللطيسلطان بن  
صندوق   إدارة  المالية    سيكومجلس 

  " لنمو األرباح الخليجي

المالية ولديه    سيكويشغل االستاذ / سلطان بن عبداللطيف نقلي الرئيس التنفيذي لشركة  
عاما من الخبرة اإلستثمارية والمصرفية الواسعة في األسواق المالية محلياً    20أكثر من  

التنفيذي   الرئيس  نائب  القيادية من ضمنها  المناصب  وقد شغل سابقًا عدًدا من  وعالمياً 
صول بشركة إتقان كابيتال وقبل ذلك ، كان رئيًسا إلدارة األصول في  ورئيس إدارة األ

شركة البالد لإلستثمار ورئيًسا ألسواق الدخل الثابت بشركة الفرنسي كابيتال كما أنه كان  
وهو حاصل على  2006العربية السعودية عام    HSBCمن ضمن فريق المؤسسين لشركة  

  معة الملك سعود. درجة الماجستير في العلوم المالية من جا

بشري   إدارة   حسين،أحمد  "رئيس 
في شركة     –المالية    سيكواألصول 

  عضو مجلس اإلدارة" 

عاماً في مجال اإلدارة المالية وااللتزام   20لدى السيد أحمد بشري حسين خبرة أكثر من  
وحوكمة الشركات ولديه عدة رخص معتمدة وشهادات مهنية. حيث سبق له العمل لدى  
العديد من الشركات ومنها شركة جون كيلز في سيرالنكا ومجموعة رسمله بفرعيها في  

المتح والمملكة  المالية في دولة االمارات. ومن عام دولة االمارات  دة ومجموعة شعاع 
م شغل عدة مناصب في شركة مسقط المالية منها رئيس قسم اإللتزام  2018إلى عام    2009

  سيكو م رئيساً لقسم إدارة األصول لدى  2018ورئيس قسم المخاطر. وقد تم تعيينه في عام  
  المالية. 

الرحمن   عضو   الشهري،عبد   "
  تقل" مجلس إدارة مس

البكالوريوس في العلوم الطبية التطبيقية   نعبد الرحمحصل السيد   الشهري على درجة 
تخصص التكنولوجيا الطبية الحيوية من جامعة الملك سعود في الرياض. بعد أن أكمل  

عام   الجامعي  خالد  الملك  مستشفى  في  االمتياز  السيد  2004سنة  الرحم,عمل   نعبد 
المبيعات في شركة دراقر العربية المحدودة حتى عام   كمهندس خدمات ثم مدير حسابات

الشركة الرائدة عالميا في مجاالت التكنولوجيا الطبية والسالمة. وتم تعيينه   وهي  2010
الصحة عام   في وزارة  الوطني  المبيعات  مدير  الرئيسية ونائب  الحسابات    2013مدير 

العر دراقر  شركة  في  الوطني  المبيعات  مدير  شغل منصب  منذ عام  حتى  المحدودة  بية 
 حتى اآلن.   2014

مها سليمان النحيط, " عضو مجلس 
  إدارة مستقل" 

السيدة مها النحيط حاصلة على شهادة التعليم التنفيذي لالدوات االستراتيجية من جامعة  
هولت لألعمال، وشهادة معتمدة لقيادة التعليم التنفيذي من جامعة هارفرد، باإلضافة إلى  
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  و في ما يخص صالحيات مجلس إدارة الصندوق 

 و التقارير الجوهرية التي يون الصندوق طرفا فيها. والقراراتالموافقة على جميع العقود  - 

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

ــيل األموال و تمويل   -  ــؤول التبيلغ عن غس ــؤول المطابقة و األلتزام و مس ــنويا مع مس األرهاب اإلجتماع مرتين س

 من من إلتزام مدير الصندوق بالئحة صناديق اإلستثمار للتأكد

ــتندا -  ــروط و األحكام و مذكرة المعلومات و المســ ت األخرى ذات العالقة في  التأكد من إكتمال و اإللتزام في الشــ

 بالئحة صناديق اإلستثمار.

التأكد من قيام مدير الصــندوق بمســؤلياته و العمل بأمانة تجاه مالكي الوحدات و لمصــلحتهم بما يحقق مصــلحتهم  - 

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

 اي تصفية يرفعها المصفي  في حال تعينة.إقرار  - 

  مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق ) ج

مجلس إدارة الصندوق هو أعلى هيئة اتخاذ قرار في الصندوق, يجتمع مجلس إدارة الصندوق مرتين سنويا على 
ماع إما األقل (وبتكرار أكبر حسبما يكون الزما أو حسبما يطلبه مدير الصندوق بشكل معقول) ويكون االجت

بالحضور الشخصي أو بالمؤتمر الهاتفي و ذلك لمراجعة آداء الصندوق وبشكل عام لتقديم المشورة حول المسائل  
 التي تؤثر على مصالح الصندوق. وتشمل مسؤوليات مجلس إدارة الصندوق، دون حصر، ما يلي: 

 

ندوق العام طرفاً فيها، ويشمل ذلك ـ  الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الص .1
على سبيل المثال ال الحصرـ الموافقة على عقود تقديم خدمات اإلدارة للصندوق، وعقود تقديم خدمات الحفظ، 

في   والقيادية مشاركتها  االستراتيجية  والمؤتمرات  والدورات  العمل  ورش  من  العديد 
تأسيس شركتها الخاصة التي أطلقت عليها   2012والحكومية. قررت السيدة مها في عام  

نماء".   "أثر و  تنمية االستثمارات االجتماعية وتستهدف   اسم  ببرامج  الشركة  وتختص 
ت الصغيرة ومتوسطة الحجم في المنطقة  قطاعات مختلفة، وتُعد واحدة من أولى المنشآ

التي تُعنى باالستشارات االجتماعية. و قبل أن تكون الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي 
المشاركة   النحيط مستشارة المحافظ لشؤون  لشركة أثر ونماء لالستشارات، عملت مها 

تول جانب  إلى  والمتوسطة،  الصغيرة  للمنشآت  العامة  الهيئة  في  منصب  المجتمعية  يها 
الشراكات   من  العديد  عقدت  كما  األعمال,  لريادة  بيبان  لمنتدى  التنفيذي  الرئيس 
االستراتيجية المحلية واإلقليمية مع مؤسسات بحثية مرموقة وشركات استشارية بارزة.  
تعمل مها حالًيا   وحرًصا منها على مواصلة السعي نحو تحقيق رسالتها لدعم المجتمع، 

وتُشارك في ورش العمل التي تنعقد في   2020مج التحّول الوطني  خبيرة خاصة لدى برنا
  هذا اإلطار.  
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وال يشمل ذلك العقود المبرمة وفقاً للقرارات االستثمارية في شأن أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها  
 في المستقبل.

 سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق. اعماد  .2

 اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسباً، الموافقة أو المصادقة على أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق.  .3

زام  االجتماع مرتين سنوياً على األقل مع لجنة المطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول المطابقة وااللت .4
لديه لمراجعة التزام الصندوق جميع القوانين واألنظمة واللوائح ذات العالقة، ويشمل ذلك ـ على سبيل المثال ال 

 الحصر ـ المتطلبات المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. 

لومات وأي مستند آخر (سواء أكان عقداً أم غيره) التأكد من اكتمال ودقة شروط و أحكام الصندوق ومذكرة المع .5
يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق العام ومدير الصندوق وإدارته للصندوق العام ، إضافة إلى التأكد من توافق 

 ما سبق مع أحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. 

بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً ألحكام الئحة صناديق التأكد من قيام مدير الصندوق  .6
 االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

 العمل بأمانه وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات. .7

 االجتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس.تدوين محاضر  .8

  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:  ) أ

 ـسعودي لایر 10,000 أقـصى وبحد جلـسة كل عن حـضور بدل ـسعودي لایر 5,000 مبلغ المـستقل العـضو يتقاـضى

ز مجموع مايتقاضــاه أعضــاء مجلس مباشــرة على أن ال تتجاو الجلســة بعد وتدفع يوميا ســنويا لكل عضــو تحتســب

لایر ســعودي ســنويا  تحتســب يومياً وتخصــم من أصــول الصــندوق بعد    30,000اإلدارة المســتقلين مجتمعين عن  

) من الشــروط واألحكام لمزيد 36الجلســة مباشــرة  ، يُرجى الرجوع إلى ملخص اإلفصــاح المالي الوارد في الفقرة (

 من المعلومات.

 

  الصندوق:   ومصالحبيان أي تعارض متحقق أومحتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق  ) ب

 مصالح بين محتمل مصالح تضارب أي بوجود يعتقد  ال الصندوق مدير فإن واألحكام، الشروط هذه إعداد حتى 

 يقوم وسوف الصندوق من الباطن  ومدير الصندوق مدير وبين الصندوق إدارة مجلس أعضاء  ومصالح الصندوق

 مع تعارضها يحتمل التي أو إدارته مجلس ألعضاء مهمة أخرى  مصلحة  أو عمل أي عن  الصندوق باإلفصاح مدير

 الصندوق.  مصالح

 و) عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في صناديق االستثمار األخرى 

 :يلي كما األخرى االستثمار صناديق في الصندوق إدارة مجلس أعضاء عضويات يوضح التالي الجدول
  

  المنصب  المدير  الصندوق  االسم 
  رئيس مجلس اإلدارة  المالية سيكوشركة   ألسواق النقدالمالية  سيكوصندوق   نقلي فعبد اللطيسلطان بن  

  رئيس مجلس اإلدارة  المالية سيكوشركة   ريتر صندوق المشاع
  رئيس مجلس اإلدارة  المالية سيكوشركة   صندوق الرياض العقاري 
  رئيس مجلس اإلدارة  المالية سيكوشركة   صندوق القصر العقاري
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  عضو مجلس اإلدارة    المالية سيكوشركة   ألسواق النقدو المالية سيكصندوق   أحمد بشري حسين 
  عضو مجلس اإلدارة   المالية سيكوشركة   صندوق الرياض العقاري 
  عضو مجلس اإلدارة    المالية سيكوشركة   صندوق القصر العقاري  
  عضو مجلس اإلدارة    المالية سيكوشركة   صندوق المشاعر ريت  

  عضو مجلس اإلدارة   المالية سيكوشركة   ألسواق النقد المالية سيكوصندوق  عبد الرحمن الشهري 
  
  

 لجنة الرقابة الشرعية  .11

واألحكام لالطالع على   الشروط من )2( رقم يرجى الرجوع إلى الملحق الشرعية. للمعاييروفقاً يعمل الصندوق 

الصندوق، ويعمل المستشار الشرعي   أنشطة شرعية من التأكد في الهيئة الشرعية تستخدمها المعايير الشريعة التي

بالصندوق للتأكد من تتطابقها مع للصندوق على مراقبة أعمال وعمليات وإستثمارات وعمليات التمويل الخاصة 

المعايير الشرعية . ولهذا الغرض فإن الصندوق قام بتعيين اثنين من علماء الشريعة لمراجعة الصندوق للتأكد من  

مطابقته للضوابط الشرعية وتتمثل مهام الهيئة الشرعية في اعتماد المعايير الشرعية ومراجعة المستندات الخاصة  

الشرعية. ويوضح الجدول أدناه أسماء أعضاء الهيئة الشرعية وملخص   التزامها بالمعاييربالصندوق للتأكد من 

 لمؤهالتهم: 

  
  أسماء اعضاء لجنة الرقابة ومؤهالتهم  ) أ

 
  المؤهالت  المنصب االسم   

  

عـلي   أ.د.   / الشيخ 
القره   الدين  محي 

  داغي 

  

  رئيس الهيئة 

أحد كبار االستشاريين الشرعيين في مجال التمويل اإلسالمي في العالم، حيث يرأس  
أو يشغل مناصب هامة في العديد من الهيئات والمجالس الشرعية بما فيها "اإلتحاد  

العالمي لعلماء المسلمين" و "المجلس األوربي لإلفتاء والبحوث" (إيرلندا) و "مجمع  
ئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية"  الفقه اإلسالمي" (جّده) و "هي 

(البحرين) و "اللجنة الشرعية العالمية للزكاة" (الكويت) وغيرها. وقد حصل عـلى  
"جائزة الدولة التشجيعية في الفقه اإلسالمي المقارن" من دولة قطر، و "جائزة  

يحمل فضيلته   م باإلمارات العربية المتحدة . 2001عجمان لخدمة المجتمع" عام 
؛ ولديه من  1985درجة الدكتوراة في الشريعة والقانون من جامعة األزهر منذ 

مؤلفاً. يشارك فضيلته بإنتظام في المنتديات اإلسالمية،   33المؤلفات ما يزيد عن 
ويعمل حاليا عضو مجلس أمناء كلية الشريعة والقانون بجامعة قطر، إلى جانب  

لشرعية للمركز األكاديمية اإلسالمي التابع لجامعة  عضويته باللجنة اإلستشارية ا
  أوكسفورد.  

  

  

الشيخ/ عصام محمد 
  إسحاق 

  

  

تنفيذي   عضو 
  للهيئة  

أحد علماء الشريعة والبارزين في مجال صناعة التمويل اإلسالمي بما في ذلك  
الصيرفة اإلسالمية وصناديق التكافل واإلستثمار، مع خبرة ثرية تشمل الشرق  

األوسط وجنوب آسيا وأوربا. يعمل فضيلته عضواً رئيساً في العديد من الهيئات 
الشرعية بما فيها المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية (البحرين) والهيئة الشرعية لبنك  

دار اإلستثمار (البحرين) وبنك إيكو اإلسالمي (قيرغستان) ومصرف الهالل  
ك البركة اإلسالمي (البحرين) وبنك ميزان (اإلمارات) وبنك آركابيتا (البحرين) وبن 

اإلسالمي (باكستان) وبنك ميونيخ ري إلعادة التكافل بكوااللمبور (ماليزيا) ودار  
التمويل اإلسالمي (اإلمارات) وأٍسواق التمويل اإلسالمي العالمية (البحرين)  

المالديف)،  ومجموعة كابيتاس (الواليات المتحدة األمريكية) ولجنة النقد المالديفية ( 
وعضوا في لجنة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية (البحرين).  

م، ويشغل حالياً  1983تخرج الشيخ/ عصام من جامعة ماكجيل بمونتلایر (كندا) 
  مدرسا للفقه اإلسالمي. 
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بن   ماجد  د./  الشيخ 
سالم   بن  محمد 

  الكندي 

  

تنفيذي   عضو 
  للهيئة  

مي البارزين في سلطنة عمان، ويسهم كثيرا في إثراء مداوالت  أحد رموز الفقه اإلسال
هيئة الرقابة الشرعية لميثاق بعلمه الغزير وخبرته الواسعة في مجال أحكام الشريعة  
أحد رواد   الكندي  الدكتور  السلطنة.  السائدة في  التطبيقات  تركيز على  اإلسالمية مع 

بين   والتمويل اإلسالمي من  اإلسالمية  إلى جانب مهامه  الالصيرفة  العمانيين.  علماء 
الكبيرة في هيئة الرقابة الشريعة بميثاق. يعمل فضيلته كأمين عام للجنة اإلفتاء بسلطنة  
عُمان، وشغل سابقا قاضياً مساعداً بوزارة العدل وباحثاً في مكتب اإلفتاء بسلطنة عمان.  

قه اإلسالمي من  م عـلى درجة الدكتوراة في الف2012وقد حصل الشيخ/ الكندي عام  
والصيرفة   اإلقتصاد  في  دكتوراة أخرى  بماليزيا، وعـلى  العالمية  الجامعة اإلسالمية 

م. يعتبر الدكتور/ ماجد أول مؤلف  2014اإلسالمية من جامعة اليرموك باألردن عام 
ـ أحدهما: "المعامالت   بتأليف كتابين  قام  عماني في مجال الصيرفة اإلسالمية حيث 

يقات المعاصرة" وثانيهما: "أسواق األوراق المالية على ضوء األحكام  المالية والتطب 
  الشرعية"، كما أنه كثير الظهور في المنتديات  اإلسالمية. 

  
  

بن  سعيد  االدكتور/ 
  مبارك المحرمي

  

    عضو للهيئة

  
إقتصادي وخبير معتمد في العلوم المصرفية والمالية، ويشغل حالياً منصب محاضر  
بكلية اإلقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، وقد تم تعيينه خالل الفترة  

العاصمة  2012-م2011من   بواشنطن  الدولي  النقد  صندوق  لدى  زائراً  باحثاً  م 
ادته عـلى بكالريوس العلوم في العلوم المالية  بالواليات المتحدة اإلمريكية. حصل سع

م من جامعة أريزونا بالواليات المتحدة األمريكية، ثم درجة الماجستير  1988في عام  
م ثم الدكتوراة  1994من جامعة والية أوريغون بالواليات المتحدة األمريكية في عام  

الدكتور / سعيد  م. شغل المكرم  2005من جامعة كارديف بالمملكة المتحدة في عام  
المحرمي منصب مدير مركز البحوث اإلنسانية قبل أن يصبح عميداً لكلية اإلقتصاد  
والعلوم السياسية. يركز في دراساته، ضمن مجاالت أخرى ، على هيكلية األسواق  
المصرفية والتنافسية والكفاءة واإلنتاجية واآلداء والتجارة العربية. وقد نشر ثالثة كتب  

العناو "األعمال  تحمل  و  واإلنتاجية"،  الكفاءة  العربية:  المصرفية  "األعمال  ين: 
الخليجي  التعاون  العربية لدول مجلس  قياس المنافسة" و "هيكلية السوق    -المصرفية 

وآداء األعمال المصرفية العربية" إلى جانب العمل في هيئة الرقابة الشرعية في ميثاق  
المكرم الشيخ الدكتور / سعيد بمرسوم سلطاني  للصيرفة اإلسالمية. وقد تم مؤخرا تعيين  

  ليكون عضوا بمجلس الدولة.  
  

 

  لجنة الرقابة الشرعية   واجبات ومسؤوليات  ) ب

 مراجعة وثائق وعقود واتفاقيات وشروط وأحكام الصندوق وغيرها من المالحق والنصوص التي تخص الصندوق  

  للتأكد من توافقها مع المعايير الشرعية اإلسالميةمراجعة استثمارات الصندوق على أساس دوري منتظم 

 إبداء الرأي الشرعي في الشركات و األسهم والصناديق والجهات والمشتقات التي يستثمر فيها الصندوق  

  .اعتماد استثمارات الصندوق من حيث توافقها مع المعايير الشرعية  

  .االجتماع مع مدير الصندوق كلما دعت الضرورة لذلك  

 ى استفسارات مدير الصندوق بخصوص استثمارات وعمليات الصندوق.الرد عل  

  .تقديم المشورة الشرعية في كل ما يخص الصندوق  

  مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية:  ) ج

قدرها الشرعية رسوما سنوية  الهيئة  لایر سعودي تدفع كل سنوياً وتحسب يوميا كمصروفات من  15,000تتقاضى 

  الصندوق.  

  ية التي تراها الهيئة الشرعية للصندوق :المعايير الشرع ) د

  يجب أن تكون كافة الوثائق المتعلقة بمعامالت الصندوق مثل عقود وغيرها من النماذج متوافقة تماما مع أحكام

  الشريعة اإلسالمية.
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 .أن تكون جميع استثمارات الصندوق مباحة غير مخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية  

 التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية فقط، وتحرم جميع الصيغ الربوية.  يجوز تعامل الصندوق بصيغ  

 .أن يكون الصندوق خاضعا للرقابة الشرعية الدورية من قبل الهيئة الشرعية المعينة للصندوق  

 180د عن  اإلجراءات المتبعة في حال عدم التوافق مع المعايير الشرعية سيتم التخارج أو تسييلها في مده ال تزي  

 يوما. 

  
 
 
 
 

  مدير الصندوق  .12
الصادر عن هيئة    المالية،   سيكوشركة    اسم مدير الصندوق   أ الترخيص  وهي شركة مرخصة بموجب 

  السوق المالية  

  08096-37  رقم الترخيص   ب

  برج تمكين–الدور الحادي عشر  – طريق الملك فهد  عنوان الصندوق   ج

  64666ص.ب. 

  11546الرياض 

  العربية السعودية المملكة 

  +966-11-279-9546هاتف: 

  +966-11-279-9515فاكس: 

  

  العنوان االلكتروني:

www.sicocapital.com  

  )  11/03/2008هـ (الموافق   03/03/1429  تاريخ الترخيص  د

  مليون لایر سعودي  60  رأس مال الصندوق المدفوع  هـ

  
  ملخص بالمعلومات المالية لمدير الصندوق مع توضيح االيرادات واالرباح للسنة المالية السابقة:  ) و
  الربح   الدخل   السنة 

2020  15,149,366  116243  
  
 

أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق وأنشطة العمل الرئيسة لكل عضو ) بخالف تلك األنشطة المرتبطة بأعمال   (ز)
 :مدير الصندوق

  انشطة العمل الرئيسية (خالف األنشطة المرتبطة بأعمال مدير الصندوق)   االسم 

  
 الشعيبي  عبد هللاحسان السيد / 

رئيس مجلس  و عضو مستقل (
 اإلدارة) 

عاماً في القطاع المالي محلياً ودولياً،   20الشعيبي بخبرة مهنية تزيد عن  حسان  /يتمتع االستاذ
حيث عمل في مؤسسات مالية ومنظمات اقتصادية مثل هيئة السوق المالية، والمجلس  

االقتصادي األعلى، والبنك الدولي، وبعض المؤسسات الخاصة كميرل لينش. وتم تعيين 
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مار في المكتب التنفيذي لمعالي وزير اإلسكان في  األستاذ حسان الشعيبي مستشاًرا لالستث 
سنوات،   10المملكة العربية السعودية. وقبل ذلك، عمل مع هيئة السوق المالية لمدة تزيد عن 
االستثمارية.  شغل خاللها العديد من المراكز العليا كان آخرها رئيس إدارة إصدار المنتجات 

حسان الشعيبي حاصل على درجة الماجستير في إدارة المشاريع من جامعة جورج   ذاألستا
واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية، وبكالوريوس في العلوم المالية واألعمال الدولية من  

 .الجامعة األمريكية في الواليات المتحدة األمريكية 

 نجالء الشيراوي السيدة / 
 ) اإلدارةرئيس مجلس  بنائ (
 

  
تشغل السيدة نجالء الشيراوي في الوقت الحالي منصب الرئيس التنفيذي لسيكو ش.م.ب (م)، 

سنة خبرة في مجال الخدمات المصرفية االستثمارية. انضمت السيدة نجالء  21وتملك أكثر من 
، بعد توليها منصب  2014، وتم تعيينها في منصب الرئيس التنفيذي في عام 1997إلى سيكو عام 

. عملت السيدة نجالء الشيراوي في دار المال اإلسالمي في  2013نائب الرئيس التنفيذي في عام 
جنيف، حيث أسست العمليات المصرفية الخاصة للمجموعة في منطقة الخليج. السيدة نجالء عضو 

مجلس إدارة في مجلس التنمية االقتصادية، ورئيس مجلس إدارة شركتين تابعتين لسيكو وهما سيكو 
لخدمات الصناديق االستثمارية في البحرين، وسيكو للوساطة المالية في أبوظبي. كما أنها عضو 

مستقل في مجلس إدارة بنك اإلسكان ش.م.ب(م) البحرين، وعضو مجلس إدارة برنامج حماية  
الودائع في البحرين، وجمعية مصارف البحرين، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية. 

 .نجالء حاصلة على ماجستير وبكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة البحرينالسيدة 
 

  
 فاضل مخلوق  /السيد 

 (عضو مجلس إدارة)  

السيد فاضل مخلوق هو الرئيس التنفيذي ألسواق المال في سيكو ش.م.ب (م)، ويملك خبرة مهنية 
، وشغل منصب رئيس دائرة الوساطة 2004عاًما. انضم السيد فاضل إلى سيكو عام  36تزيد عن 

. كما أعيد تعيينه رئيساً للوساطة في عام 2008قبل تعيينه رئيًسا لالستثمار والخزينة في عام 
. قبل انضمامه إلى سيكو،  2018، وبعدها تولى منصب الرئيس التنفيذي ألسواق المال في 2010

عمل في عدد من المؤسسات المالية الرائدة، بما في ذلك إنفستكورب، وبنك كيميكال (يعرف اآلن  
باسم جي بي مورجان تشيس). السيد فاضل حاصل على ماجستير من جامعة جالمورجان في 

دة، وهو عضو مجلس إدارة في شركة سيكو للوساطة المالية التابعة لسيكو والواقع  المملكة المتح
 .يأبو ظب مقرها في 

 

  
 جيثيش جوبي  /السيد 

   إدارة)(عضو مجلس 

  23 تقارب السيد جيثيش جوبي رئيس االستثمارات المباشرة في سيكو ش.م.ب (م)، ويملك خبرة
عاما في قطاع االستثمارات في مختلف القطاعات، بما في ذلك إدارة األصول، واستراتيجية 

االستثمار، والتطوير المؤسسي، وتطوير المنتجات، واألبحاث، والتحليالت. قبل انضمامه إلى 
، عمل لدى شركة الراجحي المالية في الرياض لمدة ست سنوات شغل خاللها  2019سيكو في 
المناصب، بما في ذلك رئيس إدارة األصول، ورئيس األبحاث، وآخرها رئيس التطوير   العديد من

المؤسسي واالستثمارات المباشرة. شغل السيد جوبي منصب رئيس دائرة األبحاث في سيكو حتى  
. السيد جيثيش جوبي 2006، بعد أن كان قد انضم إلى الشركة كمحلل أول عام 2013عام 

معهد اآلسيوي لإلدارة في مانيال، الفلبين، وبكالوريوس في الهندسة  حاصل على ماجستير من ال
الميكانيكية. كما أنه حاصل على شهادة محلل مالي معتمد، واستكمل برنامج التعليم التنفيذي للمعهد  

 .اآلسيوي الدولي في انسياد، سنغافورة 
 

  
  عبد هللاخليفة بن  /السيد 

 الحاتمي
 (عضو مجلس إدارة)  

عاماً من الخبرة الواسعة في مجاالت االستثمار، والخدمات المصرفية للشركات،   16لديه أكثر من 
وإدارة المحافظ، والتحليل المالي، وتقييم المشاريع، وتنفيذ التقديرات. كما شغل منصب الرئيس 

المالية قبل انتقاله إلى بنك مسقط الرياض. ، شغل منصب المدير اإلقليمي في  مسقطالتنفيذي ل
سلطنة عمان. السيد خليفة الحاتمي حاصل على درجة  –مجموعة المؤسسات المالية مع بنك مسقط 

 .الماجستير في إدارة األعمال ودرجة الماجستير في المالية من جامعة ستراثكاليد، المملكة المتحدة
 

  زعبد العزيسليمان  /السيد 
 (عضو مجلس إدارة) الذكير

  

. 1992يشغل السيد سليمان الذكير منصب الرئيس التنفيذي لشركة أنظمة البناء الحديث منذ عام 
وقد عمل سابقًا في مؤسسة التمويل الدولية، ثم انضم بعدها إلى شركة التصنيع الوطنية. كما عمل  

السعودية لخدمات ومعدات السيارات (ساسكو). السيد سليمان الذكير مديراً للمشروعات في الشركة 
من جامعة الكويت، وبعد ذلك حصل    1981حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية في العام 

على درجة الماجستير في اإلدارة الهندسية من جامعة جورج واشنطن (الواليات المتحدة) في عام  
1983. 
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 وواجبات مدير الصندوق:مسؤوليات  ) ز

أ) يجب على مدير الصندوق أن يعمل لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة  (

  المعلومات. والئحة األشخاص المرخص لهم وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة   المالية،عن مجلس هيئة السوق  

يع المبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص المرخص  ب) يقع على عاتق مدير الصندوق االلتزام بجم(

الحرص   وبذل  مصالحهم  يحقق  بما  العمل  يتضمن  والذي  الوحدات،  مالكي  تجاه  األمانه  واجب  ذلك  في  بما  لهم 

 المعقول.

   باآلتي:ج) فيما يتعلق بصناديق االستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤوالً عن القايم (

 الصندوق. إدارة    ) 1

 عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق.   ) 2

 طرح وحدات الصندوق.    ) 3

كاملة وواضحة وصحيحة     ) 4 وأنها  وإكتمالها  المعلومات  الصندوق ومذكرة  وأحكام  دقة شروط  التأكد من 

 وغير مضللة. 

رة عن مجلس هيئة السوق المالية  د) يعد مدير الصندوق مسؤوالً عن التزام أحكام الئحة صناديق االستثمار الصاد(

، سواًء أأدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار  

الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والئحة األشخاص المرخص لهم . ويعد مدير الصندوق مسؤوالً تجاه مالكي 

 لناجمة بسبب احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد.الوحدات عن خسائر الصندوق ا

ه) يجب على مدير الصندوق أن يضع السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق،  (

نوي وضمان سرعة التعامل معها. على أن تتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقويم المخاطر بشكل س

 على األقل. 

ال يجوز لمدير الصندوق حصر أهلية االستثمار على مواطني أي دولة أو مجموعة    ذلك،و) مالم تحدد الهيئة خالف  (

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

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

امج مراقبة المطابقة وااللتزام لكل صــندوق اســتثماريديره، وأن يزود ز) يجب على مدير الصــندوق تطبيق برن(

 الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.

  
  مهام الطرف الثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار:  (ح)

ى أي شخص  حالياً ال يوجد طرف ثالث ولكن يجوز لمدير الصندوق أن يعهد بأي من المهام المذكورة أعاله إل
  أو طرف ثالث مرخص له بعد أخذ الموافقات االلزامية االنشطة او المصالح االخرى لمدير الصندوق:

واعمال   اهداف  مع  جوهري  بشكل  تتعارض  ان  يمكن  الصندوق  لمدير  اخرى  مصالح  أو  أنشطة  هناك  ليس 
  الصندوق. 

 
باإلضافة إلى إدارة صناديق الستثمار، يقوم مدير الصندوق  األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق واستبداله:  (ط)

أيضا بنشاط إدارة المحافظ االستثمارية وقد تتعارض المبادئ التوجيهية لإلستثمار في هذه المحافظ مع تلك الخاصة 
ات وضوابط لضمان أال يکون الصندوق محروما  بالصندوق. يؤکد مدير الصندوق أنه قد وضع سياسات وإجراء

  نتيجة لهذه األنشطة األخرى.
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   يجوز لمجلس إدارة الصــندوق عزل واســتبدال مدير الصــندوق في أي وقت اذا رأى مجلس ادارة الصــندوق أن

  مثل هذا االجراء هو لمصلحة الصندوق والمستثمرين فيه وطبقا للوائح هيئة السوق المالية في هذا الشأن.

 ا رأى مجلس إدارة الصــــــندوق أن ـمدير الصــــــندوق لم يـعد ـقادرا على النهوض ـبأعـمال ومســـــؤولـيات إدارة  إذ

  الصندوق على النحو المطلوب.

 .في حال مخالفته لوائح وأنظمة صناديق االستثمار  

  

  أمين الحفظ  .13
  

 
  الرياض المالية   اسم أمين الحفظ

 
  07070-37 رقم الترخيص

 

  وعنوان العمل ألمين الحفظعنوان المسجل 
  شارع التخصصي   6775

  3712-12331العليا. الرياض  

  المملكة العربية السعودية 

  920012299هاتف: 
  العنوان االلكتروني:

http://www.riyadcapital.com  

 
   )08/01/2008هـ (الموافق  28/12/1428 تاريخ الترخيص

  
  

  مهام ومسؤوليات أمين الحفظ: ) ه
 

  سجالت عمليات الصندوق واألوراق المتعلقة بالصندوق.حفظ  

 .فصل أصول الصندوق عن أصول أي صندوق آخر وعن أصول أمين الحفظ  

 .حفظ حركة حسابات الصندوق  

  العمليات اليومية للصندوق ومتابعتها.  حفظ  

 التنسيق مع مدير الصندوق في كل ما يخص عمليات الحفظ المتعلقة بالصندوق  

 .االلتزام بشروط وأحكام الصندوق ولوائح هيئة السوق المالية المتعلق بحفظ األوراق المالية  

  ــات الحفظ المتعارف ــياسـ ــل اجراءات وسـ القيام بواجباته على النحو المطلوب دون تهاون أو اهمال متبعا افضـ

  عليها.

  مهام الطرف الثالث:  ) و
  ليس هناك طرف ثالث مكلف بأعمال حفظ الصندوق.

  م المنظمة لعزل أمين الحفظ واستبداله: األحكا ) ز
  

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

 

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

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

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

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

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

 

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

ً  بديل على   المساعدة أجل  من كامل بشكل التعاون المعزول الحفظ  وأمين الصندوق مدير على يتعين  كما الهيئة، لتعليمات وفقا

ً 60( الـ خالل وذلك البديل الحفظ أمين إلى للمسؤوليات النقل السلس تسهيل أمين الحفظ البديل.   تعيين من األولى  ) يوما

لتقدير الهيئة المحض، إلى أمين الحفظ  ويجب عل أمين الحفظ المعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسبا ووفقاً 

  البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة. 

 

  عزل أمين الحفظ من قبل مدير الصندوق 

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

  وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتابي.   في مصلحة مالكي الوحدات،

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

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

 

 مستشار االستثمار:  .14

  ليس هناك مستشار معين للصندوق حاليأ، وقد يقوم مدير الصندوق بتعيين مستشارين للصندوق.

  

  الموزع:   .15

  ليس هناك موزع للصندوق حاليا.

  
  
  
  
  
  

  المحاسب القانوني   .16
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  PKFشركة البسام والنمر المحاسبون المتحالفون ـ    اسم المحاسب القانوني أ

للمحاسب    ب المسجل وعنوان العمل  عنوان 

  القانوني 

  شارع األمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) ، حي السليمانية 

  11437الرياض   28355ص.ب. 

  +966 11 206 5333هاتف : 

  +966 11 206 5444فاكس : 

www.pkf.com/saudi-arabia  

  
  ج.  مهام ومسؤوليات المحاسب القانوني: 

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

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

  رفع تقارير المراجعة المحاســبية الدورية المختلفة عن عمليات المراجعة الخاصــة بالصــندوق، إلى جانب إصــدار أي

  تقارير يطلبها مدير الصندوق من حين آلخر. 

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

 معايير واالجراءات المحاسبية المتعارف عليها.تطبيق أعلى ال  

 
  معلومات اخرى  .17

  
الـسياـسيات و اإلجراءات التي ـستتبع لمعالجة تعارض المـصالح و أي تعارض مـصالح محتمل و/أو فعلي ـسيتم تقديمها   ) أ

 عند طلبها دون مقابل

 

ومدير الصـــندوق أو الشـــركات التابعة له  قد ينشـــأ أو يقع تضـــارباً في المصـــالح من وقت آلخر بين الصـــندوق من جهة  

ومديريه ومســــئوليه وموظفيه ووكالئه من جهة أخرى، وغيره من الصــــناديق التي يقومون برعايتها أو إدارتها. إذا كان 

لدى مدير الصــندوق تضــارب جوهري في المصــالح مع الصــندوق، فعليه أن يفصــح عن ذلك بشــكل كامل لمجلس إدارة  

ممكن. وسوف يحاول مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق حل أي تضارب في المصالح عن  الصندوق في أقرب وقت  

  طريق توخي الحكمة وحسن النية وأخذ مصالح األطراف المتضررة ككل بعين االعتبار.

 وبدايةً، فقد حدد مدير الصندوق نقاط تضارب المصالح المحتملة التالية:

 المالية  سيكواستثمارات مشابهة الستثمارات شركة ) 1

المالية ويتوقع أن تـستمر في إدارة حـسابات خاـصة بها واـستثمارات وحـسابات ذات أهداف مماثلة كلياً أو جزئياً   ـسيكوتدير 

 لســيكوالمالية والتي قد يكون   ســيكوألهداف الصــندوق، ومنها برامج اســتثمار جماعي أخرى يمكن أن تديرها أو ترعاها 

 المالية أو إلحدى الشركات الزميلة لها حصة فيه.

المالية والشـركات التابعة  سـيكوباإلضـافة إلى ذلك، وفي حدود القيود المنصـوص عليها في هذه الشـروط واألحكام، يمكن 

تثمارات جماعية وأن تتولى دور مدير الصـندوق أو مدير تثمارية خاصـة أو اـس تقبالً صـناديق اـس تثمار  لها أن تدير مـس االـس

 أو الشريك العام في تلك الصناديق أو االستثمارات، ولكن بشرط أن ال يعيق ذلك االستثمار اآلخر نجاح الصندوق.
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 تضارب المصالح فيما يتعلق بالمعامالت مع مدير الصندوق والشركات التابعة له ) 2

ؤوليه أو مدرائه أو   الـشركات التابعة له أو كيانات أخرى تمتلك قد يدخل الصـندوق في معامالت مع مدير الصـندوق أو مـس

المالية خدمات  لـسيكوالمالية مـصالح مباـشرة أو غير مباـشرة. فعلى ـسبيل المثال، قد تقدم بعض الـشركات التابعة   ـسيكوفيها 

ــؤوليه   ــندوق ومس ــندوق ومدير الص ــندوق بجميع المعامالت التي تتم بين الص ــيتم إبالغ مجلس إدارة الص ــندوق. وس للص

 المالية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. سيكوومدرائه والشركات التابعة له والكيانات التي تملك فيها 

   مجلس اإلدارة) 3

ــراف على   ــروط واألحكام هذه، يكون يقوم مجلس اإلدارة باإلش ــويته. واعتباراً من تاريخ الش ــالح وتس ــارب للمص أي تض

مجلس اإلدارة مكون من أعضــاء معينين من قبل مدير الصــندوق. ويكون على أعضــاء مجلس اإلدارة واجب بذل العناية 

مالية، باإلـضافة إلى بذل تجاه المـستثمرين في الـصندوق، وذلك بموجب الئحة ـصناديق االـستثمار من هيئة الـسوق الـسوق ال

 أقصى جهد ممكن لحل تضارب المصالح بحسن النية، كما يرونه مناسباً.

 المعامالت الخاصة باألطراف ذوي العالقة ) 4

يمكن أن يقوم الصــــــندوق، من وـقت آلخر، ـباـلدخول في تـعامالت مع األطراف ذوي العالـقة والشـــــرـكات الـتابـعة لتوفير  

لخدمات القانونية واالســتشــارية). ويتعين أن يتم اإلفصــاح عن تلك التعامالت إلى مجلس خدمات للصــندوق (بما في ذلك ا

إدارة الصـندوق وأن تتم بناًء على ـشروط الـسوق القياـسية. وفي حالة رغب أحد األطراف ذوي العالقة أو إحدى الـشركات 

ــه من قبل مدير الصــندوق في الدخو ــيس ل في صــفقة مع الصــندوق أو مدير التابعة، بما في ذلك أي صــندوق آخر تم تأس

  الصندوق في المستقبل فإنه يلزم عليه الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

أن التخفيضـات و العموالت  ) ب ة مدير الصـندوق بـش ياـس المعلومات المتعلقة بالتخفيضـات و العموالت الخاصـة و ـشرح ـس

  الخاصة

ول في ترتيبات لعمولة خاصــة بحيث يحصــل الصــندوق على  يقر و يوافق المســتثمر أنه يجوز لمدير الصــندوق الدخ

لع و خدمات إضـافة الى خدمات تنفيذ الصـفقات مقابل العمولة المدفوعة على الصـفقات المقدمة من خالل الوـسيط ،  ـس

على أن تكون العمولة الخاصــة محصــورة في الســلع والخدمات المتعلقة بتنفيذ صــفقات نيابة عن الصــندوق أو بتقديم 

لمصـلحة الصـندوق ذي العالقة ، كما يحظر على مدير الصـندوق الحصـول على مبالغ نقدية مباشـرة بموجب  أبحاث

  عمولة خاصة أو أي ترتيب آخر.

 المعلومات المتعلقة بالزكاة و/أو الضريبة ) ج

  ال يوجد معلومات متعلقة عن الزكاة و/او الضريبة 
  معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات ) د

  

  منه بمبادرة الوحدات لمالكي اجتماع لعقد الدعوة الصندوق لمدير يجوز .  

 الحفظ أمين من كتابي تسلم طلب من أيام )10( خالل الوحدات مالكي الجتماع الدعوة أن تكون  يجب. 

  من أكثر أو ملك من كتابي تسـلم طلب من أيام )10( خالل الوحدات مالكي الجتماع الدعوة يلتزم مدير الصـندوق 

 .الصندوق وحدات قيمة من األقل على ٪ 25 أو منفردين مجتمعين يملكون الذين الوحدات مالكي
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 اإللكتروني والموقع لمدير الـصندوق اإللكتروني الموقع في ذلك عن باإلعالن الوحدات مالكي الجتماع الدعوة تكون 

االجتماع.   من األقل على أيام عـشرة قبل )1الحفظ    وأمين مالكي الوحدات جميع إلى كتابي إـشعار وبإرـسال ، للـسوق

ووقته  ومكانه االجتماع تاريخ واإلشــعار اإلعالن يحدد أن ويجب .االجتماع قبل ) يوماً 21عن ( تزيد ال وبمدة ) 2

 لمالكي اجتماع أي الوحدات بعقد مالكي إلى إشـعاراً  إرسـال حال الصـندوق مدير على ويجب المقترحة، والقرارات

 .الهيئة إلى من نسخة إرسال الوحدات

 على ٪ 25 مجتمعين الوحدات يملكون مالكي من عدد حضــره إذا إال صــحيحاً  الوحدات مالكي اجتماع يكون و ال 

  الصندوق. وحدات قيمة من األقل

  ثان الجتماع الـصندوق الدعوة مدير على فيجب المادة، هذه الفقرة أعاله من في الموضـح النصـاب يـُستوف و إذا لم 

ــال اإللكتروني والموقع اإللكتروني موقعه في ذلك عن باإلعالن ــوق وبإرسـ ــعار للسـ  مالكي جميع إلى كتابي إشـ

 كان أيها صـحيحاً  الثاني االجتماع ويُعدّ  .أيام )5( عن تقل ال بمدة االجتماع الثاني موعد قبل الحفظ و أمين الوحدات

  االجتماع. في الوحدات الممثلة نسبة

  

  اإلجراءات المتبعة إلنهاء وتصفية صندوق االستثمارمعلومات عن  ) ه

 ذلك في برغبته كتابياً  ومالكي الوحدات الهيئة إـشعار عليه فيجب الـصندوق، إنهاء في الصـندوق مدير رغب إذا ) أ

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

ــعودي، فإنه يحق مدير الصــندوق اتخاذ   10صــافي قيمة أصــول الصــندوق أقل عن (  إذا كان  ) ب ) ماليين لایر س

اإلجراءات التصــحيحية الالزمة المحددة في شــروط وأحكام الصــندوق ومذكرة المعلومات لضــمان اســتيفاء ذلك 

ــعار الهيئة فورا و خ ــندوق بإش ــيقوم مدير الص ــتيفاء المتطلب س ــهر من 6الل (المتطلب و في حال عدم اس ) أش

 اإلشعار يلتزم مدير الصندوق إنهاء الصندوق.

ــندوق فور انتهائه، وذلك دون اإلخالل بشـــروط وأحكام  ) ج ــفية الصـ ــندوق البدء في إجراءات تصـ يلتزم مدير الصـ

 الصندوق ومذكرة المعلومات.

 ومدة الـصندوق مدة هاءعن انت للـسوق اإللكتروني الموقع و اإللكتروني موقعه في اإلعالن الـصندوق يلتزم مدير ) د

 تصفيته.

 وإشـعار أي من المواد المذكورة أعاله   حصـول فور الصـندوق بالبداء بإجرارءات إنهاء الصـندوق يلتزم مدير ) ه

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

 

  

  

  

  إجراءات الشكوى ) و

يفيد مدير الصــندوق بأن إجراءات معالجة الشــكاوى ســيتم تقديمها عند طلبها دون مقابل ، كما يمكن لمالكي الوحدات 

 مراسلة مدير الصندوق في حال وجود أي شكوى قد تنشأ على العنوان التالي : 

  مسؤول المطابقة واإللتزام 

  الرياض  –المملكة العربية السعودية 
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  طريق الملك فهد 

   تمكينبرج  – الحادي عشر الدور

  2799820 11 966+ هاتف :

  www.sicocapital.comالموقع اإللكتروني : 

  compliance@sicocapital.comالبريد اإللكتروني : 

  

  الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أوعن االستثمار في صناديق االستثمار ) ز

إن الجهة المختصـة في أي نزاع ناشـىء من أو عن االسـتثمار في الصـندوق هي لجنة الفصـل في منازعات األوراق 

  المالية في المملكة العربية السعودية . 

  

  قائمة للمستندات المتاحة لمالكي الوحدات ) ح

 شروط وأحكام االستثمار في الصندوق  

  ملخص المعلومات الرئيسية 

 ى شروط واحكام اتفاقيات وعقود الصندوق بعد عرضها على المستشار الشرعي.التعديالت التي تطرأ عل  

 أي عقود او اتفاقيات مذكورة في مذكرة المعلومات 

o .عقد المحاسب القانوني 

o .عقد أمين الحفظ 

o .عقد اللجنة الشرعية 

o .عقد حساب المؤشر اإلرشادي 

o .عقد التأمين 

o .عقود أعضاء مجلس اإلدارة 

o  يحتاجها الصندوق و تكون من أساسيات عمل الصندوق أو مذكورة بالشروط و األحكام.وأي عقود أخرى 

 .التقارير الدورية للصندوق 

 .القوائم المالية لمدير الصندوق  

 .أي نشرات أو كتيبات يصدرها مدير الصندوق حول أداء الصندوق  

  .أي بيانات واحصاءات تتعلق بأداء الصندوق محفوظة لمدير الصندوق 

 اسالت او اتصاالت أو تعاميم عامة تتعلق بعمل الصندوق.أي مر 

 

 ملكية أصول الصندوق ) ط

إن جميع أصــول صــندوق االســتثمار مملوكة لمالكي الوحدات مجتمعين (ملكية مشــاعة), وليس لمدير الصــندوق أو 

ــورة أو الموزع أ ــندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشـ ــلحة في مدير الصـ ي مصـ

أصـول الصـندوق أو المطالبة فيها إال إذا كان مدير الصـندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو 

مقدم المشــورة أو الموزع مالكا للوحدات الصــندوق و ذلك في حدود ملكيتة أو كان مســموحا بهذة المطالبات بوجب  

 ا في الشروط و أحكام الصندوق أو مذكرة المعلومات.أحكام الئحة صناديق االستثمار و أفصح عنه
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ــكل معقول وقد يطلبها   ) ي ــندوق بشـ ــندوق أو مجلس إدارة الصـ معلومة أخرى معروفة، أو ينبغي أن يعرفها  مدير الصـ

  مالكو الوحدات الحاليون أو المحتلمون أو مستشاروهم المهنيون

الصــندوق عن الصــناديق االســتثمارية بشــكل عام وعن المعلومات التي يحصــل عليها مجلس ادارة الصــندوق مدير 

ــتثماراتهم   ــائية التي يطلبها مالكي الوحدات وتتعلق باسـ ــرات الســـوق واتجاهاته وغيرها من المعلومات االحصـ مؤشـ

تثمرين المحتملين  اريهم الماليين والمـس تـش تثمرين ومـس تناد اليها من قبل المـس وتوقعات أداء الصـندوق والتي يمكن االـس

يبحثون عن استثمارات تناسب ظروفهم واحتياجاتهم. وقد تشمل تلك المعلومات االتصاالت والمراسات الرسمية   الذين

  بالجهات التنظيمية فيما يتعلق باالستثمار بشكل عام في السوق السعودية وتوقعات اداء االسواق المالية والشركات.

ــتثمار تم الموافقة   ) ك ــناديق االسـ ــات إعفاءات من قيود ال ئحة صـ ــياسـ ــوق المالية غير ما ذكر في سـ عليها من هيئة سـ

  وممارساتهاالستثمار  

ليس هناك حاليا اي اعفاءات للصــندوق من قواعد الئحة صــناديق االســتثمار ولم يتقدم مدير الصــندوق لهيئة الســوق 

ــتقبال االعفا ــندوق مســ ــول على اي اعفاءات من هذا النوع. وقد يطلب مدير الصــ ء الذي قد المالية بأي طلب للحصــ

  يحتاجه وتسمح به الئحة صناديق االستثمار وقواعد االستثمار المتبعة في هذا الشأن.

  سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت بأصول للصندوق ) ل

    بالوكالة  التصويت بعملية الخاصة المالية سيكو شركة سياسة
  

  عامة ونظرة مقدمة  .1
  

ات تهدف 1.1 ياـس يكو ـشركة  تزويد  إلى الوثيقة هذه في  الواردة واإلجراءات الـس ) الصـندوق مدير  بصـفتها(  المالية  ـس
  باألوراق   يتعلق فيما الشـركات  بمختلف  الخاصـة االجراءات اتخاذ عملية  في  تحتاجها التي المناسـبة  بالتوجيهات

  .المالية  سيكو شركة تديره الذي الصندوق يملكها التي األساسية المالية
   

ؤول سـيقوم   1.2 ركة في  االلتزام  مـس يكو  ـش ة هذه  بمراجعة  المالية  ـس ياـس تمر بشـكل  الـس اس  وعلى  مـس نوي، أـس   إضـافة ـس
 تديره صــندوق كل على ويتعين. األمر لزم إذا الســياســة هذه  على بإدخالها  التوصــية  يتم  تغييرات أي مراجعة  إلى

 أو السـعودية العربية المملكة في  المدرجة  األسـهم في  االسـتثمار  أهدافه بعض  تتضـمن  والذي  المالية  سـيكو شـركة
  . السياسة بتلك الصندوق االلتزام من والتأكد به الخاصة اإلجراءات سياسة  يعتمد أن خارجها،

  
ياـسة هذه  تتـضمن ال 1.3 أنه من  ـشيء  أي  الـس  الـسياـسة، هذه  بموـضوع  تتعلق  رـسمية  نظامية الئحة  أي  تجاوز أو خرق ـش

 حال  في  وتبطلها الســياســة هذه محل ســتحل والتي المالية الســوق هيئة عن الصــادرة التنفيذية  اللوائح مخالفة أو
  .اللوائح وتلك السياسة هذه بين تعارض أي حصول

  
  المصطلحات وشرح  التعريفات.  2

  
  .السعودية العربية المملكة في المالية السوق  هيئة تعني" الهيئة“ 2.1

 
  متعددة، )  متضـاربة(  مصـالح  معينة  شـركة  أو  ما لشـخص فيها  يكون  التي  الحالة  تعني" المصـالح  تضـارب"   2.2

  يقوم   يمكن  المثال،  ســبيل فعلى. األخرى  المصــلحة في  معين  عمل  تنفيذ  تعيق  أن  المصــالح هذه ألحدى  ويمكن
 في  عليه  يتعين بينما له، أتيحت اـستثمارية فرـصة من لالـستفادة الخاص  الـشخـصي  لحـسابه بالتداول ما  موظف
  .تجاههم االئتمانية األمانة مسؤولية يتحمل الذين عمالئه لصالح تداول قرارات اتخاذ ذاته الوقت

 
  .الشركة في االلتزام قسم عن المسؤول المالية سيكو شركة لدى الموظف يعني" االلتزام مسؤول" 2.3
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  :التالية المالية األدوات وتعني" المالية األوراق“ 2.4

  
  .المالية األوراق - 
 والصــكوك  التســليف، وســندات  لالســترداد، القابلة  غير والســندات المضــمونة  غير الســندات فيها  بما  الدين أدوات - 

 من  صــادرة  كانت  ســواء المديونية،  تؤكد أو  تثبت التي األدوات من وغيرها اإليداع  وشــهادات التوفير وســندات
 .الخاصة أو العامة  الكيانات أو الحكومة

  حقوق   تمنح  التي المالية األوراق  تمثل  التي )األمريكية اإليداع ـشهادات أو  الدولية اإليداع ـشهادات  مثل(  الـشهادات - 
ة ــهم  في  الملكـي ــهم،  من  أكثر  أو  األســ ديون  األســ ة  واألوراق  واـل الـي ة  الـم ة  األوراق  أو/و  الحكومـي الـي ة  الـم اـم  أو  الـع

 .المالية األدوات من غيرها أو الضمانات
 

 أو)  تداول( السـعودية األسـهم  سـوق  في مدرجة  عامة شـركة  تتخذه  معين  إجراء أو واقعة  ويعني" الشـركة إجراء"  2.5
ــأن  ومن  األصــول، حســب الرســمية لألنظمة خاضــعة  تداول  منطقة في  المملكة خارج مدرجة   أن اإلجراء ذلك  ش

 .الشركة تصدرها التي األسهم على  يؤثر

  
  السياسة هذه  تغطيها التي الشركة إجراءات .3

 
  منهجية  أيضــا  تغطي  كما  المالية الســوق في  المدرجة الشــركات باجراءات  المتعلقة األنشــطة الســياســة هذه  تغطي

 باألســهم يحتفظ الذي الصــندوق جانب من القرارات تلك على بناء التصــرف أو  القرارات  على التصــويت وعملية
  مـشاركة   إلى  تحتاج التي  بالـشركات  خاـصة  إجراءات أي فقط الـسياـسة هذه  وتغطي.  المدرجة  الـشركة لتلك  األـساـسية

. الشـركات تتخذها قد التي  لإلجراءات توضـح أدناه يلي فيما  السـياسـة، هذه وألغراض.  الصـندوق  جانب من  فعالة
ــت  الـقائـمة  ـهذه  ـبأن  علـما ــامـلة  ليســ ــاـفة  يمكن  ـبل  شــ   ـجدـيدة  إجراءات  أو  أدوات إدـخال  عـند  تـعديلـها  أو  إليـها اإلضــ

  .للشركات
  

  المدرجة الشركات مجالس في تحصل التي  التغييرات - 
 المجانية المنحة أسهم عن اإلعالنات - 

 األسهم  تقسيم - 

ــتحواذ أو  االندماج -  ــحب أو االس ــتثمار س ــاط أي أو االس ــركة هيكلة  إلعادة آخر نش ــركة  إدارة مجلس  يراه  الش   الش

 .مناسبا المدرجة

  األولوية  حقوق - 

 ـصاحب أو المـستثمر قبل من التـصويت  عملية  مثل  إجراء إتخاذ  وتتطلب  المدرجة بالـشركة  تتعلق  أخرى  مـسألة أي - 

 ).الصندوق أي( المدرجة الشركة في أسهم

  
  التصويت وعملية الداخلية األنشطة .4

  
  الذي  باالجراء  يتعلق  فيما  الخاص لتقديرها وفقًا  التصـرف عدم  أو بالتصـرف  المالية  سـيكو  شـركة  تقوم سـوف  4.1

 عدم أو  ســيكو  شــركة  بمشــاركة المتعلقة اإلجراءات  كافة  تصــب  أن  ويجب. به القيام او اتخاذه  الشــركة تدرس

  الذي النحو على  الـصندوق في  المـستثمرين الوحدات أـصحاب  مـصلحة في  عمل، أو تـصرف أي  في  مـشاركتها

 . المالية  سيكو شركة  تقرره

 من إجراء اتخاذ  تتطلب  التي  الشـركات  إجراءات كافة  تتولى لجنة  بتشـكيل  المالية  سـيكو شـركة شـركة  تقوم سـوف 4.2

 : من كل من اللجنة  تتكون وسوف. الصندوق  جانب
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  المالية سيكو لشركة  التنفيذي الرئيس - 
 المعلومات قسم ورئيس األصول إدارة  رئيس - 

 االلتزام  مسؤول - 

  
 عبر  االجتماع بواـسطة  أو  مقرها خارج أو  المالية  ـسيكو ـشركة  مقر  في المباـشرة  والمناقـشات  االجتماعات  عقد  يمكن 4.3

ــم  رئيس  قبل من للجنة النهائية القرارت  على  الموافقة  ويجب. الهاتف ــطة  تعميمها ثم  ومن المعلومات قسـ  بواسـ
 التي العمل  قرارات  كافة في األسـاسـيين المشـاركين  أحد االلتزام مسـؤول يكون أن يجب  كما.  اإللكتروني البريد

  .المالية السوق هيئة عن الصادرة  االستثمار صناديق الئحة من) ب 37( بالمادة التزاما وذلك الشركة  تتخذها
  

  -:  والقرارات االجتماعات عملية 4.4
ــم  رئيس  يـبادر -  ــرـكة إجراء  ـبأي  يتعلق  فيـما قرار  التـخاذ  اجتـماع  عـقد  طـلب إلى  المعلوـمات  قســ   يملكـها   ـمدرـجة  لشــ

  المقترح   والموعد التاريخ تحديد  مع  اإللكتروني البريد  بواســـطة  االجتماع  عقد إشـــعار  إرســـال  ويجب.  الصـــندوق

  .االجتماع  النعقاد
 .االجتماع في  وتقديمها المطلوب  باإلجراء المتعلقة والتقارير  المعلومات كافة توفير  يجب - 

  يتعلق   فيما)  التصــويت  عدم أو التصــويت المثال  ســبيل  على( التصــرف  عدم أو بالتصــرف  التوصــية  تقديم  ســيتم - 

  .القرار اتخاذ  ومبررات ألسباب توضيح مع المالية سيكو شركة في اإلجراءات لجنة إلى الشركة بإجراء
 .االجتماع يتخذه الذي القرار على  باإلجماع الموافقة  يجب - 

  وســـائل  خالل من  أو  المدرجة للشـــركة  الصـــلة  ذي  االجتماع  في المعلومات قســـم  رئيس قبل من  القرار  تنفيذ  يتم - 

  .القرار على التصويت عملية التمام المدرجة الشركة  تقترحها أخرى
 .الشركة تعتمدها التي الشركات إجراءات كافة لحفظ بسجل األصول إدارة تحتفظ أن  يجب - 

 متطلبات المعلومات اإلضافية ألنواع معينة من الصناديق  .18

  محلي,  بنك لدى نقدي مبلغ إيداع مختلف عن الصناديق من النوع هذا من وحدة أي في االشتراك أن

تراك، الوحدات اـسترداد طلب بقبول ملزم غير الصـندوق مدير أن  ُعرضـة وإيراداتها الوحدات قيمة وأن بـسعر االـش

  والهبوط  للصعود

ــعودية ذات دخل و و  ــوق األوراق المالية  الس ــتثمر الصــندوق أصــولة في األوراق المالية  المحلية في س ــوف يس س

ع المعايير الشــرعية, و يتم االحتفاظ على ما تبقى بصــورة نقد أو ودائع إســالمية أو صــناديق أســواق النقد المتوافقة م

ــندوق   3المادة   1المتوافقة مع المعايير الشـــرعية و حســـب ماهو موضـــح في الملحق رقم   ــات صـ ــياسـ أهداف  وسـ

ـستثمار وممارـساته الفقرة (ج) أي ـسياـسة  ـسياـسات اال  2المادة   2االـستثمار الفقرة (ب) ـسياـسات االـستثمار و الملحق 

اـعة أو مجموـعة من القـطاـعات، أو في بـلد معين أو منطـقة   لتركيز االســـــتثـمار في أوراق ـمالـية معنـية، أو في صــــــن

  جغرافية معينة.

 

  ملخص معلومات الصندوق

  المعلومات الرئيسية حول الصندوق .أ

1 
صــــــنـــدوق   اســــــم 

  االستثمار

  الخليجي لنمو األرباحالمالية  سيكوصندوق  

SICO Capital GCC Dividend Growth Fund  
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ــة   الطرح، وفئ ونوع 

  الصندوقونوع 

  هو صندوق أسهم عام مفتوح  الصندوق
  

2  

  

صـــــنــدوق   أهــداف 

  االستثمار

  على  الـمال رأس  وارتـفاع  االرـباح  توزيـعات  توفير  إلى  الصــــــندوق  يـهدف

 وهي  األرباح  نمو أـسهم  من محفظة في  االـستثمار  خالل من الطويل  المدى

ــهم ــنتين آخر  أقل بحد أرباحها  نمت التي األسـ ــريعة مع والمتوافقة سـ  الشـ

 لمالكي قالخليجية. يح  التعاون مجلس دول منطقة في  والمدرجة  اإلـسالمية

 بعد الصـندوق حققها التي) األرباح( عوائد  ـصافي  على  الحصـول  الوحدات

 مع. والـضرائب  المـصروفات،  الرـسوم،  ذلك  في  بما  التزاماته،  جميع  خـصم

  .ميالدي عام كل نهاية

3  

  

ــتثمار  ــة اسـ ــياسـ   سـ

الصــــــــــــنـــــــدوق  

  وممارساته

 دول  في  المدرجة  المالية األوراق  على  الصندوق  إستثمارات تقتـصر ـسوف

مل  الخليجي التعاون مجلس هم من كالً  المالية  األوراق  وتـش   وصـناديق  األـس

  معايير  مع تتوافق والتي للصــندوق،  المماثلة  االســتراتيجية ذات  االســتثمار

 أدوات  في النقد  توزيع يتم  قد  السـيولة،  إدارة ولغرض. اإلسـالمية الشـريعة

ــناديق  كانت  ســـواءُ   للدخل مدرة ــواق صـ  االســـالمية والمرابحات النقد  أسـ

 وودائع المالية،  الســوق هيئة من  والمرخصــة الشــريعة  أحكام  مع  المتوافقة

  االسـتثثمارات   توزيع  نسـبة تكون  سـوف.  الخليجي التعاون مجلس دول  في

 الصــندوق  أصــول  صــافي من%  50 االســالمية المرابحات تخص  التي

ــعودية العربية المملكة  لدى  بنوك  في المتوفر   صــافي من من%  50 و  الس

 و المتحدة العربية االمارات  دولة  لدى  بنوك في  المتوفر  الصــندوق  أصــول

 مملكة لدى بنوك في المتوفر  الصـــندوق  أصـــول  صـــافي من من%  50

 لدى بنوك في المتوفر  الصـندوق أصـول  صـافي من من%  50 البحرين و

تثمرة عن   بة الودائع المـس لطنة عمان ، على أن ال تتجاوز نـس % من 60ـس

  .صافي إجمالي الصندوق

4  

  

  

  

المرتبطــة   المخــاطر

بـاالســـــتثمـارات في 

  صندوق االستثمارات

 لتقلبات مرتفعة. االستثمار تعرض  

 على مؤشـراً  يُعدّ  للمؤشـر ال السـابق األداء أو لصـندوق السـابق األداء أن 

 المستقبل. في الصندوق أداء

 أو االسـتثمار لصـندوق المطلق األداء  أن  الوحدات لمالكي ضـمان يوجد ال 

 السابق. األداء يماثل أو  يتكرر سوف بالمؤشر أداءه مقارنة

 إيداعاً   يُعدّ  ال االســتثمار صــندوق  في  االســتثمار  أن من المســتثمرين نحذر  

 بنك. لدي

 ـصندوق في االـستثمار عند األموال خـسارة مخاطر من نحذر المـستثمرين 

  االستثمار.
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 ــتثمار  أن المحتمل من ظروف وأي صــندوق، معرض لمخاطر في االس

  وعائداته الصندوق قيمة أصول صافي في تؤثر

5  

الســـــابقـة البيـانـات  

بـــاداء   الــمــتــعــلــقـــة

صـــندوق االســـتثمار 

ـفي  ورد  ـلمـــا  وـفقـــا 

  مذكرة المعلومات

  
 

  العائد  السنة

2020 11.86%       

2019  -0.03%  

  ال يوجد  2018

 ال يوجد  2017

  ال يوجد  2016

 ال يوجد  2015

  ال يوجد  منذ التأسيس

  مقابل الخدمات والعموالت و األتعاب  . ب

  ال يوجد أي رسوم لإلشتراك رسوم االشتراك

ـــترداد   االســـ ــوم  رســـ

  المبكر

 المستردة  الوحدات قيمة من%   1  إلى  يصل رسماً  يتقاضى  أن للصندوق يجوز

 .المبكر االسترداد ذلك بسبب تكبدها التي التكاليف عن الصندوق  لتعويض

 يوما 30 خالل  وحدات باـسترداد  المـستثمر  قام  إذا االـسترداد  رـسوم فرض ـسيتم

 ُ  .للصندوق الرسوم هذه وستدفع االشتراك تاريخ من  تقويميا

 أول  على المســــتردة  الوحدات قيمة  على بناءا  منطبق رســــم  أي  فرض  ســــيتم

  على  يؤـخذ ـفإـنه مراـحل ـعدة على  االشـــــتراك ـحاـلة في للعمـيل  مملوـكة وـحدات

 الخارج أوال  الداخل"   أســــاس  على وذلك  األحدث  وليس للعميل  إشــــتراك  أقدم

  ".أوال

  ال ينطبق  رسوم نقل الملكية

% سـنويا من صـافي قيمة أصـول الصـندوق (بعد خصـم جميع الرسـوم  1.50 أتعاب اإلدارة 

  .والمصاريف), تحتسب يوميا وتستقطع بشكل ربع سنوي

ـمـجـلس   ــات  ـتـعويضـــــ

  إدارة الصندوق

ســــعودي لكل اجتماع لكل عضــــو مســــتقل وبحد أقصــــى  لایر   5,000مبلغ 

ــب يوميا    10,000 ــتقل، تحتسـ ــو مجلس مسـ ــنوياً لكل عضـ ــعودي سـ لایر سـ

ــم و ــور    تخص ــاء  مكافآت   إجمالي  إناالجتماع  بعد حض ــتقلين  األعض  لن  المس

  . سعودي لایر 30,000  تتجاوز
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ظ  حــف اـل ن  ـي أـم عـــاب  أـت

  للصندوق

  أعلى  وبحــد%  0.06  أدنى  بحــد  الحفظ  رســـــوم  الحفظ  أمين  رســـــوم  تكون

 اعتماداً  سـنوياً  الصـندوق  أصـول قيمة من  سـنويا%  0.13  وبمتوسـط%  0.20

ً   تحســـب,    المالية  باألوراق  به  االحتفاظ يتم  الذي الســـوق  على   مع  وتدفع  يوميا

ً  سعودي لایر 1,250 أدنى بحد و  ميالدي شهر كل نهاية   .شهريا

المـدير اإلداري أتعـاب  

  للصندوق

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

ــي  ــع ــراج م رســــــوم 

  الحسابات

  أشهر ستة كل وتدفع يوميا وتحتسبلایر سعودي سنوياً  18,000 مبلغ

ــكـــافـــآت ــئـــة   م ــي ــه   ال

  الشرعية

ُ   يوميا وتحتسب لایر سعودي سنويا 15,000مبلغ    تدفع سنويا

رســوم الســوق المالية 

  "تداول"

  يوميا وتحتسبتخصم عند المطالبة   سنويا سعودي لایر 5,000  مبلغ

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

 المالية األوراق في  )الوســاطة(  التعامل مصــاريف جميع الصــندوق يتحمل  مصاريف التعامل

 تنفيذ عند أصـــوله من وتدفع التعامل وســـطاء لدى الســـائدة األســـعار  وفق

   .الصفقات

ــوم اـحتســـــــاب    رســـ

  مؤشر/معيار األداء

  ال يوجد أي رسوم إلحتساب مؤشر/ معيار األداء

  

  مصاريف أخرى  

ــ  ــندوق مسـ ــغيلية األخرىؤيكون الصـ  والً عن نفقاته اإلدارية و المهنية و التشـ

ــب القانوني وأتعاب   ــر على) أتعاب المحاســ ــمل (ولكن قد ال تقتصــ والتي تشــ

أعضـاء الهيئة الـشرعية و أتعاب أعضـاء مجلس اإلدارة و المصـاريف المتعلقة 

لایر   200.000، مع مراعاة حد أقصــى ســنويا وقدره  بنشــر التقارير الســنوية

أمين الحفظ  رـسومـسعودي. يـستثنى من الحد األقـصى المذكور أتعاب اإلدارة و 

  المدير اإلداري للصندوق و أية رسوم مصاحبة لالقتراض. رسومو 

ســيكون الصــندوق مســؤوالً عن حســاب ودفع أي نوع من أنواع الضــرائب أو   الضريبة والزكاة

الزكاة تفرض على الصـندوق من أي جهة مشـرعة أو حكومية في دول مجلس 

وزكاة المـستثمرين في  التعاون. ولن يكون الـصنوق مـسؤوال عن ـسداد ـضرائب

الصــنوق وأنما يجب على كل مســتثمر ســداد ضــرائبه وزكاته الخاصــة به إن 

  وجدت.

 

  مكان الحصول على أي معلومات اضافية حول الصندوق وكيفية الحصول عليها .ج

يمكن للمـستثمرين والمـستثمرين المهتمين باالـشتراك في الـصندوق الحـصول على أي معلومات اـضافية عن الـصندوق  

  االتصـال وـسائل أو عن أي منزيارة المكتب الرئيـسي لمدير الـصندوق للحصـول على أي معلومات حول الـصندوق،  
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ؤولي ا أو  الصـندوق  مدير  عنوان  في الموضـحة  المختلفة اعات  خالل  وقت  أي  في لصـندوقاالتصـال بأي مـس  العمل ـس

  المالية. سيكو لشركة الرسمية

  :الخاصة به اسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال . د

  اسم مدير الصندوق
وهي شـركة مرخصـة بموجب الترخيص الصـادر عن هيئة   المالية،  سـيكوشـركة  

  السوق المالية 

  عنوان الصندوق  

 برج تمكين–الدور الحادي عشر  –طريق الملك فهد 

  64666ص.ب. 

  11546الرياض 

  المملكة العربية السعودية

  +966-11-279-9546هاتف: 

  +966-11-279-9515فاكس: 

  www.sicocapital.com   العنوان االلكتروني

  

  به: االتصال الخاصةاسم وعنوان مدير الحفظ وبيانات   . ه

  

  اسم مدير الحفظ

وهي شـركة مرخصـة بموجب الترخيص الصـادر عن    المالية،الرياض  شـركة 

  07070-37هيئة السوق المالية رقم 
  

  

  عنوان أمين الحفظ 

  

  شارع التخصصي 6775

  3712-12331. الرياض العليا

  المملكة العربية السعودية

  

  www.riyadcapital.com  العنوان اإللكتروني

 

  وبيانات االتصال الخاصة به اسم وعنوان الموزع . و

ليس هناك موزع للصـــندوق حاليا، وفي حال تم تعيين موزع ســـيقوم مدير الصـــندوق بابالغ الجهات التنظيمية بذلك 

  اضافة الى االعالن عن اسمه في المواقع والمستندات التي تحددها الئحة صناديق االستثمار.

  


