
 
 

 

 موغان ستانلي 
 صندوق مورغان ستانلي لألسھم السعودیة

تم إنشاء برنامج استثمار جماعي مفتوح النھایة وفقا للوائح صندوق االستثمار الصادرة عن ھیئة السوق 
 وبتاریخ 639") بالمملكة العربیة السعودیة بموجب الخطاب رقم أر إتش/ الھیئةالمالیة ("

 ").الصندوقم ("2008 /16/8الموافق ه، 15/8/1429

 

 األحكام والشروط

مدیر الصندوق ھو مورغان ستانلي السعودیة، وھو شركة مساھمة تأسست بموجب أنظمة المملكة 
ھـ بالریاض، 18/09/1427صدر بتاریخ  1010224144العربیة السعودیة بسجل تجاري رقم: 

ھـ (الموافق 21/11/1427بتاریخ  37-06044وحصل على ترخیص من ھیئة السوق المالیة رقم 
12/12/2006.( 

تمتثل كافة الشروط واألحكام وجمیع الوثائق األخرى المتعلقة بالصندوق للوائح صندوق االستثمار 
وتتضمن معلومات كاملة وواضحة ودقیقة وغیر مضللة عن الصندوق. یتعین قراءة ھذه الشروط 

ى المتعلقة بالصندوق. یكون للمصطلحات ھنا واألحكام باالقتران مع نشرة المعلومات والوثائق األخر
 المعنى المنسوب إلیھا في نشرة المعلومات.

یتعین على المستثمرین المحتملین قراءة ھذه الشروط واألحكام بعنایة كاملة وطلب المشورة القانونیة 
علق والضریبیة والمالیة وغیرھا من االستشارات المناسبة قبل اتخاذ أي قرار استثماري فیما یت

 بالصندوق.

 .2008أغسطس  11تاریخ االصدار: 
 م.2020مارس  8: آخر تحدیث بتاریخ

 .2008أغسطس  16تاریخ موافقة ھیئة السوق المالیة على إنشاء الصندوق وطرح وحداتھ: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 معلومات عامة .1
 

 مدیر الصندوق  1.1
 

 مورغان ستانلي السعودیة، وھي شركة مساھمة مقفلة تأسست بموجب أنظمة المملكة العربیة السعودیة 
ھـ، 18/09/1427الصادر في الریاض بتاریخ  1010224144سجل تجاري رقم: بموجب 

ھـ 21/11/1427بتاریخ  06044-37والمرخصة من ھیئة السوق المالیة بموجب ترخیص رقم 
 ).م0062دیسمبر  12(الموافق 

 
 المركز الرئیسي لمدیر الصندوق  1.2

 
 برج الراشد، الطابق العاشر

 طریق الملك سعود، الریاض
 11586، الریاض 66633ص. ب. 

 +966) 11( 218 70 00 ھاتف: 
 +966) 11( 218 71 44فاكس: 

 
 الموقع االلكتروني لمدیر الصندوق 1.3

 
 یرجى زیارة:لمزید من المعلومات حول شركة مورغان ستانلي السعودیة، 

-sa/domestic-http://www.morganstanley.com/pub/content/imweb/im/en
/investor-saudi 

 

 أمین الحفظ 1.4
بموجب  یةسوق المالالإتش إس بي سي العربیة السعودیة المحدودة، شركة مرخصة من قبل ھیئة 

 37-05008م ترخیص رق
 

 الموقع االلكتروني ألمین الحفظ 1.5
لمزید من المعلومات حول إتش إس بي سي العربیة السعودیة المحدودة، یرجى زیارة الموقع 

 اإللكتروني:
www.hsbcsaudi.com 

 
 واجب التطبیق واالختصاص القضائيالقانون  .2

واللوائح األخرى ذات الصلة والمعمول  واألنظمة، ألنظمة ولوائح ھیئة السوق المالیةیخضع الصندوق 
 العربیة السعودیة. بھا في المملكة

فیما یتعلق أو یتصل بالشروط واألحكام الواردة ھنا إلى لجنة  فاألطراتحال أیة نزاعات قد تنشأ بین 
 منازعات األوراق المالیة أو إلى اي سلطة تنوب عنھا. الفصل في

 

http://www.morganstanley.com/pub/content/imweb/im/en-sa/domestic-saudi-investor/
http://www.morganstanley.com/pub/content/imweb/im/en-sa/domestic-saudi-investor/


 
 

 صندوق االستثمارمن غرض ال .3
. ویعتزم الطویلیتمثل الغرض االستثماري للصندوق في زیادة قیمة رأس المال ونموه على المدى 

الصندوق تحقیق ھذا الغرض من خالل االستثمار في األسھم المدرجة والمتداولة في السوق المالیة 
السعودیة الرئیسیة (تداول) وفي األسھم المطروحة في سیاق الطرح العام األولي (بما في ذلك اكتتابات 
الحقوق ومع مراعاة القیود المبینة في الفقرة "ز" أدناه). یُقاس أداء الصندوق مقابل المؤشر العام للسوق 

داء بالنسبة إلى معیار حالي. المالیة السعودیة ("تاسي") بغرض إمداد المستثمرین بإیضاحات عن األ
 ال یوجد ضمان على تحقیق غرض الصندوق من االستثمار بالضرورة.

 
 بشكل أساسي نوع األسھم التي سیستثمر فیھا الصندوق  3.1

في األسھم  - بشكل أساسي -في سبیل سعي الصندوق إلى تحقیق الغرض االستثماري، سیستثمر 
المدرجة والمتداولة في السوق المالیة السعودیة الرئیسیة (تداول)، بما في ذلك األسھم المطروحة في 
سیاق الطرح العام األولي (بما في ذلك اكتتابات الحقوق). استثمارات الصندوق في األسھم المدرجة قد 

لتي تقل قیمتھا السوقیة عن ملیار تشمل استثمارات في األسھم المدرجة في شركات أصغر (أّي تلك ا
% من صافي قیمة أصولھ في 20لایر سعودي). وعالوة على ذلك، یجوز أن یستثمر الصندوق حتى 

صندوق واحد أو أكثر من صنادیق االستثمار العقاریة المدرجة في تداول أو الوحدات بصنادیق 
 على تداول في حینھ. االستثمار العقاریة في سیاق الطرح العام، والتي سیتم إدراجھا

 
أن ظروف السوق أو الظروف االقتصادیة لیست  -وفقاً لتقدیره المطلق  -في حال رأى مدیر الصندوق  

% من أصول الصندوق على 100مثالیة أو مناسبة لالستثمار، یجوز أن یستثمر مدیر الصندوق حتى 
اً أو في صورة أدوات السوق أساس مؤقت من خالل حیازة كل أصول الصندوق أو جزء كبیر منھا نقد

 النقدیة واألدوات شبھ النقدیة واألصول السائلة التابعة األخرى.
 

قطاعات و/أو ال مجموعة من صناعات و/أوفي سیاسة تركیز االستثمار في أسھم محددة و/أو  3.2
 بلدان و/أو أّي منطقة جغرافیةفي 

ة والمتداولة في السوق المالیة على األسھم الُمدرج -في األساس  -تقتصر استثمارات الصندوق 
یتبنى الصندوق استراتیجیة تستبعد صناعات أو قطاعات معینة، وإنما یحتفظ ن لوالسعودیة الرئیسیة. 

بأعلى درجة ممكنة من المرونة، بالرغم من أن ذلك من شأنھ أن یحد من استثماراتھ في المملكة العربیة 
 ("سیاسات وممارسات االستثمار") من نشرة المعلومات . 2السعودیة على النحو المبین في القسم 

 
 األسواق التي ینوي الصندوق االستثمار فیھا 3.3

یستثمر الصندوق في األسھم المدرجة في السوق المالیة السعودیة الرئیسیة (تداول) وفي األسھم 
وة على ذلك، ). وعالولویةألا المطروحة في سیاق الطرح العام األولي (بما في ذلك اكتتابات حقوق

% من صافي قیمة أصولھ في صنادیق االستثمار العقاري المدرجة 20یجوز أن یستثمر الصندوق حتى 
٪ ، مع 5 یقل عنبالكامل مع وضع نقدي ستثمًرا من المتوقع أن یظل الصندوق مُ  . على  األغلب،

مدیر الصندوق یجوز أن یستثمر و المعلومات. نشرةمراعاة قیود االستثمار المنصوص علیھا في 
أصول الصندوق في صورة أوراق مالیة یصدرھا مدیر الصندوق أو أّي شركة تابعة لھ. یوضح الجدول 

 التالي أنواع االستثمارات المتاحة للصندوق والنسب المئویة المخصصة لكل منھا:



 
 

 

 نوع االستثمار

من  األدنىالحد 
أصول 

الصندوق في 
ظل ظروف 

 السوق العادیة

الحد األقصى 
أصول  من

الصندوق في 
ظل ظروف 

 السوق العادیة
سوق األسھم المدرجة في 

یشمل و( األسھم السعودي
حقوق الطرح العام واكتتابات 

 )یةواألول

80% 100% 

 %20 0 االستثمار العقاري صنادیق 
 %10 0 أدوات سوق النقدالنقد أو 

 
 

 أسالیب وأدوات محددة یجوز استخدامھا في إدارة الصندوق 3.4
مدیر الصندوق استراتیجیة استثمار فعّالة من خالل تحدید األسھم الُمدرجة التي یعتقد في زیادة یتبع 

 قیمتھا استناداً إلى تحلیل القطاع و/أو العائد المتوقع أو نمو األسھم الُمدرجة بصورة فردیة. عند تحدید
ركیز على سعر السوق االستثمارات للصندوق، فإن مدیر الصندوق یتبنى نھجاً طویل المدى، مع الت

لألسھم المدرجة لشركة ما بالنسبة إلى تقییم مدیر الصندوق ألرباح الشركة المحتملة على المدى البعید 
في  -(عادةً سنتین إلى ثالث) وكذلك قیمة األصول والتدفقات النقدیة المحتملة. یركز مدیر الصندوق 

سعار واألرباح، حیث یسعى للتعامل مع األ ودینامیكیاتعلى محفزات النمو األساسیة  -األساس 
شركات تضم فرق إدارة قویة وتقییمات منخفضة نسبیاً ومیزة تنافسیة ودینامیكیات جذابة في المجال. 

 یجب أن ینظر المستثمرون المحتملون إلى الصندوق على أنھ استثمار متوسط إلى طویل األجل.
 

 مدة صندوق االستثمار .4
 مدة.المحدد  غیرجماعي مفتوح  ھو صندوقالصندوق 

 
 حدود وقیود االستثمار .5
الئحة صنادیق االستثمار  التي تفرضھایتعین على مدیر الصندوق عند إدارة الصندوق االلتزام بالقیود  

الشروط واألحكام ونشرة ھذه  باإلضافة إلى القیود المذكورة في، الصادرة عن ھیئة السوق المالیة
توجب علیھ االلتزام في حال خالف مدیر الصندوق أّي من قیود االستثمار المذكورة، والمعلومات. 

 من الالئحة. 52متطلبات المادة ب
 

 القیود المتعلقة باالستثمار في األسھم المطروحة في سیاق الطرح العام األولي. 5.1
ً  )أ(  یجوز أن یستثمر الصندوق في األسھم المطروحة في سیاق الطرح العام األولي وفقا

 للشروط التالیة:

 ) یجب شراء األسھم المدرجة بسعر ال یزید عن سعر العرض المحدد.1(



 
 

وكذلك أّي عروض  للصندوق الذي یقدمھ مدیر الصندوق العرض) یجب أال یتجاوز 2(
% من إجمالي 10 أكثر من مدیر الصندوق إلى العمالء اآلخرین قدمھاأخرى لالستثمار 

 الطرح العام األولي من حیث القیمة.

ال یجوز أن تخضع األسھم الُمدَرجة ألّي تجمید أو قید أو حظر بشأن التعامل، على  )ب(
 الصندوق لقیود االستثمار. مخالفةنحو من شأنھ أن یتسبب في 

في  أسھم الطرح العام األولي التي یجوز للصندوق أن یستثمر فیھا یجب أن تكون ُمدرجة )ج(
 السوق الرئیسیة بالسوق المالیة السعودیة (تداول).

 
 استثمارات الصندوق في صنادیق استثمار أخرى یدیرھا مدیر الصندوق أو آخرون ودحد 5.2

ال یستثمر الصندوق في صنادیق استثمار أخرى یدیرھا مدیر الصندوق باستثناء تلك االستثمارات في 
. ال تتجاوز استثمارات الصندوق بعدصنادیق االستثمار العقاري الُمدَرجة حالیاً أو التي ستُدرج فیما 

 % من صافي قیمة أصول الصندوق.20في صنادیق االستثمار العقاري 
 

تراضیة للصندوق وسیاسة مدیر الصندوق بشأن ممارسة حقوق االقتراض ورھن القدرات االق 5.3
 أصول الصندوق

% من صافي قیمة أصولھ وقت 10ال یتجاوز الحد األقصى من القدرة االقتراضیة للصندوق 
االقتراض، باستثناء في حال أن یقترض مدیر الصندوق للوفاء بطلبات االسترداد وفقاً لالئحة. ال تخضع 

الصندوق ألّي ترتیبات ضمان أو ارتھان، وال یبرم الصندوق أّي صفقة اشتقاقیة تتطلب من أصول 
الصندوق تقدیم نقد أو أصول كھامش (وغالباً ما یُشار إلیھ باسم "الضمان اإلضافي") لحمایة الطرف 

 المقابل للصندوق من خطر التقصیر من جانب الصندوق.
 

 لالحد األقصى للتعامل مع أّي طرف مقاب 5.4
% من صافي قیمة أصول الصندوق. 25 نظیر ال یجوز أن یتخطى الحد األقصى للتعامل مع أّي طرف

وینطبق ھذا الحد على استثمارات الصندوق في أدوات سوق المال أو غیرھا من أدوات الدین، ولیس 
 .على االستثمارات في األسھم

 
 سیاسة مدیر الصندوق بشأن إدارة مخاطر الصندوق 5.5

لدى مدیر الصندوق سیاسة وإجراءات ساریة تحدد المخاطر ذات الصلة والناشئة عن الغرض من 
االستثمار واالستراتیجیة المتبعة واستثمارات الصندوق، وتضمن التعامل مع ھذه المخاطر في أسرع 
 وقت ممكن. یجري مدیر الصندوق تقییماً لكل المخاطر ذات الصلة مرة واحدة على األقل خالل كل

إلى تنویع االستثمارات في قطاعات وشركات  -بوجھ عام  -سنة مالیة للصندوق. یسعى مدیر الصندوق 
) المحفظة. فعلى مستوى 3) القطاع (2) األسھم (1مختلفة. تُجرى إدارة المخاطر على ثالثة مستویات: (

جة مبالغ فیھا األسھم، یركز مدیر الصندوق بشكل أساسي على المخاطر النشطة ویتجنب التعرض بدر
إلى أسھم المضاربة التي تنطوي على قدر عاٍل من المخاطر. وعلى مستوى القطاع، یرصد مدیر 
الصندوق مخصصات القطاعات والصناعات ومساھمتھا في إجمالي مخاطر المحفظة. وعلى مستوى 

لى غرض المحفظة، یرصد مدیر الصندوق تتبع األخطاء ویراجع بنیة المحفظة وتكوینھا باإلشارة إ



 
 

 الصندوق من االستثمار.
 

 المؤشر المرجعي ومزوده واألسس والمنھجیة المستخدمة لقیاسھ 5.6
 
المؤشر المرجعي ھو مؤشر تاسي (یمكن الحصول على مزیٍد من المعلومات عن المؤشر من الموقع 

مالكي اإللكتروني للسوق المالیة السعودیة "تداول"). یتمثل الغرض من المؤشر المرجعي في إمداد 
 .الوحدات بإیضاحات عن أداء الصندوق بالقیاس إلى المؤشر المرجعي

 
 االستثمار في األدوات المالیة المشتقة 5.7

 ال یستثمر الصندوق في األدوات المالیة المشتقة (المشتقات).
 

 التنازالت المعتمدة من قبل ھیئة السوق المالیة بخصوص أّي حدود وقیود تتعلق باالستثمار 5.8
الصندوق على أّي تنازالت من ھیئة السوق المالیة بخصوص قیود االستثمار التي تنطبق لم یحصل 

 على الصندوق وفقاً لالئحة.
 

 العملة .6
 عملة الصندوق ھي الریال السعودي.

 
 الرسوم والتكالیف والنفقات .7

خفیض أتعاب اإلدارة إال أنھ تم ت٪ 1.75بمعدل سنوي قدره  یتم دفع أتعاب اإلدارة لمدیر الصندوق
 یتم دفع أتعاب اإلدارة % حیث0.5بنسبة م 2019دیسمبر  31م وحتى 2018یونیو  1خالل الفترة من 

م 2020ینایر  1وتم تمدید فترة استحقاق التخفیض المذكور لمدة إضافیة من ٪ 1.25بمعدل سنوي قدره 
كنسبة من صافي قیمة  ةأتعاب اإلدار یتم احتسابوبجمیع األحوال م، 2020دیسمبر  31وحتى 

٪، ویتم احتسابھا واستحقاقھا في كل یوم تقویم 5األصول، باإلضافة إلى ضریبة القیمة المضافة بنسبة 
٪ من قیمة الوحدات المكتتب بھا من 1.50. یتم دفع رسوم اكتتاب مسبقة بنسبة بشكل ربع سنويوتدفع 

٪. یتم دفع رسوم االسترداد المبكر 5قبل المستثمرین، باإلضافة إلى ضریبة القیمة المضافة بنسبة 
٪ من قیمة الوحدات المستردة من قبل مالكي الوحدات الذین یقدمون طلب استرداد خالل 0.50بنسبة 

تقویمیا من االكتتاب. یتم احتساب مبلغ الرسوم على قیمة الوحدات التي یتم استردادھا ویتم  یوما 30
 دفعھا إلى الصندوق.  

 

یحتفظ مدیر الصندوق بالحق في التنازل عن أو خصم رسوم اإلدارة أو رسوم االكتتاب أو رسوم 
ویحتفظ مدیر الصندوق بالحق في أن یدفع من الصندوق في أي  االسترداد المبكر وفقًا لتقدیره الخاص.

وقت مكافأة مجلس الصندوق وأیة رسوم وعموالت وأتعاب قانونیة، وأي نفقات أخرى یتحملھا 
وأتعاب  الصندوق،الصندوق، باالمتثال للوائح. ویشمل ذلك الرسوم والمصاریف التي یحصلھا مدیر 

فظ والرسوم التنظیمیة. ویتم دفع أتعاب أي موزع من قبل مدیر المسؤول اإلداري والمسجل وأمین الح
الصندوق من الرسوم اإلداریة. یرجى الرجوع إلى نشرة المعلومات الخاصة باإلفصاح المالي الموجز 



 
 

 الذي یجب أن یتم تقدیمھ وفق اللوائح.

تعامل من أصول  یتم حجز المعامالت المتعلقة باستثمارات الصندوق بالتكلفة. ویتم دفع أي تكالیف
 الصندوق.

 التقویم والتسعیر .8
 لصندوقا یملكھیم كل أصل وتفاصیل تق 8.1

 
 یتعین على مدیر الصندوق اتباع المبادئ التالیة عند تقییم أصول الصندوق: 

 
أوراق مالیة منظمة أو نظام تسعیر تلقائي  سوقاألسھم الُمدَرجة أو المتداولة في أي  )1

الُمدَرجة في السوق المالیة السعودیة الرئیسیة (تداول) یجب أن ومنھا األوراق المالیة 
تُقیم بسعر اإلقفال في یوم التعامل ذي الصلة باستخدام منھجیة متوسط السعر الُمرَجح 
على أساس الحجم، حیث نصل إلى سعر اإلقفال على أساس متوسط السعر الُمرَجح 

دقیقة  15المتداولة للسھم خالل على أساس الحجم من خالل قسمة (س) إجمالي القیمة 
قبل إقفال السوق على (ص) إجمالي عدد وحدات السھم المتداولة خالل المدة نفسھا. 

 نوضح فیما یلي مثال على كیفیة عمل متوسط السعر الُمرَجح على أساس الحجم؛
 

یتم تحدید قیمة أیة أسھم مدرجة یتم تعلیقھا على أساس أخر سعر متاح قبل التعلیق، ما   )2
 ؛لم یوجد دلیل قاطع على خفض قیمة تلك األسھم دون ھذا السعر

 
تُحدد قیمة أصول الصندوق المستثمرة في الطروحات العامة األولیة وإصدار حقوق   )3

راج ھذه األسھم. وبعد اإلدراج، تُحدد على أساس سعر االكتتاب لحین قبول إد األولویة
 القیمة باإلشارة إلى سعر اإلقفال على تداول في یوم التقییم ذي الصلة.

 

تُحدد قیمة أصول الصندوق المستثمرة في صنادیق االستثمار العقاري على أساس   )4
 سعر اإلقفال على تداول في یوم التقییم ذي الصلة؛

 
رة في أدوات السوق المالیة على أساس تكلفة العقد تُحدد قیمة أصول الصندوق الُمستثمَ  )5

أو قیمة األدوات المالیة ذات الصلة أو قیمة المبلغ المودع باإلضافة إلى األرباح 
 المستحقة حتى یوم إجراء التقییم.



 
 

 حساب سعر الوحدة 8.2
 
یقوم مدیر الصندوق بحساب سعر الوحدة عن طریق قسمة صافي قیمة األصول على عدد الوحدات 

 القائمة. یجب أن یكون رقم سعر الوحدة مكوناً من أربع خانات عشریة على األقل.
 

یجب أن یقیم صافي قیمة الصندوق وسعر الوحدة من جانب مدیر الصندوق بسعر اإلقفال في المملكة  
یم، فإن ویم، وھما األحد والثالثاء من كل أسبوع.  وفي حال إغالق البنوك في أّي یوم تقولكل یوم تق

 تفتح البنوك السعودیة أبوابھا للتعامل. نیم سیكون الیوم التالي حیویوم التق
 

 نشر سعر الوحدة: 8.3
یُتاح صافي قیمة األصول وسعر الوحدات لمالكي الوحدات مجاناً، ویتم نشرھا على الموقع اإللكتروني 

 لتداول وكذلك على الموقع االلكتروني لمدیر الصندوق في یوم العمل التالي لیوم التقییم.  

 یم الخاطئ/التسعیر الخاطئواإلجراءات الواجب اتخاذھا في حاالت التق 8.4
الصندوق، وفقاً للوائح، أن یسجل كل حالة یتم فیھا تقییم أّي أصل من أصول الصندوق یتعین على مدیر 

بصورة خاطئة أو یتم فیھا حساب سعر الوحدة بصورة خاطئة. یتعین على مدیر الصندوق أن یعوض 
كل مالكي الوحدات (ومنھم مالكي الوحدات السابقین) الذین تأثروا سلباً بمثل ھذه األخطاء في أسرع 

ت ممكن وعلى نحو معقول. ویتعین على مدیر الصندوق أن یخطر ھیئة السوق المالیة على الفور وق
% أو أكثر من سعر الوحدة، وأن یعلن عنھا على الفور 0.5بأّي أخطاء تتعلق بالتقییم أو التسعیر بنسبة 

من  71فقاً للمادة على موقعھ اإللكتروني وعلى الموقع اإللكتروني لتداول وفي تقریر الصندوق الُمعد و
الئحة صنادیق االستثمار. وعالوة على ذلك، یتعین على مدیر الصندوق أن یقدم ملخصاً عن كل أخطاء 

 .من الالئحة 72التقییم والتسعیر في تقاریر الصندوق المقدمة إلى ھیئة السوق المالیة وفقاً للمادة 
 

 التعامالت .9
 :االشتراك واالستردادإجراءات  9.1

 
مساًء بتوقیت الریاض من كل یوم تعامل.  12:00االسترداد ھو /االشتراكالموعد النھائي لتقدیم طلب 

مساًء بتوقیت الریاض من أّي یوم تعامل، یتم معالجة  12:00االسترداد قبل /االشتراكفإذا قُدم طلب 
دم طلب الطلب في نفس یوم التعامل على أساس سعر الوحدة في ھذا الیوم. ومع ذلك، إذا قُ 

مساًء بتوقیت الریاض من أّي یوم تعامل، یتم معالجة الطلب في یوم  12:00االكتتاب/االسترداد بعد 
 التعامل التالي على أساس سعر الوحدة في ھذا الیوم.

یتعین على مالكي الوحدات أن یقدموا الطلبات الالحقة للحصول على الوحدات خطیاً وعبر الفاكس 
 أیضاً.

ألّي متطلبات أخرى، یحتفظ مدیر الصندوق  االلتزامُموقَع أو  االشتراكبغض النظر عن تسلم نموذج  
الحقة من دون إبداء أّي سبب. وفي حال رفض أّي  اشتراكاتحالي أو  اشتراكبالحق في رفض أّي 

ِدم الطلب. أو الرصید المعلق على مسؤولیة ُمق االشتراك، یرد مدیر الصندوق للمستثمر مبلغ اشتراك
، ما لم یُقدم االشتراكفي حالة الطلبات التضامنیة، یتعین على كل ُمقِدم طلب أن یوقع على نموذج 

 توكیل مقبول أو تفویض خطي.



 
 

 یوم التعامل 9.1.1
 في كل یوم تعامل بسعر الوحدة. الشتراكلیقدم مدیر الصندوق وحدات 

 
 األشخاص المحظورون واألنشطة المحظورة 9.1.2

یجوز أن یقید مدیر الصندوق أو یمنع تملك أّي شخص أو شركة أو مؤسسة لوحدات الصندوق، إذا 
رأى مجلس إدارة الصندوق أن ھذه الملكیة من شأنھا أن تضر بالصندوق أو إذا ترتب علیھا انتھاك أّي 

وئ مالیة عرضة لمساوئ ضریبیة أو مسا -نتیجة لذلك  -أو الئحة مطبقة أو إذا أصبح الصندوق  نظام
أخرى كان یمكن تجنبھا (ویُشار إلى ھؤالء األشخاص أو الشركات أو المؤسسات الذین یحددھم مجلس 

 اإلدارة في ھذا السیاق باسم "األشخاص المحظورین").
 

ال یُسمح باألنشطة التي قد تؤثر سلباً في مصالح مالكي الوحدات (مثالً، األنشطة التي من شأنھا أن  
ات الصندوق االستثماریة أو تؤثر في نفقات الصندوق).  یجوز لمدیر الصندوق أن تعرقل استراتیجی

 مثل تلك األنشطة من منطلق كونھا تؤثر على مصالح مالكي الوحدات. -وفقاً لتقدیره الخاص  -یحظر 
 

 اتاالشتراكدفع   9.1.3
یتم سداد قیمة الوحدات عبر حساب االستثمار الذي یحدده ُمقِدم الطلب. یجب تمییز التحویالت المالیة 

 االشتراكالُمقیدة في حساب صندوق مورغان ستانلي لألسھم السعودیة، حیث تُرسل مشفوعةً بنموذج 
. االشتراكنموذج الذي یُمأل ویوقع حسب األصول ویُرفع إلى مدیر الصندوق على العنوان المبین في 

بصورة كلیة أو جزئیة، یجب إعادة أّي أموال ُمستلَمة فیما یتعلق  اشتراكفي حال عدم قبول نموذج 
 بتقدیم الطلب إلى حساب االستثمار الخاص بُمقِدم الطلب على مسؤولیة األخیر.

 
السعودي). ما لم یجب أن یسدد ُمقدمو الطلبات ألّي وحدة القیمة المقررة بعملة األساس (وھي الریال 

تُتخذ إجراءات ُمسبَقة، یتعین على ُمقِدمي الطلبات أن یسددوا الدفعات المستحقة كمبالغ خالصة یتم 
االسترداد، لتسلم سعر الوحدة /االشتراكتسلمھا بحلول الموعد النھائي ذي الصلة لتقدیم طلبات 

مناسب، یُرفض طلب الحصول على الُمحتَسب في ھذا الیوم. في حال عدم إجراء التسویة في الوقت ال
 وحدات.

 
 إجراءات االسترداد 9.2

یجوز أن تُسترد الوحدات في أّي یوم تعامل. یتعین على مالكي الوحدات الراغبین في استرداد كل 
وحداتھم في الصندوق أو أّي جزء منھا (مع مراعاة الحد األدنى من االسترداد و/أو الحد األدنى من 

استرداد خطي وتوقیعھ وتقدیمھ إلى مدیر الصندوق على العنوان المبین في نموذج الملكیة) ملء نموذج 
 االسترداد. یجوز أن تُقدم طلبات االسترداد الالحقة على الطلب األول عبر الفاكس.

 
یجب أن یشمل نموذج االسترداد تفاصیل عدد الوحدات أو المبلغ الذي یرغب مالك الوحدة في استرداده 

تقدیم أّي من  عدملوحدة ورقم حسابھ وأّي معلومات أخرى یتطلبھا نموذج االسترداد. وبیانات مالك ا
ھذه المعلومات قد یترتب علیھ تأخر تنفیذ طلب االسترداد. وعالوة على ذلك، تبلغ أقصى مدة زمنیة 

د ) أیام عمل بعد یوم التعامل ذي الصلة. تُسدد عوائ5بین االسترداد ودفع عوائد االسترداد خمسة (



 
 

 االسترداد بالریال السعودي.
 
تعد نماذج االسترداد ملزمة للصندوق وال رجعة فیھا. یجوز أن یطلب الصندوق تأكیدات خطیة ویتعین 
أن یوقع علیھا كل مالكي الوحدات الُمسجلین ، إال في حالة تملك الوحدات بالتضامن، حیث یحتفظ كل 

 ع منفرداً.مالك من مالكي الوحدات بالتضامن بصالحیة التوقی
   

 
 عائدات االسترداد 9.2.1

یتعین على مدیر الصندوق أن یسدد عوائد االسترداد لصالح حساب االستثمار الُمسَجل باسم مالك 
الوحدة. ال یجوز إجراء أّي تغییرات على حساب االستثمار الُمسَجل إال بعد إرسال تعلیمات خطیة 

 أصلیة لمدیر الصندوق بذلك.
 

 قیود االسترداد  9.2.2
أن یطلب مالكو الوحدات استرداد كل وحداتھم أو بعض منھا. ومع ذلك، فإن الصندوق غیر ملزم یجوز 

تصبح  -بعد االسترداد المطلوب  -باالمتثال لطلب استرداد الوحدات في حال أن رصید مالك الوحدات 
ً  -قیمتھ أقل من الحد األدنى للتملك. وفي ھذه الحالة، یجوز أن یسترد مدیر الصندوق   - لتقدیره وفقا

كامل استثمارات مالك الوحدات ھذه بسعر االسترداد محتسباً على أساس یوم التعامل الذي یسري فیھ 
ھذا االسترداد. ومع ذلك، یتعین على مدیر الصندوق أن یخطر مالك الوحدات خطیاً بأّي استرداد قبل 

 أسبوع من إنفاذه.

 تأجیل طلبات االسترداد وتعلیقھا 9.2.3
% أو أكثر من صافي قیمة 10في حال بلغ إجمالي عدد طلبات االسترداد في أّي یوم من أیام التعامل 

أن یؤجل طلب االسترداد بصورة كلیة أو  -وفقاً لتقدیره  -أصول الصندوق، یجوز لمدیر الصندوق 
ند اختیار جزئیة إلى یوم التعامل التالي. وفي ھذه الحالة، یطبق مدیر الصندوق إجراءات منصفة ع

طلبات االسترداد التي ستؤجل (أنظر أدناه)، حیث یعالج طلبات االسترداد على أساس تناسبي، مع 
% على یوم التعامل ذي الصلة، والذي ال یُستخدم 10في االعتبار دائماً الحد األدنى الُمقدَر بنسبة  األخذ

لسیولة على نحو قد یؤثر بالسلب في إال خالل الفترات التي تفرض فیھا طلبات االسترداد قیوداً على ا
 مالكي الوحدات المتبقین.

في حال تأجیل طلبات االسترداد، یطبق مدیر الصندوق إجراءات منصفة عند اختیار طلبات االسترداد 
التي ستؤجل. ویعالج مدیر الصندوق طلبات االسترداد المؤجلة على أساس تناسبي حیث یكون لتلك 

على حساب طلبات االسترداد الجدیدة، مع الوضع في االعتبار دائماً نسبة  الطلبات المؤجلة األولویة
 % المقدرة كحد أدنى لصافي قیمة أصول الصندوق في یوم التعامل ذي الصلة.10

 واالسترداد إال في الحاالت التالیة: االشتراكال یجوز أن یعلق مدیر الصندوق طلبات 

 في الوحدات واستردادھا.االشتراك ق بتعلیق أمرت ھیئة السوق المالیة مدیر الصندوإذا  •

 إذا رأي مدیر الصندوق، على نحو معقول، أن ھذا التعلیق یخدم مصالح مالكي الوحدات. •



 
 

في حال تعلیق التعامل في سوق حیث یتم تداول أوراق مالیة أو أصول أخرى تخص الصندوق  •
الصندوق، على نحو معقول،  سواء بوجھ عام أو فیما یتعلق بأصول الصندوق والتي یعتقد مدیر

 أنھا تمثل جزًءا جوھریاً من صافي قیمة أصول الصندوق.

 في حال فرض مدیر الصندوق ألّي تعلیق، فیتعین علیھ االمتثال لما یلي:

ضمان أال تتجاوز مدة التعلیق تلك المدة الضروریة والمبررة بما یخدم مصالح مالكي  -
 الوحدات على أكمل وجھ.

التعلیق على أساس منتظم والتشاور مع مجلس اإلدارة وأمین الحفظ على إعادة النظر في  -
 أساس منتظم بخصوص التعلیق.

 إخطار ھیئة السوق المالیة ومالكي الوحدات على الفور بأّي تعلیق وتحدید أسبابھ.  -

إخطار ھیئة السوق المالیة ومالكي الوحدات فور انتھاء التعلیق واإلعالن عن ذلك على  -
 كتروني وعلى الموقع الخاص بتداول أیضاً.موقعھ اإلل

تمتلك ھیئة السوق المالیة الصالحیة لرفع ھذا التعلیق إذا رأت في ذلك ما یحقق مصلحة مالكي الوحدات  
 على الوجھ األكمل.

 االسترداد اإلجباري 9.2.4
في حال علم مدیر الصندوق في أّي وقت أن الوحدات مملوكة ملكیة انتفاعیة لصالح شخص محظور 

و بالنیابة عنھ، سواء منفرداً أو باالشتراك مع أّي شخص آخر، وأخفق الشخص المحظور في االمتثال أ
یوماً من تاریخ  21لتوجیھات الصندوق ببیع وحداتھ وتزوید مدیر الصندوق بسند البیع في غضون 

اء العمل المحدد التوجیھ بذلك، یجوز أن یسترد مدیر الصندوق ھذه الوحدات بناءً على تقدیره. وفور انتھ
في اإلخطار الذي یوجھ الصندوق إلى الشخص المحظور في ھذا الشأن، تُسترد الوحدات وال یعد مالك 
الوحدات ذو الصلة حائزاً لھذه الوحدات. یجوز أن یطالب الصندوق مالكي الوحدات الفعلیین أو 

حدید ما إذا كان المالك الفعلي المحتملین بتزوید مدیر الصندوق بأّي معلومات یراھا األخیر ضروریة لت
 المستفید من ھذه الوحدات ھو شخص محظور أم ال.

 
 الوحدات إلى مالكي وحدات آخرین ملكیة نقل  9.2.5

 ال یسمح بأي عملیات نقل بین مالكي الوحدات.
 

 الحد األدنى لصافي قیمة األصول للصندوق 9.2.6
 ملیون لایر سعودي 10

 
 

 سیاسة التوزیع .10
الصندوق ھو عبارة عن صندوق استثمار للدخل على أساس تراكمي، وھذا یعني أن صافي الدخل 

ینعكس إعادة والمتحقق یُعاد استثماره في الصندوق وال یوزع على مالكي الوحدات كتوزیعات أرباح. 



 
 

یجوز لمدیر الصندوق، حسب تقدیره المطلق، إجراء واستثمار الدخل في قیمة وسعر الوحدات. 
 توزیعات لألرباح، لكن مدیر الصندوق ال یضمن القیام بأي توزیع ألرباح األسھم.

 
 مالكي الوحداتل تقدیم التقاریر .11

یتعین على مدیر الصندوق أن یزود كل من مالكي الوحدات بتفاصیل صافي قیمة أصول الوحدات 
یوماً من كل  15 المملوكة لھم وكذلك سجل المعامالت ذات الصلة بالوحدات والتي تمت في غضون

معاملة. كما یتعین على مدیر الصندوق أن یرسل إلى كل من مالكي الوحدات (ومنھم أّي مالك سابق 
یوماً من نھایة كل  30في غضون  تقریرا مالیاحاز وحدات بالصندوق خالل السنة المالیة ذات الصلة) 

ملخصاً  التقریریتضمن ھذا سنة مالیة، یلخص معامالتھ بشأن الوحدات على مدار العام. یجب أن 
لرسوم الخدمة والنفقات والتكالیف المفروضة على حیازة الوحدات بالصندوق وكذلك تفاصیل أّي 

 لقیود االستثمار على النحو المبین في نشرة المعلومات والالئحة والشروط واألحكام. مخالفات

 سجل مالكي الوحدات .12
الوحدات في المملكة، والذي یعد دلیالً قاطعاً على ملكیة یحتفظ مدیر الصندوق بسجل ُمحدَث لمالكي 

الوحدات. یحدث مدیر الصندوق سجل مالكي الوحدات كي یعكس أّي تغییر في المعلومات الواردة فیھ 
فور علمھ بھا. یتعین على مدیر الصندوق أن یزود أّي من مالكي الوحدات بمستخرج من السجل مجاناً 

المستخرج سوى المعلومات ذات الصلة بمالك الوحدات ُمقِدم الطلب. یجب عند طلب ذلك. ال یضم ھذا 
 إتاحة ھذا السجل لھیئة السوق المالیة ألغراض االطالع علیھ، عند الطلب.
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 یجوز عقد اجتماع لمالكي الوحدات بناء على دعوة من مدیر الصندوق.
 

أیام من تلقي طلب خطي ذي صلة  10لمالكي الوحدات في غضون ویقوم مدیر الصندوق بعقد اجتماع 
٪ من قیمة الوحدات اإلجمالیة 25من أمین الحفظ أو مالك (مالكي) الوحدات یمثل ماال یقل عن 

 للصندوق.
 
ویدعو مدیر الصندوق لعقد اجتماع مالكي الوحدات من خالل اإلعالن عن ذلك على موقعھ اإللكتروني 

روني لتداول مع إرسال إشعار خطي إلى جمیع مالكي الوحدات وأمین الحفظ قبل وعلى الموقع اإللكت
یوما قبل االجتماع. ویجب  21ال یزید عن  أیام قبل االجتماع وبما 10ال یقل عن  انعقاد االجتماع بما

أن یحدد اإلعالن واإلشعار تاریخ االجتماع ومكانھ وموعده والقرارات المقترحة. وفي الوقت نفسھ، 
 عین على مدیر الصندوق إرسال نسخة من ذلك اإلشعار إلى ھیئة السوق المالیة.یت

 
ویكون النصاب القانوني المطلوب لعقد اجتماع مالكي الوحدات ھو عدد مالكي الوحدات الذین یملكون  

 ٪ من قیمة إجمالي وحدات الصندوق.25مجتمعین ماال یقل عن 
 

٪ أو أعلى من تلك النسبة في اجتماع 25المطلوب البالغ  وإذا لم یتم التوصل إلى النصاب القانوني
مالكي الوحدات، یقوم مدیر الصندوق بعقد اجتماع ثان من خالل تزوید مالكي الوحدات وأمین الحفظ 



 
 

أیام قبل تاریخ االجتماع الثاني والذي  5ال یقل عن  بإشعار خطي الجتماع ثان لمالكي الوحدات بما
نوني بغض النظر عن النسبة المئویة للوحدات اإلجمالیة المملوكة لمالكي یعتبر قد بلغ النصاب القا

 الوحدات الحاضرین.
 

 ویكون لكل مالك وحدات الحق في تعیین ممثل لھ في اجتماع مالكي الوحدات.
 

) لكل وحدة مملوكة لھ بالصندوق وقت انعقاد 1ویكون لكل مالك وحدات الحق في صوت واحد (
 االجتماع.

 
الجتماعات والتصویت والمداوالت من خالل الوسائل التقنیة الحدیثة وفقا للمبادئ التوجیھیة یتم عقد ا

 التنظیمیة التي تفرضھا ھیئة السوق المالیة.
 

 مسؤولیة مالكي الوحدات .14
ال یتحمل مالكو الوحدات المسؤولیة عن دیون والتزامات الصندوق، وتقتصر مسئولیتھم على خسارة 

 استثماراتھم في الصندوق.كل أو جزء من 
 

 خصائص الوحدات .15
یجوز لمدیر الصندوق أن یصدر عدد غیر محدود من الوحدات، شریطة أن تكون من نفس الفئة. تمثل 
كل وحدة حصة تناسبیة غیر مجزأة من أصول الصندوق. ومن ثم، یكون كل مالكي الوحدات مخولین 

ولوائح  أنظمةاً ألحكام نشرة المعلومات وأّي بالتضامن وبصورة مطلقة فیما یخص أصول الصندوق وفق
مطبقة. وبالتالي ال تمنح أّي وحدة ثمة مصلحة أو حصة في أّي جزء معین من أصول الصندوق وال 
یمتلك أّي مالك من مالكي الوحدات حقوق أو مصالح في أّي جزء من أصول الصندوق تختلف في 

 لك وحدات آخر في ھذا الجزء من أصول الصندوق.طبیعتھا عن الحقوق أو المصالح الممنوحة ألّي ما

یحتفظ مدیر الصندوق بالحق في طرح وحدات من فئة واحدة أو أكثر، والحق كذلك في اعتماد المعاییر 
التي تسري على فئات المستثمرین أو المعامالت التي تسمح أو تطلب شراء فئة معینة من الوحدات. 

تم تخصیص الوحدات ألّي فئة وبالتالي تسري شروط طرحھا حتى تاریخ الشروط واألحكام ھذه، لم ی
 للشراء على كل المستثمرین بصورة متساویة.

 التغییرات في شروط وأحكام الصندوق  .16
یتعین على مدیر الصندوق أن یحصل على موافقة مالكي الوحدات على أّي تغییر أساسي من خالل 

على مدیر الصندوق أن یحصل على موافقة ھیئة قرار عادي یصدره مالكو الوحدات. وبعد ذلك، یتعین 
 السوق المالیة على التغییر األساسي الُمقتَرح.

 "بالتغییر األساسي": یُقصدولھذه األغراض، 

 ) تغییر من شأنھ أن یحدث اختالفاً جوھریاً في أغراض الصندوق أو طبیعتھ؛1(

 وقھم ذات الصلة بالصندوق؛) تغییر قد یكون لھ أثر سلبي كبیر على مالكي الوحدات أو حق2(



 
 

 ) تغییراً ینشأ عنھ تعدیل في ملف المخاطر ذات الصلة بالصندوق؛3(

 ) تخلي مدیر الصندوق طوعاً عن منصبھ كمدیر للصندوق؛4( 

 ) أّي حاالت أخرى تحددھا ھیئة السوق المالیة من وقت آلخر وتبلغ مدیر الصندوق بھا.5(

ي الوحدات ویكشف عن تفاصیل أّي تغییر أساسي على موقعھ یتعین على مدیر الصندوق أن یخطر مالك
 أیام قبل تاریخ سریان ھذا التغییر. 10اإللكتروني وعلى موقع تداول خالل 

 یحق لمالكي الوحدات استرداد وحداتھم قبل إنفاذ أّي تغییر أساسي دون تكبد رسوم استرداد.

السوق المالیة بأّي تغییر جوھري ُمقتَرح یتعین على مدیر الصندوق أن یخطر مالكي الوحدات وھیئة 
یوماً على األقل قبل الیوم الذي ینوي فیھ مدیر الصندوق إنفاذ التغییر  21یطرأ على الصندوق خالل 

 الجوھري.

 " تغییراً لیس أساسیاً ولكن:بالتغییر الجوھريولھذه األغراض، یُقصد "

إعادة النظر في مشاركتھم في ) یتوقع على نحو معقول أن یدفع مالكي الوحدات إلى 1(
 الصندوق؛

) ینتج عنھ أّي زیادة في المدفوعات المستحقة من أصول الصندوق لصالح مدیر الصندوق 2(
 أو أّي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو شركة تابعة ألّي منھم؛

 ) یُدخل أّي نوع جدید من المدفوعات من أصول الصندوق؛3(

الصندوق بصورة كبیرة یقتضي سداد مدفوعات من أصول  ) یزید أّي التزام قائم على4( 
 الصندوق؛ أو

 ) أّي حاالت أخرى تحددھا ھیئة السوق المالیة من وقت آلخر وتبلغ مدیر الصندوق بھا.5(

أیام قبل تاریخ إنفاذ التغییر على الموقع  10یجب اإلفصاح عن تفاصیل أّي تغییر جوھري خالل 
 تداول أو بأّي وسیلة أخرى تحددھا ھیئة السوق المالیة.اإللكتروني للصندوق وعلى موقع 

 یحق لمالكي الوحدات استرداد وحداتھم قبل إنفاذ أّي تغییر جوھري دون تكبد رسوم استرداد.

أّي تغییر یقترحھ مدیر الصندوق، بحیث ال یكون تغییراً أساسیاً أو جوھري ھو تغییر واجب اإلخطار 
ن یخطر ھیئة السوق المالیة بأي تغییرات واجب اإلخطار عنھا خالل عنھ. یتعین على مدیر الصندوق أ

أیام من إنفاذ التغییر. كما یتعین علیھ أن یعلن عن ھذه التغییرات على موقعھ اإللكتروني وعلى  10
 یوماً من تاریخ إنفاذ التغییر المستوجب لإلخطار عنھ. 21الموقع اإللكتروني لتداول خالل 

 
 االستثمارإنھاء صندوق  .17

) إذا اقترح مدیر الصندوق إنھاؤه، وتم اإلخطار بھذا المقترح 1یتم إنھاء الصندوق في الظروف التالیة: (
) بموجب قرار خاص من 2یوما، أو ( 21مسبقا إلى مالكي الوحدات بموجب إشعار مدتھ ال تقل عن 

 10دنى المطلوب والبالغ ) إذا انخفض صافي قیمة أصول الصندوق عن الحد األ3مالكي الوحدات أو (



 
 

أشھر من تاریخ إشعار ھیئة  6الصندوق استیفاء ھذا الشرط في غضون مدیر ملیون لایر وال یستطیع 
 السوق المالیة بھ ما لم یتم الحصول على تنازل من ھیئة السوق المالیة في ھذا الصدد.

ل بشروط وأحكام الصندوق. وبمجرد إنھاء الصندوق، یبدأ مدیر الصندوق عملیة التصفیة دون اإلخال
ویسعى مدیر الصندوق لتصفیة أصول الصندوق والوفاء بالتزاماتھ وتوزیع أي متحصالت متبقیة على 
مالكي الوحدات بما یتناسب مع ملكیاتھم من الوحدات في تاریخ توزیع التصفیة. وعالوة على ذلك، 

الموقع اإللكتروني لتداول عن إنھاء یتعین على مدیر الصندوق أن یعلن على موقعھ اإللكتروني وعلى 
 الصندوق ویحدد كذلك مدة التصفیة.

 مدیر الصندوق   .18
 

 نظرة عامة 19.1

بموجب أنظمة األشخاص  مرخص لھمدیر الصندوق ھو مورغان ستانلي السعودیة، وھو شخص 
ھـ  21/11/1427بتاریخ  37-06044ترخیص ھیئة السوق المالیة رقم  المرخص لھم بموجب

 عملھ الرئیسي ھو: ومقرم)، 12/12/2006(الموافق 

 برج الراشد، الطابق العاشر
 طریق الملك سعود، الریاض

 11586، الریاض 66633ص. ب. 
 +966) 11( 218 70 00 ھاتف: 
 +966) 11( 218 71 44فاكس: 

 

 وترد تفاصیل الخدمات التي سیقدمھا مدیر الصندوق للصندوق في نشرة المعلومات. 

 األنشطة 19.2

) التعامل كموكل 1باألنشطة التالیة: ( للقیام 37-06044یُفوض مدیر الصندوق بموجب الترخیص رقم 
 ) الحفظ.5) وتقدیم المشورة (4) وتنظیم (3) وإدارة (2ووكیل (

 تضارب المصالح 19.3

 صندوق، من بین أمور أخرى، على ما یلي:یوافق مدیر ال

) برامج االستثمار 1أن یبذل قصارى جھده إلنھاء تضارب المصالح بین الصندوق وإما ( )1
 ) عمالئھ بشكل عادل.2الجماعي األخرى التي یشارك فیھا ھو أو الشركات التابعة لھ أو (

 
) برامج االستثمار الجماعي األخرى 2) الصندوق، (1یقوم بتخصیص فرص االستثمار بین ( )2

 ) عمالئھ بشكل عادل. 3التي یشارك فیھا ھو أو الشركات التابعة لھ و (
 

یتعامل مدیر الصندوق مع كل مالك وحدات على حدة بالتساوي وال یمنح أي أفضلیة ألي مالك  )3
 وحدات على حساب آخر.



 
 

 
 ألطراف ثالثةالتفویض  19.4

 قام مدیر الصندوق بتفویض وظیفة معینة ألطراف ثالثة كما ھو موضح أدناه:

حفظ الصندوق لدى إتش إس بي سي العربیة السعودیة المحدودة وفقاً لشروط اتفاقیة الحفظ  )1
 المبرمة بین أمین الحفظ ومدیر الصندوق.

 
ى إتش إس بي سي العربیة إدارة الصندوق (بما في ذلك الخدمات اإلداریة المؤسسیة) إل )2

ً لشروط اتفاقیة اإلدارة المبرمة بین المسؤول اإلداري ومدیر  السعودیة المحدودة وفقا
 الصندوق.

 
مھام الُمسِجل إلى إتش إس بي سي العربیة السعودیة المحدودة وفقاً لشروط اتفاقیة الُمسِجل  )3

 المبرمة بین الُمسِجل ومدیر الصندوق.
 

 ومسؤولیات مدیر الصندوقمھام وواجبات  19.5

تشمل األدوار والمسؤولیات والواجبات األساسیة لمدیر الصندوق فیما یتعلق بالصندوق على سبیل 
 المثال ال الحصر:

 * إدارة الصندوق؛

 عملیات الصندوق ومنھا الخدمات اإلداریة للصندوق؛إدارة *  

 * طرح الوحدات؛ 

* ضمان دقة الشروط واألحكام ونشرة المعلومات، وضمان أن المعلومات الواردة فیھا مكتملة  
 وواضحة ودقیقة وغیر مضللة؛

* وضع السیاسات واإلجراءات للكشف عن المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق وضمان 
 التعامل مع ھذه المخاطر في أسرع وقت ممكن؛

 و صنادیق االستثمار؛ئحة بأحكام ال االلتزام*  

 وتزوید ھیئة السوق المالیة بالنتائج عند طلبھا. تطبیق برنامج مراقبة المطابقة وااللتزام* 

 عزل مدیر الصندوق 19.6

یحق لھیئة السوق المالیة عزل مدیر الصندوق واتخاذ أّي إجراء تراه مالئماً بخصوص تعیین مدیر 
 وریة في الحاالت التالیة:صندوق بدیل أو اتخاذ أّي تدابیر أخرى تراھا ضر

 
الئحة  بموجباإلدارة من دون إخطار ھیئة السوق المالیة  ممارسة نشاط) توقف مدیر الصندوق عن 1 

 األشخاص الُمرَخص لھم؛
بأنشطة اإلدارة  بممارسة) قیام ھیئة السوق المالیة بإلغاء أو تعلیق رخصة مدیر الصندوق ذات الصلة 2 

 الُمرَخص لھم؛وفقاً لالئحة األشخاص 



 
 

 اإلدارة؛ في ممارسة نشاط) تقدم مدیر الصندوق بطلب إلى ھیئة السوق المالیة بإلغاء ترخیصھ 3 
لنظام سوق المال  بشكل تراه الھیئة جوھري  أخل) رأت ھیئة السوق المالیة أن مدیر الصندوق قد 4 

 أو لوائحھ التنفیذیة؛
ر محفظة االستثمار، والذي یدیر أصول الصندوق دون مدی أو عجز ) وفاة أو عدم أھلیة أو استقالة5 

أن یكون ھناك شخص آخر مسجل معین من قبل مدیر الصندوق ویمكنھ إدارة أصول الصندوق 
 واستثماراتھ؛ أو

 .بناء على أسس معقولة أنھا ذات أھمیة جوھریة) أّي حالة أخرى تحددھا ھیئة السوق المالیة 6 
 

 أمین الحفظ .19
 

 أمین الحفظ 20.1

 تعیین إتش إس بي سي العربیة السعودیة المحدودة أمین حفظ ألصول الصندوقتم 

 المقر الرئیسي ألعمال إتش إس بي سي العربیة السعودیة المحدودة: 

 إتش إس بي سي العربیة السعودیة المحدودة
 المركز الرئیسي، طریق شمال العلیا

 11413، الریاض 9084صندوق برید 
 المملكة العربیة السعودیة

 وظائف وواجبات ومسئولیات أمین الحفظ 20.1.1

یكون أمین الحفظ مسؤوالً عن حفظ وحمایة أصول الصندوق نیابة عن مالكي الوحدات، ویكون مسؤوالً 
 عن اتخاذ جمیع التدابیر اإلداریة الالزمة فیما یتعلق بحفظ أصول الصندوق.

الئحة صنادیق االستثمار وبغض النظر عن تفویض أمین الحفظ إلى طرف ثالث أو أكثر بموجب أحكام 
، یتحمل أمین الحفظ جمیع االلتزامات فیما یتعلق بمسؤولیاتھ وفقاً الئحة األشخاص المرخص لھم و
ت عن أیة یكون أمین الحفظ مسؤوال أمام مدیر الصندوق ومالكي الوحداو. الئحة صنادیق االستثمارل

خسائر یتكبدھا الصندوق نتیجة أي تصرف احتیالي من جانب أمین الحفظ أو نتیجة إھمالھ أو تقصیره 
 المتعمد.

 تعیین أمین حفظ من الباطن 20.1.2

تنص اتفاقیة أمین الحفظ على أنھ یجوز ألمین الحفظ تعیین أمناء حفظ من الباطن ومندوبین ألداء بعض 
أو كل واجباتھ. ویجوز ألمناء الحفظ من الباطن والمندوبین تعیین مندوبین من الباطن وأمناء حفظ من 

الت من جانب أي شخص الباطن. یبقى أمین الحفظ مسؤوالً أمام مدیر الصندوق عن أیة أعمال أو إغفا
مھما كان یتم تعیینھ، ویضمن أن أي أصول تابعة للصندوق ومحتفظ بھا من قبلھ أو من قبل أي شخص 
سوف یتم تسجیلھا على أنھا محتفظ بھا فقط لصالح وبالنیابة عن أمین الحفظ لحساب الصندوق وأنھا 

و أي من الشركات التابعة لھ. یسعى ال تعود لمثل ھذا الوكیل أو أمین الحفظ من الباطن أو المندوب أ
أمین الحفظ للحصول على موافقة مسبقة من مدیر الصندوق على أي تعیین خارج مجموعة إتش إس 



 
 

بي سي ویعطي مدیر الصندوق إشعاًرا مسبقًا بأي تعیین من داخل مجموعة إتش إس بي سي. یقوم 
 یعینھ.أمین الحفظ بدفع أتعاب أي مندوب أو أمین حفظ من الباطن قد 

 عزل أمین الحفظ 20.1.3

یكون لھیئة السوق المالیة سلطة عزل أمین الحفظ واتخاذ أّي إجراء تراه مالئماً بخصوص 
 تعیین أمین حفظ بدیل أو اتخاذ أّي تدابیر أخرى تراھا ضروریة في الحاالت التالیة:  

الحفظ من دون إخطار ھیئة السوق المالیة  نشاط ممارسةتوقف أمین الحفظ عن  )1
 حسبما تتطلب الئحة األشخاص الُمرَخص لھم؛

 بممارسةقیام ھیئة السوق المالیة بإلغاء أو تعلیق تفویض أمین الحفظ ذي الصلة   )2
 الحفظ وفقاً لالئحة األشخاص الُمرَخص لھم؛   نشاط

 بممارسةتقدم أمین الحفظ بطلب إلى ھیئة السوق المالیة بإلغاء تفویضھ الممنوح  )3
 الحفظ؛  نشاط 

في االمتثال لنظام  أخل بشكل جوھريیئة السوق المالیة أن أمین الحفظ قد ترى ھ )4
 و السوق المالیة أو لوائحھ التنفیذیة؛

حالة أخرى تحددھا ھیئة السوق المالیة بناء على أسس معقولة أنھا ذات أھمیة أّي  )5
 .جوھریة

 
مدیر الصندوق تعیین إذا مارست ھیئة السوق المالیة سلطتھا لعزل أمین الحفظ، فیتعین على 

أمین حفظ بدیل للصندوق وفقاً لتعلیمات ھیئة السوق المالیة، وفي ھذه الحالة یجب على مدیر 
الصندوق وكذلك أمین الحفظ الذي تم عزلھ أن یتعاونا بشكل كامل من أجل تسھیل النقل السلس 

ین الحفظ البدیل. ) یوم من تاریخ تعیین أم60للمسؤولیات إلى أمین الحفظ البدیل خالل أول (
یتعین على أمین الحفظ، في حل وجدت ھیئة السوق المالیة أن ھذا األمر ضروري وقابل 

 للتطبیق، أن ینقل جمیع العقود المتعلقة بالصندوق ألمین الحفظ البدیل.

یجوز لمدیر الصندوق عزل أمین الحفظ بموجب إخطار كتابي، إذا رأى مدیر الصندوق بشكل 
ن الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات. وفي ھذه الحالة، یتعین على مدیر معقول أن عزل أمی

الصندوق إبالغ ھیئة السوق المالیة ومالكي الوحدات على الفور. یقوم مدیر الصندوق بتعیین 
یوًما من تاریخ استالم أمین الحفظ إخطار اإلنھاء، ویلتزم أمین  30أمین حفظ بدیل في غضون 

مدیر الصندوق لتسھیل نقل المسؤولیات إلى أمین الحفظ البدیل. كما  الحفظ بالتعاون الكامل مع
یجب على مدیر الصندوق اإلفصاح عن ذلك على الفور على موقعھ اإللكتروني وعلى موقع 

 تداول اإللكتروني.

 مراجع الحسابات .20
 

ال عین مدیر الصندوق شركة إرنست آند یونغ كمراجع حسابات لدى الصندوق. المقر الرئیسي ألعم



 
 

 إرنست آند یونغ:

 11461، الریاض 2732ص. ب 
 المملكة العربیة السعودیة

 4740 273) 11( 966ھاتف رقم: +
 4730 273) 11( 966رقم: +فاكس 

 مھام وواجبات ومسئولیات مراجع الحسابات 21.1

یكون مراجع الحسابات، والذي یعینھ مدیر الصندوق بموجب موافقة مجلس إدارة الصندوق، مسؤوالً 
مراجعة القوائم المالیة المرحلیة والسنویة للصندوق وفقا للمعاییر الصادرة عن الھیئة السعودیة عن 

 للمحاسبین القانونیین.

 أصول الصندوق .21
 
أصول الصندوق مملوكة بشكل جماعي من قبل مالكي الوحدات. ال یجوز لمدیر الصندوق (وأي مدیر 

أو أي مستشار استثمار أو موزع أن یكون لھ  صندوق فرعي) أو أمین الحفظ (وأي أمین حفظ فرعي)
) إذا كانت ھذه 2) ھذا شخص مالك وحدات أو (1أي مصلحة أو مطالبة تجاه ھذه األصول ما لم یكن (

المصلحة أو المطالبة مسموح بھا بموجب اللوائح، ویتم اإلفصاح عنھا في الشروط واألحكام أو في 
 نشرة المعلومات.

 
 إعالن مالك الوحدات .22

 
لقد قمت/ قمنا بقراءة ھذه الشروط واألحكام ونشرة المعلومات وورقة الحقائق الرئیسیة المرتبطة 

 بالصندوق وإقرارھا والموافقة على شروطھا والموافقة على خصائص الوحدات التي اكتتبت فیھا.
 

 موافقة المستثمر

 
 :األسھماسم حامل  

 :التاریخ              التوقیع:

 
 ____________________________________  للمستثمرین من الشركات: 

 ____________________________________ المفوض (المفوضون) بالتوقیع 
 

 
 

 ____________________________________   ختم الشركة
 



 
 

 

 ____________________________________  العنوان (العناوین):

    ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 ____________________________________  

 

 ____________________________________   برید إلكتروني:

 ____________________________________   :رقم الجوال

 ____________________________________   :رقم الھاتف

 ____________________________________   :رقم الفاكس
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


