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 الصندوق: نوع

   مفتوح  -عام صندوق  -ي ستثمار ال  والدخل الثابت  أدوات أسواق النقد صندوق 

 

 :الصندوق  مدير

 ة املالي أرباح شركة

( التي تعكس التغييرات التالية: تغيير مسمى الصندوق، واملؤشر للعوائد اليوميةهذه هي النسخة املعدلة من شروط وأحكام )صندوق أرباح 

اإلسترشادي للصندوق، باإلضافة لتخفيض الحد األدنى ملبالغ الشتراك والسترداد حسب خطابنا املرسل إلى هيئة السوق املالية بتاريخ  

 م(. 23/02/2023

 
  الصندوق   إدارة  مجلس  وأعضاء  الصندوق   مدير  ويتحمل.  عليها  املوافقة  وتمت  الصندوق   إدارة  مجلس  قبل  منللعوائد اليومية  أرباح    صندوق   وأحكام  شروط  روجعت .1

  الصندوق   ومدير  الصندوق   إدارة  مجلس  أعضاء  ويؤكد  يقر  كذلك .  واألحكام  الشروط  في  الواردة  املعلومات  واكتمال  دقة   عن  املسؤولية  كامل  ومنفردين  مجتمعين

 . مضللة  غير واألحكام الشروط في الواردة والبيانات املعلومات  أن ويؤكدون  أيًضا ويقرون. واألحكام الشروط  في الواردة املعلومات واكتمال بصحة

  أي  تعطي  وال  الصندوق،  وأحكام  شروط  محتويات  عن  مسؤولية  أي  الهيئة تتحمل  والوائد اليومية  للع.  ا أرباح صندوق  وحدات  طرح  على  املالية السوق   هيئة  وافقت .2

  وحدات   طرح  على  موافقتها  تعني  وال  عدمه،  من  الصندوق   في  االستثمار  جدوى   بشأن  توصية  أي  املالية  السوق   هيئة  تعطي  وال.  اكتمالها  أو  بدقتها  يتعلق  تأكيد

 .يمثله من أو  للمستثمر يعود الصندوق  في االستثمار قرار أن وتؤكد فيه، باالستثمار توصيتها الصندوق 

 .االستثمار  لصندوق   عينةامل  الشرعية  الرقابة  لجنة  ِقَبل  من  املجازة  الشرعية  الـمعايير  مع  متوافق  استثمار  صندوق   أنه  علىاليومية    أرباح للعوائد  صندوق   اعتماد  تم .3

 وصحيحة  وواضحة  كاملة  معلومات  وتتضمن  ار،االستثم  صناديق  لالئحةللعوائد اليومية  أرباح    صندوق   وأحكام  شروط  في  الواردة والبنود  املعلومات  جميع  تخضع .4

 . ومعدلة محدثة وتكون  االستثمار صندوق  عن مضللة وغير

 ألخرى. بضرورة قراءة شروط وأحكام الصندوق ومستنداته ا املستثمرين ننصح .5

  الصندوق  واحكام شروط على املستثمر توقيع يعد .6
ً
 . بها وقبوله الصندوق  وأحكام شروط على باطالعه منه إقرارا

 ةالسعودي  لتداول   االلكتروني  واملوقع   www.arbahcapital.com   الصندوق   ملدير  االلكتروني  املوقع  في  املالية  القوائم  ذلك   في  بما  للصندوق   السنوية  التقارير  تتاح .7

saudiexchange.saتقاريره ضمن الصندوق   أداء على االطالع يمكن حيث . 

 .منهي مستشار  بمشورة باألخذ ننصح الصندوق  وأحكام شروط فهم تعذر حال وفي. وفهمها الصندوق  وأحكام شروط بقراءة املستثمرين ننصح .8

 

 

 

 

 

 

 الرئيس التنفيذي 

 محمود يوسف الكوهجي

 مسؤول املطابقة واللتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 إبراهيم فهد الضويان  

  

 

 :الصندوق  اسم

 اليومية للعوائد أرباح صندوق 

Arbah Daily Returns Fund 

 

http://www.arbahcapital.com/
https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/tadawul/home?locale=ar
https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/tadawul/home?locale=ar
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 : الصندوق ملخص  

 للعوائد اليومية أرباح  صندوق  اسم الصندوق 

 مفتوح  -عام صندوق - ي ستثمار اال  الثابت والدخلأدوات أسواق النقد  صندوق  الصندوق  فئة

 رباح املالية  أشركة  مدير الصندوق 

 وتوفير السيولة املال سأر   تنمية لىإ يهدف الصندوق  هدف

 متوسطة  مستوى املخاطر 

 لستردادوا الحداألدنى لالشتراك

 سعودي  ريال خمسمائة )500): الحداألدنى لالشتراك

 سعودي ريال خمسمائة  500)) :الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 سعودي  ريال خمسمائة 500))سترداد:  الحداألدنى لال 

 ( خمسمائة ريال سعودي.  500الحد األدنى للرصيد: )

 أيام التقويم والتعامل 

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

في    ستردادواال   شتراكرسمية في اململكة العربية السعودية يتم تقويم أصول الصندوق وتنفيذ طلبات اال 

 يوم التقويم والتعامل التالي. 

 سعر التقويم  عن أيام اإلعالن
ملدير  املوقع اإللكتروني ويمكن معرفة أسعار التقويم من خالل زيارة   التعامل، يوم العمل التالي ليوم هو  

 . للسوق املالية )تداول(الصندوق أو املوقع اإللكتروني 

 لنقطة التقويم والتي حدد عندها سعر االسترداد.  التالي الرابع اليوم في العمل إقفال قبل  ستردادموعد دفع قيمة ال 

 .(  ريال سعودي10) في الطرح األولي سعر الوحدة 

 الريال السعودي )ر.س.(.   عملة الصندوق  

 مدة الصندوق وتاريخ الستحقاق )إن وجد( 
أرباح   اليومية  إن صندوق  تاريخ  للعوائد  أو  للصندوق  هو صندوق عام مفتوح، و التوجد مدة محددة 

 استحقاق محدد.  

 م05/2018/ 06يوم األحد املوافق  الصندوق  دايةتاريخ ب

تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق وآخر 

 تحديث لها )إن وجد(  
 م /23/022023تحديث هذه الشروط واألحكام بتاريخ  تموقد  م2018/ 13/03هـ املوافق 1439/ 06/ 25

 املبكر ستردادرسوم ال 
يوم عمل من تاريخ    30%( من صافي قيمة الوحدات املراد استردادها في حال استرداد الوحدات خالل  1)

 شراؤها. 
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 ( لشهر واحدعلى الودائع بالريال السعودي  )العائد شهرسايبور  سترشادي املؤشر ال 

 رباح املالية أشركة  مشغل الصندوق  

 االنماء لالستثمار   الحفظ أمين

 شركة طالل أبو غزالة  اسم مراجع الحسابات 

 اإلدارةأتعاب 
(0.55  )% 

ً
  اقتطاعها   ويتم   الصندوق   أصول   قيمة  صافي  على  بناءً   بشكل يومي  الرسوم  هذه  تحتسب  سنويا

 
ً
 . شهريا

 ال يوجد رسوم الشتراك والسترداد 

 الحفظ أمينأتعاب 

(0.06%  ) 
ً
( 60,000)  أدنى  وبحد  السنة  من  ربع  كل  نهاية  في  اقتطاعها  ويتم  يومي   بشكل  الرسوم  هذه   تحتسب  سنويا

   سعودي  ريال
ً
  ريال(  45,000)  األدنى  الحد  احتساب  يتم  مليون   60  عن  الصندوق   حجم  انخفاض  حال  وفي.  سنويا

 .سنويا

 ال ينطبق  مصاريف ورسوم التعامل )الوساطة(

 رسوم املصاريف اإلدارية 
(0.025  )% 

ً
  ويتم   الصندوق   أصول   قيمة  صافي  على  بناءً   بشكل يومي  الرسوم  هذه  تحتسبكحد أعلى    سنويا

  اقتطاعها
ً
.  شهريا

ً
 أو سنويا

 ال ينطبق  م األداء )إن وجد( رسو 
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 : قائمة املصطلحات    

  مؤسسات السوق املالية الئحة بموجب اإلدارة أعمال بممارسة له مرخص  شخص وهي السعودية،  املالية أرباح  شركة : مدير الصندوق 

 ؤ مس ويكون 
ً
  .ستثماراال   صندوق  إدارة عن  وال

 

 وأ املستثمر وأ املشترك

 :العميل أو الوحدات مالك

 

 . االستثمار صندوق  في وحدات يملك الذي الشخص

ــــد : عنوان شركة أرباح املالية ـــ ــــ ي  املقر  بها  يقصــ ـــ ــــ ي   املركز  أو  الرســ ـــ ــــندوق  ملدير  الرئيســ ـــ ــــعودية العربية اململكة في الصــ ـــ  على  طالعاال   يمكن حيث ،الســ

  www.arbahcapital.com نترنتاإل  على الصندوق  ملدير لكترونياإل املوقع على بذلك  الخاصة التفاصيل

 

 : قانونياملحاسب ال

 

 

 : املستشار القانوني

 

بـهـم     ـــــد  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــةيـقصــ ــــــركــ ـــ ـــ ـــــة  بـوأ  طـالل  شــ ـــــاه،   غـزالــ ــــــرـكـ ـــ ـــ ـــــةوشــ ـــــة  املـمـلـكــ ـــــة  الـعـربـيــ ــــــعـوديــ ـــ ـــ   3187  ب  ص  31952  الـخـ ـر،  الســ

  www.tagorg.com ، tagco.khobar@tagi.com 

 

ــــد ـــ ـــ ــارون  محامون  العبيد عبيد  مكتب به  يقصــ ــ ـــ ـــ ــتشــ ــ ـــ ـــ ــــعودية، العربية  اململكة ،قانونيون  ومســ ـــ ـــ  الدمام   8869.ب.ص الســ

31492. 

   اململكة في عمل يوم : يوم العمل
ً
ــــمية العمل يامأل  طبقا ــــوق   فيه  تكون  الذي  الرســ ــــهم ســ ــــعودية  األســ والبنوك املحلية والخليجية   الســ

 .مفتوحة

 

ـــــادر  النظـام هو : نظام السوق املالية ـــ ـــ ـــــعوديـة العربيـة اململكـة في  الصــ ـــ ـــ ـــــوم  بموجـب  الســ ـــ ـــ  أي   أو)  ه02/06/1424 بتـاريخ  30/م رقم  امللكي  املرســ

  (.آلخر وقت من عليها تتم أخرى  تعديالت
 

ــــــيص تنفيذ في يبدأ  الذي  اليوم هو :تاريخ بدء تشغيل الصندوق  ــــــدار/   للتوزيع  الوحدات تخصــ ــــــندوق  فيه ويتوقف ،املبدئي اإلصــ ــــــتقبال   عن الصــ  اســ

 .شتراكاال  بسعر الوحدات في  شتراكاال  طلبات

 .( )وحدة واحدة( في الصندوق 1يقصد به املبلغ الالزم دفعه من قبل املستثمر لشراء عدد )  : شتراكسعر ال 

ـــــوق   هيئـة : الهيئة ـــ ـــ ـــــعوديـة  العربيـة  اململكـة  في  املـاليـة الســ ـــ ـــ ــاملـة  الســ ـــ ـــ ـــ ـــــم   حيثمـا  شــ ـــ ـــ أي   لجنـة فرعيـة، أو  أو  ،لجنـة  يأ  النص،  يســ

 الهيئة  وظائف من  وظيفة يأب للقيام هتفويض يتم  ن أ يمكن  وكيل ، أوموظف

 حفظ   بنشــاطات للقيام  مؤســســات الســوق املالية الئحة بموجب له مرخص شــخص ووه ،االنماء لالســتثمار  به  يقصــد : أمين الحفظ

 .  املالية  وراقاأل 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arbahcapital.com/
http://www.tagorg.com/
mailto:tagco.khobar@tagi.com)
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ـــــد : الحفظ ـــــول أ حفظ  بها  يقصــ ـــــخص  ةعائد  صــ ـــــتملة  خرآ لشــ ـــــخص  قيام  ترتيب وأ  مالية،  أوراق على مشــ ـــــمل   بذلك، خرآ  شــ  ويشــ

 .الالزمة داريةاإل  باإلجراءات القيام الحفظ

  

  منةةةاتعةةات  في  الفصةةةةةةةةةةةةةةل  لجنةةةة

 : املالية وراقاأل 

ـــل  لجنة ـــ ـــ ـــة"  املالية وراقاأل  منازعات في  الفصــ ـــ ـــ ـــل في واملختصــ ـــ ـــ ـــوق   نظام نطاق في  تقع التي  املنازعات في  الفصــ ـــ ـــ   املالية  الســ

 .املالية السوق   هيئة عن الصادرة والتعليمات والقواعد وائ لوال

  تعني األتعاب التي يتقاضــاها مدير الصــندوق أو :  األتعاب
ً
أي طرف ثالث يعينه مدير الصــندوق لتقديم خدمات للصــندوق وفقا

 بخصوص كل منها على حدة في املادة رقم 
ً
 ( من هذه الشروط واألحكام.9)ملا ورد تفصيال

 

للســــنة املالية   بالنســــبةديســــم ر  هي الفترة التي تبدأ من تاريخ بدء عمل الصــــندوق وتنتيي في الحادي والثالثين من شــــهر   : السنة املالية

أو التي تبدأ من األول من يناير وتنتيي في اليوم الحادي والثالثين من شـهر ديسـم ر من كل عام يلي السـنة املالية    ،األولى

 .األولى

 .للعوائد اليومية اصندوق أرباح  بهيقصد  : ستثمارإل صندوق ا

ـــــنـدوق أربـاح   :  مجلس إدارة الصندوق  ـــ ـــ ــــــا  ،للعوائـد اليوميـة    هو مجلس إدارة صــ ـــ ـــ ـــــنـدوق بتعيين أعضــ ـــ ـــ ـــــنـاديق  ؤ يقوم مـدير الصــ ـــ ـــ  لالئحـة صــ
ً
ه وفقـا

 في املادة رقم  ؤ . وقد ورد تحديد عدد أعضــاســتثماراالســتثمار ملراقبة أعمال صــندوق اال 
ً
من هذه الشــروط   (24)ه مبدئيا

 واألحكام.

  غةةيةةر  اإلدارة  مةةجةةلةةس  عضةةةةةةةةةةةةةو

 :  مستقل

  تعيينه يتم  طبيعي شخص أي
ً
  االستثمار صندوق  إدارة مجلس في  عضوا

ً
 .االستثمار  صناديق لالئحة وفقا

اإلدارة  مةةةةةةةةةجةةةةةةةةةلةةةةةةةةةس  عضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو 

 :  املستقل

على سـييل املثال ال الحصـر: أن   سـتقالليةالتامة ومما ينافي اال سـتقاللية مسـتقل يتمتع باال  صـندوق   إدارة  مجلس عضـو

 لدى مدير الصـــندوق 
ً
و تابع له، أو أي مدير صـــندوق من الباطن أو أمين حفظ الصـــندوق، أو لديه عمل أيكون موظفا

ن  أو أ  ،أو أي مدير صــــندوق من الباطن أو أمين حفظ ذلك الصــــندوق  ،جوهري أو عالقة تعاقدية مع مدير الصــــندوق 

ـــــندوق يكون من كبار التنفيذيين خالل العامَ  ـــــيين لدى مدير الصــ ـــــلة قرابة    ،أو في أي تابع له  ،ين املاضــ أو أن تكون له صــ

ـــــاء مجلس اإلدارة  ىمن الدرجة األول ـــــندوق أو في   ،مع أي من أعضــ أي تابع له،  أو من أي كبار التنفيذيين لدى مدير الصــ

 لحصص سيطرة لدى مدير الص
ً
   ين املاضيين.ندوق أو في أي تابع له خالل العامَ أو أن يكون مالكا

  

 األهةةةةةةداف   ذات  الصةةةةةةةةةةةةنةةةةةةادي 

 املشةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ةة ةةةةةةة   يةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةتةةثةةمةةةةةةار ال 

 : األخرى /   للصندوق 

ــــــناديق هي ـــ ــــــتثمار  صــ ـــ ــــــيولةالخليجية  االســ ـــ   املطروحة للســ
ً
 ذات  طرحا

ً
ــــــتثمار اال  األهداف عاما ـــ ــــــابه يةســ ـــ ــــــندوق   ةاملشــ ـــ  للصــ

 الشــرعية  الضــواب  مع واملتوافقة  ،الدول الخليجية املالية فيهيئات إشــرافية مماثلة لهيئة الســوق   قبل من واملرخصــة

 .املالية رباحأ  لشركة التابعة الشرعية  الهيئة قبل من املحددة
 

 .  الصفة  بهذه  اململكة أنظمة له تقر  عليه متعارف هو حسبما قانونية  أو اعتبارية  صفة ذي  أو طبيعي شخص أي يعني  : الشخص
 

 .  السعودية العربية  اململكة بها يقصد : اململكة

د الطرف املفوض له:   أو املسـتشـار، دور  أكثر لتؤدي أو مالية كمؤسـسـة لها صـالحياته بتفويض الصـندوق  مدير يقوم التي  الجهة به وُيقصـَ

ـــــجل أمين أو   الحفظ، أمين  أو اإلدارية، الخدمات مقدم أو الفرعي، املدير ـــــ ي، أو ،الســ ـــــي  أو الوكيل، أو الوصــ  الوســ

  للصــــندوق،
ً
 يتعلق مافي الســــجل وأمانة الحفظ أمانة أو االســــتثمار خدمات لتوفير هذه الجهة مع التعاقد عن فضــــال

 .مباشر غير أو مباشر بشكل الصندوق، بأصول 
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ــلعة بيع عقود املرابحة:  ـــ ــتراها الذي الثمن بمثل ســ ـــ ــبة عليه، متفق معلوم رب  زيادة مع البائع به اشــ ـــ  مقطوع بمبلغ أو من الثمن بنســ

ــابق وعد دون  من وقعت ســـواء ــراء وعد بناء على وقعت أو العادية، املرابحة وهي سـ  على الحصـــول  في الراغب من بالشـ

 .املرابحة املصرفية وهي املؤسسة طريق عن السلعة
 

 

ـــــوفة أو معينة عين  من معلومة، ومدة معلومة، مباحة منفعة على عقد هي اإلجارة:  ـــــ يء عمل أو على الذمة في موصــ  معلوم شــ

  اإلســـــالمية املالية الصـــــناعة وفي معلوم، بعوض
ً
 نهاية في املســـــتأجر لىإ املؤجرة العين  بتمليك بها الوعد ما يقترن  غالبا

 .أثنائها أو جارةاإل  مدة
 

 ملشـروع أصـول  أي أو ،ات املاليةلتزامإلوا واالمتيازات واملنافع األصـول  في شـائعة ملكية تمثل القيمة متسـاوية شـهادات الصكوك: 

 .اإلسالمية الشريعة وأحكام ضواب  مع متوافق معين 
 

الةةةةةةةةتةةةةةةةةعةةةةةةةةاون   مةةةةةةةةجةةةةةةةةلةةةةةةةةس  دول 

 الخليجي:  

 واإلمارات الســعودية واململكة العربية وقطر وُعمان  والكويت البحرين يضــم الذي الخليجي التعاون  مجلس به وُيقصــد

 .املتحدة العربية
 

سةةةةةةايبور )العائد عدى الودا ع 

 : بالريال السعودي(

ـــعر هو ـــ ـــطة يحدد ســ ـــ ــــــ  بواســ ـــعودية البنوك في الودائع عروض على العائد متوســ ـــ ـــعودي على الريال الســ ـــ  ويتم، الســ

 املركزي. البنك طريق عن احتسابه

 
 

  تعني  : نظيرةطراف أ
ً
  شخصا

ً
  و، أله مرخصا

ً
   .مالية غير سعودية خدمات ةمنشأ  وأ  ،استثمارية شركة و، أمستثنى  شخصا

 

 .أجرة بغير أوة بأجر  ماله لتنمية غيره الشخص إنابة هي : الوكالة بالستثمار

 

 .جلاأل  قصيرة اإلجارةو  املرابحة صفقات طريق عن املتاجرة أدوات هي : النقدسواق أدوات أ

 

  ،كانت جهة يأ  من تصدر القيمة متساوية مالية شهادات أو لوثائق سالميةاإل  البدائل هي : الدخل الثابتدوات أ
ً
 في  شائعة تمثل حصصا

 . متحرك وأ ثابت يكون  ربحها ومعدل ،الجهة تلك موجودات ملكية

 

 يقوم  العقد هذا بموجبو  ،املرابحة معدالت مخاطر إلدارة املرونة املستثمر تمن   التي  املشتقات أدوات من داةآ هي : اتفاقية املبادلة

 . العكس أو الثابتة املرابحة التزامات معدالت مقابل في العائمة املرابحة معدالت التزامات بمبادلة البنك

 

 .جلاأل  قصيرة حيان تكون األ  من كثير في ،معينة  ملدة مالية أوراقو  صكوك شراء إعادةو  بيع لعملية اتفاقية هي اتفاقية إعادة الشراء: 

املةةةةةةةةودعةةةةةةةةة  األوراق   املةةةةةةةةالةةةةةةةةيةةةةةةةةة 

 باألصول: 

 .مديونيات وأ كقروض صول أبا مدعومة األجل محددة استثمارات هي

 

 

  السوقية املؤشرات أحد داءآمن  أو) )كاألسهم مالي أو) كالذهب (حقيقي أصل داءآ من قيمتها تستمد مالية أدوات هي املشتقات املالية: 

 .) جونز )كالداو
 

بةةيةةع  عةةدةةى  قةةةةةةائةةمةةةةةةة  صةةةةةةةةةةةةةةكةةوك 

 الدين: 

 .الحسم على أساس تداولها يتم التي  الصكوك مثل ،العينة بيع أساس على هيكلتها يتم التي  الصكوك هي
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املةقةتةنةةةةةةا بةغةرض    ةالصةةةةةةةةةةةةكةوك 

 : املتاجرة

 .ستحقاقهاا تاريخ لىإ تصل ن أ قبل بيعها بقصد ها ؤ شرا يتم التي  الصكوك

 

الى تةاريخ    ةالصةةةةةةةةةةةةكوك املقتنةا

 : ستحقاقال 

 . ستحقاقهاا تاريخ حتى  بها االحتفاظ بقصد ها ؤ شرا يتم التي  الصكوك

 

   للصــــندوق  األصــــول   قيمة  إجمالي  أســــاس على  وحدة ألي  النقدية  القيمة وتعني  : للوحدة  األصول   قيمة  صافي
ً
  االلتزامات  منه  مخصــــوما

ً
 على  ومقســــوما

( من هذه الشروط  10)وفق ما ورد بمزيد من التفصيل في املادة رقم    العالقة ذي التقويم يوم  في القائمة  الوحدات عدد

  واألحكام.
 

 (:  املالي  العام  ربع)  الربع  تاريخ

 

ـــــهر  ثالثــة  فترة ـــ ـــ ــــــد  ،أشــ ـــ ـــ ـــــهر  من  والثالثين   الحــادي  اليوم  بــه  ويقصــ ـــ ـــ ـــــيتم ر  من  والثالثين   ،يونيو  من  والثالثين   مــارس  شــ ـــ ـــ   ســ

 .مالية  سنة كلمن   ديسم ر من  والثالثين  والحادي
 

 بعد   الصـــــندوق  في  وحداتهم كل أو الوحدات جزء ملالكي يجيز والذي  الصـــــندوق   مدير قبل من املعد  النموذج به يقصـــــد : ستردادنموذج طلب ال 

 .املتبعة األصول  حسب املعني  الوحدات حامل من  النموذج وتوقيع  استكمال

 ملا ورد في املادة رقم   ذلك  تحديد  ويتم.  هااسترداد عند  الوحدة  لحامل دفعه  الالزم املبلغ  يعني  : ستردادمبلغ ال 
ً
( من هذه 10)السعر وفقا

   الشروط واألحكام.
 

  : الالئحة

 

الئحة صـــــــــناديق االســـــــــتثمار الصـــــــــادرة عن مجلس هيئة الســـــــــوق املالية باململكة العربية السعودية وتعديالتها   بها  يقصد

 الالحقة
 

ـــــد : شتراكطلب ال  ـــــتراكإل ا طلب به  يقصــ ـــــتندات وأي شــ ـــــب مطلوبة  مســ ـــــوق   هيئة لوائ   حســ ـــــل مكافحة  وقوانين   املالية  الســ  موال األ   غســ

 من   اعتمادها شـــــريطة الصـــــندوق  وحدات في شـــــتراكاال   بغرض املســـــتثمر يوقعها  مرفقة معلومات وأي  ،اإلرهاب تمويلو 

 .الصندوق  مدير
 

االســــتثمار في أدوات النقد الصــــكوك والودائع ألجل، واالســــتثمار في صــــناديق اســــتثمارية ومنتجات  يســــتهدف الصــــندوق    : الستثمارات املست دفة

 استثمارية أخرى ذات أهداف مماثلة.
 

 والتى يملكها مالكي الوحدات في الصندوق. الصندوق، أصول  منها تتكون  التي  املتساوية الشائعة الحصص : الوحدات
 

 : يوم التقويم

 

ــافي ســــعراليوم الذي يتم   ــح هو  كما  الوحدة فيه تحديد صــ ــتكون    الشــــروط هذه من( 10)  الفقرة في  موضــ واالحكام، وســ

ـــــندوق فأيام التقويم كل يوم عمل، وعندما ال يكون أي من تلك األيام يوم عمل ف ـــ ـــــول الصــ ـــ  التقويم  يوم ييتم تقويم أصــ

 . التالي

 

املضافة حسب تعليمات الالئحة التنفيذية الصادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل على يتم تطبيق ضريبة القيمة  املضافة: القيمة ضريبة  

 جميع الرسوم واملصاريف واألتعاب والتكاليف

تحديد الشـركات املؤهلة لالسـتثمار فيها  عليها بناءً   يتم  والتي   للصـندوق،  الشـرعية اللجنة من املعتمدة الشـرعية  املعايير : الضوابط الشرعية

 ( من هذه الشروط واألحكام.1قبل الصندوق واملوضحة في امللحق رقم )من 
 

 لذلك اإلقفال أسعار باستخدام العمل يوم نهاية عند  وذلك  ،الصندوق  صول أ قيمة  حساب  فيه يتم الذي  الوقت هو : نقطة التقويم

 .اليوم



  

 

8 
 

 

 املحتويات قائمة 

      2                                                                                                                                                                                  ملخص الصندوق  •

 4  قائمة املصطلحات 

 9  صندوق االستثمار   •

  9  النظام املطبق   •

  9  سياسات االستثمار وممارساته  •

 13 املخاطر الرئيسية لالستثمار   •

 16 آلية تقييم املخاطر   •

 16 الفئة املستهدفة لالستثمار  •

 16 د/حدود االستثمار  قيو  •

 16 عملة الصندوق   •

 16 رسوم الخدمات والعموالت واألتعاب   •

 20 تقويم وتسعير الوحدات  •

 22 التعامالت   •

 24 ياسة التوزيع س •

 24 الكي الوحدات مل  تقديم التقارير •

 25 مالكي الوحداتسجل  •

 25 مالكي الوحدات اجتماع  •

 26 الوحداتحقوق مالكي   •

 27 ؤولية مالكي الوحدات  مس  •

 27 خصائص الوحدات  •

 27 التغيرات في شروط واحكام الصندوق  •

 28 انهاء الصندوق  •

 29 مدير الصندوق    •

 31                                                                                                                                            الصندوق مشغل   •

 32 امين الحفظ   •

 34 جلس إدارة الصندوق  م  •

 36  لجنة الرقابة الشرعية   •

  37                                                                                                                                                                                         مستشار االستثمار  •

   37                                                                                                                                                                                                                 املوزع  •

   37                                                                                                                                                                                           مراجع الحسابات  •

   37                                                                                                                                                                                            أصول الصندوق  •

  38                                                                                                                                                                                                                  معالجة الشكوى  •

  38                                                                                                                                                                                                               معلومات أخرى  •

  40                                                                                                                                                  متطلبات املعلومات اإلضافية لصناديق أسواق النقد  •

 40                                                                                                                                                                                                           إقرار مالكي الوحدات  •

  41                                                                                                                                                             ( الضوابط الشرعية لالستثمار       1ملح  ) •
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 صندوق الستثمار   ( 1) 

 : اسم صندوق الستثمار، وفئته ونوعه  -أ
 

   استثماري عام مفتوح( )صندوق للعوائد اليومية صندوق أرباح      
 

 تاريخ إصدار شروط واحكام صندوق الستثمار، واخر تحديث لها   -ب

 م2023 /23/02وقد تم تحديث هذه الشروط واألحكام بتاريخ م13/03/2018هـ املوافق 1439/ 06/ 25بتاريخ صدرت شروط وأحكام هذا الصندوق  
 

افقم تاريخ -ج  :ستثمار  الهيئة عدى طرح وحدات صندوق ال  ةو

   
ً
ـــنـدوق وطرح وحـداتـه طرحـ ـــيس هـذا الصـــ ـــــوق املـاليـة على تـأســـ اا وافقـت هيئـة السـ

ً
 م 13/03/2018هـ املوافق 1439/ 25/06 بتاريخ عـامـ

 :وتاريخ استحقاق الصندوق  الستثمار،مدة   -د

  توجد مدة محددة للصندوق أو تاريخ استحقاق محدد. والهو صندوق عام مفتوح،  للعوائد اليومية ن صندوق أرباح إ

    النظام املطب : ( 2)   

اململكة  في  املطبقة  العالقة  ذات  األخرى  واللوائ   واألنظمة  التنفيذية  ولوائحه  املالية  السوق  لنظام  الصندوق خاضعان  ومدير  الصندوق  العربية    إن 

 السعودية.

 :( سياسات الستثمار وممارساته3)

 

 :صندوق الستثمار أهداف )أ( 
 

 .السعودي بالريال ومقوم  مفتوح  ،-صندوق عام-  االستثماري   والدخل الثابت  النقد أسواق أدوات في استثمار صندوق  هو وائد اليومية  للع أرباح صندوق 

 جلاأل   متوسطة الثابت الدخل دواتأو  جلأل ا قصيرة املالية  دواتاأل  في االستثمار خالل من املال رأس وتنمية  املستثمر طلب  عند السيولة   توفير  لىإ يهدف

 لن للصندوق  اللجنةالشرعية قبل من واملقرة  الشرعية املعايير مع املتوافقة الخليجي، التعاون  مجلس لدول صول  أ بواملدعومة    صنفةامل  وغير املصنفة

 بالريال  الودائع  على العائد اتخاذ  تمي.  الوحدات مالكي لصالح  الصندوق  في استثمارها يعاد  وسوف الوحدات مالكي على أرباح بتوزيع  الصندوق  يقوم

 في العمل  فريق  ويعمل  للعوائد اليومية  أرباح صندوق  داءآ ملقارنة إرشادي كمؤشر SAUDI INTERBANK OFFERED RATE) سايبور  (لشهر   السعودي

 من أي وأ  رويترز وأ ببلوم رغ الخاص املوقع على املؤشر داءآ  متابعة للمستثمرين يمكنو   ،اإلرشادي املؤشر داءآ ينافس  داءآ تحقيق على األصول  إدارة

وهذا املؤشر هو سعر الفائدة على القروض بين املصارف السعودية أو سعر الفائدة على القروض بين املصارف الخليجية وهو مرجح   .السعودية البنوك

  محدد.

 

 

 

 

 

  

 

 الصندوق: شروط وأحكام 
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 :أساس ي  بشكل  في ا  الصندوق   يستثمر التي  املالية وراقاأل  نوع)ب( 

 عن املتاجرة: الحصر  ال املثال سييل على وهي.،الشرعية املعايير مع املتوافقة جلاأل  قصيرة النقد أسواق أدوات في ساس ي أ بشكل االستثمار -

 لىإ واملقتناة واملتاحة للبيع    املتاجرة بغرض  املقتناة الصكوك وتشمل جلاأل  متوسطة الثابت الدخل واإلجارة وأدوات املرابحة صفقات طريق

 وأخذ الشرعية اللجنة على العقود هذه أن تعرض على بأصول  املدعومة املالية وراقواأل  املعاكس الشراء إعادة تفاقياتاو   ،ستحقاقاال  تاريخ

  املض ي  قبل حدة على حالة كل فيها االستثمار على موافقتهم
ً
 وفي ،صنفةامل وغير املصنفة دواتاأل  في االستثمار ويكون  االستثمار فيها، في  قدما

 على بناء املالية اتلتزامباال بالوفاء املصدر ستطاعةا ومدى املالية الورقة الصندوق بتحليل مدير يقوم ئتمانيا تصنيف وجود عدم حال

 .املصدر من عمليات النقدية والتدفقات املالي املركز

  وحداتها مطروحة رى خأ استثمارية صناديق وحدات -
ً
  طرحا

ً
 دواتأ في الشرعية تستثمر املعايير  مع متوافقة الهيئة  قبل من ومرخصة عاما

 .النقد أسواق

 .التنظيمية الخليجية  الهيئات من مرخصة خليجية ةنظير  طرافأ مع املالية دواتاأل  من مختارة مجموعة في استثماراته الصندوق  يركز -

افية معينة، عدى أن  ركيزلت سياسة)ج( أي  الستثمار في أوراق مالية معينة، أو في صناعة أو مجموعة من القطاعات، أو في بلد معين أو منطقة جغر

 تشتمل عدى الحد األدنى واألقص ى لتلك األوراق املالية.  

 اململكة العربية السعودية:  باستثناء خليجية دولة ألي (%50) علىأ بحد الخليجي التعاون  مجلس دول  من املصدرة املالية األوراق في الصندوق  يستثمر

 

افية طاملن  صول الصندوق أالحد األعدى من  صول الصندوق أالحد األدنى من  قة الجغر

 % 80 % 0 السعودية  العربية اململكة

 % 50 % 0 البحرين مملكة

 % 50 % 0 املتحدة العربية اإلمارات

 % 50 % 0 الكويت 

 % 50 % 0 عمان

 لىإ باإلضافة التعاون،  مجلس دول  بعمالت مقومة ات ستثمار اال  وتكون   مباشر، غير  وأ مباشر بشكل النقد أسواق  أدوات في ستثمارال ا ويكون  •

 مصدرها وأ  املصنفة دواتاأل  في األدنى الحد يكون  نأ على مصنفة وغير مصنفة  جهات مع ستثماراال  يتم   .اإلسترليني  والجنيه واليورو الدوالر

  ، B- (Fitch), B- (S&P), B3 (Moody’s) تيكاآل
ً
 .املصدر لعمليات النقدية والتدفقات  املالي للمركز وفقا

 مرخصة  السعودية، العربية  اململكة في نظيرة أطراف مع املالية األدوات من مختارة مجموعة مع النقدية دواتاأل  في استثماراته الصندوق  يركز •

أو هيئات    للبنك املركزي    املماثلة  املركزية   البنوك   حدبل أق  من  لإلشراف  خاضعة   تكون   بحيث  خليجية نظيرة أطراف  مع و أ ، البنك املركزي   من

   .إشرافية مماثلة لهيئة السوق املالية

 ذات  مرخصة استثمار صناديق وحدات في الصندوق  أصول  قيمة صافي من (%25) إلى نسيته يصل قد ما  استثمار الصندوق  ملدير يحق •

 ، الشرعية  املعايير مع متوافقة تكون  أن  علىوالدخل الثابت   النقد أسواق دواتأ في تستثمر وصناديق  ،الصندوق  ألهداف مماثلة أهداف

  وحداتها مطروحة
ً
  طرحا

ً
  الصندوق  مدير ويعمل الهيئة، من ومرخصة عاما

ً
 العائد حيث من املستثمر بها الصناديق أفضل اراختي على جاهدا

 . الصندوق  ملدير التاريخي واآلداء الصندوق  مدير وسمعة

 صافي  من  (%25)  تهمانسي  املجموعة  لنفس  تنت ي   تلفةخم  جهات  أو  واحدة  جهة  في  النقد  أسواق  صندوق   اتاستثمار   مجموع  تتجاوز   أن   اليجوز  •

 . الصندوق  أصول  قيمة

.(180مرجح لتاريخ االستحقاق اليتجاوز   متوس اليومية للعوائدأرباح لصندوق  •
ً
 تقويميا

ً
 ( يوما
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 : يوضح نسبة الستثمار في كل مجال استثماري بحده األدنى واألعدى )د( جدول 

 الصندوق  من أصول  األعدى الحد الصندوق  من أصول  األدنى الحد الستثمار  نوع

 % 100 % 0 جلاأل  قصيرة النقد أسواق أدوات

 % 50 % 0 جلاأل  متوسطة الثابت الدخل دواتأ

 مماثلة أهداف ذات استثمار صناديق

 في تستثمر وصناديق الصندوق  ألهداف

 والدخل الثابت  النقد أسواق دواتأ

0 % 25 % 

في سيولة  اتاسترداد وجود حال نقدية( 

متوافقة مع أحكام الشريعة أو ودائع  ) كبيرة 

 أيام 7ستحقاق فترة اال  التتعدى اإلسالمية

10 % 100 % 

 راته:استثما الصندوق  في ا ويبيع يشتري  أن )ه( أسواق األوراق املالية التي يحتمل

 دول مجلس التعاون الخليجي.     

 

  .)و( اإلفصاح عما إذا كان مدير الصندوق ينوي الستثمار في وحدات صندوق الستثمار

شريطة أن يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن أي استثمار له في الصندوق في نهاية كل يُسَم  ملدير الصندوق االستثمار في الصندوق من وقت آلخر،  

 سنة مالية في ملخص اإلفصاح املالي. 

 :)ت( أنواع املعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن ملدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ قراراته الستثمارية لصندوق الستثمار

 دواتأو  قصيرة  النقد أسواق أدوات أفضل على سوقي ومسح السعودي السوق  في العوائد  ملعدالت سوقي مسح إجراء على الصندوق  مدير يعمل •

 ويتم،  الصندوق   ملدير  لتاريخيا  واآلداء الصندوق  مدير وسمعة العائد  حيث  من االستثمارية الصناديق وأفضل العائد  حيث من  الثابت الدخل 

 .الصندوق  استثمارات جميع على الصندوق  مدير قبل من املقدمة القرار اتخاذ آلية تطبيق

 االستثمارية الفرص تقييم  في) األمانة ومسؤوليات واجبات ضمن من (والحرص واملهارة العناية ممارسةب الوحدات مالكي تجاه الصندوق  مدير يلتزم •

 . الصندوق  استراتيجية  مع يتناسب بما العوائد أفضل باختيار املتاحة

 

 :  الصندوق  ضمن استثمارات إدراجها يمكن ل التي  املالية األوراق أنواع)ح( 

 .أعاله ذكرها يتم لم مالية أوراق أي في باالستثمار الصندوق  يقوم لن
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 :في ا ر الستثما  للصندوق  يمكن التي  املالية أو األصول الخرى  األوراق) أنواع (نوع عدى آخر قيد أي )ط(

  بالكامل   السداد  هذا  تغطية  أمكن  إذا  إال  عليها،  مستحق  مبلغ  أي  سداد  مطلوب  يكون   مالية  ورقة  أي  الصندوق   محفظة  تشمل  أن   يجوز   ال •

 . عمل أيام خمسة خالل  الصندوق  محفظة من نقد إلى تحويلها يمكن  التي  املالية األوراق أو النقد من

 : االستثمار قيود مخالفة بإجراءات الخاصة  االستثمار صناديق الئحة  من( 59) باملادة الصندوق  مدير يلتزم •

  مدير   اتخذه  إجراء  بسيب  الصندوق   وأحكام  شروط  في  أو  االستثمار  صناديق  الئحة  في  عليها  املنصوص  االستثمار  قيود  من  أي  مخالفة  حال  في -أ

  التصحيحية  اإلجراءات  واتخاذ  فوري  بشكل  كتابية  بذلك  الهيئة  إشعار  الصندوق   مدير  على  يتعين   الباطن،  من  الصندوق   مدير  أو  الصندوق 

 . املدة تلك تغيير املحض لتقديرها وفقا  وللهيئة املخالفة، وقوع تاريخ من أيام خمسة  خالل الالزمة

  خارجة   ظروف  في  تغير  بسيب  الصندوق   وأحكام  شروط  في  أو  االستثمار  صناديق  الئحة  في  عليها  املنصوص  االستثمار  قيود  من  أي  مخالفة  حال -ب

 على   ويتعين   املخالفة،  وقوع  تاريخ  من  أيام  خمسة  خالل   املخالفة  إصالح  ويتم  الباطن،  من  الصندوق   مدير   أو  الصندوق   مدير  سيطرة  عن

 على  والتأكيد  التصحيحية  الخطة  إلى  اإلشارة  مع  فورا  بذلك  وااللتزام  املطابقة  لجنة  أو/و  وااللتزام  املطابقة  مسؤول  إشعار  الصندوق   مدير

 .ممكن وقت أقرب في املخالفة إصالح

 قيود   مخالفات   بجميع  الصندوق   إدارة   ومجلس  لديه  وااللتزام  املطابقة  لجنة  أو/و  وااللتزام  املطابقة  مسؤول  إشعار  الصندوق   مدير  على  يجب -ج

 . وقوعہا فور  أعاله إليها االستثمار املشار

 الفقرتين   في  إليها  املشار  االستثمار  قيود  مخالفات  لجميع  دائم  سجل  حفظ  وااللتزام  املطابقة  لجنة  أو/و  وااللتزام  املطابقة  مسؤول  على  يجب  •

 . إلصالحها  املطلوبة الزمنية واملدة املتخذ اإلجراء وتوثيق  أعاله،( ب) و( أ)

 أو مديرو صنادي  آخرون.)ي( الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صنادي  استثمار يديرها مدير الصندوق 

 قيمة أصول  صافي من  (%50)  من واحد وبأكثر  مع مصدر  الصندوق  أصول  قيمة  صافي  من  (%25)  من أكثر  استثمار  الصندوق  ملدير اليحق •

 .(%80)على املسموح به ن الحد األ أباستثناء اململكة العربية السعودية حيث  ،واحد سيادي ر مصد مع الصندوق 

 .الشرعية املعايير مع املتوافقة االستثمارات على الصندوق  مدير استثمارات تقتصر •
 

)ك( صالحيات صندوق الستثمار في اإلقراض والقتراض، وسياسة مدير الصندوق بشأن ممارسة صالحيات اإلقراض والقتراض، وبيان سياسته  

 فيما يتعل  برهن أصول الصندوق. 

 موافقة على الحصول  بعدالصندوق    داءآ   ولتحسين  سترداداال  طلبات لتغطية اإلسالمية الشريعة مع متوافقة تمويالت على الحصول  للصندوق  يحق

 .واحدة سنة عن التمويل مدة تزيد لن األحوال جميع وفي، الصندوق  أصول  قيمة صافي من (%10) نسيته ما التمويل يتجاوز  أال على الشرعية، اللجنة

 

     .            الحد األعدى للتعامل مع أي طرف نظير)ل( اإلفصاح عن 

% من صافي قيمة أصول الصندوق. وسيلتزم مدير الصندوق بالحدود التي 25سيلتزم مدير الصندوق بقيود الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير هو  

 . تفرضها الئحة صناديق االستثمار
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.                       )م( بيان سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق    

خاطر تهدف إلى تحديد وتقويم املخاطر املحتملة في أقرب وقت ممكن والتعامل معها للتقليل من أثرها، ويقوم مدير املدارة  إل يتبع مدير الصندوق سياسة  

قبل االستثمار ويتم إعادة تقويم املخاطر بشكل سنوي. ويقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقويم الصندوق بدراسة وتقويم املخاطر ألي أصول  

 .ول الصندوق صاملخاطر املتعلقة بأ

 

 )ن( ذكر املؤشر السترشادي، باإلضافة إلى معلومات عن الجهة املزودة للمؤشر، واألسس واملنهجية املتبعة لحساب املؤشر.

 . (لشهر واحدالعائد على الودائع بالريال السعودي)شهرسايبور   

 

هداف )س( في حالة استخدام عقد املشتقات، يجب أن يبّين بشكل بارت الهدف من استخدام تلك األدوات )مثل اإلدارة الفعالة للمحفظة أو تحقي  أ

 ( الستثمار أو ألغراض التحوط من مخاطر تقلب األسعار

 . يقوم مدير الصندوق باالستثمار في عقود املشتقات املالية نل       

 

اف  علي ا هيئة السوق املالية بشأن أي قيود أو حدود عدى الستثمار .)ع( أي إعفاءات تو   

 ال ينطبق.    

 

 املخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق: ( 4)

أو أن قيمة االستثمارات   يستطيع مدير الصندوق التأكيد بأن أي زيادة ستحدث في قيمة االستثمارات في الصندوق   واليعت ر الصندوق متوس  املخاطر  )أ(  

  ممكن أن تقل. 

. ال يعد مؤشًرا على أداء الصندوق في املستقبل إن األداء السابق للصندوق أو األداء السابق للمؤشر االسترشادي   ( ب)   

 .( ال يوجد ضمان ملالكي الوحدات أن األداء املطلق لصندوق االستثمار أو أداءه مقارنة باملؤشر سوف يتكرر أو يماثل األداء السابقج)

 .( إن االستثمار في صندوق االستثمار ال يعد إيداًعا لدى أي بنكد)

 . ات معرضين لخسارة جزء أو كامل رأسمالهم املستثمر في الصندوق ( إن مالكي الوحده)

 ، الرئيسية املحتملة املرتبطة باالستثمار في الصندوق، واملخاطر املعرض لها الصندوق والظروف التي تؤثر في صافي قيمة أصول الصندوق   ( املخاطرو)

  كالتالي:

 

 و األصول املستثمرةأاألثر عدى مبلغ الستثمار  نوع املخاطر  

 يعيق وقد .معين أصل في في التداول  وصعوبة السيولة قلة إلى يؤدي مما االستقرار وعدم التقلبات من مرحلة في السوق  يمر قد السيولة  مخاطر

 مما ، االسترداد طلبات  تلبية صعوبة عنه ينتج قد مما االستثمارات  تسييل بعض أو االستثمار في الصندوق  مدير  قدرة  من  ذلك

  قد
ً
 الصندوق.  وحدات مالكي وعلى دائهآو  الصندوق  على استثمارات يؤثر سلبا

 معرضون  لهم األساسية العملة  الريال السعودي يعد ال الذين املشتركين  فإن السعودي، بالريال  يتم الصندوق  يميتق أن  وحيث العملة مخاطر

 تعرض عنه ينتج قد مما السعودي  بالريال مقومة غير  مالية دواتأ في  الصندوق يستثمر نأ  كما،  الصرف أسعار تقلبات ملخاطر

 .العمالت سعارأ فروقات الصندوق ملخاطر

 غير  دواتاأل  علىو  االئتمانية واملخاطر   ،العمالت وأسعار السيولة كمخاطر  املصنفة دواتاأل  في االستثمار مخاطر تندرج قد مصنفة  غير أدوات في الستثمار مخاطر

  قد مما يضا،أ املصنفة
ً
 . الصندوق  وحدات مالكي وعلى دائهآالصندوق و  استثمارات على يؤثر سلبا

 الخليج سواقأ  في الستثمار  مخاطر 

 الناشئة

 وتغير   االئتمانية، واملخاطر  سعار العمالت،أ وتذبذب  السيولة، مخاطر على الناشئة الخليج سواقأ في االستثمار مخاطر تنطوي 

  قد مما ،العوائد سعارأ
ً
 . الصندوق  وحدات مالكي وعلى دائهآو  استثمارات الصندوق  على يؤثر سلبا
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 بالتزاماته، الوفاء في مدين  أي أن يخفق  باحتمال تتعلق التي تلك  هي النقد أسواق أدوات  في باالستثمار املتعلقة االئتمانية املخاطر الئتمانية  املخاطر

  قد والذي ،استرجاعه في التأخر أو جزء منه أو استثماره  تم الذي املبلغ خسارة  عنه ينتج مما
ً
 الصندوق  استثمارات على يؤثر سلبا

 . الصندوق  وحدات وعلى مالكي دائهآو 

 أنهم حيث ،القانونية معرضين للمخاطر الصندوق  فيها  يستثمر  التي االستثمار وصناديق صكوكها في ة املستثمر  الشركات إن القانونية املخاطر

 أطراف قبل من أو ،أعمالهم على باإلشراف املعنية الرقابية قبل الجهات من تنظيمية عقوبات و أ إلجراءات الخضوع إلى معرضين

  دعاوى  يكونوا في قد وكذلك أخرى،
ً
 إلصدار قوانين نتيجة للشركات املالي الوضع يتأثر قد ذلك إلى إضافةفيها،   قضائية طرفا

  قد مما ،الحالية األنظمة في تغييرات حدوث أو  جديدة  وأنظمة
ً
 أو الشركات تلك في الصندوق  قيمة استثمارات على يؤثر سلبا

 . الصندوق  وحدات مالكي وعلى ء الصندوق ادآ على  يؤثر قد بدوره  والذي الصناديق

 واألنظمة بالتشريعات تتعلق  واقتصادية وعوامل  سياسية عوامل  منها مختلفة، بعوامل تتأثر  أن  يمكن  الصندوق  أصول  قيمة  إن معينة  بأحداث املتعلقة املخاطر

 العوائد وأسعار الضرائب  ونظام الحكومة سياسة في بالتغيرات  تتأثر كما قد  والرقابية، والتنظيمية اإلشرافية بالجهات تتعلق أو

  قد  مما لألسهم، املصدرة  بالجهة تتعلق بأحداث معينة تتأثر قد أو
ً
 يستثمرها الصندوق  التي االستثمارات قيمة على يؤثر سلبا

 . الصندوق  وحدات مالكي وعلى دائهآو 

   يتأثر قد الصندوق  نإف وبالتالي كبير، بشكل  اليشري  العنصر على  استثماري  مدير أي شأن شأنه الصندوق  مدير يعتمد اإلدارة  مخاطر
ً
 سلبا

 املدى على الخ رة  من ذاته املستوى  على بدائل توفير  وصعوبة الصندوق  بأعمال املرتبطين واملوظفين التنفيذيين املدراء بخسارة 

 سلب  يوثر قد مما القصير،
ً
 . الصندوق  وحدات مالكي وعلى دائهآ و   الصندوق  استثمارات على ا

 قد   مما ،الشغب والحروب أعمال مثل العاملية أو املحلية السياسية بالتطورات  النقد سواقأ دواتأ تتأثر قد السياسية  املخاطر
ً
 على يؤثر سلبا

 .الصندوق وحدات  مالكي وعلى دائهآ و  الصندوق  استثمارات

  قد مما والتضخم، النف  والعمالت أسعار في التقلبات مثل  قتصاديةاال للتغيرات نتيجة الخليجي قتصاداال يتأثر قد القتصادية املخاطر
ً
 يؤثر سلبا

 . وحدات الصندوق  مالكي وعلى دائهآو  الصندوق  استثمارات على

 أو ، اختراق لعمليات تتعرض لديه قد املعلومات أنظمة أن إال الصندوق، إدارة  في التقنية استخدام على الصندوق  مدير يعتمد التقنية  املخاطر

 قد مما فاعل، بشكل الصندوق  استثمارات إدارة  على الصندوق مدير   قدرة  من تحد والتي  كلي، أو ،جزئي تعطل أو ،فيروسات

  يؤثر
ً
 . الصندوق  وحدات مالكي على  الصندوق وبالتالي داءآ على سلبا

 على الصعب من يكون  قد معين، يوم تعامل في الصندوق  أصول  من باملائة العشرة  تتجاوز  كبيرة  استرداد طلبات ورود حالة في الكبيرة السترداد عمليات مخاطر

االسترداد لتلبية كافية أموال توفير  الصندوق   يضطر قد أنه إلى إضافة ،االسترداد طلبات تأجيل عنه ينتج قد مما طلبات 

  يؤثر  قد مما ،مالئمة غير  أوقات في  أصوله من جزء  إلى تسييل  الصندوق 
ً
 مالكي وعلى  ئهداآو  الصندوق   استثمارات على   سلبا

 .الصندوق  وحدات

 معنوية  وأ  مادية  شخصية  بمصلحة  الصندوق   مدير  قرار  واستقاللية  موضوعية  فيها  تتأثر  التي  األوضاع  في   املخاطر  هذه   تنشأ املصالح  تضارب مخاطر

 استثمارية  محافظ  وأ  أخرى   استثمارية  وصناديق  الصندوق   بين  املصالح  في  تضارب  نشوء  حال  في  وأ.  الصندوق   حساب  على  تهمه

   يؤثر  قد  مما  استثماراته،  اختيار  في   الصندوق   مدير قرارات  على  يؤثر  قد  والذي   ،الصندوق   مدير  قبل  من  مدارة 
ً
 على  سلبا

 . الصندوق  وحدات  مالكي وعلى دائهآ و  الصندوق  استثمارات

 خارج  الصندوق   داء آ  على   سلبي  ثير أت  لها   يكون   قد  والتي  واالستثمارية  االقتصادية  القطاعات  كافة  داء آ   على  الطبيعية  الكوارث  تؤثر مخاطر كوارث طبيعية 

   يؤثر  قد  مما  وغيرها،  الشديدة   ةالجوي  والتقلبات  وال راكين  الزالزل   مثل   ،الصندوق   مدير  إرادة   عن
ً
  الصندوق   استثمارات  على  سلبا

 . الصندوق  وحدات  مالكي وآدائه وعلى

 التغير  نتيجة للتقلبات  عرضة  داء الصندوق آ يجعل  قد  والذي  معينة دواتأ في  الصندوق  استثمارات تركز عن الناتجة املخاطر الستثمار  زيترك مخاطر

  الذي األمر القطاعات بتلك الخاصة األوضاع في
ً
 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى دائهآو  الصندوق  استثمارات على قد يؤثر سلبا

 خارجة ألسباب  املحدد وقتها  في املبالغ املستحقة سداد  عن  وتأخره  الصندوق  إدارة  لغرض تمويل  على  الصندوق  حصول  حالة في تمويل  عدى الحصول  مخاطر

 لسداد استثماراته بعض لتسييل الصندوق  مدير اضطرار أو سداد تأخير  ذلك رسوم على  يترتب فقد الصندوق، مدير إرادة  عن

  قد مما ،التمويالت
ً
 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى دائهآو  الصندوق  استثمارات على يؤثر سلبا

 هذه  وتشمل،  خدماته أو على منتجاته أو الطلب أو اإلدارة  في  لتغيرات نتيجة للمصدر املالية األوضاع في التغير  مخاطر وهي باملصدر  املتعلقة املخاطر

  قد  مما ،صولهأ قيمة  انخفاض إلى يؤدي  قد مما يرتكبها مخالفات قد بسيب  قانونية إلجراءات املصدر تعرض املخاطر
ً
 يؤثر سلبا

 . الصندوق  وحدات مالكي وعلى دائهآو  استثمارات الصندوق  على
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يؤثر  قد مما ،واألحكام الشروط هذه  من املخاطر نفس إلى فيها الستثمارل الصندوق  ها يستهدف التي األخرى  الصناديق تتعرض استثمارية صنادي في   الستثمار  مخاطر

 
ً
 . الصندوق  وحدات مالكي وعلى دائهآو  الصندوق  استثمارات على سلبا

 يضطر قد الصندوق، بها يستثمر الثابت التي الدخل وأدوات النقد أسواق أدوات من ألي  االئتماني التصنيف انخفاض حالة في الئتماني  التصنيف انخفاض مخاطر

كمنها التخلص  إلى الصندوق  مدير  البنوك (الصندوق  مع  التعاقدية الجهات من  ألي  ئتمانياال  لتصنيف انخفاض  ا نأ   ما، 

 التعاقدية الوفاء بالتزاماتها على  قدرتها عدم يسيب  قد(  للصكوك املصدرة  واملؤسسات  الشركات  أو النقد أدوات أسواق  املستلمة

  قد مماق، الصندو  مع
ً
 . الصندوق  وحدات وعلى مالكي  دائهآو  الصندوق  استثمارات على يؤثر سلبا

يؤثر  قد مما الصندوق  فيها التي يستثمر املالية األوراق قيمة  على تؤثر قد والتي العوائد أسعار في تغير  عن الناتجة املخاطر هي العوائد  أسعار تقلبات مخاطر

 
ً
 . الصندوق  مالكي وحدات وعلى دائهآو  الصندوق  استثمارات على سلبا

 التي الهامة األدوات من تعت ر  في املستقبل واستمرارها العوائد لتحقيق الالزمة العوامل وتوفر املستقبلية املالية النتائج توقعات املستقبلية  املالية التوقعات مخاطر

 لىإ يؤدي قد مما  املتوقع بالشكل تتحقق ال أو  تتحقق قد  التوقعات أن تلك إال االستثمارية قراراته الصندوق  مدير عليها يبني

الصندوق  نتائج انحراف   قد ممات،  التوقعا عن عمليات 
ً
سلبا وحدات وعلى دائهآو  الصندوق  استثمارات على يؤثر   مالكي 

 .الصندوق 

 داءآ يكون  أن إلى تؤدي قد املعايير الشرعية مع املتوافقة االستثمارات على فق  واملقتصرة  الصندوق  استثمارات طبيعة إن مرتبطة بالضوابط الشرعية  مخاطر 

 أن حال ففي ذلك  إلى باإلضافة،  باستثماراتها يتعلق  فيما شرعية أي معايير  تتبع ال أخرى  استثمار صناديق من أقل الصندوق 

الصندوق  بعض الصندوق  فإن الصندوق  قبل من املتبعة الشرعية املعايير  مع تتوافق تعد لم أصول   إلى يضطر قد مدير 

  يؤثر قد مما مناسبة، غير  بأسعار األصول  تلك من التخلص
ً
 وحدات مالكي وعلى دائهآو  الصندوق  استثمارات على  سلبيا

 .الصندوق 

 تم التي األسعار بنفس يتم استثمارها ال قد التوزيعات مبالغ فإن املوزعة، األرباح استثمار بإعادة  سيقوم الصندوق  أن حيث الستثمار إعادة مخاطر

 املصدرين يمن  الذي االستدعاء خيار الصكوك بعض تحمل وقد.  تكلفة الشراء ارتفاع وبالتالي األساس من األصول  شراء عندها

الصكوك حق واستيفاء املطلوبة العوائد تحقيق عدم ذلك على ويترتب ،استحقاقها تاريخ قبل استدعاء   األرباح للصندوق 

العوائد في متاحة استثمارات  وجود عدم ذلك  على ويترتب  ، بالصك املرتبطة  إلى الصندوق  تعرض  ذلك عن ينتج  وقد ،نفس 

  يؤثر مما قد ،املطلوبة العوائد عدم تحقيق لىإ يؤدي مما االستثمار إعادة  مخاطر
ً
 وعلى دائهآو  الصندوق  استثمارات على سلبا

 .الصندوق  مالكي وحدات

 أسواق أدوات في الستثمار مخاطر

 إلشراف خاضعة غير  جهات  مع النقد 

 السعودي  املركزي  البنك

 اإلفالس أو املخالفات إلى معرضة وقد تكون  املركزي  البنك إلشراف خاضعة غير  جهات مع تكون  التي االستثمارات عن عبارة  هي

 يجعل مما القانونية واملخاطر السيولة ومخاطر االئتمانية املخاطر من مما يزيد  ،املال رأس لحماية كافية ضواب   وجود  لعدم

 .الصندوق  وحدات استثمارات مالكي  انخفاض لىإ يؤدي مما الجهات هذه  مع بها املستثمر املبالغ  في خسائر الصندوق يتكبد

مخاطر مخاطر ضريبة القيمة املضافة  الصندوق  في  االستثمار  على  الوحدات   ينطبق  مالكي  يتحملها  التي  الضرائب  تؤدي  وسوف  املضافة،  القيمة  ضريبة 

 بالضرورة إلى تخفيض العوائد املرتبطة باالستثمار في الصندوق وانخفاض سعر الوحدة. 
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 : آلية تقييم املخاطر ( 5)

 يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقييم املخاطر املتعلقة بأصول الصندوق.  

 

 ( الفئة املست دفة لالستثمار في الصندوق:  6)

السعودية االشتراك في الوحدات متاح فق  للفئات التالية من املستثمرين »املستثمرون املستهدفون«: )أ( األشخاص الطبيعيون ممن يحملون الجنسية  

في اململكة أو الجنسيات األخرى من دول مجلس التعاون الخليجي؛ )ب( املؤسسات والشركات وصناديق االستثمار وغيرها من األشخاص االعتبارية القائمة  

العربية السعودية؛ )د( املؤسس في اململكة  التعاون الخليجي األخرى؛ )ج( األجانب املقيمون  املالية األجنيية املؤهلة  العربية السعودية ودول مجلس  ات 

الية بموجب ق املواملرخصة وفقا للقواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنيية املؤهلة في األوراق املالية املدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السو 

ن تسم  لهم هيئة السوق املالية بامتالك أسهم مدرجة م؛ )هـ( املستثمرون اآلخرون الذي4/5/2015هـ املوافق  1436/ 7/ 15وتاريخ    1-42-2015القرار رقم  

الوحدات، كما في »تداول«. ويتعين على جميع متلقي هذه الشروط واألحكام االطالع على أي قيود قانونية أو رقابية ذات صلة بعملية الطرح األولي وبيع  

 يتعين عليهم مراعاة جميع تلك القيود. 

 

 ( قيود/ حدود الستثمار: 7)

 مدير الصندوق خالل إدارته لصندوق االستثمار بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق. يلتزم 

 

 ( العملة: 8)

 .عملة الصندوق هي الريال السعودي

 

 الخدمات والعمولت واألتعاب:مقابل  (9)

: الستثمار، وطريقة احتسا  ا)أ( بيان تفاصيل لجميع املدفوعات من أصول صندوق    

 يتحمل الصندوق ويدفع من أصوله جميع الرسوم واألتعاب والعموالت املوضحة في هذه الفقرة. 
 

 إدارة مدير الصندوق:  رسوم -

 %(  0.55)  املائة  في  مائة  من  خمسون خمسة و   نسيته  ما  إدارة  رسوم  الصندوق   يدفع
ً
  الرسوم   هذه  تحتسب)  الصندوق   أصول   قيمة  صافي  من  سنويا

   وتدفع  تقويم  يوم  كل  في  وتتراكم
ً
الوارد في الشروط  اإلفصاح املالي    خصوكما هو موضح في مل  ،للصندوق   إدارته  نظير   الصندوق   مدير  إلى(  شهريا

استثمار مدير  ، وفي حالة  مالية   سنة  كل  من  شهر  كل  نهاية  بعد  عمل  أيام  خمسة  خالل  السداد  وواجبة  الدفع  مستحقة  رسوم ال  تلك  وتصب   واألحكام

 الصندوق في صناديق مدارة من قبله يتم احتساب رسوم إدارة كل صندوق على حدة. 

 :رسوم أمين الحفظ  -

 (0.06%  ) 
ً
   سعودي  ريال(  60,000)  أدنى   وبحد   السنة  من  ربع   كل   نهاية  في  اقتطاعها  ويتم  يومي  بشكل  الرسوم  هذه   تحتسب  سنويا

ً
 حجم  انخفاض  حال  وفي.  سنويا

 . سنويا ريال( 45,000) األدنى الحد احتساب يتم مليون  60 عن الصندوق 
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 : اإلدارية املصاريف رسوم -

  اقتطاعها  ويتم  ،الصندوق   أصول   قيمة  صافي  على  بناءً   بشكل يومي  الرسوم  هذه  ( كحد أعلى، وتحتسب0.025يتكفل الصندوق بدفع رسوم )%

 
ً
 والتى تشمل مايلي: شهريا

ً
 أو سنويا

  الرسوم   هذه  وتحسب  مصاريف نشر التقارير السنوية للصندوق عن آداء الصندوق وأي مصاريف أخرى متعلقة بخدمات اإلدارة والتشغيل، . أ

   شهرويتم اقتطاعها في نهاية كل   الصندوق  صول أ قيمة صافي وتستقطع من ،تقويم يوم وتتراكم كل
ً
   .وسنويا

  :تداول  موقع على نشر املعلومات رسوم .ب

   سعودي  ريال  (5,000)  هقدر   مقطوع  مبلغ  دفع
ً
  وتستقطع   ، كل يوم تقويم  وتتراكموتحسب هذه الرسوم    ،"تداول "  املالية  السوق   لصالح  سنويا

 ويتم اقتطاعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق. الصندوق  صول أ  قيمة صافي من

 :الرسوم الرقابية .ج

   الرقابية   الصندوق الرسوم يتحمل
ً
   ريال(  7,500)  وقدره مقطوعمبلغ    للصندوق سنويا

ً
 تقويم من  يوم  كل  الرسوم وتتراكم، وتحسب هذه  سنويا

 ويتم اقتطاعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق.  ، الصندوق  صول أ قيمة صافي

  :القانوني املحاسب رسوم -

 على   بناءً   تقويم  يوم  كل  وتتراكم  وتحسب  ،املالية  السنة  في  سعودي  ريال(  35,000)  ألف  ثالثون و   خمسة  مبلغ  على  املحاسب القانوني  يحصل -

  وتستقطع ، الصندوق  صول أ قيمة صافي
ً
 . سنويا

 :الصندوق  تمويل مصاريف  -

  اقتطاعها ويتم ،تقويم يوم كل وتتراكم  الرسوم هذه وتحسب ،الصندوق  صول أ  قيمة صافي وتستقطع من ،السوق  السائدة في سعاراأل  حسب  تدفع

 . للصندوق  مالية سنة كل نهاية في

 :املستقلينمكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق  -

  ريال  الفآ  خمسة (5,000)  على مبلغ  عضو مستقل  كل  حيث يحصل  املستقلين،  الصندوق   إدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  مصاريف  الصندوق   يتحمل

   سعودي  ريال  (40,000)  يعادل  وبما  أقص ى   بحد  املالية  السنة  في  اجتماعات  أربع  وبعدد  اجتماع  لكل  سعودي
ً
  تحسبو   ،ككل  املستقلين  عضاءلأل   سنويا

 الصندوق.  إدارة ملجلس اجتماع كل  بعد أةاملكاف وتدفع ،تقويم يوم كل وتتراكم الرسوم هذه

 الهيئة الشرعية:  عضاءأرسوم  -

مبلغ  كل  يحصل  حيث  الشرعية  الهيئة  أعضاء  مكافآت  مصاريف  الصندوق   يتحمل على    يعادل   وبما  سعودي  ريال  الفآ  ثمانية  (8,000)  عضو 

  نهاية  في اقتطاعها ويتم ،الصندوق  صول أ قيمة  صافي من تقويم يوم كل  وتتراكم الرسوم هذه وتحسب ككل، الهيئة عضاءأل  سعودي ريال (24,000)

 . للصندوق  مالية سنة كل

 التعامل: مصاريف -

 األوراق املالية    وشراء  بيع  عملية  في  املتكبدة  التعامل  مصاريف  كافة  الصندوق   يتحمل
ً
 يستثمر   التي   األسواق  في  بها  واملعمول   السائدة  األسعار  على  بناءا

 املدققة  السنوية  التقارير  في  قيمتها  جماليإ  عن  فصاحاإل   ويتم.  الصفقات  تنفيذ  عند  وذلك  الصندوق   أصول   من  سدادها  ويتم  ،فيها  الصندوق 

 . للصندوق  مالية سنة كل نهاية في املالي اإلفصاح وملخص سنوية  والنصف
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 )ب( جدول يوضح جميع الرسوم واملصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعمولت واألتعاب، ووقت دفعها من قبل صندوق الستثمار.

 أساس الدفع                      توقيت االحتساب               أساس االحتساب          النسبة/المبلغ المفروض                  نوع الرسوم واألتعاب

 كل يوم تقويم  شهريتدفع بشكل 
ي  
تحسب من صاف 

قيمة أصول 
 الصندوق

ي قيمة األصول  0.55
% من صاف 

 
 
 سنويا

 أتعاب اإلدارة

 كل يوم تقويم  سنويرب  ع تدفع بشكل 

ي حسب من ت
  صاف 

قيمة أصول 
 الصندوق

 

  (0.06% ) 
 
  هذه تحتسب سنويا

 ويتم يومي  بشكل الرسوم
ي  اقتطاعها
 من رب  ع كل نهاية ف 

(  60,000) أدن   وبحد السنة
  سعودي ريال

 
ي . سنويا

  حال وف 
 عن الصندوق حجم انخفاض

  الحد احتساب يتم مليون 60
 . سنويا ريال( 45,000) األدن  

 

ن الحفظ  أتعاب أمي 

ي نهاية كل شهر 
ويتم اقتطاعها ف 

 
 
 وسنويا

 تقويم كل يوم 
ي  
تحسب من صاف 

قيمة أصول 
 الصندوق

مصاريف نشر التقارير السنوية  
عن آداء الصندوق  للصندوق

وأي مصاريف أخرى متعلقة  
 بخدمات اإلدارة والتشغيل 

 المصاريف اإلدارية 

ي نهاية كل سنة  
ويتم اقتطاعها ف 
 مالية للصندوق. 

 عىل نشر المعلومات رسوم
تداول، يتم دفع مبلغ   موقع

( ريال  5,000مقطوع قدره )
 لصالح السوق 

 
سعودي سنويا
 المالية "تداول"

 الرسوم الرقابية، يتحمل
الصندوق الرسوم الرقابية  

 مبلغ مقطوع 
 
للصندوق سنويا

 7,500وقدره )
 
 ( ريال سنويا

ي 
ف    مالية   سنة  كل  نهاية  تدفع 

 .للصندوق

 

 كل يوم تقويم 
ي  
تحسب من صاف 

قيمة أصول 
 الصندوق

ي  يحصل
 عىل المحاسب القانون 

 ألف وثالثون خمسة مبلغ
ي  سعودي ريال( 35,000)

  ف 
 المالية  السنة

  
 أتعاب المحاسب القانونن

ي 
ف    مالية   سنة  كل  نهاية  تدفع 

 .للصندوق

 

 كل يوم تقويم 
ي  
تحسب من صاف 

قيمة أصول 
 الصندوق

ي  األسعار حسب تدفع
 السائدة ف 

 السوق
مصاريف تمويل  

 الصندوق 

ي 
ف    مالية   سنة  كل  نهاية  تدفع 

 .للصندوق

 

 كل يوم تقويم 
ي  
تحسب من صاف 

قيمة أصول 
 الصندوق

 عضو عىل مبلغ كل يحصل
  ريال  آالف ( ثمانية8,000)

 (24,000يعادل ) وبما سعودي
 الهيئة  ألعضاء سعودي ريال
 ككل 

أتعاب الهيئة  
عية   الشر

  اجتماع   كل  بعد  المكافأة  وتدفع
 . الصندوق إدارة لمجلس

 
 
 

 كل يوم تقويم 
ي قيمة  

تحسب من صاف 
 أصول الصندوق

عىل  عضو مستقل كل يحصل
  آالف خمسة ( 5,000) مبلغ
 وبعدد اجتماع لكل سعودي ريال
ي  اجتماعات أرب  ع

  المالية السنة ف 
 يعادل وبما أقىص بحد

  ريال( 40,000)
 
  سعودي سنويا

 ككل المستقلي    لألعضاء

اإلدارة أتعاب أعضاء مجلس 
ن   المستقلي 

 ضريبة القيمة املضافة: -

 واألتعاب.  ،املصاريف  جميع على والدخل للزكاة العامة الهيئة من الصادرة التنفيذية الالئحة تعليمات حسب املضافة القيمة ضريبة تطبيق يتم
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سبة تكاليف الصندوق إلى القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق عدى مستوى الصندوق ومالك الوحدة خالل عمر  ن يوضح  افتراض ي   جدول   (ج) 

 الصندوق، عدى أن يشمل نسبة التكاليف املتكررة وغير املتكررة  

اض الصندوق تكاليف نسبة  يوضح مثال ي  المحقق والعائد  سعودي  ريال  مليون 100  يعادل الصندوق حجم   بافتر
 
  المالية السنة  نهاية  ف

3.00 % 

 .آخر عائد أي  أو العائد هذا يحق   سةةوف الصةةندوق  أن القاإط  يعني لو  فقط، توضةةيحي كمثال افتراضةةي عائد هو هال أع املذكور  العائد

 

 :املقابل ذلك احتساب وطريقة  الوحدات، مالكي يدفعها التي  امللكية ونقل ستردادل وا شتراكل ا عدى املفروضة الصفقات مقابل تفاصيل )د(

في حالة اال  في الصندوق،  في حال    (%1)املبكر يدفع املستثمر مانسيته    سترداداليوجد رسوم اشتراك   استردادمن صافي قيمة الوحدات املستردة 

 ها. ؤ الوحدات خالل ثالثون يوم عمل من تاريخ شرا

 

 :الخاصة تول والعم  التخفيضات بشأن الصندوق  مدير سياسة وشرح الخاصة تل والعمو   بالتخفيضات متعلقة معلومات)ه( 

 ها. ؤ الوحدات خالل ثالثون يوم عمل من تاريخ شرا استرداد من صافي قيمة الوحدات املستردة في حال  (%1)يدفع املستثمر مانسيته 

 

 يجب أن تحتوي املعلومات املتعلقة بالزكاة / أو الضريبة )إن وجدت( )و( 

  ي الت  الرسوم  أو  الصندوق   مع  امل رمة  العقود  أو  الوحدات  مالكي  أو  الصندوق   على  فرضها  يتم   ى أخر   ضرائب  وأي  املضافة  القيمة  ضربية   تطبيق  سيتم

 قة،الالع   ذات  واللوائ   نظمةاأل   حسب  الصندوق   إدارة  مقابل  الصندوق   مدير   أو  للصندوق   أعمال   أو  لخدمات  تقديمهم  مقابل   أخرى   طرافأل   تدفع 

 .الوحدات مالكي عن كاةز ال الصندوق  مدير يدفع الو 

 

 )ت( بيان أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق )إن وجدت(  

 %( من صافي قيمة الوحدات املستردة في حال استرداد الوحدات خالل ثالثون يوم عمل من تاريخ شراؤها. 1يدفع املستثمر مانسيته )

 

 

 

 

 

 

 

 نسبة تكاليف عىل مالك الوحدة 
نسبة تكاليف  
 البند  طريقة االحتساب  الصندوق 

اك  100,000.00 100,000.00 100,000.00  رسوم االشتر

داد  100,000.00 100,000.00 100,000.00  رسوم االستر

ي قيمة أصول الصندوق 0.0075 0.0075
 الرسوم الرقابية  صاف 

ي قيمة أصول الصندوق 0.005 0.005
 رسوم التداول  صاف 

ي قيمة أصول الصندوق 0.040 0.040
 اتعاب أعضاء مجلس االدارة صاف 

 
ي قيمة أصول الصندوق 60,000.00  60,000.00

 أتعاب أمي   الحفظ  صاف 

ي قيمة أصول الصندوق 0.035 0.035
 أتعاب مراجع الحسابات صاف 

ي قيمة أصول الصندوق 0.024 0.024
عية  صاف   أتعاب الهيئة الشر

ي قيمة أصول الصندوق 550,000.00 550,000.00
 أتعاب اإلدارة  صاف 
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)ح( مثال افتراض ي يوضح جميع الرسوم واملصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات عدى أساس 

 عملة الصندوق. 

  وكان  100,000,000  سعودي  ريال  مليون مائة    هحجم  يبلغ  والذي  سعودي  ريال  100,000  سعودي  ريال  ألف  مائة  مبلغ  بالصندوق   استثمر  أن عميل  بافتراض

 .%3 باملائة ثالثة السنوي  العائد

  ســـــنوي  صـــــول األ  قيمة صـــــافي من  الرســـــوم قيمة

 **سعودي ريال

ــافي من  الرســــــــوم نســــــــبة صــــــــول  األ  قيمة صــــــ

 (*سنوي )
 نوع الرسوم

40  
ً
 %0.004 ريال سعودي سنويا

ــاب  إجمـــالي  )نســـــــــــــبـــة  املســـــــــــــتقلين  اإلدارة   مجلس  عضــــــــــــــــاءأ  أتعـ

 وتناسب(

 ريال سعودي  24 
ً
 ةمكافأة أعضاء الهيئة الشرعي %0.0024 سنويا

35  
ً
 املحاسب القانوني أتعاب %0.0035 ريال سعودي سنويا

550  
ً
 رسوم اإلدارة  %0.55 ريال سعودي سنويا

25  
ً
 رسوم املصاريف اإلدارية %0.025 ريال سعودي سنويا

669  
ً
 الرسومإجمالي   %0.669 ريال سعودي سنويا

  الفترة  خالل املحقق العائد صافي %2.33 ريال سعودي 2,331

 مبلغ االستثمار نهاية املدة   ريال سعودي102,331

 100املستثمر( ×  املبلغ÷ األصول  قيمة صافي  من الرسوم قيمة= )  الرسوم قيمة نسبة*            

 املستثمر  املبلغ ×( الصندوق  حجم÷  السنوي  الرسوم مبلغ= ) األصول  قيمة صافي  من الرسوم قيمة**

 

 تقويم وتسعير وحدات الصندوق: (10)

 :الصندوق  فاصيل تقييم كل أصل يملكهت . أ

 : الصندوق  أصول  قيمة احتساب يتم

 في عقود املرابحة كالتالي: •

 املبلغ املستثمر + األرباح املستحقة إلى تاريخ التقويم 

 في اإلجارة كالتالي: •

 تاريخ التقويم املبلغ املستثمر + األرباح املستحقة إلى 

 ستحقاق كالتالي:في الصكوك املتاحة للبيع أو املقتناة إلى تاريخ ال  •

 سمية للصك + األرباح املستحقة إلى تاريخ التقويم القيمة اال 

 في الصكوك املقتناة بغرض املتاجرة كالتالي: •

 القيمة السوقية للصك + األرباح املستحقة

 كالتالي: في األوراق املالية املدعومة 

 تقيم كتقييم الصكوك 

 تفاقية إعادة الشراء املعاكس كالتالي:افي  •

 تقيم كتقييم عقود املرابحة، بحيث يحسب العائد يشكل يومي إلى تاريخ التقويم 

 ية املستثمر   ا كالتالي:ستثمار في الصنادي  ال  •

على سييل  و   ،ي سيب كان صل أل لألصول املستثمر بها لتقويم األ في حال عدم وجود سعر متاح  ، وخر سعر وحدة معلن عنه للصندوق آعلى أساس  

 خر سعر متاح. آصل بناء على حتساب قيمة األ ايتم و املثال ال الحصر أن تكون األسواق املالية مغلقة في يوم التقويم 
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 كالتالي:حتساب صافي قيمة أصول الصندوق بطرح إجمالي مطلوبات الصندوق من إجمالي قيمة األصول  ايتم  •

وأتعاب  مجلس  أتعاب  الحصر  ال   املثال  سييل  على  تشمل  والتي   مدفوعة(   وغير  مستحقة )  الثابتة  املصاريف  خصم - املحاسب   اإلدارة 

 ( من هذه الشروط واألحكام.9الفقرة ) والرسوم األخرى املذكورة في  القانوني

 . الثابتة املصاريف خصم بعد الصندوق  أصول  قيمة إجمالي من اإلدارة رسوم خصم -

 .اإلدارة ورسوم الثابتة املصاريف خصم  بعد الصندوق  أصول  إجمالي من اإلدارية ووالخدمات الحفظ رسوم خصم -

  الصندوق  ألصول  العادلة القيمة إجمالي قسمة -
ً
 . القائمة الصندوق  وحدات عدد إجمالي على الخصوم إجمالي ناقصا

 

 بيان عدد نقاط التقييم، وتكرارها .ب

 في كل يوم عمل وذلك عند الساعة الرابعة مساًء، وفي حال وافق يوم التقويم يوم عطلة رسمية في اململكة تكون فيهيجري 
ً
البنوك  تقويم الصندوق يوميا

 مغلقة حينئذ يتم تقويم أصول الصندوق في يوم التقويم التالي.

 التسعير ج. بيان اإلجراءات التي ستتخذ في حالة الخطأ في التقييم أو الخطأ في

. في حال تقويم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ، فسوف يقوم مدير الصندوق بتوثيق  1

 ذلك. 

أو  2 التقويم  السابقين( عن جميع أخطاء  الوحدات  مالكي  في ذلك  )بما  املتضررين  الوحدات  مالكي  بتعويض جميع  الصندوق  يقوم مدير   .

 خير. التسعير دون تأ

 عن أي خطأ في التقويم أو التسعير يشكل مانسيته )3
ً
  5.0. إبالغ هيئة السوق املالية فورا

ً
%( أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك فورا

 في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق )تداول( وفي تقارير الصندوق العام التى يعدها مدير الصندوق.

املالية  .  يقدم مدير الصن4 لهيئة السوق     ستثماراال   صناديق  الئحة  من  (77)  واملادة (67)  للمادة  وفقا  املطلوبة  تقاريرهدوق 
ً
بجميع    ملخصا

 أخطاء التقويم والتسعير. 

 

 يقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات الشتراك والسترداد  ر تفاصيل ط. بيان د

  املالي   اإلفصاح  ملخص  في  املبينة  الرسوم  فيها  بما  الصندوق   التزامات  طرح  خالل  من  ستردادإل ا  أو  شتراكاال   ألغراض  األصول   قيمة  صافي  احتساب  يتم

  .الصندوق  وحدات عدد إجمالي على العملية هذه من الناتج الرقم بقسمة الوحدة سعر يحدد وثم ،الصندوق  أصول  قيمة إجمالي من

 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارهاه. 

في كل يوم عمل يلي كل يوم تقويم    الوحدة  سعر  عن  اإلعالن   سيتم، و كل يوم عمل، باستثناء أيام العطل الرسمية للبنوكيتم تقويم أصول الصندوق  

     saudiexchange.sa ( تداول ) السعودية املالية للسوق واملوقع اإللكتروني  .apital.comarbahcwwwملدير الصندوق   لكترونياإل املوقع في

 

 

 

 

 

 

http://www.arbahcapital.com/
http://www.saudiexchange.com/
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 التعامالت: .11
 

 :تفاصيل الطرح األولي  . أ

 م. 04/2018/ 29تاريخ بدء الطرح األولي هو يوم األحد املوافق  -

 ( ريال سعودي. 10) الصندوق  طرح بداية عند الوحدة  سعرأيام.  5مدة الطرح األولي هي  -

 

 الشتراك والسترداد:التاريخ املحدد والن ا ي لتقديم طلبات  . ب
  مدير   استالم  خالل  من  استردادها  او  الوحدات  بشراء  الخاصة  التعليمات  لتقديم  النهائي   املوعد  ويكون   عمل،  يوم  ي أ  خالل  سترداد واال  شتراكاال   طلبات  استالم  يمكن

 (  12)  الساعة  قبل  الصندوق   من  سترداد اال   طلب  وأ  املطلوبة  الوحدات  بشراء  املتعلقة  واملبالغ  شتراكاال   لطلب  الصندوق 
ً
  حسب  وذلك  ،املعني  التعامل  يوم  في  ظهرا

 . التالي التعامل ليوم طلب نهأ على معاملته فيتم املحدد الوقت بعد الطلب استالم تم حال وفي .السعودية العربية اململكة توقيت

 ( 12) الساعة قبل شتراكاال  طلب  استالم تم ذا إ :الصندوق  في واالستثمار  شتراكاال  بين تفصل التي الفترة   
ً
  فسيكون خالل أيام العمل   ظهرا

ً
 ،التعامل  يوم نفس في نافذا

 .التالي التعامل ليوم طلب نهأ على معاملته فسيتم املحدد الوقت بعد املبلغ وأ الطلب استالم تم حال وفي

 

 إجراءات الشتراك والسترداد: .ج

 الوحدات  بشراء  الخاصة التعليمات تقديم إجراءات •

   شخص  كان  سواء  الصندوق   في  وحدات  شراء  في  الراغب  املستثمر   على  يتعين 
ً
  واألحكام   الشروط   هذه   توقيع  إلى  إضافة  ،االشتراك   نموذج   تعبئة  اعتبارية  شخصية  أو  فردا

  الصندوق  مدير إلى وتسليمها  الصندوق  في باالشتراك الخاصة
ً
 .  عمل يوم أي في لالشتراك الالزم للمبلغ اإليداع قسيمة معها مرفقا

 

 الوحدات  باسترداد الخاصة التعليمات تقديم إجراءات •

  نموذج   على  الحصول   الوحدات  ملالكي  ويمكن  الصندوق،  مدير  إلى  وإرساله  وتوقيعه  االسترداد  طلب  تعبئة  عند  كلها  أو   وحداتهم  من  جزء  استرداد  الوحدات  ملالكي  يمكن

  أن  على  تنص  والتي  واألحكام  الشروط  هذه   في  الوارد  الصندوق   ملخص  في  عليها  املنصوص  للشروط  االسترداد  طلبات  وتخضع  مباشرة،  الصندوق   مدير  من  االسترداد

 . ريال سعودي( 500)  استرداده  يمكن  الذي للمبلغ األدنى الحد

 

 الفترة الزمنية بين تسلم طلب السترداد ودفع عوائد السترداد ملالكي الوحدات:  •

 . سترداد اال  سعر تحديد فيها تم التي  التقويم لنقطة التالي الرابع اليوم في العمل قفالإ قبل الوحدات ملالكي استرداد مبالغ دفع يتم

 قيود التعامل في وحدات الصندوق: . د

 خالل   من  استردادها  و أ  الوحدات  بشراء  الخاصة  التعليمات  لتقديم  النهائي  املوعد   ويكون   عمل،  يوم  يأ  خالل  ستردادواال   شتراكاال   طلبات  استالم  يمكن

 (  12)  الساعة  قبل  الصندوق   من   سترداداال   طلب  وأ  املطلوبة  الوحدات  بشراء  املتعلقة  واملبالغ  شتراكاال   لطلب  الصندوق   مدير  استالم
ً
 التعامل  يوم  في  ظهرا

 .التالي التعامل ليوم طلب نهأ على معاملته فيتم املحدد الوقت بعد الطلب استالم تم حال وفي ،السعودية العربية اململكة توقيت حسب وذلك املعني 
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 واإلجراءات املتبعة:  ،. الحالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعل ه

 :التالية الحاالت في شتراكاال  رفض في بالحق الصندوق  مدير .  يحتفظ1

  املالية   السوق   هيئة  تفرضها  قد  والتي   الصندوق   على  تطبق  التي   املالية  السوق   هيئة  مجلس  عن  الصادرة  اللوائ   خرق   لى إ  شتراكاال   هذا  أدى  حال  في .أ

 .خرآل  وقت من

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

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

 . املطلوب شتراكاال  مبلغ استيفاء من املشترك تمكن عدم حال في . د

 تحويل  ع ر  وذلك  ،دون خصم أي مبالغ اشتراكات إن وجدت  املشترك  لىإ  شتراكاال   مبلغ  بإعادة  الصندوق   مدير  يقوم  سيب  ألي  شتراكاال   طلب   رفض  تم  ذاإ

 .بنكي

 بمقتضاها اختيار طلبات السترداد التي ستؤجل:  ى جر . الجراءات التي ي  و

  وأ بالكامل استرداد طلب يأ تأجيل الصندوق  ملدير يحق
ً
 : التالية الحاالت في جزئيا

 تحديد يتم ،العالقة ذو التعامل يوم  في الصندوق  صول أ قيمة صافي من أكثر وأ (%10) تعامل يوم يأ في ستردادطلبات اال  نسبة جماليإ بلغ حال في .أ

   تأجيلها  سيتم   التي   الطلبات
ً
   و أ  كليا

ً
 أ  املستلمة   الطلبات  لتنفيذ  األولوية   تكون   بحيثسترداد  اال   طلب  تقديم  سبقية أ   على  بناء  جزئيا

ً
 وتدفع   ،وال

 الرسوم   وتقتطع  ،الوحدات  مالك  تعليمات  بحسب  الصلة  ذو  البنك  في  الوحدات  مالك  لحساب  الصندوق   في  املحددة  بالعملة  سترداداال   كافة  عائدات

 . وجدت  ن إ التحويل عملية مصاريف لتغطية

 

  وتقويم  اهاسترداد  يتعسر  بحيث  ،العالقة  ذو  التعامل  في يوم  الصندوق  فيها يتداول  التي  املالية ألسواق ا في والتداول  التعامل تعليق تم حال في .ب

 بالتنفيذ  األولوية  تكون   بحيث  ،التالي  التعامل  يوم  في  الالحقة  سترداداال   طلبات  قبل  املؤجلة  سترداداال   طلبات  مع  التعامل  فيتم.  الصندوق   وحدات

 أ املقدمة للطلبات
ً
 . وال

يتداول فيها الصندوق   إقفال األسواق املالية التى   معينة مثل  ألسباب  عليه  يعتمد  بشكل  الصندوق   أصول   تقويم  إمكانية  عدم  الصندوق   ملدير  تبين   حال  في

 من  يومين  تتجاوز   ال   ملدة  استردادها   وأ  الوحدات  شراء   في  املستثمرين  حق  وتعليق  الصندوق   أصول   تقويم  تأجيل  الصندوق   ملدير  يحق  يوم التعامل،  في

 مدير  ويقوم.  الصندوق   إدارة  مجلس  من  املسبقة   املوافقة  على  الحصول   بشرط  ، واستردادها  الوحدات  بشراء   الخاصة  التعليمات  لتقديم  النهائي  املوعد

 أ الواردة للطلبات  التنفيذ ولويةأ مع تناسبي  ساسأ على  وذلك ،تالي تعامل يوم ول أ في املعلقة وأ املؤجلة الطلبات بتنفيذ الصندوق 
ً
 . وال

 :خرينآمستثمرين  لىإ تاالوحد ملكية نقلل املنظمة . األحكامت

 األحكام الصادرة من هيئة السوق املالية ولوائحها التنفيذية واألنظمة واللوائ  األخرى ذات العالقة في اململكة العربية السعودية. األحكام املنظمة هي 
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 :بيان الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب عدى مالك الوحدات الشتراك في ا أو نقلها أو استردادها  .ح

 يستردها:  وأ الوحدات مالك يتملكها ن أ يجب التي  للوحدات األدنى لحد •

 سترداد اال  /لالشتراك األدنى الحد

 سعودي. ريال (500) هو والشركات فرادلأل  األولي شتراكلال  األدنى الحد

 سعودي. ريال (500) هو اإلضافي شتراكلال  األدنى الحد

 سعودي.  ريال (500) هو ستردادلال  األدنى الحد

 ريال سعودي.  ( 500) :به املحتفظ ستثماراال  لرصيد األدنى الحد •

  
 

 : ق بيان تفصيدي عن أي حد أدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه، والجراء املتخذ في حال عدم الوصول إلى ذلك الحد األدنى في الصندو .  ط

 في  األولي  الطرح  فترة  خالل  اتشتراك اال   مبالغ  باستثمار   الصندوق   مدير  يقوم  ولن  الصندوق،  أعمال  بدء  قبل  جمعه  يجب  اتشتراك اال   من  أدنى  حد  يوجد  ال

ن مدير الصندوق سيلتزم إحال طلب هيئة السوق املالية بالقيام بأي إجراء تصحيحي ف  وفي  قبل بدء أعمال الصندوق.  صناديقها  أو  النقد  أسواق  أدوات

 بجميع اللوائ  والتعليمات ذات العالقة من هيئة السوق املالية.  
 

 سياسة التوتيع:  .12

 

  سياسة توتيع الدخل واألرباح:  - أ

 . املوزعة األرباح استثمار بإعادة الصندوق الينطبق، سيقوم مدير                      

 التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوتيع:  -ب

 الينطبق.                    

 كيفية توتيع األرباح: -ت

 الينطبق. 

 

 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات: .13

 : سنويةاملعلومات املتعلقة بالتقارير ال . أ

 
ً
 . ستثماراال  صناديق الئحة من (4) و (3) رقم املحلق ملتطلبات يقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية والتقارير األولية وفقا

 ،استرداد   أو  اشتراك  كانت  سواء  املستثمر  عمليات  يوضح  ،قص ى أ  كحد  الوحدات  ملالكي  سنة  ربع  كل  نهايةفي    دوري  تقرير  بتقديم  الصندوق   مدير  يقومكما  

 : التالية املعلومات تتضمنو 

  .الصندوق  ووحدات أصول  قيمة صافي •

 .  املشترك يملكها التي  الوحدات قيمة  وصافي عدد •

 .حدة على مشترك كل بصفقات سجل •
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 أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق:  .ب

ر الصندوق بأي يتم إرسال التقارير على العنوان ال ريدي أو ال ريد اإللكتروني أو الفاكس كما هو مدون في اتفاقية فت  الحساب، إال إذا تم إشعار مدي

خر فإنه يجب إبالغ مدير الصندوق خالل ستين )تغييرات في العناوين السابقة، وفي حال وجود أي خطأ أو  
ّ
 من تاريخ 60أي استفسار ا

ً
 تقويميا

ً
( يوما

ا للسوق  اإللكتروني  الصندوق واملوقع  اإللكتروني ملدير  املوقع  التقارير على  تنشر هذه  والتقارير، وإال ستعت ر صحيحة وسوف  الحساب  ملالية  كشف 

   السعودية )تداول(.

 لكي الوحدات بالقوائم املالية السنوية: وسائل تزويد ما.   ج  

ة السنوية املراجعة  يتعهد مدير الصندوق بنشر القوائم املاليو   ميالدية،  سنة  كل  نهاية  عند  للصندوق   مراجعة  مالية  قوائم  بإعداد  الصندوق   مدير  يقوم

 (  90)  تسعين  تتجاوز   ال  مدة  خالل  متوفرة  وتكون ،  ستثمارمن الئحة صناديق اال   (76املادة )حسب  
ً
   يوما

ً
 قبل  من  وتعرض.  فترة التقرير  نهاية   من  تقويميا

   التقارير  هذه  طلب   ويمكن    saudiexchange.sa  السوق املالية   وموقع  لكترونياإل  موقعه   على  الصندوق   مدير
ً
 من أي   أو  اإللكتروني  ال ريد  خالل  من   أيضا

 . الصندوق  مدير فروع

 م2018ديسم ر  31بتاريخ  انتهتللصندوق والتي  ولىال ا الية ملفي نهاية السنة ا تم توافرهامراجعة  مالية يقر مدير الصندوق بأن أول قائمة.   د 

 بااللتزام بتقديم القوائم املالية السنوية املراجعة للصندوق مجاًنا عند طلبها.   يقر مدير الصندوق .   ه

 

 سجل مالكي الوحدات: .14
 

 في اململكة العربية السعودية.  هيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل محدث ملالكي الوحدات، وحفظ •

  الوحدات مالكي سجل ُيعّد  •
ً
  دليال

ً
 . هفي املثيتة الوحدات ملكيةى عل قاطعا

 عند الطلب. •
ً
 لسجل مالكي الوحدات إلى أي مالك للوحدات مجانا

ً
 يقدم مدير الصندوق ملخصا

 

 اجتماع مالكي الوحدات: .15
 

 في ا إلى عقد اجتماع ملالكي الوحدات: ىدعبالظروف التي ي   . أ
 

 جتماع ملالك الوحدات بمبادرة من مدير الصندوق. ايجوز ملدير الصندوق الدعوة لعقد  •

 ( أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ. 10الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ) يقوم مدير  •

( أيام من استالم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالك الوحدات 10جتماع ملالك الوحدات خالل )يقوم مدير الصندوق بالدعوة ال  •

 من صافي قيمة أصول الصندوق.  (%25) أكثر من أو تساوي  هالذين يملكون مجتمعين أو منفردين مانسيت
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 إجراءات الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات: .ب
 

الصندوق   • مدير  الوحدات  بيقوم  مالكي  اجتماع  عن  املالية في  اإلعالن  للسوق  اإللكتروني  واملوقع  الصندوق  ملدير  اإللكتروني    املوقع 

 قبل  21( أيام من عقد االجتماع وبمدة التزيد عن )10لى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل ) إ)تداول(، وإرسال إشعار كتابي  
ً
( يوما

 االجتماع.

. ا ر عتأو أكثر من إجمالي عدد وحدات الصندوق فأنه ي (%25)في حال حضر مالكي الوحدات مجتمعين أو منفردين  •
ً
 صحيحا

ً
 جتماعا

بالدعوة   • الصندوق  مدير  يقوم  السابقة،  الفقرة  في  املذكور  النصاب  يستوف  لم  حال  ثانيإفي  إجتماع  املوقع   ،لى  في  باإلعالن  ويقوم 

 موعد   قبلمالكي الوحدات وأمين الحفظ  إلى  وإرسال إشعار كتابي    ،لسوق املالية )تداول(املوقع اإللكتروني للكتروني ملدير الصندوق و اإل

 كانت النسبة في اال ويكون اال  .أيام( 5)بـ  االجتماع
ً
 أيا

ً
 جتماع. جتماع الثاني صحيحا

 

 جتماع:ج.  طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في ال 
 

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

 واحد في االجتماع عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع.يجوز لكل مالك وحدات في الصندوق اإلدالء بصوت  •

التي  •  للضواب  
ً
التقنية الحديثة وفقا يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل 

 تضعها هيئة السوق املالية. 

 

 حقوق مالكي الوحدات: .16

 

 قائمة بحقوق مالكي الوحدات:   - أ

 
 

 تزويد مالكي الوحدات نسخة حديثة من الشروط واألحكام باللغة العربية دون مقابل. •

سعر الوحدة وسجل بجميع   ، صافي قيمة الصندوق، عدد الوحدات،شتراكتزويد مالكي الوحدات بالتقارير التي تشمل تفاصيل اال  •

 العمليات من قبل مالك الوحدات. 

 أخذ املوافقة أو اإلشعار في حال أي تغير في شروط وأحكام الصندوق على حسب ماتقتضيه الئحة صناديق االستثمار.  •

 اإلشعار بخصوص أي تغير يطرأ على مجلس إدارة الصندوق أو األطراف ذي العالقة. •

 حة واملذكورة في شروط وأحكام الصندوق. تزويد مالكي الوحدات بالتقارير والقوائم النصف سنوية أو السنوية خالل الوسائل املتا •

االستثمار • صناديق  الئحة  أحكام  بموجب  الوحدات  مالكي  مصالح  يحقق  بما  التصرف  الصندوق  مدير  وأحكام   على  وشروط 

 الصندوق. 

 يجب على مدير الصندوق عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق في حال صدور قرار خاص من مالكي الوحدات.  •

 

 ر الصندوق فيما يتعل  بحقوق التصويت املرتبطة بأي أصول للصندوق العام الذي يديره. سياسة مدي -ب

 الينطبق.  
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 مسؤولية مالكي الوحدات: .17
 

 عن ديون الصندوق  في االستثمار عن تنتج قد مالية خسارة أي عن املسؤولية كامل  ويتحمل الوحدات مالك يقر
ً
، وال يكون مالك الوحدات مسؤوال

 والتزامات الصندوق.

 

 خصائص الوحدات: .18

وحدة حصة   وجميع الوحدات هي من نفس النوع وتمثل كلللعوائد اليومية  يجوز ملدير الصندوق إصدار عدد غير محدد من وحدات صندوق أرباح  

 قياسية متساوية في أصول الصندوق مساوية لكل الوحدات األخرى. 

 

 التغييرات في شروط وأحكام الصندوق:  .19

افقات واإلشعارات املحددة بموجب لئحة صنادي  الستثمار.  أ.  األحكام املنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق واملو

ة  يتقيد مدير الصندوق باألحكام التي نظمتها الئحة صناديق االستثمار بخصوص التغييرات التي يتم إجراؤها على الشروط، والتي تتطلب موافق

 . ( من الئحة صناديق االستثمار63( و )62تغييرات املنصوص عليها في املادتين )مجلس اإلدارة على جميع ال

 التغييرات األساسية:

 التغيير املهم في أهداف الصندوق العام أو طبيعته أو فئته.   •

 التغيير الذي يكون له تأثير في درجة املخاطر للصندوق العام.   •

 .  االنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصب مدير للصندوق  •

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

 س ي. يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيير أسا •

يجب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل التغييرات األساسية في موقعه اإللكتروني وأي موقع أخر متاح   •

 ( أيام من سريان التغيير.  10للجمهور بحسب الضواب  التي تحددها الهيئة قبل )

الت • العام  الصندوق  تقارير  في  التغييرات األساسية  تفاصيل  بيان  )يجب  للمادة  الصندوق وفقا  يعدها مدير  ( من الئحة صناديق  76ي 

 االستثمار.

 قبل سريان أي تغيير أساس ي دون فرض أي رسوم استرداد.  يحق ملالكي وحدات صندوق عام مفتوح استرداد وحداتهم  •

 

 التغييرات غير األساسية: 

املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وأي موقع أخر متاح للجمهور  يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات واإلفصاح في  •

 ( أيام من سريان التغيير. 10بحسب الضواب  التي تحددها الهيئة عن أي تغييرات غير أساسية في الصندوق العام قبل )

 يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيير غير أساس ي.   •

( من الئحة صناديق  76بيان تفاصيل التغييرات غير األساسية في تقارير الصندوق العام الذي يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة )  يجب •

 االستثمار.
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 اإلجراءات التي ستتبع لإلشعار عن أي تغييرات في شروط وأحكام الصندوق.  بيانب.

التغييرات   التغييرات األساسية: • تفاصيل  الوحدات ويفصح عن  ملالكي  الوحدات، إشعار  الهيئة ومالكي  بعد موافقة  الصندوق  يرسل مدير 

 ( أيام من سريان التغيير. 10األساسية في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق وذلك قبل )

الوحدات واإلفصاح في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وأي موقع  يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي    التغييرات غير األساسية: •

( أيام من سريان التغيير  10أخر متاح للجمهور بحسب الضواب  التي تحددها الهيئة عن أي تغييرات غير أساسية في الصندوق العام قبل ) 

ا في  الصندوق  وأحكام  في شروط  التغييرات  باإلفصاح عن جميع  الصندوق  مدير  ذلك  سيقوم  في  بما  بالصندوق  الخاصة  السنوية  لتقارير 

 ( من الئحة صناديق االستثمار. 76التقارير السنوية املوجزة والقوائم املالية األولية التي يتم إعدادها وفقا للمادة )

ير عليها، وكذلك إلى ( أيام من إجراء أي تغي10يجب على مدير الصندوق تقديم نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق إلى الهيئة خالل ) •

 أمين الحفظ فور تحديثها.

يجب على مدير الصندوق نشر نسخة من شروط وأحكام الصندوق في موقعه اإللكتروني، واملوقع اإللكتروني للسوق أو أي موقع أخر متاح   •

ن شروط وأحكام الصندوق  للجمهور بحسب الضواب  التي تحددها الهيئة )حيثما ينطبق(، ويجب عليه كذلك اإلعالن عن نسخة محدثة م

  في موقعه اإللكتروني، واملوقع اإللكتروني للسوق أو أي موقع( أخر متاح للجمهور بحسب الضواب  التي تحددها الهيئة )حيثما ينطبق( وذلك 

 ( أيام من إجراء أي تحديث عليها.10خالل )

 
 

 إن اء الصندوق: .20

 الستثمار:الحالت التي تستوجب ان اء صندوق  . أ

  كافية غير  املستهدف  العائد  معدل  أو  الصندوق   أصول   قيمة   بأن  الصندوق   مدير  توصيات   على   بناءً   وذلك  الصندوق   إنهاء  في   الحق  الصندوق   إدارة  جلسمل

  هناك أو الصندوق، تشغيل ملواصلة
ً
  الصندوق  مدير يعت رها أخرى  ظروف أي حدوث حالة في أو واللوائ  النظم في تغييرا

ً
  ن أ  وأ  الصندوق، لتصفية سيبا

  هناك
ً
  حدثا

ً
   .نظامي غير  الصندوق  وجود  عتبارا إلى سيؤدي متوقعا

 اإلجراءات املتبعة لتصفية صندوق الستثمار: .ب

 الصندوق.  وأحكام شروط في الصندوق  إنهاء أحكام تحديد الصندوق  مدير على يجب -

ــندوق  أصـــول  بيع مرحلة إتمام الصـــندوق  مدير على يجب -  الصندوق. مدة  إنتهاء قبل عليهم الوحدات مالكي مســـتحقات وتوزيع الصـ

 عليه   ويجب  الوحدات،  مالكي  مصلحة  يحقق  بما  الصندوق   إنهاء  وإجراءات  خطة  إعداد  الصندوق   مدير  على  يجب  الصندوق،  إنهاء  لغرض -

 . الشأن  هذا في إجراء بأي القيام قبل الخطة هذه على )ينطبق حيثما ( الصندوق  إدارة مجلس موافقة على الحصول 

 التاريخ  من  يوما  (21)  عن  تقل  ال  مدة  قبل  الصندوق   إنهاء  وإجراءات  خطة  بتفاصيل  كتابيا  الوحدات  ومالكي  الهيئة   إشعار  الصندوق   مدير  يقوم -

 .الصندوق  وأحكام بشروط لإلخالا ودون  فيه، الصندوق  إنهاء معز امل

 .عليها  املوافق الصندوق  إنهاء وإجراءات بخطة ماللتزاا الصندوق  مدير على يجب -

 . الصندوق  مدة انتهاء من أيام (10)خالل  الصندوق  بانتهاء كتابيا الوحدات ومالكي الهيئة إشعار الصندوق  مدير على يجب -

ــندوق  مدير على يجب - ــاواة يعامل أن  الصـــ  . تصفيته أو الصندوق  إنهاء عملية أثناء الوحدات مالكي جميع باملســـ

  مصلحة   مع  يتعارض  ال  وبما  تأخير  دون   تصفيته  أو  الصندوق   مدة  انتهاء  فور   عليهم  الوحدات  مالكي  مستحقات  توزيع  الصندوق   مدير  على  يجب -

 .الصندوق  وأحكام وشروط  الوحدات مالكي

ــــندوق   مدير  على  يجب - ـــوق   كترونياالل   واملوقع  كتروني،لاال  موقعه  في  ن العال ا  العام  الصــ ـــب  للجمهور   متاح  آخر   موقع  أي  أو  للســـ ــــواب    بحســـ   الضــ

  مالكي   إشـعار  الخاص  الصـــــندوق   مدير  على  كذلك  ويجب  تصـــــفيته،  مدة  أو  الصـــــندوق   مدة  انتهاء  عن  ،(ينطبق  حيثما )  الهيئة   تحددها  التي 

 .الصندوق  وأحكام شـروط في املحددة والوسـائل الماكنا في بذلك الوحدات
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ــندوق   مدير  على  يجب - ــناديق  ئحةال   من   (14امللحق )   ملتطلبات  وفقا  الصــــندوق   إنهاء  بتقرير   الوحدات   مالكي  تزويد  الصــ ــتثماراال   صـــ   مدة   لالخ  ســـ

  حقة الال   الفترة  عن  للصــندوق   املراجعة  النهائية  املالية  القوائم  متضــمنا  تصــفيته،  أو  الصــندوق   إنهاء  اكتمال  تاريخ  من  ما( يو 70)  على  تزيدال  

 . الصندوق  تصفية ضمراجعة لغر  سنوية مالية قوائم خرآل 

  القيام   قبل  الصندوق   تصفية  وإجراءات  خطة   على)ينطبق  حيثما)  الصندوق   إدارة  مجلس  موافقة  على  الحصول   الصندوق   مدير  على  يجب -

 .الشأن  هذا في إجراء بأي

 وفقا  الصـندوق   تصـفية   انتهاء  من   أيام  (10)  لخال  الصـندوق   تصـفية  بانتهاء  كتابيا   الوحدات  ومالكي  الهيئة  إشـعار   الصـندوق   مدير  على  يجب -

 .ستثماراال  صناديق ئحةال  من (10امللحق ) من(د) الفقرة في الواردة للمتطلبات

 الصندوق  أصول  من تخصم أتعاب  أي الصندوق  مدير يتقاض ى  ل الصندوق  مدة انت اء حال في -
 

 الصندوق:مدير   .21

 )أ( اسم مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته. 

 اسم مدير الصندوق، شركة " أرباح املالية".  •

 واجبات ومسؤوليات مدير الصندوق:  

لهم    لالئحة األشخاص املرخص 
ً
املالية وفقا الصادرة من هيئة السوق يعّين مدير الصندوق مدير محفظة استثمارية مسجل لدى هيئة السوق 

 املالية وذلك لإلشراف على إدارة الصندوق.

 )ب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية وتاريخه.

37 -07083   

 م2007أغسطس  14

 )ج( العنوان املسجل وعنوان املكتب الرئيس ملدير الصندوق.

 شركة أرباح املالية  

 8807ص.ب 

   34412 خ رال

 العربية السعودية اململكة 

 + 6400 831 13 966 هاتف :  

 + 3075  809 13 966فاكس : 

)د( عنوان املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق، وعنوان أي موقع إلكتروني مرتبط بمدير الصندوق يتضمن معلومات عن صندوق الستثمار )إن  

 وجد(.

    www.arbahcapital.com  :املوقع االلكتروني

 )ه( بيان رأس املال املدفوع ملدير الصندوق.  

 ريال سعودي مدفوعة بالكامل. 142,780,000يبلغ رأس مال شركة " أرباح املالية"  -

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arbahcapital.com/
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 اإليرادات واألرباح للسنة املالية السابقة. )و( ملخص باملعلومات املالية ملدير الصندوق مع توضيح 

 ريال سعودي. 16,127,467ريال سعودي، وبلغت األرباح قبل خصم الزكاة  35,642,187م مبلغ 2021بلغت إيرادات الشركة املدققة لسنة  •

 ريال سعودي. 8,624,168اة  ريال سعودي، وبلغت األرباح قبل خصم الزك  23,642,247م مبلغ   2020بلغت إيرادات الشركة املدققة لسنة  •

 

 )ت( بيان األدوار األساسية ملدير الصندوق ومسؤولياته فيما يتعل  بصندوق الستثمار.

 . الصندوق  واحكام وشروط املالية السوق  مؤسسات ئحةال و  ستثمارال ا صناديق ئحةال  أحكام بموجب الوحدات مالكي ملصلحة الصندوق  مدير يعمل. 1

 والذي الوحدات، مالكي تجاه انةاالم واجب ذلك  في بما املالي السوق  مؤسسات ئحة ال  عليها  نصت التي  والواجبات املبادئ بجميع  الصندوق  مدير مز يلت. 2

 .املعقول  الحرص وبذل مصالحهم يحقق بما العمل يتضمن

 :تيباآل القيام عن مسؤوال الصندوق  مدير يكون  ستثمار،اال  بصناديق يتعلق فيما. 3

 .اهدافه لتحقيق والسعي الصندوق  إدارة -

 .محتملة استرداد طلبات بأي للوفاء السيولة مراقبة -

 عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق.  -

 طرح وحدات الصندوق.  -

 االحكام واكتمالها وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.  و  الشروط دقة من التأكد -

 عن االلتزام بالئحة صناديق االستثمار، سواء أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أو كلف بها جهة خارجية.   .4
ً
ويعد يكون مدير الصندوق مسؤوال

 عن خسائر الصندوق الناجمة بسيب احتياله أو سوء تصر 
ً
 فه أو تقصيره املتعمد. مدير الصندوق مسؤوال

 على مدير الصندوق وضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر على استثمارات الصندوق.  .5

 . لتزام على مدير الصندوق تطبيق برنامج مراقبة املطابقة واال .6

 أنشطة صندوق الستثمار. أي أنشطة عمل أو مصالح أخرى ملدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية، أو من املمكن أن تتعارض مع  (ج)

 ال يوجد.

 

 )ط( بيان ح  مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن. 

إدارة  • مجلس  موافقة  على  الحصول  بشرط  وذلك  محددة  أصول  فئات  إلدارة  متخصصين  الباطن  من  صندوق  مدراء  تعيين  للصندوق،  يجوز 

الصندوق مناسبا وفقا لتقديره وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق. ويدفع مدير الصندوق. ويمكن استبدالهم حسبما يراه مدير  

 الصندوق أتعاب ومصاريف أي مدير للصندوق من الباطن من موارده الخاصة. 

له. ولتفادي الشك، يبقى • يتم تخصيصها  التي  اليومية ألصول الصندوق  الباطن مسؤوال عن اإلدارة  مدير الصندوق    ويكون مدير الصندوق من 

 عن تعيين مدراء الصندًوق من الباطن ويتحمل تبعات أعمالهم. 
ً
 مسؤوال

 وسوف يعتمد مدير الصندوق نفس معايير االختيار املتبعة الختيار الوسطاء املنفذين، بحيث تختلف باختالف األدوار.  •
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 )ي( بيان األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله. 

 لتعيين مدير بديل للصندوق، وذلك في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية
ً
 :)أ( للهيئة عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

ط إدارة االستثمارات دون إشعار الهيئة بذلك بموجب توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق او نشا.   1

 الئحة مؤسسات السوق املالية. 

إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق، او نشاط إدارة االستثمارات، أو سحبه أو تعليقه من   .2

 ِقَبل الهيئة. 

 ترخيصه في ممارسة نشاط إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق او نشاط إدارة االستثمارات.  تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء .3

  -إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  .4
ً
 بالتزام نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية. -بشكل تراه الهيئة جوهريا

وفاة مدير املحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير   .5

 الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق االستثمار أو أصول الصناديق التي يديرها مدير املحفظ االستثمارية 

  أنها ذات أهمية جوهرية. -ةبناًء على أسس معقول-أي حالة أخرى ترى الهيئة  .6

ى  إذا مارست الهيئة أيا من صالحياتها وفقا للفقرة )أ( من هذه املادة، فيتعين على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة عل  -

وق البديل. ويجب على ( يوما األولى من تعيين مدير الصند60تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلك خالل ال )

مدير الصندوق املعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا ووفقا لتقدير الهيئة املحض، إلى مدير الصندوق البديل جميع العقود  

 املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.

 

 الصندوق:مشغل  .22

 )أ( اسم مشغل الصندوق. 

 اسم مشغل الصندوق شركة "أرباح املالية".  

 )ب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية، وتاريخه.

37 -07083   

 م2007أغسطس  14

 )ج( العنوان املسجل وعنوان العمل ملشغل الصندوق.

 شركة أرباح املالية  

 8807ص.ب 

 34412 خ رال

 اململكة العربية السعودية 

 + 6400 831 13 966 هاتف :  

 + 3075  809 13 966فاكس : 
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 )د( بيان األدوار األساسية ملشغل الصندوق ومسؤولياته فيما يتعل  بصندوق الستثمار. 

 تسجيل جميع املبالغ الخاصة باستثمارات الصندوق واملصاريف واألتعاب بحساب الصندوق، وإجراء التسويات الالزمة. •

 استثمارات الصندوق وفقا لشروط وأحكام الصندوق والئحة صناديق االستثمار. التأكد من أن جميع  •

 تقييم أصول الصندوق لتسعير وحدات الصندوق في الوقت املحدد بشروط وأحكام الصندوق.  •

 توزيع األرباح على مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق )إن وجدت(. •

 التالي ليوم التعامل في املوقع اإللكتروني وموقع تداول.نشر صافي قيمة أصول الصندوق في يوم العمل  •

 تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد وفقا لشروط وأحكام الصندوق.  •

 التأكد من دقة تطبيق شروط وأحكام الصندوق.   •

 االحتفاظ بالدفاتر والسجالت لجميع الوحدات الصادرة وامللغاة وبسجل محدث لكل مشترك بالصندوق.  •

 ائم املالية للصندوق حسب الئحة صناديق االستثمار. إعداد القو   •

 تقديم التقارير ملالكي الوحدات حسب ما نصت عليه الئحة صناديق االستثمار.   •

 تقديم التقارير الخاصة بهيئة السوق املالية.   •

 

 )ه( بيان ح  مشغل الصندوق في تعيين مشغل صندوق من الباطن.  

يجوز ملشغل الصندوق تعيين مشغلين للصندوق من الباطن متخصصين وذلك بشرط الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق. ويمكن  

الصندوق. ويدفع مشغل الصندوق   استبدالهم حسبما يراه مدير الصندوق مناسبة وفقا لتقديره وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارة

 أتعاب ومصاريف أي مشغل للصندوق من الباطن من موارده الخاصة. 

 

ا فيما يتعل  بصندوق الستثمار. 
ً
ا ثالث

ً
 )و( املهام التي كلف   ا مشغل الصندوق طرف

 .يحق ملشغل الصندوق بتكليف أي طرف ثالث للقيام بمهام مشغل الصندوق 

 

 أمين الحفظ:  .23

 .  أمين الحفظ)أ( اسم 

 ".  االنماء لالستثمار شركة " أمين الحفظاسم 

 )ب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية، وتاريخه.

 

 . مين الحفظ)ج( العنوان املسجل وعنوان العمل أل 

 

 

 

 

 

 37-09134 رقم بترخيص
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 )د( بيان األدوار األساسية ألمين الحفظ ومسؤولياته فيما يتعل  بصندوق الستثمار. 

يكون أمين الحفظ مسؤوال عن الوفاء بجميع التزاماته بمقتض ى الئحة صناديق االستثمار، سواء قام بأداء مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر   •

 لالئحة صناديق االس
ً
ام بتكليف طرف ثالث بها وفقا

ً
 تثمار والئحة األشخاص املرخص لهم. أو ق

أو إهمال أو سوء تصرف أو   ، يكون أمين الحفظ مسؤوال تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناتجة عن أي غش •

 إخالل متعًمد من جانب أمين الحفظ.

لوحدات، واتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية املطلوبة  يكون أمين الحفظ مسؤوال عن الحفظ األمين ألصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي ا •

ق بالحفظ األمين ألصول الصندوق. 
ً
 فيما يتعل

فيها  • بما  بشكل مستقل،  أخرى  أصول  أي  بالصندوق عن  الخاصة  األصول  لفصل  الضرورية  اإلجراءات  كافة  باتخاذ  الحفظ  أمين  سيقوم 

 األصول الخاصة بأمين الحفظ وعن أصول عمالئه اآلخرين.

 بيان ح  أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن. )ه(

ق.  لم يتم تعيين أمين حفظ من الباطن، ولكن يجوز ألمين الحفظ تعيين طرف ثالث واحد أو أكثر أو أي من تابعيه كأمين حفظ من الباطن للصندو  

 في حال تعيين أي طرف )بما في ذلك  ويجب على أمين الحفظ سداد أي أتعاب ومصاريف تتعلق بأمين الحفظ من الباطن. يكون أم
ً
ين الحفظ مسؤوال

 تابعيه( للقيام بأي من مسؤولياته املذكورة.

 

ا فيما يتعل  بصندوق الستثمار.  
ً
ا ثالث

ً
 )و( املهام التي كلف   ا أمين الحفظ طرف

أي من تابعيه كأمين حفظ من الباطن للصندوق.  لم يتم تعيين أمين حفظ من الباطن، ولكن يجوز ألمين الحفظ تعيين طرف ثالث واحد أو أكثر أو  

 في حال تعيين أي طرف )بما في ذل 
ً
ك  ويجب على أمين الحفظ سداد أي أتعاب ومصاريف تتعلق بأمين الحفظ من الباطن. يكون أمين الحفظ مسؤوال

 تابعيه( للقيام بأي من مسؤولياته املذكورة.

 

 )ت( بيان األحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله.  

 في الحاالت التالية:
ً
 تكون لهيئة السوق املالية صالحية عزل أمين الحفظ واتخاذ أي تدابير أخرى تراها ضرورية حسبما يكون مناسبا

 الئحة األشخاص املرخص لهم. توقف أمين الحفظ عن القيام بأعمال أمانة الحفظ دون إشعار هيئة السوق املالية بمقتض ى  -1

 قيام هيئة السوق املالية بإلغاء أو سحب أو تعليق ترخيص أمين الحفظ املطلوب ملواصلته القيام بأعمال أمانة الحفظ. -2

 طلب أمين الحفظ من هيئة السوق املالية إلغاء ترخيصه املطلوب للقيام بأعمال أمانة الحفظ.  -3

 في االلتزام بنظام السوق املالية أو لوائحه التنفي -4
ً
 ذية. إذا رأت هيئة السوق املالية أن أمين الحفظ قد أخفق بأي شكل تراه الهيئة جوهريا

 أنه ذو أهمية كافية.  - على أسس معقولة بناءً  -أي حدث آخر ترى هيئة السوق املالية  -5

تعليمات في حال ممارسة هيئة السوق املالية لصالحيتها بناًء على ما ورد أعاله، يجب على مدير الصندوق ذي العالقة تعيين أمين حفظ بديل وفقا ل

على تسهيل نقل مسؤًولياته بسالسة إلى أمين الحفظ    هيئة السوق املالية، ويجب على مدير الصندوق وأمين الحفظ املعزول التعاون التام للمساعدة

( يوما األولى بعد تعيين أمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ نقل جميع العقود املتعلقة بالصندوق والتي  60البديل خالل فترة الستين )

ى أمين الحفظ البديل إذا قررت هيئة السوق املالية ضرورة ذلك. 
ً
 فيها، إل

ً
 يكون طرفا
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 :  مجلس إدارة الصندوق  .24

 أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق ونوع العضوية: . أ

 مستقل(  غير  عضو -الصندوق  إدارة  مجلس رئيس) –الكوهجي  يوسف محموداألستاذ  .1

 )عضو غير مستقل( املصري  خليل حسن. د .2

 ( مستقل عضو الحقيل ) ز عبد العزي محمد األستاذ .3

 ( مستقل عضو) الصغير  منصور  علي األستاذ .4
 

 ب.   مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق: 

 (  مستقل  غير عضو -الصندوق  إدارة مجلس رئيس) –الكوهجي   يوسف  األستاذ محمود .1

  م 2013 عام األمريكية املتحدة   الواليات ،شيكاغو  ديبول  جامعة من ةاملالي علومال في املاجستير  درجة على حاصل املالية، أرباح شركة في التنفيذي الرئيس

   18  تتجاوز   خ رة   هلدي.  م2003  عام  األمريكية  املتحدة   الواليات  تكساس،   جامعة  من   الدولي  قتصادواال  األعمال  إدارة   في  البكالوريوس  ودرجة
ً
  وتقلد   عاما

  عالقات   رئيس  منصب  وشغل  املالية،  أتش  أف  جي  مجموعة  لدى  تنفيذي  كمدير  عمل  حيث   ،مرموقة  استثمارية  وشركات  بنوك  في  املناصب  من  العديد

بنك أركابيتالالستثمارات  ومدير العالقة    املالية،  تضامن  شركة  لدى  املستثمرين  أ  عليا  مناصب  وشغل  ،في 
ً
 وبنك  البحرين  مملكة  في  السالم  بنك  في  يضا

  وكان للتنمية البحرين
ً
  عضوا

ً
    .الكويتي التمويل وبيت السالم مصرف من كل في مؤسسا

 

 ( غير مستقل  عضو )  املصري  خليل  حسن. د .2

  والية  من(  CPA)    معتمد  قانوني  محاسب   شهادة   منها   مهنية  شهادات  وعدة   املحاسبة،  في  الدكتوراه   شهادة   حاصل على  املالية،  أرباح  شركة  في  املدير املالي

  15 تتجاوز  خ رة  هولدي ،م1999  االمريكية املتحدة  الواليات /الينوي 
ً
  ومستشارا  شركات عدة  في وتدقيق مالي مدير عمل. عاما

ً
 .شركات لعدة  ماليا

 

 ( مستقل عضو)  الحقيلعبدالعزيز  محمد األستاذ .3

  منذ  أرامكو  شركة  في  عمل  م،1994  عام  األمريكية  املتحدة   الواليات  أركنساس،  جامعة  من  الدولي  التسويق  في  بكالوريوس  على  حاصل  الحقيل  محمد  األستاذ

 لىإ  وصل  حتى  مناصب  عدة   وتقلد  م 2001  عام  لىإ م1995  عام  من  ساب بنك  في  وعمل.  اللوجستية  والخدمات  املبيعات  إدارة  في  م1995  عام لىإ  م 1994  عام

 م 2001  عام  من  االنترنت  ومزود  خدمات  مديرك  م2007  عام  حتى  م2001  عام  من  السعودية  تصاالتاال  في شركة  وعمل   ،التدريب  ومسؤول  مقيم  منصب

  أسس   م2007  عام  وفي  السعودية،  االتصاالت  لشركة  تابعة  كانت  عندما  السعودية  البيانات  لشركة  للمبيعات  تنفيذي  كمدير  وعمل  ،م2003  عام  حتى

  ويشغلوشركة مرامي للطاقة  املعلومات لتقنية شواميل شركة محمد ستاذاأل 
ً
  لشركة مرامي للطاقة.  التنفيذي الرئيس منصب حاليا

 

 ( مستقل عضو) الصغير منصور  عدي األستاذ .4

 عمل م،1996 عام سعود امللك جامعة التغذية، في وماجستير  م1990 عام فيصل امللك جامعة زراعية،ال علومال في بكالوريوس على حاصل الصغير  على األستاذ

  لىإ  الزراعية   للتنمية  الجوف  شركة  العام في  املديرو   م،  2006  عام حتى  م2000 عام  من  العام  املدير  املزرعة  لبانأ  شركة في  عمل  املرموقة،  الوظائف  من  العديد  في

 أ  عمل  م،2006  عام
ً
  محمد   الشيخ  ألوقاف  التنفيذي  الرئيس  منصب  علي  ستاذ األ   يشغل  م2011  ومن  م،2011  عام  حتى  للتنمية  جازان  لشركة  العام  املدير  يضا

  املنتجات   عمل  فريق   عضو  السعودي،  الغرف  بمجلس  الزراعية  الوطنية  اللجنة  عضو  ومنها  العضويات  من  العديد  علي  األستاذ  يشغلكما    .  الراجحي  ز عبد العزي  بن

 للجيس، الوطنية الشركة إدارة  مجلس عضو ، و بالرياض  التجارية بالغرفة الغذائي واألمن الزراعة لجنة عضو، والدواء  للغذاء العامة بالهيئة النباتي األصل ذات

 . العقارية دعم شركة  إدارة  مجلس عضوو  الراجحي، زعبد العزي بن محمد الشيخ أوقاف مجلس عضوو 
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 ومسؤوليات مجلس إدارة الصندوق: أدوار  -ج

   مرتين  املجلس  يجتمع
ً
  إدارة  مجلس  قبل  من  املوضوعة  االستثمار  ولوائ   واألحكام  الشروط  مع  مطابقتها  من  والتأكد  املدير  نشاطات  ملراجعة  األقل  على  سنويا

  مجلس   في  ةاملتبع  التصويت  وإجراءات  الصندوق   اجتماعاتب  يتعلق  فيما  أما  .الهيئة  مجلس  عن  الصادرة   االستثمار  صناديق  الئحة  إلى  باإلضافة  الصندوق 

 أي   وفي  املجلس  لرئيس  ويحق  لالجتماع،  املحدد  املوعد  من  أسبوعين  قبل  األعضاء   إلى  ترسل  رئيسه  من  خطية  بدعوة   املجلس  سيجتمعف   ،الصندوق   إدارة 

   االجتماع  ويكون   رس ي،  غير   الجتماع  األعضاء  دعوة   وقت
ً
  لحضور   عنه من األعضاء  ينوبمن    أو  الرئيس  فيهم  بمن  املجلس  أعضاء  نصف  حضر  إذا  صحيحا

  على  تنطوي   قرارات  على  التصويت  له  يحق   وال  االجتماع،  ذات   في  واحد  عضو   من  أكثر   عن   ينوب  ال  ن أو   خطية،  اإلنابة   تكون   أن   على  املجلس  اجتماعات

  وسائل   خالل  من  دارة اإل   مجلس  اجتماعات  تعقد  نأ  يجوز   كما .  املجلس  رئيس  معه  صوت  الذي  الجانب  يرجح  األصوات  تتساو   حال  وفي  املصالح،  تضارب

 :  اآلتي الحصر ال املثال سييل على الصندوق، إدارة  مجلس أعضاء مسؤوليات  تشملو . الهاتف ذلك في بما الكترونية
 

 فيها.   .أ
ً
 املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا

  اإلشراف، .ب
ً
، املصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا

ً
 الئحة صناديق االستثمار.   من( 31) للمادة ومتى كان ذلك مناسبا

 على األقل مع مس .ج
ً
ول التبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب  ؤ ول املطابقة وااللتزام )لجنة االلتزام( لدى مدير الصندوق ومسؤ االجتماع مرتين سنويا

 لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائ  واألنظمة املتبعة.  

 . تعيينه يتم  الذيملصفي إقرار أي توصية يرفعها ا . د

 التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق بالئحة صناديق االستثمار. . ه

  الوحدات مالكي مصلحة يحقق بما بمسؤولياته الصندوق  مدير قيام التأكد من .و
ً
 . االستثمار صناديق الئحة وأحكام  الصندوق، وأحكام  لشروط وفقا

 واجب  الوحدات  مالكي  تجاه   الصندوق   إداراة   مجلس  عضو  أمانة  مسؤولية   وتتضمن  ،فيه  الوحدات  ومالكي االستثمار  صندوق   ملصلحة  بأمانة  العمل .ز

 . املعقول  الحرص وبذل هتمامواال  اإلخالص

 

 ت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:آ تفاصيل مكاف  -د

  أربع   وبعدد   اجتماع  لكل   سعودي  ريال   الف آ  خمسة ( 5,000)  مبلغ  يقدمونها  التي  الخدمات  لقاء   أتعاب   بدل  املستقلين  دارة اإل   مجلس  عضاءأ  يتلقى 

   سعودي  ريال (20,000)  أقص ى  بحد  املالية  السنة  في  اجتماعات
ً
 لكل األعضاء،  سعودي ريال (40,000)  يعادل  وبما    مستقل  عضو  لكل  سنويا

ً
  سنويا

  إدارة   ملجلس   اجتماع   كل  بعد  آة املكاف  وتدفع  ككل   املستقلين   عضاءلأل   الصندوق   صول أ  قيمة   صافي  من  تقويم  يوم   كل   وتتراكم  الرسوم   هذه  وتحسب

 .الصندوق 

بأي عمل ينطوي عليه تعارض للمصالح، وفي حالة حدوث أي تضارب جوهري للمصالح  القيام  طراف ذات العالقة عدم  يحرص مدير الصندوق واأل   - ه        

 أي تضاري مصالح.  فعليه يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن ذلك ملجلس إدارة الصندوق   ،العالقةطراف ذات  بين مدير الصندوق أو األ 
ً
 وال يوجد حاليا

 

 :أخرى  استثمار صنادي  في الصندوق  إدارة مجلس عضاء أ عضويات  -و

 . ستثماري ا  صندوق  يأ  إدارة  مجلس  عضو منصبمحمود يوسف الكوهجي   ال يشغل األستاذ •

 مجلس إدارة أي صندوق استثماري. عضو  منصب املصري  خليل حسن. د  يشغلال  •

 . ستثماري ا صندوق  يأ إدارة  مجلس  عضو  منصبمحمد عبدالعزيز الحقيل   ل األستاذيشغ ال •

 .ستثماري ا صندوق  يأ إدارة  مجلس  عضو منصبعلي منصور الصغير  ل األستاذيشغ ال •
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 لجنة الرقابة الشرعية:    .25

 

 ومؤهالت م:  للصندوق  الشرعية الهيئة عضاءأ سماءأ .أ

 

   الشبيدي هللا عبد بن يوسف الدكتور  /  الشيخ فضيلة .1

حاصل على درجة الدكتوراه مع  فضيلة األستاذ الدكتور يوسف بن عبد هللا بن صالح الشييلي، أستاذ الفقه املقارن باملعهد العالي للقضاء باململكة العربية السعودية، 

هـ، وهو عضو الجمعية الفقهية السعودية، وعضو  ١٤٢٢األولى في الفقه املقارن باملعهد العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عام  مرتبة الشرف  

في املنازعات التجارية.   الجمعية العلمية القضائية السعودية وعضو سابق بمجلس إدارة الجمعية العلمية للمصرفية اإلسالمية، ورئيس وعضو عدد من لجان التحكيم

شورة، مثل: حماية رأس وقد أشرف وناقش عشرات الرسائل العلمية لدرجتي املاجستير والدكتوراه لطالب الدراسات العليا، وله عشرات الكتب واألبحاث العلمية املن

 .والريبو العكس ي(، التأجير التمويلي، وغيرهااملال، الخدمات االستثمارية وأحكامها في الفقه اإلسالمي، واتفاقيات إعادة الشراء )الريبو 

 مسعد   آل تيد بن  املحسن عبد/  الشيخ فضيلة .2

ضاء بجامعة اإلمام محمد  تخرج من كلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وحصل على املاجستير والدكتوراه في الفقه املقارن من املعهد العالي للق  

 لوزير العدل ثم وكيال لوزارة العدل للشؤون القضائبن سعود  
ً
 ثم مستشارا

ً
 قضائيا

ً
 في املحكمة العامة بالطائف ثم مفتشا

ً
ية ثم قاض استئناف  اإلسالمية، عمل قاضيا

 مصرّح من وزارة العدل، يقوم باإلشراف على تدري1438في محكمة استئناف مكة املكرمة حتى تقاعده املبكر عام  
ً
ب القضاة في وزارة العدل على األنظمة هـ ثم محاميا

ا، شارك في إعداد بعض األنظمة واللوائ  التنفيذية لوائ  تنفيذية وتنظيمية للنظام القضائي الجديد في اململكة العربية  
ً
السعودية كما شارك في بعض املقننة حديث

قبول للمحامين بوزارة العدل وهو عضو في الهيئات الشرعية للكثير من الشركات املالية  اللجان العليا في هيئة الخ راء لصياغة األنظمة، عمل كرئيس لجنة القيد وال

لجان واملؤتمرات الداخلية املسجلة في هيئة سوق املال، شارك في التدريس في املعهد العالي للقضاء بشقيه الفقه املقارن والسياسة الشرعية، شارك في العديد من ال

فد اململكة في اجتماعات وزراء العدل العرب في جامعة الدول العربية، وهو عضو في لجنة املساهمات العقارية وشارك في عدد من قضايا والخارجية القضائية، ترأس و 

 التحكيم، رئيس مجلس إدارة شركة د عبداملحسن زيد آل مسعد للمحاماة واالستشارات القانونية

   الخلف املحسن عبد بن جميل /  الشيخ فضيلة. 3.

 من املناصب العلمية أبرزها: مستشار غير متفرغ لسماحة املفتي العام للمملكة العربية  األستاذ الدكتور الشيخ / جميل بن عبد 
ً
ل عددا

َ
املحسن بن حمد الخلف، شغ

ة السعودية في دورتها الخامسة، ومدير السعودية، وعميد كلية الشريعة بالرياض في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهي

ة بالرياض. وقد شارَك وأدار مركز التميز البحثي في فقه القضايا املعاصرة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وكذلك أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريع

 من الندوات واملؤتمرات وحلقات النقاش وورش البحث وكما شارك في عد
ً
د من اللجان العلمية، والبحثية، واإلدارية، واإلعالمية. األستاذ الدكتور الشيخ الخلف عددا

م عدد من البحوث حاصل على درجة البكالوريوس واملاجستير والدكتوراه في الفقه وأصوله، وأشرف على عدد من رسائل املاجستير والدكتوراه كما شارك في تحكي

 العلمية.

 ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية:أدوار  -ب

 :التالية األنشطة عن الخصوص وجه على الرقابة الشرعية ستكون 

 . الشرعية الضواب األحكام و ب تقيدها لضمان للصندوق  االستثمارية والسياسات واألهداف  الصندوق  وأحكام  شروط  دراسة .أ

 .الشرعية الضواب و  باألحكام التقيد بخصوص  االستثمار مدير إلى الشرعي الرأي تقديم .ب

 . فيها االستثمار للصندوق  يجوز  التي االستثمارية األدوات وانتقاء الختيار مالئمة معايير  تحديد .ج

 .التطهير  استقطاعات بخصوص ستثماراال  ملدير  مالئمة معايير  تقديم . د

 .االستثمار ملدير املحددة  الشرعية  الضواب  ضوء على االستثمارات مراقبة . ه

 . للصندوق  السنوي  املالي التقرير في إلدراجها الشرعية والضواب   باألحكام الصندوق  بالتزام يتعلق فيما الشرعي الرأي إبداء .و

 



  

 

37 
 

 

 ت لجنة الرقابة الشرعية:آتفاصيل مكاف  -ج

،  سعودي  ريال(  24,000)  وقدره   مبلغالرقابة الشرعية    لجنة  أتعاب  تبلغ
ً
 قيمة  صافي  من  وتستقطع  تقويم  يوم  كل  تحتسبو   ،الصندوق   أصول   من  كاملة  تدفع  سنويا

 .الشرعية الهيئة أتعاب على املالي فصاحاإل  ملخص ويحتوي . الصندوق  صول أ

 تفاصيل املعايير املطبقة لتحديد شرعية األصول املعدة لالستثمار:   -د

 الخاصة بالصندوق.ات ستثمار لال  الشرعية الضواب على واألحكام   الشروط في( 1) رقم  امللحق يحتوي 

 

 :ستشار الستثمار )إن وجد(م .26

 ينطبق.   ال

 

 املوتع )إن وجد(:   .27

 الينطبق.  

 

 :  مراجع الحسابات .28

 )أ( اسم مراجع الحسابات. 

 شركة طالل أبو غزالة. 

 )ب( العنوان املسجل وعنوان العمل ملراجع الحسابات. 

 ، اململكة العربية السعودية  31952، الخ ر3187العنوان: ص.ب: 

 + 966138820940هاتف: 

 + 966138821032فاكس:  

  www.tagorg.comاملوقع االلكتروني: 

 

 )ج( بيان األدوار األساسية ملراجع الحسابات ومسؤولياته.

 للمعايير الدوليةيقوم مراجع  
ً
  الحسابات بمراجعة قوائم الصندوق املالية وإبداء رأيه بشأنها، بما في ذلك تقييمه للمبادئ املحاسيية املتبعة وفقا

 إلعداد التقارير املالية.

 

 بيان األحكام املنظمة لستبدال مراجع الحسابات لصندوق الستثمار.   ( د)

ابات أو يقوم املجلس بإصدار تعليمات ملدير الصندوق باستبدال مراجع الحسابات املعّين، وذلك  يرفض مجلس إدارة الصندوق تعيين مراجع الحس

 في أي من الحاالت التالية:

 وجود ادعاءات قوية بسوء سلوك منهي من جانب مراجع الحسابات فيما يتعلق بأدائه لواجباته.  .1

 غير مستقل.  .2
ً
 إذا أصب  مراجع الحسابات للصندوق املدرج محاسبا

إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن مراجع الحسابات لم يعد يملك املؤهالت والخ رات الكافية ألداء وظائف التدقيق واملراجعة بشكل مقبول   .3

 أو أن تغيير مراجع الحسابات يحقق مصلحة املشتركين.  

 لتقديرها تغيير مراجع الحسابات املعّين للصندوق.  .4
ً
 إذا طلبت هيئة السوق املالية وفقا

 جب إرسال إشعار إلى جميع مالكي الوحدات وهيئة السوق املالية عند استبدال مراجع الحسابات. ي .5

 

 

 

http://www.tagorg.com)/
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 :  أصول الصندوق  .29

 

 إن أصول الصندوق محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح صندوق االستثمار.   .أ

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

إن أصول الصندوق مملوكة بشكل جماعي ملالكي الوحدات ملكية مشاعة. وال يجوز أن يكون ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن،   . ج

املشورة أو املوزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيما    أو مشغل الصندوق، أو أمين الحفظ، أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم

أو مشغل الصندوق، أو أمين الحفظ، أو أمين الحفظ من   ،يتعلق بتلك األصول، إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن

ا لوحدات في الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموًحا بهذه املطالبات بموجب أحكام الئ
ً
حة الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالك

فصح عنها في هذه الشروط واألحكام.  
ُ
 صناديق االستثمار وأ

 

 : معالجة الشكوى  .30

  لتقديم  استخدامها  يمكن  التي   الوسائل  ذلك  في  بما  مقابل،  دون   طلب ا   عند  ستقدم  الشكاوى   بمعالجة  الخاصة  اإلجراءات  بأن   إفادة   تحتوي   أن  بيج

 . الشكاوى  تقديم ومكان الشكوى 

 وااللتزام  املطابقة   إدارة  االتصال  املعني   الوحدات  مالك  على  الصندوق،  مدة  خالل  بالصندوق   تتعلق  شكاوى   أو   أسئلة  الوحدات  مالكي  من   أي  لدي  كان   إذا

 : على" املالية أرباح" شركة في اإلرهاب وتمويل األموال غسل ومكافحة

 

 اإلرهاب  وتمويل األموال غسل ومكافحة  وااللتزام املطابقة إدارة 

 املالية  أرباح شركة

 8807 ب.ص

 34412 خ رال

 966138316433+: هاتف

  compliance@arbahcapital.com: اإللكتروني ال ريد

 

  السياسة   هذه  استخدام  الصندوق   مدير  ويعتزم.  الحاليين   عمالئها  مع  تستخدمها  والتي   موثقة  شكاوى   إدارة  سياسة"  املالية  أرباح"  شركة  تتبنى 

  هذه   من   نسخة  على  الحصول   في  الراغبين   املحتملين   الوحدات  ومالكي   املستثمرين  وبإمكان.  الصندوق   هذا  وحدات  مالكي  على  وتطبيقها 

 العنوان   على"  املالية  أرباح"  شركة  في  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل   ومكافحة  وااللتزام  املطابقة  بإدارة  االتصال(  مقابل  بدون )  السياسة

 املالية   السوق   هيئة  لدى  شكواه   إيداع  للمشترك  يحق  عمل،  يوم(  60)  خالل  الرد  يتم  لم  أو  تسوية  إلى  الوصول   تعذر  حال  وفي.  أعاله  املذكور 

 تقويميا   يوما(  90)  مدة  مض ي   بعد  املالية  األوراق  منازعات  في  الفصل  لجنة  لدى  الشكوى   إيداع  للمشترك  يحق  كما  املستثمر،  حماية  إدارة  -

 .املدة انقضاء قبل الفصل لجنة لدى إيداعها بجواز الشكوى  مقدم الهيئة أخطرت إذا إال الهيئة، لدى الشكوى  إيداع تاريخ من
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 : معلومات أخرى   .31

 )أ( سيتم تقديم السياسات واإلجراءات التي ستتبع ملعالجة تعارض املصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعدي عند طلب ا دون مقابل.  

 تثمار.)ب( لجنة الفصل في مناتعات األوراق املالية. هي الجهة القضائية املختصة بالنظر في أي نزاع ناش ئ من أو عن الستثمار في صنادي  الس

 ( قائمة املستندات املتاحة ملالكي الوحدات تشمل:)ج

 شروط وأحكام الصندوق.  -1

 العقود املذكورة في الشروط واألحكام.  -2

 القوائم املالية ملدير الصندوق.   -3

الصندوق بشكل معقول، وقد يطلب ا   إدارة  أو مجلس  الصندوق  أن يعرفها مدير  ينبغي  أو  أي معلومة أخرى معروفة،  مالكو   -معقول بشكل  -)د( 

التي سيتخذ قرار الستثمار ب أو املحتملون أو مستشاروهم املهنيون، أو من املتوقع أن تتضمن ا شروط وأحكام الصندوق  ناء الوحدات الحاليون 

 علي ا.

 املعلومات املتعلقة بالتخفيضات والعمولت الخاصة: . أ

وز ملدير الصندوق الدخول في ترتيبات العمولة الخاصة على أن تكون خاضعة لالئحة مؤسسات السوق املالية، بحيث يتحصل مدير الصندوق  جي

بموجبه على سلع وخدمات إضافة إلى خدمات تنفيذ الصفقات مقابل العمولة املدفوعة على الصفقات املوجهة من خالل ذلك الوسي ، واليوجد  

 لعموالت الخاصة م رمة حتى اآلن ويتعين على مدير الصندوق في حال وجود ترتيبات العمولة الخاصة عمل مايلي:أي ترتيبات ل

 أن يقدم الوسي  املعني خدمة التنفيذ بأفضل الشروط. •

 أنه يمكن اعتبار السلع والخدمات التي يحصل عليها مدير الصندوق بدرجة معقولة ملصلحة مالك الوحدات.  •

 الصندوق أن أي مبلغ يتم دفعه إلى مقدم السلع والخدمات هو مبلغ معقول. أن يتأكد مدير •

 

 املعلومات املتعلقة بالزكاة والضريبة:  .ب

أو    يتعين على مالك الوحدات املحتمل أن يحصل على استشارة مهنية للتأكد من االعتبارات الضرييية التي تترتب على شرائه لوحدات في الصندوق 

ويجب أن يكون املشتركون على بينة بأنه يحق ملدير الصندوق في حدود ماهو منصوص عليه    ،ها أو التصرف بها بأي شكل آخرامتالكه أو استرداده ل

 أن يدفع من أصول الصندوق أي ضريبة مستحقة على الصندوق  
ً
ويتم اإلفصاح عنها في القوائم املالية السنوية   -إن وجدت-ومسموح به نظاميا

شتركين الحاليين واملشتركين املحتملين غير املقيمين في اململكة العربية السعودية األخذ بعين االعتبار بأن استثماراتهم في  والنصف سنوية. وعلى امل

 ضريبة القيمة املضافة.
ً
 الصندوق قد يترتب عليه اقتطاع للضريبة من قبل الجهات ذات العالقة في اململكة وخصوصا

 الصندوق إخراجها عن املشتركين وتقع على مالك الوحدات مسؤولية إخراج زكاة ما يملك من وحدات في الصندوق.وأما الزكاة فال يتولى مدير 

 

 معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات: .ج

 يجوز ملدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالك الوحدات بمبادرة من مدير الصندوق.  •

 ( أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ. 10وحدات خالل ) يقوم مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي ال •

( أيام من استالم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالك الوحدات الذين  10يقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع ملالك الوحدات خالل ) •

 ق. %( من صافي قيمة أصول الصندو 25يملكون مجتمعين أو منفردين مانسيتة أكثر من أو تساوي )

، يقوم مدير الصندوق باإلعالن عن اجتماع مالكي الوحدات من املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق املالية)تداول( •

 قبل االجتماع.21( أيام من عقد االجتماع وبمدة التزيد عن )10وإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل )
ً
 ( يوما

. 25ي حال حضر مالكي الوحدات مجتمعين أو منفردين )ف •
ً
 صحيحا

ً
 %( أو أكثر من إجمالي عدد وحدات الصندوق فأنه يتع ر إجتماعا

ني  في حال لم يستوف النصاب املذكور في الفقرة السابقة، يقوم مدير الصندوق بالدعوة إلى إجتماع ثاني ويقوم باإلعالن في املوقع االلكترو  •

املوقع اإللكتروني للسوق املالية )تداول(، وإرسال إشعار كتابي إلى مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد االجتماع بـ  ملدير الصندوق و 

 كانت النسبة في االجتماع5)
ً
 أيا

ً
 . ( أيام. ويكون االجتماع الثاني صحيحا
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اف  علي ا هيئة السوق   املالية ماعدا التي ذكرت في سياسات الستثمار وممارساته.)ه( أي إعفاءات من قيود لئحة صنادي  الستثمار تو

 ال ينطبق.   

 

 :لصنادي  أسواق النقدمتطلبات املعلومات اإلضافية   .32

 .محلي بنك  لدى نقدي ملبلغ إيداًعا يعد ال اليومية أرباح للعوائد صندوق  وحدات من وحدة أي في شتراكاال  .1

  ولن   الصندوق،   في  إستثماراتهم  لخسارة  يتعرضون   قد  الوحدات  مالكي  فإن   لذا  والهبوط،   للصعود  معرضة   وإيراداتها  الوحدات  قيمة  إن  .2

 .شتراكال ا بأسعار الوحدات بإسترداد مز مل الصندوق  مدير يكون 

يرجى االطالع على منهجية مدير الصندوق لتصنيف استثمارات الصندوق، واألطراف النظيرة التي سيتعامل معها الصندوق. وذلك في   .3

 . واالحكام الشروط هذه من( 3) رقم فقرة

 خاضع   املصدر  هذا  بأن   يقر  الصندوق   مدير  فإن   اململكة،  خارج  النقد  سوق   لصفقات  مصدر  أي  مع  سيتعامل  الصندوق   كان   حال  في .4

 . للبنك املركزي  مماثلة رقابية لهيئة 

 

 : إقرار مالكي الوحدات  .33

 

الصندوق واملعلومات الرئيسية الخاصة بالصندوق، وأؤكد موافقتي/ نؤكد موافقتنا على خصائص لقد قمت/ قمنا باالطالع على شروط وأحكام  

 الوحدات التي اشتركت فيها / اشتركنا فيها.

 

 ________________________________________ ________________________االسم: 

 

 

     /       /     :  اريخالت        

 

               

   :وقيعالت       

 

 

 

 

 

 

 

 الرئيس التنفيذي 

 محمود يوسف الكوهجي

 مسؤول املطابقة واللتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 إبراهيم فهد الضويان  
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 لالستثمار   الشرعية  الضوابط ( 1) ملح  

  النشاط يكون  أن
ً
 :مثل محرم نشاط ذات  شركات في الستثمار يجوت   فال ،مباحا

 البنوك التقليدية  -

 شركات التأمين التقليدية  -

 شركات خدمات الوساطة التقليدية  -

 شركات القمار وامليسر -

 شركات املقامرة واملراهنة في االنترنت  -

 باحية اإل  واألفالم الصور  في العاملة الشركات -

 شركات الترفيه والسينما واألفالم -

 نترنتاال  في واألفالم والسينما الترفيه شركات -

  املحرمة األطعمة وتوزيع وصيانة وتعليب تصنييع -
ً
 شرعا

 العسكرية  والتجهيزات ومعداتها األسلحة وبيع تصنيع -

 تصنيع وبيع وتعليب منتجات التبغ  -

 إجمالي  من  %5  عدى (  املدفوعة  الربوية  العوائد)  املحرم  التمويل  تكلفة  يزيد  ول  املوجودات  إجمالي  من  %30  عدى  املحرم  التمويل  إجمالي  يزيد  لأ

 املصروفات

 :  املحرمة الستثمارات ومن املحرم، إجمالي من %30 عدى املحرمة  الستثمارات إجمالي يزيد لأ

 الودائع التقليدية  -

 السندات  -

 أسهم شركات محرمة  -

 أسهم ممتازة  -

 عقود الخيارات -

 بالتطهير   لتزاماال -

 :تي ل با  يلتزم الشركات في السابقة املعايير لىإ فباإلضافة الستثمارية الصنادي  بخصوص أما

  الصندوق  يكون  أن  -
ً
 شرعية   هيئة من مجازا

 :التية الصنادي  في الدخول  يجوت  ل

 صناديق السندات -

 محرمة  شركات  أسهم على املشتملة الصناديق مثل التقليدية الصناديق -

 صناديق الخيارات -

 املستقبليات صناديق مثل التقليدية التحوط صناديق -

 والفضة بالذهب  اآلجل بالبيع املتاجرة صناديق -

 ( املضمونة) األجل قصيرة النقد صناديق -

 (األرباح أو املال رأس) املضمونة الصناديق -

 

 

 


