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 مفتوح –صندوق عام  -والدخل الثابت االستثماري أسواق النقد صندوق أدوات 

 :الصندوق مدير

 لالستثمارشركة مجموعة النفيعي 
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 للمرابحات مزايا صندوق
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 كام ــــروط واألحــــالش
 

 إسم الصندوق

 "للمرابحات مزايا"صندوق 

  

 نوع الصندوق

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

 

 مدير الصندوق

 سثمما المجموعة النفيعي ل
 

 

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

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

 

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

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

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

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

 م(05/2016/(23ه( الموافق 08/16/1437)

 

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

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

 .الجوهرية ذات العالقة بالصندوق

 

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

 عليها.

 

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

 في الصندوق. ستثمارالواردة فيها بعناية قبل اتخاذ أي قرار لال

 

 

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

 .م20/05/3920

 

 

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

 م32/92/2018ه الموافق 32/90/1439
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 إشعار هام:

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

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

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

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

أساس أنها ق هذ اآلراء كما ال ينبغي بأي حال أن تُفَسََّر عل قالمدير لشراء وحدات في هذا  الصندوق وليست تأكيد من صحة وإمكانية تح

  .نصيحة استثمارية

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

لس هيئة السوق م  المعدلة بقرار مج3992-23-32ـ الموافق ه92/23/2231وتاريخ  3992-320-2القرار رقم  بق المالية بموجالسو

ضمن اللوائح التنفيذية والقواعد والتعليمات واإلجراءات م، 3922-90-32هـ الموافق 2221-90-22م و تاريخ 3922-22-2المالية رقم 

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

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

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

  . أي جزء منها ىاالعتماد عل

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

 م.20/05/3920، وتم تحديثها بتاريخ م32/92/3920ه الموافق 32/90/2220

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .توصية من مدير الصندوق لشراء وحدات الصندوق

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

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

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

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

  .تصرف آخر بخصوصها

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

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

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

 للمرابحات مزايا صندوق الصندوق إسم

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

 شركة مجموعة النفيعي لالستثمار مدير الصندوق

 الريال السعودي عملة الصندوق

 لاير سعودي 29 سعر الوحدة عند بداية طرح الصندوق

  منخفضة مسثوى المخاطر

 يهدف إلى تنمية رأس المال وتوفير السيولة أهداف الصندوق

 لاير سعودي 30999 الحد األدنى لالشثراك

 لاير سعودي 30999 الحد األدنى لالشثراك اإلضافي

 لاير سعودي 30999 الحد األدنى لالسثرداد

 خالل أي يوم عمل أيام قبول طلبات االشثراك االسثرداد

 29/90/3920الموافق  الخميسيوم  تا يخ بدء تشغيل الصندوق

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

 يوجد ال  سوم االشثراك

 يوجد ال  سوم االسثرداد المبكر

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

 ويتم اقتطاعها شهريا

  سوم أمين الحفظ
لاير تحتسب بشكل يومي  390999سنويا من األصول تحت الحفظ و بحد ادنى  9.20%

 ويتم اقتطاعها في نهاية كل ربع من السنة.

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

 .الحصول على الخدمة

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

 في السنه.مدفوعة  إجتماعين فقط 

 الخا جي لحسابات الصندوقأتعاب المراجع 
لاير سعودي في السنة  200999مراجع الحسابات على مبلغ مقطوع قدره  سيحصل

 المالية وتحتسب يوميا وتدفع في نهاية كل ستة أشهر

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

 .تطبيقها

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

 فصاح المالي بعد إنتهاء السنة المالية للصندوقاإلوالتقرير السنوي وملخص 

 أيام الثقويم والثعامل

التعامل وكل يوم عمل. باستثناء أيام العطل الرسمية للبنوك. وفي حال وافق يوم التقويم 

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

 طلبات اإلشتراك واإلسترداد في يوم التقويم والتعامل التالي

 ظهرا يوميا 23الساعة  آخر موعد لثقديم طلبات االشثراك واالسثرداد

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

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

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

 

 المملكة المملكة العربية السعودية

 الصندوق  "مزايا للمرابحات"صندوق  

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

 3/2/2232وتاريخ  (30/م)رقم الملكي المرسوم بموجب الصادر، السعودية العربية بالمملكة المالية السوق نظام

 م 2003يونيو 16 هجرية الموافق
 النظام

 الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في  ستثمارالئحة صناديق اال

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

 الهيئة . السعودية العربية المملكة في المالية السوق هيئة

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

 قواعد التسجيل واإلدراج. 
 السوق الرئيسية

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

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

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

غ مقطوع سواء بمبلأو بنسبة من الثمن ، معلوم متفق عليه حرببيع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع مع زيادة 

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

 السلعة عن طريق المؤسسة وهي المرابحة المصرفية

 عقود المرابحة

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

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

 أثنائها.أو نهاية مدة االجارة 

 اإلجا ة

احتسابه  مويت، السعوديلسعودية على الريال هو سعر يحدد بواسطة متوسط العائد على عروض الودائع في البنوك ا

 ساما(.)عن طريق مؤسسة النقد العري السعودي 
ع الودائ ىعل العائد)سايبو 

 بالريال السعودي(

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

 اإلدا ة مجلسأو  المجلس . الصندوق إدارة مجلس

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

 . ستثمارصندوق اال
 الوحدة

 السجل . الحفظ أمين به يحتفظ والذي الوحدات مالكي سجل

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

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

 يوم . لهيئة السوق المالية الرسمية العمل أليام طبقا المملكة في عمل يوم

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

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

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

قويم والتعامل واإلسترداد في يوم الت أصول الصندوق وتنفيذ طلبات اإلشتراكالمملكة العربية السعودية فسيتم تقويم 

 التالي.

 يوم الثقويم

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

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

 االسثرداد

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

 االشثراك طلب نموذج . الصندوق في لالشتراك المستخدم النموذج

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

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

 االسثرداد طلب نموذج

 في وتنتهي 32/90/3920 من تبدأ المستثمرين قبل من لالشتراك مطروحة الصندوق وحدات فيها تكون التي الفترة

30/90/3920  

 األولي الطرح فثرة

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

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

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

  عدد الوحدات القائمة.

 األصول قيمة صافي

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

 القيام باإلجرآت اإلدارية الالزمة

 الحفظ

 قيمة إلى افةباإلض "تداول" السعودية المالية السوق في بها لألوراق المالية المستثمر اإلقفال بسعر السوقية القيمة

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

 . أخرى أرصدة مدينة واي المستحقة واألرباح

 األصول إجمالي

 الخصوم إجمالي . واألحكام الشروط هذه من 5 الفقرة في والمذكورة، الصندوق على تحمل التي المصاريف جميع



   

 

Classification: Public   عام 

 
7 

 الثشغيل تا يخ . عمله الصندوق فيه يبدأ الذي التاريخ

 المحاسب القانوني شركة طالل أبو غزالة وشركاه

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

 المسثممرون، المشثركون

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

 . االكتتاب سعر تحديد

 األوامر سجل بناء

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

 القيمةب مرة ألول لالكتتاب عاما طرحا طرحها يتم الصناديق التيلوحدات  العامة األولية االكتتاباتأو  اإلصدارات

 . األوامر سجل بناء طريق عنأو  االسمية

 األولية الطروحات

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

ويتم تحديد هذا السعر وفقا لما ( وحدة في الصندوق0 2يقصد به المبلغ الالزم دفعه من قبل المستثمر لشراء عدد )

 (32ورد في المادة رقم )

 سعر اإلشثراك

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

 عن هيئة السوق المالية

لجنة الفصل في منازعات 

 االو اق المالية

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

 ( من هذه الشروط واألحكام22رقم )البند لما ورد تفصيال بخصوص كل منها على حدة في 

 االتعاب

سنة المالية ين من شهر ديسمبر بالنسبة للهي الفترة التي تبدا من تاريخ بدء عمل الصندوق وتنتهي في الحادي والثالث

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

 السنة المالية

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

 المسثقل

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

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

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

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

في أي تابع أو نفيذيين لدى مدير الصندوق من أي كبار التأو من الدرجة األولي مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة 

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

عضو مجلس اإلدا ة 

 المسثقل

ذات األهداف اإلستثمارية  االخليجية المتنوعة للمتاجرة المطروحة طرحا عامالسعودية و هي صناديق االستثمار

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

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

الصناديق ذات األهداف 

االسثمما ية المشابهة 

 للصندوق/األخرى

أو ار، أكثر لتؤدي دور المستشأو يقوم مدير الصندوق بتفويض صالحياته لها كمؤسسة مالية  يبه الجهة التويُقَصد 

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

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

 غير مباشرأو بأصول الصندوق، بشكل مباشر 

 الطرف المفوض له

ويُقصد به مجلس التعاون الخليجي الذي يضم البحرين والكويت وُعمان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات 

 العربية المتحدة.

دول مجلس الثعاون 

 الخليجي

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

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

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

 موجودات تلك الجهة و معدل ربحها يكو ن ثابت او متحرك

 أدوات الدخل المابت

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

 رابحة الثابتة أو العكس.البنك بمبادلة التزامات معدالت المرابحة العائمة في مقابل التزامات معدالت الم

 اتفاقية المبادلة

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

األو اق المالية المودعة  هي استثمارات محددة األجل مدعومة باصول كقروض او مديونيات

 باألصول

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

ذه الشروط  ( من ه32)رقم  البنديد من التفصيل في زعدد الوحدات القائمة في يوم التقويم ذي العالقة وفق ما ورد بم

 واألحكام.

صافي قيمة األصول 

 للوحدة

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

 والثالثين من ديسمبر في كل سنة مالية

تا يخ الربع ) بع العام 

 المالي(

مر في ادوات ثتست   والودائع ألجل0 واالستثمار في صناديق استثمارية يستهدف الصندوق االستثمار في أدوات النقد 

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

 األوراق المالية المدعومة بأصول .

 االسثمما ات المسثهدفة

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

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

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

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

 متعددة لألداء.

 إخثبا  الضغط

 

 

 

 

 

  



   

 

Classification: Public   عام 

 
9 

 

  ةمعلومات عام .1
 

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

 م22/0/3991هـ الموافق 92/90/2230، وتاريخ 21-91903ترخيص رقم  ستثمارلالالنفيعي  مجموعة شركة   

  

  عنوان المكثب الرئيس لمدير الصندوق: ب(

 . (ةشارع االمير محمد بن عبدالعزيز )التحلي، جدة

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

 0126655071 :هاتف

 

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

  :سثمما معلومات عن صندوق اال

 www.nefaie.com :ستثمارالنفيعي لالالموقع اإللكتروني شركة        

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

  www.tadawul.com      لتداول:الموقع االلكتروني        

  

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

 م3990-22-21هـ الموافق 2230-22-20( و تاريخ 90239-21رقم ) ، ترخيص شركة الخير كابيتال        

  

  الموقع اإللكثروني ألمين الحفظ: (ـه

 /https://www.alkhaircapital.com.sa يرجى زيارة الموقع التالي، لمزيد من المعلومات حول أمين الحفظ  

  

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

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

فقا و قد تطبق من وقت آلخر يألنظمة والقواعد األخرى التا ضافة إلى جميعباإل، العربية السعودية السارية المفعول

 .للضوابط الشرعية

 

 الصندوق  . أهداف وسياسات3
 

  :سثمما اهداف صندوق اال (أ

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

قد أسواق النفي أدوات  ستثماريهدف الى توفير السيولة عند طلب المستثمر وتنمية رأس المال من خالل اال، السعودي

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

 اتخاذتم  .الوحداتمالكي  حالصندوق لصالها في استثمارلن يقوم الصندوق بتوزيع أرباح على مالكي الوحدات وسوف يعاد 

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

 . صندوقاللمقارنة أداء  إرشادي

 ابعة أداءللمستثمرين مت ويعمل فريق العمل في إدارة األصول على تحقيق أداء ينافس أداء المؤشر اإلرشادي .يمكن

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

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

  

 

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

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

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

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

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

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

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

در بالوفاء ص، وفي حال عدم وجود تصنيف إئتماني سيقوم مدير الصندوق بتحليل الورقة المالية ومدى استطاعة المالمصنفة

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

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

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

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

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

 .من الئحة صناديق االستثمار  22لصندوق 0 وفقا للمادة أصول اإجمالي من  %30نسبته 

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

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

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

 

 

 سياسة تركيز اإلسثمما  في الصندوق. .2

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

 خليجية باستثناء المملكة العربية السعودية:ألي دولة 

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

 المملكة العربية السعودية %0 100%

 مملكة البحرين %0 52%

 اإلمارات العربية المتحدة %0 52%

 الكويت 9% 52%

 عمان 9% 52%

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

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

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

 وفقاً للمركز المالي و التدفقات النقدية لعمليات المصدر. 

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

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

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

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

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

الصندوق . و يعمل مدير هيئة سوق المال السعودي وأسواق المال الخليجيةالشرعية مطروحة وحداتها طرحاً عاماً و مرخصة من 

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

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

المصنفة كصكوك استثمارية حسب ما تحدده واحدة من ثالث من وكاالت التصنيف  الصندوق االستثمار بالصكوك

الصكوك االستثمارية /  A-فتش A3  / موديز /  -Aاالئتماني الدولية والمصنفة بحد أدنى كالتالي: ستاندرد آند بورز

 . تعني أن المصدر لديه القدرة الكافية للوفاء بالتزاماته المالية
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مل فسوف يع  كبير من مجموعات إصدارات الصكوك / المصدرين التي ليس لها تصنيف إئتماني ونظًرا لوجود عدد 

أصول الصندوق وفقًا لضوابط صافي من  %29بحد أعلى  في الصكوك الغير مصنفةالصندوق على توظيف استثماراته 

لى ان ال ع للمخاطر لمدير الصندوقالسياسة الداخلية المتبعة للمخاطر والتي يتم اختيارها على أساس التقييم الداخلي 

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

 

 اإلسثمما ات المثاحة  للصندوق و النسب المسموح بها الجدول الثالي يوضح      

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

%100 09%  أسواق النقد قصيرة األجل أدوات 

15%  9%  صكوك 

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

 تستثمر في أدوات أسواق النقد و الدخل الثابت

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

 أيام.  1مع أحكام الشريعة اإلسالمية ال تتعدى فترة اإلستحقاق 

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

 .ط حاد في أسعاراألوراق المالية واألصول األخرىتترافق مع هبو

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

 ( يوماً تقويمياً. 239له متوسط مرجح لتاريخ اإلستحقاق ال يتجاوز ) مزايا للمرابحات صندوق إن )*( :   

 

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

 اإلسثمما ية: المحفظة 

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

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

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

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

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

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

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

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

مدى التزامها بالمعايير الدولية في حماية المستثمرين كأنظمة غسيل و القواعد الخاصة بالبنك المركزي في تلك الدولةو

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

مستوى و االئتمانتوى مخاطر يتم اختيار األدوات المالية على أساس مسو توافر النقد األجنبي لديهاو بالتزاماتهاالوفاء 

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

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

 إدارة االستثمار لدى الجهة المعنية.  باإلضافة إلى خبرة فريق

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

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

االعتبار االصول تحت االدارة لمدير الصندوق والرسوم ذات العالقة وخبرة الفريق االداري لمدير الصندوق. االخذ ب

يشترط ان تكون صناديق االستثمار صناديق عامة ومرخصة من الجهات التنظيمية لبلد المنشأ للصندوق على ان تكون 

عمالت دول مجلس التعاون الخليجي. وسيأخذ عن أو  العمالت الرئيسيةأو عملة الصندوق الرئيسية الريال السعودي 

  بلد المصدر.أو اختيار الصندوق التصنيف االئتماني لمصدر الصندوق و/
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  المصدر من قبل وكالة موديز االئتمانييتم االستثمار مع جهات تعتمد على التصنيف(Baa2) ،ستاندرد آند بورز 

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

 مركزها المالي واالهتمام بالتصنيف االئتماني لبلد المصدر.

 

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

 

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

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

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

 صالحيات الصندوق في اإلقثراض:   -6

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

من صافي قيمة   %29الصندوبق بعد الحصول على موافقة اللجنة الشرعية، على أن ال يتجاوز التمويل ما نسبته 

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

 

 اسواق األو اق المالية الثي سيثم الثعامل فيها:  -1

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

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

 . %299به 

 

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

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

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

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

 على حدة بناء على صافي أصول كل صندوق. 

 

 لية:الثعامل مع اسواق المشثقات الما  -9

 لن يقوم الصندوق باستخدام مشتقات األوراق المالية     

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

 

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

 شروط و أحكام الصندوق و مذكرة الملومات. 

 

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

فيه مبلغ اإلسترداد عن عملة الصندوق، فسيقوم مدير الصندوق بتحويل العملة بسعر اختالف عملة الحساب الذي سيقيد  حال

الصرف السائد المعمول لدى البنك المستلم في المملكة العربية السعودية في يوم التعامل المعني،  و يتحمل المستثمر اي فروقات 

 رف السائد في ذلك الوقت دون أي  التزام  يقع على مدير الصندوق. في سعر الص
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  مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب . 7

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

 :أدناه المذكورة والمصاريف الرسوم الوحدات مالكي عل الصندوق مدير سيفرض    

 

 الصندوق مدير إدا ة  سوم: 

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

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

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

  .حده على صندوق كل إدارة رسوم إحتساب يتم

 الحفظ أمين  سوم: 

لاير تحتسب بشكل  390999من األصول تحت الحفظ و بحد ادنى  %9.20 سنوية رسوم بدفع كذلك الصندوق يتكفل      

 ربع من السنة.يومي ويتم اقتطاعها في نهاية كل 

 االسثرداد  سوم: 

 يوجد ال            

 المبكر االسثرداد  سوم: 

 يوجد ال            

 الحسابات مراجع  سوم: 

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

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

 الصندوق تمويل مصا يف: 

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

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

 نالمسثقلي الصندوق إدا ة مجلس أعضاء مكافآت: 

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

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

 يوم كل وتتراكم الرسوم هذه تحسب، المستقلين العضاءجميع ال سنويا سعودي لاير 220999 يعادل وبما أقصى

 .الصندوق ادارة لمجلس اجتماع كل بعد هأالمكاف وتدفع تقويم

 الشرعية الهيئة  سوم: 

 يتحملها مدير الصندوق             

  الثعامل مصا يف: 

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

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

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

 . للصندوق مالية سنة كل نهاية في المالي اإلفصاح

 المضافة القيمة ضريبة: 

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

 .والتكاليف واألتعاب والمصاريف الرسوم جميع على

 :المصروفات واألتعاب األخرى 
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آخرين يتعاملون مع الصندوق وسيقوم مدير الصندوق بخصم  وجهات  وهي تلك المصاريف المستحقة الشخاص

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

قارير واإلفصاح عنه في تاالفصاح المالي في هذ الشروط واالحكام والذي سيتم تحديثه سنويا من قبل مدير الصندوق.

تقارير نشر المصاريف و موقع تداول ىرسوم نشرالمعلومات علومن االمثله عليها مصاريف  تداول  وق السنويةالصند

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

 .الحصول على الخدمة

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

 

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

  .الصندوق فيأو رسوم إسترداد  اشتراك رسوم دال يوج       

 

 :الصندوق لمدير الخاصة العموالت .ج

 ال يوجد عموالت خاصة لمدير الصندوق خالف ما ذكر        

 

 والثسعير الثقويم  .8
 

  كيفية تقويم أصول الصندوق: أ(

 في عقود المرابحة كالتالي: 

 المبلغ المستثمر + األرباح المستحقة إلى تاريخ التقويم           

 في اإلجارة كالتالي: 

 األرباح المستحقة إلى تاريخ التقويم المبلغ المستثمر +                             

 في األوراق المالية المدعومة كالتالي:  

 القيمة اإلسمية + األرباح المستحقة الي تاريخ التقويم.

 :في إتفاقية إعادة الشراء المعاكس كالتالي                              

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

 ية المستثمر بها كالتاليستثمارفي الصناديق اال: 

 على أساس اخر سعر وحدة معلن عنه للصندوق                              

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

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

 على اخر سعر متاح.

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

 :األصول كالتالي

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

 في مذكرة المعلومات. اإلدارة وأتعاب مراجع الحسابات والرسوم األخرى المذكورة

 خصم رسوم اإلدارة من إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد خصم المصاريف الثابتة.

 

بعد خصم المصاريف خصم رسوم الحفظ وأمين السجل والخدمات اإلدارية من إجمالي أصول الصندوق 

 الثابتة ورسوم اإلدارة.
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قسمة إجمالي القيمة العادلة ألصول الصندوق ناقصا إجمالي الخصوم على إجمالي عدد وحدات الصندوق 

  القائمة.

  في الصكوك االستثمارية 

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

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

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

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

 .التقويم هو يوم التقويم التالي والذي تكون في أسعار الصكوك أو العروض متوفرة

 

  عدد نقاط الثقويم وتكرا ها: ب(

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

يتم تقويم حينئذ س وفي حال وافق يوم التقويم يوم عطلة رسمية في المملكة تكون فيه البنوك مغلقة، الساعة الرابعة مساء

 .أصول الصندوق في يوم التقويم التالي

 

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

فسوف يقوم ، حساب سعر وحدة بشكل خاطئأو في حال تقويم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ  .2

 بتوثيق ذلك. مدير الصندوق

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

 التسعير دون تأخير.أو التقويم  عن جميع أخطاء

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

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

 يعدها مدير الصندوق. التيوق العام الصند

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

  أخطاء التقويم والتسعير. ملخصا بجميع

  

  واالسثرداد: االشثراكطريقة احثساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات     د(

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

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

  هذه العملية على إجمالي عدد وحدات الصندوق .

  سعر الوحدة:مكان ووقت نشر  (ـه

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

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

  

 الثعامالت  .9

  واالسثرداد: االشثراكمسؤوليات مدير الصندوق في شان طلبات  أ(

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

 (.أعمالها اولةزلم فيه مفتوحة

  الوحدات: يأقصى فثرة زمنية بين تسلم طلب االسثرداد ودفع عوائد االسثرداد لمالك ب(

 تحديد فيها تم يالت التقويم لنقطة التالي الرابع اليوم في العمل اقفال قبل الوحدات لمالكي االسترداد مبالغ دفع سيتم        

  .االسترداد سعر

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.nefaie.com/
http://www.albilad-capital.com/
http://www.albilad-capital.com/
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  قيود على الثعامل في وحدات الصندوق: ج(

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

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

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

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

  .التالي

 

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

 :في الحاالت التالية االشتراكيحتفظ مدير الصندوق بالحق في رفض    

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

 وقت الى اخر. قد تفرضها هيئة السوق المالية من يوالت

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

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

 ب.المطلو االشتراكفي حال عدم تمكن المشترك من استيفاء مبلغ  .د

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

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

  

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

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

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

قية تقديم طلب ئيا بناء على اسبزجأو كليا  سيتم تأجيلها يتحديد الطلبات الت في يوم التعامل ذو العالقة. فسيتم

لعملة المحددة با االستردادعائدات كافة  تكون األولوية لتنفيذ الطلبات المستلمة اوال. وتدفع ثبحي االسترداد

لرسوم ا بحسب تعليمات مالك الوحدات وستقتطع، في الصندوق لحساب مالك الوحدات في البنك ذو الصلة

 جدت.لتغطية مصاريف عملية التحويل ان و

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

لبات المؤجلة قبل ط االستردادوحدات الصندوق. فسيتم التعامل مع طلبات  تقويمأو  يتعسر استرداد ثبحي

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

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

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

يم النهائي لتقد يومين من الموعد تثمرين في شراء الوحدات أو استردادها لمدة ال تتجاوزوتعليق حق المس

التعليمات الخاصة بشراء الوحدات واستردادها بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس ادارة 

ك على اساس وذلالصندوق. وسيقوم مدير الصندوق بتنفيذ الطلبات المؤجلة أو المعلقة في اول يوم تعامل تالي 

   اوال. تناسب مع اولوية التنفيذ للطلبات الواردة

  األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات الى مسثممرين أخرين   و(

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

 .السعودية العربية المملكة في العالقة ذات

 

  ي:سثمما مدير الصندوق في وحدات الصندوق اال اسثمما    ز(
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الصندوق الذي يديره مدير الصندوق  وحدات  في لحسابهم الخاص ستثماراالوتابعيه اإلشتراك /   الصندوق لمدير يجوز            

 .الصندوق في األخرين الوحدات مالك على ينطبق ما الصندوق مدير اشتراك على وينطبق  الصندوق طرح بعدأو  عند

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

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

 بالوحدات المملوكة لمالكي الوحدات اآلخرين من ذات الفئة. 

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

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

 ( من الئحة صناديق اإلستثمار.12للسوق وكذلك في التقارير التي يعدها مدير الصندوق وفق المادة )

  واالسثرداد: االشثراكالموعد النهائي لثقديم طلبات  ح(

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

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

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

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

 

 

  اسثردادهاأو في الوحدات  االشثراكإجراءات تقديم الطلبات الخاصة ب ط(

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

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

لى التي تنص ععليها في ملخص الصندوق الوارد في هذه الشروط واالحكام و صاالسترداد للشروط المنصو

  ( لاير سعودي2,000ان الحد األدنى للمبلغ الذي يمكن استرداده )

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

 الحد األدنى لالشتراك /االسترداد   -

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

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

 لاير سعودي. 2,000الحة األدنى لإلسترداد هو  -

 

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

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

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

 لتنظيم مؤسسة النقد العربي السعودي او لهيئة رقابية خليجية مماثلة 

  

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

  األصول

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

  .الماليةق السو هيئةمن 
  

 . سياسة الثوزيع 10

  سياسة توزيع الدخل واأل باح: أ(

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

  الثا يخ الثقريبي لالسثحقاق والثوزيع: ب(      

 ال ينطبق.

  كيفية دفع الثوزيعات: ج( 



   

 

Classification: Public   عام 

 
18 

 ال ينطبق.
  

 الوحدات . تقديم الثقا ير لحاملي 11
 

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

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

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

 الوحدات بها عند الطلب دون اي مقابل. 

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

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

 لمدير الصندوق و الموقع اإلكتروني للسوق. 

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

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

 اإللكتروني للسوق. 

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

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

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

 رتقديم تقري( يوما من كل صفقة في وحدات الصندوق يقوم بها مالك الوحدات.  و يتم 20وحدات الصندوق خالل )

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

 تتضمن المعلومات التالية:

  ووحدات الصندوق. أصولصافي قيمة 

 .عدد وصافي قيمة الوحدات التي يملكها المشترك 

 .سجل بصفقات كل مشترك على حدة 

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

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

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

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

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

  www.tadawul.com . االلكتروني للسوق

  

  وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية: ج(

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

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

 www.nefaie.com  والموقع  اإللكتروني للسوق. www.tadawul.com 

 

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

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

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

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

  

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

ي استرداد فأو سوف يقوم مدير الصندوق بإعداد سجل لمالكي الوحدات وسوف يقوم بتحديثه عند كل عملية اشتراك    

 الصندوق. وسوف يقوم بحفظه في المملكة. 

  

 . اجثماع مالكي الوحدات 13

 

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

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

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

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

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

  

  إجراءات الدعوة إلى عقد اجثماع لمالكي الوحدات: ب(

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

( ٔايام من عقد 10الحفظ قبل ) واجمينكتابي الى جميع مالكي الوحدات  إشعاررسال إو، لشركة السوق المالية )تداول(

  .( يوما قبل ا جتماع32االجتماع وبمدة ال تزيد عن )

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

  .جتماعا صحيحاإ

 وف يقوم جتماع ثاني وسإبالدعوة الى  قمدير الصندوسيقوم ، في حال لم يستوفي النصاب المذكور في الفقرة السابقة

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

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

  .االجتماع

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

 

 طريقة تصويت مالكي الوحدات:  .1

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

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

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

 وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة. 

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

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

  

 حقوق الثصويت لمالكي الوحدات:  .2

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

 ( يوماً قبل االجتماع. 21)

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

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

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

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

 وسجل بجميع الصفقات. 

 الحصول على التقارير السنوية والتي تحتوي على القوائم المالية.  •

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

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

 في الئحة صناديق االستثمار.  لنوع التغيير والمدة المحددة

 اإلشعار بأي تغيير في مجلس إدارة الصندوق.  •

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

 ومعلومات أداء الصندوق عند طلبها. 

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

 التي نصت عليها الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات. 

 دفع عوائد االسترداد في األوقات المحددة لذلك.  •

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

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

 السارية بالمملكة العربية السعودية ذات العالقة. 

 

 . مسؤولية مالكي الوحدات 15

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

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

 سوء تصرفه او تقصيره المتعمد.

  

 حدات . خصائص الو16

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

 لمدير الصندوق إصدار عدد غير محدود من تلك الوحدات. 

  

 الثغيرات في شروط وأحكام الصندوق. 11
 

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

  االسثمما :

  :موافقة الهيئة ومالكي الوحدات على الثغيرات األساسية 

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

 المقترح من خالل قرار صندوق عادي. 

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

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

o  طبيعته. أو تغير مهم في اهداف الصندوق 

o  .تغير سوف يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق 

o  .االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير الصندوق 

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

  

  :إشعا  الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغيرات مهمة 

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

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

 هذا التغيير. قبل مدير الصندوق لسريان 

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

 شأنه أن: 

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

o  عضو من أعضاء مجلس  أيأو يؤدي الى زيادة المدفوعات من أصول الصندوق الى مدير الصندوق

 أي تابع ألي منهما. أو إدارة الصندوق 

o  .يقدم نوعا جديدا من المدفوعات تسدد من أصول الصندوق 

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

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

    

  : إشعا  الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغيرات واجبة اإلشعا 

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

 أيام من سريان التغيير.  8الذي يديره قبل 

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

 االستثمار.

  

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

لموقع اسوف يقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات ويفصح عن تفاصيل التغيرات األساسية في  •

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

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

 من الئحة صناديق االستثمار.  71الصندوق وفقا للمادة رقم 

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

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

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

 من الئحة صناديق االستثمار.  71ندوق وفقا للمادة رقم الص

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

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

تغييرات واجبة االشعار في تقارير الصندوق العام التي يعدها سوف يقوم مدير الصندوق بيان تفاصيل ال •

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

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

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

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

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

 اإلستثمار:

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

 وأحكامدون االخالل بشروط ، نهاء الصندوق العام فيهإ( يوما من التاريخ المزمع 32قبل مدة تقل عن )

 الصندوق.

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

( 32نتهاء مدة الصندوق بمدة ال تقل عن )إومالكي الوحدات كتابيا قبل  هيئةشعارالإو، نتهاء تلك المدةإفور 

 يوما.

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

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

 الذي يوجب انهاء الصندوق. 

  وذلك دون االخالل بشروط ؤاحكام ، نتهائهإور جراءات تصفية الصندوق فإالبدء في  قمدير الصندوعلى

 الصندوق ومذكرة المعلومات. 

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

  الصندوق ومدة تصفيته.

 

 

 مدير الصندوق. 19
 

  مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته أ(

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

  .وشروط ؤاحكام الصندوق ومذكرة المعلومات

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

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

  عن القيام باآلتي: مسؤواليكون مدير الصندوق  

 الصندوق.  إدارة .2

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

 طرح وحدات الصندوق.  .2

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

  .مضللة

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

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

 .تقصيره المتعمد

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

  ج مراقبة المطابقة وااللتزامتطبيق برنام قمدير الصندوعلى.  

  حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن  ب( 

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

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

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

بذلك بموجب الئحة االشخاص المرخص  هيئةال شعارإعن ممارسة نشاط االدارة دون  قمدير الصندوتوقف  .2

 لهم.

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

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

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

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

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

 المحفظة.

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

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

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

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

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

طة البديل جميع العقود المرتب قمدير الصندو إلى، لمحضا الهيئةكان ذلك ضروريا ومناسبا ووفقا لتقدير 

 بالصندوق ذي العالقة.

  

  أمين الحفظ .20
 

  مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته أ(

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

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

و أيعد أمين الحفظ مسؤوال تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله  •

 تقصيره المتعمد. أو سوء تصرفه أو اهماله 

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

 اتخاذ جميع االجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق. 

  حق أمين الحفظ في تعيين أمين الحفظ من الباطن ب(

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

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

 

  اسثبدالهأو االحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ  ج(

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

 الحاالت التالية: 

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

 الهيئة و مالكي الوحدات بذلك فورا و بشكل كتابي .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  عزل أمين الحفظ من قبل مدير الصندوق:

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

 من الحاالت التالية: أي

 بذلك بموجب الئحة االشخاص المرخص لهم. الهيئة إشعارظ دون الحفظ عن ممارسة نشاط الحف أمينتوقف  .2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .ذي العالقة

  المحاسب القانوني .21
 

  اسم المحاسب القانوني أ(

  32200جدة ، 39220المملكة العربية السعودية ص.ب ، شركة طالل أبو غزالة     

 الهاتف 022232929229+   الفاكس 022232929293+  

 www.tagi.com الموقع اإللكتروني:     

  

  مهام المحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته: ب(

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

  .القوائم المالية إلصدار

  االحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني: ج( 

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

 في أي من الحاالت األتية: ، القانوني المعين

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

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

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

 بشكل ُمرض. 

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

  

  أصول الصندوق .22

 

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

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

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

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

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

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

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

  

 إقرا  من مالك الوحدات .23

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

 والموافقة على خصائص الوحدات التي اشتركت/اشتركنا فيها. 

  

  الطرف الماني )المشثرك(       الطرف األول )مدير الصندوق( 

        

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

 

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

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

  البنوك التقليدية 

  شركات التأمين التقليدية 

  شركات خدمات الوساطة التقليدية 

 شركات القمار و الميسر 

 شركات المقامرة و المراهنة و األنترنت 

 الشركات العاملة في الصور و األفالم اإلباحية 

  الترفيه و السينما و األفالم في األنترنتشركات 

  ًتصنيع و تعليب و صيانة و توزيع األطعمه المحرمه شرعا 

 تصنيع و بيع األسلحة و معداته و التجهيزات العسكرية 

  .تصنيع و بيع و تعليب منتجات التبغ 

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

 من إجمالي المصروفات. 

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

   الودائع التقليدية 

 السندات 

 اسهم شركات محرمة 

 اسهم ممتازة 

 عقود خيارات 

 اإللتزام بالتطهير 

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

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

 صناديق السندات 

 الصناديق التقليدية مثل الصناديق المشتملة على اسهم شركات محرمة 

 صناديق الخيارات 

  صناديق التحوط التقليدية مثل صناديق المستقبليات 

 صناديق المتاجرة بالبيع باألجل بالذهب و الفضة 

 صناديق النقد قصيرة األجل المضمونة 

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

 المخاطر لصندوق مزايا للمرابحات.السياسة و اإلجراءات في إدا ة 
 

 أوآل: سياسة إدا ة المخاطر في الصندوق.

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

Risk و غير المنتظمة  )Unsystematic Risk )). 

 الصندوق ثانياً:  إجراءات إدا ة المخاطر في

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

 سبيل المثال: 

 حيث سيتم التأكد  من قيام مدير الصندوق من القيام باإلجرءات التالية:  اتباع سياسة التنويع في اإلستثمار في الصندوق.  -2

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

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

 .تنويع اإلستثمار في العديد من البنوك و المؤسسات المالية المصدرة 

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

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

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

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

 معدالت الناتج القومي 

 معدالت اإلنفاق الحكومي 

  الدين العام 

 التضخم 

 اسعار الفائدة و المرابحات و غيرها 

 اسعار الصرف للعمالت 

 

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

 مرحلة إحثيا  األدوات المالية -أ

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

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

  اإلستثمارية.

 مرحلة بناء المحفظة اإلسثمما ية: -ب

  تحديد حجم المحفظة 

 تحديد حجم اإلنكشاف بحدوده القصوى 

 اإلحتفظ بالسيولة النقدية في حال عدم جدوى اإلستثمار 

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

 الرقابة على اداء المحفظة اإلسثمما ية -ت

  و مخاطر المصدر تحليل مخاطر المحفظة 

 تحليل و فحص اإلنكشاف  و اختبار الضغط 

 تحديد مقدار و أصول اإلستثمار 

 مراجعة و تقييم أداء اإلستثمارات في المحفظة بشكل منفرد 

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

 طرق الثحوط و الثقليل من تلك المخاطر طرق القياس نوع المخاطر

 معدالت النمو -2 مخاطر سجل األداء المحدود

 نسب ربحية الصندوق  -3

 Yieldمقدار توزيع  -2

 التكاليفتخفيض  -2

 Performance نسب األداء -0

التأكد من تطبيق أفضل الممارسات العالمية و إتباع المعايير الدولية عند  -2

 إدارته لإلستثمار. 

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

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

 اإلستثمارية، ومن الممكن أن يؤدي ذلك الي خسارة الصندوق. 

 نسب التداول -2 مخاطر السيولة 

 السيولة السريعة -3

 التأكد من اإلحتفاظ بالسيولة الالزمة ألعمال الصندوق -2

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

 الصندوق

 تجنب الخسائر الناتجة عن بيع األصول دون توزيع اإلستحقاق -2

 الحصول على التسهيالت لمالية -2

 التأكد من تلبية طلبات اإلسترداد -0

 قياس فنرة اآلجال -2 مخاطر العملة 

 بناء سلم اإلستحقاق -3

 تقييم التأثير على التدفقات النقدية -2

 يومي التأكد من متابعة أسعار الصرف بشكل -2

 .تقويم يومي ألصول الصندوق بما يقابلها بالريال السعودي -3

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

مخاطر اإلسثمما  في أدوات 

 غير مصنفة 

 تحليل مالي أساسي -2

 إختبار حساسية للعوائد المتوقعه -3

قياس درجة المخاطر )اإلنحراف المعياري  -2

 األصل(للمحفظة و 

 إختبار سيولة األصول غير المصنفة )نسب السيولة( -2

 قياس مدي تأثير اسعار صرف العمالت -3

 متابعة التصنيف اإلئتماني للمصدر  -2

 متابعة أداء المحفظة. -2

مخاطر اإلسثمما  في أسواق 

الخليج الناشئة مع جهات غير 

خاضعه إلشراف مؤسسة النقد 

العربي السعودي و البنوك 

 المركزية

 إختبار حساسية للعوائد المتوقعه. -2

قياس درجة المخاطر ) اإلنحراف المعياري  -3

 للمحفظة و لألصل(

 قياس درجة مخاطر الدول. -2

 قياس تأثير اسعار صرف العمالت -2

 متابعة التصنيف اإلئتماني للدولة -3

 متابعة أداء المحفظة -2

 متابعة أسعار العوائد و المرابحات -2

 للمصدر التحليل المالي و التقييم المرحلي -0

 تحليل مخاطر اإلئتمان -2 المخاطر اإلئثمانية 

 تقييم المصدر  -3

 التحليل األساسي للمصدر -2

التأكمد من تحليل المخاطر اإلئتمانية  المتعلقة باإلستثمار في أدوات أسواق  -2

 النقد

 متابعة التصنيف اإلئتماني للمصدر -3

قياس أثر العقوبات على الوضع المالي و  المخاطر القانونية 

 القانوني للمصدر

 متابعة التقارير السنوية  -2

 متابعة نشرات البنوك المركزية -3

و المخاطر السياسية 

 إلقثصاديةا

 معدالت الناتج القومي -2

 معدالت اإلنفاق الحكومي -3

 الدين العام  -2

 التضخم -2

 أسعار الفائدة و المرابحات و غيرها -0

 اسعار الصرف للعمالت -2

 أسعار النفط و السلع و المعادن الرئيسة -1

 المظاهرات و العصيان المدني.  -0

 

 

 

 متابعة التطورات السياسية  -2

 متابعة التطورات و المؤشرات واإلقتصادية -3

 قياس تطبيق معايير الحوكمة -2 مخاطر تضا ب المصالح

 فصل الصالحيات و المسئوليات -3

 العمل بموضوعية و استقاللية  -2

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

 تطبيق معايير الحوكمة -2

مخاطر تركيز اإلسثمما  و 

 إنخفاض الثصنيف اإلئثماني

 قياس نسب تركز اإلستثمار لألصل الواحد -2

 قياس تركز اإلستثمار الجغرافي  -3

 قياس تركز اإلستثمار في مصدر واحد  -2

 متابعة التقارير السنوية  -2

 متابعة نشرات البنوك المركزية  -3

سواق أ المخاطر اإلئتمانية المتعلقة باإلستثمار في أدواتالتأكد من تحليل  -2

 النقد 

 متابعة التصنيف اإلئتماني للمصدر -2
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 مذكرة المعلومات

...................................................................................................... 

 :الصندوقإسم 

  

 مزايا للمرابحاتصندوق 

Mazaya Murabaha Fund  

 عام، مفتوح طرح ، في ادوات اسواق النقد و الدخل الثابت  صندوق إستثمار

 

 :مدير الصندوقإسم 

  

 :أمين الحفظإسم 

  الخير كابيثال السعوديةشركة 
 

 م.20/05/3920، وتم تحديثها بتاريخ م32/92/2018ه الموافق 32/90/1439 تم اصدار مذكرة المعلومات بتاريخ

 

 ستثمارالمستندات المصاحبة له طبقا لألحكام التي تنص عليها الئحة صناديق االتم إعداد مذكرة المعلومات وجميع 

ه( 03/12/1427)( وتاريخ 2006-219-1) الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم

ه( 02/06/1424 ) ( وتاريخ30م/)م( بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي 24/12/2006)الموافق

، (م23/05/2016) الموافق ه(22/08/1437وتاريخ )( 2016–61–1)رقم والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية 

بجميع الحقائق الجوهرية ذات العالقة بصندوق  ةمضلل ومحدثة وغير وواضحة وصحيحة ةوتتضمن معلومات كامل

 .ستثماراال

 

ح ننص، وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة المعلومات، المعلومات وفهمهاننصح المستثمرين بقراءة محتويات مذكرة 

 .مستشار مهني باألخذ بمشورة
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 إشعا  هام
 

 

روجعت مذكرة المعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء 

المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات. الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل  مجلس إدارة

كما يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة 

 كما يقرون ويؤكدون على أن المعلومات والبيانات الواردة في مذكرة المعلومات غير مضللة.، المعلومات

 

 مسؤولية: إخالء

 
مسؤولية عن  أي" وطرح وحداته. ال تتحمل الهيئة مزايا للمرابحاتصندوق " وافقت هيئة السوق المالية على تأسيس

نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما  وتخلي، اكتمالهاأو وال تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها ، محتويات مذكرة المعلومات

عن االعتماد على أي جزء منها. وال تعطي هيئة السوق أو ومن أي خسارة تنتج عما ورد في مذكرة المعلومات ، كانت

في الصندوق من عدمه وال تعني موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها  ستثمارالمالية أي توصية بشأن جدوى اال

 ثمارستحكام ومذكرة المعلومات وتؤكد على أن قرار االتأكيد صحة المعلومات الواردة في الشروط واألأو فيه  ستثمارباال

 من يمثله.أو في الصندوق يعود للمستثمر 

 

متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل الهيئة الشرعية  استثمار" على أنه صندوق مزايا للمرابحات صندوق"تم اعتماد 

 .ستثمارالمعينة لصندوق اال
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 الصندوق ملخص
 

 للمرابحات مزايا صندوق الصندوق إسم

 وحمفت -صندوق عام–صندوق أدوات أسواق النقد والدخل الثابت االستثماري  الصندوق نوع

 شركة مجموعة النفيعي لالستثمار مدير الصندوق

 الريال السعودي الصندوقعملة 

 لاير سعودي 29 سعر الوحدة عند بداية طرح الصندوق

 منخفضة  مسثوى المخاطر

 يهدف إلى تنمية رأس المال وتوفير السيولة أهداف الصندوق

 لاير سعودي 30999 الحد األدنى لالشثراك

 لاير سعودي 30999 الحد األدنى لالشثراك اإلضافي

 لاير سعودي 30999 لالسثردادالحد األدنى 

 خالل أي يوم عمل أيام قبول طلبات االشثراك االسثرداد

 29/90/3920الموافق  الخميسيوم  تا يخ بدء تشغيل الصندوق

 سايبور ثالثة أشهر )العائد على الودائع بالريال السعودي لثالثة أشهر( المؤشر االسثرشادي

 يوجد ال  سوم االشثراك

 يوجد ال االسثرداد المبكر سوم 

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

 الصندوق ويتم اقتطاعها شهريا

تحتسب لاير سنوياً  390999و بحد ادنى  من األصول تحت الحفظسنويا  %9.20   سوم أمين الحفظ

  .من السنةبشكل يومي ويتم اقتطاعها في نهاية كل ربع 

و تشمل : )   سوم المصا يف اإلدا ية

مصا يف نشر الثقا ير السنوية، 

و سوم نشر المعلومات على موقع 

 تداول، والرسوم الرقابية(

سنويا كحد أعلى تحتسب هذه الرسوم بشكل يومي بناء على صافي قيمة أصول  0.5%

 الصندوق ويتم اقتطاعها شهريا أو سنويا

 إجتماعين  وبعدد لاير سعودي لكل عضو مستقل في كل إجتماع 20999 مبلغ اإلدا ةمكافأة اعضاء مجلس 

 .بحد اقصى. في السنهالقيمة مدفوعة فقط 

أتعاب المراجع الخا جي لحسابات 

 الصندوق

سعودي في لاير  200999قدره مراجع الحسابات على مبلغ مقطوع  سيحصل

 ستة أشهر السنة المالية وتحتسب يوميا وتدفع في نهاية كل

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

 في حال تطبيقها.

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

ة إنتهاء السنة الماليالمالي بعد  اإلفصاح سنوي والتقرير السنوي وملخص ا

 للصندوق

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

والتعامل يوم عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية فسيتم تقويم أصول 

 ل التاليمالصندوق وتنفيذ طلبات اإلشتراك واإلسترداد في يوم التقويم والتعا

آخر موعد لثقديم طلبات االشثراك 

 واالسثرداد

 ظهرا يوميا 23الساعة 

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

الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق أو الموقع اإللكتروني لشركة السوق 

 المالية )تداول(
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 )تعريفات( قائمة المصطلحات
 

 المملكة المملكة العربية السعودية

 الصندوق  "مزايا للمرابحات"صندوق  

، وهي مرخصة من قبل هيئة السوق "النفيعي لالستثمارمجموعة "النفيعي لالستثمار مجموعة شركة 

 (. 21-91903ترخيص رقم  (المالية السعودية 
 أو الشركة الصندوق مدير

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

 م 2003يونيو 16 هجرية الموافق 3/2/2232
 النظام

م والمعدلة بقرار رقم 2006/12/24الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في 

  م23/05/2016( بتاريخ 2016–61–1)
 الالئحة

 الهيئة . السعودية العربية المملكة في المالية السوق هيئة

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

 بموجب قواعد التسجيل واإلدراج. 
 السوق الرئيسية

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

 .من اتخاذ قرار مبني على معلومات كافية ومدروسة فيما يتعلق باالستثمار المطروح عليهم والمستثمرين
 واألحكام الشروط

 تعني مذكرة معلومات الصندوق العام المتاحة لمالكي الوحدات المحتملين لتمكينهم 

 
 مذكرة المعلومات

معلوم متفق عليه، بنسبة من الثمن أو بمبلغ  حسلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع مع زيادة رببيع 

مقطوع سواء وقعت من دون وعد سابق وهي المرابحة العادية، أو وقعت بناء على وعد بالشراء من 

 الراغب في الحصول على السلعة عن طريق المؤسسة وهي المرابحة المصرفية

 حةعقود المراب

ء يهي عقد على منفعة مباحة معلومة، ومدة معلومة، من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو على عمل ش

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

 المستأجر في نهاية مدة االجارة أو أثنائها.

 اإلجا ة

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

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

 بالريال السعودي(

 أسواق النقد  ادوات .قصيرة االجلواإلجارة، هي أدوات المتاجرة عن طريق صفقات المرابحة 

 اإلدا ة أو مجلس المجلس . الصندوق إدارة مجلس

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

 . صندوق االستثمار أصول
 الوحدة

 السجل . الحفظ أمين به يحتفظ والذي الوحدات مالكي سجل

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

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

 يوم . لهيئة السوق المالية الرسمية العمل أليام طبقا المملكة في عمل يوم

 الثعامل يوم  .والخميسأي يوم عمل يمكن فيه االشتراك في وحدات الصندوق واستردادها. وهي أيام االثنين 

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

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

داد في يوم واإلستر المملكة العربية السعودية فسيتم تقويم أصول الصندوق وتنفيذ طلبات اإلشتراكفي 

 التقويم والتعامل التالي.

 يوم الثقويم

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

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

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

 االشثراك طلب نموذج . الصندوق في لالشتراك المستخدم النموذج

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

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

 االسثرداد طلب نموذج

 23/90/3920 من تبدأ المستثمرين قبل من لالشتراك مطروحة قالصندو وحدات فيها تكون التي الفترة

  30/05/3920 في وتنتهي

 األولي الطرح فثرة

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

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

القيمة النقدية ألي وحدة على أساس إجمالي قيمة األصول لصندوق االستثمار مخصوما منها الخصوم 

  ومقسومة على عدد الوحدات القائمة.

 األصول قيمة صافي

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

 ويشمل الحفظ القيام باإلجرآت اإلدارية الالزمة

 الحفظ

 باإلضافة "تداول" السعودية المالية السوق في بها لألوراق المالية المستثمر اإلقفال بسعر السوقية القيمة

ألصول الصندوق األخرى  السوقية والقيمة اإلدراج قبل األولية الطروحات في المشاركة قيمة إلى

 . أخرى أرصدة مدينة واي المستحقة واألرباح واإليداعات كالمرابحات

 األصول إجمالي
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 الخصوم إجمالي . واألحكام الشروط هذه من 5 الفقرة في الصندوق، والمذكورة على تحمل التي المصاريف جميع

 الثشغيل تا يخ . عمله الصندوق فيه يبدأ الذي التاريخ

 المحاسب القانوني شركة طالل أبو غزالة وشركاه

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

 المسثممرون، المشثركون

 األسهم على المؤسسات هذه من الطلب حجم لمعرفة االستثمارية المؤسسات على الشركة عرض

 . االكتتاب سعر تحديد ثم ومن المطروحة

 األوامر سجل بناء

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

 ألول لالكتتاب عاما طرحا طرحها يتم لوحدات الصناديق التي العامة األولية االكتتابات أو اإلصدارات

 . األوامر سجل بناء طريق أو عن االسمية بالقيمة مرة

 األولية الطروحات

 المصد ة/ المصد  . إصدارها أو يعتزم مالية أوراقا يصدر الذي الشخص

( وحدة في الصندوق0 ويتم تحديد هذا السعر 2المستثمر لشراء عدد )يقصد به المبلغ الالزم دفعه من قبل 

 (32وفقا لما ورد في المادة رقم )

 سعر اإلشثراك

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

 والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية

 لجنة الفصل في منازعات

 االو اق المالية

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

 ( من هذه الشروط واألحكام22للصندوق وفقا لما ورد تفصيال بخصوص كل منها على حدة في البند رقم )

 االتعاب

ة في الحادي والثالثين من شهر ديسمبر بالنسب هي الفترة التي تبدا من تاريخ بدء عمل الصندوق وتنتهي

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

 يلي السنة المالية األولى

 السنة المالية

عضو مجلس اإلدا ة غير  تثماراديق االسأي شخص طبيعي يتم تعيينه عضوا في مجلس إدارة صندوق االستثمار وفقا لالئحة صن

 المسثقل

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

الحصر أن يكون موظفا لدى مدير الصندوق أو تابع له، أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ 

أو عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق أو أي مدير صندوق من الباطن أو الصندوق، أو لديه عمل جوهري 

أمين حفظ ذلك الصندوق. أو أن يكون من كبار التنفيذيين خالل العاميين الماضيين لدى مدير الصندوق أو 

في أي تابع له. أو أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األولي مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو من أي 

التنفيذيين لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى مدير كبار 

 الصندوق أو في أي تابع له خالل العاميين الماضيين

 عضو مجلس اإلدا ة المسثقل

ذات األهداف  االخليجية المتنوعة للمتاجرة المطروحة طرحا عامالسعودية و هي صناديق االستثمار

للصندوق والمرخصة من قبل هيئات إشرافية مماثلة لهيئة السوق المالية في الدول  ةاإلستثمارية المشابه

ة النفيعي مجموعالخليجية والمتوافقة مع الضوابط الشرعية المحددة من قبل الهيئة الشرعية التابعة لشركة 

 لالستثمار.

الصناديق ذات األهداف 

هة االسثمما ية المشاب

 للصندوق/األخرى

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

، أو يالمستشار، أو المدير الفرعي، أو مقدم الخدمات اإلدارية، أو أمين الحفظ، أو أمين السجل أو الوص

الجهة لتوفير خدمات االستثمار أو أمانة الحفظ الوكيل، أو الوسيط للصندوق، فضال عن التعاقد مع هذه 

 بأصول الصندوق، بشكل مباشر أو غير مباشر وأمانة السجل في ما يتعلق

 الطرف المفوض له

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

 واإلمارات العربية المتحدة.

 الثعاون الخليجيدول مجلس 

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

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

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

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

 أدوات الدخل المابت

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

في مقابل التزامات معدالت المرابحة الثابتة أو العقد يقوم البنك بمبادلة التزامات معدالت المرابحة العائمة 

 العكس.

 اتفاقية المبادلة

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

 االجل.

 اتفاقية إعادة الشراء

المالية المودعة  األو اق هي استثمارات محددة األجل مدعومة باصول كقروض او مديونيات

 باألصول

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

 لبندايد من التفصيل في زومقسوما على عدد الوحدات القائمة في يوم التقويم ذي العالقة وفق ما ورد بم

 ( من هذه الشروط واألحكام.32)رقم 

 األصول للوحدةصافي قيمة 



   

 

Classification: Public   عام 

 
35 

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

 والحادي والثالثين من ديسمبر في كل سنة مالية

تا يخ الربع ) بع العام 

 المالي(

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

و صفقات المرابحة و اإلجارة و ادوات الدخل الثابت و   تستثمر في ادوات اسواق النقد و الدخل الثابت

 اتفاقيات اعادة الشراء المعاكس و الوراق المالية المدعومة بأصول.

 االسثمما ات المسثهدفة

يتم بناء عليها تحديد الشركات المؤهلة  يدة من اللجنة الشرعية للصندوق، والتالمعايير الشرعية المعتم

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

 الضوابط الشرعية

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

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

 مجموعة احتماالت متعددة لألداء.

 اخثبا  الضغط 
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 سثمما صندوق اال .1
  

  :سثمما اسم صندوق اال أ(

 ات صندوق مزايا للمرابح   

 

  :سثمما تا يخ اصدا  شروط وأحكام صندوق اال ب( 

   م 91/92/2018ه الموافق 32/90/1439 صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ       

  

  وطرح وحداته: سثمما تا يخ موافقة الهيئة على تأسيس صندوق اال ج(

وحداته  حوطر" مزايا للمرابحاتصندوق تأسيس " علىتمت موافقه هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية    

  م.91/92/2018الموافق  ـه32/90/1439بتاريخ  عاما طرحا

  

  وتا يخ اسثحقاقه: سثمما مدة صندوق اال د(

ي مفتوح. ولن يكون هناك مدة محددة لعمل الصندوق وال تاريخ الستحقاق استثمارهو صندوق  مزايا للمرابحاتصندوق     

 الصندوق. 

  

  :سثمما عملة صندوق اال (ـه

  .الريال السعوديعملة الصندوق هي     

 

 و مما ساته سثمما سياسات اال .2
 

  :سثمما ية لصندوق االسثمما االهداف اال أ(
ال بالري مفتوح ومقوم، صندوق عام – أسواق النقد والدخل الثابتفي أدوات  استثمارهو صندوق  مزايا للمرابحاتصندوق 

الدخل أسواق النقد وفي أدوات  ستثمارالمال من خالل االيهدف الى توفير السيولة عند طلب المستثمر وتنمية رأس ، السعودي

ى مالكي لن يقوم الصندوق بتوزيع أرباح عل للصندوق.من قبل اللجنة الشرعية  جازةالمتوافقة مع المعايير الشرعية والم، الثابت

العائد على الودائع بالريال السعودي لثالثة  اتخاذتم  .الوحداتمالكي  حها في الصندوق لصالاستثمارالوحدات وسوف يعاد 

فريق  . ويعملصندوقاللمقارنة أداء  كمؤشر إرشادي، SAUDI INTERBANK OFFERED RATE(، )سايبورأشهر 

للمستثمرين متابعة أداء المؤشر على الموقع  اإلرشادي. يمكنالعمل في إدارة األصول على تحقيق أداء ينافس أداء المؤشر 

ة قروض بين المصارف السعوديال أي من البنوك السعودية. وهذا المؤشر هو سعر الفائدة علىأو رويترز أو ببلومبرغ  صالخا

 محدد. حر الفائدة على القروض بين المصارف الخليجية وهو مرجسعأو 

 

 بشكل اساسيالصندوق  فيها األو اق المالية الثي يسثممر ب(

 قصيرة  أسواق النقد والدخل الثابتفي أدوات الصندوق بشكل رئيسي يستثمر 

 افقة مع المعايير الشرعية للصندوق كما يلي: المتو 

  اإلستثمار بشكل أساسي في ادوات اسواق النقد قصيرة األجل المتوافقة مع المعايير الشرعية و هي على سبيل المثال

اتفاقيات اعادة الشراء تشمل  ودوات الدخل الثابت حة و اإلجارة و أــات المرابــاجرة عن طريق صفقــال الحصر المت

باصول على ان تعرض هذه العقود على اللجنة الشرعية و اخذ موافقتهم على  المدعومة المعاكس و األوراق المالية

غير  و اإلستثمار فيها كل حالة على حدة قبل المضي قدماً في اإلستثمار فيها. و سيكون اإلستثمار في األدوات المصنفة

بتحليل الورقة المالية و مدى استطاعة المصدر  الصندوقم وجود تصنيف إئتماني سيقوم مديرالمصنفة، و في حال عد

 بالوفاء باإللتزامات المالية بناء على المركز المالي و التدفقات النقدية من عمليات المصدر. 
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  السعودية السوق المالية  من قبل هيئةمطروحة وحداتها طرحا عاما و مرخصة وحدات صناديق استثمارية اخرى

  التي تخضع إلشراف هيئة رقابية تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة لتلك التي تطبقها الهيئة أو أسواق المال الخليجية

  و متوافقة مع المعايير الشرعية و تستثمر في ادوات النقد.

 ه أو أي من االستثمارية كأصيل لحسابه الخاص بما نسبته يجوز للصندوق التعامل مع مدير الصندوق أو أي من تابعي

 من الئحة صناديق االستثمار  22أصول الصندوق 0 وفقا للمادة  صافي من 30%

  ة صمع اطراف نظيرة خليجية مرخ اإلستثمارية الصندوق سياسة مع تتوافق منتجات يركز الصندوق استثماراته في

من  %09من الهيئات التنظيمية الخليجية، و شركات مالية سعودية مرخصة من هيئة السوق المالية بما ال يتجاوز 

 الصندوق.أصول جمالي ا

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

 الصندوق.

 

  منطقة جغرافية معينة:أو بلد معين أو ، طاعاتأو  ،في صناعةأو ، في أو اق مالية معينة سثمما سياسة تركيز اال ج(

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

 ألي دولة خليجية باستثناء المملكة العربية السعودية:أصول الصندوق 

من أصول الصندوقالحد األعلى    المنطقة الجغرافية الحد األدنى من أصول الصندوق 

  المملكة العربية السعودية %0 %100

52%  مملكة البحرين %0 

52%   اإلمارات العربية المتحدة %0 

52%  9%  الكويت 

52%  9%  عمان 

 

  وسوف يكون اإلستثمار في ادوات اسواق النقد بشكل مباشر او غير مباشر، و سوف تكون اإلستثمارات مقومة

بعمالت دول مجلس التعاون الخليجي، باإلضافة الي الدوالر و اليورو و الجنية اإلسترليني. و سوف يتم اإلستثمار 

 ,B-(Fitch)دوات المصنفة او مصدرها كاآلتي: مع جهات مصنفة و غير مصنفة، على ان يكون الحد األدنى في األ

B- (S&P), B3 (Moodys) .وفقاً للمركز المالي و التدفقات النقدية لعمليات المصدر 

  مع مجموعة مختارة من األدوات المالية مع اطراف نظيرة في المملكة استثماراته في األدوات النقدية يركز الصندوق

مع اطراف نظيرة خليجية بحيث ان تكون خاضعه  ة النقد العربي السعودي اوالعربية السعودية ، مرخصة من مؤسس

هيئات اشرافية مماثلة لهيئة السوق لإلشراف من احد البنوك المركزية المماثلة لمؤسسة النقد العربي السعودي أو

 المالية. 

صناديق استثمار مرخصة من صافي قيمة اصول الصندوق في وحدات  %30ما يزيد عن يحق لمدير الصندوق استثمار 

الصندوق و صناديق تستثمر في ادوات اسواق النقد والدخل الثابت على ان تكون متوافقة مع ألهداف  ذات اهداف مماثة

 السعودي وأسواق المال الخليجية يههيئة سوق المالالمعايير الشرعية مطروحة وحداتها طرحاً عاماً و مرخصة من 

 ق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة لتلك التي تطبقها الهيئةوتخضع إلشراف هيئة رقابية تطب

  أفضل الصناديق المستثمر بها من حيث العائد و سمعة مدير الصندوق و  جاهدا على إختيار، و يعمل مدير الصندوق

 األداء التاريخي لمدير الصندوق.

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

المصنفة كصكوك استثمارية حسب ما تحدده واحدة من ثالث من وكاالت التصنيف االئتماني  الصندوق االستثمار بالصكوك

الصكوك االستثمارية تعني أن المصدر /  A-فتش A3  / موديز /  -Aالدولية والمصنفة بحد أدنى كالتالي: ستاندرد آند بورز

 . الكافية للوفاء بالتزاماته المالية لديه القدرة

فسوف يعمل   ونظًرا لوجود عدد كبير من مجموعات إصدارات الصكوك / المصدرين التي ليس لها تصنيف إئتماني 

أصول الصندوق وفقًا لضوابط صافي من  %29بحد أعلى  في الصكوك الغير مصنفةالصندوق على توظيف استثماراته 

لى ان ال يزيد ع ة للمخاطر والتي يتم اختيارها على أساس التقييم الداخلي للمخاطر لمدير الصندوقالسياسة الداخلية المتبع

 اصول الصندوق وقت الشراء.صافي من  %20االستمار بالصكوك المصنفة والغير مصنفة عن 
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 للصندوق و النسب المسموح بها  الجدول الثالي اإلسثمما ات المثاحةويوضح 

الحد األعلى من أصول 

 الصندوق 
من  الحد األدنى

 أصول الصندوق 
 نوع اإلستثمار

%100 09%  أسواق النقد قصيرة األجلأدوات  

 *صكوك  0% %15

 استثماريةصناديق  %0 %25

12%  9% ) في حال وجود استردادات كبيرة( أو ودائع متوافقة مع أحكام الشريعة  سيولة نقدية* 

 أيام.  1اإلسالمية ال تتعدى فترة اإلستحقاق 

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

 .راألوراق المالية واألصول األخرىتترافق مع هبوط حاد في أسعا

من  %30مختلفة تنتمي لنفس المجموعة ما نسبته  جهاتأو في جهة واحدة استثمارات الصندوق ال يجوز ان تتجاوز مجموع  )*(:

 .الصندوقصافي قيمة اصول 

 اصول الصندوق  صافي من %29الصكوك * ال تزيد نسبه الصكوك الغير مصنفة عن 

 ( يوماً تقويمياً. 239له متوسط مرجح لتاريخ اإلستحقاق ال يتجاوز ) مزايا للمرابحات)*( : إن صندوق 

 

  :يسثممر فيها الصندوقأسواق األو اق المالية الثي  د(

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

 . %299المسموح به  ية باستثناء المملكة العربية السعودية حيث ان الحد األعلىألي دولة خليجالصندوق 

  

 ية لصندوقسثمما اال أنواع المعامالت واألساليب واألدوات الثي يمكن لمدير الصندوق اسثخدامها بغرض اتخاذ قرا اته (ـه

  :سثمما اال

  سواق أسوقي على أفضل أدوات  حسوقي لمعدالت العوائد في السوق السعودي ومس حيعمل مدير الصندوق على إجراء مس

لتاريخي ا األداءق والعائد وسمعة مدير الصندو ثية من حيستثمارالعائد وأفضل الصناديق اال ثمن حي النقد والدخل الثابت

 .ات الصندوقاستثمارى جميع ندوق علاتخاذ القرار المقدمة من قبل مدير الص وسيتم تطبيق آليةلمدير الصندوق. 

  من ضمن واجبات ومسؤوليات  صيلتزم مدير الصندوق تجاه مالكي الوحدات على ممارسة العناية والمهارة والحر(

  .ما يتناسب مع استراتيجية الصندوقية المتاحة باختيار أفضل العوائد بستثماراال صاألمانة( في تقييم الفر

 

  ات الصندوق:اسثمما جها ضمن اال يمكن اد انواع األو اق المالية الثي  و(

  في أي أوراق مالية لم يتم ذكرها شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات. ستثمارلن يقوم الصندوق باال

 

  فيها: سثمما األصول األخرى الثي يمكن للصندوق االأو أنواع( األو اق المالية )أي قيد اخر على نوع  ز(

 او جهات مختلفة  من صافي قيمة أصول الصندوق مع مصدر واحد % 30أكثر من  استثمارلمدير الصندوق  قال يح

 تنتمي لنفس المجموعة. 

  ات المتوافقة مع المعايير الشرعية.ستثمارات مدير الصندوق على االاستثماروستقتصر  

 

أو ه نفس يديرها ذلك المدير اسثمما صناديق أو أصول الصندوق في وحدات صندوق  اسثمما الحد الذي يمكن فيه  (ح

  خرون:آمديرو صناديق 

أخرى ذات أهداف  استثمارمن صافي قيمة أصول الصندوق في صناديق  %30يد عنزما ال ي استثمارق لمدير الصندوق يح

  تابعة له. استثمارأصول الصندوق في صناديق  استثمارالصندوق  ويحق لمدير، مماثلة ألهداف الصندوق
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ياسثه س وبيان، وسياسة مدير الصندوق بشأن مما سة صالحيات الثمويل، في الثمويل سثمما صالحيات صندوق اال ط(

  فيما يثعلق برهن اصول الصندوق:

ندوق ولتحسين أداء الص االسترداديحق للصندوق الحصول على تمويالت متوافقة مع الشريعة اإلسالمية لتغطية طلبات 

ل الصندوق وفي من صافي قيمة أصو % 29يتجاوز التمويل ما نسبته  أالعلى ، الشرعية بعد الحصول على موافقة اللجنة

  يد مدة التمويل عن سنة واحدة.زجميع األحوال لن ت

  الحد األعلى للثعامل مع أي طرف نظير: ي(

 .من صافي قيمة أصول الصندوق %30للصندوق أن يتجاوز تعامالته مع طرف واحد نظير  زال يجو   

  سياسة مدير الصندوق إلدا ة مخاطر الصندوق: ك(

 سياسة ادا ة المخاطر في الصندوق:  -1

 المحافظة على مستويات المخاطر المقبولة والمحسوبة مع العمل على التخفيف من أثر المخاطر المنتظمة

(Systematic Risk )( وغير المنتظمةUnsystematic Risk). 

 

 الصندوق:اجراءات ادا ة المخاطر في  -2

و منها على  المخاطر من خالل اتخاذ العديد من اإلجراءات بإدارةالمخاطر التأكد من تطبيق السياسة الخاصة  إلدارةيمكن       

 سبيل المثال: 

 

 لثالية:ا باإلجراءاتقيام مدير الصندوق  نكد مأفي الصندوق حيث سيثم الث سثمما اتباع سياسة الثنويع في اال -أ

 يةستثمارالتنويع في االصول المستثمرة في المحفظة وفقا لما تحدده السياسة اال. 

 ة. يستثمارفي العديد من الدول المحددة في السياسة اال ستثمارات من خالل االستثمارالتنويع الجغرافي لال 

 في العديد من البنوك والمؤسسات المالية المصدرة.  ارستثمتنويع اال 

 على اي مصدر وااللتزام بها.  االنكشافمن حساب مقدار  التأكد 

 

 ي عند تحديدلالرقابة والمثابعة والثحليل الما ناالجراءات المناسبة م ذالمصد ة بشكل دو ي واتخا كمثابعة تقييم البنو  -ب

 المصنفة. يروالمؤسسات المالية غ كالبنو ىعل )االنكشاف( سثمما اال مقدا 

 

 بها ومنها عل سبيل الممال: سثمما مثابعة المؤشرات االقثصادية الكلية والجزئية الخاصة بالدول الثي سيثم اال  -ت

  معدالت الناتج القومي 

  معدالت االنفاق الحكومي 

  الدين العام 

  التضخم 

  اسعار الفائدة والمرابحات وغيرها 

  للعمالت اسعار الصرف 

 

 :ية ومنها عل سبيل الممال ال الحصرسثمما اتباع الخطوات العلمية والمهنية في ادا ة المخاطر عند بناء المحفظة اال  -ث

 مرحلة اخثيا  االدوات المالية  -أ

  ية .ستثمارية بشكل متين من خالل التحليل وتطبيق السياسة واألهداف االستثماربناء المحفظة اال 

  من امكانية استخدام وسائل التحوط من المخاطر بشكل رئيس من خالل تحديد صفات ومعايير اختيار االدوات التأكد 

 ية.ستثماراال

 

 يةسثمما مرحلة بناء المحفظة اال -ب

  تحديد حجم المحفظة 

  تحديد حجم االنكشاف بحدوده القصوى 

 ستثماراالحتفاظ بالسيولة النقدية في حال عدم جدوى اال  

 في االدوات المالية ذات النوعية والجودة  ستثمارمن جودة األصول من خالل اال التأكد 



   

 

Classification: Public   عام 

 
40 

 

 يةسثمما الرقابة على اداء المحفظة اال -ح 

  تحليل مخاطر المحفظة ومخاطر المصدر 

  تحليل وفحص االنكشاف واختبار الضغط 

 ستثمارتحديد مقدار وأصول اال  

 بشكل منفرد  ات في المحفظةستثمارمراجعة وتقييم اداء اال 

 ستثمارالواردة في الئحة صناديق اال ستثماربمحددات اال االلتزام 

 

 :الرئيسةاجراءات ادا ة مخاطر الصندوق   

 طرق الثحوط والثقليل من تلك المخاطر طرق القياس نوع المخاطر

مخاطر سجل 

 األداء المحدود

 النمو معدالت -2

 الصندوق ربحية نسب -3

  Yield توزيع مقدار -2

 التكاليف تخفيض -2

  Performanceاألداء نسب -0

 المعايير واتباع العالمية الممارسات أفضل تطبيق من التأكد -2

 .ادارته لالستثمار عند الدولية

 .االصول ادارة في وأمهرهم المدراء أفضل تعيين من التأكد -3

 أهداف سيحقق االجراء هذا بأن تأكيد إعطاء يمكن ال -2

 الى ذلك يؤدي ان ومن الممكن االستثمارية، الصندوق

 . الصندوق خسارة

 التداول نسب 1- السيولة مخاطر

 السريعة السيولة 2-

 الصندوق العمال الالزمة بالسيولة االحتفاظ من التأكد -2

من صافي  %30 عن االستثمار الى السيولة نسبة تقل ال -3

تمثل استثمارات قصيرة األجل قابلة  .أصول الصندوق

 للتسييل السريع بدون تأثر راس المال. 

 تواريخ دون االصول بيع عن الناتجة الخسائر تجنب -2

 .االستحقاق

 .المالية التسهيالت على الحصول -2

 .االسترداد طلبات تلبية من التاكد -0

 األجال فترة قياس 1- العملة مخاطر

 االستحقاق سلم بناء 2-

 النقدية التدفقات على التاثير تقييم 1-

 .يومي بشكل الصرف اسعار متابعة من التأكد -2

 .السعودي بالريال يقابلها بما الصندوق ألصول يميو تقويم -3

 الطرق( العمالت اسعار فروقات مخاطر ضد التحوط -2

 .)وجدت ان الشرعية

 االسثمما  مخاطر

غير  أدوات في

 مصنفة

 .اساسي مالي تحليل 1-

 .المتوقعة للعوائد حساسية اختبار 2-

 االنحراف(المخاطر  درجة قياس 1-

 المعياري

 .)واالصل للمحفظة

 )السيولة نسب( المصنفة غير االصول سيولة اختبار 1-

 القيام بتقييم إتمان داخلي للمصدر -3

 .العمالت صرف اسعار تاثير مدى قياس 2-

 .للمصدر االئتماني التصنيف متابعة 1-

 .المحفظة أداء متابعة 3-

 مخاطر االسثمما 

صفقات سوق  في

النقد المبرمة مع 

طرف خاضع 

لثنظيم مؤسسة 

النقد او لهيئة 

 قابية مماثلة 

للمؤسسة خا ج 

 المملكة.

 

  

 للعوائد حساسية اختبار -2

 .المتوقعة

المخاطر  درجة قياس -3

 المعياري للمحفظة )االنحراف

 .) واالصل

 .الدول مخاطر درجة قياس -2

 .العمالت صرف اسعار تاثير قياس -2

 .للدولة االئتماني التصنيف متابعة -3

 .المحفظة أداء متابعة -2

 .والمرابحات الفوائد أسعار متابعة -2

 للمصدر المرحلي والتقييم المالي التحليل -0

 االئتمان مخاطر تحليل -2 االئتمانية المخاطر

 المصدر تقييم -3

 للمصدر االساس التحليل -2

 في باالستثمار المتعلقة االئتمانية المخاطر تحليل من التاكد -2

 .أسواق النقد والدخل الثابت أدوات

 .للمصدر اإلئتماني التصنيف متابعة -3

 الوضع على العقوبات اثر قياس 1- القانونية المخاطر

 .للمصدر والقانوني المالي

 السنوية التقارير متابعة -2

 المركزية  البنوك نشرات متابعة -3

 السياسية المخاطر

 واالقتصادية

 القومي الناتج معدالت -2

 الحكومي االنفاق معدالت -3

 العام الدين -2

 السياسية التطورات متابعة -2

 .االقتصادية والمؤشرات التطورات متابعة -3
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 التضخم -2

 والمرابحات الفائدة اسعار -0

 وغيرها

 للعمالت الصرف اسعار -2

 والمعادن والسلع النفط اسعار -1

 الرئيسية

 المدني والعصيان المظاهرات -0

 بتضار مخاطر

 بالمصالح

 .الحوكمة معايير تطبيق قياس -2

 الصالحيات فصل -3

 .والمسئوليات

 .واستقاللية بموضوعية العمل -2

 حساب معنويةعلىأو  مادية شخصية المصلحة تجنب -3

 .الصندوق

 .الحوكمة معايير تطبيق -2

 تركز مخاطر

 االستثمار

 وانخفاض

 االئتماني التصنيف

 االستثمار تركز نسب قياس -2

 الواحد لالصل

 الجغرافي االستثمار تركز قياس -3

 في االستثمار ترك قياس -2

 .واحد مصدر

 السنوية التقارير متابعة -2

 المركزية  البنوك نشرات متابعة -3

 في باالستثمار المتعلقة االئتمانية المخاطر تحليل من التاكد -2

 .أسواق النقد والدخل الثابت أدوات

 .للمصدر اإلئتماني التصنيف متابعة -2

  والجهة المزودة للمؤشر واألسس والمنهجية المثبعة لحساب المؤشر:، المؤشر االسثرشادي ل(

ويعمل فريق العمل في إدارة األصول على تحقيق أداء ينافس  (ائع بالريال السعودي لثالثة أشهرالعائد على الود)سايبور ثالثة أشهر 

 ة.أي من البنوك السعوديأو رويترز أو ببلومبرغ  صالخايمكن للمستثمرين متابعة أداء المؤشر على الموقع  .اإلرشادي أداء المؤشر

 الفائدة على القروض بين المصارف السعودية  وهذا المؤشر هو سعر

 

  الثعامل مع أسواق المشثقات: م(

 لن يستثمر الصندوق في عقود المشتقات. 

  

  :سثمما حدود على االأو أي إعفاءات موافق عليها من هيئة السوق المالية بشأن أي قيود  ن(

 ال يوجد  

 

 في الصندوق  سثمما المخاطر الرئيسية لال .2
يجب على المستثمرين األخذ في االعتبار المخاطر الرئيسية ،  منخفضةفي الصندوق على مخاطر  ستثمارينطوي اال -أ

إن  .الصندوق في ستثمارعلى جميع المعلومات الواردة في الشروط واألحكام قبل اال واالطالع في الصندوق ستثمارلال

ة المخاطر الرئيسية المعروف حات الصندوق ولكنها توضاستثمارب المخاطر المذكورة أدناه ال تمثل جميع المخاطر المرتبطة

قد يتعرض لها الصندوق وتؤثر سلبا في حال حدوثها على عائدات  يلمدير الصندوق بتاريخ هذه الشروط واألحكام والت

 .دوقوصافي قيمة أصول الصن ستثماراال

 

لصندوق اإلستثمار أو األداء السابق للمؤشر ال يعد مؤشرا على  يجب على المستثمراألخذ في اإلعتبار بان األداء السابق  -ب

 أداء الصندوق في المستقبل

 

ه مقارنة مع المؤشر ئأداأو ضمان أن االداء المطلق للصندوق  دال يوجيجب على المستثمرين األخذ في االعتبار بأنه   -ج

 يماثل األداء السابق.أو سوف يتكرر  االسترشادي

 

يسوق أو  محلي يبيع كوديعة بنكية مع بن نفي الصندوق ليس عبارة ع ستثمارن االأ كالوحدات أن يدر كمال ىعلينبغي  -د

 وحدة في الصندوق. كتابع لمدير الصندوق بل يتمثل في تملأو  األوراق المالية

 

 ىلفي الصندوق. وتجدر اإلشارة إ ستثماراال نأي خسارة مالية قد تنتج ع نالوحدات ويتحمل كامل المسؤولية ع كمالقري - هـ

 كامل المبلغ المستثمر. ركقد ال يستلم المشت االستردادوعند ، لالنخفاضالوحدة معرض  أن سعر
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 في الصندوق: ستثماروضح أدناه ملخص المخاطر الرئيسية التي يمكن أن تؤثر سلبا على االم - و

 المحدود: األداء سجل مخاطر  

 االطالع المحتملون المستثمرون عال يستطي وبالتالي سابق أداء بياناتأو  سجل له وليس، مفهومه في جديد الصندوق

 يةستثماراال الصندوق أهداف بأن تأكيد إعطاء يمكن وال، فيه ستثمارباال قرارهم اتخاذ قبل لصندوق السابق االداء على

 .ستتحقق

 

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

 تلبية صعوبة عنه ينتج قد مما اتستثماراال بعض تسييلأو  ستثماراال في الصندوق مدير قدرة من ذلك يعيق وقد

  .الصندوق وحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق اتاستثمار على سلبا يؤثر قد مما االسترداد طلبات

 

 العملة مخاطر:  

 لهم األساسية العملة السعودي الريال يعد ال الذين المشتركين فإن، السعودي بالريال يتم الصندوق تقييم أن ثوحي

 السعودي بالريال مقومة غير مالية ادوات في يستثمر الصندوق ان اكم .الصرف أسعار تقلبات لمخاطر معرضون

  .العمالت اسعار فروقات لمخاطر الصندوق تعرض عنه ينتج قد مما

 

 

 غير مصنفة: أدوات في سثمما اال مخاطر  

 على، االئتمانية والمخاطر العمالت وأسعار السيولة كمخاطر، المصنفة االدوات في ستثماراال مخاطر تندرج   قد

  .الصندوق وحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق اتاستثمار على سلبا يؤثر قد مما، ايضا المصنفة غير االدوات

 مخاطر االستثمار في استثمارات أقل من الدرجة االستثمارية 

 الصندوق اتاستثمار على سلبا يؤثر قد مما االئتمانية والمخاطرأن االستثمار في استثمارات أقل من الدرجة االستثمارية 

 . الصندوق وحدات مالكي وعلى وأدائه

 

  مخاطر االستثمار بالصكوك 

 انخفاض السيولة مخاطر االئتمانية ومخاطر مخاطرينطوي االستثمار بالصكوك على عدد من المخاطر ومنها ال

 . الصندوق وحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق اتاستثمار على سلبا يؤثر قد مما االئتماني التصنيف

 
 

 سثدعاءاإلخاطر حق م: 

ستدعاء والتي تعطي مصدرها حق طلب استدعاء الصكوك قبل تاريخ استحقاقها. في مثل تلك االتتمتع بعض الصكوك بميزة قابلي  

الحاالت فإن الصندوق سيكون معرضا لمخاطر إعادة استثمار النقد المستلم من المصدر الذي يستدعي الصكوك، وقد يؤدي ذلك إلى 

 خاطرملعوائد المطلوبة والتأثير سلبا على الصندوق ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض في استثمارات مالكي الوحداتعدم تحقيق ا

  الخليج الناشئة: أسواق في سثمما اال

 والمخاطر، العمالت اسعار وتذبذب، السيولة مخاطر على الناشئة الخليج اسواق في ستثماراال مخاطر تنطوي

  .الصندوق وحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق اتاستثمار على سلبا يؤثر قد مما، العوائد اسعار وتغير، االئتمانية

 

 االئثمانية: المخاطر 

 أي يخفق أن باحتمال تتعلق يالت تلك هي أسواق النقد والدخل الثابت أدوات في ستثمارباال المتعلقة االئتمانية المخاطر  

 والذي استرجاعه في التأخرأو  منه ءزجأو  هاستثمار تم الذي المبلغ خسارة عنه ينتج مما، بالتزاماته الوفاء في مدين

 .الصندوق وحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق اتاستثمار على سلبا يؤثر قد

 

 القانونية: المخاطر 

 الخضوع إلى معرضين أنهم ثحي القانونية للمخاطر ةمعرض الصندوق فيها يستثمر يالت ستثماراال صناديق إن 

، أخرى أطراف قبل منأو  أعمالهم على باإلشراف المعنية الرقابية الجهات قبل من تنظيمية عقوباتأو  إلجراءات
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 قوانين إلصدار نتيجة للشركات المالي الوضع يتأثر قد، ذلك إلى إضافة .طرفا قضائية دعاوى في يكونوا قد وكذلك

 تلك في الصندوق اتاستثمار قيمة على سلبا يؤثر قد مما الحالية األنظمة في تغييرات حدوثأو  جديدة وأنظمة

 . الصندوق وحدات مالكي وعلى الصندوق ء أدا على يؤثر قد بدوره والذي الصناديقأو  الشركات

 

 معينة: بأحداث المثعلقة المخاطر  

 بالتشريعات تتعلق وعوامل واقتصادية سياسية عوامل منها، مختلفة بعوامل تتأثر أن يمكن الصندوق أصول قيمة إن

 ونظام الحكومة سياسة في بالتغيرات تتأثر قد كما، والرقابية والتنظيمية اإلشرافية بالجهات تتعلقأو  واألنظمة

 قيمة على سلبا يؤثر مما، لألسهم المصدرة بالجهة تتعلق معينة بأحداث تتأثر قدأو  العوائد وأسعار الضرائب

 .الصندوق وحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق يستثمرها يالت اتستثماراال

 

 اإلدا ة: مخاطر  

 قد الصندوق فأن وبالتالي، كبير بشكل البشري العنصر على ياستثمار مدير أي شأن شأنه الصندوق مدير يعتمد

 المستوى على بدائل توفير وصعوبة الصندوق بأعمال المرتبطين والموظفين التنفيذيين المدراء بخسارة سلبا يتأثر

 وحدات مالكي وعلى وادائه الصندوق اتاستثمار على سلبا يوثر قد مما، القصير المدى على الخبرة من ذاته

  .الصندوق

 

 السياسية: المخاطر 

 والحروب الشغب أعمال مثل العالميةأو  المحلية السياسية بالتطورات أسواق النقد والدخل الثابت ادوات تتأثر قد 

 .الصندوق وحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق اتاستثمار على سلبا يؤثر سوف مما

 

 االقثصادية: المخاطر  

 قد مما موالعمالت والتضخ النفط أسعار في التقلبات مثل االقتصادية للتغيرات نتيجة الخليجي االقتصاد يتأثر قد

 .الصندوق وحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق اتاستثمار على سلبا يؤثر

 

 الثقنية: المخاطر 

 لعمليات تتعرض قد لديه المعلومات أنظمة أن إال، الصندوق إدارة في التقنية استخدام على الصندوق مدير يعتمد 

 الصندوق اتاستثمار إدارة على الصندوق مدير قدرة من تحد يوالت، كليأو  ئيجز تعطلأو  فيروساتأو  اختراق

 .الصندوق وحدات مالكي على وبالتالي الصندوق أداء على سلبا يؤثر قد مما، فاعل بشكل

 

 الكبيرة: االسثرداد عمليات مخاطر 

 يكون قد، معين تعامل يوم في الصندوق أصول من بالمائة العشرة تتجاوز كبيرة استرداد طلبات ورود حالة في 

 االسترداد طلبات تأجيل عنه ينتج قد مما االسترداد طلبات لتلبية كافية أموال توفير الصندوق على الصعب من

 اتاستثمار سلبا يؤثر قد مما مالئمة غير أوقات في أصوله من ءزج تسييل إلى الصندوق يضطر قد أنه إلى إضافة

 .الصندوق وحدات مالكي وعلى الصندوق على ء وأدا

 

 المصالح: بتضا  مخاطر 

 شخصية بمصلحة الصندوق مدير قرار واستقاللية موضوعية فيها تتأثر يالت األوضاع في المخاطر هذه تنشأ 

 وصناديق الصندوق بين المصالح في تضارب نشوء حال فيأو  .الصندوق حساب على همهت معنويةأو  مادية

 الصندوق مدير قرارات على يؤثر قد والذي الصندوق مدير قبل من مدارة يةاستثمار محافظأو  أخرى يةاستثمار

وفي  الصندوق وحدات مالكي وعلى وادائه الصندوق اتاستثمار على سلبا يؤثر قد مما، اتهاستثمار اختيار في

فورا عن تعارض المصالح الموافق او المصادق  حال وجود اي تضارب مصالح يقوم مدير الصندوق باإلفصاح

في الموقع افلكتروني لمدير الصندوق و الموقع اإللكتروني للسوق و في  عليه من قبل مجلس ادارة الصندوق،

  من الئحة صناديق اإلستثمار. 12ق وفقاً للمادة تقارير الصندو

 

 طبيعية كوا ث مخاطر: 
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 على سلب تأثير لها يكون قد يوالت يةستثمارواال االقتصادية القطاعات كافة اداء على الطبيعية الكوارث ؤثرت

 قد مما، وغيرها الشديدة ةالجوي والتقلبات والبراكين الزلزال مثل الصندوق مدير ارداة عن جخار الصندوق اداء

 .الصندوق وحدات مالكي وعلى وادائة الصندوق اتاستثمار على سلبا يؤثر

 

 سثمما اال تركيز مخاطر: 

 للتقلبات عرضة الصندوق أداء يجعل قد والذي معينة ادوات في الصندوق اتاستثمار ترك عن الناتجة لمخاطرا 

 وأدائه الصندوق اتاستثمار على سلبا يؤثر قد الذي األمر القطاعات بتلك الخاصة األوضاع في التغير نتيجة

  .الصندوق وحدات مالكي وعلى

 

 تمويل: يعل الحصول مخاطر 

 وقتها في المستحقة المبالغ سداد عن وتأخره الصندوق إدارة لغرض تمويل على الصندوق حصول حالة في 

 مدير اضطرارأو  سداد تأخير رسوم ذلك على يترتب فقد، الصندوق مدير إرادة عن خارجة ألسباب المحدد

 وعلى وأدائه الصندوق اتاستثمار على سلبا يؤثر قد مما التمويالت لسداد اتهاستثمار بعض لتسييل الصندوق

 . الصندوق وحدات مالكي

 

 بالمصد :  المثعلقة المخاطر 

 خدماتهأو  منتجاته علىأو  الطلبأو  اإلدارة في لتغيرات نتيجة للمصدر المالية األوضاع في التغير مخاطر وهي

 انخفاض إلى يؤدي قد مما يرتكبها قد مخالفات بسبب قانونية إلجراءات المصدر تعرض المخاطر هذه وتشمل.

  .الصندوق وحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق اتاستثمار على سلبا يؤثر قد مما اصوله قيمة

 

 ية:اسثمما صناديق  في سثمما اال مخاطر  

 المخاطر "فقرة في ة الوارد المخاطر نفس إلى فيها ستثماراال الصندوق يستهدف يالت األخرى الصناديق تتعرض

 وأدائه الصندوق اتاستثمار على سلبا يؤثر قد مما واألحكام الشروط هذه من" الصندوق في ستثمارلال الرئيسية

  .الصندوق وحدات مالكي وعلى

 

 االئثماني: الثصنيف انخفاض مخاطر  

 قد، الصندوق بها يستثمر يالت أسواق النقد والدخل الثابت أدوات من ألي االئتماني التصنيف انخفاض حالة في

 مع التعاقدية الجهات من ألي االئتماني تصنيفال إنخفاض أن كما منها التخلص إلى الصندوق مدير يضطر

 اتهبالتزاما الوفاء على هارتقد عدم يسبب قد(  والدخل الثابت أسواق النقد أدوات ،المستلمة البنوك) الصندوق

  .الصندوق وحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق اتاستثمار على سلبا يؤثر قد مما وقدالصن مع التعاقدية

 

 العوائد: أسعا  تقلبات مخاطر  

 فيها يستثمر يالت المالية األوراق قيمة على تؤثر قد يوالت العوائد أسعار في تغير عن الناتجة المخاطر هي

  .الصندوق وحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق اتاستثمار على سلبا يؤثر قد مما الصندوق

 

 المسثقبلية المالية الثوقعات مخاطر:  

 األدوات من تعتبر المستقبل في واستمرارها العوائد لتحقيق الالزمة العوامل وتوفر المستقبلية المالية النتائج توقعات

 بالشكل تتحقق الأو  تتحقق قد التوقعات تلك أن إال . يةستثماراال قراراته الصندوق مدير عليها ييبن يالت الهامة

 الصندوق اتاستثمار على سلبا يؤثر قد مما التوقعات عن الصندوق عمليات نتائج انحراف الى يؤدي قد مما المتوقع

 . الصندوق وحدات مالكي وعلى وأدائه

 

 الشرعية: بالضوابط مرتبطة مخاطر 

 إلى تؤدي قد الشرعية المعايير مع المتوافقة اتستثماراال على فقط والمقتصرة الصندوق اتاستثمار طبيعة إن 

 .هاتااستثمارب يتعلق فيما شرعية معايير أي تتبع ال أخرى استثمار صناديق من أقل الصندوق أداء يكون أن

 قبل من المتبعة الشرعية المعايير مع تتوافق تعد لم الصندوق أصول بعض أن حال ففي، ذلك إلى باإلضافة
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 سلبيا يؤثر قد مما، مناسبة غير بأسعار األصول تلك من التخلص إلى يضطر قد الصندوق مدير فإن الصندوق

 الصندوق وحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق اتاستثمار على

 مخاطر تغيير سياسه الصندوق 

يتبع الصندوق سياسه استثمار المنصوص عليها في مستندات طرح الصندوق وفي حال وقوع اي من مخاطر 

 اتاستثمار على سلبيااالستثمار على الصندوق قد يضطر مدير الصندوق الى تغيير سيياسه الصندوق مما يؤثر  

   الصندوق وحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق

 . 

 

 سثمما اال إعادة مخاطر:  

 األسعار بنفس هااستثمار يتم ال قد التوزيعات مبالغ فإن، الموزعة األرباح استثمار بإعادة سيقوم الصندوق أن ثحي

 اتاستثمار وجود عدم ذلك على ويترتب . الشراء تكلفة ارتفاع وبالتالي, األساس من األصول شراء عندها تم يالت

 تحقيق عدم الى يؤدي مما ستثماراال إعادة مخاطر إلى الصندوق تعرض ذلك عن ينتج وقد العوائد نفس في متاحة

 . الصندوق وحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق اتاستثمار على سلبا يؤثر قد مما المطلوبة العوائد

 

 إلشراف مؤسسة خاضعة يرغ جهات مع أسواق النقد والدخل المابت أدوات في سثمما اال مخاطر 

  المركزي: كوالبن السعودي العربي النقد

 البنكو السعودي العربي النقد مؤسسة إلشراف خاضعة غير جهات مع تكون يالت اتستثماراال عن عبارة هي

 من يدزي مما المال رأس لحماية كافية ضوابط وجود لعدم اإلفالسأو  المخالفات إلى معرضة تكون وقد يزالمرك

 بها المستثمر المبالغ في خسائر يتكبد الصندوق يجعل مما القانونية والمخاطر السيولة ومخاطر االئتمانية المخاطر

 . الصندوق وحدات مالكي اتاستثمار انخفاض الى يؤدي مما الجهات هذه مع

 

 المضافة: القيمة ضريبة مخاطر  

 مالكي يتحملها يالت الضرائب تؤدي وسوف، المضافة القيمة ضريبة مخاطر الصندوق في ستثماراال على ينطبق

 .الوحدة سعر وانخفاض الصندوق في ستثمارباال المرتبطة العوائد تخفيض الى بالضرورة الوحدات

 

 معلومات عامة .1
 

  الفئة المسثهدفة لالسثمما  بهذا الصندوق: (أ

  األجانب المؤهلين.أو من المستثمرين المحليين  صالخاأو المؤسسات من القطاع الحكومي أو المستثمرين األفراد 

  األ باحسياسة توزيع  ب(

  مالكي الوحدات. حها في الصندوق لصالاستثمارلن يقوم الصندوق بتوزيع أرباح على مالكي الوحدات وسوف يعاد 

 

 لصندوق االسثمما : قاألداء السابج( 

 داء سابق للصندوق.أ دال يوج

ل ثيماأو مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر  هأداءأو  ستثمارلصندوق اال قضمان لمالكي الوحدات أن األداء المطل دال يوج

و يتم اصدار بيان يشير الي ان تقارير الصندوق متاحة إلطالع الجميع من خالل الموقع اإللكتروني لمدير  .قاألداء الساب

 الصندوق.

  قائمة بحقوق مالك الوحدات د(

 ويد مالكي الوحدات نسخة حديثة من الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات باللغة العربية بدون مقابل. زت .2

ر الوحدة سع، عدد الوحدات، صافي قيمة الصندوقاالشتراك، تشمل تفاصيل  يويد مالكي الوحدات بالتقارير التزت .3

 وسجل بجميع العمليات من قبل مالك الوحدات.



   

 

Classification: Public   عام 

 
46 

تقتضيه الئحة صناديق  ر في حال أي تغير في شروط وأحكام الصندوق على حسب مااإلشعاأو أخذ الموافقة  .2

 . ستثماراال

 األطراف ذي العالقة. أو أي تغير يطرأ على مجلس إدارة الصندوق  صاإلشعار بخصو .2

خالل الوسائل المتاحة والمذكورة في شروط من السنوية أو ويد مالكي الوحدات بالتقارير والقوائم النصف سنوية زت .0

 المحددة في مذكرة المعلومات بند التاسع )ب( .وأحكام الصندوق. 

ط وشرو ستثمارمالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق اال حعلى مدير الصندوق التصرف بما يحقق مصال .2

 وأحكام الصندوق. 

 من مالكي صإدارة الصندوق في حال صدور قرار خال أي عضو من أعضاء مجلس زيجب على مدير الصندوق ع .1

  الوحدات.

 

  مسؤوليات مالك الوحدات (ـه

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

الصندوق الناجمة بسبب احتياله او اهماله  . و يعد مدير الصندوق مسؤال تجاه مالكي الوحدات عن خسائر والتزامات الصندوق

 او سوء تصرفه او تقصيره المتعمد. 

 

 بموجب أحكام الئحة صناديقوذلك نهاء الصندوق واالجراءات الخاصة باإلنهاء إالحاالت الثي تسثوجب  و(

  :االسثمما 

و أء على توصيات مدير الصندوق بأن قيمة أصول الصندوق الحق في إنهاء الصندوق وذلك بنا لمجلس إدارة الصندوق      

حدوث أي  في حالةأو  حا في النظم واللوائرييتغ هناك، أو كافية لمواصلة تشغيل الصندوق معدل العائد المستهدف غير

متوقعا سيؤدي إلى إعتبار وجود  حدثا ان هناك، أو الصندوق سببا لتصفية ظروف أخرى يعتبرها مدير الصندوق

 :ستثماراال اإلجراءات الخاصة بإنهاء الصندوق كما جاء في الئحة صناديق، صندوق غير نظاميال

 ل مدة برغبته في ذلك قب فيجب عليه إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا، إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق

 .( يوما32)عن  لال تق

  فيجب على مدير الصندوق إنهاء الصندوق فور ، وأحكام الصندوقإذا كانت مدة الصندوق العام محددة وفقا لشروط

 .( يوما32)قبل إنتهاء مدة الصندوق بمدة التقل عن  وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا، إنتهاء تلك المدة

  اذا كانت شروط و احكام الصندوق تنص على انتهائه عند حصول حدث فيجب على مدير الصندوق انهاءه فور حصول

 لك الحدث و اشعار الهيئة و مالكي الوحدات كتابيا خالل خمسة ايام من وقوع ذلك الحدث الذي يوجب انهاء الصندوق.ذ

 وذلك دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ، على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور إنتهائه

 ومذكرة المعلومات.

  ه.عن إنتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيت (تداول)اإللكتروني وموقع شركة السوق المالية  وسوف يعلن مدير الصندوق في موقعه   

 

  اقرا  بوجود الية داخلية لثقويم المخاطر المثعلقة بأصول الصندوق: ز(

التعاون وذلك ب وذلك مرة واحدة سنويا على األقل ،، الصندوقب  وجود الية داخلية لتقويم المخاطر المتعلقةيقر مدير الصندوق ب     

 مع ادارة المخاطر في شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار بما فيه مصلحة لمدير الصندوق و مصلحة مالكي الوحدات.

 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب  .0

 
  :سثمما أنواع المدفوعات من أصول صندوق االأ . 

  :سوم إشثراك  

 ال يوجد  

  :سوم إدا ة مدير الصندوق  
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 لكت حوتصب، نظير إدارته للصندوقسنويا من صافي قيمة أصول الصندوق ( %9.00) مدير الصندوق رسوم إدارةيحتسب   

دير م استثمارالية. وفي حالة مالرسوم مستحقة الدفع وواجبة السداد خالل خمسة أيام عمل بعد نهاية كل شهر في كل سنة 

 إدارة كل صندوق على حده. مدارة من قبله فسوف يتم إحتساب رسوم الصندوق في صناديق

 ظ:ن الحفي سوم أم 

لاير سنوياً  390999سنويا من األصول تحت الحفظ و بحد ادنى  %9.20بنسبة  كذلك بدفع رسوم يلتزم مدير الصندوق

 تحتسب بشكل يومي ويتم اقتطاعها في نهاية كل ربع من السنة. 

 

  االسثرداد سوم: 

 .ال يوجد   

 

  المبكر: االسثرداد سوم 

 .ال يوجد   

 :سوم مراجع الحسابات  

( لاير بعد تسليم القوائم المالية المراجعة0  200999مراجع الحسابات على مبلغ مقطوع قدرة خمسة عشر ألف ) سيحصل 

 0 وتحتسب يوميا.عند نهايتها %09عند بداية السنة المالية و  %09ويدفع 

 

 :مصا يف تمويل الصندوق 

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

 اقتطاعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق . يوم تقويم ويتم

 

 ن:يمكافآت أعضاء مجلس إدا ة الصندوق المسثقل 

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

لاير  220999في السنة المالية بحد أقصى وبما يعادل اجتماعين فقط  لاير سعودي لكل اجتماع وبعددآالف  ( 20999 )

تماع لمجلس ه بعد كل اجآالمستقلين ككل تحسب هذه الرسوم وتتراكم كل يوم تقويم وتدفع المكاف سنويا لالعضاء سعودي

 ادارة الصندوق.

 

 :سوم الهيئة الشرعية  

 يتحملها مدير الصندوق   

 

 :مصا يف الثعامل 

معمول على األسعار السائدة وال بناء في عملية بيع وشراء األوراق الماليةالفعلية  يتحمل الصندوق كافة مصاريف التعامل

الفصاح الصفقات. وسيتم ا يستثمر الصندوق فيها ويتم سدادها من أصول الصندوق وذلك عند تنفيذ يالت بها في األسواق

ندوق المالي في نهاية كل سنة مالية للصالسنوية المدققة و النصف سنوية و ملخص اإلفصاح  عن اجمالي قيمتها في التقارير

. 

 

 :ضريبة القيمة المضافة 
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والدخل على كاة زسيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة حسب تعليمات الالئحة التنفيذية الصادرة من الهيئة العامة لل

  والمصاريف واألتعاب والتكاليف. جميع الرسوم

 

 :آخرين يتعاملون مع  وجهات  وهي تلك المصاريف المستحقة الشخاص المصروفات واألتعاب األخرى

 مكنيالصندوق وسيقوم مدير الصندوق بخصم الرسوم والمصروفات الفعليه الخاصة بالصندوق فقط كما 

ريف في ملخص االفصاح المالي في هذ الشروط واالحكام والذي سيتم االطالع على تفاصيل تلك المصا

 ومن االمثله عليها واإلفصاح عنه في تقارير الصندوق السنويةتحديثه سنويا من قبل مدير الصندوق.

الرسوم و  ، نشر التقارير السنويةمصا يف و موقع تداول ىرسوم نشرالمعلومات علمصاريف  تداول 

تُحتسب وتدفع عند الحصول على  –من إجمالي قيمة أصول الصندوق سنوياً  %9.0 كنسبة قصوى الرقابية

 الخدمة.

 

 

 

 

 

ووقت ، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب، جدول يوضح جميع الرسوم والمصا يف ب .

  سثمما من قبل صندوق اال دفعها

 
 مالحظات طريقة إحثساب الرسوم و األتعاب الرسوم األتعاب

من صافي قيمة أصول الصندوق سنوياً  %9.00نسبة   سوم اإلدا ة 

النسبة  x )أصول الصندوقتحتسب بشكل يومي 

 تستقطع شهرياُ  المئوية(

يتم تحميلها على 

 الصندوق 

سنويا من األصول تحت الحفظ و بحد ادنى  %9.20 أتعاب أمين الحفظ

لاير سنوياً تحتسب بشكل يومي ويتم  390999

 اقتطاعها في نهاية كل ربع من السنة.

يتم تحميلها على 

 الصندوق

لاير سنوياً يتم إحتسابه  200999مبلغ مقطوع قدره  خا جيالمراجع أتعاب ال

أصول الصندوق، و يتم بشكل يومي بناء على صافي 

  دفع مرتين كل عام للمراجع الخارجي.ياقتطاعه و 

يتم تحميلها على 

 الصندوق

   

لاير لكل عضو مستقل عن  20999 قدرهمبلغ مقطوع  األعضاء المسثقليناتعاب 

ى، كحد اقص( سنويااجتماعين فقط  بواقع) كل إجتماع

 ،ينالمستقلللعضوين لاير سنوياً  220999وبحد اقصى 

كل  عقبيتم خصمها من اصول الصندوق، و تدفع 

 لمجلس ادارة الصندوق و تحتسب يومياً.  إجتماع

على يتم تحميلها 

 الصندوق

يتم تحميلها الصندوق حال وجوده حسب اسعار السوق  مصا يف الثمويل

السائدة، و تحتسب في كل يوم تقويم، وتدفع حسب 

 متطلبات البنك الممول.

على يتم تحميلها 

  الصندوق

تدفع على الرسوم و المصاريف و األتعاب و  %0بنسبة  مصا يف القيمة المضافة

 بالصندوقالتكاليف الخاصة 

يتم تحميلها على 

 الصندوق

من إجمالي قيمة أصول الصندوق  %9.0كنسبة قصوى  واألتعاب  االدا يه المصروفات

 تُحتسب وتدفع عند الحصول على الخدمة. –سنوياً 

يتم تحميلها على 

 الصندوق

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

 

 يان تفاصيل مقابل الصفقات الثي يجوز فرضها فيما يثعلق برسوم االشثراك واالسثرداد ونقل الملكية الثيب -ج

  يدفعها مالكو الوحدات وطريقة احثساب ذلك المقابل.
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  .او استرداد مبكر  وال رسوم استرداد رسوم إشتراك، دال يوج

 

  أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوقبيان د . 

 ال توجد عمولة خاصة بمدير الصندوق خالف ما ذكر    

 

بل من قأو دفعت من أصول الصندوق  ممال افثراضي يوضح جميع الرسوم والمصا يف ومقابل الصفقات الثي . ـه

 :مالك الوحدات على اساس عملة الصندوق

 

ن لاير ووالذي يبلغ حجمة مائة ملي ( 2990999 )بالصندوق مبلغ مائة الف لاير سعودي بافتراض أن عميل استثمر  

 .(%2) وكان العائد السنوي ثالثة بالمائة ( لاير سعودي29909990999)سعودي 
  الرسومقيمة 

 لاير سعودي

قيمة صافي  نسبة الرسوم من

 األصول

 الوصف

 أتعاب اعضاء مجلس االداره المستقلين  %9.22 سنوياً  -لاير  22

 

 أتعاب المراجع الخارجي %9.20 سنويا -لاير  20

 رسوم الحفظ  %9.20 سنويا -لاير  209

 رسوم االدارة %9.00 سنويا -لاير  009

 واالتعاب االخرى رسوم المصاريف اإلدارية %9.0 سنوياً  -لاير  099

 الرسومإجمالي  %9.002 سنوياً  -لاير 20322

 %3.220    صافي العائد المحقق خالل الفترة سنويا-لاير  30220  

 نهاية المدة ستثمارمبلغ اال  لاير سعودي سنويا 2990021

  

 الثقويم والثسعير .6
 

  كيفية تقويم أصول الصندوق: (أ

 

 في عقود المرابحة كالثالي: 

 المبلغ المستثمر + األرباح المستحقة إلى تاريخ التقويم

  اإلجا ة كالثاليفي: 

 المبلغ المستثمر + األرباح المستحقة إلى تاريخ التقويم         

 في األو اق المالية المدعومة كالثالي: 

 القيمة اإلسمية + األرباح الي يوم التقويم

 في إتفاقية إعادة الشراء المعاكس كالثالي: 
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 يومي إلى تاريخ التقويم.يحسب العائد يشكل  ثبحي، تقيم كتقييم عقود المرابحة         

 في الصناديق االسثمما ية المسثممر بها كالثالي: 

 خر سعر وحدة معلن عنه للصندوقأعلى أساس          

في حال عدم وجود سعر متاح لألصول المستثمر بها لتقويم االصل الي سبب كان على سبيل المثال ال الحصر أن  -

  م سيتم إحتساب قيمة االصل بناء على اخر سعر متاح.التقوي تكون األسواق المالية مغلقة في يوم

 :ق من إجمالي قيمة األصول كالتاليوسيتم إحتساب صافي قيمة أصول الصندوق بطرح إجمالي مطلوبات الصندو -

تشمل على سبيل المثال ال الحصر أتعاب مجلس اإلدارة ي والت (مستحقة وغير مدفوعة)خصم المصاريف الثابتة  -

 في مذكرة المعلومات. الحسابات والرسوم األخرى المذكورةوأتعاب مراجع 

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

خصم رسوم الحفظ وأمين السجل والخدمات اإلدارية من إجمالي أصول الصندوق بعد خصم المصاريف الثابتة ورسوم  -

 اإلدارة.

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

 ةفي الصكوك االستثماري 

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

هو  رباح المتراكمة حتى يوم التقويم، على أن يكون يوم التقويماألستحقاق مضافا إلية اإلناء على سعر سوق ثانوية نشطة، يتم تقويمها ب

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

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

 .التقويم هو يوم التقويم التالي والذي تكون في أسعار الصكوك أو العروض متوفرة

 

  عدد نقاط الثقويم وتكرا ها: ب(

حال وافق يوم التقويم يوم عطلة وفي ، ءعمل وذلك عند الساعة الرابعة مسا يجري تقويم الصندوق في كل يوم       

  .حينئذ سيتم تقويم أصول الصندوق في يوم التقويم التالي رسمية في المملكة تكون فيه البنوك مغلقة

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

فسوف يقوم مدير ، وحدة بشكل خاطئحساب سعر أو في حال تقويم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ  .2

 بتوثيق ذلك. الصندوق

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

 التسعير دون تأخير.أو التقويم  جميع أخطاء

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

 لتياوفي تقارير الصندوق العام ( تداول)في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق  واإلفصاح عن ذلك فورا

 يعدها مدير الصندوق.

ملخصا  ستثمارة صناديق االمن الئح (13)سوف يقدم مدير الصندوق لهيئة السوق المالية تقاريره المطلوبة وفقا للمادة  .2

  أخطاء التقويم والتسعير. بجميع

 

  طريقة احثساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشثراك واالسثرداد: د(

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

الصندوق وثم يحدد سعر الوحدة بقسمة الرقم الناتج من هذه العملية على إجمالي  في هذه المذكرة من إجمالي قيمة أصول

  عدد وحدات الصندوق .

  مكان ووقت نشر سعر الوحدة: (ـه
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والموقع اإللكتروني الخاص  www.tadawul.com.sa وقع تداولعن صافي قيمة األصول على م سيتم اإلعالن    

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

 

 

 الثعامل   .1
 

  تفاصيل الطرح األولي أ(

 تاريخ البدء والمدة:  •
قابلة للتمديد لفترة محددة موافق  أيام عمل خمسة و لمدة م 23/90/3920الموافق  الثالثاءتاريخ بدء الطرح االولي هو يوم       

   للوحدة.سعودي لاير  29 األولي عليها من هيئة السوق المالية. سعر الطرح

 

  واالسثرداد: االشثراكالثا يخ المحدد والمواعيد النهائية لثقديم طلبات  ب(

ويكون الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات ، واإلسترداد خالل اي يوم عمل االشتراكيمكن استالم طلبات       

 طلبأو والمبالغ المتعلقة بشراء الوحدات المطلوبة  االشتراكاستردادها من خالل استالم مدير الصندوق لطلب أو 

في وحدات  اكوهو اي يوم عمل يمكن فيه اإلشتر نليوم التعامل المع ظهرا في( 23) من الصندوق قبل الساعة االسترداد

وذلك حسب توقيت المملكة العربية السعودية .وفي ايام اإلثنين و الخميس من كل اسبوع،  فيالصندوق و استردادها، 

 االشتراكل بين تفص يالفترة الت ليوم التعامل التالي. حال تم استالم الطلب بعد الوقت المحدد فسيتم معاملته على انه طلب

في نفس  نافذا ظهرا خالل أيام العمل فسيكون( 23)قبل الساعة  االشتراكفي الصندوق اذا تم استالم طلب  ستثمارواال

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

 

  واالسثرداد: االشثراكاجراءات  ج(

 الثعليمات الخاصة بشراء الوحدات إجراءات تقديم: 

شخصية اعتبارية تعبئة نموذ أو فردا  يتعين على المستثمر الراغب في شراء وحدات في الصندوق سواء كان شخص       

في الصندوق وتسليمها إلى مدير الصندوق  االشتراكواألحكام الخاصة ب إضافة إلى توقيع هذه الشروط االشتراك

 مرفقا معها قسيمة اإليداع للمبلغ الالزم لالشتراك في أي يوم عمل.

  إجراءات تقديم الثعليمات الخاصة باسثرداد الوحدات: 

، ندوقير الصوتوقيعه وإرساله الى مد االستردادكلها عند تعبئة طلب أو هم تء من وحدازيمكن لمالكي الوحدات استرداد ج        

بمقره الرئيسي في جدة ،  ،من مدير الصندوق مباشرة االسترداد جنموذ ويمكن لمالكي الوحدات الحصول على

أو بفرع الشركة بمدينة الرياض، مركز المرابحون  192شارع التحلية، مركز بن حمران، الدور السابع ، مكتب رقم 

عليها في ملخص الصندوق الوارد في هذه الشروط ص للشروط المنصو االستردادوتخضع طلبات طريق خريص . 

 لاير سعودي (30999) ألدنى للمبلغ الذي يمكن استردادهعلى ان الحد ا تنص يواألحكام والت

  يسثردهاأو يجب ان يثملكها مالك الوحدات  يالحد األدنى للوحدات الث: 

 سعودي.لاير  30999الحد األدنى لإلشتراك األولي لالفراد والشركات هو  -

 لاير سعودي . 30999األدنى لإلشتراك اإلضافي هو  الحد -

  لاير سعودي . 30999الحد األدنى لإلسترداد هو  -

   داد لمدير الصندوق:رواالسث االشثراكمكان تقديم طلبات 

 ي. ستثمارالكترونيا من خالل حساب العميل االأو يتم تقديم الطلبات يدويا من قبل العميل في فروع الشركة       

  لحامل الوحدات: االسثردادودفع عوائد  االسثردادن ية زمنية تفصل براقصى فث 

فيها تحديد سعر  تم يلمالكي الوحدات قبل اقفال العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم الت االستردادسيتم دفع مبالغ        

  .االسترداد

 

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.nefaie.com/
http://www.albilad-capital.com/
http://www.albilad-capital.com/
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  سجل مالكي الوحدات: د(

  وحفظة في المملكة العربية السعودية.، الصندوق بإعداد سجل محدث لمالكي الوحداتسيقوم مدير 

 قاطعا على ملكية الوحدات المثبتة فيه . دليال يُعّد سجل مالكي الوحدات 

 .لسجل مالكي الوحدات الي أي مالك للوحدات مجانا عند الطلب 

 

 والمبرمة مع طرف، أسواق النقد المسثلمة سوف تسثممر في ودائع بنكية وصفقات  االشثراكإن أموال  (ـه

ين الى ح، لهيئة  قابية مماثلة للمؤسسة خا ج المملكةأو خاضع لثنظيم مؤسسة النقد العربي السعودي 

 انثهاء فثرة الطرح. 
  

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

يقوم مدير الصندوق سو، مليون لاير سعوديو ه ات يجب جمعه قبل بدء أعمال الصندوقاالشتراكحد أدنى من ال

ودائع بنكية و صفقات اسواق النقد المبرمه مع طرف خاضع في  ات خالل فترة الطرح األولياالشتراكمبالغ  استثمارب

 .مماثلةخليجية النقد العربي السعودي او لهيئة رقابية لتنظيم مؤسسة 

  

 ما يعادلها كحدأو ماليين لاير سعودي  10االجراءات الثصحيحية الالزمة لضمان اسثيفاء مثطلب  (ح

  أدنى لصافي قيمة األصول

 حللوائبجميع افي حال طلب هيئة السوق المالية بالقيام بأي إجراء تصحيحي فأن مدير الصندوق سيلتزم      

  السوق المالية. والتعليمات ذات العالقة من هيئة

 

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

 :في الحاالت التالية االشتراكيحتفظ مدير الصندوق بالحق في رفض     

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

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

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

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

 المطلوب. االشتراككن المشترك من استيفاء مبلغ في حال عدم تم 

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

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

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

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

 

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

 ثبحي الستردادائيا بناء على اسبقية تقديم طلب زجأو سيتم تأجيلها كليا  يالتعامل ذو العالقة. فسيتم تحديد الطلبات الت

مالك  بالعملة المحددة في الصندوق لحساب االستردادعائدات كافة  تكون األولوية لتنفيذ الطلبات المستلمة اوال. وتدفع

ل ان اريف عملية التحويبحسب تعليمات مالك الوحدات وستقتطع الرسوم لتغطية مص، الوحدات في البنك ذو الصلة

 وجدت.

 

  ثيتداول فيها الصندوق في يوم التعامل ذو العالقة بحي يفي حال تم تعليق التعامل والتداول في األسواق المالية الت 

الالحقة  داداالسترالمؤجلة قبل طلبات  االستردادتقويم وحدات الصندوق. فسيتم التعامل مع طلبات أو يتعسر استرداد

  تكون األولوية بالتنفيذ للطلبات المقدمة اوال. ثمل التالي بحيفي يوم التعا

 



   

 

Classification: Public   عام 

 
53 

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

يحق لمدير الصندوق تأجيل تقويم أصول الصندوق وتعليق حق ، الصندوق في يوم التعامل يتداول فيها التيالمالية 

استردادها لمدة ال تتجاوز يومين من الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة بشراء أو المستثمرين في شراء الوحدات 

تنفيذ ب الوحدات واستردادها بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس ادارة الصندوق. وسيقوم مدير الصندوق

 المعلقة في اول يوم تعامل تالي وذلك على اساس تناسب مع اولوية التنفيذ للطلبات الواردة اوال.أو الطلبات المؤجلة 

 

 خصائص الوحدات  .0
باصدار عدد غير محدود من وحدات اإلستثمار في الصندوق، تكون كلها من نفس الفئة. و  يجوز ان يقوم مدير الصندوق  

 ات حصة مشاعة في اصول الصندوق بناء على صافي اصول الصندوق. يمتلك كل مالك وحد

 

 المحاسبة وتقديم الثقا ير .9

  

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

عمليات  حى يوضربع سنة لمالكي الوحدات كحد اقص يقوم مدير الصندوق بتقديم تقرير دوري بنهاية كل 

 :تتضمن المعلومات التالية كما، استردادأو المستثمر سواء كانت اشتراك 

 صافي قيمة أصول ووحدات الصندوق. 

 .عدد وصافي قيمة الوحدات الت يملكها المشترك 

 .سجل بصفقات كل مشترك على حدة  

 .تقرير شهري عن أداء الصندوق 

 اك او استردادارسال اشعار تاكيد الي المشتركين بعد كل عملية اشتر 

    

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

إذا  لحساب االا حالفاكس كما هو مدون في إتفاقية فتأو البريد اإللكتروني أو سيتم إرسال التقارير على العنوان البريدي 

تنشر هذه التقارير على الموقع اإللكتروني لمدير وسوف ، باي تغييرات في العناوين السابقة تم إشعار مدير الصندوق

 .(تداول)للسوق المالية السعودية  الصندوق والموقع اإللكتروني

  

من اصدا  تقا ير الصندوق  2018مدير الصندوق بثوفير أول قائمه ماليه مراجعه للعام المالي  يقر ج(

ب بثوفير كافة الثقا ير المثرتبة بموج قكما يقر مدير الصندوالصناديق( الثي يسثممر فيها الصندوق . )

 .الئحة صناديق اإلسثمما 

 

يقر مدير الصندوق بثوفير القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق مجانا عند طلبها من قبل مالكي  د(

 الوحدات. 

 

 مجلس ادا ة الصندوق  .29

 أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق:  أ(  

 غير مستقل رئيس مجلس اإلدارة                إبراهيم علي العبود -2

 عضو مجلس إدارة مستقل           باشيخعبدالرحمن  عبداللطيف محمد -3

 عضو مجلس إدارة مستقل     أشقر بن عبدالواحد مجدي بن عبدالعزيز -2

  

 نبذة عن أعضاء مجلس ادارة الصندوق:( ب
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 :إبراهيم علي العبود 

م( 3992النفيعي لإلستثمار، يحمل درجة البكالوريوس في المحاسبة )عام  الرئيس التنفيذي المكلف في شركة مجموعة

في إدارة األسهم المحلية  3990إلى نهاية  3992من جامعة الملك سعود. عمل لدى شركة الراجحي المالية منذ منتصف 

عمل مديًرا لخدمة  انضم إلى شركة مجموعة النفيعي لالستثمار كمدير لفرع الرياض، 2/1/3990بقسم المرابحات، وفي 

0 بعد ذلك تعين مديرا للمنطقة  3920منتصف  وحتى 03920تم تعيينه مديرا للوساطة من منتصف  3929العمالء في بداية 

0يشغل االن منصب الرئيس التنفيذي المكلف. حصل السيد ابراهيم على شهادة  39/23/3920حتى تاريخ  الوسطى

CME1  وCME3  كما حصل على شهادة تداول من هيئة السوق المالية. تم تعيينه عضًوا في مجلس إدارة شركة دور ،

 .2/2/3920للضيافة من تاريخ 

    

 باشيخ:عبدالرحمن  بن محمدبن  عبداللطيف

 األكاديمي المحاسبة الماليةعاماً في المجال  21ألكثر من ، تمتد الخبرة العملية للدكتور/عبداللطيف بن عبدالرحمن باشيخ    

كتور/ حصل الد باإلضافة الي خبراته السابقة في مجاالت التخطيط المالي واإلستراتيجي وحوكمة الشركات واإلدارية(.

م( المملكة المتحدة. ودرجة الماجستير 3992عبداللطيف باشيخ على درجة الدكتوراة في المحاسبة من جامعة بورتماوث )

م(. وحصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من 2000معة شرق إنجيليا في المملكة المتحدة )في المحاسبة من جا

يشغل حالياً منصب أستاذ المحاسبة المشارك، بجامعة الملك عبدالعزيز. وعمل  م(.2002جامعة الملك عبدالعزيز بجدة )

سسات التجارية. قام بتأليف عدد من الكتب قبل ذلك كمستشار مالي وإقتصادي للعديد من الشركات االستثمارية والمؤ

العلمية والبحوث األكاديمية. كما شارك في العديد من الدورات التدريبية في مجاالت التخطيط المالي واإلستراتيجي 

وحوكمة الشركات.وهو عضو مشارك في العديد من اللجان الثقافية، والجمعيات والهيئات. الدكتورعبداللطيف باشيخ 

تقل( في مجلس إدارة صندوق النفيعي للمتاجرة باألسهم السعودية " المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية"، هوعضو )مس

 وعضو في صندوق النفيعي للطروحات األولية " المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية".

 

 :أشقر بن عبدالواحد عبدالعزيزبن  مجدي   

تجات وتطوير المن، يستثمارأشقر ألكثر من عشرين عاماً في العمل المصرفي االتمتد خبرة األستاذ/ مجدي عبدالعزيز 

( تقلد السيد/ مجدى العديد من المناصب القيادية خالل فترة عمله الطويلة التي شملت ، واألعمال. وهو سعودي الجنسية

 ية والتخطيط المالي.ستثمارالخدمات المصرفية اال

 ،حصل على دبلوم التخطيط المالي الشخصي، األساسي ستثمارات المتخصصة في االحصل خاللها على العديد من الشهاد

 وشهادة مخطط مالي مؤهل من المعهد المصرفي بالرياض.

، (. وقبل ذلك29/22/3922حتى  29/22/3922شغل منصب رئيس إدارة الثروات في المنطقة الغربية في بنك ساب )

(. وشغل منصب مدير الفرع 29/22/3922 - 92/92/3922بنك ساب )، ربيةعمل مديرا لتطوير األعمال في المنطقة الغ

 2/0المنطقة الغربية( ، (. كما عمل مدير تطوير المنتجات في بنك ساب3922- 20/2/3990جدة )، بنك ساب، الرئيسي

 (.3991 - 2000). مدير أول الستشارات العمالء ومدير ثروات ومنتجات البنك األهلي التجاري ) 3991-3990/ 

، عامةوالعالقات ال، والمبيعات، اإلسالمي ستثمارواال، شارك في العديد من الدورات التدريبية في المجاالت المالية و قد

إدارة المخاطر وغسل األموال وأمن المعلومات والتعلم اإللكتروني والتمويل اإلسالمي ، ، واالقتصاد المصرفي، والكمبيوتر

 تثمار والسندات وأسواق المال إلخ.وتداول األسهم وصناديق االس

 .من هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية CME1تلقى السيد مجدي عبدالعزيز أشقر شهادة 

 

  أدوا  ومسؤوليات أعضاء مجلس إدا ة الصندوق: ج(

 ثمارستاال حواألحكام ولوائلمراجعة نشاطات المدير والتأكد من مطابقتها مع الشروط  سنويا مرتين يجتمع المجلس م

الصادرة عن مجلس الهيئة. أما فيما  ستثمارإدارة الصندوق باإلضافة إلى الئحة صناديق اال الموضوعة من قبل مجلس

 فسيجتمع المجلس بدعوة خطية، مجلس ادارة الصندوق يتعلق باجتماعات الصندوق وإجراءات التصويت المتبعه في

 وفي أي وقت دعوة ويحق لرئيس المجلس، ل أسبوعين من الموعد المحدد لالجتماعمن رئيسه ترسل إلى األعضاء قب

من أو ويكون االجتماع صحيحا إذا حضر نصف أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس ، مياألعضاء الجتماع غير رس

 واحد في ذاتوان ال ينوب عن أكثر من عضو ، اجتماعات المجلس على أن تكون اإلنابة خطية ينيبه األعضاء لحضور

 حوفي حال تساوي األصوات يرج، حتضارب المصال وال يحق له التصويت على قرارات تنطوي على، االجتماع
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الكترونية بما  الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس. كما يجوز ان تعقد اجتماعات مجلس االدارة من خالل وسائل

  :على سبيل المثال ال الحصر اآلتي، وقوتشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصند0 في ذلك الهاتف

  بيل و يشمل ذلك على س طرفا فيها. يكون الصندوق يالموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية الت

للصندوقن و عقود تقديم خدمات الحفظن و وال يشمل ذلك الموافقة على عقود تقديم خدمات اإلدارة  -المثال ال الحصر

 المبرمة وفقاً للقرارات افستثمارية في شأن أي استثمارات قام بها الصندوق او سيقوم بها في المستقبل.العقود 

  .اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بالتصويت المتعلقة باصول الصندوق 

 (22)للمادة  وفقا عنه مدير الصندوق حيفص حمناسبا المصادقة على أي تضارب مصال، ومتى كان ذلك، اإلشراف 

 .ستثمارمن الئحة صناديق اال

 المطابقة و ول ؤومسلدى مدير الصندوق  (لجنة االلتزام)سنويا على األقل مع مسئول االلتزام  االجتماع مرتين

ح للوائاالقوانين و للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع ، عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب لديه التبليغاإللتزام 

المتطلبات المنصوص عليها في هذه  –على سبيل المثال ال الحصر  –و يشمل ذلك  واألنظمة المتبعة.ذات العالقة 

 الالئحة. 

  عقدا ام غيره( )سواء كانمذكرة المعلومات و اي مستند اخر التأكد من اكتمال ودقة شروط و احكام الصندوق و 

 يتضمن افصاحات تتعلق بالصندوق 

 التأكد من .ستثمارئحة صناديق االمن ال( 39)في الذي يتم تعيينه بموجب المادة إقرار أية توصية يرفعها المص 

 .ستثماراكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق بالئحة صناديق اال

  وأحكام  ،وفقا لشروط وأحكام الصندوق التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات

 .ستثمارالئحة صناديق اال

 إداراة    تتضمن مسؤولية أمانة عضو مجلسو ومالكي الوحدات فيه ستثمارالعمل بأمانة لمصلحة صندوق اال

  بذل الحر المعقول .و اإلهتمامو اإلخال الصندوق تجاه مالكي الوحدات واجب

  المجلس.تدوين محاضر اإلجتماعات التي تبين جميع وقائع افجتماعات و القرارات التي اتخذها 

 

  تفاصيل مكافآت مجلس إدا ة الصندوق: د(

أالف لاير سعودي لكل اربعة  (20999) مبلغبيقدمونها  ييتلقى اعضاء مجلس االدارة المستقلين بدل أتعاب لقاء الخدمات الت      

سنويا لكل عضو مستقل  لاير سعودي 00999في السنة المالية بحد أقصى اجتماعين فقط  اجتماع وبعددعضو في كل 

وتحسب هذه الرسوم وتتراكم كل يوم تقويم من صافي قيمة  سنويا لاير سعودي لكل األعضاء 220999وبما يعادل 

 الصندوق  اصول الصندوق لالعضاء المستقلين ككل وتدفع المكافاه بعد كل اجتماع لمجلس ادارة

 

  ادا ة الصندوق ومصالح الصندوق: محثمل بين مصالح عضو مجلسأو بيان بأي تعا ض مثحقق  (ـه

أعضاء مجلس إدارته من المحتمل أن تتعارض مع أو مصالح لدى مدير الصندوق أو ال يوجد أي نشاطات عملية     

 أدائهم تجاه الصندوق وفي حال وجدت سيتم اإلفصاح عنها. أو مسؤولياتهم 

  

  األخرى: سثمما عضويات أعضاء مجلس ادا ة الصندوق في صناديق اال و(

  ستثمارالصناديق االخرى التي يتولى أعضاء مجلس إدارة الصندوق إدارتها وهي جميعها تحت إدارة شركة النفيعي لال

  

 اسم الصندوق إبراهيم العبود عبداللطيف باشيخ مجدي أشقر

 عضو مستقل عضو مستقل
رئيس مجلس 

 اإلدارة

صندوق النفيعي للمثاجرة 

 باألسهم السعودية

 عضو مستقل مستقلعضو 
رئيس مجلس 

 اإلدارة

صندوق النفيعي للطروحات 

 االولية

 عضو مستقل عضو مستقل
رئيس مجلس 

 اإلدارة

 صندوق تشا ك
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وال يتولى أي من األعضاء عضوية أي مجالس أخرى خارج الشركة .ويعتقد مدير الصندوق أن مجلس اإلدارة 

 قادر على اإلشراف على الصندوق والصناديق الموضحة أعاله بشكل فّعال. 

  

 الهيئة الشرعية .11
 

  :ومؤهالتهم أسماء أعضاء الهيئة الشرعية أ(

 الدكثو / الصادق حماد محمد محمدين: ) ئيس اللجنة الشرعية(

ورئيس اللجنة الشرعية للمجموعة. يحمل شهادة الدكتوراه في الشريعه )الفقه المقارن( من جامعة النيلين ، مستشار شرعي     

ودرجة البكالوريوس في القانون ، الرباط المغرب، والماجستير في القانون من جامعة محمد الخامس، م(2000) بالسودان

المغرب. يشغل حاليا منصب مستشار شرعي. وله خبرة طويلة في األبحاث واإلستشارات الشرعية ، الرباط العام من جامعة

باإلضافة الي شغله في أعمال اإلشراف والرقابة الشرعية وكافة المهام والمسؤوليات المتعلقة بالهيئات  عاماً.21ألكثر من 

 شرعي ألكثر من ثمانية سنوات.لدى مجموعة دلة البركة كباحث  عمل في السابق، الشرعية

 

 لشيخ/ محمد بن وليد السويدان: )عضواللجنة الشرعية(ا     

في التمويل  م. باحث دكتوراه3922منذ العام  ستثماروعضو اللجنة الشرعية لمجموعة النفيعي لال، مستشار شرعي

 Portsmouth. يحمل درجة الماجستير في إدارة األعمال العالمي من جامعة  Portsmouth – UKاإلسالمي من جامعة 

– UKآخرها عمله مستشار ، . يشغل حاليا منصب مستشارشرعي. له خبرة طويلة في األبحاث واإلستشارات الشرعية

 لشرعية.شرعي. باإلضافة الي ذلك عمله لفترة في مجاالت الرقابة الشرعية واألبحاث المتعلقة باإلستشارات ا

 

  ادوا  ومسؤوليات الهيئة الشرعية ب(

 .ستقوم المستشار الشرعي بالرقابة الشرعية .2

 وإجراء التدقيق الشرعي السنوي على عمليات واتفاقيات الصندوق ونشرة الشروط واألحكام واعتمادها. .3

 ية.اإلسالماته مع أحكام الشريعة استثماروإبالغ مجلس اإلدارة بمدى توافق عمليات الصندوق و .2

 

  ت أعضاء الهيئة الشرعية:أمكاف ج(

 لن يتقاضى اللجنة الشرعية اي مبالغ وسوف يتحملها مدير الصندوق .     

  

 المعاييرالمطبقة لثحديد شرعية األصول المعدة لالسثمما  والمراجعة الدو ية لثلك األصول واالجراءات د(

 : الشرعيةالمثبعة في حال عدم الثوافق مع المعايير 

 

اعتمد أعضاء اللجنة الشرعية على معايير وضوابط إلصدار قرارتهم حول موافقه الصندوق ألحكام الشريعة 

  ( الضوابط الشرعية المرفق بقائمه مذكره المعلومات.1)اإلسالمية المبينة في الملحق 

 

 مدير الصندوق .12
  

  اسم مدير الصندوق: أ(

 " ستثمارمجموعة النفيعي لال" ستثمارلال مجموعة النفيعيشركة 

 

   قم الثرخيص الصاد  عن هيئة السوق المالية: ب(   

 م. 22/90/3991الموافق:  هـ92/90/2230و تاريخ  91903-37ترخيص رقم 

 

  العنوان المسجل وعنوان العمل لمدير الصندوق: ج(
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 جدة -المملكة العربية السعودية 

 B 232مكتب ، الدور السابع، مركز بن حمران، (بقاالتحلية سا)شارع األمير محمد بن عبدالعزيز 

 (923) 2200132 :فاكس (923)2200912هاتف:  ،،32202جدة:  – 03920ص. ب 

  comnefaie@funds. بريد االلكتروني:ال - http://www.nefaie.com االلكتروني: الموقع

  

  الثرخيص الصاد  عن هيئة السوق المالية السعوديةتا يخ  د(

-90-32ه الموافق  2230-90-22ي شركة مساهمة مقفلة تأسست في المملكة العربية السعودية في مدينة جدة عام ه   

م. 22/90/3991هـ الموافق: 92/90/2230و تاريخ ، (21-91903بتصريح من هيئة السوق المالية رقم ) 3991

 وكيلو وذلك للقيام بممارسة انشطة التعامل بصفة اصيل 3990عملياتها خالل الربع االخير من عام وبدأت الشركة 

 .الحفظ في اعمال االوراق المالية و تقديم المشورةو الترتيبو االدارةو التعهد بالتغطيةو

 

   أس المال المدفوع لمدير الصندوق: (ـه

 .مليون لاير سعودي 09 رأس مال قدرةب ستثمارتأسست مجموعة النفيعي لال

 

  ملخص بالمعلومات المالية لمدير الصندوق مع توضيح االيرادات واال باح للسنة المالية السابقة: و(

 
 الوصف  م 31/12/2018السنة المالية المنثهية في 

 اإليرادات  001330112

 المصاريف  (2202200232)

 /خسارةصافي الربح  (002320209)

  

 أعضاء مجلس إدا ة مدير الصندوق وأنشطة العمل الرئيسة لكل عضو.أسماء  ز(

 (المجلس رئيسمحمد حسن ربيع النفيعي ) -1

  وعضو منتدب( المكلف )المدير التنفيذي إبراهيم علي العبود -2

 (مجلس إدارةالنفيعي )عضو  ربيع سعد حسن -1

 (مجلس إدارةسعيد وليد السوقي )عضو  -1

 (خالد محمد عمر باوزير )عضو مستقل -5

 عضو جمعية الخليج للتسويق -

 نائب رئيس مجلس االعمال السعودي التركي -

 عضو مجلس الجودة السعودي -

 عضو منظمة المنارات لألعمال -

 رئيس لجنة اإلمتياز التجاري -

 رئيس لجنة التجارة في مجلس األعمال السعودي التركي -

 العضو المنتدب لشركة خالد للمعدات الصناعية -

 ستقل(سراج علي الحارثي )عضو م -6

  

  سثمما األدوا  والمسؤوليات والواجبات الرئيسة لمدير الصندوق فيما يثعلق بصندوق اال -ح 

المرخص  صعلى مدير الصندوق أن يعمل لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام هذه الالئحة والئحة األشخا •

 .لهم وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات

ما المرخص لهم بص نصت عليها الئحة األشخا  يبجميع المبادئ والواجبات الت االلتزامعلى مدير الصندوق  •

 و الذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول.  في ذلك واجبات األمانة تجاه مالكي الوحدات

http://www.nefaie.com/
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  :عن القيام باالتي مدير الصندوق مسؤوال يعد ي •

 إدارة الصندوق. -1

 خدمات اإلدارية للصندوق.عمليات الصندوق بما في ذلك ال -2

 طرح وحدات الصندوق. -1

 التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وإكتمالها وانها كاملة وصحيحة وواضحة وغير -1

 مضللة.

سواء ادى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر ام  باحكام هذه الالئحة االلتزاممدير الصندوق مسؤوال عن يعد   •

. و يعد مدير الصندوق  لهم والئحة األشخاص المرخص خارجية بموجب احكام هذه الالئحةكلف بها جهة 

بسبب احتياله او اهماله او سوء تصرفه او تقصيره  الصندوق الناجمة مسؤوال تجاه مالكي الوحدات عن خسائر

 ، المتعمد. 

 الصندوق. اتاستثمارتؤثر على  يالتعلى مدير الصندوق وضع السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر    •

 .وااللتزامعلى مدير الصندوق تطبيق برنامج مراقبة المطابقة   •

  

  :سثمما المهام الثي كلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يثعلق بصندوق اال (ط

 حفظ أصول الصندوق . :أمين الحفظ .2

 عملية المراجعة وإصدار القوائم المالية. :المحاسب القانوني .3

وفقا للمهام الت ذكرت في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة  :أعضاء مجلس إدارة الصندوق .2

 المعلومات.

 للمهام الت ذكرت في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات. وفقا :أعضاء لجنة الرقابة الشرعية .2

 من الممكن أن تثعا ض مع أنشطةأو ، الصندوق تممل أهمية جوهريةمصالح أخرى لمدير أو أنشطة عمل  (ى

  سثمما صندوق اال

  .ال يوجد   

  اسثبداله:أو االحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق  (ك 

و ألتعيين مدير صندوق بديل  وذلك إستبدال مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسباأو ل زيحق لهيئة السوق المالية ع      

 :اخرى تراه مناسبا في الحاالت التاليةأي تدابير اتخاذ

 توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخا المرخص لهم. .2

 تعليقه من قبل هيئة السوق المالية.أو سحبه أو إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة  .3

 هيئة السوق المالية من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط اإلدارة.تقديم طلب إلى  .2

 التنفيذية. لوائحهأو بالتزام النظام  – بشكل تراه الهيئة جوهريا –إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  .2

جود شخص أخر مسجل لدى إستقالته مع عدم وأو عجزه  أوية الذي يدير أصول الصندوق ستثماروفاة مدير المحفظة اال .0

 يديرها مدير المحفظة. التيأصو الصناديق أو  ستثمارق قادر على إدارة أصول صندوق االوالصند مدير

 أنها ذات أهمية جوهرية. – بنا ء على أسس معقولة –ي حالة أخرى ترى الهيئة أ .2

 

 خالل يومين من حدوثها. (0)يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة بأي من الحاالت الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية 

ن م فيتعين على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل، إستبدال مدير الصندوقأو ل زلع من صالحيا ها وفقا إذا مارست الهيئة أيا

األولى من تعيين مدير الصندوق ( يوما 29)لمسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل خالل أجل المساعدة على تسهيل النقل السلس ل

إلى مدير  ،المحض لتقدير الهيئة ووفقاحيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا ، ول أن ينقلزالصندوق المع البديل. ويجب على مدير

  .الصندوق البديل جميع العقود المرتبطة بالصندوق ذي العالقة
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 الحفظ أمين  .11
 

 أ( اسم أمين الحفظ: 

 شركة الخير كابيتال السعودية

 

 ب(  قم الثرخيص الصاد  عن هيئة السوق المالية.

90239-21 ترخيص رقم     

 

 ج( العنوان المسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ

 الخير كابيتال السعودية  شركة

 الخامسطريق الملك عبدالعزيز، حي الوزارات، مدارات تاورز، الدور 

 المملكة العربية السعودية – 22021الرياض  20229ص ب 

 + 022 22 3202319فاكس:   -+ 022 22 3200210هاتف: 

  www.alkhaircapital.com.saالموقع اإللكتروني: 

  

 تا يخ الثرخيص الصاد  عن هيئة السوق المالية السعودي د(
 م3990-22-21هـ الموافق: 2230-22-20بتاريخ  90239-21ترخيص رقم 

 

  االدوا  األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ (ـه

 مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفا أدى سواء أ، يعّد أمين الحفظ مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام هذه الالئحة 

 المرخص لهم.األشخاص  أحكام هذه الالئحة أو الئحة ا ثالثا بموجب

  أو  همالإهأو هاحتيال الصندوق الناجمة بسبب مسؤوال تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر ويُعّد أمين الحفظ

 تقصيره المتعمد.أو  هسوء تصرف

 يع جموهو مسؤول كذلك عن اتخاذ ، مالكي الوحدات حمسؤوال عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصال يعد أمين الحفظ

 .ة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوقاإلدارية الالزم اإلجراءات

 

  المهام الثي كلف بها أمين الحفظ طرفا ثالما و(

 أمينا للحفظ من الباطن ألي صندوق أي من تابعيه بالعملأو أكثر أو  ثلكن يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثال، دال يوج   

  ويدفع أمين الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة.. الصندوقحفظ أصول  يتولى استثمار

  

  اسثبداله:أو االحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ  ز(

 

المعين من قبله بموجب اشعار كتابي اذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين  يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ .2

  على مدير الصندوق إشعار الهيئة و مالكي الوحدات بذلك فورا و بشكل كتابي.الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات، و 

 المرخص لهم. صتوقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخا اذا  .3

 تعليقه من قبل هيئة السوق المالية.أو سحب أو إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ  .2

 قديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.ت .2

 التنفيذية. حهلوائأو بالتزام النظام  –جوهريا  بشكل تراه الهيئة -إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  .0

من  اإلشعار الكتابي الصادر( يوماً من تسليم امين الحفظ 29يجب على مدير الصندوق اذا عزل امين الحفظ تعيين بديل له خالل ) .2

مدير الصندوق و يجب على امين الحفظ المعزوول التعاون بشكل كامل مع مدير الصندوق لتسهيل النقلل السلس للمسؤوليات الي 

المعزول ان ينقل حيثما كان ذلك ضروريا و مناسبا الي امين الحفظ البديل جميع امين الحفظ  و يجب على امين الحفظ البديل.

 العقود المرتبطة بصندوق اإلستثمار ذي العالقة. 

http://www.alkhaircapital.com.sa/
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يجب على مدير الصندوق اإلفصاح فورا في موقعه اإللكتروني عن قبلمه بتعيين امين حفظ بديل، و يجب على مدير الصندوق  .1

 اإلفصاح في الموقع اإللكتروني للسوق عن قيامه بتعيين امين حفظ بديل للصندوق. 

  سثمما مسثشا  اال  .11
 . ستثمارال يوجد مستشار لال

  

 الموزع  .15
 ال يوجد موزع للصندوق. 

  

 القانوني  بالمحاس .16
 

  اسم المحاسب القانوني أ(

 وشركاه ) محاسبون قانونيون(  شركة طالل أبو غزالة

 

  العنوان المسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني: ب( 

  32200جدة ، 39220 ص.ب المملكة العربية السعودية، طالل أبو غزالةشركة 

+022232929229الهاتف      

 +329022232929الفاكس 

 www.tagi.com الموقع اإللكتروني:

 Tagoco.Jeddah@tagi.com  البريد اإللكتروني:

  

  األدوا  االساسية والمسؤوليات للمحاسب القانوني: ج(

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

  القوائم المالية.

 

 معلومات اخرى  .11
 

يثم فعلي س   أوان السياسات واإلجراءات الثي سثثبع لمعالجة تعا ض المصالح وأي تعا ض مصالح محثمل و/ أ(

 تقديمها عند طلبها بدون مقابل . 

  سياسية مدير الصندوق تجاه الثخفيضات والعموالت الخاصة والمعلومات المثعلقة بها: ب(     

 ثالمرخص لهم. بحي صألشخاوز لمدير الصندوق الدخول في ترتيبات العمولة الخاصة على أن تكون خاضعة لالئحة اجي

ة الى خدمات تنفيذ الصفقات مقابل العمولة المدفوعة على الصفقات فعلى سلع وخدمات إضاصندوق بموجبه الر يتحصل مدي

الوسيط. واليوجد أي ترتيبات للعموالت الخاصة مبرمة حتى االن ويتعين على مدير الصندوق في  الموجهة من خالل ذلك

 :مايلي حال وجود ترتيبات العمولة الخاصة عمل

 خدمة التنفيذ بأفضل الشروط. يأن يقدم الوسيط المعن 

 الوحدات. أنه يمكن إعتبار السلع والخدمات الت يحصل عليها مدير الصندوق بدرجة معقولة لمصلحة مالك 

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

  الضريبةأو المعلومات المتعلقة بالزكاة  ج(    

http://www.tagi.com/
mailto:Tagoco.Jeddah@tagi.com
mailto:Tagoco.Jeddah@tagi.com
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ترتب على ت يعلى مالك الوحدات المحتمل ان يحصل على استشارة مهنية للتأكد من اإلعتبارات الضريبية التيتعين 

التصرف بها بأي شكل آخر. ويجب ان يكون المشتركون أو استرداده لها أو امتالكه أو شرائة لوحدات في الصندوق 

يدفع من أصول الصندوق  ان، نظاميا سموح بهعليه وم صفي حدود ماهو منصو، على بينة بأنه يحق لمدير الصندوق

أي ضريبة مستحقة على الصندوق _ان وجدت_ وسيتم اإلفصاح عنها في القوائم المالية السنوية والنصف سنوية. 

الحاليين والمشتركين المحتملين غير المقيمين في المملكة العربية السعودية األخذ بعين اإلعتبار بأن  وعلى المشتركين

ضريبة  صالجهات ذات العالقة في المملكة وبالخصو هم في الصندوق قد يترتب عليه اقتطاع للضريبة من قبلااستثمار

 القيمة المضافة.

كاة فال يتولى مدير الصندوق إخراجها عن المشتركين وتقع على مالك الوحدات مسئولية زواما ال

  زكاة ما يملك من وحدات في الصندوق . جإخرا

 

  وتفاصيل اجتماع مالكي الوحداتمعلومات  د(

  أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ.  (29)سيقوم مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل 

  أكثر أو ب كتابي من مالك أيام من استالم طل (29)سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع لمالك الوحدات خالل

من صافي قيمة أصول  %30تساوي أو منفردين مانسبتة أكثر من أو الوحدات الذين يملكون مجتمعين  من مالك

 الصندوق.

  سيقوم مدير الصندوق اإلعالن عن اجتماع مالكي الوحدات من الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع

 (29)وإرسال إشعار كتابي الى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل ، (تداول)اإللكتروني لشركة السوق المالية

 ( يوما قبل اإلجتماع.32)عن  زيدأيام من عقد االجتماع وبمدة الت

  جمالي عدد وحدات الصندوق فأنه يتعبر أكثر من إأو  % 30منفردين أو في حال حضر مالكي الوحدات مجتمعين

 صحيحا. إجتماعا

 م سيقوم مدير الصندوق بالدعوة الى إجتماع ثاني وسوف يقو، اب المذكور في الفقرة السابقةفي حال لم يستوفي النص

وإرسال إشعار كتابي الي مالكي  (تداول)الموقع االلكتروني لمدير الصندوق وشركة السوق المالية  باإلعالن في

كانت النسبة في أيا ي صحيحا أيام. وسوف يكون اإلجتماع الثان (0)اإلجتماع  الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد

 اإلجتماع.

  إلجراءات المتبعة إلنهاء وتصفية الصندوقا (ـه

ء على توصيات مدير الصندوق بأن قيمة أصول الصندوق الحق في إنهاء الصندوق وذلك بنا مجلس إدارة الصندوقل

الة حدوث في حأو  حالنظم واللوائتغييرا في  هناكأو ، افية لمواصلة تشغيل الصندوقك معدل العائد المستهدف غيرأو 

متوقعا سيؤدي إلى إعتبار وجود  حدثا ان هناكأو ، الصندوق سببا لتصفية أي ظروف أخرى يعتبرها مدير الصندوق

 :ستثماراال في الئحة صناديق تاإلجراءات الخاصة بإنهاء الصندوق كما جاء، الصندوق غير نظامي

 زمن التاريخ الم 32فيجب عليه إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا  ،إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق 

 دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.، مع إنهاء الصندوق العام فيه

 فيجب على مدير الصندوق إنهاء الصندوق ، إذا كانت مدة الصندوق العام محددة وفقا لشروط وأحكام الصندوق

  .يوما (32) ة ومالكي الوحدات كتابيا قبل إنتهاء مدة الصندوق بمدة التقل عنفور إنتهاء تلك المدة وإشعار الهيئ

 حدث معين ، فيجب على مدير الصندوق انهاء  هائه عند حصولتاذا كانت شروط و احكام الصندوق تنص على ان

( أيام من وقوع الحدث الذي 0الصندوق فور حصول ذلك الحدث و اشعار الهيئة و مالكي الوحدات كتابيا خالل )

  يوجب انهاء الصندوق.

  وذلك دون اإلخالل بشروط وأحكام ، على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور إنتهائهيجب

 صندوق ومذكرة المعلومات. ال

   عن إنتهاء مدة  (تداول)في موقعه اإللكتروني وموقع شركة السوق المالية  اإلعالن مدير الصندوقيجب على

  الصندوق ومدة تصفيته.

 

  :ىالشكاو و(
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سيقوم مدير الصندوق بتقديم نسخة من سياسات وإجراءات مدير الصندوق لمعالجة شكاوي العمالء عند الطلب وبدون  

 مالحظة حول الصندوق إرسالها الى العنوان التالي: أو مقابل. كما يمكن لمالك الوحدات في حالة وجود أي شكوى 

 " مارستثلال مجموعة النفيعي" ستثمارلال مجموعة النفيعيشركة  

المملكة العربية السعودية  32202جدة  17381ص.ب . مركز بن حمران، االمير محمد بن عبد العزيزطريق ، جدة  

وفي حال لم يتم تسوية الشكوى من قبل مدير .  info@nefaie.comعنوان الكتروني  - 0126655723 هاتف:

 كما يحق للمشترك إيداع، إيداع شكواه لدى هيئة السوق المالية إدارة شكاوى المستثمرين يحق للمشترك، الصندوق

( يوم تقويمي من تاريخ إيداع الشكوى لدى 90) الشكوى لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية بعد مضي مدة

 نقضاء المدة. إال إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل ا، الهيئة

 

  

 مما سثفي صندوق اال سثمما عن االأو الجهة القضائية المخثصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من  ز(

 لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية.       

  المسثندات المثاحة لمالكي الوحدات: ح( 

 تشمل القائمة على: 

 شروط واحكام الصندوق  •

 مذكرة المعلومات  •

 ملخص المعلومات الرئيسة  •

 العقود المذكورة في مذكرة المعلومات  •

 القوائم المالية للصندوق  •

  

  ملكية أصول الصندوق ط(

مدير أو لمدير الصندوق ليس  . و(ملكية مشاعه) مجتمعين مملوكة لمالكي الوحدات اإلستثمار صندوق أصولإن  

الموزع أي مصلحة في أصول أو مقدم المشورة أو أمين الحفظ من الباطن أو أمين الحفظ أو الصندوق من الباطن 

أمين الحفظ أو أمين الحفظ أو مدير الصندوق من الباطن أو مدير الصندوق  إال أذا كان، ها. مطالبه في أوالصندوق 

سموحا بهذه كان مأو ، وذلك في حدود ملكيته، الصندوق لوحدات الموزع مالكاأو مقدم المشورة أو من الباطن 

   مذكرة المعلوماتأو  الصندوق أحكام شروط و وأفصح عنها في الئحةهذه الالمطالبات بموجب أحكام 

  

 ،مجلس إدا ة الصندوق بشكل معقولأو ينبغي أن يعرفها مدير الصندوق أو ، أي معلومة اخرى معروفة ي(

 منأو ، مسثشا وهم المهنيونأو المحثملون أو مالكو الوحدات الحاليون  -بشكل معقول–وقد يطلبها 

  بناًء عليها: سثمما المثوقع أن تثضمنها مذكرة المعلومات الثي سيثخذ قرا  اال

 لمالكي الوحدات ستثمارال يوجد أي معلومات إضافية قد تساهم في عملية اتخاذ قرار اال، حتى تاريخ هذه المذكرة 

 المستشارون المهنيون ولم يتم ذكرها. أو مجلس إدارة الصندوق أو مدير الصندوق أو المحتملون 

  

 وافقت عليها هيئة السوق المالية ما عدا الثي ذكرت في سثمما إعفاءات من قيود الئحة صناديق اال ك(

  ومما سثه: سثمما سياسات اال

 . ستثماراال أي إعفاءات من قيود الئحة صناديقم يقم مدير الصندوق بطلب ل     

  

mailto:info@nefaie.com
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  الصندوق فيما يثعلق بحقوق الثصويت المرتبطة بأي أصول للصندوق الذي يديره:سياسة مدير  ل(

سوف يفصح مدير الصندوق في موقعه االلكتروني وموقع السوق االلكتروني عن السياسات المتعلقة بحقوق التصويت      

 التي يتبعها في الجمعيات العامة للشركات والصناديق المدرجة. 

 

 بنهاية العام.ايق المسثممر فيها اإلفصاح عن الصاد م(

ضاح و التي تخضع لرسوم أخرى و سيتم اي المالي للصندوق، سيتم اإلفصاح عن الصناديق المستثمر فيها بنهاية العام   

و المتوسط المرجح لنسبة الصناديق المستثمر بها وذلك في تقرير مالكي الوحدات  نسبة المصرفات في كل صندوق

  يوم من اصدار التقرير السنوي للصندوق المستثمر فيه. 32اصداره خالل السنوي والذي يتم 

   

 معلومات إضافية .11
  )في حالة صندوق أسواق النقد( :قمثطلبات المعلومات اإلضافية ألنواع معينة من الصنادي   

 يختلف عن إيداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي الصندوقاالشتراك في أي وحدة من   -2

مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بسعر اإلشتراك ، و ان قيمة الوحدات و إيراداتها      -3

 عرضة للصعود و الهبوط.

تثمارات ) في قائمة اإلس يستخدم مدير الصندوق سياسة استثمارية تتوافق مع تركيبة اإلستثمارات المحددة      -2

ع الطراف النظيرة وفق تصنيفه الداخلي للمركز المالي لها و جودة و التعامل م مذكرة المعلومات( 3بند رقم 

 منتجات اإلستثمار لديها. 

أي مصدر لصفقات سوق النقد خارج المملكة، خاضع لهيئة رقابية مماثلة لمؤسسة أن الصندوق  يقر مدير    -2

 النقد العربي السعودي. 

 .  لن يستثمر الصندوق في عقود المشتقات -0

 

 حدات:إقرا  مالك الو

 لقد قمت/ قمنا باإلطالع على شروط و أحكام الصندوق و مذكرة المعلومات و ملخص المعلومات الرئيسة الخاصة

 بالصندوق، و أؤكد موافقتي / نؤكد موافقتنا على خصائص الوحدات التي اشتركت فيها إشتركنا فيها.

 

 ...........................................................................................اإلسم: 

 

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

 

 ........................................................................................الناريخ: 
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 (1 (  قمملحق 

 الضوابط الشرعية
  

 :الضوابط الشرعية لنشاط صندوق مزايا للمرابحات  .1

 .بالنقود بيعاً آجالً أال تكون السلع التي يبيعها الصندوق آجال ذهب أو فضة أو عمالت، ألنه ال يجوز بيعها  •

  األ يبيع الصندوق للسلع إال بعد تملكها وقبضها. ويكون القبض بتسلم الوثائق المعنية التي تفيد ملكية صندوق للسلع، أو بتسلم •

 .تلك الوثائق، سواء أكانت تلك الوثائق شهادات حيازة أم شهادات اثبات تخزين صور

 .أال يتصرف في السلع ببيع ونحوه أثناء ملكية الصندوق لهاأن يشترط مدير الصندوق على السمسار  •

 .أال يبيع مدير الصندوق السلع باألجل على من اشتراها منه، ألن ذلك من بيوع العينة المحرمة شرعاً  •

وابط الض أن يأخذ مدير الصندوق موافقة الهيئة الشرعية على شهادات الصكوك المزمع االستثمار فيها، للتأكد من توافقها مع •

 .الشرعية لتداول الصكوك

ال يجوز للصندوق االستثمار في صناديق استثمارية أخرى ذا نشاط محرم شرعاً، مثل صناديق السندات الربوية، وصناديق  •

المتضمنة لعقود المشتقات المالية كصناديق بيع المستقبليات، والخيارات، ونحوها. كما ال يجوز االستثمار في صناديق النقد 

  .صيرة األجل المضمونةق

 :الضوابط الشرعية في معالجة تأخر تحصيل ديون للصندوق  .2

ال يجوز لمدير الصندوق أي فوائد ربوية مترتبة على تأخر المشتري في سداد التزاماته، وله اتخاذ االجراءات القضائية  •

 .المناسبة للحصول على مستحقاته

 :الضوابط الشرعية ألجو  الصندوق  .1

دير الصندوق أن يتقاضى أجورا من مشتركي الصندوق في حال االشتراك واالسترداد، ألنها عوض عن منافع متقومة يجوز لم •

شرعاً، سواء أكان هذا االجر مبلغا مقطوعاً أم نسبة مخصومة من ثمن الوحدة المشتراة، أو المستردة شريطة أن تكون هذه 

 .، وموافقة المستثمر عليهااألجور واضحة ومنصوصاً عليها في اتفاقية الصندوق

 .للمستثمرين   يجوز لمدير الصندوق أن يقتطع أجوراً لالدارة بصفة دورية، سواء أكانت مبلغا مقطوعاً أم نسبة معلومة •

يجوز لمدير الصندوق اقتطاع حوافز لألداء، وهي رسوم إضافية يشترطها مدير الصندوق على المستثمر في حال زيادة  •

عن حد معين متفق عليه، ألنها جزء من األجرة مآلها إلى العلم، وال تؤدي إلى المنازعة، شريطة أن تكون مستوى األرباح 

 .النسبة محددة ومعلومة للمستثمر في اتفاقية الصندوق

 .يجوز لمدير الصندوق أن يغير األجور والحوافز السابقة شريطة إبالغ المستثمرين بذلك قبل سريان التغيير •

 :لشرعية إلدا ة الصندوق وتسويقهالضوابط ا  .1

 .يجب على مدير الصندوق بذل جهده وطاقته في استثمار أموال الصندوق على الوجه األمثل واألفضل لمصلحة المستثمرين •

يجب على مدير الصندوق استثمار أموال الصندوق في الغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله، وال يجوز له االستثمار فيما لم  •

 .إبالغ المستثمرين إال بعديه في اتفاقية الصندوق ينص عل

يجوز أن ينص مدير الصندوق على نسبة الربح المتوقعة من االشتراك في الصندوق بناء على دراسة السوق، شريطة أن  •

 .يكون ذلك على سبيل التقريب والتوقع

 .وقعلى مدير الصندوق االفصاح الكامل عن جميع المصاريف المحملة على الصند •
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 الرئيسة ملخص المعلومات
 

  

 "مزايا للمرابحات صندوق  "
 

 

مفتوح يدار من قبل شركة في ادوات اسواق النقد و الدخل الثابت ، طرح عام، ي استثمارصندوق )

 "(ستثمارلال مجموعة النفيعي" ستثمارلال مجموعة النفيعي

 

 

 .م20/05/3920، وتم تحديثها بتاريخ م32/92/3920ه الموافق 32/90/2220 المعلومات بتاريخملخص تم اصدار 

 

في ادوات  استثمار" على أنه صندوق للمرابحات  مزاياصندوق تم اعتماد "                                      

 الشرعية للصندوق. متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل الهيئة النقد 

 

 

 

ننصح المستثمرين بقراءة محتويات شروط وأحكام الصندوق باإلضافة الى مذكرة المعلومات وفهمها. وفي حال تعذر فهم 

 ننصح باألخذ بمشورة مستشار مهني.، منهما محتويات أي

 

 

 

ه 32/90/2220 بتاريختمت الموافقة على هذه الشروط واألحكام وعلى طرح الصندوق من قبل هيئة السوق المالية 

 .م32/92/3920الموافق 
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  سثمما المعلومات الرئيسة حول صندوق اال -أ(
 

 

  ونوع الطرح وفئة الصندوق ونوعه: ستثماراسم صندوق اال (1

 أحكام مع متوافق مفتوح -عام صندوق  أسواق النقد والدخل الثابت أدواتإستثمار في  صندوقللمرابحات صندوق مزايا 

 . اإلسالمية الشريعة

 

  ية للصندوق:ستثماراألهداف اال (2

صندوق عام، مفتوح ومقوم  – أسواق النقد والدخل الثابتصندوق مزايا للمرابحات هو صندوق استثمار في أدوات 

سواق أبالريال السعودي، يهدف الى توفير السيولة عند طلب المستثمر وتنمية رأس المال من خالل االستثمار في أدوات 

، المتوافقة مع المعايير الشرعية والمقرة من قبل اللجنة الشرعية للصندوق. لن يقوم الصندوق بتوزيع النقد والدخل الثابت

مالكي الوحدات وسوف يعاد استثمارها في الصندوق لصالح مالكي الوحدات. تم اتخاذ العائد على الودائع أرباح على 

، كمؤشر إرشادي SAUDI INTERBANK OFFERED RATEبالريال السعودي لثالثة أشهر )سايبور(،  

المؤشر اإلرشادي .يمكن  لمقارنة أداء الصندوق .ويعمل فريق العمل في إدارة األصول على تحقيق أداء ينافس أداء

 أي من البنوك السعودية. أو رويترز أو للمستثمرين متابعة أداء المؤشر على الموقع الخاص ببلومبرغ 

 

  الصندوق وممارسته: استثمارسياسات  (1

من إجمالي أصول  %09سوف يستثمر الصندوق في األوراق المالية المصدرة من دول مجلس التعاون الخليجي بحد أعلى  .1

 ألي دولة خليجية باستثناء المملكة العربية السعودية:الصندوق 

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

  المملكة العربية السعودية %0  %299 

09%  مملكة البحرين %0  

09%   اإلمارات العربية المتحدة %0  

09%  9%  الكويت 

09%  9%  عمان 

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

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

وفقاً  B-(Fitch),B-(S&P), B3 (Moodys)ى في األدوات المصنفة أو مصدرها كاآلتي: مصنفة، على أن يكون الحد األدن

 للمركز المالي و التدفقات النقدية لعمليات المصدر. 

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

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

 عربي السعودي أو هيئات إشرافية مماثلة لهيئة السوق المالية. المركزية المماثلة لمؤسسة النقد ال

 ة اصول الصندوق في وحدات صناديق استثمار مرخصة ذات ممن صافي قي %30 ال يزيد عنر الصندوق  إستثمار ما ييحق لمد

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

يعمل مدير الصندوق  . وهيئة سوق المال السعودي وأسواق المال الخليجيةالشرعية مطروحة وحداتها طرحاً عاماً و مرخصة من 

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

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

كصكوك استثمارية حسب ما تحدده واحدة من ثالث من وكاالت التصنيف المصنفة  الصندوق االستثمار بالصكوك

الصكوك االستثمارية /  A-فتش A3  / موديز /  -Aاالئتماني الدولية والمصنفة بحد أدنى كالتالي: ستاندرد آند بورز

 . تعني أن المصدر لديه القدرة الكافية للوفاء بالتزاماته المالية
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 فسوف يعمل  مجموعات إصدارات الصكوك / المصدرين التي ليس لها تصنيف إئتمانيونظًرا لوجود عدد كبير من  

أصول الصندوق وفقًا لضوابط  صافي من %29بحد أعلى  في الصكوك الغير مصنفةالصندوق على توظيف استثماراته 

لى ان ال ع مدير الصندوقالسياسة الداخلية المتبعة للمخاطر والتي يتم اختيارها على أساس التقييم الداخلي للمخاطر ل

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

 

 الجدول الثالي يوضح اإلسثمما ات المثاحة  للصندوق و النسب المسموح بها  

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

%100 09%  أدوات أسواق النقد قصيرة األجل 

20%  9%  صكوك * 

 استثماريةصناديق  %0 %30

29%  9% سيولة نقدية  ) في حال وجود استردادات كبيرة( أو ودائع متوافقة  

 أيام.  1مع أحكام الشريعة اإلسالمية ال تتعدى فترة اإلستحقاق 

 اصول الصندوق صافي من  %29الصكوك * ال تزيد نسبة الصكوك الغير مصنفة عن   

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

 .تترافق مع هبوط حاد في أسعاراألوراق المالية واألصول األخرى

 الصندوق من صافي قيمة اصول  %30ز ان تتجاوز مجموع اإلستثمارات في جهة واحدة او جهات مماثلة نسبة ال يجو 

 ( يوماً تقويمياً. 239إن صندوق مزايا للمرابحات  له متوسط مرجح لتاريخ اإلستحقاق ال يتجاوز ) 

 

  :سثمما ات في صندوق االسثمما المخاطر المرتبطة باال (1

المطلوب من جميع المستثمرين المحتملين أن يقرروا بأنفسهم وبمشاركة مستشاريهم الماليين والقانونيين تقويم جميع المخاطر 

كنها تشكل ات الصندوق ولاستثماراتهم. إن المخاطر المذكورة ال تشكل تلخيصاً لجميع المخاطر المرتبطة باستثمارالمترتبة على 

 دير الصندوق والتي قد يتعرض لها الصندوق والتي ستؤثر على سعر الوحدة لمالكي الوحدات. المخاطر الرئيسية حسب علم م

 

  :في الصندوق سثمما الرئيسية لال المخاطر   ) 1

اق الخليجي وبالتالي على األسو االقتصاد: إن عدم استقرار منطقة الشرق األوسط يؤثر سلبا على المخاطر السياسية .أ

 باإلنخفاض مما يؤثر على سعر الوحدة في الصندوق.  الخليجية

: اإلقتصاديات الخليجية من اإلقتصاديات الناشئة والتي تعتمد بشكل كبير على الدخل من النفط االقثصاديةالمخاطر  .ب

 مما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق والذي سيؤثر والذي ينعكس على أداء األسواق المالية، وتتأثر بتذبذب أسعاره

 بدورة على سعر الوحدة . 

ية ماراستثخسارة فرصة أو  االستردادقد يتعرض الصندوق لمخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات مخاطر السيولة:  .ج

الل الفرص إلستغأو  االستردادنتيجة نقص السيولة والذي قد يؤثر على قدرة الصندوق لتسييل أصوله لمواجهة طلبات 

 سلبا على سعر الوحدة.  والتي قد تؤثر، يةستثماراال

 ألي من الجهات التي يتم التعامل معها االئتمانيفي حالة انخفاض التصنيف : االئثمانيمخاطر انخفاض الثصنيف  .د

ل مما قد يؤثر على أصو، اتستثمارفقد يضطر مدير الصندوق إلى التخلص من تلك اال، يستثمر فيها الصندوقو

 وحدة سلبا. الذي بدوره سيؤثر على سعر الو الصندوق

وق ية المتوافرة لدى مدير الصندستثمار: قد تحد معايير اللجنة الشرعية من الفرص االمخاطر معايير اللجنة الشرعية .ه

 أثناء إدارته للصندوق . 

، والقانونية ،: يمكن أن تتعرض الصناديق إلى مخاطر بسبب التغير في القواعد التنظيميةالمخاطر النظامية والقانونية .و

بة التكاليف أن تزيد نسأو للصندوق  ستثمارحيث أن التغيرات التي قد تطرأ قد تؤثر على إستراتيجية اال، بيةوالضري

  كالرسوم وغيرها مما يؤثر على أداء الصندوق والذي يؤثر بدورة على سعر الوحدة.
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الي فإن وبالت، كبير: يعتمد مدير الصندوق على العنصر البشري بشكل مخاطر اإلعثماد على موظفي مدير الصندوق .ز

الصندوق قد يتأثر سلباً بخسارة المدراء التنفيذيين والموظفين المرتبطين بأعمال الصندوق وصعوبة توفير بدائل على 

شكلي مما قد ينعكس ب، ات الصندوقاستثمارالمستوى ذاته من الخبرة على المدى القصير والذي يؤثر سلبا على إدارة 

 ات مالكي الوحدات. استثمارسلبي على آداء الصندوق وبالتالي يؤثر بدورة على 

مة إال أن أنظ، التقنية في إدارة الصندوق وحفظ أصول العمالء استخدام: يعتمد مدير الصندوق على مخاطر الثقنية .ح

 كلي على الرغم من اإلحتياطات األمنية أو  تعطل جزئيأو فيروسات أو المعلومات لديه قد تتعرض لعمليات إختراق 

ثر مما قد يؤ، ات الصندوق بشكل فاعلاستثماروالتي تحد من قدرة مدير الصندوق على إدارة ، المشددة المتبعة لديه

 سلبا على أداء الصندوق وبالتالي على مالكي وحدات الصندوق. 

 ستثمار: الصندوق سيبدأ باالمن أصول الصندوقإسثحواذ عدد قليل من مالك الوحدات على نسبة عالية  مخاطر .ط

بشكل مباشر بعد نهاية فترة الطرح األولي وحيث أنه ال يوجد حد أعلى لإلشتراك في الصندوق خالل فترة الطرح 

وهذا قد ، أصول الصندوقصافي من  %10األولي وبالتالي فإنه من الممكن تملك بعض مالك الوحدات ألكثر من 

كل هذه الفئة من مالك الوحدات ألصولهم من الصندوق مما يسبب إنخفاض كبير أو رداد جزء يسبب مخاطر عند إست

عر والذي سيؤثر سلبا على س، اتهاستثمارفي أصول الصندوق مما قد يؤثر سلبا على أصول الصندوق بشكل يحد من 

 الوحدة. 

قد يكون  والتي يةستثماراالو االقتصاديةت تؤثر الكوارث الطبيعية على أداء كافة القطاعامخاطر الكوا ث الطبيعية:  .ي

لها تأثير سلبي على أداء الصندوق خارج عن إرادة مدير الصندوق مثل الزالزل والبراكين والتقلبات الجوية الشديدة 

  بالتالي تؤدي إلى إنخفاض أسعار الوحدات.و ،ات الصندوق سلبااستثماروالتي تؤثر على ، وغيرها

تأخره عن سداد المبالغ المقترضة في وقتها و ة إقتراض الصندوق لغرض إدارة الصندوقفي حال مخاطر اإلقثراض: .ك

اضطرار مدير أو والتي قد يترتب عليها رسوم تأخير سداد ، المحدد ألسباب خارجة عن إرادة مدير الصندوق

اته لسداد القروض مما قد يؤثر على أصول الصندوق وأداءه والذي سينعكس سلبا استثمارالصندوق لتسييل بعض 

 على أسعار الوحدات . 

األخرى  ستثمارهي جميع المخاطر التي قد تتعرض لها صناديق اال ية:اسثمما في صناديق  سثمما مخاطر اال .ل

ي يكون الصندوق مستثمرا فيها مما قد يؤداألخرى التي  ستثمارالتي قد تتعرض لها صناديق االو الواردة في هذا البند

 إلى إنخفاض قيمة وحدات الصندوق . 

 والتي تؤثر على قيمة األوراق المالية، هي المخاطر الناتجة عن تغير في أسعار الفائدةمخاطر تقلبات أسعا  الفائدة:  .م

ؤدي إلى إنخفاض العوائد أي تغيير سلبي في أسعار الفائدة يو حيث أن عقود المرابحة مربوطة بأسعار الفائدة

 . ية للصندوق والذي سيؤثر بدورة على أداء الصندوق وسعر الوحدةستثماراال

أن االستثمار في استثمارات أقل من الدرجة االستثمارية  : مخاطر االسثمما  في اسثمما ات أقل من الد جة االسثمما ية .ن

 . الصندوق وحدات مالكي وعلى وأدائه دوقالصن استثمارات على سلبا يؤثر قد مما االئتمانية والمخاطر

السيولة  االئتمانية ومخاطر ينطوي االستثمار بالصكوك على عدد من المخاطر ومنها المخاطر :مخاطر االسثمما  بالصكوك .س

 . الصندوق وحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق استثمارات على سلبا يؤثر قد مما االئتماني التصنيف انخفاض مخاطر

ستدعاء والتي تعطي مصدرها حق طلب استدعاء الصكوك قبل اال: تتمتع بعض الصكوك بميزة قابلي سثدعاءاإلخاطر حق م .ع

تاريخ استحقاقها. في مثل تلك الحاالت فإن الصندوق سيكون معرضا لمخاطر إعادة استثمار النقد المستلم من المصدر الذي يستدعي 

عوائد المطلوبة والتأثير سلبا على الصندوق ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض في الصكوك، وقد يؤدي ذلك إلى عدم تحقيق ال

 استثمارات مالكي الوحدات

دير ويعد مفي الصندوق .  ستثماريتحمل مالكي الوحدات مسؤولية الخسائر المالية التي قد تحدث من خالل اال   (2) 

الناجمة بسبب احتياله او اهماله او سوء تصرفه او الصندوق مسؤوال تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق 

 تقصيره المتعمد.

ق  ستثمارال يعد اال   ((3  ستثمارتابع لصندوق االأو يبيع األوراق المالية أو في الصندوق إيداعاً لدى أي بنك محلي يس وِّ

 قد ال يستلم المستثمر كامل المبلغ الُمستثَمر.  االستردادوعند ، فسعر الوحدة قد ينخفض
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  وفقا لما ورد في مذكرة المعلومات: ستثمارالبيانات السابقة المتعلقة بأداء صندوق اال (5

ال يوجد أداء سابق للصندوق حيث أنه تم إنشاؤه حديثا. وسيقوم مدير الصندوق بنشر أداء الصندوق في نهاية السنة المالية 

 األولى للصندوق. 

 

 مقابل الخدمات والعموالت  (ب

  

 الوصف  القيمة وطريقة االحثساب والدفع 

  االشتراكرسوم  ال يوجد

 رسوم االسترداد ال يوجد

سنويا من صافي أصول الصندوق تحسب  %55.9 رسوم اإلدارة على أساستحتسب 

بشكل يومي من صافي قيمة أصول الصندوق بعد خصم المصاريف. ويتم دفع الرسوم 

شهور لمدير الصندوق. وفي حال استثمر الصندوق في أي صندوق  3المستحقة كل 

ادة دفع رسوم اإلدارة فإنه سيتم إع، اخر من الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق

لتجنب ازدواج تقاضي الرسوم. وتخضع أتعاب اإلدارة لضريبة القيمة المضافة وسوف 

بشكل منفصل وفقا للنسب المنصوص عليها في قانون  يتم تحميلها على الصندوق

  ضريبة القيمة المضافة

 أتعاب اإلدارة 

لاير  390999حد أدنى بمن األصول تحت الحفظ  %9.20 رسوم الحفظ السنويةتبلغ 

وتشمل مصاريف إدارة عمليات الصندوق والمدفوعات المستحقة )سعودي، 

شهور ألمين  3لطرف ثالث للقيام بمهام الحفظ( ويتم دفع الرسوم المستحقة كل 

 الحفظ. 

 رسوم الحفظ 

 %09تدفع على دفعتين بمعدل  لمراجع الحسابات. ولاير  200999 دفع مبلغ وقدره

ستقسم الرسوم تناسبيا على عدد أيام السنة نهاية العام.  %09عند بداية العام و 

 تحسب بشكل يومي من صافي قيمة أصول الصندوق. 

 رسوم مراجع 

 الحسابات 

جميع لاير سنوياً كحد أقصى عن  8,000كل عضو مستقل سيتقاضى مبلغ 

لاير  16,000أي ما يساوي  سنوياً حضرها يالتي ( اجتماعين فقط )االجتماعات 

 ونصيب كل عضو مستقل لهذا، كحد أقصى لجميع االعضاء المستقلين في السنة

  تحسب بشكل يومي من صافي قيمة أصول الصندوق وتدفع سنويا.

 مكافآت أعضاء 

 مجلس اإلدارة 

 أتعاب اللجنة  سوف يتحمل مدير الصندوق مصاريف اللجنة الشرعية الخاصة بالصندوق 

 الشرعية 

 مصاريف التمويل  بحسب أسعار التمويل السائد. وسوف تحسب بشكل يومي وتدفع يوميا. 

سوف يقوم مدير الصندوق وبناًء على توصية اللجنة الشرعية الخاصة بالصندوق 

 بإخراج مبلغ التطهير من أصول الصندوق 

 رسوم التطهير الشرعي 

ا كانت البيع إذأو سوف يتحمل الصندوق كافة المصاريف المتعلقة بعمليات الشراء 

وسيتم اإلفصاح عن إجمالي قيمتها في التقارير ، ات الصندوقاستثمارضمن 

 في ملخص اإلفصاح المالي.  السنوية

 الوساطة( (مصاريف التعامل 

تدفع على جميع الرسوم و المصاريف و األتعاب و التكاليف الخاصة   %0بنسبة 

 بالصندوق 
رسوم/ مصاريف القيمة 

 المضافة

تُحثسب وتدفع  –من إجمالي قيمة أصول الصندوق سنوياً  %2.5كنسبة قصوى 

 عند الحصول على الخدمة.

المصروفات واألتعاب 

 األخرى
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ثم وسي، األطراف األخرى ال تشمل ضريبة القيمة المضافةأو إن جميع الرسوم المذكو ة والعموالت والمصروفات المسثحقة لمدير الصندوق 

تحميل الضريبة بشكل منفصل وفقا للنسب المنصوص عليها في قانون ضريبة القيمة المضافة على الصندوق وأصوله وعلى المشثرك حال 

 . االشثراك

الصندوق     ر الصندوق على أن الرسوم المذكو ة في الجدول أعاله هي جميع الرسوم المفروضة والمحسوبة على الصندوق خالل مدة يقر مدي

  .دون اسثمناء. ويعد مدير الصندوق مسؤول مسؤولية كاملة عن احثساب  سوم أخرى غير الثي تم ذكرها في الجدول أعاله

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

  

 ومسثنداته:  سثمما بيان حول مكان وكيفية الحصول معلومات إضافية حول صندوق اال (ج

  ومسثنداته عن طريق الوسائل الثالية: سثمما يسثطيع العميل الحصول على معلومات اضافية حول صندوق اال 

 .  www.nefaie.com اإللكتروني الخاص بمدير الصندوق:الموقع  •

 :االستفسار عن طريق البريد اإللكتروني 039993000االتصال على هاتف مدير الصندوق:  •

funds@nefaie.com في جدة والرياض ستثمارلال مجموعة النفيعي يزيارة أقرب فرع.  

  

  

 اسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به:  (د

  اسم مدير الصندوق: (1

 21-91903" ترخيص رقم ستثمارمجموعة النفيعي لال" ستثمارلال مجموعة النفيعيشركة 

  

  عنوان مدير الصندوق: (2

  مركز بن حمران، طريق االمر محمد بن عبدالعزيز )التحلية (، جدة

 المملكة العربية السعودية  32202 جدة 17381ص.ب .

  

  :بيانات االتصال الخاصة بمدير الصندوق (3

 039993000 هاتف:

 

 االتصال الخاصة به:  الحفظ وبياناتاسم وعنوان أمين  (ـه

  اسم أمين الحفظ: أ(

 90239-21، ترخيص رقم شركة الخير كابيتال السعودية         

 

  بيانات االتصال الخاصة ب(

 ابيتال السعودية كشركة الخير 

 الرياض، طريق الملك عبدالعزيز، حي الوزارات، مدارات تاورز، الدور الخامس

 ، المملكة العربية السعودية،22021، الرياض 20229صندوق بريد 

 + 022 22 3202319+ ،، فاكس 022 22 3200210هاتف: 

  info@alkhaircapital.com.sa العنوان اإللكتروني: 

 

  الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ: ج( 
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