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 سامبا للصكوك السياديةصندوق 

 (متوافق مع املعايير الشرعية للصندوق  مفتوح عام استثمار  صندوق (  

 

 الشروط واألحكام

 

 في الشرعية للصندوق صندوق استثمار عام مفتوح متوافق مع املعايير هو صندوق سامبا للصكوك السيادية .أ
ً
الصكوك  يستثمر أساسا

 السيادية.

 بموجبقبل هيئة السوق املالية  من لها مرخصشركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار، وهي شركة سعودية  هومدير الصندوق  .ب

   ( وفًقا لالئحة األشخاص املرخص لهم الصادرة عن الهيئة.03070-73الترخيص رقم )

 الرقابة هيئةمن قبل نه صندوق استثمار متوافق مع املعايير الشرعية املجازة أ سامبا للصكوك السيادية علىتم اعتماد صندوق  .ج

  .االستثمار لصندوقاملعينة الشرعية 

األخرى لالئحة صناديق االستثمار،  املستنداتوكافة ملخص املعلومات الرئيسية وتخضع هذه الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات  .د

صندوق.الكاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن محدثة ومعدلة و معلومات وتتضمن

ستندات األخرى املهذه الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسية وكافة  قراءة املحتملين ينعلى املستثمر .ه

 .لصندوقل

االشتراك في وحدات الصندوق.يجب على املستثمرين املحتملين توقيع وقبول شروط وأحكام الصندوق قبل  .و

م 23/00/2020وتم تحديثها بتاريخ , م 1020/فبراير/23هـ املوافق  2440/جمادى الثاني/21 شروط وأحكام الصندوق تاريخ إصدار .ز

  .م 1020/فبراير/06 املوافق هـ 2440/جمادى االول/70 هوحدات طرحوتاريخ موافقة هيئة السوق املالية على تأسيس الصندوق  .ح
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 تعريفاتال

 

 يكون للمصطلحات التالية املعاني املبّينة قرين كل منها أينما وردت في هذه الشروط واألحكام:

 

 .شركة برايس واترهاوس كوبرزوهي  ُيعني املحاسب القانوني للصندوق والذي يعينه مدير الصندوق "املحاسب القانوني"

-12بتاريخ  1001-07-2هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  عن مجلستعني الئحة األشخاص املرخص لهم الصادرة  "الئحة األشخاص املرخص لهم"

حسب  م20/00/1023هـ املوافق 13/21/2470وتاريخ  1023– 01-7واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم م(  1001-7-10هـ )املوافق  1-2417

 .تعديالتها من وقت آلخر

وال يشمل ذلك أيام العطل الرسمية باململكة العربية  " يعني أي يوم عمل تفتح فيه البنوك أبوابها للعمل باململكة العربية السعوديةيوم العمل"

السعودية.

 ذية.ولوائحه التنفيهـ  1/7/2414( وتاريخ 70ُيعني نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/"نظام السوق املالية" 

عني  "فتح حساب"اتفاقية 
ُ
 تفاقيةاالت

ُ
حكام، وتنظم العالقة بين مالك الوحدات األشروط والبرمة بين مالك الوحدات ومدير الصندوق وتنص على امل

 ومدير الصندوق، وتوضح ما على كل منهما من التزامات أو مسؤوليات؛

للقيام بأي  بذلك، كل لجنة أو لجنة فرعية أو موظف أو وكيل ُمخول من طرف الهيئة ، وتشمل، كلما يسمح السياقيةسوق املالالهيئة  تعني"الهيئة" 

 وظيفة من وظائفها.

كأمين حفظ للصندوق.واملعينة اتس اس بي س ي العربية السعودية " يعني شركة أمين الحفظ"

.سامبا للصكوك السيادية" يعني صندوق الصندوق "

 .يعني مجلس إدارة الصندوق مجلس الصندوق"املجلس أو "

 .شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار يعني"مدير الصندوق" 

)ملدة ثالثة  SIBOR سايبر –يشير إلى املؤشر الذي ُيقارن به أداء الصندوق وهو مؤشر سعر الفائدة املتداول بين البنوك السعودية " االسترشادي"املؤشر 

 .أشهر(

 املطروح باالستثمار يتعلق فيما مدروس قرار اتخاذ من لتمكينهم املحتملين الوحدات ملالكي املتاحة الصندوق معلومات مذكرة تعني"مذكرة املعلومات" 

.االستثمار صناديق الئحة من( 1) رقم امللحق في املحددة املعلومات وتتضمن عليهم،

 فيها." يعني الطرح األولي لألوراق املالية للجمهور في السوق األولية بغرض االشتراك الطرح األولي"

.يعني تاريخ طرح وحدات الصندوق لالشتراك"تاريخ الطرح األولي" 

 من مذكرة املعلومات هذه.( ج)(3)في البند  املنصوص عليهاملعنى  " تشير إلىاالشتراك ملبلغ األدنى الحد"

ستثمارات" و"األصول" "االستثمار" و"اال 
ُ
 .م بالتبادل، وتشير كل منها إلى األوراق املالية املستهدفة التي يستثمر فيها الصندوقستخد مرادفات قد ت

 7/21/2413وتاريخ  1007-120-2، بموجب القرار رقم السوق املالية هيئة مجلس الصادرة عن تعني الئحة صناديق االستثمار"الئحة صناديق االستثمار" 

 .آلخر( وقتم )وتعديالتها من 17/1/1027هـ، املوافق  27/0/2473وتاريخ  2/72/1027هـ، واملعدلة بموجب القرار رقم 
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 الصندوق؛  في كل مستثمر أو مالك وحداتشير إلى تمرادفات قد تستخدم بالتبادل، و"املستثمر" و"املستثمرون" و"مالكو الوحدات" 

.تعني اململكة العربية السعودية"اململكة" 

برمة بين مالك الوحدات ومدير الصندوق وملحقاتها والتي تنص على الشروط  واألحكام املنظمة للعالقة بين اتفاقية فتح الحساب"
ُ
عني االتفاقية امل

ُ
" ت

 لشروط تقديم الخدمات. ةواملتضمن مالك الوحدات ومدير الصندوق، 

 )أ( من الشروط األحكام. 3تشير إلى املعنى املنصوص عليه في البند " أتعاب اإلدارة"

 مما أي وفي .شخص ثالث قبل مسيطرا من كونه في معه يشترك أو اآلخر، الشخص ذلك عليه يسيطر أو آخر، شخص على يسيطر الذي " تعني الشخصتابع"

 مباشر. غير أو مباشر بشكل السيطرة تكون سبق

 للصندوق. ةيالشرع املعايير تعني وديعة مرابحة متوافقة مع"مرابحة" 

.( من الشروط األحكامي()0يشير إلى املعنى املنصوص عليه في البند )"الحد األدنى ملبلغ االشتراك" 

 .( من الشروط األحكامي()0يشير إلى املعنى املنصوص عليه في البند )" االسترداد"الحد األدنى ملبلغ 

.األحكامو( من الشروط 2)ب( ) 3" يعني املعنى املنصوص عليه في البند رسوم االشتراك"

 .األحكامو( من الشروط 1)ب( ) 3" يعني املعنى املنصوص عليه في البند رسوم االسترداد"

 منهاتعني إجمالي قيمة أصول الصندوق "صافي قيمة األصول" 
ً
 .الصندوق ومصاريف رسوم ذلك في بما( الخصوم) إجمالي قيمة التزاماته مخصوما

إصدار  من خاللوحداته  وتتم زيادة، بناًء على عدد عمليات االشتراك واالسترداد هو صندوق استثمار برأس مال متغير "صندوق االستثمار املفتوح"

 .وحدات جديدة، وتقل عند استرداد مالكي الوحدات لبعض وحداتهم أو كلها

 .في قائمة املصطلحات املستخدمة في لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها املنصوص عليهاملعنى  يشير إلى"قرار عادي للصندوق" 

يعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إلى كل مالك وحدات ليستخدمها األخير في طلب استرداد وحدات الصندوق وفًقا للشروط "نموذج االسترداد" 

 من الشروط واألحكام. 1امللحق  تحت عنوانا بالشروط واألحكام واألحكام. ويرد نموذج االسترداد مرفًق

 .هو كل طلب يقدمه مالك الوحدات السترداد وحدات الصندوق"طلب االسترداد" 

 .تعني مؤسسة النقد العربي السعودي"مؤسسة النقد" 

 .يعني املبلغ الذي يستثمره مالك الوحدات في الصندوق "مبلغ االشتراك"

 .يعني ذلك التاريخ الذي يقوم فيه مالك الوحدات باالشتراك في وحدات الصندوق ""تاريخ االشتراك

يعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إلى كل مستثمر ليستخدمها األخير في طلب االشتراك في وحدات الصندوق وفًقا للشروط "نموذج االشتراك" 

 من الشروط واالحكام. 2امللحق  تحت عنوانكام واألحكام. ويرد نموذج االشتراك مرفًقا بالشروط واألح

.يعني صافي قيمة كل وحدة في تاريخ االشتراك ذي الصلة"سعر االشتراك" 

" يعني الفترة التي يتم خاللها أول طرح لوحدات الصندوق على املستثمرين.فترة الطرح األولي"

 ديد له." يعني تاريخ انتهاء فترة الطرح األولي أو أي تمتاريخ اإلقفال"
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 .سوق املالية السعوديةشركة التعني  أو "السوق املالية""تداول" 

 هذه. ( من مذكرة املعلومات2)ب()1زم الصندوق االستثمار فيها وفًقا ألحكام البند تتعني األوراق املالية التي يع"األوراق املالية املستهدفة" 

هـ املوافق  2440/جمادى الثاني/21بتاريخ  الصادرةسامبا للصكوك السيادية صندوق بـتعني الشروط واألحكام الخاصة  "الشروط واألحكام"

 م 1020/فبراير/23

أصول  من مشاعة تدل على الحصة التي يمتلكها مالك الوحدة في الصندوق. وتمثل كل وحدة )بما في ذلك أجزاء الوحدة( حصة نسبية"الوحدة" 

 .الصندوق

يتم فيه حساب سعر أي وحدة من وحدات الصندوق." يعني كل يوم عمل موييوم التق"

 .واستردادها الصندوق وحدات في االشتراك فيه يمكن يوم " أييوم التعامل"

( بتاريخ 227الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم )م/نظام ضريبة القيمة املضافة في اململكة العربية السعودية يعني " نظام ضريبة القيمة املضافة"

.التنفيذية الئحتهو م 11/03/1023ـ املوافق ه01/22/2470

املضافة. القيمة ضريبة نظام أحكام بموجب املطبقة املضافة القيمة ضريبة بها " يقصدضريبة القيمة املضافة"

 التجاري. التمويل وعقود الودائع النقد وتشمل سوق " تعني صفقاتالنقدأدوات "

 واألطفال القصر.هم الزوج والزوجة " أقرباء" أو "قريب"

:ا ينافي االستقاللية، على سبيل املثال ال الحصرمباالستقاللية التامة وم عضو مجلس إدارة صندوق مستقل يتمتع" مسقل إدارة مجلس عضو"

 لدى مدير الصندوق أو تابع له، أو أي مدير صندوق منفن يكون موظأ  (2)
ً
عالقة ظ الصندوق، أو لديه عمل جوهري أو فالباطن أو أمين ح ا

 .ظ ذلك الصندوقفمدير الصندوق أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين ح تعاقدية مع

 .أي تابع له لدى أو  يذيين خالل العامين املاضيين لدى مدير الصندوقفأن يكون من كبار التن (1)

 .يذيين لدى مدير الصندوق أو أي تابع لهفأو مع أي من كبار التن أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة  (7)

 لحصص سيطرة لدى مدير الصندوق أو   (4)
ً
 خالل العامين املاضيين. أي تابع له لدى أن يكون مالكا

 أو يعتزم إصدارها" املصدر"
ً
 مالية

ً
.يعني الشخص الذي يصدر أوراقا

 ( 7؛ أو )تأثير في وضع املخاطر للصندوق العام هالتغيير الذي يكون ل( 1ه؛ أو )التغيير املهم في أهداف الصندوق العام أو طبيعت (2يعني )" األساس ي التغيير"

بها مدير الصندوق. غتقررها الهيئة من حين آلخر وتبلى أي حاالت أخر( 4؛ أو )االنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصب مدير للصندوق

 :أن شأنه منوالذي  ياألساس  التغيير غير تغيير أييعني  هم"امل "التغيير

  الصندوق؛ في مشاركتهم في النظر الوحدات مالكي يعيد أن إلى املعتاد في يؤدي .2

 منهما؛ ألي تابع أي أو الصندوق إدارة مجلس أعضاء من عضو أي أو الصندوق مدير إلى الصندوق أصول من املدفوعات زيادة إلى يؤدي .1

د املدفوعات منجديدا  نوعا يقدم .7  الصندوق أصول من تسدَّ

د التي األخرى املدفوعات أنواع جوهري بشكل يزيد .4   أو الصندوق؛ أصول من تسدَّ

.الصندوق مدير بها وتبلغ آلخر حين من الهيئة تقررها أخرى حاالت أي .1
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 مع قريب أو تابع، من خالل أي من فمباشر، من غير القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو" تعني السيطرة"
ً
 أو مجتمعا

ً
ردا

سر كلمة فاإلداري، وت ز أعضاء الجها % أو أكثر من 70حق تعيين أو  )ب(  ؛% أو أكثر من حقوق التصويت في شركة 70تساوي  امتالك نسبة)أ( اآلتي: 

 لذلك.
ً
"املسيطر" وفقا

)أ( من مذكرة املعلومات هذه.22الرقابة الشرعية ألعمال الصندوق املبينة في البند تعني هيئة " الشرعية الرقابة هيئة"

املتوافقة مع  مرتبطة باألدوات واملنتجات املركبةوتكون هي أداة مالية أو عقد تشتق قيمته من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى ) "عقود املشتقات"

عند تحرير العقد بين البائع  د املالية مدة زمنية محددة باإلضافة إلى سعر وشروط معينة يتم تحديدهااملعايير الشرعية للصندوق( وتكون لتلك العقو

على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق. واملشتري

 تستخدم فيها شركات ذاتهي منتجات تكون معدة حسب طلب املستثمر )الصندوق( و "املتوافقة مع املعايير الشرعية للصندوق "املنتجات املركبة 

املنتجات غير متوفرة في االسواق، حيث يتم  فيها كمصدر ووسيط للدخول في هذه املنتجات مع أطراف شركات مالية أخرى والتي تكون صةلخااألغراض ا

وكما يتم تسديدها للمستثمر )الصندوق( عن طريق هذه الشركة ذات الغرض  لخاصالغرض ا ذات توجيه االموال إلى االطراف األخرى عن طريق الشركات

.الخاص

بيع أوراق مالية أو أصول، مثل الصكوك بسعر محدد، مع التعهد بشرائها من املشتري في تاريخ محدد بسعر  بغرض اتفاق تعني"اتفاقيات إعادة الشراء" 

متفق عليه بين الطرفين.

تجاه مالكي الصكوك لتسديد  دولة، حيث يكون للدولة التزام مباشرللصكوك املصدرة من قبل مختلف الجهات الحكومية تعني ال "الصكوك السيادية"

مبالغ هذه الصكوك لهم.

 هي الحاالت التي يعتقد مدير الصندوق أنه من املمكن أن تؤثر على أصول الصندوق أو أهدافه بشكل سلبي "ظروف السوق االقتصادية غير املالئمة"

نين في نتيجة أي من العوامل االقتصادية مثل االنكماش االقتصادي ومعدالت التضخم وانخفاض أسعار النفط و/أو السياسية مثل في حال تغيير القوا

البلدان التي يستثمر الصندوق فيها أصوله و/أو التنظيمية املتغيرة مثل تغير التشريعات واللوائح وأنظمة املحاسبة.

املستخدمة في هذه الشروط واألحكام املعنى املخصص لها في قائمة املصطلحات املستخدمة في لوائح هيئة السوق املالية ما لم  ويكون للمصطلحات

 يقتض ي سياق النص بغير ذلك.

 

 

 

 

 

 

 



 

Internal 

PUBLIC 

7 

 

 محتويات ملخص املعلومات الرئيسية

 

 املعلومات الرئيسية .أ 

 

 ونوعه وفئته ونوع الطرح الصندوق  اسم .1

 "(.الصندوق سامبا للصكوك السيادية"، وهو صندوق استثمار عام مفتوح )"صندوق إن اسم الصندوق هو "

 

 األهداف االستثمارية .2

لسعودي يهدف الصندوق إلى تنمية رأس املال املستثمر على املدى الطويل من خالل االستثمار بشكل رئيس ي في الصكوك السيادية واملقومة بالريال ا

اململكة العربية السعودية ممثلة بمكتب ادارة الدين العام التابع لوزارة املالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي الصادرة عن الجهات الحكومية في 

اململوكة بالكامل بشكل مباشر أو  -بما في ذلك الصناديق السيادية والصناديق التي تأخذ شكل صناديق التقاعد واألوقاف  -والصناديق الحكومية 

 للمعايير الشرعية للصندوق، وفي أدوات النقد قصيرة األجل )املرابحات(، وكذلك االستثمار في صناديق أسواق غير مباشر لجهة حكوم
ً
ية، وفقا

 للمعايير الشرعية للصندوق.
ً
  النقد، وفقا

 

 وممارساتهسياسات االستثمار  .3

قصيرة األجل )املرابحات( مع أطراف نظيرة خاضعة ستثمر الصندوق في السوق املالية السعودية بشكل رئيس ي، كما يستثمر في أدوات النقد ي

 الشرعية إلشراف مؤسسة النقد العربي السعودي أو لهيئة رقابية مماثلة خارج اململكة، كما يستثمر في صناديق أسواق النقد املتوافقة مع املعايير

 وتم ترخيصها من قبل الهيئة ويجوز للصندوق االستثم للصندوق
ً
 عاما

ً
ار كذلك في عقود املشتقات املقومة بالريال السعودي واملطروحة طرحا

لشرعية للصندوق واملرتبطة باألدوات واملنتجات املركبة املتوافقة مع املعايير الشرعية للصندوق واألدوات واملنتجات املركبة املتوافقة مع املعايير ا

 املقومة بالريال السعودي. 

 

 املخاطر املرتبطة باالستثمار .4

املخاطر نتيجة لطبيعة األصول التي يستثمر بها. وعليه فقد ينخفض سعر الوحدات عند االسترداد لسعر  منخفضق صندوق استثمار يعتبر الصندو

أقل من السعر الذي تم االكتتاب به في الصندوق، و ال يمكن تقديم أي ضمانات بأن يحقق الصندوق أي نمو في استثماراته. كما أن قيمة 

رضة للهبوط، وعلى مالكي الوحدات العلم بإمكانية عدم قدرتهم على استرداد املبلغ األصلي املستثمر في الصندوق، وبأنه ال استثمارات الصندوق مع

 يمكن تقديم ضمانات حول تحقيق الصندوق ألهدافه االستثمارية.

 :األداء السابق للصندوق.أ

 على أداء الصندوق في املستقبل. إن األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للمؤشر ال
ً
  ُيعّد مؤشرا

 :ضمان أداء الصندوق.ب

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

 :عدم اعتبار االستثمار في الصندوق وديعة بنكية.ت

 لدى أي بنك.يحذر مدير الصندوق 
ً
 املستثمرين من أن االستثمار في صندوق االستثمار ال ُيعّد إيداعا

 :بيان تحذيري حول املخاطر املحتملة املتعلقة باالستثمار في الصندوق.ث

موال عند يرتبط االستثمار بالصندوق بمخاطر محتملة متعددة، كما هو مبين في القائمة أدناه، والتي من شأنها أن تؤدي إلى خسارة األ

 االستثمار في الصندوق.

 :قائمة باملخاطر الرئيسية املحتملة حول االستثمار في الصندوق.ج

ي تشمل قائمة املخاطر الرئيسة املحتملة املرتبطة باالستثمار في الصندوق واملخاطر املعّرض لها الصندوق وأي ظروف من املحتمل أن تؤثر ف

 يلي: صافي قيمة أصول الصندوق وعائداته ما

 مخاطر االئتمان.-

 مخاطر اسعار الفائدة.-
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 مخاطر الظروف السياسية واالقتصادية.-

 مخاطر السيولة.-

 مخاطر السوق ومخاطر االختيار.-

 مخاطر التقلبات في االسعار.-

 مخاطر التضخم.-

 املخاطر املتعلقة بااللتزام باملعايير الشرعية.-

 املال غير املصّنفة.مخاطر االستثمار في أدوات سوق -

 مخاطر عدم وجود االستثمارات املناسبة.-

 مخاطر سياسات االستثمار وممارسته.-

 مخاطر االستثمار في الصناديق األخرى.-

 مخاطر التعامل مع طرف ثالث.-

 مخاطر االعتماد على املوظفين الرئيسيين.-

 مخاطر انخفاض التصنيف االئتماني.-

 ح.مخاطر تضارب املصال-

 مخاطر إدارة الصندوق.-

رات القانونية والتنظيمية.-  مخاطر التغيُّ

 املخاطر الضريبية والزكاة.-

 مخاطر التمويل.-

 املخاطر التقنية.-

 مخاطر الكوارث الطبيعية.-

مخاطر االستثمار في املنتجات املركبة املتوافقة مع املعايير الشرعية للصندوق.-

الصندوقمخاطر تقييم أصول -

 

 لصندوق األداء السابق ل .5

 العائد الكلي لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات )أو منذ التأسيس(: .أ

حديث التأسيس.ال ينطبق حيث أن الصندوق 

 

 إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر املاضية )أو منذ التأسيس(: .ب

 حديث التأسيس.ال ينطبق حيث أن الصندوق 

 
 الصندوق باملقارنة مع املؤشر اإلسترشادي )أو منذ التأسيس(:أداء  .ت

 ال ينطبق حيث أن الصندوق حديث التأسيس.

 :واألتعاب والرسوممقابل الخدمات   ب. 

واملبالغ التي يتم دفعها )غير شاملة لضريبة القيمة املضافة( من أصول الصندوق: والرسوميوضح الجدول أدناه تفاصيل مقابل الخدمات 

 النسبة/املبلغ )ريال سعودي( النوع

"(أتعاب اإلدارةيدفع مالكي الوحدات أتعاب إدارة إلى مدير الصندوق على النحو التالي )"اإلدارة )تخضع لضريبة  رسوم
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القيمة املضافة حسب نظام 

 املضافة(. ةضريبة القيم





أصول الصندوق بعد خصم املصاريف % من 0.11يدفع مالكي الوحدات من الفئة )أ( أتعاب إدارة مقدارها  -

 األخرى وااللتزامات املستحقة.

% من أصول الصندوق بعد خصم املصاريف 0.40يدفع مالكي الوحدات من الفئة )ب( أتعاب إدارة مقدارها  -

 .األخرى وااللتزامات املستحقة

يم وفق املعادلة التالية:ويتم احتساب واستحقاق اتعاب اإلدارة في كل يوم تق

)عدد األيام بين يوم التقويم الحالي  x)رسوم إدارة الصندوق( xاملستحقة(  األخرى املصاريف –الصندوق  )أصول

  )    x  ويوم التقويم السابق
𝟏

𝟑𝟔𝟎
   x + (2)ضريبة القيمة املضافة

يوم تقويمي وسيتم دفعها في آخر  املستحقة على صافي قيمة أصول الصندوق في كلسيتم احتساب أتعاب اإلدارة و

كل شهر بناء على قيمة صافي أصول الصندوق في كل يوم تقويم للشهر املعني من السنة.

وسيتم احتساب أتعاب اإلدارة املستحقة على صافي قيمة أصول الصندوق في كل يوم تقويمي وسيتم دفعها في آخر 

.تقويم للشهر املعني من السنة كل شهر بناء على قيمة صافي أصول الصندوق في كل يوم

لن يكون ألي فئة استراتيجيات وأهداف استثمار تختلف عن استراتيجيات وأهداف االستثمار لفئات أخرى من 

نفس الصندوق.

رسوم الحفظ )تخضع لضريبة 

حسب نظام  فةاملضا ةالقيم

 املضافة( ةضريبة القيم



 من إجمالي األصول لدى أمين الحفظ باإلضافة كيدفع الصندوق ألمين الحفظ رسوم 
ً
رسوم لنسبة تحتسب سنويا

بشكل  دوالر امريكي لكل صفقة. وسيتم إحتساب رسوم الحفظ لكل يوم تقويمي وسيتم دفعها 40بـ تقدرصفقات 

شهري بناًء على إجمالي األصول تحت الحفظ نهاية كل شهر.

وبشكل تناسبي بحسب عدد  التقويم يوم الحفظ أمين لدى ولاألص إجمالي حجم على معتمدة الرسوم نسبة تكون

:يلي كماالوحدات لكل فئة 

 نسبة رسوم الحفظ إجمالي األصول لدى أمين الحفظ

 %0.011 مليون ريال سعودي وأقل 100

 %0.040 مليون ريال سعودي 100الى  100من 

 %0.070 مليون ريال سعودي 20000الى  100من 

 %0.010 سعودي وأكثرمليون ريال  20000
السوق في السائد السعر حسبالتمويل رسوم

ال يوجدرسوم االشتراك

ال يوجدرسوم املدقق الخارجي

مكافأة األعضاء املستقلين في 

 مجلس إدارة الصندوق*

 ريال سعودي سنويا وتمثل هذه املصروفات رسوم األعضاء املستقلين 100000تقدر املصروفات بمبلغ اجمالي 

وبشكل تناسبي بحسب عدد الوحدات لكل فئة. ملجلس إدارة الصندوق

مصاريف التعامل )تخضع 

املضافة حسب  ةلضريبة القيم

 نظام ضريبة القيمة املضافة(.



)الوساطة( في األوراق املالية وفقا لألسعار السائدة في السوق. التعامل يتحمل الصندوق كافة تكاليف

والتقارير  األوليةالتعامل من أصول الصندوق، ويتم اإلفصاح عن إجمالي قيمتها في  التقارير  مصروفاتوتدفع 

 إلى املعني للربع التعامل مصاريف ونسبة مبلغ عن االفصاح يتم كما للصندوقالسنوية املوجزة والتقارير السنوية 

 بالطريقة أو للسوق االلكتروني واملوقع الصندوق ملدير االلكتروني املوقع في الصندوق أصول صافي قيمة متوسط

.الهيئة تحددها التي

أتعاب املحاسب القانوني* 

 للعقد املبرم 
ً
تخضع  –)طبقا

لضريبة القيمة املضافة حسب 

نظام ضريبة القيمة املضافة(.

110000 
ً
، وهو مبلغ ثابت يتم اقتطاعه من إجمالي أصول الصندوق طبقا

ً
للعقد املبرم مع  ريال سعودي سنويا

 وبشكل تناسبي بحسب عدد الوحدات لكل فئة. املحاسب القانوني

الرسوم الرقابية للهيئة*
30100 

ً
 من إجمالي أصول الصندوق طبقا

ً
، وهو مبلغ ثابت يتم اقتطاعه سنويا

ً
للرسوم املقررة  ريال سعودي سنويا

من قبل هيئة السوق املالية.
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تنطبق.ال رسوم املؤشر االسترشادي

رسوم نشر البيانات على موقع 

تداول* )تخضع لضريبة القيمة 

املضافة حسب نظام ضريبة 

القيمة املضافة(.

10000  
ً
للرسوم املقررة من تداول. ريال سعودي وهو مبلغ ثابت يتم اقتطاعه من إجمالي أصول الصندوق طبقا

ألعضاء هيئة الرقابة الشرعية يتحملها الصندوق. ويتحمل مدير الصندوق اي لن يكون هناك أي أتعاب تصرف أتعاب هيئة الرقابة الشرعية

أتعاب قد تصرف.

الرسوم واألتعاب األخرى: 

)املصاريف اإلدارية التكاليف 

املتعلقة بجمعيات مالكي 

الوحدات، مصروفات طباعة 

التقارير، ونفقات نثرية وغيرها(.

% من صافي قيمة األصول ويتم حسابها في كل  0.1يف ما نسبته من غير املتوقع أن تتعدى هذه الرسوم واملصار

% من صافي قيمة األصول( يشمل أيضا أي رسوم / مصاريف  0.1يوم تقويم. وعالوة على ذلك فإن هذا الحد )أي 

مستحقة الدفع من الصندوق )بما في ذلك الرسوم واملصاريف املذكورة في هذا الجدول( باستثناء أتعاب اإلدارة 

.التمويلحفظ والتعامل و رسوم اوال

* يتم احتساب األتعاب واملصاريف املستحقة في كل يوم تقويم وتدفع عند استالم الفواتير.



 القيمة ضريبة نظام اعليه نصتخضع الرسوم واألتعاب واملصاريف املنصوص عليها في هذه الشروط واألحكام لضريبة القيمة املضافة حسب ما 

في اململكة العربية السعودية وكما هو مبين في الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات و ملخص املعلومات الرئيسة. ولذلك  التنفيذية والئحته املضافة

فإن الرسوم واألتعاب واملصاريف املنصوص عليها في هذه الشروط واالحكام ال تشمل احتساب ضريبة القيمة املضافة، ولذلك يتعين على مدير 

% )أو أي نسبة أخرى قد يتم تعديلها من حين إلى آخر( حيث تنطبق. 1ة واحتساب مبلغ ضريبة القيمة املضافة املستحقة بنسبة الصندوق إضاف

 ويتوجب على مدير الصندوق جمع املبلغ املستحق للضريبة وسداده إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل.

 

 ومستنداته وق صندالمعلومات إضافية حول  ىمكان وكيفية الحصول عل ج. 

يمكن االتصال بمدير الصندوق، على معلومات االتصال التالية، للحصول على معلومات إضافية حول الصندوق ومستنداته:

 221223300، رقم الفاكس 0003113000عربية السعودية، رقم هاتف ، اململكة ال22722، الرياض 110003العنوان: برج اململكة، العليا، ص.ب. 



 وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصالاسم  د.

شركة سامبا لألصول وإدارة االستثماراالسم: 

221223300، رقم الفاكس 0003113000عربية السعودية، رقم هاتف ، اململكة ال22722، الرياض 110003ص.ب. برج اململكة، العليا،  العنوان:

 www.Sambacapital.com املوقع اإللكتروني

 

 الحفظ وبيانات االتصال أميناسم وعنوان  ه.

شركة اتش اس بي س ي العربية السعوديةاالسم: 

، اململكة العربية السعودية21107-1111، الرياض 3173 ،املروج ،العليا العنوان:

+ 077 010001010الهاتف:   

+ 077 22 100 1701  الفاكس:

www.hsbcsaudi.comاملوقع اإللكتروني: 

 

 وبيانات االتصال املوزعاسم وعنوان  .و 

ال ينطبق

http://www.sambacapital.com/
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 امللخص التنفيذي

متوافق مع املعايير الشرعية  ، صندوق استثمار عام مفتوحسامبا للصكوك السياديةصندوق 

 .للصندوق
 وفئته/نوعه اسم الصندوق 

 مدير الصندوق  .وإدارة االستثمار  لألصولشركة سامبا 

 أمين الحفظ .شركة إتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودة

 عملة الصندوق  .الريال السعودي

في  بشكل رئيس ي يهدف الصندوق إلى تنمية رأس املال املستثمر على املدى الطويل من خالل االستثمار

 
ً
الصكوك السيادية الصادرة عن مختلف الجهات الحكومية في اململكة العربية السعودية، وفقا

 للمعايير الشرعية للصندوق.

 الهدف االستثماري للصندوق 

 رشادي للصندوق ستاملؤشر اال  .(ثالثة أشهر)ملدة   SIBORسايبر -سعر الفائدة املتداول بين البنوك السعودية 

 مستوى مخاطر االستثمار في الصندوق  .منخفضمستوى 

 من مذكرة املعلومات (7) بندتضمن اليو، املرتبطة باالستثمار في الصندوقهناك بعض املخاطر 

مستثمر محتمل قبل اتخاذ أي دراسة وفهم تلك املخاطر بعناية من قبل  وصفا لهذه املخاطر ويجب

.الصندوقفيما يتعلق باالستثمار في  هقرار

 االستثمار في الصندوق مدى مالئمة 

% من 70 بحد أقص ى يعادل لتعامل باتفاقيات إعادة الشراءاوتمويل يجوز للصندوق الحصول على 

لصندوق الحصول على تمويل يزيد عن الحد املذكور لة أصول الصندوق، إال أنه يجوز صافي قيم

االستثمار.( من الئحة صناديق 74املادة )لسداد طلبات استرداد بما يتوافق مع 

 ويلملتا

 لعلى مالكي الوحدات  األرباحالصندوق بتوزيع  مدير يقومس
ً
وفي حال عدم توزيع  .ه املطلقتقديروفقا

أرباح دورية، يتم إعادة استثمار األرباح الرأسمالية واألرباح النقدية املوزعة في الصندوق مما 

سينعكس بارتفاع صافي قيمة األصول وسعر وحدة الصندوق.

 سياسة توزيع األرباح

وهي غير قابلة للتحويل  بناًء على الشروط املبينة أدناه فئتينالصندوق ضمن  في يتم اصدار وحدات

 أخرى إلىمن فئة 
ً
. وللمزيد من املعلومات حول خصائص هذه الوحدات، يرجى الرجوع إلى تلقائيا

:( من هذه الشروط واالحكام27الفقرة )


 الفئة )أ(

تطبق عليهم الشروط التالية: الوحدات في الصندوق الذينملالكي سيتم إصدار هذه الوحدات 
 

ريال سعودي. 70000000000  الحد األدنى ملبلغ االشتراك األولي

ريال سعودي.    200000000  الحد األدنى ملبلغ االشتراك اإلضافي

ريال سعودي.   200000000  الحد األدنى ملبلغ االسترداد


 (بالفئة )

الشروط التالية: تطبق عليهم الذين الصندوقفي هذه الوحدات ملالكي الوحدات  سيتم إصدار 


ريال سعودي. 10000  الحد األدنى ملبلغ االشتراك األولي

ريال سعودي.  20000  الحد األدنى ملبلغ االشتراك اإلضافي

ريال سعودي. 20000  الحد األدنى ملبلغ االسترداد

يكون ألي فئة استراتيجيات وأهداف استثمار تختلف عن استراتيجيات وأهداف االستثمار لفئات لن 

 أخرى من نفس الصندوق.

 فئات الوحدات

.( من كل يوم عملبتوقيت اململكة العربية السعودية ظهرا 21قبل الساعة الثانية عشر ظهرا )
املوعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك 

 واالسترداد

كل يوم عمل. في  يوم التعامل
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.في كل يوم عمل  يمو يوم التق

.في كل يوم عمل  يوم االشتراك

.في كل يوم عمل  يوم االسترداد

.الصلة يذيم وعمل بعد يوم التق أيامخمس خالل سيتم دفع عوائد االسترداد   دفع عوائد االسترداديوم 

 ال يوجد

 )تخضع لضريبة القيمة رسوم االسترداد

 املضافة حسب نظام ضريبة القيمة

 املضافة(

ال يوجد 

 )تخضع لضريبة القيمة رسوم االشتراك

 املضافة حسب نظام ضريبة القيمة

 املضافة(

"(أتعاب اإلدارةيدفع مالكي الوحدات أتعاب إدارة إلى مدير الصندوق على النحو التالي )"

% من أصول الصندوق بعد 0.11مقدارها يدفع مالكي الوحدات من الفئة )أ( أتعاب إدارة  -

 خصم املصاريف األخرى وااللتزامات املستحقة.

% من أصول الصندوق بعد 0.40يدفع مالكي الوحدات من الفئة )ب( أتعاب إدارة مقدارها  -

 .خصم املصاريف األخرى وااللتزامات املستحقة

لة التالية:يم وفق املعادويتم احتساب واستحقاق اتعاب اإلدارة في كل يوم تق

)عدد األيام بين يوم  x)رسوم إدارة الصندوق( xاملستحقة(  األخرى املصاريف –)أصول الصندوق 

  )    x  التقويم الحالي ويوم التقويم السابق
𝟏

𝟑𝟔𝟎
   x + (2)ضريبة القيمة املضافة

يوم تقويمي وسيتم  املستحقة على صافي قيمة أصول الصندوق في كلسيتم احتساب أتعاب اإلدارة و

دفعها في آخر كل شهر بناء على قيمة صافي أصول الصندوق في كل يوم تقويم للشهر املعني من 

السنة.

وسيتم احتساب أتعاب اإلدارة املستحقة على صافي قيمة أصول الصندوق في كل يوم تقويمي وسيتم 

تقويم للشهر املعني من  دفعها في آخر كل شهر بناء على قيمة صافي أصول الصندوق في كل يوم

.السنة

لن يكون ألي فئة استراتيجيات وأهداف استثمار تختلف عن استراتيجيات وأهداف االستثمار لفئات 

أخرى من نفس الصندوق.

ويحق ملدير الصندوق إعفاء العمالء عن جزء أو كل أتعاب اإلدارة حسب تقديره املطلق. ولتجنب 

وحدات بجميع الفئات بحقوق متساوية و أن ُيعاملوا باملساواة الشك، يجب أن يتمتع جميع مالكي ال

من قبل مدير الصندوق.

 )تخضع لضريبة القيمة اإلدارة أتعاب

 املضافة حسب نظام ضريبة القيمة

 املضافة(

 من إجمالي األصول لدى أمين الحفظ كيدفع الصندوق ألمين الحفظ رسوم 
ً
نسبة تحتسب سنويا

دوالر امريكي لكل صفقة. وسيتم إحتساب رسوم الحفظ لكل  40بـ تقدررسوم صفقات لباإلضافة 

بشكل شهري بناًء على إجمالي األصول تحت الحفظ نهاية كل شهر. يوم تقويمي وسيتم دفعها

وبشكل تناسبي  التقويم يوم الحفظ أمين لدى األصول إجمالي حجم على معتمدة الرسوم نسبة تكون

:يلي كمابحسب عدد الوحدات لكل فئة 

 نسبة رسوم الحفظ إجمالي األصول لدى أمين الحفظ

 %0.011 وأقل سعودي  مليون ريال 100

 %0.040 سعوديلاير  مليون 100الى  100من 

 %0.070 سعوديلاير  مليون 20000الى  100من 

 %0.010 وأكثر سعوديلاير  مليون 20000

 )تخضع لضريبة القيمة الحفظرسوم 

 ضريبة القيمةاملضافة حسب نظام 

 املضافة(

ريال سعودي سنويا وتمثل هذه املصروفات رسوم األعضاء  100000تقدر املصروفات بمبلغ اجمالي  مكافآت األعضاء املستقلين في مجلس 
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.وبشكل تناسبي بحسب عدد الوحدات لكل فئة املستقلين ملجلس إدارة الصندوق  )*( إدارة الصندوق 

)الوساطة( في األوراق املالية وفقا لألسعار السائدة في  التعامل يتحمل الصندوق كافة تكاليف

، ويتم اإلفصاح عن إجمالي قيمتها في  الصندوق من أصولمصروفات التعامل السوق، وتدفع 

للصندوق كما يتم االفصاح عن مبلغ والتقارير السنوية  املوجزة والتقارير السنويةاألولية التقارير 

لربع املعني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق في املوقع االلكتروني ونسبة مصاريف التعامل ل

.ملدير الصندوق واملوقع االلكتروني للسوق أو بالطريقة التي تحددها الهيئة

)تخضع لضريبة القيمة مصاريف التعامل 

املضافة حسب نظام ضريبة القيمة 

 املضافة(.

 

، وهو مبلغ ثابت يتم اقتطاعه من إجمالي أصول الصندوق طبقا للعقد  110000
ً
ريال سعودي سنويا

.وبشكل تناسبي بحسب عدد الوحدات لكل فئة املبرم مع املحاسب القانوني

 للعقد )*( أتعاب املحاسب القانوني 
ً
)طبقا

تخضع لضريبة القيمة املضافة  –املبرم 

 حسب نظام ضريبة القيمة املضافة(.

 تنطبق.ال  رسوم املؤشر االسترشادي

 من إجمالي أصول الصندوق طبقا  30100
ً
، وهو مبلغ ثابت يتم اقتطاعه سنويا

ً
ريال سعودي سنويا

للرسوم املقررة من قبل هيئة السوق املالية.
 )*( الرسوم الرقابية للهيئة

ريال سعودي وهو مبلغ ثابت يتم اقتطاعه من إجمالي أصول الصندوق طبقا للرسوم املقررة   10000

من تداول.

  )*( رسوم نشر البيانات على موقع تداول 

)تخضع لضريبة القيمة املضافة حسب 

 نظام ضريبة القيمة املضافة(.

لن يكون هناك أي أتعاب تصرف ألعضاء هيئة الرقابة الشرعية.  هيئة الرقابة الشرعيةأتعاب 

حسب السعر السائد في السوق.  التمويلرسوم 

% من صافي قيمة األصول ويتم  0.1من غير املتوقع أن تتعدى هذه الرسوم واملصاريف ما نسبته 

يشمل  (% من صافي قيمة األصول 0.1أي )حسابها في كل يوم تقويم. وعالوة على ذلك فإن هذا الحد 

بما في ذلك الرسوم واملصاريف املذكورة )أيضا أي رسوم / مصاريف مستحقة الدفع من الصندوق 

باستثناء أتعاب اإلدارة والحفظ والتعامل و رسوم  ( من هذه الشروط واألحكام3)رقم  بندجدول الفي 

.التمويل

الرسوم واألتعاب األخرى: )املصاريف 

ت مالكي اإلدارية التكاليف املتعلقة بجمعيا

الوحدات، مصروفات طباعة التقارير، 

 ونفقات نثرية وغيرها(.

ريال سعودي 20  سعر الوحدة

.يتم حساب األتعاب واملصاريف املتراكمة حسب عدد أيام االستحقاق في كل يوم تقويم وتدفع عند استالم الفواتير)*(:

 .واألتعاب والرسومالخدمات من مذكرة املعلومات ملزيد من املعلومات بخصوص مقابل  (1) البندمن الشروط واألحكام و (3) البندالرجوع إلى  يمكن
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 الشروط واألحكام

 

 معلومات عامة .1

 :ه الصادر عن هيئة السوق املاليةترخيص اسم مدير الصندوق ورقم .أ

 مؤسسة ،شخص واحد مساهمة مقفلة شركةوهي  ،"(كابيتال سامبا)" االستثمار وإدارة لألصول سامبا شركة
ً
 اململكة نظمةأل وفقا

  رقم الرخصة بموجب له مرخص كشخص الهيئة قبل من ومرخصة (2020173210رقم ) التجاري السجل بموجب السعودية، العربية

 بالتغطية، والتعهد ووكيل أصيل بصفة التعامل بأنشطة للقيامم( 1003 يونيو 11هـ )املوافق 2410جمادى األخر  20( بتاريخ 73-03070)

 بتقديم مخولة كابيتال سامبا أن كما .املالية في األوراق والحفظ املشورة وتقديم والترتيب العمالء، ومحافظ االستثمار صناديق وإدارة

.التعامل رخصة تحت التغطية هامش صفقات تمويل

 

 عنوان املكتب الرئيس ي ملدير الصندوق .ب

، رقم الفاكس 0003113000عربية السعودية، رقم هاتف اململكة ال ،22722، الرياض 110003.ب. العليا، ص مركز اململكة،

221223300.

 

 عنوان املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق  .ج

 www.sambacapital.com   ملدير الصندوق هو عنوان املوقع اإللكتروني

 

 الصادر عن هيئة السوق املالية اسم أمين الحفظ ورقم ترخيصه .د

 من قبل هيئة السوق املالية بموجب ترخيص رقم"(، وهي شخص مرخص له  أمين الحفظ)" السعودية أتش أس بي س ي العربيةشركة 

(73-01000).

 

 عنوان املوقع اإللكتروني ألمين الحفظ .ه

  (.http://www.hsbcsaudi.com) الحفظ هو  عنوان املوقع اإللكتروني ألمين

 

 طبقالنظام امل .2

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

ربية السعودية.الع
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هيئة تحل أي يحال أي نزاع ينشأ بين مدير الصندوق وأي من مالكي الوحدات فيما يخص هذه الشروط واألحكام إلى اللجنة أو 

محلها.

ك بأن شراء أو بيع أصول الصندوق واالستثمارات واملمتلكات يخضع لألنظمة واللوائح املعمول بها في البلد املعني.ويوافق املشتر يقرّ

 بهدف ضمان التقيد باألنظمة واللوائح املعمول بها من قبل أي سلطة مختصة 
ً
يجوز ملدير الصندوق اتخاذ أي اجراء يراه ضروريا

 ي هذا الخصوص تجاه املستثمر أو أي طرف آخر.وال يتحمل مدير الصندوق أي مسئولية ف



 أهداف صندوق االستثمار .3

 ، بما في ذلك نوع الصندوقالصندوقاألهداف وصف  .أ

الصندوق هو صندوق استثمار عام مفتوح يهدف إلى تنمية رأس املال املستثمر على املدى الطويل من خالل االستثمار بشكل رئيس ي في 

بالريال السعودي الصادرة عن الجهات الحكومية في اململكة العربية السعودية ممثلة بمكتب ادارة الدين الصكوك السيادية واملقومة 

بما في ذلك الصناديق السيادية والصناديق التي  -العام التابع لوزارة املالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي والصناديق الحكومية 

 للمعايير الشرعية للصندوق.املم -تأخذ شكل صناديق التقاعد واألوقاف 
ً
لوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لجهة حكومية، وفقا

 األصول التي يستثمر بها الصندوق سياسات االستثمار وممارساته وأنواع .ب

يستثمر الصندوق في األوراق املالية التالية املتوافقة مع املعايير الشرعية )"األوراق املالية املستهدفة"(:

( الصكوك السيادية واملقومة بالريال السعودي الصادرة عن الجهات الحكومية في اململكة العربية السعودية ممثلة بمكتب ادارة )أ

بما في ذلك الصناديق السيادية والصناديق  -الدين العام التابع لوزارة املالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي والصناديق الحكومية 

 للمعايير الشرعية  -صناديق التقاعد واألوقاف التي تأخذ شكل 
ً
اململوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لجهة حكومية، وفقا

للصندوق. 

( أدوات النقد قصيرة أو طويلة األجل )املرابحات( مع أطراف نظيرة خاضعة لتنظيم مؤسسة النقد العربي السعودي أو لهيئة رقابية )ب

مماثلة خارج اململكة. 

( يجوز للصندوق االستثمار في صناديق أسواق النقد املتوافقة مع املعايير الشرعية واملطروحة طرحا عاما وتم ترخيصها من قبل )ج

الهيئة. 

( يجوز للصندوق االستثمار في عقود املشتقات املرتبطة باألدوات واملنتجات املركبة املتوافقة مع املعايير الشرعية للصندوق واألدوات )د

يير واملنتجات املركبة املتوافقة مع املعايير الشرعية للصندوق املقومة بالريال السعودي واألدوات واملنتجات املركبة املتوافقة مع املعا

الشرعية للصندوق املقومة بالريال السعودي، لغرض التحوط من املخاطر )كمخاطر أسعار الفائدة(. 

ء أكبر أو كل أصول الصندوق على صورة نقد أو على شكل استثمارات مرابحة قصيرة أو طويلة ( ويحق ملدير الصندوق اإلبقاء على جز)ه

األجل في حال اعتقد أن ظروف السوق أو الظروف االقتصادية غير مالئمة نسبيا. 
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 ة السعودية،( سيستثمر الصندوق بشكل أساس ي في الصكوك السيادية الصادرة عن مختلف الجهات الحكومية في اململكة العربيو)

 للمعايير الشرعية للصندوق
ً
ويوضح الجدول أدناه أنواع األصول التي سيستثمر فيها الصندوق والحد األعلى واألدنى املخصص  ،وفقا

لكل منها:

القيمة الحد األدنى من  االستثمارنوع 

 الصندوق  اإلجمالية ألصول 

قيمة ال صافي الحد األعلى من

 اإلجمالية ألصول الصندوق 

الصكوك املقومة بالريال السعودي والصادرة عن 

حكومة اململكة العربية السعودية ممثلة بمكتب ادارة 

الدين العام التابع لوزارة املالية، ومؤسسة النقد 

بما في ذلك  -العربي السعودي والصناديق الحكومية 

الصناديق السيادية والصناديق التي تأخذ شكل 

ململوكة بالكامل بشكل ا -صناديق التقاعد واألوقاف 

 للمعايير 
ً
مباشر أو غير مباشر لجهة حكومية، وفقا

الشرعية للصندوق.

(31)%(200)%

أدوات النقد قصيرة األجل )املرابحات( مع أطراف 

نظيرة خاضعة لتنظيم مؤسسة النقد العربي 

السعودي أو لهيئة رقابية مماثلة خارج اململكة. و 

املتوافقة مع املعايير الشرعية صناديق أسواق النقد 


ً
 واملطروحة طرحا

ً
.عاما





)صفر(%







(11)%



عقود املشتقات املرتبطة باألدوات واملنتجات املركبة 

املتوافقة مع املعايير الشرعية للصندوق واألدوات 

واملنتجات املركبة املتوافقة مع املعايير الشرعية 

للصندوق املقومة بالريال السعودي

%(1))صفر(%



. وتتم عملية اتخاذ القرارات االستثمارية لدى مدير الصندوق بتحليل املؤشرات االقتصادية الهامة على الصعيد املحلي ومعدالت 2

 وحركة القطاعات/الصناعات املحلية باإلضافة إلى العوامل الجيوسياسية. كما يقوم فريق إدارة 
ً
الفائدة الحالية واملتوقعة محليا

االستثمارات التابع ملدير الصندوق بإجراء التقييم الدوري للفرص بغرض تنمية رأس املال املستثمر على املدى الطويل.محفظة 
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)ب( من مذكرة 1)ب( من الشروط واألحكام هذه والبند 7. ال يجوز للصندوق االستثمار في أي أوراق مالية خالف ما ورد بالبند 1

املعلومات. 

وق إدراج األوراق املالية التالية ضمن استثمارات الصندوق: وال يمكن ملدير الصند

عقود املستقبليات.  -

عقود الخيارات.  -

. (swapسواب )عقود املناقلة  -

. ال يجوز للصندوق االستثمار في أي أوراق مالية ال تتوافق مع املعايير الشرعية للصندوق. 7

. يجوز للصندوق الحصول على التمويل والتعامل باتفاقيات إعادة الشراء لالستثمار في األوراق املالية املستهدفة، بشرط أال تزيد هذه 4

% من صافي قيمة أصول الصندوق وملدة استحقاق ال تزيد عن سنة. إال أنه يجوز للصندوق االقتراض من مدير 70القروض عن 

أو الهيئات املصرفية األخرى املرخص لها لتغطية طلبات االسترداد، على أن ال يخضع هذا االقتراض لحد الـ  الصندوق أو أي من تابعيه

( من الئحة صناديق االستثمار. ويجوز ملدير الصندوق 74% من صافي قيمة أصول الصندوق، على النحو املنصوص عليه في املادة )70

رهن أصول الصندوق مقابل املبلغ املقترض. 

 ألداء الصندوق أو السوق أو األسواق ذات العالقة في 1
ً
. ال يعتبر األداء السابق للصندوق أو األداء السابق للمؤشر االسترشادي معيارا

املستقبل. 

 لألداء 7
ً
 أو مسايرا

ً
. ليس هناك أي ضمان ملالكي الوحدات بأن األداء املطلق للصندوق أو أداءه مقارنة باملؤشر سوف يكون مطابقا

السابق. 

حسب  BBB-حسب تصنيف موديز و  Baa3ولن يستثمر الصندوق في املؤسسات أو أدوات الدخل الثابت والتي دون درجة االستثمار 

 تصنيف ستاندرد اند بورز. 

 االستثمار صندوق مدة  .4

 .استثماري عام مفتوح غير مقيد بمدة محددة صندوق الصندوق هو

 

 حدود االستثمار /قيود .5

 االستثمار للصندوق يمكن التي املالية األوراق أنواع على القيود املعلومات ومذكرة واألحكام والشروط االستثمار صناديق الئحة من كال توضح

% من صافي 71، إال انه يستطيع الصندوق االستثمار في أدوات الدين الصادرة عن حكومة اململكة أو عن جهات سيادية بنسبة تزيد عن فيها

 دوق.قيمة أصول الصن
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 العملة  .6

 مدير قبل من السعودي الريال إلى تحويلها يتم ، أخرى عملة بأي الوحدات قيمة دفع تم حال وفيالريال السعودي  الصندوق هي عملة تكون

 الصندوق
ً
 الوحدات شراء ويكون الصندوق، ملدير واملتوفر السوق في السائد الصرف سعر على بناءا

ً
 ملبلغ الصندوق مدير استالم تاريخ من نافذا

.العملة تحويل مصاريف املستثمر ويتحمل، السعودي بالريال الشراء

 

 واألتعاب الرسومالخدمات و مقابل  .7

 ووقت دفعها من قبل الصندوق وطريقة احتسابها أصول الصندوق من املقتطعةاملدفوعات  .أ

التي يتم دفعها )غير شاملة لضريبة القيمة املضافة( من أصول  واملبالغ رسومالخدمات واله تفاصيل مقابل يوضح الجدول أدنا

الصندوق:



 النسبة/املبلغ )ريال سعودي( النوع

 )تخضع لضريبة القيمةأتعاب اإلدارة 

ة املضافة حسب نظام ضريبة القيم

 املضافة(.



أتعاب يدفع مالكي الوحدات أتعاب إدارة إلى مدير الصندوق على النحو التالي )"

"(اإلدارة



% من أصول 0.11يدفع مالكي الوحدات من الفئة )أ( أتعاب إدارة مقدارها  -

 الصندوق بعد خصم املصاريف األخرى وااللتزامات املستحقة.

% من أصول 0.40يدفع مالكي الوحدات من الفئة )ب( أتعاب إدارة مقدارها  -

 .الصندوق بعد خصم املصاريف األخرى وااللتزامات املستحقة

يم وفق املعادلة التالية:وحتساب واستحقاق اتعاب اإلدارة في كل يوم تقيتم ا

)عدد  x)رسوم إدارة الصندوق( xاملستحقة(  األخرى املصاريف –)أصول الصندوق 

  )    x  األيام بين يوم التقويم الحالي ويوم التقويم السابق
𝟏

𝟑𝟔𝟎
   x ضريبة القيمة(

(2املضافة + 

يوم  املستحقة على صافي قيمة أصول الصندوق في كلسيتم احتساب أتعاب اإلدارة و

تقويمي وسيتم دفعها في آخر كل شهر بناء على قيمة صافي أصول الصندوق في كل يوم 

تقويم للشهر املعني من السنة.

وسيتم احتساب أتعاب اإلدارة املستحقة على صافي قيمة أصول الصندوق في كل يوم 

وسيتم دفعها في آخر كل شهر بناء على قيمة صافي أصول الصندوق في كل يوم تقويمي 

.تقويم للشهر املعني من السنة

لن يكون ألي فئة استراتيجيات وأهداف استثمار تختلف عن استراتيجيات وأهداف 

االستثمار لفئات أخرى من نفس الصندوق.

 تقديره حسب اإلدارة أتعاب كل أو جزء عن العمالء إعفاء الصندوق ملدير ويحق

 بحقوق الفئات بجميع الوحدات مالكي جميع يتمتع أن يجب الشك، ولتجنب. املطلق

.الصندوق مدير قبل من باملساواة ُيعاملوا أن و متساوية

 من إجمالي األصول لدى كيدفع الصندوق ألمين الحفظ رسوم ة )تخضع لضريبة القيم رسوم الحفظ
ً
نسبة تحتسب سنويا
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 املضافة(ة حسب نظام ضريبة القيمفة املضا



دوالر امريكي لكل صفقة. وسيتم  40بـ تقدررسوم صفقات لأمين الحفظ باإلضافة 

بشكل شهري بناًء على إجمالي  إحتساب رسوم الحفظ لكل يوم تقويمي وسيتم دفعها

األصول تحت الحفظ نهاية كل شهر.



 التقويم يوم الحفظ أمين لدى األصول إجمالي حجم على معتمدة الرسوم نسبة تكون

:يلي كماوبشكل تناسبي بحسب عدد الوحدات لكل فئة 

 نسبة رسوم الحفظ إجمالي األصول لدى أمين الحفظ

 %0.011 وأقل سعودي مليون ريال 100

 %0.040 سعوديلاير  مليون 100الى  100من 

 %0.070 سعوديلاير  مليون 20000الى  100من 

 %0.010 وأكثر سعوديلاير  مليون 20000
حسب السعر السائد في السوقلتمويلرسوم ا

ال يوجدرسوم االشتراك

ال يوجدرسوم املدقق الخارجي

مكافأة األعضاء املستقلين في مجلس إدارة 

 *الصندوق



ريال سعودي سنويا وتمثل هذه املصروفات  100000تقدر املصروفات بمبلغ اجمالي 

بشكل تناسبي بحسب عدد وتحتسب  املستقلين ملجلس إدارة الصندوقرسوم األعضاء 

.الوحدات لكل فئة

ة )تخضع لضريبة القيم مصاريف التعامل

 املضافة حسب نظام ضريبة القيمة

 املضافة(.



)الوساطة( في األوراق املالية وفقا لألسعار  التعامل يتحمل الصندوق كافة تكاليف

.السائدة في السوق

، ويتم اإلفصاح عن إجمالي قيمتها في  الصندوق من أصولمصروفات التعامل وتدفع 

للصندوق كما يتم والتقارير السنوية  املوجزة والتقارير السنويةاألولية التقارير 

االفصاح عن مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع املعني إلى متوسط قيمة صافي أصول 

صندوق واملوقع االلكتروني للسوق أو بالطريقة الصندوق في املوقع االلكتروني ملدير ال

.التي تحددها الهيئة

 للعقد املبرم  *أتعاب املحاسب القانوني
ً
)طبقا

تخضع لضريبة القيمة املضافة حسب  –

نظام ضريبة القيمة املضافة(.

، وهو مبلغ ثابت يتم اقتطاعه من إجمالي أصول الصندوق  110000
ً
ريال سعودي سنويا

بشكل تناسبي بحسب عدد الوحدات وتحتسب  املبرم مع املحاسب القانونيطبقا للعقد 

.لكل فئة

، 30100الرسوم الرقابية للهيئة*
ً
 من إجمالي أصول  ريال سعودي سنويا

ً
وهو مبلغ ثابت يتم اقتطاعه سنويا

الصندوق طبقا للرسوم املقررة من قبل هيئة السوق املالية.

تنطبق.ال رسوم املؤشر االسترشادي
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 *رسوم نشر البيانات على موقع تداول

)تخضع لضريبة القيمة املضافة حسب نظام 

ضريبة القيمة املضافة(.

ريال سعودي وهو مبلغ ثابت يتم اقتطاعه من إجمالي أصول الصندوق طبقا   10000

للرسوم املقررة من تداول .

ألعضاء هيئة الرقابة الشرعية.لن يكون هناك أي أتعاب تصرف أتعاب هيئة الرقابة الشرعية

الرسوم واألتعاب األخرى: )املصاريف اإلدارية 

التكاليف املتعلقة بجمعيات مالكي الوحدات، 

مصروفات طباعة التقارير، ونفقات نثرية 

وغيرها(.

% من صافي قيمة  0.1من غير املتوقع أن تتعدى هذه الرسوم واملصاريف ما نسبته 

% من  0.1أي )ل يوم تقويم. وعالوة على ذلك فإن هذا الحد األصول ويتم حسابها في ك

يشمل أيضا أي رسوم / مصاريف مستحقة الدفع من الصندوق  (صافي قيمة األصول

اإلدارة باستثناء أتعاب  (بما في ذلك الرسوم واملصاريف املذكورة في هذا الجدول)

.التمويلو رسوم والحفظ والتعامل 

صاريف املستحقة في كل يوم تقويم وتدفع عند استالم الفواتير.* يتم احتساب األتعاب وامل

 

نظام ضريبة  اعليه نصتخضع الرسوم واألتعاب واملصاريف املنصوص عليها في هذه الشروط واألحكام لضريبة القيمة املضافة حسب ما 

وكما هو مبين في الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات و ملخص املعلومات  في اململكة العربية السعودية والئحته التنفيذية القيمة املضافة

. ولذلك فإن الرسوم واألتعاب واملصاريف املنصوص عليها في هذه الشروط واالحكام ال تشمل احتساب ضريبة القيمة املضافة، الرئيسة

% )أو أي نسبة أخرى قد يتم تعديلها 1ملستحقة بنسبة ولذلك يتعين على مدير الصندوق إضافة واحتساب مبلغ ضريبة القيمة املضافة ا

. ويتوجب على مدير الصندوق جمع املبلغ املستحق للضريبة وسداده إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل.حيث تنطبق من حين إلى آخر(

 

 على االشتراك واالسترداد ونقل امللكية التي يدفعها مالك الوحدات، وطريقة احتساب ذلك املقابل  مقابل الصفقات املفروضةتفاصيل  .ب

من مبلغ االشتراك أو من قيمة الوحدات املستردة عند االشتراك أو االسترداد أو  استردادأو رسوم اشتراك يدفع مالكو الوحدات رسوم ال 

.الصندوق يديره مدير نقل ملكية الوحدات في الصندوق إلى صندوق آخر

 

 خاصة يبرمها مدير الصندوق رسوم .ج

يجوز ملدير الصندوق و بما يتماش ى مع املعايير الشرعية للصندوق مع مراعاة الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص لهم، 

الخاصة  رسومالصندوق بموجب ترتيبات الخاصة.  ويجب أن تكون السلع والخدمات التي يحصل عليها مدير رسوم الدخول في ترتيبات 

محصورة في السلع والخدمات املتعلقة بتنفيذ الصفقات بالنيابة عن الصندوق أو بتقديم أبحاث ملصلحة الصندوق. ويحظر على مدير 

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

  

 التسعيرالتقويم و  .8

 أصل يملكه الصندوق كيفية تقويم كل .أ
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 منها املستحقات الخاصة بالصندوق في ذلك نضمتجميع األصول التي ت ويشمل يتم التقويم على أساس العملة 
ً
ها املحفظة مخصوما

 في االعتبار تطعلى التوالي سيكون التقويم بناء على آليات التقويم التالية  الوقت. وتعتمد طريقة التقويم على نوع األصل حيث
ً
بيق  أخذا

: صك على حدة في كل يوم تقويم لآليات تقويم الصكوك لك

تقييم الصكوك املدرجة أو املتداولة في أي سوق أوراق مالية منظمة أو على نظام تسعير آلي، فيستخدم سعر آخر صفقة تمت  -2

. في ذلك السوق أو النظام لغرض تقييم الصكوك

السعر املتوسط بين أفضل سعر طلب وأفضل سعر عرض معلن من قبل موقع يتم تقييم الصكوك في الصندوق بناء على  -1

. تداول

 ىإذا كانت الصكوك معلقه أو أسعار الصكوك غير معلنه، فينبغي تقويمها وفقا آلخر سعر متاح إال إذا كان هناك دليل قاطع عل -7

. أن قيمة هذه األوراق املالية قد انخفضت عن السعر املعلق

روف السوق ال تسمح بتقييم الصكوك، فسيتم تقييم الصكوك بناء على القيمة الدفترية باإلضافة إلى األرباح إذا كانت ظ -4

. .املتراكمة

يتم تحديد قيمة أصول الصندوق التي يتم استثمارها في أدوات النقد قصيرة األجل )املرابحات( على أساس املبلغ املودع  -1

. متراكمة حتى يوم التقويباإلضافة إلى األرباح املستحقة/امل

تستخدم القيمة الدفترية باإلضافة إلى األرباح املتراكمة بالنسبة إلى الصكوك وعقود املشتقات املرتبطة باألدوات واملنتجات  -7

 .قاملركبة املتوافقة مع املعايير الشرعية للصندوق واملنتجات املركبة املتوافقة مع املعايير الشرعية للصندو

حال استثمر الصندوق في صناديق أسواق النقد املتوافقة مع املعايير الشرعية واملطروحة طرحا عاما، سيستخدم آخر سعر وفي  -3

.وحدة ُمعلن عنه ألغراض التقويم

يها بالنسبة إلى أي استثمار آخر يعتمد مدير الصندوق على القيمة العادلة التي يحددها بناء على الطرق والقواعد التي يوافق عل -0

.أمين الحفظ وبعد التحقق منها من قبل املحاسب القانوني للصندوق

 وتكرارها التقويم نقاطعدد  .ب

 البنوك تالسعودية. وإذا حدث وكان مساًء بتوقيت اململكة العربية 1:70بعد الساعة  في كل يوم عمل الصندوق يتم تقويم قيمة أصول

.البنوك فيهعمل ت، يكون يوم التقويم في اليوم الذي يليه والذي  يوم تقويم خالل أي ةمغلق  

 

 الخطأ في التقويم أو الخطأ في التسعير  التي ستتخذ في حالاإلجراءات  .ج

 .تقويم أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئالحاالت التي يتم فيها  توثيقبمدير الصندوق  سيقوم .2

تعويض جميع مالكي الوحدات املتضررين )بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين( عن جميع أخطاء مدير الصندوق  سيقوم .1

 التقويم أو التسعير دون تأخير.
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بمدير الصندوق  ومسيق .7
ً
% أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح 0.1ما نسبته بعن اي خطأ في التقويم أو التسعير  إبالغ الهيئة فورا


ً
( 32لكتروني و املوقع االلكتروني للسوق وفي تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة )في موقعه اإل عن ذلك فورا

 الئحة صناديق االستثمار.من 

 الئحة صناديق االستثمار( من 31تقاريره للهيئة املطلوبة وفقا للمادة ) بتقديممدير الصندوق  سيقوم .4
ً
بجميع أخطاء  ملخصا

 التقويم و التسعير.

 

  الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد سعرتفاصيل طريقة احتساب  .د

 إلى صندوق من الوحدات ملكية ونقل واالسترداد االشتراك طلبات تنفيذ ألغراض الوحدة سعر قيمة حسابب الصندوق مدير سيقوم

 سبيل على ذلك، في بما الصندوق في األصول قيمة إجمالي من املستحقة االلتزامات بخصم وذلك أقاربه ألحد مالك الوحدات من أو آخر

 خالل من الوحدة سعر تحديد وسيتم. املعلومات مذكرة وفي واألحكام الشروط هذه في املحددة الرسوم واملصروفات الحصر، دون املثال

العمل املقدم طلب االشتراك او وفي نفس يوم  الصلة ذي التعامل يوم في القائمة عدد الوحدات على األصول قيمة صافي قسمة

 على عشرية عالمات أربع بصيغة الوحدة سعر بيان ويتم  .االسترداد خالله في حال استالم الطلب قبل اخر موعد الستالم الطلبات

 .األقل

 

مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها .ه

السعودية وذلك في يوم العمل التالي ليوم التعامل ذي مساًء بتوقيت اململكة العربية  1:70سيتم نشر سعر الوحدة بعد الساعة 

 للسوق املالية السعودية اإللكتروني واملوقع www.sambacapital.com الصندوق ملدير اإللكتروني املوقع فيوذلك  الصلة

www.tadawul.com.  

 

 التعامالت .9

 طلبات االشتراك واالستردادشأن  فيالصندوق  مدير مسؤوليات .أ

 معالجة كافة طلبات االشتراك واالسترداد.ب الصندوقيقوم مدير  .2

أحد مالكي الوحدات من   يجوز تنفيذ طلب تحويل استثمارال في يوم تعامل. والشتراك في الوحدات أواستبدالها إاليجوز ا ال .1

شتراك أو ال في يوم تعامل. ويجب على مدير الصندوق معاملة طلبات االصندوق إلى آخر أو من مالك الوحدات إلى قريب إ

التقويم التالية للموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد سترداد أو التحويل بالسعر الذي يحتسب عند نقطة الا

ظهر 21:00والتحويل، وذلك عند الساعة 
ً
من يوم العمل. ويجب تنفيذ طلبات  (العربية السعودية بتوقيت اململكة) ا

سترداد والتحويل الشتراك واالا
ً
 .علوماتملحكام ومذكرة األوهذه الشروط وا ستثمارالئحة صناديق االل وفقا
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املثال  سبيلفي حال )على  التقديريةالسلطة  هذهالصندوق استخدام  وملديرتأجيل أي طلب استرداد. يجوز ملدير الصندوق  .7

نسبة كبيرة من التي تشكل  املاليةذات الصلة بشكل عام أو التعامل في األوراق  سوق املاليةال الحصر( وقف التعامل في ال

الصندوق ألسباب معقولة صعوبة تحديد صافي قيمة األصول لكل وحدة بسبب هذا  مدير، ويرى أصول الصندوقحجم 

 التعليق.

في الصندوق إلى أقل من الحد  املستثمرين الخاص بأحدستثمار قيمة االخفض عملية استرداد أن تإذا كان من شأن أي  .4

عن طريق بعملة الصندوق  عوائد االسترداداستثمار املستثمر. وتدفع جميع مبلغ األدنى ملبلغ االشتراك، يتم استرداد كامل 

 في حساب مالك الوحدات.  اإليداع

طلق، رفض اشتراك أي شخص في الصندوق إذا كان اشتراكه، من بين أمور أخرى، ملدير الصندوق، وفقا لتقديره امليجوز  .1

 ذات العالقة املطبقة في اململكة العربية السعودية. واللوائحنظمة ألخالف أي من اأن يمن شأنه 

 

 االسترداد ودفع عوائد االسترداد ملالك الوحدات أقص ى فترة زمنية بين تسلم طلبات .ب

تاح للمستثمرين عائدات االسترداد قبل انتهاء العمل في يوم العمل 
ُ
ويشار إلى أن آخر موعد الستالم  التالي ليوم التقويم. خامسالت

وفي حال تم تقديم  ( من كل يوم عمل.العربية السعودية بتوقيت اململكة ظهرا 21الساعة الثانية عشر ظهرا )طلبات االسترداد هو قبل 

 بعد املوعد النهائي املحدد، فسيتم تنفيذه في يوم التعامل التالي. طلب االسترداد

 

 وحدات الصندوق قيود على التعامل في .ج

املتعلقة  وهذه الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات الصندوق بالقيود املنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار سيلتزم مدير -

.بالتعامل في وحدات الصندوق

 إلى صندوق من الوحدات مالكي أحد استثمار تحويل طلب تنفيذ يجوز وال تعامل يوم في إال استبدالها أو الوحدات في االشتراك يجوز ال -

 التحويل أو االسترداد أو االشتراك طلبات معاملة الصندوق مدير على ويجب تعامل. يوم في إال قريب إلى الوحدات من مالك أو آخر

 الساعة عند وذلك والتحويل، واالسترداد االشتراك طلبات لتقديم النهائي للموعد التالية التقويم نقطةعند  يحتسب الذي بالسعر

 يوم في تنفيذه فسيتم النهائي، املوعد بعد الطلب تقديم حال وفي. العمل يوم من (العربية السعودية )بتوقيت اململكة ظهًرا 21:00

 .التالي التعامل

:"( في جميع األوقات هوالحد األدنى ملبلغ االشتراك)" االشتراك في الصندوقيكون الحد األدنى ملبلغ  -

ريال سعودي للفئة )أ( من الوحدات. 70000000000

ريال سعودي للفئة )ب( من الوحدات. 10000

 اإلضافية:يكون الحد األدنى ملبالغ االشتراك  -

ريال سعودي للفئة )أ( من الوحدات. 200000000
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سعودي للفئة )ب( من الوحدات.ريال  20000



التنظيمية والخاصة بمجموعة سامبا املالية الستثمار املدخرات هو  الخطط/ الحد األدنى لالشتراك األولي في خطط االدخار للشركات 

.ريال سعودي بشكل شهري 100األدنى ألي اشتراك إضافي بعد ذلك هو  الحدريال سعودي و 70000

 

 االستردادالحد األدنى ملبلغ  -

هو: الحد األدنى لالسترداد لكل مستثمر 

ريال سعودي للفئة )أ( من الوحدات. 200000000

ريال سعودي للفئة )ب( من الوحدات. 20000

 

  الوحدات أو يعلق، واإلجراءات املتبعة في تلك الحاالت الحاالت التي يؤجل معها التعامل في .د

% أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق، يجوز ملدير الصندوق وفقا لتقديره  20في حال بلغ إجمالي عدد طلبات االسترداد في أي يوم تعامل 

مدير الصندوق باتباع إجراءات  قومیاملطلق أن يؤجل تنفيذ جميع أو جزء من طلبات االسترداد حتى يوم التعامل التالي. وفي ھذه الحال، 

أساس تناسبي، مع األخذ بعين االعتبار حد  یطلبات االسترداد املطلوب تأجيلها، وسينفذ طلبات االسترداد عل اریعند اخت ومنصفةعادلة 

% والذي سيتم تطبيقه فقط في الفترات التي تفرض فيها طلبات االسترداد قيودا على السيولة، مما قد يؤثر سلبا على مالكي الوحدات 20الـ

تأجيل تنفيذ جميع او جزء من طلبات االسترداد في حالة تعليق التعامل في أحد األسواق املالية التي يستثمر فيها الصندوق  يجوزاملتبقين. كما 

 :إما بشكل عام أو بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها مهمة بالنسبة إلى صافي قيمة أصول الصندوق

 :دوق تعليق طلبات االشتراك أو االسترداد إال في الحاالت التاليةيجوز ملدير الصن ال

  .إذا طلبت الهيئة من مدير الصندوق تعليق طلبات االشتراك أو االسترداد في الوحدات .2

  .إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات .1

ق التعامل في السوق التي يتم فيها التع .7
ّ
امل في األوراق املالية أو األصول األخرى التي يمتلكها الصندوق إما بشكل عام أو بالنسبة إذا ُعل

 .ألصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق

 

 :على مدير الصندوق اتخاذ اإلجراءات التالية في حالة أي تعليق يفرضه مدير الصندوق يجب

  .كد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية واملبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحداتالتأ .4

  .مراجعة التعليق بصورة منظمة والتشاور مع املجلس وأمين الحفظ حول ذلك بصورة منتظمة .1

 .إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فورا أي تعليق مع توضيح أسباب التعليق .7

وحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها املستخدمة في اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذلك في املوقع إشعار الهيئة ومالكي ال .3

 .اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق
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 .الوحدات صالحية رفع التعليق إذا رأت أن ذلك يحقق مصالح مالكي وللهيئة

 طلبات االسترداد التي ستؤجلاإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار  .ه

 تأجيلها، املطلوب االسترداد طلبات اختیار عند ومنصفة عادلة إجراءات تباعإب الصندوق مدیر یقوم االسترداد، طلبات تأجيل حال في

 بعين األخذ مع الجديدة الطلبات على تأجيلها تم التي االسترداد لطلبات األولوية وسيعطي تناسبي، أساس علی طلبات االسترداد وسينفذ

.املعني التعامل يوم في الصندوق أصول صافي قيمة من % 20ـ ال حد االعتبار

 

  إلى مستثمرين آخرين نقل ملكية الوحداتوصف األحكام املنظمة ل .و

الوحدات ويسمح بنقل ملكية الوحدة عندما تكون جزًء من ارث مالك . يجوز ملالكي الوحدات نقل ملكية وحداتهم في الصندوق ألقاربهم

كما يسمح بنقل ملكية الوحدة في الحاالت التي تنطوي على . املتوفي والذي يجب توزيعه بين ورثته وفقا لألنظمة واللوائح املعمول بها

.تنفيذ اتفاقيات رهون أو ضمان والتي تعهد مالك الوحدات بموجبها رهن وحداته أو تقديمها كضمان

 لطرف آخر كما هو مبين أعاله ومع مراعاة الحد األدنى ملبلغ االشترا
ً
 أو جزئيا

ً
ك، يحق للمستثمر نقل ملكية وحداته في الصندوق كليا

 عدد الوحدات املراد نقلها "( املنقول إليه)"
ً
عن طريق تقديم طلب خطي ملدير الصندوق يتضمن موافقته على نقل الوحدات مبينا

كما يشترط إلكمال نقل الوحدات قيام املنقول إليه بالتوقيع على هذه . هباإلضافة إلى املعلومات الالزمة الخاصة به وباملنقول إلي

 وتعبئة نموذج طلب االشتراك وتقديم املعلومات واملستندات الالزمة الستيفاء متطلبات 
ً
اعرف "الشروط واألحكام أو قبولها إلكترونيا

.و وقواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب" عميلك

و إجراءات مكافحة غسل األموال " اعرف عميلك"ين الجدد االلتزام بهذه الشروط واألحكام، بما في ذلك متطلبات يجب على املستثمر

ويجوز . وتمويل اإلرهاب لدى مدير الصندوق؛ ولن تصبح معامالت نقل ملكية الوحدات سارية إال بعد قيدها في سجل مالكي الوحدات

طلبات نقل ملكية الوحدات إذا كان ذلك من شأنه أن يخالف نظام السوق املالية ولوائحه  ملدير الصندوق، وفقا لتقديره املطلق، رفض

وملدير الصندوق الحق في تبادل املعلومات املتعلقة باملستثمرين .. التنفيذية أو أي من األنظمة واللوائح ذات العالقة املطبقة في اململكة

.مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب مع أمين الحفظ بغرض أداء الخدمات وتلبية متطلبات

 

 اإلفصاح عما إذا كان مدير الصندوق ينوي االستثمار في الصندوق .ز

 االستثمارات عن يختلف نحو علی االستثمار ھذا مع التعامل يتم وال الخاص، لحسابهم الصندوق في االستثمار وتابعيه الصندوق ملدیر یجوز

 املرتبطة التصويت حقوق ممارسة تابعيه من ألي وال الصندوق ملدير يحق وال .خريناأل الوحدات مالكي قبل من في الصندوق األخرى

 وموقع اإللكتروني موقعه على الصندوق في استثماره تفاصيل عن سنة ربع كل نهاية في اإلفصاح مدير الصندوق على يجب كما .بوحداتهم

 للمادة  مدير الصندوق يعدها التي السنوية التقارير وفي تداول
ً
.االستثمار صناديق الئحة من 32وفقا

 

 يوم تعاملالتاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد في أي  .ح
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 21واملبالغ املتعلقة بها و طلبات االسترداد قبل الساعة  االشتراكيتم قبول طلبات 
ً
بتوقيت اململكة العربية السعودية في أي يوم  ظهرا

  21الساعة . وفي حال تم استالم الطلب بعد نفسهعمل ويتم تنفيذ الطلب في يوم التعامل 
ً
من يوم التعامل فسيتم معاملته على ظهرا

التالي.أنه طلب ليوم التعامل التالي. وإذا صادف يوم التعامل عطلة رسمية فسوف يتم الطلبات في يوم التعامل 

 

 شتراك في الوحدات أو استردادهاالطلبات الخاصة باالإجراءات تقديم بيان  .ط

 اجراءات االشتراك

إذا رغب أي مستثمر في شراء وحدات في الصندوق، فيجب أن يقوم بذلك من خالل استيفاء وتقديم املستندات التالية إلى مدير 

 :الصندوق

 لدى مدير الصندوق حيث يكتفى بموافقته اتفاقية فتح الحساب، مستوفاة  -
ً
 قائما

ً
ومعتمدة/موقعة )ما لم يكن املستثمر عميال

 وتوقيعه على الشروط واألحكام ونموذج طلب االشتراك فقط(؛

 الشروط واألحكام، مستوفاة ومعتمدة/موقعة؛ -

.نموذج طلب االشتراك، مستوفى ومعتمد/موقع -

 

 إذا 
ً
تلقى مدير الصندوق املستندات املطلوبة سالفة الذكر، باإلضافة إلى مبالغ االشتراك في أرقام ُيعتبر طلب االشتراك مستوفيا

الحسابات املحددة للصندوق. ويمكن للمستثمرين االشتراك في الصندوق وقبول واملوافقة على الشروط واألحكام من خالل مراكز 

سامبا كابيتال الهاتفية، املوقع اإللكتروني لسامبا كابيتال وغيرها من االستثمار ملدير الصندوق أو أحد القنوات األخرى مثل خدمات 

 لدى مدير الصندوق
ً
 قائما

ً
  .تطبيقات سامبا كابيتال إذا كان املستثمر عميال

 على امتالك الوحدات من مدير الصندوق، ويتضمن هذا التأكيد تفاصيل االشتراك
ً
 .ويتسلم مالك الوحدات، بعد االشتراك، تأكيدا

 

يعتمد كل تاريخ اشتراك على تاريخ استالم طلب االشتراك املكتمل. ففي حال استالم الطلب في يوم أو قبل آخر موعد الستالم الطلبات، و

يكون تاريخ االشتراك في نفس يوم العمل املقدم الطلب خالله. أما في حال استالم الطلب بعد آخر موعد، فيكون تاريخ االشتراك في يوم 

ي. ويتم االشتراك في الصندوق من خالل شراء وحدات على أساس سعر الوحدة في يوم التعامل املعني، كما هو معرف في هذه العمل التال

 الشروط واألحكام

 لتقديره املطلق أو بناًء على تقارير وإجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو بناًء على املعلوم
ً
ات ويجوز ملدير الصندوق، وفقا

رادة في نموذج "اعرف عميلك" أو أي تعليمات تصدر عن أي جهة رقابية ، رفض طلبات االشتراك. وملدير الصندوق كذلك رفض أي الو

 طلب اشتراك يرى أنه قد يخالف نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية. وملدير الصندوق الحق في تبادل املعلومات املتعلقة باملستثمرين

  .أداء مهامه وتلبية متطلبات التدقيق الداخلي ومتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب مع أمين الحفظ بغرض

 

 اجراءات االسترداد
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 إلى مدير الصندوق 
ً
يمكن ملالكي الوحدات طلب استرداد كل أو بعض وحداتهم بعد استيفاء وتوقيع نموذج االسترداد وتقديمه مستوفيا

ع أو باليد، أو إرساله عبر الوسائط اإللكترونية املعتمدة أو من خالل القنوات األخرى مثل خدمات سامبا عن طريق البريد أو البريد السري

 .كابيتال الهاتفية، املوقع اإللكتروني لسامبا كابيتال وغيرها من تطبيقات سامبا كابيتال

 

. وفي حال 
ً
استالم طلب االسترداد املستوفى قبل حلول املوعد النهائي ويعتمد كل يوم استرداد على تاريخ تلقي طلب االسترداد مستوفيا

لتلقي الطلبات، يكون يوم االسترداد هو نفسه يوم العمل الذي تم فيه استالم الطلب. وفي حال استالم طلب االسترداد املستوفى بعد 

لطلب. وفي أي من الحالتين، يحصل مالكو املوعد النهائي لتلقي الطلبات، يكون يوم االسترداد هو يوم العمل التالي ليوم استالم ا

 .الوحدات على تأكيد من مدير الصندوق، يتضمن تفاصيل االسترداد

إذا كان طلب االسترداد، عند استالمه، سيؤدي إلى انخفاض استثمار مالك الوحدات إلى ما دون الحد األدنى ملبلغ االشتراك، سيتم ودون 

 .ثمرة، وتحويلها إلى حساب مالك الوحداتإشعار مسبق استرداد كامل املبالغ املست

 

يجوز ملالكي الوحدات طلب تحويل استثماراتهم في الصندوق )أو أي جزء منها( إلى صندوق آخر يديره مدير الصندوق أو نقل ملكيتهم في 

 باملستندات الالزم
ً
ة حسب ما يحدده مدير الوحدات إلى أي من أقاربهم، وذلك من خالل تقديم طلب نقل إلى مدير الصندوق مصحوبا

الصندوق وحسب متطلبات اإلشتراك في الصندوق اآلخر وذلك بعد موافقة مالك الوحدات الجديد على شروط وأحكام صندوق 

االستثمار املعني وقبوله بها وتوقيعه عليها. وفي هذه الحالة، يتم التعامل مع طلب التحويل كطلب استرداد من الصندوق وطلب اشتراك 

)ب( من 3ثان وفًقا لشروط وأحكام ومذكرة معلومات صندوق االستثمار املعني. وعليه، ستطبق رسوم االسترداد وفق البند في صندوق 

  .هذه الشروط واألحكام

 

إذا كان طلب التحويل سيؤدي إلى انخفاض استثمار مالك الوحدات إلى ما دون الحد األدنى ملبلغ االشتراك، فإنه يجوز ملدير الصندوق 

امل مع هذا الطلب على أنه طلب تحويل كامل استثمارات مالك الوحدات في الصندوق إلى الصندوق الثاني. وفي جميع األحوال التع

 .سيتم التعامل مع طلب التحويل حسب إجراءات مدير الصندوق في هذا الشأن

 

وق آخر يديره مدير الصندوق في وقت تم فيه إذا تقدم أحد مالكي الوحدات بطلب تحويل جزء أو كامل استثماره من الصندوق إلى صند

تعليق االشتراك بذلك الصندوق االستثماري اآلخر أو تعليق تقييم أصوله، فإنه سيتم االحتفاظ بصافي عوائد االسترداد في الصندوق 

ستكمل إجراءات االشتراك في الصندوق اآلخر )والذي سيتم تحويل االستثمار 
ُ
إليه( في يوم التعامل األول لحساب مالك الوحدات، وت

 على آخر سعر وحدة ُمعلن عنه لهذا الصندوق. وال يتحمل مدير الصندوق أي 
ً
األول لهذا الصندوق بعد رفع التعليق وذلك استنادا

 كان نوعها فيما يتعلق بأي فرصة ضائعة أو خسارة فعلية قد يتكبدها مالك الوحدات
ً
 .مسؤولية عن أي مطالبات أو طلبات أيا
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دير الصندوق استرداد كامل الوحدات اململوكة ملالك الوحدات، بشكل إجباري، بسعر االسترداد الساري )الذي سيمثل صافي قيمة يحق مل

أصول الصندوق( إذا رأى مدير الصندوق أن ذلك في مصلحة الصندوق. ويحق ملدير الصندوق كذلك استرداد الوحدات في الصندوق 

 :بشكل إجباري في األحوال التالية

 

إذا رأى مدير الصندوق أن استمرار ملكية املستثمر للوحدات يضر بمصلحة الصندوق من الناحية املالية أو الضريبية أو القانونية  -

 أو التنظيمية، أو يتعارض مع هذه الشروط واألحكام واتفاقية فتح الحساب؛ أو

 .ة فتح الحساب غير صحيحة أو لم تعد ساريةإذا تبين أن أي من اإلقرارات املقدمة من مالك الوحدات في اتفاقي -

في حال إنخفاض قيمة استثمارات مالك الوحدات من الفئة )أ( في الصندوق في أي وقت من االوقات عن الحد األدنى ملبلغ  -

.ريال سعودي 70000000000االشتراك عن 

 

 على مالك الوحدات االشتراك فيها أو نقلها أو استردادها الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب .ي

الحد األدنى ملبلغ االشتراك

:"( في جميع األوقات هوالحد األدنى ملبلغ االشتراكيكون الحد األدنى ملبلغ االشتراك في الصندوق )"

.ريال سعودي للفئة )أ( من الوحدات  300,000,000

.الوحداتريال سعودي للفئة )ب( من   5,000

 :يكون الحد األدنى ملبالغ االشتراك اإلضافية

.ريال سعودي للفئة )أ( من الوحدات  1,000,000

.ريال سعودي للفئة )ب( من الوحدات 1,000



الحد األدنى لالشتراك األولي في خطط االدخار للشركات / الخطط التنظيمية والخاصة بمجموعة سامبا املالية الستثمار املدخرات 

.ريال سعودي بشكل شهري 100ريال سعودي والحد األدنى ألي اشتراك إضافي بعد ذلك هو  70000 هو



 الحد األدنى ملبلغ االسترداد

:الحد األدنى لالسترداد لكل مستثمر هو 

.ريال سعودي للفئة )أ( من الوحدات 1,000,000

.ريال سعودي للفئة )ب( من الوحدات 1,000

 الحد األدنى للملكية لكل مستثمر 

.ريال سعودي للفئة )أ( من الوحدات  300,000,000
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ريال سعودي للفئة )ب( من الوحدات  5,000

تاح للمستثمرين عائدات االسترداد أو نقل امللكية )حسبما ينطبق( قبل انتهاء العمل في يوم العمل الخامس التالي ليوم التقويم. ويشا
ُ
ر ت

 )بتوقيت اململكة العربية السعودية( من يوم عمل 21موعد الستالم طلبات االسترداد هو قبل الساعة إلى أن آخر 
ً
.ظهرا

 

 الحد األدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه، ومدى تأثير عدم الوصول إلى ذلك الحد األدنى في الصندوق .ك

خالل اشتراكات املستثمرين خالل فترة الطرح األولي عشرة ماليين ريال يكون الحد األدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه من 

ريال سعودي(. وفي حال لم يتم جمع املبلغ املذكور خالل فترة الطرح األولي، يجوز ملدير الصندوق بعد موافقة  2000000000سعودي )

 .تروني( يوما كحد أقص ى واإلفصاح عن ذلك في موقعه االلك12الهيئة تمديد تلك املدة )

ويحق للصندوق استثمار مبالغ االشتراك حتى تكتمل فترة الطرح األولي في صفقات أسواق النقد والودائع البنكية، واملبرمة مع طرف 

.خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة ملؤسسة النقد خارج اململكة

ير الصندوق مبالغ االشتراك وأي عوائد ناتجة عن استثمارها دون حسم إلى وإن لم ُيجمع الحد األدنى خالل فترة الطرح األولي يعيد مد

املستثمرين، بما يراعي األنظمة والتعليمات ذات الصلة.



أو مايعادله كحد أدنى  ريال سعودي ( 10,000,000ماليين ريال سعودي )  20اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  .ل

 دوقلصافي قيمة أصول الصن

ريال سعودي ( بإتباع  10,000,000ماليين ريال سعودي )  20صافي قيمة أصول الصندوق عن  يقوم مدير الصندوق في حال انخفض

األحكام الواردة في الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق املالية فيما يتعلق بالحد األدنى لصافي قيمة أصول 

 7الصندوق الستمرار عمل الصندوق. ويجوز ملدير الصندوق التواصل مع الهيئة في هذا الخصوص. وسيقوم مدير الصندوق، خالل 

هر من تاريخ إشعار الهيئة بالسعي للحصول على اشتراكات إضافية في الصندوق وأن يلتزم بتعليمات الهيئة في هذا الخصوص. وملدير أش

الصندوق القيام كذلك بما يلزم من تغيرات في تركيبة املحفظة اإلستثمارية للصندوق بما يتوافق مع حدود استثمارات الصندوق 

 املعلومات.والشروط واألحكام ومذكرة 
 

 سياسة التوزيع .11

 سياسة توزيع الدخل واالرباح .أ

يعتزم مدير الصندوق اعادة استثمار األرباح الرأسمالية واألرباح النقدية املوزعة في الصندوق مما سينعكس بارتفاع صافي قيمة األصول 

 لتقديره املطلق املبني على أداء الصندوق وسعر وحدة الصندوق إال أن مدير الصندوق قد يقوم بتوزيع األرباح ملالكي الوحدات 
ً
وفقا

وظروف السوق كما يتم النص عليه في إشعار موجه ملالكي الوحدات، وذلك لحسابات مالكي الوحدات املتوفرة لدى مدير الصندوق.

 

 التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع .ب
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 لتقدي
ً
ره املطلق كما يتم النص عليه في إشعار موجه ملالكي الوحدات.سيقوم مدير الصندوق بتوزيع األرباح ملالكي الوحدات وفقا

 

 كيفية دفع التوزيعات .ج

يعتزم مدير الصندوق اعادة استثمار األرباح الرأسمالية واألرباح النقدية املوزعة في الصندوق مما سينعكس بارتفاع صافي قيمة األصول 

 لتقديره املطلق املبني على أداء الصندوق وسعر وحدة الصندوق إال أن مدير الصندوق قد يقوم بتوزيع 
ً
األرباح ملالكي الوحدات وفقا

وظروف السوق كما يتم النص عليه في إشعار موجه ملالكي الوحدات، وذلك لحسابات مالكي الوحدات املتوفرة لدى مدير الصندوق. 

 

 الكي الوحداتإلى م تقديم التقارير  .11

 تنتهي أشهر 7 للصندوق األولية املحاسبية الفترة وتبلغ ديسمبر، 72 في تنتهي تقويميا شهرا 21 للصندوق املالية والسنة املحاسبية الفترة تبلغ .أ

 للصندوق املراجعة السنوية املالية والقوائم األولية والتقارير املوجزة السنوية التقارير وإصدار بإعداد الصندوق مدير ويقوميونيو.  70 في

 .مقابل أي دون الطلب عند الوحدات ملالكي توفر والتي

 التقارير بإعداد الصندوق مدير سيقوم .بالتقرير املعنية الفترة نهاية من يوما 30 أقصاه موعد في للجمهور للصندوق السنوية التقارير تتاح .ب

 مالكي إلى األولية والتقارير السنوية التقارير تقديم يمكن كما .بالتقرير املعنية الفترة نهاية من يوًما 71 خالل للجمهور وسيوفرها األولية

 واملوقع الصندوق ملدير اإللكتروني املوقع على نشرها وسيتم مطبوعة نسخة بشكل أو / و اإللكتروني البريد طريق عن طلبهم عند الوحدات

 . لتداول اإللكتروني

 التي للصفقات وسجلله  اململوكة للوحدات األصول قيمة صافي عن تفصيلية بمعلومات وحدات مالك كل بتزويد الصندوق مدير يقوم

 السابقين الوحدات مالكي ذلك في بما(  الوحدات ملالكي الصندوق مدير يرسل كما .صفقة كل من يوًما 21 خالل الوحدات على أجريت

 70 خالل سنوي بيان  )املعنية املالية السنة خالل وحدات امتلكوا الذين
ً
 على أجريت التي الصفقات فيه يلخص مالية سنة كل نهاية من يوما

 .السنة خالل الوحدات

 الهيئة، تحددها أخرى وسيلة وأي لتداول، اإللكتروني واملوقع اإللكتروني موقعه على سنوي، ربع أساس على الصندوق، مدير ويفصح

 .االستثمار صناديق الئحة من )ح(32 املادة بموجب املطلوبة املعلومات

 من أي في للصندوق األولية والتقارير املوجزة السنوية والتقارير املراجعة بعد السنوية املالية والقوائم السنوية التقارير الصندوق مدير يتيح .ج

ويتم إعداد القوائم املالية  لتداول اإللكتروني املوقعو الصندوق ملدير اإللكتروني املوقع إلى باإلضافة الصندوق ملدير االستثمارية املراكز

 .ديسمبر من كل عام 72للصندوق في السنوية املدققة 
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  سجل مالكي الوحدات .12

 بالنسبة لألشخاص املالكين للوحدات في 
ً
يلتزم مدير الصندوق باالحتفاظ بسجل ملالكي الوحدات في اململكة؛ ويكون هذا السجل اثباتا

املعلومات الواردة في السجل. ويقدم مدير  الصندوق. ويقوم مدير الصندوق بتحديث سجل مالكي الوحدات فورا ليعكس أي تغيير يعلم به في

الصندوق مستخرج من السجل إلى أي مالك وحدات يطلب ذلك مجانا، ويمكن الحصول عليه أيضا من مركز ا الستثمار ملدير الصندوق. وال 

 يبين املستخرج هذا إال املعلومات ذات الصلة ملالك الوحدات الذي طلبه.

 اجتماع مالكي الوحدات .13

 تي يدعى فيها إلى عقد اجتماع ملالكي الوحداتالظروف ال .أ

يتم عقد اجتماع مالكي الوحدات بناء على دعوة من مدير الصندوق. ويجب على مدير الصندوق عقد اجتماع ملالكي الوحدات في 

إجمالي من قيمة  %11أيام من تلقي طلب خطي من أمين الحفظ أو مالك/مالكي وحدات يمثل/يمثلون ما ال يقل عن  20غضون 

وحدات الصندوق.

 

 بيان إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع ملالكي الوحدات .ب

يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على املوقع اإللكتروني الخاص به وعلى املوقع اإللكتروني  .2

( أيام وال تزيد عن 20الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن )الخاص بتداول، ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين 

قتر حة. كم12)
ُ
 من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعين أن يحدد اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته والقرارات امل

ً
ا ( يوما

علق بأي اجتماع، تقديم نسخة من هذا اإلخطار إلى يتعين على مدير الصندوق، في نفس وقت إرسال اإلخطار إلى مالكي الوحدات فيما يت

 .هيئة السوق املالية

% على األقل من قيمة 11يكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعين . 1

 .علوماتوحدات الصندوق أو نسبة أكبر على النحو املحدد في هذه الشروط واألحكام ومذكرة امل

في حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في هذا البند، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن على موقعه . 7

اإللكتروني وعلى املوقع اإللكتروني الخاص بتداول ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة 

من تاريخ انعقاد االجتماع الثاني )باستثناء يوم إرسال اإلخطار ويوم االجتماع(. وخالل االجتماع الثاني، يشكل أي عدد أيام  1ال تقل عن 


ً
 قانونيا

ً
 .من مالكي الوحدات الذين يمتلكون أي عدد من الوحدات، الحاضرين بصفة شخصية أو من خالل ممثلين، نصابا

 .ه في اجتماع مالكي الوحداتيحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيل. 4

 في اجتماعات مالكي الوحدات ق التصويتمالكي الوحدات وحقو تصويتطريقة  .ج

لكل مالك وحدات )باستثناء مدير الصندوق و من تابعيه( الحق في التصويت مرة واحدة في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يملكها 

.مالك الوحدات في وقت االجتماع
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 للشروط التي يجوز عقد 
ً
اجتماعات مالكي الوحدات ومداوالتها والتصويت على القرارات باستخدام الطرق التقنية الحديثة وفقا

 .تحددها هيئة السوق املالية

 حقوق مالكي الوحدات .14

 :لكل مالك وحدات الحق في

 الحصول على تأكيد اشتراك عند االشتراك في الصندوق؛ -

بالوحدات التي يملكها في الصندوق، بما في ذلك، على سبيل املثال ال الحصر، التصويت في اجتماع مالكي ممارسة حقوقه املتعلقة  -

 الوحدات؛

 الحصول على البيان السنوي للصندوق من مدير الصندوق؛ -

ي تفاصيل صافي قيمة األصول فحص صافي قيمة األصول وكافة بيانات صافي قيمة األصول التاريخية في املكاتب املسجلة ملدير الصندوق وتلق -

 .فيما يتعلق بالوحدات اململوكة ملالك الوحدات

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

 الالزمة؛

 طلب عقد اجتماع ملالكي الوحدات؛ -

 الصندوق لحضور اجتماعات مالكي الوحدات؛تلقي دعوة من مدير  -

 تعيين ممثل لحضور اجتماع مالكي الوحدات نيابة عنه؛ -

النحو املبين  یاملوجزة للصندوق والتقارير األولية عند طلب ذلك من مدير الصندوق وأي معلومات أخرى عل ةیالتقارير السنو یالحصول عل -

 ( من الئحة صناديق االستثمار؛32في املادة )

 تلقي إجراءات الصندوق للتعامل مع تضارب املصالح؛ -

 الحصول مجانا على نسخة من إجراءات معالجة الشكاوى بناء على طلب يقدم ملدير الصندوق؛ -

 الحصول على مستخرج من سجل مالكي الوحدات عند الطلب مجانا؛ -

 إقالة عضو مجلس إدارة الصندوق عن طريق قرار خاص من الصندوق؛ -

هو محدد في الئحة  أساس ي( كماأي تغيير جوهري أو  وجدت )قبل استرداد( إنرداد وحدات املالك في الصندوق دون فرض أي رسوم است -

 تصبح هذه الشروط واألحكام نافذة؛ االستثمار )حتىصناديق 

 املعلومات؛تلقي اإلشعارات كما هو مطلوب بموجب الئحة صناديق االستثمار، وهذه الشروط واألحكام ومذكرة   -

 الصندوق؛ و ریطلب يقدم ملد یالسنوية املراجعة للصندوق بناًء عل ةیالقوائم املال یالحصول عل  -

.املوافقة على التغييرات األساسية على النحو املحدد في الئحة صناديق االستثمار  -
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 مسؤولية مالكي الوحدات .15

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

 

 خصائص الوحدات .16

 من حيث األتعاب والرسوم املطبقة على
ً
 يتم اصدار وحدات الصندوق ضمن فئتين، وهي الفئة )أ(، والفئة )ب(، وتختلف الفئات عن بعضها بعضا

من هذه الشروط واألحكام. ويعتمد إصدار الفئتين )أ( و )ب( من الوحدات على قيمة مبلغ االشتراك )أ( 3الفئتين )أ( و )ب( كما هو منصوص عليه في البند 

.األولي في الصندوق وهي غير قابلة للتحويل من فئة الى أخرى

(:الفئة )أ

.ريال سعودي 70000000000ر من يتم إصدار هذه الوحدات ملالكي الوحدات في الصندوق الذين تقدر قيمة االشتراك األولي لهم في الصندوق بأكث



(:الفئة )ب

 70000000000ريال سعودي حتى  10000يتم إصدار هذه الوحدات ملالكي الوحدات في الصندوق الذين تقدر قيمة االشتراك األولي لهم في الصندوق من 

.ريال سعودي

.مدير الصندوق وتمثل كل وحدة حصة مشاعة في أصول الصندوق. وال يجوز استرداد الوحدات إال من

 ال يقوم مدير الصندوق بإصدار شهادات ملكية للوحدات في الصندوق، ولكن يحتفظ مدير الصندوق بسجل لجميع مالكي الوحدات. وبعد كل معاملة

 يحتوي على التفاصيل الكاملة للمعاملة. وفي حال تصفية الصندوق، يكون
ً
لجميع مالكي الوحدات  يقوم بها املستثمر، يتلقى هذا املستثمر تأكيدا خطيا

 حصة من صافي قيمة أصول الصندوق املتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات، حسب نسبة مساهمتهم في الصندوق، بمعنى أن حقوق مالكي الوحدات في

.صافي أصول الصندوق تكون متساوية

بر أي استثمار في الصندوق ملكا مشتركا لهؤالء األشخاص، ما لم ينص على خالف ذلك بموجبه، إذا كانت الوحدات مشتركة بين شخصين أو أكثر، يعت

.ويفوضون مدير الصندوق للعمل نيابة عنهم بناء على تعليمات خطية من كل أو أي منهم

ويحق ملدير الصندوق إصدار عدد غير محدد من الوحدات من الفئتين )أ( و)ب( في الصندوق وتمثل كل وحدة حصة متناسبة في الصندوق وتساوي 

.اسبظيراتها في الصندوق. وفي حالة تصفية الصندوق، تقسم صافي قيمة الوحدة املتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات بين الوحدات املعنية بالتنن

الحد األدنى ملبلغ االشتراك

:يكون الحد األدنى ملبلغ االشتراك في الصندوق )"الحد األدنى ملبلغ االشتراك"( في جميع األوقات هو

.ريال سعودي للفئة )أ( من الوحدات 300,000,000

.ريال سعودي للفئة )ب( من الوحدات 5,000



 :يكون الحد األدنى ملبالغ االشتراك اإلضافية

.ريال سعودي للفئة )أ( من الوحدات 1,000,000

.ريال سعودي للفئة )ب( من الوحدات 1,000



ريال سعودي  70000ت / الخطط التنظيمية والخاصة بمجموعة سامبا املالية الستثمار املدخرات هو الحد األدنى لالشتراك األولي في خطط االدخار للشركا

.ريال سعودي بشكل شهري 100والحد األدنى ألي اشتراك إضافي بعد ذلك هو 



الحد األدنى ملبلغ االسترداد

:الحد األدنى لالسترداد لكل مستثمر هو 

.الوحداتريال سعودي للفئة )أ( من  1,000,000

.ريال سعودي للفئة )ب( من الوحدات 1,000
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:الحد األدنى للملكية لكل مستثمر هو

.ريال سعودي للفئة )أ( من الوحدات 300,000,000 -

.ريال سعودي للفئة )ب( من الوحدات 5,000 -
 

 شروط وأحكام الصندوق  في تغييراتال .17

 واملوافقات واإلشعارات املحددة بموجب الئحة صناديق االستثماراألحكام املنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق  .أ

 لتقديره املطلق أن يعدل هذه الشروط واألحكام بعد الحصول على أي موافقات و/أو إخطارات مطلوبة بموجب 
ً
ملدير الصندوق وفقا

الئحة صناديق االستثمار.



 الصندوقاإلجراءات التي ستتبع لإلشعار عن أي تغيرات في شروط وأحكام  .ب

 

 األساسيةلتغييرات اإلجراءات املتعلقة با

مقترحة على هذه الشروط واألحكام بموجب قرار  أساسيةيحصل مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات على أي تغيير أو تغييرات 

 عادي للصندوق.

 

وبعد موافقة مالكي الوحدات بموجب قرار عادي للصندوق، يحصل مدير الصندوق على موافقة الهيئة على التغيير أو التغييرات 

 املقترحة. األساسية

 

 ":األساس يالتغيير ألغراض هذه الشروط واألحكام، ُيقصد بـ"

 

 على أغراض الصندوق أو طبيعته؛  .2
ً
 كبيرا

ً
 أي تغيير يؤثر تأثيرا

 أي تغيير قد يكون له تأثير سلبي جوهري على مالكي الوحدات أو حقوقهم؛  .1

  ؛يكون له تأثير في وضع املخاطر للصندوقأي تغيير  .7

 االنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصبه كمدير للصندوق؛ أو .4

 أي حاالت أخرى تحددها الهيئة من وقت آلخر وُيبلغ بها مدير الصندوق.  .1

 

على موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني لتداول  األساسيةمالكي الوحدات ويفصح عن التغيير أو التغييرات  يخطر مدير الصندوق

 ( أيام قبل تاريخ سريان التغيير.20خالل عشرة )

  

.)ان وجدت( ، دون تحّمل أي رسوم استرداداالساسيةيحق ملالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان التغييرات 

 

 املهمةلتغييرات اإلجراءات املتعلقة با
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مقترح على الصندوق على أال تقل مهلة إخطار الهيئة ومالكي  مهمالهيئة ومالكي الوحدات كتابة بكل تغيير  شعاريلتزم مدير الصندوق بإ

 قبل التاريخ الذي يرغب مدير الصندوق في إحداث هذا التغيير فيه. 12عن  مهمالوحدات بأي تغيير 
ً
 يوما

 

 في هذه الشروط واألحكام، ولكن: بأساس ي" كل تغيير ليس املهمالتغيير ألغراض هذه الشروط واألحكام، ُيقصد بـ"

 

 ؛.يؤدي في املعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق .2

 ألي تابع أي أو الصندوق إدارة مجلس عضو من أعضاء أي أو الصندوق مدير إلى الصندوق أصول من املدفوعات زيادة إلى يؤدي .1

 .منهما

د من أصول الصندوق .7  من املدفوعات تسدَّ
ً
 جديدا

ً
 .يقدم نوعا

د من أصول الصندوق. .4  يزيد بشكل جوهري أنواع املدفوعات األخرى التي تسدَّ

 أي حاالت أخر تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق. .1
 

ق وعلى املوقع اإللكتروني أيام من تاريخ سريانها على املوقع اإللكتروني ملدير الصندو 20قبل  املهمةالتغييرات  تفاصيل ُيفصح عن

 وأي وسائل أخرى ترخص بها الهيئة. للسوق املالية
 

 ، دون تحّمل أي رسوم استرداد.املهمةيحق ملالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان التغييرات 

 

  ار شعاإل  واجبة لتغييراتاإلجراءات املتعلقة با

كتابومالكي الوحدات الهيئة إشعار يجب على مدير الصندوق 
ً
أيام من  (0)إلى الصندوق في غصون  شعارواجبة اإلبكل التغييرات  يا

 .مهموال  بأساس ي" كل تغيير ليس شعارواجب اإل التغيير . ألغراض هذه الشروط واألحكام، ُيقصد بـ"سريان التغيير

 

يوًما  12على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني لتداول خالل  شعارواجبة اإلويجب اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات 

.حدوث سريان التعديلمن تاريخ 



من  32وستدرج تفاصيل جميع التغييرات األساسية واملهمة والواجبة اإلشعا ر في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة 

 صناديق االستثمار. الئحة

  

 إنهاء الصندوق  .18

 من التاريخ املزمع  12وذلك قبل  يحق ملدير الصندوق انهاء الصندوق بموجب إشعار كتابي موجه إلى هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات
ً
يوما

.إنهاء الصندوق فيه دون االخالل بشروط و أحكام الصندوق ومذكرة املعلومات

ماليين ريال سعودي ولم يتمكن مدير الصندوق من تصحيح الوضع  20في حال انخفضت قيمة صافي أصول الصندوق إلى ما دون متطلب 

بحدوث ذلك، سيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك إال إذا تم أشهر من تاريخ إشعار الهيئة  7خالل 

.الحصول على إعفاء من ذلك املتطلب
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دون اإلخالل بهذه الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات، سيقوم مدير الصندوق عند إنهاء الصندوق البدء بإجراءات تصفية الصندوق. 

عن ذلك في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني لتداول مبينا املدة املحددة لتصفية الصندوق. ويتم توزيع عوائد التصفية  وسيقوم باإلعالن

.على مالكي الوحدات حسب نسبة ملكيتهم في الصندوق بعد خصم كامل التزامات الصندوق

 

 مدير الصندوق  .19

 مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته .أ

 لالئحة صناديق االستثمار، والئحة األشخاص املرخص لهم، والشروط يتصرف مدير ا .2
ً
لصندوق لصالح مالكي الوحدات وفقا

 واألحكام، ومذكرة املعلومات.

 واجبيلتزم مدير الصندوق باالمتثال باملبادئ والواجبات املنصوص عليها بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم، بما في ذلك  .1

ويكون مدير الصندوق مسؤوال  .املعقولحرص الوبذل هم مصالح حققيتجاه مالكي الوحدات والذي يتضمن العمل بما  مانةاأل

 اتجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره املتعمد.

 بشكل أساس ي عن االلتزام بالئحة ص .7
ً
ناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص لهم. ولن يحد أو يكون مدير الصندوق مسؤوال

يقلل أو يفي أي تكليف من قبل مدير الصندوق ملسؤولياته وواجباته ألي شخص آخر من مسؤوليات مدير الصندوق بموجب 

 الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص لهم.

 تتضمن مسؤوليات مدير الصندوق تجاه الصندوق ما يلي: .4

 إدارة الصندوق؛ -

 لصندوق؛ لعمليات الصندوق، بما فيها الخدمات اإلدارية  -

 ؛الصندوق طرح وحدات -

 .واكتمالها وانها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللةدقة هذه الشروط واألحكام، ومذكرة املعلومات،  التأكد من -

 وضمان سرعة التعامل معها؛ وضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، -

 االلتزام بالئحة صناديق االستثمار؛ و -

 تطبيق برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام وتزويد الهيئة بالنتائج عند الطلب. -
 

 حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن .ب

كما يجوز له التفويض أو التنازل عن . من الباطنيجوز ملدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو تابعيه بالعمل مديرا للصندوق 

صالحياته، حسبما يراه مدير الصندوق مناسًبا ومالئًما، ملؤسسة مالية أو أكثر، للعمل كمستشار أو أمين أو وكيل أو وسيط للصندوق، 

أو خدمات الحفظ / خدمات االستثمار و، والدخول في عقد مع الطرف املخول لتوفير "الطرف املخول"والذي يشار إليها فيما يلي بعبارة 

وفي حالة التفويض أو التنازل عن . وخدمات اإليداع ألي أوراق مالية وأصول، سواء بشكل مباشر أو من خالل أي طرف ثالث
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مثل الشركات التابعة )اختصاصاته يجب أن يبذل مدير الصندوق العناية املعقولة عند اختيار أي طرف ثالث فيما يخص الصندوق 

 عن أي خسارة أو ضرر أو التزامات أو مصاريف قد يتكبدها املستثمر ( والبنوك والوكالء والوسطاء وأمناء الحفظ
ً
ولكن لن يكون مسؤوال

بسبب عدم قيام أي من األشخاص املذكورين بواجباتهم على الوجه املطلوب بجميع األوقات ما لم يكن ذلك التقصير ناتج عن احتيال 

 .صرف أو التقصير املتعمد ملدير الصندوقأو إهمال أو سوء ت

يفهم مالكي الوحدات أن مدير الصندوق لن يفصح عن أي معلومات حول مالكي الوحدات إلى الطرف املخول واملذكور أعاله وألي طرف 

 بموجب النظام، أو إذا كان هذا اإلفصاح ضروريا لتمكين الطرف املخول م
ً
 .ن أداء مهامهثالث إال إذا كان هذا اإلفصاح مطلوبا

 أو استبداله األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق .ج

 لتعيين بديل له، أو اتخاذ أي إجراءات أخرى تراها مناسبة في األحوال
ً
 للهيئة الحق في عزل مدير الصندوق واتخاذ كل إجراء تراه مناسبا

 :التالية

 خطار الهيئة بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم؛إذا توقف مدير الصندوق عن ممارسة أي من أعمال اإلدارة دون إ. 2 

إذا ألغت الهيئة الترخيص أو التراخيص الصادرة ملدير الصندوق ملزاولة أي من أعمال اإلدارة بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم؛ . 1 

 بناء على طلب يقدمه مدير الصندوق إلى الهيئة إللغاء ترخيصه ملزاولة أعمال اإلدارة؛. 7

 رأت الهيئة أن مدير الصندوق أهمل، ألسباب تعتبرها الهيئة جوهرية، في االمتثال لنظام السوق املالية والئحته التنفيذية؛ إذا. 4 

في حال وفاة مدير محفظة االستثمار القائم على إدارة أصول الصندوق، أو فقدانه األهلية أو استقالته، ولم يكن لدى مدير . 1 

 على إدارة أصول الصندوق أو أصول الصناديق التي يتولى مدير محفظة االستثمار إدارتها؛الصندوق أي شخص آخر مسجل ق
ً
 ادرا

.أي حالة أخرى تراها الهيئة، بناء على أسس معقولة، أنها ذات أهمية جوهرية. 7 

 للفقرة  
ً
من هذا البند، يجب على مدير الصندوق أن يتعاون بشكل كامل من أجل املساعدة ( ج)في حال ممارسة الهيئة لسلطتها وفقا

 من تاريخ تعيين مدير الصندوق البديل( 70)على تسهيل نقل املسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل خالل الفترة املبدئية التي تبلغ 
ً
. يوما

 لتقدير الهيئة، بتج
ً
ديد جميع العقود املتعلقة بالصندوق والتي يكون طرفا فيها، بحيث يتولى ويلتزم مدير الصندوق، عند الضرورة وطبقا

 إدارتها مدير الصندوق البديل

 أمين الحفظ .21

 مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته .أ

 األشخاص الئحة أو االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب أكثر أو ثالث طرف ألي الحفظ أمين قبل من تكليف بأي اإلخالل دون -

 .االستثمار صناديق بالئحة االلتزام عن بالكامل مسؤوال الحفظ أمين يكون املرخص لهم،

 تقصيره أو تصرفه سوء أو إهماله أو احتياله عن الناجمة الصندوق خسائر عن الوحدات مالكي تجاه مسؤوال الحفظ أمين يكون -

 .املتعمد
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 التدابير كافة اتخاذ عنمسؤوال  ويكون الوحدات، مالكي عن بالنيابة الصندوق أصولوحماية  حفظ عن مسؤوال الحفظ أمين يكون -

 .الصندوق أصول بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية

 

 من الباطنحق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ  .ب

ليقوم بمهام أمين  إلى أي من تابعيهواحد أو أكثر أو طرف ثالث يجوز ألمين الحفظ أن يفوض واجباته ومسؤولياته تجاه الصندوق إلى 

وللصندوق.  من الباطنالحفظ 
ً
مسؤولية كاملة عن  يظل أمين الحفظ مسؤوال

ً
سواًء  ألحكام الئحة صناديق االستثمار التزاماته وفقا


ً
 ثالثا

ً
. ويكون الئحة صناديق االستثمار أو الئحة األشخاص املرخص لهمبموجب أحكام  أدى مسؤولياته بشكل مباشر أو فوض بها طرفا

أمين الحفظ مسؤوال أمام مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن أي خسائر قد تلحق بالصندوق بسبب إهمال أمين الحفظ أو ارتكابه 

. من الباطنألي فعل من أفعال االحتيال أو سوء التصرف املتعمد، ويتحمل أمين الحفظ، من موارده الخاصة، أتعاب أمين الحفظ 

 

 أو استبداله ل أمين الحفظاألحكام املنظمة لعز .ج

 في األحوال التالية:واستبداله للهيئة الحق في عزل أمين الحفظ 
ً
 واتخاذ كل إجراء تراه مناسبا

 إذا توقف أمين الحفظ عن ممارسة أي من أعمال الحفظ دون إخطار الهيئة بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم؛ .2

 الحفظ ملزاولة أي من أعمال الحفظ بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم؛إذا ألغت الهيئة أو علقت الترخيص الصادر ألمين  .1

 بناء على طلب يقدمه أمين الحفظ إلى الهيئة إللغاء ترخيصه ملزاولة أعمال الحفظ؛ .7

 نظام السوق املالية والئحته التنفيذية؛لالهيئة أن أمين الحفظ أهمل، ألسباب تعتبرها الهيئة جوهرية، في االمتثال  رأتإذا  .4

 الهيئة ألسباب معقولة أن له أهمية كافية. هفي حال حدوث أي حادث آخر تعتبر .1

 

 في
ً
 لتعليمات  حال ممارسة الهيئة لسلطتها وفقا

ً
للفقرة )ج( من هذا البند، يجب على مدير الصندوق تعيين أمين حفظ بديل للصندوق وفقا

تسهيل نقل املسؤوليات إلى  فييتعاونا بشكل كامل من أجل املساعدة  من مهامه أن املعفىالهيئة، ويجب على مدير الصندوق وأمين الحفظ 

 من تاريخ تعيين 70أمين الحفظ البديل خالل الفترة األولية التي تبلغ )
ً
لتزم أمين الحفظ، إذا رأت الهيئة ضرورة ويالبديل.  أمين الحفظ( يوما

 يكون لذلك وحسب االقتضاء، بنقل جميع العقود املتعلقة بالصندوق والتي
ً
 ، بحيث تتضمن أمين الحفظ البديل.فيها طرفا

 

باإلضافة إلى العزل أو االستبدال من طرف الهيئة، يخضع أمين الحفظ املعين من قبل مدير الصندوق للعزل بموجب إشعار خطي من مدير 

خطار الهيئة مدير الصندوق ألسباب معقولة بأن العزل لصالح مالكي الوحدات. وفي هذه الحالة، يلتزم مدير الصندوق بإ يرىالصندوق عندما 

 بذلك ومالكي الوحدات 
ً
 .كتابي وبشكل فورا

 

( 70من هذا البند، أن ينهي تعيين أمين الحفظ خالل ) )ج(يجب على مدير الصندوق، عند استالم أمين الحفظ إلخطار صادر بموجب الفقرة 

 من تاريخ اإلخطار وأن يعين أمين حفظ
ً
لتسهيل االنتقال  مدير الصندوقمن واجباته أن يتعاون مع  آخر. ويجب على أمين الحفظ املعفى يوما

 فيها، حسب الحاجة وعند السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل، وعليه نقل جميع العقود املتعلقة بالصندوق 
ً
والتي يكون طرفا

 االقتضاء، إلى أمين الحفظ البديل.
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في حال عزل أو استبدال أمين الحفظ من طرف مدير الصندوق، يجب على مدير الصندوق اإلفصاح 
ً
املوقع وعلى موقعه اإللكتروني  فورا

 .عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل للصندوق اإللكتروني لتداول

 

 القانوني املحاسب .21

 اسم املحاسب القانوني للصندوق .أ

 للصندوق )" شركة برايس واترهاوس كوبرزعّين مدير الصندوق 
ً
 قانونيا

ً
 .مجلس إدارة الصندوقبعد موافقة  "(املحاسب القانونيمحاسبا

برايس ووترهاوس كوبرز

12الدور –برج اململكة 

22401،الرياض  0101ص.ب.  

اململكة العربية السعودية

  www.pwc.com 

00077221220400



 مهام املحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته .ب

 يختص املحاسب القانوني بما يلي:

لإجراء تدقيق  .2
ُ
بصورة ظهر حسابات الصندوق بهدف إبداء الرأي حول القوائم املالية ملالكي الوحدات، وما إذا كانت القوائم املالية ت


ً
للمعايير املحاسبية املقبولة  عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، املركز املالي، ونتائج العمليات، ومعلومات التدفق النقدي وفقا

 في اململكة؛
ً
 عموما

ييم العرض تقييم مدى مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحاسبية التي أجراها الصندوق، باإلضافة إلى تق .1

 العام للقوائم املالية؛

 دراسة الضوابط الداخلية ذات الصلة بإعداد القوائم املالية للصندوق من أجل وضع إجراءات مالئمة في ظل الظروف؛ .7

الية مراجعة القوائم املالية املرحلية املختصرة للصندوق وفقا ملعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ملراجعة املعلومات امل .4

 املرحلية.

 

 استبدال املحاسب القانوني .ج

. ويرفض مجلس إدارة الصندوق تعيين املحاسب أو استبداله يجب أن يوافق مجلس إدارة الصندوق على تعيين أي محاسب قانوني

 القانوني، أو يطلب من مدير الصندوق استبدال محاسب قانوني تم تعيينه بالفعل في األحوال التالية:
 

 أي ادعاءات قائمة وجوهرية بسوء السلوك املنهي املرتكب من جانب املحاسب القانوني في أدائه ملهامه؛ في حال وجود .2

http://www.pwc.com/
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1. 
ً
 ؛إذا لم يعد املحاسب القانوني مستقال

 إذا قرر مجلس إدارة الصندوق بأن املحاسب القانوني ليس لديه املؤهالت والخبرة الكافية ألداء مهام املراجعة؛ .7

 تقديرها املطلق، من مدير الصندوق استبدال املحاسب القانوني. إذا طلبت الهيئة، وفق  .4

 

 يحدد مدير الصندوق أتعاب املراجعة املستحقة للمحاسب القانوني بموافقة مجلس إدارة الصندوق.

 

 أصول الصندوق  .22

 الصندوق. لصالحيحتفظ أمين الحفظ بأصول الصندوق  .أ

ة عن أصول أمين الحفظ وأصول العمالء اآلخرين، كما  .ب
ّ
فصل أصول كل صندوق استثماري بأمين الحفظ  يقومأصول الصندوق مستقل

  عن أصول عمالئه االخرين.و عن أصوله 

عد أصول صندوق االستثمار مملوكة ملكية مشاعة ملالكي الوحدات. وال يكون ملدير الصندوق او مدير الصندوق من  .ج
ُ
الباطن أو أمين ت

الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول، إال في 

الحاالت التي يكون فيها مدير الصندوق او مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو 

 بهذه املطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار واملفصح عنها في 
ً
 للوحدات وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحا

ً
املوزع مالكا

 هذه الشروط واألحكام أو مذكرة املعلومات.



 إقرار من مالك الوحدات .23

ومات وملخص املعلومات الرئيسية الخاصة بالصندوق، يقر كل من مالكي الوحدات باالطالع على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعل

وكذلك يقر بموافقته على خصائص الوحدات التي اشترك فيها.

 

 قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام وفهم ما جاء بها واملوافقة عليها وتم الحصول على نسخة منها وجرى مني/منا التوقيع عليها.

 

 _________________________________________________اسم العميل/املستثمر: 

 

 _____________________________________________________________ التوقيع:

 

 _____________________________________________________________التاريخ: 

 

 _____________________________________________________نيابة عن الشركة: 

 

 __________________________________________املفوض )املفوضين( بالتوقيع: 
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 ختم الشركة: 

 

 ___________________________________________________________العنوان: 

             ___________________________________________________________ 



 _____________________________________________________البريد اإللكتروني: 

 

 ________________________________________________________رقم الجوال: 

 

 ________________________________________________________رقم الهاتف:  

 

 ________________________________________________________رقم الفاكس: 
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 نموذج اشتراك - 1امللحق 
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 استرداد نموذج- 2امللحق 
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 سياسات وإجراءات إدارة املخاطر للصندوق  - 3 امللحق

 

 

 االوراق املالية للدخل الثابت:يتم اتخاذ الخطوات التالية قبل املوافقة على االستثمار في 

 تقديم طلب من مدير الصندوق إلدارة املخاطر يتضمن التالي: •

 بلد املصدر، التقييم االئتماني للبلد املصدر 

 الجهة املصدرة، التقييم االئتماني للمصدر،  كبار املالك للمصدر 

 ارفاق نشرة االصدار 

 حجم االصدار 

 تاريخ االصدار، تاريخ انتهاء االصدار 

 عملة االصدار 

  متوافقة مع املعايير الشرعية للصندوق االستثماري ام ال 

 نوع االصدار: خاص او عام 

 حجم االستثمار املرغوب كنسبة من حجم الصندوق االستثماري 

 حجم االستثمار املرغوب كنسبة من حجم االصدار 

 :تحديد مخاطر االستثمار املحتملة للتالي ان وجدت 

o مخاطر السيولة 

o  االئتمانمخاطر 

o مخاطر السوق، في حال ان تقييم االصدار سيكون حسب السعر السوقي 

o مخاطر العملة 

o اخرى ان وجدت 

 بعد املوافقة والبدء باالستثمار يتم اتخاذ الخطوات التالية بشكل دوري: •
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 منة اي تغير في حجم تملك الورقة املالية املتابعة الشهرية من ادارة املخاطر لحجم استثمار الصناديق االستثمارية في االوراق املالية واملتض

 بشكل منفرد واالوراق املالية بشكل كامل من حجم الصندوق االستثماري.

 .املتابعة الشهرية من ادارة املخاطر لنسبة تملك الصندوق االستثماري من حجم االصدار الكلي للورقة املالية 

  التقييم االئتماني لجهة االصدار و بلد املصدر.املتابعة الربع سنوية من ادارة املخاطر ألي تغيير في 

 ايير اي تغيير يطرأ على شروط واحكام الصندوق االستثماري او تغيير في استراتيجية اتخاذ القرار االستثماري والتي من شأنها التأثير على مع

 املخاطر الحالية للصندوق االستثماري.
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 السياديةصندوق سامبا للصكوك 

 متوافق مع املعايير الشرعية للصندوق( صندوق استثمار عام مفتوح)

 

 مذكرة املعلومات

 

 في  متوافق مع املعايير الشرعية للصندوق صندوق سامبا للصكوك السيادية هو صندوق استثمار عام مفتوح .أ
ً
يستثمر أساسا

 الصكوك السيادية.

بموجب  املالية السوق هيئة قبل من لهامرخص مدير الصندوق هو شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار، وهي شركة سعودية  .ب

   ( وفًقا لالئحة األشخاص املرخص لهم الصادرة عن الهيئة.03070-73الترخيص رقم )

 الترخيص بموجب هيئة السوق املالية قبل من مرخصة شركة وهي السعودية العربية س ي بي اس اتش شركة هو  الحفظ أمين .ج

 (.01000-73م )رق

م 23/00/1010وتم تحديثها بتاريخ م  1020/فبراير/23هـ  2440/جمادى الثاني/21 املعلومات مذكرةتاريخ إصدار  .د

.االستثمار صناديقالئحة  ألحكام مذكرة املعلومات هذه ومحتوياتها تخضع .ه

محتويات مذكرة املعلومات وفهمها. وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة املعلومات، ننصح باألخذ  بقراءةاملستثمرين  ننصح .و

 بمشورة مستشار منهي.
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 إشعار

روجعت مذكرة املعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت املوافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة  .أ

املسؤولية عن دقة واكتمال املعلومات الواردة في مذكرة املعلومات. كما يقر ويؤكدأعضاء  الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل

مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة املعلومات الواردة في مذكرة املعلومات، كما يقرون و يؤكدون على أن املعلومات و 

 .البيانات الواردة في مذكرة املعلومات غير مضللة

لسوق املالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته. ال تتحمل الهيئة أّي مسؤولية عن محتويات مذكرة وافقت هيئة ا .ب

املعلومات، وال تعطي أّي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت، ومن أّي خسارة تنتج 

على أّي جزء منها. وال تعطي هيئة السوق املالية أّي توصية بشأن جدوى االستثمار في  عما ورد في مذكرة املعلومات أو عن االعتماد

الصندوق من عدمه وال تعني موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها باالستثمار فيه أو تأكيد صحة املعلومات الواردة في الشروط 

  .صندوق يعود للمستثمر أو من يمثلهواألحكام ومذكرة املعلومات، وتؤكد على أن قرار االستثمار في ال

 ئةیاملعتمدة من قبل ھ ةیالشرع ریيمع املعا توافقیتمت املوافقة على صندوق سامبا للصكوك السيادية کصندوق استثماري  .ج

.لصندوق االستثمار نةیاملع ةیالرقابة الشرع
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 تعريفات

 

:مذكرة املعلومات هذهة قرين كل منها أينما وردت يكون للمصطلحات التالية املعاني املبّين

 

 ُيعني املحاسب القانوني للصندوق والذي يعينه مدير الصندوق وهي شركة برايس واترهاوس كوبرز. "املحاسب القانوني"

-12بتاريخ  1001-07-2تعني الئحة األشخاص املرخص لهم الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  "الئحة األشخاص املرخص لهم"

م حسب 20/00/1023هـ املوافق 13/21/2470وتاريخ  1023–01-7ة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم م( واملعدل 1001-7-10هـ )املوافق  1-2417

 تعديالتها من وقت آلخر.

" يعني أي يوم عمل تفتح فيه البنوك أبوابها للعمل باململكة العربية السعودية وال يشمل ذلك أيام العطل الرسمية باململكة العربية يوم العمل"

السعودية.

 هـ ولوائحه التنفيذية. 1/7/2414( وتاريخ 70ُيعني نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/"نظام السوق املالية" 

برمة بين مالك الوحدات ومدير الصندوق وتنص على الشروط واألحكام، وتنظم العالقة بين مالك الوحدات  "اتفاقية فتح حساب"
ُ
عني االتفاقية امل

ُ
ت

 ومدير الصندوق، وتوضح ما على كل منهما من التزامات أو مسؤوليات؛

فرعية أو موظف أو وكيل ُمخول من طرف الهيئة للقيام بأي تعني هيئة السوق املالية، وتشمل، كلما يسمح السياق بذلك، كل لجنة أو لجنة "الهيئة" 

 وظيفة من وظائفها.

واملعينة كأمين حفظ للصندوق.اتس اس بي س ي العربية السعودية " يعني شركة أمين الحفظ"

." يعني صندوق سامبا للصكوك السياديةالصندوق "

 يعني مجلس إدارة الصندوق. "املجلس أو مجلس الصندوق"

 يعني شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار.دوق" "مدير الصن

)ملدة ثالثة  SIBORسايبر  –يشير إلى املؤشر الذي ُيقارن به أداء الصندوق وهو مؤشر سعر الفائدة املتداول بين البنوك السعودية "املؤشر االسترشادي" 

 أشهر(.

 املطروح يتعلق باالستثمار فيما مدروس قرار اتخاذ من لتمكينهم املحتملين الوحدات ملالكي املتاحة الصندوق معلومات مذكرة تعني"مذكرة املعلومات" 

االستثمار. صناديق الئحة ( من1رقم ) امللحق في املحددة املعلومات وتتضمن عليهم،

" يعني الطرح األولي لألوراق املالية للجمهور في السوق األولية بغرض االشتراك فيها. الطرح األولي"

يعني تاريخ طرح وحدات الصندوق لالشتراك.الطرح األولي" "تاريخ 

 ()ج( من مذكرة املعلومات هذه.3" تشير إلى املعنى املنصوص عليه في البند )الحد األدنى ملبلغ االشتراك"

م بالتبادل، وتشير كل منها إلى األوراق املالية املس"االستثمار" و"االستثمارات" و"األصول"  ستخد 
ُ
 تهدفة التي يستثمر فيها الصندوق.مرادفات قد ت
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 7/21/2413وتاريخ  1007-120-2تعني الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية، بموجب القرار رقم "الئحة صناديق االستثمار" 

 ا من وقت آلخر(.م )وتعديالته17/1/1027هـ، املوافق  27/0/2473وتاريخ  2/72/1027هـ، واملعدلة بموجب القرار رقم 

 مرادفات قد تستخدم بالتبادل، وتشير إلى كل مستثمر أو مالك وحدات في الصندوق؛ "املستثمر" و"املستثمرون" و"مالكو الوحدات" 

تعني اململكة العربية السعودية."اململكة" 

برمة بين مالك الوحدات ومدير الصندوق وملحقاتفاقية فتح الحساب"
ُ
عني االتفاقية امل

ُ
اتها والتي تنص على الشروط  واألحكام املنظمة للعالقة بين " ت

 واملتضمنة لشروط تقديم الخدمات. مالك الوحدات ومدير الصندوق، 

 ( من مذكرة املعلومات هذه.2()أ()1" تشير إلى املعنى املنصوص عليه في البند )أتعاب اإلدارة"

 مما أي وفي .شخص ثالث قبل مسيطرا من كونه في معه يشترك أو اآلخر، الشخص ذلك عليه يسيطر أو آخر، شخص على يسيطر الذي " تعني الشخصتابع"

 مباشر. غير أو مباشر بشكل السيطرة تكون سبق

تعني وديعة مرابحة متوافقة مع املعايير الشرعية للصندوق. "مرابحة" 

مذكرة املعلومات هذه.( من 2()ب()1" تشير إلى املعنى املنصوص عليه في البند )رسوم االشتراك"

 ( من مذكرة املعلومات هذه.1()ب()1" تشير إلى املعنى املنصوص عليه في البند )رسوم االسترداد"

 منها إجمالي قيمة التزاماته "صافي قيمة األصول" 
ً
 الصندوق. ومصاريف رسوم ذلك في بما( الخصوم)تعني إجمالي قيمة أصول الصندوق مخصوما

هو صندوق استثمار برأس مال متغير بناًء على عدد عمليات االشتراك واالسترداد، وتتم زيادة وحداته من خالل إصدار  فتوح""صندوق االستثمار امل

 وحدات جديدة، وتقل عند استرداد مالكي الوحدات لبعض وحداتهم أو كلها.

 في لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها.يشير إلى املعنى املنصوص عليه في قائمة املصطلحات املستخدمة "قرار عادي للصندوق" 

يعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إلى كل مالك وحدات ليستخدمها األخير في طلب استرداد وحدات الصندوق وفًقا للشروط "نموذج االسترداد" 

 األحكام.من الشروط و 1واألحكام. ويرد نموذج االسترداد مرفًقا بالشروط واألحكام تحت عنوان امللحق 

 هو كل طلب يقدمه مالك الوحدات السترداد وحدات الصندوق."طلب االسترداد" 

 تعني مؤسسة النقد العربي السعودي."مؤسسة النقد" 

 يعني املبلغ الذي يستثمره مالك الوحدات في الصندوق. "مبلغ االشتراك"

 يعني ذلك التاريخ الذي يقوم فيه مالك الوحدات باالشتراك في وحدات الصندوق. "تاريخ االشتراك"

يعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إلى كل مستثمر ليستخدمها األخير في طلب االشتراك في وحدات الصندوق وفًقا للشروط "نموذج االشتراك" 

 من الشروط واالحكام. 2ام تحت عنوان امللحق واألحكام. ويرد نموذج االشتراك مرفًقا بالشروط واألحك

يعني صافي قيمة كل وحدة في تاريخ االشتراك ذي الصلة."سعر االشتراك" 

" يعني الفترة التي يتم خاللها أول طرح لوحدات الصندوق على املستثمرين.فترة الطرح األولي"

 تمديد له." يعني تاريخ انتهاء فترة الطرح األولي أو أي تاريخ اإلقفال"
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 تعني شركة السوق املالية السعودية. "تداول" أو "السوق املالية"

 ( من مذكرة املعلومات هذه.2)ب()1تعني األوراق املالية التي يعتزم الصندوق االستثمار فيها وفًقا ألحكام البند "األوراق املالية املستهدفة" 

الصندوق. وتمثل كل وحدة )بما في ذلك أجزاء الوحدة( حصة نسبية مشاعة من أصول تدل على الحصة التي يمتلكها مالك الوحدة في "الوحدة" 

 الصندوق.

" يعني كل يوم عمل يتم فيه حساب سعر أي وحدة من وحدات الصندوق.يوم التقويم"

 .واستردادها الصندوق وحدات في االشتراك فيه يمكن يوم " أييوم التعامل"

( بتاريخ 227نظام ضريبة القيمة املضافة في اململكة العربية السعودية الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم )م/" يعني نظام ضريبة القيمة املضافة"

.م و الئحته التنفيذية11/03/1023هـ املوافق 01/22/2470

املضافة. القيمة ضريبة نظام أحكام بموجب املطبقة املضافة القيمة ضريبة بها " يقصدضريبة القيمة املضافة"

 التجاري. التمويل وعقود الودائع النقد وتشمل سوق " تعني صفقاتأدوات النقد"

 هم الزوج والزوجة واألطفال القصر."قريب" أو "أقرباء" 

:باالستقاللية التامة ومما ينافي االستقاللية، على سبيل املثال ال الحصر عضو مجلس إدارة صندوق مستقل يتمتع"عضو مجلس إدارة مسقل" 

 لدى مدير الصندوق أو تابع له، أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ الصندوق، أو لديه عمل جوهري أو عالقة  أن يكون  (1)
ً
موظفا

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

 .لدى أي تابع له  أن يكون من كبار التنفيذيين خالل العامين املاضيين لدى مدير الصندوق أو (7)

 .أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو مع أي من كبار التنفيذيين لدى مدير الصندوق أو أي تابع له  (3)

 لحصص سيطرة لدى مدير الصندوق أو  لدى أي تابع له خالل العامين املاضيين.  (0)
ً
 أن يكون مالكا

 أو يعتزم إصدارها.يعني الشخص الذي "املصدر" 
ً
 مالية

ً
يصدر أوراقا

 ( 7( التغيير الذي يكون له تأثير في وضع املخاطر للصندوق العام؛ أو )1( التغيير املهم في أهداف الصندوق العام أو طبيعته؛ أو )2يعني )"التغيير األساس ي" 

أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.( أي حاالت 4االنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصب مدير للصندوق؛ أو )

 :أن شأنه والذي من األساس ي التغيير غير تغيير يعني أي املهم" "التغيير

  الصندوق؛ في مشاركتهم في النظر الوحدات مالكي يعيد أن إلى املعتاد في يؤدي .7

 منهما؛ ألي تابع أي أو الصندوق إدارة مجلس أعضاء من عضو أي أو الصندوق مدير إلى الصندوق أصول من املدفوعات زيادة إلى يؤدي .3

د املدفوعات نوعا جديدا من يقدم .0  الصندوق أصول من تسدَّ

د التي األخرى املدفوعات أنواع جوهري بشكل يزيد .0   أو الصندوق؛ أصول من تسدَّ

.الصندوق مدير بها وتبلغ آلخر حين من الهيئة تقررها أخرى حاالت أي .20



 

 

Internal 

PUBLIC 

52 
 

 مع قريب أو تابع، من خالل أي " السيطرة"
ً
 أو مجتمعا

ً
من تعني القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردا

كلمة  % أو أكثر من أعضاء الجهاز  اإلداري، وتفسر 70% أو أكثر من حقوق التصويت في شركة؛ أو  )ب( حق تعيين  70اآلتي: )أ( امتالك نسبة تساوي 

 لذلك.
ً
"املسيطر" وفقا

)أ( من مذكرة املعلومات هذه.22تعني هيئة الرقابة الشرعية ألعمال الصندوق املبينة في البند "هيئة الرقابة الشرعية" 

ركبة املتوافقة مع هي أداة مالية أو عقد تشتق قيمته من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى )وتكون مرتبطة باألدوات واملنتجات امل "عقود املشتقات"

بين البائع املعايير الشرعية للصندوق( وتكون لتلك العقود املالية مدة زمنية محددة باإلضافة إلى سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد 

واملشتري على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

هي منتجات تكون معدة حسب طلب املستثمر )الصندوق( وتستخدم فيها شركات ذات  عية للصندوق""املنتجات املركبة املتوافقة مع املعايير الشر 

يث يتم األغراض الخاصة كمصدر ووسيط للدخول في هذه املنتجات مع أطراف شركات مالية أخرى والتي تكون فيها املنتجات غير متوفرة في االسواق، ح

الشركات ذات الغرض الخاص وكما يتم تسديدها للمستثمر )الصندوق( عن طريق هذه الشركة ذات الغرض توجيه االموال إلى االطراف األخرى عن طريق 

الخاص.

بيع أوراق مالية أو أصول، مثل الصكوك بسعر محدد، مع التعهد بشرائها من املشتري في تاريخ محدد بسعر  تعني اتفاق بغرض"اتفاقيات إعادة الشراء" 

متفق عليه بين الطرفين.

تعني الصكوك املصدرة من قبل مختلف الجهات الحكومية للدولة، حيث يكون للدولة التزام مباشر تجاه مالكي الصكوك لتسديد  لصكوك السيادية""ا

مبالغ هذه الصكوك لهم.

دوق أو أهدافه بشكل سلبي هي الحاالت التي يعتقد مدير الصندوق أنه من املمكن أن تؤثر على أصول الصن "ظروف السوق االقتصادية غير املالئمة"

نين في نتيجة أي من العوامل االقتصادية مثل االنكماش االقتصادي ومعدالت التضخم وانخفاض أسعار النفط و/أو السياسية مثل في حال تغيير القوا

حاسبة.البلدان التي يستثمر الصندوق فيها أصوله و/أو التنظيمية املتغيرة مثل تغير التشريعات واللوائح وأنظمة امل
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 الملخص التنفيذي

 

 اسم الصندوق  .متوافق مع املعايير الشرعية للصندوق صندوق سامبا للصكوك السيادية، صندوق استثمار عام مفتوح

 مدير الصندوق  وإدارة االستثمار . لألصولشركة سامبا 

 أمين الحفظ شركة إتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودة.

 عملة الصندوق  الريال السعودي.

في بشكل رئيس ي  يهدف الصندوق إلى تنمية رأس املال املستثمر على املدى الطويل من خالل االستثمار 

 للمعايير 
ً
الصكوك السيادية الصادرة عن مختلف الجهات الحكومية في اململكة العربية السعودية، وفقا

 الشرعية للصندوق.

 الهدف االستثماري للصندوق 

 رشادي للصندوق ستاملؤشر اال  .(ثالثة أشهر)ملدة   SIBORسايبر -املتداول بين البنوك السعودية سعر الفائدة 

 مستوى مخاطر االستثمار في الصندوق  .منخفضمستوى 

 من مذكرة املعلومات وصفا (7البند )تضمن يالصندوق، وهناك بعض املخاطر املرتبطة باالستثمار في 

فيما  همستثمر محتمل قبل اتخاذ قرارأي لهذه املخاطر ويجب دراسة وفهم تلك املخاطر بعناية من قبل 

ألوراق املالية واألسواق واملخاطر اكما يتعين على املستثمر  معرفة وفهم  .الصندوقيتعلق باالستثمار في 

وينصح مدير الصندوق باألخذ  ذات العالقة وأن يأخذ في اإلعتبار وضعه املالي وأهدافه االستثمارية.

بمشورة مستشار منهي في حال تعذر فهم وتقييم مدى مالئمة االستثمار في الصندوق.

 مدى مالئمة االستثمار في الصندوق 

% من 70بحد أقص ى يعادل  لتعامل باتفاقيات إعادة الشراءاو يجوز للصندوق الحصول على تمويل

لصندوق الحصول على تمويل يزيد عن الحد املذكور لسداد لصافي قيمة أصول الصندوق، إال أنه يجوز 

( من الئحة صناديق االستثمار.74طلبات استرداد بما يتوافق مع املادة )

 التمويل

 لالصندوق بتوزيع األرباح على مالكي الوحدات  مدير يقومس
ً
ه املطلق املبني على أداء تقديروفقا

حال عدم توزيع وفي  .في إشعار موجه ملالكي الوحداتكما يتم النص عليه الصندوق وظروف السوق، 

أرباح دورية، يتم إعادة استثمار األرباح الرأسمالية واألرباح النقدية املوزعة في الصندوق مما سينعكس 

بارتفاع صافي قيمة األصول وسعر وحدة الصندوق.

 سياسة توزيع األرباح

الشروط املبينة أدناه وهي غير قابلة للتحويل من  فئتين بناًء علىالصندوق ضمن  في يتم اصدار وحدات

. وللمزيد من املعلومات حول خصائص هذه الوحدات، يرجى الرجوع إلى البند )
ً
( 27فئة الى أخرى تلقائيا

:من الشروط واالحكام



 الفئة )أ(

طبق عليهم الشروط التالية:تن سيتم إصدار هذه الوحدات ملالكي الوحدات في الصندوق الذين

 

ريال سعودي. 70000000000  الحد األدنى ملبلغ االشتراك األولي
  

ريال سعودي.   200000000  الحد األدنى ملبلغ االشتراك اإلضافي
  

ريال سعودي. 200000000  الحد األدنى ملبلغ االسترداد

 

 الفئة )ب(

الشروط التالية:تنطبق عليهم  سيتم إصدار هذه الوحدات ملالكي الوحدات في الصندوق الذين



ريال سعودي.  10000  الحد األدنى ملبلغ االشتراك األولي
  

ريال سعودي.   20000  الحد األدنى ملبلغ االشتراك اإلضافي
  

ريال سعودي. 20000  الحد األدنى ملبلغ االسترداد

 فئات الوحدات
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االستثمار لفئات لن يكون ألي فئة استراتيجيات وأهداف استثمار تختلف عن استراتيجيات وأهداف 

أخرى من نفس الصندوق.

( من كل يوم عمل.بتوقيت اململكة العربية السعودية ظهرا 21قبل الساعة الثانية عشر ظهرا ) املوعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك 

 واالسترداد

في كل يوم عمل.  يوم التعامل:

في كل يوم عمل.  يمو يوم التق

في كل يوم عمل.  يوم االشتراك

في كل يوم عمل.  يوم االسترداد

الصلة. ييم ذوعمل بعد يوم التق خمس أيامخالل سيتم دفع عوائد االسترداد  االسترداد عوائد يوم دفع

  ال يوجد

 )تخضع لضريبة القيمة رسوم االسترداد

 املضافة حسب نظام ضريبة القيمة

 املضافة(

 ال يوجد

 لضريبة القيمة)تخضع  رسوم االشتراك

 املضافة حسب نظام ضريبة القيمة

 املضافة(

"(أتعاب اإلدارةيدفع مالكي الوحدات أتعاب إدارة إلى مدير الصندوق على النحو التالي )"

% من أصول الصندوق بعد خصم 0.11يدفع مالكي الوحدات من الفئة )أ( أتعاب إدارة مقدارها  -

 املصاريف األخرى وااللتزامات املستحقة.

% من أصول الصندوق بعد 0.40يدفع مالكي الوحدات من الفئة )ب( أتعاب إدارة مقدارها  -

 .خصم املصاريف األخرى وااللتزامات املستحقة

يم وفق املعادلة التالية:ويتم احتساب واستحقاق اتعاب اإلدارة في كل يوم تق

)عدد األيام بين يوم  x)رسوم إدارة الصندوق( xاملستحقة(  األخرى املصاريف –)أصول الصندوق 

  )    x  التقويم الحالي ويوم التقويم السابق
𝟏

𝟑𝟔𝟎
   x + (2)ضريبة القيمة املضافة

يوم تقويمي وسيتم  املستحقة على صافي قيمة أصول الصندوق في كلسيتم احتساب أتعاب اإلدارة و

الصندوق في كل يوم تقويم للشهر املعني من السنة.دفعها في آخر كل شهر بناء على قيمة صافي أصول 

وسيتم احتساب أتعاب اإلدارة املستحقة على صافي قيمة أصول الصندوق في كل يوم تقويمي وسيتم 

.دفعها في آخر كل شهر بناء على قيمة صافي أصول الصندوق في كل يوم تقويم للشهر املعني من السنة

اف استثمار تختلف عن استراتيجيات وأهداف االستثمار لفئات لن يكون ألي فئة استراتيجيات وأهد

أخرى من نفس الصندوق.

 ولتجنب. املطلق تقديره حسب اإلدارة أتعاب كل أو جزء عن العمالء إعفاء الصندوق ملدير ويحق

 باملساواة ُيعاملوا أن و متساوية بحقوق الفئات بجميع الوحدات مالكي جميع يتمتع أن يجب الشك،

.الصندوق مدير قبل من

 )تخضع لضريبة القيمة اإلدارةأتعاب 

 املضافة حسب نظام ضريبة القيمة

 املضافة(
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 من إجمالي األصول لدى أمين الحفظ،  كنسبة تحتسبيدفع الصندوق ألمين الحفظ رسوم 
ً
سنويا

كل دوالر امريكي لكل صفقة. وسيتم إحتساب رسوم الحفظ  40تقدر برسوم الصفقات  باإلضافة إلى

.بشكل شهري بناًء على إجمالي األصول تحت الحفظ نهاية كل شهر يوم تقويمي وسيتم دفعها

الحفظ يوم التقويم وبشكل تناسبي  تكون نسبة الرسوم معتمدة على حجم إجمالي األصول لدى أمين

بحسب عدد الوحدات لكل فئة كما يلي:

 نسبة رسوم الحفظ إجمالي األصول لدى أمين الحفظ

 %0.011 وأقلسعودي مليون ريال  100

 %0.040 سعوديريال  مليون 100الى  100من 

 %0.070 سعوديريال  مليون 20000الى  100من 

 %0.010 وأكثر سعوديريال  مليون  20000

 )تخضع لضريبة القيمة رسوم الحفظ

 املضافة حسب نظام ضريبة القيمة

 املضافة(

سنويا وتمثل هذه املصروفات رسوم األعضاء  سعودي ريال 100000تقدر املصروفات بمبلغ اجمالي 

.وبشكل تناسبي بحسب عدد الوحدات لكل فئة ملجلس إدارة الصندوقاملستقلين 

مكافآت األعضاء املستقلين في مجلس إدارة 

 )*(الصندوق 

يتحمل الصندوق كافة تكاليف التعامل )الوساطة( في األوراق املالية وفقا لألسعار السائدة في السوق، 

من أصول الصندوق، ويتم اإلفصاح عن إجمالي قيمتها في  التقارير األولية وتدفع مصروفات التعامل 

بلغ ونسبة مصاريف والتقارير السنوية املوجزة والتقارير السنوية للصندوق كما يتم االفصاح عن م

التعامل للربع املعني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق 

واملوقع االلكتروني للسوق أو بالطريقة التي تحددها الهيئة.

)تخضع لضريبة القيمة مصاريف التعامل 

املضافة حسب نظام ضريبة القيمة 

 املضافة(.

 

، وهو مبلغ ثابت يتم اقتطاعه من إجمالي أصول الصندوق طبقا للعقد  110000
ً
ريال سعودي سنويا

.وبشكل تناسبي بحسب عدد الوحدات لكل فئة املبرم مع املحاسب القانوني

 للعقد  )*(أتعاب املحاسب القانوني
ً
)طبقا

تخضع لضريبة القيمة املضافة  –املبرم 

 حسب نظام ضريبة القيمة املضافة(.

تنطبق. ال  رسوم املؤشر االسترشادي

 من إجمالي أصول الصندوق طبقا  30100
ً
، وهو مبلغ ثابت يتم اقتطاعه سنويا

ً
ريال سعودي سنويا

للرسوم املقررة من قبل هيئة السوق املالية.
 )*(الرسوم الرقابية للهيئة

ريال سعودي وهو مبلغ ثابت يتم اقتطاعه من إجمالي أصول الصندوق طبقا للرسوم املقررة من  10000

تداول.

  )*(رسوم نشر البيانات على موقع تداول 

)تخضع لضريبة القيمة املضافة حسب 

 نظام ضريبة القيمة املضافة(.

لن يكون هناك أي أتعاب تصرف ألعضاء هيئة الرقابة الشرعية.  الرقابة الشرعيةأتعاب هيئة 

حسب السعر السائد في السوق.  تمويلرسوم ال

% من صافي قيمة األصول ويتم  0.1من غير املتوقع أن تتعدى هذه الرسوم واملصاريف ما نسبته  الرسوم واألتعاب األخرى: )املصاريف 
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% من صافي قيمة األصول( يشمل  0.1حسابها في كل يوم تقويم. وعالوة على ذلك فإن هذا الحد )أي 

مستحقة الدفع من الصندوق )بما في ذلك الرسوم واملصاريف املذكورة في أيضا أي رسوم / مصاريف 

وكيفية حسابها ووقت دفعها من قبل  أصول الصندوق املقتطعة مناملدفوعات  ") /أ(1) بندجدول ال

.التمويلوالتعامل و رسوم "( باستثناء أتعاب اإلدارة والحفظ الصندوق

اإلدارية التكاليف املتعلقة بجمعيات مالكي 

الوحدات، مصروفات طباعة التقارير، 

 ونفقات نثرية وغيرها(.

ريال سعودي 20  سعر الوحدة

.يتم حساب األتعاب واملصاريف املتراكمة حسب عدد أيام االستحقاق في كل يوم تقويم وتدفع عند استالم الفواتير)*(:

 .واألتعاب الرسومالخدمات ومن مذكرة املعلومات ملزيد من املعلومات بخصوص مقابل  (1)من الشروط واألحكام والفقرة  (7)يرجى الرجوع إلى الفقر ة 
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 صندوق االستثمار .1

 اسم الصندوق: .أ

 .صندوق سامبا للصكوك السيادية

 شروط وأحكام الصندوق  تاريخ إصدار .ب

.1020/فبراير/23املوافق هـ  2440/جمادى الثاني/21 صدرت الشروط واألحكام بتاريخ

 على تأسيس الصندوق وطرح وحداته الهيئة موافقة تاريخ .ج

هـ  2440/جمادى االول/70صادر بتاريخ  بقرار املالية السوق هيئةمن  وحداته وطرح الصندوق تأسيساملوافقة على  تمت

 .م 1020/فبراير/07املوافق 

 وتاريخ استحقاقه الصندوق مدة .د

 .استثماري عام مفتوح غير مقيد بمدة محددةصندوق  الصندوق هو

 الصندوق عملة .ه

 السعودي الريال إلى تحويلها يتم ، أخرى عملة بأي الوحدات قيمة دفع تم حال وفي تكون عملة الصندوق هي الريال السعودي

 الوحدات شراء ويكون الصندوق، ملدير واملتوفر السوق في السائد الصرف سعر على بناءا الصندوق مدير قبل من
ً
 من نافذا

.العملة تحويل مصاريف املستثمر ويتحمل .السعودي بالريال الشراء ملبلغ الصندوق مدير استالم تاريخ

 

أهداف الصندوق وسياسات االستثمار وممارساته .2

 األهداف االستثمارية للصندوق .أ

املدى الطويل من خالل االستثمار بشكل الصندوق هو صندوق استثمار عام مفتوح يهدف إلى تنمية رأس املال املستثمر على 

رئيس ي في الصكوك السيادية واملقومة بالريال السعودي الصادرة عن الجهات الحكومية في اململكة العربية السعودية ممثلة 

بما في ذلك  -بمكتب ادارة الدين العام التابع لوزارة املالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي والصناديق الحكومية 

اململوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر  -صناديق السيادية والصناديق التي تأخذ شكل صناديق التقاعد واألوقاف ال

 للمعايير الشرعية للصندوق.
ً
لجهة حكومية، وفقا

 املالية التي يستثمر فيها الصندوق بشكل أساس ي األوراق نوع .ب

 "(األوراق املالية املستهدفة)" املتوافقة مع املعايير الشرعية ليةيستهدف الصندوق االستثمار في األوراق املالية التا .2

الصكوك املقومة بالريال السعودي والصادرة عن حكومة اململكة العربية السعودية ممثلة بمكتب ادارة الدين  .أ

ديق بما في ذلك الصنا -العام التابع لوزارة املالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي والصناديق الحكومية 
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اململوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر  -السيادية والصناديق التي تأخذ شكل صناديق التقاعد واألوقاف 

 للمعايير الشرعية للصندوق.
ً
 لجهة حكومية، وفقا

أدوات النقد قصيرة األجل )املرابحات( مع أطراف نظيرة خاضعة لتنظيم مؤسسة النقد العربي السعودي أو لهيئة  .ج

 مماثلة خارج اململكة.رقابية 

 املعايير الشرعيةيجوز للصندوق االستثمار في صناديق أسواق النقد املتوافقة مع  .ح
ً
 واملطروحة طرحا

ً
وتم  عاما

 .هيئةترخيصها من قبل ال

املتوافقة مع املعايير الشرعية  عقود املشتقات املرتبطة باألدوات واملنتجات املركبةيجوز للصندوق االستثمار في  .د

السعودي.املقومة بالريال  املتوافقة مع املعايير الشرعية للصندوق واألدوات واملنتجات املركبة للصندوق

ويحق ملدير الصندوق اإلبقاء على جزء أكبر أو كل أصول الصندوق على صورة نقد أو على شكل استثمارات  .ه

و الظروف أمرابحة قصيرة أو طويلة األجل في حال اعتقد أن ظروف السوق 
ً
 .االقتصادية غير مالئمة نسبيا

من  الحكوميةالصكوك السيادية الصادرة عن مختلف الجهات الحد األدنى لالستثمار في  تقليصيجوز ملدير الصندوق  .1

 % في الحاالت التالية:)صفر (إلى  قيمة اإلجمالية ألصول الصندوقال صافي من %(31)

 ؛غير مالئمة نسبيا و الظروف االقتصاديةأفي حال اعتقد أن ظروف السوق  .أ

 في حال غياب الفرص االستثمارية التي تالئم أهداف الصندوق؛ .ب

 أو  .ج
ً
 حادا

ً
 لحماية مصالح املستثمرين، أو إذا توقع مدير الصندوق هبوطا

ً
ألي سبب آخر يراه مدير الصندوق مناسبا

 في وضع االقتصاد 
ً
 شديدا

ً
 أو غير مباشر.مما قد يؤثر على استثمارات الصندوق تأثير املحليتدهورا

ً
 مباشرا

ً
 ا

اإلبقاء على جزء أكبر أو كل أصول الصندوق على صورة نقد أو على شكل ملدير الصندوق يجوز وفي هذه الحاالت 

 استثمارات مرابحة قصيرة أو طويلة األجل. 

تركز االستثمار سياسة .ج

الصادرة عن الجهات الحكومية في سيستثمر الصندوق بشكل أساس ي في الصكوك السيادية واملقومة بالريال السعودي 

اململكة العربية السعودية ممثلة بمكتب ادارة الدين العام التابع لوزارة املالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي والصناديق 

ل اململوكة بالكامل بشك -بما في ذلك الصناديق السيادية والصناديق التي تأخذ شكل صناديق التقاعد واألوقاف  -الحكومية 

 للمعايير الشرعية للصندوق
ً
 فيها سيستثمر التي األصول أنواع أدناه الجدول ويوضح ،مباشر أو غير مباشر لجهة حكومية، وفقا

:منها لكل املخصص واألدنى األعلى والحد الصندوق





 

Internal 

PUBLIC 

59 

 االستثمارنوع 
القيمة  صافي الحد األدنى من

 الصندوق  اإلجمالية ألصول 

قيمة ال صافي الحد األعلى من

 اإلجمالية ألصول الصندوق 

الصكوك املقومة بالريال السعودي والصادرة عن 

حكومة اململكة العربية السعودية ممثلة بمكتب 

ادارة الدين العام التابع لوزارة املالية، ومؤسسة 

 -النقد العربي السعودي والصناديق الحكومية 

بما في ذلك الصناديق السيادية والصناديق التي 

اململوكة  -اديق التقاعد واألوقاف تأخذ شكل صن

بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لجهة 

 للمعايير الشرعية للصندوق.
ً
حكومية، وفقا

(31)%(200)%

أدوات النقد قصيرة األجل )املرابحات( مع أطراف 

نظيرة خاضعة لتنظيم مؤسسة النقد العربي 

السعودي أو لهيئة رقابية مماثلة خارج اململكة.





)صفر(%







(25)%


املعايير صناديق أسواق النقد املتوافقة مع 

 الشرعية
ً
.واملطروحة طرحا عاما

عقود املشتقات املرتبطة باألدوات واملنتجات 

 املتوافقة مع املعايير الشرعية للصندوق املركبة

املتوافقة مع املعايير  واألدوات واملنتجات املركبة

السعودي املقومة بالريال  الشرعية للصندوق

%(1))صفر(%

 

 االوراق املالية التي يستثمر بها الصندوق أسواق .د

يستثمر الصندوق في السوق املالية السعودية بشكل رئيس ي، كما يستثمر في أدوات النقد قصيرة األجل )املرابحات( مع 

أطراف نظيرة خاضعة إلشراف مؤسسة النقد العربي السعودي أو لهيئة رقابية مماثلة خارج اململكة، كما يستثمر في صناديق 

 وتم ترخيصها من قبل الهيئة ويجوز للصندوق  واملطروحةللصندوق ة الشرعيأسواق النقد املتوافقة مع املعايير 
ً
 عاما

ً
طرحا

االستثمار كذلك في عقود املشتقات املقومة بالريال السعودي واملرتبطة باألدوات واملنتجات املركبة املتوافقة مع املعايير 

عية للصندوق املقومة بالريال السعودي.الشرعية للصندوق واألدوات واملنتجات املركبة املتوافقة مع املعايير الشر

 :لصندوقلستثمارية اال ق استخدامها بغرض اتخاذ قراراتهديرالصندوملدوات التي يمكن األساليب واألو التعامملأنواع ا .ه
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تتم عملية اتخاذ القرارات االستثمارية لدى مدير الصندوق بتحليل املؤشرات االقتصادية الهامة على الصعيد املحلي 

 وحركة القطاعات/الصناعات املحلية باإلضافة إلى العوامل الجيوسياسية. كما 
ً
ومعدالت الفائدة الحالية واملتوقعة محليا

ع ملدير الصندوق بإجراء التقييم الدوري للفرص االستثمارية بغرض تنمية رأس يقوم فريق إدارة محفظة االستثمارات التاب

 املال املستثمر على املدى الطويل.

 األوراق املالية التي ال يمكن االستثمار بها أنواع .و

 من)ب( 7بند وال هذه املعلومات مذكرة من )ب(1بند بالاالستثمار في أي أوراق مالية خالف ما ورد أعاله ال يجوز للصندوق 

 .الصندوق وأحكام شروط

:الصندوق استثمارات ضمن التالية املالية األوراق إدراج الصندوق ملدير يمكن الو

  .املستقبليات عقود .2

 .الخيارات عقود .1

.swap)  سواب (املناقلة عقود .7

 

 بها االستثماراملالية أو االصول التي يمكن للصندوق  على األوراق أخرى قيود .ز

 يمكن التي املالية األوراق أنواع على القيود املعلومات ومذكرة واألحكام والشروط االستثمار صناديق الئحةمن  كال توضح

، إال انه يستطيع الصندوق االستثمار في أدوات الدين الصادرة عن حكومة اململكة أو عن جهات فيها االستثمار للصندوق

 الصندوق.% من صافي قيمة أصول 71سيادية بنسبة تزيد عن 

 

 في وحدات صندوق أو صناديق أخرى يديرها مدير الصندوق أو مديرو صناديق آخرون االستثمار األدنى الحد .ح

% من صافي 11يجوز ملدير الصندوق االستثمار في صناديق استثمار أخرى متوافقة مع املعايير الشرعية بنسبة ال تزيد عن 

% من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته، كما 10على قيمة أصول الصندوق، اليجوز امتالك نسبة تزيد 

% من صافي قيمة أصول الصندوق في جميع فئات أوراق مالية ملصدر واحد. وال 10أن الصندوق لن يستثمر نسبة تزيد على 

توجد اجراءات تعامل في حالة االستثمار في صناديق استثمار يديرها مدير الصندوق.

قتراض، وبيان سياسته فيما اال حياتمدير الصندوق بشأن ممارسة صال ، وسياسةاالقتراضستثمار في الا صندوق صالحيات .ط

 يتعلق برهن أصول الصندوق

يجوز للصندوق الحصول على التمويل والتعامل باتفاقيات إعادة الشراء لالستثمار في األوراق املالية املستهدفة، بشرط أال 

ي قيمة أصول الصندوق وملدة استحقاق ال تزيد عن سنة. إال أنه يجوز للصندوق % من صاف70تزيد هذه القروض عن 

االقتراض من مدير الصندوق أو أي من تابعيه أو األطراف النظيرة الخاضعة إلشراف مؤسسة النقد العربي السعودي أو 
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% من 70ضع هذا االقتراض لحد الـ لهيئة رقابية مماثلة خارج اململكة واملرخص لها تغطية طلبات االسترداد، على أن ال يخ

( من الئحة صناديق االستثمار. ويجوز ملدير الصندوق 74صافي قيمة أصول الصندوق، على النحو املنصوص عليه في املادة )

رهن أصول الصندوق مقابل املبلغ املقترض.

 نظيراالعلى للتعامل مع أي طرف  الحد .ي

فيما عدا استثمارات الصندوق في الصكوك السيادية الصادرة عن مختلف الجهات الحكومية في اململكة العربية السعودية، 

% من صافي قيمة أصول الصندوق في التعامل مع طرف نظير واحد أو جهات 11لن تتجاوز استثمارات الصندوق ما نسبته 

وق استثمار أصول الصندوق في أوراق مالية يصدرها مدير الصندوق أو مختلفة تنتمي لنفس املجموعة. ويجوز ملدير الصند

  % من صافي قيمة أصول الصندوق.11أي من تابعيه بما ال يتجاوز ما نسبته 

 مخاطر الصندوق إلدارة الصندوقمدير  سياسة .ك

 والتعامل معهاممكن  سياسة إدارة مخاطر تهدف إلى تحديد وتقويم املخاطر املحتملة في اقرب وقتيتبع مدير الصندوق 

يتم اعادة  و مالية قبل االستثمار  أوراق استثمارات أو يألخاطر امليقوم مدير الصندوق بدراسة وتقويم و، للتقليل من أثرها

.سنوي بشكلتقييم ااملخاطر 

 

 املؤشروالجهة املزودة للمؤشر واألسس واملنهجية املتبعة لحساب  االسترشادي املؤشر .ل 

هو سعر الفائدة بين البنوك السعودية وهو سعر مرجعي يومي تنشره  SIBOR 3 months Indexلثالثة أشهر يبر امؤشر س

على أساس أسعار الفائدة التي تقدم فيها البنوك السعودية إقراض أموال غير مضمونة إلى بنوك وكالة تومسون رويترز 

 .لوكالة تومسون رويترز إللكترونييرجى زيارة املوقع ا أخرى في سوق النقد وملزيد من املعلومات

 

 :في عقود املشتقات االستثمار .م

 املتوافقة مع املعايير الشرعية للصندوق املرتبطة باألدوات واملنتجات املركبة  للصندوق االستثمار في عقود املشتقات يجوز

السعودي،  الشرعية للصندوق املقومة بالريالواألدوات واملنتجات املركبة املتوافقة مع املعايير السعودي  املقومة بالريال

 .من املخاطر )كمخاطر أسعار الفائدة( لغرض التحوط

 

 من هيئة السوق املالية بشأن القيود والحدود على االستثمار موافق عليها إعفاءات .ن

 من الئحة صناديق (42)من املادة  (ز) من الفقرة  (2)الصندوق حصل على إعفاء من االلتزام بمتطلبات الفقرة الفرعية 

% من71االستثمار والذي ينص على ان ال تتجاوز ادوات الدين الصادرة عن حكومة اململكة او عن جهة سيادية ما نسبته 
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 صافي قيمة أصول الصندوق حيث يسمح اإلعفاء الصندوق باالستثمار في أدوات الدين الصادرة عن حكومة اململكة العربية

 % من صافي قيمة أصول الصندوق، كما حصل الصندوق على إعفاء71يادية بنسبة تزيد عن السعودية أو عن جهات س

 من الئحة صناديق االستثمار والذي ينص على ان ال بتجاوز اقتراض (40)من املادة  )ح( من االلتزام بمتطلبات الفقرة

 من صافي قيمة %70اإلقتراض إلى  لصندوق برفع حدل% من صافي قيمة أصوله مما يسمح اإلعفاء 20الصندوق ما نسبته 

من الئحة صناديق  77كما حصل الصندوق على إعفاء من اإللتزام بمتطلبات الفقرة )ز( من املادة ، أصول الصندوق

 .االستثمار

 املخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق .3

املخاطر ،قد ينخفض سعر الوحدات عند االسترداد لسعر أقل من السعر الذي تم  منخفضيعتبر الصندوق صندوق استثمار  .أ

االشتراك به في الصندوق، و ليس هناك أي ضمانات بأن يحقق الصندوق أي نمو في استثماراته. كما أن قيمة استثمارات 

ي املستثمر في الصندوق، وأنه الصندوق معرضة للهبوط، وعلى ُمالك الوحدات معرفة عدم ضمان الحصول على املبلغ األصل

 ال توجد أي ضمانات بأن األهداف االستثمارية للصندوق سوف تتحقق.

 عل أداء الصندوق في املستقبل إن .ب
ً
 .األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للمؤشر ال ُيعّد مؤشرا

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

 .السابق

 لد .د
ً
 .كأي بن ىيحذر  مدير الصندوق املستثمرين من أن االستثمار في صندوق االستثمار ال ُيعّد إيداعا

 يحذر مدير الصندوق املستثمرين من مخاطر خسارة األموال عند االستثمار في صندوق االستثمار. .ه

 على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون لهتد قوالتي  يلي ما املحتملةالرئيسة  راملخاط قائمة تشمل    .و
ً
على صافي أثر سلبي  اؤثر سلبا

قيمة األصول في الصندوق و سعر الوحدة:

مخاطر االئتمان .2

ر ضمان الديون وسداد أصل الديون ودفعات األرباح عند  ّ
استحقاقها. وإن التغييرات املقصود بمخاطر االئتمان هي احتمال عدم قدرة ُمصد 

ر أيًضا قد تؤثر على قيمة استثمار الصندوق في األورا ّ
ر أو تغير نظرة السوق للجدارة االئتمانية للمصد  ّ

ق املالية في التصنيف االئتماني للمصد 

ر وعلى شروط األوراق املالية ّ
.لهذا املصدر. وتعتمد درجة مخاطر االئتمان على الحالة املالية للمصد 

ما أن مدير الصندوق قد يستثمر مع أطراف في صفقات أسواق النقد املتوافقة مع املعايير الشرعية، مع احتمال عدم قدرة املقترض أو ك

الطرف املقابل على سداد أوتسوية إلتزاماته في الوقت املناسب أو حتى عدم السداد الكلي مما قد يؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة صافي 

.وقد يؤثر ذلك على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة األصول في الصندوق وسعر الوحدةأصول الصندوق 

مخاطر أسعار الفائدة .1
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 للتغيرات في أسعار الفائدة وغيرها من العوامل األخ
ً
 رى. وإنتتغير القيمة السوقية للصكوك وغيرها من األوراق املالية ذات الدخل الثابت تبعا

فائدة مخاطر أسعار الفائدة هي املخاطر التي ترتفع فيها أسعار الصكوك وأسعار األوراق املالية األخرى ذات الدخل الثابت كلما هبطت أسعار ال

.وتنخفض كلما ارتفعت أسعار الفائدة

. وإن حجم هذه التقلبات في سعر قد يتعرض الصندوق ملخاطر أكبر من مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة وذلك نظرا لألسعار املنخفضة نسبي
ً
ا

السوق الصكوك واألوراق املالية األخرى ذات الدخل الثابت هو بشكل عام أكبر من حجم التقلبات بالنسبة لألوراق املالية ذات فترات 

الصكوك التي يملكها االستحقاق األطول. ولن تؤثر التقلبات في السعر السوقي الستثمارات الصندوق على الدخل من الفائدة املتحقق من 

الصندوق، ولكن تلك التقلبات ستنعكس على صافي قيمة أصول الصندوق، وبالتالي قد يكون لها تأثير سلبي على صافي قيمة أصول الصندوق 

.وسعر الوحدة

ية مضمون فقط سداد تنطبق هذه املبادئ على األوراق املالية للحكومة السعودية، حيث أن الورقة املالية الصادرة عن الحكومة السعود

ات الدخل الفائدة املعلن لها والقيمة االسمية لها عند االستحقاق، ال قيمتها السوقية. وكما هو الحال تماما بالنسبة األوراق املالية األخرى ذ

.الثابت، فإن األوراق املالية املضمونة من الحكومة ستتعرض قيمتها للتقلب عندما تتغير أسعار الفائدة

ظروف السياسية واالقتصاديةمخاطر ال .7

د قد يتأثر الصندوق بشكل مباشر أو غير مباشر بالتطورات السياسية واالقتصادية في اململكة العربية السعودية والعالم، كون هذه األمور ق

دوق وعائدته وبالتالي قد تؤثر على جميع األنشطة االقتصادية والتنموية، بما في ذلك أنشطة الصندوق ويكون لها تأثير على استثمارات الصن

 على صافي قيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة
ً
.يؤثر سلبا

مخاطر السيولة .4

بعض الصكوك واملنتجات املركبة قد تصبح أقل سيولة من غيرها مما يعني أنه ال يمكن بيعها بسرعة وسهولة، كما أن بعض الصكوك 

سوق ثانوية بسبب قيود نظامية أو قيود مترتبة على طبيعة االستثمار أو عدم وجود واملنتجات املركبة قد يصعب تسييلها إلى نقد لعدم وجود 

 على أداء الصندوق وصافي قيمة أصوله و سعر الوحدة
ً
.مشترين مهتمين في هذا النوع من األصول، وقد يؤثر ذلك سلبا

مخاطر السوق ومخاطر االختيار .1

األسواق التي سيستثمر فيها الصندوق، بما في ذلك إمكانية إنخفاض األسواق بشكل  تتمثل مخاطر السوق في انخفاض قيمة واحد أو أكثر من

سواق أو حاد وغير متوقع. وإن مخاطر االختيار هي املخاطر يكون فيها أداء األوراق املالية التي اختارها مدير الصندوق أدنى أو أقل من أداء األ

األوراق املالية التي اختارتها صناديق أخرى ذات أهداف استثمارية واستراتيجيات استثمار أدنى من أداء املؤشرات ذات الصلة أو أقل من أداء 

 على أداء الصندوق و صافي قيمة أصوله و سعر الوحدة
ً
.مماثلة وهو ما قد يؤثر سلبا

مخاطر التقلبات في االسعار .7

والظروف االقتصادية السائدة واملتوقعة ومعدالت الربح وتكاليف  إن الحركة العامة في أسواق رأس املال املحلية والدولية واألسواق العقارية

 على أداء 
ً
التمويل وثقة املستثمرين والظروف االقتصادية العامة التي قد ينتج عنها عمليات استرداد كبيرة ونقص للسيولة قد تؤثر سلبا

.الصندوق وصافي قيمة أصوله وسعر الوحدة

مخاطر التضخم .3

التضخم حيث يمكن أن تزداد معدالت التضخم بينما تظل العوائد من الصكوك األساسية مستقرة دون زيادة تتعرض الصكوك ملخاطر 

نسبية. في حالة زيادة التضخم إلى مستوى أعلى من نسبة العائد من الصكوك األساسية، فقد يتكبد الصندوق خسارة في استثماراته 

 على صافي قيمة أصول ا
ً
.لصندوق و سعر الوحدةوعائدته، مما قد يؤثر سلبا

املخاطر املتعلقة باإللتزام باملعايير الشرعية .0
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 إذا تبّين تعارض أي استثمار رئيس ي مع املعايير الشرعية، يكون على مدير الصندوق تصفية هذا االستثمار قبل تحقيق أهدافه. مما قد يؤثر

 على صافي قيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة
ً
.سلبا

أدوات سوق املال غير املصّنفة مخاطر االستثمار في .0

صّنفة من جانب مؤسسات 
ُ
قد يقوم الصندوق باالستثمار في بعض املنتجات املركبة املتوافقة مع املعايير الشرعية للصندوق و غير امل

قيمة املبالغ املستثمرة في التصنيف االئتماني والتي ال تتميز بالسيولة العالية مقارنة باألدوات املصّنفة، مما قد يعرض الصندوق لخسائر في 

 على أداء الصندوق وصافي قيمة أصوله وسعر الوحدة
ً
.هذه األدوات مما قد يؤثر سلبا

مخاطر عدم وجود االستثمارات املناسبة .20

داف تحديد االستثمارات املناسبة ينطوي على قدر كبير من عدم اليقين الذي ينعكس بدوره على عدم قدرة مدير الصندوق على تحديد األه

 االستثمارية وقدرة الصندوق على تحقيق العوائد املرجوة، عليه ال يوجد ضمان بتوافر استثمارات تفي بأهداف الصندوق االستثمارية مما قد

 على عائدات الصندوق وصافي قيمة أصوله وسعر الوحدة
ً
.يؤثر سلبا

مخاطر سياسات االستثمار وممارسته .22

قدم أي ضمان بأن سياسات الصندوق االستثمارية وممارسته ستحقق أغراضه االستثمارية حيث أن ال يقدم مدير الصندوق أي تعهدات أوي

ئدة القرارات االستثمارية تعتمد على تقدير مدير الصندوق وقد تكون غير متناسبة أو غير مواكبة للمؤشرات االقتصادية الهامة وملعدالت الفا

 على عائدات الصندوق وصافي قيمة أصوله وسعر الوحدةولحركة القطاعات والصناعات وللعوامل الجيوسيا
ً
.سية مما قد يؤثر سلبا

مخاطر االستثمار في صناديق االستثمار األخرى .21

هناك مخاطر قد تؤثر على صناديق االستثمار األخرى التي قد يستثمر فيها الصندوق والتي قد تخضع لتقلبات قصيرة ومتوسطة األجل، 

 على أداء الصندوق وصافي قيمة أصوله وسعر الوحدةوتقلبات في سعر الوحدة 
ً
.مما قد يؤثر سلبا

مخاطر التعامل مع طرف ثالث .27

ر قد يدخل الصندوق في معامالت مع طرف ثالث قد ال يتمكن من الوفاء بإلتزاماته التعاقدية بموجب هذه املعامالت. وبالتالي قد يكون له أث

.لوحدةسلبي على صافي قيمة أصول الصندوق وسعر ا

مخاطر االعتماد على املوظفين الرئيسيين .24

 على نجاح فريق إدارته؛ وخسارة خدمات أي من أفراد فريق اإلدارة بشكل عام أو عدم قدرة الصندوق 
ً
 كبيرا

ً
يعتمد نجاح الصندوق اعتمادا

صندوق و أداءه وصافي قيمة أصوله وسعر على استقطاب موظفين جدد أو االحتفاظ باملوظفين الحاليين قد يكون له تأثير سلبي على نشاط ال

.الوحدة

مخاطر انخفاض التصنيف االئتماني .21

يعتزم الصندوق االستثمار في صكوك سيادية والتي بطبيعتها تتحمل نسبة منخفضة من مخاطر االخالل بالسداد. وفي حال انخفاض 

ير الصندوق إلى التصرف في هذه الصكوك بأسعار أقل من التصنيف االئتماني ألي من الصكوك التي يستثمر فيها الصندوق، قد يضطر مد

 على أداء الصندوق وبالتالي على صافي قيمة أصوله و سعر الوحدة
ً
.قيمتها مما قد يؤثر بدوره سلبا

مخاطر تضارب املصالح .27

واألنشطة نيابة عن الصناديق/ قد يشارك املديرون واملسؤولون واملوظفون التابعون ملدير الصندوق والشركات التابعة له في املعامالت 

العمالء اآلخرين الذين قد تتعارض مصالحهم مع مصالح الصندوق. وقد يكون ملدير الصندوق تأثير على املعامالت التي يكون له فيها مصلحة 

 مع واجباته تجاه مالكي الوحدات و
ً
على موضوعية واستقالل جوهرية، أو يكون له عالقة مباشرة أو غير مباشرة مع الغير بما يشكل تعارضا
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لن قراراته وقد يؤثر ذلك سلبا على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون لتلك املخاطر تأثير سلبي على صافي قيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة. و

 أمام مالكي الوحدات عن أي أرباح أو عموالت أو تعويضات تتعلق بهذه املعامالت أو أي مع
ً
امالت ذات صلة بها يكون مدير الصندوق مسؤوال

.أو تنتج عنها

مخاطر إدارة الصندوق .23

 لن يشارك مالكو الوحدات في إدارة الصندوق؛ ولن يحصلوا على املعلومات املالية املفصلة املتاحة ملدير الصندوق، عليه ال يجوز ألي شخص

.ندوق من جميع الجوانبشراء وحدات إال إذا كانت لديه النية في تخويل مدير الصندوق صالحية تولي إدارة الص

رات القانونية والتنظيمية .20 مخاطر التغيُّ

ة، بما تستند املعلومات الواردة في مذكرة املعلومات هذه إلى التشريعات القائمة واملعلنة، ومن املحتمل إجراء تعديالت على التشريعات القائم

 على استثمارات وأداء الصندوق وبالتالي في ذلك تلك املتعلقة بالسوق املالية أو بالضرائب أو بالزكاة خالل م
ً
دة الصندوق، والتي قد تؤثر سلبا

.على صافي قيمة أصوله و سعر الوحدة

املخاطر الضريبية والزكاة .20

يخضع االستثمار في الصندوق ملخاطر ضريبية وزكوية والتي قد تؤثر على سيولة الصندوق مما قد ينتج عن ذلك انخفاض في قيمة أصول 

وائد استثماراته و سعر الوحدة. وعليه، يتوجب على املستثمرين املحتملين الحصول على االستشارة املهنية الالزمة فيما يخص الصندوق وع

.الضرائب التي تنطبق على شراء أو بيع الوحدات في الصندوق. ويتحمل مالكي الوحدات دفع الزكاة ان وجدت على استثماراتهم في الصندوق

مخاطر التمويل .10

 على عائدات الصندوق وسعر الوحدة. ومن املحتمل أن يمكن 
ً
الحصول على التمويل للصندوق و/أو أي من استثماراته، مما قد يؤثر سلبا

 على درجة عالية من املخاطر املالية وقد يشكل مخاطر مختلفة للصندوق 
ً
يزيد التمويل من صافي دخل الصندوق، إال أنه ينطوي أيضا

تكاليف التمويل، والتدهور االقتصادي، وتدهور ضمانات االستثمار، كما أنه في حال تم رهن أصول الصندوق قد واستثماراته، مثل زيادة 

 للشروط املتعارف عليها في هذا النو
ً
 للتمويل في حال تعثر الصندوق في السداد وفقا

ً
قرض باملطالبة بحيازة هذه األصول ضمانا

ُ
ع من يقوم امل

 ع
ً
.لى عائدات الصندوق وسعر الوحدةالتمويل مما قد يؤثر سلبا

املخاطر التقنية .12

يعتمد مدير الصندوق على استخدام التقنية في إدارة الصندوق. ومع ذلك قد تتعرض نظم املعلومات الخاصة به لالختراق أو للهجوم من 

 أو بشكل كامل، مما يحد من قدرة مدير الصندوق على إدارة ا
ً
ستثمارات الصندوق على نحو فعال. مما خالل الفيروسات، أو قد تتعطل جزئيا

 على أداء الصندوق وصافي قيمة أصوله وسعر الوحدة
ً
.قد يؤثر سلبا

مخاطر الكوارث الطبيعية .11

أن تؤثر الكوارث الطبيعية على أداء جميع القطاعات االقتصادية واالستثمارية، األمر الذي قد يكون له تأثير سلبي على أداء الصندوق، دون 

 على يكون ملدي
ً
ر الصندوق يد في ذلك؛ ومن هذه الكوارث الطبيعية الزالزل والبراكين والتغيرات املناخية القاسية وغيرها. مما قد يؤثر سلبا

.استثمارات الصندوق وصافي قيمة أصوله وسعر الوحدة

مخاطر االستثمار في املنتجات املركبة املتوافقة مع املعايير الشرعية للصندوق .17

املركبة ذات الدخل الثابت عرضة ملخاطر االئتمان األساسية وتغيير التصنيف االئتماني. وفي حال حدوث واقعة من وقائع إن املنتجات 

تها االئتمان كالتخلف عن الدفع أو إعادة الهيكلة عدم إعادة الهيكلة واإلفالس والرفض/الوقف قد تسترد املنتجات املركبة بقيمة أقل من قيم

  االسمية أو قد تفقد
ُ
 في السوق تبعا

ً
 أو هبوطا

ً
قيمتها تماما في الحاالت الشديدة: كما أن القيمة السوقية للمنتجات املركبة قد تتحرك صعودا

ماني لحركة أسعار الفائدة وأداء املصدر و/أو املؤشرات والحالة املالية للمصدر/ الضامن/ األصول املرتهنة على سبيل الضمان والتصنيف االئت
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ملتصورة في السوق وعوامل أخرى.وعلى اعتبار أن هذه املنتجات ال تتوافر بها سوق منتظمة قد يضطر مدير الصندوق لتكبد أو الجدارة ا

 على قيمتها السوقية وبالتالي على أداء الصندوق وصافي قيمة أصوله وسعر الوحدة.
ً
خسائر في حال تسييلها مما قد يؤثر سلبا

 مخاطر تقييم أصول الصندوق .14

الصندوق بتقييم الصكوك التي يستثمر فيها الصندوق بناء على أسعارها املعلنه في السوق حسب آليات التقييم املعتمده وقد تكون يقوم 

هذة األسعار متغيره أو غير متاحة تبعا لظروف السوق مما يضطر الصندوق لإلنتقال من آلية تقييم ألخرى والتي نصت عليها شروط وأحكام 

 .لصندوق لتتماش ى مع ظروف السوق والتي قد ينتج عنها انخفاض صافي قيمة أصول الصندوقومذكرة معلومات ا

 

معلومات عامة .4

 من املستثمرين املستهدفة الفئة .أ

يستهدف الصندوق املستثمرين األفراد واألشخاص االعتبارين والجهات الحكومية الراغبين باالستثمار بشكل أساس ي في  

شروط املالئمة لالستثمار في هذا الصندوق مع مراعاة أهداف الصندوق االستثمارية  الصكوك ، والذين تنطبق عليهم

املتمثلة في نمو رأس املال املستثمر على املدى الطويل من خالل االستثمار بشكل رئيس ي في الصكوك السيادية الصادرة عن 

 للمعايير الشرعية الجهات الحكومية في اململكة العربية السعودية ممثلة بمكتب ادارة الدين ا
ً
لعام التابع لوزارة املالية، وفقا

( من مذكرة معلومات الصندوق 7للصندوق وكذلك مراعاة املخاطر املرتبطة باالستثمار في الصندوق، ويتضمن البند )

 لهذه املخاطر ويجب دراسة وفهم تلك املخاطر بعناية من قبل أي مستثمر محتمل قبل اتخاذ قراره فيما يتعل
ً
ق وصفا

باالستثمار في الصندوق. كما يتعين على املستثمر معرفة وفهم األوراق املالية واألسواق واملخاطر ذات العالقة وأن يأخذ في 

اإلعتبار وضعه املالي وأهدافه االستثمارية. وينصح مدير الصندوق باألخذ بمشورة مستشار منهي مرخص في حال تعذر فهم 

الصندوق.وتقييم مدى مالئمة االستثمار في 



 التوزيعات سياسة .ب

يعتزم مدير الصندوق اعادة استثمار األرباح الرأسمالية واألرباح النقدية املوزعة في الصندوق مما سينعكس بارتفاع صافي 

 لتقديره املطلق 
ً
قيمة األصول وسعر وحدة الصندوق إال أن مدير الصندوق قد يقوم بتوزيع األرباح ملالكي الوحدات وفقا

ى أداء الصندوق وظروف السوق كما يتم النص عليه في إشعار موجه ملالكي الوحدات، وذلك لحسابات مالكي املبني عل

 الوحدات املتوفرة لدى مدير الصندوق.



 السابق للصندوق األداء .ج
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 )أو منذ التأسيس( العائد الكلي لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات (2)

ال ينطبق حيث الصندوق حديث التأسيس.

 

 إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر املاضية  )أو منذ التأسيس( (1)

 ال ينطبق حيث الصندوق حديث التأسيس.



 أداء الصندوق باملقارنة مع املؤشر االسترشادي على مدار السنوات الخمس املاضية أو منذ التأسيس )حيثما ينطبق( (7)

ال ينطبق حيث الصندوق حديث التأسيس.



 توزيع األرباح على مدار السنوات املالية الثالث املاضيةريخ تا (4)

ال ينطبق حيث الصندوق حديث التأسيس.



 .ملدير الصندوق نيمن خالل املوقع االلكترو لجميعن تقارير الصندوق متاحة الطالع اإ (1)

 

الوحدات مالكي حقوق .د

 لكل مالك وحدات الحق في:

 الصندوق؛الحصول على تأكيد اشتراك عند االشتراك في -

ممارسة حقوقه املتعلقة بالوحدات التي يملكها في الصندوق، بما في ذلك، على سبيل املثال ال الحصر، التصويت في اجتماع مالكي -

 الوحدات؛

 الحصول على البيان السنوي للصندوق من مدير الصندوق؛-

ملكاتب املسجلة ملدير الصندوق وتلقي تفاصيل صافي قيمة فحص صافي قيمة األصول وكافة بيانات صافي قيمة األصول التاريخية في ا-

 األصول فيما يتعلق بالوحدات اململوكة ملالك الوحدات.

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

 الالزمة؛

 لكي الوحدات؛طلب عقد اجتماع ملا-
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 تلقي دعوة من مدير الصندوق لحضور اجتماعات مالكي الوحدات؛-

 تعيين ممثل لحضور اجتماع مالكي الوحدات نيابة عنه؛-

النحو  یاملوجزة للصندوق والتقارير األولية عند طلب ذلك من مدير الصندوق وأي معلومات أخرى عل ةیالتقارير السنو یالحصول عل-

 ( من الئحة صناديق االستثمار؛32ة )املبين في املاد

 تلقي إجراءات الصندوق للتعامل مع تضارب املصالح؛-

 الحصول مجانا على نسخة من إجراءات معالجة الشكاوى بناء على طلب يقدم ملدير الصندوق؛-

 الحصول على مستخرج من سجل مالكي الوحدات عند الطلب مجانا؛-

 ن طريق قرار خاص من الصندوق؛إقالة عضو مجلس إدارة الصندوق ع-

استرداد وحدات املالك في الصندوق دون فرض أي رسوم استرداد (إن وجدت) قبل أي تغيير جوهري أو أساس ي (كما هو محدد في الئحة -

 صناديق االستثمار) حتى تصبح الشروط واألحكام نافذة؛

 والشروط واألحكام ومذكرة املعلومات؛ تلقي اإلشعارات كما هو مطلوب بموجب الئحة صناديق االستثمار، -

 الصندوق؛ و ریطلب يقدم ملد یالسنوية املراجعة للصندوق بناًء عل ةیالقوائم املال یالحصول عل -

 املوافقة على التغييرات األساسية على النحو املحدد في الئحة صناديق االستثمار. -

أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين  20ت خالل سيقوم مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدا كما

 .٪ على األقل من قيمة وحدات الصندوق 11يملكون مجتمعين أو منفردين 

 

 مالكي الوحدات مسؤوليات .ه

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

 الصندوق.



 الصندوق انهاءحاالت وإجراءات  .و

  12يحق ملدير الصندوق انهاء الصندوق بموجب إشعار كتابي موجه إلى هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات وذلك قبل 
ً
يوما

.من التاريخ املزمع إنهاء الصندوق فيه دون االخالل بشروط و أحكام الصندوق ومذكرة املعلومات
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ماليين ريال سعودي ولم يتمكن مدير الصندوق من  20حال انخفضت قيمة صافي أصول الصندوق إلى ما دون متطلب في 

أشهر من تاريخ إشعار الهيئة بحدوث ذلك، سيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق وإشعار الهيئة  7تصحيح الوضع خالل 

.ك املتطلبومالكي الوحدات بذلك إال إذا تم الحصول على إعفاء من ذل

دون اإلخالل بالشروط واألحكام ومذكرة املعلومات، سيقوم مدير الصندوق عند إنهاء الصندوق البدء بإجراءات تصفية 

الصندوق. وسيقوم باإلعالن عن ذلك في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني لتداول مبينا املدة املحددة لتصفية 

لى مالكي الوحدات حسب نسبة ملكيتهم في الصندوق بعد خصم كامل التزامات الصندوق. ويتم توزيع عوائد التصفية ع

 .الصندوق

 

املخاطر تقويم .ز

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

 

 الخدمات والرسوم واألتعابمقابل  .5

 وكيفية حسابها ووقت دفعها من قبل الصندوق أصول الصندوق من املقتطعةاملدفوعات  .أ

جدول يوضح جميع الرسوم واملصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب، ووقت دفعها من قبل   .ب

الصندوق

 

 النسبة/املبلغ )ريال سعودي( النوع

أتعاب اإلدارة )تخضع لضريبة القيمة 

 ةاملضافة حسب نظام ضريبة القيم

 املضافة(.

 

يدفع مالكي الوحدات أتعاب إدارة إلى مدير الصندوق على النحو التالي )"أتعاب 

اإلدارة"(

% من أصول 0.11يدفع مالكي الوحدات من الفئة )أ( أتعاب إدارة مقدارها  -

 الصندوق بعد خصم املصاريف األخرى وااللتزامات املستحقة.

% من أصول 0.40إدارة مقدارها يدفع مالكي الوحدات من الفئة )ب( أتعاب  -

 .الصندوق بعد خصم املصاريف األخرى وااللتزامات املستحقة

يم وفق املعادلة التالية:ويتم احتساب واستحقاق اتعاب اإلدارة في كل يوم تق

)عدد  x)رسوم إدارة الصندوق( xاملستحقة(  األخرى املصاريف –)أصول الصندوق 

  )    x  األيام بين يوم التقويم الحالي ويوم التقويم السابق
1

360
   x ضريبة القيمة(
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(2املضافة + 

وسيتم احتساب أتعاب اإلدارة املستحقة على صافي قيمة أصول الصندوق في كل 

يوم تقويمي وسيتم دفعها في آخر كل شهر بناء على قيمة صافي أصول الصندوق في 

.شهر املعني من السنةكل يوم تقويم لل

لن يكون ألي فئة استراتيجيات وأهداف استثمار تختلف عن استراتيجيات وأهداف 

.االستثمار لفئات أخرى من نفس الصندوق

يحق ملدير الصندوق إعفاء العمالء عن جزء أو كل أتعاب اإلدارة حسب تقديره و

بجميع الفئات املطلق. ولتجنب الشك، يجب أن يتمتع جميع مالكي الوحدات 

 بحقوق متساوية و أن ُيعاملوا باملساواة من قبل مدير الصندوق.

 ةرسوم الحفظ )تخضع لضريبة القيم

 املضافة( ةحسب نظام ضريبة القيم فةاملضا

 

 من إجمالي األصول لدى  كنسبةيدفع الصندوق ألمين الحفظ رسوم 
ً
تحتسب سنويا

( دوالر امريكي لكل صفقة. 40) بـ تقدرصفقات  رسومل أمين الحفظ، باإلضافة

بشكل شهري بناًء على  الحفظ كل يوم تقويمي وسيتم دفعها رسوموسيتم إحتساب 

.إجمالي األصول تحت الحفظ نهاية كل شهر

نسبة الرسوم معتمدة على حجم إجمالي األصول لدى أمين الحفظ يوم  تكون

:يلي كماتناسبي بحسب عدد الوحدات لكل فئة  وبشكلالتقويم 

 نسبة رسوم الحفظ إجمالي األصول لدى أمين الحفظ

 %0.011 وأقل سعوديمليون ريال  100

 %0.040 سعوديمليون ريال  100الى  100من 

 %0.070 سعوديمليون ريال  20000الى  100من 

 %0.010 وأكثر سعوديمليون ريال  20000

ال يوجد رسوم االشتراك

ال يوجد رسوم املدقق الخارجي

حسب السعر السائد في السوق. تمويلال رسوم

مكافأة األعضاء املستقلين في مجلس إدارة 

 الصندوق*

ريال سعودي سنويا وتمثل هذه املصروفات  100000تقدر املصروفات بمبلغ اجمالي 

وبشكل تناسبي بحسب عدد  رسوم األعضاء املستقلين ملجلس إدارة الصندوق

.الوحدات لكل فئة

 ةالتعامل )تخضع لضريبة القيممصاريف 

املضافة حسب نظام ضريبة القيمة 

)الوساطة( في األوراق املالية وفقا لألسعار  التعامل يتحمل الصندوق كافة تكاليف

.السائدة في السوق
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 املضافة(.

 

التعامل من أصول الصندوق، ويتم اإلفصاح عن إجمالي قيمتها في   مصروفاتوتدفع 

يتم  كما للصندوقوالتقارير السنوية املوجزة والتقارير السنوية  األوليةالتقارير 

االفصاح عن مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع املعني إلى متوسط قيمة صافي 

أصول الصندوق في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع االلكتروني للسوق أو 

 بالطريقة التي تحددها الهيئة.

 للعقد املبرم أتعاب املحاسب القان
ً
وني* )طبقا

تخضع لضريبة القيمة املضافة حسب  –

 نظام ضريبة القيمة املضافة(.

، وهو مبلغ ثابت يتم اقتطاعه من إجمالي أصول  110000
ً
ريال سعودي سنويا


ً
وبشكل تناسبي بحسب عدد  للعقد املبرم مع املحاسب القانوني الصندوق طبقا

.الوحدات لكل فئة

 من  30100 للهيئة*الرسوم الرقابية 
ً
، وهو مبلغ ثابت يتم اقتطاعه سنويا

ً
أصول  إجماليريال سعودي سنويا

الصندوق طبقا للرسوم املقررة من قبل هيئة السوق املالية.

ال تنطبق. رسوم املؤشر االسترشادي

رسوم نشر البيانات على موقع تداول* )تخضع 

لضريبة القيمة املضافة حسب نظام ضريبة 

 املضافة(.القيمة 

ق طبقا أصول الصندو إجماليريال سعودي وهو مبلغ ثابت يتم اقتطاعه من  10000

للرسوم املقررة من تداول.

 ،الرقابة الشرعية يتحملها الصندوقلن يكون هناك أي أتعاب تصرف ألعضاء هيئة  أتعاب هيئة الرقابة الشرعية

.ويتحمل مدير الصندوق اي أتعاب قد تصرف

تعاب األخرى: )املصاريف اإلدارية الرسوم واأل

التكاليف املتعلقة بجمعيات مالكي الوحدات، 

مصروفات طباعة التقارير، ونفقات نثرية 

 وغيرها(.

% من صافي قيمة  0.1من غير املتوقع أن تتعدى هذه الرسوم واملصاريف ما نسبته 

%  0.1)أي األصول ويتم حسابها في كل يوم تقويم. وعالوة على ذلك فإن هذا الحد 

من صافي قيمة األصول( يشمل أيضا أي رسوم / مصاريف مستحقة الدفع من 

من مذكرة ()أ( 1) لبنداالصندوق )بما في ذلك الرسوم واملصاريف املذكورة في جدول 

.تمويلوالتعامل و رسوم الالحفظ باستثناء أتعاب اإلدارة و (املعلومات هذه

 املستحقة في كل يوم تقويم وتدفع عند استالم الفواتير.* يتم احتساب األتعاب واملصاريف 

 نصلضريبة القيمة املضافة حسب ما مذكرة املعلومات هذه تخضع الرسوم واألتعاب واملصاريف املنصوص عليها في 

وكما هو مبين في الشروط واألحكام  في اململكة العربية السعودية والئحته التنفيذية نظام ضريبة القيمة املضافة اعليه

مذكرة . ولذلك فإن الرسوم واألتعاب واملصاريف املنصوص عليها في ومذكرة املعلومات و ملخص املعلومات الرئيسة

ال تشمل احتساب ضريبة القيمة املضافة، ولذلك يتعين على مدير الصندوق إضافة واحتساب مبلغ املعلومات هذه 
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. حيث تنطبق % )أو أي نسبة أخرى قد يتم تعديلها من حين إلى آخر(1ملستحقة بنسبة ضريبة القيمة املضافة ا

ويتوجب على مدير الصندوق جمع املبلغ املستحق للضريبة وسداده إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل.

 

 ونقل امللكيةبرسوم االشتراك واالسترداد  يتعلقمقابل الصفقات التي يجوز فرضها فيما تفاصيل  .ج

 يدفع مالكي الوحدات رسوم اشتراك أو رسوم استرداد من مبلغ االشتراك أو من قيمة الوحدات املستردة عند ال

االشتراك أو االسترداد أو نقل ملكية الوحدات في الصندوق إلى صندوق آخر يديره مدير الصندوق.



الخاصة رسومترتيبات ال .د

املرخص لهم،  و بما يتماش ى مع املعايير الشرعية للصندوق  مع مراعاة الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص

يجوز ملدير الصندوق الدخول في ترتيبات رسوم خاصة. يجب أن تكون السلع والخدمات التي يحصل عليها مدير 

الصندوق بموجب ترتيبات الرسوم الخاصة محصورة في السلع والخدمات املتعلقة بتنفيذ صفقات نيابة عن 

قديم أبحاث ملصلحة الصندوق. ويحظر على مدير الصندوق الحصول على مبالغ نقدية مباشرة بموجب الصندوق أو بت

 .رسوم خاصة أو أي ترتيب آخر



 جميع الرسوم واملصاريف التي تدفع من أصول الصندوق أو من مالكي الوحدات افتراض ي يوضح مثال .ه

 الفرضيات: 

مستثمر واحد في وحدات من فئة )ب(. .2

مليون ريال. 200حجم الصندوق بافتراض ان  .1

 % من الصندوق.200تملك العميل يمثل  .7

 %1نسبة ضريبة القيمة املضافة  .4

 الرسوم واملصاريف بعملة الصندوق نوع الرسوم
الرسوم واملصاريف على مالك الوحدة 

 بعملة الصندوق

 55,000 55,000 رسوم الحفظ

 20,000 20,000 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين  

 55,000 55,000 رسوم مراجع الحسابات  

 7,500 7,500 الرسوم الرقابية  

 5,000 5,000 رسوم تداول  

 399,430 399,430 رسوم إدارة الصندوق

 541,930 541,930 مجموع الرسوم واملصاريف السنوية  
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 110,000,000 110,000,000 % + رأس املال 20العائد االقتصادي  

 109,458,070 109,458,070 صافي االستثمار االفتراض ي نهاية السنة املالية  

   

   

 

 اجمالي املصاريف األخرى املقدرة )*( للصندوق لسنة مالية كاملة بخالف اتعاب االدارة

 بافتراض حجم الصندوق كما يلي: مليون ريال 200 مليون ريال 70000

املبلغ بالريال 

السعودي بإعتبار 

ضريبة القيمة 

 املضافة

املبلغ بالريال 

 السعودي

املبلغ بالريال 

السعودي بإعتبار 

ضريبة القيمة 

 املضافة

املبلغ بالريال 

  السعودي

 اتعاب املحاسب القانوني املستقل 55,000 57,750 55,000 57,750

 رسوم السوق املالية السعودية )تداول( 5,000 5,250 5,000 5,250

 الرسوم الرقابية 7,500 7,500 7,500 7,500

21,000 20,000 21,000 20,000 
إجمالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 املستقلين

 **األخرىمصاريف الحفظ وخدمات الحفظ  55,000 57,750 600,000 630,000

 ي املصاريف األخرى )سنوي( اجمال 142,500 149,250 687,500 721,500



.أعاله تقديرية فقط وقد تزيد أو تنقص خالل السنةاملصاريف األخرى )*( 

الصفقات  رسوم زائد (الحفظ(* )إجمالي األصول لدى مدير رسوم الحفظ)*2.01)**( 

 

 

 التسعيرالتقويم و  .6

   أصول الصندوق واستثماراته وصف لطريقة تقويم .أ

 منها املستحقات الخاصة بالصندوق في ذلك الوقت. نتضمتجميع األصول التي  ويشمل يتم التقويم على أساس العملة 
ً
ها املحفظة مخصوما

 في االعتبار تطبيق  آليات تقويم  على التوالي وتعتمد طريقة التقويم على نوع األصل حيث سيكون التقويم بناء على آليات التقويم التالية
ً
أخذا

 :الصكوك لك صك على حدة في كل يوم تقويم

أو املتداولة في أي سوق أوراق مالية منظمة أو على نظام تسعير آلي، فيستخدم سعر آخر صفقة تمت في  لتقييم الصكوك املدرجة .2

 .ذلك السوق أو النظام لغرض تقييم الصكوك

يتم تقييم الصكوك في الصندوق بناء على بناء على السعر املتوسط بين أفضل سعر طلب وأفضل سعر عرض معلن من قبل  .1

 .موقع تداول
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أن  ىالصكوك معلقه أو أسعار الصكوك غير معلنه، فينبغي تقويمها وفقا آلخر سعر متاح إال إذا كان هناك دليل قاطع علإذا كانت  .7

 .قيمة هذه األوراق املالية قد انخفضت عن السعر املعلق

إلى األرباح إذا كانت ظروف السوق ال تسمح بتقييم الصكوك، فسيتم تقييم الصكوك بناء على القيمة الدفترية باإلضافة  .4

 .املتراكمة

يتم تحديد قيمة أصول الصندوق التي يتم استثمارها في أدوات النقد قصيرة األجل )املرابحات( على أساس املبلغ املودع باإلضافة  .1

 .إلى األرباح املستحقة/املتراكمة حتى يوم التقويم

لصكوك وعقود املشتقات املرتبطة باألدوات واملنتجات املركبة تستخدم القيمة الدفترية باإلضافة إلى األرباح املتراكمة بالنسبة إلى ا .7

 .املتوافقة مع املعايير الشرعية للصندوق واملنتجات املركبة املتوافقة مع املعايير الشرعية للصندوق

آخر سعر  وفي حال استثمر الصندوق في صناديق أسواق النقد املتوافقة مع املعايير الشرعية واملطروحة طرحا عاما ، سيستخدم .3

 .وحدة ُمعلن عنه ألغراض التقويم

بالنسبة إلى أي استثمار آخر يعتمد مدير الصندوق على القيمة العادلة التي يحددها بناء على الطرق والقواعد التي يوافق عليها  .0

 .أمين الحفظ وبعد التحقق منها من قبل املحاسب القانوني للصندوق

 وتكرارهاالتقويم  نقاط عدد  .ب

 البنوكت مساًء بتوقيت اململكة العربية السعودية. وإذا حدث وكان 1:70قيمة أصول الصندوق في كل يوم عمل بعد الساعة يتم تقويم 

 .البنوكعمل فيه تيوم التقويم في اليوم الذي يليه والذي  تقويم، يكونخالل أي يوم  ةمغلق

 

 التسعيراإلجراءات الواجب اتخاذها في حال الخطأ في التقويم أو  .ج

 تقويم أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ.الحاالت التي يتم فيها  توثيقبمدير الصندوق سيقوم  (2)

تعويض جميع مالكي الوحدات املتضررين )بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين( عن جميع أخطاء بمدير الصندوق سيقوم  (1)

 التقويم أو التسعير دون تأخير.

% أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح 0.1ما نسبته تقويم أو التسعير بإبالغ الهيئة فورا عن اي خطأ في البوق مدير الصندسيقوم  (7)

وفي   www.tadawul.com.sa واملوقع االلكتروني للسوق www.Sambacapital.comعن ذلك فورا في موقعه اإللكتروني 

 ( من الئحة صناديق االستثمار.32)تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة 

( من الئحة صناديق االستثمار ملخصا بجميع أخطاء 31تقاريره للهيئة املطلوبة وفقا للمادة ) بتقديممدير الصندوق سيقوم  (4)

 التقويم و التسعير.

 

    الوحدةطريقة حساب سعر  وصف .د
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تراك واالسترداد ونقل ملكية الوحدات من صندوق إلى سيقوم مدير الصندوق بحساب قيمة سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االش

آخر أو من مالك الوحدات ألحد أقاربه وذلك بخصم االلتزامات املستحقة من إجمالي قيمة األصول في الصندوق بما في ذلك، على 

ة من خالل قسمة صافي سبيل املثال دون الحصر، الرسوم واملصروفات املحددة في مذكرة املعلومات هذه. وسيتم تحديد سعر الوحد

قيمة األصول على عدد الوحدات القائمة في يوم التعامل ذي الصلة في نفس يوم العمل الذي قدم فيه طلب االشتراك أو االسترداد 

 .يغة أربع عالمات عشرية على األقلوذلك حال استالم الطلب قبل أخر موعد الستالم الطلبات. ويتم بيان سعر الوحدة بص



 الوحدة سعر عن عالناإل كيفية .ه

للسوق  اإللكتروني واملوقع  www.sambacapital.com الصندوق ملدير اإللكتروني املوقع في وحدةال سعر بنشر الصندوق مدير سيقوم

  .الصلة ذي التعامل ليوم التاليالعمل يوم  في www.tadawul.com املالية السعودية



لالتعام .7

 واملدة والسعر األولي، وتاريخ البدء األولي الطرح .أ

هـ املوافق  2440/جمادى الثاني/21من تاريخ  ابتداءً املؤهلينوحدات الصندوق على املستثمرين  بطرحمدير الصندوق  سيقوم

 2440/شعبان/22 "(.  ومن املتوقع أن يكون تاريخ اإلقفال في تاريخفترة الطرح األولي)" اإلقفالم إلى تاريخ  1020/فبراير/23

يجوز ملدير الصندوق إقفال الصندوق قبل هذا التاريخ في حال تم جمع  "( .اإلقفال تاريخم )" 1020/أبريل/23املوافق هـ 

ريال سعودي(. كما يحق ملدير الصندوق تمديد 10,000,000الحد األدنى ملبالغ االشتراك والبالغ عشرة ماليين ريال سعودي )

 بعد موافقة هيئة  12نى ملبالغ االشتراك، وذلك بحد أقص ى ملدة فترة الطرح في حال لم يتم جمع الحد األد
ً
 إضافيا

ً
يوما

ريال سعودي  20السوق املالية واإلفصاح عن ذلك في موقعه االلكتروني. ويكون سعر االشتراك خالل فترة الطرح األولي يبلغ 

 للوحدة.

، فإنه يحق ملدير الصندوق إلغاء طرح املشار إليها أعالهخالل فترة التمديد  الحد االدنى ملبالغ االشتراكفي حال لم يتم جمع 

الصندوق وإعادة كامل مبالغ االشتراك للمستثمرين بالريال السعودي دون أي فوائد أو عموالت أو حسم وذلك خالل عشرة 

أيام عمل في اململكة من تاريخ حدوث الحدث املستدعي إللغاء طرح الصندوق.

عشرة أيام خالل  هيئة السوق املاليةيشعر مدير الصندوق وم العمل التالي لتاريخ اإلقفال. سيبدأ الصندوق عملياته في يو

الصندوق ونتائج الطرح.  قفالبإ عمل بعد تاريخ اإلقفال

 

 آخر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد في أي يوم تعامل .ب
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 21الثانية عشر ظهرا )لساعة قبل ا االشتراك واالستردادآخر موعد الستالم طلبات يكون 
ً
بتوقيت اململكة العربية  ظهرا

من كل يوم عمل. وفي حال تم تقديم طلب االشتراك أو االسترداد بعد املوعد النهائي املحدد، فسيتم تنفيذه في  (السعودية

 .يوم التعامل التالي

 

 والحد األدنى لالشتراك واالسترداد الشتراك في الوحدات أو استردادهاا إجراءات .ج

 اجراءات االشتراك

إذا رغب أي مستثمر في شراء وحدات في الصندوق، فيجب أن يقوم بذلك من خالل استيفاء وتقديم املستندات التالية إلى 

 مدير الصندوق:

 لدى مدير الصندوق حيث يقوم -
ً
 قائما

ً
اتفاقية فتح الحساب، مستوفاة ومعتمدة/موقعة )ما لم يكن املستثمر عميال

 واألحكام ونموذج طلب االشتراك فقط(؛بتقديم الشروط 

 الشروط واألحكام، مستوفاة ومعتمدة/موقعة؛-

نموذج طلب االشتراك، مستوفى ومعتمد/موقع.-

 إذا تلقى مدير الصندوق املستندات املطلوبة سالفة الذكر، باإلضافة إلى مبالغ االشتراك في 
ً
ُيعتبر طلب االشتراك مستوفيا

للصندوق. ويمكن للمستثمرين االشتراك في الصندوق وقبول واملوافقة على الشروط واألحكام من أرقام الحسابات املحددة 

خالل مراكز االستثمار ملدير الصندوق أو أحد القنوات األخرى مثل خدمات سامبا كابيتال الهاتفية، املوقع اإللكتروني لسامبا 

 لدى مدير الصندوق. كابيتال وغيرها من تطبيقات سامبا كابيتال إذا كان املستثم
ً
 قائما

ً
 ر عميال

 على امتالك الوحدات من مدير الصندوق، ويتضمن هذا التأكيد تفاصيل 
ً
ويتسلم مالك الوحدات، بعد االشتراك، تأكيدا

 االشتراك.

ويعتمد كل تاريخ اشتراك على تاريخ استالم طلب االشتراك املكتمل. ففي حال استالم الطلب في يوم أو قبل آخر موعد 

الستالم الطلبات، يكون تاريخ االشتراك في نفس يوم العمل املقدم الطلب خالله. أما في حال استالم الطلب بعد آخر موعد، 

فيكون تاريخ االشتراك في يوم العمل التالي. ويتم االشتراك في الصندوق من خالل شراء وحدات على أساس سعر الوحدة في 

 شروط وأحكام الصندوق.يوم التعامل املعني، كما هو معرف في 

 لتقديره املطلق، أو بناء على تقارير وإجراءات مكافحة غسل األموال أو بناًء على املعلومات الواردة 
ً
يجوز ملدير الصندوق وفقا

في نموذج "اعرف عميلك" أو أي تعليمات تصدر عن أي جهة رقابية ، رفض طلبات االشتراك. وملدير الصندوق كذلك رفض 
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ك يرى أنه قد يخالف نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية. وملدير الصندوق الحق في تبادل املعلومات أي طلب اشترا

 املتعلقة باملستثمرين مع أمين الحفظ بغرض أداء مهامه وتلبيةمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

 اجراءات االسترداد

 إلى مدير يمكن ملالكي الوحدات طلب استرداد كل أو بعض 
ً
وحداتهم بعد استيفاء وتوقيع نموذج االسترداد وتقديمه مستوفيا

الصندوق عن طريق البريد أو البريد السريع أو باليد، أو إرساله عبر الوسائط اإللكترونية املعتمدة أو من خالل القنوات 

 غيرها من تطبيقات سامبا كابيتال.األخرى مثل خدمات سامبا كابيتال الهاتفية، املوقع اإللكتروني لسامبا كابيتال و

. وفي حال استالم طلب االسترداد املستوفى قبل حلول 
ً
ويعتمد كل يوم استرداد على تاريخ تلقي طلب االسترداد مستوفيا

املوعد النهائي لتلقي الطلبات، يكون يوم االسترداد هو نفسه يوم العمل الذي تم فيه استالم الطلب. وفي حال استالم طلب 

ترداد املستوفى بعد املوعد النهائي لتلقي الطلبات، يكون يوم االسترداد هو يوم العمل التالي ليوم استالم الطلب. وفي أي االس

 من الحالتين، يحصل مالكو الوحدات على تأكيد من مدير الصندوق، يتضمن تفاصيل االسترداد.

ر مالك الوحدات إلى ما دون الحد األدنى ملبلغ االشتراك، إذا كان طلب االسترداد، عند استالمه، سيؤدي إلى انخفاض استثما

 سيتم ودون إشعار مسبق استرداد كامل املبالغ املستثمرة، وتحويلها إلى حساب مالك الوحدات.

يجوز ملالكي الوحدات طلب تحويل استثماراتهم في الصندوق )أو أي جزء منها( إلى صندوق آخر يديره مدير الصندوق أو نقل 

 باملستندات الالزمة  ملكيتهم
ً
في الوحدات إلى أي من أقاربهم، وذلك من خالل تقديم طلب نقل إلى مدير الصندوق مصحوبا

حسب ما يحدده مدير الصندوق وحسب متطلبات اإلشتراك في الصندوق اآلخر وذلك بعد موافقة مالك الوحدات الجديد 

قيعه عليها. وفي هذه الحالة، يتم التعامل مع طلب التحويل على شروط وأحكام صندوق االستثمار املعني وقبوله بها وتو

كطلب استرداد من الصندوق وطلب اشتراك في صندوق ثان وفًقا لشروط وأحكام ومذكرة معلومات صندوق االستثمار 

 املعني. 

اك، فإنه يجوز ملدير إذا كان طلب التحويل سيؤدي إلى انخفاض استثمار مالك الوحدات إلى ما دون الحد األدنى ملبلغ االشتر

الصندوق التعامل مع هذا الطلب على أنه طلب تحويل كامل استثمارات مالك الوحدات في الصندوق إلى الصندوق الثاني. 

 وفي جميع األحوال سيتم التعامل مع طلب التحويل حسب إجراءات مدير الصندوق في هذا الشأن.

امل استثماره من الصندوق إلى صندوق آخر يديره مدير الصندوق في إذا تقدم أحد مالكي الوحدات بطلب تحويل جزء أو ك

وقت تم فيه تعليق االشتراك بذلك الصندوق االستثماري اآلخر أو تعليق تقييم أصوله، فإنه سيتم االحتفاظ بصافي عوائد 

ستكمل إجراءات االشتراك في الصندوق اآل
ُ
خر )والذي سيتم تحويل االسترداد في الصندوق األول لحساب مالك الوحدات، وت

 على آخر سعر وحدة ُمعلن عنه لهذا 
ً
االستثمار إليه( في يوم التعامل األول لهذا الصندوق بعد رفع التعليق وذلك استنادا
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 كان نوعها فيما يتعلق بأي فرصة ضائعة أو 
ً
الصندوق. وال يتحمل مدير الصندوق أي مسؤولية عن أي مطالبات أو طلبات أيا

 د يتكبدها مالك الوحدات.خسارة فعلية ق

يحق ملدير الصندوق استرداد كامل الوحدات اململوكة ملالك الوحدات، بشكل إجباري، بسعر االسترداد الساري )الذي سيمثل 

صافي قيمة أصول الصندوق( إذا رأى مدير الصندوق أن ذلك في مصلحة الصندوق. ويحق ملدير الصندوق كذلك استرداد 

 شكل إجباري في األحوال التالية:الوحدات في الصندوق ب

إذا رأى مدير الصندوق أن استمرار ملكية املستثمر للوحدات يضر بمصلحة الصندوق من الناحية املالية أو الضريبية  -

 أو القانونية أو التنظيمية، أو يتعارض مع الشروط واألحكام واتفاقية فتح الحساب؛ أو

 الك الوحدات في اتفاقية فتح الحساب غير صحيحة أو لم تعد سارية.إذا تبين أن أي من اإلقرارات املقدمة من م -

حال إنخفاض قيمة استثمارات مالك الوحدات من الفئة )أ( في الصندوق في أي وقت من االوقات عن الحد األدنى  -

 ريال سعودي. 70000000000ملبلغ االشتراك عن 

 

 الحد األدنى لالشتراك واالسترداد واملدة بين طلب االسترداد ودفع متحصالت االسترداد والحد األدنى للملكية: 

 يكون الحد األدنى ملبلغ االشتراك في الصندوق )"الحد األدنى ملبلغ االشتراك"( في جميع األوقات هو:

 ريال سعودي للفئة )أ( من الوحدات. 70000000000-

سعودي للفئة )ب( من الوحدات. ريال 10000-

 

 يكون الحد األدنى ملبالغ االشتراك اإلضافية: 

 ريال سعودي للفئة )أ( من الوحدات. 200000000 -

ريال سعودي للفئة )ب( من الوحدات. 20000-

 

الية الستثمار الحد األدنى لالشتراك األولي في خطط االدخار للشركات / الخطط التنظيمية والخاصة بمجموعة سامبا امل

ريال سعودي بشكل شهري. 100ريال سعودي والحد األدنى ألي اشتراك إضافي بعد ذلك هو  70000املدخرات هو 



 

 الحد األدنى ملبلغ االسترداد
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 الحد األدنى لالسترداد لكل مستثمر هو: 

 ريال سعودي للفئة )أ( من الوحدات. 200000000-

لوحدات.ريال سعودي للفئة )ب( من ا 20000-

 

 الحد األدنى للملكية لكل مستثمر هو:

 ريال سعودي للفئة )أ( من الوحدات. 70000000000-

ريال سعودي للفئة )ب( من الوحدات 10000-

 

تاح للمستثمرين عائدات االسترداد أو نقل امللكية )حسبما ينطبق( قبل انتهاء العمل في يوم العمل الخامس التالي ليوم 
ُ
ت

 بتوقيت اململكة العربية السعودية( من  21)التقويم. ويشار إلى أن آخر موعد الستالم طلبات االسترداد هو قبل الساعة 
ً
ظهرا

يوم عمل.



  سجل مالكي الوحدات .د

 بالنسبة لألشخاص املالكين 
ً
يلتزم مدير الصندوق باالحتفاظ بسجل ملالكي الوحدات في اململكة؛ ويكون هذا السجل اثباتا

للوحدات في الصندوق. ويقوم مدير الصندوق بتحديث سجل مالكي الوحدات فورا ليعكس أي تغيير يعلم به في املعلومات 

رج من السجل إلى أي مالك وحدات يطلب ذلك مجانا، ويمكن الحصول الواردة في السجل. ويقدم مدير الصندوق مستخ

 .عليه أيضا من مركز ا الستثمار ملدير الصندوق. وال يبين املستخرج هذا إال املعلومات ذات الصلة ملالك الوحدات الذي طلبه



 صفقات أسواق النقد والودائع البنكيةفي  االشتراكمبالغ  استثمار .ه

يوم عمل( بإستثناء  41من مبالغ االشتراك حتى تكتمل فترة الطرح األولي )والتي لن تزيد مدته عن  لن يستثمر الصندوق اي

استثمارها في صفقات أسواق النقد والودائع البنكية، واملبرمة مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة 

لومات وشروط وأحكام الصندوق، ولن يستثمر الصندوق اي من خارج اململكة، وذلك بما يتوافق مع ما ورد في مذكرة املع

مبالغ االشتراك حتى يتم الوصول الى الحد االدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه، مع مراعاة استثمارها بما يحقق 

.مصلحة مالكي الوحدات
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 للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه في فترة الطرح األولي العام:  األدنى الحد .و

يكون الحد األدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه من خالل اشتراكات املستثمرين خالل فترة الطرح األولي عشرة 

ترة الطرح األولي، يجوز ملدير ريال سعودي(. وفي حال لم يتم جمع املبلغ املذكور خالل ف 2000000000ماليين ريال سعودي )

( يوما كحد أقص ى واإلفصاح عن ذلك في موقعه االلكتروني، وفي حال لم 12الصندوق بعد موافقة الهيئة تمديد تلك املدة )

يتم جمع الحد األدنى في الصندوق خالل فترة التمديد سيعيد مدير الصندوق إلى املستثمرين مبالغ االشتراك وأي عوائد 

. ستثمارها دون أي حسمناتجة عن ا

 

ريال( أو ما يعادله كحد أدنى  2000000000ماليين ريال سعودي ) 20الالزمة لضمان استيفاء متطلب  التصحيحية اإلجراءات .ز

 لصافي قيمة أصول الصندوق

( ريال سعودي 2000000000ماليين ريال سعودي ) 20يقوم مدير الصندوق في حال انخفض صافي قيمة أصول الصندوق عن 

بإتباع األحكام الواردة في الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق املالية فيما يتعلق بالحد األدنى لصافي 

قيمة أصول الصندوق الستمرار عمل الصندوق. ويجوز ملدير الصندوق التواصل مع الهيئة في هذا الخصوص. وسيقوم مدير 

اشتراكات إضافية في الصندوق وأن يلتزم بتعليمات  یإشعار الهيئة، بالسعي للحصول علأشهر من تاريخ  7الصندوق، خالل 

االستثمارية للصندوق بما  املحفظةالهيئة في هذا الخصوص. وملدير الصندوق القيام كذلك بما يلزم من تغيرات في تركيبة 

   يتوافق مع حدود استثمارات الصندوق والشروط واألحكام ومذكرة املعلومات.



 إجراءات اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل .ح

% أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق، يجوز ملدير  20في حال بلغ إجمالي عدد طلبات االسترداد في أي يوم تعامل 

الحالة، الصندوق وفقا لتقديره املطلق أن يؤجل تنفيذ جميع أو جزء من طلبات االسترداد حتى يوم التعامل التالي. وفي هذه 

طلبات االسترداد املطلوب تأجيلها، وسينفذ طلبات  اریمدير الصندوق باتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اخت قومی

% والذي سيتم تطبيقه فقط في الفترات التي تفرض فيها 20أساس تناسبي، مع األخذ بعين االعتبار حد الـ یاالسترداد عل

ا قد يؤثر سلبا على مالكي الوحدات املتبقين. كما يجوز تأجيل تنفيذ جميع او جزء طلبات االسترداد قيودا على السيولة، مم

من طلبات االسترداد في حالة تعليق التعامل في أحد األسواق املالية التي يستثمر فيها الصندوق إما بشكل عام أو بالنسبة إلى 

:إلى صافي قيمة أصول الصندوق أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها مهمة بالنسبة

:يجوز ملدير الصندوق تعليق طلبات االشتراك أو االسترداد إال في الحاالت التالية ال
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 .إذا طلبت الهيئة من مدير الصندوق تعليق طلبات االشتراك أو االسترداد في الوحدات .2

 .إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات .1

ق التعامل في السوق التي يتم فيها التعامل في األوراق املالية أو األصول األخرى التي يمتلكها الصندوق إما بشكل عام  .7
ّ
إذا ُعل

.أو بالنسبة ألصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق



:لتالية في حالة أي تعليق يفرضه مدير الصندوقعلى مدير الصندوق اتخاذ اإلجراءات ا يجب

 .التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية واملبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات .2

 .مراجعة التعليق بصورة منظمة والتشاور مع املجلس وأمين الحفظ حول ذلك بصورة منتظمة .1

.ق مع توضيح أسباب التعليقإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فورا أي تعلي .7

إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها املستخدمة في اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن  .4

.ذلك في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق

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



الوحدات خصائص .8

 من حيث األتعاب فئتينيتم اصدار وحدات الصندوق ضمن 
ً
، وهي الفئة )أ(، والفئة )ب(، وتختلف الفئات عن بعضها بعضا

 تين إصدار الفئ . ويعتمدمذكرة املعلومات هذه)أ( من 1كما هو منصوص عليه في الفقرة  )ب( و  )أ(  الفئتينوالرسوم املطبقة على 

. من الوحدات على قيمة مبلغ االشتراك األولي في الصندوق )ب( و  )أ(
ً
  وهي غير قابلة للتحويل من فئة الى أخرى تلقائيا

 

 الفئة )أ(

ريال  70000000000 ـفي الصندوق بلهم  االشتراك األولييتم إصدار هذه الوحدات ملالكي الوحدات في الصندوق الذين تقدر قيمة 

.أو أكثرسعودي 

 .ريال سعودي 70000000000الحد األدنى ملبلغ االشتراك األولي 

 .ريال سعودي 200000000الحد األدنى ملبلغ االشتراك اإلضافي 

 .ريال سعودي 200000000الحد األدنى ملبلغ االسترداد 

% من صافي أصول الصندوق بعد خصم املصاريف األخرى 0.11إدارة مقدارها يدفع مالكي الوحدات من الفئة )أ( أتعاب 

 وااللتزامات املستحقة.
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 الفئة )ب(

ريال سعودي  10000في الصندوق من  االشتراك األولي لهميتم إصدار هذه الوحدات ملالكي الوحدات في الصندوق الذين تقدر قيمة 

ريال سعودي. 70000000000حتى 

 .ريال سعودي 10000ملبلغ االشتراك األولي الحد األدنى 

 .ريال سعودي 20000الحد األدنى ملبلغ االشتراك اإلضافي 

 .ريال سعودي 20000الحد األدنى ملبلغ االسترداد 

% من صافي أصول الصندوق بعد خصم املصاريف األخرى 0.40يدفع مالكي الوحدات من الفئة )ب( أتعاب إدارة مقدارها 

 املستحقة. وااللتزامات



  .رداد الوحدات إال من مدير الصندوقوتمثل كل وحدة حصة مشاعة في أصول الصندوق. وال يجوز است

إصدار شهادات ملكية للوحدات في الصندوق، ولكن يحتفظ مدير الصندوق بسجل لجميع مالكي بدير الصندوق قوم مال ي

 يحتوي على التفاصيل الكاملة للمعاملة. وفي حال الوحدات. وبعد كل معاملة يقوم بها املستثمر، يتلقى هذا 
ً
املستثمر تأكيدا خطيا

تصفية الصندوق، يكون لجميع مالكي الوحدات حصة من صافي قيمة أصول الصندوق املتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات، 

متساوية.حسب نسبة مساهمتهم في الصندوق، بمعنى أن حقوق مالكي الوحدات في صافي أصول الصندوق تكون 

ما لم ينص على خالف ذلك بموجبه، إذا كانت الوحدات مشتركة بين شخصين أو أكثر، يعتبر أي استثمار في الصندوق ملكا 

مشتركا لهؤالء األشخاص، ويفوضون مدير الصندوق للعمل نيابة عنهم بناء على تعليمات خطية من كل أو أي منهم.

وتمثل كل وحدة حصة متناسبة في  في الصندوق من الفئتين )أ( و)ب( ن الوحداتإصدار عدد غير محدد مويحق ملدير الصندوق 

الصندوق وتساوي نظيراتها في الصندوق. وفي حالة تصفية الصندوق، تقسم صافي قيمة الوحدة املتاحة للتوزيع على مالكي 

الوحدات بين الوحدات املعنية بالتناسب.



 ريرااملحاسبة وتقديم التق .9

 7 للصندوق األولية املحاسبية الفترة وتبلغ ديسمبر، 72 في تنتهي تقويميا شهرا 21 للصندوق املالية والسنة املحاسبية الفترة تبلغ .أ

 املالية والقوائم األولية والتقارير املوجزة السنوية التقارير وإصدار بإعداد الصندوق مدير يونيو. ويقوم 70في  تنتهي أشهر

 .مقابل أي دون الطلب عند ملالكي الوحدات توفر يوالت للصندوق املراجعة السنوية



 

Internal 

PUBLIC 

83 

 الصندوق مدير سيقوم .بالتقرير املعنية الفترة نهاية من يوما 30 أقصاه موعد في للجمهور للصندوق السنوية التقارير تتاح .ب

 السنوية التقارير تقديم يمكن كما .بالتقرير املعنية الفترة نهاية من يوًما 71 خالل للجمهور األولية وسيوفرها التقارير بإعداد

 على نشرها وسيتم مطبوعة نسخة بشكل أو / و اإللكتروني البريد طريق طلبهم عن عند الوحدات مالكي إلى األولية والتقارير

 . لتداول اإللكتروني واملوقع الصندوق ملدير اإللكتروني املوقع

 وسجلله  اململوكة للوحدات األصول قيمة صافي عن تفصيلية بمعلومات وحدات مالك كل بتزويد الصندوق مدير يقوم

 ذلك في بما(  الوحدات ملالكي الصندوق مدير يرسل كما  .صفقة كل من يوًما 21 خالل على الوحدات أجريت التي للصفقات

 70 خالل سنوي بيان  )املعنية املالية خالل السنة وحدات امتلكوا الذين السابقين الوحدات مالكي
ً
 مالية سنة كل نهاية من يوما

 .السنة خالل الوحدات على أجريت التي الصفقات فيه يلخص

 تحددها أخرى وسيلة وأي لتداول، اإللكتروني واملوقع اإللكتروني موقعه على سنوي، ربع أساس على الصندوق، مدير ويفصح

 .االستثمار صناديق الئحة من )ح(32املادة  بموجب املعلومات املطلوبة الهيئة،

 األولية والتقارير املوجزة السنوية والتقارير املراجعة بعد السنوية املالية والقوائم السنوية التقارير الصندوق مدير يتيح .ج 

 لتداول اإللكتروني املوقعو الصندوق ملدير اإللكتروني املوقع إلى باإلضافة الصندوق ملدير املراكز االستثمارية من أي في للصندوق

 .من كل عام ديسمبر 72السنوية املدققة للصندوق في  القوائم املالية ويتم إعداد

 ملالكي الوحدات للصندوق املدققة السنوية املالية قوائمال تقديم يتم .د
ً
 .طلبها عند مجانا

 

مجلس إدارة الصندوق  .11

ن من السادة التالية أسماؤهم:قام مدير الصندوق بتعيين مجلس إدارة مكوّ

 اإلدارة مجلس أعضاء أسماء .أ

-  

 عبدالعزيزعلي الحواس )رئيس مجلس إدارة الصندوق()عضو غير مستقل(علي  -

 )عضو غير مستقل(طقطق  الباجي توفيق -

 )عضو مستقل( عمار بن حسن بن ياسين بخيت -

 السيف )عضو غير مستقل( نايف عبدالجليل -

 فهد بن محمد املاجد )عضو مستقل( -

 

 مستقلين اثنين عضوين بينهم منأعضاء،  خمسةيتكون مجلس إدارة الصندوق من 
ً
بأن كافة أعضاء املجلس يتم  ، علما

موافقة الهيئة.  على الحصول بعدتعيينهم من قبل مدير الصندوق 
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 واجباتيجتمع مرتين على األقل في السنة. وتقع على مجلس إدارة الصندوق ويشرف مجلس اإلدارة على عمل الصندوق 

لتزم الصندوق بتعويض أعضاء مجلس ويستثمرين على أكمل وجه ممكن. األمانة لضمان إدارة الصندوق بما يخدم مصالح امل

 املتكبدة فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه الصندوق.إدارة الصندوق عن مصاريف السفر واملصاريف املعقولة األخرى 

:الصندوق إدارة مجلس أعضاء مؤهالت عن نبذة .ب

 

  
 
 

عالقته بمدير 

 الصندوق 
 العضويةطبيعة  املؤهالت والخبرات

 

 اسم العضو

 

رئيس مجموعة إدارة 

املخاطر في مجموعة 

وعضو  سامبا املالية

مجلس إدارة 

.سامباكابيتال

 

في مجال الخدمات املصرفية و إدارة  محنك منهي

.املخاطر



عاما من الخبرة املصرفية بجميع  71لديه أكثر من 

عاما في سيتي  14املستويات بما في ذلك خبرة 

العديد من املهام في منطقة  جروب حيث تولى

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وشغل في 

سيتي جروب العديد من املناصب بما في ذلك 

مسؤول ائتمان أول ومدير قسم الخدمات 

املصرفية للشركات. وقد قاد مشاريع عديدة في 

إدارة املخاطر، ووضع السياسات واإلجراءات، 

.وإدارة املخاطر التشغيلية

م، وفي 1007تحق بمجموعة سامبا املالية في عام ال

البداية عمل كمدير للمخاطر في املنطقة الغربية في 

والخدمات املصرفية  مجال التمويل املهيكل

م تم ترقيته إلى مدير عام 1003اإلسالمية. وفي عام 

وتعيينه مديرا إلدارة املخاطر للمجموعة. ويقود 

خصصين في السيد الباجي فريقا كبيرا من املت

إدارة املخاطر  مجال إدارة املخاطر في جميع مجاالت

بما في ذلك سياسات واستراتيجيات االئتمان 

.وإدارة املخاطر التشغيلية 1وتطبيق إطار بازل 

حاصل على شهادة في العلوم السياسية واالقتصاد 

من معهد الدراسات السياسية، باريس، فرنسا و 

على شهادة في إدارة األعمال

عضو 
الباجي توفيق

 طقطق



 

Internal 

PUBLIC 

85 

ن معهد الدراسات التجارية العليا، باريس، م

 فرنسا.

 ال ينطبق.

.عاًما من الخبرة في القطاع املالي 13يمتلك أكثر من 

متخصص في تأسيس األعمال في القطاع املالي، 

ووضع االستراتيجيات، وتأمين املوافقات التنظيمية 

التشغيلية، وبناء والتشريعية، وبناء البنية التحتية 

 .الفرق اإلدارية إلدارة تلك األعمال

أسس شركة منصة رقمية وهي شركة تقنية مالية 

متخصة بتشغيل منصة تعمل على تمويل الشركات 

 ) اململكة العربية السعوديةواملتوسطة الصغيرة 

 حتى اآلن(. -1023

 وتطوير األصول إدارة عمل في عوده كابيتال كرئيس

(.1023-1003املنتجات )

أسس إدارة االستثمار في بنك رأس الخيمة )دبي( 

(1007-1007.)

عمل في سامبا املالية كمدير صناديق األسهم 

(.1001-2000السعودية )

شارك في تأسيس شركة بخيت لالستشارات املالية 

(2007-2000).

 

 عضو مستقل

 

عمار بن حسن 

ياسين  بن

 بخيت

رئيس ادارة االموال 

واملحفظة االستثمارية 

مجموعة سامبا لدى 

، رئيس املتداولين املالية

لدى سامبا لندن.

وحاصل على  1007انضم نايف إلى سامبا في فبراير 

سنة من الخبرة في العمل. في سامبا، تولى نايف  21

مليار  70والتي تتجاوز  إدارة محفظة الدخل الثابت

إلى إدارة امليزانية العموميه  ريال سعودي باإلضافة

 ريال سعودي مليار 111التي تتجاوز 
ً
. وهو أيضا

املتداولين لفرع سامبا لندن. وهو عضو في رئيس 

لجنة األصول والخصوم في سامبا. وقد شارك في 

تطوير القطاع  العديد من املشاريع اإلستراتيجية في

املصرفي السعودي. قبل انضمامه إلى سامبا، عمل 

لبنك السعودي الهولندي، قسم املشتقات في ا

حصل نايف على درجة . إدارة الخزينة - املالية

البكالوريوس في العلوم املالية واالقتصاد من 

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن وشهادة 

عضو

نايف 

عبدالجليل 

فالسي
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األعمال / مالية من جامعة األمير  املاجستير في إدارة

سلطان بمرتبة الشرف.

الينطبق

عميد كلية القانون بجامعة األمير سلطان منذ 

م، وعضو اللجنة الجمركية االستئنافية 1020

الرئيس  ام، وعمل نائب1020بالرياض منذ عام 

التنفيذي للشؤون القانونية في شركة مجموعة 

(، ومدير عام م1027-م1021الطيار القابضة )

وال مجموعة االلتزام باألنظمة ومكافحة غسل األم

( ، وعدد من م1024-1020مفي مصرف الراجحي )

املناصب األكاديمية والعملية في املجال القانوني، 

والبنكي، والتحكيم، وااللتزام وحكومة الشركات 

حيث عمل كمحكم ورئيس هيئة تحكيم في عدد 

من القضايا ذات الطبيعة التجارية وخاصة ما 

العقارية واملنازعات  يتعلق بقضايا املقاوالت

كذلك قام باإلشراف على  ومنازعات الشركات

مشروع تأسيس إطار متكامل للحوكمة ألحد املراكز 

وعمل .1070الوطنية املتعلقة بأحد برامج الرؤية 

على تأسيس برنامج تدريبي )مادة تدريبية( بالتعاون 

مع املعهد املصرفي يتعلق بااللتزام باألنظمة 

ل، وحوكمة البنكية، ومكافحة غسل األموا

من موظفي  110الشركات وتقديمها ألكثر من 

وله كتاب . املؤسسات املالية العاملة في السعودية

منشور بعنوان اإلطار النظري إلصالح وحوكمة 

(.إنجليزية)باللغة  الشركات في القانون السعودي

عضو مستقل
فهد بن محمد 

املاجد

مدير عام املبيعات 

واملتاجرة بمجموعة 

ملاليةسامبا ا

مدير عام املبيعات واملتاجرة، مسئول عن مبيعات 

وتوزيع منتجات الخزينة بمجموعة سامبا املالية. 

م 1000انضم إلى مجموعة سامبا املالية في عام 

عاما من الخبرة في مجال  14ولديه أكثر من 

الخزينة. مسئول عن الناحية التشغيلية من إدارة 

ملية املحدودة أعمال في منصة شركة األسواق العا

لدى سامبا.

عضو في لجنة إدارة املوجودات واملطلوبات في 

البنك. باإلضافة إلى ذلك، حاصل على شهادة 

“ ACI “دبلوم من جامعة 

رئيس املجلس
علي عبدالعزيز 

علي الحواس

 

  الصندوق إدارة أدوار ومسؤوليات مجلس .ج
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 تشمل مسؤولية مجلس إدارة الصندوق ما يلي:

 فيها.املوافقة  .2
ً
 على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا

، املوافقة أو املصادقة على أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق. .1
ً
 اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسبا

 على األقل مع مسؤول املطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق ملراجعة ال .7
ً
تزام الصندوق بجميع االجتماع مرتين سنويا

املتطلبات املنصوص عليها في الئحة صناديق  –على سبيل املثال ال الحصر  -األنظمة و اللوائح ذات العالقة، ويشمل ذلك 

 االستثمار.

 أم غيره، يتضمن  .4
ً
التأكد من اكتمال ودقة الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات وأي مستند أخر، سواء كان عقدا

لصندوق و/أو مدير الصندوق و إدارته للصندوق، إضافة إلى التأكد من توافق ما سبق مع أحكام إفصاحات تتعلق با

 الئحة صناديق االستثمار.

 ألحكام الئحة صناديق االستثمار  .1
ً
التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 والشروط واألحكام ومذكرة املعلومات.

 ياسة مكتوبة لحقوق التصويت املتعلقة بأصول الصندوقاعتماد س .7

 املوافقة على تعيين املحاسب القانوني للصندوق. .3

 العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات. .0

 س.تدوين محاضر االجتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها املجل .0

 إدارة الصندوق تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس .د

يتقاض ى أعضاء املجلس املستقلين مكافأة من مدير الصندوق في حال حضور اجتماعين بالسنة وهو الحد األدنى لعدد 

اجتماعات مجلس إدارة الصندوق حيث يتقاض ى كل عضو مستقل مكافأة تدفع من أصول الصندوق. وتجدر اإلشارة إلى أن 

 للعضو املستقل الواحد. كما تدفع ألعضاء املجلس املستقلين  100000املكافأة تمثل مبلغ اجمالي هذه 
ً
ريال سعودي سنويا

ريال سعودي تدفع من أصول الصندوق وليست مضمنه مع املكافأة املدفوعة لألعضاء  30100مخصصات سفر بحد أقص ى 

لين أي مكافأة من مدير الصندوق مقابل دورهم كأعضاء في مجلس املستقلين. وال يتقاض ى أعضاء مجلس اإلدارة غير املستق

.أعاله ملزيد من املعلومات 1إدارة الصندوق. ويمكن الرجوع للبند 

 

 بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق متحقق أو محتمل تعارضأي  بيان .ه
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كما يمكن أن يكونوا أعضاء في مجالس إدارات يتألف مجلس إدارة الصندوق من بعض موظفي مدير الصندوق وتابعيه 

صناديق استثمارية أخرى يديرها مدير الصندوق أو مدراء صناديق آخرين ذات أهداف استثمارية قد تكون مختلفة أو 

مشابهة ألهداف الصندوق. ومع ذلك، فإن أعضاء املجلس لديهم واجبات أمانة ملالكي الوحدات، وسوف يبذلون قصارى 

ميع حاالت تضارب املصالح من خالل ممارسة االجتهاد بنية حسنة. كما يمكن ألعضاء املجلس تملك وحدات جهدهم لحل ج

في الصندوق أو أن يكون لديهم عالقات مصرفية أو تربطهم عالقات عمل مع البنوك األخرى التي يكون لدى الصندوق 

لجهة املزودة للصكوك السيادية. ومع ذلك، في حالة صفقات مرابحة معها أو الصناديق التي تملك وحدات في الصندوق أو ا

نشوء أي تعارض في املصالح، يتم إبالغ مجلس الصندوق بهذا التعارض للموافقة عليه وفي هذه الحالة ال يجوز للعضو 

ير الذي لديه تعارض في املصالح التصويت على أي قرار يتخذه مجلس إدارة الصندوق ويكون للعضو أي مصلحة مباشرة أو غ

مباشرة فيه.

 

التي يشارك فيها أعضاء مجلس اإلدارة الصناديق إدارة مجالس .و

صـناديـق سـامـبـا كابـيـتـال 

 االستثمارية

علي 

عبدالعزيز 

 الحواس

الباجي 

توفيق 

 طقطق

عمار بن 

حسن بن 

 ياسين بخيت

نايف 

عبدالجليل 

 السيف

فهد محمد 

 املاجد

صندوق تمويل التجارة الدولية 

 )السنبلة دوالر(بالدوالر 
X X X X 

صندوق تمويل التجارة الدولية 

 بالريال )السنبلة ريال(
X XX X 

صنـدوق املساهم لألسهم 

 السعوديـة
X X

X
  

صندوق السيولة بالريال 

 السعودي )رزين ريال(
X X

X
  

صندوق السيولة بالدوالر األمريكي 

 )رزين دوالر(
X X

X
  

 X XX X السعوديـةصنـدوق الرائــد لألسهم 

  X XX صندوق االزدهار لالسهم الصينية

  X XX صنـدوق الفريـد لألسهم السعوديـة

 X XX X صندوق الرائـد الخليجي

 X X X  Xصندوق الجود لألسهم الخليجية

  X XX صندوق املساهم الخليجي

 X X X Xصندوق العطاء لألسهم الخليجية
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 XX X  العقاريصندوق سامبا 

صنـدوق العطاء لألسهم 

 السعوديـة
X XX X 

صندوق سامبا كابيتال لألسهم 

 األمريكية
X XX  

صندوق سامبا كابيتال لألسهم 

 األوروبية
X XX  

صندوق سامبا كابيتال لألسهم 

 اآلسيوية
X XX  

صندوق سامبا كابيتال لألسهم 

 العاملية
X XX  

العالمي ألسهم صنـدوق النفيــس 

 السلع
X XX X 

 X X X X Xصندوق سامبا للصكوك السيادية

 





لجنة الرقابة الشرعية .11

 الشرعية هيئة الرقابة أعضاء أسماء .أ

 املؤهالت طبيعة العضوية االسم

فضيلة الشيخ عبدهللا 

سليمان املنيع

هـ.2702عضو هيئة كبار العلماء منذ تأسيسها عام  رئيس الهيئة

 القضاء األعلى باململكة العربية السعودية. عضو مجلس

 .قاض ي سابق باملحكمة العليا باململكة العربية السعودية

 .الرئيس السابق ملحاكم مكة املكرمة

 .عضو أكاديمية الفقة اإلسالمي

  عضو مجلس املعايير، وعضو املجلس الشرعي، هيئة املحاسبة

.واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين

 .مستشار في الديوان امللكي

  عضو الهيئات الشرعية بالعديد من البنوك واملؤسسات املالية

 اإلسالمية.


فضيلة الشيخ الدكتور 

عبدهللا محمد املطلق

أستاذ الفقه املقارن بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  عضو

باململكة العربية السعودية. 

 العربية السعودية. عضو هيئة كبار العلماء باململكة
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 .مستشار في الديوان امللكي 

  مستشار للعديد من املؤسسات اإلسالمية وعضو في الهيئة الشرعية

اإلسالمية.للعديد من البنوك واملؤسسات املالية

فضيلة الشيخ الدكتور 

محمد علي القري

أستاذ االقتصاد اإلسالمي واملدير السابق ملركز األبحاث في االقتصاد  عضو

اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز، جدة، اململكة العربية 

السعودية.

  خبير باملجمع الفقهي اإلسالمي الدولي، بمنظمة املؤتمر اإلسالمي

بجدة.

  عضو اللجنة العلمية في املجمع الفقهي اإلسالمي، رابطة العالم

اإلسالمي بمكة املكرمة.

 ية اإلسالمية، عضو هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املال

البحرين.

  عضو مجلس التصنيف الشرعي، الوكالة اإلسالمية الدولية

 للتصنيف، البحرين.

  عضو هيئة تحرير سلسلة هارفارد في القانون اإلسالمي، كلية القانون

 جامعة هارفارد، الواليات املتحدة األمريكية.

 .عضو هيئة السوق املالية اإلسالمية الدولية، انجلترا 

  الهيئة الشرعية بالعديد من البنوك واملؤسسات اإلسالمية.عضو في



 هيئة الرقابة الشرعية ومسؤولياتبأدوار  بيان .ب

تقدم هيئة الرقابة الشرعية املشورة ملدير الصندوق فيما يتعلق بمعامالت وصفقات الصندوق املختلفة باإلضافة إلى 

املتعلقة بالصندوق. الشرعيةتوضيح املسائل 



 أعضاء هيئة الرقابة الشرعية مكافآت تفاصيل .ج

ال يدفع الصندوق أي مكافآت ألعضاء هيئة الرقابة الشرعية. 



األصول واإلجراءات املتبعة في ك تفاصيل املعايير املطبقة لتحديد شرعية األصول املعدة لالستثمار واملراجعة الدورية لتل .د

 حال عدم التوافق مع املعايير الشرعية.
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رعية املّتبعة لتحديد األصول املتوافقة مع معايير الشريعة اإلسالمية التي يمكن االستثمار فيها واملتبعة هي املعايير الش

وتم وضع املعايير التالية من  راجعة تلك األصول بشكل دوري ومعالجة حاالت مخالفة أحكام املعايير الشرعية.ملكذلك 

ثمارات التي يقوم بها الصندوق.قبل هيئة الرقابة الشرعية ألغراض تحديد أنواع االست



 محظورات قائمة على القطاع (1


:تم استثناء أنشطة األعمال ذات العالقة بما يلي

 

 :الدعاية واإلعالن مع االستثناءات التالية (2)

 % من إجمالي الدخل من دول الخليج 31شركات الدعاية واإلعالن التي تحقق إيرادات تتجاوز  -أ

 قنوات األخبار -ب

 الصحف -ت

الرياضةقنوات  -ث

الكحول  (1)

 االستنساخ (7)

 :املنشآت املالية، باستثناء (4)

 البنوك اإلسالمية -أ

 منشآت مالية إسالمية -ب

 شركات تأمين إسالمية -ت

 القمار  (1)

 لحم الخنزير (7)

األفالم اإلباحية (3)

 التبغ (0)

 .تجارة الذهب والفضة في صورة نقد على أساس مؤجل (0)



الصندوق البنك/للتأكد من أن آخرصندوق استثماري بنك/أثناء عملية االختيار، يتم مراجعة الكشف املالي األخير لكل 

شريعة بغض النظر عن هل أحدث كشف مقدم ربع سنوي أم نصف شارك في أي أنشطة تتعارض مع اليال  االستثماري
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سنوي ام سنوي. إذا توفر أحدث كشف في كل من هذه الفترات، يتم استخدام الكشف السنوي حيث من املحتمل 

التي يكتشف أنها ال تتقيد بالشريعة. ال  الصناديقالبنوك/بصورة كبيرة أن يكون قد تم تدقيقه. ويتم استبعاد تلك 

.الصناعات املذكورة أعاله إسالمية وليس من املالئم أن يقوم املسلم الحريص باالستثمار فيها تعتبر



 محظورات قائمة على املحاسبة (2
 

من حيث تقيدها بالنسب املالية، حيث انه توجد نسب معينة تخالف مبادئ االستثمارية  البنوك/الصناديقيتم بحث 

صيب اإليرادات املتحقق من تحتل االهتمام وهي الرافعة املالية والنقد ونالتقيد بالشريعة. توجد ثالثة مجاالت 

.األنشطة التي ال تتقيد بالشريعة. وتخضع جميع هذه العوامل إلى التقييم بصفة مستمرة

 

  :التقيد بالرافعة املالية: يقاس هذا التقيد كما يلي (1)

 .77شهرا( > % 77دين/القيمة السوقية لحقوق امللكية )متوسط 

 

 التقيد بالنقد: توجد عدة أشكال للتقيد باإلشارة إلى ملكية النقد وهي: (2)

( > % 77حسابات ذمم مدينة/ القيمة السوقية لحقوق امللكية )متوسط 
ً
.40شهرا

( > % 77أوراق مالية تحمل فائدة( / القيمة السوقية لحقوق امللكية )متوسط  x)النقد 
ً
 .77شهرا

 

تي ال تتقيد بالشريعة: في حاالت معينة، يمكن إجازة اإليرادات من األنشطة نصيب اإليرادات من األنشطة ال (3)

  :بالشريعة، إذا تقيدت بالحد التالي غير املتقيدة

 %.1)دخل غير مباح بخالف الدخل من الفائدة( /اإليرادات > 

 

 مدير الصندوق  .12

 الصندوقمدير  اسم .أ

سامبا لألصول وإدارة االستثمار.شركة 



 الصندوقترخيص مدير  رقم .ب
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للقيام بأنشطة التعامل بصفة  03070-73رقم الترخيص تم ترخيص مدير الصندوق من قبل هيئة السوق املالية بموجب 

، وإدارة صناديق االستثمار ومحافظ العمالء، والترتيب وتقديم املشورة والحفظ في األوراق املالية. تغطية ومتعهدأصيل ووكيل 

ديم تمويل صفقات هامش التغطية بموجب رخصة التعامل.كما أن سامبا كابيتال مخولة بتق

.www.Sambacapital.comيرجى زيارة املوقع  مدير الصندوقزيد من املعلومات عن ومل



 ملدير الصندوق وعنوان العمل املسجل العنوان  .ج

، رقم الفاكس 0003113000عربية السعودية، رقم هاتف ، اململكة ال22722، الرياض 110003اململكة، العليا، ص.ب.  برج

221223300.

 الصادر  عن الهيئة:  الترخيص تاريخ .د 

.م(1003يونيو  11هـ )املوافق 2410ى جمادى األخر 20

:املدفوع املال رأس .ه

.للسهم سعودي ريال 20 بقيمة سهم 1000000000 إلى مقسم سعودي ريال مليون 100 الصندوق ملدير املدفوع املال رأس يبلغ



 املالية ملدير الصندوق مع توضيح اإليرادات واألرباح للسنة املالية السابقة املعلومات ملخص .و

 م2119 م2118 السنة 

 1070070 4710712 اإليرادات

 7270777 1370177 صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

سعودي ريال ألف: الوحدة*

 الصندوق مدير إدارة مجلس .ز

 األعضاء:

من األعضاء التالية أسمائهم: سامبا لألصول وإدارة االستثمارشركة يتكون مجلس إدارة 

http://www.sambacapital.com/
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 العالقة بمدير الصندوق  نوع العضوية في املجلس اسم عضو املجلس 

إدارة مجموعة سامبا املالية  نائب رئيس مجلسرئيس مجلس اإلدارة علي حسين علي رضااألستاذ 

وعضو لجنتها التنفيذية

الرئيس التنفيذي ملجموعة سامبا املاليةنائب رئيس مجلس اإلدارةاألستاذة رانيا نشار

 سامبا مجموعة في املخاطر إدارة مجموعة رئيسعضواألستاذ الباجي طقطق 

املالية

ملجموعة سامبا املالية نائبا للرئيس التنفيذي لألعمالعضود.شجاعات نديم

ال ينطبقعضو مستقلخالد الخطافاألستاذ 

ال ينطبقمستقل عضو علي التركياألستاذ 

 

 مسؤوليات مدير الصندوق .ح

 للفقرة د من املادة  -2
ً
من الئحة صناديق االستثمار، والئحة األشخاص  0يتصرف مدير الصندوق لصالح مالكي الوحدات وفقا

 والشروط واألحكام، ومذكرة املعلومات.املرخص لهم، 

يلتزم مدير الصندوق باالمتثال باملبادئ والواجبات املنصوص عليها بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم، بما في ذلك واجب  -1

 األمانة تجاه مالكي الوحدات والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص املعقول. ويكون مدير الصندوق مسؤوال

 اتجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره املتعمد.

 بشكل أساس ي عن االلتزام بالئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص لهم. ولن يحد أو  -7
ً
يكون مدير الصندوق مسؤوال

سؤولياته وواجباته ألي شخص آخر من مسؤوليات مدير الصندوق بموجب يقلل أو يفي أي تكليف من قبل مدير الصندوق مل

 الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص لهم.

 تتضمن مسؤوليات مدير الصندوق تجاه الصندوق ما يلي: -4

 إدارة الصندوق؛-

 عمليات الصندوق، بما فيها الخدمات اإلدارية للصندوق؛ -

 طرح وحدات الصندوق؛-

 التأكد من دقة الشروط واألحكام، ومذكرة املعلومات، واكتمالها وانها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.-

وضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها كما ان تلك -

 ر بشكل سنوي ؛السياسات واإلجراءات تتضمن القيام بعملية تقويم املخاط

 االلتزام بالئحة صناديق االستثمار؛ و-

 تطبيق برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام وتزويد الهيئة بالنتائج عند الطلب.-
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 عن إلتزام أحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء أأدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر ام  -1
ً
يعد مدير الصندوق مسؤوال

 تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله او  كلف بها جهة خارجية
ً
. ويعد مدير الصندوق مسؤوال

 اهماله او سوء تصرفه او تقصيره املتعمد.

 

 كلف بها طرف ثالث: التياملهام  .ط

الواردة في قام مدير الصندوق بتكليف شركة اتش اس بي س ي العربية السعودية للقيام بوظيفة أمين الحفظ بموجب الشروط 

.اتفاقية الحفظ بين أمين الحفظ ومدير الصندوق

 للصندوق من الباطن. كما يجوز له التفويض أو 
ً
يجوز ملدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مديرا

و أمين أو وكيل أو وسيط للصندوق، التنازل عن صالحياته، حسبما يراه مناسًبا ومالئًما، ملؤسسة مالية أو أكثر، للعمل كمستشار أ

والذي يشار إليها فيما يلي بعبارة "الطرف املخول"، والدخول في عقد مع الطرف املخول لتوفير خدمات االستثمار و/ أو خدمات 

زل الحفظ وخدمات اإليداع ألي أوراق مالية وأصول، سواء بشكل مباشر أو من خالل أي طرف ثالث. وفي حالة التفويض أو التنا

عن اختصاصاته يجب أن يبذل مدير الصندوق العناية املعقولة عند اختيار أي طرف ثالث فيما يخص الصندوق )مثل الشركات 

 عن أي خسارة أو ضرر أو التزامات أو مصاريف قد 
ً
التابعة والبنوك والوكالء والوسطاء وأمناء الحفظ( ولكن لن يكون مسؤوال

ي من األشخاص املذكورين بواجباتهم على الوجه املطلوب بجميع األوقات ما لم يكن ذلك يتكبدها املستثمر بسبب عدم قيام أ

.التقصير ناتج عن احتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو التقصير املتعمد ملدير الصندوق او الطرف الثالث املكلف من مدير الصندوق

مالكي الوحدات إلى الطرف املخول واملذكور أعاله وألي  يفهم مالكي الوحدات أن مدير الصندوق لن يفصح عن أي معلومات حول

 بموجب النظام، أو إذا كان هذا اإلفصاح ضروريا لتمكين الطرف املخول من أداء 
ً
طرف ثالث إال إذا كان هذا اإلفصاح مطلوبا

مهامه.



:مكن أن تتعارض مع أنشطة الصندوقاألنشطة أو األعمال أو املصالح األخرى ملدير الصندوق التي تمثل أهمية جوهرية أو من امل .ي

أي أنشطة تجارية أو مصالح أخرى ملدير الصندوق ذات أهمية جوهرية أو قد تتعارض مع أنشطة الصندوق االستثماري

ما لم يفصح مدير الصندوق بشكل سابق )حيثما أمكن ذلك( أو بشكل فوري عن تعارض املصالح ملجلس إدارة الصندوق، 

: أو مصادقته على هذا التصرف، ال يجوز ملدير الصندوق ممارسة أي عمل ينطوي علىويحصل على موافقته 

.أي تعارض جوهري بين مصالح مدير الصندوق أو مصلحة مدير الصندوق من الباطن ومصالح أي صندوق استثمار يديره -2

.حساب عميل آخراي تعارض بين مصالح أي صندوق استثمار يديره، ومصالح صندوق استثمار آخر يديره أو  -1
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يجوز ملدير الصندوق إدارة صناديق استثمارية أخرى يكون لها أهداف/استراتيجيات مماثلة بشكل كلي أو جزئي ألهداف 

.واستراتيجيات الصندوق

ار يجوز ملدير الصندوق أن يدخل في ترتيبات إصدار أوراق مالية يستثمر أو قد يستثمر فيها الصندوق أو أن يقدم املشورة في إصد

.أوراق مالية يستثمر أو قد يستثمر فيها الصندوق

يجب على مدير الصندوق تجنب أي نوع من تضارب املصالح بين مصالح الصندوق ومصالح مالكي الوحدات، ويجب أال يعمل على 

.تحقيق مصالح مجموعة معينة من مالكي الوحدات على حساب مالكي وحدات آخرين

بأي تضارب في املصالح، ويتم طلب موافقته فيما يتعلق بأي تضارب مصالح قد ينشأ أثناء يتم إخطار مجلس إدارة الصندوق 

.تشغيل الصندوق

 عن أي تضارب مصالح في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع االلكتروني لتداول وفي التقرير السنوي 
ً
يتم اإلفصاح فورا

للصندوق.



 و استبدالهعزل مدير الصندوق ألاملنظمة  األحكام .ك

 لتعيين بديل له، أو اتخاذ أي إجراءات أخرى تراها مناسبة في 
ً
للهيئة الحق في عزل مدير الصندوق واتخاذ كل إجراء تراه مناسبا

 األحوال التالية:

 إذا توقف مدير الصندوق عن ممارسة أي من أعمال اإلدارة دون إخطار الهيئة بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم؛ .2

الهيئة الترخيص أو التراخيص الصادرة ملدير الصندوق ملزاولة أي من أعمال اإلدارة بموجب الئحة األشخاص إذا ألغت  .1

 املرخص لهم؛

 بناء على طلب يقدمه مدير الصندوق إلى الهيئة إللغاء ترخيصه ملزاولة أعمال اإلدارة؛ .7

في االمتثال لنظام السوق املالية والئحته إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق أهمل، ألسباب تعتبرها الهيئة جوهرية،  .4

 التنفيذية؛

في حال وفاة مدير محفظة االستثمار القائم على إدارة أصول الصندوق، أو فقدانه األهلية أو استقالته، ولم يكن لدى مدير  .1

 على إدارة أصول الصندوق أو أصول الصناديق التي يتولى مدير محفظة 
ً
االستثمار الصندوق أي شخص آخر مسجل قادرا

 إدارتها؛

 أي حالة أخرى تراها الهيئة، بناء على أسس معقولة، أنها ذات أهمية جوهرية. .7
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 إلى الهيئة في غضون يومين من وقوع أي حدث مشار إليه في الجزء )
ً
( من الفقرة )ك( من هذا 1يرسل مدير الصندوق إشعارا

 البند.

 للفقرة )ك( من هذا البند، يجب على مدير الصندوق أن يتعاون بشكل كامل من أجل 
ً
في حال ممارسة الهيئة لسلطتها وفقا

 من تاريخ تعيين مدير 70املساعدة على تسهيل نقل املسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل خالل الفترة املبدئية التي تبلغ )
ً
( يوما

 لتقدير الهيئة، بتجديد جميع العقود املتعلقة بالصندوق والتي الصندوق البديل. ويلتزم مدير 
ً
الصندوق، عند الضرورة وطبقا

 .يكون طرفا فيها، بحيث يتولى إدارتها مدير الصندوق البديل

 

الحفظ أمين .13

 الحفظ أمين اسم .أ

 شركة اتش اس بي س ي العربية السعودية 



 الحفظ أمينترخيص  رقم .ب

(.01000-73) رقم بموجب ترخيص من قبل هيئة السوق املالية  أمين الحفظتم ترخيص 



  الحفظ ألمين وعنوان العملاملسجل  العنوان  .ج

 شركة اتش اس بي س ي العربية السعودية العنوان:

 3173ج العليا املرو

21107-1111الرياض 

اململكة العربية السعودية

www.hsbcsaudi.comي: املوقع اإللكترون

 رخيصالت تاريخ .د

م(.20/22/1001هـ )املوافق 23/20/2417



 .وصف األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق بصندوق االستثمار .ه

http://www.hsbcsaudi.com/
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 الئحة أو االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب أكثر أو ثالث طرف ألي الحفظ أمين قبل من تكليف بأي اإلخالل دون -

 .االستثمار صناديق بالئحة االلتزام عن بالكامل مسؤوال الحفظ أمين يكون املرخص لهم، األشخاص

 أو تصرفه سوء أو إهماله أو احتياله عن الناجمة الصندوق خسائر عن الوحدات مالكي تجاه مسؤوال الحفظ أمين يكون -

 .املتعمد تقصيره

 كافة اتخاذ مسؤوال عن ويكون الوحدات، مالكي عن بالنيابة الصندوق وحماية أصول حفظ عن مسؤوال الحفظ أمين يكون -

 .الصندوق أصول بحفظ يتعلق فيما اإلدارية الالزمة التدابير

 

 بها أمين الحفظ طرفا ثالثا فيما يتعلق بصندوق االستثمار كلف التياملهام  .و

ومسؤولياته تجاه الصندوق إلى طرف ثالث واحد أو أكثر أو إلى أي من تابعيه ليقوم يجوز ألمين الحفظ أن يفوض واجباته 

 ألحكام الئحة 
ً
 مسؤولية كاملة عن التزاماته وفقا

ً
بمهام أمين الحفظ من الباطن للصندوق. ويظل أمين الحفظ مسؤوال

 بم
ً
 ثالثا

ً
وجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو صناديق االستثمار سواًء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أو فوض بها طرفا

الئحة األشخاص املرخص لهم. ويكون أمين الحفظ مسؤوال أمام مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن أي خسائر قد تلحق 

بالصندوق بسبب إهمال أمين الحفظ أو ارتكابه ألي فعل من أفعال االحتيال أو سوء التصرف املتعمد، ويتحمل أمين 

. ده الخاصة، أتعاب أمين الحفظ من الباطنالحفظ، من موار



 أو استبداله أمين الحفظعزل لاملنظمة  األحكامز. 

 في األحوال التالية:
ً
 للهيئة الحق في عزل أمين الحفظ واتخاذ كل إجراء تراه مناسبا

 املرخص لهم؛إذا توقف أمين الحفظ عن ممارسة أي من أعمال الحفظ دون إخطار الهيئة بموجب الئحة األشخاص  .2

إذا ألغت الهيئة أو علقت الترخيص الصادر ألمين الحفظ ملزاولة أي من أعمال الحفظ بموجب الئحة األشخاص  .1

 املرخص لهم؛

 على طلب يقدمه أمين الحفظ إلى الهيئة إللغاء ترخيصه ملزاولة أعمال الحفظ؛ بناءً .7

جوهرية، في االمتثال لنظام السوق املالية والئحته إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ أهمل، ألسباب تعتبرها الهيئة  .4

 التنفيذية؛

 في حال حدوث أي حادث آخر تعتبره الهيئة ألسباب معقولة أن له أهمية كافية. .1
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 للفقرة )
ً
( من هذا البند، يجب على مدير الصندوق تعيين أمين حفظ بديل للصندوق يفي حال ممارسة الهيئة لسلطتها وفقا

 لتعليمات ا
ً
لهيئة، ويجب على مدير الصندوق وأمين الحفظ املعفى من مهامه أن يتعاونا بشكل كامل من أجل املساعدة وفقا

 من تاريخ تعيين 70التي تبلغ ) الحفظ البديل خالل الفترة األوليفي تسهيل نقل املسؤوليات إلى أمين 
ً
 أمين الحفظ( يوما

لك وحسب االقتضاء، بنقل جميع العقود املتعلقة بالصندوق والتي البديل. ويلتزم أمين الحفظ، إذا رأت الهيئة ضرورة لذ

 فيها، بحيث تتضمن أمين الحفظ البديل.
ً
 يكون طرفا

باإلضافة إلى العزل أو االستبدال من طرف الهيئة، يخضع أمين الحفظ املعين من قبل مدير الصندوق للعزل بموجب إشعار 

ألسباب معقولة بأن العزل لصالح مالكي الوحدات. وفي هذه الحالة،  خطي من مدير الصندوق عندما يرى مدير الصندوق

 وبشكل كتابي.يلتزم مدير الصندوق بإخطار الهيئة ومالكي الوحدات 
ً
 بذلك فورا

( من هذا البند، أن ينهي تعيين أمين ييجب على مدير الصندوق، عند استالم أمين الحفظ إلخطار صادر بموجب الفقرة )

 من تاريخ اإلخطار وأن يعين أمين حفظ آخر. ويجب على أمين الحفظ املعفى من واجباته أن يتعاون ( 70الحفظ خالل )
ً
يوما

لتسهيل االنتقال السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل، وعليه نقل جميع العقود املتعلقة  مدير الصندوقمع 

 فيها، حسب الحاجة وعند االقتضاء، إ
ً
 لى أمين الحفظ البديل.بالصندوق والتي يكون طرفا

على موقعه  افي حال عزل أو استبدال أمين الحفظ من طرف مدير الصندوق، يجب على مدير الصندوق اإلفصاح فور

.عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل للصندوق اإللكتروني واملوقع اإللكتروني لتداول



االستثمار مستشار .14

 وجدي ال

 
املوزع .15

وجدي ال



 

 القانوني املحاسب .16

القانوني املحاسب اسم .أ

  شركة برايس واترهاوس كوبرز



للمحاسب القانوني املسجل العنوان .ب
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21الدور  –برج اململكة 

11482، الرياض  8282ص.ب. 

اململكة العربية السعودية

www.pwc.com 

+966 11 211 0400 

 

 القانونياملحاسب  األدوار األساسية ومسؤوليات .ج

 يلي:يختص املحاسب القانوني بما 

حسابات الصندوق بهدف إبداء الرأي حول القوائم املالية ملالكي الوحدات، وما إذا كانت القوائم املالية لإجراء تدقيق  -


ُ
ت

ً
 ظهر بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، املركز املالي، ونتائج العمليات، ومعلومات التدفق النقدي وفقا

 في اململكة؛
ً
 للمعايير املحاسبية املقبولة عموما

تقييم مدى مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحاسبية التي أجراها الصندوق، باإلضافة إلى  -

 تقييم العرض العام للقوائم املالية؛

أجل وضع إجراءات مالئمة في ظل  دراسة الضوابط الداخلية ذات الصلة بإعداد القوائم املالية للصندوق من -

 الظروف؛

املختصرة للصندوق وفقا ملعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ملراجعة  األوليةمراجعة القوائم املالية  -

 .األوليةاملعلومات املالية 

األخرى  املعلومات .17

الح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي السياسات واالجراءات التي ستتبع ملعالجة تضارب املص الصندوقمدير  سيقدم .أ

عند طلبها من قبل مالكي الوحدات دون مقابل.



 بالتخفيضات والعموالت الخاصة املتعلقة املعلومات .ب

مع مراعاة الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص لهم، يجوز ملدير الصندوق الدخول في ترتيبات عمولة خاصة. 

والخدمات التي يحصل عليها مدير الصندوق بموجب ترتيبات العمولة الخاصة محصورة في السلع ويجب أن تكون السلع 
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والخدمات املتعلقة بتنفيذ الصفقات بالنيابة عن الصندوق أو بتقديم أبحاث ملصلحة الصندوق. ويحظر على مدير الصندوق 

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

 

الضريبة والزكاة حول معلومات .ج

ال يقوم مدير الصندوق بتقديم أي مشورة حول املسؤولية الضريبية أو الزكوية الناتجة عن اكتساب أو حيازة أو التعويض أو 

التخلص من وحدات في الصندوق. ويجب على املستثمرين املحتملين الذين هم في شك حول موقفهم الضريبي أو الزكوي 

املهنية من أجل التأكد من الضرائب أو الزكاة املستحقة الناتجة عن اكتسابهم أو حيازتهم أو تخلصهم من طلب املشورة 

.وحدات في الصندوق بموجب األنظمة ذات الصلة أو تلك التي قد يكونوا خاضعين لها

/أ و الزكاة املتعلقة يتحمل مالكو الوحدات مسؤولية دفع ضريبة القيمة املضافة أو/أي ضرائب أخرى بموجب األنظمة و

باستثمارهم في الصندوق . سيتم خصم مدفوعات ضريبة القيمة املضافة املطبقة فيما يتعلق بنفقات ورسوم اإلدارة 

( من 1( من شروط وأحكام الصندوق والفقرة )03والرسوم واملصاريف األخرى حسبما ينطبق وحسبما هو مبين بالفقرة )

ير الصندوق بخصمها من أصول الصندوق. ومع ذلك، يظل مالك الوحدات املعني مذكرة املعلومات وذلك من قبل مد

.مسؤوال عن دفع الزكاة



 حول اجتماعات مالكي الوحدات معلومات .د

 الظروف التي يدعى فيها إلى عقد اجتماع ملالكي الوحدات (2

الصندوق عقد اجتماع ملالكي يتم عقد اجتماع مالكي الوحدات بناء على دعوة من مدير الصندوق. ويجب على مدير 

أيام من تلقي طلب خطي من أمين الحفظ أو مالك/مالكي وحدات يمثل/يمثلون ما ال يقل عن  20الوحدات في غضون 

من قيمة إجمالي وحدات الصندوق. 11%

 

 بيان إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع ملالكي الوحدات (1

خالل إعالن الدعوة على املوقع اإللكتروني الخاص به وعلى املوقع  يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من أ(

اإللكتروني الخاص بتداول، ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

 من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعين أن يحدد اإلعالن واإلخط12( أيام وال تزيد عن )20)
ً
ار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ( يوما

قتر حة. كما يتعين على مدير الصندوق، في نفس وقت إرسال اإلخطار إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي 
ُ
ووقته والقرارات امل
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 .اجتماع، تقديم نسخة من هذا اإلخطار إلى هيئة السوق املالية

% على األقل 11عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعين  يكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من (ب

 .من قيمة وحدات الصندوق أو نسبة أكبر على النحو املحدد في مذكرة املعلومات هذه

في حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في هذا البند، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن على  (ج

على املوقع اإللكتروني الخاص بتداول ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين موقعه اإللكتروني و

أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاني )باستثناء يوم إرسال اإلخطار ويوم االجتماع(.  1الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

يمتلكون أي عدد من الوحدات، الحاضرين بصفة  وخالل االجتماع الثاني، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات الذين


ً
 قانونيا

ً
 .شخصية أو من خالل ممثلين، نصابا

 .يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات (د

لكل مالك وحدات الحق في التصويت مرة واحدة في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يملكها مالك الوحدات في  (ه

  .ت االجتماعوق

  (و
ً
يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات ومداوالتها والتصويت على القرارات باستخدام الطرق التقنية الحديثة وفقا

 .للشروط التي تحددها هيئة السوق املالية

الصندوق تصفية أو انهاء عند اتباعها الواجب االجراءات .ه

  12كتابي موجه إلى هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات وذلك قبل يحق ملدير الصندوق انهاء الصندوق بموجب إشعار 
ً
يوما

.من التاريخ املزمع إنهاء الصندوق فيه دون االخالل بشروط و أحكام الصندوق

ماليين ريال سعودي ولم يتمكن مدير الصندوق من  20في حال انخفضت قيمة صافي أصول الصندوق إلى ما دون متطلب 

أشهر من تاريخ إشعار الهيئة بحدوث ذلك، سيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق وإشعار الهيئة  7تصحيح الوضع خالل 

.ومالكي الوحدات بذلك إال إذا تم الحصول على إعفاء من ذلك املتطلب

 دون اإلخالل بالشروط واألحكام ومذكرة املعلومات، سيقوم مدير الصندوق عند إنهاء الصندوق البدء بإجراءات تصفية

الصندوق. وسيقوم باإلعالن عن ذلك في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني لتداول مبينا املدة املحددة لتصفية الصندوق. 

ويتم توزيع عوائد التصفية على مالكي الوحدات حسب نسبة ملكيتهم في وحدات الصندوق بعد خصم كامل التزامات 

 .الصندوق
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 الشكاوى إجراءات .و

بمدير  العمالءإلى وحدة شكاوى  هابالصندوق، فإنه يجب إرسال تتعلقمالكي الوحدات شكوى   أي منكان لدى  في حال

:طرق أي من القنوات التالية الصندوق عن

:على العنوان التالي -

العربية السعودية اململكة،الرياض،  000007، العليا، ص.ب. اململكة، سامبا كابيتال، برج العمالءحدة شكاوى و

0003113000رقم الهاتف: 

221223300رقم الفاكس: 

:CustomerCare@sambacapital.com: يالبريد اإللكترون

.الصندوق ملدير ةاإللكترونيقع اوالصندوق في امل مدير استثمار ع على عناوين مراكزالطاليمكن ا

.نسخا من إجراءات معالجة الشكاوى إلى مالكي الوحدات عند الطلب دون مقابل قمدير الصندويقدم 

 اتالوحد الكمليحق فإنه يوم عمل،  70 خاللفيما يتعلق بالشكوى،  إذا لم يتم التوصل إلى تسوية، أولم يتم تلقي أي رد

رفع شكوى إلى لجنة الفصل في  الوحداتملالك . كما يجوز السوق املالية في هيئة املستثمرينقسم شكاوى  إلى ىتقديم شكو

 (00) مرور بعد وذلك املالية األوراقمنازعات 
ً
الشكوى إلى الهيئة، ما لم تقم الهيئة بتوجيه  من تاريخ تقديم يوما تقويميا

الفترة. همرور هذقبل  املالية األوراقبتقديم شكواه إلى لجنة الفصل في منازعات  املشتكي



 النزاعات تسويةل ةالجهة القضائية املختص . ز

الناشئة من قبل هيئة  لجنة الفصل في منازعات األوراق املاليةيتم تسوية أي نزاع حول أي استثمار في الصندوق من قبل 

السوق املالية.



 الوحدات في الصندوق ملالكي املتاحة املستندات .ح

وكل عقد  الرئيسية املعلومات، وملخص املعلوماتومذكرة  واألحكامالكي الوحدات هي الشروط مل املتاحةستندات ملإن ا

 ملدير الصندوق. املالية، والقوائم مذكور في مذكرة املعلومات

 

 الصندوق أصولملكية  .ط

تعد أصول الصندوق مملوكة ملالكي الوحدات مجتمعين )ملكية مشاعة(. و ليس ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من 

الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيها 
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 كانت املصلحة أو املطالبة مسموح بها بموجب 1حدود ملكيته؛ أو ) ( كان هذا الشخص مالك وحدات وذلك في2إال إذا )
ً
( إذا

.الئحة صناديق االستثمار و مفصح عنها في شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة املعلومات هذه

يجوز تكليف طرف ثالث للقيام بعمليات الصندوق خارج اململكة فيما يتعلق بعمليات باستثمارات الصندوق الخارجية على 

 الشراف جهة رقابية وفق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على األقل لتلك التي 
ً
 له وخاضعا

ً
ان يكون مؤسسأ ومرخصا

.تطبقها الهيئة، ومكلف بموجب عقد مكتوب



 أخرى معلومات .ي

.للجمهوريجب أن تستند جميع القرارات التي يتخذها مدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق على املعلومات املتاحة 

بموجب هذا يفوض املشترك مدير الصندوق على تفويض أو تحويل صالحياته أو التنازل عنها، حسب مايراه مدير الصندوق 

، ألي مؤسسة مالية واحدة أو أكثر من مؤسسة مالية )على مسؤلية ومخاطرة املشتركين( للعمل بصفة مستشار أو 
ً
مناسبا

و وسيط لهذا الصندوق، وعلى التعاقد مع هذا الطرف املفوض لغرض تقديم، مدير من الباطن أو أمين حفظ أو وكيل أ

حسب مقتضيات السياق، خدمات إدارة االستثمار و/أو خدمات الحفظ اآلمن لألوراق املالية واألصول سواًء كانت مباشرة أم 

.عن طريق طرف ثالث

شترك إلى الطرف املفوض املذكور أو أي طرف ثالث ويفهم املشترك أن مدير الصندوق لن يفصح عن أية معلومات تتعلق بامل

ما لم يقض ي أي قانون أو نظام في أي اختصاص نافذ بهذا اإلفصاح، أو في حال أن الطرف املفوض املعني اعتبر اإلفصاح 

 لتمكينه من أداء واجباته
ً
.ضروريا

 تج
ً
 أو مسؤوال

ً
اه املستثمر أو أي طرف ثالث، عن أي تأخير ما لم ينص على خالف ذلك بموجبه، ال يعد مدير الصندوق مخال

أو خطأ أو فشل في أداء أو تأخير في أداء أي من وظائفه وواجباته بسبب القوة القاهرة بما في ذلك القضاء والقدر أو املقاطعة 

عمال مماثلة خارج أو اإلضرابات العمالية أو العمالية أو انقطاع خدمات الطاقة أو االتصاالت أو االضطرابات املدنية أو أي أ

نطاق السيطرة املعقولة ملدير الصندوق. يجب على مدير الصندوق إخطار املستثمر كتابة بأي تأخير جوهري يعزى إلى مثل 

.هذه األحداث أو الظروف

وفًقا لالئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص لهم، يجوز ملدير الصندوق الدخول في ترتيبات عمولة خاصة 

 عن الصندوق، أو تقديم األبحاث لصالح الصندوقتقت
ً
 .صر على تنفيذ املعامالت نيابة



 

Internal 

PUBLIC 

115 

يقوم مدير الصندوق بالحفاظ على سرية املعلومات التي يتم الحصول عليها من مالكي الوحدات، إال إذا كان اإلفصاح مطلوبا 

ة ودول مجلس التعاون الخليجي أو في حال وافق بموجب نظام السوق املالية أو القوانين أو األنظمة املعمول بها في اململك

.مالك الوحدات املعني على اإلفصاح

إذا كان املستثمر شخًصا طبيعًيا، تكون أحكام هذه الوثيقة ملزمة على ورثته وملديري تركته وملنفذي وصيته وملمثليه 

 عند وفاته أو الشخصيين وأمناءه واملتنازل لهم وقبول املستثمر للشروط وأحكام صندوق االستث
ً
مار املعني ال ينقض ي تلقائيا

عجزه. وفي حال لم يرغب ورثته في تملك وحدات في الصندوق أو أن االستثمار فيها ال يتناسب معهم فيجوز لهم استرداد 

 وحداتهم بحدود ملكيتهم في الصندوق إذا كان املستثمر ذو شخصية اعتبارية، فإن أحكام هذه االتفاقية ال تنقض ي تلقائ
ً
يا

بسبب إعسار أو إفالس أو تصفية املستثمر أو أي الشركاء أو املساهمين فيه )أو وفاة أي منهم إلى الحد الذي يكون أي منهم 

شخص طبيعي(. ودون اإلخالل بما تقدم، يجوز ملدير الصندوق، وفقا لتقديره الخاص، تعليق أي صفقة ذات عالقة بهذه 

مة أو توكيال يخول أي من ورثة املستثمر أو مديري تركته أو منفذي وصيته أو ممثليه الوثيقة، إلى أن يتلقى أمرا من املحك

.الشخصيين أو أمناءه أو املتنازل إليهم لتنفيذ مثل هذه الصفقات

يجوز ملدير الصندوق وتابعيه اإلفصاح عن أي معلومات بحوزتهم، بما في ذلك أي معلومات عن املستثمر، إلى أي طرف ثالث 

بما في ذلك ما قد يتطلبه النظام ألغراض تنفيذ الخدمات بموجب هذا املستند ويوافق املستثمر بموجبه على هذا  ألي سبب،

.اإلفصاح

يجوز تقديم خدمات التعامل املقدمة للصندوق من خالل قسم الوساطة لدى مدير الصندوق أو مع جهات أخرى مرخصة 

.يحقق مصلحة الصندوق ومالكي الوحدات بنشاط التعامل على أن تكون في ظروف مماثلة وبما

يقوم مدير الصندوق بإرسال جميع البيانات واإلشعارات واملراسالت املتعلقة بالصندوق إلى مالكي الوحدات على العنوان 

 املبين في نموذج فتح الحساب أو بالقنوات اإللكترونية املتاحة. ويتعين على مالكي الوحدات إشعار مدير الصندوق في جميع

األوقات بعناوين بريدهم وتواصلهم الصحيحة وإبالغ مدير الصندوق فورا بأي تغيير في عناوينهم وأرقام تواصلهم من خالل 

تحديث بياناتهم عبر املوقع االلكتروني ملدير الصندوق أو عن طريق زيارة أحد مراكزه االستثمارية. وفي حال عدم قيام مالكي 

 اناتیالصندوق عدم إرسال الب رینوانهم وأرقام تواصلهم الصحيحة، أو إذا طلبوا من مدالوحدات بإخطار مدير الصندوق بع

واإلشعارات حول استثماراتهم في الصندوق، فإنهم يعفون مدير الصندوق من أي مسؤولية ويتنازلون عن حقوقهم أو 

في تزويدهم بهذه البيانات أو مطالباتهم ضد مدير الصندوق والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي إخفاق 

أو أي معلومات عن استثماراتهم، أو أي حقوق قد تنشأ عن عدم االستجابة لهذه اإلشعارات، أو للتحقق من  تاإلشعارا

املعلومات أو تصحيح أي أخطاء أو أخطاء مزعومة في أي من هذه البيانات أو الوثائق أو املعلومات
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 قيود لالستثمار: السوق املالية ألي هيئةمن  إعفاءات .ك

م يعفي جميع 02/01/1023هـ املوافق  04/01/2470بتاريخ  2/7/172/23أصدرت هيئة السوق املالية التعميم رقم ص/

الصناديق العامة من االلتزام بمتطلبات الفقرة )هـ( والفقرة )و( من املادة السادسة والستين والفقرة )د( من املادة السابعة 

م.72/21/1010وذلك حتى تاريخ  من الئحة صناديق االستثمارثالثين وال

 

 التصويت سياسة .ل

يتشاور مجلس إدارة الصندوق مع مسؤول املطابقة و االلتزام ويوافق على السياسات العامة املتعلقة بحقوق التصويت 

.املنسوبة إلى الصندوق بناًء على األوراق املالية املدرجة في محفظة أصوله

مدير الصندوق، وفقا لتقديره، ووفقا لسياسات وإجراءات التصويت املعتمدة من قبل مجلس إدارة الصندوق، ممارسة  يقرر

أو عدم ممارسة أي حقوق تصويت بعد التشاور مع مسؤول املطابقة وااللتزام، ويجب عليه االحتفاظ بسجالت كاملة موثقة 

رسة أو عدم ممارستها بأي طريقة معينة(، وسيتم تزويد مالكي ملمارسة حقوق التصويت هذه )بما في ذلك أسباب مما

الوحدات بهذه السياسة عند طلبهم. كما يمكن االطالع على سياسة حقوق التصويت من خالل املوقع اإللكتروني ملدير 

(.الصندوق وموقع السوق املالية )تداول



الصناديق من معينة ألنواع اإلضافية املعلومات متطلبات  .18

  ينطبق ال

 

 المستثمر وموافقة إقرار

 

 
 اسم العميل/املستثمر: _________________________________________________

 

 _____________________________________________________________ التوقيع:

 

 _______التاريخ: ______________________________________________________

 

 عن الشركة: _____________________________________________________نيابة 

 



 

Internal 

PUBLIC 

117 

 __________________________________________املفوض )املفوضين( بالتوقيع: _

 

 ختم الشركة: 

 

 _________________________________________العنوان: ___________________

_____________________________________________________________ 



 البريد اإللكتروني: _____________________________________________________

 

 __________________________________________رقم الجوال: _______________

 

 ___رقم الهاتف: _____________________________________________________ 

 

 رقم الفاكس: ________________________________________________________

 
 


