هذة النسخة املعدلة من شروط وأحكام صندوق كسب ألسواق النقد والتي تعكس التغييرات التالية :


تعيين عضو مجلس إدارة.

 تحديث عنوان مدير الصندوق.
حسب خطابنا املرسل إلى الهيئة بتاريخ 1442/10/15هـ املوافق 2021/05/27م.

الشروط و االحكام
صندوق كسب ألسواق النقد
KASB Money Market Fund
(صندوق أسواق نقد عام مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية)
مدير الصندوق

 تــا اعتدــاد صــندوق كســب ألســواق النقــد علــى أنــا متوافــق مــع املعــايير الشــرعية ائةــارة مــن ــل هيئــة الر ابــة الشــرعية كشــركة كســب
املالية.
 إن شــروط وأحكــام صــندوق كســب ألســواق النقــد والــذت تــديرك شــركة كســب املاليــة واملســكندات األخــرال حافــة خا ــعة ل حــة صــناديق
اإلسكثدار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية في املدلكة العربية السعودية ،وتتضدن معلومات حاملـة وواحـ ة ويـ يحة ومحد ـة
وغير مضللة عن صندوق اإلسكثدار،وتكون محد ة ومعدلة.
 يجــب علــى املســكثدرين ائ تدلــين ـرااة شــروط وأحكــام الصــندوق مــع مــذكرة املعلومــات واملســكندات األخــرال لصــندوق اإلســكثدار ــل
اتخاذ أت رار اسكثدارت يتعلق باإلسكثدار في الصندوق من عدما.
 لقــد دق /دنــا بقـرااة الشــروط واألحكــام وامل حــق ااخاصــة بالصــندوق وفهــا مــا ملــاا عــا واملوافقــة عللعــا وتــا اا صــو علــى ســخة م عــا
والتو يع عللعا.
تدـ ــق موافقـ ــة هيئـ ــة السـ ــوق املاليـ ــة فـ ــي املدلكـ ــة العربيـ ــة السـ ــعودية علـ ــى ت س ـ ـ س هـ ــذا الصـ ــندوق و ـ ــرح وحداتـ ــا رحـ ــا عامـ ــا بتـ ــاريخ 20
1429/10/هـ املوافق 2008/10/20م ،تعديل 1442/10/15هـ املوافق 2021/05/27م.

مسؤول املطابقة واالتزام

الرئيس التنفيذي

حمد بن خالد املرزوقي

ماجد بن علوش الهديب
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ماجد بن علوش الهديب

قائمة املصطلحات:
"صندوق استثماري" :برنامج اسكثدارت مشترك يعدف إلى إتاحة الفرصة للدشتركين فيا باملشاركة ملداعيا في أرباح البرنامج ،ويديرك مدير
الصندوق مقابل رسوم محددة.
"صندوق استثماري مفتوح" :صندوق اسكثدار ذو رأسدا متغير تزداد وحداتا بطرح وحدات ملديدة أو تنقص باسترداد املشتركين ل عض
أو حل وحداتعا ،ويحق للدشتركين استرداد يا وحداتعا في هذا الصندوق وفقا لصافي يدتعا في أو ات االسترداد املوح ة في شروط وأحكام
الصندوق وفقا ل حة صناديق االسكثدار.
" الصندوق" :وتعني صندوق كسب ألسواق النقد.
"مدير الصندوق  :شركة كسب املالية وهو شخص مرخص لا بددارسة أعدا اإلدارة بدوملب ال حة األشخاص املرخص لها ،يكون مسؤوال
عن إدارة أصو الصندوق وحفظها.
"الوحدة" :حصة واحدة من الوحدات األساسية املراد إصدارها من ل مدير الصندوق.
"املشترك"  :الشخص الذت يدلك وحدات في الصندوق ويشار لها مجتدعين بـ "املشتركين".
" الشروط واألحكام" :العقد بين مدير الصندوق واملشتركين والذت يحتوت على شروط وأحكام ،يلتزم من خ لا مدير الصندوق بإدارة
اسكثدارات املشتركين وحفظها والعدل ب مانة ملصل ة املشتركين.
"مجلس إدارة الصندوق" :مجلس ّ
يعين مدير الصندوق أعضااك بدوملب ال حة صناديق االسكثدار الصادرة عن هيئة السوق املالية ملرا ة
أعدا مدير الصندوق.
"العضو املستقل" :عضو من أعضاا مجلس اإلدارة ل س موظفا وال عضو مجلس إدارة لدال مدير الصندوق أو تاكع لا أو أمين حفظ
الصندوق كدا أنا ل س لديا ع ة ملوهرية أو ع ة تعا دية مع مدير الصندوق أو تاكع لا أو أمين حفظ ذلك الصندوق .
" اململكة " :وتعني املدلكة العربية السعودية.
"الهيئة " :وتعني هيئة السوق املالية وهي هيئة حكومية تتولى اإلشراف على تنظيا وتطوير السوق املالية وإصدار اللوا ح والقواعد
والتعليدات ال رمة لتط يق أحكام نظام السوق املالية باملدلكة العربية السعودية.
ُ
"رسوم ضريبة القيمة املضافة" :هي ري ة غير م اشرة تفرض على ملديع السلع وااخدمات التي يتا شراؤها وبيعها وتقديدها من ل املنشآت
للعد ا أو أ راف ذو ع ة حسب ال حة التنفيذية لضري ة القيدة املضافة في املدلكة العربية السعودية
"املرابحات قصيرة االجل" :نوع من انواع الودائع االس مية تقوم على توسط ال نك لشراا سلعة بناا على لب الزبون را دا ربح معلوم متفق عليا
بي عدا .ب ندا تعتبر التكلفة الكلية للشراا ،دن ا بيعها لا باآلملل بثدن يساوت التكلفة الكلية للشراا شراا السلعة مضافا إليا حل املصاريف التي
يدفعها ال نك ا يارة السلعة ،مطروحا منا أت حسا (خصا) يحصل عليا ال نك من را دا ربح ال نك.
"عقود الوكالة" نوع من أنواع الودائع اإلس مية تقوم على توكيل ال نك كعدل تدويل إس مي
"عقود املضاربة" :نوع من أنواع الودائع اإلس مية تقوم على ن يقدم املا رف ،ويكون العدل واالسكثدار واإلدارة لا من رف آخر ،ويكون الربح
بي عدا حسب النس ة التي يتفقان عللعا وتقع س ة ائخا رة في ااخسارة على الطرفين بحيث يخا ر مقدم املا بخسارة رأس املا فقط وأال
مخا ر إ افية (من ديون وخ فا) تقع على املسكثدر
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"الودائع" :تعني الودائع التي تا إملارتعا من ل الهيئة الشرعية لل نوك /املؤسسات ذات الصلة و التي يوما و ت تي بصيغة عقود حاملرابحات
واملضاربة والوحالة و غيرها من الودائع يكون إستحقا ها في مدة ال تتجاور ( 365يوم(.
"غيرها من الودائع اإلسالمية" :اإلملارة و اإلستصناع و املشاركة و القرض اا سن و أت نوع ملديد يجار شرعا من ل الهيئة الشرعية لل نوك/
املؤسسات ذات الصلة.

 .1معلومات عامة:
أ .أسم مديرالصندوق ،ورقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية:
شركة كسب املالية ترخيص ر ا  07062-37لتقديا خدمات اإلدارة والتعامل وتقديا املشورة واا فظ والترت ب في االوراق املالية.
ب .عنوان املكتب الرئيس ملدير الصندوق:
يقع مقر شركة كسب املالية الر س في مدينة الرياض – حي الواحة  ،شارع ترحي بن احدد السديرت ر ا امل نى  ،8848الدور االو الرياض  11375ص  .ب
 395737هاتف 920000757

ج/عنوان املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق ،وعنوان ّ
أي موقع إلكتروني ذو عالقة يتضمن معلومات الصندوق:
 املو ع االلكترو ي ملدير الصندوقwww.kasbcapital.sa :
 املو ع االلكترو ي للسوق املالية السعودية (تداو )www.tadawul.com.sa:

د .أمين الحفظ ،ورقم الترخيص الصادرعن هيئة السوق املالية:
شركة ااةزيرة لألسواق املالية وهي شركة سعودية مساهدة مقفلة رأس املا املدفوع بالكامل  500مليون ريا سعودت بترخيص من هيئة السوق
املالية ر ا  07076-37بتاريخ ( )2007/07/22تاريخ بدا مدارسة العدل في 2008/04/05

هـ .عنوان املوقع اإللكتروني ألمين الحفظ:
عنوان ملو ع االلكترو ي ألمين اا فظ www.aljaziracapital.com.sa
 .2النظام املطبق:
إن الص ــندوق و م ــدير الص ــندوق خا ــعان لنظ ــام الس ــوق املالي ــة ولوا ح ــا التنفيذي ــة واألنظد ــة والل ــوا ح األخ ــرال ذات الع ــة املط ق ــة ف ــي املدلك ــة
العربية السعودية.
 .3أهداف صندوق إلستثمار:
أ.أهداف الصندوق:
يعــدف الصــندوق إلــى تنديــة أمــوا املشــتركين علــى املــدال القصــير مــع ائ افظــة علــى رأس املــا بالــدخو فــي إســكثدارات ليلــة ائخــا ر مــن خ ـ
االس ــكثدار ف ــي أدوات اس ــواق النق ــد مث ــل املرابح ــات ص ــيرة األمل ــل وعق ــود املض ــاربة والوحال ــة والودائ ــع وغيره ــا م ــن الودائ ــع االس ـ ميةو الص ــكوك و
االســكثدار فــي وحــدات صــناديق الســيولة واملرابحــة واســواق النقــد املطروحــة رحــا عــام واملرخصــة مــن ــل هيئــة الســوق املاليــة ،و التــي تتوافــق مــع
الضوابط الشرعية ائ ددة من ل الهيئة الشرعية التاكعة لشركة كسب املالية .
ب .سياسات اإلستثمار:
س تا اإلسكثدار في:
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أ -أدوات اســواق النقــد مثــل املرابحــات صــيرة األملــل وعقــود املضــاربة والوحالــة والودائــع وغيرهــا مــن الودائــع االس ـ مية مــع اال ـراف النظيــرة فــي دو
مجلس التعاون ااخليجي التي ينظدها/يرخصها ال نك املركزت السعودت او غيرهـا مـن السـلطات ائختصـة ذات الط يعـة املدا لـة فـي سـلطات ضـا ية
اخرال كعد ت دو مجلس التعاون ااخليجي ,الدوالر االمريكي او غيرها.
ب -الصــكوك و يس ــكثدر الص ــندوق ف ــي الص ــكوك املص ــنفة كص ــكوك اس ــكثدارية حســب م ــا تح ــددك واح ــدة م ــن وح ــاالت التص ــنيف اال تد ــا ي الدولي ــة
واملصنفة بحد أد ى حالتالي ملصدر الصكوك :ستاندرد آند بورر ، -BBBموديز، -Baa3فيكش  . -BBBويسكثنى من ذلـك الصـكوك املصـدرة مـن ملهـات
حكوميــة أو ش ـ ا حكوميــة لــدو مجلــس التعــاون ااخليجــي حيــث يــتا االخــذ كعــين االعت ــار تصــنيف املصــدر بــد مــن تصــنيف االصــدار عنــدما يــتا
تصــنيف حللعدــا حوحــدتين منفصــلتين .مــن املدكــن أن يســكثدر الصــندوق بحــد أ ـ ى % 10مــن املدــالي يدــة الصــكوك فــي الصــندوق فــي إصــدارات
صــكوك لـ س لــديعا تصــنيف ا تدــا ي مــن ــل شــرحات التصــنيف اال تدــا ي ،وفقــا لضــوابط السياســة الداخليــة املت عــة للدخــا ر والتــي يــتا اختيارهــا
علـى أسـاس التقيـيا الــداخلي ملـدير الصـندوق والتـي ت خــذ فـي االعت ـار علـى ســصيل املثـا ال اا صـر تقيـيا ااةــدارة اال تدانيـة للدصـدر ،معـد ا ربــح
(العا ــد) ،الهــامش النســاي ،الربحيــة املســتدرة للدصــدر ،مــدة الصــك ،والفتــرة الزمنيــة حتــى تــاريخ االســتحقاق  .مل ـ -االســكثدار فــي وحــدات صــناديق
الســيولة واملرابح ــة واســواق النق ــد املطروحــة رح ــا ع ــام واملرخصــة م ــن ــل هيئ ــة الســوق املالي ــة .عل ــى ان تكــون متوافق ــة مــع الض ــوابط الش ــرعية
ائ ددة من ل الهيئة الشرعية التاكعة لشركة كسب املالية و يقوم مدير الصندوق كعدل مسح سـويي لعوا ـد الصـناديق واختيـار الصـناديق بنـااا
علــى العا ــد ومرونــة االشــتراك واالســترداد واةــا الصــندوق االفضــل ســصيا .و ســيك ع فــي الصــندوق اســتراتيجية التنويــع لتقليــل ائخــا ر كدــا س ـ تا
مقارنــة األداا بالفا ــدة علــى الريــا الســعودت لث ــة أشــهر بــين ال نــوك .كدــا ســيقوم مــدير الصــندوق بــاإل تراض ملصــل ة الصــندوق بدــا ال يزيــد عــن
 %10من إملدالي يدة الصندوق متى ما دعق اا املة إلى ذلك.
ويدكن تلخيص اسكثدارات الصندوق حالتالي كنس ة من املدالي يدة اصو الصندوق:
نوع اإلسكثدار

اا د األد ى

اا د األعلى

املرابح ــات ص ــيرة األمل ــل وعقـ ــود املضـ ــاربة والوحال ــة والودائـ ــع
وغيرها من الودائع االس مية

%0

%100

الصكوك

%0

%45

وحدات صناديق السيولة واملرابحة واسواق النقد

%0

%50

 .4مدة صندوق اإلستثمار:
صندوق كسب ألسواق النقد هو صندوق اسكثدارت عام مفتوح املدة أت بإمكان للدشترك االشتراك و االسترداد خ

فترة عدل الصندوق.

 .5قيود حدود اإلستثمار:
إن صندوق كسب ألسواق النقد ملتزم من خ
وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.

إدارتـا لصـندوق اإلسـكثدار بـالقيود واا ـدود التـي تفر ـها ال حـة صـناديق اإلسـكثدار وشـروط

 .6العملة:
الوحــدة النقديــة لتعــام ت الصــندوق هــي الريــا الســعودت فقــط .وإذا تــا ســداد يدــة الوحــدات كعدلــة خـ ف الريــا الســعودت ،فســوف يــتا
تحويل عدلة السداد إلى الريا السعودت كسعر الصرف السـا د لـدال ال نـك املسـتلا فـي ذلـك الو ـق .ويصـ ح الشـراا نافـذا عنـد تحويـل امل ـال
إلى الريا السعودت.

 .7مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:
أ .تفاصيل جميع املدفوعات من اصول الصندوق وطريقة احتسابها:


يتحدـ ــل الصـ ــندوق ملديـ ــع الرس ـ ــوم واملصـ ــاريف املـ ــذحورة ادن ـ ــاك ويتحدلهـ ــا ت عـ ــا لـ ــذلك املش ـ ــترحون "مـ ــالكي الوحـ ــدات" وه ـ ــي
حالتالي:رسوم االشتراك :ال يوملد



رسوم االسترداد :ال يوملد

4

 أتعاب اإلدارة %0.3:من صافي يدة اصو الصندوق سنويا تدفع كشكل شهرت ملدير الصندوق.
رسوم اا فظ %0.004 :من املدالي يدة اصو الصندوق الصندوق تحسب كشكل يومي وتدفع كشكل ربع سنوت


أتعاب ائ اسب القانو ي  15.000ريا

 مكافـ ــآت أعضـ ــاا مجلـ ــس اإلدارة املسـ ــتقلين  2.500 :ريـ ــا للةلسـ ــة وبحـ ــد أ ـ ـ ى  10.000ريـ ــا سـ ــنويا لكـ ــل عضـ ــو
مستقل..
 أتعاب الهيئة الشرعية  5,000 :سنويا وتدفع كشكل ربع سنوت .


مصاريف شر  5,000 :ريا سنويا

 مصاريف ر ابية  7,500 :ريا سنويا
 مصـاريف اخــرال تفــرض علــى الصــندوق  :ســتحدل أت مصــاريف او رسـوم تفــرض علــى الصــندوق علــى ســصيل املثــا ال اا صــر
رســوم االســكثدار فــي صــناديق اخــرال مشــا عة مرخصــة مــن هيئــة الســوق املاليــة ومــن املتو ــع اال تتجــاور املصــاريف االخــرال مــا
سصتا  %0.5من املدالي يدة اصو الصندوق كشكل سنوت.
رســوم الضــري ة القيدــة املضــافة :س ـ تا تط يقهــا حســب ال حــة التنفيذيــة لضــري ة القيدــة املضــافة ،كدــا ان ملديــع الرســوم واالتعــاب و املصــاريف
بدوملـب الشــروط و االحكـام الصــندوق خا ــعا لضـري ة القيدــة املضــافة وسـوف يقــوم مــدير الصـندوق كعدليــة احكســاب سـ ة الضــري ة املســتحقة
وسداد الضري ة الى هيئة الزحاة و الدخل.
الية حساب األتعاب واملصاريف
ريقة احكسا عا

نوع الرسوم واملصاريف
رسوم اإلدارة

حكسب كشكل يومي من صافي يدة اصو الصندوق وتدفع كشكل شهرت( .صافي األصو  xالنسصية املئوية).

رسوم اا فظ

تحسب كشكل يومي من إملدالي يدة أصو الصندوق وتدفع كشكل ربع سنوية (إملدالي األصو  xالنس ة
املئوية).

أتعاب ائ اسب القانو ي

تحسب كشكل يومي وتدفع سنويا

مكاف ة اللةنة الشرعية

تحسب كشكل يومي وتدفع كشكل ربعي.

مكاف ة أعضاا مجلس اإلدارة

تحسب كشكل يومي وتدفع سنويا.

الرسوم الر ابية

تحسب كشكل يومي وتدفع سنويا

رسوم شر معلومات مو ع تداو

تحسب كشكل يومي وتدفع سنويا

مصاريف التعامل:

س تا اإلفصاح عن تلك املصاريف في ملخص اإلفصاح املالي في نعاية السنة

ب .تفاصــيل مقابــل الصــفقات املفروضــة عاــو االتــتراك واالســترداد ويقــل امللكيــة الو ـ يــدفعها مــالكو الوحــدات ،وطريقــة احتســاب ذل ـ
املقابل:
..
التو يح

نوع الرسوم واملصاريف
رسوم االشتراك

ال يوملد

رسوم االسترداد امل كر

ال يوملد

ج .أي عمولة خاصة يبرمها مديرالصندوق:
ال يوجد
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 .8التقويم والتسعير:
أ .تفاصيل تقويم كل أصل يملكه الصندوق:
يتا تحديد يدة اصو الصندوق بنااا على التالي:
 oيتا حساب االرباح ااخاصة كعقود املرابحة تراكديا كشكل يومي.
 oيتا تقويا األوراق املالية املدرملة في السوق حسب سعر اإلغ ق في يوم التعامل مضاف إللعا األرباح املستحقة (إن وملدت).
 oيتا تقييا الصكوك حسب نوع الصك وموعد االستحقاق و يتا ا افة االرباح التراكدية للتوريعات (ان وملدت)
 oيتا تقويا الصناديق اإلسكثدارية اسكنادا إلى اخر سعر وحدة معلن عند إغ ق السوق السعودت ليوم التقويا.
 oي ــتا حس ــاب س ــعر الوح ــدة بقس ــدة ص ــافي يد ــة اص ــو الص ــندوق كع ــد خص ــا الرس ــوم واملص ــاريف الثابت ــة وم ــن ــا خص ــا
املصاريف و الرسوم املتغيرة املستحقة على إملدالي عدد الوحدات القا دة في ذلك اليوم.
ب .عدد يقاط التقويم وتكرارها:
يوميا ,نعاية حل يوم عدل من االحد الى ااخد س.

ج .االجراءات الو يتم اتخاذها في حالة الخطأ في التقويم أو الخطأ في التسعير:
o
o
o

o

في حا تقويا أصل من أصو الصندوق كشكل خا ئ أو حساب سعر وحدة كشكل خا ئ يقوم مدير الصندوق بتو يق ذلك.
يقوم مدير الصندوق بتعويض مالكي الصندوق املتضررين (بدا في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عـن ملديـع أخطـاا التقـويا
أو الكسعير دون ت خير.
يقــوم مــدير الصــندوق بــإب الهيئــة فــور و ــوع أت خطـ فــي التقــويا أو الكســعير بدــا يــؤ ر علــى ســعر الوحــدة مــا ســصتا  %0.5أو
أكثر من سعر الوحدة ،كدا يتا اإلفصاح عن ذلك في املو ع اإللكترو ي للشـركة وفـي املو ـع اإللكترو ـي للسـوق املاليـة (تـداو )،
باإل ـافة إلــى أنــا يجــب اإلشــارة إلــى ذلــك فــي تقــارير الصــندوق التــي يعــدها مــدير الصــندوق وفقــا للدــادة ( )71مــن ال حــة صــناديق
اإلسكثدار.
يقــوم مــدير الصــندوق بتقــديا التقــارير املطلوبــة للهيئــة وذلــك وفقــا للدــادة ( )72مــن ال حــة صــناديق اإلســكثدار وتشــتدل هــذك
التقارير على ملخص بجديع أخطاا التقويا والكسعير.

د .طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات اإلتتراك واإلسترداد:
ي ــتا احكس ــاب اس ــعار االش ــتراك واالس ــترداد بن ــااا عل ــى س ــعر الوح ــدة ف ــي ي ــوم التعام ــل ذت الع ــة وف ــق الطريق ــة امل ــذحورة أدن ــاك ،كد ــا يج ــور مل ــدير
الصــندوق تـ خير عدليــة التقــويا فــي حــا وملــود أت ظــروف اســت نا ية مثــل ) وملــود أعطــا فــي النظــام املســتخدم فــي عدليــة حســاب تقــويا االصــو أو
عدم وملود تداوالت حافية تسدح بتغيير سعر السها ( د تؤ ر على عدلية التقويا أو تحديد يدة اصو الصندوق وسـ تا الرملـوع إلـى مجلـس إدارة
الصندوق لل صو على املوافقة.
طريقة احتساب سعر الوحدة:
يتا احكساب سعر الوحدة بقسدة صافي يدة أصو الصندوق كعـد خصـا املصـاريف والرسـوم الثابتـة ومـن ـا خصـا املصـاريف والرسـوم املتغيـرة
املستحقة على إملدالي الوحدات القا دة في ذلك اليوم.
هـ .مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها:
س ــيقوم م ــدير الص ــندوق بتح ــديث ص ــافي يد ــة اص ــو الص ــندوق وإع ـ ن س ــعر الوح ــدة ــل ظه ــر ي ــوم التعام ــل الت ــالي لي ــوم التق ــويا عب ــر املو ــع
اإللكترو ي ملدير الصندوق  www.kasbcapital.saواملو ع الرسمي للسوق املالية السعودية www.tadawul.com.sa

 .9التعامالت :
أ .مسؤوليات مدير الصندوق في تأن طلبات االتتراك واالسترداد:
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ال يجور االشتراك في وحدات الصندوق العام او استردادها اال في يوم تعامل.



تا تحديد املوعد ال عائي لتقديا ل ات االشتراك واالسترداد في شروط واحكام الصندوق ومذكرة املعلومات ااخاصة با.
يعامــل مــدير الصــندوق ل ــات االشــتراك او االســترداد بالســعر الــذت يحكســب عنــد نقطــة التقــويا التاليــة للدوعــد ال عــائي لتقــديا ل ــات
االشتراك واالسترداد.
يقوم مدير الصندوق بكنفيذ ل ات االشتراك او االسترداد بحيث ال تتعارض مع ات احكام تتضد عا ال حة صـناديق االسـكثدار او شـروط
واحكام الصندوق او مذكرة املعلومات.
يـدفع مــدير الصـندوق ملالــك الوحـدات عوا ــد االسـترداد ــل موعـد ا فــا العدــل فـي اليــوم الراكـع التــالي لنقطـة التقــويا التـى حــدد عنــدها
سعر االسترداد كحد ا ى.





ب.اقص ى فترة زمنية بين تسلم طلب االسترداد ودفع عوائد االسترداد ملال الوحدات:
س تا تحويل عوا د/م ال االسترداد ملالكي الوحدات ل ا فا العدل في اليوم الراكع التالي ليوم التقويا ذو الع ة.
ج .قيود التعامل في وحدات الصندوق:
يــتا تنفيــذ ملديــع االشــتراحات املســتلدة واملق ولــة حســب املواعيــد املوحـ ة فــي الفقــرة (ح) مــن املــادة ( )9مــن هــذك الشــروط واالحكــام بنــااا علــى ســعر
الوحدة الغ ق يوم التعامل التالي .وفي حا تا است م الطلب كعد املوعد ال عائي س تا احكسابا في يوم التعامل كعد القادم من يوم است م الطلـب.
ب ندــا يــتا تنفيــذ ملديــع االســتردادات املســتلدة واملق ولـة حســب املواعيــد املوحـ ة فــي الفقــرة (ح) مــن املــادة  9مــن هــذك الشــروط واالحكــام بنــااا علــى
ســعر الوحــدة الغـ ق يــوم التعامــل مــن اخــر الشــهر القــادم .وفــي حــا تــا اســت م الطلــب كعــد املوعــد ال عــائي سـ تا احكســابا بنــااا علــى ســعر الوحـدة
الغ ق يوم التعامل من اخر الشهر كعد القادم من است م الطلب.
د .الحاالت الوى يؤجل معها التعامل في الوحدات او يعلق ,واالجراءات املتبعة في تل الحاالت:
 .1تاجيل عمليات االسترداد :يجور ملدير الصندوق تامليل تل ية ات لب استرداد من صندوق االسكثدار في اا االت االتية:
 اذا بل املدالي س ة ملديع ل ات االسترداد ملالكي الوحدات في ات يوم تعامل ( )%10او اكثر من صافي يدة اصو الصندوق.
 .2رفض االتتراك :يحق ملدير الصندوق رفض ات لب اشتراك في الصندوق في حا عدم تط يق املشترك النظدة ولوا ح الهيئة .ويـتا ارملـاع يدـة
ة ايام عدل من تاريخ تقديا يدة االشتراك.
االشتراك الى حساب العديل خ
 .3تحديد السقف االعاو لحجم الصندوق :ال يوملد سقف اعلى احةا الصندوق,.
هـ .االجراءات الوى يجري بمقتضاها اختيارطلبات االسترداد الوى ستؤجل:
االحكام املنظدة لت مليل عدليات االسترداد تخضع الى املادة  61من ال حة صناديق االسكثدار الصادرة من هيئة السوق املالية.
و .االحكام املنظمة لنقل ملكية الوحدات الو مستثمرين اخرين:
االحكــام املنظدــة هــي االحكــام التاكعــة لنظــام هيئــة الســوق املاليــة الســعودية ولوا حهــا التنفيذيــة واالنظدــة واللــوا ح االخــرال ذات الع ــة املط قــة فــي
املدلكة العربية السعودية.
ز .استثمارمدير الصندوق في وحدات الصندوق:
عنــد بــدا الصــندوق يدكــن ملــدير الصــندوق وفقــا لتقــديرك ااخــاص ,املشــاركة فــي الصــندوق كدســكثدر ,ويحــتفظ مــدير الصــندوق بحقــا فــي تخفــيض
مشــاركتا حليــا او ملز يــا متــى رأت ذلــك مناس ـ ا وســيقوم مــدير الصــندوق باالفصــاح ف ــي نعايــة حــل ســنة عــن ات اســكثدار لــا فــي الصــندوق فــي ملخ ــص
االفصاح املالي.
ح .التاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات االتتراك واالسترداد في اي يوم تعامل:
 ايام قبول االتتراك :يدكن االشتراك في الصندوق يوميا من االحد الى ااخد س من حل اس وع .ويق ـل االشـتراك فـي الصـندوق كعـد تقـديا
لــب االشــتراك ودفــع حام ـل يدــة االشــتراك ــل او عنــد الســاعة الثانيــة عشــر ظه ـرا بتو يــق املدلكــة ــل أو فــي اليــوم الــذت يس ـ ق يــوم
التعامل ,وسيكون االشتراك كسعر الوحدة الغ ق يوم التعامل التالي.
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 ايــام قبــول االســترداد :يدكــن االســترداد مــن الصــندوق يوميــا مــن االحــد الــى ااخدـ س مــن حــل اسـ وع .ويق ــل االســترداد مــن الصــندوق كعــد
تقــديا لــب االســترداد ــل او عنــد الســاعة الثانيــة عشــر ظهـرا بتو يــق املدلكــة فــي اليــوم الــذت يسـ ق يــوم التعامــل الــذت يــتا فيــا تنفيــذ
الطلب ,وسيكون االسترداد كسعر الوحدة حسب تقييا يوم التعامل التالي.
ط .اجراءات تقديم الطلبات الخاصة باالتتراك في الوحدات او استردادها:
 اجـراءات االتـتراك :عنــد االشـتراك فـي الصــندوق يقـوم العديـل بتع ئــة ندـوذا اشـتراك ا ــافة الـى تو يـع هــذك الشـروط واالحكـام ومــذكرة
املعلومات وتقديدها الى مدير الصندوق وتحويل يدة االشتراك الى اا ساب االسكثدارت.


اجـراءات االســترداد :عنــد لــب املشــترك اســترداد حــل او كعــض يدــة وحداتــا ,يقــوم املشــترك بتع ئــة ندــوذا لــب االســترداد ويقدمــا الــى
مدير الصندوق.

ي .اقل عدد للوحدات او قيمتها يجب ان يتملكها مال الوحدات او يبيعها او يستردها:


الحد االدنى لالتتراك 10,000 :ريا .



الحد االدنى لالتتراك االضافي 2,000 :ريا .



الحد االدنى لالسترداد 2,000 :ريا .

ك .الحد االدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه ,ومدى تاثير عدم الوصول الو ذل الحد االدنى في الصندوق:
ال يوملد حـد اد ـى ينـوت مـدير الصـندوق ملدعـا وتخضـع هـذك املـادة بـات حـا مـن االحـوا الـى ال حـة الصـناديق االسـكثدارية وتعليدـات الهيئـة فـي هـذا
ااخصوص.
ل .االجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  10ماليين ريال سعودي او ما يعادلها كحد ادنى لصافي قيمة اصول الصندوق:
سيقوم مدير الصندوق بااللتزام بلوا ح وتعليدات هيئة السوق املالية في حا امق بطلب ات املراا تص يحي منا.

 .10سياسة التوزيع:
أ .سياسة توزيع الدخل واالرباح:
لن يتا توريع ات ارباح على املشتركين ,بل سيعاد اسكثدار االرباح في الصندوق .وبدا ان الصندوق مدلوك من ـل املشـتركين فـانعا يكشـارحون فـي ربـح
وخسارة الصندوق حل بنس ة ما يدلكا من وحدات في الصندوق.
ب .التاريخ التقريب لالستحقاق والتوزيع:
ال ينط ق.
ج .كيفية دفع التوزيعات:
ال يوملد
 .11تقديم التقارير الو مالكي الوحدات:
أ .املعلومة املتعلقة بالتقاريراملالية ,بما في ذل الفترات املالية االولية والسنوية:
 ســيقوم مــدير الصــندوق باعــداد التقــارير الســنوية (بدــا فــي ذلــك القــوا ا املاليــة الســنوية املراملعــة) والتقــارير الســنوية املــوملزة والتقــارير
االولية وفقا ملتطل ات املل ـق ر ـا ( )5مـن ال حـة صـناديق االسـكثدار .ويجـب علـى مـدير الصـندوق تزويـد مـالكي الوحـدات عـا عنـد الطلـب
دون ات مقابل.
 ســوف تتــاح التقــارير الســنوية للةدهــور خ ـ مــدة ال تتجــاور ( )70يومــا مــن نعايــة فتــرة التفريــر وذلــك فــي االمــاكن وبالوســا ل ائ ــددة فــي
الفقرة (ب) من املادة ( )11من الشروط واالحكام.
 تعد التقارير االولية وتتاح للةدهور خ ( )35يوما من نعاية فترة التقرير وذلـك فـي االمكـان وبالوسـا ل ائ ـددة فـي الفقـرة (ب) مـن املـادة
( )11من الشروط واالحكام.
 سيقوم مدير الصندوق باتاحة تقارير للدشتركين تتضدن املعلومات االتية:
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o
o
o
o

صافي يدة اصو وحدات الصندوق.
عدد وحدات الصندوق التى يدلكها املشترك وصافي يدتعا.
سةل بالصفقات التى نفذها املشترك خ ( )15يوما من حل صفقة.
يرسـل مـدير الصـندوق بيــان سـنوت الـى مــالكي الوحـدات (بدـا فــي ذلـك ات شـخص تدلــك الوحـدات خـ الســنة املعـد فـي شـ نعا
ال يـان) يلخــص صـفقات فــي وحــدات الصـندوق العــام علـى مــدار الســنة املاليـة خـ ( )30يومـا مــن نعايــة السـنة املاليــة ,ويجــب
ان يحت ــوت ه ــذا ال ي ــان االرب ــاح املورع ــة (إن ومل ــدت) واملد ــالي مقاب ــل ااخ ــدمات واملص ــاريف واالتع ــاب ائخص ــومة م ــن مال ــك
الوحــدات والــواردة فــي شــروط واحكــام الصــندوق ومــذكرة املعلومــات ,باال ــافة الــى تفاصــيل اةديــع مخالفــات يــود االســكثدار
املنصوص عللعا في ال حة صناديق االسكثدار في شروط واحكام الصندوق او مذكرة املعلومات.

ب .اماكن ووسائل اتاحة تقارير الصندوق الوى يعدها مدير الصندوق:
س ـ تا ارس ــا التق ــارير عل ــى العن ــوان البري ــدت و/او البري ــد االلكترو ــي و/او الف ــاكس كدــا ه ــو م ــين ف ــي ند ــوذا ف ــتح اا س ــاب اال اذا ت ــا اش ــعار م ـدير
الصندوق بات تغيير في العنوان .ويجب اخطار مدير الصندوق بات اخطاا خ ستين ( )60يوما تقويديا من اصدار تلك التقارير وبعد ذلك تصـ ح
التقارير الصادرة عن مدير الصـندوق نعا يـة وحاسـدة .كدـا سـ تا تـوفير هـذك التقـارير علـى مو ـع مـدير الصـندوق اللكترو ـي www.kasbcapital.sa
ومو ع تداو .www.tadawul.com.sa
ج .وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم املالية السنوية:
س ـ تا ا ـ ع مــالكي وحــدات الصــندوق والعد ـ ا ائ تدلــين بالتقــارير الســنوية (بدــا فــي ذلــك القــوا ا املاليــة الســنوية املراملعــة) مجانــا وذلــك بنشــرها
خ ـ مــدة ال تتجــاور ( )70يومــا مــن نعايــة فتــرة التقريــر فــي املو ــع االلكترو ــي ااخــاص بدــدير الصــندوق  www.kasbcapital.saواملو ــع االلكترو ــي
لتداو  www.tadawul.com.saأو عن ريق البريد في حا لبعا.

 .12سجل مالكي الوحدات:
يلتزم مدير الصندوق باعداد سةل محدث ملالكي الوحدات وحفظا في املدلكة.

 .13اجتماع مالكي الوحدات:
أ .الظروف الوى يدعي فيها الو عقد اجتماع ملالكي الوحدات:
 يجور ملدير الصندوق الدعوك لعقد املتدالع ملالكي الوحدات بد دارة منا.
 يدعو مدير الصندوق الملتداع مالكي الوحدات خ ( )10ايام من تسلا لب كتابي من امين اا فظ.
 يــدعو مــدير الصــندوق الملتدــاع مــالكي الوحــدات خ ـ ( ) 10ايــام مــن تســلا لــب كتــابي مــن مالــك او اكثــر مــن مــالكي الوحــدات الــذين
يدلكون مجتدعين او منفردين  %25على اال ل من يدة وحدات الصندوق.
ب .اجراءات الدعوة الو عقد اجتماع ملالكي الوحدات:
 تك ــون ال ــدعوة الملتد ــاع م ــالكي الوح ــدات ب ــاالع ن ع ــن ذل ــك ف ــي مو ــع االلكترو ــي مل ــدير الص ــندوق واملو ــع االلكترو ــي لت ــداو  .وبارس ــا
اش ــعار كت ــابي ال ــى ملدي ــع م ــالكي الوح ــدات وام ــين اا ف ــظ ــل عش ــرة اي ــام عل ــى اال ــل م ــن االملتد ــاع وبد ــدة ال تزي ــد ع ــن ( )21يوم ــا ــل
االملتدــاع .ويجــب ان يحــدد االعـ ن واالشــعار تــاريخ االملتدــاع ومكانــا وو تــا والقـرارات املقترحــة ,ويجــب علــى مــدير الصــندوق حــا ارســا
اشعارا الى مالكي الوحدات كعقد ات املتداع ومكانا وو تا والقرارات املقترحة ,ويجب على مدير الصندوق حـا ارسـا اشـعارا الـى مـالكي
الوحدات كعقد ات املتداع ملالكي الوحدات ارسا سخة الى الهيئة.
 ال يكون املتداع مالكي الوحدات يـ يحا اال اذا حضـرك عـدد مـن مـالكي الوحـدات يدلكـون مجتدعـين  %25علـى اال ـل مـن يدـة وحـدات
الصندوق العام ما لا تحدد شروط واحكام الصندوق ومذكرة املعلومات س ة اعلى.
 اذا ل ــا يس ــتوف النص ــاب املوح ــح ف ــي الفق ــرة الس ــابقة ,فيج ــب عل ــى م ــدير الص ـندوق ال ــدعوة الملتد ــاع ــان ب ــاالع ن ع ــن ذل ــك ف ــي مو ع ــا
االلكترو ي واملو ع االلكترو ي للسوق وبارسا اشعار كتابي الى ملديع مالكي الوحدات وامين اا فظ ل موعد االملتداع الثـا ي بدـدة ال
تقل عن ( )5ايام .ويعد االملتداع الثا ي ي يحا ايا حانق س ة الوحدات املدثلة في االملتداع.
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ج .طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات:


ريقة تصويق مالكي الوحدات:
 oيجور لكل مالك وحدات تعيين وكيل لا لتدثيلا في املتداع مالكي الوحدات.
 oيجور لكل مالك وحدات االدالا بصوت واحد في املتداع مالكي الوحدات عن حل وحدة يدتلكها و ق االملتداع.
 oيجور عقد املتداعات مالكي الوحدات واالشتراك فـي مـداوالتعا والتصـويق علـى رارتعـا بواسـطة وسـا ل التقنيـة اا ديثـة وفقـا
للضوابط التى تضعها الهيئة



حقوق التصويق في املتداعات مالكي الوحدات:
 oيحق ملالك الوحدات وامـين اا فـظ ان يسـتلا اشـعار كتـابي ـل عشـرة ايـام علـى اال ـل مـن االملتدـاع وبدـدة ال تزيـد عـن ()21
يوما ل االملتداع.
 oكدـا يحــق ملالـك الوحــدات مدارسـة ملديــع اا قـوق املرت طــة بالوحـدات بدــا فـي ذلــك اا صـو علــى موافقـة مــالكي الوحـدات فــي
الصندوق على ات تغيرات تتطلب موافقتعا وفقا ل حة صناديق االسكثدار.

 .14حقوق مالكي الوحدات:


اا صو على سخة حديثة من شروط واحكام الصندوق ومذكرة املعلومات باللغة العربية بدون مقابل.
اا ص ــو عل ــى تقري ــر يش ــتدل عل ــى ص ــافي يد ــة اص ــو وح ــدات الص ــندوق ,وع ــدد الوح ــدات الت ــى يدتلكه ــا وص ــافي يدتع ــا وس ــةل بجدي ــع
الصفقات يقدم خ  15يوم من حل صفقة.
اا صو على القوا ا املالية املراملعة للصندوق بدون مقابل عند لبعا.



االشــعار بــات تغييــر فــي شــروط واحكــام الصــندوق ومــذكرة املعلومــات وارســا ملخــص عــذا التغييــر ــل ســريانا وفقــا لنــوع التغييــر واملــدة
ائ ددة في ال حة صناديق االسكثدار.
االشعار بات تغير في مجلس ادارة الصندوق.



اا صــو علــى ســخة محد ــة مــن شــروط واحكــام الصــندوق ومــذكرة املعلومــات ســنويا تظهــر الرســوم واالتعــاب الفعليــة ومعلومــات اداا
الصندوق عند لبعا.
االشــعار برغ ــة مــدير الصــندوق بانعــاا صــندوق االســكثدار ــل االنعــاا بدــدة ال تقــل عــن ( )21يومــا تقويديــا بخ ـ ف االحــداث التــى نصــق
عللعا الشروط واالحكام ومذكرة املعلومات عللعا.



دفع عوا د االسترداد في االو ات ائ ددة لذلك.



اا صو على االملرااات ااخاصة بدعااةة الشكاوت عند لبعا من مدير الصندوق.








 .15مسؤولية مالكي الوحدات:
فيدا عدا خسارة مالك الوحدات السكثدارك في الصندوق او ملزا منا ,ال يكون مالك الوحدات مسؤوال عن ديون والتزامات الصندوق.

 .16خصائص الوحدات:
ينقسا الصندوق لوحدات مكساوية في القيدة واملديزات واا قوق.

 .17التغييرات في تروط واحكام الصندوق:
أ .االحكام املنظمة لتغيير تروط واحكام الصندوق واملوافقات واالتعارات املحددة بموجب الئحة صناديق االستثمار:
تنقســا االحكــام املنظدــة لتغيي ــر شــروط واحكــام الصــندوق ال ــى ــة ا ســام وذلــك بن ــااا علــى نوعيــة املعلومــة امل ـراد تغييرهــا وفقــا ل حــة ص ــناديق
االسكثدار (املادة  58 ,57 ,56على التوالى) حالتالي:


موافقة الهيئة ومالكي الوحدات عاو التغييرات االساسية:
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 oيجب على مدير الصندوق اا صو على موافقة مالكي الوحدات والهيئـة الشـرعية فـي الصـندوق املعنـي علـى التغييـر االسا ـ ي
املقترح من خ رار صندوق عادت.
 oيجب على مدير الصندوق كعد اا صو على موافقة مالكي الوحدات والهيئة الشرعية وفقا للفقرة السابقة مـن هـذك املـادة،
اا صو على موافقة هيئة السوق املالية على التغيير األسا ي املقترح للصندوق العام.
 oيقصد بدصطلح "التغيير األسا ي" أيا من اا االت اآلتية:
 التغيير املها في أهداف الصندوق العام أو يعتا.
 التغيير الذت يكون لا ت ير في و ع ائخا ر للصندوق العام أو يعتا.
 اإل س اب الطوعي ملدير الصندوق من منصب مدير للصندوق.
 أت حاالت أخرال تقررها الهيئة من حين آلخر وت ل عا مدير الصندوق.
يحق ملالكي وحدات صندوق عام مفتوح استرداد وحداتعا ل سريان أت تغيير مها دون فرض أت رسوم استرداد (إن وملدت).



إتعارالهيئة ومالكي الوحدات بأي تغييرات مهمة:
 oيجـب علــى مـدير الصــندوق إشـعار الهيئــة ومــالكي الوحـدات فــي الصـندوق املعنــي كتابيــا بـ ت تغييـرات مهدـة مقترحــة ألت صــندوق
عـام يــديرك مـدير الصــندوق ويجــب أال تقـل فتــرة اإلشــعار عـن  21يومــا ـل اليــوم ائ ــدد مـن ــل مــدير الصـندوق لســريان هــذا
التغيير.
 oيقصد "بالتغيير املها" أت تغيير ال يعد تغييرا أساسيا وفقا ألحكام املادة ( )56من ال حة صناديق اإلسكثدار ومن ش ن أن:
 يؤدت في املعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتعا في الصندوق العام.
 يــؤدت إلــى ريــادة املــدفوعات مــن أصــو الصــندوق العــام إلــى مــدير الصــندوق أو أت عضــو مــن أعضــاا مجلــس إدارة
الصندوق أو أت تاكع ألت م عدا.
 يقدم نوعا ملديدا من املدفوعات من أصو الصندوق العام أو.
 يزيد كشكل ملوهرت أنواع املدفوعات تسدد من أصو الصندوق أو أت تاكع ألت م عدا.
 أت حاالت أخرال تقررها الهيئة من حين آلخر وت ل عا مدير الصندوق.
 oيح ــق مل ــالكي وح ــدات ص ــندوق ع ــام مفت ــوح اس ــترداد وح ــداتعا ــل س ــريان أت تغيي ــر مه ــا دون ف ــرض أت رس ــوم اس ــترداد (إن
وملدت).



إشعار الهيئة ومالكي الوحدات ب ت تغييرات وامل ة اإلشعار:
 oيجـب علـى مــدير الصـندوق إشـعار الهيئــة ومـالكي الوحــدات كتابيـا بـ ت تغييـرات وامل ـة اإلشــعار فـي الصـندوق العــام الـذت يــديرك
ل ( )8أيام من سريان التغيير.
 oيقصد "بالتغيير واملب اإلشعار" أت تغيير ال يقع دن أحكام املادتين ( )56و ( )57من ال حة صناديق اإلسكثدار.

ب .اإلجراءات الو ستتبع لإلتعارعن أي تغييرات في الشروط و االحكام :


يش ــعر م ــدير الص ــندوق م ــالكي الوح ــدات ويفص ــح ع ــن تفاصـ ـ يل التغييـ ـرات األساس ــية ف ــي املو ــع اإللكترو ــي مل ــدير الص ــندوق واملو ــع
اإللكترو ي للسوق وذلك ل ( )10أيام من سريان التغيير.
بي ــان تفاص ــيل التغييـ ـرات األساس ــية ف ــي تق ــارير الص ــندوق الع ــام الت ــي يع ــدها م ــدير الص ــندوق وفق ــا للد ــادة ( )71م ــن ال ح ــة ص ــناديق
اإلسكثدار.
اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات املهدة في املو ع اإللكترو ي ملدير الصندوق واملو ع اإللكترو ـي للسـوق أو بالطريقـة التـي تحـددها الهيئـة
وذلك ل ( )10أيام من سريان التغيير.
بيان تفاصيل التغييرات املهدة في تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق وفقا للدادة ( )71من ال حة صناديق اإلسكثدار.



اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات وامل ة اإلشعار في املو ع اإللكترو ي ملدير الصـندوق واملو ـع اإللكترو ـي للسـوق وذلـك خـ
من سريان التغيير.
بيــان تفاصــيل التغيي ـرات وامل ــة اإلشــعار فــي تقــارير الصــندوق العــام التــي يعــدها مــدير الصــندوق وفقــا للدــادة ( )71مــن ال حــة صــناديق
اإلسكثدار.







( )21يومـا

11

 .18إنهاء الصندوق:
اا االت التي تستوملب إنعاا صندوق اإلسكثدار واإلملرااات ااخاصة باإلنعاا ،بدوملب أحكام ال حة صناديق اإلسكثدار:



إذا رغــب مــدير الصــندوق فــي إنعــاا الصــندوق العــام ،فيجــب عليــا إشــعار الهيئــة ومــالكي الوحــدات كتابيــا برغ تــا فــي ذلــك ــل مــدة ال تقــل
عن ( )21يوما من التاريخ املزمع إلنعاا الصندوق العام فيا ،دون اإلخ كشروط وأحكام ومذكرة املعلومات التاكعة للصندوق.



يجب على مدير الصندوق ال دا في إملرااات تصفية الصندوق العام فور انتعا ا ،وذلك دون اإلخ
املعلومات.

كشروط وأحكام الصندوق ومـذكرة



يجب على مدير الصندوق اإلع ن في مو عا اإللكترو ي واملو ع اإللكترو ي للسوق عن انتعاا مدة الصندوق العام وتصفيتا.

 .19مديرالصندوق:
أ .مهام مديرالصندوق وواجباته ومسؤلياته:
 يعد ــل م ــدير الص ــندوق ملص ــل ة م ــالكي الوح ــدات بدومل ــب أحك ــام ال ح ــة ص ــناديق اإلس ــكثدار وال ح ــة األش ــخاص امل ــرخص له ــا وش ــروط
وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات (وذلك فيدا يتعلق بالصندوق العام).
 يلتـزم مـدير الصــندوق بجديـع امل ــادج والوامل ـات التــي نصـق عللعــا ال حـة األشـخاص املــرخص لهـا بدــا فـي ذلــك واملـب األمانــة تجـاك مــالكي
الوحدات ،والذت يتضدن العدل بدا يحقق مصاا ها وبذ اا رص املعقو .
 فيدا يتعلق بصناديق اإلسكثدار ،يكون مديرالصندوق مسؤوال عن القيام باآلتي:
 oإدارة الصندوق.
 oعدليات الصندوق بدا في ذلك ااخدمات اإلدارية للصندوق.
 oرح وحدات الصندوق.
 oالت كد من د ة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات (وذلك فيدا يتعلق بالصـندوق العـام) واكتدالهـا وأنعـا حاملـة
وواح ة وي يحة وغير مضللة.
 يعد مدير الصندوق مسؤوال عن اإللتزام ب حكام ال حة صناديق االسكثدار ،سوااا أدال مسئولياتا ووامل اتـا كشـكل م اشـر أم مكلـف عـا
ملهة خارملية بدوملب أحكام ال حة صناديق االسكثدار وال حة األشخاص املرخص لها.
 يعد مدير الصندوق مسـؤوال تجـاك مـالكي الوحـدات عـن خسـا ر الصـندوق الناملدـة كسـصب احتيـا أو إهدـا أو سـوا تصـرف أو تقصـيرك
املتعدد.
 يضــع مــدير الصــندوق السياســات واإلملـرااات لرصــد ائخــا ر التــي تــؤ ر فــي اســكثدارات الصــندوق ،و ــدان ســرعة التعامــل معهــا .علــى أن
تتضدن تلك السياسات واإلملرااات القيام كعدلية تقويا تقويا ائخا ر كشكل سنوت على األ ل.
 يط ق مدير الصندوق برنامج مرا ة املطابقة واإللتزام لكل صندوق اسكثدار يديرك ،ويزود الهيئة بنتا ج التط يق عند لبعا.
ب .حق مدير الصندوق في تعيين مديرصندوق من الباطن:
يجــور ملــدير الصــندوق تكليــف ــرف الــث او اكثــر او ات مــن تاكعيــا بالعدــل مــديرا للصــندوق مــن ال ــا ن الت صــندوق اســكثدار يــديرك مــدير
الصندوق .ويدفع مدير الصندوق اتعاب ومصاريف ات مدير للصندوق من ال ا ن من مواردك ااخاصة.
ج .االحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق او استبداله:
 للهيئــة حــق عــز مــدير الصــندوق فيدــا يتعلــق بالصــندوق االســكثدارت واتخــاذ ات امل ـراا ت ـراك مناس ـ ا لتعيــين مــدير صــندوق بــديل لــذلك
الصندوق او اتخاذ ات تدبير اخر تراك مناس ا ,وذلك في حا و وع ات من اا االت االتية:
 oتو ف مدير الصندوق عن مدارسة شاط االدارة دون اشعار الهيئة بذلك بدوملب ال حة االشخاص املرخص لها.
 oالغاا ترخيص مدير الصندوق وفي مدارسة شاط االدارة او س ا او تعليقا من ل الهيئة.
 oتقديا لب الى الهيئة من مدير الصندوق اللغاا ترخيص مدارسة شاط االدارة.
 oاذا رأت الهيئة ان مدير الصندوق د اخل – كشكل تراك الهيئة ملوهريا -بالتزام النظام او لوا حة التنفيذية.
 oوفــاة مــدير ائ فظــة االســكثدارية الــذت يــدير اصــو صــندوق االســكثدار او وةــزك او اســتقالتا مــع عــدم وملــود شــخص اخــر
مسةل لدال مدير الصندوق ادر على ادارة اصو صندوق االسكثدار او اصو الصناديق التى يديرها مدير ائ فظة.
 oات حالة اخرال ترال الهيئة – بنااا على اسس معقولة – انعا ذات اهدية ملوهرية.
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 اذا مارسق الهيئة ايا من ص حيتعا وفقا للفقرة اع ك من هذك املادة ,فيتعين على مدير الصندوق التعاون وبشـكل حامـل مـن املـل املسـاعدة
على تسهيل النقـل السـلس للدسـؤوليات الـى مـدير الصـندوق ال ـديل وذلـك خـ ا ( )60يومـا االولـى مـن تعيـين مـدير الصـندوق ال ـديل.
ويجب على مدير الصندوق املعزو ان ينقل ,حيثدا حان ذلك روريا ومناس ا ووفقـا لتقـدير الهيئـة ائ ـض ,الـى مـدير الصـندوق ال ـديل
ملديع العقود املرت طة بصندوق االسكثدار ذت الع ة.

 .20امين الحفظ:
أ .مهام امين الحفظ وواجباته ومسؤولياته:




يعــد امــين اا فــظ مســؤوال عــن التزاماتــا وفقــا الحكــام ال حــة صــناديق االســكثدار ,ســواا ادال مســؤولياتا كشــكل م اشــر ام حلــف عــا رفــا
الثا بدوملب احكام ال حة صناديق االسكثدار او ال حة االشخاص املرخص لها.
يعــد امــين اا فــظ مســؤوال تجــاك مــدير الصــندوق ومــالكي الوح ــدات عــن خســا ر الصــندوق الناملدــة كســصب احتيــا او اهدــا او س ــوا
تصرف او تقصيرك املتعدد.
يعد امين اا فظ مسؤوال عن حفظ اصو الصندو وحدايتعا لصااح مالكي الوحدات ,وهو مسؤو كذلك عـن اتخـاذ ملديـع االملـرااات
االدارية ال رمة فيدا يتعلق بحفظ اصو الصندوق.

ب .حق امين الحفظ في تعيين امين حفظ من الباطن:
يجــور المــين اا فــظ تكليــف ــرف الــث او اكتــر او ات مــن تاكعيــا بالعدــل امينــا لل فــظ مــن ال ــا ن الت صــندوق اســكثدار يتــولى حفــظ اصــولا.
ويدفع امين اا فظ اتعاب ومصاريف ات امين حفظ من ال ا ن من مواردك ااخاصة.
ج .االحكام املنظمة لعزل امين الحفظ او استبداله:
 للهيئة عز امين اا فظ املعين من مدير الصندوق او اتخاذ ات تدابير تراك مناس ا في حا و وع ات من اا االت االتيا:
 oتو ف امين اا فظ عن مدارسة شاط اا فظ دون اشعار الهيئة بذلك بدوملب ال حة االشخاص املرخص لها.
 oالغاا ترخيص امين اا فظ في مدارسة شاط اا فظ او س ا او تعليقا من ل الهيئة.
 oتقديا لب الى الهيئة من امين اا فظ اللغاا ترخيص في مدارسة شاط اا فظ.
 oاذا رأت الهيئة ان امين اا فظ د اخل كشكل تراك الهيئة ملوهريا بالتزام النظام او لوا حا التنفيذية.
 oات حالة اخرال ترال الهيئة بنااا على اسس معقولة انعا ذات اهدية ملوهرية.
 اذا مارسـق الهيئــة ايـا مــن صـ حياتعا وفقـا للفقــرة اعـ ك مــن هــذك املـادة ,فيجــب علــى مـدير الصــندوق املعنـى تعيــين امــين حفـظ بــديل وفقــا
لتعليدــات الهيئــة ,كدــا يتعــين علــى مــدير الصــندوق وامــين اا فــظ املعــزو التعــاون كشــكل حامــل مــن املــل املســاعدة علــى تســهيل النقــل
الســلس للدســؤوليات الــى امــين اا فــظ ال ــديل وذلــك خ ـ ( )60يومــا االولــى مــن تعيــين امــين اا ف ـظ ال ــديل .ويجــب علــى امــين اا فــظ
املعزو ان ينقل ,حيثدا حان ذلك روريا ومناس ا وفقا لتقدير الهيئة ائ ض ,الى امين اا فظ ال ديل ملديـع العقـود املرت طـة بصـندوق
االسكثدار ذت الع ة.

( )21املحاسب القايوني:
أ .اسم املحاسب القايوني لصندوق االستثمار:
ااخراش ي وشرحاك محاس ون ومراملعون انونيون
ب .مهام املحاسب القايوني وواجباته ومسؤولياته:




يعين ائ اسب القانو ي من ل مدير الصندوق وذلك للقيام كعدلية املراملعة.
اذا مضـ ى علــى تاسـ س الصــندوق العــام مــدة تزيــد علــى ( )9اشــهر ــل نعايــة ســنتا املاليــة ,فيجــب فــي هــذك اا الــة القيــام كعدليــة املراملعــة
ب عاية العام االو .
اذا مضـ ى علــى تاسـ س الصــندوق العــام مــدة ( )9اشــهر او ا ــل ــل نعايــة ســنتا املاليــة ,فيجــور فــي هــذك اا الــة القيــام كعدليــة املراملعــة فــي
نعاية السنة املالية التى تللعا.

13

ج .االحكام املنظمة الستبدال املحاسب القايوني لصندوق االستثمار:
يجب على مجلس ادارة الصندوق ان يرفض تعيـين ائ اسـب القـانو ي او ان يوملـا مـدير الصـندوق بتغييـر ائ اسـب القـانو ي املعـين فـي ات مـن
اا االت االتيا:


وملود ادعااات ا دة ومهدة حو سوا السلوك املنهي للدحاسب القانو ي تتعلق بت دية مهاما.
اذا لا يعد ائ اسب القانو ي للصندوق العام مستق .



اذا رر مجلس ادارة الصندوق ان ائ اسب القانو ي ال يدلك املؤه ت وااخبرات الكافية لت دية مهام املراملعة كشكل مرض.
اذا ل ق الهيئة وفقا لتقديرها ائ ض تغيير ائ اسب القانو ي املعين فيدا يتعلق بالصندوق العام.




( )22اصول الصندوق:
أ .ان اصول صندوق االستثمار محفوظة بواسطة امين الحفظ لصالح صندوق االستثمار.
ب .يجب عاو امين الحفظ فصل اصول كل صندوق استثماري عـن اصـوله وعـن اصـول عمالئـه االخـرين ,ويجـب ان تحـدد تلـ االصـول شـكل
مســتقل مــن خــالل ترــجيل االوراق املاليــة واالصــول االخــرى لكــل صــندوق اســتثمارباســم امــين الحفــظ لصــالح ذل ـ الصــندوق ,وان يحــتفظ
بجميع الرجالت الضرورية وغيرها من املستندات الوى تؤيد تأديه التزاماته التعاقدية.
ج .تعد اصول صندوق االستثمارمملوكة ملالكي الوحدات فـي ذلـ الصـندوق مجتمعـين (ملكيـة مشـاعة) ,وال يجـوز ان يكـون ملـديرالصـندوق او
مــديرالص ــندوق مــن الب ــاطن او امــين الحف ــظ او ام ــين الحفــظ م ــن البــاطن او مق ــدم املش ــورة او املــوزع اي مص ــلحة فــي اصــول الصــندوق او اي
مطالبة فيهـا ,اال اذا كـان مـديرالصـندوق او مـديرالصـندوق مـن البـاطن او امـين الحفـظ او امـين الحفـظ مـن البـاطن او مقـدم املشـورة او املـوزع
مالكــا لوحــدات الصــندوق ,وذلـ فــي حــدود ملكيتــه ,او كــان مســموحا بهــذج املطالبــات بموجــب احكــام الئحــة صــناديق االســتثماروافصــح عنهــا فــي
تروط واحكام الصندوق (ومذكرة املعلومات وذل فيما يتعلق بالصندوق العام).

 .23اقرارمن مال الوحدات:
لقد دق /دنا باال ع على شروط واحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الر سة ااخاصة بالصندوق ,واملوافقة على
خصا ص الوحدات التى اشتركق/اشتركنا فلعا.
االسا:
التو يع:

التاريخ:

وباهلل التوفيق ،وصلى هللا على ن نا محدد وآلا وي ا وسلا

مسؤول املطابقة واالتزام

الرئيس التنفيذي

حمد بن خالد املرزوقي

ماجد بن علوش الهديب
ماجد بن علوش الهديب

14

