الشروط و األحكام
صندوق دراية الخليجي ألسهم النمو والدخل
Derayah GCC Growth and Income Equity Fund
(صندوق استثماري عام في األسهم السعودية والخليجية برأس مال مفتوح مسجل بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية)

مدير الصندوق
شركة دراية المالية
تم إعتماد (صندوق دراية الخليجي ألسهم النمو والدخل) على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة
الرقابة الشرعية المعينة لصندوق االستثمار .رقم االعتماد الشرعيDRYA-1805-20-04-12-20 :
إن كافة المعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام الخاصة بصندوق دراية الخليجي ألسهم النمو والدخل ،و المستندات األخرى كافة
خاضعة ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية وتتضمن معلومات كاملة و
واضحة وصحيحة وغير مضللة عن صندوق االستثمار و تكون محدثة و معدلة.
يتوجب على المستثمرين المحتملين وكافة األطراف التي تتلقى هذه الشروط واألحكام أن يقوموا بقراءتها بعناية قبل إتخاذ أي قرار
استثماري في الصندوق ومراعاة أية متطلبات قانونية تتعلق بذلك .كما يتوجب على المستثمرين المحتملين أخذ مشورة خبير مالي مستقل
حول مدى مناسبة الصندوق لالستثمار.
توقيع مالك الوحدات على هذه الشروط و األحكام تعني أنه قبلها عند إشتراكه في أي وحدة من وحدات الصندوق
تاريخ هذه الشروط و األحكام  1442/07/02 :هـ الموافق  2021/02/14م
تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس الصندوق وطرح وحداته  1442/07/02 :هـ الموافق  2021/02/14م
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إشعار هام للمستثمرين
هذا المستند ("الشروط و األحكام") يتضمن شروط و أحكام طرح الوحدات في صندوق دراية الخليجي ألسهم النمو والدخل و تشغيله
("الصندوق") ،و هو صندوق استثمارعام برأس مال مفتوح مؤسس في المملكة العربية السعودية ("السعودية" أو "المملكة") لغرض تقديم
نمو في رأس المال على المدى الطويل و توزيع أرباح نقدية بشكل دوري.
تتم إدارة الصندوق من قبل شركة دراية المالية ("دراية المالية " أو "مدير الصندوق") ،وهي شركة مساهمة مقفلة مرخصة من قبل الهيئة
بموجب الرقم  .27-08109و قد تم إعداد هذه الشروط واألحكام من قبل شركة دراية المالية و يتم توزيعها على المستثمرين المحتملين و
ذلك لتمكينهم من دراسة الفرصة المتاحة لهم لشراء وحدات في الصندوق .و يتوجب علـى المسـتثمرين المحتملـين قـراءة هـذه الشـروط
واألحكـام بـتمعن قبـل إتخـاذ أي قـرار بشـأن االستثمار في الصندوق.
ينطوي االستثمار في هذا الصندوق على درجة مخاطرة تصنف تحت المخاطر المرتفعة .ويتوجب على كل مستثمر من المستثمرين
المحتملين اإلطـالع بدقـة علـى عوامـل المخاطر المحتملة و المرتبطة باالستثمار في الصندوق و التي تمت اإلشارة اليها بشكل مفصل في
قسم "المخاطر الرئيسة لالسـتثمار فـي الصندوق" ص  .13كما يتوجب على المستثمرين المحتملين أن يكونوا قادرين على تحمل المخاطر
االقتصادية الستثمارهم في الصندوق و أال ا يعتمـدوا بشـكل أساسـي علـى أي عوائـد مـن هـذا االسـتثمار لمواجهـة أي إحتياجـات ماليـة
جوهرية.
الصـندوق يمثـل عالقـة تعاقديـة بـين مـدير الصـندوق والمسـتثمرين فيـه ،وهـو مسـجل لـدى الهيئة ويخضع ألحكام الئحة صناديق
االستثمار الصادرة عن مجلس الهيئة و أي تعديالت الحقة قد تطـرأ عليهـا أو أي توجيهـات أخـرى تصدر عن الهيئة في هذا الخصوص.
كما أن الصندوق ليس كيانا قانونيا مستقال منفصالا عن مدير الصندوق .و مع ذلك فإن مدير الصندوق ملتزم بفصل أصول الصندوق عن
األصول الخاصة به كما هو مطلوب من مدير الصندوق بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم.
يجب أن ال تفسر محتويات هذه الشروط واألحكام كإستشارة استثمارية أو قانونية أو ضرائبية .كما يجب عدم إعتبار آراء مدير الصندوق
كتوصية لشراء وحدات في الصندوق .ويجب كذلك على كل مستثمر محتمل أن يسعى للحصول على إستشارة استثمارية أو قانونية أو
ضرائبية من جهة مستقلة وذلك فيما يتعلق باالستثمار في الصندوق .ولدى قيام المستثمر بتوقيع هذه الشروط واألحكام ،فإنه يكون قد وافق
على قيام مدير الصندوق باستثمار مبلغ اإلشتراك بالنيابة عنه طبقا ا لهذه الشروط واألحكام.
في كل حال تم ممارسة أعمال وأنشطة الصندوق وفقا َ للمعايير الشرعية ،وتحت اإلشراف والرقابة المباشرة من اللجنة الشرعية للصندوق.
مدير الصندوق أو الصندوق لن يقوما بحساب أو دفع ،أو يكونا مسئولين عن حساب أو دفع الزكاة أو الضريبة على مبالغ االستثمارات في
الصندوق أو على أي مكاسب رأسمالية يمكن أن تنتج عن تلك االستثمارات .دفع قيمة الزكاة أو الضريبة تظل من مسئولية المستثمرين
أنفسهم.
المعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام تم تقديمها كما في تاريخ إصدارها ،ما لم ينص صراحة في هذه الشروط واألحكام بخالف
ذلك.
و قد اعتمدت هيئة السوق المالية السعودية هذا الصندوق بموجب الموافقة الصادرة عن مجلس الهيئة برقم (ص )21/1574/5/3/بتاريخ
 1442/07/02هـ الموافق  2021/02/14م.

pg. 2

مدير الصندوق
شركة دراية المالية
مركز العليا ،الدور الثاني  -شارع العليا العام
ص.ب  286546الرياض 11323
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 (11) 299 8000 :
رقم الترخيص27-08109 :
www.derayah.com

أمين الحفظ
شركة البالد المالية
 8162طريق الملك فهد -العليا ،الرياض
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 (92) 000 3636 :
رقم الترخيص37-08100 :
www.albilad-capital.com

مراجع الحسابات الخارجي
شركة إبراهيم البسام و عبدالمحسن النمر محاسبون قانونيون )(PKF
شارع االمير محمد بن عبدالعزيز(التحليه) ،حي السليمانية.
ص.ب  28355الرياض11437
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 (11) 206 5333 :
www.pkf.com/saudi-arabia
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ملخص الصندوق
إسم الصندوق

صندوق دراية الخليجي ألسهم النمو والدخل

مدة الصندوق

مفتوح

عملة الصندوق

اللاير السعودي

أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل وتوزيع أرباح نقدية بشكل دوري من
خالل االستثمار بشكل أساسي في األوراق المالية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية
و في أسهم الشركات المدرجة في األسواق المالية الخليجية ويشمل ذلك الطروحات األولية و
الثانوية وحقوق األولوية ووحدات الصناديق العقارية المتداولة ووحدات صناديق مؤشرات أسهم
وصكوك المتداولة وأسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية .كما يهدف الصندوق االستثمار
في أدوات الدخل الثابت مثل :الصكوك وأدوات أسواق النقد محليا ا وخليجيا ا وعالمياا .ويهدف
الصندوق إلى توزيع أرباح نقدية على مالكي الوحدات فيه بشكل نصف سنوي.
يجب أن تكون كافة استثمارات الصندوق متوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من اللجنة
الشرعية الخاصة بالصندوق.

المؤشر االسترشادي
درجة المخاطر
مالئمة االستثمارات

مؤشرأس أند بي لألسهم الخليجية ذات التوزيعات المتوافقة مع الشريعة األسالمية.
S&P GCC Shariah Dividend Index
مرتفعة (لمعلومات أكثر عن المخاطر ،يرجى مراجعة فقرة المخاطر الرئيسة لالسـتثمار فـي
الصندوق ص .)13
بسبب مستوى المخاطر الذي ينطوي عليه االستثمار في الصندوق فإن الصندوق قد ال يكون
مناسبا ا للمستثمرين الذين يرغبون في استثمارات منخفضة المخاطر .و لذلك فإن الصندوق يوصي
المستثمرين المحتملين بأن يقوموا بإستشارة مستشاريهم االستثماريين.

الحد األدنى لالشتراك

 5,000لاير سعودي.

الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 1,000لاير سعودي.

الحد األدنى لالسترداد

 1,000لاير سعودي.

الحد األدنى للرصيد

 1,000لاير سعودي.

الموعد النهائي لتقديم التعليمات
الخاصة بشراء الوحدات واستردادها

نهاية يوم العمل السابق مباشرة ليوم التعامل.

أيام التعامل

يومي االثنين والخميس (على ان تكون أيام عمل) من كل أسبوع.

أيام التقويم

يومي االثنين والخميس (على أن تكون أيام عمل) من كل أسبوع.

أيام اإلعالن

يوم العمل التالي ليوم التقويم ذي الصلة.

سعر االشتراك/سعر االسترداد

صافي قيمة األصول للوحدة بتاريخ يوم التقويم ذي الصلة.

موعد دفع قيمة الوحدات المستردة
لمالكي الوحدات

يتم سداد قيمة الوحدات المستردة للمشتركين قبل إقفال العمل في اليوم الثالث الذي يلي يوم التقويم
الذي تم فيه تنفيذ االسترداد.
 %2.00كحد أقصى و يتم سدادها مقدما ا و لمرة واحدة (يتم خصمها من مبلغ االشتراك الخاص
بكل مستثمر ومن كل اشتراك إضافي).

رسوم االسترداد المبكر

ال يوجد.

رسوم االشتراك
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أتعاب اإلدارة

 %1.8سنويا من قيمة أصول الصندوق.

رسوم أمين الحفظ

 %0.03سنويا من قيمة أصول الصندوق لألسهم السعودية و لتعامالت صناديق سوق المال
وأدوات الدخل الثابت  ،و بحد أقصى  %0.16من صافي قيمة أصول الصندوق لألسهم
الخليجية.

مصاريف التعامل

يتحمل الصندوق كافة مصاريف التعامل التي يتم تكبدها في سبيل شراء و بيع األوراق المالية.

مكافآت أعضاء مجلس إدارة
الصندوق المستقلين

 10,000لاير سعودي لكل عضو مستقل عن كل اجتماع يحضره وبحد أقصى  40,000لاير
سعودي سنويا لكال العضوين.

أتعاب مراجع الحسابات

أتعاب بمبلغ  30,000لاير سعودي سنويا ا.

أتعاب اللجنة الشرعية

أتعاب بمبلغ  23,250لاير سعودي سنويا ا.

رسوم النشر على موقع تداول

 5,000لاير سنويا ا.

رسوم هيئة السوق المالية

 7,500لاير سعودي سنويا ا.

رسوم المؤشر االسترشادي

 26,250لاير سعودي سنويا ا.

مصاريف أخرى

 %0.25سنويا ا كحد أقصى من قيمة األصول.

سعر الوحدة عند بداية الطرح

 10رياالت سعودية.

فترة الطرح األولي

بدء تشغيل الصندوق

تﺒﺪأ فﺘﺮة الﻄﺮح األولي لﻮحﺪات الﺼﻨﺪوق بﺘاريخ  2021/03/01م  ،وتﻨﺘهي بﻨهاية يﻮم
 2021/03/28م.
سيباشر الصندوق أعماله في التاريخ الذي يوافق عليه مجلس إدارة الصندوق (والذي قد يكون قبل
انتهاء فترة الطرح األولي) وذلك بعد جمع مبلغ ال يقل عن ( )1,000,000لاير سعودي بشكل
إشتراك بوحدات الصندوق خالل فترة الطرح األولي .وفي حال عدم جمع مبلغ ()1,000,000
لاير سعودي بشكل إشتراك بوحدات الصندوق ،سيقوم مدير الصندوق بإلغاء طرح الصندوق ورد
كافة المبالغ التي تم دفعها من قبل المستثمرين.
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قائمة المصطلحات
سيكون لكل من المصطلحات التالية المستخدمة في هذه الشروط واألحكام المعنى /التعريف الموضح أمامها:
 .1الصندوق :صندوق دراية الخليجي ألسهم النمو والدخل ("الصندوق") ،و هو صندوق طرح عام برأس مال مفتوح تم
تأسيسه كعالقة تعاقدية بين مدير الصندوق والمستثمرين وتم ترخيصه و تتم الرقابة عليه بواسطة هيئة السوق المالية.
 .2صندوق استثمار برأس مال مفتوح :هو صندوق استثمار برأس مال متغير ،يقوم بإصدار وحدات جديدة أو يسترد وحدات
قائمة في أي وقت وفقا ا لشروطه وأحكامه .ويمكن للمستثمر االستثمار في وحدات الصندوق أو إستردادها وفقا ا لصافي قيمتها
في أيام التعامل من خالل مدير الصندوق.
 .3شركة دراية المالية :هي شركة مساهمة سعودية (مقفلة) رقم سجلها التجاري  1010266977و هي مرخصة بموجب
ترخيص هيئة السوق المالية رقم  27-08109بتاريخ .2008/06/16
 .4مدير الصندوق :شركة دراية المالية و هي شخص اعتباري مرخص له بممارسة نشاط التعامل والحفظ والمشورة و إدارة
األصول ومسجل لدى الهيئة بموجب أحكام الئحة األشخاص المرخص لهم.
 .5أمين الحفظ :شركة البالد المالية وهي شخص مرخص له للقيام بنشاطات حفظ األوراق المالية.
 .6السعودية :المملكة العربية السعودية.
" .7الهيئة" أو" الجهة التنظيمية" أو "هيئة السوق المالية" :هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
 .8الطرح العام األولي :الطروحات أو االكتتابات األولية العامة ألسهم الشركات التي يتم طرحها طرحا ا عاما ا لإلكتتاب ألول
مرة في األسواق األولية.
 .9األسواق الرئيسية  :هي األسواق التي يتم فيها طرح األوراق المالية الجديدة الصادرة للمرة األولى .و يتم ،في تلك األسواق
الرئيسية ،شراء األوراق المالية من المصدر مباشرة.
 .10األسواق الثانوية :هي األسواق التي يتم فيها إ دراج األوراق المالية للشركات بعد مرحلة الطرح األولي ،و يقوم فيها
المستثمرين بشراء األوراق المالية للشركات من مستثمرين آخرين بدالا من الشراء من المصدر.
 .11يوم :يوم عمل في المملكة طبقا أليام العمل الرسمية في الهيئة.
 .12يوم العمل :يعني مابين الساعة الثامنة صباحا ( )8:00و الرابعة عصرا ( )4:00من أي يوم تفتح فيه السوق المالية
السعودية (تداول) أبوابها لألعمال.
 .13صافي قيمة األصول :صافي قيمة أصول الصندوق حسبما هو مبين في القسم المعنون " تقويم أصول الصندوق" فقرة (أ)
من هذه الشروط و األحكام .وهي القيمة النقدية ألي وحدة على أساس إجمالي قيمة األصول لصندوق االستثمار مخصوما ا
منها الخصوم ومقسومة على عدد الوحدات القائمة.
 .14يوم التقويم :يومي االثنين والخميس (على أن تكون أيام عمل) و الذي يقوم فيه مدير الصندوق بتقويم صافي قيمة أصول
الصندوق وإصدار صافي قيمة الوحدة للصندوق.
 .15مالكي الوحدات :مالكي الوحدات في صندوق دراية الخليجي ألسهم النمو والدخل والمشتركون فيه وفقا ا لشروطه و أحكامه
الواردة في هذه الشروط و األحكام.
 .16الوحدات :وحدات استثمارية قابلة للقياس و تمثل مشاركة تناسبية في أصول الصندوق.
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 .17الشروط و األحكام :الشروط واألحكام التي يتم بموجبها عمل الصندوق وتنظيم العالقة بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات
و الموافق عليها من قبل الهيئة بتاريخ  2021/02/14م الموافق 1442/07/02هـ.
 .18المستثمرون :هم مالكي وحدات صندوق دراية الخليجي ألسهم النمو والدخل المشاركين فيه لغرض االستثمار.
 .19مجلس اإلدارة :هو مجلس إدارة الصندوق الذي يتولى مهام اإلشراف على الصندوق و يتكون من الرئيس و األعضاء
الواردة أسماؤهم في هذه الشروط واألحكام.
 .20الئحة صناديق االستثمار :الئحة صناديق االستثمار الصادرة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية السعودية رقم 1-
 219-2006بتاريخ  1427/12/3هـ (الموافق  2006/12/24م) والمعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم 1-61-
 2016و تاريخ  1437/08/16هـ (الموافق  2016/05/23م) و تعديالتها الالحقة.
 .21عضو مجلس إدارة الصندوق :عضو مجلس إدارة صندوق الذي يشغل منصبا ا لدى مدير الصندوق ،أو مدير االستثمار ،أو
المدير الفرعي للصندوق أو األطراف األخرى التي لها عالقة بالصندوق.
 .22عضو مجلس إدارة صندوق مستقل :عضو مجلس إدارة صندوق مستقل يتمتع باالستقاللية التامة ومما ينافي االستقاللية،
على سبيل المثال ال الحصر )1( :أن يكون موظفا ا لدى مدير الصندوق أو تابع له ،أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين
حفظ الصندوق أو لديه عمل جوهري أو عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ
ذلك الصندوق ) 2( .أن يكون من كبار التنفيذيين خالل العامين الماضيين لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له )3( .أن
تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو مع أي من كبار التنفيذيين لدى مدير الصندوق
أو في أي تابع له )4( .أن يكون مالكا ا لحصص سيطرة لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له خالل العاميين الماضيين.
 .23مراجع الحسابات الخارجي :شركة إبراهيم البسام وعبدالمحسن النمر محاسبون قانونيون ) (PKFوهي طرف ثالث محايد
للقيام بعملية المراجعة حسب عملية منظمة ومنهجية لجمع وتقييم نتائج أنشطة الصندوق وذلك لتحديد مدى التوافق والتطابق
بين هذه النتائج والمعايير المقررة.
 .24أيام التعامل :يومي االثنين و الخميس (على أن تكون أيام عمل) و الذي يقوم فيه المستثمر باالشتراك في أو استرداد وحدات
الصندوق.
 .25يوم اإلعالن :كل يوم يتم فيها إعالن قيمة وحدات الصندوق ،و يكون هو يوم العمل التالي لكل يوم من أيام التقويم.
 .26سعر اإلشتراك  :السعر الذي يتم به شراء وحدات في الصندوق في أي يوم تعامل محسوبا على اساس صافي قيمة الوحدة
حسبما هو عليه الحال في يوم التعامل المعني.
 .27رسوم اإلشتراك :الرسوم التي تدفع لمدير الصندوق عند شراء الوحدات.
 .28طلب اإلشتراك :نموذج طلب اإلشتراك في الصندوق والذي يتعين على كل مستثمر يرغب في اإلشتراك في الوحدات أن
يوقعه ويسلمه إلى مدير الصندوق أو أن يقدمه عن طريق حساب االستثمار الخاص به عبر اإلنترنت.
 .29طلب اإلسترداد :نموذج طلب اإلسترداد والذي يتعين على كل مالك وحدات يرغب في إسترداد وحداته أن يوقع طلب
اإلسترداد و أن يقدمه إلى مدير الصندوق أو أن يقدمه عن طريق حساب االستثمار الخاص به عبر اإلنترنت.
 .30سعر اإلسترداد :سعر إسترداد الوحدات في أي يوم تعامل محسوبا على أساس صافي قيمة الوحدة في يوم التعامل المعني.
 .31تاريخ اإلقفال األولي :التاريخ الذي يتوقف فيه الصندوق عن قبول طلبات االشتراك في الوحدات بسعراالشتراك البالغ
عشرة (  ) 10رياالت سعودية للوحدة.
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 .32السوق المالية السعودية ("تداول") :شركة السوق المالية السعودية وموقعها اإللكتروني  www.tadawul.com.saوهي
الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في تداول األوراق المالية في المملكة العربية السعودية.
 .33األوراق المالية :أدوات مالية قابلة للتبادل والتداول تحمل شكالا من أشكال القيمة النقدية
 .34حقوق األولوية :أسهم إضافية ،لمساهمي المصدر الحق في االكتتاب فيها بما يتناسب مع نسب تملكهم.
 .35أدوات أسواق النقد :صفقات مرابحة و عقود تمويل التجارة والتي تتسم بسيولتها العالية كونها قصيرة األجل (أقل من سنة)
و قلة مخاطرها.
 .36عقود تمويل التجارة :عقود تم ّكن إتمام معامالت االستيراد والتصدير للجهات المختلفة ،التي تتداول بكميات كبيرة من
المخزون والسلع حول العالم.
 .37صناديق أسواق النقد :صناديق استثمار هدفها الوحيد االستثمار في الودائع واألوراق المالية قصيرة األجل وعقود تمويل
التجارة وفقا لالئحة صناديق االستثمار.
 .38المؤشر االسترشادي :مؤشرأس أند بي لألسهم الخليجية ذات التوزيعات المتوافقة مع الشريعة األسالمية (S&P GCC
) Shariah Dividend Indexو هو المؤشر الذي يتم من خالله مقارنة أداء الصندوق.
 .39اللجنة الشرعية :هي جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصيين في فقه المعامالت المالية اإلسالمية يقوم بتوجيه نشاطات
الصندوق ومراقبته واإلشراف عليه للتأكد من إلتزامه بالمعايير الشرعية.
 .40االسواق الخليجية :األسواق المالية لدول األعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 .41أسواق األوراق المالية في الدول األخرى(عالميا)  :أسواق األوراق المالية في المناطق الجغرافية األخرى ،والمتمثلة
بأسواق األموال المتطورة والنامية والناشئة ،والتي تشمل :الواليات المتحدة األمريكية ،الدول العربية،أسواق دول جنوب
شرق اسيا الصين وهونج كونج ،األسواق األوروبية ،باكستان ،الهند ،جنوب أفريقيا ،البرازيل ،تركيا ،الفلبين ،وتايالند.
 .42صناديق االستثمار العقارية المتداولة :هي صناديق استثمارية عقارية مطروحة وحداتها طرحا ا عاما ا وتتداول وحداتها في
السوق الرئيسية ،ويتمثل هدفها االستثماري الرئيس في االستثمار في عقارات مطورة تطويرا ا إنشائياا ،قابلة لتحقيق دخل
دوري وتأجيري ،وتوزع نسبة محددة من صافي أرباح الصندوق نقدا ا على مالكي الوحدات في هذه الصناديق خالل فترة
عملها ،وذلك بشكل سنوي بحد أدنى.
 .43صناديق المؤشرات المتداولة ) : (ETFsصندوق استثماري مشترك بين مجموعة من المستثمرين يدرج ويتداول في سوق
مالية.
 .44الصكوك  :تعني شهادات الصكوك التي يستثمر فيها الصندوق وهي شهادات ذات قيمة متساوية تمثل نصيبا شائعا غير مجزأ
في ملكية أصول حقيقية أو في منفعتها أو حقوق امتياز أو في ملكية أصل لمشروع معين يستوفي المتطلبات الشرعية وما
يترتب على ذلك من حقوق ملكية.
 .45أدوات الدخل الثابت :هي أوراق مالية مثل  :أدوات أسواق النقد والصكوك ،و الصكوك الحكومية متوافقة مع المعايير
الشرعية تمنح حاملها عوائد خالل فترة أو فترات مستقبلية محددة تصدرها الشركات أو الحكومات أوالهيئات العامة أو
المؤسسات العامة ،وال يدخل في ذلك سندات الدين.
 .46المرابحة :بيع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه ،بنسبة من الثمن أو بميلغ مقطوع
سواء وقعت من دون وعد سابق وهي المرابحة العادية ،أو وقعت بناء على وعد بالشراء من الراغب في الحصول على
السلعة عن طريق مؤسسة مالية وهي المرابحة المصرفية.
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 .47المضاربة :شراكة بين طرف أول (مضارب) أو أكثر ،و مؤسسة مالية بحيث يوكل األول الثاني بالعمل و التصرف في
ماله لغرض الربح.
 .48األوراق المالية المدعومة باألصول :أوراق مالية مدعومة بأصول لها تدفقات إيرادية متوقعة مثل قروض السيارات و
غيرها.
 .49بناء سجل األوامر :العملية التي فيها تسجّل طلبات الجهات المشاركة من قبل المستشار المالي وذلك لتحديد سعر الطرح.
 .50التغييرات األساسية :تعني فيما يخص التغييرات التي يقترحها مدير الصندوق على هذه الشروط واألحكام ووفقا ا للمادة
( )56من الئحة صناديق االستثمار أي من الحاالت التالية )1( :التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته؛ ( )2التغيير
الذي قد يكون له أثر سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق؛ ( )3التغيير الذي يكون له
تأثير في وضع المخاطر للصندوق؛ ( )4االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير الصندوق؛ ( )5أي حاالت
أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.
 .51التغييرات المهمة :تعني فيما يخص التغييرات التي يقترحها مدير الصندوق على هذه الشروط واألحكام ووفقا ا للمادة ()57
من الئحة صناديق االستثمار أي تغيير ال يعد تغييرا ا أساسيا ا ومن شأنه أن )1( :يؤدي في المعتاد إلى أن يعيد مالكي
الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق؛ ( )2يؤدي إلى زيادة المدفوعات من أصول الصندوق إلى مدير الصندوق أو
أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو تابع ألي منهما؛ ( )3يقدم نوعا ا جديدا ا من المدفوعات تسدد من أصول
الصندوق؛ ( )4يزيد بشكل جوهري أنواع المدفوعات األخرى التي تسدد من أصول الصندوق؛ ( )5أي حاالت أخرى
تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.
 .52التغييرات الواجبة اإلشعار :تعني فيما يخص التغييرات التي يقترحها مدير الصندوق على هذه الشروط واألحكام ووفقا ا
للمادة ( )58من الئحة صناديق االستثمار أي تغيير على الشروط واألحكام ال يقع ضمن تعريف "التغييرات األساسية" و
"التغييرات المهمة".
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الشروط و األحكام

معلومات عامة
أ .اسم مدير الصندوق و رقم الترخيص الصادر عن الهيئة
شركة دراية المالية ،الحاصلة على ترخيص من الهيئة برقم ( )27-90810لممارسة نشاط التعامل والحفظ والمشورة وإدارة األصول
والترتيب.
ب .عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق
مركز العليا ،الدور الثاني -شارع العليا العام
ص.ب  286546الرياض 11323
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 (11) 299 8000 :
ج .عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق
لمزيد من المعلومات حول مدير الصندوق أو الصندوق ،يرجى زيارة الموقع اإللكترونيwww.derayah.com :
د .اسم أمين الحفظ ،ورقم ترخيصه الصادر عن الهيئة
شركة البالد المالية وهي شخص اعتباري مرخص له بممارسة نشاط الحفظ ومسجل لدى الهيئة بموجب أحكام الئحة األشخاص
المرخص لهم ،ترخيص رقم (.)37-08100
ه .عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ
الموقع اإللكترونيwww.albilad-capital.com :

النظام المطبق
إن الصندوق ومدير الصندوق خاضعان لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة المطبقة في المملكة
العربية السعودية.

أهداف صندوق األستثمار
أ .وصف ألهداف صندوق االستثمار ,بما في ذالك نوع الصندوق
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل و توزيع أرباح بشكل دوري من خالل االستثمار بشكل أساسي في األوراق
المالية للشركات المدرجة في سوق األوراق المالية السعودية و في أسهم الشركات المدرجة في األسواق الخليجية ويشمل ذلك الطروحات
األولية والثانوية وحقوق األولوية وصناديق االستثمار العقارية المتداولة و صناديق المؤشرات المتداولة وأسهم الشركات المدرجة في
السوق الموازية  .كما يهدف الصندوق االستثمار في أدوات الدخل الثابت مثل :الصكوك و أدوات أسواق النقد محليا ا و خليجيا ا و عالميا.ا
ويهدف الصندوق توزيع أرباح على مالكي الوحدات فيه بشكل نصف سنوي.
يجب أن تكون كافة استثمارات الصندوق متوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من اللجنة الشرعية الخاصة بالصندوق.
ب .سياسات االستثمار وممارساته ،بما في ذلك أنواع األصول التي يستثمر فيها الصندوق
يتيح الصندوق الفرصة للمستثمرين لالستثمار بشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية ( تداول) و في أسواق
األوراق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك في حقوق األولوية والطروحات العامة األولية والثانوية وصناديق
االستثمار العقارية المتداولة وأسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية وصناديق مؤشرات األسهم و الصكوك المتداولة المطروحة
طرحا عاما والمرخصة من قبل الهيئة أو أي جهة رقابية مشابهة .باإل ضافة إلى ذلك ،يجوز للصندوق االستثمار في أدوات الدخل الثابت
مثل :الصكوك و أدوات أسواق النقد محليا ا وخليجيا ا وعالمياا.
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سيتم تركيز استثمارات الصندوق في األسهم المتوافقة مع المعايير الشرعية وفي صناديق االستثمار العقارية المتداولة والطروحات العامة
األولية والثانوية وحقوق األولوية ألسهم الشركات المدرجة في سوق األوراق المالية السعودية واألسواق المالية في دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية وصناديق مؤشرات األسهم و الصكوك المتداولة المطروحة طرحا ا عاما ا والمرخصة من قبل الهيئة أو أي جهة رقابية
مشابهة وأسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية وأدوات الدخل الثابت بما فيها الصكوك المحلية والعالمية بالعمالت المحلية والدولية
وأدوات أسواق النقد .يشمل النطاق الجغرافي السـتثمارات الصـندوق في األوراق المالية المدرجة في سوق األوراق المالية السـعودية
والخليجية والعالمية وذلك حتى ( )%100من إجمالي أصول الصندوق.
ال تشمل سياسة استثمار الصندوق التركز في قطاعات معينة بل سيكون التركز في محفظة من أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية
السعودية (تداول) واألسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
سيستثمر الصندوق في أدوات الدخل الثابت المقومة باللاير السعودي والدوالر األمريكي والعمالت األخرى المتوافقة مع المعايير
الشرعية مثل :الصكوك وتشمل المرابحة والمضاربة باإلضافة إلى األوراق المالية المدعومة باصول.
كما سيستثمر مدير الصندوق بأدوات أسواق النقد الموافقة للمعايير الشرعية بشكل مباشر حيث سيكون االستثمار المباشر باللاير
صدرة من قبل البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية )من جهة واحدة أو عدة جهات( ،وتشمل هذه األدوات
السعودي وبأدوات م َ
االستثمار في المرابحات وعقود تمويل التجارة والتي تتسم بسيولتها العالية وقلة المخاطر ،والتي تخضع إلشراف مؤسسة النقد العربي
السعودي (ساما) وحاصلة بحد أدنى على تصنيف بدرجة استثمارية ) (BBB-من وكالة  Standard & Poor’sللتصنيف اإلئتماني
(يعادل  BBB-من وكالة  Fitchو  Baa3من وكالة  .)Moody’sال يوجد لدى مدير الصندوق أي تصنيف داخلي لهذه األدوات.
في حالة عدم توفر تصنيف إئتماني ألدوات الدين الثابت التي قد يرغب مدير الصندوق االستثمار فيها سيقوم مدير الصندوق بدراسة وتحليل
وتقييم تلك األدوات بما تشمله من تحليل إئتماني للمصدر ولإلصدار ذي العالقة قبل إتخاذ القراراالستثماري

كما سيستثمر الصندوق بشكل غير مباشر في أدوات أسواق النقد من خالل االستثمار في وحدات صناديق أدوات أسواق النقد باللاير
السعودي المطروحة وحداتها طرحا ا عاما ا والمرخصة من قبل الهيئة التي يصدرها أو سيصدرها مدير الصندوق أو أي مدير صندوق آخر
أو كالهما ،و كذلك االستثمار في صناديق أدوات الدخل المتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية بما في ذلك صناديق الصكوك وصناديق
مؤشرات الصكوك المحلية والعالمية المتداولة وصناديق االسهم السعودية وصناديق الطروحات العامة االولية والمرخصة من قبل الهيئة
 ،والمطروحة طرحا ا عاما ا في المملكة من قبل مدير الصندوق أو أي مديرصندوق آخر أو كالهما .
ويمكن تلخيص تركيز استثمارات الصندوق كنسبة مئوية من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق كما في الجدول التالي:
الحد األعلى
الحد األدنى
نوع االستثمار
أسهم الشركات السعودية والخليجية المدرجة في األسواق الرئيسية والموازية (وتشمل
الطروحات العامة األولية والثانويه وحقوق األولوية) وصناديق االستثمارالعقارية
المتداولة وصناديق مؤشرات األسهم والصكوك المتداولة

%50

%100

صناديق أسواق النقد ،صفقات أسواق النقد،الصكوك و صناديق الصكوك المحلية و العالمية، ،
المضاربة واألوراق المالية المدعومة بأصول

%0

%50

سيولة نقدية

%0

%50

صناديق استثمار أخرى تستثمر في أسواق األسهم السعودية و/أو الخليجية

%0

%50
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مدة صندوق األستثمار
صندوق استثماري عام مفتوح غير محدد المدة وال يوجد تاريخ إستحقاق للصندوق.

قيود /حدود االستثمار
يلتزم مدير الصندوق من خالل إدارته للصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق و
مذكرة المعلومات .و سوف تكون كافة استثمارات الصندوق متوافقة مع المعايير الشرعية.

العملة
عملة الصـندوق األساسية هـي الـلاير السـعودي .فـي حالـة السـداد بعملـة أخـرى غيـر اللاير السعودي ،يقــوم مــدير الصــندوق بــإجراء
التحويــل الــالزم وفقا لسعر الصرف السائد المعمول به في البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية في يوم التعامل المعني.
هذا ويتحمل المستثمر أي تقلب في أسعار الصرف بدون تحمل مدير الصندوق ألية مسؤولية بهذا الصدد.

مقابل الخدمات و العموالت و األتعاب
أ.

مدفوعات من أصول الصندوق وطريقة احتسابها

رسوم اإلشتراك (2.0%) :كحد أ قصى يتم دفعها مقدما ولمرة واحدة (تخصم من مبلغ االشتراك المبدئي أو االشتراك اإلضافي الخاص
بكل مالك وحدة) لصالح مدير الصندوق.
أتعاب اإلدارة :يتقاضى مدير الصندوق أتعابا ا مقابل إدارة الصندوق بواقع ( )%1.8من صافي قيمة أصول الصندوق وسيتم إحتساب
أتعاب اإلدارة يوميا ا ويتم إقتطاعها في نهاية كل شهر ميالدي.
أتعاب اللجنة الشرعية :ستحصل اللجنة على إجمالي أتعاب سنوية ثابتة قدرها ) (23,250لاير سعودي مقابل خدماتها للصندوق
وتحسب هذه األتعاب يوميا ا ويتم إقتطاعها في نهاية كل سنة مالية من إجمالي قيمة أصول الصندوق.
مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين :سوف يحصل كل عضو مجلس إدارة مستقل على مكافأة قدرها ) )10,000لاير
سعودي عن كل إجتماع يحضره وبحد أقصى ( )20,000لاير سعودي سنويا ا لكل عضو مستقل في مجلس إدارة الصندوق ويتم إقتطاعها
في نهاية كل سنة مالية من إجمالي قيمة أصول الصندوق علما ا بأن األعضاء موظفي مدير الصندوق (األعضاء غير المستقلين) لن
يتقاضوا أية مكافآت .وبذلك يكون إجمالي المكافأة لكال العضوين المستقلين كحد أقصى ( )40,000لاير سعودي سنوياا.
رسوم أمين الحفظ :يتم احتساب رسوم أمين الحفظ بمعدل سنوي ( )%0.03من صافي قيمة أصول الصندوق لألسهم السعودية و
لتعامالت صناديق أسواق النقد وأدوات الدخل الثابت ،و بحد أقصى ( )%0.16من صافي قيمة أصول الصندوق لألسهم الخليجية .كما
يستحق أمين الحفظ رسوم تعامالت بقيمة ( ) 30لاير للسوق السعودي ،وإذا استثمر الصندوق في االسواق الخليجية يستحق أمين الحفظ
رسوم تعامالت تتراوح بين ( )27و ( )49دوالرحسب السوق الذي يستثمر فيه الصندوق.
هذه الرسوم ال تشمل رسوم التعامل والرسوم النظامية و رسوم األسواق و مراكز اإليداع التي سيتم حسابها بنا اء على النسب المطلوبة.
أتعاب مراجع الحسابات الخارجي )30,000( :لاير سعودي سنويا ا لمراجع الحسابات الخارجي لمراجعة وإصدار القوائم المالية
للصندوق ،تحسب هذه األتعاب يوميا ا ويتم إقتطاعها نهاية كل ستة أشهر من إجمالي قيمة أصول الصندوق.
رسوم هيئة السوق المالية الرقابية :رسوم قدرها ( )7,500لاير سعودي عن القيام بمتابعة اإلفصاح للصندوق وتحسب هذه الرسوم
يوميا ا ويتم إقتطاعها في نهاية كل سنة مالية من إجمالي قيمة أصول الصندوق تدفع لهيئة السوق المالية.
رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع تداول :مصاريف الرسوم الناتجة عن نشر معلومات الصندوق في موقع تداول وتعادل ))5,000
لاير سعودي وتحسب هذه الرسوم يوميا ا ويتم إقتطاعها في نهاية كل سنة مالية من إجمالي قيمة أصول الصندوق.
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رسوم المؤشر االسترشادي )26,250( :لاير سعودي عن حقوق إستخدام المؤشر()S&P GCC Shariah Dividend Index
تدفع لمزود الخدمة وهو شركة ستاندرد أند بورز وتحسب هذه الرسوم يوميا ا ويتم إقتطاعها في نهاية كل سنة مالية من إجمالي قيمة أصول
الصندوق.
مصاريف التشغيل األخرى:
يتحمل الصندوق المصاريف التشغيلية و اإلدارية التالية والتي تشمل:
 .1مصاريف المصفي في حالة التصفية.
. 2المصاريف المتعلقة بنشر التقارير السنوية.
 .3مصاريف التمويل ،بما في ذلك تكاليف هيكلة التمويل وحصة األرباح في أي عملية تمويل ،والرسوم النظامية وأية مصاريف
أخرى مسموح بها نظامياَ.
 .4أي مصاريف تتعلق بتسجيل الوحدات.
 .5أتعاب مستحقة مقابل تقديم خدمات تتعلق بسجل مالكي الوحدات.
.6أي رسوم أو مصاريف أخرى يتم تحميلها على مالكي الوحدات أو يتم دفعها من أصول الصندوق.
ال يجوز أن تتجاوز "مصاريف التشغيل األخرى" المذكورة (ال يتضمن ذلك مصاريف التمويل المشار إليها في البند رقم  3أعاله) نسبة
( )%0.25سنويا ا من صافي قيمة أصول الصندوق علما ا بأنه سيتم خصم المصاريف الفعلية فقط.
جميع الرسوم والمصاريف واألتعاب والتكاليف الواردة في الشروط واألحكام و مذكرة المعلومات (وبالتحديد في هذه المادة) المستحقة
الدفع لمدير الصندوق أو أي طرف آخر وتلك التي سيتم تطبيقها أو تعديلها الحقا ا من قبل مدير الصندوق التشمل أية نوع ضريبة أو رسوم
حكومية مطبقة أو سيتم تطبيقها في المملكة ،ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر ضريبة القيمة المضافة وضريبة اإلستقطاع،
وستكون تلك الضريبة و/أو الضرائب و/أو الرسوم الحكومية واجبة الدفع من قبل المشترك بالصندوق أو من أصول الصندوق كل فيما
يخصه حسب اإل نطباق ،ويجوز لمدير الصندوق خصم تلك الضرائب و/أو الرسوم الحكومية من النقد الموجود في حساب المستثمر أو
أصول الصندوق حسب اإلنطباق.
ب .الصفقات المفروضة على اإلشتراك و اإلسترداد و نقل الملكية
الحد األدنى لالشتراك في الصندوق هو( )5,000لاير سـعودي .والحـد األدنـى لالشـتراك اإلضافي هـو ( )1,000لاير سـعودي .يتوجب
على المستثمرين االحتفاظ بالحـد األدنـى للرصـيد و هـو مبلـغ ( )1,000لاير سـعودي وفي حال رغب أحد المستثمرين في إسترداد عدد
من وحداته و كان ذلك اإلسترداد سيتسبب في إنخفاض قيمة الرصيد عن الحد األدنى فإنه يجوز لمدير الصندوق أن يقوم بإسترداد كافة
وحدات ذلك المستثمر في الصندوق .وال يقبل مدير الصندوق أي إشتراكات غير نقدية في الصندوق.
رسوم اإلشتراك :يستقطع مدير الصندوق رسوما بحد أقصى  %2من قيمة اإلشتراك تدفع عند كل عملية إشتراك جديد أو إشتراك إضافي
و لمدير الصندوق الحق في التنازل عنها أو جزء منها وفقا ا لتقديره علما بأن رسوم اإلشتراك ال تشمل ضريبة القيمة المضافة و التي
سيدفعها المستثمر بشكل منفصل و فقا للنسب التي ينص عليها نظام ضريبة القيمة المضافة .ويتم استثمار صافي المبلغ في الصندوق بعد
اقتطاع رسوم اإلشتراك.
رسوم اإلسترداد أو اإلسترداد المبكر :ال يوجد أي رسوم إسترداد أو رسوم إسترداد مبكر.
ج .العموالت الخاصة
يحق لمدير الصندوق مع مراعاة الضوابط الشرعية أن يبرم ترتيبات عمولة خاصة تكون محصورة في سلع وخدمات قد يحصل عليها
مدير الصندوق على أن تكون متعلقة بتنفيذ صفقات نيابة عن صندوق االستثمار أو بتقديم أبحاث لمصلحة الصندوق وفقا لالئحة
األشخاص المرخص لهم.

التقويم و التسعير
أ .تقويم أصول الصندوق
يتم تحديد قيمة إجمالي األصول للصندوق بواسطة مدير الصندوق في كل يوم تقويم كالتالي:
 .1األسهم المدرجة في األسواق المالية :سيتم تحديد قيمة استثمارات الصندوق في هذه األسهم على أساس سعر آخر صفقة تمت في
السوق .إذا كانت األوراق المالية معلقة ،فسيتم تقويمها وفقا ا آلخر سعر قبل التعليق ،إال إذا كان هناك دليل قاطع عل أن قيمة
هذه األوراق المالية قد انخفضت عن السعر المعلق.
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الطروحات العامة األولية :سيتم تقويمها في الفترة ما بين اإلكتتاب وتداول الورقة المالية ذات العالقة بناء على سعر اإلكتتاب.
حقوق األولوية :سيتم تحديد قيمة حقوق األولوية حسب الفرق بين سعر آخر إغالق للورقة المالية وسعر الطرح.
المرابحات :سوف تقوم على أساس القيمة اإلسمية باإلضافة لألرباح المستلمة حتى تاريخ التقويم.
صناديق االستثمار :سيتم تقويمها حسب آخر سعر وحدة معلن ألغراض التقويم لتلك الصناديق .
النقد :سوف يشمل مجموع أصول الصندوق أيضا على النقد المتوفر واألرباح المستحقة من الشركات المستثمر بها إضافة إلى
األرباح المستلمة من المرابحات.
الصكوك واألوراق المدعومة بأصول والمضاربة :سوف يتم تقويمها على أساس سعر اإلقفال مضافا ا إليها األرباح المستحقة
حتى يوم التقويم .وفي حال االستثمار الصكوك أو األوراق المالية المدعومة بأصول أو المضاربة غير مدرجة في االسواق
المالية فسيتم إحتسابها بسعر التكلفة باإلضافة لألرباح المستحقة حتى تاريخ التقويم.
أي استثمار آخر للصندوق :سيتم تقويمه على أساس القيمة العادلة التي يحددها مدير الصندوق بنا اء على الطرق والقواعد التي
يوافق عليها أمين الحفظ و بعد التحقق منها من قبل المحاسب القانوني للصندوق.

وسيتم احتساب صافي قيمة أصول الصندوق بطرح إجمالي مطلوبات الصندوق من إجمالي قيمة أصوله،.وذلك على
النحو التالي:
 .1خصم المصاريف الثابتة على سبيل المثال ال الحصر :مصاريف التعامل ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق ورسوم
مراجع الحسابات والمصاريف والرسوم األخرى المذكورة في هذه الشروط واألحكام.
 .2خصم رسوم الحفظ من إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد خصم المصاريف الثابتة .
 .3خصم اتعاب االدارة من اجمالي أصول الصندوق بعد خصم المصاريف الثابتة ورسوم الحفظ.
ب .عدد نقاط التقويم و تكرارها
يتم تقويم وحدات الصندوق وحساب صافي قيمة األصول بنهاية يومي عمل اإلثنين والخميس من كل أسبوع حسب توقيت المملكة العربية
السعودية ،وعندما اليكون أي من تلك األيام يوم عمل فإن التقويم سيكون في نهاية يوم العمل التالي.
ج.
.1
.2
.3
.4

سيتم اتخاذ اإلجراءات التالية في حالة الخطأ في التقويم والتسعير الخاطئ
سيقوم مدير الصندوق بتوثيق ذلك.
سيقوم مدير الصندوق بتعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التقويم
أو التسعير دون تأخير.
سيقوم مدير الصندوق بإبالغ الهيئة فورا عن أي خطأ في التقويم أو التسعير يشكل ما نسبته ( )%0.5أو أكثر من سعر الوحدة،
واإلفصاح عنه ذلك فورا ا في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق و الموقع اإللكتروني للسوق و في التقارير المعدة لمالكي الوحدات
في الصندوق وفقا للمادة ( )71من الئحة صناديق االستثمار.
سيقوم مدير الصندوق بتقديم ملخص بجميع أخطاء التقويم والتسعير (إن وجدت) ضمن تقاريره للهيئة وفقا ا للمادة ( )72من الئحة
صناديق االستثمار.

د .طريقة إحتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات اإلشتراك واإلسترداد
 .1يتم تقويم أصول الصندوق بإستخراج إجمالي أصول الصندوق ناقصا التزامات الصندوق والمصاريف المسـتحقة والرسوم من
إجمالي قيمة أصول الصندوق .
 .2تحدد قيمة الوحدة بقسمة صافي أصول الصندوق أعاله على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في يوم التقويم ذي العالقة.
ه .مكان ووقت نشر سعر الوحدة و تكرارها
ستكون أسعار الوحدات متاحة في يوم العمل التالي ليوم التقويم عند الساعة  4مساء حسب توقيت المملكة العربية السعودية مجانا في
الموقع االلكتروني للسوق المالية (تداول)  www.tadawul.com.saو الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق
. www.derayah.com

التعامالت
أ.

مسؤوليات مدير الصندوق بشأن طلبات اإلشتراك واإلسترداد
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يجب على طالب اإلشتراك أو اإلسترداد في الصندوق إكمال اإلجراءات الالزمة عن طريق تعبئة نموذج اإلشتراك أو اإلسترداد الخاص
بكل عملية على حدة مع تقديمها بالوقت المناسب أو عن طريق تنفيذ العملية (إشتراك/إسترداد) عن طريق إدخال األمر من خالل الموقع
اإللكتروني لمدير الصندوق .إن الموعد النهائي لتقديم طلب اإلشتراك أو اإلسترداد من المستثمرين هو الساعة الرابعة عصرا من يوم
العمل الذي يسبق مباشرة يوم التعامل حتى يتم تنفيذ الطلب في يوم تعامل محدد .وفي حال التنقل بين الصناديق التابعة لمدير الصندوق
سيتوجب اإللتزام بنفس إجراءات االشتراك وذلك بتعبئة نموذج إشتراك أو إسترداد جديد حسب اإلجراءات الموضحة أعاله.
يتحمل مدير الصندوق مسؤولية تطبيق إجراءات (اعرف عميلك) وإجراءات (مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب) ويحتفظ بحقه
المطلق في طلب المزيد مما يثبت هوية المشترك أو الشخص أو الكيان الذي يقوم المشترك بطلب شراء الوحدات نيابة عنه و/أو مصدر
األموال .وفي حال فشل المشترك في استيفاء هذه الطلبات ،يحق لمدير الصندوق رفض اإلشتراك وسيقوم مدير الصندوق بإعادة مبلغ
االشتراك إضافة إلى رسوم االشتراك لحساب العميل االستثماري لدى دراية المالية.
ب .اقصى فترة زمنية بين تسلم طلب اإلسترداد و دفع عوائد االستثمار لمالك الوحدات
سوف يتم تحويل مبلغ اإلسترداد من حساب اإلسترداد للصندوق الى حساب العميل االستثماري لدى مدير الصندوق قبل نهاية العمل في
اليوم الثالث التالي لنقطة التقويم الذي تم فيه تحديد سعر اإلسترداد .و سيتم سداد مبالغ اإلسترداد بعملة اللاير السعودي.
ج.
.1
.2
.3

قيود التعامل في وحدات الصندوق
مدير الصندوق ملتزم خالل إدارته للصندوق االستثمار بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام
الصندوق ومذكرة المعلومات.
الحد األدنى لإلشتراك المبدئي للمشترك في الصندوق هو( )5,000لاير سعودي .ويمكن إجراء إشتراكات إضافية بحد أدنى قدره
( )1,000لاير سعودي لكل طلب إشتراك إضافي .الحد األدنى للرصيد هو( )1,000لاير سعودي.
وفي حالة وجود طلب من شأنه أن يقلل من استثمارات مالك الوحدات في الصندوق بمبلغ أقل من ( )1,000لاير سعودي ،فإن مدير
الصندوق له الحق في إسترداد كامل المبلغ المستثمر به وقيده في حساب مالك الوحدات.

د .الحاالت التي يؤجل معاها التعامل في الوحدات أو يعلق ،واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت
يجوز لمدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب استرداد من الصندوق حتى يوم التعامل التالي في حال تم تعليق التعامل في السوق أو
أحد األسواق التي يستثمر فيها ال صندوق جزءكبير من أصوله أو في الحاالت التي يصعب فيها تقويم أو بيع األوراق المالية التي
يستثمر فيها الصندوق أو إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد لمالكي الوحدات في أي يوم تعامل ٪ 10أو أكثر من صافي
قيمة أصول الصندوق .سيتم التعامل مع طلبات االسترداد المؤجلة بالنسبة والتناسب في أقرب يوم تعامل ،وسيقوم مدير الصندوق
بدفع عائدات االسترداد إلى مالكي الوحدات في أقرب فرصة ممكنة عمليا متصرفا بحسن نية.
يعلق مدير الصندوق التعامل في وحدات الصندوق في الحاالت التالية:
 .1طلب من هيئة السوق المالية لتعليق االشتراك واالسترداد في الصندوق
 .2إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصلحة مالكي الوحدات
 .3إذا علق التعامل في السوق الرئيسة التي يتم فيها التعامل في األوراق المالية أو األصول األخرى التي يملكها الصندوق ،إما بشكل
عام أو بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق
اإلجراءات التي سيتخذها مدير الصندوق في حال علق التعامل في وحدات الصندوق:
 .1التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات
 .2مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ حول ذلك بصورة منتظمة
 .3إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها المستخدمة في اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذلك في الموقع
اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق
رفض طلبات االشتراك:
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يحق لمدير الصندوق وفقا ا لتقديره المبني على أنظمة و لوائح هيئة السوق المالية أو أي توجيهات من جهات تنظيمية حكومية أخرى
برفض أي إشتراك للوحدات .وفي تلك الحالة ،سيتم إعادة مبلغ اإلشتراك بدون دخل مكتسب أو رسوم مختصمة في غضون ثالثة أيام
عمل من تاريخ الرفض .ويحتفظ مدير الصندوق بحق مشاركة المعلومات ذات الصلة بالمستثمرين مع أمين الحفظ ألغراض تلبية
إجراءات الرقابة الداخلية وإجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .كما يحق لمدير الصندوق رفض أي طلب إشتراك إذا كان
قبوله من شأنه أن يؤدي إلى مخالفة أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية.
ه .إختيار طلبات اإلسترداد التي ستؤجل
في حال تم تأجيل عمليات االسترداد ،سيتبع مدير الصندوق إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االسترداد المطلوب تأجيلها وذلك
وفقا لمتطلبات المادة ( )61من الئحة صناديق االستثمار "تأجيل عمليات االسترداد".
إن طلبات اإلسترداد التي لم يتم تلبيتها في أي يوم تعامل لألسباب السابق ذكرها ،ستكون لها األولوية على طلبات اإلسترداد الجديدة في
يوم التعامل التالي .وبخالف ذلك ،سوف يتم تنفيذ عمليات اإلسترداد على أساس تناسبي .وبعد إتمام عملية اإلسترداد ،يتسلم المستثمر
تأكيدا ا يحتوي على التفاصيل الكاملة للعملية.

و .األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات الى اشخاص اخرين
يخضع نقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين إلى نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية واللوائح األخرى ذات العالقة المطبقة
في المملكة العربية السعودية.
ز .استثمار مدير الصندوق
ا
يجـوز لدراية المالية بصفتها مديرا للصندوق و/أو أي من تابعيه اإلشـتراك فـي الصندوق إبتداء من طرحه و يحتفظ مدير الصندوق بحقه
في تخفـيض قيمة مشاركته في الصندوق تدريجيا ا للمستوى الذي يعتبر مناسباا .وينطبق على إشتراك مدير الصندوق وتابعيه ماينطبق على
مالك الوحدات اآلخرين في الصندوق.
و سيفصح مدير الصندوق عن تفاصيل استثماراته في وحدات الصندوق ،وذلك بنهاية كل ربع سنة ميالدية في موقعه اإللكتروني والموقع
اإللكتروني للسوق وكذلك في التقارير التي يعدها مدير الصندوق وفق المادة ( )71من هذه الئحة صناديق االستثمار.
ح .الموعد النهائي لتقديم طلبات اإلشتراك واإلسترداد في أي يوم تعامل
إن الموعد النهائي لتقديم طلب اإلشتراك أو اإلسترداد من المستثمرين هو بنهاية الساعة الرابعة عصرا ا من يوم العمل الذي يسبق مباشرة
يوم التعامل .وفي حالة إستالم الطلب من قبل مدير الصندوق بعد الموعد النهائي سوف يتم التعامل معه على أنه طلب تم تقديمه في يوم
التعامل التالي ،وفي حال تقديم الطلب قبل نهاية يوم العمل الذي يسبق مباشرة يوم التعامل ولكن تم إستالم األموال بعد الموعد سالف
الذكر فإن ذلك الطلب أيضا َ سوف يتم التعامل معه ع لى أنه طلب تم تقديمه في يوم التعامل التالي ويتم اإلحتفاظ باألموال في حساب بدون
إحتساب عمولة إلى أن يتم إستخدامها لتنفيذ اإلشتراك.
وفي حالة إستالم طلب اإلسترداد من قبل مدير الصندوق بعد نهاية يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل للصندوق ،سوف يتم التعامل معه
على أنه طلب تم تقديمه في يوم التعامل التالي .في حال كان يوم التعامل يوم عطلة رسمية فسيتم تنفيذ طلبات اإلشتراك أو اإلسترداد في
يوم التعامل التالي على أن يكون يوم عمل.
ط .إجراءات تقديم طلبات اإلشتراك في الوحدات وإستردادها
يجب على طالب اإلشتراك في الصندوق أو طالب اإلسترداد أن يكمل اإلجراءات الالزمة عن طريق تعبئة نموذج اإلشتراك أو اإلسترداد
الخاص بكل عملية على حدة مع تقديمها بالوقت المناسب أو تنفذ العملية (إشتراك أو إسترداد) عن طريق إدخال األمر من خالل الموقع
اإللكتروني لمدير الصندوق
.
وفي حال التنقل بين الصناديق التابعة لمدير الصندوق سيتوجب اإللتزام بنفس إجراءات اإلشتراك واإلسترداد وذلك بتعبئة نموذج إشتراك
أو إسترداد جديد لكل صندوق حسب اإلجراءات الموضحة أعاله .وعلى هذا األساس ،يتم تنفيذ عملية اإلسترداد ،ثم تتم عملية اإلشتراك
الخاص بالصندوق اآلخر.
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يتحمل مدير الصندوق مسؤولية تطبيق إجراءات (اعرف عميلك) وإجراءات (مكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب) ويحتفظ بحقه
المطلق في طلب المزيد مما يثبت هوية المشترك أو الشخص أو الكيان الذي يقوم المشترك بطلب شراء الوحدات نيابة عنه و/أو مصدر
األموال .وفي حال فشل المشترك في إستيفاء هذه الطلبات ،يحق لمدير الصندوق رفض اإلشتراك وسيقوم مدير الصندوق بإعادة مبلغ
اإلشتراك إضافة إلى رسوم اإلشتراك لحساب العميل االستثماري لدى دراية المالية.
ي .الحد األدنى لقيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات االشتراك فيها او نقلها او استردادها
الحد األدنى لإلشتراك المبدئي للمشترك في الصندوق هو ( )5,000لاير سعودي .ويمكن إجراء إشتراكات إضافية بحد أدنى قدره ()1,000
لاير سعودي لكل طلب إشتراك إضافي .الحد األدنى للرصيد هو ( )1,000لاير سعودي .ال يوجد سقف لمبالغ اإلشتراك في الصندوق
خالل فترة اإلشتراك األولية.
وفي حالة وجود طلب من شأنه أن يقلل من استثمارات مالك الوحدات في الصندوق إلى مبلغ أقل من ( )1,000لاير سعودي ،فإن مدير
الصندوق له الحق في إسترداد كامل المبلغ المستثمر به وقيده في حساب مالك الوحدات.
ك .الحد األدنى المطلوب جمعه خالل فترة الطرح األولى و مدى تأثير عدم الوصول إلى ذلك الحد األدنى في الصندوق
الحد األدنى المطلوب لبدء عمل الصندوق هـو  1مليون لاير سعودي.
سيباشر الصندوق أعماله في التاريخ الذي يوافق عليه مجلس إدارة الصندوق (والذي قد يكون قبل إنتهاء فترة الطرح األولي) وذلك بعد
جمع مبلغ ال يقل عن ( )1,000,000لاير سعودي بشكل إشتراك بوحدات الصندوق خالل فترة الطرح األولي .وفي حال عدم جمع مبلغ
( )1,000,000لاير سعودي بشكل إشتراك بوحدات الصندوق ،سيقوم مدير الصندوق بإلغاء طرح الصندوق ورد كافة المبالغ التي تم
دفعها من قبل المستثمرين دون حسم.
ل .بيان اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  10ماليين لاير سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول
الصندوق:
سيقوم مدير الصندوق باتخاد االجراءت التصحيحية االزمة و إشعار الهيئة فورا في حال إنخفاض قيمة أصول الصندوق ألقل من 10
مالين لاير سعودي.
علما بأنه حسب تعميم الهيئة الصادر في  1442/05/08هـ (الموافق  2020/12/29م)  ،تم إعفاء مدراء الصناديق من هذا المتطلب
حتى تاريخ صدور الئحة صناديق االستثمار المعدلة ونفاذها.

سياسة التوزيع
أ .توزيع األرباح
سيقوم الصندوق بتوزيع أرباح على مالكي وحدات الصندوق والتي هي عبارة عن األرباح النقدية الموزعة من االستثمار في األوراق
المالية أو أي أرباح رأسمالية محققة.
ب .تاريخ التوزيع التقريبي
يﺘﻢ تﻮزيع األرباح النقدية على مالﻜي الﻮحﺪات مﺮتان في الﺴﻨة (بمعدل كل  6أشهر ميالدية) خالل عشرة أيام عﻤﻞ بالمملكة مﻦ نهاية
شهﺮ أبﺮيﻞ ونهاية شهﺮ أكتوبر .توزيع األرباح الرأسمالية (إن وجدت) ليس إلزاميا ا وإنما تخضع لتقدير مدير الصندوق.
ج .كيفية توزيع األرباح
يقوم مدير الصندوق بإي داع التوزيعات في الحسابات االستثمارية الخاصة بمالكي الوحدات المسجلة لدى مدير الصندوق.

تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات
أ .المعلومات المتعلقة بالتقارير المالية
 .1سيعد مدير الصندوق التقارير السنوية (بما في ذالك القوائم المالية السنوية المراجعة) و التقارير السنوية الموجزة و التقارير األولية
و تقديمها الى مالكي الوحدات عند الطلب دون مقابل.
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 .2سيتم إتاحة التقارير السنوية لمالكي الوحدات وللجمهور خالل مدة ال تتجاوز ( )70يوما من نهاية فترة التقرير .يقوم مدير الصندوق
بإرسال ه ذه التقارير لمالكي الوحدات حسب عناوينهم البريدية اإللكترونية المسجلة فـي سجل مالكي الوحدات لديه.
 .3سيعد مدير الصندوق التقارير األولية لمالكي الوحدات وإتاحتها للجمهور خالل ( )35يوما ا من نهاية الفترة .يقوم مدير الصندوق
بإرسال ه ذه التقارير لمالكي الوحدات حسب عناوينهم البريدية اإللكترونية المسجلة في سجل مالكي الوحدات لديه.
 .4سوف يتسـلم كل مالك وحدة ،كل ثالثة أشهر كحد أعلى ،تقريرا ا يوضح ما يلي :استثمارات الصندوق ،وأداء الصــندوق خالل فتــرة
التقرير ،وصافي قيمة أصول الصندوق ،وعدد و قيمة الوحدات التي يمتلكها كل مالك وحدة ،وسجل بالصفقات لكل مالك على حده.
يقوم مدير الصندوق بإرسال هذه التقارير لمالكي الوحدات حسـب عناوينهم البريدية اإللكترونية المسجلة في سجل مالكي الوحدات
لديه.
ب .أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق
تـ تاح التقاريرالسنوية للصندوق بما في ذلك القوائم المالية في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق  www.Derayah.comوالموقع
اإللكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) .www.tadawul.com.sa
ج .وسائل تزويد مالكي وحدات بالقوائم المالية السنوية
تـ تاح القوائم المالية السنوية للصندوق بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة الخاصة بالصندوق لمالكي الوحدات وللمستثمرين
المحتملين بدون مقابل على الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق  www.Derayah.comوالموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية
(تداول) . www.tadawul.com.sa

سجل مالكي الوحدات
يعد مدير الصندوق مسؤوال عن إعداد سجل محدث لمالكي الوحدات وفقا ا لمتطلبات الئحة صناديق االستثمار وسيقوم بحفظه في المملكة.
يتم إتاحة سجل مالكي الوحدات إلى أي مالك للوحدات مجانا ا عند الطلب (على أن يظهر ذلك الملخص جميع المعلومات المرتبطة بمالك
الوحدات المعنى فقط)

إجتماع مالكي وحدات الصندوق
أ .الظروف التي يدعى فيها إلى عقد إجتماع لمالكي الوحدات
 .1طلب مدير الصندوق إجتماع لمالكي وحدات الصندوق.
 .2طلب مكتوب من أمين الحفظ لمدير الصندوق.
 .3طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يمكلون مجتمعين أو منفردين أكثر من ()%25على األقل من قيمة وحدات
الصندوق.
ب.
.1
.2

.3
.4

إجراءات الدعوة إلى عقد إجتماع لماكي الوحدات
يجب على مدير الصندوق تلبية هذه الطلبات في حال كان بنا اء على طلب مجلس إدارة الصندوق ،أو مقدم من أمين الحفظ ،أو من
يملك ( )%25على األقل من قيمة وحدات الصندوق مجتمعين أو منفردين.
سيقوم مدير الصندوق بدعوة مالك الوحدات في الصندوق و ذالك عن طريق اإلعالن في موقعة اإللكتروني و الموقع اإللكتروني
للسوق .وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل ( )10أيام عل األقل من اإلجتماع وبمدة ال تزيد عن
( )21يوما ا قبل اإلجتماع حيث سيتم تحديد تاريخ اإلجتماع ومكانه ووقته والقرارات المقترحة وسيتم إرسال إشعارا ا بذلك إلى الهيئة.
يكون اإلجتماع صحيحا ا و مكتمل النصاب في حال حضر لإلجتماع عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين( )%25على األقل
من قيمة وحدات الصندوق.
إذا لم يستوفي النصاب ،سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع ثاني و ذلك عن طريق اإلعالن في موقعة اإللكتروني و الموقع
اإللكتروني للسوق .و سيقوم مدير الصندوق بإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد االجتماع
الثاني بمدة ال تقل عن ( )5أيام .ويعدّ االجتماع الثاني صحيح ا ا أيا ا كانت نسبة الوحدات الممثلة في االجتماع.

ج .طريقة تصويت مالكي الوحدات
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 .1يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في إجتماع مالكي الوحدات.
 .2يحق لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد على كل وحدة يمتلكها في الصندوق.
 .3يجوزعقد إجتماع مالكي الوحدات و اإلشتراك في مداوالتها و التصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا لضوابط
التي تضعها الهيئة.

حقوق مالكي الوحدات
 .1الحصول على نموذج تأكيد اإلشتراك في الصندوق.
 .2الحصول على نﺴﺨة محدثة مﻦ شﺮوط وأحﻜام الﺼﻨﺪوق ومﺬكﺮة المعلومات باللغة العربية وبﺪون مقابل.
 .3الحصول على الﺘقاريﺮ والﺒﻴانات الخاصة بالﺼﻨﺪوق حﺴﺐ ما ورد في الفقرة ( )11مﻦ شﺮوط وأحﻜام الﺼﻨﺪوق ووفقاا للﻤادة ()71
مﻦ الئﺤة صﻨاديق االسﺘﺜﻤار" تقديم التقارير إلى مالﻜي الﻮحﺪات".
 .4إشعار مالكي الوحدات بأي تغييرات مهمة أو واجبة اإلشعار في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وإرسال ملخص بهذا
التغيير قبل سريانه وفقا لنوعه وحسب المدة المحددة في الئحة صناديق االستثمار.
 .5الحصول على مﻮافقة مالﻜي الﻮحﺪات مﻦ خالل قﺮار صﻨﺪوق عادي على أي تغييرأساسي في شﺮوط وأحﻜام الﺼﻨﺪوق ومﺬكﺮة
المعلومات.
 .6إدارة أصول الصندوق بما يحقق أقصى مصلحة لمالكي الوحدات وفقا ا لشروط وأحكام الصندوق والئحة صناديق االستثمار.
 .7وضع إجراءات إتخاذ القرارات الواجب إتباعها لتنفيذ الجوانب اإلدارية للصندوق.
 .8الحصول على نﺴﺨة محدثة مﻦ شﺮوط وأحﻜام الﺼﻨﺪوق ومﺬكﺮة المعلومات سﻨﻮياا تﻈهﺮ الﺮسﻮم واألتعاب الفعلية ومعلﻮمات أداء
الﺼﻨﺪوق عند طلبها.
 .9الحصول على التقارير السنوية الموجزة و األولية المعدة من قبل مدير الصندوق عند الطلب (علما بأنها ستكون متوفرة في الموقع
اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية (تداول)).
 .10الحصول على بيان سجل الوحدات السنوي الخاص باالستثمار المالي في وحدات الصندوق بما في ذالك جميع الحركات التي تمت
على الوحدات.
 .11إشعار مالكي الوحدات كتابيا ا في حال رغبة مدير الصندوق في إنهاء الصندوق قبل مدة ال تقل عن ( )21يوما ا من التاريخ المزمع
إنهاء الصندوق فيه دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.
 .12دفع عﻮائﺪ اإلسترداد خالل الفترة الﺰمﻨﻴة المنصوص عليها في شﺮوط وأحﻜام الﺼﻨﺪوق وفي الئﺤة صﻨاديق االستثمار.
 .13إسترداد مالكي الوحدات لوحداتهم قبل سريان أي تغيير منهم دون فرض أي رسوم إسترداد.
 .14الدعوة إلى عقد إجتماع مالكي الوحدات وممارسة حقوقه المرتبطة بالوحدات بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر حقوق
التصويت في إجتماع مالكي الوحدات.
 .15أي حقﻮق أخﺮى لمالكي الﻮحﺪات تقﺮها األنﻈﻤة واللﻮائح الﺘﻨفﻴﺬية الﺼادرة عﻦ مجلس هﻴﺌة الﺴﻮق المالية والﺘعلﻴﻤات الﺴارية
بالمملكة العﺮبﻴة الﺴعﻮدية ذات العالقة.

مسؤولية مالكي الوحدات
 .1ال يقﺪم مﺪيﺮ الﺼﻨﺪوق أي تعهﺪ أو ضﻤان ألداء أو ربحية ألي اسﺘﺜﻤار مﺪار في الﺼﻨﺪوق ولﻦ يﻜﻮن على مﺪيﺮ الﺼﻨﺪوق أي
مﺴﺆولﻴة قانﻮنﻴة أو تﺒعﻴة ألي إنخفاض في قﻴﻤة االسﺘﺜﻤارات المدارة أو إنخفاض في أصﻮل الﺼﻨﺪوق بإسﺘﺜﻨاء تلﻚ الحاالت الناتجة
عﻦ اإلهمال الجسيم أو الﺘعﺪي أو التقصير.
 .2فﻴﻤا عﺪا خﺴارة مالﻚ الﻮحﺪات السﺘﺜﻤاره في الﺼﻨﺪوق أو جﺰء مﻨه ،ال يﻜﻮن مالﻚ الﻮحﺪات مﺴﺆوال عﻦ ديﻮن وإلﺘﺰامات
الصندوق.
 .3في حال عدم قﻴام مالﻜي الﻮحﺪات بﺘﺰويﺪ مﺪيﺮ الﺼﻨﺪوق بالعﻨﻮان البريدي و/أو اإللكتروني وبﻴانات اإلتﺼال األخﺮى الﺼﺤﻴﺤة،
فﺒﻤﻮجﺐ هﺬا يﻮافق مالكي الﻮحﺪة على تجنيب مﺪيﺮ الﺼﻨﺪوق وإعفائه مﻦ أي مﺴﺆولﻴة ويﺘﻨازل عن جميع حقﻮقه وأي مﻄالﺒات مﻦ
مﺪيﺮ الﺼﻨﺪوق ناشﺌة بﺸﻜﻞ مﺒاشﺮ أو غير مﺒاشﺮ عﻦ عﺪم تﺰويﺪ مالﻚ الﻮحﺪات بﻜﺸﻒ الحساب واإلشعارات بما فيها إشعارات
كﺸﻮفات الحساب المتعلقة باسﺘﺜﻤاراتهم أو أية معلﻮمات أخﺮى تﺘعلق باالسﺘﺜﻤارات أو تلﻚ التي تﻨﺸأ عﻦ عﺪم قﺪرة مالﻜي الﻮحﺪات
على الﺮد أو الﺘأكﺪ مﻦ صﺤة المعلومات أو تﺼﺤﻴح أية أخﻄاء مﺰعﻮمة في كشف الحساب أو أية معلومة أخرى.
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 .4إذا كان مالﻚ الﻮحﺪات خاضعاا لقوانين سلﻄة غير المملكة العﺮبﻴة الﺴعﻮدية ،فإنه يتعين علﻴه أن يخضع لﺘلﻚ القﻮانين دون أن يﻜﻮن
هﻨاك أي إلﺘﺰام على الﺼﻨﺪوق أو مﺪيﺮالﺼﻨﺪوق.

خصائص الوحدات
تتبع جميع الوحدات لفئة واحدة تمثل كل وحدة حصة نسبية في الصندوق مماثلة لكل وحدة أخرى في نفس الفئة.

التغيرات في شروط و أحكام الصندوق
يجوز لمدير الصندوق وفقا ا لتقديره تعديل هذه الشروط واألحكام في أي وقت بعد الحصول على موافقة اللجنة الشرعية ومجلس إدارة
الصندوق (ملتزما ا بما ورد باألحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واإلشعارات المحددة بموجب الئحة صناديق
اإلستثمار).
وتختلف أنواع الموافقات ال الزمة في هذه التغيرات بإختالف نوع التعديالت في الشروط واألحكام بالصيغ التالية:
 .1سيقوم مدير الصندوق بالحصول على موافقة الهيئة بعد الحصول على موافقة اللجنة الشرعية ومالكي الوحدات على التغيير
األساسي المقترح عن طريق إصدار قرار صندوق عادي "حسب تعريف التغييرات األساسية في المادة (  )56من الئحة صناديق
اإلستثمار" .كما سيتم إشعار مالكي الوحدات و اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات األساسية في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق
والموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) وذلك قبل  10أيام من سريان التغيير .كما سيقوم مدير الصندوق ببيان تفاصيل
هذه التغييرات األساسة في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة ( )71من الئحة صناديق االستشمار .ويحق
لمالكي الوحدات استرداد وحداته م قبل سريان أي تغيير أساسي دون فرض أي رسوم إن وجدت.
 .2سيقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا ا بأي تغيرات مهمة "حسب تعريف التغييرات المهمة في المادة ( ) 57
من الئحة صناديق اإلستثمار".ويجب أال تقل فترة اإلشعار عن  21يوما ا قبل اليوم المحدد من قبل مدير الصندوق لسريان هذا
التغيير .كما سيتم االفصاح عن هذه التغييرات في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية
(تداول) أو بالطريقة التي تحددها الهيئة وذلك قبل  10أيام من سريان التغيير .كما سيقوم مدير الصندوق ببيان تفاصيل هذه
التغييرات المهمة في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة ( )71من الئحة صناديق االستشمار .و يحق لمالكي
الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير مهم دون فرض أي رسوم إن وجدت.
 .3سيقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا ا بأي تغيرات واجبة االشعار "حسب تعريف التغيير واجب االشعار في
المادة ( )58من الئحة صناديق اإلستثمار" وذلك قبل  8أيام من سريان هذا التغيير .كما سيتم االفصاح عن هذه التغييرات في
الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) وذلك خالل  21يوم من سريان التغيير .كما
سيقوم مدير الصندوق ببيان تفاصيل هذه التغييرات الواجبة االشعار في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة
( )71من الئحة صناديق االستشمار.

إنهاء الصندوق
إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق ،فيجب عليه إشعار الهيئة و مالكي الوحدات قبل التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه بمدة
التقل عن ( )21يوم عمل.
أما في حال رأى مدير الصندوق بأن قيمة أصول الصندوق تحت اإلدارة غير كافية لتسوغ إستمرارعمل الصندوق أو إذا كانت هناك
أسباب أخرى متصلة بأي تغيير في األنظمة واللوائح ذات العالقة أو غيرها من الظروف التي يرى مدير الصندوق حسب تقديرة أنها
أسبابا مناسبة إلنهاء الصندوق ،فإنه يجب على مدير الصندوق إنهاء الصندوق فور حدوث أحد هذه األسباب وإشعار الهيئة ومالكي
الوحدات بذلك كتابيا ا خالل ( )5أيام عمل من وقوع أحد هذه األسباب التي تتوجب إنهاء الصندوق.
كما سيعلن مدير الصندوق في موقعة اإللكتروني وموقع السوق المالية السعودية (تداول) عن إنتهاء مدة الصندوق و مدة تصفيته.
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بعد انتهاء مدة اإلشعار ،سيتم تسييل أصول الصندوق والوفاء بإلتزاماته وتوزيع باقي المحصالت على مالكي الوحدات وفقا ا لنسبة
الوحدات التي يملكونها من إجمالي الوحدات .ثم تتم إزالة معلومات الصندوق من موقع مدير الصندوق وتداول.
في حالة بـدء تصـفية الصـندوق ،فإنه لـن يـتم عمـل أي توزيعـات على مالكي الوحدات مـالـم يـتم تصـفية كافـة أصـول الصـندوق و
إسـتالم حصـيلة التصـفية بواسـطة مـدير الصندوق أو أي مصف يتم تعيينه.

مدير الصندوق
أ .مهام مدير الصندوق و واجباته و مسؤولياته
يقدم مدير الصندوق بموجب الترخيص المشار إليه في المادة ( . 1أ ) أعاله ،خدمات إدارة األصول ،الحفظ ،التعامل كأصيل ،التعامل
كوكيل ،والمشورة في األوراق المالية والترتيب  .وبالنسبة للصندوق ،يتولى مدير الصندوق مهام وشؤون إدارة وتشغيل الصندوق بصفته
كيانا ا ماليا ا مستقالا بذاته عن أصول مدير الصندوق  ،وذلك وفقا لألنظمة واللوائح ذات العالقة ووفقا لمصلحة مالكي الوحدات  ،ويقوم مدير
الصندوق بما يلي:
 .1يلتزم مدير الصندوق بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص المرخص لهم بما في ذلك واجب األمانة
تجاه مالكي الوحدات ،والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول.
 .2تحديد السياسات واألحكام واللوائح التي تحكم عمليات الصندوق وفقا ا لألهداف الواردة في شروط وأحكام الصندوق.
 .3وضع إجراءات إتخاذ القرارات الواجب إتباعها لتنفيذ أعمال الصندوق.
 .4إبالغ الهيئة عن أي حدث أو تطور جوهري قد يؤثر في عمل الصندوق.
 .5اإل لتزام بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات السارية في المملكة ذات العالقة بعمل الصندوق.
 .6إدارة أصول الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا للشروط واألحكام.
 .7التأكد من سالمة العقود التي يتم إبرامها لمصلحة الصندوق.
 .8التواصل والمتابعة والمراجعة مع أي طرف ثالث يتم تكليفه بأداء أي أعمال تتعلق بالصندوق ويتحمل مدير الصندوق
المسؤولية المالية عن خسائر الصندوق الناتجة عن األخطاء التي تحصل بسبب إهماله الجسيم وسلوكه المتعمد.
 .9يطبق مدير الصندوق برنامج المطابقة واإللتزام لكل صندوق استثمار يديره ،و أن يزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.
 .10عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق.
 .11طرح وحدات الصندوق.
ب .بيان حقوق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن
يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه للعمل مديرا للصندوق من الباطن ألي صندوق استثمار يديره مدير
الصندوق .ويدفع مدير الصندوق أتعاب ومصاريف أي مدير للصندوق من الباطن من موارده الخاصة.
ج .بيان األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق او إستبداله
ا
للهيئة عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق استثماري محدد و إتخاذ أي إجراء تراه مناسبا لتعيين مدير صندوق بديل لذلك الصندوق
أو إتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسباا ،وذلك في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:
 .1توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم.
 .2إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.
 .3تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيص في ممارسة نشاط اإلدارة.
 .4إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  -بشكل تراه الهيئة جوهريا ا -بإلتزام النظام أو لوائحه التنفيذية.
 .5وفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو إستقالته مع عدم وجود شخص اخر مسجل
لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق االستثمار أو أصول الصناديق التي يديرها مدير المحفظة.
 .6أي حالة أخرى ترى الهيئة  -بنا اء على أسس معقولة -أنها ذات أهمية جوهرية.

أمين الحفظ
أ.

مهام أمين الحفظ و واجباته ومسؤولياته
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يعد أمين الحفظ مسؤوال ا عن إلتزاماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفا ا ثالثا ا
بموجب لوائح صناديق االستثمار واألشخاص المرخص لهم ،ويعد أمين الحفظ مسؤوال ا تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر
الصندوق الناجمة عن إحتياله و إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد ،وتشمل واجباته ومسؤولياته على سبيل المثال ال الحصر،
مايلي:
 .1تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص.
 .2تعيين ممثل يقترحه مدير الصندوق ليتصرف بصفته مديرا ا عاما ا للشركة ذات الغرض الخاص.
 .3حيازة األصول من خالل الشركة ذات الغرض الخاص على سبيل األمانه والحفظ التام ولصالح الصندوق.
 .4اإل حتفاظ بمستندات ووثائق الصندوق من ملكية األصول وغيرها من المستندات الثبوتية ومنها مستندات تملك األسهم في
الشركات.
 .5التعهد بفصل أصول الصندوق عن أي أصول أخرى تخص أمين الحفظ.
 .6تسليم مدير الصندوق أو أي شخص يعينه ،صور من الوثائق المطلوبة بحسب إتفاقية الحفظ المبرمة مع مدير الصندوق.
 .7التعاون الكلي مع طلبات مراجعي الحسابات وغيرهم من مستشاري الصندوق ومدير الصندوق.
 .8يجب على أمين الحفظ تنفيذ إلتزاماته المنصوص عليها بموجب إتفاقية الحفظ ،وبموجب ما تضمنته أحكام الباب السابع من
الئحة األشخاص المرخص لهم بكل عناية وإ هتمام والحرص المحترف والمهني المتخصص في تقديم خدمات أمين الحفظ.
ب .حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن
يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعه بالعمل أمينا ا للحفظ من الباطن ألي صندوق استثمار يتولى حفظ أصوله.
ويدفع أمين الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة.
ج .األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو إستبداله
يحق للهيئة عزل أمين الحفظ أو إستبداله و إتخاذ أي إجراء تراه مناسبا ا في حالة وقوع أي من الحاالت التالية:
 .1توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم.
 .2إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.
 .3تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط اإلدارة.
 .4إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  -بشكل تراه جوهريا ا -بإلتزام النظام أو لوائحة التنفيذية.
 .5أي حالة أخرى ترى هيئة سوق المالية  -بنا اء على اسس معقولة -أنها ذات أهمية جوهرية.
يحق لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ أو إستبدالة و إتخاذ أي إجراء تراه مناسبا ا وفقا لما يلي:
 .1يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ بموجب إشعار كتابي إذا رأى  -بشكل معقول -أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي
الوحدات و يجب إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فورا ا وبشكل كتابي.
 .2اإلفصاح فورا ا في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق و الموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) عن قيامه بعزل
أمين الحفظ.
 .3في حالة عزل أمين الحفظ ،يجب تعين بديالا له خالل ( )30يوم من تاريخ إستالم أمين الحفظ المعزول اإلشعار الكتابي .وعلى
أمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل في نقل المسؤوليات وأصول الصندوق الى أمين الحفظ الجديد.

المحاسب القانوني
أ .اسم المحاسب القانوني لصندوق االستثمار
شركة ابراهيم البسام وعبدالمحسن النمر محاسبون قانونيون ()PKF
ب .بيان مهام المحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته
يقوم المحاسب القانوني بإعداد ومراجعة القوائم المالية للصندوق وفقا ا لمعايير المحاسبة والمراجعة الصادرة عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين ،وبحسب ما هو منصوص عليها في شروط وأحكام الصندوق.
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ج .األحكام المنظمة إلستبدال المحاسب القانوني لصندوق االستثمار
يجب على مجلس إدارة الصندوق أن يرفض تعيين المحاسب القانوني أو أن يوجه مدير الصندوق بتغيير المحاسب القانوني المعين في أي
من الحاالت اآلتية على سبيل المثال ال الحصر:
 .1إذا قرر مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق أن المحاسب القانوني ال يملك المؤهالت والخبرات والموارد الكافية لتأدية
مهام المراجعة بشكل مرض.
 .2وجود إدعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك المهني للمحاسب القانوني ،تتعلق بتأدية مهامه.
 .3إذا طلبت الهيئة وفقا ا لتقديرها المحض تغييرالمحاسب القانوني المعين للصندوق.
 .4إذا لم يعد المحاسب القانوني للصندوق مستقال.

أصول الصندوق
أ .يقوم أمين الحفظ بحفظ أصول الصندوق لصالح مالكي الوحدات في الصندوق .وال تعتبر هذه االصول ملكا ا ألمين الحفظ وليس له
الحق التصرف بها إال وفقا ا لشروط وأحكام هذا الصندوق.
ب .سيلتزم أمين الحفظ بفصل أصول الصندوق عن أصوله وأصول عمالئه األخرين.
ج .أن جميع أصول الصندوق مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكية مشاعة .وأنه ليس هنالك أي مصلحة أو مطالبة لمدير الصندوق
أو مدير الصندوق من الباطن أو ألمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع فيما يتعلق بأصول الصندوق .إال
إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا ا
لوحدات الصندوق وذلك في حدود ملكيته ،أو كان مسموحا ا بهذه المطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وأفصح عنها في
هذه الشروط واألحكام أو مذكرة المعلومات.

إقرار مالكي الوحدات
يقر مالك الوحدة بأنه اطلع على الشروط واألحكام هذه الخاصة بالصندوق ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية الخاصة
بالصندوق ،كما ويقر بموافقته على خصائص الوحدات التي إشترك فيها.
اسم المشترك:

____________________________________

رقم بطاقة الهوية/اإلقامة /السجل التجاري:

____________________________________

التوقيع:

____________________________________

التاريخ:

____________________________________
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