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 هام اشعار

ـــي مهـــم، املســـتند هـــذا إن ـــى ويجـــب. بالكامـــل عليـــه واإلطـــالع بعنايـــة قراءتـــه وينب ن املســـتثمرين ع  للشـــروط املتضـــمنة االكتتـــاب نشـــرة قـــراءة املحتملـــ
ى الصندوق، ي االستثمار بشأن استثماري  قرار أي اتخاذ قبل دقيق وبشكل بعناية بالصندوق  الخاصة واألحكام ـر استشـارة املستثمر وع ي خب  مـا
ـر مخـاطره، ودرجـة االسـتثمار هـذا مالئمـة حـول  الشك لديه تولد إذا مستقل راك قـرار ويعت ـى الصـندوق  ـي  املسـتثمر اشـ  الشخصـية مسـؤوليته ع
ــر وال كامــل، وبشــكل  الصــندوق  هــذا ــي وحــدات لشــراء املــدير مــن توصــية بمثابــة املســتندات هــذه ــي الــواردة الصــندوق  مــدير نظــر ووجهــات أراء يعت
ي ال كما اآلراء هذه تحقق وإمكانية  صحة من تأكيد وليست َر  أن حال بأي ينب ى ُتَفسَّ ا أساس ع   .  استثمارية نصيحة أ

ـا يشـار( العالقـة ذات واللـوائح االسـتثمار صـناديق الئحـة بموجـب املسـتند هذا إعداد تم  هيئـة مجلـس عـن الصـادرة") الالئحـة" بلفـظ بعـد فيمـا إل
وتــــاريخ  2016-61-1ه واملعدلــــة بقــــرار مجلــــس هئيــــة الســــوق املاليــــة رقــــم 03/12/1427 وتــــاريخ 2006-219-1 رقــــم القــــرار بموجــــب املاليــــة الســــوق 

ـ واإلجـراءات والتعليمات والقواعد التنفيذية اللوائح ضمن م23/5/2016ه املوافق 16/8/1437  السـوق  نظـام أحكـام لتطبيـق الهيئـة تصـدرها ال
ــى الحصــول  تــم وقــد. املاليــة ــي- الهيئــة بــأن علمــاً  ؛)لالســتثمار وطرحهــا( الوحــدات إلصـــــدار الالئحــة بأحكــام عمــالً  املالـــية الســـوق  هيــــئة موافقــة ع  و
ا تصدر ى موافق ا تأكيد أي تعطي وال واألحكام الشروط هذه محتويات عن مسئولية أية تتحمل ال- تقدم ما ع ي اكتمالها أو بدق ا وُتخ  مسـؤولي
ى االعتماد أو املذكرة هذه ي ورد عما تنتج خسارة أية عن – كانت مهما – صراحة ا جزء أي ع   .م

 املعلومـات تلـك أن واعتقـادهم علمهـم وحسـب املسـتند؛ هـذا ـي الـواردة املعلومـات عـن املسـئولية الصـندوق  إدارة مجلـس أعضاء يتحمل وباملقابل،
ــى ينطــوي  جانــب أي تغفــل وال والحقــائق الوقــائع مــع متطابقــة ر شــأنه مــن احتمــال أي ع ــى التــأث ا، املــذكورة املعلومــات معــاني ع  ســيما ال ومــدلوال

م ر جميع اتخذوا قد وأ ى الرامية املعقولة التداب ي إ   . تقدم ما صحة لضمان الالزم الحرص تو
  

 ـــي ســـواه دون  عليـــه االعتمـــاد أو بمفـــرده عليـــه االســـتناد يـــتم أساســـاً  يكـــون  أن منـــه يقصـــد وال فقـــط؛ املســـاعدة بغـــرض املســـتند هـــذا إصـــدار تـــم لقـــد
ـــى عـــالوةً . باالســـتثمار يتعلـــق قـــرار أي اتخـــاذ ـــي وال – املقصـــود مـــن لـــيس تقـــدم، مـــا ع  أو تأكيـــدات أي تقـــديم-املقصـــود مـــن أن اســـتنتاج إطالقـــاً  ينب

ي وعــاء عــن عبــارة فهــو ذاتــه، حــد ــي الصــندوق  أمــا. الوحــدات ــي اســتثمار أي مــن االســتثماري  العائــد أو املــردود بخصــوص ضــمانات  صــندوق  أو مــا
ى دف مفتوح استثماري  ى نمو تحقيق إ ى املال رأس ع  املتوافقـة املاليـة األدوات ـي رئـيس بشـكل االسـتثمار خـالل مـن والطويـل املتوسـط املـدى ع

ى ينطوي  الصندوق  ي االستثمار أن وبما. للمستثمرين اإلسالمية الشريعة ومبادئ أحكام مع ـي فإنه مخاطرة، ع  املسـتثمرين بمقـدور  يكـون  أن ينب
ـي ال أنـه كما جزئيًا؛ أو كلياً  الصندوق  ي الستثمارهم املحتملة االقتصادية املخاطر تحمل ـى االعتمـاد لهـم ينب  قبيـل مـن اسـتثمارات مـن عائـد أي ع

ر تقدم ما ى ويجب. أساسية مالية احتياجات أي لتوف ن، املستثمرين ع م يتخذون  وهم املحتمل  أن عدمه، من الوحدات ي االستثمار حيال قرارا
ــى يعتمــدوا ــى كمــا املحتملــة؛ املخــاطر تقيــيم ذلــك ــي بمــا االكتتــاب، نشــرة ــي الــواردة الشــروط وتمحــيص فحــص ــي أنفســهم ع  مســتثمر كــل مــن ير
ن مستشاريه استشارة محتمل   .   الوحدات ي االستثمار جدوى  لتحديد الخاص

ن عقــــود بتوقيــــع االســـتثمار صــــندوق  تأســــيس يـــتم ــــى العقــــود تلــــك وتكـــون  الوحــــدات ومــــالكي الصــــندوق  مـــدير بــــ  بالصــــيغة وأحكــــام شــــروط شـــكل ع
 توصــية واألحكــام الشــروط ــذه الــواردة الصــندوق  مــدير آراء تمثــل وال املاليــة، الســوق  هيئــة عــن الصــادرة االســتثمارية الصــناديق بالئحــة املوضــحة

  .الصندوق  وحدات لشراء الصندوق  مدير من
 
ــــى الصــــندوق  إدارة مجلــــس وسيشــــرف مســــتقل، قــــانوني بكيــــان الصــــندوق  يتمتــــع ال  قــــرارات وسيصــــدر االســــتثمار، صــــناديق لالئحــــة وفقــــاً  اإلدارة ع

ـــات ـــى الصـــندوق  إدارة مجلـــس أعضـــاء موافقـــة وبموجـــب الصـــندوق  ملـــدير ويحـــق للصـــندوق، امللزمـــةً  االســـتثمار وتوج  بكـــل أو بجـــزء يحـــتفظ أن ع
ى الصندوق  أصول  رة املاليـة األدوات ـي اسـتثمارها أو سـائل نقـد شـكل ع ـ املـدة وحسـب املخـاطر، ومتدنيـة السـيولة عاليـة األجـل قصـ  يحـددها ال
ى الصندوق  إدارة مجلس أعضاء   .استثمارها إعادة يتم أن إ

  
ي أن أو معلومات أية يقدم أن الصندوق  مدير خالف شخص ألي يحق ال ـا يشـتمل لـم إفـادات بأيـة يـد  الـواردة بـاألمور  يتعلـق فيمـا املسـتند هـذا عل

ي. طيه ـر شـخص أي قبـل مـن إفـادات بأيـة اإلدالء أو معلومـات أيـة تقـديم حالـة و  وال ـا يعتـد ال واإلفـادات املعلومـات تلـك فـإن الصـندوق، مـدير غ
  . قبله من معتمدة أو الصندوق  مدير من صادرة تعد
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  ملخص الصندوق 
ي   أهداف الصندوق  رة الطرح األو ي األسهم العامة للشركات خالل ف سوف يستثمر الصندوق 

ي أسهم الشركات الجديدة وأسهم حقوق األولوية ال لم  العام ألسهمها أو 
ي السوق املالية للمملكة العربية  ا خمسة سنوات من تاريخ إدراجها  يمض عل

ي صنا ى مدير الصندوق لالستثمار  ة السعودية. كذلك يس ديق أخرى مشا
راتيجيات م ما سنحت الفرصة. وال لها   نفس األهداف واالس

رشادي رشادي لقياس أداء الصندوق هو مؤشر أرباح لإلصدارات   املؤشر االس سيكون املؤشر االس
 بورز أند ستاندرد طرف ثالث مستقل شركة قبل األولية والذي يتم حسابه من

)S&Pى ى مدير الصندوق إ   تحقيق عائد يفوق عائد املؤشر أعاله. )، ويس

ي املائة (  رسوم اإلدارة ي قيمة أصول 1.75نسبة واحد وخمسة وسبعون  %) سنويًا من صا
راكم بشكل تناس عند كل يوم تقويم.   الصندوق ت

ن الحفظ ن 40%) سنويًا. و بحد ادنى 0.1ي املائة (نسبة واحد من عشرة   رسوم أم ألف ريال ألم
ى الحفظ،  ي املائه( 1وباالضافه ا %) رسوم تداول وبحد أق 0.01من مائه 

ي كل يوم تقويم  250 راكم  ألف ريال لرسوم تداول تحتسب هذه الرسوم وت
ي قيمة أصول الصندوق ويتم اقتطاعها شهريًا. ى صا   بناًء ع

لكل اجتماع وبعدد  أربعة أالف ومائة وخمسون ريال سعودي )4150مبلغ (  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
ي السنة املالية بحد أق وبما يعادل  سنويا لكل  16600أربعة اجتماعات 

  عضو مستقل. 

ي لحسابات الصندوق  ي السنة املالية.22000مبلغ اثنان وعشرون ألف (  أتعاب املراجع الخار   ) ريال سعودي 

رها رية ومصاريف إدارية وغ . 75000( وسبعون ألفخمسة   مصاريف ن ي السنة املالية بحد أق ) ريال سعودي 
ى أفضل ما يتوفر من معلومات ملدير  (حسب تقدير مدير الصندوق بناء ع

  الصندوق) 

سيتم تطبيق ضريبة القيمة املضافة حسب الالئحة التنفيذية الصادرة من   ضريبة القيمة املضافة 
ى جميع الرسوم وامل   صاريف واالتعاب. الهيئة العامة للزكاة والدخل ع

راض ا   تكاليف االق   وفقًا لألسعار واملعدالت السائدة وق

ي الصندوق: راك  ـــا (  الحد األدنى لالش ) عشـــرة أالف ريـــال ســـعودي لألفـــراد وعـــدد 10000عـــدد وحـــدات تعـــادل قيم
ــــــــا عشــــــــرون ألــــــــف ( ) ريــــــــال ســــــــعودي للمؤسســــــــات 20000وحــــــــدات تعــــــــادل قيم

  والشركات.
ي:الحد األدنى  راك اإلضا   لالش

  
ــا ( ) خمســة 5000) خمســة أالف ريــال لألفــراد و (5000عــدد وحــدات تعــادل قيم

  أالف ريال سعودي للمؤسسات.
ي وحدات الصندوق: راك  ي املائة (  رسوم االش ى اثنان  راك. يدفعها حامل 2ما تصل نسبته إ %) من مبلغ االش

راك   الوحدات ويتم خصمها من مبلغ االش
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  التقييمأيام 
  

  من كل أسبوع والثالثاء األحديومي 

رداد  راك أو االس    والثالثاء ظهرا يومي األحد  12الساعة   أخر موعد لتقديم طلبات االش

ن واالربعاء  يوم اإلعالن عن أسعار الوحدات     االثن
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  :تعريفات   
ي السعودية، املالية أرباح شركة يع  :مدير الصندوق   الئحـة بموجـب لهـا ومـرخص ـا مصـرح مقفلـة مسـاهمة شـركة و

ن وتحكمهــا لهــم املصــرح األشــخاص  الخــدمات مــن متكاملــة مجموعــة لتقــديم املاليــة الســوق  هيئــة قــوان
  . االستثمار صناديق إدارة ذلك ي بما واالستثمارية املالية

  
  .الصندوق  ملدير دفعها يجب ال اإلدارية الرسوم ا يقصد  : إداريةرسوم 

  
 يمكــن حيــث الســعودية العربيــة اململكــة ــي الصــندوق  ملــدير الرئيســ املركــز أو الرســمي املقــر ــا يقصــد  :شركة أرباح املالية

ــــــــى اإلطــــــــالع ــــــــى بــــــــذلك الخاصــــــــة التفاصــــــــيل ع رونــــــــي املوقــــــــع ع ــــــــى الصــــــــندوق  ملــــــــدير االلك رنــــــــت ع  االن
)www.arbahcapital.com(  
  

ي  :املراجع الخار
 
  

  :املستشار القانوني
  

ــــــــر ، الســــــــعودية العربيــــــــة اململكــــــــة  .وشــــــــركاه الفــــــــوزان ــــــــي إم بــــــــي كــــــــي شــــــــركة  4803 ب ص 31952 الخ
))www.kpmg.com.sa((  
 

 ،)الســــــعودية العربيـــــة اململكـــــة( قـــــانونيون  ومستشـــــارون محــــــامون  الشـــــريف محمـــــد مكتـــــب بـــــه يقصـــــد
  .11423 الرياض 9170.ب.ص

ــ  :الئحة األشخاص املصرح لهم  بتـــاريخ 2005-83-1 رقـــم قرارهــا بموجـــب املاليــة الســـوق  هيئــة عـــن املســمى بـــذات الصــادرة الالئحـــة تع
ا تتم أخرى  تعديالت أي أو( 21/05/1426   ).آلخر وقت من عل

  
ا عامة بصفة املالية املؤسسات فيه تفتح يوم أي يع  :يوم العمل   العربية السعودية. اململكة ي للعمل أبوا

  
 بتـــــــــاريخ 30/م رقـــــــــم امللكــــــــي املرســـــــــوم بموجـــــــــب الســــــــعودية العربيـــــــــة اململكـــــــــة ــــــــي الصـــــــــادر النظـــــــــام هــــــــو  :نظام السوق املالية

ا تتم أخرى  تعديالت أي أو( ھ02/06/1424   ).آلخر وقت من عل
   

 طلبـــــات اســـــتقبال عـــــن الصـــــندوق  فيـــــه يتوقـــــف الـــــذي اليـــــوم هـــــو م،31/03/2011 يـــــوم يكـــــون  أن تقـــــرر   :تاريخ اإلقفال
راك راك بسعر الوحدات ي االش   .املبدئي اإلصدار/  للتوزيع الوحدات تخصيص تنفيذ ي ويبدأ االش

  
ـ حسـب – ذلـك ـي بمـا السـعودية العربيـة باململكـة املالية السوق  هيئة ا يقصد  :الهيئة  أيـة – السـياق مقت

  .الهيئة قبل من يفوض وكيل أو موظف أو فرعية لجنة أو لجنة
  
  

ن الحفظ للصندوق  ـي ،االنمـاء لالسـتثمار شـركة بـه يقصد  :أم  األشـخاص الئحـة بموجـب لهـا مـرخص مقفلـة مسـاهمة شـركة و
ن وتحكمهــــا لهــــم املــــرخص  الخــــدمات مــــن متكاملــــة مجموعــــة لتقــــديم املاليــــة الســــوق  هيئــــة ولــــوائح قــــوان
ن أي أو املاليــــة، واألوراق االســــتثمار لصــــناديق الحفــــظ خــــدمات ذلــــك ــــي بمــــا واالســــتثمارية املاليــــة  أمــــ
ي حفظ   .املالية لألوراق الحفظ خدمات لتقديم الصندوق  إدارة مجلس يعينه خار
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ـ اإلدارية الرسوم تع  : الرسوم ـ والرسـوم الصـندوق  مـدير يتقاضـاها ال ن يتقاضـاها ال  للصـندوق  الحفـظ أمـ
رها الشرعية الرقابة هيئة أعضاء ورسوم ا كل بخصوص تفصيالً  ورد ملا وفقاً  وغ ى م  املادة ي حدة ع

  .املستند هذا من) 11( رقم
  

ـــرة ـــي  :السنة املالية ـــ الف ن الحـــادي ـــي وتنتهـــ اإلقفـــال تـــاريخ مـــن تبـــدأ ال ر شـــهر مـــن والثالثـــ  للســـنة بالنســـبة ديســـم
ى املالية ن الحـادي اليوم ي وتنته يناير من األول  من تبدأ ال أو األو ر شـهر مـن والثالثـ  كـل مـن ديسـم
ي عام ى املالية السنة ي   .األو

  
 هـذا بموجـب املؤسـس الصـندوق  وهـو املاليـة أربـاح بشـركة األوليـة للطروحـات أربـاح صـندوق  بـه يقصـد  :الصندوق 

ـى املسـتند ن تعاقديــة ترتيبـات هيئـة ع  الســوق  هيئـة لـدى واملسـجل الوحــدات وحملـة الصـندوق  مـدير بـ
   .إلشرافها والخاضع املالية

ن الصــندوق  إدارة مجلــس هــو  : مجلس الصندوق   تحديــد ورد وقــد. الالئحــة ملقتضــيات وفقــاً  الصــندوق  مــدير قبــل مــن املعــ
  .املستند هذا من) 13( رقم املادة ي مبدئياً  أعضائه عدد

  
ــرة ســتكون   :الطرح املبدئي راك ف ـــرة خــالل. الصــندوق  طــرح عــن اإلعــالن تــاريخ مـــن شــهر ملــدة مفتوحــة املبدئيــة االشــ  ف

ـــي، الطـــرح راكات مبـــالغ اســـتثمار الصـــندوق  ملـــدير يجـــوز  األو  أدوات ـــي املســـتثمرين ملصـــلحة مؤقتـــا االشـــ
رة استثمارية  منخفضة مخاطر ذات وأدوات اإلسالمية الشريعة ومبادئ أحكام مع متوافقة األجل قص

ى العائد حساب وسيتم ى كل العمالء استثمار ع  .املبدئي االكتتاب مرحلة ي حدة ع
راك ســـيكون   ـــي االشـــ  الحـــد وأمـــا متحققـــة، أربـــاح وأي املســـتثمر املـــال لـــرأس شـــامال الصـــندوق  ـــي الفع

   . الصندوق  مدير تقدير حسب زيادته فيمكن املبدئي، الطرح ي املتاحة الوحدات لعدد األق
  

ة   واملتوافقة املالية السوق  هيئة قبل من ومرخصة عامًا طرحًا املطروحة األولية الطروحات صناديق ي  :االخرى / الصناديق املشا
  .اإلسالمية الشريعة مع

رادفة، مصطلحات  :العميل/ املستثمر / مالك الوحدة  ا كل ويستخدم م ى لإلشارة م   .الصندوق  ي وحدات يملك الذي الشخص ع
  

ي شخص أي يع  : الشخص ـرف عليـه متعـارف هـو حسـبما قانونية أو اعتبارية صفة ذي أو طبي  بموجـب بـه ومع
ن   .  اململكة قوان

  
  .األولية للطروحات أرباح صندوق  إدارة مجلس  : مجلس اإلدارة

  
  . السعودية العربية اململكة ا يقصد  :اململكة

  
راك   :  الحد األدنى لالش

  
 لألفــــــراد ريــــــال أالف ةعشــــــر ) 10000( هــــــو الصــــــندوق  ــــــي املســــــاهمة أو املشــــــاركة ملبلــــــغ األدنــــــى الحــــــد إن
ـر ـي بـالحق الصـندوق  مـدير ويحـتفظ. للمؤسسات ريال ألف نعشرو ) 20000(و  األدنـى الحـد مبلـغ تغي

راك ي لالشـــــ  ــــــي الــــــدخول  أو) املؤسســــــات أو األفــــــراد مــــــن لكـــــل ريــــــال أالف خمســــــة( 5000 البــــــالغ اإلضــــــا
ى الصندوق   .الهيئة ملوافقة ذلك يخضع أن ع
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ي قيمة األصول  ـ  :صا ــى وحــدة أليــة النقديــة القيمــة وتع ي أســاس ع  الخصــوم منــه مخصــوماً  للصــندوق  األصــول  قيمــة إجمـا
ـــى ومقســـوماً   هـــذا مـــن) 22( رقـــم املـــادة ـــي التفصـــيل مـــن بمزيـــد ورد مـــا وفـــق القائمـــة الوحـــدات عـــدد ع
 . املستند

  
ي العام ربع( الربع تاريخ  ): املا

  
ــرة ن الحــادي اليــوم بــه ويقصــد أشــهر ثالثــة ف ن مــارس شــهر مــن والثالثــ ن يونيــو مــن والثالثــ  مــن والثالثــ

ر ن والحادي سبتم ر من والثالث   .مالية سنة كل ي ديسم
رداد ـــ والـــذي الصـــندوق  مـــدير قبـــل مـــن املعـــد النمـــوذج بـــه يقصـــد  :نموذج طلب االس رداد الوحـــدات ملـــالكي يج  كـــل أو جـــزء اســـ

م ــــ الوحــــدات حامــــل مــــن النمــــوذج وتوقيــــع اســــتكمال بعــــد الصــــندوق  ــــي وحــــدا  األصــــول  حســــب املع
 .املتبعة

  
رداد ـ  :سعر االس ردادها عنـد الوحــدة لحامـل دفعـه الـالزم املبلـغ يع  املــادة ـي ورد ملـا وفقـاً  السـعر ذلــك تحديـد ويـتم. اسـ

 .  املستند هذا من) 21( رقم
  

  :الالئحة
  

-1 رقــم القــرار بموجــب املاليــة الســوق  هيئــة مجلــس عــن الصــادرة االســتثمار صــناديق الئحــة ــا يقصــد
   .ھ3/12/1427 وتاريخ 219-2006

  
 وتـــاريخ م2005-83-2 رقـــم قرارهـــا بموجـــب املاليـــة الســـوق  هيئـــة عـــن املســـمى بـــذات الصـــادرة الالئحـــة ـــي  :الئحة أعمال األوراق املالية

  . م28/06/2005 املوافق ھ21/05/1426
  

راك راك طلـــب بـــه يقصـــد  :طلب االش ن املاليـــة الســـوق  هيئـــة لـــوائح حســـب مطلوبـــة مســـتندات وأي االشـــ  مكافحـــة وقـــوان
راك بغــــرض املســـتثمر يوقعهـــا مرفقــــة معلومـــات وأيـــة اإلرهــــاب تمويـــل األمـــوال غســـيل  وحــــدات ـــي االشـــ

  .الصندوق  مدير من اعتمادها شريطة الصندوق 
  

راك   .اإلقفال تاريخ بعد يقع تقييم/  تاريخ أي هو  : تاريخ االش
  

راك  : رسوم االش
  

ـــ ـــى دفعهـــا الواجـــب الرســـوم تع راك عنـــد الصـــندوق  مـــدير إ  الســـعر مـــن%) 2( باملائـــة اثنـــان وتبلـــغ االشـــ
 مــن) 11( رقــم املــادة ــي التفصــيل مــن بمزيــد ورد حســبما وذلــك الوحــدات مقابــل املســتثمر مــن املــدفوع

  .املستند هذا
  

راك  ويــــتم. الصــــندوق  ــــي) واحــــدة وحــــدة) (1( عــــدد لشــــراء املســــتثمر قبــــل مــــن دفعــــه الــــالزم املبلــــغ بــــه يقصــــد  :سعر االش
  ).22( رقم املادة ي ورد ملا وفقاً  السعر هذا تحديد

  
دفة ـرة خـالل للشـركات العامـة األسهم  :االستثمارات املس ـي الطـرح ف ـ الجديـدة الشـركات أسـهم ـي أو ألسـهمها العـام األو  لـم ال

ا يمض  .االستثمار صناديق أو إدراجها تاريخ من سنوات خمس عل
   

ــ املتســاوية الشــائعة الحصــص  :الوحدات ــا تتكــون  ال  فئـــة مــن الصــندوق  وحــدات أن علمــاً  الصــندوق، أصـــول  م
  .واحدة
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ر ضريبة ي  :ضريبة القيمة املضافة ى تفرض مباشرة غ  املنشات قبل من وبيعها شراؤها يتم ال والخدمات السلع جميع ع
روني املوقع زيارة يرجة املعلومات من وللمزيد  www.gazt.gov.sa/ar: اإللك

  
ي تحديد فيه يتم الذي اليوم به يقصد  :تاريخ التقويم   . بالصندوق  األصول  قيمة صا
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  الصندوق:شروط وأحكام 
 

 معلومات عامة: .1
 مدير الصندوق:  - أ

 

  .)07083-37(، ترخيص هيئة السوق املالية رقم املالية أرباح شركة ي الصندوق  مدير
  

 :الصندوق  ملدير الرئيس مكتب عنوان  -  ب
 

    لألعمال املعمر مالعبد الكري سعد مركز- الثامن الطابق هو مقر الشركة املالية، أرباح شركة 
    السعودية العربية اململكة 31492الدمام  8807ب  ص الدمام، الخليج، شارع 
    966) 013( 8316400: هاتف 

  966) 013( 8093075 فاكس
 

روني ملدير الصندوق:  -ج        عنوان املوقع اإللك

ى اإلطالع يمكن  ى الصندوق  مدير عن املعلومات من املزيد ع روني املوقع ع ي االلك ر او  www.arbahcapital.com: التا  املوقع ع
روني    w.ww.tadawul.com.sa: لشركة السوق املالية  االلك

ن الحفظ:ا - د            سم أم

روني املوقع ،)37-09134( رقم- املاليـة السوق  هيئـة ترخيصاإلنماء لإلستثمار،    www.alinmainvestment.com اإللك

ن الحفظ: -ه         روني ألم   املوقع اإللك

روني  املوقع لإلستثمار.اإلنماء    www.alinmainvestment.comاإللك

 النظام املطبق: .2

ا بناء وال األسس سيحكم الذي امللزم القانوني املستند االتفاقية هذه ُتشكل ى املستثمر ويؤكد .الصندوق  بإدارة الصندوق  مدير سيقوم عل  ع
ى أيضا املستثمر ويؤكد .آخر شخص لصالح أو كوكيل وليس كأصيل الصندوق  مدير مع التعامل  األهداف مع تتوافق االستثمارية أهدافه أن ع
ر .للصندوق  املحددة   .املستثمر ِقبل من االتفاقية لهذه املوقعة للنسخة الصندوق  مدير تسلم عند نافذة االتفاقية هذه تعت

ى بناء املالية السوق  هيئة مجلس عن الصادرة االستثمار صناديق لالئحة االتفاقية هذه وتخضع  بما قواعد من يشمله وما املالية السوق  نظام ع
ا ى باإلضافة املفعول، السارية السعودية العربية اململكة ألنظمة تخضع كما العالقة، ذات واللوائح لهم املرخص األشخاص الئحة ف  جميع إ

ن تضارب أي وجود حال ي .اإلسالمية الشريعة ألحكام وفقاً  آلخر وقت من تطبق قد ال األخرى  والقواعد األنظمة ن االتفاقية هذه ب  من أي وب
ى األنظمة فستطبق األنظمة ره إجراء أي اتخاذ، عدم أو اتخاذ، الصندوق  مدير بإمكان .املتضارب النطاق ع ام من للتأكد ضروري  يعت  بأي االل

 أجل من به القيام ي أخفق أو الصندوق  مدير به قام ما كان أيا .نية بحسن اتخاذه يتم مماثل إجراء أي عن مسئوال يكون  ولن األنظمة هذه من
ام ام بغرض اتخاذه ي ُيخفق أو ُيتخذ إجراء أي .للمستثمر ملزم اإلجراء هذا فان األنظمة ذه االل  الصندوق  مدير يجعل لن األنظمة ذه االل

ن وكالئه أو موظفيه أو مسؤولية أو مديريه من أيا أو   .قانونياً  مسئول
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ى متماثلة وشروطاً  أحكاماً  االتفاقية هذه طبقت ى وتحتوي  الوحدات مالكي جميع ع ا املتفق األحكام جميع ع ن عل  أية محل وتحل األطراف ب
ن سابقة ترتيبات أو تفاهم أو اتفاقية  قيل مما ضمنياً  فهم أو منح وعد أو ضمان أو تعهد أي يؤخذ ولن .مكتوبة أو شفهية كانت سواء األطراف، ب

ن املفاوضات ي كتب أو ى هنا عليه ُنص ما باستثناء االتفاقية هذه قبل األطراف ب  أي بمعالجة يقوم أن طرف ألي يحق ال .الخصوص وجه ع
ر تصريح ى بناء اآلخر الطرف من صحيح غ ر التصريح ذلك كان إذا إال( االتفاقية هذه ي لدخوله الطرف ذلك عليه استند ما ع  حدث الصحيح غ
ي بشكل ا بما أساس كأمر كان أو احتيا اماته للقيام اآلخر الطرف إلمكانية األساسية األمور  ف  الطرف ذلك ومعالجة )االتفاقية هذه ضمن بال
 .العقد بفسخ فقط تكون 

 حقوق  أي املستثمر يطلب فال وبذلك آنفا املذكورة النظامية للمتطلبات تخضع االتفاقية هذه تحت املنطوية العمليات جميع بان املستثمر يقر
 صناديق الئحة مع متوافقة األخرى  االستثمار صندوق  ومستندات والشروط األحكام .املتطلبات ذه يتعلق فيما مستقلة قانونية أو تعاقدية

ى وتشتمل الهيئة عن الصادرة االستثمار  .بالصندوق  املرتبطة األساسية الحقائق لجميع والواضح والصحيح الكامل اإلفصاح ع

  :صندوق الأهداف  .3

 أهداف الصندوق اإلستثمارية:  - أ
  

ى دف مفتوح عام صندوق  هو األولية للطروحات أرباح صندوق   أحكام مع متوافق بشكل والطويل املتوسط املدى ي املال رأس تنمية إ
ي للمستثمرين، اإلسالمية الشريعة ومبادئ  املتاحة التقليدية املالية األدوات تحققه ما مع باملقارنة وتنافسية مجزية عوائد تحقيق وبالتا

ى لالستثمار ن ع  العامة األسهم ي يستثمر سوف الصندوق  فإن الهدف هذا ولتحقيق. السعودي السوق  ي والطويل املتوسط املدي
رة خالل للشركات ي الطرح ف ا يمض لم ال للشركات األولوية حقوق  وأسهم الجديدة الشركات أسهم ي أو ألسهمها العام األو  خمس عل
   السوق  ي إدراجها تاريخ من سنوات
ى كذلك ،)نمو( املوازي  السوق  ي املدرجة األسهم ي االستثمار الصندوق  ملدير يجوز  كما .السعودية العربية للمملكة املالية  مدير يس

راتيجيات األهداف نفس لها وال أخرى  صناديق ي لالستثمار الصندوق   االستثمار الصندوق  ملدير يجوز  كما. الفرصة سنحت ما م واالس
 ي االستثمار الصندوق  ملدير يمكن كذلك ،)الصندوق  مدير قبل من املدارة الصناديق وحدات ذلك ي بما( املتداولة العقارية الصناديق ي

ى باإلضافة ،يةاملال سوق ال هيئة قبل من واملرخصة عاماً  طرحاً  املطروحة االستثمارية الصناديق  أسواق أدوات ي االستثمار إمكانية إ
رة املالية واألدوات اإليداعات ي آلخر وقت من الصندوق  ي الزائدة النقدية السيولة استثمار الصندوق  ملدير يمكن كما.النقد  األمد قص

ر تحقيق ي االستثمارات هذه من الغرض ويتمثل ى واملحافظة للصندوق  العوائد من ممكن قدر أك  .  بالصندوق  النقدية السيولة ع

راتيجيات االستثمار الرئيسةب.   :اس

ا الصندوق  يستثمر سوف ال املالية االوراق نوع -1  أساس بشكل ف

رة خالل العامة الشركات أسهم ي رئيس بشكل لالستثمار للمستثمرين الفرصة الصندوق  يتيح ـي الطرح ف  مـا مرحلـة ـي أو ألسـهمها العـام األو
ي، الطرح قبل ى سنوات خمس تمض لم ال املدرجة الجديدة الشركات أسهم ي أو األو  . لألسهم الثانوي  السوق  ي إدراجها ع
ى كــذلك ،)نمــو( املــوازي  الســوق  ــي املدرجــة األســهم ــي االســتثمار الصــندوق  ملــدير يجــوز  كمــا  أخــرى  صــناديق ــي لالســتثمار الصــندوق  مــدير يســ
راتيجيات األهداف نفس لها وال  ـي بمـا( املتداولـة العقاريـة الصـناديق ـي االسـتثمار الصـندوق  ملـدير يجـوز  كما. الفرصة سنحت ما م واالس

 طرحـاً  املطروحـة االسـتثمارية الصـناديق ـي االسـتثمار الصـندوق  ملـدير يمكـن كـذلك ،)الصـندوق  مـدير قبـل مـن املدارة الصناديق وحدات ذلك
ــى باإلضــافة ،يــةاملال ســوق ال هيئــة قبــل مــن واملرخصــة عامــاً   الشــريعة أحكــام مــع يتعــارض ال وبمــا النقــد، أســواق أدوات ــي االســتثمار إمكانيــة إ

 .االستثمار صناديق والئحة اإلسالمية
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  :االستثمار ترك سياسة  .1

ى ى كحد%) 100( املائة ي مائة ح باستثمار أهدافه لتحقيق الصندوق  يس ي من أدنى كحد%) 0( و أع  العاديـة األسهم ي أصوله صا
ــــرة خـــالل ــــي الطــــرح ف ـــي الطــــرح قبــــل مــــا شــــركات أو العــــام األو ــــي العــــام، األو  األولويــــة حقــــوق  وأســــهم الجديــــدة املدرجــــة الشــــركات أســــهم و

ــ اإلســالمية الشــريعة أحكـام مــع املتوافقــة للشـركات ــ للصــندوق  الشـرعية الرقابــة هيئــة تقرهـا وال ــى  ســنوات خمــس) 5( تمـض لــم وال  ع
ـــ) نمـــو( املـــوازي  الســـوق  ـــي االســـتثمار دوق الصـــن ملـــدير يجـــوز  كمـــا الســـعودية العربيـــة اململكـــة أســـواق ـــي إدراجهـــا ـــ كحـــد %20 ح  و أق

ي مـــن أدنـــى كحـــد%) 0( ـــ املتداولـــة العقاريـــة الصـــناديق ـــي االســـتثمار الصـــندوق  ملـــدير يجـــوز  كمـــا  ، الصـــندوق  أصـــول  صـــا  كحـــد %50 ح
ـــ ي مـــن أدنـــى كحـــد% 0 و أق  يمكـــن كـــذلك  ،)الصـــندوق  مـــدير قبـــل مـــن املـــدارة الصـــناديق وحـــدات ذلـــك ـــي بمـــا(  الصـــندوق  أصـــول  صـــا
ـ يـةاملال سـوق ال هيئـة قبـل من واملرخصة عاماً  طرحاً  املطروحة االستثمارية الصناديق ي االستثمار الصندوق  ملدير  أصـوله مـن% 30 ح
ـــ كحـــد ـــى باإلضـــافة ،أدنـــى كحـــد% 0و أق ـــ النقـــد أســـواق أدوات ـــي االســـتثمار إمكانيـــة إ ـــ كحـــد ولهأصـــ مـــن% 50 ح  كحـــد% 0 و أق
ة استثمارية صناديق ي االستثمار للصندوق  يجوز  كما أدنى ا لالستثمار واعدة فرص توفر حال ي وذلك - الفئة نفس من مشا  .ف

ي وفيما ن جدول  ي   الصندوق  ي األصول  توزيع يب

ركز  نوعية األصول    ال

  من حجم الصندوق % 100ح   أسهم

  كحد أدنى% 0  نقد

ي من اق كحد% 20 ح  )نمو(السوق املوازي    الصندوق  اصول  صا

ي من اق كحد% 50 ح  الصناديق العقارية املتداولة   الصندوق  اصول  صا

  اق كحد الصندوق  اصول  من% 30 ح  عاماً  طرحاً  املطروحة اإلستثمار صناديق

ي وفيما ن جدول  ي راتيجيه يب ي والتوزيع االستثمار اس  :الجغرا

راتيجية ركز(تخصيص مدير الصندوق  اإلس   )ال

رك سيكون  ى ال  لم وال واالسهم األولية اإلصدارات ع
ى سنوات خمس) 5( تمض  العربية اململكة ي إدراجها ع

 .السعودية

 من% 100 عن يزيد ال ما الصندوق  مدير سيخصص
  االستثمارات هذه ي الصندوق  أصول 



  
 

13 
 

راتيجية تتلخص ي فيما الصندوق  استثمارات إدارة إس    :ي
 ى ي من أدنى كحد% 0و أق كحد%) 100( املائة ي مائة ح باستثمار أهدافه لتحقيق الصندوق  يس  خـالل العادية األسهم ي أصوله صا

رة ي الطرح ف ي الطرح قبل ما شركات أو العام األو ي من% 20 ح) نمو( املوازي  والسوق . العام األو ـ كحـد ،الصـندوق  أصـول  صـا % 0و أق
 .أدنى كحد

 ـ املتداولـة العقاريـة الصـناديق ي االستثمار الصندوق  ملدير يجوز  كما ي مـن% 50 ح ـ كحـد الصـندوق  أصـول  صـا  بمـا( أدنـى كحـد% 0و أق
 املطروحـــة االســـتثمارية الصـــناديق ـــي االســـتثمار الصـــندوق  ملـــدير يمكـــن ككـــذل). الصـــندوق  مـــدير قبـــل مـــن املـــدارة الصـــناديق وحـــدات ذلـــك ـــي

 .أدنى كحد% 0و أق كحد أصوله من% 30 ح يةاملال سوق ال هيئة قبل من واملرخصة عاماً  طرحاً 
 ى باإلضافة  أسواق أدوات ي االستثمار إمكانية إ
  أدنى كحد%  0و أق كحد الصندوق  أصول  من% 50 ح النقد. 
  ــ ســيكون رك ــى ال ــ واالســهم األوليــة اإلصــدارات ع ــى ســنوات خمــس) 5( تمــض لــم وال  وسيخصــص الســعودية، العربيــة اململكــة ــي إدراجهــا ع

ــــ الصــــندوق  مــــدير  الصــــندوق  محفظــــة ادارة ــــي املســــتخدمة االســــاليب .االســــتثمارات هــــذه ــــي الصــــندوق  أصــــول  مــــن%) 100( باملائــــة مائــــة ح
 :االستثمارية

ــ الثانويــة والســوق  األوليــة الســوق  ــي الواعــدة االســتثمارية الفــرص إليجــاد املتخصصــة والتحليليــة البحثيــة قدراتــه الصــندوق  مــدير يوظــف  ال
رة صــفقات ــي االســتثمار للصــندوق  ويجــوز . الصــندوق  أهــداف تحقــق  املـــال رأس لحمايــة الشــرعية الضــوابط وفــق الســيولة عاليــة األجــل قصـــ
ن  ــي مناســب وقــت خــالل الشــركات بعــض ــي اســتثماراته حجــم بتعــديل الصــندوق  مــدير ســيقوم  .الســوق  ــي واعــدة اســتثمارية فــرص تــوفر لحــ
ـ االسـتثمارية الفـرص ووجـود والتحليليـة املالية والقيود الضوابط إطار ـ أو/و الصـندوق  مـدير يحـددها ال  للقيمـة حقيقـي تقيـيم تـوفر مـا وم

ــ الشــركات لتلــك الســوقية ــا الصــندوق  يســتثمر قــد ال ي مــن%) 10( عــن تزيــد مرتفعــة بنســب ف ــى الصــندوق  أصــول  صــا  ذلــك يتجــاوز  ال ان ع
ــــى للشــــركة الســــوقية القيمــــة نســــبة ي ا  مراعــــاة مــــع الصــــندوق  وشــــروط احكــــام وفــــق ــــا االســــتثمار املســــموح للشــــركات الســــوقية القيمــــة إجمــــا

   .الصندوق  عمليات كافة ي الشرعية الضوابط

  :الصندوق  محفظة ي إدراجها يمكن ال ال املالية األوراق -2

 واألحكام الخاصة بالصندوق. الشروط ي ورد ما مع تتوافق ال مالية اوراق أي

ى القيود -3 ا االستثمار للصندوق  يمكن ال املالية األوراق ع   :ف

ا يستثمر سوف ال الشركات جميع ان  ـ الشركات من ستكون  ف  .للصـندوق  الشـرعية الهيئـة مـن املعتمـدة الشـرعية الضـوابط مـع تتوافـق ال
ا ال الشرعية الضوابط) أ( امللحق ي وتجدون    .األسهم ي لالستثمار إتباعها والواجب املالية أرباح لشركة الشرعية الهيئة حدد

ي  -4 راضصالحيات الصندوق    :االق

ــراض طريــق عــن التمويــل لطلــب الصــندوق  يلجــأ لــن  أحكــام مــع يتوافــق وبمــا الصــندوق  إدارة مجلــس موافقــة بعــد الضــرورة، عنــد إال االق
ى اإلسالمية، الشريعة راض، حجم يتجاوز  أال ع ي من%)  10( املائة ي عشرة نسبة ُوجد، إن االق  يجـوز  كما .الصندوق  أصول  قيمة صا

رداد طلبـات لتغطيـة الحاجة مثل الحاالت بعض ي الخاصة موارده استخدام الصندوق  ملدير  للصـندوق  املتـوفرة األمـوال كانـت إذا االسـ
ـــر ـــي. شـــرعاً  املقبـــول  اإلطـــار ضـــمن وذلـــك كافيـــة، غ رداد الصـــندوق  مـــدير يقـــوم الحالـــة، هـــذه و  الصـــندوق  حســـاب مـــن األمـــوال تلـــك باســـ

رداد ملواجهـــة املخصـــص  هــــذه وألغـــراض. حينــــه ـــي الســـائدة الشــــرعية التمـــويالت لرســــوم للصـــندوق  خارجيـــة تمــــويالت أي وتخضـــع. االســــ
رضها أموال أي خصم سيتم السياسة، ي احتساب عند الصندوق  اق   . األصول  صا
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ري  ان يحتمل ال املالية االوراق أسواق .5 ا املحفظه استثمارات الصندوق  ويبيع يش   .ف

ــى الصـــندوق  اســتثمارات تقتصــر رشــادي املؤشــر ســـيكون  الســعودية، العربيــة اململكـــة أســواق ــي املصـــدرة املاليــة األوراق ع  لقيـــاس االس
ى ،)S&P( بـورز أنـد سـتاندرد شـركة قبـل مـن حسابه يتم والذي األولية لإلصدارات أرباح مؤشر هو الصندوق  أداء  الصـندوق  مـدير ويسـ
ى  .أعاله املؤشر عائد يفوق  عائد تحقيق إ

  .اخرى  استثمار صناديق وحدات ي االستثمار حدود  .6
  

ـ يـةاملال سـوق ال هيئـة قبـل مـن واملرخصـة عامـاً  طرحـاً  املطروحـة االسـتثمارية الصـناديق ـي االسـتثمار الصـندوق  ملدير يمكن  مـن% 30 ح
 .أدنى كحد% 0و أق كحد أصوله

 
  :مالية أوراق مشتقات تستخدم أسواق أو سوق  ي االستثمار .7

 لم ال الشركات أسهم ي واالستثمار الشركات ألسهم االولية بالطروحات متخصص صندوق  هو األولية للطروحات ارباح صندوق  ان
ى سنوات خمس) 5( تمض  .املالية األوراق مشتقات من اي ي باألستثمار الصندوق  يقوم لن وعليه ادراجها، ع

  

 مدة الصندوق: .4
ر محدد املدة. مفتوح عام صندوق إستثماري  للطروحات االوليةأن صندوق أرباح    غ

  

 ود االستثمار:حدقيود و  .5

 م ـــ  هيئـــة مـــن الصـــادرة االســـتثمار صـــناديق الئحـــة ـــي ـــا املصـــرح الرســـمية النســـبة حســـب الشـــركات ـــي التملـــك بنســـبة الصـــندوق  يل
ــر اســتثمار الصــندوق  ملــدير يجــوز  فإنــه االوليــة اإلصــدارات ــي يســتثمر الصــندوق  أن وحيــث املاليــة، الســوق  ي مــن% 10 مــن أك  صــا
ـى معينـة شـركة أسـهم ـي الصـندوق  أصول  ـى للشـركة السـوقية القيمـة نسـبة ذلـك االيتجـاوز  ع ي ا  للشـركات السـوقية القيمـة اجمـا

 .الصندوق  وأحكام شروط وفق ا االستثمار املسموح

 ر الشرعية ى االستثمارات املتوافقة مع املعاي   .ستقتصر استثمارات مدير الصندوق ع

  

 عملة الصندوق: .6
 

راك املدفوعة املبالغ كانت وإذا السعودي الريال ي الصندوق  عملة  عملـة اخـتالف حـال ـي أو الصندوق  عملة عن تختلف بعملة مقومة لالش
رداد مبلـــغ فيـــه ســـيقيد الـــذي الحســـاب  ذلـــك ـــي الســـائد الصـــرف بســـعر العملـــة بتحويـــل الصـــندوق  مـــدير فســـيقوم الصـــندوق، عملـــة عـــن االســـ
 .الوقت
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 الخدمات والعموالت واألتعاب: مقابل .7
 

ا:  . أ  تفاصيل لجميع املدفوعات من أصول الصندوق وطريقة إحتسا
 

 من سنوياً %) 1.75( املائة ي وسبعون  وخمسة واحد نسبة :رسوم اإلدارة  .أ 
ي راكم الصندوق  أصول  قيمة صا  يوم كل عند تناس بشكل ت
  . تقويم

ن الحفظ  .ب  حد بو  .سنوياً %) 0.1( املائة ي مائة من واحد من عشرة نسبة  :رسوم أم
ن الحفظ ألف ريال40ادنى  ى  ، وباالضافهألم ي  1ا من مائه 
ألف ريال  250وبحد أق  %) رسوم تداول 0.01املائه(

راكم الرسوم هذه تحتسبلرسوم تداول   تقويم يوم كل ي وت
ى بناءً  ي ع  .شهرياً  اقتطاعها ويتم الصندوق  أصول  قيمة صا

 لكل سعودي ريال وخمسون  ومائة أالف أربعة )4,150( مبلغ  :اإلدارةمكافأة أعضاء مجلس   .ج 
 أق بحد املالية السنة ي اجتماعات أربعة وبعدد اجتماع

 .مستقل عضو لكل سنويا 16,600 يعادل وبما

ي املراجع أتعاب  .د   السنة ي سعودي ريال) 22,000( ألف وعشرون اثنان مبلغ  :الصندوق  لحسابات الخار
  .املالية

رشادي  .ه  ي قدرها رسوم  رسوم املؤشر االس  ومائتان ألف وعشرون ستة) 26,250( حوا
 ملزود تدفع املؤشر حساب أتعاب سعودي ريال وخمسون 
 الرسوم هذه وتحسب بورز أند ستنادرد شركة وهو الخدمة

  .للصندوق  مالية سنة كل اية ي اقتطاعها ويتم يومياً 

رية   .و  رهامصاريف ن  املالية السنة ي سعودي ريال) 75,000( ألف وسبعون  خمسة  :وإدارية وغ
ى بناء الصندوق  مدير تقدير حسب. (أق بحد  ما أفضل ع

 ) الصندوق  ملدير معلومات من يتوفر

راض  .ز  ا السائدة واملعدالت لألسعار وفقاً   :تكاليف االق    وق

 الالئحة تعليمات حسب املضافة القيمة ضريبة تطبيق سيتم  : ضريبة القيمة املضافة  .ح 
ى والدخل للزكاة العامة الهيئة من الصادرة التنفيذية  جميع ع
  .والتكاليف واالتعاب واملصاريف الرسوم

  

رداد ونقل امللكية ال يدفعها مالكو الوحدات:  . ب راك واإلس ى االش  مقابل الصفقات املفروضة ع
راك رسوم راك مبلغ من%) 2( باملائة اثنان الصندوق  وحدات ي االش راك مبلغ من خصمها ويتم الوحدات حامل يدفعها. االش   .االش
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    ج. العموالت الخاصة ملدير الصندوق:
ى أن تكون خاضعة لالئحـة األشـخاص املـرخص لهـم. بحيـث يتحصـل  ي ترتيبات العمولة الخاصة ع يحوز ملدير الصندوق الدخول 
ـى الصـفقات املوجهـة  ـى خـدمات تنفيـذ الصـفقات مقابـل العمولـة املدفوعـة ع ى سـلع وخـدمات إضـاقة ا مدير الصندوق بموجبه ع

ــــي حــــال وجــــود مــــن خــــالل ذلــــك الوســــيط. واليوجــــد أي ترتيبــــات ل ــــى مــــدير الصــــندوق  ن ع ــــ االن ويتعــــ رمــــة ح لعمــــوالت الخاصــــة م
ي:   ترتيبات العمولة الخاصة عمل ماي

 .أن يقدم الوسيط املع خدمة التنفيذ بأفضل الشروط 

 .ا مدير الصندوق بدرجة معقولة ملصلحة مالك الوحدات  أنه يمكن إعتبار السلع والخدمات ال يحصل عل

  ى مقدم السلع والخدمات هو مبلغ معقول. أن يتأكد مدير   الصندوق أن أي مبلغ يتم دفعه ا
  

ر وحداتتقويم  .8  الصندوق: وتسع

  :تقويم أصول الصندوق   . أ

ى ،)التقويم يوم( امللحق ي املوضحة األيام ي الصندوق  وحدة سعر يحتسب  السوق  إغالق عند اإلدارة تحت املالية األوراق أسعار أساس ع
ي النظامي التقييم يوم ي التقييم فسيحتسب عمل، يوم التقييم يوم يكن لم إذا. )التقييم يوم(  لألصول  اإلغالق أسعار تتوفر لم إذا .التا

ي احتساب وسيتم. للتقييم املتاحة السابقة اإلغالق أسعار فستعتمد كان، سبب ألي التقييم يوم ي اإلدارة تحت  ألغراض األصول  قيمة صا
رداد أو الشراء امات طرح خالل من االس ا بما الصندوق  ال ي اإلفصاح ملخص ي املبينة الرسوم ف ي من املا  الصندوق  أصول  قيمة إجما

ى العملية هذه من الناتج الرقم بقسمة الوحدة سعر يحدد وثم ي ع ى التقييم، تاريخ ي القائمة الصندوق  وحدات عدد إجما  يتم أن ع
  .   اليوم ذلك ي األسهم سوق  إقفال بعد عمل يوم كل ي الصندوق  أصول  تقييم
ي احتساب سيتم رداد أو شراء بغرض للوحدة األصول  قيمة صا ي) أ: (التالية املعادلة باستخدام الوحدات اس  ألصول  العادلة القيمة إجما

ي ناقصا الصندوق  ى ومصروفات رسوم أي ذلك ي بما الخصوم إجما ر مستحقة الصندوق  ع ى مقسومة مدفوعة وغ ي) ب( ع  عدد إجما
  .العالقة ذي التقييم يوم قبل القائمة الصندوق  وحدات

ر أصبح الصندوق  أصول  تقييم أن رأى ما إذا الصندوق  تعامالت ي مؤقتاً  التعامل يوقف أن الصندوق  ملدير يجوز    .ممكن غ
  

ي التقويم مرات عدد  . ب   :التقويم يتم اليوم من وقت اي و
روني املوقع ي الوحدة سعر عن اإلعالن سيتم كما والثالثاء، األحد يومي للوحدات التقييم عمل سيتم ن يومي الصندوق  ملدير االلك  االثن

روني املوقع ي الوحدة سعر عن سيعلن كما واالربعاء   ).تداول ( السعودية املالية للسوق  االلك
  

ي حالة وقوع خطأج.  اإل          ر: جراءات املتبعة    ي التقويم أو التسع

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

ن) عن جميع أخطاء 2 ي ذلك مالكي الوحدات السابق . سوف يقوم مدير الصندوق بتعويض جميع مالكي الوحدات املتضررين (بما 
ر. ر دون تأخ   التقويم أو التسع

ر يشكل مانسبته .3 ي التقويم أو التسع ر من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك 0,5إبالغ هيئة السوق املالية فورًا عن أي خطأ  % أو أك
روني للسوق  روني واملوقع اإللك ي موقعه اإللك ي تقارير الصندوق العام ال يعدها مدير الصند تداول)(فورًا    وق.و

) من الئحة صناديق اإلستثمار ملخصًا بجميع 72. سوف يقدم مدير الصندوق لهيئة السوق املالية تقاريره املطلوبة وفقا للمادة (4
ر.   أخطاء التقويم والتسع
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راك اسعار حساب د. طريقة رداد: اإلش  واإلس
رداد مـن خـالل طـرح  ي قيمـة األصـول ألغـراض الشـراء أو االسـ ـي ملخـص سيتم احتساب صا ـا الرسـوم املبينـة  امـات الصـندوق بمـا ف ال

ي عـــدد  ـــى إجمـــا ي قيمـــة أصـــول الصـــندوق وثـــم يحـــدد ســـعر الوحـــدة بقســـمة الـــرقم النـــاتج مـــن هـــذه العمليـــة ع ي مـــن إجمـــا اإلفصـــاح املـــا
ي يوم التقويم، ذو العالقة وحسب استخدام املعادلة التالية   :وحدات الصندوق القائمة 

  
ــــى ســــبيل املثــــال ال الحصــــر أتعــــاب مجلــــس اإلدارة وأتعــــاب خصــــم املصــــاريف   - أ ــــ تشــــمل ع ــــر مدفوعــــة) وال الثابتــــة (مســــتحقة وغ

ي هذه الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات   .مراجع الحسابات والرسوم األخرى املذكورة 
ي قيمة أصول الصندوق بعد خصم املصاريف الثابتة  -  ب   .خصم أتعاب اإلدارة من إجما
ي أصـــول الصـــندوق بعـــد خصـــم املصـــاريف الثابتـــة وأتعـــاب خصـــم رســـوم الحفـــ  -  ت ن الســـجل والخـــدمات اإلداريـــة مـــن إجمـــا ظ وأمـــ

  .اإلدارة
ي عـدد وحـدات الصـندوق القائمـة قبـل يـوم   -  ث ـى إجمـا ي الخصـوم ع ي القيمة العادلة ألصول الصندوق ناقصا إجمـا قسمة إجما

 التقويم ذي العالقة.
  

  الوحدات: سعر نشر مكانه. 

روني املوقع ي الوحدة سعر عن اإلعالن سيتم كما والثالثاء، األحد يومي للوحدات التقييم عمل سيتم  الصندوق  ملدير االلك
www.arbahcapital.com ن يومي روني املوقع ي الوحدة سعر عن سيعلن كما واالربعاء االثن  )تداول ( السعودية املالية للسوق  االلك

www.tadawul.com. 

 
  التعامالت: .9

  

رداد:  . أ راك واالس ي شأن طلبات االش  مسؤوليات مدير الصندوق 

راك .1  إجراءات االش

راك يمكن ن يـومي ـي الصـندوق  ي االش ـر أسـبوع، كـل مـن األربعـاء و األثنـ ن مـن اسـتثمار أي ويعت رك  االسـتثمار وسـيكون  نافـذاً  املشـ
ــ ــى مب ي الســعر ع راك يــوم بعــد تقيــيم  يــوم أقــرب ــي املعتمــد التــا ن امللحــق، ــي املحــدد حســب االشــ ــى ويتعــ  ــي الراغــب املســتثمر ع

راك نمــوذج تعبئــة اعتباريــة شخصــية أو فــرداً  شــخص كــان ســواء الصــندوق  ــي وحــدات شــراء ــى إضــافة االشــ  الشــروط هــذه توقيــع إ
راك الخاصــــة واألحكــــام ــــى وتســــليمها الصــــندوق  ــــي باالشــــ راك الــــالزم للمبلــــغ اإليــــداع قســــيمة معهــــا مرفقــــا الصــــندوق  مــــدير إ  أو لالشــــ
  .عمل يوم أي ي بالبنك الحساب من املبلغ ذلك بخصم تفويض

راك نماذج تسليم املستثمر بإمكان ريـد طريـق عـن املستوفاة االش ريـد أو ال  الوسـائل خـالل مـن إرسـالها أو باليـد مناولـة أو السـريع ال
رونيـــة راك وســـيكون  ـــا املـــرخص االلك راك معلومـــات بوصـــول  مرتبطـــاً  االشـــ  يكـــون  لـــن املـــدير بـــان علمـــاً  كامـــل، وبشـــكل بنجـــاح االشـــ

رك نظام ي ف خلل أي بسبب املعلومات استالم أو وصول  عدم عن مسئوال  .املش

رداد .2   إجراءات االس

رداد الوحـدات ملالكي يجوز  م كـل أو جـزء اسـ رداد طلـب وتوقيـع باسـتكمال وحـدا  طريـق عـن املكتملـة الطلبـات إرسـال وتقـديم االسـ
ريد ريد أو ال ـي الفـاكس، إرسـالها خـالل مـن أو باليـد مناولـة أو السريع ال  بإرسـال اإلسـراع يجـب الفـاكس، طريـق عـن اإلرسـال حالـة و
رداد طلــب نمــوذج أصــل ريــد طريــق عــن فوريــة بصــورة االســ ــى اليدويــة باملناولــة النمــوذج تســليم أو ال  بــأن علمــاً  املاليــة أربــاح شــركة إ
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ي النموذج تقديم من التمكن عدم رداد لطلب األص ى يؤدي قد االس رداد؛ طلب إلغاء إ . الصـندوق  مـدير لتقـدير ذلك ويخضع االس
رداد، طلب نموذج وإن ـر يكـون  سـوف تسـليمه، حال االس ـره ويتعـذر لإللغـاء قابـل غ  مـدير موافقـة بـدون  تسـليمه بعـد سـحبه أو تغي

 .الصندوق 

رداد ملالكي الوحدات:  . ب رداد ودفع عوائد االس ن تسلم طلب االس رة الزمنية ب  الف

رد املبلغ استالم املستثمر بإمكان ردة املبالغ إيداع وسيتم الخاص، حسابه ي حوالة بموجب املس  أيـام )3( خـالل العميـل حساب ي املس
  .أق كحد عمل

ي وحدات الصندوق:. ج   قيود التعامل 

راك طلب اعتماد سيتم راك أيـام الصـندوق  وحـدات لشـراء الـالزم املبلـغ اسـتالم عنـد الصـندوق  مـدير قبـل مـن اسـتالمه يتم الذي االش  أو االشـ
راك طلبـات. املرفـق امللحـق ـي املحـدد حسب ذلك قبل ما ـ االشـ  12:00 السـاعة( املحـددة الطلبـات السـتقبال موعـد آخـر بعـد اسـتالمها يـتم ال

ي. التقيــيم يــوم ــي نافــذة ستصــبح) والثالثــاء األحــد يــومي مــن ظهــرا رداد وجميــع طلبــات التــا ــ املســتوفاة االســ  موعــد آخــر قبــل اســتالمها يــتم ال
ي، التقيــيم يـوم ـي تنفيـذها ســيتم أسـبوع، كـل مـن والثالثــاء األحـد يـومي ظهـرا 12:00 الســاعة وهـو الطلبـات السـتقبال ي العمـل يـوم أو( التـا  التــا

رداد ا عمليـــة عـــن الناتجـــة املبـــالغ). عمـــل يـــوم لـــيس أحـــدهم كـــان أن حـــال ـــي  تـــاريخ مـــن عمـــل أيـــام ثالثـــة خـــالل للمســـتثمرين متاحـــة ســـتكون  الســـ
  .العالقة ذي التقييم

ي الوحدات أو يعلق    واإلجراءات املتبعة:د. الحاالت ال يؤجل معها التعامل 

راك رفض ي بالحق الصندوق  مدير يحتفظ -   :التالية الحاالت ي األش
راك هــذا ادى حــال ــي   .أ  ــى اإلشــ ــ املاليــة الســوق  هيئــة مجلــس عــن الصــادرة اللــوائح خــرق  ا ــى تطبــق ال ــ الصــندوق  ع  هيئــة تفرضــها قــد وال

ى وقت من املالية السوق    .اخر ا
رك تمكن عدم حال ي  .ب    .واألحكام الشروط هذه متطلبات استيفاء من املش
رك تمكن عدم حال ي  .ج  راك طلب تقديم من املش   .ومعتمد موقع الصندوق  ي اش
رك تمكن عدم حال ي   .د  راك مبلغ استيفاء من املش  .املطلوب اإلش

راك طلب رفض تم إذا راك مبلغ بإعادة الصندوق  مدير يقوم سبب ألي اإلش ـى اإلش رك ا ـى باإلضـافة املشـ راك رسـوم ا ـ اإلشـ  اسـتالمها تـم ال
رك، الوحدات إلصدار الصندوق  مدير قبل من ريد يرسل شيك بموجب وذلك للمش ر بال   بنكي. تحويل اوع

رداد ال ستؤجل:   ه.. االجراءات ال يجري بمقتضاها اختيار طلبات االس

ي أق رداد مبلغ إجما رداد يوم أي ي به مسموح اس ي من%) 10( املائة ي عشرة هو اس . تقـويم يـوم آخـر ـي كمـا الصـندوق  أصول  قيمة صا
رداد طلبات قيمة تجاوزت إذا رداد طلبات جميع تخفيض الصندوق  ملدير يحق املبلغ، هذا االس ى االس رد نس أساس ع  بنـاء الوحـدات وتس
ــى رداد طلبــات ترحــل. ذلــك ع ــ االســ رداد يــوم أي ــي اســتيفاؤها يــتم ال ال ــى اســ رداد يــوم إ ي االســ  تتجــاوز  أال شــريطة األفضــلية لهــا ويكــون  التــا
رداد طلبات قيمة ي من%) 10( االس   .تقييم يوم آخر ي كما األصول  قيمة صا

ــى وبنــاء الصــندوق، ملــدير يجــوز  رداد طلــب أي تأجيــل املطلــق تقــديره ع ــ الرئيســة الســوق  ــي للتــداول  تعليــق هنــاك كــان أن تحويــل أو/و اســ  ال
ا الصندوق  يتعامل ـ الصـندوق  بأصـول  يتعلـق فيمـا أو عـام بشـكل ذلـك كـان سـواء اململوكـة، األصول  أو املالية األوراق خالل من ف  يعتقـد وال
ا معقولة بدرجة الصندوق  مدير ي لحساب أساسية أ   .الصندوق  أصول  قيمة صا
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رداد أي أدى إذا ــى اســ ــى الصــندوق  ــي املســتثمر اســتثمار خفــض إ رداد فســيتم الــالزم األدنــى الحــد مــن اقــل إ  وســيتم املســتثمر املبلــغ كامــل اســ
ردة املبالغ دفع ن للحساب بقيدها الصندوق  بعملة املس   .للمستثمر املع

ـــ القـــاهرة والظـــروف الحـــاالت ـــي  الهيئـــات مـــن جديـــدة تنظيمـــات إصـــدار أو بالســـوق  العالقـــة ذات الحكوميـــة القـــرارات إصـــدار تشـــمل قـــد وال
ن االتصاالت ي خلل أو العالقة ذات املشرعة ن تحول  أخرى  عوامل أي أو واألسواق الشركة ب  الصـندوق  تجـاه مهامـه وأداء الصـندوق  مـدير بـ

ـــى يـــؤدي ممـــا ي حســـاب تعليـــق إ راك مؤقتـــا يعلـــق أن الصـــندوق  ملـــدير يجـــوز . األصـــول  قيمـــة صـــا رداد واإلضـــافة االشـــ  أخـــذ بعـــد للوحـــدات واالســـ
  .املال سوق  هيئة من املوافقة

ى مستثمرين اخرين:اداألحكام املنظمة نقل ملكية الوح و.   ت ا

ــي  ــي األحكــام الصــادرة مــن هيئــة الســوق املاليــة ولوائحهــا التنفيذيــة واألنظمــة واللــوائح األخــرى ذات العالقــة  األحكــام املنظمــة 
  اململكة العربية السعودية.

ي الصندوق:   ز. إستثمار مدير الصندوق 

ـى الحصـول  بعد الصندوق  ملدير يجوز   ويـتم الخـاص لحسـابه الصـندوق  طـرح بعـد أو عنـد الوحـدات ـي االسـتثمار الهيئـة موافقـة ع
راك االســتثمار هــذه معاملــة  أمــور  ضــمن مــن املتعلقــة النشــرة هــذه ــي املضــمنة الشــروط فــان عليــه وبنــاء الصــندوق  وحــدات ــي كاشــ
رداد أخـــــرى  ــــــى ســــــتطبق باالســــــ ــــــي االســــــتثمار ويبلــــــغ االســـــتثمارات، هــــــذه ع  قيمتــــــه مــــــا الصــــــندوق  مــــــدير قبــــــل مـــــن الصــــــندوق  ــــــي األو

ي عن أيضا اإلفصاح سيتم بأنه علماً  سعودي، ريال مليون  خمسة) 5,000,000(  .مالية سنة كل اية ي االستثمار هذه قيمة صا

راك  ائية لتقديم طلبات اإلش ي أي يوم تعامل:ح. التاريخ املحدد واملواعيد ال رداد    واالس

راك: .1   طلبات اإلش

راك يمكن ن يومي ي الصندوق  ي االش ـر أسـبوع، كـل مـن األربعـاء و األثن ن مـن اسـتثمار أي ويعت رك ـ االسـتثمار وسـيكون  نافـذاً  املشـ  مب
ى ي السعر ع راك يوم بعد تقييم  يوم أقرب ي املعتمد التا ن امللحق، ي املحدد حسب االش ى ويتع  وحـدات شـراء ي الراغب املستثمر ع
راك نمـــوذج تعبئـــة اعتباريـــة شخصـــية أو فـــرداً  شـــخص كـــان ســـواء الصـــندوق  ــي ـــى إضـــافة االشـــ  الخاصـــة واألحكـــام الشـــروط هـــذه توقيـــع إ

راك ـى وتسـليمها الصـندوق  ـي باالشـ راك الـالزم للمبلــغ اإليـداع قسـيمة معهـا مرفقـا الصـندوق  مــدير إ  املبلــغ ذلـك بخصـم تفـويض أو لالشـ
 .عمل يوم أي ي بالبنك الحساب من

راك نمـــاذج تســـليم املســـتثمر بإمكـــان ريـــد طريـــق عـــن املســـتوفاة االشـــ ريـــد أو ال  الوســـائل خـــالل مـــن إرســـالها أو باليـــد مناولـــة أو الســـريع ال
رونيـة راك وسـيكون  ــا املـرخص االلك راك معلومـات بوصـول  مرتبطــاً  االشـ  مســئوال يكـون  لـن املــدير بـان علمـاً  كامــل، وبشـكل بنجـاح االشــ

رك نظام ي ف خلل أي بسبب املعلومات استالم أو وصول  عدم عن   .املش

راك طلــــب اعتمــــاد ســــيتم  أيــــام الصــــندوق  وحــــدات لشــــراء الــــالزم املبلــــغ اســــتالم عنــــد الصــــندوق  مــــدير قبــــل مــــن اســــتالمه يــــتم الــــذي االشــــ
راك راك طلبات. املرفق امللحق ي املحدد حسب ذلك قبل ما أو االش  املحـددة الطلبـات السـتقبال موعـد آخر بعد استالمها يتم ال االش

ي التقييم يوم ي نافذة ستصبح) والثالثاء األحد يومي من ظهرا 12:00 الساعة(   .التا

رداد: .2  طليات اإلس
رداد الوحدات ملالكي يجوز  م كل أو جزء اس رداد طلب وتوقيع باستكمال وحدا ريـد طريـق عـن املكتملـة الطلبات إرسال وتقديم االس  ال

ريـــد أو ــــي الفــــاكس، إرســـالها خــــالل مـــن أو باليــــد مناولـــة أو الســــريع ال  أصــــل بإرســــال اإلســـراع يجــــب الفـــاكس، طريــــق عـــن اإلرســــال حالـــة و
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رداد طلـــب نمـــوذج ريـــد طريـــق عـــن فوريـــة بصـــورة االســـ ـــى اليدويـــة باملناولـــة النمـــوذج تســـليم أو ال  عـــدم بـــأن علمـــاً  – املاليـــة أربـــاح شـــركة إ
ي النمـــوذج تقـــديم مـــن الـــتمكن رداد لطلـــب األصـــ ـــى يـــؤدي قـــد االســـ رداد؛ طلـــب إلغـــاء إ  وإن. الصـــندوق  مـــدير لتقـــدير ذلـــك ويخضـــع االســـ
رداد، طلـــــب نمـــــوذج ـــــر يكـــــون  ســـــوف تســـــليمه، حـــــال االســـــ ـــــره ويتعـــــذر لإللغـــــاء قابـــــل غ  مـــــدير موافقـــــة بـــــدون  تســـــليمه بعـــــد ســـــحبه أو تغي

  .الصندوق 
رداد طلبـات جميع ـ املسـتوفاة االسـ  والثالثـاء األحـد يـومي ظهـرا 12:00 السـاعة وهـو الطلبـات السـتقبال موعـد آخـر قبـل اسـتالمها يـتم ال
ي، التقيــيم يــوم ــي تنفيــذها ســيتم أســبوع، كــل مــن ي العمــل يــوم أو( التــا  عــن الناتجــة املبــالغ). عمــل يــوم لــيس أحــدهم كــان أن حــال ــي التــا

رداد ا عملية   .العالقة ذي التقييم تاريخ من عمل أيام ثالثة خالل للمستثمرين متاحة ستكون  الس
  

ردادها: ي الوحدات أو اس راك    ط. إجراءات تقديم الطلبات الخاصة باإلش
 الوحدات: بشراء الخاصة التعليمات تقديم إجراءات  

ن ى يتع راك نموذج تعبئة اعتبارية شخصية أو فرداً  شخص كان سواء الصندوق  ي وحدات شراء ي الراغب املستثمر ع ى إضافة االش  إ
راك الخاصة واألحكام الشروط هذه توقيع ى وتسليمها الصندوق  ي باالش  الالزم للمبلغ اإليداع قسيمة معها مرفقا الصندوق  مدير إ

راك    عمل يوم أي ي بالبنك الحساب من املبلغ ذلك بخصم تفويض أو لالش
  

 رداد الخاصة التعليمات تقديم إجراءات   الوحدات: باس
رداد الوحــدات ملــالكي يجــوز  م كــل أو جــزء اســ رداد طلــب وتوقيــع باســتكمال وحــدا ريــد طريــق عــن املكتملــة الطلبــات إرســال وتقــديم االســ  أو ال
ريـد ـي الفـاكس، إرسـالها خـالل مـن أو باليـد مناولـة أو السـريع ال  طلــب نمـوذج أصـل بإرسـال اإلسـراع يجـب الفـاكس، طريـق عـن اإلرسـال حالـة و

رداد ريـــد طريـــق عـــن فوريـــة بصـــورة االســـ ـــى اليدويـــة باملناولـــة النمـــوذج تســـليم أو ال  تقـــديم مـــن الـــتمكن عـــدم بـــأن علمـــاً  – املاليـــة أربـــاح شـــركة إ
ي النموذج رداد لطلب األص ى يؤدي قد االس رداد؛ طلب إلغاء إ رداد، طلـب نمـوذج وإن. الصـندوق  مـدير لتقـدير ذلـك ويخضـع االسـ  حـال االسـ
ر يكون  سوف تسليمه، ره ويتعذر لإللغاء قابل غ   .الصندوق  مدير موافقة بدون  تسليمه بعد سحبه أو تغي

ردادها:ي. ال ا أو نقلها أو اس راك ف ى مالك الوحدات االش   حد األدني لعدد أو قيمة الوحدات ال يجب ع

 راك األدنى الحد ي: لالش راك اإلضا   ي الصندوق واإلش
راك األدنى الحد إن  الحـد أمـا للمؤسسـات؛ ريـال ألف عشرون) 20000(و لألفراد ريال أالف عشرة) 10000( هو الصندوق  ي لالش

راك ملبلــغ األدنــى ي االشــ ــر ــي بــالحق الصــندوق  مــدير ويحــتفظ. واملؤسســات لألفــراد ريــال أالف خمســة) 5000( مبلــغ فهــو اإلضــا  تغي
راك األدنى الحد مبلغ راك أو لالش ي األش ى الصندوق  ي اإلضا  .الهيئة ملوافقة ذلك يخضع أن ع

  

 رداد: األدنى الحد   لإلس

  اليوجد. 
  

  ك. الحد األدنى للمبلغ الذي ينوى مدير الصندوق جمعه:

راكات من أدنى حد يوجد ال   الصندوق. أعمال بدء قبل جمعه يجب اإلش

ي أصول الصندوق: 10التصحيحية الالزمة لضمان إستيفاء متطلب ل. اإلجراءات  ن ريال سعودي أو مايعادلها كحد أدني لصا   مالي
م بجميــع اللــوائح والتعليمــات ذات العالقــة مــن  ي فــأن مــدير الصــندوق ســيل ــي حــال طلــب هيئــة الســوق املاليــة بالقيــام بــأي إجــراء تصــحي

  هيئة السوق املالية. 
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 سياسة التوزيع: .10
  سياسة توزيع الدخل واألرباح:  - أ

ر    راكمية الدخل صناديق من الصندوق  يعت ي إستثمار اعادة يتم حيث ال  كتوزيعات توزيعها يتم وال الصندوق  ي الصندوق  دخل صا
ى أرباح   .الوحدة وسعر قيمة ي ستنعكس الدخل إستثمار اعادة.الوحدات ع

ى مالكي الوحدات: .11  تقديم التقارير ا
 املتعلقة بالتقارير املالية: املعلومات  . أ

ي ريراالتق إعداد الصندوق  يقوم مدير .1 والتقارير  املوجزة السنوية والتقارير السنويةاملراجعة املالية القوائم كذل السنوية بما 
 عند ا الوحدات مالكي تزويد الصندوق  ويقوم مدير ) من الئحة الصناديق اإلستثمارية5وفقًا ملتطلبات امللحق رقم ( األولية
 . مقابل أي دون  الطلب

 األماكن يوذلك  ر التقري رةف ةاي نم يوماً  )70( تتجاوز  ال مدة خالل للجمهور  السنوية التقارير الصندوق بإتاحة يقوم مدير .2
ي اتاملعلوم ذكرةوم الصندوق  وأحكام شروط ي املحددة وبالوسائل روني املوقع و روني واملوقع الصندوق  ملدير االلك  اإللك

 . للسوق 
ا األولية التقارير الصندوق بإعداديقوم مدير  .3  وبالوسائل األماكن يذلك و  رالتقري رةف ةاي يومًا من )35( خالل للجمهور  وإتاح

ي املعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام شروط ي املحددة روني عاملوق و روني واملوقع الصندوق  ملدير االلك  . للسوق  اإللك
ي إتاحة الصندوق  يقوم مدير .4  الوحدات دون  الكيم بجان من للفحص يديره الذي العام للصندوق  الحالية األصول  قيمة صا

يص امأرق عجمي ةوإتاح مقابل،  . الصندوق  ملدير املسجلة املكاتب ي السابقة ول األص ةقيم ا
ي ببيانات وحداتك مال الصندوق كل يزود مدير .5  الصندوق  وحدات ي  هصفقات وسجل ال يمتلكها الوحدات أصول  قيمة صا

 . الوحدات كمال ا يقوم العام الصندوق  وحدات ي صفقة كل من يوماً  )15(  خالل
ى سنوي  بيان الصندوق  مدير  يرسل .6 ا ي املعد السنة خالل الوحدات تملك شخص أي ذلك ي بما الوحدات كمال إ  البيان شأ

ى العام ندوق الص وحدات ي  هصفقات يلخص  وي يحت أن بويج ة،املالي نةالس ةاي نمما يو ) 30(خالل املالية السنة مدار  ع
ي املوزعة األرباح انالبي ذاه  شروط ي والواردة داتالوحالك م نم ومةاملخص باواألتع اريفواملص الخدمات مقابل وإجما

ى باإلضافة املعلومات، ومذكرة  الصندوق  وأحكام ا املنصوص االستثمار قيود مخالفات لجميع تفاصيل إ الئحة  هذه ي عل
 .املعلومات مذكرة أو  ندوق الص  اموأحك شروط ي أو صناديق اإلستثمار

  
  أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق:  . ب

رســـل التقـــارير ـــى س ريـــدي العنـــوان إ ـــى املســـتثمر قبـــل مـــن املقـــدم ال راك طلـــب ع ـــر تـــم إذا إال االشـــ ريـــدي العنـــوان تغي  خطـــي طلـــب بموجـــب ال
ـى املسـتثمر قبــل مـن مرسـل ــرة خـالل املاليـة أربــاح شـركة مراجعـة فعليــه التقريـر العميـل يســتلم لـم وإذا الصـندوق، مــدير إ ن تتجـاوز  ال ف  تســع

 .التقرير إصدار من يوماً ) 90(

ن خــالل الصــندوق  مــدير إبــالغ يجــب فإنــه آخــر استفســار أي أو خطــأ أي وجــود حــال ــي ر وإال الحســاب كشــف تــاريخ مــن يومــاً ) 60(ســت  فســيعت
  .صحيحا الحساب كشف

روني للسوق املالية السعودية (تداول).  روني ملدير الصندوق واملوقع اإللك ى املوقع اإللك    وسوف تنشر هذه التقارير ع
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  :السنوية وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم املالية.   ج           
  

 السنوية املالية القوائم بنشر الصندوق  مدير يتعهدو  ميالدية، سنة كل اية عند للصندوق  مراجعة مالية قوائم بإعداد الصندوق  مدير يقوم
ن تتجاوز  ال مدة خالل متوفرة وتكون  االستثمار، صناديق الئحة من) 11( املادة حسب املراجعة، رة التقرير اية من تقويمياً  يوماً ) 70( تسع  كما. ف

ر وسيتم سنوية. نصف مفحوصة أولية مالية ونشر القوائم بإعداد أيضاً  الصندوق  مدير يقوم ا عند مجاناً  القوائم هذه توف ى كتابة طل  عنوان ع
ى الصندوق  مدير قبل من وستعرض الصندوق  مدير روني موقعه ع  هذه طلب ويمكن (www.tadawul.com.sa(شركة السوق املالية  وموقع االلك

ريد خالل من أيضاً  التقارير روني ال  . الصندوق  مدير فروع من أي أو اإللك
 

ا يتم ال التواريخ جميع ى اإلشارة ف رة إ   .امليالدي للتقويم وفقا ستكون  ومذكرة املعلومات والشروط األحكام هذه ي زمنية ف
  

 سجل مالكي الوحدات: .12
  

ي اململكة العربية  ، وحفظه وفقا ملتطلبات الئحة صناديق اإلستثمار بإعداد سجل محدث ملالكي الوحدات مدير الصندوق سيقوم 
  السعودية.

  
 إجتماع مالكي الوحدات: .13

 

ى عقد   . أ ا إ ي ف  اجتماع ملالكي الوحدات:بالظروف ال يد
  

 .يجوز ملدير الصندوق الدعوة لعقد إجتماع ملالك الوحدات بمبادرة من مدير الصندوق 
 ن الحفظ.10الجتماع مالكي الوحدات خالل ( سيقوم مدير الصندوق الدعوة  ) أيام من تسلم طلب كتابي من أم
 ) ر من مالك 10سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع ملالك الوحدات خالل ) أيام من استالم طلب كتابي من مالك أو أك

ر من أو تساوي  ن أو منفردين مانسبتة أك ي 25الوحدات الذين يملكون مجتمع  قيمة أصول الصندوق.% من صا
  

  

 إجراءات الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات:  . ب
  

  روني سيقوم مدير الصندوق اإلعالن روني ملدير الصندوق واملوقع اإللك عن اجتماع مالكي الوحدات من املوقع اإللك
ن الحفظ قبل  ى جميع مالكي الوحدات وأم ) أيام من عقد 10(لشركة السوق املالية(تداول)، وإرسال إشعار كتابي ا

 ) يومًا قبل االجتماع.21االجتماع وبمدة التزيد عن (
  ن أو منفردين ر إجتماعًا 25ي حال حضر مالكي الوحدات مجتمع ي عدد وحدات الصندوق فأنه يتع ر من إجما % أو أك

 صحيحًا.
 ي الفقرة السابقة، سيقوم مدير الصندوق بالدعوة ي النصاب املذكور  ى إجتماع ثاني وسوف يقوم  ي حال لم يستو ا

ي مالكي الوحدات  روني ملدير الصندوق وشركة السوق املالية (تداول) وإرسال إشعار كتابي ا ي املوقع االلك باإلعالن 
ن الحفظ قبل موعد اإلجتماع  ي اإلجتماع.5(وأم  ) أيام. وسوف يكون اإلجتماع الثاني صحيحًا أيًا كانت النسبة 

  
ي اإلجتماع:ج.  طريقة تصويت    مالكي الوحدات وحقوق التصويت 

  

 .ي اجتماع مالكي الوحدات ن وكيل له لتمثيله  ي الصندوق تعي  يجوز لكل مالك وحدات 
 .ي االجتماع عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع ي الصندوق اإلدالء بصوت واحد   يجوز لكل مالك وحدات 
  راك ا بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقًا للضوابط يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالش ى قرارا والتصويت ع

 ال تضعها هيئة السوق املالية.
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 :وحقوق التصويت واإلجتماعات حقوق مالكي الوحدات .14

 

 .تزويد مالكي الوحدات نسخة حديثة من الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات باللغة العربية بدون مقابل 
  ي قيمة راك، صا عدد الوحدات ،سعر الوحدة وسجل  الصندوق،تزويد مالكي الوحدات بالتقارير ال تشمل تفاصيل اإلش

 بجميع العمليات من قبل مالك الوحدات.
 .ى حسب ماتقتضيه الئحة صناديق االستثمار ي شروط وأحكام الصندوق ع ر  ي حال أي تغ  أخذ املوافقة أو اإلشعار 
  ى مجلس إدارة الصندوق أو األطراف ذي العالقة. بخصوصاإلشعار ر  يطرأ ع  أي تغ
  ي شروط وأحكام تزويد مالكي الوحدات بالتقارير والقوائم النصف سنوية أو السنوية خالل الوسائل املتاحة واملذكورة 

 الصندوق.
 ى مدير الصندوق التصرف بما يحقق مصالح مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صن وأحكام  االستثمار وشروطاديق ع

 الصندوق.
 .ي حال صدور قرار خاص من مالكي الوحدات ى مدير الصندوق عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق   يجب ع
 .أي حقوق أخرى تقرها هيئة السوق املالية 

  
 مسؤولية مالكي الوحدات: .15

  

، وال يكون مالك الوحدات مسؤواًل عن الصندوق  ي االستثمار عن تنتج قد مالية خسارة أي عن املسؤولية كامل ويتحمل الوحدات مالك يقر
امات الصندوق.   ديون وال

  
 خصائص الوحدات: .16

  

ى النحو  ي:سوف تقسم وحدات الصندوق ع   التا
  

 راك لالفراد والشركات: األدنى الحد   لالش
راك األدنــى الحــد ــي لإلشــ ــا تعــادل وحــدات عــدد والشــركاتلالفــراد  األو  تعــادل وحــدات وعــدد لألفــراد ســعودي ريــال أالف عشــرة) 10000( قيم
ا   .للشركات سعودي ريال) 20000( ألف عشرون قيم
راك األدنــى الحــد ي لالفــراد والشــركات لإلشــ ــا تعــادل وحــدات عــدد اإلضــا  ريــال أالف خمســة) 5000( و لألفــراد ريــال أالف خمســة) 5000( قيم

  .للشركات سعودي
  

ي شروطيالتغ .17  وأحكام الصندوق: رات 
  

ر شروط وأحكام الصندوق واملوافقات واإلشعارات:  . أ  األحكام املنظمة لتغي
  

ي الخاص، تقديره حسب مناسباً  يراه وقت أي ي  واألحكام الشروط يعدل أن الصندوق  ملدير يجوز  ر كان حال و رط أساسياً  التغي  يش
ى الحصول  ى املسبقة والهيئة الشرعية املالية السوق  هيئةمالكي الوحدات،  موافقة ع  الئحة من) 56( باملادة اإلخالل ودون   التعديل ع
ر مهم البد من اشعار الهيئة ومالكي الوحدات ودون اإلخالل باملادة رقم ( االستثمار صناديق ي حال كان التغي ) من الئحة صناديق 57، و

ر واجب اإلشعار البد من إشعار الهيئة ومالكي الوحدات دون اإلخالل باملادة رقم ( ي حال كان التغي  صناديق الئحة من) 58االستثمار، و
  .راالستثما
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ي شروط وأحكام الصندوق: اإلجراءات  . ب رات   ال ستتبع لإلشعار عن أي تغي
  

  روني ملدير الصندوق واملوقع ي املوقع االلك رات األساسية  سوف يقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات واالعالن عن التغي
روني لشركة السوق املالية (تداول) وذلك قبل ( ر.10االلك  ) أيام من سريان التغي

  روني ملدير الصندوق واملوقع سوف ي املوقع االلك رات املهمة  يقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات واالعالن عن التغي
روني لشركة السوق املالية (تداول) وذلك قبل ( ر.21االلك  ) بومًا من سريان التغي

  رات الو روني ملدير الصندوق سوف يقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات واالعالن عن التغي ي املوقع االلك اجبة اإلشعار 
روني لشركة السوق املالية (تداول) وذلك قبل ( ر.8واملوقع االلك  ) أيام من سريان التغي

  رات واجبة رات املهمة والتغي رات األساسية، التغي يسوف يقوم مدير الصندوق ببيان تفاصيل التغي تقارير الصندوق  اإلشعار 
 ) من الئحة صناديق االستثمار.71العام ال يعدها مدير الصندوق وفقًا للمادة (

  
اء الصندوق: .18  إ

اء ي الحق الصندوق  إدارة جلسمل ى بناءً  وذلك الصندوق  إ دف العائد معدل أو الصندوق  أصول  قيمة بأن الصندوق  مدير توصيات ع ر املس  غ
راً  هناك أو الصندوق، تشغيل ملواصلة كافية رها أخرى  ظروف أي حدوث حالة ي أو واللوائح النظم ي تغي  لتصفية سبباً  الصندوق  مدير يعت

ى سيؤدي متوقعاً  حدثاً  هناك ان او الصندوق، ر الصندوق  وجود إعتبار إ ي الئحة  نظامي، غ اء الصندوق كما جاء  اإلجراءات الخاصة بإ
  صناديق اإلستثمار:

  ـي ذلـك قبـل مـدة التقـل عـن (إذا رغب اء الصندوق، فيجب عليه إشعار الهيئـة ومـالكي الوحـدات كتابيـًا برغبتـه  ي إ ) 21مدير الصندوق 
اء الصندوق العام فيه، دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.  يومًا من التاريخ املزمع إ

 ،ـاء تلـك املـدة،  إذا كانت مدة الصندوق العام محددة وفقًا لشروط وأحكام الصندوق اء الصندوق فـور إن ى مدير الصندوق إ فيجب ع
اء مدة الصندوق بمدة التقل عن (  ) يومًا.21وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيًا قبل إن

 ائه، وذلك دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعل ي إجراءات تصفية الصندوق فور إن ى مدير الصندوق البدء   ومات.ع
 روني وموقع شركة السوق ا ي موقعه اإللك اء مدة الصندوق ومدة تصفيته.وسوف يعلن مدير الصندوق    ملالية (تداول) عن إن

 
 مدير الصندوق: .19

 
  

 مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته:  . أ
  ى مدير الصندوق أن يعمل ملصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام هذه الالئحة والئحة األشخاص املرخص لهم وشروط وأحكام ع

 .ومذكرة املعلومات الصندوق 
  ي ذلك واجبات األمانة تجاه ا الئحة األشخاص املرخص لهم بما  ام بجميع املبادئ والواجبات ال نصت عل ى مدير الصندوق اإلل ع

 مالكي الوحدات.
  باآلتييكون مدير الصندوق مسؤواًل عن القيام: 

 إدارة الصندوق. .1
ي ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق. .2  عمليات الصندوق بما 
 طرح وحدات الصندوق. .3
ا وإكتمالها التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات .4 ر مضللة. ة وواضحةوصحيحكاملة  وأ  وغ
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  ام بالئحة صناديق اإلستثمار، سواء ا جهة مسؤولياته  دىأأيكون مدير الصندوق مسؤواًل عن اإلل وواجباته بشكل مباشر أو كلف 
ره املعتمد.  خارجية. ويعد مدير الصندوق مسؤواًل عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو سوء تصرفه أو تقص

 .ى استثمارات الصندوق ى مدير الصندوق وضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر ال تؤثر ع  ع
  ى مدير الصندوق تطبيق برنامج ام.ع  مراقبة املطابقة واإلل

  
ن مدير صندوق من الباطن:  . ب  تعي

  

ى صالحياته لتفويض الصالحية الصندوق بكامل يجوز ملدير ر لتؤدي أو مالية مؤسسة ا   الباطن. من املدير دور  أك
  

  ج.   األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو إستبداله:

ر يحــق لهيئــة الســوق املاليــة عــزل أو إســتبدال مــدير  ن مــدير صــندوق بــديل أو إتخــاذ أي تــداب الصــندوق واتخــاذ أي إجــراء تــراه مناســبًا لتعيــ
ي الحاالت اخرى تراه مناسباً     التالية: وذلك 

 توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم. .1

ي ممارسة  .2  نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل هيئة السوق املالية.إلغاء ترخيص مدير الصندوق 

ي ممارسة نشاط اإلدارة. .3 ى هيئة السوق املالية من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه   تقديم طلب إ

ام-جوهرياً بشكل تراه الهيئة  –إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  .4  النظام أو لوائحة التنفيذية. بال

املحفظة اإلستثمارية الذي يدير أصول الصندوق أو عجزه أو إستقالته مع عدم وجود شخص أخر مسجل لدى وفاة مدير  .5

ى إدارة أصول صندوق اإلستثمار أو أصو الصناديق ال يديرها مدير املحفظة.  مدير الصندوق قادر ع

ى أسس  –أي حالة أخرى ترى الهيئة  .6 ا- معقولةبناًء ع  ذات أهمية جوهرية. أ

 ي الفقرة الفرعية ( يجب ى مدير الصندوق إشعار الهيئة بأي من الحاالت الوارد ذكرها  ن من 5ع ) خالل يوم
ا.  حدو

  ى مدير الصندوق التعاون ن ع ا وفقًا لعزل أو إستبدال مدير الصندوق، فيتع إذا مارست الهيئة أيًا من صالحيا
ى تسهيل النقل السلس لل ى مدير الصندوق البديل خالل (بشكل كامل من أجل املساعدة ع ) يومًا 60مسؤوليات إ

ى مدير الصندوق املعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضروريا  ن مدير الصندوق البديل. ويجب ع ى من تعي األو
ى مدير الصندوق البديل جميع العقود املرتبطة بالصندوق ذي العالقة.  ومناسبًا ووفقًا لتقدير الهيئة املحض، إا

  
ن  .20  الحفظ:أم

  

ن الحفظ وواجباته ومسؤولياته:مهام   . أ  أم
  

  ن يعّد اماته وفقاً  عن مسؤوالً  الحفظ أم  ثالثاً  طرفاً  ا كلف أم مباشر بشكل دى مسؤولياتهأ سواء الالئحة، ألحكام هذه ال
 .لهم املرخص األشخاص الئحة أو الالئحة هذه أحكام بموجب

   ن وُيعّد  إهمال أو احتيال أو بسبب الناجمة الصندوق  خسائر عن الوحدات ومالكي الصندوق  مدير تجاه مسؤوالً  الحفظ أم
ره تصرف أو سوء   .املتعمد تقص

  ُّن يعد ا دوق نالص أصول  حفظ عن الً مسؤو  الحفظ أم جميع  اتخاذ عن ككذل مسؤول وهو الوحدات، مالكي لصالح وحماي
 . الصندوق  أصول  بحفظ يتعلق الالزمة فيما اإلدارية تاإلجراءا
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ن حفظ من الباطن:  . ب ن أم ي تعي ن الحفظ   حق أم
 

ن يجوز  ر أو ثالث طرف تكليف الحفظ ألم ى استثمار صندوق  ألي الباطن من للحفظ أميناً  بالعمل تابعيه من أي أو أك    حفظ يتو

ن ويدفع أصول. ن أي ومصاريف أتعاب الحفظ أم    .الخاصة موارده من الباطن من حفظ أم
  

ن الحفظ أو إستبداله:ج.      األحكام املنظمة لعزل أم
ن عزل يحق لهيئة السوق املالية  ن الحفظ أم ر أي اتخاذ أو الصندوق  مدير من املع ي تراه تدب   التالية: الحاالت من أي وقوعال ح مناسبًا 

ن توقف .1   .لهم املرخص األشخاص الئحة بموجب كبذل الهيئة إشعار دون  الحفظ نشاط ممارسة عن الحفظ أم
ن ترخيص إلغاء  .2   .هيئة السوق املالية قبل تعليقه من سحب أو أو الحفظ نشاط ممارسة ي الحفظ أم
ى طلب تقديم  .3 ن من الهيئة إ ي إللغاء الحفظ أم   .الحفظ نشاط ممارسة ترخيصه 
ن أن الهيئة رأت إذا  .4 ام – جوهرياً  الهيئة تراه بشكل- أخل قد الحفظ أم   .لوائح التنفيذية أو النظام بال
ى أسس بناءً - ترى الهيئةى أخر  حالة أي  .5 ا- معقولة ع   .جوهرية أهمية ذات أ

 

 ا من املالية أياً هيئة السوق  تمارس إذا ن الصندوق  مدير ىع فيجب املادة، هذه من )أ( للفقرة اً قوف صالحيا ن املع تعي  أم
ن كما الهيئة، لتعليمات وفقاً  بديل حفظ ن الصندوق  مدير ىع يتع  ىع املساعدة أجل من كامل بشكل التعاون  املعزول الحفظ وأم
ى للمسؤوليات السلس النقل يلهتس ن إ ى يوماً  )60( خاللك وذل البديل الحفظ أم ن من األو ى  ويجب. البديل الحفظن أم تعي ع

ن ى املحض، الهيئة لتقدير ومناسبًا ووفقاً  ضرورياً  كذل كان حيثما ينقل، أن املعزول الحفظ أم  ودالعق عجمي ديلالب ظالحف نأم إ
 .العالقة ذي االستثمار ندوق بص ةاملرتبط

  
 املحاسب القانوني: .21

  

 أسم املحاسب القانوني:  . أ
  .وشركاه الفوزان ي إم بي كي شركة

  

 مهام املحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته:  . ب
  

ي  ى املحاسب القانوني أو املراجع الخار اية السنة املالية إلصدار القوائم ع ي نصف السنة املالية و القيام بعملية املراجعة 
  املالية.

  

  ج.  األحكام املنظمة الستبدال املحاسب القانوني:
  

  . همهام بتأدية تتعلق القانوني للمحاسب امل السلوك سوء حول  ومهمة قائمة ادعاءات وجود .1
  .مستقالً  العام للصندوق  القانوني املحاسب لم يعد إذا .2

  .ُمرض بشكل املراجعة مهام لتأدية ةالكافي راتوالخ ؤهالتامل كيمل ال القانوني املحاسب أن الصندوق  إدارة مجلس قرر  إذا  .3

ر املحض لتقديرها وفًقاً  الهيئة تطلب إذا .4 َّن القانوني املحاسب تغي  .ندوق بالص يتعلق فيما املع
  

 أصول الصندوق: .22
  

ن الحفظ بأصول الصندوق   . أ  الصناديق االخرى. أصول  عن واضح بشكل مفصولة الصندوق  أصول  وستكون يحتفظ أم

ن  . ب د أن ويجب اآلخرين، عمالئه أصول  أصوله وعن عن استثماري  صندوق  كل أصول  فصلب الحفظ يقوم أم بشكل  األصول  كتل تحدَّ
ن باسم استثمار صندوق  لكلى األخر  واألصول  املالية األوراق تسجيل خالل من مستقل  يحتفظ وأن الصندوق، لصالح الحفظ أم
رها الضرورية جالتالس عبجمي امات تأدية ؤيد تال املستندات من وغ  .التعاقديةه ال
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ن الوحدات ملالكي مملوكة االستثمار صندوق  أصول  أن  . ج  الباطن من الصندوق  مدير أو الصندوق  ملدير وليس ،)مشاعة ملكية( مجتمع

ن أو ن أو الحفظ أم ا، مطالبة أو الصندوق  أصول  ي مصلحة أي املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أم  مدير كان إذا إال ف

ن أو الباطن من الصندوق  مدير أو الصندوق  ن أو الحفظ أم  مالكًا لوحدات املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أم

ي فِصح ،الئحة صناديق اإلستثمار أحكام بموجب املطالبات ذه مسموحاً  كان أو ملكيته، حدود الصندوق، وذلك 
ُ
ا وأ  شروط ي ع

 الصندوق. وأحكام

  

 إقرار مالك الوحدات: .23

ى شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وملخص املعلومـات الرئيسـية الخاصـة بالصـندوق، وأؤكـ / لقد قمت/ قمنا باإلطالع ع نؤكـد د مـوافق
ا. ركنا ف ا / اش ركت ف ى خصائص الوحدات ال اش   موافقتنا ع

  

  

  ____________________________________________________________________________________________________________________األسم:

 ___________________________________________________________________________________________________________________:التوقيع

     

 _______________________________:____________________________________________________________________________________التاريخ
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  لالستثمار الشرعية الضوابط )1(ملحق

 :مثل محرم نشاط ذات شركات ي االستثمار يجوز  فال مباحا، النشاط يكون  أن
 البنوك التقليدية

ن التقليدية  شركات التأم
 شركات خدمات الوساطة التقليدية

 شركات القمار وامليسر
رنت ي االن  شركات املقامرة واملراهنة 

 األباحية واألفالم الصور  ي العاملة الشركات
رفيه والسينما واألفالم  شركات ال

رفيه شركات رنت ي واألفالم والسينما ال  األن
 شرعا املحرمة األطعمة وتوزيع وصيانة وتعليب تصنييع
ا األسلحة وبيع تصنيع ات ومعدا  العسكرية والتجه

 تصنيع وبيع وتعليب منتجات التبغ
ي يزيــد اال ــى املحــرم التمويــل إجمــا ي مــن% 30 ع ــى) املدفوعــة الربويــة العوائــد( املحــرم التمويــل تكلفــة يزيــد وال املوجــودات إجمــا ي مــن% 5 ع  إجمــا

 املصروفات
ي يزيد إال ى املحرمة االستثمارات إجما ي من% 30 ع  املحرمة االستثمارات ومن املحرم، إجما

 الودائع التقليدية
 السندات

 أسهم شركات محرمة
 أسهم ممتازة

 عقود الخيارات
ر  ام بالتطه  اإلل

ى فباإلضافة االستثمارية الصناديق بخصوص أما ر ا م الشركات ي السابقة املعاي  :باألتي يل
 شرعية هيئة من مجازاً  الصندوق  يكون  أن
 :اآلتية الصناديق ي الدخول  يجوز  ال

 صناديق السندات
ى املشتملة الصناديق مثل التقليدية الصناديق  محرمة شركات أسهم ع

 صناديق الخيارات
 املستقبليات صناديق مثل التقليدية التحوط صناديق
 والفضة بالذهب باآلجل بالبيع املتاجرة صناديق
رة النقد صناديق  )املضمونة( األجل قص

  األرباح أو املال رأس( املضمونة الصناديق
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  ملخص اإلفصاح المالي

 الصندوق اصول على تحمل التى المصاريف و الرسوم

 النسبة   المبلغ  انواع المصاريف التسلسل

1.75%  1,060,297 1  )الصندوق اصول اجمالى من يومى اساس على تحسب (دارةاال اتعاب

0.25%  151,471  )الصندوق اصول اجمالى من يومى اساس على تحسب( حفظال اتعاب 2

 0  0  اتعاب حفظ اخرى 3

0.03%  16,600
 عضو لكل اجتماع كل عن لایر 4150(دارةالا مجلس أعضاء مكافاة
 )مستقل 4

0.04%  22,000
 على تناسبي بشكل توزع سنويا لایر 22,000(الحسابات مدقق اتعاب
 )السنة ايام 5

0.03%  21,000   )يومى اساس على تحسب(الشرعية الھيئة اتعاب 6

0.01%  5,000
 اصول اجمالى من يومى اساس على تحسب( )التداول( تسجيل اتعاب

 )الصندوق 7

     *التداول عموله و الصفقات مصاريف 8

 0  0 تقارير الماليةالمصاريف متعلقة ب 9

 0  0  مصاريف القانونيةال 10

 0  0 يةالمحاسبمصاريف ال 11
0 0  مصاريف تخفيض 12
0 0  االستشارية للمحفظة 13
0 0 تراض األموالقمصاريف تتعلق با 14

0.04%   26,205 15  أتعاب المؤشر األسترشادي

0.08%  49,000
 7,500معلومات، انظمة مصاريف لایر41,500 ( اخرى مصاريف

 ) رقابية رسوم لایر 16

2.22%  1,351,573 اجمالي مصاريف العمليات   

2.10%  1,273,888.01  التداول عموله و الصفقات مصاريف*   

 
 

الصندوق فيالمستثمرين من تدفع التى المصاريف و الرسوم
       

 النسبة   المبلغ انواع المصاريف التسلسل
0 %  0 رسوم االشتراك 1

   0 رسوم االسترداد المبكر 2

   0 المستثمرين ةبواسط دفعت تسجيل رسوم 3

0 %  0 اجمالي   
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 هام اشعار

 

ــــا املوافقــــة توتمــــ الصــــندوق  إدارة مجلــــس قبــــل مــــن املعلومــــات مــــذكرةعــــت روج  الصــــندوق  إدارة مجلــــس وأعضــــاء الصــــندوق  مــــدير ويتحمــــل. عل

ن  الصــندوق  إدارة مجلــس أعضــاء يؤكــد و يقــر كمــا. تااملعلومــ مــذكرة ــي الــواردة املعلومــات واكتمــال دقــة عــن املســؤولية كامــل ومنفــردين مجتمعــ

ـ يؤكــدون  و يقــرون كمــا املعلومــات، مــذكرة ـي الــواردة املعلومــات اكتمــال و بصــحة الصــندوق  ومـدير  مــذكرة ــي الــواردة البيانــات و املعلومــات أن  ىع

ر املعلومات   .مضللة غ

  

ــ املاليــة الســوق  هيئــة توافقــ  وال املعلومــات، مــذكرة محتويــات عــن مســؤولية أّي  الهيئــة تتحمــل ال . وحداتــه وطــرح االســتثمار صــندوق  تأســيس  ىع

ا يتعلق تأكيد أّي  تعطي ي اكتمالها، أو بدق  أو املعلومات مذكرة ي ورد عما تنتج خسارة أّي   ومن ،تكان مهما مسؤولية أي من صراحة نفسها وتخ

ــ االعتمــاد عــن ــا جــزء أّي   ىع ــا ــتع وال  عــدم مــن الصــندوق  ــي االســتثمار ى جــدو  بشــأن توصــية أّي  املاليــة الســوق  هيئــة تعطــي وال .م ــ موافق   ىع

ــــ وتؤكــــد املعلومــــات، ومــــذكرة واألحكــــام الشــــروط ــــي الــــواردة املعلومــــات صــــحة تأكيــــد أو هفيــــ باالســــتثمار ايتوصــــ الصــــندوق  تأســــيس  قــــرار أن ىع

  ه.يمثل من أو للمستثمر يعود الصندوق  ي االستثمار

  

ر الشــرعية املجــازة مــن قبــل لجنــة الرقابــة الشــرعية  للطروحــات األوليــةتــم إعتمــاد صــندوق أربــاح  ــى أنــه صــندوق اســتثمار متوافــق مــع املعــاي ع

  املعينة لصندوق االستثمار.
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  ملخص الصندوق 
رة خالل للشركات العامة األسهم ي الصندوق  يستثمر سوف  أهداف الصندوق  ي الطرح ف  األو

 يمض لم ال األولوية حقوق  وأسهم الجديدة الشركات أسهم ي أو ألسهمها العام
ا  العربية للمملكة املالية السوق  ي إدراجها تاريخ من سنوات خمسة عل

ى كذلك. السعودية ة أخرى  صناديق ي لالستثمار الصندوق  مدير يس  مشا
راتيجيات األهداف نفس لها وال   .الفرصة سنحت ما م واالس

رشادي رشادي املؤشر سيكون   املؤشر االس  لإلصدارات أرباح مؤشر هو الصندوق  أداء لقياس االس
 بورز أند ستاندرد شركة مستقل ثالث طرف قبل من حسابه يتم والذي األولية

)S&P(، ى ى الصندوق  مدير ويس   .أعاله املؤشر عائد يفوق  عائد تحقيق إ

ي من سنوياً %) 1.75( املائة ي وسبعون  وخمسة واحد نسبة  رسوم اإلدارة  أصول  قيمة صا
راكم الصندوق    .تقويم يوم كل عند تناس بشكل ت

ن الحفظ  الرسوم هذه تحتسب. سنوياً  %)0.1( املائة ي مائة من وعشرون خمسة نسبة  رسوم أم
راكم ى بناءً  تقويم يوم كل ي وت ي ع  اقتطاعها ويتم الصندوق  أصول  قيمة صا

 .شهرياً 

 أربعة وبعدد اجتماع لكل سعودي ريال وخمسون  ومائة أالف أربعة )4150( مبلغ  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 عضو لكل سنويا 16600 يعادل وبما أق بحد املالية السنة ي اجتماعات

  . مستقل

ي املراجع أتعاب   .املالية السنة ي سعودي ريال) 22000( ألف وعشرون اثنان مبلغ  الصندوق  لحسابات الخار

رية مصاريف رها إدارية ومصاريف ن . أق بحد املالية السنة ي سعودي ريال) 75000( ألف وسبعون  خمسة  وغ
ى بناء الصندوق  مدير تقدير حسب(  ملدير معلومات من يتوفر ما أفضل ع

  ) الصندوق 

 من الصادرة التنفيذية الالئحة حسب املضافة القيمة ضريبة تطبيق سيتم  ضريبة القيمة املضافة 
ى والدخل للزكاة العامة الهيئة   . واالتعاب واملصاريف الرسوم جميع ع

راض ا السائدة واملعدالت لألسعار وفقاً   تكاليف االق    وق

راك األدنى الحد ـــــا تعـــــادل وحـــــدات عـــــدد  :الصندوق  ي لالش  وعـــــدد لألفـــــراد ســـــعودي ريـــــال أالف عشـــــرة) 10000( قيم
ــــــــــا تعــــــــــادل وحــــــــــدات  للمؤسســــــــــات ســــــــــعودي ريــــــــــال) 20000( ألــــــــــف عشــــــــــرون قيم
  .والشركات

ي راك اإلضا   :الحد األدنى لالش
  

ــــا تعــــادل وحــــدات عــــدد  خمســــة) 5000( و لألفــــراد ريــــال أالف خمســــة) 5000( قيم
  .للمؤسسات سعودي ريال أالف

  
راك رسوم ى نسبته تصل ما  :الصندوق  وحدات ي االش راك مبلغ من%) 2( املائة ي اثنان إ  حامل يدفعها. االش
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راك مبلغ من خصمها ويتم الوحدات   االش
  

  أيام التقييم
  

  أسبوع كل من والثالثاء األحد يومي

راك طلبات لتقديم موعد أخر رداد أو االش     والثالثاء األحد يومي ظهرا 12 الساعة    االس

ن واالربعاء  الوحدات أسعار عن اإلعالن يوم     االثن

  
  

  :تعريفات

ي السعودية، املالية أرباح شركة يع  :مدير الصندوق   الئحـة بموجـب لهـا ومـرخص ـا مصـرح مقفلـة مسـاهمة شـركة و
ن وتحكمهــا لهــم املصــرح األشــخاص  الخــدمات مــن متكاملــة مجموعــة لتقــديم املاليــة الســوق  هيئــة قــوان

  . االستثمار صناديق إدارة ذلك ي بما واالستثمارية املالية
  

  .الصندوق  ملدير دفعها يجب ال اإلدارية الرسوم ا يقصد  : إداريةرسوم 
  

 يمكــن حيــث الســعودية العربيــة اململكــة ــي الصــندوق  ملــدير الرئيســ املركــز أو الرســمي املقــر ــا يقصــد  :شركة أرباح املالية
ــــــــى اإلطــــــــالع ــــــــى بــــــــذلك الخاصــــــــة التفاصــــــــيل ع رونــــــــي املوقــــــــع ع ــــــــى الصــــــــندوق  ملــــــــدير االلك رنــــــــت ع  االن

)www.arbahcapital.com(  
  

ي  :املراجع الخار
 
  

  :املستشار القانوني
  

ــم شــركة  ــر ، الســعودية العربيــة اململكــة، .وشــركاه الفــوزان ــي إم بــي كــي يقصــد    4803 ب ص 31952 الخ
((www.kpmg.com.sa))  

 
 ،)الســــــعودية العربيـــــة اململكـــــة( قـــــانونيون  ومستشـــــارون محــــــامون  الشـــــريف محمـــــد مكتـــــب بـــــه يقصـــــد

  .11423 الرياض 9170.ب.ص
ــ  :الئحة األشخاص املصرح لهم  بتـــاريخ 2005-83-1 رقـــم قرارهــا بموجـــب املاليــة الســـوق  هيئــة عـــن املســمى بـــذات الصــادرة الالئحـــة تع

ا تتم أخرى  تعديالت أي أو( 21/05/1426   ).آلخر وقت من عل
  

ا عامة بصفة املالية املؤسسات فيه تفتح يوم أي يع  :يوم العمل   العربية السعودية. اململكة ي للعمل أبوا
  

 بتـــــــــاريخ 30/م رقـــــــــم امللكــــــــي املرســـــــــوم بموجـــــــــب الســــــــعودية العربيـــــــــة اململكـــــــــة ــــــــي الصـــــــــادر النظـــــــــام هــــــــو  :نظام السوق املالية
ا تتم أخرى  تعديالت أي أو( ھ02/06/1424   ).آلخر وقت من عل

   
 طلبـــــات اســـــتقبال عـــــن الصـــــندوق  فيـــــه يتوقـــــف الـــــذي اليـــــوم هـــــو م،31/03/2011 يـــــوم يكـــــون  أن تقـــــرر   :تاريخ اإلقفال

راك راك بسعر الوحدات ي االش   .املبدئي اإلصدار/  للتوزيع الوحدات تخصيص تنفيذ ي ويبدأ االش
  

ـ حسـب – ذلـك ـي بمـا السـعودية العربيـة باململكـة املالية السوق  هيئة ا يقصد  :الهيئة  أيـة – السـياق مقت
  .الهيئة قبل من يفوض وكيل أو موظف أو فرعية لجنة أو لجنة
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ن الحفظ للصندوق  ـي ،االنمـاء لالسـتثمار شـركة بـه يقصد  :أم  األشـخاص الئحـة بموجـب لهـا مـرخص مقفلـة مسـاهمة شـركة و
ن وتحكمهــــا لهــــم املــــرخص  الخــــدمات مــــن متكاملــــة مجموعــــة لتقــــديم املاليــــة الســــوق  هيئــــة ولــــوائح قــــوان
ن أي أو املاليــــة، واألوراق االســــتثمار لصــــناديق الحفــــظ خــــدمات ذلــــك ــــي بمــــا واالســــتثمارية املاليــــة  أمــــ
ي حفظ   .املالية لألوراق الحفظ خدمات لتقديم الصندوق  إدارة مجلس يعينه خار

  
ـ اإلدارية الرسوم تع  : الرسوم ـ والرسـوم الصـندوق  مـدير يتقاضـاها ال ن يتقاضـاها ال  للصـندوق  الحفـظ أمـ

رها الشرعية الرقابة هيئة أعضاء ورسوم ا كل بخصوص تفصيالً  ورد ملا وفقاً  وغ ى م  املادة ي حدة ع
  .املستند هذا من) 11( رقم

  
ـــرة ـــي  :السنة املالية ـــ الف ن الحـــادي ـــي وتنتهـــ اإلقفـــال تـــاريخ مـــن تبـــدأ ال ر شـــهر مـــن والثالثـــ  للســـنة بالنســـبة ديســـم

ى املالية ن الحـادي اليوم ي وتنته يناير من األول  من تبدأ ال أو األو ر شـهر مـن والثالثـ  كـل مـن ديسـم
ي عام ى املالية السنة ي   .األو

  
 هـذا بموجـب املؤسـس الصـندوق  وهـو املاليـة أربـاح بشـركة األوليـة للطروحـات أربـاح صـندوق  بـه يقصـد  :الصندوق 

ـى املسـتند ن تعاقديــة ترتيبـات هيئـة ع  الســوق  هيئـة لـدى واملسـجل الوحــدات وحملـة الصـندوق  مـدير بـ
   .إلشرافها والخاضع املالية

ن الصــندوق  إدارة مجلــس هــو  : مجلس الصندوق   تحديــد ورد وقــد. الالئحــة ملقتضــيات وفقــاً  الصــندوق  مــدير قبــل مــن املعــ
  .املستند هذا من) 13( رقم املادة ي مبدئياً  أعضائه عدد

  
ــرة ســتكون   :املبدئيالطرح  راك ف ـــرة خــالل. الصــندوق  طــرح عــن اإلعــالن تــاريخ مـــن شــهر ملــدة مفتوحــة املبدئيــة االشــ  ف

ـــي، الطـــرح راكات مبـــالغ اســـتثمار الصـــندوق  ملـــدير يجـــوز  األو  أدوات ـــي املســـتثمرين ملصـــلحة مؤقتـــا االشـــ
رة استثمارية  منخفضة مخاطر ذات وأدوات اإلسالمية الشريعة ومبادئ أحكام مع متوافقة األجل قص

ى العائد حساب وسيتم ى كل العمالء استثمار ع  .املبدئي االكتتاب مرحلة ي حدة ع
راك ســـيكون   ـــي االشـــ  الحـــد وأمـــا متحققـــة، أربـــاح وأي املســـتثمر املـــال لـــرأس شـــامال الصـــندوق  ـــي الفع

   . الصندوق  مدير تقدير حسب زيادته فيمكن املبدئي، الطرح ي املتاحة الوحدات لعدد األق
  

ة   واملتوافقة املالية السوق  هيئة قبل من ومرخصة عامًا طرحًا املطروحة األولية الطروحات صناديق ي  :االخرى / الصناديق املشا
  .اإلسالمية الشريعة مع

رادفة، مصطلحات  :العميل/ املستثمر / مالك الوحدة  ا كل ويستخدم م ى لإلشارة م   .الصندوق  ي وحدات يملك الذي الشخص ع
  

ي شخص أي يع  : الشخص ـرف عليـه متعـارف هـو حسـبما قانونية أو اعتبارية صفة ذي أو طبي  بموجـب بـه ومع
ن   .  اململكة قوان

  
  .األولية للطروحات أرباح صندوق  إدارة مجلس  : مجلس اإلدارة

  
  . السعودية العربية اململكة ا يقصد  :اململكة
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راكالحد األدنى    :  لالش

  
 لألفــــــراد ريــــــال أالف ةعشــــــر ) 10000( هــــــو الصــــــندوق  ــــــي املســــــاهمة أو املشــــــاركة ملبلــــــغ األدنــــــى الحــــــد إن
ـر ـي بـالحق الصـندوق  مـدير ويحـتفظ. للمؤسسات ريال ألف نعشرو ) 20000(و  األدنـى الحـد مبلـغ تغي

راك ي لالشـــــ  ــــــي الــــــدخول  أو) املؤسســــــات أو األفــــــراد مــــــن لكـــــل ريــــــال أالف خمســــــة( 5000 البــــــالغ اإلضــــــا
ى الصندوق   .الهيئة ملوافقة ذلك يخضع أن ع

  
  

ي قيمة األصول  ـ  :صا ــى وحــدة أليــة النقديــة القيمــة وتع ي أســاس ع  الخصــوم منــه مخصــوماً  للصــندوق  األصــول  قيمــة إجمـا
ـــى ومقســـوماً   هـــذا مـــن) 22( رقـــم املـــادة ـــي التفصـــيل مـــن بمزيـــد ورد مـــا وفـــق القائمـــة الوحـــدات عـــدد ع
 . املستند

  
ي العام ربع( الربع تاريخ  ): املا

  
ــرة ن الحــادي اليــوم بــه ويقصــد أشــهر ثالثــة ف ن مــارس شــهر مــن والثالثــ ن يونيــو مــن والثالثــ  مــن والثالثــ

ر ن والحادي سبتم ر من والثالث   .مالية سنة كل ي ديسم
رداد ـــ والـــذي الصـــندوق  مـــدير قبـــل مـــن املعـــد النمـــوذج بـــه يقصـــد  :نموذج طلب االس رداد الوحـــدات ملـــالكي يج  كـــل أو جـــزء اســـ

م ــــ الوحــــدات حامــــل مــــن النمــــوذج وتوقيــــع اســــتكمال بعــــد الصــــندوق  ــــي وحــــدا  األصــــول  حســــب املع
 .املتبعة

  
رداد ـ  :سعر االس ردادها عنـد الوحــدة لحامـل دفعـه الـالزم املبلـغ يع  املــادة ـي ورد ملـا وفقـاً  السـعر ذلــك تحديـد ويـتم. اسـ

 .  املستند هذا من) 21( رقم
  

  :الالئحة
  

-1 رقــم القــرار بموجــب املاليــة الســوق  هيئــة مجلــس عــن الصــادرة االســتثمار صــناديق الئحــة ــا يقصــد
   .ھ3/12/1427 وتاريخ 219-2006

  
 وتـــاريخ م2005-83-2 رقـــم قرارهـــا بموجـــب املاليـــة الســـوق  هيئـــة عـــن املســـمى بـــذات الصـــادرة الالئحـــة ـــي  :الئحة أعمال األوراق املالية

  . م28/06/2005 املوافق ھ21/05/1426
  

راك راك طلـــب بـــه يقصـــد  :طلب االش ن املاليـــة الســـوق  هيئـــة لـــوائح حســـب مطلوبـــة مســـتندات وأي االشـــ  مكافحـــة وقـــوان
راك بغــــرض املســـتثمر يوقعهـــا مرفقــــة معلومـــات وأيـــة اإلرهــــاب تمويـــل األمـــوال غســـيل  وحــــدات ـــي االشـــ

  .الصندوق  مدير من اعتمادها شريطة الصندوق 
  

راك   .اإلقفال تاريخ بعد يقع تقييم/  تاريخ أي هو  : تاريخ االش
  

راك  : رسوم االش
  

ـــ ـــى دفعهـــا الواجـــب الرســـوم تع راك عنـــد الصـــندوق  مـــدير إ  الســـعر مـــن%) 2( باملائـــة اثنـــان وتبلـــغ االشـــ
 مــن) 11( رقــم املــادة ــي التفصــيل مــن بمزيــد ورد حســبما وذلــك الوحــدات مقابــل املســتثمر مــن املــدفوع

  .املستند هذا
  

راك  ويــــتم. الصــــندوق  ــــي) واحــــدة وحــــدة) (1( عــــدد لشــــراء املســــتثمر قبــــل مــــن دفعــــه الــــالزم املبلــــغ بــــه يقصــــد  :سعر االش
  ).22( رقم املادة ي ورد ملا وفقاً  السعر هذا تحديد
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دفة ـرة خـالل للشـركات العامـة األسهم  :االستثمارات املس ـي الطـرح ف ـ الجديـدة الشـركات أسـهم ـي أو ألسـهمها العـام األو  لـم ال

ا يمض  .االستثمار صناديق أو إدراجها تاريخ من سنوات خمس عل
   

ــ املتســاوية الشــائعة الحصــص  :الوحدات ــا تتكــون  ال  فئـــة مــن الصــندوق  وحــدات أن علمــاً  الصــندوق، أصـــول  م
  .واحدة

  
ر ضريبة ي  :ضريبة القيمة املضافة ى تفرض مباشرة غ  املنشات قبل من وبيعها شراؤها يتم ال والخدمات السلع جميع ع

روني املوقع زيارة يرجة املعلومات من وللمزيد  www.gazt.gov.sa/ar: اإللك
  

ي تحديد فيه يتم الذي اليوم به يقصد  :تاريخ التقويم   . بالصندوق  األصول  قيمة صا
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  مذكرة املعلومات

  
  
  

 صندوق االستثمار: .1
 اسم الصندوق:  -  ت

  األولية للطروحات أرباح صندوق  بمسم املستند هذا بموجب املؤسس الصندوق  يعرف
  

 تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق:  -  ث
ه 21/09/1439واخر تحديث لها بتاريخ  م25/05/2010هـ املوافق 11/06/1431تاريخ إصدار الشروط واألحكام بتاريخ 

  م06/06/2018املوافق 
  
ى تأسيس الصندوق:  - ج   تاريخ موافقة هيئة السوق املالية ع

  م25/05/2010املوافق هـ 11/06/1431الصندوق  تأسيس عل الهيئة موافقة تاريخ
  

  صندوق االستثمار: مدة-د
ر محدد املدة. عام صندوق إستثماري  للطروحات االوليةأن صندوق أرباح    مفتوح غ

  
  العملة:-ه

راك املدفوعة املبالغ كانت وإذا السعودي الريال ي الصندوق  عملة  عملـة اخـتالف حـال ـي أو الصندوق  عملة عن تختلف بعملة مقومة لالش
رداد مبلـــغ فيـــه ســـيقيد الـــذي الحســـاب  ذلـــك ـــي الســـائد الصـــرف بســـعر العملـــة بتحويـــل الصـــندوق  مـــدير فســـيقوم الصـــندوق، عملـــة عـــن االســـ
  .الوقت

 سياسات االستثمار وممارساته: .2
  
 أهداف الصندوق االستثمارية:  - أ

 

ى دف مفتوح عام صندوق  هو األولية للطروحات أرباح صندوق   ومبادئ أحكام مع متوافق بشكل والطويل املتوسط املدى ي املال رأس تنمية إ
ي للمستثمرين، اإلسالمية الشريعة ى لالستثمار املتاحة التقليدية املالية األدوات تحققه ما مع باملقارنة وتنافسية مجزية عوائد تحقيق وبالتا  ع
ن رة خالل للشركات العامة األسهم ي يستثمر سوف الصندوق  فإن الهدف هذا ولتحقيق. السعودي السوق  ي والطويل املتوسط املدي  الطرح ف
ي  السوق  ي إدراجها تاريخ من سنوات خمس اعل يمض لم ال للشركات األولوية حقوق  وأسهم الجديدة الشركات أسهم ي أو ألسهمها العام األو
ى كذلك ،)نمو( املوازي  السوق  ي املدرجة األسهم ي االستثمار الصندوق  ملدير يجوز  كما. السعودية العربية للمملكة املالية  الصندوق  مدير يس

راتيجيات األهداف نفس لها وال أخرى  صناديق ي لالستثمار  الصناديق ي االستثمار الصندوق  ملدير يجوز  كما. الفرصة سنحت ما م واالس
 الصناديق ي االستثمار الصندوق  ملدير يمكن كذلك ،)الصندوق  مدير قبل من املدارة الصناديق وحدات ذلك ي بما( املتداولة العقارية

ى باإلضافة ،يةاملال سوق ال هيئة قبل من واملرخصة عاماً  طرحاً  املطروحة االستثمارية  ملدير يمكن كما.النقد أسواق أدوات ي االستثمار إمكانية إ
رة املالية واألدوات اإليداعات ي آلخر وقت من الصندوق  ي الزائدة النقدية السيولة استثمار الصندوق   هذه من الغرض ويتمثل األمد قص

ر تحقيق ي االستثمارات ى واملحافظة للصندوق  العوائد من ممكن قدر أك  .  بالصندوق  النقدية السيولة ع
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ا الصندوق:  -  ب  األوراق املالية ال يستثمر ف

رة خالل العامة الشركات أسهم ي رئيس بشكل لالستثمار للمستثمرين الفرصة الصندوق  يتيح ي الطرح ف  ما مرحلة ي أو ألسهمها العام األو
ي، الطرح قبل ى سنوات خمس تمض لم ال املدرجة الجديدة الشركات أسهم ي أو األو  ملدير يجوز  كما. لألسهم الثانوي  السوق  ي إدراجها ع

 ي بما( املتداولة العقارية الصناديق ي االستثمار الصندوق  ملدير يجوز  كما. )نمو( املوازي  السوق  ي املدرجة األسهم ي االستثمار الصندوق 
 طرحاً  املطروحة االستثمارية الصناديق ي االستثمار الصندوق  ملدير يمكن كذلك ،)الصندوق  مدير قبل من املدارة الصناديق وحدات ذلك
ى باإلضافة ،يةاملال سوق ال هيئة قبل من واملرخصة عاماً   الشريعة أحكام مع يتعارض ال وبما النقد، أسواق أدوات ي االستثمار إمكانية إ

  .االستثمار صناديق والئحة اإلسالمية
  

  سياسات ترك االستثمار:  -ج

ى ى كحد%) 100( املائة ي مائة ح باستثمار أهدافه لتحقيق الصندوق  يس ي من أدنى كحد%) 0( و أع  العاديـة األسهم ي أصوله صا
ــــرة خـــالل ــــي الطــــرح ف ـــي الطــــرح قبــــل مــــا شــــركات أو العــــام األو ــــي العــــام، األو  األولويــــة حقــــوق  وأســــهم الجديــــدة املدرجــــة الشــــركات أســــهم و

ــ اإلســالمية الشــريعة أحكـام مــع املتوافقــة للشـركات ــ للصــندوق  الشـرعية الرقابــة هيئــة تقرهـا وال ــى  ســنوات خمــس) 5( تمـض لــم وال  ع
ـــ) نمـــو( املـــوازي  الســـوق  ـــي االســـتثمار الصـــندوق  ملـــدير يجـــوز  كمـــا الســـعودية العربيـــة اململكـــة أســـواق ـــي إدراجهـــا ـــ كحـــد %20 ح  و أق

ي مـــن أدنـــى كحـــد%) 0( ـــ املتداولـــة العقاريـــة الصـــناديق ـــي االســـتثمار الصـــندوق  ملـــدير يجـــوز  كمـــا  ، الصـــندوق  أصـــول  صـــا  كحـــد %50 ح
ـــ ي مـــن أدنـــى كحـــد% 0 و أق  يمكـــن كـــذلك  ،)الصـــندوق  مـــدير قبـــل مـــن املـــدارة الصـــناديق وحـــدات ذلـــك ـــي بمـــا(  الصـــندوق  أصـــول  صـــا
ـ يـةاملال سـوق ال هيئـة قبـل من واملرخصة عاماً  طرحاً  املطروحة االستثمارية الصناديق ي االستثمار الصندوق  ملدير  أصـوله مـن% 30 ح
ـــ كحـــد ـــى باإلضـــافة ،أدنـــى كحـــد% 0و أق ـــ النقـــد أســـواق أدوات ـــي االســـتثمار إمكانيـــة إ ـــ كحـــد أصـــوله مـــن% 50 ح  كحـــد% 0 و أق
ة استثمارية صناديق ي االستثمار للصندوق  يجوز  كما أدنى ا لالستثمار واعدة فرص توفر حال ي وذلك - الفئة نفس من مشا   .ف

ي وفيما ن جدول  ي   الصندوق  ي األصول  توزيع يب

ركز  نوعية األصول    ال

  من حجم الصندوق % 100ح   أسهم

  كحد أدنى% 0  نقد

ي من اق كحد% 20 ح  )نمو(السوق املوازي    الصندوق  اصول  صا

ي من اق كحد% 50 ح  الصناديق العقارية املتداولة   الصندوق  اصول  صا

  اق كحد الصندوق  اصول  من% 30 ح  عاماً  طرحاً  املطروحة اإلستثمار صناديق
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ي وفيما ن جدول  ي راتيجيه يب ي والتوزيع االستثمار اس   الجغرا

راتيجية ركز(تخصيص مدير الصندوق   اإلس   )ال

رك سيكون  ى ال  لم وال واالسهم األولية اإلصدارات ع
ى سنوات خمس) 5( تمض  العربية اململكة ي إدراجها ع

  .السعودية

 من% 100 عن يزيد ال ما الصندوق  مدير سيخصص
  االستثمارات هذه ي الصندوق  أصول 

  
راتيجية تتلخص ي فيما الصندوق  استثمارات إدارة إس    :ي
 ى ي من أدنى كحد% 0و أق كحد%) 100( املائة ي مائة ح باستثمار أهدافه لتحقيق الصندوق  يس  خـالل العادية األسهم ي أصوله صا

رة ي الطرح ف ي الطرح قبل ما شركات أو العام األو ي من% 20 ح) نمو( املوازي  والسوق . العام األو ـ كحـد ،الصـندوق  أصـول  صـا % 0و أق
 .أدنى كحد

 ـ املتداولـة العقاريـة الصـناديق ي االستثمار الصندوق  ملدير يجوز  كما ي مـن% 50 ح ـ كحـد الصـندوق  أصـول  صـا  بمـا( أدنـى كحـد% 0و أق
 املطروحـــة االســـتثمارية الصـــناديق ـــي االســـتثمار الصـــندوق  ملـــدير يمكـــن ككـــذل). الصـــندوق  مـــدير قبـــل مـــن املـــدارة الصـــناديق وحـــدات ذلـــك ـــي

 .أدنى كحد% 0و أق كحد أصوله من% 30 ح يةاملال سوق ال هيئة قبل من واملرخصة عاماً  طرحاً 
 ى باإلضافة  .أدنى كحد%  0و أق كحد الصندوق  أصول  من% 50 ح النقد أسواق أدوات ي االستثمار إمكانية إ
  ــ ســيكون رك ــى ال ــ واالســهم األوليــة اإلصــدارات ع ــى ســنوات خمــس) 5( تمــض لــم وال  وسيخصــص الســعودية، العربيــة اململكــة ــي إدراجهــا ع

ــــ الصــــندوق  مــــدير  الصــــندوق  محفظــــة ادارة ــــي املســــتخدمة االســــاليب .االســــتثمارات هــــذه ــــي الصــــندوق  أصــــول  مــــن%) 100( باملائــــة مائــــة ح
 :االستثمارية

ــ الثانويــة والســوق  األوليــة الســوق  ــي الواعــدة االســتثمارية الفــرص إليجــاد املتخصصــة والتحليليــة البحثيــة قدراتــه الصــندوق  مــدير يوظــف  ال
رة صــفقات ــي االســتثمار للصــندوق  ويجــوز . الصــندوق  أهــداف تحقــق  املـــال رأس لحمايــة الشــرعية الضــوابط وفــق الســيولة عاليــة األجــل قصـــ
ن  ــي مناســب وقــت خــالل الشــركات بعــض ــي اســتثماراته حجــم بتعــديل الصــندوق  مــدير ســيقوم  .الســوق  ــي واعــدة اســتثمارية فــرص تــوفر لحــ
ـ االسـتثمارية الفـرص ووجـود والتحليليـة املالية والقيود الضوابط إطار ـ أو/و الصـندوق  مـدير يحـددها ال  للقيمـة حقيقـي تقيـيم تـوفر مـا وم

ــ الشــركات لتلــك الســوقية ــا الصــندوق  يســتثمر قــد ال ي مــن%) 10( عــن تزيــد مرتفعــة بنســب ف ــى الصــندوق  أصــول  صــا  ذلــك يتجــاوز  ال ان ع
ــــى للشــــركة الســــوقية القيمــــة نســــبة ي ا  مراعــــاة مــــع الصــــندوق  وشــــروط احكــــام وفــــق ــــا االســــتثمار املســــموح للشــــركات الســــوقية القيمــــة إجمــــا

   .الصندوق  عمليات كافة ي الشرعية الضوابط

ي الصندوق:  -د ا    أسواق االوراق املالية ال يستثمر ف
ى الصندوق  استثمارات تقتصر   السعودية العربية اململكة أسواق ي املصدرة املالية األوراق ع

  :االستثمارية محفظته إدارة بغرض االستثمار صندوق  عن نيابة استخدامها يمكن ال واألدوات واألساليب املعامالت أنواع  -ه

ـ الثانويـة والسـوق  األوليـة السـوق  ـي الواعـدة االسـتثمارية الفرص إليجاد املتخصصة والتحليلية البحثية قدراته الصندوق  مدير يوظف  أهـداف تحقـق ال
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رة صــفقات ــي االســتثمار للصــندوق  ويجــوز . الصــندوق  ن املــال رأس لحمايــة الشــرعية الضــوابط وفــق الســيولة عاليــة األجــل قصــ  اســتثمارية فــرص تــوفر لحــ
 والتحليليــة املاليـة والقيــود الضـوابط إطــار ـي مناسـب وقــت خـالل الشــركات بعـض ــي اسـتثماراته حجـم بتعــديل الصـندوق  مــدير سـيقوم  .الســوق  ـي واعـدة
ـ الشركات لتلك السوقية للقيمة حقيقي تقييم توفر ما وم أو/و الصندوق  مدير يحددها ال االستثمارية الفرص ووجود ـا الصـندوق  يسـتثمر قـد ال  ف
ي مــن%) 10( عــن تزيــد مرتفعــة بنســب ــى الصــندوق  أصــول  صــا ــى للشــركة الســوقية القيمــة نســبة ذلــك يتجــاوز  ال ان ع ي ا  للشــركات الســوقية القيمــة إجمــا

   .الصندوق  عمليات كافة ي الشرعية الضوابط مراعاة مع الصندوق  وشروط احكام وفق ا االستثمار املسموح
 م ى الوحدات مالكي تجاه الصندوق  مدير يل  االستثمارية الفرص تقييم ي) األمانة ومسؤوليات واجبات ضمن من (والحرص واملهارة العناية ممارسة ع

راتيجية مع يتناسب بما العوائد أفضل باختيار املتاحة  .الصندوق  اس
 
  : الصندوق  ي إدراجها يمكن ال ال املالية األوراق أنواع   -و

ي الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات. أعاله ي ورد ما مع تتوافق ال مالية اوراق أي   ولم تذكر 
  
ى آخر قيد أي  -ز ا االستثمار للصندوق  يمكن ال املالية األوراق )أنواع أو( نوع  ع   :ف

ا يستثمر سوف ال الشركات جميع ان  ي وتجدون  .للصندوق  الشرعية الهيئة من املعتمدة الشرعية الضوابط مع تتوافق ال الشركات من ستكون  ف
ا ال الشرعية الضوابط) أ( امللحق   .األسهم ي لالستثمار إتباعها والواجب املالية أرباح لشركة الشرعية الهيئة حدد

  
ي وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها مدير الصندوق أو مديرو صناديق ح.   الحد  الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق 

  اخرون:
 من% 30 ح يةاملال سوق ال هيئة قبل من واملرخصة عاماً  طرحاً  املطروحة االستثمارية الصناديق ي االستثمار الصندوق  ملدير يمكن
  أدنى. كحد% 0و أق كحد أصوله

  
راض:   -ط   ي االق   صالحيات صندوق االستثمار 

ــــراض طريــــق عــــن التمويــــل لطلــــب الصــــندوق  يلجــــأ لــــن    أحكــــام مــــع يتوافــــق وبمــــا الصــــندوق  إدارة مجلــــس موافقــــة بعــــد الضــــرورة، عنــــد إال االق
ى اإلسالمية، الشريعة راض، حجم يتجاوز  أال ع ي من%)  10( املائة ي عشرة نسبة ُوجد، إن االق  ملـدير يجوز  كما .الصندوق  أصول  قيمة صا

رداد طلبات لتغطية الحاجة مثل الحاالت بعض ي الخاصة موارده استخدام الصندوق  ـر للصـندوق  املتـوفرة األمـوال كانت إذا االس  كافيـة، غ
ـــي. شـــرعاً  املقبــول  اإلطـــار ضـــمن وذلــك رداد الصـــندوق  مــدير يقـــوم الحالـــة، هــذه و  ملواجهـــة املخصـــص الصـــندوق  حســاب مـــن األمـــوال تلــك باســـ

رداد  أي خصــم ســيتم السياســة، هــذه وألغــراض. حينــه ــي الســائدة الشــرعية التمــويالت لرســوم للصــندوق  خارجيــة تمــويالت أي وتخضــع. االســ
رضها أموال ي احتساب عند الصندوق  اق   .األصول  صا

ر: - ي ى للتعامل مع أي طرف نظ   الحد األع

ى باالضافة املستثمر فان االتفاقية، هذه تحت يندرج فيما  الصندوق  مدير ويفوضون  من يطلبون  الصندوق، ي االخرين املستثمرين ا
راتيجيات ألهداف وفقاً  الصندوق  أصول  إلستثمار ن، الصندوق  مدير املستثمر يفوض .اإلستثمارية الصندوق  واس  شركة أية لتعي
ي كمدير أو إستثماري  كمستشار لتعمل اململكة، خارج أو داخل أخرى  مالية مؤسسة أو بنك أو إستثمارية  كوسيط أو مراسل كبنك أو فر

ا الصندوق  مدير يرى  ال بالشروط مالية أوراق كتاجر أو ر ويطبق معقوال مهنيا حرصا الصندوق  مدير يمارس .مالئمة أ  املطلوبة املعاي
 ويقبل .والعمليات باإلستثمارات العالقة ذات الخدمات لتقديم الثالث الطرف باختيار يتعلق فيما لهم املرخص األشخاص الئحة بموجب
 يكون  لن الصندوق  مدير أن كما الصندوق، ملدير كوكيل وليس مستقل كمتعهد يعمل فرداً  أو منشأة كان سواء ثالث طرف أي أن املستثمر

امات أضرار أو خسائر أية عن مسؤوال الصندوق  مدير يكون  ولن الطرف هذا يقدمه عمل أي عن االمتناع أو عمل بأي ملَزماً   أو أوإل
ي الوقت خالل أو الدقيق أو الصحيح بالشكل وظيفته أداء ي األطراف هذه من أي اخفاق عن ناشئة املستثمر لها يتعرض مصاريف  الطبي
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ى بناء فقط الصندوق  ملصلحة شرعاً  مجاز لدين كضمان الصندوق  ي األصول  استخدام يمكن .األطراف هذه من أي إفالس أو الالزم أو  ع
رداد .الصندوق  أصول  من %)10( باملائة عشرة نسبته ما الديون  هذه تتجاوز  أال شريطة الصندوق، مدير تقدير  ودفع الوحدات اس

امات ى العودة دون  الصندوق، أصول  من فقط يكون  الصندوق  ال ى املستثمر يحصل وال .مفوض طرف أي أو الصندوق  مدير أصول  ع  ع
ي ي محددة حقوق  ويد الصندوق  مدير يقوم. الصندوق  محفظة ي املدارة األصول  من محدد جزء أي أو اجما  الصندوق  إدارة مجلس ب
ن وذلك بالصندوق، العالقة ذات الضرورية البيانات بجميع م أداء من الصندوق  ادارة مجلس لتمك ى مسؤوليا  ألي يمكن وال .وجه أكمل ع

ن أو تحويل مستثمر امات أو الحقوق  من أي تعي   .الكتابية الصندوق  مدير موافقة دون  هنا االل

  مدير الصندوق إلدارة املخاطر: سياسة-ك
ي الصندوق:  -1  سياسة ادارة املخاطر 

ى التخفيف من أثر املخاطر املنتظمة (  ى مستويات املخاطر املقبولة واملحسوبة مع العمل ع ر املنتظمة Systematic Riskاملحافظة ع  Unsystematic) وغ
Risk)"(  

ي الصندوق  -2   :اجراءات ادارة املخاطر 
ى  سبيل املثال  ا ع   :        يمكن الدارة املخاطر التأكد من تطبيق السياسة الخاصة بادارة املخاطر من خالل اتخاذ العديد من اإلجراءات، وم

         
ي  -1 ي االستثمار   الصندوق، حيث سيتم التأكد من قيام مدير الصندوق من القيام باالجراءات التالية :اتباع سياسة التنويع 

  ي املحفظة وفقًا ملا تحدده السياسة االستثمارية ي االصول املستثمرة   التنويع 
 .ي السياسة االستثمارية ي العديد من الدول املحددة  ي لالستثمارات من خالل االستثمار   التنويع الجغرا
 ي العديد من البنوك واملؤسسات املالية املصدرة. تنويع  االستثمار 
 .ا ام  ى اي مصدر واالل   التاكد من حساب مقدار اإلنكشاف ع

ي عند تحديد مقدار  -2 متابعة تقييم البنوك املصدرة بشكل دوري، واتخاذ االجراءات املناسبة من الرقابة واملتابعة والتحليل املا
ر املصنفة.االنكشاف) عاالستثمار (  ى البنوك واملؤسسات املالية غ

ى سبيل املثال: -3 ا ع ا، وم  متابعة املؤشرات االقتصادية الكلية والجزئية الخاصة بالدول ال سيتم االستثمار 
 معدالت الناتج القومي 
 معدالت االنفاق الحكومي 
  الدين العام 
 التضخم 
  رها  اسعار الفائدة واملرابحات وغ
 عمالتاسعار الصرف لل 

ى سبيل املثال ال الحصر : -4 ا ع ي ادارة املخاطر عند بناء املحفظة االستثمارية، وم  اتباع الخطوات العلمية واملهنية 
 مرحلة اختيار االدوات املالية  - أ

 . ن من خالل التحليل وتطبيق السياسة واألهداف االستثمارية  بناء املحفظة االستثمارية بشكل مت
  ر اختيار االدوات صفات و التحوط من املخاطر بشكل رئيس من خالل تحديد التاكد من امكانية استخدام وسائل معاي

 .االستثمارية
 مرحلة بناء املحفظة االستثمارية  -  ب

 تحديد حجم املحفظة  
  تحديد حجم االنكشاف بحدوده القصوى 
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 ي حال عدم جدوى االستثمار   االحتفاظ بالسيولة النقدية 
 ي االدوات املالية ذات النوعية والجودةجودة األصول من خالل د من التاك  االستثمار 

ى اداء املحفظة االستثمارية  -  ت  الرقابة ع
 تحليل مخاطر املحفظة ومخاطر املصدر  
  تحليل وفحص االنكشاف واختبار الضغط 
  تحديد مقدار وأصول االستثمار 
  ي املحفظة بشكل منفرد  مراجعة وتقييم اداء االستثمارات 
 ي الئحة صناديق االستثمار ام بمحددات االستثمار الواردة    اإلل

  
رشادي:   ل. املؤشر اإلس

رشادي املؤشر سيكون   بورز أند ستاندرد شركة قبل من حسابه يتم والذي األولية لإلصدارات أرباح مؤشر هو الصندوق  أداء لقياس االس
)S&P(، ى ى الصندوق  مدير ويس   .أعاله املؤشر عائد يفوق  عائد تحقيق إ

  
  مع أسواق املشتقات املالية: التعامل- م

  املالية األوراق مشتقات من اي ي باألستثمار الصندوق  يقوم لن
  

ى األستثمار: -ن           ا هيئة السوق املالية بشان أي قيود أو حدود ع   أي إعفاءات توافق عل
  اليوجد.                  

  
ي الصندوق: .3  املخاطر الرئيسية لالستثمار 

  

ر  - أ  األداء سجل ذات والجديدة، الناشئة الشركات أسهم ي الستثماره بالنظر املخاطر عالية االستثمارات فئة من الصندوق  ي االستثمار يعت
  . املحدود

ى. ستتحقق االستثمارية الصندوق  أهداف بأن تعهد يوجد وال املستثمر، األصل يضمن ال الصندوق  مدير إن  - ب  عناية يعطي أن مستثمر كل وع
ي بنك أي لدى وديعةً  يعد ال الصندوق  ي االستثمار إن. الصندوق  ي االستثمار لفرص تقييمه عند أدناه املذكورة املخاطر لعوامل خاصة  مح
رتب قد مالية خسائر أية مسؤولية الصندوق  وحدات مالكي ويتحمل. االستثمار لصندوق  تابع أو املالية األوراق يبيع أو يسوق  ى ت  ي االستثمار ع

ر أو اإلهمال أو التعدي حاالت ي عدا الصندوق، ى. نظاماً  لإلثبات القابلة التقص ى القدرة يمتلك أن املستثمر وع  محتملة مخاطر أي تقبل ع
رك أن دون  وتحملها   .جوهرية تبعات ت

رشادي سوف يتكرر   - ت ي االعتبار بأنه اليوجد ضمان أن االداء املطلق للصندوق أو أداه مقارنة مع املؤشر اإلس ى املستثمرين األخذ  أو يجب ع
 يماثل األداء السابق.

ي  - ج ى ينب ي بنك مع بنكية وديعة عن عبارة ليس الصندوق  ي االستثمار ن أ يدرك أن الوحدات مالك ع  تابع أو األوراق املالية يسوق  أو يبيع مح
  الصندوق. ي وحدة كي تمل ليتمث بل الصندوق، ملدير

ى اإلشارة وتجدر  .الصندوق  ي االستثمار عن تنتج قد مالية خسارة أي عن املسؤولية كامل ويتحمل الوحدات مالك يقر  - ح  سعر الوحدة أن إ
رداد، وعند لالنخفاض، عرضم رك يستلم ال قد اإلس  .املستثمر املبلغ كامل املش

 
ي الصندوق:  - ه   املخاطر الرئيسية املحتلمة املرتبطة باإلستثمار 

 ا املستثمر للشركات املستقبلية املالية التوقعات مخاطر   :ف

ــر املســتقبل ــي واســتمرارها العوائــد لتحقيــق الالزمــة العوامــل وتــوفر للشــركات املســتقبلية املاليــة النتــائج توقعــات  العوامــل مــن تعت
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ــ الهامــة ــ ال ــا يب  قــد ممــا املتوقــع بالشــكل تتحقــق ال أو تتحقــق قــد التوقعــات تلــك أن إال. االســتثمارية قراراتــه الصــندوق  مــدير عل
ـــى يـــؤدي  الســـعر فـــان للشـــركة املاليـــة النتـــائج إعـــالن بعـــد أنـــه كمـــا. لـــه املخطـــط عـــن الصـــندوق  بعمليـــات الخاصـــة النتـــائج انحـــراف إ

ي ر أخرى  لعوامل نتيجة التوقعات، لتلك مخالف اتجاه ي يتحرك قد لسهمها السو   .متوقعة غ

 األولية اإلصدارات عملية تباطؤ مخاطر:  

 تـتالءم معينـة لجدولـة وفقـاً  الشـركات طـرح مواعيـد وتحديـد قبـول  يـتم فانـه املاليـة السـوق  هيئـة تتبعهـا ال املتوازنة للسياسة وفقاً 
. األحيــان بعــض ــي األوليــة اإلصــدارات طــرح عمليــة ــي تبــاطؤ يحــدث فقــد وعليــه،. األوليــة اإلصــدارات لســوق  الســوقية الظــروف مــع
  .األولية اإلصدارات لسوق  الكلية االقتصادية للظروف نتيجةً  التباطؤ يحدث وقد

 سجل األداء املحدود:  

ــــى ويعتمــــد ســــابق أداء بيانــــات أو ســــجل لــــه ولــــيس مفهومــــه، ــــي جديــــد الصــــندوق  ــــرة ع  مــــن النــــوع هــــذا إدارة ــــي الصــــندوق  مــــدير خ
  .ستتحقق االستثمارية الصندوق  أهداف بأن تأكيد إعطاء يمكن وال. االستثمارات

 األسهم أسواق ي املحتملة التقلبات:  

ئ حـاد هبـوط حركـة تتضـمن قـد حـادة لتقلبـات الثانويـة األسـواق ي األسهم أسعار تتعرض  تأكيـد أو ضـمان إعطـاء يمكـن وال ومفـا
ي لألداء  األسـهم أسـعار تقلبـات تكـون  قد. املستقبل ي سيتحقق ما تعكس ال املاضية األداء سجالت أن كما املالية لألوراق املستقب

ر الناشئة األسواق ي ى مخاطر يشكل قد مما املتطورة املالية األوراق أسواق ي سائد هو مما أك  حالـة ـي الصندوق  استثمارات ع
ئ الحاد الهبوط   .لألسهم السوقية للقيمة واملفا

 مخاطر الطروحات األولية:  

 مخـاطر األوليـة الطروحـات ـي االسـتثمار يتضـمن وقـد. األوليـة الطروحـات خـالل مـن عامـاً  طرحـاً  طرحهـا يتم العامة الشركات أسهم
ــرة خــالل لالكتتــاب املتاحــة األســهم محدوديــة  قــد لألســهم املصــدرة بالشــركة املســتثمر معرفــة أن كمــا. العامــة األوليــة الطروحــات ف

ــــر تكــــون   اقتصــــادية لقطاعــــات تنتمــــ قــــد املاليــــة لــــألوراق املصــــدرة الشــــركات أن كمــــا محــــدود، أداء تــــاريخ لهــــا يكــــون  قــــد أو كافيــــة غ
ــى تشـغيلياً  دخـالً  تحقـق وال التطــوير مرحلـة ـي تكـون  قــد الشـركات وبعـض جديـدة، ر املـدى ع  االكتتــاب مخـاطر مـن يزيــد ممـا القصـ

 .أسهمها ي

 األولية الطروحات ي املشاركة فرص مخاطر:  

 بتلقـــي للصـــندوق  ضـــمان يوجـــد ال حيـــث الشـــركات ألســـهم األوليـــة الطروحـــات ـــي بمشـــاركته تتعلـــق صـــعوبات الصـــندوق  تواجـــه قـــد
 والصــناديق الشــركات ضــمن الــدعوة، يتلقــى الصــندوق  أن وحيــث. الشــركات بعــض ألســهم األوليــة الطروحــات ــي للمشــاركة الــدعوة
ـى الصـندوق  قـدرة مـن ذلـك يحـد فقـد املتاحـة األوليـة الطروحـات ـي للمشاركة األخرى   خـالل الشـركات بعـض أسـهم ـي االسـتثمار ع
رة   .األولية الطروحات ف

 مخاطر ترك االستثمار:  

ي معينــــــة، شــــــركات أســــــهم ــــــي%) 10( عــــــن تزيــــــد بنســــــب باالســــــتثمار الصــــــندوق  ســــــيقوم ركــــــز مخــــــاطر زيــــــادة وبالتــــــا  االســــــتثمار ــــــي ال
َّن مصـدر ألسـهم السـوقية القيمـة ان وحيـث. بالصـندوق  ـر تكـون  قـد معـ  السـوق  ـي يحـدث بمـا مقارنـةً  السـوق  لتقلبـات اسـتجابةً  أك
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ن مصــدر أســهم كانــت إذا فانــه لــذلك، ونتيجــةً . نفســه ــر فــان الصــندوق، ألصــول  الســوقية القيمــة مــن هامــاً  جــزءاً  تمثــل معــ  ــي التغ
ــــا ينــــتج قــــد املصــــدر ذلــــك ألســــهم الســــوقية القيمــــة  الظــــروف ــــي يحــــدث بمــــا مقارنــــةً  الصــــندوق  وحــــدات قيمــــة ــــي جوهريــــاً  تذبــــذباً  ع

 ــي يســتثمر أصــوله مــن جوهريــاً  جــزءاً  أن حالــة ــي الســيولة انخفــاض مــن يعــاني قــد تنوعــاً  األقــل الصــندوق  فــان وكــذلك،. االعتياديــة
، وبشكل. واحد ملصدر أسهم  بمتطلبـات للوفـاء بسـهولة املصـدر ذلـك مـع اسـتثماره تسـييل مـن يـتمكن ال قـد الصـندوق  فـان أساسـ

رداد   .الصندوق  ي االس

  مخاطر السوق:  

ـ األسـهم أسواق ي تحدث أن يمكن ال املحتملة بالتقلبات السوق  مخاطر تتعلق ـا يسـتثمر ال  السـوقية القيمـة إن. الصـندوق  ف
ـــ والهبـــوط الصـــعود لحركـــة عرضـــة تكـــون  والناشـــئة الجديـــدة الشـــركات ألســـهم ـــي املاليـــة األوراق أســـواق ـــي تحـــدث قـــد ال  بعـــض و
ئ بشـــكل األحيـــان ـــر مفـــا ـــي. متوقـــع وغ ـــ للمخـــاطر الصـــندوق  يتعـــرض قـــد الحـــاالت هـــذه و  املفاجئـــة العكســـية الحركـــة عـــن تنـــتج ال
ـــ األســــهم ألســـواق ـــر أو الســــالبة، االقتصـــادية بــــاملردودات تتعلـــق معلومــــات أليـــة اســــتجابةً  تحـــدث أن يمكــــن وال  ســــلوكيات ــــي التغ

ى يؤدي الذي الرأي إجماع أو املستثمر،   .فيه مبالغ بشكل لألسهم السوقية القيمة ارتفاع إ

 مخاطر مرتبطة بالضوابط الشرعية:  

ـــى الشـــرعية الضـــوابط تطبيـــق إن  قبـــل مـــن لالســـتثمار املتاحـــة األســـهم وعـــدد نطـــاق مـــن عـــام بشـــكل تحـــد الصـــندوق  اســـتثمارات ع
ـ الشركات أن كما الصندوق  ـا يسـتثمر ال ـى االسـتحواذ بعـد الصـندوق  ف ر تتجـاوز  قـد أسـهمها ع  ممـا ـا املسـموح الشـرعية املعـاي

ـر تكـون  قـد أوقـات ـي الشـركات تلـك أسـهم من للتخلص الصندوق  يدفع  نطـاق مـن يحـد قـد الحـاالت تلـك مثـل حـدوث إن. مالئمـة غ
  .للصندوق  املتاحة االستثمارية الفرص

 مخاطر نتائج التخصيص:  

ى االكتتاب يقتصر قد لألسهم، العامة األولية االكتتابات طرح لنظام وفقاً   تحديـد يـتم وقـد باالكتتـاب، لهـا يسـمح محـددة فئات ع
ـى سـواء لالكتتـاب وعليا دنيا حدود ن األشـخاص ع ن أو الطبيعيـ ـى الطلـب وزيـادة االكتتـاب اسـتيفاء حالـة ـي أنـه كمـا. االعتبـاري  ع
ى سقف تحديد يتم فانه لالكتتاب املطروحة األسهم عرض  بعـدد املتبقيـة األسـهم تخصـيص يـتم ثم مكتتب، لكل األسهم لعدد أع
 مـن تحـد قـد القيـود تلـك مثـل إن. لالكتتـاب املطروحـة األسـهم بتـوفر تتعلـق بشـروط مصـاحباً  ذلـك يكـون  وقـد مكتتـب، لكل محدود
ــــرة خــــالل الشــــركات أســــهم ــــي االكتتــــاب ــــي الصــــندوق  حريــــة ــــي الطــــرح ف  الفــــرص بعــــض يفقــــد الصــــندوق  يجعــــل قــــد ممــــا العــــام األو

ــ االســتثمارية ــى باإلضــافة هــذا. الصــندوق  عوائــد مــن تزيــد أن يمكــن كــان ال  للتــداول  املتاحــة املاليــة األوراق مــن املحــدود العــدد أن إ
ــى واالعتمــاد ــى األوليــة العامــة الطروحــات بعــض ــي يــؤدي قــد التخصــيص ع  املاليــة األوراق مــن معقولــة كميــات بيــع أو شــراء جعــل إ

ر أمرا ى صعوبة أك   .السائدة باألسعار التأثر بدون  الصندوق  ع

 املخاطر السياسية:  

ن عــدم بحــاالت الصــندوق  أداء يتــأثر قــد ــ اليقــ ــرات عــن تنــتج ال ــر سياســية تغ ــى تحــدث قــد مالئمــة غ  أو إقليمــ أو قطــري  نطــاق ع
ى تؤثر قد عالم ى الثانوية األسواق أداء ع ا يستثمر ال املالية لألوراق السوقية القيمة وع   .الصندوق  ف

 املخاطر االقتصادية:  

ـرات عـن املخـاطر هـذه تنـتج   ن عـدم وحـاالت السـوق، وظـروف االقتصـادية التغ ـر املصـاحبة اليقـ  أو الحكومــات، سياسـات ـي للتغ
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ــى القيــود فـرض حــاالت عـن ـر أو األمــوال، رؤوس انتقــال حركـة ع ن ــي التغ  الركــود وحــاالت الضـرائبية، واملتطلبــات واألنظمــة القـوان
 .املختلفة األسواق تسود ال االقتصادية األزمات أو

 املخاطر النظامية:  

ر األنظمــة متطلبـات إن ـا الناشــئة املاليــة األوراق أسـواق بعــض ــي أقـل تكــون  قــد اإلفصـاح ومعــاي  قــد وعليــه،. املتقدمـة الــدول  ــي ع
ــ العامـة املعلومـات تكــون  وقـد محـدودة، ماليــة ألوراق مصـدرة معينـة شــركة عـن املتاحـة العامــة املعلومـات تكـون   بالنتــائج تتعلـق ال
 بيانــات وجــود أو جوهريــة بيانــات إغفــال املحتمــل مــن أنــه كمــا. دقيقــة أو واضــحة ــرغ للشــركات املســتقبلية التوســع وخطــط املاليــة
ر ى يتم قد صحيحة غ ى سلباً  يؤثر قد مما استثمارية قرارات اتخاذ أساسها ع   .األداء ع

 مخاطر السيولة:  

ـى األصـول  تحويل ما يمكن ال والسهولة السرعة تع السيولة مخاطر ـا ـي خسـارة حـدوث دون  نقـد إ  تواجـه قـد. السـوقية قيم
ى ذلــك، ومــع. الســوق  ظــروف بســبب أو االقتصــادية الظــروف بســبب اســتثماراته بعــض بيــع إمكانيــة عــدم مخــاطر الصــندوق   سيســ
ى السيولة عالية استثمارات ي استثماراته من جزء إلبقاء الصندوق  ر املدى ع ردادات متطلبات ملواجهة القص   .املحتملة االس

 إستثمارية صناديق ي االستثمار مخاطر:    

ـ املخـاطر جميـع ـي ـ الصـناديق، تلـك ـي الـواردة البنـود او البنـد هـذا ـي الـواردة األخـرى  االسـتثمار صـناديق لهـا تتعـرض قـد ال  وال
ا مستثمرا الصندوق  يكون  ال األخرى  األستثمار صناديق لها تتعرض قد ى يؤدي قد مما ف   .الصندوق  وحدات قيمة إنخفاض إ

 مخاطر ضريبة القيمة املضافة:  

ـــى ضـــريبة أو اســـتقطاع ضـــريبة أو دخـــل لضـــريبة الصـــندوق  ـــي االســـتثمار يخضـــع ال  ذات أخـــرى  ضـــريبة أي أو الرأســـمالية حاألربـــا ع
 القيمـة لضـريبة التنفيذيـة الالئحـة وبموجـب. م2018 ينـاير 1 مـن اململكـة ـي املضـافة القيمـة ضـريبة قيتطبب البدء تم أنه إال صلة،

 أنـــه إال املضـــافة، القيمــة لضـــريبة الصـــندوق  ــي االســـتثمار يخضــع أن املتوقـــع مـــن لــيس فإنـــه اململكــة، ـــي راً مــؤخ الصـــادرة املضــافة
ي ى ينب ر يتعلق فيما املشورة طلب املستثمرين ع  .الصندوق  ي باستثمارهم يتعلق فيما املضافة القيمة ضريبة بتأث

 

 نمو( املوازية السوق  ي االستثمار مخاطر(  

ا عالية مخاطر ذو) نمو( املوازية السوق  ي اإلستثمار ـر التذبـذب مخـاطر السـيولة، شـح مخـاطر وم  ومخـاطر السـهم سـعر ـي الكب
 .الشفافية

 املتداولة العقارية بالصناديق املتعلقة املخاطر:  

 :مخاطر طبيعة االستثمار

امـــًا، يتطلـــب املتـــداول  العقـــاري  الصـــندوق  ـــي االســـتثمار  ـــى عوائـــد لتحقيـــق ضـــمانات وجـــود عـــدم مـــع ال  لـــن. املســـتثمر املـــال رأس ع
ـى إيجابيـة عوائـد تحقيـق مـن يـتمكن سـوف الصـندوق  بأن ضمانات أي هناك يكون   وقـت أي ـي أو املناسـب الوقـت ـي اسـتثماراته ع
ى ـا التصـرف أو أصـوله لبيع إمكانية هناك تكون  ال وقد. اإلطالق ع ـا التصـرف تقـرر  مـا وإذا. ف  إمكانيـة هنـاك تكـون  ال قـد بـالبيع ف
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ـى وبنـاء. الصندوق  يطلبه الذي الزم اإلطار ي بيعها يتم أن أو لها العادلة القيمة يمثل أنه الصندوق  مدير يعتقد بسعر لبيعها  ع
ى عائد أي تحقيق من أبداً  يتمكن ال قد الصندوق  فإن سبق، ما   .أصوله ع

  :العقارية االستثمار مخاطر

 االقتصــادية املؤشــرات فــإن ولــذلك املحليــة، االقتصــادية بــالظروف تتــأثر اململكــة ــي املتداولــة العقاريــة الصــناديق ــي االســتثمارات
رها املحلية الفائدة وأسعار النقد وعرض االقتصادي النمو مثل العامة ى ستؤثر العوامل من وغ   .وتوزيعاته الصندوق  عوائد ع

  

 معلومات عامة: .4
  

ي الصندوق:  - أ دفة لالستثمار   الفئة املس
  املستثمرين األفراد أو الشركات.

 

 سياسة توزيع األرباح:  -  ب
ر راكمية الدخل صناديق من الصندوق  يعت ي إستثمار اعادة يتم حيث ال  توزيعها يتم وال الصندوق  ي الصندوق  دخل صا

ى أرباح كتوزيعات   .الوحدة وسعر قيمة ي ستنعكس الدخل إستثمار اعادة.الوحدات ع
  

 األداء السابق لصندوق اإلستثمار:    -  ج
ي لسنة واحدة وثالث  .1  سنوات وخمس سنوات أو منذ التأسيسالعائد الك

  
  

رة الزمنية   عائد الصندوق %  الف
  %14.37-  سنة

  %30-  ثالث سنوات
  %33.7  خمس سنوات
  %72.94  منذ التاسيس

 
ي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر املاضية أو منذ التأسيس  .2  إجما

  
رة الزمنية   عائد الصندوق %  الف
  %72.94  منذ التاسيس

  
 

ى مدار الخ .3 رشادي ع  مس سنوات املاضية أو منذ التأسيسأداء صندوق اإلستثمار باملقارنة مع املؤشر اإلس



  
 

 

سجل بجميع 

 صندوق.
 لصندوق.

 

عن ديون 

 
الوحدة وس  سعر 

 ق االستثمار.

شروط وأحكام الص
وأحكام ال وشروط

 مالكي الوحدات.

لوحدات مسؤواًل ع

مقابل.ربية بدون 
الوحدات،عدد  ،

ضيه الئحة صناديق

ي ش حة واملذكورة 
االستثمار وصناديق 

ور قرار خاص من

 وال يكون مالك ال

 ملدير الصندوق.

لومات باللغة العر
الصندوق، قيمة

ى حسب ماتقتضي
  ذي العالقة.

الل الوسائل املتاح
ئحة صب أحكام ال 

ي حال صدو دوق 

،الصندوق  ي ثمار
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 ضية:

روني ملد ملوقع اإللك

 :ماعات
حكام ومذكرة املعل
ي راك، صا  اإلش

ى حكام الصندوق ع
ندوق أو األطراف
وية أو السنوية خال
 الوحدات بموجب
جلس إدارة الصند

االستث عن تنتج قد

 املالية الثالث املاض

جميع من خالل امل

ي اإلجتم تصويت 
 من الشروط واألح
 تشمل تفاصيل

ي شروط وأح ر  غ
مجلس إدارة الصن
وائم النصف سنوي
قق مصالح مالكي

ضو من أعضاء مج
 املالية

ق مالية خسارة أي

ى مدار  السنوات ع

 متاحة إلطالع الج

وحقوق الت ملالك
ت نسخة حديثة
دات بالتقارير ال
 مالك الوحدات.

ي حال أي تغ شعار 
ر يطرأي  ى م تغ ع

ت بالتقارير والقو
 التصرف بما يحق
صندوق عزل أي عض
رها هيئة السوق ا

  حدات:
 عن املسؤولية مل

ريخ توزيع األرباح ع
  ينطبق

ن تقارير الصندوق

قائمة حقوق ا  
ويد مالكي الوحدا

ويد مالكي الوحد
عمليات من قبل م
خذ املوافقة أو اإلش
أي إلشعار بخصوص

ويد مالكي الوحدا
ى مدير الصندوق
ى مدير الص جب ع
ي حقوق أخرى تقر

وليات مالك الوح
كام ويتحمل حدات

  صندوق.

  
  
  
  
 

تار .4
الين

أن .5
 
 - د
 تزو
 تزو

الع
 أخ
 اإلش
 تزو
 ى ع
 يج
 أي

 
مسؤو -ه     
الوح مالك يقر

امات الص وال
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اء الصندوق: -و        الحاالت ال تستوجب إ

اء ي الحق الصندوق  إدارة جلسمل ى بناءً  وذلك الصندوق  إ دف العائد معدل أو الصندوق  أصول  قيمة بأن الصندوق  مدير توصيات ع ر املس  غ
راً  هناك أو الصندوق، تشغيل ملواصلة كافية رها أخرى  ظروف أي حدوث حالة ي أو واللوائح النظم ي تغي  لتصفية سبباً  الصندوق  مدير يعت

ى سيؤدي متوقعاً  حدثاً  هناك ان او الصندوق، ر الصندوق  وجود إعتبار إ ي الئحة صناديق  .نظامي، غ اء الصندوق كما جاء  اإلجراءات الخاصة بإ
  اإلستثمار:

 ) ـي ذلـك قبـل مـدة التقـل عـن اء الصندوق، فيجب عليه إشعار الهيئـة ومـالكي الوحـدات كتابيـًا برغبتـه  ي إ ) 21إذا رغب مدير الصندوق 
اء الصندوق العام فيه، دون اإلخالل بشروط   وأحكام الصندوق.يومًا من التاريخ املزمع إ

  ،ـاء تلـك املـدة اء الصندوق فـور إن ى مدير الصندوق إ إذا كانت مدة الصندوق العام محددة وفقًا لشروط وأحكام الصندوق، فيجب ع
اء مدة الصندوق بمدة التقل عن (  ) يومًا.21وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيًا قبل إن

 ي إجراءات ت ى مدير الصندوق البدء  ائه، وذلك دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.ع  صفية الصندوق فور إن
 روني وموقع شركة السوق ا ي موقعه اإللك اء مدة الصندوق ومدة تصفيته.وسوف يعلن مدير الصندوق    ملالية (تداول) عن إن

  املتعلقة بأصول الصندوق:اإلقرار من مدير الصندوق بوجود الية داخلية لتقويم املخاطر  -ز
ي الصندوق.    ي االستثمار    يقر مدير الصندوق بوجود الية داخلية لتقويم املخاطر املتعلقة 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب: .5
 دفوعات من أصول صندوق اإلستثمار:أنواع امل  - أ

 من سنوياً %) 1.75( املائة ي وسبعون  وخمسة واحد نسبة  :رسوم اإلدارة  .ط 
ي راكم الصندوق  أصول  قيمة صا  كل عند تناس بشكل ت
  . تقويم يوم

ن الحفظ  .ي  و  .سنوياً %) 0.1( املائة ي مائة من واحد من عشرة نسبة  :رسوم أم
ى 40بحد ادنى  ن الحفظ، وباالضافه ا من  1ألف ريال ألم

ي املائه( ألف  250وبحد أق  %) رسوم تداول 0.01مائه 
راكم الرسوم هذه تحتسبريال لرسوم تداول   يوم كل ي وت

ى بناءً  تقويم ي ع  اقتطاعها ويتم الصندوق  أصول  قيمة صا
 .شهرياً 

 لكل سعودي ريال وخمسون  ومائة أالف أربعة )4150( مبلغ  :اإلدارةمكافأة أعضاء مجلس   .ك 
 أق بحد املالية السنة ي اجتماعات أربعة وبعدد اجتماع

  .مستقل عضو لكل سنويا 16600 يعادل وبما

ي املراجع أتعاب  .ل   السنة ي سعودي ريال) 22,000( ألف وعشرون اثنان مبلغ  :الصندوق  لحسابات الخار
  .املالية
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رشادي  .م  ي قدرها رسوم  رسوم املؤشر االس  ومائتان ألف وعشرون ستة) 26,250( حوا
 ملزود تدفع املؤشر حساب أتعاب سعودي ريال وخمسون 
 الرسوم هذه وتحسب بورز أند ستنادرد شركة وهو الخدمة

  .للصندوق  مالية سنة كل اية ي اقتطاعها ويتم يومياً 

رية   .ن  رهامصاريف ن  املالية السنة ي سعودي ريال) 75000( ألف وسبعون  خمسة  :وإدارية وغ
ى بناء الصندوق  مدير تقدير حسب. (أق بحد  أفضل ع
  ) الصندوق  ملدير معلومات من يتوفر ما

راضتكاليف   .س  ا السائدة واملعدالت لألسعار وفقاً   :االق    وق

 الالئحة تعليمات حسب املضافة القيمة ضريبة تطبيق سيتم  : ضريبة القيمة املضافة  .ع 
ى والدخل للزكاة العامة الهيئة من الصادرة التنفيذية  ع

  .والتكاليف واالتعاب واملصاريف الرسوم جميع

 

 جدول يوضح جميع الرسوم واملصاريف:  -  ب

  مالحظات      واملصاريف /األتعابطريقة احتساب الرسوم  / األتعابانواع الرسوم

        
%) 1.75( املائـــة ـــي وســـبعون  وخمســـة واحـــد نســـبة  االدارة رسوم 

ي مـــــن ســــنوياً  ـــــراكم الصـــــندوق  أصـــــول  قيمـــــة صـــــا  ت
 اقتطاعهـا ويـتم تقـويم يـوم كـل عنـد تناس بشكل
  )املئوية النسبة× الصندوق  اصول . (شهرياً 

%xxx  Xxx   ى الصندوق   تم تحميلها ع

ـــى0.25نســـبة   رسوم املصاريف اإلدارية  هـــذه تحتســـب% ســـنويًا كحـــد أع
ــــــــى بنــــــــاءً  بشــــــــكل يــــــــومي الرســــــــوم ي ع  قيمــــــــة صــــــــا
أو  شـــــــــــهرياً  اقتطاعهـــــــــــا ويـــــــــــتم الصـــــــــــندوق  أصـــــــــــول 

  سنوياً 

%xxx Xxx   ى الصندوق   تم تحميلها ع

يراجع املرسوم  ــــراكم تحســــب   الخار ي مــــن  تقــــويم يــــوم كــــل وت  قيمــــة صــــا
 ريــــال) 30,000(ســــنوياً  وتخصــــم الصــــندوق  اصــــول 
ى، للسنة سعودي    االو

%xxx Xxx  ى الصندوق   تم تحميلها ع

ي بضـــــرب صـــــفقات وجـــــود حـــــال ـــــي تحســـــب  التعامل مصاريف   إجمـــــا
  .العلمية لتكلفة املئوية النسبة ي الصفقة قيمة

%xxx Xxx   ى الصندوق  تم تحميلها ع

ى البيانات نشر رسوم  ــــــــــي ســــــــــعودي ريــــــــــال) 5,000(  االف خمســــــــــة مبلــــــــــغ  تداول   موقع ع
راكم تحتسب.سنوياً  تستقطع املالية السنة  كـل وت
ي مـــــــن  تقـــــــويم يـــــــوم  الصـــــــندوق  اصـــــــول  قيمـــــــة صـــــــا

  سعودي ريال() سنوياً  وتخصم

%xxx xxx   ى الصندوق   تم تحميلها ع
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 االداره مجلـــــــــــس اعضـــــــــــاء بأتعـــــــــــا
ن    املستقل

 لكـــــل ســـــعودي ريـــــال أالف خمســـــة )4150( مبلـــــغ
 املاليـــة الســـنة ـــي اجتماعـــات أربعـــة وبعـــدد اجتمـــاع
ــــــــ بحــــــــد  لكــــــــل ســــــــنوياً  ســــــــعودي ريــــــــال 20000أق
 ســعودي ريــال 40,000 يعــادل وبمــا  مســتقل عضــو

ــــراكم تحســـب ي مــــن   تقــــويم يــــوم كــــل وت  قيمــــة صــــا
ن لالعضـاء  الصندوق  اصول   وتـدفع ككـل املسـتقل
   الصندوق  ادارة ملجلس اجتماع كل بعد املكافاه

%xxx xxx   ى الصندوق   تم تحميلها ع

ـــــى  عضـــــو كـــــل يحصـــــل  حيـــــث  ةمكافأة أعضاء الهيئة الشرعي  )8,000( مبلـــــغ  ع
 يعـــــــادل وبمـــــــا ســـــــنويا  ســـــــعودي ريـــــــال أالف ثمانيـــــــة

 و ككـــــــل،  الهيئـــــــة العضـــــــاء ســـــــعودي ريـــــــال 24,000
راكم  تحسب ي مـن  تقـويم يـوم كـل ي وت  قيمـة صـا
  .سنوياً  املكافاه وتدفع الصندوق  اصول 

%xxx xxx   ى الصندوق   تم تحميلها ع

 ريــــــــــــــال) 7,500( وخمســــــــــــــمائة االف ســــــــــــــبعة مبلــــــــــــــغ  الرسوم الرقابية
 تحســب.ســنوياً  تســتقطع املاليــة الســنة ــي ســعودي
ــــــراكم ي مــــــن تقــــــويم يــــــوم كــــــل وت  اصــــــول  قيمــــــة صــــــا

  سعودي ريال() سنوياً  وتخصم  الصندوق 

%xxx xxx   ى الصندوق   تم تحميلها ع

ممكــــــن أن يتحملهــــــا الصــــــندوق  أخــــــرى أي رســــــوم    أخرى رسوم 
  ضريبة القيمة املضافة مثال مصاريف التحويل

%xxx xxx   ى الصندوق   تم تحميلها ع

ي  ى الصندوق       /األتعابالرسوماجما   تم تحميلها ع
ي متوســــــــط  لعــــــــام األصــــــــول  قيمــــــــة صــــــــا

xxxx  
  %xxx xxx    

     xxx    

  
رداد :مقابل الصفقات ال يجوز فرضها   -  ج راك واالس  فيما يتعلق برسوم االش

راك رسوم راك مبلغ من%) 2( باملائة اثنان الصندوق  وحدات ي االش راك مبلغ من خصمها ويتم الوحدات حامل يدفعها. االش   .االش
  

 العموالت الخاصة ملدير الصندوق: -د
  اليوجد
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را يوضح جميع الرسوم واملصاريف  -ه   ومقابل الصفقات ال دفعت من أصول الصندوق:مثال إف

راض ن عشرة حجمه يبلغ والذي) سعودي ريال 100,000( سعودي ريال ألف مائة مبلغ بالصندوق  استثمر ما عميال أن باف  سعودي ريال مالي
  %).10( باملائة عشرة السنوي  العائد وكان) سعودي ريال 100,000,000(

 
ي من الرسوم قيمة  سنوي  األصول  قيمة صا

 **سعودي ريال
ي من الرسوم نسبة  األصول  قيمة صا

 )*سنوي (
 نوع الرسوم

ر( سعودي ريال 2,000 راك% 2.00 )االستثمار مبلغ غ راك من مبلغ االش  رسوم االش

 0.0332% سنويا سعودي ريال 33.2
ي ن اإلدارة مجلس أعضاء أتعاب إجما  نسبة( املستقل

 )وتناسب
 الشرعية الهيئة أعضاء مكافأة 0.021% سنويا سعودي ريال 21
ي 0.022% ريال سعودي سنويا 22  أتعاب املراجع الخار

 الرقابية الرسوم 0.0075% سنويا سعودي ريال 7.5
ى البيانات نشر رسوم 0.005 % سنويا سعودي ريال 5  تداول  موقع ع

رشادي املؤشر رسوم 0.026% سنويا سعودي ريال  26  االس
 أتعاب اإلدارة %1.75 ريال سعودي سنويا 1,750
ن رسوم  %0.11 ريال سعودي سنويا 110 ن الحفظ أم  اإلدارية الخدمات ومقدم السجل وأم

ي الرسوم %1.97 ريال سعودي سنويا 1970  إجما
ي %8.03 ريال سعودي 8030 رة خالل املحقق العائد صا   الف

اية  ريال سعودي108030  املدة مبلغ االستثمار 

       *ي من الرسوم قيمة= (الرسوم قيمة نسبة   100) ×املستثمر املبلغ÷ األصول  قيمة صا
       **ي من الرسوم قيمة  املستثمر املبلغ) × الصندوق  حجم÷  السنوي  الرسوم مبلغ= (األصول  قيمة صا
  

ر: .6   التقويم والتسع
 تفاصيل كيفية تقويم أصول الصندوق:  - أ

ى ،)التقويم يوم( امللحق ي املوضحة األيام ي الصندوق  وحدة سعر يحتسب  إغالق عند اإلدارة تحت املالية األوراق أسعار أساس ع
ي النظامي التقييم يوم ي التقييم فسيحتسب عمل، يوم التقييم يوم يكن لم إذا. )التقييم يوم( السوق   أسعار تتوفر لم إذا .التا
 احتساب وسيتم. للتقييم املتاحة السابقة اإلغالق أسعار فستعتمد كان، سبب ألي التقييم يوم ي اإلدارة تحت لألصول  اإلغالق
ي رداد أو الشراء ألغراض األصول  قيمة صا امات طرح خالل من االس ا بما الصندوق  ال ي اإلفصاح ملخص ي املبينة الرسوم ف  املا
ي من ى العملية هذه من الناتج الرقم بقسمة الوحدة سعر يحدد وثم الصندوق  أصول  قيمة إجما ي ع  الصندوق  وحدات عدد إجما

ى التقييم، تاريخ ي القائمة   .   اليوم ذلك ي األسهم سوق  إقفال بعد عمل يوم كل ي الصندوق  أصول  تقييم يتم أن ع
ي احتساب سيتم رداد أو شراء بغرض للوحدة األصول  قيمة صا ي) أ( :التالية املعادلة باستخدام الوحدات اس  العادلة القيمة إجما

ي ناقصا الصندوق  ألصول  ى ومصروفات رسوم أي ذلك ي بما الخصوم إجما ر مستحقة الصندوق  ع ى مقسومة مدفوعة وغ  ع
ي) ب(   .العالقة ذي التقييم يوم قبل القائمة الصندوق  وحدات عدد إجما

ر أصبح الصندوق  أصول  تقييم أن رأى ما إذا الصندوق  تعامالت ي مؤقتاً  التعامل يوقف أن الصندوق  ملدير يجوز    .ممكن غ
  



  
 

53 
 

 عدد نقاط التقويم وتكرارها:  -  ب
روني املوقع ي الوحدة سعر عن اإلعالن سيتم كما والثالثاء، األحد يومي للوحدات التقييم عمل سيتم  يومي الصندوق  ملدير االلك
ن روني املوقع ي الوحدة سعر عن سيعلن كما واالربعاء االثن   ).تداول ( السعودية املالية للسوق  االلك

  
ر الخاطئ:  -  ت ي حالة التقويم أو التسع  اإلجراءات املتخذة 

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

ن) عن جميع  سوف يقوم مدير الصندوق بتعويض جميع مالكي الوحدات .2 ي ذلك مالكي الوحدات السابق املتضررين (بما 
ر. ر دون تأخ   أخطاء التقويم أو التسع

ر يشكل مانسبته  .3 ي التقويم أو التسع ر من سعر الوحدة واإلفصاح 0,5إبالغ هيئة السوق املالية فورًا عن أي خطأ  % أو أك
روني ل روني واملوقع اإللك ي موقعه اإللك يلسوق (عن ذلك فورًا    تقارير الصندوق العام ال يعدها مدير الصندوق. تداول) و

) من الئحة صناديق اإلستثمار ملخصًا 72سوف يقدم مدير الصندوق لهيئة السوق املالية تقاريره املطلوبة وفقا للمادة ( .4
ر.   بجميع أخطاء التقويم والتسع

  

ر   -  ث راك واإلس   داد:إحتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات اإلش
ي احتساب سيتم   رداد أو شراء بغرض للوحدة األصول  قيمة صا ي) أ: (التاليـة املعادلـة باستخدام الوحدات اس  الصـندوق  ألصـول  العادلـة القيمـة إجمـا

ي ناقصـــا ـــى ومصـــروفات رســـوم أي ذلـــك ـــي بمـــا الخصـــوم إجمـــا ـــر مســـتحقة الصـــندوق  ع ـــى مقســـومة مدفوعـــة وغ ي) ب( ع  الصـــندوق  وحـــدات عـــدد إجمـــا
  العالقة ذي التقييم يوم قبل القائمة

  الوحدات: سعر نشر مكان   -  ج
روني املوقع ي الوحدة سعر عن اإلعالن سيتم كما والثالثاء، األحد يومي للوحدات التقييم عمل سيتم  www.arbahcapital.com الصندوق  ملدير االلك
ن يومي روني املوقع ي الوحدة سعر عن سيعلن كما واالربعاء االثن   www.tadawul.com)تداول ( السعودية املالية للسوق  االلك

  

 التعامل: .7
  

ي:  - أ  تاريخ البدء واملدة والسعر االو
ي هو يوم    م.02/04/2011املوافق  السبتتاريخ بدء الطرح االو

ي  ي   ) ريال سعودي.10( الصندوق  طرح بداية الوحدة عند سعريوم.  30مدة الطرح االو
 

رداد:  - ب راك واالس ائي لتقديم طلبات االش  التاريخ املحدد وال
راك يمكـــن ن يـــومي ـــي الصـــندوق  ـــي االشـــ ـــر أســـبوع، كـــل مـــن األربعـــاء و األثنـــ ن مـــن اســـتثمار أي ويعت رك ـــ االســـتثمار وســـيكون  نافـــذاً  املشـــ ـــى مب  ع
ي السعر راك يوم بعد تقييم  يوم أقرب ي املعتمد التا ن امللحق، ي املحدد حسب االش ى ويتع  الصـندوق  ـي وحـدات شـراء ـي الراغب املستثمر ع
راك نمــوذج تعبئــة اعتباريــة شخصــية أو فــرداً  شــخص كــان ســواء ــى إضــافة االشــ راك الخاصــة واألحكــام الشــروط هــذه توقيــع إ  الصــندوق  ــي باالشــ

ــى وتســليمها راك الــالزم للمبلــغ اإليــداع قســيمة معهــا مرفقــا الصــندوق  مــدير إ  يــوم أي ــي بالبنــك الحســاب مــن املبلــغ ذلــك بخصــم تفــويض أو لالشــ
  .عمل

راك نمــاذج تســليم املســتثمر بإمكــان ريــد طريــق عــن املســتوفاة االشــ ريــد أو ال رونيــة الوســائل خــالل مــن إرســالها أو باليــد مناولــة أو الســريع ال  االلك
راك وســيكون  ــا املــرخص راك معلومــات بوصــول  مرتبطــاً  االشــ  أو وصــول  عــدم عــن مســئوال يكــون  لــن املــدير بــان علمــاً  كامــل، وبشــكل بنجــاح االشــ
رك نظام ي ف خلل أي بسبب املعلومات استالم   .املش
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راك طلـب اعتماد سيتم راك أيـام الصـندوق  وحـدات لشـراء الـالزم املبلـغ اسـتالم عنـد الصـندوق  مـدير قبـل مـن اسـتالمه يـتم الـذي االشـ  مـا أو االشـ
راك طلبــات. املرفــق امللحــق ــي املحــدد حســب ذلــك قبــل ــ االشــ  ظهــرا 12:00 الســاعة( املحــددة الطلبــات الســتقبال موعــد آخــر بعــد اســتالمها يــتم ال
ي التقييم يوم ي نافذة ستصبح) والثالثاء األحد يومي من   .التا

  
رداد:  -  ج راك واالس  إجراءات االش

 راك  إجراءات االش

راك يمكـن ن يـومي ــي الصـندوق  ــي االشـ ـر أسـبوع، كــل مـن األربعــاء و األثنـ ن مـن اســتثمار أي ويعت رك ـ االســتثمار وسـيكون  نافـذاً  املشــ ــى مب  ع
ي الســـعر راك يـــوم بعـــد تقيـــيم  يـــوم أقـــرب ـــي املعتمـــد التـــا ن امللحـــق، ـــي املحـــدد حســـب االشـــ ـــى ويتعـــ  ـــي وحـــدات شـــراء ـــي الراغـــب املســـتثمر ع

راك نمــوذج تعبئــة اعتباريــة شخصــية أو فــرداً  شــخص كــان ســواء الصــندوق  ــى إضــافة االشــ راك الخاصــة واألحكــام الشــروط هــذه توقيــع إ  باالشــ
ـــى وتســـليمها الصـــندوق  ـــي راك الـــالزم للمبلـــغ اإليـــداع قســـيمة معهـــا مرفقـــا الصـــندوق  مـــدير إ  الحســـاب مـــن املبلـــغ ذلـــك بخصـــم تفـــويض أو لالشـــ

  .عمل يوم أي ي بالبنك
راك نمــــــاذج تســــــليم املســــــتثمر بإمكــــــان ريــــــد طريــــــق عــــــن املســــــتوفاة االشــــــ ريــــــد أو ال  الوســــــائل خــــــالل مــــــن إرســــــالها أو باليــــــد مناولــــــة أو الســــــريع ال

رونيــة راك وســيكون  ــا املــرخص االلك راك معلومــات بوصــول  مرتبطــاً  االشــ  عــن مســئوال يكــون  لــن املــدير بــان علمــاً  كامــل، وبشــكل بنجــاح االشــ
رك نظام ي ف خلل أي بسبب املعلومات استالم أو وصول  عدم  .املش

 رداد   إجراءات االس

رداد الوحــدات ملــالكي يجــوز  م كــل أو جــزء اســ رداد طلــب وتوقيــع باســتكمال وحــدا ريــد طريــق عــن املكتملــة الطلبــات إرســال وتقــديم االســ  أو ال
ريـد ـي الفـاكس، إرسـالها خـالل مـن أو باليـد مناولـة أو السـريع ال  طلــب نمـوذج أصـل بإرسـال اإلسـراع يجـب الفـاكس، طريـق عـن اإلرسـال حالـة و

رداد ريــــد طريــــق عــــن فوريــــة بصــــورة االســــ ــــى اليدويــــة باملناولــــة النمــــوذج تســــليم أو ال  تقــــديم مــــن الــــتمكن عــــدم بــــأن علمــــاً  املاليــــة أربــــاح شــــركة إ
ي النموذج رداد لطلب األص ى يؤدي قد االس رداد؛ طلب إلغاء إ رداد، طلـب نمـوذج وإن. الصـندوق  مـدير لتقـدير ذلـك ويخضـع االسـ  حـال االسـ
ر يكون  سوف تسليمه، ره ويتعذر لإللغاء قابل غ   .الصندوق  مدير موافقة بدون  تسليمه بعد سحبه أو تغي

  
 :رداد ملدير الصندوق راك واالس  مكان تقديم طلبات االش

ي: ى العنوان التا   زيارة املقر الرئيس لشركة أرباح املالية ع
 اململكـة 31492  الدمـام 8807 ب.ص الدمـام ، الخليج شارع الثامن، الطابق ، لألعمال املعمر عبدالكريمال سعد مركز املالية، أربــاح شركـة
   السعودية العربية

 رة اق ن تفصل زمنية ف رداد ب رداد عوائد ودفع اإلس   الوحدات: لحامل اإلس
رد املبلــغ اســتالم املســتثمر بإمكــان ردة املبــالغ إيــداع وســيتم الخــاص، حســابه ــي حوالــة بموجــب املســ  أيــام )3( خــالل العميــل حســاب ــي املســ
  .أق كحد عمل

  
 سجل مالكي الوحدات:  - د

  ي اململكة العربية سيقوم مدير  الصندوق بإعداد سجل محدث ملالكي الوحدات وفقا ملتطلبات الئحة صناديق اإلستثمار، وحفظة 
  السعودية.

  هفي املثبتة الوحدات ملكيةى ع قاطعاً  دليالً  الوحدات مالكي سجل ُيعّد  . 
 .ي أي مالك للوحدات مجانا عند الطلب   يقدم مدير الصندوق ملخصًا لسجل مالكي الوحدات ا
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رمــة النقــد، ســوق  وصــفقات  البنكيــة الودائــع ــي ُتســتثمر ســوف املتســلمة  راكاالشــ أمــوال أن  -ه  أو النقــد مؤسســة لتنظــيم خاضــع طــرف مــع وامل
   اململكة، خارج للمؤسسة مماثلة رقابية لهيئة

  
  الحد األدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمعه: -و

ن ريال سعودي. 10الحد األدني        ماليي

ي أصول الصندوق: 10اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان إستيفاء متطلب   -  ح ن ريال سعودي أو مايعادلها كحد أدني لصا   مالي
م بجميع اللوائح والتعليمات ذات العالقة من هيئة ا ي فأن مدير الصندوق سيل    لسوق املالية.ي حال طلب هيئة السوق املالية بالقيام بأي إجراء تصحي

ي وحدات الصندوق واإلجراءات املتبعة:  -ط       الحاالت ال يؤجل أو يعلق معها التعامل 

راك رفض ي بالحق الصندوق  مدير يحتفظ.  1      :التالية الحاالت ي اإلش

راك هــذا أدى حــال ــي  .أ  ــى اإلشــ ــ املاليــة الســوق  هيئــة مجلــس عــن الصــادرة اللــوائح خــرق  ا ــى تطبــق ال ــ الصــندوق  ع  هيئــة تفرضــها قــد وال
ى وقت من املالية السوق   .اخر ا

رك تمكن عدم حال ي  .ب    .واألحكام الشروط هذه متطلبات استيفاء من املش
رك تمكن عدم حال ي  .ج  راك طلب تقديم من املش   .ومعتمد موقع الصندوق  ي اش
رك تمكن عدم حال ي  .د  راك مبلغ استيفاء من املش   .املطلوب اإلش

راك طلب رفض تم اذا راك مبلغ بإعادة الصندوق  مدير يقوم سبب ألي اإلش ى اإلش رك ا راكات مبـالغ أي خصـم دون  املشـ  بموجـب وذلـك ،وجـدت أن إشـ
ريد يرسل شيك ر بال   .بنكي تحويل اوع

رداد ال ستؤجل: -ي  اإلجراءات ال يجري بمقتضاها اختيار طلبات االس

ي أق رداد مبلغ إجما رداد يوم أي ي به مسموح اس ي من%) 10( املائة ي عشرة هو اس . تقـويم يـوم آخـر ـي كمـا الصـندوق  أصول  قيمة صا
رداد طلبات قيمة تجاوزت إذا رداد طلبات جميع تخفيض الصندوق  ملدير يحق املبلغ، هذا االس ى االس رد نس أساس ع  بنـاء الوحـدات وتس
ــى رداد طلبــات ترحــل. ذلــك ع ــ االســ رداد يــوم أي ــي اســتيفاؤها يــتم ال ال ــى اســ رداد يــوم إ ي االســ  تتجــاوز  أال شــريطة األفضــلية لهــا ويكــون  التــا
رداد طلبات قيمة ي من%) 10( االس   .تقييم يوم آخر ي كما األصول  قيمة صا

ــى وبنــاء الصــندوق، ملــدير يجــوز  رداد طلــب أي تأجيــل املطلــق تقــديره ع ــ الرئيســة الســوق  ــي للتــداول  تعليــق هنــاك كــان أن تحويــل أو/و اســ  ال
ا الصندوق  يتعامل ـ الصـندوق  بأصـول  يتعلـق فيمـا أو عـام بشـكل ذلـك كـان سـواء اململوكـة، األصول  أو املالية األوراق خالل من ف  يعتقـد وال
ا معقولة بدرجة الصندوق  مدير ي لحساب أساسية أ   .الصندوق  أصول  قيمة صا

رداد أي أدى إذا ــى اســ ــى الصــندوق  ــي املســتثمر اســتثمار خفــض إ رداد فســيتم الــالزم األدنــى الحــد مــن اقــل إ  وســيتم املســتثمر املبلــغ كامــل اســ
ردة املبالغ دفع ن للحساب بقيدها الصندوق  بعملة املس   .للمستثمر املع

ـــ القـــاهرة والظـــروف الحـــاالت ـــي  الهيئـــات مـــن جديـــدة تنظيمـــات إصـــدار أو بالســـوق  العالقـــة ذات الحكوميـــة القـــرارات إصـــدار تشـــمل قـــد وال
ن االتصاالت ي خلل أو العالقة ذات املشرعة ن تحول  أخرى  عوامل أي أو واألسواق الشركة ب  الصـندوق  تجـاه مهامـه وأداء الصـندوق  مـدير بـ

ـــى يـــؤدي ممـــا ي حســـاب تعليـــق إ راك مؤقتـــا يعلـــق أن الصـــندوق  ملـــدير يجـــوز . األصـــول  قيمـــة صـــا رداد واإلضـــافة االشـــ  أخـــذ بعـــد للوحـــدات واالســـ
  .املال سوق  هيئة من املوافقة
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 خصائص الوحدات: .8

ــي الصــندوق  ــي الوحــدات مــن محــدود ال عــدد إصــدار الصــندوق  ملــدير يمكــن  ــي متســاوية شــائعة حصــة وحــدة كــل وتمثــل. واحــدة فئــة مــن وحــدات و
ردادها ويــتم الصــندوق  ـــي التصــويت حــق لهـــا لــيس الوحــدات. الصــندوق   يوضـــح بســجل الصــندوق  مـــدير ســيحتفظ. فقــط الصـــندوق  مــدير مــن اســـ

ن إشعاراً  عملية كل بعد املستثمر تسليم وسيتم الوحدات مالكي جميع   .  بالعملية املتعلقة التفاصيل جميع يب
ــــر حصــــة مســــتثمر كــــل يمتلــــك ــــى بنــــاءً  الصــــندوق  أصــــول  ــــي مجــــزأة غ ي ع  مــــدير قبــــل مــــن للوحــــدات شــــهادات إصــــدار يــــتم ولــــن األصــــول، قيمــــة صــــا

ى سينعكس والذي الصندوق  ي استثمارها وسيعاد أرباح أي توزيع يتم ولن كما الصندوق،  الصـندوق، تصـفية تمت وإذا الصندوق، وحدة سعر ع
ى للحصول  مؤهلة ستكون  الوحدات جميع فإن ي مع متناسبة حصة ع ى للتوزيع املتاحة الصندوق  أصول  صا   .  الوحدات مالكي ع
 ويحــتفظ. للشــركات ريــال ألــف نعشــرو ) 20000(و لألفــراد ريــال أالف ةعشــر ) 10000( هــو الصــندوق  ــي املســاهمة أو املشــاركة ملبلــغ األدنــى الحــد إن

ـــر ـــي بــالحق الصـــندوق  مــدير راك األدنـــى الحـــد مبلــغ تغي ي لالشــ  ـــي الـــدخول  أو) الشــركات أو األفـــراد مـــن لكــل ريـــال أالف خمســـة( 5000 البــالغ اإلضـــا
ى الصندوق    .الهيئة ملوافقة ذلك يخضع أن ع

  
  

 املحاسبة وتقديم التقارير: .9
  

 املعلومات ذات الصلة بالتقارير املالية:  .أ 
 التقارير و املوجزة السنوية والتقارير السنويةاملراجعة املالية القوائم كذل ي بما   السنوية ريراالتق إعداد الصندوق  مدير  يقوم .1

 الطلب عند ا الوحدات مالكي تزويد الصندوق  مدير  ويقوم ) من الئحة الصناديق اإلستثمارية5وفقًا ملتطلبات امللحق رقم ( األولية
 . مقابل أي دون 

رة اية من يوماً  )70( تتجاوز  ال مدة خالل للجمهور  السنوية التقارير إتاحةب يقوم مدير الصندوق  .2  األماكن يوذلك  التقرير  ف
ي املعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام شروط ي املحددة وبالوسائل روني املوقع و روني واملوقع الصندوق  ملدير االلك  . للسوق  اإللك

ا األولية التقارير إعدادب يقوم مدير الصندوق  .3 رة اية من  يوماً  )35( خالل للجمهور  وإتاح  وبالوسائل األماكن يذلك و  التقرير ف
ي املعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام شروط ي املحددة روني املوقع و روني واملوقع الصندوق  ملدير االلك  . للسوق  اإللك

ي إتاحة الصندوق  مدير  يقوم .4  ، مقابل دون   الوحدات مالكي جانب من للفحص يديره الذي العام للصندوق  الحالية األصول  قيمة صا
ي أرقام جميع وإتاحة  . الصندوق  ملدير املسجلة املكاتب ي السابقة األصول  قيمة صا

ي ببيانات وحداتك مال كل  الصندوق  مدير  يزود .5   خالل الصندوق  وحدات ي  هصفقات وسجل ال يمتلكها الوحدات أصول  قيمة صا
 . الوحدات كمال ا يقوم العام الصندوق  وحدات ي صفقة كل من يوماً  )15(

ى سنوي  بيان الصندوق  مدير  يرسل .6 ا ي املعد السنة خالل الوحدات تملك شخص أي ذلك ي بما الوحدات كمال إ  يلخص البيان شأ
ى العام الصندوق  وحدات ي  هصفقات  البيان هذا يحتوي  أن ويجب املالية، السنة اية منما يو ) 30(خالل املالية السنة مدار  ع
ي املوزعة األرباح   الصندوق  وأحكام شروط ي والواردة الوحداتالك م من املخصومة باواألتع واملصاريف الخدمات مقابل وإجما
ى باإلضافة املعلومات، ومذكرة ا املنصوص االستثمار قيود مخالفات لجميع تفاصيل إ  ي أو الئحة صناديق اإلستثمار هذه ي عل
 .املعلومات مذكرة أو  الصندوق   وأحكام شروط

  

  الصندوق:أماكن و وسائل إتاحة تقارير   . ت
رسل التقارير ى س ريدي العنوان إ ى املستثمر قبل من املقدم ال راك طلب ع ـر تـم إذا إال االشـ ريـدي العنـوان تغي  خطـي طلـب بموجـب ال

ــى املســتثمر قبــل مــن مرســل ــرة خــالل املاليــة أربــاح شــركة مراجعــة فعليــه التقريــر العميــل يســتلم لــم وإذا الصــندوق، مــدير إ  تتجــاوز  ال ف

ن ن خــالل الصــندوق  مــدير إبــالغ يجــب فإنــه آخــر استفســار أي أو خطــأ أي وجــود حــال ــي .التقريــر إصــدار مــن يومــاً ) 90( تســع ) 60(ســت

ر وإال الحساب كشف تاريخ من يوماً    .صحيحا الحساب كشف فسيعت

روني للسوق املالية السعودية (تداول).   روني ملدير الصندوق واملوقع اإللك ى املوقع اإللك   وسوف تنشر هذه التقارير ع
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 السنوية املالية القوائم بنشر الصندوق  مدير يتعهدو  ميالدية، سنة كل اية عند للصندوق  مراجعة مالية قوائم بإعداد الصندوق  مدير يقوم - ج
ي ي  املراجعة، ر  31اية السنة املالية للصندوق   م.2018ديسم

  
ر وسيتم املالية السنوية. قوائمال نشر و بإعداد أيضاً  الصندوق  مدير يقوم -د   ا. عند مجاناً  القوائم هذه توف   طل
  

  . مجلس إدارة الصندوق:10
  

  أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق ونوع العضوية:  .أ 
ر عضو - )الصندوق  إدارة مجلس رئيس( – الخالدي محمد بن حمد .1    مستقل غ
ر مستقل  عضو (  املصري  خليل حسن. د .2  )غ
 ).مستقل عضو( القحطاني إبراهيم. د .3
ي مالكري عبد زالعزي عبد .4  )مستقل عضو( الخري

  

  ب.   مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
ر عضو - )الصندوق  إدارة مجلس رئيس( – الخالدي محمد بن حمد .1    مستقل غ

ى حاصل  شركات مجموعة ي اإلستثمارات مدير حاليا ويشغل م2010 عام فهد بن محمد جامعة من املالية ي البكالوريوس شهادة ع
ر من اليمامة  األوسط الشرق  – كوي هاوس واتر برايس ي اإلستشارية واألقسام املالية املعامالت ي مستشار عمل كما 2013 نوفم

راير من ى 2011 ف ي التدقيق كرئيس اليمامة شركة ي وعمل 2013 يناير ا ى 2013 يناير من الداخ  مجلس وعضوية م2013 اكتوبر ا
ر ى م2007 من األعمال شباب لتنمية فهد بن محمد األم   . االن ح م 2017 منذ الشرقية شباب إدارة مجلس وعضو م 2009 ا

 

  

ر مستقل  (عضو  املصري  خليل حسن. د .2  )غ
ياملدير  ى املالية، أرباح شركة ي املا ا مهنية شهادات وعدة املحاسبة، ي الدكتوراه شهادة حاصل ع  والية من) CPA( معتمد قانوني محاسب شهادة م
رة ولدية ، م1999االمريكية  املتحدة الواليات/ الينوي  ي مدير عمل. عاماً  15 تتجاوز  خ  .شركات لعدة مالياً  ومستشارا شركات عدة ي وتدقيق ما

  ).مستقل عضو( القحطاني إبراهيم. د .3
ى القحطاني إبراهيم الدكتور  حصل القابضة، سمو لشركة إدارة مجلس عضو منصب حالياً  القحطاني إبراهيم الدكتور  يشغل  ي الدكتوراه درجة ع

ر ويسكونسن جامعة من االقتصاد رول فهد امللك جامعة من والبكالوريوس قبلها واملاجست  الدكتور  ولدى السعودية، العربية باململكة واملعادن للب
رات القحطاني إبراهيم  وعمل الجامعة ي سنوات أربع ملدة واالقتصاد للتمويل) أم بي يو أف كيه( قسم ترأس حيث اململكة ي والتعليم العمل ي طويلة خ

ر ي  وهو اململكة ي العديدة الصناعية األعمال من العديد تأسيس ي القحطاني إبراهيم الدكتور  شارك. 1994 عام منذ اإلدارات مجالس مناصب كث
ر نشر وقد السعودية االقتصادية بالجمعية عضو  . واالقتصادية املالية القضايا ي الكث

ي مالكري عبد زالعزي عبد .4   )مستقل عضو( الخري
ي" األستاذ شغل املالية، للطروحات أرباح صندوق  ي مستقل إدارة مجلس عضو زالعزي عبد األستاذ  منذ القيادية اإلدارية املناصب من العديد" الخري
ي العزيز عبد شركة عام مدير منصب شغل حيث م،2001 العام ي، ومحمد الخري ن الدولية للشركة الرئيس نائب ومنصب الخري ى املحدودة للتأم  ا

ي شركة لدى تنفيذي واملدير م،2006 ي" االستاذ وشغل كما. لالستثمار الخري رى  الشركات من العديد ي واللجان إدارة مجالس عضوية" الخري  مثل الك
رشيحات ولجنة التنفيذية اللجنة وعضو املنتدب العضو مجلس ي ن العربية ايس شركة ي واملكافآت ال  وعضو تاريخه، ح م2009 من التعاوني للتأم

ن العربية ايس شركة ي اإلدارة مجلس ن ايس ارابيا شركة ي االدارة مجلس وعضو م،2007 من املحدودة للتأم ى م2001 من املحدودة للتأم  م،2006 ا
ن لجنة وعضو ،2013 من السعودي الخزف شركة ي االدارة مجلس عضو   .الرياض ي الوطنية التام
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  أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الصندوق:  -ج
  

ى جميع املوافقة .1 ـا، طرفهـاً  العهـام الصندوق  يكون  ال الجوهرية والتقارير والقرارات العقود ع ـى سـبيل- ذلـك ويشـمل ف - الحصـر ال املثـال ع
ى عقود املوافقة رمـة ودقـالع ذلـك يشـمل وال الحفـظ، خـدمات تقـديم وعقـود للصندوق، اإلدارة خدمات تقديم ع  االسـتثمارية للقـرارات اً وفـ امل

 .  املستقبل ي ا سيقوم أو الصندوق  ا قام استثمارات أي شأن ي
 .  الصندوق  بأصول  املتعلقة تالتصوي بحقوق  يتعلق فيما مكتوبة سياسة اعتماد .2
ى أي املصادقة أو املوافقة ،اً مناسب ذلك كان اإلشراف وم .3  .  الصندوق  مدير ح عنهيفص مصالح تعارض ع
ن االجتماع .4 ام املطابقة لجنة مع عل األقل سنوًياً  مرت ام املطابقـة مسـؤول أو الصـندوق  مديرلدى  واالل ـ ام لديـه ملراجعـة واالل ـ  الصـندوق  ال

ن جميــع ــ – ذلــك ويشــمل العالقــة، ذات واللــوائح واألنظمــة القــوان ــ املنصــوص املتطلبــات- الحصــر ال املثــال ســبيل ىع الئحــة الصــناديق  ــي اعل
   اإلستثمارية.

ــره يتضــمن أم عقــداً  أكــان ســواء آخــر مســتند وأي املعلومــات ومــذكرة الصــندوق  وأحكــام شــروط ودقــة اكتمــال مــن التأكــد   .5  تتعلــق إفصــاحات غ
ى إضافة العام، وإدارته للصندوق  الصندوق  ومدير العام بالصندوق   .  الالئحة هذه أحكام مع سبق ما توافق من التأكد إ

 الصــــندوق  وأحكــــام وشـــروط الالئحــــة هــــذه ألحكـــام وفقــــاً  الوحـــدات لكيامــــ مصــــلحة يحقـــق بمــــا  هبمســـؤوليات دوق نالصــــ مــــدير قيـــام التأكـــد مــــن  .6
 .  املعلومات ومذكرة

ة ومهارة واهتمام نية وحسن بأمانة العمل .7  .  الوحدات مالكي مصلحة يحقق وبما وحرص وعنا
ن االجتماع محاضر تدوين  .8  املجلس. اتخذها ال والقرارات االجتماعات وقائع جميع ال تب

  
  مجلس إدارة الصندوق: تفاصيل مكافّات أعضاء  -د

ن االدارة مجلـس اعضـاء يتلقـى ـ الخـدمات لقـاء أتعـاب بـدل املسـتقل ا ال  اجتمـاع لكـل سـعودي ريـال ومائـة وخمسـون  أالف أربعـة )4,150( مبلـغ يقـدمو
ســـنويًا لكـــل  ســـعودي ريـــال 33,200 يعـــادل وبمـــا  مســـتقل عضـــو لكـــل ســـنوياً  ســـعودي ريـــال 16,600 بحـــد املاليـــة الســـنة ـــي اجتماعـــات أربعـــة وبعـــدد

ــراكم الرســوم هــذه وتحســب األعضــاء  ي مــن تقــويم يــوم كــل وت ن لالعضــاء  الصــندوق  اصــول  قيمــة صــا  اجتمــاع كــل بعــد املكافــاه وتــدفع ككــل املســتقل
  .الصندوق  ادارة ملجلس

  

ي  -ه حالة حدوث أي تضارب جوهري  يحرص مدير الصندوق واالطراف ذات العالقة عدم القيام بأي عمل ينطوي عليه تعارض للمصالح، و
ن مدير الصندوق أو االطراف ذات العالقة فعليه يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن ذلك ملجلس إدارة الصـندوق وال يوجـد حاليـًا  للمصالح ب

  أي تضاري مصالح.
  

  :أخرى  استثمار صناديق ي الصندوق  ادارة مجلس اعضاء عضويات  -و
 أي صندوق إستثماري اخر.  ادارة عضو مجلس منصب الخالديحمد بن محمد  يشغل األستاذال 

 ر عضو منصب املصري  خليل حسن. د يشغل ي املتنوع للمتاجرة. أرباح لألسهم السعودية صندوق  ي مستقل غ  وصندوق أرباح الخلي

  ي صندوق أرباح لألسهم السعودية. ادارة مجلس  عضو منصب القحطاني إبراهيم. د ليشغ  مستقل 

 ي مالكري عبد زالعزي عبد ل األستاذيشغ ال   .ستثماري ا صندوق  اي ادارة عضو مجلس منصب الخري

  
  لجنة الرقابة الشرعية: .10

م: للصندوق  الشرعية الهيئة اعضاء اسماء  .أ    ومؤهال
ي .1    السند هللا عبد بن الرحمن عبد الدكتور /  الشيخ معا

ي، الحاسب ي سعود امللك جامعة من تخرج ى حصل أنه كما اآل ـى وحصـل   هــ1418 عـام اإلسـالمية سـعود بـن محمـد اإلمـام جامعـة مـن البكـالوريوس درجة ع  ع
ر درجـة ـى حصـل ثـم املاجسـت ي باملعهـد املقـارن  الفقـه ورئـيس مشـارك أسـتاذ حاليـاً  وهـو الجامعـة نفـس مـن الـدكتوراه ع  جهــات عـده ـي عضـو وهـو .للقضـاء العـا
ا رونية التواقيع إعداد لجنة: م ر السعودية الفقهية الجمعية ي عضو وكذلك .والتقنية للعلوم العزيز عبد امللك بمدينة اإللك   .اإلسالمي الفقه بمجمع وخب
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ي هللا عبد بن يوسف الدكتور  الشيخ فضيلة .2    الشبي

ــى وحصــل اإلســالمية ســعود بــن محمــد اإلمــام جامعــة مــن تخــرج ر ع ــى حصــل ثــم املاجســت  شــرعياً  باحثــاً  عمــل وقــد هـــ،1422 عــام نفســه القســم مــن الــدكتوراه ع
ي باملعهـــد املقـــارن  الفقـــه لقســـم ووكـــيالً  وأمينـــاً  ومعيـــداً  املظـــالم بـــديوان ـــرة خـــالل أمريكـــا ـــي اإلســـالمية العلـــوم بمعهـــد للتـــدريس أوفـــد ثـــم للقضـــاء العـــا -1420 الف

ي باملعهـد تـدريس هيئة عضو واآلن هـ،1424 ـا جهـات عـده ـي عضـو وهـو .للقضـاء العـا . الشـمالية بأمريكـا الشـريعة فقهـاء ومجمـع السـعودية الفقهيـة الجمعيـة: م
  .السعودية العربية باململكة الزكاة جباية تنظيم ملراجعة الشرعية اللجنة عضو وكذلك

  مسعد آل زيد بن املحسن عبد/  الشيخ فضيلة .3

ــى وحصــل بالريــاض اإلســالمية ســعود بــن محمــد اإلمــام بجامعــة الشــريعة كليــة مــن تخــرج ر ع ي املعهــد مــن املقــارن  الفقــه ــي املاجســت  حاليــاً  ويحضــر للقضــاء، العــا
  بالطائف العامة املحكمة ي قاضياً  عمل الفقه، ي الدكتوراه درجة

  أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية: -ب
ى الرقابة الشرعية ستكون    :التالية األنشطة عن الخصوص وجه ع

  .الشرعية الضوابط تقيدها لضمان للصندوق  االستثمارية والسياسات واألهداف الصندوق  وأحكام شروط دراسة  .أ 
ي الرأي تقديم  .ب  ى الشر   .الشرعية الضوابط باألحكام التقيد بخصوص االستثمار مدير إ
ر تحديد  .ج  ا االستثمار للصندوق  يجوز  ال االستثمارية األدوات وانتقاء الختيار مالئمة معاي   .ف
ر تقديم  .د  ر استقطاعات بخصوص االستثمار ملدير مالئمة معاي   .التطه
ى االستثمارات مراقبة  .ه    .االستثمار ملدير املحددة الشرعية الضوابط ضوء ع
ي الرأي إبداء  .و  ام يتعلق فيما الشر ي التقرير ي إلدراجها الشرعية باألحكام والضوابط الصندوق  بال  .للصندوق  السنوي  املا

  

  الشرعية: تفاصيل مكافّات لجنة الرقابة  -ج
ـ بحـد املاليـة السـنة ـي اجتماعـات أربعة وبعدد اجتماع لكل سعودي ريال وخمسون  ومائة أالف أربعة )4150( مبلغالرقابة الشرعية  لجنة أتعاب تبلغ  أق
ي من وتستقطع تقويم يوم كل تحتسب الصندوق  أصول  من كاملة تدفع ،.مستقل عضو لكل سنويا 16600 يعادل وبما   .  الصندوق  اصول  قيمة صا

ر املطبقة لتحديد شرعية األصول املعدة لالستثمار:   -د   تفاصيل املعاي
ي مذكرة املعلومات 1ي الشروط واألحكام وامللحق رقم ( )1(رقم  امللحق يحتوي    ات الخاصة بالصندوق.ستثمار لال  الشرعية الضوابط ) 

  مدير الصندوق:. 12

 أسم مدير الصندوق:   .أ 
  املالية.شركة أرباح 

 

رخيص الصادر من هيئة السوق املالية:  .ب   رقم ال
رخيص الصادر  من هيئة السوق املالية   )07083-37(رقم ال

 
 عنوان مدير الصندوق:  .ج 

 اململكـة 31492  الدمـام 8807 ب.ص الدمـام ، الخليج شارع الثامن، الطابق ، لألعمال املعمر عبدالكريمال سعد مركز املالية، أربــاح شركـة
   00966- 13-8094906: فاكس  00966- 13- 8316400: هاتف  السعوديـة العربية
روني املوقع   www.arbahcapital.com اإللك
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رخيص الصادر من هيئة السوق املالية:  .د   تاريخ ال
 م18/08/2008ه املوافق 16/08/1429

 

 الصندوق:رأس املال املدفوع ملدير   .ه 
  ) ريال سعودي..220,000,000رأس املال املدفوع بالكامل بقيمة (

 

  املعلومات املالية ملدير الصندوق:  .و 
اية السنة املالية  ي    م31/12/2017املعلومات املالية ملدير الصندوق كما 

 7,710,532  اإليرادات 

  13,558,445  املصاريف

  1,862,906  الزكاة

ي الدخل    )13,132,607(  صا

  

  الصندوق:مدير أعضاء مجلس إدارة  أسماء-ز

  التصنيف  المنصب اإلسم

  غير مستقل/ غير تنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة   ابراھيم  بن علي المجدوعي

 غير مستقل/ غير تنفيذي  نائب رئيس مجلس اإلدارة  بن حسن العفالق ھاني

  غير مستقل/ تنفيذيغير   عضو مجلس اإلدارة  عبدالعزيز بن سعد المعمر 

 غير مستقل/ غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  القحطاني عبدالعزيزنايف 

 غير مستقل/ غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  عبدهللا بن ناصر النابت

 غير مستقل/ غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  أحمد بن سالم بالحمر 

  غير مستقل/ تنفيذيغير   عضو مجلس اإلدارة   سعود بن عبدالعزيز األنصاري

 مستقل/ غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  ھشام بن عبدالوھاب العبيد

  مستقل/ غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  صالح بن عبدالرحمن الحزامي                   

  مستقل/ غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  زيد بن عبدهللا اليعيش                   

  مستقل/ غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  العوضيمحمد بن أحمد 
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  واملسؤوليات والواجبات الرئيسية ملدير الصندوق: االدوار -ج
  

  ـــى مـــدير الصـــندوق أن يعمـــل ملصـــلحة مـــالكي الوحـــدات بموجـــب أحكـــام هـــذه الالئحـــة والئحـــة األشـــخاص املـــرخص لهـــم وشـــروط ع
 وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات

  ى مدير الصندوق ي ذلك واجبـات األمانـة ع ا الئحة األشخاص املرخص لهم بما  ام بجميع املبادئ والواجبات ال نصت عل اإلل
 تجاه مالكي الوحدات.

  باآلتييكون مدير الصندوق مسؤواًل عن القيام: 
 إدارة الصندوق. .5
ي ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق. .6  عمليات الصندوق بما 
 طرح وحدات الصندوق. .7
ــــر التأكــــد  .8 ــــا كاملــــة وصــــحيحية وواضــــحة وغ مــــن دقــــة شــــروط وأحكــــام الصــــندوق ومــــذكرة املعلومــــات وإكتمالهــــا وا

 مضللة.
  ـا ام بالئحة صناديق اإلسـتثمار، سـواء  أأدي مسـؤولياته وواجباتـه بشـكل مباشـر أو كلـف  يكون مدير الصندوق مسؤواًل عن اإلل

ره املعتمد.جهة خارجية. ويعد مدير الصندوق مسؤواًل عن خسائر ا  لصندوق الناجمة بسبب احتياله أو سوء تصرفه أو تقص
 .ى استثمارات الصندوق ى مدير الصندوق وضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر ال تؤثر ع  ع
 .ام ى مدير الصندوق تطبيق برنامج مراقبة املطابقة واإلل  ع

  
ا طرف ثالت من جانب مدير الصندو  -ط   ق:املهام ال كلف 

ن الحفظ: حفظ أصو ل الصندوق . .1  أم
 املحاسب القانوني: عملية املراجعة وإصدار القوائم املالية. .2
رشادي. .3  مزود خدمة املؤشر االس
ي شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات. .4  أعضاء مجلس إدارة الصندوق: وفقًا للمهام ال ذكرت 
ي شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات. أعضاء لجنة الرقابة الشرعية: وفقًا للمهام ال .5  ذكرت 

  
  أنشطة عمل أو مصالح أخرى ملدير الصندوق ذات أهمية جوهرية: -ي
  اليوجد.   

  
  األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق: -ك

ر  ن مدير صندوق بديل أو إتخاذ أي تداب   يحق لهيئة السوق املالية عزل أو إستبدال مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبًا لتعي
ي الحاالت      التالية: اخرى تراه مناسبًا وذلك 

 املرخص لهم.توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص  .7
ي ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل هيئة السوق املالية. .8  إلغاء ترخيص مدير الصندوق 
ي ممارسة نشاط اإلدارة. .9 ى هيئة السوق املالية من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه   تقديم طلب إ

ام النظام أو لوائحة التنفيذية. -بشكل تراه الهيئة جوهرياً  –إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  .10  بال
وفـــــاة مـــــدير املحفظـــــة اإلســـــتثمارية الـــــذي يـــــدير أصـــــول الصـــــندوق أو عجـــــزه أو إســـــتقالته مـــــع عـــــدم وجـــــود شـــــخص أخـــــر مســـــجل لـــــدى مـــــدير  .11

ى إدارة أصول صندوق اإلستثمار أو أصو الصناديق ال يديرها مدير املحفظة.  الصندوق قادر ع
ى أسس معقولة –أي حالة أخرى ترى الهيئة  .12 ا ذات أهمية جوهرية. -بناًء ع  أ

 ) ي الفقرة الفرعية ى مدير الصندوق إشعار الهيئة بأي من الحاالت الوارد ذكرها  ا.5يجب ع ن من حدو  ) خالل يوم
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 ـى مـدير الصـندوق التعـاون ب ن ع ا وفقًا لعزل أو إستبدال مدير الصندوق، فيتعـ شـكل كامـل إذا مارست الهيئة أيًا من صالحيا
ـى مـدير الصـندوق البـديل خـالل ( ـى تسـهيل النقـل السـلس للمسـؤوليات إ ن مـدير 60من أجل املساعدة ع ـى مـن تعيـ ) يومـًا األو

ـــــى مـــــدير الصـــــندوق املعـــــزول أن ينقـــــل، حيثمــــا كـــــان ذلـــــك ضـــــروريا ومناســـــبًا ووفقـــــًا لتقـــــدير الهيئـــــة  الصــــندوق البـــــديل. ويجـــــب ع
ى مدير الصندوق البديل    جميع العقود املرتبطة بالصندوق ذي العالقةاملحض، إ

ن الحفظ:13   . أم
  

ن الحفظ:  .أ   أسم ام
  اإلنماء لإلستثمار

 

رخيص الصادر من هيئة السوق املالية:  .ب   رقم ال
  .)37-09134( رقم  املاليـة السوق  هيئـة ترخيص

 

ن الحفظ:  .ج   عنوان أم
 امللك طريق ،20 الطابق ،2 العنود برج 11576 الرياض 66333. ب.ص – السعودية العربية اململكة/ الرياض – الرئيس املقر لالستثمار االنماء شركة
  .218590 11 966+ فاكس 8004413333 2799299 11 966+ هاتف العليا ي فهد،

 

رخيص الصادر من هيئة السوق املالية:  .د   تاريخ ال
  م14/04/2009ه املوافق 19/04/1430

 

ن  .ه   الحفظ: األدوار االساسية ومسؤوليات أم

  ن يعـــّد اماتـــه عـــن مســـؤوالً  الحفـــظ أمـــ  بموجـــب ثالثـــاً  طرفـــا ـــا كلـــف أم مباشـــر بشـــكل همســـؤوليات  دىأ ســـواء الالئحـــة، هـــذه  ألحكـــام وفقـــاً   ال
 .لهم املرخص األشخاص الئحة أو الالئحة هذه أحكام

   ن وُيعّد   تصـرف سـوء أو  إهمـال أو  احتيـال بسـبب الناجمـة الصندوق  خسائر عن الوحدات ومالكي الصندوق  مدير تجاه مسؤوالً  الحفظ أم
ره أو   .املتعمد تقص

  ُّن يعــد ــا دوق نالصــ أصــول  حفــظ عــن مســؤوالً  الحفــظ أمــ  ت اءار اإلجــ  جميــع اتخــاذ عــن ككــذل مســؤول وهــو الوحــدات، مــالكي لصــالح وحماي
 .  الصندوق  أصول  بحفظ يتعلق فيما  الالزمة اإلدارية

ن   .و  ا أم  الحفظ طرفًا ثالثًا:املهام ال كلف 
ن يجوز اليوجد، لكن  ر أو ثالث طرف تكليف الحفظ ألم ى استثمار صندوق  ألي الباطن من للحفظ أميناً  بالعمل تابعيه من أي أو أك  يتو

ن ويدفع.  أصول  حفظ ن أي ومصاريف أتعاب الحفظ أم   .الخاصة موارده من الباطن من حفظ أم

ن الحفظ  .ز   أو إستبداله: األحكام املنظمة لعزل أم
ن عزل يحق لهيئة السوق املالية  ن الحفظ أم ر أي اتخاذ أو الصندوق  مدير من املع   التالية: الحاالت من أي وقوعال ح ي  مناسباً  تراه تدب

ن توقف .6   .لهم املرخص األشخاص الئحة بموجب كبذل الهيئة إشعار دون  الحفظ نشاط ممارسة عن الحفظ أم
ن ترخيص إلغاء  .7   .هيئة السوق املالية قبل من  هتعليق أو  سحب أو الحفظ نشاط ممارسة ي الحفظ أم
ى طلب تقديم  .8 ن من الهيئة إ  الحفظ نشاط ممارسة ي  هترخيص إللغاء الحفظ أم
ن أن الهيئة رأت إذا  .9 ام – جوهرياً  الهيئة تراه بشكل - أخل قد الحفظ أم    .التنفيذية  لوائح أو النظام بال

ا -معقولة أسس  ىع بناءً  - الهيئة  ى ترى أخر  حالة أي  .10   .جوهرية أهمية ذات أ
 

  . مستشار اإلستثمار:14
  اليوجد.
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  . املوزع: 15

 اليوجد.
 

  . املحاسب القانوني:16
 أسم املحاسب القانوني:  .أ 

  .وشركاه الفوزان ي إم بي كي شركة
 

 عنوان املحاسب القانوني:  .ب 
ــــــر ، الســــــعودية العربيــــــة اململكــــــة عنوانــــــه  موقعــــــه وعنــــــوان ،)966138821032( فــــــاكس) 966138820940( هــــــاتف . 3187 ب ص 31952 الخ

روني    )tagorg.comwww.()tagco.khobar@tagi.com( اإللك
ن   .ج   الحفظ:األدوار االساسية ومسؤوليات أم

اية السنة املالية إلصدار القوائم املال ي نصف السنة املالية و ي القيام بعملية املراجعة  ى املحاسب القانوني أو املراجع الخار   ية.ع
 
  .  معلومات أخرى:17

ــي ســيتم تقــديمها  .أ  ــ ســتتبع ملعالجــة تعــارض املصــالح وأي تعــارض مصــالح محتمــل و/أو فع عنــد  أن السياســات واالجــراءات ال
ا دون مقابل  .طل

 املعلومات املتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة:  .ب 
ـــى أن تكـــون خاضـــعة لالئحـــة األشـــخاص املـــرخص لهـــم. بحيـــث يتحصـــل مـــدير يجـــ ـــي ترتيبـــات العمولـــة الخاصـــة ع وز ملـــدير الصـــندوق الـــدخول 

ــى خــدمات تنفيـذ الصــفقات مقابـل العمولــة ـى ســلع وخــدمات إضـاقة ا ـى الصــفقات املوجهــة مـن خــالل ذلــك  الصـندوق بموجبــه ع املدفوعــة ع
ــي حــال وجــود ترتيبــات العمولــة الخاصــة عمــل  ــى مــدير الصــندوق  ن ع ــ االن ويتعــ رمــة ح الوســيط. واليوجــد أي ترتيبــات للعمــوالت الخاصــة م

ي:   ماي

 .أن يقدم الوسيط املع خدمة التنفيذ بأفضل الشروط 

  ا مدير الصندوق بدرجة معقولة ملصلحة مالك الوحدات.أنه يمكن إعتبار السلع والخدمات ال  يحصل عل

 .ى مقدم السلع والخدمات هو مبلغ معقول   أن يتأكد مدير الصندوق أن أي مبلغ يتم دفعه ا
 

 املعلومات املتعلقة بالزكاة والضريبة:  .ج 
ن ــــى يتعـــ ــــى يحصــــل ان املحتمــــل الوحــــدات مالــــك ع ــــ الضــــريبية اإلعتبــــارات مــــن للتأكــــد مهنيــــة استشـــارة ع رتـــب ال ــــى ت  او امتالكــــه او الصــــندوق  ــــي لوحــــدات شــــرائة ع

رداده ركون  يكــون  ان ويجــب. آخــر شــكل بــأي ــا التصــرف او لهــا اســ ــى املشــ  ان ، نظاميــاً  بــه ومســموح عليــه منصــوص مــاهو حــدود ــي الصــندوق، ملــدير يحــق بأنــه بينــة ع
ــــى مســــتحقة ضــــريبة أي الصــــندوق  أصــــول  مــــن يــــدفع ــــا اإلفصــــاح وســــيتم_ وجــــدت ان_ الصــــندوق  ع ــــى. ســــنوية والنصــــف الســــنوية املاليــــة القــــوائم ــــي ع ن وع رك  املشــــ

ن ن الحالي رك ن واملش ـر املحتملـ ن غ ن األخـذ السـعودية العربيـة اململكـة ـي املقيمـ رتـب قـد الصـندوق  ـي اسـتثماراهم بـأن اإلعتبـار بعـ  قبـل مـن للضـريبة اقتطـاع عليـه ي
  اململكة وبالخصوص ضريبة القيمة املضافة. ي العالقة ذات الجهات

ى فال الزكاة واما ن عن إخراجها الصندوق  مدير يتو رك ى وتقع املش  .الصندوق  ي وحدات من ما يملك زكاة إخراج مسئولية الوحدات مالك ع
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  معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات:  .د 

  الوحدات بمبادرة من مدير الصندوق.يجوز ملدير الصندوق الدعوة لعقد إجتماع ملالك 
 ) ن الحفظ.10سيقوم مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل  ) أيام من تسلم طلب كتابي من أم
 ) ـــــر مـــــن مـــــالك 10ســـــيقوم مـــــدير الصـــــندوق بالـــــدعوة إلجتمـــــاع ملـــــالك الوحـــــدات خـــــالل ) أيـــــام مـــــن اســـــتالم طلـــــب كتـــــابي مـــــن مالـــــك أو أك

ر من أو تساوي الوحدات الذين يملكو  ن أو منفردين مانسبتة أك ي قيمة أصول الصندوق.25ن مجتمع   % من صا
  رونـي لشـركة السـوق رونـي ملـدير الصـندوق واملوقـع اإللك سيقوم مدير الصندوق اإلعـالن عـن اجتمـاع مـالكي الوحـدات مـن املوقـع اإللك

ى جميع مالكي الوحدات وأم ) 21) أيام من عقد االجتماع وبمـدة التزيـد عـن (10ن الحفظ قبل (املالية(تداول)، وإرسال إشعار كتابي ا
 يومًا قبل االجتماع.

  ن أو منفردين ر إجتماعًا صحيحًا.25ي حال حضر مالكي الوحدات مجتمع ي عدد وحدات الصندوق فأنه يتع ر من إجما  % أو أك
 ــي الفقــرة الســابقة، ســيقوم مــدير الصــ ي النصــاب املــذكور  ــي ــي حــال لــم يســتو ــى إجتمــاع ثــاني وســوف يقــوم بــاإلعالن  ندوق بالــدعوة ا

ن الحفــظ قبــل موعــد  ــي مــالكي الوحــدات وأمــ رونــي ملــدير الصــندوق وشــركة الســوق املاليــة (تــداول) وإرســال إشــعار كتــابي ا املوقــع االلك
ي اإلجتماع.5اإلجتماع (  ) أيام. وسوف يكون اإلجتماع الثاني صحيحًا أيًا كانت النسبة 

 
اء وتصفية صندوق االستثمار:  .ه   اإلجراءات املتبعة إل

ـــاء ـــي الحـــق الصـــندوق  إدارة مجلـــس ـــى بنـــاءً  وذلـــك الصـــندوق  إ دف العائـــد معـــدل أو الصـــندوق  أصـــول  قيمـــة بـــأن الصـــندوق  مـــدير توصـــيات ع ـــر املســـ  غ
ـــــراً  هنـــــاك أو الصـــــندوق، تشـــــغيل ملواصـــــلة كافيـــــة رهـــــا أخـــــرى  ظـــــروف أي حـــــدوث حالـــــة ـــــي أو واللـــــوائح الـــــنظم ـــــي تغي  لتصـــــفية ســـــبباً  الصـــــندوق  مـــــدير يعت

ـى سـيؤدي متوقعـاً  حـدثاً  هنـاك ان او الصندوق، ـر الصـندوق  وجـود إعتبـار إ ـي الئحـة صـناديق  نظـامي، غ ـاء الصـندوق كمـا جـاء  اإلجـراءات الخاصـة بإ
  اإلستثمار:
  اء الصندوق، فيجب عليه إشعار الهيئـة ومـالكي ي إ ـي ذلـك قبـل مـدة التقـل عـن (إذا رغب مدير الصندوق  ) 21الوحـدات كتابيـًا برغبتـه 

اء الصندوق العام فيه، دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.  يومًا من التاريخ املزمع إ
  ،ـاء تلـك املـدة اء الصندوق فـور إن ى مدير الصندوق إ إذا كانت مدة الصندوق العام محددة وفقًا لشروط وأحكام الصندوق، فيجب ع

اء مدة الصندوق بمدة التقل عن (وإ  ) يومًا.21شعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيًا قبل إن
 .ائه، وذلك دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات ي إجراءات تصفية الصندوق فور إن ى مدير الصندوق البدء   ع
 روني وموقع شركة ا ي موقعه اإللك اء مدة الصندوق ومدة تصفيته.لسوق اوسوف يعلن مدير الصندوق   ملالية (تداول) عن إن

  
 

 :الشكاوى إجراءات   .و 

ن واألحكــام، الشــروط ــذه يتعلــق مــا ــي شــكوى  أيــة وجــود حــال ــي ــى فيتعــ ــى مكتوبــة تقــديمها املســتثمر ع ام املطابقــة إدارة رئــيس إ ــ  غســل ومكافحــة واالل
ى الصندوق  مدير لدى األموال ن العنوان ع ى املستثمر اطالع سيتم بأنه علماً  تاليًا، املب ـا عنـد الشـكاوي  بمعالجـة الخاصـة اإلجـراءات ع  مقابـل ودون  طل

ام املطابقة إدارة رئيس/ عناية -:  :واالل

 السـعودية العربيـة اململكـة 31492  الـدمام 8807 ب.ص الـدمام ، الخلـيج شـارع ، لألعمـال املعمـر عبدالكريمال سعد مركز ، الثامن الطابق - املالية أرباح شركة
  . complianc@arbahcapital.com 00966-13-8093075: فاكس 00966-13-8583164: هاتف

ــى بنــاء الصــندوق  مــدير جانــب مــن متاحــةً  الشــكاوي  مــع التعامــل إجــراءات كافــة ستصــبح  ــي ،العميــل مــن مرســل خطــي طلــب ع  القضــائية الجهــات طلبــت حــال و
رك أي عـن صـادرة شـكوى  اي نتائج املالية السوق  هيئة او املختصة ـى فإنـه الصـندوق، ـي مشـ  بموضـوع املرتبطـه املسـتندات بجميـع تزويـدها الصـندوق  مـدير ع
ــــي. الشــــكوى  ــــي الوصــــول  تعــــذر حــــال و رك يحــــق عمــــل، أيــــام 7 خــــالل الــــرد يــــتم لــــم أو تســــوية ا  شــــكاوى  إدارة -املاليــــة الســــوق  هيئــــة لــــدى الشــــكوى  إيــــداع للمشــــ

   .املستثمرين
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ي منازعات األوراق   .ز  ي لجنة الفصل  ي صناديق االستثمار  ئ عن اإلستثمار  ي أي نزاع نا أن الجهة القضائية املختصة بالنظر 
 املالية.

 املستندات املتاحة ملالكي الوحدات:                              .ح 

  الصندوق.شروط وأحكام 

 .مذكرة املعلومات 

 .ملخص املعلومات الرئيسية 

 .العقود مع االطراف ذات العالقة 

 .القوائم املالية 
 

ن الوحــدات ملــالكي مملوكــة االســتثمار صــندوق  أصــول  أن  .ط   أو البــاطن مــن الصــندوق  مــدير أو الصــندوق  ملــدير ولــيس ،)مشــاعة ملكيــة( مجتمعــ

ن ن أو الحفــــظ أمــــ ــــا، مطالبــــة أو الصــــندوق  أصــــول  ــــي مصــــلحة أي املــــوزع أو املشــــورة مقــــدم أو البــــاطن مــــن الحفــــظ أمــــ  مــــدير كــــان إذا إال ف

ن أو الباطن من الصندوق  مدير أو الصندوق  ن أو الحفظ أم  ،و الصـندوق  لوحـدات لكـًا ما املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أم

فِصـح ،الئحـة صـناديق اإلسـتثمار أحكـام بموجـب املطالبـات ذه مسموحاً  كان أو ، هملكيت حدود ي كذل
ُ
ـا وأ  الصـندوق  وأحكـام شـروط ـي ع

 .أو مذكرة املعلومات
 

ـــي أو معروفـــة،  ى أخـــر  معلومـــة أي تحتـــوي  أن يجـــب  .ي  ـــ دوقـــ ول،معقـــ كلبشـــ  ندوق الصـــ إدارة سمجلـــ أو ندوق الصـــ مـــدير يعرفهـــا أن ينب  – ايطل

ا أن املتوقــع مـن أو املهنيـون، مستشـاروهم أو أواملحتملـون  اليون الحــ  داتالوحـ الكومـ – ول معقـ كلبشـ  تخذســي ـال املعلومـات مـذكرة تتضـم

ا بناءً  االستثمار قرار  :.عل

ر معروفة.  اليوجد أي معلومات اخرى غ
  

 

 ه:وممارسات االستثمار سياسات ي ال ذكرت داع ام ةاملالي وق الس ةهيئ اعل قتواف تثماراالس ناديقص ةئح ال ودقي من إعفاءات أي  .ك 

  اليوجد.
 

 :يديره  ذيال  امالع  ندوق للص  ول أص  أيب  ةاملرتبط  ويتالتص بحقوق  يتعلق فيما الصندوق  مدير سياسة  .ل 

ا.   يقر مالك الوحدات مدير الصندوق بممارسة حقوق التصويت وحضور الجمعيات العمومية للشركات املستثمر ف
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 إقرار مالك الوحدات:

/ نؤكـد  لقد ى شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وملخص املعلومـات الرئيسـية الخاصـة بالصـندوق، وأؤكـد مـوافق قمت/ قمنا باإلطالع ع
ا. ركنا ف ا / اش ركت ف ى خصائص الوحدات ال اش   موافقتنا ع

  ____________________________________________________________________________________________________________________األسم:

 

    __________________________________________________________________________________________________________________  :التوقيع
  
  

     _________________________________________________________________________________________________________________:التاريخ
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  لالستثمار الشرعية الضوابط )1(ملحق

 :مثل محرم نشاط ذات شركات ي االستثمار يجوز  فال مباحا، النشاط يكون  أن
 البنوك التقليدية 

ن التقليدية  شركات التأم
 شركات خدمات الوساطة التقليدية

 شركات القمار وامليسر
رنت ي االن  شركات املقامرة واملراهنة 

 األباحية واألفالم الصور  ي العاملة الشركات
رفيه والسينما واألفالم  شركات ال

رفيه شركات رنت ي واألفالم والسينما ال  األن
 شرعا املحرمة األطعمة يعوتوز  وصيانة وتعليب تصنييع
ا األسلحة وبيع تصنيع ات ومعدا  العسكرية والتجه

 تصنيع وبيع وتعليب منتجات التبغ
ي يزيـــــد اال ـــــى املحـــــرم التمويـــــل إجمـــــا ي مـــــن% 30 ع ـــــى) املدفوعـــــة الربويـــــة العوائـــــد( املحـــــرم التمويـــــل تكلفـــــة يزيـــــد وال املوجـــــودات إجمـــــا ي مـــــن% 5 ع  إجمـــــا

 املصروفات
ي يزيد إال ى املحرمة االستثمارات إجما ي من% 30 ع  املحرمة االستثمارات ومن املحرم، إجما

 الودائع التقليدية
 السندات

 أسهم شركات محرمة
 أسهم ممتازة

 عقود الخيارات
ر  ام بالتطه  اإلل

ى فباإلضافة االستثمارية الصناديق بخصوص أما ر ا م الشركات ي السابقة املعاي  :باألتي يل
 شرعية هيئة من مجازا الصندوق  يكون  أن
 :اآلتية الصناديق ي الدخول  يجوز  ال

 صناديق السندات
ى املشتملة الصناديق مثل التقليدية الصناديق  محرمة شركات أسهم ع

 صناديق الخيارات
 املستقبليات صناديق مثل التقليدية التحوط صناديق
 والفضة بالذهب باآلجل بالبيع املتاجرة صناديق
رة النقد صناديق  )املضمونة( األجل قص

 )األرباح أو املال رأس( املضمونة الصناديق

 

  

  



  
 

 

 

 ت األولية
ثماري رار إست

أرباح للطروحاتق 
 قبل إتخاذ أي قر

 ة

ت األخرى لصندوق
ستشارات الالزمة

 ت الرئيسية

 :دوق

 ت األولية

Arba 

للطروحات األولية

علومات واملستندات
ب مرخصة من اإلس

  مات:
  م03/2018

68 

خص املعلومات
 

الصند اسم

أرباح للطروحات

ah IPO Fund 

  
 : الصندوق  نوع

ل – عام مفتوح ي

  
وق مع مذكرة املع
ضريبية من مكاتب

 الصندوق  نبشأ
  

خ ملخص املعلوم
28/3ه املوافق 14

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ملخ

استثماري صندوق

ط وأحكام الصندو
لية والقانونية والض

تاريخ
11/07/439

ص

ن قراءة شروط تمل
ى اإلستشارات املال

ى املستثمرين املحت
ى م الحصول ع ل

  

  

  

  

  

  

  

ى يجب ع
بالكامل، وعل
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  ملخص املعلومات الرئيسية
  

  املعلومات الرئيسية حول صندوق اإلستثمار:  .أ 
 أسم الصندوق ونوعه وفئته: .1

ي استثماري  صندوق  وهو .األولية للطروحات أرباح صندوق  بمسم املستند هذا بموجب املؤسس الصندوق  يعرف ر( جما  متوافق) املدة محدد غ
رتيب تأسيسه تم اإلسالمية الشريعة ومبادئ أحكام مع ن تعاقدي ب  عن الصادرة االستثمار صناديق الئحة بموجب واملستثمرين الصندوق  مدير ب

 .املالية السوق  هيئة
 

 أهداف الصندوق اإلستثمارية: .2
ى دف مفتوح عام صندوق  هو األولية للطروحات أرباح صندوق   ومبادئ أحكام مع متوافق بشكل والطويل املتوسط املدى ي املال رأس تنمية إ
ي للمستثمرين، اإلسالمية الشريعة ى لالستثمار املتاحة التقليدية املالية األدوات تحققه ما مع باملقارنة وتنافسية مجزية عوائد تحقيق وبالتا  ع
ن رة خالل للشركات العامة األسهم ي يستثمر سوف الصندوق  فإن الهدف هذا ولتحقيق. السعودي السوق  ي والطويل املتوسط املدي  الطرح ف
ي ا يمض لم ال للشركات األولوية حقوق  وأسهم الجديدة الشركات أسهم ي أو ألسهمها العام األو  السوق  ي إدراجها تاريخ من سنوات خمس عل
ى كذلك ،)نمو( املوازي  السوق  ي املدرجة األسهم ي االستثمار الصندوق  ملدير يجوز  كما. السعودية العربية للمملكة املالية  الصندوق  مدير يس

راتيجيات األهداف نفس لها وال أخرى  صناديق ي لالستثمار  الصناديق ي االستثمار الصندوق  ملدير يجوز  كما. الفرصة سنحت ما م واالس
 االستثمارية الصناديق ي االستثمار الصندوق  ملدير يمكن كذلك ،)الصندوق  مدير قبل من املدارة الصناديق وحدات ذلك ي بما( املتداولة العقارية
ى باإلضافة ،يةاملال سوق ال هيئة قبل من واملرخصة عاماً  طرحاً  املطروحة  الصندوق  ملدير يمكن كما.النقد أسواق أدوات ي االستثمار إمكانية إ
رة املالية واألدوات اإليداعات ي آلخر وقت من الصندوق  ي الزائدة النقدية السيولة استثمار  ي االستثمارات هذه من الغرض ويتمثل األمد قص
ر تحقيق ى واملحافظة للصندوق  العوائد من ممكن قدر أك   .  بالصندوق  النقدية السيولة ع

  
راتيجيات االستثمار الرئيسة   :اس

 ا الصندوق  يستثمر سوف ال املالية االوراق نوع  أساس بشكل ف
رة خالل العامة الشركات أسهم ي رئيس بشكل لالستثمار للمستثمرين الفرصة الصندوق  يتيح ي الطرح ف  قبل ما مرحلة ي أو ألسهمها العام األو

ي، الطرح ى سنوات خمس تمض لم ال املدرجة الجديدة الشركات أسهم ي أو األو  . لألسهم الثانوي  السوق  ي إدراجها ع
ى كذلك ،)نمو( املوازي  السوق  ي املدرجة األسهم ي االستثمار الصندوق  ملدير يجوز  كما  لها وال أخرى  صناديق ي لالستثمار الصندوق  مدير يس

راتيجيات األهداف نفس  وحدات ذلك ي بما( املتداولة العقارية الصناديق ي االستثمار الصندوق  ملدير يجوز  كما. الفرصة سنحت ما م واالس
 من واملرخصة عاماً  طرحاً  املطروحة االستثمارية الصناديق ي االستثمار الصندوق  ملدير يمكن كذلك ،)الصندوق  مدير قبل من املدارة الصناديق

ى باإلضافة ،يةاملال سوق ال هيئة قبل  صناديق والئحة اإلسالمية الشريعة أحكام مع يتعارض ال وبما النقد، أسواق أدوات ي االستثمار إمكانية إ
  .االستثمار

 
 سياسات استثمار الصندوق وممارساته: .3

ى ى كحد%) 100( املائة ي مائة ح باستثمار أهدافه لتحقيق الصندوق  يس ي من أدنى كحد%) 0( و أع رة خالل العادية األسهم ي أصوله صا  ف
ي الطرح ي الطرح قبل ما شركات أو العام األو ي العام، األو  أحكام مع املتوافقة للشركات األولوية حقوق  وأسهم الجديدة املدرجة الشركات أسهم و

ى  سنوات خمس) 5( تمض لم وال للصندوق  الشرعية الرقابة هيئة تقرها وال اإلسالمية الشريعة  السعودية العربية اململكة أسواق ي إدراجها ع
ي من أدنى كحد%) 0( و أق كحد %20 ح) نمو( املوازي  السوق  ي االستثمار الصندوق  ملدير يجوز  كما  ملدير يجوز  كما  ، الصندوق  أصول  صا

ي من أدنى كحد% 0 و أق كحد %50 ح املتداولة العقارية الصناديق ي االستثمار الصندوق   وحدات ذلك ي بما(  الصندوق  أصول  صا
 من واملرخصة عاماً  طرحاً  املطروحة االستثمارية الصناديق ي االستثمار الصندوق  ملدير يمكن كذلك  ،)الصندوق  مدير قبل من املدارة الصناديق

ى باإلضافة ،أدنى كحد% 0و أق كحد أصوله نم% 30 ح يةاملال سوق ال هيئة قبل  من% 50 ح النقد أسواق أدوات ي االستثمار إمكانية إ
ة استثمارية صناديق ي االستثمار للصندوق  يجوز  كما أدنى كحد% 0 و أق كحد أصوله  واعدة فرص توفر حال ي وذلك - الفئة نفس من مشا

ا لالستثمار   .ف
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ي وفيما ن جدول  ي   الصندوق  ي األصول  توزيع يب

ركز  نوعية األصول    ال

  من حجم الصندوق % 100ح   أسهم

  كحد أدنى% 0  نقد

ي من اق كحد% 20 ح  )نمو(السوق املوازي    الصندوق  اصول  صا

ي من اق كحد% 50 ح  الصناديق العقارية املتداولة   الصندوق  اصول  صا

  اق كحد الصندوق  اصول  نم% 30 ح  عاماً  طرحاً  املطروحة اإلستثمار صناديق

  

ي وفيما ن جدول  ي راتيجيه يب ي والتوزيع االستثمار اس   الجغرا

راتيجية ركز(تخصيص مدير الصندوق   اإلس   )ال

رك سيكون  ى ال  لم وال واالسهم األولية اإلصدارات ع
ى سنوات خمس) 5( تمض  العربية اململكة ي إدراجها ع

  السعودية

  

 من% 100 عن يزيد ال ما الصندوق  مدير سيخصص
  االستثمارات هذه ي الصندوق  أصول 
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راتيجية تتلخص ي فيما الصندوق  استثمارات إدارة إس    :ي
 ى ي من أدنى كحد% 0و أق كحد%) 100( املائة ي مائة ح باستثمار أهدافه لتحقيق الصندوق  يس  العاديـة األسـهم ـي أصـوله صـا

رة خالل ي الطرح ف ي الطرح قبل ما شركات أو العام األو ـ) نمو( املوازي  والسوق . العام األو ي مـن% 20 ح  كحـد ،الصـندوق  أصـول  صـا
 .أدنى كحد% 0و أق

 ي من% 50 ح املتداولة العقارية الصناديق ي االستثمار الصندوق  ملدير يجوز  كما ـ كحـد الصندوق  أصول  صا  أدنـى كحـد% 0و أق
 االســـتثمارية الصــناديق ــي االســـتثمار الصــندوق  ملــدير يمكــن ككـــذل). الصــندوق  مــدير قبـــل مــن املــدارة الصــناديق وحـــدات ذلــك ــي بمــا(

 .أدنى كحد% 0و أق كحد أصوله من% 30 ح يةاملال سوق ال هيئة قبل من واملرخصة عاماً  طرحاً  املطروحة
 ى باإلضافة  .أدنى كحد%  0و أق كحد الصندوق  أصول  من% 50 ح لنقدا أسواق أدوات ي االستثمار إمكانية إ
  ـــــ ســـــيكون رك ـــــى ال ـــــ واالســـــهم األوليـــــة اإلصـــــدارات ع ـــــى ســـــنوات خمـــــس) 5( تمـــــض لـــــم وال  الســـــعودية، العربيـــــة اململكـــــة ـــــي إدراجهـــــا ع

ــــ الصــــندوق  مــــدير وسيخصــــص  ادارة ــــي املســــتخدمة االســــاليب .االســــتثمارات هــــذه ــــي الصــــندوق  أصــــول  مــــن%) 100( باملائــــة مائــــة ح
  :االستثمارية الصندوق  محفظة

 
 املخاطر املرتبطة باإلستثمار: .4

ـــر  األداء ســـجل ذات والجديـــدة، الناشـــئة الشـــركات أســـهم ـــي الســـتثماره بـــالنظر املخـــاطر عاليـــة االســـتثمارات فئـــة مـــن الصـــندوق  ـــي االســـتثمار يعت
  .  املحدود

ـــى. ســـتتحقق االســـتثمارية الصـــندوق  أهـــداف بـــأن تعهـــد يوجـــد وال املســـتثمر، األصـــل يضـــمن ال الصـــندوق  مـــدير إن  عنايـــة يعطـــي أن مســـتثمر كـــل وع
ــي بنــك أي لــدى وديعــةً  يعــد ال الصــندوق  ــي االســتثمار إن. الصــندوق  ــي االســتثمار لفــرص تقييمــه عنــد أدنــاه املــذكورة املخــاطر لعوامــل خاصــة  مح
رتـب قـد ماليـة خسـائر أيـة مسـؤولية الصندوق  وحدات مالكي ويتحمل. االستثمار لصندوق  تابع أو املالية األوراق يبيع أو يسوق  ـى ت  ـي االسـتثمار ع

ر أو اإلهمــال أو التعــدي حــاالت ــي عــدا الصــندوق، ــى. نظامــاً  لإلثبــات القابلــة التقصــ ــى القــدرة يمتلــك أن املســتثمر وع  محتملــة مخــاطر أي تقبــل ع
رك أن دون  وتحملها   .جوهرية تبعات ت

ر من التالية، للمخاطر يتعرض قد الصندوق  ي االستثمار ى سلباً  تؤثر أن يمكن وال حصر، غ ى الصندوق  أداء ع   :االستثمار مردود وع

 ا املستثمر للشركات املستقبلية املالية التوقعات مخاطر   :ف

ــر املســتقبل ــي واســتمرارها العوائــد لتحقيــق الالزمــة العوامــل وتــوفر للشــركات املســتقبلية املاليــة النتــائج توقعــات  العوامــل مــن تعت
ــ الهامــة ــ ال ــا يب  قــد ممــا املتوقــع بالشــكل تتحقــق ال أو تتحقــق قــد التوقعــات تلــك أن إال. االســتثمارية قراراتــه الصــندوق  مــدير عل
ـــى يـــؤدي  الســـعر فـــان للشـــركة املاليـــة النتـــائج إعـــالن بعـــد أنـــه كمـــا. لـــه املخطـــط عـــن الصـــندوق  بعمليـــات الخاصـــة النتـــائج انحـــراف إ

ي ر أخرى  لعوامل نتيجة التوقعات، لتلك مخالف اتجاه ي يتحرك قد لسهمها السو   متوقعة غ

 األولية اإلصدارات عملية تباطؤ مخاطر:  

 مع تتالءم معينة لجدولة وفقاً  الشركات طرح مواعيد وتحديد قبول  يتم فانه املالية السوق  هيئة تتبعها ال املتوازنة للسياسة وفقاً 
 وقــد. األحيــان بعــض ــي األوليــة اإلصــدارات طــرح عمليــة ــي تبــاطؤ يحــدث فقــد وعليــه،. األوليــة اإلصــدارات لســوق  الســوقية الظــروف
  .األولية اإلصدارات لسوق  الكلية االقتصادية للظروف نتيجةً  التباطؤ يحدث
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 سجل األداء املحدود:  

ــــى ويعتمــــد ســـــابق أداء بيانــــات أو ســــجل لــــه ولــــيس مفهومــــه، ــــي جديــــد الصــــندوق  ــــرة ع  مـــــن النــــوع هــــذا إدارة ــــي الصــــندوق  مــــدير خ
  .ستتحقق االستثمارية الصندوق  أهداف بأن تأكيد إعطاء يمكن وال. االستثمارات

 األسهم أسواق ي املحتملة التقلبات:  

ئ حــاد هبــوط حركــة تتضــمن قــد حــادة لتقلبــات الثانويــة األســواق ــي األســهم أســعار تتعــرض  تأكيــد أو ضــمان إعطــاء يمكــن وال ومفــا
ي لألداء  األسـهم أسـعار تقلبـات تكـون  قـد. املسـتقبل ـي سـيتحقق مـا تعكـس ال املاضـية األداء سـجالت أن كمـا املاليـة لـألوراق املستقب

ر الناشئة األسواق ي ـى مخـاطر يشـكل قـد ممـا املتطـورة املاليـة األوراق أسـواق ي سائد هو مما أك  حالـة ـي الصـندوق  اسـتثمارات ع
ئ الحاد الهبوط   .لألسهم السوقية للقيمة واملفا

 مخاطر الطروحات األولية:  

 مخــاطر األوليــة الطروحــات ــي االســتثمار يتضــمن وقــد. األوليــة الطروحــات خــالل مــن عامــاً  طرحــاً  طرحهــا يــتم العامــة الشــركات أســهم
ـــرة خـــالل لالكتتـــاب املتاحـــة األســـهم محدوديـــة  قـــد لألســـهم املصـــدرة بالشـــركة املســـتثمر معرفـــة أن كمـــا. العامـــة األوليـــة الطروحـــات ف

ر تكون   جديـدة، اقتصـادية لقطاعـات تنتمي قد املالية لألوراق املصدرة الشركات أن كما محدود، أداء تاريخ لها يكون  قد أو كافية غ
ى تشغيلياً  دخالً  تحقق وال التطوير مرحلة ي تكون  قد الشركات وبعض ر املدى ع   .أسهمها ي االكتتاب مخاطر من يزيد مما القص

 األولية الطروحات ي املشاركة فرص مخاطر:  

 الدعوة بتلقي للصندوق  ضمان يوجد ال حيث الشركات ألسهم األولية الطروحات ي بمشاركته تتعلق صعوبات الصندوق  تواجه قد
 األخـــرى  والصـــناديق الشـــركات ضـــمن الـــدعوة، يتلقـــى الصـــندوق  أن وحيـــث. الشـــركات بعـــض ألســـهم األوليـــة الطروحـــات ـــي للمشـــاركة
ـــى الصـــندوق  قـــدرة مـــن ذلـــك يحـــد فقـــد املتاحـــة األوليـــة الطروحـــات ـــي للمشـــاركة ـــرة خـــالل الشـــركات بعـــض أســـهم ـــي االســـتثمار ع  ف
  .األولية الطروحات

 مخاطر ترك االستثمار:  

ي معينة، شركات أسهم ي%) 10( عن تزيد بنسب باالستثمار الصندوق  سيقوم ركـز مخـاطر زيادة وبالتا . بالصـندوق  االسـتثمار ـي ال
َّن مصدر ألسهم السوقية القيمة ان وحيث ر تكون  قد مع  ونتيجـةً . نفسـه السـوق  ـي يحـدث بمـا مقارنـةً  السـوق  لتقلبات استجابةً  أك
ن مصــدر أســهم كانــت إذا فانــه لــذلك، ــر فــان الصــندوق، ألصــول  الســوقية القيمــة مــن هامــاً  جــزءاً  تمثــل معــ  الســوقية القيمــة ــي التغ
ا ينتج قد املصدر ذلك ألسهم  فـان وكـذلك،. االعتياديـة الظـروف ـي يحـدث بمـا مقارنـةً  الصـندوق  وحـدات قيمـة ـي جوهريـاً  تذبـذباً  ع

 وبشـكل. واحـد ملصـدر أسـهم ـي يسـتثمر أصـوله مـن جوهريـاً  جـزءاً  أن حالة ي السيولة انخفاض من يعاني قد تنوعاً  األقل الصندوق 
، رداد بمتطلبات للوفاء بسهولة املصدر ذلك مع استثماره تسييل من يتمكن ال قد الصندوق  فان أساس   .الصندوق  ي االس

  السوق مخاطر:  

ـ املحتملـة بالتقلبـات السـوق  مخـاطر تتعلق ـ األسـهم أسـواق ـي تحـدث أن يمكـن ال ـا يسـتثمر ال  السـوقية القيمـة إن. الصـندوق  ف
ــــ والهبــــوط الصــــعود لحركــــة عرضــــة تكــــون  والناشــــئة الجديــــدة الشــــركات ألســــهم ــــي املاليــــة األوراق أســــواق ــــي تحــــدث قــــد ال  بعــــض و
ئ بشـــكل األحيـــان ـــر مفـــا ـــي. متوقـــع وغ ـــ للمخـــاطر الصـــندوق  يتعـــرض قـــد الحـــاالت هـــذه و  املفاجئـــة العكســـية الحركـــة عـــن تنـــتج ال
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ــــ األســــهم ألســــواق ــــر أو الســــالبة، االقتصــــادية بــــاملردودات تتعلــــق معلومــــات أليــــة اســــتجابةً  تحــــدث أن يمكــــن وال  ســــلوكيات ــــي التغ
ى يؤدي الذي الرأي إجماع أو املستثمر،   .فيه مبالغ بشكل لألسهم السوقية القيمة ارتفاع إ

 مخاطر مرتبطة بالضوابط الشرعية:  

ــــى الشــــرعية الضــــوابط تطبيــــق إن  قبــــل مــــن لالســــتثمار املتاحــــة األســــهم وعــــدد نطــــاق مــــن عــــام بشــــكل تحــــد الصــــندوق  اســــتثمارات ع
ــ الشــركات أن كمــا الصــندوق  ــا يســتثمر ال ــى االســتحواذ بعــد الصــندوق  ف ر تتجــاوز  قــد أســهمها ع  ممــا ــا املســموح الشــرعية املعــاي

ــر تكــون  قــد أوقــات ــي الشــركات تلــك أســهم مــن للــتخلص الصــندوق  يــدفع  نطــاق مــن يحــد قــد الحــاالت تلــك مثــل حــدوث إن. مالئمــة غ
  .للصندوق  املتاحة االستثمارية الفرص

 مخاطر نتائج التخصيص:  

ــى االكتتــاب يقتصــر قــد لألســهم، العامــة األوليــة االكتتابــات طــرح لنظــام وفقــاً   تحديــد يــتم وقــد باالكتتــاب، لهــا يســمح محــددة فئــات ع
ــى ســواء لالكتتــاب وعليــا دنيــا حــدود ن األشــخاص ع ن أو الطبيعيــ ــى الطلــب وزيــادة االكتتــاب اســتيفاء حالــة ــي أنــه كمــا. االعتبــاري  ع
ــى ســقف تحديــد يــتم فانــه لالكتتــاب املطروحــة األســهم عــرض  بعــدد املتبقيــة األســهم تخصــيص يــتم ثــم مكتتــب، لكــل األســهم لعــدد أع
 مــن تحــد قــد القيــود تلــك مثــل إن. لالكتتــاب املطروحــة األســهم بتــوفر تتعلــق بشــروط مصــاحباً  ذلــك يكــون  وقــد مكتتــب، لكــل محــدود
ــــرة خــــالل الشــــركات أســــهم ــــي االكتتــــاب ــــي الصــــندوق  حريــــة ــــي الطــــرح ف  الفــــرص بعــــض يفقــــد الصــــندوق  يجعــــل قــــد ممــــا العــــام األو

ــ االســتثمارية ــى باإلضــافة هــذا. الصــندوق  عوائــد مــن تزيــد أن يمكــن كــان ال  للتــداول  املتاحــة املاليــة األوراق مــن املحــدود العــدد أن إ
ى واالعتماد ى األولية العامة الطروحات بعض ي يؤدي قد التخصيص ع  أمـرا املالية األوراق من معقولة كميات بيع أو شراء جعل إ

ر ى صعوبة أك   .السائدة باألسعار التأثر بدون  الصندوق  ع

 املخاطر السياسية:  

ن عــدم بحــاالت الصــندوق  أداء يتــأثر قــد ــ اليقــ ــرات عــن تنــتج ال ــر سياســية تغ ــى تحــدث قــد مالئمــة غ  أو إقليمــي أو قطــري  نطــاق ع
ى تؤثر قد عاملي ى الثانوية األسواق أداء ع ا يستثمر ال املالية لألوراق السوقية القيمة وع   .الصندوق  ف

 املخاطر االقتصادية:  

ــرات عــن املخــاطر هــذه تنــتج   ن عــدم وحــاالت الســوق، وظــروف االقتصــادية التغ ــر املصــاحبة اليقــ  أو الحكومــات، سياســات ــي للتغ
ى القيود فرض حاالت عن ر أو األموال، رؤوس انتقال حركة ع ن ي التغ  أو الركـود وحـاالت الضـرائبية، واملتطلبـات واألنظمـة القوان

  .املختلفة األسواق تسود ال االقتصادية األزمات

 املخاطر النظامية:  

ر األنظمــة متطلبــات إن ــا الناشــئة املاليــة األوراق أســواق بعــض ــي أقــل تكــون  قــد اإلفصــاح ومعــاي  قــد وعليــه،. املتقدمــة الــدول  ــي ع
ــ العامــة املعلومــات تكــون  وقــد محــدودة، ماليــة ألوراق مصــدرة معينــة شــركة عــن املتاحــة العامــة املعلومــات تكــون   بالنتــائج تتعلــق ال
ر للشركات املستقبلية التوسع وخطط املالية ـر بيانـات وجـود أو جوهريـة بيانـات إغفـال املحتمـل مـن أنه كما. دقيقة أو واضحة غ  غ

ى يتم قد صحيحة ى سلباً  يؤثر قد مما استثمارية قرارات اتخاذ أساسها ع   .األداء ع
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  السيولةمخاطر:  

ـ السـيولة مخاطر ـ والسـهولة السـرعة تع ـى األصـول  تحويـل مـا يمكـن ال ـا ـي خسـارة حـدوث دون  نقـد إ  تواجـه قـد. السـوقية قيم
ى ذلـــك، ومـــع. الســـوق  ظـــروف بســـبب أو االقتصـــادية الظـــروف بســـبب اســـتثماراته بعـــض بيـــع إمكانيـــة عـــدم مخـــاطر الصــندوق   سيســـ
ى السيولة عالية استثمارات ي استثماراته من جزء إلبقاء الصندوق  ر املدى ع ردادات متطلبات ملواجهة القص   .املحتملة االس

 إستثمارية صناديق ي االستثمار مخاطر:    

ـ الصـناديق، تلك ي الواردة البنود او البند هذا ي الواردة األخرى  االستثمار صناديق لها تتعرض قد ال املخاطر جميع ي  قـد وال
ا مستثمرا الصندوق  يكون  ال األخرى  األستثمار صناديق لها تتعرض ى يؤدي قد مما ف   .الصندوق  وحدات قيمة إنخفاض إ

 مخاطر ضريبة القيمة املضافة:  

ـــى ضـــريبة أو اســـتقطاع ضـــريبة أو دخـــل لضـــريبة الصـــندوق  ـــي االســـتثمار يخضـــع ال  ذات أخـــرى  ضـــريبة أي أو الرأســـمالية حاألربـــا ع
 القيمــة لضــريبة التنفيذيــة الالئحــة وبموجــب. م2018 ينــاير 1 مــن اململكــة ــي املضــافة القيمــة ضــريبة قيــتطبب البــدء تــم أنــه إال صــلة،

ـي أنـه إال املضـافة، القيمـة لضـريبة الصـندوق  ي االستثمار يخضع أن املتوقع من ليس فإنه اململكة، ي راً مؤخ الصادرة املضافة  ينب
ى ر يتعلق فيما املشورة طلب املستثمرين ع   .الصندوق  ي باستثمارهم يتعلق فيما املضافة القيمة ضريبة بتأث

 نمو( املوازية السوق  ي االستثمار مخاطر(  

ـا عاليـة مخـاطر ذو) نمـو( املوازيـة السـوق  ـي اإلستثمار ـر التذبـذب مخـاطر السـيولة، شـح مخـاطر وم  ومخـاطر السـهم سـعر ـي الكب
  .الشفافية

 املتداولة العقارية بالصناديق املتعلقة املخاطر:  

 :االستثمار طبيعة مخاطر

امًا، يتطلب املتداول  العقاري  الصندوق  ي االستثمار  ى عوائد لتحقيق ضمانات وجود عدم مع ال  يكـون  لـن. املسـتثمر املـال رأس ع
ــى إيجابيــة عوائــد تحقيــق مــن يــتمكن ســوف الصــندوق  بــأن ضــمانات أي هنــاك ــى وقــت أي ــي أو املناســب الوقــت ــي اســتثماراته ع  ع

ا التصرف أو أصوله لبيع إمكانية هناك تكون  ال وقد. اإلطالق ا التصرف تقرر  ما وإذا. ف  لبيعهـا إمكانية هناك تكون  ال قد بالبيع ف
ــ اإلطــار ــي بيعهــا يــتم أن أو لهــا العادلــة القيمــة يمثــل أنــه الصــندوق  مــدير يعتقــد بســعر ــى وبنــاء. الصــندوق  يطلبــه الــذي الزم  مـــا ع
ى عائد أي تحقيق من أبداً  يتمكن ال قد الصندوق  فإن سبق،  .أصوله ع

  :العقارية االستثمار مخاطر

 االقتصـــادية املؤشـــرات فـــإن ولـــذلك املحليـــة، االقتصـــادية بـــالظروف تتـــأثر اململكـــة ـــي املتداولـــة العقاريـــة الصـــناديق ـــي االســـتثمارات
رها املحلية الفائدة وأسعار النقد وعرض االقتصادي النمو مثل العامة ى ستؤثر العوامل من وغ   .وتوزيعاته الصندوق  عوائد ع
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 البيانات السابقة املتعلقة بأداء صندوق االستثمار: .5
  

رة الزمنية   عائد الصندوق %  الف
  %14.37-  سنة

  %30-  ثالث سنوات
  %33.7  خمس سنوات
  %72.94  منذ التاسيس

  
 أو يتكرر  سوف باملؤشر مقارنة أداءه أو اإلستثمار لصندوق  املطلق األداء أن الوحدات ملالكي ضمان اليوجد 

 السابق األداء يماثل
  

 
 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:  .ب 

 راك رســوم راك مبلــغ مــن%) 2( باملائــة اثنــان الصــندوق  وحــدات ــي االشــ  مــن خصــمها ويــتم الوحــدات حامــل يــدفعها. االشــ
راك مبلغ   .االش

 
 :ا  تفاصيل لجميع املدفوعات من أصول الصندوق وطريقة إحتسا

  

 من سنوياً %) 1.75( املائة ي وسبعون  وخمسة واحد نسبة  :رسوم اإلدارة  .ف 
ي راكم الصندوق  أصول  قيمة صا  كل عند تناس بشكل ت
  . تقويم يوم

ن الحفظ  .ص  ي املائة (  :رسوم أم %) سنويًا. و 0.1نسبة واحد من عشرة من مائة 
ى 40بحد ادنى  ن الحفظ، وباالضافه ا من  1ألف ريال ألم

ي املائه( ألف  250%) رسوم تداول وبحد أق 0.01مائه 
ي كل يوم  راكم  ريال لرسوم تداول تحتسب هذه الرسوم وت
ي قيمة أصول الصندوق ويتم اقتطاعها  ى صا تقويم بناًء ع

  شهريًا.

 لكل سعودي ريال وخمسون  ومائة أالف أربعة )4150( مبلغ  :اإلدارةمكافأة أعضاء مجلس   .ق 
 أق بحد املالية السنة ي اجتماعات أربعة وبعدد اجتماع

  .مستقل عضو لكل سنويا 16600 يعادل وبما

ي املراجع أتعاب  .ر   السنة ي سعودي ريال) 22,000( ألف وعشرون اثنان مبلغ  :الصندوق  لحسابات الخار
  .املالية

رشاديرسوم املؤشر   .ش  ي قدرها رسوم  االس  ومائتان ألف وعشرون ستة) 26,250( حوا
 ملزود تدفع املؤشر حساب أتعاب سعودي ريال وخمسون 
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 الرسوم هذه وتحسب بورز أند ستنادرد شركة وهو الخدمة
  .للصندوق  مالية سنة كل اية ي اقتطاعها ويتم يومياً 

رية   .ت  رهامصاريف ن  املالية السنة ي سعودي ريال) 75000( ألف وسبعون  خمسة  :وإدارية وغ
ى بناء الصندوق  مدير تقدير حسب. (أق بحد  أفضل ع
  ) الصندوق  ملدير معلومات من يتوفر ما

راض  .ث  ا السائدة واملعدالت لألسعار وفقاً   :تكاليف االق    وق

 الالئحة تعليمات حسب املضافة القيمة ضريبة تطبيق سيتم  : ضريبة القيمة املضافة  .خ 
ى والدخل للزكاة العامة الهيئة من الصادرة التنفيذية  ع

  .والتكاليف واالتعاب واملصاريف الرسوم جميع

  
  
  
  
  

ى املعلومات إضافية حول الصندوق:  .ج   مكان وكيفية الحصول ع
رونـي   عملـدير الصـندوق، املوقـمن خالل زيارة املقر الرئيس ملدير الصندوق شروط وأحكام الصندوق، مذكرة املعلومات، املوقع اإللك

روني لشركة السوق املالية.   االلك
  

 أسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال:  .د 
    لألعمال املعمر عبدالكريمال سعد مركز - الثامن الطابق هو املالية، مقر الشركة أرباح شركة 
   السعودية العربية اململكة 31492  الدمام 8807ب ص الدمام، الخليج، شارع 
  + 966) 013( 8316400: هاتف 
  + 966) 013( 8093075 فاكس 

ن الحفظ وبيانات االتصال:ه.     أسم وعنوان أم
 امللك طريق ،20 الطابق ،2 العنود برج 11576 الرياض 66333. ب.ص – السعودية العربية اململكة/ الرياض – الرئيس املقر لالستثمار االنماء شركة
   العليا ي فهد،
   2799299 11 966+ هاتف

  218590 11 966+ فاكس 
  

  و. أسم وعنوان املوزع وبيانات االتصال:         
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