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 ألسواق النقد صندوق مسقط المالية

  شروط وأحكام الصندوق

 

   )أ

  

   اسم الصندوق

   ألسواق النقد صندوق مسقط المالية

Muscat Capital Money Market Fund  

 

  متوافق مع المعايير الشرعية  صندوق أسواق نقد مفتوح  فئة الصندوق

   صندوق استثمار عام مفتوح  نوع الصندوق

  شركة مسقط المالية  مدير الصندوق    )ب

 

   

 بيانات إيضاحية حول الصندوق:

على أنه صندوق استثماري متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من ألسواق النقد  عتماد صندوق مسقط الماليةاتم   )ج

لهذا الصندوق. وسيقوم مدير الصندوق بمراقبة كافة عمليات الصندوق للتأكد من  المعنيةقِبل لجنة الرقابة الشرعية 

 توافقها مع المعايير الشرعية في كافة األوقات.

ألحكام الئحة صناديق  وخاضعةرى من قبل شركة مسقط المالية خاأل هذه الشروط واألحكام والمستنداتتم إعداد   )د

وهي تتضمن معلومات واضحة  ،االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية

 حكامألوكاملة وصحيحة عن كافة الحقائق الجوهرية ذات العالقة بالصندوق. ويؤكد مدير الصندوق بأن هذه الشروط وا

و تكون محدثة و  ال تتضمن أي معلومات مضللة أو غير ملتزمة باللوائح الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

  . معدلة

دات والمستن المعلومات مذكرة معيجب على أي شخص يرغب في االستثمار في الصندوق قراءة هذه الشروط واألحكام   )ه

استثماري بخصوص هذا الصندوق. وينبغي على المستثمرين  بعناية قبل اتخاذ أي قراراألخرى لصندوق االستثمار 

، (ولمزيد منخفضةثمار في الصندوق ينطوي على مخاطرالراغبين في االستثمار في هذا الصندوق أن يدركوا بأن اإلست

 ).في مذكرة المعلومات من المعلومات حول المخاطر، يرجى الرجوع إلى المادة بعنوان "المخاطر الرئيسية"

  

  مالك الوحدات: إقرار  )و
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، وبتوقيعه على هذه ألسواق النقد يقر مالك الوحدات بأنه قد قرأ الشروط واألحكام الخاصة بصندوق مسقط المالية

الشروط واألحكام فإنه يقبل بها جنبا إلى جنب مع المالحق المرفقة بها، كما يقر مالك الوحدات أيضا بأنه فهم ما ورد 

 في التاريخ والسنة المبينين أدناه. دون قيد أو شرط، و ذلك بها  قبوله في هذه الشروط واألحكام ويؤكد 

  

 

  تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق:  )ز

/ 3/ 5 م، وجرى آخر تحديث لها 21/02/6201هـ الموافق 12/05/7143تم إصدار الشروط و األحكام بتاريخ 

 م2020/ 10/ 22هـ الموافق  1442

  

  تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على تأسييس الصندوق:   )ح

بتاريخ حصلت شركة مسقط المالية على موافقة هيئة اسوق المالية على تأسيس الصندوق وطرح وحداته 

  م21/02/2016هـ الموافق12/05/1437

 

  عامةمعلومات  .1
   

الترخيص الصادر عن هيئة السوق شركة مسقط المالية ، وهي شركة مرخصة بموجب   مدير الصندوقاسم     أ.

  08096-37المالية رقم 

  ب.
ي  عنوان المكتب الرئيس

   لمدير الصندوق

  الدور الحادي عشر  –برج تمكين  – طريق الملك فهد

  64666ص.ب. 

  11546الرياض 

  المملكة العربية السعودية

  +966-11-279-9546هاتف: 

  +966-11-279-9515فاكس: 

 اإللكترونيعنوان الموقع   ج.

  www.muscatcapital.com.sa  لمدير الصندوق

 د.

  

  

  

المالية ، وهي شركة مرخصة بموجب الترخيص الصادر عن هيئة  الرياض شركة 

   07070 -37السوق المالية رقم 
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   اسم أمين الحفظ

  العنوان:

   

  شارع التخصصي  6775

  3712-12331العليا. الرياض 

  المملكة العربية السعودية

  920012299 هاتف:
  

  http://www.riyadcapital.com   العنوان اإللكتروني:  هـ.

  

 

 النظام المطبق .2
السوق المالية السعودي ولوائحه التنفيذية وغيرها من هيئة يخضع كل من الصندوق ومدير الصندوق لنظام 

أي نزاع بشأن الصندوق األنظمة واللوائح ذات العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية. وفي حال وقوع 

   .وعملياته، يتم اللجوء إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية للبت في النزاع

 صندوق االستثمار أهداف .3
 

 أهداف الصندوق   .أ
هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى زيادة العوائد قصيرة األجل والحفاظ على رأس المال من خالل االستثمار 

في سوق المال وأدوات الدخل الثابت المتوافقة مع المعايير الشرعية. يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد  تتجاوز 

للشهر الواحد. يمكن للمستثمرين مشاهدة  SAIBORتلك التي سيحققها المؤشر االسترشادي للصندوق وهو سعر 

 أو أي موقع آخر. Bloomberg / Reutersأداء المؤشر على منصات 

  وممارساته سياسات االستثمار   .ب
 

 :والمتوافقة مع المعايير الشرعية  المجاالت االتية في  الصندوق أموال و أصول ات استثمار سوف تتركز  .1

 المملكة خارج مماثلة للمؤسسة رقابية لهيئة أو النقد مؤسسة لتنظيم خاضع طرف مع المبرمة النقد سوق صفقات  .أ

 أدوات الدين.  .ب

 عقود المشتقات  .ت

 خارج للمؤسسة رقابية مماثلة لهيئة الخاضعة أو النقد مؤسسة لتنظيم الخاضعة المؤسسات ىلد الودائع البنكية  .ث

 .المملكة

 .متشابهة استراتيجية ذات النقد أسواق صناديق وحدات  .ج

 يستثمر الصندوق في اللایر السعودي أو الدوالر األمريكي.
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 . 1لن يقوم الصندوق باالستثمار بأدوات أستثمارية خالف ماذكر في المادة (ب ) فقرة  .2

ندوقلل ال يجوز .3 تثمار ص تقات عقود في االس رعية التحوط لغرض إال المش وابط ش  كذل قيمة ال تزيد أن ىعل ،وبض

 مالية كفاية لقواعد خاضعة العقود لتلك ة المصدرةالجه تكون وأن الصندوق، أصول قيمة صافي من ٪5 ى عل االستثمار

 .للهيئة مماثلة رقابية جهة عن صادرة

 .الصندوق أصول صافي قيمة من ٪ 10 ىعل قيالتور في دقالن أسواق صندوق استثمارات قيمة تزيد لن  .4

تثمارات  عومجم تتجاوزلن  المادة، هذه من )1( الفقرة أحكام مراعاة مع .5 ندوقالاس  مختلفة جهات أو واحدة جهة في ص

بت ما لمجموعةا نفسل يتنتم افي من 25%  هنس ول قيمة ص ندوق، أص مل الص تثمارات جميع كذل ويش فقات في االس  ص

وق النقد ادرة واألوراق المجموعة لنفس تنتمي مختلفة جهات أو واحد نظير طرف مع المبرمة س خص عن المالية الص  ش

 .المجموعة لنفس تنتمي مختلفة جهات أو واحدة جهةالودائع و  لمجموعةا لنفس تنتمي مختلفة جهات أو واحد

ً  )120 ( زاويتج ال االستحقاق لتاريخ مرجح متوسط صندوقلل يكون سوف  .6 ً  يوما  .تقويميا

 الصندوق أصول صافي قيمة من األقل ىعل ٪ 10 هنسبت ما أن من باستمرار التأكد على الصندوق مدير سوف يحرص  .7

 .أيام)  7( تتعد ال متبقية فترة استحقاق أو استحقاق تاريخ ذات استثمارات أو نقدية سيولة تكون

 

 مدة الصندوق: .4
استمرار الصندوق لم يعد مجزيا أن  الصندوق مفتوح المدة، ويجوز إنهاء الصندوق إذا رأى مدير الصندوق حسب تقديره 

 السوق المالية انهاء الصندوق ألي سبب من األسباب.للمستثمرين، أو في حال قررت هيئة 

  

 / حدود االستثمار :قيود  .5
  

 وأي المالية السوق هيئة لوائح التي تفرضها الئحة الصناديق االستثمار و   االستثمار على و الحدود بالقيود الصندوق يلتزم

حسب توجيهات  ستكون الصندوق استثمارات جميع أن كما و شروط و أحكام الصندوق و مذكرة المعلومات. عليها تحديثات

 مالية أوراق بأية الصندوق يحتفظ ولن استثمارات أية على المسبقة الموافقة بأخذ الصندوق مدير وسيقوم هيئة الرقابة الشرعية.

الواردة في  التركيز لسياساتوفقاً  .وفقاً للضوابط التي توجه بها هيئة الرقابة الشرعية  المعاييرالشرعية مع توافقها عدم يتبين

  أعاله . (ب)3 المادة رقم 

 

  

 :عملة .6
 

 يتم سوفف السعودي اللایر خالف بعملةالوحدات  قيمة سداد تم إذا, فقط السعودي اللایر هي الصندوق لتعامالت النقدية الوحدة

 أسعار في فروقات أيو الصرف السائد لدى البنك المستلم في ذلك الوقت. بسعر السعودي اللایر إلى  السداد عملة تحويل

  .الصندوق مدير من التزام أي بدون المستثمر يتحملها السائدة الصرف
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 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .7
 

 .احتسابها وطريقة االستثمار، صندوق أصول من المدفوعات ميعج   )أ
 

سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق ( بعد خصم جميع الرسوم  %0.30 أتعاب اإلدارة 

  بشكل ربع سنوي  تدفعوالمصاريف ), تحتسب يوميا و

تعويضات مجلس إدارة 
  الصندوق

لایر  10,000لایر سعودي لكل اجتماع لكل عضو مستقل وبحد أقصى  5,000مبلغ 

 الجتماعابعد حضور  تخصم سعودي سنوياً لكل عضو مجلس مستقل، تحتسب يوميا و

  . سعودي لایر 30,000 تتجاوز لن المستقلين األعضاء مكافآت  إجمالي إن

من صافي قيمة األصول سنويًا مع حد أدنى للرسوم  ٪0.06الحد أقصى للرسوم   رسوم أمين الحفظ 

لایر سعودي  150لایر سعودي. والحد األقصى لرسوم المعاملة  2000الشهرية 

لكل معاملة. سيتم خصم الرسوم الفعلية للصندوق وفقًا لتوزيع أصول الصندوق.  

  وتحتسب يوميا وتدفع بشكل ربع سنوي

المدير اإلداري  رسوم 
  للصندوق

 المدير اإلداري رسوم مقابل الصندوق أصول قيمة صافي من سنويا 0.05%

  .سنوي ربع بشكل وتدفع يوميا تحتسب

رسوم مراجعي 
  الحسابات

  أشهر ستة كل وتدفع يوميا وتحتسب سنويا سعودي لایر 18,000   مبلغ

الهيئة مكافئات 
  الشرعية

  أشهر ستة كل وتدفع يوميا وتحتسب سنويا سعودي لایر 18,750  مبلغ

رسوم السوق المالية 
  "تداول"

  يوميا وتحتسبتخصم عند المطالبة   سنويا سعودي لایر 5,000  مبلغ

   يوميا وتحتسبتخصم عند المطالبة   سنويا سعودي لایر 7,500  مبلغ  الرسوم الرقابية

  وفق المالية األوراق في  )الوساطة(  التعامل مصاريف جميع الصندوق يتحمل  التعاملمصاريف 

   .الصفقات تنفيذ عند أصوله من وتدفع التعامل وسطاء لدى السائدة األسعار

  

رسوم احتساب 
  مؤشر/معيار األداء

  ال ينطبق
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لتي , واالتشغيلية األخرىوالً عن نفقاته اإلدارية و المهنية و ؤيكون الصندوق مس  مصاريف أخرى 
تشمل (ولكن قد ال تقتصر على) أتعاب المحاسب القانوني و أتعاب أعضاء الهيئة 
الشرعية و أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة و المصاريف المتعلقة بنشر التقارير 

لایر سعودي. يستثنى من  200000وقدره  ، مع مراعاة حد أقصى سنويالسنوية
المدير اإلداري  رسومأمين الحفظ و  رسومب اإلدارة و الحد األقصى المذكور أتعا

  للصندوق و أية رسوم مصاحبة لالقتراض.

عن حساب أو دفع الضريبة أو الزكاة ألجل أو نيابة عن  لن يكون الصندوق مسؤوالً   الضريبة والزكاة
 إن وال عن سداد ضرائبه وزكاته الخاصةؤو إنما يكون كل مستثمر مس المستثمرين

  .وجدت

 
 الكوم يدفعها تيال الملكية ونقل واالسترداد االشتراك عل المفروضة الصفقات مقابل تفاصيل   )ب

 الوحدات
  ال ينطبق رسوم االشتراك

  ال ينطبق  رسوم االسترداد المبكر

  ال ينطبق  الملكيةرسوم نقل 

  
 

 العموالت الخاصة التي يبرمها مدير الصندوق   )ج
  

 ال ينطبق

  

 التقويم والتسعير: .8
 

 تقويم كل أصل يملكه الصندوقكيفية    )أ
  

  :التقويم يتضمنها التي األصول

  

 .التقويم من جزءاً  تكون سوف   صندوقال أصول جميع .1

ً  األصول لكل شاملة الصندوق أصول تكون .2   :ذلك في بما وطبيعتها، نوعها كان أيا

o عليها المستحقة الفوائد ذلك  في بما والودائع النقود   

o لصندوقل أخري مستحقات أو أونقدية أسهم شكل في الدفع واجبة والتوزيعات األرباح  

o المملوكة األخري واألصول األستثمارات جميع 

o أستثمارات أو أصول أي علي ربح متراكم  أي. 

  :الحصر ال المثال سبيل علي ذلك في بما وطبيعتها، نوعها كان أيا االلتزامات كل شاملة الصندوق التزامات تكون  .3
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o الدائنة والذممالحسنة  القروض جميع.  

o الصندوق علي المتراكمة أو المستحقة والرسوم المصاريف جميع. 

  

 وتكرارها تقويم ال نقاطعدد   )ب
 السعودية المالية السوق لشركة الرسمية العطل باستثناء أسبوع كل من تعامل يوم كل في الصندوق أصول تقويم يتم

  .اليوم ذلك في يوم كل من مساء الرابعة الساعة في تقويم وسيتم) تداول(

  
 التسعير في الخطأ أو التقويم في الخطأ حالة في ستُتخذ لتيا اإلجراءات  )ج

الخطأ في  تسعير أصل من أصول الصندوق, يتم توثيق من قبل مدير الصندوق, في تقويم سعر الوحدة أو في حال الخطأ

 أوالخطأ يمالتقو في السابقين) عن   الخطأ ثم يقوم مدير الصندوق بتعويض مالكي الوحدات المتضررين (الحاليين و

, يتم إبالغ الهيئة %0.50فورا دون تأخير و إذا كان  الخطأ يؤثر على سعر الوحدة بما يعادل أو يفوق  التسعير في

الموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية وفورا, كما يتم اإلفصاح عن ذلك في كل من الموقع اإللكتروني للشركة 

) من الئحة صناديق اإلستثمار, مع تقديم التقارير التي تعد 71ل) و إضافتها في التقارير الصندوق حسب المادة ((تداو

 ) من الئحة صناديق اإلستثمار, شاملة ملخص بجميع أخطاء التقويم و التسعير.72للهيئة وفقا للمادة (

  

 واالستردادالوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك طريقة حساب أسعار   )د
 .من الصندوق واإلسترداد اإلشتراكيتم على أساسه  الذي السعر هو الواحدة االستثمارية للوحدة األصول قيمة صافي

 وحدات إجمالي على الصندوق أصول قيمة صافي بواسطة قسمة للمستثمر بالنسبة األصول قيمة صافي ويتحدد

 .الواحدة االستثمارية للوحدة األصول قيمة صافي على المعني للحصول التعامل يوم في القائمة الصندوق االستثمارية

 بصافي التي يملكها االستثمارية الوحدات عدد حاصل ضرب هو للمستثمر بالنسبة األصول قيمة صافي يكون وبالتالي

أصول الصندوق غير  تقويمأن  معقول سبب ألي الصندوق مدير حدد وإذا .الواحدة االستثمارية للوحدة األصول قيمة

 أصول مويتق تأجيل له فيحق التعامل، يوم في السعودية أسواق النقد أو يوم عطلة في المملكة العربية كإقفال عملي،

 عن التعليق فترة تزيد ال أن على استردادها أو االستثمارية الوحدات في شراء المستثمرين حق وتعليق الصندوق

 مجلس من المسبقة الموافقة على الحصول شريطة واالسترداد االشتراك طلبات لتقديم النهائي الموعد من عمل يومي

 مع تناسبي أساس وعلى الحق تعامل يوم أول في التعليق فترة خالل المستلمة وسيتم تنفيذ الطلبات .الصندوق إدارة

 .أوالً  الواردة للطلبات التنفيذ أولوية

 

 وتكرارهامكان نشر سعر الوحدات   )ه
بحساب سعر وحدات الصندوق، وسيتم حساب سعر الوحدات لكل من األشتراك واألسترداد   الصندوق مدير سيقوم

في أي يوم تعامل بناء على صافي قيمة أصول كل وحدة من وحدات الصندوق عند نقطة التقويم في يوم التعامب ذي 

  .األقل علي عشرية عالمات أربع تحتوي بصيغة الوحدات أسعار بيان سيتمالعالقة .و
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سيقوم مدير الصندوق بنشر صافي قيمة أصول لكل وحدة في يوم العمل التالي بيوم التعامل وذلك في الموقع االلكتروني 

 "تداول" والموقع االلكتروني للسوق المالية السعودية    (www.muscatcapital.com.sa)لمدير الصندوق 

)www.tadawul.com.sa(  

  
 التعامالت .9
  

 علقة بطلبات االشتراك واالستردادمسؤوليات مدير الصندوق المت  )أ

 هو من يوم األحد إلى الخميس من كل أسبوع واستردادها االستثمار صندوق وحدات بيعفيه  سيتم التي التعامل يوم 

  .في المملكة العربية السعودية والمعلنة من قبل "تداول " الرسمية العطل باستثناء

 بشراء الخاصة التعليمات لتقديم النهائي الموعد عمل. ويكون يوم أي خالل واالسترداد االشتراك طلبات استالم يمكن 

 الصندوق في المطلوبة الوحدات بشراء المتعلقة والمبالغ الطلب الصندوق مدير يستلم عندما استردادها أو الوحدات

 السعودية، العربية المملكة توقيت حسب والتقويم وذلك التعامل ليوم السابق العمل ليوم ظهرا) 12:00( الساعة قبل

 التعامل ليوم أنه طلب  على معاملته فسيتم أعاله، المحدد الوقت بعد المبلغ أو الطلب تسلم حالة وفي. الرياض مدينة

  .التالي

 أو الوحدات بشراء الخاصة التعليمات لتقديم النهائي الموعد قبل والمستلمة المكتملة االشتراك طلبات جميع تنفيذ يتم 

 .الالحق التعامل يوم في الصندوق وحدة سعر على بناء )9( البند في والموضحة استردادها

 تنفيذ خالله من يتم لكي الصندوق مدير لدى حسابا يفتح أن الصندوق في يرغب  باالشتراك الذي المستثمر على 

  .واالسترداد االشتراك عمليات

 على والتوقيع االشتراك طلب نموذج وتسليم استيفاء الصندوق وحدات شراء في يرغبون الذين المشتركين على 

 المعتمد. البنك لدى الصندوق حساب في االيداع يثبت بما مصحوبا الصندوق مدير إلى وتسليمها واألحكام الشروط

 أساس على االشتراك تنفيذ ويتم السعودي اللایر إلى المستلم المبلغ تحويل فسيتم السعودي اللایر غير بعملة الدفع تم إذا

  .السعودي باللایر المبلغ قيمة صافي

 رغبة حال وفي .الصندوق مدير لدى المستثمر حساب من المباشر الخصم خالل من االشتراك مبلغ استيفاء يتم 

 حوالة أو مصرفي، شيك أو شخصي، كشيك الحساب، من الخصم عدا أخرى بطريقة اشتراكه قيمة بدفع   المستثمر

 ( البند في ورد لما وفقا تنفيذه ويتم االشتراك لمبلغ الفعلي التحصيل عند مكتمال االشتراك طلب إعتبار فسيتم بنكية،

  .أعاله) 9

 في كما الوحدة قيمة صافي على االشتراك قيمة بقسمة وتحسب التعامل يوم في الوحدات من عدد للمستثمر يخصص 

 .الوحدات تخصيص فور االستثمار المعني. ويبدء التعامل يوم إغالق

 

 أقصى مدة زمنية بين تسليم طلب االسترداد ودفع عوائد االسترداد لمالك الوحدات    )ب
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 عوائد مبلغ قيد خالل من وذلك الصندوق، في بها االستثمار يتم التي بالعملة المستثمر إلى االسترداد عوائد دفع يتم

 فيها تم التي التقويم لنقطة التالي الرابع اليوم في العمل إقفال قبل الصندوق مدير لدى المشترك حساب في االسترداد

 االسترداد. سعر تحديد

  

 وحدات الصندوقفي القيود على التعامل    )ج

  االستثمار وشروط واحكام ومذكرة المعلومات للصندوقان مدير الصندوق ملتزم بالقيود التي تفرضها الئحة صناديق. 

 قل مكلية الوحدات الى مستثمر اخر.ال يسمح بن 

  يحق لمدير الصندوق تسييل (إسترداد) وحدات المستثمر في حالة انخفاض الرصيد المستثمر عن الحد االدني للرصيد

  و تحويل مبلغ المسترد لحساب المستثمر. 

  

ل التي  حاالتال   )د  في تلك الحاالت في المتبعة واإلجراءات يعلق، أو الوحدات في التعامل معها يؤجَّ

 :التالية الحاالت في التالي التعامل يوم حتى استرداد طلب أي تأجيل أو رفض الصندوق لمدير يحق

 قيمة من )%10( عن يزيد تعامل يوم أي في تنفيذها المطلوب االسترداد طلبات مبالغ إجمالي كان إذا ما حالة في 

 .الصندوق أصول صافي

 مدير يرى التي المالية األوراق من أي أو الصندوق بها يستثمر التي المالية السوق في التداول تعليق تم حال في 

 .الصندوق أصول صافي من مهمة نسبة تشكل أنها الصندوق

  

ل التي االسترداد طلبات اختيار بمقتضاها يجري التياجراءات   )ه   ستؤجَّ

 أسواق النقد أو يوم  كإقفال ، عليه، يعّول بشكل الصندوق أصول تقويم إمكانية بعدم لقراره وفقا الصندوق، لمدير يحق

 المستثمرين حق وتعليق الصندوق أصول مويتق تأجيل له فيحق التعامل، يوم في السعودية عطلة في المملكة العربية

 لتقديم النهائي الموعد من عمل يومي عن التعليق فترة تزيد ال أن على استردادها أو االستثمارية الوحدات في شراء

 وسيتم تنفيذ الطلبات .الصندوق إدارة مجلس من المسبقة الموافقة على الحصول شريطة واالسترداد االشتراك طلبات

  .أوالً  الواردة للطلبات التنفيذ أولوية مع تناسبي أساس وعلى الحق تعامل يوم أول في التعليق فترة خالل المستلمة

 للوحدة األصول قيمة صافي تحديد عملية تعليق فيه يتم تعامل يوم أي في استثمارية وحدات أية استرداد يجوز ال 

 في تنفيذه يتم فسوف التعليق، ذلك بسبب تنفيذه يتم ولم المستثمر قدمه استرداد طلب هناك كان حالة وفي .االستثمارية

  . أوال الواردة االسترداد لطلبات التنفيذ أولوية مع تناسبي أساس وعلى تالي تعامل يوم أول

  
 لكية الوحدات إلى مستثمرين آخريناألحكام المنظمة  لنقل م   )و

  ال ينطبق

  

 استثمار مدير الصندوق في الصندوقاالفصاح عن    )ز
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 االسترداد في بحقه الصندوق مدير يحتفط كما .الصندوق وحدات في يستثمر أن الخاص تقديره علىاً ءابن الصندوق لمدير يمكن

 وحدات في هاستثمارات تفاصيل عن باإلفصاح الصندوق مدير وسيقوم مناسبا، ذلك رأى متى جزئيا، أو كليا مشاركته وتخفيض

 مدير يعدهاتي ال التقارير في كذلك و للسوق اإللكتروني الموقع و اإللكتروني موقعه في ربع كل بنهاية ذلك  ،و الصندوق

 في وتابعيه الصندوق مدير اشتراك شروط تكون أالشريطة  .. .الئحة صناديق االستثمار من) 71(  المادة وفق الصندوق

 ذات من اآلخرين الوحدات لمالكي المملوكة بالوحدات المتصلة والحقوق الشروط من أفضل بها المتصلة والحقوق الوحدات

  .يملكونها تيال بالوحدات المرتبطة تالتصوي حقوق وتابعي الصندوق مدير يمارس أالو  الفئة

  

 في أي يوم تعامل المواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالستردادبيان التاريخ المحدد و  )ح

 هو من يوم األحد إلى الخميس من كل أسبوع واستردادها االستثمار صندوق وحدات بيع فيها سيتم التي التعامل يوم 

  .في المملكة العربية السعودية والمعلنة من قبل "تداول " الرسمية العطل باستثناء

 بشراء الخاصة التعليمات لتقديم النهائي الموعد عمل. ويكون يوم أي خالل واالسترداد االشتراك طلبات استالم يمكن 

 الصندوق في المطلوبة الوحدات بشراء المتعلقة والمبالغ الطلب الصندوق مدير يستلم عندما استردادها أو الوحدات

 السعودية، العربية المملكة توقيت حسب والتقويم وذلك التعامل ليوم السابق العمل ليوم ظهرا) 12:00( الساعة قبل

 التعامل ليوم طلب انه على معاملته فسيتم أعاله، المحدد الوقت بعد المبلغ أو الطلب تسلم حالة وفي. الرياض مدينة

  .التالي

 أو الوحدات بشراء الخاصة التعليمات لتقديم النهائي الموعد قبل والمستلمة المكتملة االشتراك طلبات جميع تنفيذ يتم 

 .الالحق التعامل يوم في الصندوق وحدة سعر على بناء )9( البند في والموضحة استردادها

  

 أواستردادها باإلشتراك  بالوحدات  إجراءات تقديم الطلبات  الخاصة   )ط

 عمليات تنفيذ خالله من يتم لكي الصندوق مدير لدى حسابا يفتح أن الصندوق في االشتراك يرغب الذي المستثمر على 

  .واالسترداد االشتراك

 على والتوقيع االشتراك طلب نموذج وتسليم استيفاء الصندوق وحدات شراء في يرغبون الذين المشتركين على 

 المعتمد. البنك لدى الصندوق حساب في االيداع يثبت بما مصحوبا الصندوق مدير إلى وتسليمها واألحكام الشروط

 أساس على االشتراك تنفيذ ويتم السعودي اللایر إلى المستلم المبلغ تحويل فسيتم السعودي اللایر غير بعملة الدفع تم إذا

  .السعودي باللایر المبلغ قيمة صافي

 رغبة حال وفي .الصندوق مدير لدى المستثمر حساب من المباشر الخصم خالل من االشتراك مبلغ استيفاء يتم 

 حوالة أو مصرفي، شيك أو شخصي، كشيك الحساب، من الخصم عدا أخرى بطريقة اشتراكه قيمة يدفع أن المستثمر

 البند في ورد لما وفقا تنفيذه ويتم االشتراك لمبلغ الفعلي التحصيل عند مكتمال االشتراك طلب إعتبار فسيتم بنكية،

  .أعاله )9(

 االشتراك رسوم منه مطروحا االشتراك قيمة بقسمة وتحسب التعامل يوم في الوحدات من عدد للمستثمر يخصص 

  .الوحدات تخصيص فور االستثمار المعني. ويبدء التعامل يوم إغالق في كما الوحدة قيمة صافي على المستحقة
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 موقّع وحدات استرداد طلب وتقديم تعبئة خالل من وذلك منها جزء أو وحداته جميع استرداد طلب للمستثمر يمكن 

 المستثمر من االسترداد طلب نماذج الستالم موعد وآخر عمل. يوم أي خالل الصندوق مدير إلى المستثمر قبل من

 مدينة السعودية، العربية المملكة توقيت حسب وذلك التعامل ليوم السابق العمل يوم في ظهرا )12:00( الساعة قبل

  .التالي التعامل ليوم طلب انه على معاملته فسيتم أعاله، المحدد الوقت بعد االسترداد طلب تسلم حالة وفي الرياض.

 قيمة بصافي استردادها المطلوب الوحدات عدد بضرب لالسترداد طلبه نتيجة المستثمر يستلمه الذي المبلغ يحسب 

  .االسترداد طلب تنفيذ فيه تم الذي التعامل يوم في للوحدة األصول

 عوائد مبلغ قيد خالل من وذلك الصندوق، في بها االستثمار يتم التي بالعملة المستثمر إلى االسترداد عوائد دفع يتم 

 فيها تم التي التقويم لنقطة التالي الرابع اليوم في العمل إقفال قبل الصندوق مدير لدى المشترك حساب في االسترداد

  .االسترداد سعر تحديد

 
  لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات االشتراك فيها او نقلها او استردادهابيان الحد االدنى    )ي

 ياإلضاف لالشتراك األدنى الحد سعودي، لایر عشرة االف مبلغ فقط) سعودي لایر 10,000(هو  المبدئي لالشتراك األدنى الحد

 وه لالسترداد األدنى سعودي, الحد لایر عشرة االف مبلغ. سعودي لایر عشرة االف مبلغ فقط)  سعودي لایر 10,000(  هو

) سعودي لایر 10,000( بمبلغ االحتفاظ المستثمر على ويشترط .سعودي لایر عشرة االف مبلغ فقط) سعودي لایر 10,000(

 الحتفاظا عدم حال في المشترك حساب تصفية الصندوق لمدير ويحق للرصيد أدنى كحد سعودي لایر عشرة االف مبلغ فقط

  .واألحكام الشروط هذه في الواردة االسترداد الجراءات وفقا وذلك الرصيد من األدنى بالحد

  

بيان تفصيلي عن أي حد أدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه ومدى تأثير عدم وصول إلى ذلك الحد األدنى   )ك

 في الصندوق

 .الصندوق جمعه و لذلك ال يوجد تأثير عدم الوصول إلى ذلك الحد األدنىبما أن الصندوق قائم ال يوجد حد أدنى ينوي مدير 

 
كحد أدني لصافي قيمة  أو ما يعادلها سعودي ماليين لایر 10لضمان استيفاء متطلب الالزمة االجراءات التصحيحية   )ل

  أصول الصندوق

المالية في حال قامت بطلب أي إجراء  سيلتزم مدير الصندوق  باإلجراءات  التصحيحية حسب لوائح و تعليمات هيئة السوق

 .تصحيحي منه

  

 توزيع السياسة  .10
 المستثمرين لىع المحققة الرأسمالية األرباح أو النقدية التوزيعات طريق عن عليها يحصل التي األرباح بتوزيع الصندوق يقوم لن

 الصندوق في وعوائده أرباحه جميع استثمار بإعادة الصندوق وسيقوم
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ة   أ)   ياس توزيع دخل وأرباح س
  الصندوق :

بما أن هذا الصندوق ليس صندوق دخل لن يتم توزيع أرباح على المستثمرين 
وإنما سيعاد إستثمار األرباح في الصندوق، وألن الصندوق ملك للمستثمرين 

  فإنهم يشتركون في الربح والخسارة حسب نسبة ملكيتهم في الصندوق.

تحقاق   ب)   التاريخ التقويمي لالس
  التوزيع: و

  ال ينطبق

  ال ينطبق  كيفية دفع التوزيعات:   ج)  

 

 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات .11
  

 المعلومات المتعلقة بالتقارير المالية  )أ
  

يقوم .1 ندوق مدير س نوية التقارير إعدادب الص نوية المراجعة) والتقارير المالية القوائم ذلك في (بما الس نويةا الس  لس

ً  األولية التقارير و الموجزة  الوحدات مالكي تزويد و ،صناديق االستثمار لالئحة من )5( رقم الملحق لمتطلبات وفقا

 .مقابل أي دون الطلب عند بها

تاحة .2 نوية التقارير إ ً  ) 70 ( تتجاوز ال مدة خالل للجمهور الس يةهن من يوما  األماكن في ذلك التقرير و فترة ا

ائل روط في المحددة وبالوس ندوق وأحكام ش ندوق لمدير االلكتروني وفي الموقع المعلومات مذكرة و الص  الص

 .للسوق اإللكتروني والموقع

ائل و األماكن في ذلك و التقرير فترة نهاية من يوما ) 35 ( خالل للجمهور وإتاحتها األولية التقارير إعداد .3  بالوس

روط في المحددة ندوق وأحكام ش ندوق لمدير االلكترونيالموقع  وفي المعلومات ومذكرة الص  والموقع الص

 .للسوق اإللكتروني

افي إتاحة .4 ول قيمة ص ندوق الحالية األص  ، مقابل دون الوحدات مالكي جانب من يديره للفحص الذي العام للص

 .الصندوق لمدير المسجلة المكاتب في األصول السابقة قيمة صافي أرقام جميع وإتاحة

افي ببيانات وحدات مالك كل تزويد .5 ول قيمة ص جل يمتلكها تيال الوحدات أص فقات وس ندو وحدات في ص  قالص

ً   )15( خالل  .الوحدات مالك بها يقوم العام وحدات الصندوق في صفقة كل من يوما

 )البيان شأنها في المعد السنة خالل الوحدات تملكشخص  أي ذلك في بما( الوحدات مالك إلى سنوي بيان إرسهال .6

فقات يلخص ندوق عل وحدات في ص نة مدار ىالص ً  )30( خالل المالية الس وف و ، المالية ةنالس نهاية من يوما  س

اريف الخدمات مقابل وإجمالي الموزعة البيان األرباح هذا حتويي ومة واألتعاب والمص الوحدات  مالك من المخص

 وصالمنص االستثمار قيود ميع مخالفاتلج تفاصيل إلى باإلضافة المعلومات، ومذكرة وأحكام شروط في واردةلوا

 .المعلومات أو مذكرة وأحكام شروطال في أو صناديق االستثمار لالئحة في عليها

 لصندوقا معلومات عن الهيئة تحددها التي أو بالطريقة للسوق اإللكتروني والموقع اإللكتروني موقعه في اإلفصاح .7

 :األقل عل اآلتية المعلومات تتضمن يجب أن والتي سنوي، ربع كل بنهاية العام
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o تثمارات عشرة أكبر أسهمهم تشكل الذين الُمصِدرين ونسب أللسماء قائمة  ماك الصندوق في محفظة اس

 ني.المع الربع من يوم أول في هي

o الصندوق أصول قيمة صافي متوسط إلى نيالمع للربع اإلجمالية األتعاب نسبة. 

o ُوجدت إن( للوحدة األولي السعر إلى ونسبتها نيالمع الربع في الموزعة األرباح غمبال.( 

o المعني. الربع نهاية في الصندوق أصول قيمة صافي من الصندوق مدير استثمار ونسبة ةقيم 

o  الصندوق أصول صافي قيمة متوسط إلى نيالمع للربع التعامل مصاريفمبلغ و نسبة. 

o المخاطر قياس ومؤشرات معايير. 

o الصندوق أداء ومؤشرات معايير. 

o نيالمع الربع نهاية في الصندوق أصول صافي قيمة من االقتراض نسبة 

 
 التي يعدها مدير الصندوق رير الصندوقاكن ووسائل اتاحة تقامعلومات عن أم  )ب

 
على الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق  المحتملون الحصول على صورة منها   مالكي الوحدات أو مالكي الوحدات  يستطيع 

)www.muscatcapital.com.sa يجوز للمستثمرين أيضا أن يطلبوا هذه القوائم المالية عبر البريد اإللكتروني أو . (

أو من المقر الرئيسي لمدير  www.tadawul.com.sa من خالل زيارة الموقع اإللكتروني لشركة السوق المالية "تداول"

 الصندوق.

  

 السنويةتزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية   )ج
 

يقوم ندوق مدير س تركين بتزويد الص نوية المالية بالقوائم المش ندوق المراجعة الس ً  للص  من تقويميا يوما )70( خالل مجانا

 المفحوصة السنوية نصف المالية بالقوائم المشتركين بتزويد الصندوق مدير سيقوم كما للصندوق، المالية السنة نهاية تاريخ

تطيع كما .القوائم تلك عنها المعد األولية الفترة نهاية تاريخ من تقويميا يوما) 35( خالل تركون يس تركون أو المش  المش

أو  )www.muscatcapital.com.saعلى الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق ( منها صورة على الحصول المحتملون

سوق المالية "تداول"من خالل زيارة الموقع  شركة ال ضا  www.tadawul.com.sa اإللكتروني ل . يجوز للمستثمرين أي

ي لمدير الصندوق,  يتم كماأن يطلبوا هذه القوائم المالية عبر البريد اإللكتروني أو من المقر الرئيس دار س  مالية قوائم أول إص

  .ميالدي عام كل من ديسمبر 31 في الصندوق لحسابات ةالمالي الفترة وتنتهي . م 2017 عام نهاية في للصندوق مراجعة

  

 سجل مالكي الوحدات .12
  

  سجل مالكي الوحدات سيتم  إعدادة و حفظه في موقع مدير الصندوق في المملكة العربية السعودية   )أ

ً  دليالً  الوحدات مالكي سجل يُعدّ   )ب   فيه المثبتة الوحدات ملكية على قاطعا

  ى:أدن كحد الوحدات مالكي سجل في اآلتية المعلومات حفظ  )ج
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 وعنوانه الوحدات مالك اسم. 

 الحال، بحسب سجل التجاري رقم أو هسفر جواز رقم أو إقامته رقم أو داتالوح لمالك الوطنية الهوية رقم 

 .الهيئة تحددها أخر تعريف وسيلة أي أو

 الوحدات مالك جنسية. 

 السجل في الوحدات مالك تسجيل تاريخ. 

 وحدات مالك كل أجراها تيال بالوحدات المتعلقة الصفقات جميع بيانات. 

 وحدات. مالك لكل المملوكة دات)الوح أجزاء لكذ في بما(  الوحدات لعدد الحالي الرصيد 

 وحدات مالك لكل المملوكة الوحدات عل حق أو قيد أي. 

جل إتاحة  )د ً  مديُق أن ويجب ،ذلك طلبها عند الهيئة لمعاينة الوحدات مالكي س ا جل ملخص  أي إلى الوحدات مالكي لس

نا للوحدات مالك لك المرتبطة المعلومات جميع الملخص ذلك يُظهر أنى عل( الطلب عند مجا  نيالمع الوحدات بما

  .)فقط

جل تحديث  )ه ار إليها في الفقرة ( ج ) من هذة  يعكس بحيث فوراً  الوحدات مالكي س التغييرات في المعلومات المش

  المادة

  

 اجتماع مالكي الوحدات .13
  

 مالكي الوحداتلجتماع الي عقد افيها  ى دعالظروف التي يُ   )أ
 

 منه بمبادرة الوحدات لمالكي اجتماع لعقد الدعوة الصندوق لمدير يجوز . 

 الحفظ أمين من كتابي تسلم طلب من أيام )10( خالل الوحدات مالكي الجتماع الدعوة أن تكون  يجب. 

  ندوق لم طلب من أيام )10( خالل الوحدات مالكي الجتماع الدعوة يلتزم مدير الص  أو ملك نم كتابي تس

 .الصندوق وحدات قيمة من األقل على ٪ 25 أو منفردين مجتمعين يملكون الذين الوحدات مالكي من أكثر

  

 اجراءات الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات  )ب
 

 ، للسوق اإللكتروني والموقع لمدير الصندوق اإللكتروني الموقع في ذلك عن باإلعالن الوحدات مالكي الجتماع الدعوة تكون

عن  تزيد ال وبمدة االجتماع.  من األقل على أيام عشرة قبل ،الحفظ   وأمين مالكي الوحدات جميع إلى كتابي إشعار وبإرسال

 على ويجب المقترحة، تووقته والقرارا ومكانه االجتماع تاريخ واإلشعار اإلعالن يحدد أن ويجب .االجتماع قبل ) يوماً 21(

  .الهيئة إلى همن نسخة إرسال الوحدات لمالكي اجتماع أي الوحدات بعقد مالكي إلى إشعاراً  إرسال حال الصندوق مدير

ً  الوحدات مالكي اجتماع يكون الو  حيحا ره إذا إال ص  من األقل ىعل ٪ 25 مجتمعين يملكون الوحدات مالكي من عدد حض

  .الصندوق وحدات قيمة
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 باإلعالن ثان الجتماع الصندوق الدعوة مدير على فيجب المادة، هذه الفقرة أعاله من في الموضح النصاب يُستوف و إذا لم 

ال اإللكتروني والموقع اإللكتروني موقعه في ذلك عن وق وبإرس عار للس  الحفظ و أمين الوحدات مالكي جميع إلى كتابي إش

ً  الثاني االجتماع ويُعدّ  .أيام )5( عن تقل ال بمدة االجتماع الثاني موعد قبل حيحا بة كان أيها ص  في الوحدات الممثلة نس

  االجتماع.

  في اجتماع مالكي الوحدات حقوق التصويتطريقة تصويت مالكي الوحدات و  )ج
 

  .الوحدات مالكي اجتماع في له لتمثيل وكيل تعيين وحدات مالك لكل يجوز -

  .االجتماع وقي يمتلكها كل وحدة عن الوحدات مالكي اجتماع في واحد بصوت اإلدالء وحدات مالك لكل و يجوز -

تراك الوحدات مالكي اجتماعات عقد و يجوز - ويت مداوالتها في واالش طة على والتص ائل قراراتها بواس  التقنية وس

ً  الحديثة   .الهيئة تضعها التي للضوابط وفقا

 

 حقوق مالكي الوحدات  .14
  

أول مالكي وحدات محتملين ومدير الصندوق على شروط وأحكام الصندوق ذي العالقة التي يؤسس الصندوق العام بتوقيع  -1

من المعلومات المطلوبة في الملحق ( وق المالية وكذلك 1يجب أن تتض ادرة عن هيئة الس تثمار الص ناديق االس ) من الئحة ص

  األحكام ذات العالقة فيها .

  المتحمل ومدير الصندوق  بتوقيعهما على شروط وأحكام الصندوق ذي العالقة .تنشأ العالقة التعاقدية بين مالك الوحدات  -2

ندوق بموجب الئحة  -3 ندوق ذي العالقة عميالً فرداً لدى مدير الص روط وأحكام الص يعد مالك الوحدات الذي وقع على ش

  األشخاص المرخص لهم . 

ترك فيها ملكاً لمالك الوحدات المحتمل ع -4 تراك في يوم التعامل التالي للموعد النهائي تكون الوحدات المش ند تنفيذ طلب اإلش

  لتقديم طلب اإلشتراك واإلسترداد .

ة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في ذلك  -5 ر  –يحق لمالك الوحدات ممارس بيل المثال ال الحص حق  –على س

 التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات 

  

 مالكي الوحدات مسؤولية .15
ارة التي قد يتكبدها لن  ندوق، فيما عدا الخس ائر أو التزامات تتعلق بالص ؤوال عن أي ديون أو خس يكون مالك الوحدات مس

ندوق او جزء منه . تثماره في الص تثمر من اس تثمر مسو المس ال ؤيكون المس يل االتص ندوق بتفاص وال عن تزويد مدير الص

البريد االلكتروني وأرقام الفاكس وأرقام الهاتف وأرقام الهاتف المتحرك في جميع الحالية بما في ذلك العنوان البريدي وعنوان 

  األوقات وعن إبالغ مدير الصندوق فوراً بأي تغيير يطرأ عليها.
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 خصائص الوحدات: .16
ندوق دار عدد غير محدود من الوحدات في الص ندوق إص تثمرين. تكون جميع الوحدات من نفس الفئة  يجوز لمدير الص للمس

تركة وي ة مش دارها تخول كل وحدة مالكها بحص ويت. و عند إص كون لها نفس الحقوق والميزات وال يكون لها حقوق تص

  تناسبية في أرباح الصندوق

 التغييرات في شروط وأحكام الصندوق .17
 

المحدد بموجب ألئحة  االحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واالشعارات    .أ
 ثمارصناديق االست

 
  التغيرات ثالث أنواع :  58, و 57, 56وفقا لالئحة صناديق اإلستثمار المادة 

 :التغيررات األساسية 

على التغيير األساسي المقترح من خالل  الوحدات مالكي موافقة ىعل الحصولالصندوق ب سيقوم مدير )1

 قرار صندوق عادي.

ول بعد )2 ابقة  للفقرة وفقا الوحدات مالكي موافقة ىعل الحص يقوم مدير   المادة، أ) من هذه الس س

 المقترح. األساسي التغيير عل الهيئةالهيئة الشرعية و موافقة ىعل الحصولالصندوق ب

ً " األساسي التغيير" بمصطلح يُقصد الالئحة، هذه ألغراض )3  اآلتية: الحاالت من أيا

 طبيعته أو العام الصندوق أهداف في المهم التغيير 

 العام للصندوق المخاطر وضع في تأثير له يكون الذي التغيير. 

 للصندوق مدير منصب من الصندوق لمدير الطوعي االنسحاب. 

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

ندوق وحدات لمالكي يحق )4 ترداد مفتوح عام ص ريان قبل وحداتهم اس ي دون فرض  تغيير أي س اس أس

  استرداد.أي رسوم 

 :التغيرات المهمة 

يقوم مدير )1 ندوق س عار الص ) 21قبل ( مقترحة. كتابيا بأي تغييرات مهمة الوحدات ومالكي الهيئة بإش

 التغيير. هذا يوما من سريان

د الالئحة، هذهألغراض  )2 طلح يُقص ً  تغييراً  يُعدّ  ال تغيير أي" المهم التغيير" بمص يا اس حكام وفقا أل  أس

 ) من الئحة صناديق اإلستثمار و من شأنه أن:56المادة (

 إشتراكهم. في النظر الوحدات مالكي يعيد أن إلى المعتاد في يؤدي 

 ول من المدفوعات زيادة إلى يؤدي ندوق أص ندوق مدير إلى الص و من  أي أو الص عض

 منهما. ألي تابع أي أو الصندوق إدارة أعضاء مجلس

 يقدم  ً  الصندوق أصول من تسدَّد المدفوعات من ديداً ج نوعا

 الصندوق. أصول من تسدَّد الني األخر المدفوعات أنواع جوهري بشكل يزيد 
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 الصندوق. مدير بها وتبلغ آلخر حين من الهيئة تقررها أخرى حاالت أي 

ندوق وحدات لمالكييحق  )3 ترداد مفتوح عام ص ريان قبل وحداتهم اس  أي فرض دون مهم تغيير أي س

 استرداد. رسوم

 :التغيرات واجبة اإلشعار 

يقوم  )1 ندوق مديرس عار الص ً  الوحدات ومالكي الهيئة إش عار قبل بأي كتابيا  من أيام )8( تغييرات واجبة اإلش

 التغيير. سريان

د الالئحة، هذهألغراض  )2 طلح يُقص عار واجبة التغيير" بمص ً  تغييراً  يُعدّ  ال تغيير أي"  اإلش يا اس و تغيير أ أس

 اإلستثمار. صناديق الئحة من )57و ( )56( ألحكام المادة اً  وفقمهم 

  

 االجراءات التي ستتبع لالشعار عن اي تغييرات في الشروط واألحكام  .ب
 إللكترونيا موقعه في التغييرات األساسية تفاصيل عن واإلفصاح الوحدات مالكي إشعارب الصندوق مدير سيقوم 

 م من سريان التغيير.ا) أي10(قبل  وذلك للسوق اإللكتروني والموقع

 وف يتمم إعداد يلب بيان س ية التغييرات تفاص اس ندوق تقارير في األس ن يعّده ذيال العام الص دوق وفقا مدير الص

 ) من الئحة صناديق األستثمار.71للمادة (

 يقوم ندوق مدير س عار الص اح الوحدات مالكي بإش يل عن واإلفص  رونياإللكت موقعه في المهمة التغييرات تفاص

 .التغيير سريان من أيام) 10( قبل وذلك للسوق اإللكتروني والموقع

 للمادة فقاو الصندوق مدير يعّده الذي العام الصندوق تقارير في المهم التغييرات بتفاصيل بيان إعداد يتمم سوف 

 .األستثمار صناديق الئحة من) 71(

 يقوم ندوق مدير س عار الص اح الوحدات مالكي بإش يل عن واإلفص عار واجبة التغييرات تفاص  عهموق في اإلش

 .التغيير سريان من أيام) 21( قبل وذلك للسوق اإللكتروني والموقع اإللكتروني

 وف يل بيان إعداد يتمم س عار واجبة التغييرات بتفاص ندوق تقارير في اإلش ندوقا مدير يعّده الذي العام الص  لص

  األستثمار. صناديق الئحة من) 71( للمادة وفقا

  

 :صندوق االستثمار إنهاء .18
ً  ومالكي الوحدات الهيئة إشعار عليه فيجب الصندوق، إنهاء في الصندوق مدير رغب إذا  )أ  قبل كذل في برغبته كتابيا

ً  )21(عن تقل ال مدة  .الصندوق وأحكام بشروط اإلخالل دون ،هفي إنهاء الصندوق المزمع اريختال من يوما

  

افي كان إذا  )ب ول قيمة ص ندوق أص عودي، لایر ماليين ) 10 ( عن قلأ الص ندوق مدير ه يحقفإن س  اتخاذ الص

حيحية اإلجراءات روط في المحددة الالزمة التص ندوق ومذكرة وأحكام ش مان المعلومات الص تيفاء لض  كذل اس

) أشهر من اإلشعار 6و في حال عدم استيفاء المتطلب سيقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة فورا و خالل ( المتطلب

 يلتزم مدير الصندوق إنهاء الصندوق.
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 ندوقالص وأحكام بشروط دون اإلخالل وذلك انتهائه، فور الصندوق تصفية إجراءات في البدء الصندوق مدير يلتزم  )ج

 .المعلومات ومذكرة

ندوق يريلتزم مد  )د وق اإللكتروني الموقع و اإللكتروني موقعه في اإلعالن الص ندوق مدة عن انتهاء للس  ومدة الص

 ه.تصفيت

 الهيئة وإشعار أي من المواد المذكورة أعاله  حصول فور الصندوق بالبداء بإجرارءات إنهاء الصندوق يلتزم مدير  )ه

ً  ومالكي الوحدات  .من وقوعها أيام )5( خالل كتابيا

 الصندوق مدير  .19
 

  :هومسؤولياتمدير الصندوق وواجباته مهام   )أ
 ندوق مدير عل يجب لحة يعمل أن الص تثمار و الئحة  أحكام بموجب الوحدات مالكي لمص ناديق اإلس الئحة ص

  .المعلومات الصندوق و مذكرة وأحكام وشروط لهم المرخص األشخاص

 ندوق مدير عاتق على يقع ت التي والواجبات المبادئ بجميع االلتزام الص خاص المرخص نص  عليها الئحة األش

الحهم و بذل الحرص  الوحدات و والذي مالكي تجاه األمانة واجب ذلك في بما لهم من العمل بما يحقق مص يتض

   المعقول.

 باآلتي: القيام عن مسؤوالً  الصندوق مدير يكون االستثمار، بصناديق يتعلق فيما 

 .الصندوق إدارة )1

 للصندوق. اإلدارية الخدمات ذلك  في بما الصندوق عمليات )2

 الصندوق. وحدات طرح )3

 وواضحة كاملة وأنها و ملخص المعلومات المعلومات واكتمالها ومذكرة الصندوق وأحكام شروط دقة من التأكد )4

 مضللة. وغير وصحيحة

  ّشكلب مسؤولياته وواجباته أأدى سواء ، اإلستثمار صناديق الئحة بأحكام التزام عن مسؤوالً  الصندوق مدير يُعد 

 لهم. ويُعد المرخص والئحة األشخاص اإلستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب خارجية جهة بها كلف أم مباشر

ندوق مدير ؤوالً  الص ندوق وعن الوحدات مالكي تجاه مس ائر الص بب الناجمة خس وء أو إهمال أو احتيال بس  س

 .المتعمد تقصيره أو تصرف

  ندوق ع مدير الص اتيض ياس د واإلجراءات الس تثمارات التي المخاطر لرص ندوق، تؤثر في اس مان الص  وض

رعة من أن على. معا التعامل س ات   واإلجراءات تتض ياس كل المخاطر تقويم بعملية القيام تلك  الس  نويس بش

 .األقل على

 تثمار أهلية حصر الصندوق لمدير يجوز ال ذلك، خالف الهيئة تحدد ما  مجموعة أو دولة أيمواطني  على االس

ندوق في أو الدول من ندوق مدير الفقرة هذه تمنع وال. معين ص تثمار من رفض الص خص اس  أو مؤهل غير ش

 .عالقة ذي نظام آخر أي بموجب الصندوق، ذلك في مؤهلة غير جهة

 ندوق يلتزم مدير تثماعند من )11( رقم الملحق في ورد ما الص ناديق االس  أو الموافقة التقدم بطلبات الئحة ص

 للهيئة. اإلشعارات
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 طلبها. ندع التطبيق بنتائج وااللتزام, و أن يزود الهيئة المطابقة مراقبة برنامج بتطبيق الصندوق مدير يلتزم  

 

  مدير الصندوق من الباطن نييعحق مدير الصندوق في ت  )ب
يحق لمدير الصندوق تعيين مدير للصندوق من الباطن، مع ضرورة أن يكون المدير من الباطن شخصا مرخصا له وأن يكون 

  وإدارتها. ودراية بعمليات صناديق االستثمارذا خبرة 

 

  أو استبدالهحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق األ  )ج
ً  إجراء أي اتخاذ و محدد استثماري بصندوق يتعلق فيما الصندوق مدير عزل للهيئة )1  صندوق رمدي لتعيين تراه مناسبا

 اآلتية: الحاالت من أي وقوع حال في مناسباً، وذلك تراه آخر تدبير أي اتخاذ أو لذلك الصندوق بديل

 المرخص بذلك بموجب الئحة األشخاص الهيئة  إشهعار دون اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق مدير توقف  )أ

 لهم.

 من قبل الهيئة. تعليقه أو سحب أو اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق مدير ترخيص إلغاء  )ب

 اإلدارة. نشاط ممارسة في ترخيص إللغاء الصندوق مدير من الهيئة إلى طلب تقديم  )ج

 ة.التنفيذي لوائح أو النظام - بالتزام جوهريا الهيئة تراه بشكل - أخل قد الصندوق مدير من أن الهيئة رأت إذا  )د

 صشخ وجود عدم مع أو عجزه أو استقالته االستثمار صندوق أصول يدير الذي االستثمارية المحفظة مدير وفاة  )ه

جل آخر ندوق مدير لدى مس تثمار على قادر الص ندوق االس ول ص ول أو إدارة أص ناديق أص  يديرها التي الص

 المحفظة. مدير

 جوهرية. أهمية ذات أنها -معقولة  أسس عل بناءً  -الهيئة  ترى أخرى حالة أي  )و

 خالل المادة هذه ) منـالفقرة الفرعية (ه في ذكرهها الوارد الحاالت من بأي الهيئة إشعار الصندوق مدير على يجب )2

 حدوثها. من يومين

ً  الهيئة مارست إذا )3  كامل بشكل التعاون مدير الصندوق على المادة, فيتعين هذه ) من1للفقرة ( وفقاً  صالحياتها من أيا

ً  ) 60 ال ( خالل وذلك البديل الصندوق مدير للمسؤوليات إلى السلس لالنق تسيل على المساعدة أجل من  األولى يوما

ندوق البديل . ويجب مدير تعيين من ندوق مدير على الص روريا و مناس ذلك كان حيثما ينقل، أن المعزول الص با ض

 صندوًق.الب المرتبطة العقود جميع البديل الصندوق مدير إلى المحض، الهيئة ووفقا  لتقدير

  

 

 حفظ الأمين   .20
 

  :هومسؤولياتأمين الحفظ وواجباته مهام   )أ
سؤوالً  الحفظ أمين يُعدّ   )أ شكل أدى سواء الئحة صناديق االستثمار، ألحكام وفقا التزاماته عن م شرمب مسؤولياته ب  أم ا

ً  بها كلف ً  طرفا خاص أحكام بموجهب ثالثا تثمار و الئحة األش ناديق اإلس  الحفظ أمين ويُعدّ  لهم المرخص الئحة ص
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 تصرف سوء أو إهمال أو احتيال بسبب الناجمة خسائر الصندوق عن الوحدات ومالكي الصندوق مدير تجاه مسؤوالً 

  .المتعمد تقصيره أو

 اتخاذ عن كذلك مسؤول ، وهو الوحدات مالكي لصالح وحمايتها الصندوق أصول حفظ عن مسؤوالً  الحفظ أمين يُعدُّ   )ب

 .أصول الصندوق بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية ت اإلجراءا جميع

 
  حق أمين الحفظ في تعيين أمين الحفظ من الباطن  )ب

رورة أن يكون أمين الحفظ من  ندوق ، مع ض ندوق تعيين أمين حفظ من الباطن لحفظ عمليات الص يحق ألمين حفظ الص

 الباطن شخصا مرخصا له وأن يكون ذا خبرة ودراية 

 
  أو استبدالهاألحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ   )ج
ندوق مدير من يحق للهيئة عزل أمين الحفظ المعين  )أ با تراه تدبير أي اتخاذ أو الص  من أي حال وقوع في مناس

 :اآلتية الحاالت

ة عن الحفظ أمين توقف .1 اط ممارس عار دون الحفظ نش خاص بموجب بذلك الهيئة إش  المرخص الئحة األش

 .لهم

 .الهيئة قبل من تعليق أو سحب أو الحفظ نشاط ممارسة في الحفظ أمين ترخيص إلغاء .2

 .الحفظ نشاط ممارسة في ترخيص إللغاء الحفظ أمين من الهيئة إلى طلب تقديم .3

 .التنفيذية أو لوائح النظام بالتزام - جوهريه الهيئة تراه بشكل - أخل قد الحفظ أمين أن الهيئة رأت إذا  .4

 .جوهرية أهمية ذات أنها -معقولة أسس عل بناءً  - الهيئة ترى أخر حالة أي .5

ً  الهيئة تمارس إذا  )ب  بديل ظحف أمين تعيين مدير الصندوق ىعل فيجب دة،االم هذه من )أ( للفقرة وفقاً  صالحياتها من أيا

 ً ندوق ىعل يتعين كما ة،ئالهي لتعليمات وفقا كل التعاون المعزول الحفظ وأمين مدير الص اعدةالم أجل من كامل بش  س

لس يلهتس ىعل ؤوليات النقل الس ً  ) 60 ( لا خالل وذلك البديل الحفظ أمين إلى للمس أمين  تعيين من األولى يوما

ً  ذلك كان حيثما ينقل، أن المعزول الحفظ أمين ىعل ويجب. البديل الحفظ روريا با ض ً  ومناس  هيئةال لتقدير ووفقا

 .العالقة ذي بصندوق االستثمار المرتبطة العقود جميع البديل الحفظ أمين إلى المحض،

 

ندوق عزل أمين الحفظ   )ج عار بموجب قبله من المعين يحق لمدير الص كل إذا كتابي إش  أمين عزل أن معقول رأى بش

 . كتابي وبشكل فوراً  بذلك الوحدات ومالكي الهيئة الصندوق إشعار مدير وعلى الوحدات، مالكي مصلحة في الحفظ

 
ندوق على مدير  )د لم أمين من يومها )30(خالل له بديل تعيين الحفظ أمين عزل إذا الص عار الحفظ تس  الكتابي اإلش

ادر ً  الص كل التعاون المعزول أمين الحفظ ىعل ويجب .ادةمال هذه من  )أ( للفقرة وفقا ندوق مدير مع كامل بش  الص

لس للمسؤوليات النقل يلهلتس  ذلكان ك حيثما ينقل، أن المعزول الحفظ أمين عل ويجب .البديل الحفظ أمين إلى الس

 ً  .العالقة االستثمار ذي بصندوق المرتبطة العقود جميع البديل الحفظ أمين إلى ومناسباً، ضروريا
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يقوم مدير  )ه ندوق س اح الص  مدير على ويجب حفظ بديل، أمين بتعيين قيام عن اإللكتروني موقع في فوراً  اإلفص

 للصندوق. بديل حفظ أمين بتعيين عن قيام للسوق اإللكتروني الموقع في اإلفصاح كذلك الصندوق

 
  

 المحاسب القانوني  .21
  

 اسم المحاسب القانوني

  
ركة  بون  ش ام والنمر المحاس البس

  PKFالمتحالفون ـ 

  

  

   

شارع األمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) ، حي 

  السليمانية

  11437الرياض  28355ص.ب. 

  +966 11 206 5333هاتف : 

  +966 11 206 5444فاكس : 

www.pkf.com/saudi-arabia  

  

  

  :هومسؤولياتالمحاسب القانوني وواجباته مهام   )أ
 .مراجعة العمليات المحاسبية الخاصة بعمليات الصندوق وتوخى الدقة والفعالية في تدقيق عمليات الصندوق  

  يتعلق بمراجعة العمليات المحاسبية للصندوق.االلتزام بشروط وأحكام الصندوق وبلوائح هيئة السوق المالية فيما  

  دار أي ندوق، إلى جانب اص ة الص بية الدورية المختلفة عن عمليات المراجعة الخاص رفع تقارير المراجعة المحاس

  تقارير يطلبها مدير الصندوق من حين آلخر. 

 الصندوقالتنسيق مع مدير الصندوق في كل ما يخص عمليات المراجعة المحاسبية المتعلقة ب 

  
 االحكام المنظمة إلستبدال المحاسب القانوني للصندوق   )ب

  في أي من الحاالت االتية: يجوز لمدير الصندوق عزل واستبدال المحاسب القانوني

 بتأدية تتعلق القانوني للمحاسب هنيالم السلوك سوء حول ةومهم قائمة ادعاءات وجود )1

 . مهام

 .مستقالً  العام للصندوق القانوني المحاسب يعد لم إذا )2

 الكافية ات والخبر المؤهالت يملك ال القانوني المحاسب أن الصندوق إدارة مجلس قرر إذا )3

 .ُمرض بشكل المراجعة مهام لتأدية
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ً  الهيئة تطلب إذا )4  .بالصندوق يتعلق فيما المعيَّن القانوني المحاسب تغيير المحض لتقديرها وفقا

 

 أصول الصندوق .22
 لصالح صندوق االستثمار. الحفظ أمين بواسطة محفوظة االستثمار صندوق أصول -

 .اآلخرين عمالئه أصول وعن أصوله عن استثماري صندوق كل أصول فصل الحفظ أمين على يجب -

ول - ندوق إن أص تثمار ص كل مملوكة االس اعة ملكية الوحدات لمالكي جماعي بش  لمدير يكون أن يجوز وال مش

ندوق ندوق مدير أو الص ورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الص  أيّ  الموزع أو المش

 نم الصندوق مدير أو الصندوق مدير كان إذا إال األصول، بتلك يتعلق فيما مطالبة أو الصندوق أصول في مصلحة

ورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن ندوق،وذلك لوحدات اً  مالكه الموزع أو المش  في الص

ً  كان أو ، ملكيته حدود موحا ناديق الئحة أحكام بموجب المطالبات بهذه مس تثمار ص ح االس  هذه في عنها وأُفص

  .المعلومات مذكرة أو واألحكام الشروط

   



23 

 

 مالك الوحدات منإقرار .23
 

وعلى مذكرة المعلومات وملخص  النقدألسواق يقر مالك الوحدات بأنه قد اطلع على شروط وأحكام صندوق مسقط المالية 

  المعلومات الرئيسية الخاصة بالصندوق، كما يقر ايضا بموافقته على خصائص الواحدات التي اشترك فيها.

مالك الوحدات أيضا بأنه فهم ما ورد في هذه الشروط واألحكام ويؤكد قبوله لها دون قيد أو شرط، وذلك في التاريخ والسنة 
  المبينين أدناه:

  

  التاريخ: _______________

  

 المؤسسة المستثمرة:  الفرد المستثمر:

  

___________________  

 (اسم الفرد)

   

___________________  

 (اسم المؤسسة)

  

___________________  

 (التوقيع)

   

  من قبل: ___________________

 (التوقيع)

  االسم: ____________________

 _____________المسمى الوظيفي: 

  

  أقر مدير الصندوق هذه الشروط واألحكام وقبلها في التاريخ والسنة الموضحين أدناه.

  التوقيع: ____________________

  االسم: _____________________

  المسمى الوظيفي: ______________

  التاريخ: ____________________
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التعريفاتقائمة   

 
االتفاقية بالصيغة المحددة من قبل مدير الصندوق والتي تشمل عرضا غير قابل للنقض وغير مشروط  تعني "اتفاقية االشتراك"

  من المستثمر لشراء الوحدات، والذي حين يقبله مدير الصندوق فإنه يشكل عقداً قانونياً ملزماً.

للقيام بنشاط حفظ أصول  لهم المرخص األشخاص الئحة بموجب شخص مرخص له من قبل هيئة السوق المالية "أمين الحفظ"
، 08096-37الصندوق، ويعني شركة "مسقط المالية"، وهي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم 

  بصفتها أمين حفظ أصول الصندوق.

  يعني اللایر السعودي وهو العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية. "اللایر السعودي"

  سجل مالكي وحدات الصندوق.يعني  "السجل"

سعر  ، فسيكونتقويم يعني سعر الوحدة في تاريخ االسترداد ذي الصلة، أو إذا لم يكن ذلك اليوم تاريخ  "سعر االسترداد"
  االسترداد هو المبلغ الذي يعادل صافي قيمة األصول في يوم تقويم الالحق مباشرة.

  دة وهو ناتج قسمة صافي قيمة األصول على عدد الوحدات.تعني القيمة النقدية للوحدة الواح "سعر الوحدة"

  .الصفة بهذه المملكة أنظمة له تقر اعتباري أو طبيعي، شخص أي "الشخص"

ً  المطلوبة واألحكام الشروط يتضمن الذي تعني هذه الشروط واألحكام، والتي هي عبارة عن العقد "الشروط واألحكام"  وفقا
  .الوحدات ومالكي الصندوق مدير بين توقيعها ويتم االستثمار، صناديق الئحة من )15المادة ( ألحكام

ً  االستثمار لصندوق األصول قيمة أساس إجمالي على النقدية القيمة "صافي قيمة األصول" تعني   .الخصوم منها مخصوما

 رالمعايي، وهو صندوق استثماري عام برأس مال مفتوح متوافق مع ألسواق النقد يعني صندوق مسقط المالية "الصندوق"
  تديره شركة مسقط المالية.  الشرعية

 تنقص جديدة أو وحدات بطرح وحداته تزداد متغير، مال رأس ذو استثماري يعني صندوق "صندوق استثماري مفتوح"
ً  الصندوق هذا في قيم وحداتهم استرداد الوحدات لمالكي ويحق وحداتهم، كل أو لبعض الوحدات مالكي باسترداد  لصافي وفقا

ً  واألحكام في هذه الشروط الموضحة أوقات االسترداد في قيمتها   .االستثمار صناديق لالئحة وفقا

-219-1تعني الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية طبقا لقراره رقم  "الئحة صناديق االستثمار"
 02/06/1424بتاريخ  30الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /  م)  24/12/2006هـ (الموافق 03/12/1427بتاريخ  2006

م  23/05/2016الموافق  هـ  16/08/1437و تاريخ  2016 -61 – 1, المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  هـ 
  (حسبما يتم تعديله أو إعادة إقراره من حين آلخر).

ً  أعضائه بتعيين الصندوق مدير يقوم مجلس"مجلس الصندوق"   .صندوق مدير أعمال االستثمار لمراقبة صناديق لالئحة وفقا

شركة ذات مسؤولية محدودة مرخصة من قبل هيئة يعني شركة مسقط المالية، وهي  "مدير الصندوق" أو "مسقط المالية"
  .08096-37السوق المالية بصفتها "شخص مرخص له" بموجب الترخيص رقم 

  أي الشركة أخرى تسيطر عليها مسقط المالية "الشركات التابعة"

رة إلى الشخص هي مترادفات ويحل كل من هذه المصطلحات محل اآلخر لإلشا "المستثمر" أو "العميل" أو "مالك الوحدات"
  وحدات فيه. ويمتلكالذي يستثمر في الصندوق 

  الذي يعمل كمستشار شرعي للصندوق، و الذي يتم تعيينه من قبل مدير الصندوق. / أشخاص يعني الشخص " الشرعية الهيئة" 
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ة الشرعية والمحددة من قبل الهيئتعني المعايير الشرعية المعتمدة من الهيئة الشرعية إلستثمارات الصندوق " "المعايير الشرعية
  للصندوق.

   تعني المملكة العربية السعودية. "المملكة" أو "السعودية"

شخص مرخص له من قبل هيئة السوق المالية لتقديم الخدمات اإلدارية للصندوق، وتعني شركة مسقط المالية  "المدير اإلداري"
بصفتها المدير اإلداري للصندوق. وتشمل  12163-26لترخيص رقم وهي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بموجب ا

مهام المدير اإلداري للصندوق، في مجملها، تأكيد إصدار الوحدات، احتساب قيمة صافي األصول للصندوق وقيمة صافي 
اب األداء اسبة، وأتع، بما في ذلك األتعاب القانونية، أتعاب المحالمصاريفاألصول لكل وحدة، واستالم مبالغ االشتراك وصرف 

  (إن وجدت) والتكاليف التشغيلية األخرى وأتعاب إدارة الصندوق.

ً  ةالصادر الالئحةيعني  "الئحة األشخاص المرخص لهم" -83-1لقراره رقم  بنفس االسم عن مجلس هيئة السوق المالية طبقا
  ّسنه من وقت آلخر). دةوإعام) (حسبما يتم تعديله 28/06/2005هـ (الموافق 21/05/1426بتاريخ  2005

بتاريخ  30يعني نظام السوق المالية للمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ "نظام السوق المالية"
  هـ (حسبما يتم تعديله أو إعادة صياغته من وقت آلخر).02/06/1424

مطلوبة حسب قوانين مكافحة غسيل األموال يعني طلب االشتراك في وحدات الصندوق وأي مستندات  "نموذج االشتراك"
  السعودية أو معلومات مرفقة يوقعها المستثمر بغرض االشتراك في وحدات الصندوق.

يعني نموذج طلب االسترداد، الصادر بالصيغة التي يحددها مدير الصندوق، الذي يقدمه مالك الوحدات  "نموذج االسترداد"
  السترداد وحداته.

 يسمح حيثما تعني هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية شاملة" " أو "الهيئةالمنظمة" أو ""هيئة السوق المالي
  .الهيئة وظائف من وظيفة بأي للقيام تفويضه يتم أن يمكن أو وكيل موظف، أو فرعية، لجنة أو لجنة، أي النص،

 أجزاء ذلك بما في وحدات من يتكون استثماري صندوق أي في الُمالك حصة اإلستثمار، صناديق الئحة في تعني "الوحدة"
   .اإلستثمار صندوق أصول في مشاعة حصة تمثل أنها على وحدة كل وتعامل الوحدة،

  .اإلستثمار صندوق وحدات واسترداد بيع فيه يتم يوم تعني أي (أيام التعامل)" "يوم التعامل

بحساب إجمالي األصول مخصوما منه إجمالي صافي أصول الوحدة  تقويميعني اليوم الذي يتم فيه  "(أيام تقويم) "يوم تقويم
(بشرط أن تكون هذه األيام أيام  الرسمية العطل باستثناء يوم األحد إلى الخميس من كل أسبوعمن وسيكون التزامات الصندوق 

ويم لم يكن تاريخ تق وإذاعمل في المملكة العربية السعودية)، وأية تواريخ أخرى حسبما يحدده مدير الصندوق من وقت آلخر، 
   .يوم عمل، يتم إجراء تقويم في يوم العمل التالي

   السعودية. لكة العربيةمللم الرسمية العمل أليام طبقاً  المملكة في عمل يوم كل "يوم االسترداد"

  السعودية. لكة العربيةمللم الرسمية العمل أليام طبقاً  المملكة في عمل يوم كل ""يوم االشتراك

  يعني يوم العمل الرسمي لسوق األسهم السعودية (تداول) في المملكة العربية السعودية. "يوم العمل"

  .السعودية العربية المملكة في) تداول( السعودية األسهم لسوق الرسمي العملغير  يوم يعني "الرسمية أيام العطل"

  شركة السوق المالية السعودية "تداول "

 صناديق لالئحة وفقاً  اإلستثمار صندوق إدارة مجلس في عضواً  تعيينه يتم طبيعي شخص أي" الصندوق إدارة مجلس "عضو
  .اإلستثمار

 لدى مجلس إدارة عضو أو موظفاً  يعملال  الصندوق إدارة مجلس هو عضو مستقل لدى الصندوق" إدارة مجلس "عضو
 تعاقدية عالقة أو جوهري عمل وليس لديه الصندوق، حفظ أمين أو الباطن من صندوق مدير أي أو له، تابع أو مديرالصندوق
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 المصطلحات قائمة حسب مستقل إدارة مجلس عضو تعريف عليه وينطبق .الصندوق ذلك أو مع أمين حفظ مدير الصندوق مع
  المالية. السوق هيئة لوائح في المستخدمة

 والمرابحات قصيرة األجل المالية واألوراق الودائع في اإلستثمار الوحيد هدفه استثماري صندوق "صناديق أسواق النقد"
  .اإلستثمار صناديق لالئحة وفقاً  التجارة تمويل وعقود

المصرفية اإلسالمية كالمرابحات والمضاربة والوكالة وغيرها، وشهادات تعني دون حصر الودائع  "أدوات أسواق النقد"
 المرابحة، والصكوك، واألوراق المالية الحكومية صكوك، واإلسالمية)  الصكوك الخزينة اإلسالمية (وسندات  اإليداع،

 العالية بسيولتها تتسم وما شابه ذلك من سندات أسواق النقد قصيرة األجل والتي (اإلستثمار في جهات مالية سعودية و الخليجة)
المخاطر وتمت إجازتها من قبل الهيئة الشرعية للبنوك/ المؤسسات ذات الصلة التي يكون إستحقاقها في مدة ال تتجاوز  وانخفاض

  ) يوماً.365(

 التيو  ةالصل ذات المؤسسات/ للبنوك الشرعية الهيئة قبل من زتهاإجا الودائع التي تم تعني" اإلسالمية المصرفية الودائع"
 الودائع من غيرهاو  والوكالة والمضاربة كالمرابحاتعقود و تأتي بصيغة يوماً ) 365( تتجاوزال  مدة في إستحقاقها يكون

  .اإلسالمية

 زبونال طلب على بناء سلعة لشراء البنك توسطنوع من أنواع الودائع اإلسالمية تقوم على  "أو عقود المرابحات المرابحات"
 ثمن للشراء، الكلية لفةالتك تعتبر بينما. بينهما عليه متفق معلوم ربح زائداً  للشراء الكلية التكلفة يساوي بثمن باآلجل له بيعها ثم

ً  السلعة شراء ً  السلعة، لحيازة البنك يدفعها التي المصاريف كل إليه مضافا  من لبنكا عليه يحصل) خصم( حسم أي منه مطروحا
   البنك ربح زائداً  للشراء الكلية التكلفة عن عبارة المرابحة مبلغ يكون وبالتالي. البائع

 دارةواإل واالستثمار العمل ويكون طرف، المال يقدم ننوع من أنواع الودائع اإلسالمية تقوم على "عقود المضاربة"  المضاربة
 بحيث فينالطر على الخسارة في المخاطرة نسبة وتقع عليها يتفقان التي النسبة حسب بينهما الربح ويكون آخر، طرف من له

  رالمستثم على تقع) وخالفه ديون من( إضافية مخاطر وأى فقط المال رأس بخسارة المال مقدم يخاطر

   تمويل إسالمينوع من أنواع الودائع اإلسالمية تقوم على توكيل البنك بعمل  "عقود الوكالة " الوكالة

 ئةالهي قبل من اإلجارة و اإلستصناع و المشاركة و القرض الحسن و أي نوع جديد يجاز شرعا "غيرها من الودائع اإلسالمية"
  .الصلة ذات المؤسسات/ للبنوك الشرعية

  هي إيصال بإيداع األموال في مؤسسة مالية تدفع لحامله ربح على األموال المودعة لفترة محددة من الزمن.  "اإليداع شهادات"

 واألوراق والصكوك، ،المرابحة  صكوكاإلسالمية) و الصكوك الخزينة اإلسالمية ( سندات حصر دون تعني" "دخل الثابت
 التيو األجل طويلة النقد أسواق سندات من ذلك شابه وما  )خليجيةال و سعودية مالية جهات في االستثمار( الحكومية المالية
 يكون تيال الصلة ذات المؤسسات/ للبنوك الشرعية الهيئة قبل من إجازتها وتمت المخاطر وانخفاض العالية بسيولتها تتسم

ً ) 365( تتجاوز مدة في إستحقاقها   .يوما

 ماتالحكو إليها تلجأ دينقائمة على الموجودات لدفع ال أداة هي عام بشكل "الخزينة اإلسالمية (السندات اإلسالمية) سندات"
 من طىالمع العائد معدل ويختلف. مقبولة مخاطر مقابل للمستثمرين جيدا عائدا توفر أنها حيث مشاريعها لتمويل والشركات

 يرةكب لشركة المستثمر من المطلوب العائد أن حيث المالية ومالئتها وتاريخها الشركة حسب وذلك أخرى إلى مصدرة شركة
  أقل الكبيرة الشركات في المخاطرة أن وذلك صغيرة شركة من أقل سيكون

 امشاريعه لتمويل والشركات الحكومات إليها تلجأ دينقائمة على الموجودات لدفع ال أداة هي عام بشكل "المرابحة " صكوك
 وذلك أخرى إلى مصدرة شركة من المعطى العائد معدل ويختلف. مقبولة مخاطر مقابل للمستثمرين جيدا عائدا توفر أنها حيث

 غيرةص شركة من أقل سيكون كبيرة لشركة المستثمر من المطلوب العائد أن حيث المالية ومالئتها وتاريخها الشركة حسب
  و لكن تاتي بصيغة عقود مرابحة. أقل الكبيرة الشركات في المخاطرة أن وذلك

ً  تمثل القيمة متساوية مالية شهادات أو وثائق إصدار "الصكوك"  قوقح أو منافع أو أعيان( موجودات ملكية في شائعة حصصا
 رعيش عقد وفق وتصدر االكتتاب، حصيلة من إنشاؤها سيتم أو فعالً  قائمة) والديون والنقود والمنافع األعيان من خليط أو

  أحكامه وتأخذ
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هي سندات إسالمية أو صكوك مصدرة بتصنيف  ")خليجيةال و سعودية مالية جهات في االستثمار( الحكومية المالية األوراق"
  إتنماني لدولة معينة.

 الثابت دخلعلى شكل متوافقة مع الشريعة أو ورقة مالية حكومية  إسالمية مصرفية ودائعهي  "المركبة النقد أسواق مشتقات"
  تتميز بصفات سندات إسالمية أو صكوك.

هي ودائع إسالمية يتم ربطها بأداء فئة من األدوات واألصول السائلة (سعر الفائدة, العمالت  اإلسالمية المركبة"الودائع "
األجنبية, السلع, اإلئتمان, و صناديق التحوط) و تسمح طبيعة تركيبة الودائع للمودع بالحصول على عائد محتمل أعلى و 

مختلفة دون أن يكون له أي إستثمار مباشر و بطريقة أكثر فعالية من حيث اإلستفادة من أصول دولية مرتبطة بفئات أصول 
   التكلفة.

  تعني القروض المتوافقة مع المعايير الشرعية."القروض" 

 هذا ويكون تقديره الممكن من يكون أن ويجب دفعه المحتمل من الذي المبلغ تقدير هو "أو مخصص المخاطر "المخصص
  .المقابلة مبدأ هو المخصص وضع وسبب االلتزامات ضمن الحساب

تجنب من مخاطر التعرض لمخاطر متوافقة مع المعايير الشرعية ": هي شراء خيارات أو أدوات مالية "مراكز التغطية التحوطية
  .تكلفة التمويالت معينة مثل مخاطر تغير أسعار العمالت أو 

متوافق مع المعايير الشرعية (بأي طريقة كان عدم توافقها مع الشريعة) مقدار الهو إخراج الجزء من المال غير  "نقية"الت
  العنصر المحرم, أي إخراج الجزء المحرم من المال .  

 في الشركة كفاءة مدى وهو يقيس والديون والسيولة الربحية نسب مثل للشركة المالية المؤشرات يعني تحليل "التحليل الكمي"
  األرباح. تحقيق على ومدى قدرتها وإداراتها األموال استخدام

  االقتصادية. واألوضاع المنافسة وحجم الشركة إدارة كفاءة مثل المالية غير المؤشرات تعني تحليل "التحليل النوعي"

تعني جميع العمالت التي لها سعر صرف ثابت مع اللایر السعودي بغض النظر عن  لمرتبطة باللایر السعودي"ا لعمالت"ا
  الطلب والعرض على العملة والظروف اإلقتصادية أو السياسية المحيطة بدولة هذه العملة.

) أو كالحروب( السياسية األزمات أو الحادة (كالكساد االقتصادي) االقتصادية األزمات حالة تعني" "الظروف االستثنائية
  النقد. أسواق في حادة انهيارات إلى حدوثها يؤدي التي الحاالت ) أوكالزالزلالكوارث الطبيعية (

  الكويت. دولة قطر، دولة ُعمان، سلطنة البحرين، مملكة المتحدة، العربية إلماراتلمملكة العربية السعودية, اا  "دول الخليج"

ً  المطروحة الصناديق هي  "صناديق استثمارية أخرى": ً  طرحا  هيئة من والمرخصة المملكة في الغير قبل من والمدارة عاما
.الصندوق عمل الستراتيجية مشابهة االستثمارية استراتيجياتها تكون والتي السعودية المالية السوق  

 

 

 

 

 

 مذكرة معلومات الصندوق

  أسم صندوق االستثمار:  أ)

  فئة الصندوق :

  المالية ألسواق النقد مسقط صندوق
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  ـ مرابحة باللایر السعودي متوافق مع المعايير الشرعية. صندوق اسواق نقد  نوع الصندوق:

  صندوق إستثمار عام مفتوح.

  شركة مسقط المالية.  مدير الصندوق   ب)

  المالية.الرياض شركة   آمين الحفظ   ج)

تاريخ إصدار مذكرة   د)
  المعلومات وآخر تحديث لها 

درت ذكرة ص ات م ذه المعلوم اريخ  ه هـ الموافق 12/05/1437بت

 22هـ الموافق  1442/ 3/ 5 بتاريخ لها  تحديث وأخر م21/02/2016

  م2020/ 10/

عة مذكرة المعلومات ومحتوياتها  بأن  بيان:  هـ) تثمار خاض ناديق االس ألحكام الئحة ص

  الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودي.

تثمرين بقراءة ن  البيان التحذيري:   و) ح المس  وفي حال تعذر .وفهمهامذكرة المعلومات محتويات نص

 .فهم محتويات مذكرة المعلومات, ننصح باألخذ بمشورة مستشار مهنيعليهم 

  

  المحتويات 

  بيان حول مسؤولية مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق:  )أ
موافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس المذكرة المعلومات من قبل مجلس ادارة الصندوق وتمت  روجعت

ؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات. كما يقر  ندوق مجتمعين ومنفردين كامل المس ادارة الص

حة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات.  ندوق بص ندوق ومدير الص اء مجلس ادارة الص كما ويؤكد أعض

  .دة في مذكرة المعلومات غير مضللةرون ويؤكدون على ان المعلومات والبيانات الوراويق

  مسؤولية هيئة السوق المالية: إخالء بيان   )ب
قط المالية  ندوق مس يس ص وق المالية على تأس واق النقد وافقت هيئة الس تثمار العام. وال تتحمل ألس وطرح وحداته لالس

راحة ال ها ص ؤولية عن محتويات مذكرة المعلومات، وال تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفس هيئة أي مس

ارة تنتج عما ورد في مذكرة المعلومات أو عن االعتماد على أي جزء منها.  ؤولية مهما كانت، ومن أي خس من اي مس

شأن جدوى ا تعطيوال  سوق المالية أي توصية ب سيس هيئة ال صندوق من عدمه وال تعني موافقتها على تأ الستثمار في ال

تثمار فيه او  يتها باالس ندوق توص روط واألحكام ومذكرة المعلومات. وتؤكد  تأكيدالص حة المعلومات الواردة في الش ص

  .على أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله

  توافق الصندوق مع المعايير الشرعية  )ج
قط المالية ت ندوق مس واق النقدم اعتماد ص رعية المجازة من قبل  ألس تثمار متوافق مع المعايير الش ندوق اس على أنه ص

  لجنة الرقابة الشرعية المعينة للصندوق.

 صندوق االستثمار  .1
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 اسم الصندوق:   )أ

  ألسواق النقدالمالية  صندوق مسقط 

  تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق:    )ب
دار تم روط إص / 3/ 5  لها تحديث آخر وجرى م،21/02/2016 الموافق هـ12/05/1437 بتاريخ األحكام و الش

  م2020/ 10/ 22هـ الموافق  1442

  

   تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على تأسييس الصندوق:    )ج
ندوق وطرح وحداته بتاريخ  يس الص وق المالية على تأس قط المالية على موافقة هيئة اس ركة مس لت ش حص

   م21/02/2016هـ الموافق12/05/1437

  مدة الصندوق:   )د
الصندوق مفتوح المدة، ويجوز إنهاء الصندوق إذا رأى مدير الصندوق حسب تقديره ان استمرار الصندوق لم يعد مجزيا 

  في حال قررت هيئة السوق المالية انهاء الصندوق ألي سبب من األسباب.للمستثمرين، أو 

  عملة الصندوق:  )ه
اللایر السعودي فقط هو عملة الصندوق, وإذا تم اإلشتراك بعملة غير عملة الصندوق (اللایر السعودي) فسوف يتم تحويل 

تلم  ائد لدى البنك المس رف الس عر الص عودي بس تراك إلى اللایر الس عار مبلغ اإلش في ذلك الوقت. أي فروقات في أس

  الصرف السائدة يتحملها المستثمر بدون أي التزام على مدير الصندوق.

 وممارساته االستثمار ساتسيا .2
 

  الهدف من الصندوق  )أ
تثمار في  يرة األجل والحفاظ على رأس المال من خالل االس تثماري مفتوح يهدف إلى زيادة العوائد قص ندوق اس هو ص

ندوق إلى تحقيق عوائد  تتجاوز تلك التي  رعية. يهدف الص وق المال وأدوات الدخل الثابت المتوافقة مع المعايير الش س

سعر  صندوق وهو  شهر الواحد. يمكن للمستثمرين مشاهدة أداء المؤشر  SAIBORسيحققها المؤشر االسترشادي لل لل

 أو أي موقع آخر. Bloomberg / Reutersعلى منصات 

 : المتوافقة مع المعايير الشرعية الصندوق فيها يستثمر التي والعمالت المالية األوراق نوع  )ب
 : في الصندوق يستثمر

 فقات وق ص ع طرف  مع المبرمة النقد س ة لتنظيم خاض س عودي العربي النقد مؤس  لةمماث تنظيمية جهة أو الس

 المملكة خارج

 الدين أدوات 

 المشتقات عقود 
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 ات أو المحلية البنوك مع البنكية الودائع س عة  المالية المؤس ة لتنظيم الخاض س عود العربي النقد مؤس  أو يالس

 .المملكة خارج مماثلة رقابية لهيئة الخاضعة

 مماثلة إستراتيجيات ذات إستثمارية صناديق 

  األمريكي الدوالر أو السعودي اللایر في الصندوق يستثمر

 حدود وسياسات اإلستثمار:  )ج

 

  

  

   

  نوع اإلستثمار الحد األدنى الحد األعلى

100% 10% 

 العربي النقد مؤسسة طرف خاضع لتنظيم مع المبرمة النقد سوق صفقات 
 المملكة خارج مماثلة تنظيمية جهة أو السعودي

 المتوافقة مع المعايير الشرعية الدين أدوات 
 المتوافقة مع المعايير الشرعية عقود المشتقات 
 الخاضعة لتنظيم  المالية المؤسسات أو المحلية البنوك مع البنكية الودائع 

 .المملكة خارج لهيئة رقابية مماثلة  أو السعودي العربي النقد مؤسسة
 أيام  7مماثلة مع استحقاق يصل إلى  إستراتيجيات ذات إستثمارية صناديق 

100% 0% 

 يالعرب النقد مؤسسة خاضع لتنظيم طرف  مع المبرمة النقد سوق صفقات 
 المملكة خارج مماثلة تنظيمية جهة أو السعودي

 المتوافقة مع المعايير الشرعية  الدين أدوات 
 المتوافقة مع المعايير الشرعية  عقود المشتقات 
 الخاضعة لتنظيم  المالية المؤسسات أو المحلية البنوك مع الودائع البنكية

 .المملكة خارج لهيئة رقابية مماثلة  أو السعودي العربي النقد مؤسسة
 أيام 7مماثلة مع استحقاق أكثر من  إستراتيجيات ذات إستثمارية صناديق 

 المشتقات 0% 5%

 المنضبط التورق 0% 10%
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  :الصندوق أصول صافي على التالية الحدود تنطبق

 من ٪25  المجموعة لنفس تنتمي أطراف مع أو ، واحد طرف في أو مع الصندوق استثمارات تتجاوز أال يجب -

  .الصندوق أصول صافي

  .أقصى كحد يوما 120 الصندوق الستثمارات المرجح االستحقاق متوسط يكون أن يجب -

 على أن ال ينطبق ذلك على. الصندوق أصول صافي من ٪10 نسبة الصندوق اقتراض يتعدى أن يجوز ال -

  .االسترداد طلبات تلبية أجل من يتم الذي االقتراض

 

 استثماراته فيها الصندوق ويبيع يشتري أن التي يحتمل  المالية األوراق أسواق  )د
وف  تثمر س ندوق يس وق ا فيالص كوكأدوات الدخل الثابت  دوات النقد و س ندات الو  كالص الميةس المتوافقة مع  االس

  .المعايير الشرعية

  

أنواع المعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ قراراته االستثمارية لصندوق   )ه
 االستثمار

سة القيام طريق عن األجل والطويلة القصيرة الصندوق إستراتيجية الصندوق مدير يحدد - كلفة ت  معدالت وتحليل درا

تقبلية التمويالت رات طريق عن المس وق توقعات وتأثير العائد، منحنى مؤش  المراقبةو المعدالت هذه تذبذب على الس

 .السيولة من اليومية الصندوق احتياجات توقعات وتحليل اليومية

 سوقي ومسحاألسواق التي ينوي اإلستثمار بها  في الفائدة لمعدالت سوقي مسح إجراء على الصندوق مدير يعمل -

األداء ثم اإلختيار األفضل تصنيف إتماني  حيث من االستثمارية الصناديق وأفضل العائد حيث من الصكوك ألفضل

 و موعد اإلستحقاق و أفضل عائد.

ندوق مدير يلتزم - ة الوحدات مالكي تجاه الص من من( والحرص والمهارة العناية بممارس ؤوليات واجبات ض  ومس

 .الصندوق مع استراتيجية يتناسب بما العوائد أفضل بإختيار المتاحة االستثمارية الفرص تقييم األمانة) في

ة أصــــدرها - ثمار أصــــول وأموال الصــــندوق العام  أوراق مال ه حق للصــــندوق اســــ ع ولن يتقا  مدير الصــــندوق او أي من تا

ه مدير الصندوق  ع  من الصندوق.  أي رسومأو أي من تا

  

 الصندوق أنواع األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات  )و
  .أعاله )ج( بالفقرة سابقا ذكرها تم التي غير مالية أوراق في باالستثمار الصندوق يقوم لن

 

 فيهالتي يمكن للصندوق االستثمار ا األخرى أي قيد آخر على نوع(أو أنواع) األوراق المالية أو األصول  )ز
ندوق يلتزم تثمار على بالقيود الص وق هيئة لوائح في ورد لما وفقا االس جميع  أن كما عليها. تحديثات وأي المالية الس

تثمارات ندوق اس تكون الص رعية. المعايير وفق س ندوق يحتفظ ولن الش  مع توافقها عدم يتبين مالية بأية أوراق الص

 .المعاييرالشرعية
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 أخرىحدود ونسبة استثمار أصول الصندوق في وحدات صناديق     )ح
ستثمار الصندوق لمدير يحق ستثمار  في ا ستراتيجية مماثلة الستراتيجية الصندوق  أو صناديق  وحدات صناديق ا ذات ا

  مع مراعاة ما يلي :  الشرعية المعايير مع يتوافق أسواق النقد بما

 تثمارات  عومجم تتجاوز أن يجوز ال ندوقاس  ما لمجموعةا نفسل يتنتم مختلفة جهات أو واحدة جهة في الص

 الصندوق، أصول قيمة صافي من 25%  هنسبت

  .بها االستثمار حال في الصناديق المماثلة تفرضها ومصاريف رسوم أية الصندوق يتحمل وسوف 

 

صالحيات االقتراض وبيان صالحيات صندوق االستثمار في االقتراض ،وسياسة مدير الصندوق بشأن ممارسة    )ط
 سياسته فيما يتعلق برهن أصول الصندوق

 ألي ضمان أو مسؤولية الصندوق أي تحمل أصول أي في الصندوق وأموال أصول استثمار الصندوق لمدير يجوز ال

 أو التزام أي عن مشروطة أم مباشرة أكانت سواء أي مسؤولية الصندوق على رتبت التي أو شخص ألي دين أو التزام

  شخص ألي مديونية

 
 األعلى للتعامل مع أي طرف نظير اإلفصاح عن الحد  )ي

  .من صافي حجم أصول الصندوق %25األعلى للتعامل مع أي طرف نظير هو  دالح

  

 دارة المخاطرمدير الصندوق لسياسة    )ك
 في ما يخص مدير الصندوق 

 توفير السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلبات إسترداد. -

 المخاطرة الغير ضرورية المتعلقة بأهداف الصندوق عدم -

 عدم التركيز في أي ورقة مالية أو صناعة  أو قطاع أو منطقة أو بلد معين. -

ول وإدارة المطابقة واأللتزام  تثمار جيدة و حكيمة وبمتابعة ومراقبة من إدارة األص ات اإلس تكون قررارات ممارس و س

تندات األخرى والمطابقة إدارة المخاطر لتحقيق األ روط و األحكام و مذكرة المعلومات و المس هداف المذكورة في الش

  الخاصة بالصندوق.

 
  المؤشر اإلرشادي للصندوق واألسس المنهجية المتبعة لحساب المؤشر     )ل

  .)SAIBOR.( واحد لشهر بوريسا مؤشر هو للصندوق اإلرشادي المؤشر

  .بلوميبيرجأو رويتر أو  مؤسسة النقد العربي السعوديهي الجهة المزوده 

 

  تعامل مع أسواق المشتقات الماليةال    )م
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ندوق يجوزال  تثمار للص تقات عقود في االس رعية، لغرض إال المش وابط ش  ذلك قيمة ال تزيد أن على التحوط وبض

 مالية كفاية لقواعد خاضعة العقود لتلك الجهة المصدرة تكون وأن الصندوق، أصول قيمة صافي من ٪5 على  االستثمار

  .للهيئة مماثلة رقابية جهة عن صادرة

  

 االستثمارعلى  حدود أوال اإلعفاءات من القيود   )ن
  ال يوجد.

 

 المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق: .3
  

  معلومات للمستثمرين عن الظروف التي قد يتعرض لها الصندوق:  )أ
اع  بب األوض ندوق لتقلبات محتملة من حين آلخر بس واق. قد يتعرض الص والظروف المختلفة التي قد تتعرض لها األس

ندوق تثمارات الص تثمار في علما  وقد تؤثر تلك التقلبات على اس واق النقد أن االس ناديق أس المية وص الودائع اإلس

 ً كوك عموما تثمارا  والص ندوق على مواجهة أي مخاطر قد  منخفضيعد اس وف يعمل مدير الص كل عام. وس المخاطر بش

ندوق وتغيير مراكز  تثمر فيها الص ركات التي يس وق والش اع الس تمرة الوض تنجم عن التقلبات من خالل الرقابة المس

  ندوق.ي الصاستثمار الصندوق كلما دعت الضرورة لذلك لتفادي التعرض للخسائر وحماية استثمارات المستثمرين ف

  

 بيان عن األداء السابق للصندوق:    )ب
  .،مستقبال الصندوق اداء عليه سيكون ما على يدل ال للمؤشر السابق االداء او االستثمار لصندوق السابق اآلداء إن 

  

 عدم ضمان أداء الصندوق:   )ج
  سيتكرر أو يكون مماثال لألداء السابق.ال يضمن الصندوق لمالكي الوحدات أن أداء الصندوق (أو أداءه مقارنة بالمؤشر ) 

  

  في الصندوق ال يعد إيداعاً لدى أي بنك محلي: االستثمار   )د
ندوق ال يعد  ترك في الص تثمار المش كل عام فإن اس ارة. وبش مان الربح أو عدم الخس ندوق ال يعني ض تثمار في الص االس

وق أو يبيع األوراق المالية أو تابع  تثمار. إن مدير الصندوق ال يقدم أي ضمانات إيداعا لدى بنك محلي يس لصندوق االس

تركين على مبالغهم األصلية  ول المش مانات بحص تثمارية. ولن تكون هناك أي ض وف يحقق أهدافه االس ندوق س بأن الص

  .المستثمرة عند االسترداد أو عند إنهاء الصندوق

 

 مخاطر خسارة األموال عند االستثمار في الصندوق :  )ه
  أي ضمانا بحصول المشتركين على مبالغهم األصلية المستثمرة عند االسترداد أو عند إنهاء الصندوق.ليس هناك 
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 ملخص المخاطر الرئيسة  )و
تثمار ذو مخاطر  ندوق على أنه اس تثمار في الص نف االس ة، ويص ندوق على منخفض تثمر في الص يتعين أن يكون المس

ً دراية تامة بالمخاطر التي تنطوي على اإلستثمار    .في الودائع اإلسالمية وصناديق أسواق النقد والصكوك عموما

عار األوراق تثمار وتقلبات أس ة لمخاطر االس ندوق معرض تثمارات في الص تثمر أن يدرك بأن االس المالية  على المس

سي بصورة كلية أو جزئية. ى ذلك، باإلضافة إل ومخاطر االئتمان كما هي معرضة الحتمال خسارة مبلغ االستثمار الرئي

ابقة ليس  نوات الس تثمر أن يدرك بأن تحليل عوائد الس ندوق دليالً على المس تقبلي. وقد تنخفض قيمة  على أداء الص المس

ترداد على تثمر عند االس ل المس مان بأن يحص تثمر بالكامل أو جزء منه.. لذا تعتبر  الوحدات وليس هناك ض المبلغ المس

الذين هم على علم ودراية بالمخاطر المرتبطة باالستثمار في الصندوق والذين لديهم  هذه االستثمارات مالئمة للمستثمرين

ستثماراتهم في الصندوق القدرة على تحمل خسارة ً  تكون أن إلى التالية المخاطر قائمة ترمي وال، جزء أو كامل ا  ملخصا

تثمار المرتبطة المخاطراالعتبارات و كافة عن ندوق في باالس م هي بل الص ً  طفق تض ا ة للمخاطر ملخص  قد لتيا الرئيس

 ، وتشمل ما يلي:لها عرضةً  الصندوق يكون

 :تثمار روط و األحكام، مع عدم تقديم أي  طبيعة االس بما هو مبين في هذه الش ندوق التزاما حس تثمار في الص يتطلب االس

تثماراته.  ندوق قادرا على تحقيق عوائد إيجابية على اس تثمر. قد ال يكون الص مان بتحقيق عائد على رأس المال المس ض

رف ندوق أو بخالف ذلك التص ول الص ندوق انه يمثل قيمة  وقد يكون من غير الممكن بيع أص عر يعتبر مدير الص بها بس

  عادلة. و بناءاً عليه، قد ال يحقق الصندوق عوائد على أصوله.

 :وق عر يتأثر مخاطر الس ندوق في الوحدة س اع الص واق بأوض  ،المخاطر عالوة في اإلرتفاعمثل  العالمية، المالية األس

 .وحدات الصندوق لمالكي أرباح تحقيق على الصندوق قابلية في يؤثر مما النظامية، السوق وعوامل األسواق، وتذبذب

 :شروط و أحكام الصندوق تبنى قرارات مدير الصندوق باالستثمار على المعلومات المفصح عنها في   مخاطر اإلفصاح  .

اح عن معلومات جوهرية في  حيحة أو عدم اإلفص روط و األحكام  وقد تؤدي أية معلومات غير ص إلى اتخاذ مدير  الش

  الصندوق قرارات استثمارية غير مالئمة، والتي قد تؤثر على أداء الصندوق بشكل سلبي.

 :التنبؤ بالبيانات المالية هو أحد األساليب العديدة التي سيستخدمها مدير الصندوق  مخاطر التنبؤ باألرقام المالية المستقبلية

تثماري وبالتالي  ،بؤات تظل غير مؤكدة حيث قد تختلف النتائج الفعلية عن التوقعاتفهذه التن. في عملية اتخاذ قراره االس

ً يتأثقد    .الصندوق وحدة سعر ر سلبا

 :دارات األولية ناديق في اإلص اركة الص تطيع ال مخاطر توقف عملية مش ندوق مدير يس مان الص  دعوات تلقيه ض

صندوق يفقد قد مما األولية، اإلصدارات في للمشاركة شكل  الوحدة سعر على ستنعكس والتي إيراداته لزيادة فرصة ال ب

   سلبي

 :ية  في سوق األوراق المال  اإلسالمية سندات الصكوك و كالقد يمنع التأخير في إدراج أدوات الدخل الثابت  تأخير اإلدراج

عار مالئمة أو من بيع األوراق المالية على اإل رف في األوراق المالية بأس ندوق من التص طالق أو عدم تمكن مدير الص

ترداد أو قد ندوق من تلبية طلبات االس تثمارية أخرى.  وقد يمنع هذا التأخير الص تثمار في فرص اس ندوق من االس  الص

  بشكل سلبي  .الوحدة االستثمارية سعر على سيؤثر األمرالذي  الصندوق وأداء استثمارات على يؤثر
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 :تحقيق لأو /في ظل ظروف وحاالت معينة في األسواق قد ال يمكن تحقيق المستوى المستهدف للتنويع و تركيز االستثمار

تهدفة  لحة المس تثمار، وبالتالي قد ، مما قد يؤدي إلى مخاطر تركيز الوحدات  لمالكيالمص ً يتأثاالس لبا عر ر س  وحدة س

 .الصندوق

 :ندوق على  مخاطر تكنولوجيا المعلومات جالت يعتمد مدير الص ندوق وحفظ الس تكنولوجيا المعلومات في إدارة الص

الخاصة بأصول العمالء. قد تتعرض نظم المعلومات التي يستخدمها مدير الصندوق للدخول غير المصرح به أو هجمات 

تثماري أو يؤدي إلى اتخاذ قرارات ية اتخاذ القرار االس ات أو الخلل  الجزئي أو الكلي. مما قد يؤخر  عمل  الفيروس

  الوحدة بشكل سلبي. سعر على ستؤثر والتي الصندوق وأداء االستثمارات على تؤثر استثمارية خاطئة  قد

  :ترداد تعطل التداول عودية للتعطل عن التداول مما يؤدي إلى تعليق عمليات اس وق األوراق المالية الس قد تتعرض س

   الوحدات أو تقويم الصندوق.

  ول بة كبيرة من أص يطرة على نس تركين:الس ندوق من قبل عدد قليل من المش ى حد يوجد ال الص تراك أقص في  لالش

أصول صافي من % 10عن  يزيد ما بحيازة أكثر أو واحد يقوم مشترك قد ولذلك األولي، االشتراك فترة خالل الصندوق

من  عدد ببيع الصندوق يقوم أن إلى المشتركين أولئك أكثر من أو واحد قبل من االسترداد عمليات تجبر الصندوق، وقد

وله همه أص عار وأس عار من أقل بأس وق أس لبا قد مما الس ندوق وحدات قيمة على يؤثر س تثمارات  على وبالتالي الص اس

  الصندوق. وحدات مالكي

  :رعية ندوق فقط في األوراق المالية المتوافقة مع مخاطر مرتبطة بتطبيق المعايير الش تثمر الص يس رعية  المعاييرس الش

تبعد تلك  روط واألحكام. وقد تس حة في هذه الش تثمارية الجاذبة التي قد تتاح للصندوق  المعاييرالموض بعض الفرص االس

تثمار بها نتيجة عدم توافقها مع متطلبات  رعيةلكن ال يمكن االس وفي حالة الخروج  هذه األدوات عن  .المعايير الش

  .ثر على قيمة و أداء الصندوقالمعايير الشرعية سيتم التخارج منها مما قد يؤ

 تثمر بها ركات المس ناديقالمخاطر القانونية للش تثمار : ص ة االس ركة أي أن حيث القانونية للمخاطر معرض من ش  ض

ندوق محفظة ة الص لطات الحكومية قبل من عليها قانونية إجراءات لفرض معرض ة الس راف بالتنظيم المختص  واإلش

ية أي عن ناجم تأثير أي عليها. والرقابة المة على تؤثر أن يمكن الغير مع قض ركة ألي المالية الس ركات من ش  الش

  .الشركة تلك في الصندوق يستثمر فيها االستثمارات التي قيمة على تؤثر أن يمكن فيها، وبالتالي المستثمر

 :فسوف الإلسالمية دوات الدخل الثابت ك صكوك و سنداتأ يستثمرفي قد  الصندوق أن بما مخاطر عدم صحة البيانات 

ندوق مدير يقوم رات بفحص الص دار نش تثمرين المتاحة المالية والقوائم اإلص كل معقول. وذلك للمس  توجد انه إال بش

حيحة غير معلومة إعطاء حال في مخاطرة هم عن جوهرية معلومة ألية إهمال أو إخفاء أو ص  الدورية التقارير في الس

 سلبي. بشكل الصندوق أداء على يؤثر يمكن أن استثماريا قرارا الصندوق مدير اتخاذ إلى تؤدي قد اإلصدار ونشرات

 :ي ياس يادي والس تقرار االجتماعي  الخطر الس ية وعدم االس ية أو الدبلوماس ياس ندوق بالتطورات الس قد تتأثر قيمة الص

ادية ية واالقتص ياس ات الحكومية وغيرها من التطورات الس ياس لبا تؤثر قد التي والتغيرات في الس تثمارات على س  اس

 .وأدائه الصندوق

 :ادية وقأ يرتبط مخاطر اقتص كوك و كال  أدوات الدخل الثابت  أدوات النقد و س ندات الص الميةس اد اإلس  باالقتص

رات ادية والمؤش خم، النفط، عائدات مثل االقتص عر والتض عار في تذبذب وأي  ذلك. إلى وما الفائدة وس  النفط، أس
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خم ومعدالت ادي النمو على أن تؤثر يمكن وغيرها والفائدة التض وق على التأثير يمتد وبالتالي االقتص أدوات النقد  س

 .وأدائه الصندوق استثمارات على سلبا يؤثر قد مما اإلسالمية سندات الصكوك و كالأدوات الدخل الثابت  

 :سيولة سيولة خطر مخاطر ال صندوق مدير اضطرار نتيجة مالية خسارة االستثمار صندوق تكبد خطر هو ال سييل ال  لت

تثمارات يولة لتأمين االس ترداد الوحدات عمليات مثل التعاقدية بالتزاماته للوفاء الكافية الس تثمارية، اس  نتيجة أو االس

  السيولة. منخفضة شركات أدوات الدخل الثابت ك صكوك و سندات الإلسالميةأدوات النقد  سوق في لالستثمار

  جل األداء ه  المحدود:س اس تثمرين  المتوقعين على أس غيلي يمكن للمس ندوق تاريخ تش ندوق جديد، ال يوجد للص كونه ص

كل كبير  احبة لها بش ندوق والمخاطر المص تقبلية للص تثمارات المس ندوق. قد تختلف طبيعة االس تقويم األداء المتوقع للص

ط المالية و مدير الصندوق من الباطن في السابق. النتائج عن تلك االستثمارات واالستراتيجيات التي قامت بها شركة مسق

 السابقة لشركة مسقط المالية و مدير الصندوق من الباطن ال تمثل  بالضرورة مؤشرا على األداء المستقبلي.

 :ندوق من الباطن ندوق و مدير الص تثمار نجاح يعتمد مخاطر االعتماد على موظفي مدير الص ول اس ندوق أص  الص

ندوق من الباطن، مدير لدى العاملين المهنيين الموظفين وخبرات مهارات على يرةكب بدرجة ندوق و مدير الص  الص

افة أن تأكيد أي إعطاء يمكن وال .أخرى عوامل إلى إض تمرار بش  في أو الحالية وظيفته في الموظفين هؤالء من أي اس

 .سلبي بشكل الصندوق أداء على ذلك يؤثر قد وبالتالي الصندوق و مدير الصندوق من الباطن مدير لدى العمل

  :ريبية والتنظيمية ريع الحالي المخاطر القانونية والض روط و األحكام على التش تقوم المعلومات الواردة في هذه الش

تثمار في المملكة، والذي قد  ريبي أو زكوي أو تنظيمي، أو خالفه، على بيئة االس ور. قد يحدث تغيير قانوني أو ض المنش

سلبا على الصندوق و/أو استثماراته و/أو المستثمرين. قد يكون للصندوق حق محدود في الرجوع القانوني في حالة يؤثر 

النزاع، وقد يكون من الالزم السير في إجراءات  المعالجة من خالل األنظمة القضائية في المملكة. قد يكون تنفيذ الحقوق 

ائية في المم عبة ومطولة، وقد تكون النتائج غير متوقعة. أية تغيرات على القانونية من خالل األنظمة القض لكة عملية ص

  التشريع الحالي أو عدم تطبيق الدوائر الحكومية لذلك التشريع قد يؤثر سلبا على الصندوق.

  :ريبة والزكاة ريبية اآلثار الوحدات مالكي يتحمل قدمخاطر الض تراك على المترتبة والزكوية الض  أو االحتفاظ أو االش

 إقامة محل تعتبر أو فيها رخصة اإلقامة أو جنسيتها يحملون التي البلدان في السارية القوانين بموجب للوحدات االسترداد

ً  أو لهم عادية ؤولية الوحدات مالكي ويتحمل  مختاراً. موطنا ريبة دفع مس تثماراتهم على وجدت إن والزكاة الض  في اس

 .عنها الناشئة المال في رأس زيادة أي على أو الصندوق

 يقوم التي الحاالت : فيمخاطر االقتراض ندوق فيها س المي  الص ندوق، إدارة لغرض بالتمويل االس  عن يتأخر قد الص

 رسوم التأخير على هذا يترتب قد مما الصندوق مدير إرادة عن خارجة ألسباب المحدد الوقت في المقترضة المبالغ سداد

سييل الصندوق مدير يضطر أن أو سداد تأخير ستثماراته بعض لت سداد ا  الصندوق أصول على يؤثر قد مما القروض ل

ينعكس والذي وأداؤه ً  س لبا عار على س ندوق بأن تلتزم بعدم دفع غرامة التأخير إال عند  الوحدات أس تتعهد إدارة الص

 .الضرورة الشرعية، وتسعى لتحويلها إلى بند اإللتزام بالتبرع 

 بها يستثمر التي النقد أسواق أدوات من ألي اإلئتماني التصنيف حالة انخفاض : فياإلئتماني مخاطر انخفاض التصنيف 

 على سيؤثر بدوره والذي الصندوق أصول يؤثر على قد مما منها، التخلص إلى الصندوق مدير يضطر قد الصندوق،

 .الوحدة سعر
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 ندوق من الباطن تثمار نجاح : يعتمدمخاطر عدم إيجاد بديل لمدير ص ول اس ندوق أص  مهارات على كبيرة بدرجة الص

مدير الصندوق  استمرار بشأن تأكيد أي إعطاء يمكن وال .أخرى عوامل إلى إضافة مدير الصندوق من الباطن، وخبرات

  .سلبي بشكل الصندوق أداء على ذلك يؤثر قد وبالتالي من الباطن أو إيجاد البديل المالئم له.

  الح ارب المص ندوق مدير يزاول: مخاطر تض طة من مجموعة الص من التي األنش تثمارات تتض  وخدمات مالية اس

ارية. تش أ وقد اس ارب حاالت هناك تنش الح فيها تتض ندوق مدير مص الح مع الص ندوق مص ارب أي إن .الص  في تض

الح لبا يؤثر قد مما موضوعي بشكل مهامه أداء على الصندوق مدير قدرة من يحد المص تثمارات على س  الصندوق اس

  .وأدائه

 ستثمار بإعادة سيقوم الصندوق أن : حيثمخاطر إعادة االستثمار   أدوات الدخل الثابت أدوات النقد الموزعة من  األرباح ا

 تم التي األسعار بنفس استثمارها يتم ال قد التوزيعات مبالغ فإن لشركات المستثمر بها،اإلسالمية ل سندات الصكوك و كال

راء عندها كوك و كالأدوات الدخل الثابت  أدوات النقد أو  ش ندات الص المية س اس, وبالتالي من اإلس تكلفة  ارتفاع األس

  .الوحدة سعر على سلبا يؤثر قد مما الشراء

  ناديق االخرى تثمار في الص تهدف التي األخرى الصناديق : تتعرضمخاطر االس تثمار الصندوق يس  نفس إلى بها االس

ية "المخاطر فقرة  في الواردة المخاطر تثمار الرئيس ندوق" مما في لالس لبا على يؤثر قد الص تثمارات س ندوق اس  الص

  .الوحدة وسعر

  شئة سعودية اإلسالمية سندات الصكوك و كال  أدوات الدخل الثابت أدوات النقد و   : سوقمخاطر األسواق النا  واحد ال

ً  أيضا تواجه وقد المخاطر. منخفضة بأنها تصنف التي الناشئة األسواق من  أسعار في حاد هبوط نتيجة السيولة في نقصا

وق كوك و كالأدوات الدخل الثابت ك أدوات النقد  س ندات الص المية س خم حادة زيادة أو اإلس  في تباطؤ أو في التض

الدخل الثابت أدوات أدوات النقد  سوق أسعار في التذبذب بسبب سلبي بشكل الصندوق على ذلك يؤثر وبالتالي االقتصاد،

  .عليها التداول أحجام انخفاض أو ك صكوك و سندات الإلسالمية

 الوفاء في معها المتعاقد الجهات من أي يخفق أن باحتمال تتعلق التي تلك هي االئتمانية : المخاطرالمخاطر اإلئتمانية 

صندوق مدير مع التعاقدية بالتزاماته شروط وفقا ال صندوق على هذه المخاطر وتنطبق بينهما. عليها المتفق لل  حالة في ال

تثمار خالل من أو ثالث، طرف لدى  حكمها) في ما أو ودائع (بصفة أموال  إيداع  المختلفة. المرابحة  عمليات في االس

 .وأدائه استثماراته على يؤثر سلبا الصندوق معها يتعامل التي الجهات قبل من إخفاق أي إن

 

 معلومات عامة: .4
  

  الفئة المستهدفة لالستثمار    )أ
ستثمارات منخفضه لذا ف، الصندوق يعتبر ذو مخاطر منخفظة  ان الفئة المستهدفه هم كافة المستثمرين ممن يرغبون في ا

 .المخاطر

  
 

  سياسة توزيع األرباح  )ب
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ندوق يقوم لن ل التي األرباح بتوزيع الص مالية األرباح أو النقدية لتوزيعاتا طريق عن عليها يحص  على قةالمحق الرأس

  .الصندوق في عوائده و أرباحه جميع استثمار بإعادة الصندوق وسيقوم المستثمرين

 
  األداء السابق للصندوق:    )ج
 .التأسيس) منذ (أو سنوات و خمس سنوات و ثالث واحدة لسنة الكلي العائد )1

  التأسيس منذ  سنوات خمس  سنوات ثالث  واحدة السنة
  %9.546  يوجد ال  7.904%  3.1817%

 
 ).التأسيس منذ(أو  الماضية العشر السنوات من لكل السنوية العائدات إجمالي )2

 
  العائد  السنة

2019 3.1817% 
2018  2.5104%  
2017  2.0163%  
2016  2.58%  
  يوجد ال  2015
  يوجد ال  2014
  يوجد ال  2013
  يوجد ال  2012
  يوجد ال  2011
  يوجد ال  2010
  يوجد ال  2009
  يوجد ال  2008
  يوجد ال  2007

  %2.39  التأسيس منذ
  
 

 .تأسيس منذ أو الماضية الخمس السنوات مدار على االسترشادي المؤشر مع بالمقارنة االستثمار صندوق أداء )3

  االسترشادي المؤشر  االستثمار صندوق  
  %2.5626  %3.1817  األولى السنة
  %2.2563  %2.5104  الثانية السنة

  %1.4767  %2.0163  السنة الثالثة
  %2.00  %2.58  الرابعة السنة
  يوجد ال  يوجد ال  الخامسة السنة

 

 .الماضية الثالث المالية السنوات مدارعلى   األرباح توزيع تاريخ )4

  الثالثة السنة  الثانية السنة  األولى السنة
  ينطبق ال  ينطبق ال  ينطبق ال

 
 االلكتروني لمدير الصندوق. الموقع خالل من الجميع الطالع متاحة الصندوق تقارير إن )5

  
www.muscatcapital.com  
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                                                                                                          الوحدات:  يحقوق مالك  )د
 

وأحكام الصندوق ذي العالقة  يؤسس الصندوق العام بتوقيع أول مالكي وحدات محتملين ومدير الصندوق على شروط .1

) من الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية 1التي يجب أن تتضمن المعلومات المطلوبة في الملحق (

 وكذلك األحكام ذات العالقة فيها .

 لعالقة.الصندوق ذي اتنشأ العالقة التعاقدية بين مالك الوحدات المتحمل ومدير الصندوق  بتوقيعهما على شروط وأحكام  .2

يعد مالك الوحدات الذي وقع على شروط وأحكام الصندوق ذي العالقة عميالً فرداً لدى مدير الصندوق بموجب الئحة  .3

 األشخاص المرخص لهم .

ً لمالك الوحدات المحتمل عند تنفيذ طلب اإلشتراك في يوم التعامل التالي للموعد  .4 تكون الوحدات المشترك فيها ملكا

 ي لتقديم طلب اإلشتراك واإلسترداد .النهائ

حق  –على سبيل المثال ال الحصر  –يحق لمالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في ذلك  .5

  .التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات 

 

 المراسالت   )ه
ادرة عن مدي االت الخطية الص عارات وغيرها من االتص وف واإلش ال جميع الكش ندوق بالبريد أو البريد يتم إرس ر الص

االلكتروني على عنوان البريد/ البريد االلكتروني الخاص بالمستثمر والمذكور في نموذج االشتراك  في الصندوق أو على أي 

وال عن تزويد مدير الصندوق بتفاصيل االتصال ؤيكون المستثمر مسو عنوان آخر يزود  المستثمر  مدير الصندوق به خطياً.

بما في ذلك العنوان البريدي وعنوان البريد االلكتروني وأرقام الفاكس وأرقام الهاتف وأرقام الهاتف المتحرك في جميع  الحالية

  األوقات وعن إبالغ مدير الصندوق فوراً بأي تغيير يطرأ عليها.

  مسؤوليات مالكي الوحدات  )و
 صندوق, مالم في االستثمار على تترتب قد مالية خسارة أي عن كاملة المسؤولية الوحدات مالكي يتحمل  تعد يقع ال

 المسؤولية تقصيرية).(تفريط أو

  ارة التي قد ندوق، فيما عدا الخس ائر أو التزامات تتعلق بالص ؤوال عن أي ديون أو خس لن يكون مالك الوحدات مس

 يتكبدها المستثمر من استثماره في الصندوق.

  ندوق ؤوال عن تزويد مدير الص تثمر مس ال الحالية بما في ذلك العنوان البريدي وعنوان يكون المس يل االتص بتفاص

دير  ات وعن إبالغ م اتف المتحرك في جميع األوق ام اله اتف وأرق ام اله اكس وأرق ام الف د االلكتروني وأرق البري

 الصندوق فوراً بأي تغيير يطرأ عليها.

 واء ندوق بكافة المعلومات التي يطلبها من حين آلخر س ألغراض تحديث أو تعديل معلومات  تزويد مدير الص

 المستثمر وغيرها من المتطلبات.

  حيح أو لم يقم بإبالغ ندوق بالعنوان البريدي و/أو عنوان البريد االلكتروني الص تثمر بتزويد مدير الص إذا لم يقم المس

وف  عارات وكش االت عبر البريد، بما في ذلك اإلش تالم أية اتص ندوق برغبته في عدم اس اب، فيمدير الص ما الحس
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ندوق التعويض وإخالء طرفه من  مان مدير الص تثمر يوافق بموجبه على ض تثمر، فإن المس تثمارات المس يتعلق باس

 بشكل مباشر أو غير مباشر عن  أية مسؤولية والتنازل عن جميع حقوقه ومطالباته ضد مدير الصندوق و التي تنشأ 

أو أية معلومات أخرى فيما يتعلق باالستثمار أو تلك الناشئة عن عدم تزويد المستثمر بكشف الحساب أو اإلشعارات 

ف  حيح أية أخطاء أو أخطاء مزعومة في كش حة المعلومات أو تص تثمر على الرد أو التأكد من ص عدم قدرة المس

  الحساب أو اإلشعارات أو أية معلومات أخرى.

  

 إنهاء الصندوق:  )ز
 

  الحاالت التي يتم فيها إنهاء الصندوق:

 ومالكي الوحدات الهيئة إشعار عليه فيجب الصندوق، إنهاء في الصندوق مدير رغب إذا  ً  قبل كذل في برغبته كتابيا

ً  )21(عن تقل ال مدة  .الصندوق وأحكام بشروط اإلخالل دون ،هفي إنهاء الصندوق المزمع اريختال من يوما

 افي كان إذا ول قيمة ص ندوق أص عودي، لایر ماليين ) 10 ( عن قلأ الص ندوق مدير ه يحقفإن س  اتخاذ الص

حيحية اإلجراءات روط في المحددة الالزمة التص ندوق ومذكرة وأحكام ش مان المعلومات الص تيفاء لض  كذل اس

) أشهر من اإلشعار 6و في حال عدم استيفاء المتطلب سيقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة فورا و خالل ( المتطلب

 يلتزم مدير الصندوق إنهاء الصندوق.

 ندوقالص وأحكام بشروط دون اإلخالل وذلك انتهائه، فور الصندوق تصفية إجراءات في البدء الصندوق مدير يلتزم 

 .المعلومات ومذكرة

 ندوق يريلتزم مد وق اإللكتروني الموقع و اإللكتروني موقعه في اإلعالن الص ندوق مدة عن انتهاء للس  ومدة الص

 ه.تصفيت

  الهيئة وإشعار  أعاله أي من المواد المذكورة حصول فور الصندوق إنهاءبالبدء بإجرارءات  الصندوق يلتزم مدير 

ً  ومالكي الوحدات   وقوعها. من أيام )5( خالل كتابيا

  التصفية تحت إشراف اللجنة الشرعية للصندوق.تتم  

 

 إقرار آلية تقييم مخاطر أصول الصندوق:   )ح
  يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق.
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 واألتعاب والعموالت الخدمات مقابل .5
 اإلفصاح المالي للصندوق:  )أ

 الصندوقيوضح الجدول أدناه المدفوعات من أصول 

 أتعاب اإلدارة 
ً  تحتسب- الصندوق أصول قيمة صافي من سنوياً  0.30%  بعر بشكل وتخصم يوميا
  سنوي

  رسوم الحفظ 

من صافي قيمة األصول سنويًا مع حد أدنى للرسوم الشهرية  ٪0.06الحد أقصى للرسوم 

 لایر سعودي لكل معاملة. 150لایر سعودي. والحد األقصى لرسوم المعاملة  2000

 وتدفع ومياي تحتسبوسيتم خصم الرسوم الفعلية للصندوق وفقًا لتوزيع أصول الصندوق.

  .سنوي ربع بشكل

رسوم المدير اإلداري 
  للصندوق

 اً يوميمن صافي قيمة أصول الصندوق رسوم للمدير اإلداري تحتسب  سنوياً  0.05%
  بشكل ربع سنوي.تخصم و

  أشهر. ستة كل تخصمو يوميا وتحتسب سنويا سعودي لایر 18,000  مبلغ  رسوم مراجع الحسابات*

 الرسوم والمصاريف وكيفية حساب بدل الخدمات والعموالت ووقت دفعها من قبل صندوق االستثمار  )ب
مكافآت أعضاء مجلس إدارة 

 10,000لایر سعودي لكل اجتماع لكل عضو مستقل وبحد أقصى  5,000مبلغ  الصندوق*
ً لكل عضو  عد ب تخصم مجلس مستقل، تحتسب يوميا ولایر سعودي سنويا

 30,000 تتجاوز لن المستقلين األعضاء مكافأت إجمالي إن االجتماعحضور 
  . سعودي لایر

  أشهر ستة كل وتدفع يوميا سنويا تحتسب سعودي لایر 18,750  مبلغ  مكافآت الهيئة الشرعية*

  يوميا وتحتسب المطالبة عند سنويا تدفع سعودي لایر 7,500 مبلغ  الرسوم الرقابية*

  يوميا  وتحتسب المطالبة عند تدفع سنويا سعودي لایر 5,000مبلغ   رسوم النشر (تداول)*

  ال يوجد  رسوم المؤشر اإلسترشادي*

يتحمل الصندوق جميع رسوم ومصاريف التعامل وعموالت الوساطة التي يتم   التعامل رسوم

  المالية.إنفاقها خالل عمليات شراء وبيع األوراق 

 .  حداتالتي يدفعها مالكو الو مقابل الصفقات التي يجوز فرضها فيما يتعلق برسوم االشتراك واالسترداد ونقل الملكية، ا  )ج
  ال ينطبق رسوم االشتراك
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   ال ينطبق  رسوم االسترداد المبكر

  ال ينطبق  رسوم االسترداد

  ال ينطبق رسوم التحويل إلى صندوق آخر

  ال ينطبق األسهم للغيررسوم نقل 

 عموالت خاصة يبرمها مدير الصندوق:  )د

  ال يوجد

  

غيلية األخرى ، مع مراعاة  ؤوالً عن نفقاته اإلدارية و المهنية و التش ندوق مس نوياألحد النفقات أخرى: يكون الص ى س ا قص

  لایر سعودي.  200,000وقدره 

 مثال لكيفية احتساب الرسوم  )ه

اريف ندوق على تحميلها يتم التي المص اس على الص تراك مبلغ أس ي هو  االش عودي 100االفتراض  وبافتراض ألف لایر س

 %3 سعودي و أن العائد السنوي هو  لایر مليون 10 الصندوق حجم

 مبلغ االشتراك  لایر سعودي 100,000 

 رسوم االشتراك ال يوجد

 %0.30أتعاب اإلدارة  300  لایر سعودي سنويا 

 100 لایر سعودي سنويا 
سنويا من  %0.10رسوم  الحفظ و المدير اإلداري بحد أقصى 

 أصول الصندوق

 ) لایر سعودي18,000 أتعاب مراجع الحسابات ( 180 لایر سعودي سنويا 

 ) لایر سعودي20,000مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ( 200 لایر سعودي سنويا

 لایر سعودي )18,750( الهيئة الشرعيةمكافآت  187.5لایر سعودي سنويا  

 رسوم المؤشر اإلسترشادي  ال يوجد

 ) لایر سعودي7,500الرسوم الرقابية ( سنويا لایر سعودي 75
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 ) لایر سعودي5,000رسوم النشر (تداول) ( سنويا لایر سعودي 50

 إجمالي الرسوم و المصاريف لایر سعودي 1,092.5  

  من صافي أصول الصندوق %10العائد بنسبة  لایر سعودي 1,907.5   

 صافي مبلغ االستثمار نهاية السنة   لایر سعودي 101,907.5 

 

عر أن يفترض المثال :مالحظة تراك منذ %3 قدرها قد حقق عوائد قدراها الوحدة س و ال ينطبق  كامل. عام فترة وحتى االش

 .المستثمر قبل من االشتراك رسومأي 

  أنه قام باإلفصاح بشكل واضح عن أساس حساب الرسوم وطريقة تحصيلها ووقت دفعهايؤكد مدير الصندوق  )1

اريف أخرى متعلقة برسوم الصناديق األخرى عدا  )2 ا وال توجد هناك مص تثمار هذا ليس صندوقا قابض صندوق اإلس

 الصناديق التي قد يستثمر فيها الصندوق 

سيقوم الصندوق )3 سنوية  يتحمل الصندوق جميع مصاريف التعامل و  سبة مصاريف التعامل ال سنويا عن ن باإلفصاح 

 كنسبة مئوية من صافي أصول الصندوق. 

تتوافق مع المكافآت  )4 ندوق, والتي س نويا عن جميع مكأفآت مجلس إدارة الص اح س ندوق باإلفص يقوم مدير الص س

 المتوقعة في هذه الشروط و األحكام.

  لميا.ليس صندوقا عاألسواق النقد  صندوق مسقط المالية )5

 .ال ينطبقرسوم اإلسترداد المبكر:  )6

  

 :والتسعير التقويم .6
 

  االستثمار صندوق يملكه أصل كل تقويم كيفية  )أ

  :التقويم يتضمنها التي األصول

  

 .التقويم من جزءاً  تكون سوف   صندوقال أصول جميع .1

ً  األصول لكل شاملة الصندوق أصول تكون .2   :ذلك في بما وطبيعتها، نوعها كان أيا

o عليها المستحقة الفوائد ذلك  في بما والودائع النقود   

o لصندوقل أخري مستحقات أو أونقدية أسهم شكل في الدفع واجبة والتوزيعات األرباح  

o المملوكة األخري واألصول األستثمارات جميع. 

o أستثمارات أو أصول أي علي متراكمة فائدة أي. 
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ندوق التزامات تكون  .3 املة الص بيل علي ذلك في بما وطبيعتها، نوعها كان أيا االلتزامات كل ش  ال المثال س

  :الحصر

o الدائنة والذمم القروض جميع. 

o الصندوق علي المتراكمة أو المستحقة والرسوم المصاريف جميع.  

  

  وتكرارها التقويم نقاط عدد  )ب

 السعودية المالية السوق لشركة الرسمية العطل باستثناء أسبوع كل من تعامل يوم كل في الصندوق أصول تقويم يتم

  .اليوم ذلك في يوم كل من مساء الرابعة الساعة في التقويم وسيتم) تداول(

 الخاطئ التسعير أو التقويم حالة في ستُتخذ التي اإلجراءات  )ج

 ل تقويم حال في ول من أص ندوق أص كل العام الص اب أو خاطئ بش عر حس كل خاطئ، وحدة س  على يجب بش

 ذلك. توثيق الصندوق مدير

 ندوق على مدير يجب ررين الوحدات مالكي جميع تعويض الص ابقي الوحدات مالكي ذلك في (بما المتض  ن)الس

 تأخير. دون التسعير أو التقويم أخطاء جميع عن

 أكثر أو ٪ 0,5 نسبته ما يشكل التسعير أو التقويم في خطأ أي عن فوراً  الهيئة إبالغ الصندوق مدير على يجب 

عر من اح الوحدة س وق اإللكتروني و اإللكتروني موقعه في فوراً  ذلك عن واإلفص ند تقارير وفي للس  وقالص

 ) من الئحة صناديق اإلستثمار.71وفقا للمادة ( الصندوق مدير يعّدها التي العام

 اإلستثمار صناديق من الئحة )72( للهيئة وفقا للمتطلبات للمادة التقارير في بتقديم الصندوق يسيقوم مدير. 

  
 

  واالسترداد االشتراك طلبات تنفيذ ألغراض الوحدة سعر احتسابطريقة   )د

. ندوقالص من واإلسترداد اإلشتراك أساسه على يتم الذي السعر هو الواحدة االستثمارية للوحدة األصول قيمة صافي

افي ويتحدد ول قيمة ص بة األص تثمر بالنس طة للمس مة بواس افي قس ول قيمة ص ندوق أص  داتوح إجمالي على الص

. الواحدة ةاالستثماري للوحدة األصول قيمة صافي على للحصول المعني التعامل يوم في القائمة االستثمارية الصندوق

افي يكون وبالتالي ول قيمة ص بة األص تثمر بالنس ل هو للمس رب حاص تثمارية الوحدات عدد ض  ملكهاي التي االس

افي ول قيمة بص تثمارية للوحدة األص ندوق مدير حدد وإذا. الواحدة االس بب ألي الص ول تقويم أن معقول س  أص

 تأجيل له فيحق التعامل، يوم في السعودية العربية المملكة في عطلة يوم أو النقد أسواق كإقفال عملي، غير الصندوق

ول تقويم ندوق أص تثمرين حق وتعليق الص راء في المس تثمارية الوحدات ش تردادها أو االس  فترة دتزي ال أن على اس

تراك طلبات لتقديم النهائي الموعد من عمل يومي عن التعليق ترداد االش ريطة واالس ول ش  الموافقة على الحص

 وعلى حقال تعامل يوم أول في التعليق فترة خالل المستلمة الطلبات تنفيذ وسيتم. الصندوق إدارة مجلس من المسبقة

  .أوالً  الواردة للطلبات التنفيذ أولوية مع تناسبي أساس

 وتكرارها الوحدة سعر نشر ووقتمكان   )ه
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بحساب سعر وحدات الصندوق، وسيتم حساب سعر الوحدات لكل من األشتراك واألسترداد  .الصندوق مدير سيقوم

في أي يوم تعامل بناء على صافي قيمة أصول كل وحدة من وحدات الصندوق عند نقطة التقويم في يوم التعامل ذي 

  .األقل علي عشرية عالمات أربع تحتوي بصيغة الوحدات أسعار بيان سيتمالعالقة .و

سيقوم مدير الصندوق بنشر صافي قيمة أصول لكل وحدة في يوم العمل التالي بيوم التعامل وذلك في الموقع االلكتروني 

" تداول" البكتروني للسوق المالية السعودية والموقع ا   (www.muscatcapital.com.sa)لمدير الصندوق 

)www.tadawul.com.sa(  

  

 :التعامل .7
 

   : األولي والسعر والمدة البدء و تاريخ تفاصيل الطرح األولي  )أ

  هـ). وسيبدأ تشغيل الصندوق  1437 -07-24م (الموافق  2016-05-01وحدات بتاريخ لل األوليبدء طرح

 2016-06-01بتاريخ.

  :يوم 63مدة الطرح األولي 

  : للوحدة لایر سعودي 10 السعر األولي 

غيل  تكمال جمع المبلغ المطلوب لتش ندوق وتنتهي مدة الطرح عند اس ندوق مدة الطرح األولي للص يقرر مدير الص

  لمحدد لذلك. التاريخ ا األولي الصندوق، على اال تتجاوز مدة الطرح 

  

 واالسترداد االشتراك طلبات لتقديمالمواعيد النهائية   )ب

آخر موعد الستالم طلبات االسترداد يمكن للمستثمر طلب استرداد جميع وحداته أو جزء منها وذلك من خالل تعبئة 

ندوق خالل أي يوم عمل. وآخر  تثمر إلى مدير الص ترداد وحدات موقّع من قبل المس تالم وتقديم طلب اس موعد الس

اعة ( تثمر قبل الس ترداد من المس ب 12:00نماذج طلب االس ابق ليوم التعامل وذلك حس ) ظهرا في يوم العمل الس

يتم  ترداد بعد الوقت المحدد أعاله، فس لم طلب االس عودية، مدينة الرياض. وفي حالة تس توقيت المملكة العربية الس

 معاملته على انه طلب ليوم التعامل التالي.

  

  إجراءات االشتراك واالسترداد (مواعيد االشتراك واالسترداد والمبالغ):  )ج

يتم التي التعامل يوم - ندوق وحدات بيع فيها س تثمار ص تردادها االس بوع واس  هو من يوم األحد إلى الخميس من كل أس

 في المملكة العربية السعودية والمعلنة من قبل "تداول " الرسمية العطل باستثناء

راء يمكن  - ة بش ترداد خالل أي يوم عمل. ويكون الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاص تراك واالس تالم طلبات االش اس

ندوق قبل  راء الوحدات المطلوبة في الص ندوق الطلب والمبالغ المتعلقة بش تلم مدير الص تردادها عندما يس الوحدات أو اس

اعة ( ابق ليوم التع12:00الس عودية، مدينة ) ظهرا ليوم العمل الس ب توقيت المملكة العربية الس امل والتقويم وذلك حس

  الرياض. وفي حالة تسلم الطلب أو المبلغ بعد الوقت المحدد أعاله، فسيتم معاملته على انه طلب ليوم التعامل التالي.
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تلمة قبل الموعد النهائي لتقديم التعليمات ال - تراك المكتملة والمس راء الويتم تنفيذ جميع طلبات االش ة بش حدات أو خاص

  استردادها بناء على سعر وحدة الصندوق في يوم التعامل الالحق.

  : أو استردادها بشراء الوحدات  إجراءات تقديم التعليمات الخاصة  -

ندوق لكي يتم من خالله تنفيذ عمليات  - ابا لدى مدير الص ندوق أن يفتح حس تراك في الص تثمر الذي يرغب االش على المس

  .واالسترداداالشتراك 

على المشتركين الذين يرغبون في شراء وحدات الصندوق استيفاء وتسليم نموذج طلب االشتراك والتوقيع على الشروط  -

ندوق لدى البنك المعتمد. إذا تم الدفع  اب الص حوبا بما يثبت اإليداع في حس ندوق مص ليمها إلى مدير الص واألحكام وتس

يتم  افي قيمة بعملة غير اللایر السعودي فس اس ص تراك على أس عودي ويتم تنفيذ االش تلم إلى اللایر الس تحويل المبلغ المس

  المبلغ باللایر السعودي على أن يتحمل المستثمر أي أثر مالي ناتج عن عملية تحويل العملة.

مستثمر غبة اليتم استيفاء مبلغ االشتراك من خالل الخصم المباشر من حساب المستثمر لدى مدير الصندوق. وفي حال ر -

أن يدفع قيمة اشتراكه بطريقة أخرى عدا الخصم من الحساب، كشيك شخصي، أو شيك مصرفي، أو حوالة بنكية، فسيتم 

  اعتبار طلب االشتراك مكتمال عند التحصيل الفعلي لمبلغ االشتراك ويتم تنفيذه بناء على ذلك.

ب بقسمة قيمة االشتراك مطروحا منه رسوم االشتراك يخصص للمستثمر عدد من الوحدات في يوم التعامل المعني وتحس -

  المستحقة على صافي قيمة الوحدة كما في إغالق يوم التعامل المعني. ويبدء االستثمار فور تخصيص الوحدات.

افي قيمة  - تردادها بص رب عدد الوحدات المطلوب اس ترداد بض تثمر نتيجة طلبه لالس تلمه المس ب المبلغ الذي يس يحس

  دة في يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ طلب االسترداد.األصول للوح

ندوق، وذلك من خالل قيد مبلغ عوائد  - تثمار بها في الص تثمر بالعملة التي يتم االس ترداد إلى المس يتم دفع عوائد االس

ي تم فيها تحديد لتاالسترداد في حساب المشترك لدى مدير الصندوق قبل إقفال العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم ا

  سعر االسترداد.

تراك المبدئي األدنى الحد - عودي) فقط 1,000هو( لالش تراك األدنى الحد سعودي، الف لایر مبلغ لایر س افي لالش  اإلض

 مبلغ لایر سعودي) فقط 1,000الحد األدنى لالسترداد هو ( .سعودي الف لایر مبلغ فقط لایر سعودي)  1,000( ( هو

 أدنى كحد سعودي الف لایر مبلغ لایر سعودي) فقط 1,000( بمبلغ االحتفاظ المستثمر على ويشترطسعودي.  الف لایر

يد ندوق لمدير ويحق للرص فية الص اب تص ترك حس يد األدنى بالحد االحتفاظ عدم حال في المش وفقا  وذلك من الرص

 .واألحكام الشروط هذه في الواردة االسترداد الجراءات

  

  سجل مالكي الوحدات:  )د

  ربية السعودية.سجل مالكي الوحدات سيتم  إعدادة و حفظه في موقع مدير الصندوق في المملكة الع  )و

ً  دليالً  الوحدات مالكي سجل يُعدّ   )ز   .فيه المثبتة الوحدات ملكية على قاطعا

  ى:أدن كحد الوحدات مالكي سجل في اآلتية المعلومات حفظ  )ح

 وعنوانه الوحدات مالك اسم: 
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 الحال، بحسب سجل التجاري رقم أو هسفر جواز رقم أو إقامته رقم أو داتالوح لمالك الوطنية الهوية رقم 

 .الهيئة تحددها أخر تعريف وسيلة أي أو

 الوحدات مالك جنسية. 

 السجل في الوحدات مالك تسجيل تاريخ. 

 وحدات مالك كل أجراها تيال بالوحدات المتعلقة الصفقات جميع بيانات. 

 وحدات. مالك لكل المملوكة دات)الوح أجزاء لكذ في بما( الوحدات لعدد الحالي الرصيد 

 وحدات مالك لكل المملوكة الوحدات عل حق أو قيد أي. 

ً  مديُق أن ويجب ،ذلك طلبها عند الهيئة لمعاينة الوحدات مالكي سجل إتاحة  )ط  يأ إلى الوحدات مالكي لسجل ملخصا

لك نا للوحدات ما جا لك يُظهر أنى عل( الطلب عند م طة المعلومات جميع الملخص ذ لك المرتب ما  الوحدات ب

  .)فقط نيالمع

التغييرات في المعلومات المشار إليها في الفقرة ( ج ) من هذة  يعكس بحيث فوراً  الوحدات مالكي سجل تحديث  )ي

  المادة.

  

 استثمار االموال المستلمة أثناء مدة طرح الصندوق:  )ه

ندوق باالحتفاظ باألموال  يقوم مدير الص تثمارها في س كل نقدية أو اس التي يتم جمعها خالل فترة الطرح على ش

وف يتأكد مدير  ندوق . وس رعية قبل تاريخ بدء عمل للص واق النقد والودائع المتوافقة مع المعايير الش ناديق أس ص

ية ات مالالصندوق من الجهات التي يستثمر فيها األموال التي يجمعها خالل مدة الطرح األولي لدى صناديق ومؤسس

خاضعة لهيئة رقابية مماثلة للجهات التنظيمية في المملكة، مع مراعاة أن تكون مدة االستثمار هذه إلى حين الوصول 

 إلى الحد األدنى من المبلغ المطلوب جمعه لتشغيل الصندوق.

  

 األدنى الحد ذلك إلى الوصول و تأثير عدم جمعه الصندوق مدير ينوي الذي للمبلغ أدني حد  )و

ناديق  ندوق طبقا لالئحة ص غيل الص تقطاب مبلغ يتجاوز الحد األدنى للمبلغ المطلوب لتش ندوق اس يعتزم مدير الص

وف يتمكن من جمع المبلغ المطلوب نظاما  ندوق أنه س تثمار. ويعتقد مدير الص غيلاالس ندوق بناء على  لتش الص

االته افة الى اتص تثمرين اض وق واحتياجات المس اع الس ته ألوض مع العمالء المحتملين ومدى رغبتهم في  دراس

ندوق بتمديد  وف يقوم مدير الص ندوق فس غيل الص ول للحد األدني لتش ندوق. وفي حال عدم الوص تراك في الص االش

  حتي يتمكن من جمع مبلغ الحد االدنى لتشغيل الصندوق.مدة الطرح 

  

  ماليين لایر: 10 لضمان استقطاب مبلغ الـاالجراءات التصحيحية   )ز

سوف يبذل مدير الصندوق كل خبراته والمزيد من الجهود الستيفاء المبلغ وذلك من خالل الترويج المعقول والملتزم 

ندوق إلى تأمين المبلغ من  االته المختلفة بالعمالء والعمالء المحتملين. وقد يلجأ مدير الص ندوق عبر قنوات اتص للص

  االستثمار وغيرها من الوسائل النظامية. خالل الطرق التي تتيحها القوانين والئحة صناديق
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 :بيان الحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو تعلق و اإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت  )ح

 :التالية الحاالت في التالي التعامل يوم حتى استرداد طلب أي تأجيل أو رفض الصندوق لمدير يحق

 ترداد طلبات مبالغ إجمالي كان إذا ما حالة في  من )%10( عن يزيد تعامل يوم أي في تنفيذها المطلوب االس

 .الصندوق أصول صافي قيمة

 وق في التداول تعليق تم حال في تثمر التي المالية الس ندوق بها يس  يرى التي المالية األوراق من أي أو الص

 .الصندوق أصول صافي من مهمة نسبة تشكل أنها الصندوق مدير

 

 طلبات االسترداد التي سيتم تأجيلهاالتي يجرى بمقتضاها اختيار جراءات بيان اال  )ط

 ترداد طلب أي تنفيذ تأجيل الصندوق لمدير يجوز  جميع بةنس إجمالي بلغ إذا التعامل التالي يوم حتى صندوق من اس

 .الصندوق أصول قيمة صافي من أكثر أو %10 تعامل يوم أي في الوحدات لمالكي االسترداد طلبات

 عن واإلفصاح تأجيلها، االسترداد المطلوب طلبات اختيار عند ومنصفة عادلة إجراءات اتباع صندوق سيلتزم مدير 

 ومذكرة المعلومات. الصندوق وأحكام شروط في اإلجراءات هذه

 ذلك. الهيئة طلبت إذا الوحدات استرداد أو االشتراك بتعليق الصندوق سوف يقوم مدير 

 اآلتية: الحاالت في إال الصندوق وحدات استرداد أو االشتراك تعليق الصندوق لمدير يجوز ال 

o وحدات الصندوق. مالكي مصالح يحقق التعليق أن معقول بشكل الصندوق مدير رأى إذا 

o وق في التعامل ُعلق إذا ة الس ول األخر أو المالية األوراق في التعامل فيها يهتم التي الرئيس  ملكهاي التي األص

 هريةجو أنها معقول بشكل الصندوق مدير يرى التي أصول الصندوق إلى بالنسبة وإما عام بشكل إما الصندوق،

 أصول الصندوق. قيمة لصافي

 يفرضه تعليق أي حالة في التالية باإلجراءات سوف يقوم مدير الصندوق  ً  ة:الماد هذه من السابقة للفقرة وفقا

o الوحدات مصالح مالكي مراعاة مع والمبررة الضرورية للمدة إال تعليق أي استمرار عدم من التأكد. 

o منتظمة بصورة حول ذلك الحفظ وأمين الصندوق إدارة مجلس مع والتشاور منتظمة بصورة التعليق مراجعة. 

o فور اتالوحد ومالكي وإشعار الهيئة التعليق، أسباب توضيح مع تعليق بأي فوراً  الوحدات ومالكي الهيئة إشعار 

ها بالطريقة التعليق انتهاء تخدمة نفس عار في المس اح عن التعليق اإلش  كترونياإلل الموقع في ذلك عن واإلفص

 اإللكتروني للسوق. والموقع الصندوق لمدير

 الوحدات مالكي مصالح يحقق ذلك أن رأت إذا التعليق رفع صالحية للهيئة.  

  

 خصائص الوحدات: .8
تثمرين. تكون جميع الوحدات من نفس  ندوق للمس دار عدد غير محدود من الوحدات في الص ندوق إص يجوز لمدير الص

بية في أرباح  تركة تناس ة مش دارها تخول كل وحدة مالكها بحص الفئة ويكون لها نفس الحقوق والميزات. و عند إص

 الصندوق. 
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 المحاسبة وتقديم التقارير: .9
  

 التقارير المالية في الفترات األولية والسنويةبالمعلومات ذات الصلة   )أ
 يقوم ندوق مدير س نوية التقارير بإعداد الص نوية المالية القوائم ذلك في بما( الس نويةا والتقارير) المراجعة الس  لس

ً  األولية التقارير و الموجزة ناديق الئحة من) 5( رقم الملحق لمتطلبات وفقا تثمار، ص  الوحدات مالكي تزويد و االس

 .مقابل أي دون الطلب عند بها

 حة تا قارير إ ية الت نو جاوز ال مدة خالل للجمهور الس ً )  70(  تت ما ية من يو ها لك و التقرير فترة ن  األماكن في ذ

ائل روط في المحددة وبالوس ندوق وأحكام ش ندوق لمدير االلكتروني الموقع وفي المعلومات مذكرة و الص  الص

 .للسوق اإللكتروني والموقع

 ائل و األماكن في ذلك و التقرير فترة نهاية من يوما)  35(  خالل للجمهور وإتاحتها األولية التقارير إعداد  بالوس

 ونياإللكتر والموقع الصندوق لمدير االلكتروني الموقع وفي المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط في المحددة

 .للسوق

 إتاحةو ، مقابل دون الوحدات مالكي جانب من للفحص يديره الذي العام للصندوق الحالية األصول قيمة صافي إتاحة 

 .الصندوق لمدير المسجلة المكاتب في السابقة األصول قيمة صافي أرقام جميع

 خالل الصندوق وحدات في صفقات وسجل يمتلكها التي الوحدات أصول قيمة صافي ببيانات وحدات مالك كل تزويد 

)15  ( ً  .الوحدات مالك بها يقوم العام الصندوق وحدات في صفقة كل من يوما

 هال نوي بيان إرس خص أي ذلك في بما( الوحدات مالك إلى س نة خالل الوحدات تملك ش أنها في المعد الس  )البيان ش

فقات يلخص ندوق وحدات في ص نة مدار على الص ً ) 30( خالل المالية الس نة نهاية من يوما وف و ، المالية الس  س

اريف الخدمات مقابل وإجمالي الموزعة األرباح البيان هذا يحتوي ومة واألتعاب والمص  الوحدات مالك من المخص

روط في والواردة افة المعلومات، ومذكرة وأحكام ش يل إلى باإلض تثمار قيود مخالفات لجميع تفاص و االس  صالمنص

 .المعلومات مذكرة أو وأحكام الشروط في أو االستثمار صناديق لالئحة في عليها

 اح وق اإللكتروني والموقع اإللكتروني موقعه في اإلفص ندوقال معلومات عن الهيئة تحددها التي بالطريقة أو للس  ص

 :األقل عل اآلتية المعلومات تتضمن أن يجب والتي سنوي، ربع كل بنهاية العام

 سب ألسماء قائمة صِدرين ون شكل الذين الُم سهمهم ت ستثمارات عشرة أكبر أ صندوق محفظة في ا  لأو في هي كما ال

 .المعني الربع من يوم

 الصندوق أصول قيمة صافي متوسط إلى المعني للربع اإلجمالية األتعاب نسبة. 

 ُوجدت إن( للوحدة األولي السعر إلى ونسبتها المعني الربع في الموزعة األرباح مبالغ.( 

 المعني الربع نهاية في الصندوق أصول قيمة صافي من الصندوق مدير استثمار ونسبة قيمة. 

 الصندوق أصول صافي قيمة متوسط إلى المعني للربع التعامل مصاريف نسبة و مبلغ. 

 المخاطر قياس ومؤشرات معايير. 

 الصندوق أداء ومؤشرات معايير. 
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 المعني الربع نهاية في الصندوق أصول صافي قيمة من االقتراض نسبة. 

  

 للمستثمرين:أماكن إتاحة التقارير      )ب
 يقوم ندوق مدير س ر الص افي بنش ول قيمة ص  قعالمو في وذلك التعامل بيوم التالي العمل يوم في وحدة لكل أص

مدير االلكتروني ندوق ل وق االلكتروني والموقع)   www.muscatcapital.com.sa( الص ية للس مال  ال

 .)www.tadawul.com.sa" (تداول"  السعودية

 70(  تتجاوز ال مدة خالل للجمهور السنوية التقارير إتاحة  ( ً  ..التقرير فترة نهاية من يوما

 التقرير فترة نهاية من يوما)  35(  خالل للجمهور وإتاحتها األولية التقارير إعداد. 

 الصندوق لحسابات المالية الفترة وتنتهي م.  2017 عام نهاية في للصندوق مراجعة مالية قوائم أول إصدار سيتم كما  )ج
 .ميالدي عام كل من ديسمبر 31 في

 
  إتاحة التقارير مجانا للمستثمرين:  )د

 و الموجزة ويةالسن السنوية المراجعة) والتقارير المالية القوائم ذلك في (بما السنوية التقارير إعدادب الصندوق مدير سيقوم

ً  األولية التقارير  الطلب عند بها الوحدات مالكي تزويد و ،صناديق االستثمار لالئحة من )5( رقم الملحق لمتطلبات وفقا

  .مقابل أي دون

 

 مجلس إدارة الصندوق  .10

  أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق  )أ

ندوق إدارة مجلس يتكون ة من الص اء، خمس وين بينهم من أعض تقلين عض ندوق، ويترأس رئيس  مدير يعينهم مس الص

  نبذة تعريفية مختصرة عن أعضاء مجلس إدارة الصندوق.مجلس اإلدارة هذا المجلس، وفيما يلي 

  ألسواق النقدإدارة صندوق مسقط المالية  ""رئيس مجلس  خليفة بن  عبدهللا الحاتمي 

  "عضو مجلس إدارة مستقل"  الشهري الرحمن عبد

  "عضو مجلس إدارة مستقل"  خالد بن عبدهللا العنقري  

عضو " -في شركة مسقط المالية  األصول إدارة رئيس  أحمد بشري حسين
  مجلس اإلدارة "
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  :أعضاء مجلس إدارة الصندوق  )ب

 ، "رئيسخليفة بن عبدهللا الحاتمي
مجلس إدارة صندوق مسقط المالية 

  " ألسواق النقد

 جامعة نم األعمال إدارة في الماجستير درجة على الحاتمي عبدهللا بن خليفه السيد حصل 
ً  12 من أكثر الحاتمي خليفه السيد ولدى.. المتحدة المملكة  في سترثكاليد  الخبرة من عاما

 إدارة و وتقييم  المحافظ وإدارة المالي والتحليل الشركات ومصرفية االستثمار مجال في
 نكب أخرها كان المرموقة المؤسسات من عدد في خليفه السيد عمل. المشروعات وتنفيذ
ً . المالية المؤسسات مجموعة في اإلقليمي المدير بمنصب مسقط  خليفه السيد يشغل حاليا

  المالية لمسقط التنفيذي الرئيس منصب

 مجلس عضو" ،الشهري الرحمن عبد
  "مستقل إدارة

 يقيةالتطب الطبية العلوم في البكالوريوس درجة على الشهري عبدالرحمن السيد حصل
 أكمل أن بعد. الرياض في سعود الملك جامعة من الحيوية الطبية التكنولوجيا تخصص

 كمهندس عبدالرحمن السيد عمل,2004 عام الجامعي خالد الملك مستشفى في االمتياز سنة
 و 2010 عام حتى المحدودة العربية دراقر شركة في المبيعات حسابات مدير ثم خدمات

 ديرم تعيينه وتم. والسالمة الطبية التكنولوجيا مجاالت في عالميا الرائدة الشركة هي
 حتى 2013 عام الصحة وزارة في الوطني المبيعات مدير ونائب الرئيسية الحسابات

 2014 عام منذ المحدودة العربية دراقر شركة في الوطني المبيعات مدير منصب شغل
  . اآلن حتى

"عضو  - العنقري هللا عبد بن خالد
 مجلس إدارة مستقل"

 إلداريةا العلوم في البكالوريوس درجة على العنقري عبد بن خالد السيدحصل السيد 
 قسم في خالد السيد عمل، وم1990 عام في سعود الملك جامعة من محاسبة تخصص

 التحق ثم م،1991 إلى م1990 عام من الصناعي التنمية صندوق في الداخلي التدقيق
 امع من خارجي حسابات مدقق بوظيفة بالرياض للمحاسبة هاوس ووتر برايس بشركة
 بوظيفة المالية سامبا بمجموعة م1994 عام في إلتحق ثم ومن م،1994 م إلى1991

 مساعد بوظيفة الخاصة المصرفية الخدمات بقسم إلتحق م1997 عام وفي داخلي مدقق
 ذلك بعد م2003 عام إلى م2000 عام منذ اإلئتمانية اللجنة عضوية وشغل ،عام مدير

 ائبن بوظيفة والعقارية التجارية لألعمال الخير باذل بمؤسسة إلتحق م2004 عام في
ً  للعمليات ومديراً  التنفيذي الرئيس  لخيرا باذل مؤسسة عام مدير منصب يشغل وحاليا
 العالمي المصرف إدارة مجالس عضوية خالد السيد وشغل. والعقارية التجارية لألعمال

 عام منذ اإلدارة مجلس عن المنبثقة والمخاطر المراجعة لجنة ورئيس) البحرين مملكة(
 مجموعة لدى اإلستثمار صناديق إدارة مجلس في وعضواً  م2014 العام وحتى م2007

 للخدمات الدولية الشركة إدارة مجلس وعضو م2012 حتى م2009 عام منذ المالية سامبا
 يشغل كما ،اآلن وحتى م2009 عام منذ العربية مصر جمهورية في العقارية واإلستثمار

 ً  االستثمار لجنة وعضو المجلس وسكرتير اإلدارة مجلس عضوية م2014عام  ومنذ حاليا
  .والعقارية التجارية لألعمال الخير باذل لمؤسسة

 إدارة رئيس ، " أحمد بشري حسين
 -في شركة مسقط المالية  األصول

  عضو مجلس اإلدارة "

وااللتزام عاماً في مجال اإلدارة المالية  20لدى السيد أحمد بشري حسين خبرة أكثر من 
وحوكمة الشركات ولديه عدة رخص معتمدة وشهادات مهنية. حيث سبق له العمل لدى 
العديد من الشركات ومنها شركة جون كيلز في سيرالنكا ومجموعة رسمله بفرعيها في 
دولة اإلمارات والمملكة المتحدة ومجموعة شعاع المالية في دولة اإلمارات. ومن عام 

ل عدة مناصب في شركة مسقط المالية منها رئيس قسم م شغ2018إلى عام  2009



52 

 

  

 س إدارة الصندوق لمج صالحيات و في ما يخص

 دوق طرفا فيها.الموافقة على جميع العقود و القرارات و التقارير الجوهرية التي يون الصن -

 المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق اإلستثمار. -

ؤ - نويا مع مس ؤواإلجتماع مرتين س يل األموال و تمويل األرهاب  ول المطابقة و األلتزام و مس ل التبيلغ عن غس

 للتأكد من من إلتزام مدير الصندوق بالئحة صناديق اإلستثمار

تندات األخرى ذات العالقة في  - روط و األحكام و مذكرة المعلومات و المس التأكد من إكتمال و اإللتزام في الش

 بالئحة صناديق اإلستثمار.

لحتهم  - لحتهم بما يحقق مص ؤلياته و العمل بأمانة تجاه مالكي الوحدات و لمص ندوق بمس التأكد من قيام مدير الص

 لمعلومات و و المستندات األخرى ذات العالقة في بالئحة صناديق اإلستثمار.وفقا للشروط و األحكام و مذكرة ا

  إقرار اي تصفية يرفعها المصفي  في حال تعينة. -

 مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق  )ج

نويا على األقل  ندوق مرتين س ندوق, يجتمع مجلس إدارة الص ندوق هو أعلى هيئة اتخاذ قرار في الص مجلس إدارة الص

ور (وبتكر كل معقول) ويكون االجتماع إما بالحض ندوق بش بما يطلبه مدير الص بما يكون الزما أو حس ار أكبر حس

ائل التي تؤثر على  ورة حول المس كل عام  لتقديم المش ندوق وبش ي أو بالمؤتمر الهاتفي و ذلك لمراجعة آداء الص خص الش

  ما يلي: مصالح الصندوق. وتشمل مسؤوليات مجلس إدارة الصندوق، دون حصر،

  

  بيل المثال ال مل ذلك على س ندوق طرفا فيها, ويش اعتماد جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الص

خص  ندوق, وعقود خدمات الحفظ و أي عقد يتم ابرامه مع أي ش ر, الموافقة على عقود تقديم خدمات اإلدارة للص الحص

 شراء الوحدات. فيما يخص محتملين, أو تقديم المشورة لهم  مرخص له لتسويق وحدات الصندوق لمستثمرين

  من  )39(اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسباً، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق؛ وفقا للمادة

  الئحة صنادق اإلستثمار.

  ؤول المطابقة و االلتزام (أو لجنة نوياً على األقل مع مس ؤول التبليغ عن (االجتماع مرتين س المطابقة و االلتزام) ومس

ندوق بجميع األنظمة و اللوائح المعمول  ندوق للتأكد من التزام مدير الص ل األموال و تمويل اإلرهاب لدى مدير الص غس

  بها؛ ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر المتطلبات المنصوص عليها في الئحة صناديق اإلستثمار.

 ية يرف ندوق, عدا إقرار أية توص ندوق أو مدير الص تمرار عمل الص فية أو اس في، في حالة تعيينه؛ تتلعق بتص عها المص

  التصفيات المتعلقة بأي ادعاء من طرف المصفي  بخصوص سوء سلوك أو إهمال من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.  

م رئيساً لقسم إدارة األصول 2018اإللتزام ورئيس قسم المخاطر. وقد تم تعيينه في عام 
  لدى مسقط المالية.
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 عقداً أو غيره وااللتزام بالئحة صناديق  كان شروط و أحكام الصندوق وأي مستند آخر سواءً بتزام لالتأكد من اكتمال  واال

  .االستثمار

  التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما  يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق وأحكام الئحة

 والضوابط المقرة من قبل الهيئة الشرعية. صناديق االستثمار

  

 ندوق و لحة الص و مجلس اإلدارة تجاه مالكي مالكي الولالعمل بأمانة و لمص ؤولية أمانة عض من مس حدات فيه وتتض

  الوحدات واجب اإلخالص و االهتمام وبذل الحرص المعقول. 

  

  يتم تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق من قبل مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق االستثمار. 

  سنوات تتجدد تلقائيا. 3مدة عقد خدمات أعضاء مجلس اإلدارة 

يلتزم مدير الصندوق بتوفير جميع المعلومات الالزمة عن الصندوق لكافة أعضاء مجلس إدارة الصندوق من أجل تمكينهم 

  من القيام بواجباتهم بكفاءة.

  

 :مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  )د

ى و يتقاض تقل العض ور بدل سعودي لایر 5,000 مبلغ المس ة كل عن حض ى وبحد جلس  سعودي لایر 10,000 أقص

نويا  و س بلكل عض ة بعد وتدفع يوميا تحتس اء مجلس اإلدارة  الجلس اه أعض رة على أن ال تتجاوز مجموع مايتقاض مباش

لایر سعودي سنويا  تحتسب يومياً وتخصم من أصول الصندوق بعد الجلسة مباشرة   30,000المستقلين مجتمعين عن  

 ) من الشروط واألحكام لمزيد من المعلومات.36الفقرة (، يُرجى الرجوع إلى ملخص اإلفصاح المالي الوارد في 

  

 :عضو مجلس إدارة الصندوق و مصالح الصندوق مصالحبين أي تعارض متحقق أومحتمل بيان   )ه

 مصالح بين محتمل مصالح تضارب أي بوجود يعتقد ال الصندوق مدير فإن واألحكام، الشروط هذه إعداد حتى 
 يقوم وسوف ومدير الصندوق من الباطن  الصندوق مدير وبين الصندوق إدارة مجلس أعضاء ومصالح الصندوق

 مع تعارضها يحتمل التي  أو إدارته مجلس ألعضاء مهمة أخرى مصلحة أو عمل أي عن الصندوق باإلفصاح مدير
 الصندوق. مصالح

 عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في صناديق االستثمار األخرى و) 

  :يلي كما األخرى االستثمار صناديق في الصندوق إدارة مجلس أعضاء عضويات يوضح التالي الجدول
 

  المنصب  المدير  الصندوق  االسم
  خليفة  بن عبدهللا الحاتمي 

  
 ولنم الخليجي المالية مسقط صندوق
  األرباح

  رئيس مجلس اإلدارة  شركة مسقط المالية

  رئيس مجلس اإلدارة  شركة مسقط المالية  المشاعر ريت صندوق 
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  رئيس مجلس اإلدارة  شركة مسقط المالية  صندوق الرياض العقاري
  رئيس مجلس اإلدارة  شركة مسقط المالية  صندوق القصر العقاري

  الشهري الرحمن عبد
  

 ولنم الخليجي المالية مسقط صندوق
  األرباح

  عضو مجلس اإلدارة  شركة مسقط المالية

  عضو مجلس اإلدارة  شركة مسقط المالية  صندوق الرياض العقاري  العنقري هللا عبد بن خالد
  عضو مجلس اإلدارة  شركة مسقط المالية  صندوق القصر العقاري

  عضو مجلس اإلدارة  شركة مسقط المالية  المشاعر ريتصندوق 
 أحمد بشري حسين

  
 ولنم الخليجي المالية مسقط صندوق
  األرباح

  عضو مجلس اإلدارة  شركة مسقط المالية

  عضو مجلس اإلدارة  شركة مسقط المالية  العقاريصندوق الرياض 
  عضو مجلس اإلدارة  شركة مسقط المالية  صندوق القصر العقاري

  عضو مجلس اإلدارة  شركة مسقط المالية  المشاعر ريتصندوق 
  

 

 لجنة الرقابة الشرعية .11
واألحكام لالطالع على  الشروط من )2( رقم . يرجى الرجوع إلى الملحق الشرعية للمعايير يعمل الصندوق وفقاً 

الصندوق، ويعمل المستشار الشرعي  أنشطة شرعية من التأكد في الهيئة الشرعية تستخدمها معايير الشريعة التيال
 لمعاييرامع  تتطابقهاللصندوق على مراقبة أعمال وعمليات وإستثمارات وعمليات التمويل الخاصة بالصندوق للتأكد من 

من علماء الشريعة لمراجعة الصندوق للتأكد من مطابقته  أربعة بتعيين قامرض فإن الصندوق . ولهذا الغ الشرعية
الشرعية في اعتماد المعايير الشرعية ومراجعة المستندات الخاصة بالصندوق  هيئةللضوابط الشرعية وتتمثل مهام ال

  الشرعية وملخص لمؤهالتهم: هيئةالالشرعية. ويوضح الجدول أدناه أسماء أعضاء  للتأكد من التزامها بالمعايير
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 أسماء اعضاء لجنة الرقابة ومؤهالتهم  )أ
  المؤهالت  المنصب  االسم 

  

الشيخ / أ.د.  
عـلي محي الدين 

  غي دا هقرال

  

  الهيئة رئيس

حيث يرأس أو  ،الشرعيين في مجال التمويل اإلسالمي في العالم ستشاريينأحد كبار اال
من الهيئات والمجالس الشرعية بما فيها المجلس األوربي  العديديشغل مناصب هامة في 

لإلفتاء والبحوث" (إيرلندا) و "مجمع الفقه اإلسالمي" (جّده) و "هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية اإلسالمية" (البحرين) و "اللجنة الشرعية العالمية للزكاة" (الكويت) 

دولة  منلتشجيعية في الفقه اإلسالمي المقارن" ل عـلى "جائزة الدولة اصح وقدوغيرها. 
 يحملم باإلمارات العربية المتحدة . 2001و "جائزة عجمان لخدمة المجتمع" عام  ،قطر

من  لديه؛ و1985فضيلته درجة الدكتوراة في الشريعة والقانون من جامعة األزهر منذ 
 عملمنتديات اإلسالمية، ويشارك فضيلته بإنتظام في الياً. مؤلف 33 عن يزيد ماالمؤلفات 

جنة اللعضويته ب جانب إلى ،مجلس أمناء كلية الشريعة والقانون بجامعة قطر عضو حاليا
 اإلستشارية الشرعية للمركز األكاديمية اإلسالمي التابع لجامعة أوكسفورد. 

  

  

الشيخ/ عصام 
  محمد إسحاق

  

  

تنفيذي  عضو
  للهيئة  

مجال صناعة التمويل اإلسالمي بما في ذلك الصيرفة أحد علماء الشريعة والبارزين في 
تشمل الشرق األوسط وجنوب  يةمع خبرة ثر ،اإلسالمية وصناديق التكافل واإلستثمار

 المجلس يهاالعديد من الهيئات الشرعية بما ف فيعضواً رئيساً  فضيلتهآسيا وأوربا. يعمل 
بنك دار اإلستثمار (البحرين) وبنك الشرعية ل ةاألعلى للشؤون اإلسالمية (البحرين) والهيئ

الهالل (اإلمارات) وبنك آركابيتا (البحرين) وبنك  مصرف(قيرغستان) و اإلسالميإيكو 
البركة اإلسالمي (البحرين) وبنك ميزان اإلسالمي (باكستان) وبنك ميونيخ ري إلعادة 

واق التمويل كوااللمبور (ماليزيا) ودار التمويل اإلسالمي (اإلمارات) وأٍسبالتكافل 
اإلسالمي العالمية (البحرين) ومجموعة كابيتاس (الواليات المتحدة األمريكية) ولجنة النقد 

في لجنة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  اعضووالمالديفية (المالديف)، 
 يشغلو ،م1983(البحرين). تخرج الشيخ/ عصام من جامعة ماكجيل بمونتلایر (كندا) 

لياً مدرسا للفقه اإلسالمي.حا  

  

./ ماجد دالشيخ 
بن محمد بن سالم 

  الكندي

  

تنفيذي  عضو
  للهيئة  

يسهم كثيرا في إثراء مداوالت و ،أحد رموز الفقه اإلسالمي البارزين في سلطنة عمان
هيئة الرقابة الشرعية لميثاق بعلمه الغزير وخبرته الواسعة في مجال أحكام الشريعة 

السائدة في السلطنة. الدكتور الكندي أحد رواد  تطبيقاتتركيز على الاإلسالمية مع 
 مهامه جانب إلى. عمانيينعلماء الالالصيرفة اإلسالمية والتمويل اإلسالمي من بين 

كأمين عام للجنة اإلفتاء بسلطنة  فضيلتهميثاق. يعمل ب الشريعة الرقابة هيئة في الكبيرة
بوزارة العدل وباحثاً في مكتب اإلفتاء بسلطنة عمان.  قاضياً مساعداً  سابقا وشغل ،ُعمان

م عـلى درجة الدكتوراة في الفقه اإلسالمي من 2012حصل الشيخ/ الكندي عام  وقد
وعـلى دكتوراة أخرى في اإلقتصاد والصيرفة  ،بماليزيا عالميةالجامعة اإلسالمية ال

كتور/ ماجد أول مؤلف م. يعتبر الد2014اإلسالمية من جامعة اليرموك باألردن عام 
عماني في مجال الصيرفة اإلسالمية حيث قام بتأليف كتابين ـ أحدهما: "المعامالت 

 حكام: "أسواق األوراق المالية على ضوء األثانيهماالمالية والتطبيقات المعاصرة" و
سالمية.نه كثير الظهور في المنتديات  اإلأالشرعية"، كما   

 

  

االدكتور/ سعيد 
بن مبارك 

  لمحرميا

  

  للهيئة  عضو

 

 محاضرويشغل حالياً منصب  ،إقتصادي وخبير معتمد في العلوم المصرفية والمالية
كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، وقد تم تعيينه خالل الفترة من ب

م باحثاً زائراً لدى صندوق النقد الدولي بواشنطن العاصمة بالواليات 2012-م2011
عـلى بكالريوس العلوم في العلوم المالية في عام  سعادته حصلالمتحدة اإلمريكية. 

ثم درجة الماجستير من  ،بالواليات المتحدة األمريكيةم من جامعة أريزونا 1988
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م ثم الدكتوراة من 1994جامعة والية أوريغون بالواليات المتحدة األمريكية في عام 
م. شغل المكرم الدكتور / سعيد 2005جامعة كارديف بالمملكة المتحدة في عام 

لكلية اإلقتصاد المحرمي منصب مدير مركز البحوث اإلنسانية قبل أن يصبح عميداً 
والعلوم السياسية. يركز في دراساته، ضمن مجاالت أخرى ، على هيكلية األسواق 
المصرفية والتنافسية والكفاءة واإلنتاجية واآلداء والتجارة العربية. وقد نشر ثالثة كتب 
تحمل العناوين: "األعمال المصرفية العربية: الكفاءة واإلنتاجية"، و "األعمال المصرفية 

قياس المنافسة" و "هيكلية السوق وآداء األعمال  -عربية لدول مجلس التعاون الخليجيال
المصرفية العربية" إلى جانب العمل في هيئة الرقابة الشرعية في ميثاق للصيرفة 

ليكون  سلطاني بمرسومالمكرم الشيخ الدكتور / سعيد  تعييند تم مؤخرا وقاإلسالمية. 
مجلس الدولة. ب اعضو  

 

 

  لجنة الرقابة الشرعية بات ومسؤوليات واج  )ب
 مراجعة وثائق وعقود واتفاقيات وشروط وأحكام الصندوق وغيرها من المالحق والنصوص التي تخص الصندوق 
 مراجعة استثمارات الصندوق على أساس دوري منتظم للتأكد من توافقها مع المعايير الشرعية اإلسالمية  
  األسهم والصناديق والجهات والمشتقات التي يستثمر فيها الصندوقإبداء الرأي الشرعي في الشركات و  
 .اعتماد استثمارات الصندوق من حيث توافقها مع المعايير الشرعية  
 .االجتماع مع مدير الصندوق كلما دعت الضرورة لذلك  
 .الرد على استفسارات مدير الصندوق بخصوص استثمارات وعمليات الصندوق  
  في كل ما يخص الصندوق.تقديم المشورة الشرعية  
  

  مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية:  )ج
أشهر وتحسب يوميا كمصروفات  3لایر سعودي تدفع كل  18,750تتقاضى الهيئة الشرعية رسوما سنوية قدرها 

 من الصندوق. 
  

  المعايير الشرعية التي تراها الهيئة الشرعية للصندوق :  )د
 امالت الصندوق مثل عقود وغيرها من النماذج متوافقة تماما مع أحكام الشريعة يجب أن تكون كافة الوثائق المتعلقة بمع

  اإلسالمية.
 .أن تكون جميع استثمارات الصندوق مباحة غير مخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية  
 .يجوز تعامل الصندوق بصيغ التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية فقط، وتحرم جميع الصيغ الربوية  
 .أن يكون الصندوق خاضعا للرقابة الشرعية الدورية من قبل الهيئة الشرعية المعينة للصندوق  
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  مدير الصندوق .12
شركة مسقط المالية ، وهي شركة مرخصة بموجب الترخيص الصادر عن هيئة   اسم مدير الصندوق  أ

  السوق المالية 

  08096-37  رقم الترخيص  ب

  الدور الحادي عشر  –برج تمكين  – طريق الملك فهد  عنوان الصندوق   ج

  64666ص.ب. 

  11546الرياض 

  المملكة العربية السعودية

  +966-11-279-9546هاتف: 

  +966-11-279-9515فاكس: 

  

  العنوان االلكتروني:

www.muscatcapital.com.sa  

  ) 11/03/2008هـ (الموافق  03/03/1429  تاريخ الترخيص  د

  سعودي لایر مليون 60  رأس مال الصندوق المدفوع  هـ

  

  االيرادات واالرباح للسنة المالية السابقة:المالية لمدير الصندوق مع توضيح معلومات ملخص بال  )و
  

  2019 ديسمبر –المركز المالي 

 المطلوبات صافي 34,136,612

 الملكية حقوق صافي 80,284,359

 الملكية وحقوق المطلوبات صافي 114,420,971

 األصول صافي 114,420,971

  

  2019 ديسمبر – الدخل قائمة

  

 اإليرادات إجمالي 23,966,746
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 المصاريف إجمالي 19,157,866

 الدخل صافي 4,808,880

  

 

  

 مالبأع المرتبطة تلك األنشطة بخالف ) عضو لكل الرئيسة العمل وأنشطة مدير الصندوقأسماء أعضاء مجلس إدارة    )ز
 :ندوقالص مدير

  

  انشطة العمل الرئيسية (خالف األنشطة المرتبطة بأعمال مدير الصندوق)  االسم

 
 عبدالعزيز سليمان/  السيد

  اإلدارة) مجلس الذكير (رئيس

 
 جامعة من  م1981 العام في المدنية الهندسة في بكالوريوس بدرجة الذكير السيد تخرج

 واشنطن جورج جامعة من الهندسية اإلدارة في الماجستير درجة على حصل ذلك وبعد الكويت،
 ،) IFC( الدولية التمويل مؤسسة في الذكير السيد عمل. م1983 العام في) المتحدة الواليات(

 للمشروعات مديًراً  الذكير السيد عمل كما). NIC( الوطنية التصنيع شركة إلى انضم ذلك وبعد
 سكرئي الحالي منصبه إلى إضافةً ).  ساسكو( السيارات ومعدات لخدمات السعودية الشركة في

 نظمةأ لشركة التنفيذي الرئيس منصب الذكير السيد يشغل المالية، مسقط شركة إدارة مجلس
  .م1992 العام منذ الحديث البناء

 
 محمد بن سليمان/  السيد

 مجلس اليحيائي (عضو
  إدارة) 

 
 ياليحيائ السيد يشغل ،)عمان( مسقط بنك في إدارة مجلس كعضو الحالي منصبه إلى إضافةً 
 السيد ويترأس. م2011 حزيران منذ) ُعمان( مسقط بنك إدارة مجلس رئيس نائب منصب

 يدالس يحمل. بالبنك والتعويضات الترشيحات لجنة في عضو وهو المخاطر لجنة اليحيائي
 إدارة ماجستير ودرجة) سويسرا( لوزان جامعة من األصول إدارة في شهادة اليحيائي سليمان

ً أيض اليحيائي السيد حصل). المتحدة المملكة( ويلز جامعة في المالية اإلدارة معهد من األعمال  ا
 إضافةً . م1999 العام في) المتحدة الواليات( هارفارد جامعة من المالية األزمة في شهادة على
 اإلدارةو اإلستثمار إستشارات( االستثمار مستشار منصب اليحيائي السيد يشغل سبق، ما إلى

 اصبالمن من عدد اليحيائي السيد ويشغل كما ُعمان، بسلطنة الملكية الشؤون محكمة في) المالية
 مدير كلورين، ُعمان إدارة مجلس رئيس: ذلك في بما وخليجية عمانية شركات عدة في األخرى

 لدخلا صندوق إدارة مجلس رئيس للتأمين، الصقر شركة في ومدير العقارية، المدينة شركة في
 شركة إدارة مجلس رئيس المتكاملة، السياحية المشاريع صندوق رئيس ُعمان، في الثابت

 شركة إدارة مجلس رئيس العماني، الوطني البنك إدارة مجلس رئيس العمانية، االتصاالت
 ةمملك( السالم ببنك ومديرتنفيذي ،)اإلمارات( كلورين اتحاد مدير ،)قطر( كلورين الخليج

 ).البحرين
  

 
الخليفة  حسن سالم السيد

  مستقل)  إدارة مجلس (عضو

 
 امالع في سعود الملك جامعة من المحاسبة في البكالوريوس درجة على الخليفة السيد حصل

ً  وتخرج م،1993  يف اورليانز نيو جامعة من والتدقيق المحاسبة في الماجستير درجة مع الحقا
 معتمد داخلي مدقق هو الخليفة السيد. م1997 العام في) المتحدة الواليات( لويزيانا والية
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)CIA (ةالعربي التعدين شركة ذلك في بما البارزة، السعودية المؤسسات من العديد في عمل 
. )تداول( السعودية األسهم وسوق) سابتكو( العام للنقل السعودية الشركة ،)معادن( السعودية

 خليفة دالسي يشغل المالية، مسقط شركة في مستقل إدارة مجلس كعضو الحالي منصبه إلى إضافةً 
 ً   ).ربساتع( الفضائية لالتصاالت العربية المنظمة في المالية الشؤون رئيس نائب منصب حاليا

 
 عبدهللا محمد أحمد/  السيد

 إدارة)  مجلس العبري (عضو

 
 العبري السيد يشغل ،)عمان( مسقط بنك في إدارة مجلس كعضو الحالي منصبه إلى إضافةً 
 المدير منصب العبري السيد شغل). ُعمان( مسقط بنك في) COO( العمليات رئيس منصب
 Silk( بنك وسيلك األفريقي الخليج بنك في وكمدير. BMI Bank B.S.C لبنك المستقل
Bank (المالية مسقط شركة في إدارة مجلس كعضو الحالي منصبه إلى وإضافةً  هذا.  المحدود 
 تثمرينالمس لجنة رئيس منصب العبري السيد يشغل ،)عُمان( مسقط بنك في للعمليات ورئيس

 ندوقص في االستثمار لجنة في عضو وهو ُعمان، في للسياحة المتكاملة المشاريع صندوق في
 30 من أكثر العبري السيد يمتلك. المال سوق وصندوق الثابت للدخل ُعمان وصندوق مسقط
 ً  المملكة( لينكولن جامعة من بكالوريس درجة على حاصل وهو المصرفية، الخبرة من عاما

 وهامبرسايد لينكولنشاير جامعة من) MBA( األعمال إدارة في ماجستير ودرجة) المتحدة
 دارةاإل برنامج مثل التنفيذية البرامج من العديد في العبري السيد شارك). المتحدة المملكة(

 ،)المتحدة الواليات( هارفارد جامعة في العامة اإلدارة وبرنامج ،)فرنسا( إنسياد في المتقدمة
  ).المتحدة المملكة( لألعمال لندن كلية في المتقدمة اإلدارة وبرنامج

 
 عبود ناصر بن صالح السيد

  إدارة)  مجلس الحبسي (عضو

 
ً  الحبسي السيد يشغل مسقط، بنك في إدارة مجلس عضو كونه إلى إضافةً   ئبنا منصب حاليا
 الدفاع وزارة تقاعد لصندوق العام المدير قبله كان والذي ،)ُعمان( مسقط لبنك العام المدير

ً  الحبسي السيد ويشغل كما. م2018 العام إلى م2009 العام من للفترة العماني  منصب حاليا
: جيالخلي التعاون مجلس دول في البارزة والشركات الصناديق من العديد في إدارة مجلس عضو
 ابيتالك كيتارا شركة للخدمات، النهضة شركة ،)تنمية( االستثمارات لتنمية الوطنية ُعمان شركة

ً  الحبسي السيد وشغل هذا.  التجارية صاللة ومراكز ليمتد برايفت  جلسم رئيس منصب سابقا
 ع.ع.م.ش مسقط بنك في االستثمار لجنة وعضو) JIA( المالية لألوراق مسقط صندوق إدارة

 يف ماجستير ودرجة المالية العلوم في ماجستير درجة الحبسي السيد يحمل). االستثمار إدارة(
 في البكالوريوس وشهادة) المتحدة الواليات( بارك كوليج ماريالند، جامعة من األعمال إدارة

  ).المتحدة الواليات( بوسطن جامعة من المالية العلوم في وبكالوريوس االقتصاد

 

  مسؤوليات وواجبات مدير الصندوق:  )ح
  عمال اليومية للصندوق ومتابعة عملياته على نحو فعال ومستمر.ألعلى ا اإلشراف  

  تمثيل الصندوق أمام مجلس اإلدارة والمستثمرين  

  ندوق بطريقة رافية واإلدارية والكتابية بغرض إدارة الص ندوق وللقيام بالمهام اإلش توفير خدمات موظفيه إلدارة الص

  فعالة 

  حفظ الدفاتر والسجالت بإدخال أوامر االشتراك واالسترداد الخاصة بالوحدات وإصدار الحواالت ومطابقة معلومات

  الحسابات واألرصدة

 سارات المشتر ستف سئلتهم متابعة ا ساراتهم وأ ستف سارات وإجراء التحريات الالزمة حول ا كين والرد على تلك االستف

  وتقديم كشوفات الحساب للمشتركين. 

 .االلتزام التام بلوائح هيئة السوق المالية فيما يتعلق بإدارة الصندوق وعملياته كافة  
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  : االستثمار بصندوق يتعلق فيما الصندوق مدير جانب من مهام الطرف الثالث  )ط
يجوز لمدير الصندوق أن يعهد بأي من المهام المذكورة أعاله إلى أي شخص أو حالياً ال يوجد طرف ثالث ولكن 

  االنشطة او المصالح االخرى لمدير الصندوق:بعد أخذ الموافقات االلزامية  طرف ثالث مرخص له

 شكل جوهري مع اهداف واعمال الصندوق.ليس هناك أنشطة أو مصالح اخرى لمدير الصندوق يمكن ان تتعارض ب

  

  األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق واستبداله:  )ي
  ندوق أن مثل ندوق في أي وقت اذا رأى مجلس ادارة الص تبدال مدير الص ندوق عزل واس يجوز لمجلس إدارة الص

  هذا الشأن. هذا االجراء هو لمصلحة الصندوق والمستثمرين فيه وطبقا للوائح هيئة السوق المالية في

  ندوق ؤوليات إدارة الص ندوق لم يعد قادرا على النهوض بأعمال ومس ندوق أن مدير الص إذا رأى مجلس إدارة الص

  على النحو المطلوب.

 .في حال مخالفته لوائح وأنظمة صناديق االستثمار  

  

  أمين الحفظ  .13
المالية ، وهي شركة مرخصة بموجب  الرياض شركة   اسم أمين الحفظ   أ

  الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية 

  37-08096    رقم الترخيص  ب

  شارع التخصصي  6775   مين الحفظ أل العمل وعنوان المسجل عنوان  ج

  3712-12331العليا. الرياض 

  المملكة العربية السعودية

  العنوان االلكتروني:

 http://www.riyadcapital.com  

   )08/01/2008هـ (الموافق  28/12/1428  تاريخ الترخيص  د

  

  مهام ومسؤوليات أمين الحفظ:  )ه
 .حفظ سجالت عمليات الصندوق واألوراق المتعلقة بالصندوق  

 أمين الحفظ. فصل أصول الصندوق عن أصول أي صندوق آخر وعن أصول  

 .حفظ حركة حسابات الصندوق  

  العمليات اليومية للصندوق ومتابعتها. حفظ  

 التنسيق مع مدير الصندوق في كل ما يخص عمليات الحفظ المتعلقة بالصندوق  

 .االلتزام بشروط وأحكام الصندوق ولوائح هيئة السوق المالية المتعلق بحفظ األوراق المالية  

 حو المطلوب دون تهاون أو اهمال متبعا افضل اجراءات وسياسات الحفظ المتعارف عليها.القيام بواجباته على الن  
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  مهام الطرف الثالث:  )و
  ليس هناك طرف ثالث مكلف بأعمال حفظ الصندوق.

  

  األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ واستبداله:  )ز
  تبدال أمين الحفظ في أي وقت اذا رأى مدير ندوق عزل واس ندوق أن مثل هذا اإلجراء هو يجوز لمدير الص الص

  لمصلحة الصندوق والمستثمرين فيه وطبقا للوائح هيئة السوق المالية في هذا الشأن.

  ندوق على النحو ؤوليات حفظ الص ندوق أن أمين الحفظ لم يعد قادرا على النهوض بأعمال ومس إذا رأى مدير الص

  المطلوب.

 ر والتعلميات ذات الصلةاالستثما في حال مخالفة لوائح وأنظمة صناديق.  

 

  :االستثمار مستشار .14
  ليس هناك مستشار معين للصندوق حاليأ، وقد يقوم مدير الصندوق بتعيين مستشارين للصندوق.

  

  الموزع:  .15
  ليس هناك موزع للصندوق حاليا.

  

  المحاسب القانوني   .16
 

 ـ المتحالفون المحاسبون والنمر البسام شركة   اسم المحاسب القانوني  أ

PKF  

     لمحاسب القانونيل العمل وعنوان المسجلعنوان   ب

شارع األمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) ، حي 

  السليمانية

  11437الرياض  28355ص.ب. 

  +966 11 206 5333هاتف : 

  +966 11 206 5444فاكس : 

www.pkf.com/saudi-arabia  

  

  ج.  مهام ومسؤوليات المحاسب القانوني:

  المحاسبية الخاصة بعمليات الصندوق وتوخى الدقة والفعالية في تدقيق عمليات الصندوق.مراجعة العمليات  
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 .االلتزام بشروط وأحكام الصندوق وبلوائح هيئة السوق المالية فيما يتعلق بمراجعة العمليات المحاسبية للصندوق  

 الصندوق، إلى جانب إصدار أي تقارير ب رفع تقارير المراجعة المحاسبية الدورية المختلفة عن عمليات المراجعة الخاصة

  يطلبها مدير الصندوق من حين آلخر. 

 التنسيق مع مدير الصندوق في كل ما يخص عمليات المراجعة المحاسبية المتعلقة بالصندوق.  

 تطبيق أعلى المعايير واالجراءات المحاسبية المتعارف عليها. 

  

 اخرى  معلومات .17
ديمها عند يتم تقلمعالجة تعارض المصالح و أي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي س السياسيات و اإلجراءات التي ستتبع  )أ

  طلبها دون مقابل

ندوق ب  )ب ة مدير الص ياس رح س ة و ش ات و العموالت الخاص ات و العموالت المعلومات المتعلقة بالتخفيض أن التخفيض ش

  الخاصة

ت لعمولة خاصة بحيث يحصل الصندوق على   سلع يقر و يوافق المستثمر أنه يجوز  لمدير الصندوق الدخول في ترتيبا

يط مع التأكد  فقات المقدمة من خالل الوس فقات مقابل العمولة المدفوعة على الص افة الى خدمات تنفيذ الص و خدمات إض

  من ما يلي:

 أن تنفذ الصفقة بأفضل الشروط 

 الء بدرجة معقولة يمكن  اعتبار السلع و الخدمة الخدمات  المقدمة لمصلحة العم 

 .أي مبلغ أو رسوم تم دفعها لمقدم السلع و الخدمات يعتبر معقول  

  المعلومات المتعلقة بالزكاة و/أو الضريبة  )ج

  ال يوجد معلومات متعلقة عن الزكاة و/او الضريبة
  الوحدات مالكي اجتماع وتفاصيل معلومات  )د

  

  منه بمبادرة الوحدات لمالكي اجتماع لعقد الدعوة الصندوق لمدير يجوز . 

 الحفظ أمين من كتابي تسلم طلب من أيام )10( خالل الوحدات مالكي الجتماع الدعوة أن تكون  يجب. 

  سلم طلب من أيام )10( خالل الوحدات مالكي الجتماع الدعوة يلتزم مدير الصندوق  أكثر أو ملك نم كتابي ت

 .الصندوق وحدات قيمة من األقل على ٪ 25 أو منفردين مجتمعين يملكون الذين الوحدات مالكي من

 ندوق اإللكتروني الموقع في ذلك عن باإلعالن الوحدات مالكي الجتماع الدعوة تكون  والموقع لمدير الص

وق اإللكتروني ال ، للس عار وبإرس رة قبل )1الحفظ   وأمين مالكي الوحدات جميع إلى كتابي إش  على أيام عش

ً ) 21عن ( تزيد ال وبمدة ) 2االجتماع.  من األقل  تاريخ واإلشعار اإلعالن يحدد أن ويجب .االجتماع قبل يوما

ندوق مدير على ويجب المقترحة، ووقته والقرارات ومكانه االجتماع ال حال الص عاراً  إرس  مالكي إلى إش

  .الهيئة إلى من نسخة إرسال الوحدات لمالكي اجتماع أي الوحدات بعقد

 الوحدات مالكي اجتماع يكون و ال  ً حيحا ره إذا إال ص  ٪ 25 مجتمعين الوحدات يملكون مالكي من عدد حض

  .الصندوق وحدات قيمة من األقل على
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  الجتماع الصندوق الدعوة مدير على فيجب المادة، هذه من أعاله الفقرة في الموضح النصاب يُستوف و إذا لم 

ال اإللكتروني والموقع اإللكتروني موقعه في ذلك عن باإلعالن ثان وق وبإرس عار للس  جميع إلى كتابي إش

 الثاني االجتماع ويُعدّ  .أيام )5( عن تقل ال بمدة االجتماع الثاني موعد قبل الحفظ و أمين الوحدات مالكي

 ً   االجتماع. في الوحدات الممثلة نسبة كان أيها صحيحا

  

  االستثمار صندوق وتصفية إلنهاء المتبعة اإلجراءات عن معلومات  )ه

ً  ومالكي الوحدات الهيئة إشعار عليه فيجب الصندوق، إنهاء في الصندوق مدير رغب إذا  )و  قبل كذل في برغبته كتابيا

ً  )21(عن تقل ال مدة  .الصندوق وأحكام بشروط اإلخالل دون ،هفي إنهاء الصندوق المزمع اريختال من يوما

افي كان إذا  )ز ول قيمة ص ندوق أص عودي، لایر ماليين ) 10 ( عن قلأ الص ندوق مدير ه يحقفإن س  اتخاذ الص

حيحية اإلجراءات روط في المحددة الالزمة التص ندوق ومذكرة وأحكام ش مان المعلومات الص تيفاء لض  كذل اس

) أشهر من اإلشعار 6و في حال عدم استيفاء المتطلب سيقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة فورا و خالل ( المتطلب

 يلتزم مدير الصندوق إنهاء الصندوق.

 ندوقالص وأحكام بشروط دون اإلخالل وذلك انتهائه، فور الصندوق تصفية إجراءات في البدء الصندوق مدير يلتزم  )ح

 .المعلومات ومذكرة

ندوق يلتزم مدير  )ط وق اإللكتروني الموقع و اإللكتروني موقعه في اإلعالن الص ندوق مدة عن انتهاء للس  ومدة الص

 ه.تصفيت

 الهيئة وإشعار أي من المواد المذكورة أعاله  حصول فور الصندوق إنهاءبالبداء بإجرارءات  الصندوق يلتزم مدير  )ي

ً  ومالكي الوحدات  .من وقوعها أيام )5( خالل كتابيا

  

 إجراءات الشكوى  )و

يتم تقديمها عند طلبها دون مقابل ، كما يمكن لمالكي الوحدات  كاوى س ندوق بأن إجراءات معالجة الش يفيد مدير الص

  مراسلة مدير الصندوق في حال وجود أي شكوى قد تنشأ على العنوان التالي : 

  مسؤول المطابقة واإللتزام 

  الرياض  –المملكة العربية السعودية 

  طريق الملك فهد 

  تمكين برج  –الحادي عشر الدور 

  2799820 11 966+ هاتف :

   www.muscatcapital.com.saالموقع اإللكتروني : 

  saMC.Compliance@muscatcapital.com.البريد اإللكتروني : 
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  االستثمار في صناديق االستثمار أوعن من ناشئ نزاع أي في بالنظر المختصة القضائية الجهة  )ز

إن الجهة المختصة في أي نزاع ناشىء من أو عن االستثمار في الصندوق هي لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية 

  في المملكة العربية السعودية . 

  

  الوحدات لمالكي المتاحة للمستندات قائمة  )ح

 شروط وأحكام االستثمار في الصندوق 

  ملخص المعلومات الرئيسية  

 بعد عرضها على المستشار الشرعي. التعديالت التي تطرأ على شروط واحكام اتفاقيات وعقود الصندوق 

 أي عقود او اتفاقيات مذكورة في مذكرة المعلومات 

o عقد المحاسب القانوني. 

o عقد أمين الحفظ. 

o  الشرعيةعقد اللجنة. 

o عقد حساب المؤشر اإلرشادي. 

o عقد التأمين. 

o عقود أعضاء مجلس اإلدارة. 

o وأي عقود أخرى يحتاجها الصندوق و تكون من أساسيات عمل الصندوق أو مذكورة بالشروط و األحكام. 

 التقارير الدورية للصندوق.  

 القوائم المالية لمدير الصندوق.  

  الصندوق حول أداء الصندوقأي نشرات أو كتيبات يصدرها مدير. 

 أي بيانات واحصاءات تتعلق بأداء الصندوق محفوظة لمدير الصندوق.  

 تعاميم عامة تتعلق بعمل الصندوق أي مراسالت او اتصاالت أو. 

 ملكية أصول الصندوق  )ط

ول ندوق إن جميع أص تثمار ص اعة), وليس لمالكي مملوكة االس ندوق يردلم الوحدات مجتمعين (ملكية مش  مدير أو الص

ندوق هورة مقدم أو الباطن من الحفظ الحفظ أو أمين أمين أو الباطن من الص لحة أي الموزع أو المش ول في مص  أص

ندوق أو المطالبة فيها إال إذا كان مدير ندوق الص  مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الص

هورة ندوق و أو المش موحا بهذة المطالبات بوجب أحكام هذة  الموزع ماكا للوحدات الص ذلك في حدود ملكيتة أو كان مس

  الألحة و أفصح عنها في الشروط و أحكام الصندوق أو مذكرة المعلومات.

ندوق مدير  يعرفها أن ينبغي أو معروفة، أخرى معلومة  )ي ندوق إدارة مجلس أو الص كل الص معقول وقد يطلبها مالكو  بش

  ستشاروهم المهنيونتلمون أو مالوحدات الحاليون أو المح
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 راتمؤش وعن عام بشكل االستثمارية الصناديق عن الصندوق مدير الصندوق ادارة مجلس عليها يحصل التي المعلومات

وق ائية المعلومات من وغيرها واتجاهاته الس تثماراتهم وتتعلق الوحدات مالكي يطلبها التي االحص  داءأ وتوقعات باس

صندوق شاريهم المستثمرين قبل من اليها االستناد يمكن والتي ال  عن يبحثون ينالذ المحتملين والمستثمرين الماليين ومست

تثمارات ب اس مل وقد. واحتياجاتهم ظروفهم تناس االت المعلومات تلك تش ات االتص مية والمراس  يميةالتنظ بالجهات الرس

  .والشركات المالية االسواق اداء وتوقعات السعودية السوق في عام بشكل باالستثمار يتعلق فيما

االستثمار تم الموافقة عليها من هيئة سوق المالية غير ما ذكر في سياسات االستثمار و  صناديق ئحة ال قيود من إعفاءات  )ك

  ممارساته

 المالية السوق لهيئة الصندوق مدير يتقدم ولم االستثمار صناديق الئحة قواعد من للصندوق اعفاءات اي حاليا هناك ليس

ول طلب بأي ندوق مدير يطلب وقد. النوع هذا من اعفاءات اي على للحص تقبال الص  محوتس يحتاجه قد الذي االعفاء مس

  .الشأن هذا في المتبعة االستثمار وقواعد االستثمار صناديق الئحة به

  سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت بأصول للصندوق  )ل

ندوق إدارة مجلس يقوم ات باعتماد الص ياس ة المرتبطة العامة الس ويت حقوق بممارس ندوق الممنوحة التص  ببموج للص

كل التي المالية األوراق وله من جزءا تش اور بعد أص ؤول مع التش ندوق مدير لدى وااللتزام المطابقة مس  يمارس. الص

 بتلك حداتالو مالكي تزويد وسيتم الصندوق إدارة مجلس قبل من المعتمدة للسياسات وفقا التصويت حقوق الصندوق مدير

    .مقابل دون الطلب عند السياسات
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  الصناديق من معينة ألنواع اإلضافية المعلومات متطلبات .18
تراك أن ناديق من النوع هذا من وحدة أي في االش واق النقد)الص ناديق أس  كبن ىلد نقدي غمبل إيداع عن تلفخم ( ص

  , محلي

ندوق مدير أن ترداد طلب ولبقب ملزم غير الص عر الوحدات اس تراك، بس ة وإيراداتها الوحدات قيمة وأن االش  ُعرض

  والهبوط  للصعود

الميةو  ندات الإلس كوك و س ولة في أدوات النقد و أدوات الدخل الثابت ك ص ندوق أص تثمر الص وف يس  عم المتوافقة س

رعية المعايير ورة تبقى ما على االحتفاظ يتم و, الش ناديق أو نقد بص واق ص رعيةال المعايير مع المتوافقة النقد أس و  ش

سات  أهداف 3المادة  1حسب ماهو موضح في الملحق رقم  سات صندوق وسيا سيا و  االستثمار االستثمار الفقرة (ب) 

 في وأ معنية، مالية أوراق في االستثمار لتركيز وممارساته الفقرة (ج) أي سياسة االستثمار سياسات  2المادة  2الملحق 

  جغرافية معينة. منطقة أو معين بلد في أو القطاعات، من مجموعة أو صناعة

ندوق عند التعامل  ِدر أي معو يقر مدير الص فقات ُمص وق لص ندوق مدير فإن المملكة، خارج النقد س  هذا بأن يقرّ  الص

  السعودي العربي النقد لمؤسسة مماثلة رقابية لهيئة خاضع المصدر

 المصدرة ةالجه بأن يقر الصندوق ديرم فهإن التحهوط، لغرض المشتقات عقود في و يقر مدير الصندوق عند االستثمار 

  .للهيئة مماثلة رقابية جهة عن الصادرة أو جهة ال عن الصادرة الماليهة الكفاية لقواعد خاضعةستكون 
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  ملخص معلومات الصندوق

  حول الصندوقالمعلومات الرئيسية   .أ

1 

  اسم صندوق االستثمار

ونوع الطرح، وفئة ونوع 
  الصندوق

  ألسواق النقد صندوق مسقط

Muscat Capital Money Market Fund 

   هو صندوق اسواق نقد ـ مرابحة باللایر السعودي عام الصندوق

  صندوق مفتوح المدة متوافق مع المعايير الشرعية،

2  

  

  

  

  أهداف صندوق االستثمار

هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى زيادة العوائد قصيرة األجل والحفاظ على 
رأس المال من خالل االستثمار في سوق المال وأدوات الدخل الثابت المتوافقة مع 
المعايير الشرعية. يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد  تتجاوز تلك التي سيحققها 

للشهر الواحد. يمكن  SAIBORالمؤشر االسترشادي للصندوق وهو سعر 
أو  Bloomberg / Reutersللمستثمرين مشاهدة أداء المؤشر على منصات 

  أي موقع آخر.

  "لمزيد من التوضيح في أدوات االستثمار الرجاء الرجوع إلى قائمة التعريفات "

3  

  

  

  

ة  اس ي ار  س تثم اس
  الصندوق وممارساته

 رعيةالش المعايير مع ةالمتوافقإلى اإلستثمار في أسواق النقد يهدف الصندوق 
لمعايير اوالمتوافقة مع ،  وغيرهامثل مثل عقود المرابحة واإلجارة لتوفير السيولة 

 مشتقات أسواق النقد المركبةمثل الصكوك،  أدوات الدخل الثابتكذلك  الشرعية
مثل الودائع اإلسالمية و صناديق الإلستثمار المتوافقة مع المعايير الشرعية 

اظ مع الحفعلى المدى القصير تحقيق أعلى مستوى ممكن من العوائد المشابهة ل
 الدوالر أو السعودي باللایر من خالل اإلستثمار  على رأس المال المستثمر

   األمريكي

  "لمزيد من التوضيح في أدوات االستثمار الرجاء الرجوع إلى قائمة التعريفات "

4  

ر اط خ م ة  ال ط ب رت م ال
باالستثمارات في صندوق 

  االستثمارات

  

 لتقلبات مرتفعة. االستثمار تعرض  
 على مؤشراً  يُعدّ  للمؤشر ال السابق األداء أو لصندوق السابق األداء أن 

 المستقبل. في الصندوق أداء
 وأ االستثمار لصندوق المطلق األداء أن الوحدات لمالكي ضمان يوجد ال 

 السابق. األداء يماثل أو يتكرر سوف بالمؤشر أداءه مقارنة
 إ يُعدّ  ال االستثمار صندوق في االستثمار أن من المستثمرين نحذر ً  يداعا

 بنك. لدي
 صندوق في االستثمار عند األموال خسارة مخاطر من نحذر المستثمرين 

  االستثمار.
 أن المحتمل من ظروف وأي صندوق، معرض لمخاطر في االستثمار 

  وعائداته الصندوق أصول قيمة صافي في تؤثر
  

5  

قة المتعل البيانات السابقة 
  السنةباداء صندوق االستثمار 

 
  العائد

2019 
3.1817% 
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وفقا لما ورد في مذكرة 
  المعلومات

 

2018 
%2.5104  

2017  
2.016%  

2016  
2.58%  

  منذ التأسيس
2.39%  

 
  

  مقابل الخدمات والعموالت و األتعاب   .ب

  ال يوجد رسوم االشتراك

  ال يوجد  رسوم االسترداد المبكر

ً  تحتسب-  الصندوق أصول قيمة صافي من سنوياً  %0.30 أتعاب اإلدارة   بشكلتخصم و يوميا
  .سنوي ربع

ات مجلس إدارة  تعويض
  الصندوق

 10,000لایر سعودي لكل اجتماع لكل عضو مستقل وبحد أقصى  5,000مبلغ 
ور بعد حض تخصم تحتسب يوميا ولایر سعودي سنوياً لكل عضو مجلس مستقل، 

  سعودي لایر 30,000 تتجاوز لن المستقلين األعضاء مكافأت إجمالي إناالجتماع 

من صافي قيمة األصول سنويًا مع حد أدنى للرسوم  ٪0.06الحد أقصى للرسوم   رسوم أمين الحفظ
لایر سعودي  150لایر سعودي. والحد األقصى لرسوم المعاملة  2000الشهرية 

معاملة. سيتم خصم الرسوم الفعلية للصندوق وفقًا لتوزيع أصول الصندوق.   لكل
  وتحتسب يوميا وتدفع بشكل ربع سنوي

رسوم المدير اإلداري 
  للصندوق

 المدير اإلداري  رسوم مقابل الصندوق أصول قيمة صافي من سنويا 0.05%
  .سنوي ربع بشكل وتدفع يوميا تحتسب

  أشهر. ستة كل تخصمو يوميا وتحتسب سنويا سعودي لایر 18,000  مبلغ  رسوم مراجعي الحسابات

  وفق المالية األوراق في  )الوساطة(  التعامل مصاريف جميع الصندوق يتحمل  مصاريف التعامل
   .الصفقات تنفيذ عند أصوله من وتدفع التعامل وسطاء لدى السائدة األسعار

اب  تس وم اح رس
  مؤشر/معيار األداء

  ال يوجد

  

  

  مصاريف أخرى 

لتي , واوالً عن نفقاته اإلدارية و المهنية و التشغيلية األخرىؤيكون الصندوق مس
تشمل (ولكن قد ال تقتصر على) أتعاب المحاسب القانوني و أتعاب أعضاء الهيئة 
الشرعية و أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة و المصاريف المتعلقة بنشر التقارير 

لایر سعودي. يستثنى من  200.000، مع مراعاة حد أقصى سنويا وقدره السنوية
المدير اإلداري  رسومأمين الحفظ و  رسومالحد األقصى المذكور أتعاب اإلدارة و 

  للصندوق و أية رسوم مصاحبة لالقتراض.
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ن ابة ععن حساب أو دفع الضريبة أو الزكاة ألجل أو ني لن يكون الصندوق مسؤوالً   الضريبة والزكاة
 إن وال عن سداد ضرائبه وزكاته الخاصةؤو إنما يكون كل مستثمر مس المستثمرين

  .وجدت

 
  مكان الحصول على أي معلومات اضافية حول الصندوق وكيفية الحصول عليها  .ج

ندوق  افية عن الص ول على أي معلومات اض ندوق الحص تراك في الص تثمرين المهتمين باالش تثمرين والمس يمكن للمس

ندوق،  ول على أي معلومات حول الص ندوق للحص ي لمدير الص ائل أو عن أي منزيارة المكتب الرئيس ال وس  االتص

حة المختلفة ندوق مدير عنوان في الموض ؤولي ا أو الص ال بأي مس ندوقاالتص اعات خالل وقت أي في لص  العمل س

  .مسقط المالية لشركة الرسمية

  :الخاصة به اسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال  .د

شركة مسقط المالية ، وهي شركة مرخصة بموجب الترخيص الصادر عن هيئة السوق   اسم مدير الصندوق
   المالية

   عنوان الصندوق

  الدور الحادي عشر  -برج تمكين - طريق الملك فهد

  64666ص.ب. 

  11546الرياض 

  المملكة العربية السعودية

  +966-11-279-9546هاتف: 

  +966-11-279-9515فاكس: 

   www.muscatcapital.com.sa  العنوان االلكتروني

  

  به:الخاصة  اسم وعنوان مدير الحفظ وبيانات االتصال   .ه

، وهي شركة مرخصة بموجب الترخيص الصادر عن هيئة  الرياض المالية شركة   اسم مدير الحفظ
  السوق المالية

  عنوان أمين الحفظ 

  

  شارع التخصصي  6775 

  3712-12331العليا. الرياض 

  المملكة العربية السعودية

  920012299هاتف: 
  http://www.riyadcapital.com   العنوان اإللكتروني

 

  وبيانات االتصال الخاصة به اسم وعنوان الموزع  .و
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ليس هناك موزع للصندوق حاليا، وفي حال تم تعيين موزع سيقوم مدير الصندوق بابالغ الجهات التنظيمية بذلك اضافة الى 
الئحة صناديق االستثمار.االعالن عن اسمه في المواقع والمستندات التي تحددها    


