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 حكام و ال  الشروط

 ألسهم النمو والدخل الخليجي صندوق دراية

 Derayah GCC Growth and Income Equity Fund 

 (السعودية العربية اململكة أنظمة بموجب مسجل مفتوح مال برأس في األسهم السعودية والخليجية عام استثماري  صندوق ) 

 

 

 

 

 مدير الصندوق 

 دراية املالية شركة

من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت املوافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق  الصندوق  وأحكام شروط روجعت

 وق دالصنالواردة في الشروط واألحكام. كذلك يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة  املعلوماتمجتمعين ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة واكتمال 

 ويؤكدون أن املعلومات والبيانات  ويقرونومدير الصندوق بصحة واكتمال املعلومات الواردة في الشروط واالحكام، 
ً
 روطفي الش الواردأيضا

 .مضللة غير واألحكام

 تعطي وال الصندوق، وأحكام شروط محتويات عن مسؤولية أي الهيئة تتحمل ال. االستثمار دوق صن وحدات طرح على املالية السوق  هيئة وافقت

 على موافقتها تعني وال عدمه، من الصندوق  في االستثمار جدوى  بشأن توصية أي املالية السوق  هيئة تعطي وال اكتمالها، أو بدقتها يتعلق تأكيد أي

 .يمثله من أو للمستثمر يعود الصندوق  في االستثمار قرار أن وتؤكد فيه، باالستثمار توصيتها الصندوق  وحدات طرح

ر الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقابة يمتوافق مع املعاي استثمار صندوق  نهأ على( راية الخليجي ألسهم النمو والدخلصندوق د) عتمادإ تم

 DRYA-1805-20-04-12-20االعتماد الشرعي:  رقم الشرعية املعينة لصندوق االستثمار.

 هذه هي النسخة املعدلة من شروط وأحكام صندوق دراية الخليجي ألسهم النمو والدخل التي تعكس إجراء تغيير في تكوين مجلس إدارة الصندوق 

 م19/07/2022حسب خطابنا املرسل إلى هيئة السوق املالية بتاريخ 
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 خاضعة و املستندات األخرى كافة ،ندوق دراية الخليجي ألسهم النمو والدخلبص خاصةلا واألحكام الشروط كافة املعلومات الواردة في هذه إن

 واضحة و كاملة معلوماتوتتضمن  السعودية العربية اململكة في املالية السوق  هيئة مجلس عن الصادرة االستثمار صناديق الئحة ألحكام

 .معدلة و محدثة تكون  و ستثماراال  صندوق  عن مضللة وغير وصحيحة

تخاذ أي قرار استثماري في إقراءتها بعناية قبل ب يقوموا أنلشروط واألحكام ا هذه تتلقى التي األطراف كافةو  املحتملينجب على املستثمرين تو ي

أخذ مشورة خبير مالي مستقل حول مدى مناسبة  املحتملينجب على املستثمرين تو الصندوق ومراعاة أية متطلبات قانونية تتعلق بذلك. كما ي

 .الصندوق لالستثمار

 الصندوق  وحدات من وحدة أي في شتراكهإ عند قبلها نهأ تعني واألحكام الشروط هذه على الوحدات مالك توقيع

 وأحكام شروط فهم تعذر حال وفي. وفهمهااملستثمرين بقراءة شروط وأحكام الصندوق  ننصح .يمكن االطالع على أداء الصندوق ضمن تقاريره

 منهي مستشار بمشورة باألخذ ننصح الصندوق،

 م 14/02/2021 املوافق هـ 02/07/1442 :األحكامو  الشروط هذه تاريخ

  م19/07/2022 املوافقهــ 20/12/1443تم تحديث هذه الشروط واألحكام بتاريخ:  وقد

 م 14/02/2021 املوافق هـ 02/07/1442 :وحداته وطرح الصندوق  تأسيس على الهيئة موافقة تاريخ
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 إشعار هام للمستثمرين

 ،"(الصندوق )" تشغيله وصندوق دراية الخليجي لسهم النمو والدخل  في الوحدات طرح أحكام و شروط يتضمن"( األحكام و الشروط)" املستند هذا

 على املال رأس  في نمو تقديم لغرض"( اململكة" أو" السعودية)" السعودية العربية اململكة في مؤسس مفتوح مال برأس استثمارعام صندوق  هو و

 .دوري بشكل نقديةاملدى الطويل و توزيع أرباح 

 بموجب هيئةال قبل من مرخصة مقفلة مساهمة شركة وهي ،"(الصندوق  مدير" أو"  املالية دراية)" املالية دراية شركة قبل من الصندوق  إدارة تتم

 من لتمكينهم ذلك و املحتملين املستثمرين على توزيعها يتم و املالية دراية شركة قبل من واألحكام الشروط هذه إعداد تم قد و. 27-08109 الرقم

تخـاذ أي إالشـروط واألحكـام بـتمعن قبـل  علـى املسـتثمرين املحتملـين قـراءة هـذه يتوجب و. الصندوق  في وحدات لشراء لهم املتاحة الفرصة دراسة

  .الصندوق قـرار بشـأن االستثمار في 

طـالع ال  املحتملينمستثمر من املستثمرين  كليتوجب على و  .املرتفعةينطوي االستثمار في هذا الصندوق على درجة مخاطرة تصنف تحت املخاطر 

"املخاطر الرئيسة لالسـتثمار فـي  قسماليها بشكل مفصل في  الشارةتمت  والتيالصندوق  في باالستثمار واملرتبطةبدقـة علـى عوامـل املخاطر املحتملة 

  املحتملينجب على املستثمرين تو . كما ي"الصندوق 
ا
يعتمـدوا بشـكل  أن يكونوا قادرين على تحمل املخاطر االقتصادية الستثمارهم في الصندوق و أال

 .جوهريةحتياجـات ماليـة إهـذا االسـتثمار ملواجهـة أي ـن أساسـي علـى أي عوائـد م

ثمار الصادرة الصـندوق يمثـل عالقـة تعاقديـة بـين مـدير الصـندوق واملسـتثمرين فيـه، وهـو مسـجل لـدى الهيئة  ويخضع ألحكام الئحة صناديق االست

 قانونيا كيانا ليس الصندوق  أن كما . أخـرى تصدر عن الهيئة في هذا الخصوصالهيئة و أي تعديالت الحقة قد تطـرأ عليهـا أو أي توجيهـات  مجلسعن 

  مستقال
ً
 مدير من مطلوب هو كما به الخاصة األصول  عن الصندوق  أصول  بفصل ملتزم الصندوق  مدير فإن ذلك مع و. الصندوق  مدير عن منفصال

 .لهم املرخص األشخاص الئحة بموجب الصندوق 

عتبار آراء مدير الصندوق كتوصية إانونية أو ضرائبية. كما يجب عدم ستشارة استثمارية أو قإهذه الشروط واألحكام ك ر محتويات يجب أن ال تفس

ستشارة استثمارية أو قانونية أو ضرائبية من جهة إستثمر محتمل أن يسعى للحصول على لشراء وحدات في الصندوق. ويجب كذلك على كل م

الصندوق مستقلة وذلك فيما يتعلق باالستثمار في الصندوق. ولدى قيام املستثمر بتوقيع هذه الشروط واألحكام، فإنه يكون قد وافق على قيام مدير 

 لهذه الشروط واألحكام. الشتراكباستثمار مبلغ 
ً
 بالنيابة عنه طبقا

 كل حال تم  في
َ
 .للصندوق  الشرعية اللجنةوتحت الشراف والرقابة املباشرة من  الشرعية، للمعاييرممارسة أعمال وأنشطة الصندوق وفقا

ندوق مدير الصندوق أو الصندوق لن يقوما بحساب أو دفع، أو يكونا مسئولين عن حساب أو دفع الزكاة أو الضريبة على مبالغ االستثمارات في الص

 رأسمالية يمكن أن تنتج عن تلك االستثمارات. دفع قيمة الزكاة أو الضريبة تظل من مسئولية املستثمرين أنفسھم.أو على أي مكاسب 

 .املعلومات الواردة في ھذه الشروط واألحكام تم تقديمھا كما في تاريخ إصدارھا، ما لم ينص صراحة في ھذه الشروط واألحكام بخالف ذلك

 بتاريخ( 3/5/1574/21/صبرقم ) الهيئةمجلس  عنة السعودية هذا الصندوق بموجب املوافقة الصادرة قد اعتمدت هيئة السوق املالي و

  .م 14/02/2021 املوافقهـ  02/07/1442
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 مدير الصندوق 

 شركة دراية املالية

 شارع العليا العام -مركز العليا، الدور الثاني 

 11323الرياض  286546ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

 8000 299 (11) 966+هاتف: 

 27-08109الترخيص:  رقم

 www.derayah.com 

 

  

 

 أمين الحفظ

 املالية البالد شركة

 الرياض العليا، -فهد امللك طريق 8162

 السعودية العربية اململكة

 3636 000 (92) 966+: هاتف

 37-08100الترخيص:  رقم

www.albilad-capital.com 

 

 

 

 مراجع الحسابات الخارجي

 (PKF)النمر محاسبون قانونيون  املحسن عبدبراهيم البسام و إ شركة

 .السليمانية حي)التحليه(، العزيز عبداالمير محمد بن  شارع

 11437الرياض 28355 ب.ص

 السعودية العربية اململكة

 5333 206 (11) 966+ :هاتف

arabia-www.pkf.com/saudi 

 

 

 

http://www.derayah.com/
http://www.albilad-capital.com/
http://www.pkf.com/saudi-arabia
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 ملخص الصندوق 

 إسم الصندوق  لسهم النمو والدخلالخليجي صندوق دراية 

 الصندوق  نوع/  فئة صندوق طرح عام برأس مال مفتوح.

 الصندوق  مدير  اسم املالية دراية شركة

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس املال على املدى الطويل وتوزيع أرباح نقدية بشكل دوري من خالل 

أسهم  وفياالستثمار بشكل أساس ي في األوراق املالية للشركات املدرجة في السوق املالية السعودية 

وحقوق األولوية  والثانويةالشركات املدرجة في األسواق املالية الخليجية ويشمل ذلك الطروحات األولية 

وصكوك املتداولة وأسهم  أسهمووحدات الصناديق العقارية املتداولة ووحدات صناديق مؤشرات 

الدخل الثابت مثل: الشركات املدرجة في السوق املوازية. كما يهدف الصندوق االستثمار في أدوات 

. ويهدف الصندوق إلى توزيع أرباح نقدية على مالكي 
ً
 وعامليا

ً
 وخليجيا

ً
الصكوك وأدوات أسواق النقد محليا

 الوحدات فيه بشكل نصف سنوي.

يجب أن تكون كافة استثمارات الصندوق متوافقة مع املعايير الشرعية املعتمدة من اللجنة الشرعية 

 الخاصة بالصندوق.

 الصندوق أهداف 

 املخاطر مستوى  مرتفعة )ملعلومات أكثر عن املخاطر، يرجى مراجعة فقرة املخاطر الرئيسة لالسـتثمار فـي الصندوق(.

 الحد الدنى لالشتراك ريال سعودي. 5,000

 الحد الدنى لالسترداد ريال سعودي. 1,000

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

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

 أيام اإلعالن يوم العمل التالي ليوم التقويم ذي الصلة.

يتم سداد قيمة الوحدات املستردة للمشتركين قبل إقفال العمل في اليوم الثالث الذي يلي يوم التقويم 

 االسترداد.الذي تم فيه تنفيذ 
 الستردادموعد دفع قيمة ا

 سعر الوحدة عند الطرح الولي رياالت سعودية. 10

 عملة الصندوق  الريال السعودي

 مدة الصندوق  مفتوح

 28/03/2021 ميو بنهاية تنتهيو م، 01/03/2021 يخربتا وق لصندا اتلوحد لياألو حلطرا ةفتر أتبد 

 م.
 فترة الطرح الولي

 الشروط هذه تحديث تم وقد م 14/02/2021هـ املوافق  02/07/1442: واألحكام الشروط هذه تاريخ

 م01/03/2022هــ املوافق 28/07/1443 :بتاريخ واألحكام

 

 وأخر  والحكام الشروط إصدار  تاريخ

 تحديث

 رسوم االسترداد املبكر ال يوجد. 
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 مؤشرأس أند بي لألسهم الخليجية ذات التوزيعات املتوافقة مع الشريعة األسالمية. 

S&P GCC Shariah Dividend Index 
 املؤشر االسترشادي

 الصندوق  مشغل اسم .شركة دراية املالية

 الحفظ أمين اسم املالية البالد شركة

 (PKF)النمر محاسبون قانونيون  ناملحس وعبدبراهيم البسام إ شركة

 
 الحسابات مراجع اسم

 الصندوق  إدراة رسوم % سنويا من قيمة أصول الصندوق.1.8

  ويتم% كحد أقص ى 2.00
ً
واحدة )يتم خصمها من مبلغ االشتراك الخاص بكل  وملرةسدادها مقدما

 مستثمر ومن كل اشتراك إضافي(.
 رسوم االشتراك

 االسترداد رسوم ال يوجد 

صناديق سوق املال وأدوات  ولتعامالت% سنويا من قيمة أصول الصندوق لألسهم السعودية 0.03

 % من صافي قيمة أصول الصندوق لألسهم الخليجية.0.16أقص ى  وبحد الثابت،الدخل 
 رسوم أمين الحفظ

 مصاريف التعامل األوراق املالية. وبيعيتحمل الصندوق كافة مصاريف التعامل التي يتم تكبدها في سبيل شراء 

 كحد أقص ى من قيمة األصول.0.25
ً
 مصاريف أخرى  % سنويا

 الداء رسوم يوجد ال

 
ً
بسبب مستوى املخاطر الذي ينطوي عليه االستثمار في الصندوق فإن الصندوق قد ال يكون مناسبا

فإن الصندوق يوص ي املستثمرين  ولذلكللمستثمرين الذين يرغبون في استثمارات منخفضة املخاطر. 

 ستشارة مستشاريهم االستثماريين. يقوموا بإ املحتملين بأن

 االستثمارات ئمةمال 

 الحد الدنى لالشتراك اإلضافي  .ريال سعودي 1,000

 الحد الدنى للرصيد .ريال سعودي 1,000

 .نهاية يوم العمل السابق مباشرة ليوم التعامل
التعليمات  املوعد النهائي لتقديم

 الخاصة بشراء الوحدات واستردادها

 سعر االشتراك/سعر االسترداد .صافي قيمة األصول للوحدة بتاريخ يوم التقويم ذي الصلة

ريال سعودي  40,000وبحد أقص ى  يحضره اجتماعريال سعودي لكل عضو مستقل عن كل  10,000

 .سنويا لكال العضوين

مكافآت أعضاء مجلس إدارة 

 املستقلينالصندوق 

  30,000 بمبلغأتعاب 
ً
 أتعاب مراجع الحسابات .ريال سعودي سنويا

  ريال 23,250أتعاب بمبلغ 
ً
 أتعاب اللجنة الشرعية .سعودي سنويا

5,000  
ً
 رسوم النشر على موقع تداول  .ريال سنويا

 7,500  
ً
 هيئة السوق املاليةرسوم  .ريال سعودي سنويا
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 26,250  
ً
 رسوم املؤشر االسترشادي .ريال سعودي سنويا

والذي قد يكون قبل انتهاء ) سيباشر الصندوق أعماله في التاريخ الذي يوافق عليه مجلس إدارة الصندوق 

ريال سعودي بشكل إشتراك بوحدات ( 1,000,000)وذلك بعد جمع مبلغ ال يقل عن  (فترة الطرح األولي

ريال سعودي بشكل إشتراك ( 1,000,000)وفي حال عدم جمع مبلغ . الصندوق خالل فترة الطرح األولي

التي تم دفعها من قبل بوحدات الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بإلغاء طرح الصندوق ورد كافة املبالغ 

 املستثمرين.

 بدء تشغيل الصندوق 
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 املصطلحات قائمة

 :أمامها املوضح التعريف /املعنى واألحكام الشروط هذه في املستخدمة التالية املصطلحات من لكل سيكون 

برأس مال مفتوح تم تأسيسه  عام طرحھو صندوق  و )"الصندوق"(، صندوق دراية الخليجي لسهم النمو والدخل الصندوق:  .1

 .املاليةبين مدير الصندوق واملستثمرين وتم ترخيصه و تتم الرقابة عليه بواسطة ھيئة السوق  تعاقدية عالقةك

صدار وحدات جديدة أو يسترد وحدات إاستثمار برأس مال متغير، يقوم ب صندوق  هو مال مفتوح:  برأسصندوق استثمار  .2

 لشروطه وأحكامه. ويمكن للمستثمر 
ً
 لصافي قيمتها في  ستردادهاإوحدات الصندوق أو  في االستثمار قائمة في أي وقت وفقا

ً
وفقا

 .الصندوق من خالل مدير  أيام التعامل

بموجب ترخيص  ةمرخص وھي 1010266977سعودية )مقفلة( رقم سجلها التجاري  مساهمةشركة  يشركة دراية املالية: ھ .3

 .16/06/2008بتاريخ  27-08109رقم  ھيئة السوق املالية

 وإدارةوهي شخص اعتباري مرخص له بممارسة نشاط التعامل والحفظ واملشورة  املالية دراية شركة: الصندوق  مدير  .4

 .املالية السوق  مؤسساتالصول ومسجل لدى الهيئة بموجب أحكام الئحة 

 بنشاطات حفظ الوراق املالية. للقيام امرخص له مالية سوق  مؤسسة يهو  املالية البالد شركةأمين الحفظ:  .5

 .السعوديةالسعودية: اململكة العربية  .6

 .ھيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية": املالية السوق  هيئةالھيئة" أو" الجهة التنظيمية" أو "" .7

 لإلأو االكتتابات الولية العامة لسھم الشركا الطروحات: الولي العام الطرح .8
ً
 عاما

ً
كتتاب لول مرة في ت التي يتم طرحھا طرحا

 .الوليةالسواق 

في تلك السواق  ،ويتم: ھي السواق التي يتم فيھا طرح الوراق املالية الجديدة الصادرة للمرة الولى. الرئيسيةالسواق  .9

 
م
 ر مباشرة.د  ص  الرئيسية، شراء الوراق املالية من امل

 املستثمرينفيھا  ويقومدراج الوراق املالية للشركات بعد مرحلة الطرح الولي، إنوية: ھي السواق التي يتم فيھا السواق الثا .10

  ينآخر  ينشراء الوراق املالية للشركات من مستثمر ب
ً
  بدال

م
 ر. د  ص  من الشراء من امل

  اململكة في عمل يوم: يوم .11
ً
 .الهيئة في الرسمية العمل ليام طبقا

املالية السعودية سوق الأي يوم تفتح فيه ( من 4:00عصرا ) والرابعة( 8:00الساعة الثامنة صباحا ) مابينيوم العمل: يعني  .12

 )تداول( أبوابها لألعمال.
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 من)أ(  فقرة " الصندوق  أصول  تقويم"  املعنون  القسم في مبين ھو  حسبما الصندوق  أصول  قيمة صافي: الصول  قيمة صافي .13

  االستثمار  لصندوق  الصول  قيمة إجمالي أساس على وحدة لي النقدية القيمة وهي. والحكام الشروط هذه
ً
 منها مخصوما

 .القائمة الوحدات عدد على ومقسومة الخصوم

بتقويم صافي قيمة أصول الصندوق  مدير يقوم فيه  والذي( عمل أيام تكون  أن على) والخميس االثنين يومييوم التقويم:  .14

 .للصندوق وحدة الإصدار صافي قيمة الصندوق و 

 لشروطه  واملشتركون  والدخلصندوق دراية الخليجي لسهم النمو  فيوحدات الالوحدات: مالكي  مالكي .15
ً
 وأحكامهفيه وفقا

 .الحكامالواردة في ھذه الشروط و 

 سبية في أصول الصندوق.انتمشاركة  وتمثلللقياس  قابلةالوحدات: وحدات استثمارية  .16

 الوحدات ومالكي الصندوق  مدير  بين العالقة وتنظيم الصندوق  عمل بموجبها يتم التي والحكام الشروط: والحكامالشروط  .17

افق افق م 14/02/2021قبل الهيئة بتاريخ  منعليها  واملو هــ 28/07/1443 تحديث لها بتاريخ  وآخر  ،هـ02/07/1442 املو

افق   .م01/03/2022املو

 املشاركين فيه لغرض االستثمار.صندوق دراية الخليجي لسهم النمو والدخل املستثمرون: ھم مالكي وحدات  .18

الواردة  والعضاءمن الرئيس  ويتكون على الصندوق  اإلشراف: ھو مجلس إدارة الصندوق الذي يتولى مهام اإلدارةمجلس  .19

 .الحكامفي ھذه الشروط و  أسماؤهم

-219-1 مرق السعودية املالية السوق  هيئةمجلس  قرار  بموجب الصادرة االستثمار  صناديق الئحةالئحة صناديق االستثمار:  .20

افق) هـ 3/12/1427 بتاريخ 2006  تاريخو  2021-22-2بموجب قرار مجلس الهيئة رقم  املعدلةو ( م 24/12/2006 املو

افق  12/07/1442  .الالحقة وتعديالتهام(  24/02/2021هـ )املو

 لدى مدير الصندوق، أو مدير االستثمار، أو الصندوق  إدارة مجلس عضو  .21
ً
: عضو مجلس إدارة صندوق الذي يشغل منصبا

 الفرعي للصندوق أو الطراف الخرى التي لها عالقة بالصندوق. املدير 

مجلس إدارة صندوق مستقل يتمتع باالستقاللية التامة ومما ينافي االستقاللية،  عضو : مستقلمجلس إدارة صندوق  عضو  .22

 لدى مدير الصندوق أو تابع له، أو أي مدير صندوق 1على سبيل املثال ال الحصر: )
ً
من الباطن أو أمين حفظ ( أن يكون موظفا

الصندوق أو لديه عمل جوهري أو عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ ذلك 

( أن تكون له 3( أن يكون من كبار التنفيذيين خالل العامين املاضيين لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له. )2الصندوق. )

الولى مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو مع أي من كبار التنفيذيين لدى مدير الصندوق أو في أي تابع صلة قرابة من الدرجة 

 لحصص سيطرة لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له خالل العاميين املاضيين. 4له. )
ً
 ( أن يكون مالكا
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طرف ثالث محايد وهي  (PKF)النمر محاسبون قانونيون  املحسن وعبدإبراهيم البسام  شركةمراجع الحسابات الخارجي:  .23

افق  للقيام بعملية املراجعة حسب عملية منظمة ومنهجية لجمع وتقييم نتائج أنشطة الصندوق وذلك لتحديد مدى التو

 .والتطابق بين هذه النتائج واملعايير املقررة

استرداد وحدات  أو  في باالشتراك املستثمر فيه  يقوم والذي( عمل أيام تكون  أن على) والخميس االثنين يومي أيام التعامل: .24

 .الصندوق 

 .أيام التقويم منيوم  كلهو يوم العمل التالي ل ويكون يتم فيها إعالن قيمة وحدات الصندوق،  يوم كليوم اإلعالن:  .25

: السعر الذي يتم به شراء وحدات في الصندوق في أي يوم تعامل محسوبا على اساس صافي قيمة الوحدة شتراكاإل عر س .26

 .املعني ما هو عليه الحال في يوم التعاملحسب

دفع ملدير الصندوق عند شراء الوحدات. شتراكاإل رسوم  .27
م
 : الرسوم التي ت

 يوقعه أن الوحدات في اإلشتراك في يرغب مستثمر  كل على نيتعي والذيصندوق الشتراك في اإل  طلب نموذجشتراك: طلب اإل  .28

 أو أن يقدمه عن طريق حساب االستثمار الخاص به عبر اإلنترنت. الصندوق  مدير  إلى ويسلمه

سترداد سترداد وحداته أن يوقع طلب اإل إيرغب في  وحدات مالكسترداد والذي يتعين على كل طلب اإل  نموذج: سترداداإل طلب  .29

 .إلى مدير الصندوق أو أن يقدمه عن طريق حساب االستثمار الخاص به عبر اإلنترنتأن يقدمه و 

 .سترداد الوحدات في أي يوم تعامل محسوبا على أساس صافي قيمة الوحدة في يوم التعامل املعنيإسعر  :سترداداإل سعر  .30

تاريخ اإلقفال الولي: التاريخ الذي يتوقف فيه الصندوق عن قبول طلبات االشتراك في الوحدات بسعراالشتراك البالغ عشرة  .31

 .للوحدة ةسعودي ترياال  (10)

 الجهة وهي  www.tadawul.com.sa"(: شركة السوق املالية السعودية وموقعها اإللكتروني تداول )" السعودية املالية السوق  .32

 في اململكة العربية السعودية. املالية الوراق تداول  في العمل بمزاولة لها املصرح الوحيدة

 من أشكال القيمة النقدية الوراق .33
ً
 املالية: أدوات مالية قابلة للتبادل والتداول تحمل شكال

 .تملكهم نسب مع يتناسب بما فيها االكتتاب في الحق املصدر  ملساهمي إضافية، أسهم: الولوية حقوق  .34

 و قصيرة الجل )أقل من سنة(  كونها العالية بسيولتها تتسم والتي التجارة تمويل وعقود مرابحة صفقات: النقد أسواق أدوات .35

 .مخاطرها قلة

ن إتمام معامالت االستيراد والتصدير للجهات املختلفة، التي تتداول بكميات كبيرة من  عقود .36
ّ
تمويل التجارة: عقود تمك

 املخزون والسلع حول العالم.
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 تمويل وعقود الجل قصيرة املالية والوراق الودائع في االستثمار  الوحيد هدفها استثمار  صناديقصناديق أسواق النقد:  .37

 .االستثمار صناديق لالئحة وفقا التجارة

افقةالتوزيعات  ذات الخليجية لألسهم بي أند مؤشرأس: االسترشادياملؤشر  .38  S&P GCC) السالمية الشريعة مع املتو

Shariah Dividend Index)  املؤشر الذي يتم من خالله مقارنة أداء الصندوق  وهو. 

 نشاطات بتوجيه يقوم اإلسالمية املالية املعامالت فقه في املتخصصيين الفقهاء من مستقل جهاز  هي: الشرعية اللجنة .39

اقبته واإلشراف عليه للتأكد من إلتزامه باملعايير الشرعية.  الصندوق   ومر

  العربية. الخليج لدول  التعاون  مجلس في العضاء دول ل املالية السواق: الخليجية االسواق .40

افية  أسواق (:)عاملياالخرى  الدول  في املالية الوراق أسواق .41  الموال بأسواق واملتمثلة الخرى،الوراق املالية في املناطق الجغر

 الصين اسيا شرق  جنوب دول  أسواق العربية، الدول  المريكية، املتحدة الواليات: تشمل والتي والناشئة، والنامية املتطورة

 .وتايالند الفلبين، تركيا، زيل،البرا أفريقيا، جنوب الهند، باكستان، الوروبية، السواق كونج، وهونج

تداول وحداتها في السوق العقارية املتداولة:  االستثمار  صناديق .42
م
 وت

ً
 عاما

ً
هي صناديق استثمارية عقارية مطروحة وحداتها طرحا

، قابلة لتحقيق دخل 
ً
 إنشائيا

ً
دوري الرئيسية، ويتمثل هدفها االستثماري الرئيس في االستثمار في عقارات مطورة تطويرا

 على مالكي الوحدات في هذه الصناديق خالل فترة عملها، وذلك 
ً
وتأجيري، وتوزع نسبة محددة من صافي أرباح الصندوق نقدا

 بشكل سنوي بحد أدنى.

 : صندوق استثماري مشترك بين مجموعة من املستثمرين يدرج ويتداول في سوق مالية. (ETFs) املتداولة املؤشرات صناديق .43

ي شهادات الصكوك التي يستثمر فيها الصندوق وهي شهادات ذات قيمة متساوية تمثل نصيبا شائعا غير مجزأ : تعنالصكوك .44

ما يترتب معين يستوفي املتطلبات الشرعية و في ملكية أصول حقيقية أو في منفعتها أو حقوق امتياز أو في ملكية أصل ملشروع 

 على ذلك من حقوق ملكية. 

افقة الحكومية والصكوك الصكوك،و  النقد أسواق أدوات :مثل مالية أوراق هي: الثابت الدخل أدوات .45  املعايير  مع متو

 أو  العامة أوالهيئات الحكومات أو  الشركات تصدرها محددة مستقبلية فترات أو  فترة خالل عوائد حاملها تمنح الشرعية

 .الدين سندات ذلك في يدخل وال  العامة، املؤسسات

 مقطوع بميلغ أو  الثمن من بنسبة عليه، متفق معلوم ربح زيادة مع البائع به اشتراها الذي الثمن بمثل سلعة بيع: املرابحة .46

 السلعة على الحصول  في الراغب من بالشراء وعد على بناء وقعت أو  العادية، املرابحة وهي سابق وعد دون  من وقعت سواء

 .املصرفية املرابحة وهي مالية مؤسسة طريق عن

 لغرض ماله في والتصرف بالعمل الثاني الول  يوكل بحيث مالية ومؤسسة أكثر، أو )مضارب(  أول  طرف بين شراكة: املضاربة .47

 .الربح

 .وغيرها السيارات قروض مثل متوقعة إيرادية تدفقات لها بأصول  مدعومة مالية أوراق: بالصول  املدعومة املالية الوراق .48
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 سجل الوامر: العملية التي فيها تسّجل طلبات الجهات املشاركة من قبل املستشار املالي وذلك لتحديد سعر الطرح. بناء .49

  والحكام الشروط هذه على الصندوق  مدير  يقترحها التي التغييرات يخص فيما تعني: الساسية التغييرات .50
ً
( 62) للمادة ووفقا

 التغيير ( 2) ؛أو فئته طبيعته أو  الصندوق  أهداف في املهم التغيير ( 1: )التالية الحاالت من أي االستثمار  صناديق الئحة من

 له يكون  الذي التغيير ( 3) بالصندوق؛ يتعلق فيما حقوقهم على أو  الوحدات مالكي على وجوهري  سلبي أثر  له يكون  قد الذي

( أت تغيير يؤدي في 5) الصندوق؛ مدير  منصب من الصندوق  ملدير  الطوعي االنسحاب( 4) للصندوق؛ املخاطر  درجة في تأثير 

( أي تغيير يؤدي إلى زيادة املدفوعات من 6املعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق العام املغلق؛ )

 7أصول الصندوق إلى مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء مدلي إدارة الصندوق أو أي تابع لهما؛ )
ً
( أي تغيير يقدم نوعا

 من املدفوعات تسدد من أصول الصندوق؛ )
ً
( أي تغيير يزيد بشكل جوهري أنواع املدفوعات الخرى التي تسدد من 8جديدا

( أي 11( زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خالل قبول مساهمات نقدية أو عينية أو كليهما؛ )10أصول الصندوق، )

 .الصندوق  مدير  بها وتبلغ آلخر  حين من ئةالهي تقررهاحاالت أخرى 

  والحكام الشروط هذه على الصندوق  مدير  يقترحها التي التغييرات يخص فيما تعني: اإلشعار الواجبة التغييرات .51
ً
 للمادة ووفقا

 ".الساسية"التغييرات  فتعري ضمن يقع ال  والحكام الشروط على تغيير  أي االستثمار  صناديق الئحة من( 63)
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 والحكامالشروط 

 عامة معلومات

 هيئةال عن الصادر  الترخيص ورقم الصندوق  مدير  اسم .أ

 .والترتيب ( ملمارسة نشاط التعامل والحفظ واملشورة وإدارة األصول 27-90810)رقم بهيئة من العلى ترخيص  الحاصلة، شركة دراية املالية

 

 الصندوق  ملدير  الرئيس املكتب عنوان .ب

 شارع العليا العام -الدور الثانيمركز العليا، 

 11323الرياض  286546ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

  8000 299 (11) 966+هاتف: 

 

 الصندوق  ملدير  اإللكتروني املوقع عنوان .ج

  www.derayah.com  :اللكترونيملوقع امن املعلومات حول مدير الصندوق أو الصندوق، يرجى زيارة  ملزيد

 

 هيئةال عن الصادر  ترخيصه ورقم الحفظ، أمين اسم .د

وهي شخص اعتباري مرخص له بممارسة نشاط الحفظ ومسجل لدى الهيئة بموجب أحكام الئحة األشخاص املرخص لهم،  البالد املاليةشركة 

  .(08100-37)م ترخيص رق

 

 الحفظ لمين اإللكتروني املوقع عنوان .ه

 capital.com-www.albilad : املوقع اللكتروني

 االستثمار صندوق  .1

 ونوعه وفئته االستثمار  صندوق  اسم .أ

 برأس مال مفتوح. عام طرحصندوق  وھو)"الصندوق"(،  والدخل النمو ألسهم الخليجيصندوق دراية 

 

 لها تحديث وآخر  والحكام الشروط إصدار  تاريخ .ب

هــ 28/07/1443 :بتاريخ واألحكام الشروط هذه تحديث تم وقد م 14/02/2021هـ املوافق  02/07/1442: واألحكام الشروط هذه تاريخ

  م01/03/2022املوافق 

افقة تاريخ .ج  االستثمار صندوق  وحدات طرح على الهيئة مو

 م 14/02/2021هـ املوافق  02/07/1442: وحداته وطرح الصندوق  تأسيس على الهيئة موافقة تاريخ

 

 

http://www.derayah.com/
http://www.albilad-capital.com/
http://www.albilad-capital.com/
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 االستثمار صندوق  مدة .د

 ستحقاق للصندوق.إعام مفتوح غير محدد املدة وال يوجد تاريخ  استثماري صندوق 

 املطبق النظام .2

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

 العربية السعودية.  

 وممارساته ستثمار اال  سياسات .3

 االستثمارصندوق ل االستثمارية لهدافا .أ

املالية للشركات  األوراق في أساس ي بشكل االستثمار خالل من دوري بشكل أرباح وتوزيعاملدى الطويل  على املال رأس تنمية إلى الصندوق  يهدف

أسهم الشركات املدرجة في األسواق الخليجية ويشمل ذلك الطروحات األولية والثانوية وحقوق األولوية  وفي السعودية املالية األوراق سوق  في املدرجة

كما يهدف الصندوق االستثمار في  .املوازيةوأسهم الشركات املدرجة في السوق  املؤشرات املتداولة وصناديق العقارية املتداولة االستثمار صناديقو 

  وأدواتأدوات الدخل الثابت مثل: الصكوك 
ً
 أسواق النقد محليا

ً
  وخليجيا

ً
 بشكل فيه الوحدات مالكي على أرباح توزيع الصندوق  ويهدف .وعامليا

 .سنوي  نصف

 

 استثمارات الصندوق متوافقة مع املعايير الشرعية املعتمدة من اللجنة الشرعية الخاصة بالصندوق.يجب أن تكون كافة 

 

 أساس ي بشكل الصندوق  فيها يستثمر  سوف التي املالية الوراق أنواع .ب

مثل:  سيستثمر الصندوق في أدوات الدخل الثابت املقومة بالريال السعودي والدوالر األمريكي والعمالت األخرى املتوافقة مع املعايير الشرعية

 الصكوك وتشمل املرابحة واملضاربة بالضافة إلى األوراق املالية املدعومة باصول. 

 

 بالريال السعودي املباشر االستثمار سيكون  حيث مباشر بشكل وافقة للمعايير الشرعية النقد امل أسواق بأدوات الصندوق  مدير سيستثمر كما

، وتشمل هذه األدوات االستثمار في املرابحات )جهات عدة أو واحدة جهة من(السعودية  اململكة العربية في العاملة البنوك قبل من مَصدرة وبأدوات

أدنى  بحدالسعودي )ساما( وحاصلة  العربي النقد مؤسسة لشراف تخضع العالية وقلة املخاطر، والتيوعقود تمويل التجارة والتي تتسم بسيولتها 

من وكالة  Baa3و   Fitch من وكالة  -BBBللتصنيف الئتماني )يعادل  Standard & Poor’sمن وكالة  (-BBB) على تصنيف بدرجة استثمارية

Moody’sداخلي لهذه األدوات. (. ال يوجد لدى مدير الصندوق أي تصنيف 

 

ئتماني ألدوات الدين الثابت التي قد يرغب مدير الصندوق االستثمار فيها سيقوم مدير الصندوق بدراسة وتحليل إفي حالة عدم توفر تصنيف 

 تخاذ القراراالستثماري.إئتماني للمصدر ولإلصدار ذي العالقة قبل إوتقييم تلك األدوات بما تشمله من تحليل 

 

السعودي  بالريال أسواق النقد أدوات صناديق وحدات في االستثمار خالل من النقد أسواق أدوات في مباشر غير بشكل الصندوق  تثمرسيس كما

 واملرخصة من قبل الهيئة التي ي  
ً
 عاما

ً
صدرها أو سيصدرها مدير الصندوق أو أي مدير صندوق آخر أو كالهما، و كذلك املطروحة وحداتها طرحا

بما في ذلك صناديق الصكوك وصناديق مؤشرات الصكوك املحلية  الشرعية اللجنة معاييرصناديق أدوات الدخل املتوافقة مع  فياالستثمار 
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  ، الهيئة من قبل واملرخصة وصناديق االسهم السعودية وصناديق الطروحات العامة االولية  ةوالعاملية املتداول
ً
  واملطروحة طرحا

ً
 اململكة في عاما

  .كالهما أو آخر مديرصندوق  أي أو الصندوق  يرمد قبل من

 

 االستثمار تركز  سياسات .ج

أسواق األوراق  وفي( )تداول  سوق املالية السعوديةالركات املدرجة في للمستثمرين لالستثمار بشكل رئيس ي في أسهم الش يتيح الصندوق الفرصة

العقارية  االستثمار ناديقصوالثانوية و وكذلك في حقوق األولوية والطروحات العامة األولية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  فياملالية 

 الهيئة قبل من واملرخصة عاما طرحا ملطروحةا املتداولة والصكوكاألسهم  وصناديق مؤشرات وأسهم الشركات املدرجة في السوق املوازية املتداولة

  وأدواتضافة إلى ذلك، يجوز للصندوق االستثمار في أدوات الدخل الثابت مثل: الصكوك بال . مشابهة رقابية جهة أي أو
ً
 وخليجيا

ً
أسواق النقد محليا

.
ً
 وعامليا

 

الطروحات العامة األولية العقارية املتداولة و  االستثمارصناديق سيتم تركيز استثمارات الصندوق في األسهم املتوافقة مع املعايير الشرعية وفي 

 العربية الخليج لدول  التعاون  مجلس دول  فيوحقوق األولوية ألسهم الشركات املدرجة في سوق األوراق املالية السعودية واألسواق املالية نوية والثا

 واملرخصة من قبل الهيئة أو أي جهة رقابية مشابهة  املتداولة وصناديق مؤشرات األسهم و الصكوك
ً
 عاما

ً
الشركات املدرجة  وأسهماملطروحة طرحا

يشمل النطاق الجغرافي . النقد أسواق وأدوات وأدوات الدخل الثابت بما فيها الصكوك املحلية والعاملية بالعمالت املحلية والدوليةفي السوق املوازية 

من إجمالي أصول  %(100) وذلك حتى والعاملية والخليجيةالسـتثمارات الصـندوق في األوراق املالية املدرجة في سوق األوراق املالية السـعودية 

 الصندوق.

 

سوق املالية السعودية الاستثمار الصندوق التركز في قطاعات معينة بل سيكون التركز في محفظة من أسهم الشركات املدرجة في  سياسةال تشمل 

 .األسواق املالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)تداول( و 

 

كما في الجدول  كنسبة مئوية من القيمة الجمالية ألصول الصندوق  ويمكن تلخيص تركيز استثمارات الصندوق االستثمار نسبة يوضح جدول 

 التالي:

 األعلى الحد األدنى الحد راالستثما نوع

أسهم الشركات السعودية والخليجية املدرجة في األسواق الرئيسية واملوازية )وتشمل 

والثانويه وحقوق األولوية( وصناديق االستثمارالعقارية املتداولة الطروحات العامة األولية 

 صناديق مؤشرات األسهم والصكوك املتداولةو 

50% 100% 

الصكوك املحلية  وصناديق الصكوك النقد،صناديق أسواق النقد، صفقات أسواق 

 بأصول  املدعومة املالية واألوراق املضاربة والعاملية،
0% 50% 

 %50 %0 نقدية سيولة

 %50 %0 صناديق استثمار أخرى تستثمر في أسواق األسهم السعودية و/أو الخليجية
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 فيها استثماراته الصندوق  ويبيع يشتري  أن يحتمل التي املالية الوراق أسواق .د

  تم ذكرها التي غير مالية أوراق في باالستثمار الصندوق  يقوم لن 
ً
  .سابقا

 الصندوق  وحدات في الصندوق  مدير  استثمار  .ه

 يجـوز لدراية املالية بصفتها مدير 
ً
مدير الصندوق بحقه في تخفـيض  ويحتفظبتداء من طرحه إشـتراك فـي الصندوق ي من تابعيه ال أللصندوق و/أو  ا

. وينطبق على 
ً
 للمستوى الذي يعتبر مناسبا

ً
الصندوق وتابعيه ماينطبق على مالك الوحدات  رشتراك مديإقيمة مشاركته في الصندوق تدريجيا

 اآلخرين في الصندوق. 

 اللكتروني واملوقع اللكتروني موقعه في ربع سنة ميالدية بنهاية كل الصندوق، وذلك وحدات في استثماراته تفاصيل عن الصندوق  مدير وسيفصح

 ستثمار.صناديق اال  الئحة من( 76املادة ) وفق الصندوق  مدير التي يعدها التقارير في وكذلك للسوق 

 

 والدوات والساليباملعامالت  أنواع .و

من خالل يعتمد مدير الصندوق على دراسات وتوصيات فريق املحللين الخاص به في إتخاذ قرارته االستثمارية والقيام بتقييم الشركات املستثمر بها   .ز

جاذبية  تحليل قوائمها املالية وميزانيتها العمومية وتدفقاتها النقدية وذلك بهدف الوصول إلى القيمة العادلة لتلك الشركات ومن أجل تحليل

 االستثمار في تلك الشركات من عدمه. وكذلك يعتمد مدير الصندوق بالنسبة لالستثمار في أدوات الدخل الثابت )صناديق أسواق النقد، صفقات

لى سبيل أسواق النقد،الصكوك و صناديق الصكوك املحلية و العاملية، املضاربة واألوراق املالية املدعومة بأصول( على عدة عوامل التي تشمل ع

مع املثال ال الحصر:الجدارة االئتمانية للمصدر، التصنيف االئتماني، معدل الربح )العائد(، الفترة الزمنية،.... الخ، وسيستثمر الصندوق 

 على تخفيض املخاطر. هذا وسيقوم مدير الصندوق بإختيار الصندوق 
ً
شركات/أطراف نظيرة تتمتع بسمعة جيدة وذات مركز مالي سليم حرصا

الذي سيتثمر به حسب تقديره املطلق لتلك الصناديق حيث سيأخذ بعين االعتبار عائد الصندوق، وأدائه التاريخي مقارنة بالصناديق األخرى 

أنواع الوراق املالية التي ال يمكن إدراجها ضمن املطروحة في اململكة العربية السعودية، وأتعاب ادارة الصندوق، وعلى حجم أصول الصندوق.

 الصندوق  تثماراتإس

( من الئحة صناديق االستثمار)"قيود االستثمار"( واملعايير الشرعية التي تحددها اللجنة 41تخضع استثمارات أصول الصندوق لقيود املادة ) .ح

 الستثمارعلى  القيودالشرعية. 

تكون  وسوفاالستثمار وشروط وأحكام الصندوق. يلتزم مدير الصندوق من خالل إدارته للصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق 

 الشرعية. ركافة استثمارات الصندوق متوافقة مع املعايي

 في صناديق أخرى  الستثمار  .ط

%( من صافي قيمة أصول الصندوق في صناديق استثمارية متوافقة مع أحكام 50يجوز للصندوق تملك وحدات صناديق أخرى بما اليزيد عن )  .ي

راعي الصندوق في جميع استثماراته الشريعة واملرخصة   من قبل مدير الصندوق أو أي مدير آخر أو كالهما. سي 
ً
 عاما

ً
من قبل الهيئة واملطروحة طرحا

( من الئحة صناديق االستثمار وستكون نسبة االستثمار في الصناديق االستثمارية حسب النسب املوضحة في 41القيود املنصوص عليها في املادة )

 الصندوق  مدير  وسياسة واالقتراض، اإلقراض في االستثمار  صندوق  صالحيات( من مذكرة املعلومات.2ارد في الفقرة )ج( من الفقرة )الجدول الو 

 الصول  رهن وسياسة الصالحيات، هذه ممارسة بشأن

من مدير الصندوق أو من أي بنك مرخص له من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك فقط لغرض الوفاء بطلبات السترداد، وفي هذه   .ك

%( من صافي قيمة أصول الصندوق وذلك لتلبية طلبات السترداد على أن ال 10الحالة يجب أن ال يزيد الحد األعلى لهذا التمويل عشرة في املائة )
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وز مدة التمويل سنة واحدة من تاريخ الحصول عليه، علما بأن التمويل سيكون على أساس أسعار التمويل السائدة لدى البنوك العاملة في يتجا

 للتعامل العلى الحداململكة العربية السعودية. وفي جميع األحوال، يجب أن تكون عملية التمويل متوافقة مع معايير اللجنة الشرعية للصندوق.

 نظير طرف مع

٪ من صافي قيمة أصول الصندوق، ويشمل 25لن تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهات مختلفة تنتمي لنفس املجموعة ما نسبته  .ل

ذلك جميع االستثمارات في الوراق املالية الصادرة عن جهات مختلفة تنتمي لنفس املجموعة وصفقات سوق النقد املبرمة مع جهات مختلفة 

 الصندوق  مخاطر مدير الصندوق إلدارة  سياسةفس املجموعة والودائع البنكية لدى جهات مختلفة تنتمي لنفس املجموعة.تنتمي لن

 معها والتعامل ممكن وقت أقرب في املحتملة املخاطر وتقويم تحديد إلى تهدف مخاطر إدارة سياسة الصندوق  مدير يتبع 

 بشكل املخاطر تقييم إعادة ويتم االستثمار قبل أصول  ألي املخاطر وتقويم بدراسة الصندوق  مدير ويقوم أثرها، من للتقليل

 .الصندوق  بأصول  املتعلقة املخاطر لتقويم داخلية آلية بوجود الصندوق  مدير ويقر .سنوي 

 األهداف تحقق التي والحكيمة الجيدة االستثمار ممارسات مع منسجمة الصندوق  مدير يتخذها التي االستثمار قرارات تكون 

 :اآلتي من للتأكد وسعه في ما بذل ذلك ويشمل املعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام شروط في املحددة للصندوق  االستثمارية

 وسياساته االستثمار بأهداف الخالل عدم مع وحكيم حذر بشكل املخاطر توزيع على تقوم الصندوق  استثمارات أن 

 .الصندوق  وأحكام وشروط

 الصندوق  من تدفع التي املستحقة والرسوم كاملصاريف متوقع دفع طلب بأي للوفاء الصندوق  لدى الكافية السيولة توفر. 

 إلى صندوق االستثمار. بالنسبة متوقعاسترداد  طلب يبأ ءللوفا وق لصندا ىلد لكافيةا لسيولةا فراتو 

 املطبقة واللوائح األنظمة مع يتماش ى بما الوحدات مالكي مصلحة لتحقيق الالزمة الجراءات واتخاذ املخاطر تقدير يتم. 

 للصندوق  اإلسترشادي املؤشر  .م

افقة مع أحكام   سيتم استخدام مؤشرستاندرد اند بورزلألسهم الخليجية ذات التوزيعات النقدية واملتو

" كمرجع للمقارنة مع أداء الصندوق. سوف يتم نشر أداء املؤشر الرشادي )مؤشر اس اند بي لألسهم S&P GCC Shariah Dividend Index" .ن

ويعتمد احتساب   www.derayah.comالخليجية ذات التوزيعات املتوافقة مع الشريعة االسالمية( بشكل شهري على موقع مدير الصندوق 

لن في املشتقات الستثمار ذات التوزيعات النقدية املتوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية. املؤشرعلى القيمة السوقية لألسهم الخليجية املدرجة

 .مالية مشتقات بأيالصندوق باالستثمار  يقوم

 لالستثمار حدود أو  قيود أي بشأن إعفاءات .س

 .ينطبق ال

 الصندوق  في لالستثمار  الرئيسية املخاطر  .4

مرتفع من املخاطر وهو مالئم فقط للمستثمرين القادرين على فهم وإستيعاب املخاطر ينطوي االستثمار في الصندوق على قدر  أ.

القتصادية الستثماراتهم في الصندوق دون التعرض لعواقب كبيرة. و حيث أن الصندوق معرض لتقلبات السوق فإن سعر الوحدة قد ينقص 

 على كامل املبلغ الذي قام باستثماره.كما أن من املحتمل أال يحصل مالك الوحدات عند استرداده للوحدات 

 على أداء الصندوق في املستقبل. ب.
ً
 إن الداء السابق للصندوق أو الداء السابق للمؤشر ال يعد مؤشرا
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 ال يوجد ضمان ملالكي الوحدات بأن أداء الصندوق أو أداءه مقارنة باملؤشر سوف يتكرر أو يماثل ألداء صناديق استثمار أخرى مدارة ج.

 من قبل مدير الصندوق.

سوق أو يبيع األوراق املالية أو تابع لصندوق الستثمار أو مدير الصندوق  د.  لدى أي بنك محلي ي 
ً
، إن االستثمار في الصندوق ال يعد إيداعا

 لذا فإن مالكي الوحدات معرضين لخسارة جزء أو كامل استثماراتهم في الصندوق.

غ األصلية املستثمرة وكذلك ال يضمن أية عائدات وال يوجد هناك ضمان بتحقيق أهداف االستثمار. و ال يضمن مدير الصندوق املبال ه.

بناًء عليه، فإنه يتوجب على املستثمرين املحتملين تقويم العتبارات التالية واملخاطر األخرى بعناية قبل القدام علي االستثمار في 

 الصندوق 

 مار في الصندوق:قائمة املخاطر الرئيسية لالستث أ.

وط و املخاطر املتعلقة بطبيعة االستثمار: ينطوي االستثمار في الصندوق على قدر كبير من املخاطر كما يتطلب إلتزاما حسبما هو مبين في الشر 

 األحكام  ومذكرة املعلومات هذه، مع عدم تقديم أي ضمان من مدير الصندوق بتحقيق عائد على رأس املال املستثمر. قد ال 
ً
يكون الصندوق قادرا

على تحقيق عوائد إيجابية على استثماراته. قد يكون من غير املمكن بيع أصول الصندوق أو التصرف فيها، بشكل آخر، بسعر يعتبره مدير 

 على ق
ً
 سلبيا

ً
يمة أصول الصندوق الصندوق على أنه يمثل قيمة عادلة. وبناًء عليه، قد ال يحقق الصندوق عوائد على أصوله، مما يكون له تأثيرا

 وعوائده.

 

ب قيمة االستثمارات املدارة من قبل الصندوق إضافة إلى 
 
أنه مخاطر تقلبات أسواق األسهم:  يتعرض الصندوق لتقلبات سعرية قد تؤدي إلى تذبذ

 على قيمة ا
ً
الستثمارات املدارة في الصندوق قد تتأثر استثمارات الصندوق ببعض التغييرات في الظروف القتصادية أو السياسية مما يؤثر سلبا

 وعلى عوائده.

 

 مخاطر التقلب في التوزيعات: ليست هناك أي ضمانات بشأن مبالغ التوزيعات املستقبلية التي سوف يقوم الصندوق بسدادها

 ملالكي الوحدات، من املمكن عدم قدرة الصندوق على سداد أي توزيعات بسبب أحداث غير متوقعة ينتج عنها زيادة في

 التكاليف، أو انخفاض في اليرادات. ويمكن أن تؤدي عدم قدرة الصندوق على سداد توزيعات ملالكي الوحدات إلى تعريض

 الصندوق لالتزامات معينة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التأثير على أدائه املالي.

 

يستهدف الصندوق االستثمار فيها لنفس املحاطرالواردة في  مخاطر االستثمار في صناديق أخرى: من املمكن أن تتعرض الصناديق األخرى التي قد

 على أداء الصندوق وسعر الوحدة.
ً
 هذا البند " قائمة املخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق" مما يؤثر سلبا
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ع جزء من أوراق الصندوق مخاطر سيولة سوق الصكوك: يعتمد مالكو الصكوك على السوق الثانوية لتداول الصكوك. فإذا احتاج الصندوق لبي

جاع املالية للحصول على أصل رأسماله املستثمر، يمكن أن تكون السوق الثانوية املتاحة له في تلك الحالة محدودة، ويمكن أال يتمكن من استر 

.
ً
 رأسماله املستثمر وبالتالي تتأثر العوائد ملالكي الوحدات سلبا

 

) 1على سبيل املثال ال الحصر:  -ثمار خارج اململكة العربية السعودية على العديد من املخاطر منها مخاطر االستثمار خارج اململكة: ينطوي االست

) احتمال قيام الدولة التي يتم االستثمار فيها بفرض 3) املخاطر االقتصادية والجيوسياسية؛ 2األمور املرتبطة بتقلبات أسعار صرف العمالت؛ 

) وتغير التشريعات للدول 4بهذه األصول و/أو قوانين منظمة تحد من تملك األجانب لبعض األصول؛  ضرائب على الدخل واملكاسب املرتبطة

 على عوائد الصندوق مم
ً
 منها سوف تؤثر سلبا

ً
ا يؤدي املستثمر بها بطريقة تؤثر بشكل سلبي على الصندوق واستثماراته. جميع هذه العوامل أو أيا

 الوحدات ويؤدي إلى انخفاض قيمة وسعر الوحدات في السوق املالية السعودية. إلى انخفاض توزيعات العائد على مالكي

 

أداء  مخاطر الكوارث الطبيعية: تؤثر الكوارث الطبيعية على أداء كافة القطاعات القتصادية واالستثمارية والتي قد يكون لها تأثير سلبي على

كين والتقلبات الجوية الشديدة وغيرها، والتي قد تؤثر على استثمارات الصندوق الصندوق خارج عن إرادة مدير الصندوق مثل الزالزل والبرا

 على قيمة أصول الصندوق وعوائده.
ً
 سلبيا

ً
، وبالتالي تنخفض أسعار الوحدات، مما يكون له تأثيرا

ً
 سلبا

 

ومات املفصح عنها في نشرة الصدار للشركات مخاطر عدم كفاية الفصاح في نشرة الصدار: تنبني قرارات مدير الصندوق باالستثمار على املعل

املرشحة. قد تتضمن نشرة الصدار بيانات غير صحيحة أو إغفال لذكر بيانات جوهرية تكون ضرورية ملدير الصندوق لكي يقوم باتخاذ قرارات 

تي ترد في نشرة الصدار التي تصدرها الشركات مستنيرة. و بالنظر لعتماد مدير الصندوق بشكل جوهري في إتخاذ قرار االستثمار على املعلومات ال

 في حالة إغفال بيانات جوهرية أو وجود بيانات غير صحيحة في نشرات إصدا
ً
 قائما

ً
ر فإن مخاطر إتخاذ قرار استثماري غير سليم تظل إحتماال

 على أداء الصندوق وعلى سعر الوحدة و على أصول الصندوق وعوائده.
ً
 الشركات مما يؤثر سلبا

 

ة إتخاذ خاطر التنبؤ باألرقام املالية املستقبلية: التنبؤ بالبيانات املالية هو أحد األساليب العديدة التي سيستخدمها مدير الصندوق في عمليم

قراره. هذه التنبؤات معرضة للشك وقد تختلف النتائج عن التنبؤات. كما أن القيمة السوقية لألسهم قد تسير عكس التوقعات بعد إعالن 

 على قيمة أصول الصندوق و عوائده.ا
ً
 سلبيا

ً
 لنتائج، أو في حالة أرباح الشركة، قد تنخفض مقابل التنبؤات املتوقعة، مما يكون له تأثيرا

 

مخاطر تضاؤل نسبة التخصيص: حيث أنه يتم دعوة عدد من الشركات املرخصة وصناديق االستثمار لعملية بناء سجل األوامر فإنه من املمكن 

نسبة التخصيص بسبب إزدياد عدد الشركات والصناديق املشتركة في الكتتاب، مما يفقد الصندوق فرصة لزيادة عوائده، مما يكون له تضاؤل 

 على قيمة أصول الصندوق وعوائده.
ً
 سلبيا

ً
 تأثيرا
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لطروحات العامة األولية ألسهم الشركات مخاطر فرص املشاركة في الطروحات العامة األولية:  قد يواجه الصندوق صعوبات تتعلق بمشاركته في ا

حيث ال يوجد ضمان للصندوق بتلقي الدعوة للمشاركة في الطروحات العامة األولية ألسهم بعض الشركات مما يفقد الصندوق الفرصة لزيادة 

 على قيمة أصول الصندوق وعوائده  .
ً
 سلبيا

ً
 عوائده مما يكون له تأثيرا

 

لوية: قد تؤدي استثمارات الصندوق في حقوق األولوية أو إمتالك أسهم في شركة تطرح حقوق أولوية إلى تأثر أداء مخاطر االستثمار في حقوق األو 

 بإنخفاض قيمة صافي أصولة، حيث أن نسبة التذبذب لتداول أسعار حقوق األولوية يفوق نسبة الحد األعلى 
ً
الصندوق وسعر الوحدة سلبا

 على قيمة أصول الصندوق وعوائده.10السوق املالية السعودية والتي تبلغ واألدنى ألسعار األسهم املدرجة في 
ً
 سلبيا

ً
 %، مما يكون له تأثيرا

 

ين مخاطر تأخر الدراج: إن تأخر إدراج الطروحات العامة األولية في السوق الرئيس ي تؤدي إلى توقف سيولة الصندوق وعدم الستفادة منها لح

 
ً
 على أداء الصندوق وعلى قيمة أصوله وعوائده.إدراج السهم، مما يؤثر سلبا

 

ل مخاطر تعليق التداول: في بعض األحيان وألي سبب كان قد يتم تعليق التداول في أحد أو جميع األسواق التي يعمل بها الصندوق أو حصول عط

 على تقييم أصول 
ً
 الصندوق وعلى صافي قيمة وحداته وعوائده. في أنظمة الحاسوب اآللي وشبكات التصال ألسباب تقنية مما بدوره يؤثر سلبا

 

مخاطر تركز االستثمارات: هي املخاطر الناتجة عن تركز استثمارات الصندوق في بعض شركات وقطاعات السوق والذي يجعل أداء الصندوق 

 على قيمة عرضة للتقلبات الحادة نتيجة التغير في األوضاع الخاصة في الشركات والقطاعات التي يستثمر بها الصندو 
ً
 سلبيا

ً
ق مما يكون له تأثيرا

 أصول الصندوق وعوائده.

 

% من صافي أصول الصندوق في يوم تعامل معين، قد يكون من 10مخاطر عمليات السترداد الكبيرة: في حالة ورود طلبات إسترداد كبيرة تتجاوز 

تج عنه تأجيل طلبات االسترداد إضافة الى أنه قد يضطر الصندوق الصعب على الصندوق توفير أموال كافية لتلبية طلبات السترداد مما قد ين

 إلى تسييل مراكز استثمارية في أوقات أو شروط غير مالئمة مما يعرض الصندوق لخسائر مادية جسيمة.

 

ق املخولين بإدارة مخاطر العتماد على موظفي مدير الصندوق: يعتمد أداء الصندوق بدرجة كبيرة على مهارات وخبرات موظفي مدير الصندو 

 على قيمة أصول الصندوق وعوائده نتيجة تغير الق
ً
 سلبيا

ً
ائمين الصندوق والذين يتمتعون بخبرة مهنية في مجال االستثمار، مما يكون له تأثيرا

 على إدارة الصندوق.
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إذا تغير وضع استثمار ما بخصوص توافقه مع  مخاطر املعايير الشرعية: يجب أن تكون أعمال و استثمارات الصندوق متوافقة املعايير الشرعية.

ْجَبر الصندوق على التصرف في ذلك االستثمار خالل ظروف سوق غير مالئمة أو بسعر يرى مدير الصندوق أنه ال يمث ل املعايير الشرعية، قد ي 

ْجَبر مدير الصندوق على تركيز استثمارات الصندوق على عدد م حدود من الشركات املتوافقة مع املعايير قيمة عادلة. إضافة إلى ذلك، قد ي 

 على أداء الصندوق وعلى سعر الوحدة.
ً
 الشرعية من أجل التقيد باملعايير الشرعية الخاصة بالصندوق مما قد يؤثر سلبا

 

 مالية فيها وبالتغيرات في تلك ال
ً
ْصِدر: قد يتأثر أداء الصندوق بأداء الشركات التي يملك أوراقا شركات. و يشمل ذلك التغيرات في الخطر املحدد للم 

 على نوع محدد من األوراق املا
ً
ْصِدر أو الطرف املقابل والتغيرات في ظروف إقتصادية أو سياسية محددة تؤثر سلبا لية أو من األوضاع املالية للم 

 على قيمة أصول الصندوق وعوائده.
ً
 سلبيا

ً
ْصِدرين، مما يكون له تأثيرا

 
 امل

 

: يمارس مدير الصندوق مجموعة متعددة من األنشطة التي تتضمن استثمارات مالية، خدمات استشارية وإدارة محافظ مخاطر تضارب املصالح

استثمارية خاصة، وقد تنشأ هناك حاالت تتضارب فيها مصالح مدير الصندوق مع مصالح الصندوق مما قد يؤدي إلى خسارة املستثمرين في 

 على قيمة أصول  الصندوق بعض الفرص االستثمارية وعدم
ً
 سلبيا

ً
القدرة على الدخول فيها جراء هذا التضارب في املصالح، مما يكون له تأثيرا

 الصندوق وعوائده.

 

املخاطر النظامية والقانونية: يمكن أن تتعرض الصناديق إلى مخاطر بسبب التغير في القواعد التنظيمية، القانونية والضريبية، حيث أن 

أ قد تؤثر على إستراتجية االستثمار للصندوق أو أن تزيد نسبة التكاليف كالرسوم وغيرها مما يؤثر على أداء الصندوق والذي التغيرات التي قد تطر 

 على سعر الوحدة وقيمة أصول الصندوق وعوائده.
ً
 يؤثر بدوره سلبا

 

د السوق املالية السعودية )تداول( منها، قد ينطوي مخاطر األسواق الناشئة: إن االستثمار في األسواق وبوجه خاص األسواق الناشئة والتي تع

حمل على مخاطر مرتبطة بالخفاق أو التأخر في تسوية صفقات السوق وتسجيل و حفظ األوراق املالية.  وإن االستثمار في مثل هذه األسواق قد ي

 حيث أن الكم بين طياته مخاطر أعلى من املتوسط واملعتاد. إن القيمة السوقية لألوراق املالية امل
ً
تاجر بها في األسواق الناشئة محدودة نسبيا

 األكبر من أحجام القيمة السوقية واملتاجرة متركزة في عدد محدود من الشركات. ولذلك، فإن أصول واستثمارات الصندوق في هذه األسواق قد

 أكبر من تقلبات األسعار، وسيولة أقل بشكل ملحوظ مقارنة باالستثمار 
ً
 مما قد يؤثر على تصادف قدرا

ً
في أسهم شركات في أسواق أكثر تطورا

 على سعر الوحدة وقيمة أصول الصندوق و عوائده.
ً
 أصول الصندوق والذي بدوره سيؤثرسلبا

 

ب مخاطر طلب التمويل: في حالة تمويل الصندوق لغرض إدارة الصندوق وتأخر مدير الصندوق عن سداد املبالغ املمولة في وقتها املحدد ألسبا

 على
ً
 سلبيا

ً
قيمة  خارجة عن إرادته، والتي قد يترتب عليها إضطرار مدير الصندوق لتسييل بعض إستثماراته لسداد التمويل، مما يكون له تأثيرا

 أصول الصندوق وعوائده.
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 باالستثمار في أصول ذات نسبة سيولة معقولة، وذلك مما يتيح بيع 
ً
وشراء تلك األصول خالل فترة مخاطر السيولة: يقوم الصندوق إبتدائا

 دون أي تقلبات أو تغيرات جوهرية باألسعار، إال أن تقلبات السوق العرضية وعدم إستقراره قد يحد من قدرة بيع بعض األصول 
ً
محدودة جدا

دوق مما يؤثر على لنخفاض مستويات املداولة. وأي صعوبات تواجه الصندوق في بيع األصول قد ينجم عنها خسارة أو عوائد منخفضة للصن

 سعر الوحدة وقيمة أصول الصندوق وعوائده.

 

خرى من مخاطر الئتمان واألطراف األخرى: تنشأ هذه املخاطر من األنشطة االستثمارية التي تنطوي على التعامل مباشرة مع املؤسسات املالية األ 

ف من العقد يكون في أن الطرف األخر قد ال يتقيد بإلتزاماته التعاقدية خالل اليداعات النقدية أو عمليات املرابحة، حيث أن املخاطر على كل طر 

 على قيمة أصول الصندوق وعوائده.
ً
 سلبيا

ً
 مما قد يتسبب في خسارة الصندوق للمبلغ املستثمر في هذه مما يكون له تأثيرا

 

صغير قد ترتفع أوتنخفض بشكل أكثر حدة مقارنة مخاطر االستثمار في الشركات الصغيرة: إن أسعار أسهم الشركات ذات الحجم السوقي ال

 على الصند
ً
وق بأسهم الشركات ذات الحجم السوقي الكبير، وبالتالي فإن االستثمار فيها قد يكون أكثرعرضة للمخاطر من غيره ومما يؤثر سلبا

 وعلى صافي قيمة وحداته.

 

تتعرض لها صناديق االستثمار األخرى الواردة في هذا البند والتي قد تتعرض مخاطر االستثمار في صناديق استثمارية: هي جميع املخاطر التي قد 

 على قيمة أصول الصندوق وعوائده.
ً
 سلبيا

ً
 فيها، مما يكون له تأثيرا

ً
 لها صناديق االستثمار األخرى التي يكون الصندوق مستثمرا

 

ستثمارعوائد األصول املستثمر بها لتحقيق عوائد بنفس املستويات مخاطر إعادة االستثمار: املخاطر التي تنشأ من عدم القدرة على إعادة ا

 على قيمة أصول الصند
ً
 سلبيا

ً
وق السابقة التي تم تحقيقها والذي من املمكن أن يؤدي إلى تحقيق عوائد استثمارية أقل، مما يكون له تأثيرا

 وعوائده.

 

يبية مختلفة، بعضها تنطبق على االستثمار في الصندوق نفسه واألخرى مخاطر ضريبة الدخل: ينطوي االستثمار في الصندوق على مخاطر ضر 

 أية 
ً
تنطبق على حقائق وظروف معينة قد تكون أو ال تكون ذات صلة بمستثمر محدد. ال تفرض الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية حاليا

ل الصندوق ألية ضريبة  ضرائب أو زكاة على صناديق االستثمار السعودية ولكنها قد تفرض ضريبة على صناديق االستثمار في املستقبل. تحم 

 على قيمة أصول 
ً
 سلبيا

ً
الصندوق  مذكورة قد يقلل من املبلغ النقدي املتوفر لعمليات الصندوق واألموال الخاصة باملستثمرين، مما يكون له تأثيرا

 وعوائده.
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ي وضريبة األرباح الرأسمالية و ضريبة التصرفات العقارية وأي ضريبة أخرى: مخاطر ضريبة القيمة املضافة وضريبة الدخل واالقتطاع الضريب

كما في تاريخ مذكرة املعلومات هذه، ال يخضع أي استثمار في الصندوق لضريبة دخل أو اقتطاع ضريبي أو ضريبة أرباح رأسمالية أوضريبة 

 فرض 
ً
م. وبمقتض ى اللوائح  2018ضريبة قيمة مضافة في اململكة بحلول يناير التصرفات العقارية أو أي ضريبة أخرى. غير أنه قد تقرر رسميا

، من غير املتوقع أن يخضع االستثمار في الصندوق لضريبة القيمة املضافة، إال أنه قد يستوجب على الصندوق سداد ضريبة 
ً
الصادرة حديثا

 إلى املبالغ املستحقة لقاء الخدمات املقدمة للصندوق. القيمة املضافة في حال االستحواذ أو التصرف في بعض األصول التابعة للصن
ً
دوق إضافة

طبيق وفي جميع األحوال، ينبغي على املستثمرين الحصول على مشورة بشأن تأثير ضريبة القيمة املضافة على استثماراتهم في الصندوق. وفي حال ت

االقتطاع الضريبي و/أو ضريبة األرباح الرأسمالية و/أوضريبة التصرفات ضريبة القيمة املضافة على االستثمار في الصندوق و/أو ضريبة الدخل و 

 على قيمة الوحدات في الصندوق والتوزيعات ملالكي الوحدات.
ً
 العقارية و/أو أي ضريبة أخرى، فسوف يؤثر ذلك سلبا

عدل الدفعاتومن املتوقع أن يخضع مدير الصندوق ومقدمي خدمات الصندوق لضريبة القيمة املضافة، وبالتالي 
 
 سوف ت

 املستحقة (مقابل الخدمات والعموالت والرسوم واألتعاب) ملدير الصندوق و/أو مقدمي خدمات الصندوق بحيث تأخذ ضريبة القيمة

 املضافة بعين االعتبار وضريبة القيمة املضافة التي تفرض على الخدمات تؤثر على التوزيعات ملالكي الوحدات وأصول الصندوق.

ستثمار في السوق املوازية: في حال استثمر الصندوق في أسهم الشركات املدرجة في السوق املوازية، فإن هذه الشركات قد تتصف مخاطر اال 

ن، بمستوى سيولة أقل من الشركات املدرجة في السوق املالية الرئيسية ال سيما وأن املشاركة في هذه السوق مسموح لفئة محددة من املستثمري

نيا أعلى من نسبتها في السوق املالية كما قد تكون أ ليا والد   لنسبة التذبذب الع 
ً
سعار أسهم الشركات املدرجة في السوق املوازية أكثر تقلبا نظرا

 الضافةالرئيس ي. كما قد تكون الشركات املدرجة في هذا السوق حديثة التأسيس أو لها تاريخ تشغيلي قصير، ولديها موارد بشرية ومالية محدودة. ب

 من نظيراتها في السوق املالية السعودية )تداول(. وقد ي
ً
ؤثر كل إلى ذلك، فإن متطلبات الفصاح على الشركات املدرجة في هذا السوق أقل نسبيا

 على قيمة أصول الصندوق وعوائده.
ً
 سلبيا

ً
 ذلك على كفاءة تقييم مدير الصندوق أداء الشركة وسعرها، مما يكون له تأثيرا

 

ثمار في صناديق االستثمارالعقاري املتداولة )ريت(: يمكن للصندوق االستثمار في وحدات صناديق االستثمار العقاري املتداولة، مخاطر االست

وبالتالي فإن هذه الصناديق قد تواجه مستوى منخفض من السيولة والتعامل. كما قد تواجه أسعار وحدات تلك الصناديق تقلبات نتيجة لحركة 

ام وأسواق العقارات على وجه الخصوص. بالضافة إلى ذلك، ليس هناك ما يضمن أن صناديق االستثمار العقاري املتداولة األسواق بشكل ع

ستقوم بتوزيع الدخل على املستثمرين على أساس سنوي كما هو مطلوب بموجب األنضمة و اللوائح ذات العالقة و ذلك النها تعتمد على أداء 

توزيع الدخل يعتمد على قدرة الصناديق على الوفاء بإلتزاماتها إن وجدت. عالوة على ذلك، فإن االستثمار في هذه االصول الحقيقية، كما أن 

 بسبب عوامل منها إنخفاض معدالت اليجار أو الشغال، و 
ً
املركز الصناديق يرتبط بمخاطر األصول العقارية والتي تتأثر قيمتها أو تقويمها سلبا

 على قيمة أصول الصندوق وعوائده.املالي للمستأجرين، و 
ً
 سلبيا

ً
 ضعف البنى التحتية وغيرها، مما يكون له تأثيرا

 

ر عدم مخاطر االستثمار في األوراق املالية املدعومة بأصول: ينطوي االستثمار في األوراق املالية املدعومة بأصول على مخاطر ائتمانية ومخاط

 على السداد أو مخاطر السداد املبكر، بالضافة 
ً
إلى أن هذه األوراق املالية قد تكون مركزة في فئات أصول محدد ذات أداء سلبي مما يؤثر سلبا

 أداء الصندوق وأسعار وحداته.
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ف مخاطر التصنيف الئتماني: إن أي تغيير يخفض التصنيف الئتماني من قبل وكاالت التصنيف الئتماني في تصنيفات الصدار/املصدر أو الطر 

 على قيمة استثمارات الصندوق، كما أن صافي قيمة أصول الصندوق وأسعار وحدات الصندوق وعوائدها يمكن أن النظير ر 
ً
بما يؤثر سلبا

تنخفض نتيجة لنخفاض قيمة تلك االدوات االستثمارية اململوكة للصندوق التي تم خفض تصنيفها الئتماني مما يؤثر سلبا على قيمة أصول 

 الصندوق وعوائده. 

 

ي خاطر الجيوسياسة: هي مخاطر التغيير في األوضاع السياسية و القوانين السائدة في الدولة التي يهدف الصندوق االستثمار بأسواقها أو فامل

 على قيمة أصول الصندوق وعوائده.
ً
 سلبيا

ً
 الدول املجاورة مما يكون له تأثيرا

 

دوات املالية نتيجة للتغير في أسعار الفائدة. ولذا فإن قيمة األوراق املالية و أسهم مخاطر أسعار الفائدة: هي املخاطر الناتجة عن تقلب قيمة األ 

 على قيمة أصول الصندوق وعوائده مما يؤدي إلى إنخ
ً
 سلبيا

ً
 بتقلبات أسعار الفائدة، مما يكون له تأثيرا

ً
فاض سعر الشركات يمكن أن تتأثر سلبيا

 للتغيرات في أسعار الفائدة وغيرها من العوامل األخرى. الوحدة.  تتغير القيمة السوقية للصكوك وغير 
ً
ها من األوراق املالية ذات الدخل الثابت تبعا

ر وإن مخاطر أسعار الفائدة هي املخاطر التي ترتفع فيها أسعار الصكوك وأسعار األوراق املالية األخرى ذات الدخل الثابت كلما هبطت أسعا

 بأن الصندوق لن يستثمر في منتجات أو استثمارات تشكل العوائد منها فوائد ربوية. الفائدة وتنخفض كلما ارتفعت أسعار
ً
 الفائدة. علما

 

 املخاطر االقتصادية: هي مخاطر التغيير في األوضاع االقتصادية كالنكماش القتصادي ومعدالت التضخم وأسعار الفائدة والتي قد تأثر سل
ً
با

 على قيمة أصول الصندوق وعوائده.على قيمة األسهم املستثمر بها، مما 
ً
 سلبيا

ً
 يكون له تأثيرا

 

مخاطر العملة: يمكن أن يؤدي الختالف في سعر الصرف إلى الخسائر عند االستثمار بعملة تختلف عن العملة االساسية للصندوق )الريال 

 على  السعودي(، حيث أن أسعار الصرف قد تختلف عند السترداد عن أسعار الصرف وقت الشتراك
ً
 سلبيا

ً
في الصندوق، مما قد يكون له تأثيرا

 قيمة أصول الصندوق وعوائده.

ضافية مثل كما يجوز للصندوق االستثمار في األصول واألدوات املالية بعمالت مختلفة. تتضمن االستثمارات في األوراق املالية األجنبية اعتبارات إ

العمالت األجنبية التي يتم استثمار الصندوق بها والتكاليف املرتبطة بتحويل أصل مبلغ  التقلبات في سعر الصرف بين الريال السعودي ومختلف

 على مستوى 
ً
االستثمار والدخل من االستثمار من عملة إلى أخرى. وتؤثر التقلبات في سعر الصرف والتكاليف املرتبطة بصرف العملة سلبا

 التوزيعات ملالكي الوحدات.
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ر الصندوق على إستخدام التقنية في إدارة عمليات الصندوق وحفظ أصوله، إال أن أنظمة املعلومات لدية قد تتعرض مخاطر التقنية: يعتمد مدي

حد من لعمليات إختراق أو فيروسات أو تعطل جزئي أو كلي بالرغم من الحتياطات األمنية العالية املتوفرة لدى مدير الصندوق،  األمرالذي قد ي

 إمكانية مدير الصندوق ف
ً
 على أداء الصندوق، مما يكون له تأثيرا

ً
ي إدارة استثمارات الصندوق بشكل فعال ومن املمكن أن يؤثر حدوث ذلك سلبا

 على قيمة أصول الصندوق وعوائده.
ً
 سلبيا

 

رغب مدير الصندوق مخاطر االستثمار في أدوات دين غير مصنفة إئتمانيا: في حالة عدم توفر تصنيف إئتماني ألدوات الدين الثابت التي قد ي

االستثمار فيها سيقوم مدير الصندوق بدراسة وتحليل وتقييم تلك األدوات بما تشمله من تحليل إئتماني للمصدر ولإلصدار ذي العالقة قبل 

 إتخاذ القراراالستثماري، وعدم توفر تصنيف إئتماني ألدوات الدين الثابت التي قد يرغب مدير الصندوق االستثمار بها قد يكو 
ً
 سلبيا

ً
ن له تأثيرا

 على قيمة أصول الصندوق وعوائده.

صدر الورقة املالية أن يستدعي الورقة  .5
 
مخاطر الستدعاء: قد تحمل بعض األوراق املالية خيار الستدعاء، حيث يتيح هذا الخيار مل

 املالية قبل تاريخ إستحقاقها )الصكوك كمثال( ، وقد ينتج عن ذلك تعرض الصندوق إلى مخاطر إ
ً
عادة االستثمار، مما يكون له تأثيرا

 على قيمة أصول الصندوق وعوائده.
ً
  املخاطر تقييم آليةسلبيا

 معها والتعامل ممكن وقت أقرب في املحتملة املخاطر وتقويم تحديد إلى تهدف مخاطر إدارة سياسة الصندوق  مدير يتبع 

 بشكل املخاطر تقييم إعادة ويتم االستثمار قبل أصول  ألي املخاطر وتقويم بدراسة الصندوق  مدير ويقوم أثرها، من للتقليل

 .الصندوق  بأصول  املتعلقة املخاطر لتقويم داخلية آلية بوجود الصندوق  مدير ويقر .سنوي 

 األهداف تحقق التي والحكيمة الجيدة االستثمار ممارسات مع منسجمة الصندوق  مدير يتخذها التي االستثمار قرارات تكون 

 :اآلتي من للتأكد وسعه في ما بذل ذلك ويشمل املعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام شروط في املحددة للصندوق  االستثمارية

 وسياساته االستثمار بأهداف الخالل عدم مع وحكيم حذر بشكل املخاطر توزيع على تقوم الصندوق  استثمارات أن 

 .الصندوق  وأحكام وشروط

 الصندوق  من تدفع التي املستحقة والرسوم كاملصاريف متوقع دفع طلب بأي للوفاء الصندوق  لدى الكافية السيولة توفر. 

 إلى صندوق االستثمار. بالنسبة متوقعاسترداد  طلب يبأ ءللوفا وق لصندا ىلد لكافيةا لسيولةا فراتو 
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 الفئةاملطبقة واللوائح النظمة مع يتماش ى بما الوحدات مالكي مصلحة لتحقيق الالزمة اإلجراءات واتخاذ املخاطر تقدير يتم .6

 الصندوق  في لالستثمار املستهدفة

خرى؛ )ب( ل شخاص الطبيعيون الذين يحملون الجنسية السعودية أو إحدى جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي اأ( ال  .7

القائمين في اململكة العربية السعودية ودول مجلس  االعتباريين السخاصوغيرها من  االستثمار املؤسسات والشركات وصناديق 

املستهدفون املسموح لهم  الجانبنب املقيمون في اململكة العربية السعودية؛ )د( املستثمرون لجا؛ )ج( االخرى التعاون الخليجي 

ملالية املدرجة الصادرة عن مجلس ا الوراقاملؤهلة في  الجنبيةاملؤسسات املالية  الستثمار بموجب القواعد املنظمة  باالستثمار 

افق 15/7/1436وتاريخ  1-42-2015هيئة السوق املالية بموجب قرارها رقم  الذين  اآلخرونم؛ و)هـ( املستثمرون 4/5/2015هـ املو

 االستثمار حدود/  قيودأوراق مالية في "تداول". بامتالكيمكن أن تسمح لهم هيئة السوق املالية 

خالل إدارته للصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق.  يلتزم مدير الصندوق من

 الشرعية. رتكون كافة استثمارات الصندوق متوافقة مع املعايي وسوف

 العملة .8

السعودي، يقــوم مــدير الصــندوق بــإجراء التحويــل الــالزم السـعودي. فـي حالـة السـداد بعملـة أخـرى غيـر الريال  عملة الصـندوق األساسية هـي الـريال

  .وفقا لسعر الصرف السائد املعمول به في البنوك العاملة في اململكة العربية السعودية في يوم التعامل املعني

 هذا ويتحمل املستثمر أي تقلب في أسعار الصرف بدون تحمل مدير الصندوق ألية مسؤولية بهذا الصدد.

 والتعاب والعموالت الخدمات مقابل .9

 احتسابها وطريقةالصندوق أصول  من مدفوعات .أ

قص ى يتم دفعها مقدما وملرة واحدة )تخصم من مبلغ االشتراك املبدئي أو االشتراك الضافي الخاص بكل مالك أكحد  )%2.0( :اإلشتراك رسوم

 وحدة( لصالح مدير الصندوق.

  الصندوق  مدير يتقاض ى أتعاب اإلدارة:
ً
 الدارة أتعاب حتسابإ وسيتم الصندوق  قيمة أصول  صافي ( من%.81) بواقع الصندوق  إدارة مقابل أتعابا

 
ً
 .ميالدي شهر نهاية كل في قتطاعهاإ ويتم يوميا

 

 هذه وتحسب للصندوق  خدماتها مقابل ريال سعودي )0523,2 (قدرها ثابتة سنوية أتعاب إجمالي على اللجنة ستحصل أتعاب اللجنة الشرعية:

  األتعاب
ً
 .من إجمالي قيمة أصول الصندوق  مالية سنة كل نهاية في قتطاعهاإ ويتم يوميا

ريال سعودي عن كل ( 10,000(سوف يحصل كل عضو مجلس إدارة مستقل على مكافأة قدرها  :ناملستقليأعضاء مجلس إدارة الصندوق  مكافآت

  (20,000إجتماع يحضره وبحد أقص ى )
ً
من  قتطاعها في نهاية كل سنة ماليةإويتم  لكل عضو مستقل في مجلس إدارة الصندوق ريال سعودي سنويا

 بأن األعضاء موظفي مدير الصندوق  إجمالي قيمة أصول الصندوق 
ً
وبذلك يكون إجمالي  لن يتقاضوا أية مكافآت. )األعضاء غير املستقلين( علما

.40,000أقص ى ) املكافأة لكال العضوين املستقلين كحد
ً
 ( ريال سعودي سنويا
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 ولتعامالتالسعودية  لألسهمصافي قيمة أصول الصندوق  من%( 0.03) سنوي  بمعدل الحفظ أمين رسوم احتساب يتم :حفظال أمين رسوم

 الحفظ أمين%( من صافي قيمة أصول الصندوق لألسهم الخليجية. كما يستحق 0.16أقص ى ) وبحدوأدوات الدخل الثابت،  نقدال قاسو أصناديق 

( ريال للسوق السعودي، وإذا استثمر الصندوق في االسواق الخليجية يستحق أمين الحفظ رسوم تعامالت تتراوح بين 30رسوم تعامالت بقيمة )

  .الصندوق  فيه( دوالرحسب السوق الذي يستثمر 49) و( 27)

 على النسب املطلوبة. يداع التي سيتم حسابها بناءً ال  ومراكزسواق األ  ورسومالرسوم النظامية و  التعامل رسومتشمل  الهذه الرسوم 

 30,000) :يالحسابات الخارج مراجع أتعاب
ً
ملراجع الحسابات الخارجي ملراجعة وإصدار القوائم املالية للصندوق، تحسب هذه  ( ريال سعودي سنويا

 ويتم 
ً
 .من إجمالي قيمة أصول الصندوق  أشهر ستةقتطاعها نهاية كل إاألتعاب يوميا

  الرسوم هذه وتحسبللصندوق  الفصاح بمتابعة القيام عن سعودي ( ريال7,500) قدرها رسوم :الرقابية هيئة السوق املالية رسوم
ً
 ويتم يوميا

 تدفع لهيئة السوق املالية. من إجمالي قيمة أصول الصندوق  مالية سنة كل نهاية في قتطاعهاإ

 سعودي ريال (5,000( وتعادل تداول  موقع في الصندوق  معلومات نشر عن الناتجة الرسوم مصاريف :ل تداو رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع 

  الرسوم هذه وتحسب
ً
 .من إجمالي قيمة أصول الصندوق  مالية سنة كل نهاية في قتطاعهاإ ويتم يوميا

 وهو الخدمة ملزود تدفع (S&P GCC Shariah Dividend Index) املؤشر ستخدامإ حقوق  سعودي عن ريال (26,250) :ياالسترشاد املؤشر رسوم

  الرسوم هذه وتحسب بورز أند ستاندرد شركة
ً
  .من إجمالي قيمة أصول الصندوق  مالية سنة كل نهاية في قتطاعهاإويتم  يوميا

  :مصاريف التشغيل الخرى 

 :التي تشملالتالية و  والداريةالتشغيلية  يتحمل الصندوق املصاريف

 .. مصاريف املصفي في حالة التصفية1

 .املتعلقة بنشر التقارير السنوية املصاريف .2

حصة األرباح في أي عملية تمويل، والرسوم النظامية وأية مصاريف أخرى مسموح التمويل و ا في ذلك تكاليف هيكلة . مصاريف التمويل، بم3 

.
َ
 بها نظاميا

 .. أي مصاريف تتعلق بتسجيل الوحدات4

 . أتعاب مستحقة مقابل تقديم خدمات تتعلق بسجل مالكي الوحدات.5

 من أصول الصندوق. كي الوحدات أو يتم دفعها ل.أي رسوم أو مصاريف أخرى يتم تحميلها على ما6

 

 %( 0.25)أعاله( نسبة  3املذكورة )ال يتضمن ذلك مصاريف التمويل املشار إليها في البند رقم  مصاريف التشغيل الخرى"ال يجوز أن تتجاوز "
ً
سنويا

 بأنه سيتم خصم املصاريف الفعلية فقط.
ً
 من صافي قيمة أصول الصندوق علما

 

 طرف أي أو الصندوق  ملدير الدفع املستحقة( املادة هذه فيفي الشروط واألحكام )وبالتحديد  الواردة والتكاليف واألتعاب واملصاريف الرسوم جميع

  تعديلها أو تطبيقها سيتم التي وتلك آخر
ً
 ،اململكة في تطبيقها  سيتم أو بقةمط حكومية رسوم أو ضريبة نوع أية التشمل الصندوق  مدير قبل من الحقا

 الحكومية الرسومأو /و الضرائبأو /و الضريبة تلك وستكون  ستقطاع،ضريبة القيمة املضافة وضريبة ال  الحصر ال املثال سبيل على ذلك ويشمل

ويجوز ملدير الصندوق خصم تلك الضرائب و/أو  نطباق،ال  حسب يخصه فيما كل الصندوق  أصول  من أو بالصندوق  املشترك قبل من الدفع واجبة

 .نطباقال  حسب الصندوق  أصول  أو املستثمرالرسوم الحكومية من النقد املوجود في حساب 

 

 الصندوق  قبل من دفعها ووقت واملصاريف الرسوم جميع يوضح جدول  .ب
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 الرسوم املبلغ وكيفية الدفع

وملرة واحدة )تخصم من مبلغ االشتراك قص ى يتم دفعها مقدما أ% من مبلغ االشتراك كحد 2

 املبدئي أو االشتراك الضافي الخاص بكل مالك وحدة( لصالح مدير الصندوق.
 شتراكرسوم اإل 

1.8  
ً
قتطاعها في نهاية كل إبشكل تراكمي ويتم  % سنويا من قيمة أصول الصندوق تحتسب يوميا

 شهر ميالدي.
 أتعاب اإلدارة

 صناديق لتعامالت و السعودية لألسهم الصندوق  أصول  قيمة صافي من%(  0.03) سنوي  معدل

 الصندوق  أصول  قيمة صافي من%( 0.16) أقص ى بحد و الثابت، الدخل أدوات و املال سوق 

 السعودي، للسوق  ريال( 30) بقيمة تعامالت رسوم الحفظ  أمين يستحق كما. الخليجية لألسهم

 بين تتراوح تعامالت رسوم الحفظ أمين يستحق الخليجية االسواق في الصندوق  استثمر وإذا

 . الصندوق   فيه يستثمر الذي السوق  دوالرحسب( 49) و( 27)

 رسوم أمين الحفظ 

  26,250 
ً
 من قيمة أصول إبشكل تراكمي ويتم  ريال سعودي تحسب يوميا

ً
قتطاعها سنويا

 الصندوق.
 رسوم املؤشر االسترشادي

 رسوم اإلسترداد أو اإلسترداد املبكر ال يوجد أي رسوم استرداد أو رسوم إسترداد مبكر. 

ريال سعودي عن كل   10,000سوف يحصل كل عضو مجلس إدارة مستقل على مكافأة قدرها 

 ويتم  40,000إجتماع يحضره و بحد أقص ى 
ً
ريال سعودي في السنة لكال العضوين وتحسب يوميا

 إ
ً
 من قيمة أصول الصندوق.قتطاعها سنويا

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين

30,000  
ً
  ريال سعودي سنويا

ً
 ماليةقتطاعها في نهاية كل سنة إبشكل تراكمي ويتم  تحتسب يوميا

 من قيمة أصول الصندوق. 
 أتعاب مراجع الحسابات 

  الرسوم هذه وتحسب سعودي ريال 5,000 
ً
 مالية سنة كل نهاية في قتطاعهاإ ويتم يوميا

 .للصندوق من قيمة أصول الصندوق 

رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع 

 تداول 

 من قيمة أصول الصندوق  ريال 7,500 
ً
 للصندوق  الفصاح بمتابعة القيام عن سعودي سنويا

  الرسوم هذه وتحسب
ً
 .للصندوق  مالية سنة كل نهاية في قتطاعهاإ ويتم يوميا

 الرقابيةرسوم هيئة السوق املالية 

يتحمل الصندوق مصاريف التعامل الناتجة عن عمليات بيع و شراء األوراق املالية املالية وذلك  

بناًء على األسعار السائدة واملعمول بها في األسواق التي يستثمر الصندوق فيها ويتم سدادها من 

وية املدققة أصول الصندوق. وسيتم االفصاح عن إجمالي قيمتها في القوائم املالية السن

 والنصف سنوية وملخص الفصاح املالي. 

 مصاريف التعامل
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 مصاريف التمويل حسب األسعار السائدة املعمول بها في البنوك العاملة في اململكة العربية السعودية.

 23,250  
ً
 ويتم  ريال سعودي سنويا

ً
قتطاعها في نهاية كل سنة مالية إوتحسب هذه األتعاب يوميا

 قيمة أصول الصندوق. للصندوق من
 أتعاب اللجنة الشرعية

 كحد 0.25
ً
 مصاريف أخري  قص ى من قيمة أصول الصندوق. وسيتم خصم املصاريف الفعلية فقط.أ% سنويا

 املتكررة وغير  املتكررة التكاليف نسبة ويشمل الصندوق، لصول  اإلجمالية القيمة إلى الصندوق  تكاليف نسبة يوضج افتراض ي جدول  .ج

   

 م%و الرس تكرار الدفع العملة

الحد األدنى 

للرسوم نوع 

الرسوم 

 
ً
 سنويا

 نوع الرسوم

 االشتراك رسوم  2% مرة واحدة الريال السعودي

 الدارة أتعاب  1.8% سنويا الريال السعودي

 أمين الحفظ  رسوم  0.03% سنويا الريال السعودي

 سنويا الريال السعودي
 بحد0.16%

 اقص ى
 رسوم أمين حفظ لالسهم الخليجية  

 تعامالت للسوق السعوديللرسوم أمين حفظ  30  عامللتل الريال السعودي

  عامللتل الدوالر األمريكي
تتراوح بين 

(49( و )27)  

تعامالت االسواق الخليجية للرسوم أمين حفظ 

 دوالر 

 االسترشادي املؤشر رسوم 26,250  سنويا الريال السعودي

 املستقلين الدارة مجلس أعضاء مكافآت 40,000  سنويا السعوديالريال 

 مراجع الحسابات  أتعاب 30,000  سنويا الريال السعودي

 تداول  موقع على الصندوق  بيانات نشر رسوم 5,000  سنويا الريال السعودي

 7,500  سنويا الريال السعودي
 رسوم هيئة السوق املالية الرقابية

 مصاريف أخري   0.25% سنويا الريال السعودي

 الشرعية اللجنة أتعاب 23,250  سنويا الريال السعودي

 أخري  مصاريف  0.25% سنويا الريال السعودي

 

 امللكية ونقل واإلستردادشتراك املفروضة على اإل  الصفقات .د

. يتوجب على املستثمرين سـعودي ريال( 1,000)الحـد األدنـى لالشـتراك الضافي هـو ( ريال سـعودي. و 5,000) هوالحد األدنى لالشتراك في الصندوق 

سترداد ذلك ال  وكانسترداد عدد من وحداته إريال سـعودي وفي حال رغب أحد املستثمرين في  (1,000)مبلـغ  وهـواالحتفاظ بالحـد األدنـى للرصـيد 
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وال يقبل  .املستثمر في الصندوق  سترداد كافة وحدات ذلكإفإنه يجوز ملدير الصندوق أن يقوم بنخفاض قيمة الرصيد عن الحد األدنى إسيتسبب في 

 صندوق.الشتراكات غير نقدية في إي أمدير الصندوق 

 

 وملديرشتراك إضافي إعند كل عملية إشتراك جديد أو شتراك تدفع % من قيمة ال 2ق رسوما بحد أقص ى يستقطع مدير الصندو  :شتراكرسوم اإل 

 لتقديره
ً
شتراك ال تشمل ضريبة القيمة املضافة و التي سيدفعها املستثمر بشكل علما بأن رسوم ال  الصندوق الحق في التنازل عنها أو جزء منها وفقا

 ك. شتراغ في الصندوق بعد اقتطاع رسوم ال . ويتم استثمار صافي املبلمنفصل و فقا للنسب التي ينص عليها نظام ضريبة القيمة املضافة

 سترداد مبكر.إسترداد أو رسوم إال يوجد أي رسوم  سترداد املبكر:سترداد أو اإل رسوم اإل 

 الخاصة والعموالت التخفيضات .ه

 متعلقة نتكو أن على وق لصندا مدير عليهايحصل قد تخدماو سلعفي محصورة نتكو خاصة عمولة تترتيبا يبرم أن وق لصنديحق ملدير ا 

 .لهم املرخص صألشخاا لالئحة فقاو وق لصندا ملصلحة أبحاث بتقديم أو رالستثماا وق صند عن نيابة تصفقا بتنفيذ

 الضريبةأو /و بالزكاة متعلقة معلومات .و

 عن الزكاة مبلغ وق لصندا مدير يدفع الو. لتنفيذيةا والئحتة املضافة لقيمةا ضريبة ملنظا فقاو وق لصنداملضافة على ا لقيمةا ضريبةتطبق  

 .اتلوحدا مالكي

 الخاصة العموالت .ز

خدمات قد يحصل عليها مدير الصندوق عمولة خاصة تكون محصورة في سلع و يحق ملدير الصندوق مع مراعاة الضوابط الشرعية أن يبرم ترتيبات 

 على أن تكون متعلقة بتنفيذ صفقات نيابة عن صندوق االستثمار أو بتقديم أبحاث ملصلحة الصندوق وفقا لالئحة األشخاص املرخص لهم. 

 

 يوضح جميع الرسوم واملصاريف ومقابل الصفقات التي تدفع من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات افتراض ي مثال .ح

 وعلى سعودي ريالألف  100 قدره افتراض ي اشتراك مبلغ أساس على لالستثمار األولى السنة خالل الصندوق  على قيدها يتم التي املصاريف 

 % عائد سنوي. 10فتراض أن يحقق إوعلى  سعودي ريال مليون  10 هو الصندوق  استثمارات حجم أن إفتراض

 ريال سعودي 100,000.00 شتراكمبلغ ال 

 ريال سعودي )تخصم من مبلغ الشتراك( 2,300.00 %( + ضريبة القيمة املضافة2شتراك)رسوم ال 

 املبلغ املستثمر
 ريال سعودي 97,700.00

 ريال سعودي(  30,000أتعاب مراجع الحسابات )
 ريال سعودي عن كل سنة 293.10

 40,000إجمالي مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق املستقلين )

 ريال سعودي(
 ريال سعودي عن كل سنة 390.80

 ريال سعودي(  23,250أتعاب اللجنة الشرعية )
 ريال سعودي عن كل سنة 227.15

 ريال سعودي عن كل سنة 256.46 ريال سعودي(26,250 رسوم املؤشر االسترشادي )

 ريال سعودي( 7,500) الرسوم الرقابية
 ريال سعودي عن كل سنة 73.28

 ريال سعودي( 5,000رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع تداول )
 ريال سعودي عن كل سنة 48.85
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 % من حجم الصندوق(0.25 ـمصاريف أخرى )مقدرة ب
 ريال سعودي عن كل سنة 244.75

 االستثمارقيمة 
 ريال سعودي 96,165.61

 %(0.03رسوم أمين الحفظ )
 ريال سعودي عن كل سنة 28.85

 *%(0.16رسوم أمين حفظ لالسهم الخليجية )
 ريال سعودي عن كل سنة  153.86

 %(1.8أتعاب الدارة )
 ريال سعودي عن كل سنة 1,730.98 

 إجمالي الرسوم و املصاريف
 ريال سعودي 3,448.09 

 % + رأس املال10العائد االفتراض ي  
 ريال سعودي110,000.00 

 صافي االستثمار االفتراض ي بعد مرور سنة
 ريال سعودي 106,551.91 

 الخليجية لألسهم الحفظ أمين لرسوم األقص ى*الحد 

 والتسعير يميالتق .10

 الصندوق  صول أ تقييم كيفية .أ

 الصندوق في كل يوم تقويم كالتالي:يتم تحديد قيمة إجمالي األصول للصندوق بواسطة مدير 

 .السوق  في تمت صفقة آخر سعر أساس األسهم علىهذه : سيتم تحديد قيمة استثمارات الصندوق في املدرجة في األسواق املاليةاألسهم  .1

  تقويمها فسيتم معلقة، املالية األوراق كانت إذا
ً
 املالية األوراق هذه قيمة أن عل قاطع دليل هناك إذا كان إال التعليق، قبل سعر آلخر وفقا

 .املعلق السعر انخفضت عن قد

 كتتاب.سعر ال على بناء العالقة ذات املالية الورقة وتداول  كتتابال بين ما في الفترة األولية: سيتم تقويمها الطروحات العامة .2

 سيتم تحديد قيمة حقوق األولوية حسب الفرق بين سعر آخر إغالق للورقة املالية وسعر الطرح.  حقوق األولوية: .3

  حتى تاريخ التقويم. املستلمة لألرباحبالضافة القيمة السمية  أساس على تقوم سوف املرابحات: .4

  .الصناديق لتلك سعر وحدة معلن ألغراض التقويم آخر حسب تقويمها االستثمار: سيتم صناديق .5

األرباح  إلى إضافة بها املستثمر الشركات من املستحقة املتوفر واألرباح النقد على أيضا الصندوق  أصول  مجموع يشمل النقد: سوف .6

 .املرابحات من املستلمة

 أساس سعر ال على هاميتقو يتم  سوف :واملضاربة بأصول  املدعومة واألوراقالصكوك  .7
ً
 إليها األرباح املستحقة حتى يوم التقويم. قفال مضافا

حتسابها بسعر التكلفة إفسيتم االسواق املالية غير مدرجة في  أو األوراق املالية املدعومة بأصول أو املضاربة صكوكالوفي حال االستثمار 

 بالضافة لألرباح املستحقة حتى تاريخ التقويم.

اس القيمة العادلة التي يحددها مدير الصندوق بناًء على الطرق والقواعد التي يوافق استثمار آخر للصندوق: سيتم تقويمه على أس أي .8

 التحقق منها من قبل املحاسب القانوني للصندوق. وبعدعليها أمين الحفظ 

 

 على وذلك ،أصوله قيمة إجمالي من الصندوق  مطلوبات إجمالي بطرح الصندوق  أصول  قيمة صافي احتساب وسيتم



34 
 

 :التالي النحو

 الحسابات مراجع ورسوم إدارة الصندوق  مجلس أعضاء ومكافآت التعامل مصاريف :حصرال ال املثال سبيل على الثابتة املصاريف خصم .1

 .الشروط واألحكام هذه في املذكورة األخرى  والرسوم واملصاريف

 .الثابتة املصاريف خصم بعد الصندوق  أصول  قيمة إجمالي من رسوم الحفظ خصم .2

 .ورسوم الحفظ الثابتة املصاريف خصم بعد الصندوق  أصول  اجمالي من االدارةاتعاب  خصم .3

 

 وتكرارها التقويم نقاط عدد .ب

 العربية اململكة توقيت حسبالثنين والخميس من كل أسبوع  عمل يومي بنهايةيتم تقويم وحدات الصندوق وحساب صافي قيمة األصول 

 ن التقويم سيكون في نهاية يوم العمل التالي.إيوم عمل فوعندما اليكون أي من تلك األيام  السعودية،

 

 في التقويم والتسعير الخاطئ الخطأسيتم اتخاذ اإلجراءات التالية في حالة  .ج

 سيقوم مدير الصندوق بتوثيق ذلك. .1

و أطاء التقويم سيقوم مدير الصندوق بتعويض جميع مالكي الوحدات املتضررين )بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين( عن جميع أخ .2

 التسعير دون تأخير.

فصاح أكثر من سعر الوحدة، وال  أو%( 0.5) و التسعير يشكل ما نسبتهأهيئة فورا عن أي خطأ في التقويم سيقوم مدير الصندوق بإبالغ ال .3

  ذلك عنه
ً
وفقا للمادة ملالكي الوحدات في الصندوق املعدة تقارير ال وفي اللكتروني للسوق  واملوقعاملوقع اللكتروني ملدير الصندوق  فيفورا

 من الئحة صناديق االستثمار.  (76)

 للمادة )إن وجدت( سيقوم مدير الصندوق بتقديم ملخص بجميع أخطاء التقويم والتسعير .4
ً
من الئحة صناديق  (73) ضمن تقاريره للهيئة وفقا

 االستثمار. 

 

 سترداداإل و  شتراكاإل  طلبات تنفيذ لغراض الوحدة سعر  حتسابإ طريقة .د

ستخراج إجمالي أصول الصندوق ناقصا التزامات الصندوق واملصاريف املسـتحقة والرسوم من إجمالي قيمة إيتم تقويم أصول الصندوق ب .1

  .أصول الصندوق 

 .قةالعلى إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في يوم التقويم ذي الع عالهحدد قيمة الوحدة بقسمة صافي أصول الصندوق أت .2

 

 وتكرارها الوحدة سعر  نشر ووقت  مكان .ه

  السعودية العربية اململكة توقيت حسب مساء 4 الساعة عند في يوم العمل التالي ليوم التقويم سعار الوحدات متاحةأستكون 
ً
في املوقع  مجانا

 .  www.derayah.com الصندوق  ديرو املوقع اللكتروني مل  www.tadawul.com.saااللكتروني للسوق املالية )تداول( 

 التعامالت .11

 الولي الطرح تفاصيل .أ

 تكون  وبذلكم  28/03/2021بنهاية يوم  وتنتهيم 01/03/2021تاريخ بفترة الطرح األولي لوحدات الصندوق وقبول الشتراكات في الصندوق تبدأ  

 ريال سعودي. 10الوحدة عند بداية الطرح م وسعر 04/04/2021 تاريخ في وق لصندا تشغيل أسيبد. عمل يوم 20 الطرح مدة

 املوعد النهائي لتقديم طلبات اإلشتراك واإلسترداد في أي يوم تعامل ومسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد .ب
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 من يوم الساعةهو بنهاية  سترداد من املستثمرينال  أو شتراكال  طلب لتقديم إن املوعد النهائي
ً
العمل الذي يسبق مباشرة يوم  الرابعة عصرا

بعد املوعد النهائي سوف يتم التعامل معه على أنه طلب تم تقديمه في يوم التعامل التالي،  مدير الصندوق  قبل من الطلب ستالمإ حالة وفي التعامل.

ستالم األموال بعد املوعد سالف الذكر فإن ذلك الطلب إن تم ولك العمل الذي يسبق مباشرة يوم التعامل وفي حال تقديم الطلب قبل نهاية يوم

 سوف يتم التعامل معه على أنه طلب تم تقديمه في يوم التعامل التالي
َ
 أن يتم إلى حتساب عمولةإبدون  حساب في باألموال حتفاظويتم ال  أيضا

 شتراك.ال  لتنفيذ ستخدامهاإ

سوف يتم التعامل معه على أنه  يوم التعامل للصندوق، يسبق الذي العمل بعد نهاية يوم الصندوق  مدير قبل من ستردادال  طلب ستالمإ حالة وفي

سترداد في يوم التعامل التالي شتراك أو ال في حال كان يوم التعامل يوم عطلة رسمية فسيتم تنفيذ طلبات ال  .طلب تم تقديمه في يوم التعامل التالي

 على أن يكون يوم عمل.

 

 على عملية بكل الخاص أو السترداد شتراكنموذج ال  تعبئة طريق عن الالزمة الجراءات إكمال الصندوق  في أو السترداد شتراكال  لبطا على يجب

. ملدير الصندوق  اللكتروني وقعاملعن طريق إدخال األمر من خالل  (إسترداد/راكشتإ)نفيذ العملية أو عن طريق ت املناسب بالوقت تقديمها مع حدة

العمل الذي يسبق مباشرة يوم التعامل حتى  يوم من عصرا الرابعة الساعةهو  سترداد من املستثمرينال  أو شتراكال  طلب لتقديم إن املوعد النهائي

وذلك  ءات االشتراكلتزام بنفس إجرادير الصندوق سيتوجب اليتم تنفيذ الطلب في يوم تعامل محدد. وفي حال التنقل بين الصناديق التابعة مل

 سترداد جديد حسب الجراءات املوضحة أعاله.إشتراك أو إبتعبئة نموذج 

 في املطلق بحقه ويحتفظ (وتمويل االرهاب األموال غسل مكافحة)وإجراءات  (عميلك اعرف)إجراءات  تطبيق مسؤولية الصندوق  مدير يتحمل

 فشل حال األموال. وفي مصدر أو/و عنه نيابة الوحدات شراء املشترك بطلب يقوم الذي الكيان أو الشخص أو املشترك هوية يثبت مما املزيد طلب

 االشتراك رسوم إلى إضافة االشتراك مبلغ بإعادة الصندوق  مدير وسيقوم شتراكرفض ال  يحق ملدير الصندوق  الطلبات، هذه استيفاء في املشترك

 . املالية لحساب العميل االستثماري لدى دراية

 

 في الوحدات وإستردادها  اإلشتراك طلبات تقديم إجراءات .ج

 بكل الخاص ستردادشتراك أو ال نموذج ال  تعبئة طريق عن الالزمة الجراءات أن يكمل ستردادال  طالب أو الصندوق  في شتراكال  طالب على يجب

األمر من خالل املوقع اللكتروني ملدير  سترداد( عن طريق إدخالإشتراك أو إأو تنفذ العملية ) املناسب بالوقت تقديمها حدة مع على عملية

 الصندوق.

 

شتراك أو إسترداد وذلك بتعبئة نموذج شتراك وال وفي حال التنقل بين الصناديق التابعة ملدير الصندوق سيتوجب اللتزام بنفس إجراءات ال 

شتراك الخاص سترداد، ثم تتم عملية ال ملية ال سترداد جديد لكل صندوق حسب الجراءات املوضحة أعاله. وعلى هذا األساس، يتم تنفيذ عإ

 .بالصندوق اآلخر

 

 في املطلق بحقه ويحتفظ رهاب(وتمويل ال  االموال غسل وإجراءات )مكافحة عميلك( إجراءات )اعرف تطبيق مسؤولية الصندوق  مدير يتحمل

 فشل حال وفي .األموال مصدر أو/و عنه نيابة الوحدات شراء املشترك بطلب يقوم الذي الكيان أو الشخص أو املشترك هوية يثبت مما املزيد طلب

شتراك ال  رسوم إلى إضافة شتراكال  مبلغ بإعادة الصندوق  مدير وسيقوم شتراكرفض ال  يحق ملدير الصندوق  الطلبات، هذه ستيفاءإ في املشترك

  لحساب العميل االستثماري لدى دراية املالية. 
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قبل نهاية العمل في اليوم  مدير الصندوق سترداد للصندوق الى حساب العميل االستثماري لدى من حساب ال  ستردادال  مبلغ تحويل يتم سوف

 سترداد بعملة الريال السعودي.سداد مبالغ ال  وسيتمسترداد. الذي تم فيه تحديد سعر ال الثالث التالي لنقطة التقويم 

 

 الصندوق  وحدات في التعامل قيود .د

 .االستثمار وشروط وأحكام الصندوق  اديقالحدود التي تفرضها الئحة صنرته للصندوق االستثمار بالقيود و خالل إدامدير الصندوق ملتزم  .1

( ريال 1,000شتراكات إضافية بحد أدنى قدره )إ( ريال سعودي. ويمكن إجراء 5,000) هوشتراك املبدئي للمشترك في الصندوق الحد األدنى لإل  .2

 .( ريال سعودي1,000) هوشتراك إضافي. الحد األدنى للرصيد إسعودي لكل طلب 

ريال سعودي، فإن مدير الصندوق  (1,000)ن يقلل من استثمارات مالك الوحدات في الصندوق بمبلغ أقل من أنه أوفي حالة وجود طلب من ش .3

 سترداد كامل املبلغ املستثمر به وقيده في حساب مالك الوحدات.إله الحق في 

 

 التي يؤجل معاها التعامل في الوحدات أو يعلق، واإلجراءات املتبعة في تلك الحاالتالحاالت  .ه

اق التي يجوز ملدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب استرداد من الصندوق حتى يوم التعامل التالي في حال تم تعليق التعامل في السوق أو أحد األسو 

الحاالت التي يصعب فيها تقويم أو بيع األوراق املالية التي يستثمر فيها الصندوق أو إذا بلغ إجمالي يستثمر فيها الصندوق جزءكبير من أصوله أو في 

٪أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق. سيتم التعامل مع طلبات االسترداد  10نسبة جميع طلبات االسترداد ملالكي الوحدات في أي يوم تعامل 

يوم تعامل، وسيقوم مدير الصندوق بدفع عائدات االسترداد إلى مالكي الوحدات في أقرب فرصة ممكنة عمليا املؤجلة بالنسبة والتناسب في أقرب 

 متصرفا بحسن نية.

 

 يعلق مدير الصندوق التعامل في وحدات الصندوق في الحاالت التالية:

 .طلب من هيئة السوق املالية لتعليق االشتراك واالسترداد في الصندوق  .1

 .لصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصلحة مالكي الوحداتإذا رأى مدير ا .2

أو بالنسبة إذا علق التعامل في السوق الرئيسة التي يتم فيها التعامل في األوراق املالية أو األصول األخرى التي يملكها الصندوق، إما بشكل عام  .3

 .في قيمة أصول الصندوق إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصا

 

 اإلجراءات التي سيتخذها مدير الصندوق في حال علق التعامل في وحدات الصندوق: 

 التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية واملبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات .1

 حول ذلك بصورة منتظمة مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ .2

تروني إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها املستخدمة في الشعار عن التعليق والفصاح عن ذلك في املوقع اللك .3

 ملدير الصندوق واملوقع اللكتروني للسوق 

 رفض طلبات االشتراك:

 لتقديره املبني على أنظمة 
ً
هيئة السوق املالية أو أي توجيهات من جهات تنظيمية حكومية أخرى برفض أي  ولوائحيحق ملدير الصندوق وفقا

إشتراك للوحدات. وفي تلك الحالة، سيتم إعادة مبلغ الشتراك بدون دخل مكتسب أو رسوم مختصمة في غضون ثالثة أيام عمل من تاريخ 
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ظ مدير الصندوق بحق مشاركة املعلومات ذات الصلة باملستثمرين مع أمين الحفظ ألغراض تلبية إجراءات الرقابة الداخلية الرفض. ويحتف

وإجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل الرهاب. كما يحق ملدير الصندوق رفض أي طلب إشتراك إذا كان قبوله من شأنه أن يؤدي إلى مخالفة 

 .وق املاليةأنظمة ولوائح هيئة الس

 ستؤجل التي اإلسترداد طلبات إختيار  .و

ا في حال تم تأجيل عمليات االسترداد، سيتبع مدير الصندوق إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االسترداد املطلوب تأجيلها وذلك وفق

 ( من الئحة صناديق االستثمار "تأجيل عمليات االسترداد".66ملتطلبات املادة )

 

 التعامل في يوم السترداد الجديدة طلبات على األولوية لها ستكون  السابق ذكرها، لألسباب تعامل يوم أي في تلبيتها يتم لم التي السترداد طلبات إن

  املستثمر يتسلم عملية السترداد، إتمام وبعد التالي. وبخالف ذلك، سوف يتم تنفيذ عمليات السترداد على أساس تناسبي.
ً
 على يحتوي  تأكيدا

 .للعملية التفاصيل الكاملة

 

 

 اخرين اشخاص الى الوحدات ملكية لنقل املنظمة الحكام .ز

في اململكة يخضع نقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين إلى نظام هيئة السوق املالية ولوائحها التنفيذية واللوائح األخرى ذات العالقة املطبقة 

 العربية السعودية.

 الوحدات االشتراك فيها او نقلها او استردادها مالك على يجب التي الوحدات لقيمة الدنى الحد .ح

( ريال 1,000شتراكات إضافية بحد أدنى قدره )إ( ريال سعودي. ويمكن إجراء 5,000شتراك املبدئي للمشترك في الصندوق هو )الحد األدنى لإل 

شتراك شتراك في الصندوق خالل فترة ال ال يوجد سقف ملبالغ ال  ال سعودي.( ري1,000شتراك إضافي. الحد األدنى للرصيد هو )إسعودي لكل طلب 

  .األولية

 

ي، فإن مدير الصندوق ريال سعود (1,000وفي حالة وجود طلب من شأنه أن يقلل من استثمارات مالك الوحدات في الصندوق إلى مبلغ أقل من )

 حساب مالك الوحدات.سترداد كامل املبلغ املستثمر به وقيده في إله الحق في 

 

 تأثير عدم الوصول إلى ذلك الحد الدنى في الصندوق  ومدى الولى الطرح فترة خالل جمعه املطلوب الدنى الحد .ط

 عودي.مليون ريال س 1ندوق هـو الحد األدنى املطلوب لبدء عمل الص

 

جمع مبلغ وذلك بعد  (نتهاء فترة الطرح األوليإوالذي قد يكون قبل ) سيباشر الصندوق أعماله في التاريخ الذي يوافق عليه مجلس إدارة الصندوق 

ريال ( 1,000,000)وفي حال عدم جمع مبلغ . ريال سعودي بشكل إشتراك بوحدات الصندوق خالل فترة الطرح األولي( 1,000,000)ال يقل عن 

دون  ورد كافة املبالغ التي تم دفعها من قبل املستثمرينسعودي بشكل إشتراك بوحدات الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بإلغاء طرح الصندوق 

 .حسم

 

ماليين ريال سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول  10بيان اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  .ي

 الصندوق:
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مالين ريال  10حال إنخفاض قيمة أصول الصندوق ألقل من هيئة فورا في ال وإشعارسيقوم مدير الصندوق باتخاد االجراءت التصحيحية االزمة 

  سعودي.

 صدور ، تم إعفاء مدراء الصناديق من هذا املتطلب حتى تاريخ  (م 29/12/2020املوافق )هـ  08/05/1442علما بأنه حسب تعميم الهيئة الصادر في 

  .ونفاذها املعدلة االستثمار صناديق الئحة

 التوزيع سياسة .12

 الرباحتوزيع  .أ

 أرباح أي أو من االستثمار في األوراق املالية املوزعة النقدية األرباح عن عبارةوالتي هي  الصندوق  وحدات مالكي على أرباح بتوزيع الصندوق  سيقوم

 .محققة رأسمالية

 

 تاريخ التوزيع التقريبي .ب

 بريلأ شهرنهاية  منباململكة  عمل مياأ عشرة لخال (الديةيم أشهر 6)بمعدل كل  لسنةفي ا نمرتا اتلوحدا مالكي على النقدية حبارألا يعزتو يتم

  ليس( وجدت)إن  الرأسمالية األرباح توزيعأكتوبر.  شهرنهاية و 
ً
 .الصندوق  مدير لتقدير تخضع وإنما إلزاميا

 

 رباحكيفية توزيع ال  .ج

 حدات املسجلة لدى مدير الصندوق.الخاصة بمالكي الو داع التوزيعات في الحسابات االستثمارية يبإ الصندوق  مدير يقوم

 الوحدات مالكي إلى التقارير  تقديم  .13

 املالية بالتقارير  املتعلقة املعلومات .أ

 1سنوي  الربع البيانالسنوية املوجزة و  والتقاريرسيعد مدير الصندوق التقارير السنوية )بما في ذالك القوائم املالية السنوية املراجعة(  .1

 الى مالكي الوحدات عند الطلب دون مقابل. وتقديمهاالتقارير األولية 

( يوما من نهاية فترة التقرير. يقوم مدير الصندوق بإرسال 90خالل مدة ال تتجاوز ) للجمهور و  السنوية ملالكي الوحدات رسيتم إتاحة التقاري .2

 فـي سجل مالكي الوحدات لديه.  املسجلة اللكترونيةالبريدية  هذه التقارير ملالكي الوحدات حسب عناوينهم

 من نهاية الفت30إتاحتها للجمهور خالل )و  ملالكي الوحدات وليةسيعد مدير الصندوق التقارير األ  .3
ً
ذه ندوق بإرسال هرة. يقوم مدير الص( يوما

 لديه.دات املسجلة في سجل مالكي الوح البريدية اللكترونية اوينهمالتقارير ملالكي الوحدات حسب عن

ــدير الصـــندوق بإرسال هذه 10تتجاوز ) لالمدير الصندوق بنشر البيان ربع السنوي خالل مدة  يقوم .4 ( أيام من نهاية الربع املعني. يقـــوم مـ

ــــاوينهم املســـــجلة فـــــي ســـــجل مالكي الوحـــــدات لديه.  2التقارير ملالكي الوحدات حســـب عنـ

 ، تقريمالك وحدة، كل ثالثة أشهر كحد أعلىسوف يتسـلم كل  .5
ً
 ،وأداء الصــندوق خالل فتــرة التقرير ،يوضح ما يلي: استثمارات الصندوق  را

  سجل بالصفقات لكل مالك على حده.و  ،وحدات التي يمتلكها كل مالك وحدةال وقيمةعدد و  ،وصافي قيمة أصول الصندوق 

 

 الكي الوحدات حسـب عناوينهم البريدية اللكترونية املسجلة في سجل مالكي الوحدات لديه.يقوم مدير الصندوق بإرسال هذه التقارير مل

                                                           
1 
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 أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق  .ب

 
 
واملوقع اللكتروني للسوق  www.Derayah.com  تاح التقاريرالسنوية للصندوق بما في ذلك القوائم املالية في املوقع اللكتروني ملدير الصندوق ـت

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

 

 وسائل تزويد مالكي وحدات بالقوائم املالية السنوية .ج

 
 
املراجعة الخاصة بالصندوق ملالكي الوحدات وللمستثمرين املحتملين تاح القوائم املالية السنوية للصندوق بما في ذلك القوائم املالية السنوية ـت

 املالية السعودية )تداول( واملوقع اللكتروني للسوق  www.Derayah.com بدون مقابل على املوقع اللكتروني ملدير الصندوق 

  www.tadawul.com.sa. 

 

 مراجعة مالية قوائم أول  .د

 بأن أول سنة م
ً
الية يقر مدير الصندوق بتوافر القوائم املالية السنوية املراجعه في نهاية كل سنة مالية ضمن التقرير السنوي للصندوق علما

 ديسمبر 31وتنتهي السنة املالية للصندوق بتاريخ  2021للصندوق هي سنة 

 

 مقابل دون  املراجعة املالية القوائم تقديم .ه

  الوحدات مالكي إلى للصندوق  املراجعة السنوية املالية القوائم بتقديم الصندوق  مدير يقوم
ً
 .طلبها عند مجانا

 الوحدات مالكي سجل .14

  الوحدات ملالكي محدث سجلمسؤوال عن إعداد  الصندوق  مدير يعد
ً
 يتم. اململكة في بحفظه وسيقوم ماراالستث قملتطلبات الئحة صنادي وفقا

  للوحدات مالك أي إلى الوحدات مالكي سجل إتاحة
ً
 املعنى الوحدات بمالك املرتبطة املعلومات جميع امللخص ذلك يظهر أن)على  الطلب عند مجانا

 (فقط

 الصندوق  وحدات مالكي إجتماع .15

 وحداتالالكي ملإجتماع يدعى فيها إلى عقد الظروف التي  .أ

 ملالكي وحدات الصندوق.طلب مدير الصندوق إجتماع  .1

 طلب مكتوب من أمين الحفظ ملدير الصندوق. .2

 األقل من قيمة وحدات الصندوق. على%( 25)طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يمكلون مجتمعين أو منفردين أكثر من  .3

 

  وحداتال ملاكي إجتماع عقد لىإ الدعوة تاإجراء .ب

 و من يملكأ ،و مقدم من أمين الحفظأ ،ناًء على طلب مجلس إدارة الصندوق هذه الطلبات في حال كان بيجب على مدير الصندوق تلبية  .1

 على األقل من قيمة وحدات الصندوق مجتمعين أو منفردين. %(25)

 وبإرسال اللكتروني للسوق. واملوقععالن في موقعة اللكتروني عن طريق ال  وذالكات في الصندوق سيقوم مدير الصندوق بدعوة مالك الوحد .2

  (21) عن تزيد ال وبمدة الجتماع من األقل عل أيام (10) قبل الحفظ وأمين مالكي الوحدات جميع إلى كتابي إشعار
ً
جتماع حيث ال  قبل يوما

  إرسال املقترحة وسيتم والقرارات ووقته ومكانه جتماعال  تاريخ سيتم تحديد
ً
 الهيئة. بذلك إلى إشعارا

http://www.derayah.com/
http://www.derayah.com/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.derayah.com/
http://www.derayah.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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 يكون ال  .3
ً
على األقل من قيمة  (%25) مجتمعينعدد من مالكي الوحدات يملكون  النصاب في حال حضر لإلجتماع ومكتملجتماع صحيحا

 وحدات الصندوق.

اللكتروني  واملوقععن طريق العالن في موقعة اللكتروني  وذلكالدعوة لجتماع ثاني بمدير الصندوق  ، سيقومالنصاب يستوفإذا لم  .4

 عن تقل ال بمدة االجتماع الثاني موعد قبل الحفظ وأمين الوحدات مالكي جميع إلى كتابي إشعار مدير الصندوق بإرسال وسيقومللسوق. 

عد   .أيام (5)   الثاني االجتماع وي 
ً
  صحيحا

ً
 .االجتماع في الوحدات املمثلة نسبة كانت أيا

 

 الوحدات مالكي تصويت طريقة .ج

 .الوحدات مالكي جتماعإ في لتمثيله وكيل تعيين وحدات مالك لكل يحق .1

 .الصندوق  في يمتلكها وحدة كل على واحد بصوت الدالء وحدات مالك لكل يحق .2

  الحديثة التقنية وسائل بواسطة قراراتها على والتصويت مداوالتها في والشتراك الوحدات مالكي جتماعإ يجوزعقد .3
ً
 تضعها التي لضوابط وفقا

 .الهيئة

 الوحدات مالكي حقوق  .16

 الحصول على نموذج تأكيد الشتراك في الصندوق. .1

 .مقابل ون بدو العربية باللغة املعلومات ةمذكرو وق لصندا محكاوأ وطشر منمحدثة  نسخة علىالحصول  .2

 الئحة من( 76) دةللماً فقاوو  وق لصندا محكاوأ وطشر من( 11)ورد في الفقرة  ما حسب وق بالصندالخاصة  تلبياناوا يررلتقاا علىالحصول  .3

 ."اتلوحدا مالكي إلى التقارير قديمت" رالستثماا يقدصنا

التغيير قبل سريانه وفقا لنوعه إرسال ملخص بهذا مهمة أو واجبة الشعار في شروط وأحكام الصندوق و إشعار مالكي الوحدات بأي تغييرات  .4

 .حسب املدة املحددة في الئحة صناديق االستثمارو 

 .املعلومات ةمذكرو وق لصندا محكاوأ وطشر في ساسيييرأتغ أي على ديعا وق صند ارقر لخال من اتلوحدا مالكي فقةامو علىالحصول  .5

 إدارة أصول الصندوق بما يحقق أقص ى مص .6
ً
 .أحكام الصندوق والئحة صناديق االستثمارلشروط و  لحة ملالكي الوحدات وفقا

 .للصندوق دارية تباعها لتنفيذ الجوانب ال إتخاذ القرارات الواجب إوضع إجراءات  .7

 .عند طلبها وق لصندأداء ا تمعلوماالفعلية و بألتعاوا ملرسوا تظهرً سنويا وق لصندا محكاوأ وطشر منمحدثة  نسخة علىالحصول  .8

أنها ستكون متوفرة بل مدير الصندوق عند الطلب )علما املعدة من قب  3والبيان الربع سنوي  واألوليةالحصول على التقارير السنوية املوجزة  .9

 .(املالية السعودية )تداول( املوقع اللكتروني للسوق ق و املوقع اللكتروني ملدير الصندو في 

 .ستثمار املالي في وحدات الصندوق بما في ذالك جميع الحركات التي تمت على الوحداتان سجل الوحدات السنوي الخاص باال الحصول على بي .10

11.  
ً
 21في حال رغبة مدير الصندوق في إنهاء الصندوق قبل مدة ال تقل عن ) إشعار مالكي الوحدات كتابيا

ً
املزمع إنهاء الصندوق من التاريخ  ( يوما

 .أحكام الصندوق خالل بشروط و فيه دون ال 

 .االستثمار يقدصنا الئحة وفي وق لصندا محكاوأ وطشر في عليها املنصوص لزمنيةا فترةلا لخالسترداد ال  ئداعو فعد .12

 .ستردادإوحداتهم قبل سريان أي تغيير منهم دون فرض أي رسوم مالكي الوحدات ل ستردادإ .13

ممارسة حقوقه املرتبطة بالوحدات بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر حقوق التصويت في و لى عقد إجتماع مالكي الوحدات إالدعوة  .14

 .إجتماع مالكي الوحدات
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 اململكةب يةرلساا تلتعليماوا اليةامل قلسوا هيئة مجلس عن درةلصاا لتنفيذيةا ئحاللووا ألنظمةا تقرها اتلوحدا ملالكي ىخرأ قحقوأي  .15

 .قةلعالذات ا يةدلسعوا لعربيةا

 الوحدات مالكي مسؤولية .17

 ليةومسؤأي  وق لصندا مدير على نيكو لنو وق لصندفي ا ارمد رستثماا يألأو ربحية  داءأل نضماأو  تعهدأي  وق لصندا مدير مقد ي ال .1

 لهمالا عن الناتجة الحاالت تلك ءستثناإب وق لصندا لصوفي أ نخفاضإ املدارة أو راتالستثماا قيمة في نخفاضإ يأل تبعيةو أ قانونية

 .تقصيرلأو ا يلتعدأو ا الجسيم

 .الصندوق  تماالتزإو  نيود عن الومسؤ اتلوحدا مالك نيكو ال ،منه ءجزأو  وق لصندا في هرالستثما اتلوحدا مالك رةخسا اعد فيما .2

 فبموجب ،لصحيحةا ىألخرا لتصاال تبياناو لكترونيال البريدي و/أو انبالعنو وق لصندا مدير يدوبتز اتلوحدا مالكي مقيا عدم حال في .3

 وق لصندا مدير من تمطالباوأي  حقوقه جميع عن زل يتناو ليةومسؤأي  من عفائهوإ وق لصندا مدير تجنيب ىعل ةلوحدا كيمال فقايو اهذ

الحساب املتعلقة  تكشوفا راتشعاإبما فيها  راتلشعاوا الحساب بكشف اتلوحدا مالك يدوتز معد عن مباشرأو غير  مباشر بشكل ناشئة

 صحة من لتأكدأو ا دلرا على اتلوحدا مالكي رةقد معد عن تنشأ التي تلكأو  راتباالستثما تتعلق ىخرأ تمعلوما يةأو أ راتهمباستثما

 .أخرى  معلومة أية أو الحساب كشف في مزعومة ءخطاأ يةأ تصحيحأو  املعلومات

 كهنا نيكودون أن  انينلقوا لتلك يخضع نأ عليه يتعين فإنه ،يةدلسعوا لعربيةاململكة ا غير سلطة قوانينلً خاضعا اتلوحدا مالك نكا إذا .4

 .وق لصندامديرأو  وق لصندا على املتزإ أي

  الوحدات خصائص .18

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

 الصندوق  وأحكام شروط في التغيرات .19

 الصندوق  وأحكام شروط لتغيير  املنظمة الحكام .أ

 لتقديره تعديل هذه الشروط واألحكام في أي وقت بعد الحصول على موافقة الصندوق  ديرمليجوز 
ً
مجلس إدارة اللجنة الشرعية و  وفقا

 بما ورد باألحكام املنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق واملوافقات وال 
ً
شعارات املحددة بموجب الئحة صناديق الصندوق )ملتزما

  ستثمار(.ال 

 والحكام الشروط تغيير  عند ستتبع التي اإلجراءات .ب

مالكي الوحدات على التغيير األساس ي و  الشرعية اللجنةبعد الحصول على موافقة بالحصول على موافقة الهيئة سيقوم مدير الصندوق  .1

( من الئحة صناديق الستثمار". كما سيتم 62)قرار صندوق عادي "حسب تعريف التغييرات األساسية في املادة عن طريق إصدار املقترح 

املالية  واملوقع اللكتروني للسوق  دير الصندوق املوقع اللكتروني مل عن تفاصيل التغييرات األساسية في والفصاحمالكي الوحدات  إشعار

كما سيقوم مدير الصندوق ببيان تفاصيل هذه التغييرات األساسة في تقارير  أيام من سريان التغيير. 10وذلك قبل  السعودية )تداول(

م قبل سريان د وحداتهويحق ملالكي الوحدات استردا( من الئحة صناديق االستشمار. 76الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة )

  أي تغيير أساس ي دون فرض أي رسوم إن وجدت.
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 بأي تغيرات  .2
ً
( 63) املادة في األساسية غير التغيرات تعريف"حسب  أساسية غيرسيقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

املالية  واملوقع اللكتروني للسوق ملدير الصندوق . كما سيتم االفصاح عن هذه التغييرات في املوقع اللكتروني "االستثمار صناديق الئحة من

كما سيقوم مدير الصندوق ببيان تفاصيل هذه التغييرات الواجبة االشعار في . يوم من سريان التغيير 21وذلك خالل  السعودية )تداول(

 ( من الئحة صناديق االستشمار.76الصندوق وفقا للمادة )تقارير الصندوق التي يعدها مدير 

 الصندوق  إنهاء .20

 الصندوق  إنهاء تستوجب التي الحاالت .أ

الوحدات قبل التاريخ املزمع إنهاء الصندوق فيه بمدة التقل  ومالكيإنهاء الصندوق، فيجب عليه إشعار الهيئة  فيإذا رغب مدير الصندوق 

 .عمل يوم (21)عن 

عمل الصندوق أو إذا كانت هناك أسباب أخرى وق تحت الدارة غير كافية لتسوغ إستمرار بأن قيمة أصول الصند الصندوق  رأى مدير أما في حال

لنهاء الصندوق،  مناسبة يرى مدير الصندوق حسب تقديرة أنها أسبابا أو غيرها من الظروف التي اللوائح ذات العالقةو  متصلة بأي تغيير في األنظمة

 فإنه ي
ً
من  عمل أيام (5)خالل  جب على مدير الصندوق إنهاء الصندوق فور حدوث أحد هذه األسباب وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك كتابيا

 وقوع أحد هذه األسباب التي تتوجب إنهاء الصندوق. 

 تصفيته. ومدةهاء مدة الصندوق موقع السوق املالية السعودية )تداول( عن إنتو  كما سيعلن مدير الصندوق في موقعة اللكتروني

 الصندوق  لتصفية املتبعة اإلجراءات .ب

 لنسبة الوحدات التي إتم تسييل أصول الصندوق والوفاء بيس ،شعاربعد انتهاء مدة ال 
ً
لتزاماته وتوزيع باقي املحصالت على مالكي الوحدات وفقا

 تداول. الصندوق من موقع مدير الصندوق و  ثم تتم إزالة معلومات يملكونها من إجمالي الوحدات.

حصـيلة  وإسـتالمتصـفية كافـة أصـول الصـندوق  في حالة بـدء تصـفية الصـندوق، فإنه لـن يـتم عمـل أي توزيعـات على مالكي الوحدات مـالـم يـتم

 التصـفية بواسـطة مـدير الصندوق أو أي مصف يتم تعيينه.

 الصندوق  مدة انتهاء عند الصندوق  مدير  أتعاب .ج

 .الصندوق  أصول  من تخصم أتعاب أي الصندوق  مدير يتقاض ى ال الصندوق، مدة انتهاء حال في

 الصندوق  مدير  .21

 مسؤولياتهو  وواجباته الصندوق  مدير  اسم .أ

واملشورة وإدارة ( ملمارسة نشاط التعامل والحفظ 27-90810)الصندوق هي شركة دراية املالية، الحاصلة على ترخيص من الهيئة برقم  مدير

 والترتيب. األصول 
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، خدمات إدارة األصول، الحفظ، التعامل كأصيل، التعامل كوكيل، واملشورة أدناه( بيقدم مدير الصندوق بموجب الترخيص املشار إليه في املادة )

 . وبالنسبة للصندوق، يتولى مدير الصندوق مهام وشؤون إدارة وتشغيل اوالترتيب في األوراق املالية
ً
  لصندوق بصفته كيانا

ً
  ماليا

ً
بذاته عن  مستقال

 ويقوم مدير الصندوق بما يلي:، ، وذلك وفقا لألنظمة واللوائح ذات العالقة ووفقا ملصلحة مالكي الوحدات مدير الصندوق أصول 

بما في ذلك واجب األمانة تجاه مالكي  املالية السوق  مؤسساتيلتزم مدير الصندوق بجميع املبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة  .1

 الوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص املعقول.

 لألهداف الواردة في شروط وأحكام الصندوق.  .2
ً
 تحديد السياسات واألحكام واللوائح التي تحكم عمليات الصندوق وفقا

 أعمال الصندوق.تباعها لتنفيذ إتخاذ القرارات الواجب إجراءات إوضع  .3

 إبالغ الهيئة عن أي حدث أو تطور جوهري قد يؤثر في عمل الصندوق. .4

 لتزام بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات السارية في اململكة ذات العالقة بعمل الصندوق.ال .5

 إدارة أصول الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا للشروط واألحكام. .6

 التي يتم إبرامها ملصلحة الصندوق. التأكد من سالمة العقود .7

التواصل واملتابعة واملراجعة مع أي طرف ثالث يتم تكليفه بأداء أي أعمال تتعلق بالصندوق ويتحمل مدير الصندوق املسؤولية املالية  .8

 عن خسائر الصندوق الناتجة عن األخطاء التي تحصل بسبب إهماله الجسيم وسلوكه املتعمد.

 .لتزام لكل صندوق استثمار يديره، و أن يزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبهارنامج املطابقة والدير الصندوق بيطبق م .9

 .للصندوق  الدارية الخدمات ذلك في بما الصندوق  عمليات .10

 .الصندوق  وحدات طرح .11

 

 الهيئة عن الصادر  الترخيص رقم .ب

هـ ملمارسة نشاط التعامل والحفظ 04/05/1430( وتاريخ 27-90810)حاصلة على ترخيص من الهيئة برقم  مالية سوق  مؤسسة الصندوق  مدير

 والترتيب. واملشورة وإدارة األصول 

 الصندوق  ملدير  الرئيس املكتب عنوان .ج

 ، اململكة العربية السعودية11323الرياض  286546ص.ب شارع العليا العام،  -ركز العليا، الدور الثاني م

 00966920024433 – 00966112998000هاتف: 

www.derayah.com 

 الصندوق  ملدير  املدفوع املال رأس .د

 سعودي ريال مليون  161

 الصندوق  ملدير  املالية املعلومات .ه

 املالية السنة 2019 2020

 ى أخر  إيرادات 2,581,166 4,926,902
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162,780,016 96,867,849 

 املصروفات إجمالي

 التشغيلية

 ربح التشغيلي  إجمالي 127,914,203 227,301,550

 السنه   ربح 25,779,011 104,539,100

 الصندوق  ملدير  الساسية واملسؤوليات الدوار  .و

يلتزم مدير الصندوق بجميع املبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة الشخاص املرخص لهم بما في ذلك واجب المانة تجاه  .1

 .مصالحهم وبذل الحرص املعقول مالكي الوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق 

 لألهداف الواردة في الشروط والحكام .2
ً
  .تحديد السياسات والحكام واللوائح التي تحكم عمليات الصندوق وفقا

 .وضع إجراءات إتخاذ القرارات الواجب إتباعها لتنفيذ أعمال الصندوق  .3

 .الصندوق إبالغ الهيئة عن أي حدث أو تطور جوهري قد يؤثر في عمل  .4

 .اإللتزام بجميع النظمة واللوائح والتعليمات السارية في اململكة ذات العالقة بعمل الصندوق وعمل مدير الصندوق  .5

 للشروط والحكام .6
ً
 .إدارة أصول الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 .التأكد من سالمة العقود التي يتم إبرامها ملصلحة الصندوق  .7

تواصل واملتابعة واملراجعة مع أي طرف ثالث يتم تكليفه بأداء أي أعمال تتعلق بالصندوق ويتحمل مدير الصندوق املسؤولية ال .8

 .املالية عن خسائر الصندوق الناتجة عن الخطاء التي تحصل بسبب إهماله الجسيم وسلوكه املتعمد

 .ق استثمار يديره و يزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبهايطبق مدير الصندوق برنامج املطابقة واإللتزام لكل صندو  .9

 .عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق  .10

 املصالح تضارب.الصندوق  وحدات طرح . 11

مصالح  يقر مدير الصندوق بعدم وجود تضارب مصالح وفي حال وجود تضارب مصالح سوف يقوم مدير الصندوق بعمل الالزم للتأكد من .ز

 الباطن من صندوق مدير تعيين في الصندوق مدير حقوق بيانمالكي الوحدات.

  للعمل تابعيه من أي أو أكثر أو ثالث طرف تكليف الصندوق  ملدير يجوز 
ً
. الصندوق  مدير يديره استثمار صندوق  ألي الباطن من للصندوق  مديرا

 .الخاصة موارده من الباطن من للصندوق  مدير أي ومصاريف أتعاب الصندوق  مدير ويدفع

 

 ستبدالهإ او  الصندوق  مدير  لعزل  املنظمة الحكام بيان .ح

 لتعيين مإيتعلق بصندوق استثماري  محدد و  للهيئة عزل مدير الصندوق فيما
ً
دير صندوق بديل لذلك الصندوق أو تخاذ أي إجراء تراه مناسبا

، وذلك في حال وقوع أي  ردبيتخاذ أي تإ
ً
 من الحاالت اآلتية:آخر تراه مناسبا

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

 إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط الدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. .2
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 شاط الدارة.تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق للغاء ترخيص في ممارسة ن .3

  -إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  .4
ً
 لتزام النظام أو لوائحه التنفيذية.إب -بشكل تراه الهيئة جوهريا

خر مسجل لدى استقالته مع عدم وجود شخص إصول صندوق االستثمار أو عجزه أو وفاة مدير املحفظة االستثمارية الذي يدير أ .5

 أصول صندوق االستثمار أو أصول الصناديق التي يديرها مدير املحفظة.مدير الصندوق قادر على إدارة 

 أنها ذات أهمية جوهرية. -أسس معقولة ىبناًء عل -أي حالة أخرى ترى الهيئة  .6

 الصندوق  مشغل .22

 

 من الهيئة: ر اسم مشغل الصندوق: وعنوانه، ورقم ترخيصه الصاد         -أ 

 املالية ")مشغل الصندوق.("مشغل الصندوق شركة دراية 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة سوق املالية، وتاريخه:        -ب 

و ھيوھي مرخصة بموجب ترخيص ھيئة السوق  1010266977شركة دراية املالية: ھي شركة مساهمة سعودية )مقفلة( رقم سجلها التجاري 

 . 16/06/2008بتاريخ  27-08109املالية رقم 

 :الصندوق وان مشغل عن        -ج 

 مركز العليا، الدور الثاني شارع العليا العام

 11323الرياض  286546ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

  www.derayah.com املوقع اللكتروني:

 

 شغل الصندوق ومسؤولياته:مل لساسية الدوار          -د 

وغيرها  االستثمارة بموجب لوائح صناديق بطلو ملا الدارية وااللتزاماتيجب على مشغل الصندوق، فيما يتعلق بالصندوق، أداء جميع الواجبات 

من الواجبات التي قد تكون ضرورية من أجل تنفيذ وتحقيق أغراض الصندوق وسياساته وأهدافه. من بعض مهام مشغل الصندوق )على سبيل 

 للحصر:( ثال الملا

 تشغيل الصندوق    -أ

 إعداد سجل بمالك الوحدات -ب

 غاة ورصيد الوحدات القائمةلصدرة واململت وسجل الوحدات اال بالدفاتر والسج االحتفاظ -ت

 اح على مالك الوحداتبر ال توزيع ا -ث

 تنفيذ عمليات اشتراك واسترداد الوحدات  -ج

 تقييم أصول الصندوق   -ح

 عن اي تقييم او تسعير خاطئ الويعد مسؤو تسعير الوحدات   -خ

 

 حق مشغل الصندوق في تعيين مشغل صندوق من الباطن:         -ه 

 مشغل صندوق من الباطن. تكليف أوتعيين  الصندوق  مديرينوي  ال

 

http://www.derayah.com/
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 :االستثمارثالثا فيما يتعلق بصندوق  اهام التي كلف بها مشغل الصندوق طرفملا         -و 

 طرف ثالث. أليينوي مشغل الصندوق تفويض أي من واجباته أو التزاماته  ال 

 الحفظ أمين .23

 الحفظ أمين اسم .أ

 املالية البالد شركة

 وتاريخه الهيئة عن الصادر  الترخيص رقم .ب

، ترخيص املالية السوق  مؤسساتالحفظ شخص اعتباري مرخص له بممارسة نشاط الحفظ ومسجل لدى الهيئة بموجب أحكام الئحة  أمين

 .م14/08/2007هـ املوافق 01/08/1428بتاريخ ( 08100-37رقم )

 

 الحفظ لمين املسجل العنوان .ت

 الرياض العليا، -فهد امللك طريق 8162

 السعودية العربية اململكة

 3636 000 (92) 966+: هاتف

 37-08100الترخيص:  رقم

www.albilad-capital.com 

 

 ومسؤولياته وواجباته الحفظ أمين مهام .ث

 ي  
ً
 إعن  عد أمين الحفظ مسؤوال

ً
  لتزاماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفا

ً
بموجب  ثالثا

 ، وي  املالية السوق  مؤسسات والئحةلوائح صناديق االستثمار 
ً
تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق  عد أمين الحفظ مسؤوال

 و تقصيره املتعمد، وتشمل واجباته ومسؤولياته على سبيل املثال ال الحصر، مايلي:أأو سوء تصرفه  وإهمالهحتياله إالناجمة عن 

 تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص. .1

2.  
ً
  تعيين ممثل يقترحه مدير الصندوق ليتصرف بصفته مديرا

ً
 .لشركة ذات الغرض الخاصل عاما

 حيازة األصول من خالل الشركة ذات الغرض الخاص على سبيل األمانه والحفظ التام ولصالح الصندوق. .3

 حتفاظ بمستندات ووثائق الصندوق من ملكية األصول وغيرها من املستندات الثبوتية ومنها مستندات تملك األسهم في الشركات.ال  .4

 أي أصول أخرى تخص أمين الحفظ. التعهد بفصل أصول الصندوق عن .5

 تفاقية الحفظ املبرمة مع مدير الصندوق.إبحسب  املطلوبة الوثائقو أي شخص يعينه، صور من أتسليم مدير الصندوق  .6

 التعاون الكلي مع طلبات مراجعي الحسابات وغيرهم من مستشاري الصندوق ومدير الصندوق. .7

تفاقية الحفظ، وبموجب ما تضمنته أحكام الباب السابع من الئحة إعليها بموجب  لتزاماته املنصوصإيجب على أمين الحفظ تنفيذ  .8

 هتمام والحرص املحترف واملنهي املتخصص في تقديم خدمات أمين الحفظ.إبكل عناية و  املالية السوق  مؤسسات
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 الباطن من حفظ أمين تعيين في الحفظ أمين حق .ج

 يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو 
ً
للحفظ من الباطن ألي صندوق استثمار يتولى حفظ أصوله. ويدفع  أي من تابعه بالعمل أمينا

 . أمين الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة

 

 ستبدالهإ أو  الحفظ أمين لعزل  املنظمة الحكام .ج

 في حالة وقوع أي من الحاالت التالية:جراء تراه إأي  وإتخاذستبداله إهيئة عزل أمين الحفظ أو ليحق ل
ً
 مناسبا

 .املالية السوق  مؤسساتجب الئحة شعار الهيئة بمو إدارة دون قف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط ال تو  .1

 إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. .2

 رخيصه في ممارسة نشاط الدارة.لى الهيئة من أمين الحفظ للغاء تإتقديم طلب  .3

  -خل أن أمين الحفظ قد أإذا رأت الهيئة  .4
ً
 و لوائحة التنفيذية.أبإلتزام النظام  -بشكل تراه جوهريا

 همية جوهرية.أنها ذات أ -بناًء على اسس معقولة -أي حالة أخرى ترى هيئة سوق املالية  .5

 إأي  وإتخاذستبدالة إدير الصندوق عزل أمين الحفظ أو يحق مل
ً
 :وفقا ملا يليجراء تراه مناسبا

ظ في مصلحة مالكي الوحدات ن عزل أمين الحفأ -بشكل معقول  -شعار كتابي إذا رأى إر الصندوق عزل أمين الحفظ بموجب يجوز ملدي .1

 و إ ويجب
ً
 بشكل كتابي.شعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فورا

 في املوقع الال  .2
ً
 عن قيامه بعزل أمين الحفظ.املالية السعودية )تداول( لكتروني للسوق الصندوق و املوقع اللكتروني ملدير فصاح فورا

 له خالل  ،في حالة عزل أمين الحفظ .3
ً
مين الحفظ أشعار الكتابي. وعلى مين الحفظ املعزول ال أستالم إ( يوم من تاريخ 30)يجب تعين بديال

 جديد.الحفظ المين أصول الصندوق الى أن بشكل كامل في نقل املسؤوليات و املعزول التعاو 

 

  الصندوق  إدارة مجلس .24

 ومؤهالتهم عضوياتهم ونوعية اإلدارة مجلس أعضاء أسماء .أ

   عضو غير مستقل( -الشماس ي )رئيس مجلس إدارة الصندوق  منصور  بنسعيد  بنمحمد 

  (مستقل غير)عضو   محمد ياسر مقبول محمد مقبول مالك 

 املبارك )عضو مستقل( عبدالعزيز بن راشد بن هيثم 

 عضو مستقل( القرينيس موس ى بن عبداملحسن بن محمد( 

 

 الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مؤهالت

  لدى شركة دراية املالية التنفيذي، الرئيس الشماس ي منصور  بنسعيد  بنمحمد 

o  م(.2002فهد للبترول واملعادن مع مرتبة الشرف )عام بكالوريوس في املالية من جامعة امللك 

o 4 م(.2006-م2002من الخبرة في إدارة األصول في بنك الرياض ) أعوام 

o 8 ( 2014-م2006أعوام  في إدارة الستثمارات لدى شركة األهلي كابيتال.)م 

o لالستثمارات تنفيذي كرئيس 2014 عام في املالية لدراية انضم 
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o 2017 عام في تنفيذي كمدير تعيينه تم 

 

 دارة الصندوق إاملالية، كعضو مجلس  دراية شركة املحافظ لدى ، رئيس إدارةمالك مقبول  محمد مقبول  ياسر  محمد   

o م(، 2005)عام  للتجارة هيلي جامعة من التجارة في بكالوريوس 

o املعتمدين القانونيين املحاسبين جمعيةعلى شهادة  وحاصل (ACCA)، كما ( يحمل شهادة محلل مالي معتمدCFA)، املحاسبة وشهادة 

 (.CAT) الفنية

o 4  م(.2010-م2007في أرنست ويونغ ) ومستشار حسابات كمدققأعوام من الخبرة 

o 6  م(.2016-م2010) املالية الهولندي السعودي في املحافظ إدارةأعوام من الخبرة كرئيس 

 

 مستقل مالي مستشار ،املبارك  عبدالعزيز  بن راشد بن هيثم 

o في الواليات املتحدة  كارولينا نورث جامعة منم(  1996العلوم في املحاسبة )عام  وبكالوريوس( م2001) األعمال إدارة في ماجستير

 .األمريكية

o الـ شهادة على حاصل (CFA( و شهادة الـ )CMT). 

o م( في شركة الفرنس ي كابيتال.2015-م2011م( وكمدير لدارة الثروات )2015مكلف ) تنفيذي كرئيس عمل 

o م(.2009-م2007) لالستثمارعربي كمدير لدارة األصول في شركة ال عمل 

 

 التنفيذي لشركة الرائدة لالستثمار  املدير،  القرينيس موس ى بن عبداملحسن بن محمد 

o (1999) بكالوريوس في الهندسة الكميائية من جامعة الكويت 

o  م(2017-م2015كنائب رئيس قسم األسهم ) –عمل لدى شركة جدوى لالستثمار 

o عمل لدى  البنك األهلي NCB  - ( 2015-م2012كنائب رئيس قسم األسهم و نائب رئيس صناديق األسهم السعودية)م 

o عمل لدى  البنك األهلي NCB - ( 20012-م2008كنائب رئيس صناديق األسهم السعودية)م 

 م(2008 –م 2003كمدير محفظة ) - HSBCعمل لدى شركة 

 

 الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مسؤوليات .ب

 املوافقة على   .1
ً
 فيها. جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا

2.  
ً
 و  ،الشراف، ومتى كان ذلك مناسبا

ً
 ئحة صناديق االستثمار.لال املصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا

 على األقل مع مسؤول املطابقة وااللتزام )أو لجنة املال  .3
ً
طابقة وااللتزام( لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسل جتماع مرتين سنويا

 لتزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة املتبعة.إاألموال وتمويل الرهاب لديه، للتأكد من 

 إقرار أي توصية يرفعها املصفي في حالة تعيينه. .4

 ندات األخرى ذات العالقة بالئحة صناديق االستثمار.حكام ومذكرة املعلومات واملستاأل شروط و اللتزام إكتمال و إالتأكد من  .5

6.  
ً
 اللجنة وقراراتحكام ومذكرة املعلومات، األ شروط و لل التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 وأحكام الئحة صناديق االستثمار. الشرعية
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الوحدات فيه، وتتضمن مسؤولية أمانة عضو مجلس إداراة الصندوق تجاه مالكي العمل بأمانة وملصلحة صندوق االستثمار ومالكي  .7

 الوحدات واجب الخالص والهتمام و بذل الحرص املعقول.

 .املجلس إتخذها التي والقرارات االجتماعات وقائع جميع تبين التي االجتماعات محاضر تدوين .8

 

 اعضاء مجلس إدارة الصندوق  مكافات تفاصيل .ج

( 20,000( ريال سعودي عن كل إجتماع يحضره و بحد أقص ى )10,000(سوف يحصل كل عضو مجلس إدارة مستقل على مكافأة قدرها 

 لكل عضو مستقل في مجلس إدارة الصندوق ويتم 
ً
قتطاعها في نهاية كل سنة مالية من إجمالي قيمة أصول الصندوق إريال سعودي سنويا

 بأن األعضاء موظفي مدير 
ً
الصندوق )األعضاء غير املستقلين( لن يتقاضوا أية مكافآت. وبذلك يكون إجمالي املكافأة لكال العضوين علما

  سعودي ريال 40,000) املستقلين كحد أقص ى )
ً
 .سنويا

 الصندوق  ومصالحتعارض املصالح بين أعضاء مجلس اإلدارة  بيان .د

 .عضو في مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق  أيمصالح  بينيوجد أي تعارض محتمل أو محقق  ال 

 االخرى  الصناديق بجميع العالقة ذي الصندوق  إدارة مجلس أعضاء .ه

  

 الصندوق  مدير الصندوق  اسم العضو

 الشماس ي سعيد بن محمد

  املتاجرة لتمويل دراية صندوق. 

  السعودية لالسهم املرن  دراية صندوق. 

  ريت دراية صندوق. 

  العقاري   الخليج درة صندوق. 

  الثاني العقاري  للدخل دراية صندوق. 

  الثالث العقاري  للدخل دراية صندوق. 

  الصحية للرعاية دراية صندوق. 

  كابيتال فنشر دراية صندوق. 

  اآلسيوي  كابيتال فنشر دراية صندوق. 

 املالية دراية شركة

 محمد ياسر مقبول محمد مقبول مالك
  املالية دراية شركة .السعودية لالسهم املرن  دراية صندوق 

 املبارك راشد بن هيثم

  املتاجرة لتمويل دراية صندوق. 

  السعودية لألسهم املرن  دراية صندوق. 

  ريت دراية صندوق. 

  العقاري   الخليج درة صندوق. 

  الثالث العقاري  للدخل دراية صندوق. 

 املالية دراية شركة
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 .املتاجرة لتمويل دراية صندوق   القرينيس عبداملحسن بن محمد

  السعودية لألسهم املرن  دراية صندوق. 

 املالية دراية شركة

 الشرعية الرقابة لجنة .25

 ومؤهالتهماعضاء لجنة الرقابة الشرعية  اسماء .أ

 الشيخ / محمد أحمد السلطان: 

من حاصل على شهادة املاجستير العاملية في الفقه وأصول الفقة من جامعة أحسن العلوم بباكستان. وشهادة البكالوريوس في العلوم االسالمية 

سنوات من الخبرة كمستشار شرعي وأكاديمي في  10جامعة دار العلوم بباكستان تحت اشراف العالم الشهير مفتي محمد تقي عثماني. لديه 

املصرفية السالمية. الشيخ محمد يقود فريق عمل إدارة االستشارات الشرعية في الدار بما يتمتع به من علم غزير في الفقه والتمويل  الصناعة

 االسالمي. 

 

 الشيخ/ إرشاد أحمد إعجاز:

ي، وهو مرشح لنيل الدكتوراة في حاصل على شهادة التخصص في الفتاء )الدكتوراه( من جامعة دار العلوم املدارة من قبل املفتي تقي عثمان

الشرعية التي عينها مصرف باكستان املركزي لوضع املعايير  اللجنةالتمويل والصيرفة السالمية، وبصرف النظر عن كونه املستشار الشرعي في 

 فريق العمل الذي عين أيضا من قبل املصرف للبحث عن
ً
بدائل للتمويل الزراعي، عمل  الخاصة باملؤسسات املالية السالمية فإنه يقود أيضا

كان من  املفتي إرشاد مع هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية السالمية في مشروع إعادة النظر في املعيار الشرعي الخاص باملضاربة كما

ر التورق املصرفي واملرابحة، املفتي ضمن اللجنة التي أعدت املعيار الشرعي الخاص بتحول البنك التقليدي إلى بنك إسالمي بالضافة إلى معيا

سالمي إرشاد هو عضو هيئة التدريس في جامعة إقرأ، واملعهد الوطني للدراسات املصرفية واملالية )مصرف باكستان املركزي(، ومركز القتصاد ال 

 ومركز الشيخ زايد السالمي.

 

 

 الشرعية الرقابة لجنة ومسؤوليات أدوار  .ب

 الصندوق بما في ذلك مذكرة املعلومات وشروط وأحكام الصندوق.مراجعة مستندات طرح   .1

 (1إعداد املعايير الشرعية التي يتقيد بها الصندوق عند االستثمار. )ملحق رقم  .2

 جتماع إن تطلب األمر ملناقشة املسائل املتعلقة بالصندوق.ال  .3

لتزام مع الضوابط لصندوق أو الهيكل االستثماري والخاصة بالستقسارات املوجهه من مدير الصندوق واملتعلقة باستثمارات االرد على ال  .4

 واملعايير الشرعية.

 الشراف والرقابة على أنشطة الصندوق لضمان توافقها مع الضوابط واملعايير الشرعية. .5

 

 

ت تفاصيل .ج
ً
 لجنة الرقابة الشرعية مكافا

 ( ريال سعودي.23,250بمبلغ سنوي ثابت قدره )ستحصل اللجنة الشرعية على مكافأة مالية من الصندوق مقابل خدماتها 
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 الشرعية املعاير  .د

ستقوم اللجنة الشرعية بمراجعة سنوية أو عند الطلب من قبل مدير الصندوق لعمليات الصندوق من أجل التأكد من مطابقتها للمعايير 

 من مذكرة املعلومات. 1الشرعية املبينة في امللحق رقم 

 القانوني املحاسب .26

 االستثمار لصندوق  القانوني املحاسب سما .أ

 (PKFعبداملحسن النمر محاسبون قانونيون )شركة ابراهيم البسام و 

 

 القانوني للمحاسب املسجل العنوان .ب

 .السليمانية حي(، التحليه)العزيز عبد بن محمد االمير شارع

 11437الرياض 28355 ب.ص

 السعودية العربية اململكة

 5333 206 (11) 966+ :هاتف

www.pkf.com/saudi-arabia 

 ومسؤولياته وواجباته القانوني املحاسب مهام بيان .ج

  للصندوق  يقوم املحاسب القانوني بإعداد ومراجعة القوائم املالية
ً
ملعايير املحاسبة واملراجعة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين  وفقا

 .القانونيين، وبحسب ما هو منصوص عليها في شروط وأحكام الصندوق 

 

 ستثماراال  لصندوق  القانوني املحاسب ستبدالإل  املنظمة الحكام .د

مدير الصندوق بتغيير املحاسب القانوني املعين في أي من الحاالت يجب على مجلس إدارة الصندوق أن يرفض تعيين املحاسب القانوني أو أن يوجه 

 :اآلتية على سبيل املثال ال الحصر

مجلس إدارة الصندوق أن املحاسب القانوني ال يملك املؤهالت والخبرات واملوارد الكافية لتأدية مهام املراجعة مدير الصندوق أو ذا قرر إ .1

 بشكل مرض.

 حول سوء السلوك املنهي للمحاسب القانوني، تتعلق بتأدية مهامه.دعاءات قائمة ومهمة إوجود  .2

 لتقديرها املحض تغيير إذا طلبت ال .3
ً
 املحاسب القانوني املعين للصندوق.هيئة وفقا

 إذا لم يعد املحاسب القانوني للصندوق مستقال. .4

 الصندوق  أصول  .27

 ألمين الحفظ وليس له ال رالصندوق. وال تعتبكي الوحدات في يقوم أمين الحفظ بحفظ أصول الصندوق لصالح مال .أ
ً
حق هذه االصول ملكا

 لشروط و 
ً
 أحكام هذا الصندوق.التصرف بها إال وفقا

 سيلتزم أمين الحفظ بفصل أصول الصندوق عن أصوله وأصول عمالئه األخرين.  .ب

ك أي مصلحة أو مطالبة ملدير الصندوق أو نه ليس هنالوأعي ملالكي الوحدات ملكية مشاعة. صندوق مملوكة بشكل جماالأن جميع أصول  .ج

أو مقدم املشورة أو املوزع فيما يتعلق بأصول  أو مشغل الصندوق  مدير الصندوق من الباطن أو ألمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن
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أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم  أو مشغل الصندوق  الصندوق. إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن

 بهذه املطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار
ً
 لوحدات الصندوق وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحا

ً
 املشورة أو املوزع مالكا

 وأفصح عنها في هذه الشروط واألحكام. 

 الشكاوى  معالجة .28

 العمالء ةخدم بقسم أسئلة أو شكاوى تتعلق بالطرح أو بعمليات الصندوق، فإن عليه االتصالإذا كان لدى أي من مالكي الوحدات 

 شركة دراية املالية :العنوان

 الدور الثاني -مركز العليا  -طريق العليا العام 

 11323الرياض  - 286546: ب.ص

 +966( 11) 2998000: هاتف

 +966( 11) 4196498: فاكس

   support@derayah.comالبريد اللكتروني: 

 أخرى  معلومات .29

 ال ينطبق. 

 الصناديق من معينة لنواع اإلضافية املعلومات متطلبات .30

 .والعاملية الخليجية واألسواق السعودي السوق  في الصندوق  استثمارات تتركز: االستثمار مجال 

 الوحدات مالكي إقرار  .31

 .فيها شتركإ التي الوحدات خصائص على بموافقته ويقر كما بالصندوق، الخاصة هذه حكامواأل  الشروط على طلعا بأنه الوحدة مالك يقر

 ____________________________________ :املشترك اسم

 ____________________________________ :التجاري  السجل /القامة/الهوية بطاقة رقم

 ____________________________________ :التوقيع

 ____________________________________ :التاريخ
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