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صندوق أشمور لألسهم السعودية
الشروط واألحكام

صندوق أشمور لألسهم السعودية
Ashmore Saudi Equity Fund
(صندوق استثماري مفتوح يدار من قبل شركة أشمور لالسثمار السعودية)
تم إعداد هذه الشروط واألحكام وجميع المستندات المصاحبة لها طبقا ً لألحكام التي تنص عليها الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس
هيئة سوق المالية بموجب القرار رقم  ٢٠٠٦-٢١٩-١وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٠٣هـ الموافق ٢٠٠٦/١٢/٢٤م ،بناء على نظام السوق المالية
الصادر بالمرسوم الملكي (م )٣٠/وتاريخ ١٤٢٤/٠٦/٠٢هـ والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  ٢٠١٦-٦١-١وتاريخ
١٤٣٧/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٢٣م وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة بجميع الحقائق الجوهرية ذات العالقة
بالصندوق.
يجب على المستثمر قراءة الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى واالطالع على المعلومات الواردة فيها بعناية قبل اتخاذ
أي قرار لالستثمار في الصندوق.
لقد قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام والمالحق الخاصة بالصندوق وفهم ما جاء بها والموافقة عليها وتم الحصول على نسخة منها والتوقيع
عليها.
تاريخ إصدار الشروط واألحكام 1436/02/23هـ الموافق 2014/12/15م وأخر تحديث للشروط واألحكام في تاريخ 1442/09/20هـ
الموافق 2021/05/02م ،وقد صدرت موافقة مجلس هيئة السوق المالية على طرح وحدات هذا الصندوق طرحا ً عاما ً بموجب قراره رقم
2014-67-9وتاريخ 23/02/1436ه الموافق 15/12/2014م.
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إشعار هام
ّ 
إن صندوق أشمور لألسهم السعودية ("الصندوق") هو عبارة عن صندوق استثمار مفتوح المدة ،بموجب توقيع هذه الشروط واألحكام ما
بين كالً من شركة أشمور لالستثمار السعودية ("مدير الصندوق") وكل من المشتركين تنشأ عالقة تعاقدية.
ي من اآلراء
 يُمثِّّل بيان اآلراء ووجهات النظر الواردة في الشروط واألحكام هذه تقييم مدير الصندوق الشخصي ،وال ضمانة بأن تكون أ ّ
ووجهات النظر هذه صحيحة .من هنا ،ال يجب على المشتركين المحتملين اعتبار آراء مدير الصندوق ووجهات نظره بمثابة توصيات
باالستثمار في الصندوق .كما ال ينبغي على المشتركين المحتملين التعامل مع محتويات الشروط واألحكام هذه على أنها بمثابة تقديم المشورة
بالشؤون القانونية ،أو الضريبية ،أو بالشريعة ،أو باالستثمار ،أو بأي مسائل أخرى ،ويوصى بالعودة إلى مستشاريهم المهنيين في ما يتعلق
بشراء وحدات في الصندوق أو تملّكها أو التصرف بها.
 يكون المستثمر المحتمل مسؤوالً عن دفع الضرائب – في حال ُو ِّجدَت – على االستثمار الذي يقوم به في الصندوق أو على أي زيادة في
رأس المال مصدرها هذا االستثمار .كما يتحمل المشتركون على نحو منفرد مسؤولية دفع الزكاة.
 يتحمل مدير الصندوق مسؤولية المعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام ،والذي يؤكد مدير الصندوق حسب علمه (بعد بذل القدر المعقول
من العناية المهنية للتأكد من ذلك) أنها ال تتضمن أي إفادة غير صحيحة أو مضللة وال تغفل أية أمور تشترط اللوائح التنفيذية الصادرة عن
مجلس هيئة السوق المالية تضمينها فيها.
 ويجب اعتبار أي معلومات تُعطى أو إفادات تُقدَّم من قِّبل أي موزع أو بائع أو أي شخص آخر ،ولم تُذكَر في الشروط واألحكام هذه ،غير
مر ّخصة وبالتالي ينبغي عدم االعتماد عليها.
 تكون قيمة الوحدات في الصندوق عرضة لتقلّبات قيمة األسهم التي تشتمل عليها .وينبغي أن يكون المشتركون على بيّنة من ّ
أن االستثمار في
الصندوق يشتمل على مخاطر مرتفعة .
يقر مالكو الوحدات بأن مدير الصندوق يتمتع بكامل الصالحية لتفويض صالحياته إلى مؤسسة ماليّة أو أكثر لتؤدي دور المستشار ،أو المدير
ّ 
ً
من الباطن ،أو مقدم الخدمات اإلدارية ،أو أمين الحفظ ،أو أمين السجل ،أو الوكيل ،أو الوسيط للصندوق ،فضال عن التعاقد مع الطرف
المذكور لتوفير خدمات االستثمار أو أمانة الحفظ أو أمانة السجل في ما يتعلق بأصول الصندوق ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،ويُشار إلى
المفوض له".
هذا الطرف في ما يلي ب ُمصطلح "الطرف
َّ
 إن هذه الشروط واألحكام ال تشكل طرحا ً وال يجوز استخدامها كطرح أو دعوة لتملك أي وحدات في هذا الصندوق من قبل أي شخص في
أية دولة ال يكون فيها هذا الطرح نظامي أو لم يُسمح به وكذلك ال يجوز طرح هذه الوحدات ألي شخص ال يجوز نظاما ً طرح وحدات هذا
الصندوق عليه.
 وفي حال كان مالك الوحدات من األفراد ،تكون هذه الشروط ملزمةً بالنسبة إلى ورثته وخلفائه ،ومنفّذي وصيّته ،والمدراء المسؤولين عن
التركة ،والمعهود إليهم من بعده .ويجب أال تزول موافقة مالك الوحدات على الشروط واألحكام هذه تلقائيا ً بوفاته أو عجزه .كذلك ،في حال
كان مالك الوحدات عبارة عن كيان قانوني ،يجب أال تسقط الشروط واألحكام تلقائيا ً بإفالسه ،أو عدم مالءته ،أو تصفية أي من شركائه أو
مساهميه.
 يجب على المستثمرين االعتماد على مستشاريهم ،بما في ذلك المستشارين القانونيين والمحاسبين ،فيما يتعلق باألمور القانونية والضريبية
والمسائل األخرى التي تخص الصندوق أو االستثمار فيه.
ي تغيير جوهري في الشروط واألحكام هذه بموافقة هيئة السوق المالية وسيت ّم إبالغ كافة مالكي الوحدات بالتغيير المذكور.
 ويجب أن يحظى أ ّ
 وعلى المستثمرين أال يعتبروا هذه الشروط واألحكام على أنها استشارة تتعلق بأية أمور قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو أية مسائل أخرى.
ويجب كذلك على المستثمرين أن يقوموا باالستعالم بشأن:
أ .المتطلبات القانونية في دولهم فيما يتعلق بشراء وحدات الصندوق أو امتالكها أو استردادها أو أي تصرف آخر
بخصوصها.
ب .أية قيود قد يواجهونها فيما يتعلق بصرف العمالت.
ت .المسائل المتعلقة بالدخل والتبعات الضريبية األخرى التي قد تنطبق عليهم في دولهم نتيجة تملك وحدات الصندوق أو
استردادها أو أي تصرف آخر بخصوصها.
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 ال يتح ّمل مدير الصندوق أو أي شركة من شركاته التابعة أو أي من مدراء مدير الصندوق أو مسؤوليه أو موظفيه أو وكالئه أو مدراء شركاته
المفوض له") مسؤولية تجاه مالك الوحدات عن أي خسارة ،أو ضرر ،أو تكاليف ،أو
التابعة أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكالئها ("الطرف
ّ
مصاريف ،أو أي التزامات مترتّبة على مالك الوحدات أو أصول الصندوق ،إالّ إذا أتى ذلك نتيجة سوء تصرف متعمد من جانب مدير
الصندوق أو الطرف المفوض له أو سوء نيّة أو من باب اإلهمال الجسيم أو االحتيال من جانبهم.
 ال يحصل مالك الوحدات على أي حقوق متصلة باستثمارات الصندوق أو بأي جزء محدّد منها والتي قد تشمل على سبيل المثال ال الحصر
ّ
يحق لمالك الوحدات
التصويت في الجمعيات العمومية للشركات المدرجة في سوق األسهم السعودي والمستثمر فيها من قبل الصندوق .وال
ّ
ً
ي
أ
عن
ال
مسؤو
الصندوق
الخطية لمدير الصندوق .وال يكون مدير
ي من الحقوق المذكورة هنا بدون الحصول على الموافقة
ّ
نقل أو تحويل أ ّ
إجراء أو إغفال أو عن مالءة الوكالء والمؤسسات المالية التي يُستعان بها في سياق األعمال التجارية العادية .
 يوافق مالك الوحدات ويكون على بيّنة من ّ
أن الخدمات اآلنف ذكرها تُقدَّم لقاء رسوم تت ّم استقطاعها من حساب الصندوق .أ ّما في ما يتعلق
بتفويض الصالحيات ،ينبغي أن يدرك مالك الوحدات ّ
أن مدير الصندوق يجب أال يفصح عن أي معلومات ذات الصلة بمالك الوحدات إلى
المفوض له إالّ في حال استوجبت أي قوانين أو أنظمة في أي دولة مثل هذا اإلفصاح.
الطرف
ّ
 االعتبارات الضريبية والزكاة
يتعين على مالك الوحدات (المشترك) والمشترك المحتمل أن يحصل على استشارة مهنية للتأكد من االعتبارات الضريبية التي تترتب على شرائه
لوحدات في الصندوق أو امتالكه أو استرداده لها أو التصرف بها بأي شكل آخر .ويجب أن يكون المشتركون على بينة بأنه يحق لمدير الصندوق،
في حدود ما هو منصوص عليه ومسموح به نظاماً ،أن يدفع من أصول الصندوق أي ضريبة مستحقة على الصندوق إن وجدت وسيتم اإلفصاح
عنها في الق وائم المالية السنوية والنصف سنوية .وعلى المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين غير المقيمين في المملكة العربية السعودية
األخذ بعين االعتبار بأن استثمارهم في الصندوق قد يترتب عليه اقتطاع للضريبة من قبل الجهات ذات العالقة في المملكة.
وأما الزكاة فال يتولى مدير الصندوق إخراجها عن المشتركين وتقع على مالك الوحدة مسؤولية إخراج زكاة ما يملك من وحدات في الصندوق.
 مكافحة غسيل األموال
قد يلزم تقديم وثائق أخرى إضافةً إلى طلب االشتراك لغرض االلتزام بأنظمة مكافحة غسيل األموال والتحقق من هوية المشترك ،علما ً بأن هذه
المعلومات ستبقى سرية .ويحتفظ مدير الصندوق ومقدم الخدمات اإلدارية بحق طلب وثائق أو معلومات أخرى من المشترك المحتمل عند اللزوم.
وفي هذه الحالة ،قد يؤدي عدم تقديم المشترك للوثائق أو المعلومات بالشكل الذي يطلبه مدير الصندوق أو مقدم الخدمات اإلدارية إلى رفض
اشتراكه أو إلى إنهاء اشتراكه إلزاميا ً.
 هذه هي النسخة المعدلة من شروط وأحكام صندوق أشمور لألسهم السعودية التي تعكس التغييرات التالية:
بعد التغيير
قبل التغيير
الموضوع
إضافة رسوم تسوية الصفقة

-

تعديل رسوم مراجع الحسابات

 15,000لاير سعودي سنويا.

المسمى الوظيفي لرئيس مجلس إدارة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
الصندوق ،األستاذ صالح الدهمشي

دفع مبلغ  140.63لاير سعودي ألمين
الحفظ مقابل تسوية جميع الصفقات
المنفذة على سهم أي شركة من الشركات
المستثمر بها بيعا ً أو شرا ًء في يوم معين.
تحتسب يوميا ً وتدفع يوميا ً من إجمالي
أصول الصندوق.
 25,000لاير سعودي سنويا.
الرئيس التنفيذي للعمليات

تغيير عضو مجلس اإلدارة

األستاذ جون سفكياناكس

األستاذ عبدهللا أبو بكر

تغيير عضو مجلس اإلدارة

األستاذ حازم الشيخ مبارك

األستاذ صالح العواد
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تعديل رسوم إدارة الصندوق

 %1.75سنويا ً من صافي قيمة أصول  %1.25سنويا ً من صافي قيمة أصول
الصندوق ويتم احتسابها يوميا وتخصم الصندوق ويتم احتسابها يوميا وتخصم
شهريا ً.
شهريا ً.

تغيير عضو مجلس اإلدارة

-

إلغاء عضوية األستاذ/عبدهللا أبو بكر،
نظرا َ الستقالته

إشعار تنفيذ ضريبة القيمة المضافة

-

إشعار بتاريخ بدء تنفيذ ضريبة القيمة
المضافة وفقا ً للقواعد الضريبية واللوائح
التنفيذية السارية في المملكة العربية
السعودية

تغيير عضو مجلس اإلدارة

األستاذ صالح العواد

األستاذ محمد المهنَا

تعديل رسوم أمانة الحفظ

 %0.075سنويا ً من صافي قيمة األصول
 %0.10سنويا ً من صافي قيمة في الصندوق
األصول في الصندوق في حال لم
تتجاوز أصول الصندوق 187.5
مليون لاير سعودي

-

-

 %0.09سنويا ً من صافي قيمة
األصول في الصندوق إذا كانت
أصول الصندوق ما بين 187.5
مليون لاير سعودي إلى 562.5
مليون لاير سعودي

-

 %0.08سنويا ً من صافي قيمة
األصول في الصندوق في حال
تجاوزت أصول الصندوق
 562.5مليون لاير سعودي

(تخضع رسوم الحفظ لحد أدنى 11,250
لاير سعودي شهريا)

رسوم المدير اإلداري

-

 %0.045سنويا ً من صافي قيمة األصول
 %0.06سنويا ً من صافي قيمة في الصندوق
األصول في الصندوق في حال
لم تتجاوز أصول الصندوق
 562.5مليون لاير سعودي

-

 %0.05سنويا ً من صافي قيمة
األصول في الصندوق إذا
كانت أصول الصندوق ما بين
 562.5مليون لاير سعودي
إلى  937.5مليون لاير
سعودي

-

 %0.045سنويا ً من صافي
قيمة األصول في الصندوق
أصول
تجاوزت
حال
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الصندوق  937.5مليون لاير
سعودي

رسوم تسوية الصفقة
تغيير عضو مجلس اإلدارة
تغيير عضو مجلس اإلدارة

-

(تخضع رسوم المدير اإلداري
لحد أدنى  11,250لاير
سعودي شهريا)

-

 140.63لاير سعودي

 األستاذ صالح الدهمشياالستاذ عبدهللا صالح باخريبه

-

131.25لاير سعودي

-

األستاذ عبدهللا باخريبه

االستاذ أحمد بن عدنان المحيسن

حسب خطاباتنا المرسلة إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 1437/09/03هـ الموافق 2016/06/08م وبتاريخ 1437/09/15هـ الموافق
2016/06/20م وبتاريخ  1438/09/25هـ الموافق 2017/06/20م و بتاريخ1439/03/15هـ الموافق 2017/12/03م و بتاريخ
1439/4/14هـ الموافق 2018/01/01م وبتاريخ  1440/03/26هـ الموافق  2018/12/04م وتاريخ ()1441/02/10هـ الموافق
()2019/10/09م .وتاريخ ( )1441/12/27هـ الموافق ( )2020/08/17م

6

صندوق أشمور لألسهم السعودية
ملخص الصندوق

اسم الصندوق

صندوق أشمور لألسهم السعودية – Ashmore Saudi Equity Fund

مدير الصندوق

شركة أشمور لالستثمار السعودية

عملة الصندوق

لاير سعودي

نوع الصندوق

صندوق مفتوح

فترة االشتراك

استالم طلبات االشتراك في الصندوق خالل أي يوم عمل علما ً بأن أيام التعامل التي يتم فيها تنفيذ هذه
الطلبات هي االثنين و األربعاء من كل أسبوع.

الهدف االستثماري

توفير نمو رأس مالي على المدى المتوسط إلى الطويل من خالل االستثمار في محفظة متنوعة من أسهم
الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودية.

المؤشر االرشادي

مؤشر تداول لألسهم السعودية – TASI

درجة المخاطرة

مرتفعة المخاطر

الحد األدنى لالشتراك األولي

 10,000لاير سعودي

الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 5,000لاير سعودي

الحد األدنى
المحتفظ به

لرصيد

االستثمار

 10,000لاير سعودي

الحد األدنى لالسترداد

 5,000لاير سعودي

رسوم االسترداد

ال يوجد

رسوم االسترداد المبكر

ال يوجد

أيام قبول طلبات االشتراك/االسترداد

في أي يوم عمل

السعر
الوحدات

ال ُمعت َمد

لشراء/استرداد في حال ت ّم استالم الطلب قبل الساعة الواحدة ظهرا ً من يوم التعامل ،يكون السعر ال ُمعت َمد عندئذ هو سعر
الوحدة المعلن في يوم اإلعالن الالحق

أيام التقويم والتعامل

كل يوم إثنين وأربعاء على أن يكونا يومي عمل

ستردَّة
موعد دفع قيمة الوحدات ال ُم َ

قبل إقفال العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد سعر االسترداد

رسوم االشتراك

 %2من إجمالي قيمة االشتراك كحد أقصي
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رسوم إدارة الصندوق

 %1.25سنويا ً من صافي قيمة األصول في الصندوق

رسوم الحفظ

 %0.075سنويا ً من صافي قيمة األصول في الصندوق

رسوم المدير اإلداري

 %0.045سنويا ً من صافي قيمة األصول في الصندوق

تاريخ بدء عمل الصندوق

2015/01/06م

سعر الوحدة عند بداية الطرح

 10رياالت سعودية لكل وحدة
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قائمة المصطلحات
مدير الصندوق

صد به شركة أشمور لالستثمار السعودية
ويُق َ

المدير اإلداري

شخص مرخص له يعينه مدير الصندوق للقيام بخدمات إدارية للصندوق بما فيها ترتيب عملية احتساب
صد
قيمة األصول واألتعاب وتنفيّذ قرارات مدير الصندوق المتعلقة بالمبالغ النقدية الغير مستثمرة ويُق َ
به إتش إس بي سي العربية السعودية

أمين الحفظ

صد به إتش إس بي سي
شخص مرخص له يعينه مدير الصندوق للقيام بنشاط حفظ األوراق المالية ويُق َ
العربية السعودية

أمين السجل

صد به إتش إس
شخص مرخص له يعينه مدير الصندوق للقيام بأعمال حفظ معلومات المشتركين ويُق َ
بي سي العربية السعودية

مالك الوحدات /المشتركين

صد به مالك الوحدات في الصندوق
ويُق َ

الصندوق

صد به صندوق أشمور لألسهم السعودية
ويُق َ

هيئة السوق المالية

صد بها هيئة السوق المالية في المملكة
ويُق َ

الالئحة

صد بها الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم -1
ويُق َ
 2006-219بتاريخ 1427/12/03هـ الموافق 2006/12/24م

مجلس اإلدارة

صد به مجلس إدارة الصندوق
ويُق َ

الوحدة

صد بها الوحدات التي يملكها مالكو الوحدات في الصندوق وهي حصة مشاعة لملكية أصول
ويُق َ
الصندوق

سعر الوحدة

صد به السعر لكل وحدة بنهاية يوم التعامل
ويُق َ

سعر الوحدة عند بداية الطرح

 10رياالت سعودية لكل وحدة

صافي قيمة األصول

صد به صافي قيمة األصول ،وهو قيمة إجمالي أصول الصندوق بعد اقتطاع كافة المطلوبات
ويُق َ
والرسوم واألعباء

يوم التقويم

صد به اليوم الذي يتم فيه احتساب صافي قيمة األصول المتعلقة بعمليات االشتراك واالسترداد ذات
ويُق َ
الصلة بالوحدات ،وهما يومي االثنين واألربعاء من كل أسبوع على أن يكونا يومي عمل وعندما ال
يكون أي من تلك األيام يوم عمل فإن التقويم سيكون يوم العمل التالي

أيام التعامل

هو اليوم الذي يمكن فيه االشتراك في الوحدات واستردادها ،وهو كل يوم اثنين وأربعاء من كل أسبوع
على أن يكونا يومي عمل وعندما ال يكون أي من تلك األيام يوم عمل فإن التعامل سيكون يوم العمل
التالي

يوم

صد به كل يوم عمل رسمي للبنوك في المملكة
ويُق َ

ملخص الصندوق

ويقصد به ملخصا ً للشروط واألحكام األساسية الخاصة بالصندوق

الريال

صد به الريال السعودي
ويُق َ

الشروط واألحكام

صد بها الشروط واألحكام التي تنطبق على تشغيل الصندوق
ويُق َ

المخاطر

كل ما من شأنه أن يأثر سلبا ً على أداء الصندوق

الحد األدنى لالشتراك

صد به القيمة الدنيا التي يستطيع مالك الوحدات االشتراك بها في الصندوق عند قيامه باالشتراك
ويُق َ
األساسي ،كما هو منصوص عليه في الفقرة رقم  7ضمن شروط وأحكام الصندوق

الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

صد به القيمة اإلضافية الدنيا التي يستطيع مالك الوحدات االشتراك بها في الصندوق عند قيامه
ويُق َ
باالشتراك اإلضافي ،كما هو منصوص عليه في الفقرة رقم  7ضمن شروط وأحكام الصندوق

الحد األدنى لالسترداد

صد به الحد األدنى من الوحدات التي يمكن استردادها ،كما هو منصوص عليه في الفقرة رقم7ضمن
ويُق َ
شروط وأحكام الصندوق

الحد األدنى لرصيد االستثمار المحتفظ
به

صد به الحجم األدنى الذي يجب على المشترك االحتفاظ به في أي وقت من األوقات ،كما هو
ويُق َ
منصوص عليه في الفقرة رقم 7ضمن الشروط وأحكام الصندوق وهو ( 10,000عشرة االف لاير
سعودي)
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معايير القيمة

درجة في سوق األسهم السعودية ودراسة قوائمها
ويُق َ
صد بها تحليل الشركات المختارة من الشركات ال ُم َ
المالية بغرض تحديد القيمة العادلة لتحديد قرار االستثمار بها

سوق األسهم السعودية أو تداول

صد بها سوق األسهم في المملكة
ويُق َ

مؤشر تداول لألسهم السعودية

صد به المؤشر العام لشركة السوق المالية السعودية (تداول)
ويُق َ

أصول الصندوق

صد بها كافة األصول التي تُشكل أصول الصندوق أو أي أرباح مستحقة
ويُق َ

أدوات أسواق النقد

صد بها الودائع ألجل والمرابحات وعقود تمويل التجارة والتي تتسم بسيولتها العالية وقلة المخاطر
ويُق َ

المملكة

صد بها المملكة العربية السعودية
ويُق َ

المفوض له
الطرف
ّ

صد به الجهة التي يقوم مدير الصندوق بتفويض صالحياته لها كمؤسسة ماليّة أو أكثر لتؤدي دور
ويُق َ
المستشار ،أو المدير الفرعي ،أو المدير اإلداري ،أو أمين الحفظ ،أو أمين السجل أو الوصي ،أو
الوكيل ،أو الوسيط للصندوق ،فضالً عن التعاقد مع هذه الجهة لتوفير خدمات االستثمار أو أمانة الحفظ
وأمانة السجل في ما يتعلق بأصول الصندوق ،بشكل مباشر أو غير مباشر

األطراف ذات العالقة

صد به أي طرف له عالقة بمدير الصندوق والذي يشمل على سبيل المثال ال الحصر أعضاء مجلس
ويُق َ
إدارة الصندوق ،والعاملين لدى مدير الصندوق ،ومستشاري الصندوق
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 )1معلومات عامة:
أ) اسم مدير الصندوق ،ورقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية:
شركة أشمور لالستثمار السعودية ،ترخيص هيئة السوق المالية رقم .14174-22
ب) عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق:
يمكن التواصل مع مدير الصندوق على العنوان التالي:
الطابق الثالث ،البرج ب
أبراج العليا ،شارع العليا العام
صندوق بريد 8022
الرياض  ،12213المملكة العربية السعودية
هاتف+966 11 483 9100 :
فاكس.+966 11 483 9101 :
ج)عنوان الموقع االلكتروني لمدير الصندوق وعنوان أي موقع الكتروني مرتبط بمدير الصندوق يتضمن معلومات عن صندوق االستثمار:
www.ashmoresaudiarabia.com.sa
الموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية (تداول)www.tadawul.com.sa :
د)اسم أمين الحفظ ورقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية:
إتش إس بي سي العربية السعودية ،ترخيص هيئة السوق المالية رقم05008-37
ه )الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ:
www.hsbcsaudi.com
 )2النظام المطبق:
يخضع صندوق أشمور لألسهم السعودية لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية واالنظمة واللوائح االخرى ذات العالقة المطبقة في المملكة
العربية السعودية.
 )3أهداف وسياسات صندوق االستثمار:
أ) أهداف صندوق االستثمار:
الصندوق هو عبارة عن صندوق استثمار مفتوح المدة .يهدف الصندوق االستثماري إلى تنمية في رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل
درجة في سوق األسهم السعودية ،كما يهدف الصندوق إلى تحقيق أداء يفوق
من خالل االستثمار في محفظة متنوعة من أسهم الشركات ال ُم َ
أداء المؤشر االسترشادي (مؤشر تداول  )TASIوالذي يتم الحصول عليه عن طريق شركة السوق المالية السعودية (تداول) ،ولن يقوم
الصندوق بتوزيع أية أرباح على المشتركين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح الموزعة في الصندوق.

ب) سياسات االستثمار وممارسته:
فيما يلي ملخص لالستراتيجيات الرئيسة التي يطبقها الصندوق من أجل تحقيق أهدافه:
نوع (أو أنواع) األوراق المالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي:

يستثمر الصندوق بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودية بما في ذلك أي اكتتابات أولية أو حقوق
األولوية.


سياسة تركيز االستثمار:
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ستتركز استثمارات الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودية ،لن يمضي الصندوق في استراتيجية
تستثني بعض القطاعات بل سيحافظ على أعلى درجة ممكنة من المرونة لالستثمار في جميع القطاعات ،مع أنه سيحصر
استثماراته فقط في سوق األسهم السعودية (تداول) ويستهدف الصندوق الحدود الموضحة في الجدول أدناه في استثماراته .وفي
حالة حدوث انخفاض حاد لسوق األسهم السعودية أو توقع مدير الصندوق حدوث ذلك ،فقد يلجأ إلى االحتفاظ بنسبة  %50كحد
أقصى من أصول الصندوق على شكل نقد .وسوف يتم تحديث المجال االستثماري بشكل ربع سنوي.
نوع االستثمار

الحد األدنى

الحد األعلى

درجة في سوق األسهم السعودية بما فيها الطروحات األولية وحقوق األولوية
األسهم السعودية ال ُم َ

%50

%100

أدوات أسواق النقد

%0

%50

صناديق استثمار مماثلة ألهداف الصندوق ذات الطرح العام

%0

%10

باإلضافة إلى استثمارات الصندوق األساسية في أسهم الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودية ،فقد يعمد مدير الصندوق
وحسب تقديره المطلق ،وذلك ألغراض إدارة السيولة ،إلى استثمار الفائض النقدي و /أو االحتفاظ بجزء أو كل سيولة الصندوق
في أدوات أسواق النقد (مثل الودائع ألجل والمرابحات وعقود تمويل التجارة والتي تتسم بسيولتها العالية وقلة المخاطر) مباشرة
والمصدرة من جهات سعودية وخاضعة ألشراف البنوك المركزية في السعودية بعملة الريال السعودي وبما ال يتجاوز ما نسبته
خمسون بالمائة ( )%50من أصول الصندوق ،ويتم اختيار تلك الجهات المصدرة ألدوات أسواق النقد فقط بناء على التصنيف
االئتماني بحد أدنى فئة ( )Aوالصادرة عن وكالة موديز للتصنيف العالمي .أو استثمار السيولة بشكل غير مباشر من خالل صناديق
أسواق النقد المطروحة طرحا َ عاما ً والمرخصة من هيئة السوق المالية سواء كانت مدارة من قبل مدير الصندوق نفسه أو مدير
آخر وتتم عملية اختيار الصناديق من خالل قياس األداء التاريخي للصندوق مقارنة بالمخاطر وال يمكن تخصيص أكثر من ()%15
من أصول الصندوق لالستثمار في أدوات أسواق النقد وصناديقها لدى جهة واحدة .ويكون االستثمار في صناديق استثمارية بالريال
السعودي ومطروحة طرحا ً عاما ً ومرخصة من هيئة السوق المالية ومتوافقة مع أهداف الصندوق ومجال استثماره الرئيسي ،سواء
كانت تدار من قبل مدير الصندوق نفسه أو مدير صندوق أخر وفقا ً للقيود الموضحة في الفقرة ب 6-في هذه الشروط واألحكام،
ويتم االختيار ما بين تلك الصناديق وفقا ً لمؤشرات األداء للصندوق وحجمه ومعدل المصاريف.


أنواع المعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن استخدامها نيابة عن صندوق االستثمار يغرض إدارة محفظته االستثمارية:
سيتبنى مدير الصندوق منهج اإلدارة النشطة التي ترتكز على مبدأ تبديل المراكز االستثمارية الستثمارات الصندوق واستخدام
الوسائل البحثية إلجراء عمليات المسح األولي من قبل فريق المحللين الماليين لدي مدير الصندوق والوصول إلى قائمة الشركات
التي ستخضع إلى تحليالت معايير القيمة ،ومن ثم بناء محفظة الصندوق وتحديد أوزان االستثمارات ومراجعتها بشكل مستمر
لضمان االلتزام بالحدود االستثمارية واستراتيجية الصندوق الرئيسة.



أنواع األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها في محفظة الصندوق:
لن يقوم الصندوق باالستثمار في أوراق مالية غير التي تم ذكرها أعاله.
أي قيد آخر على نوع (أو أنواع) األوراق المالية التي يمكن للصندوق االستثمار فيها:
يلتزم الصندوق بالقيود على االستثمارات وفقا ً لما ورد في لوائح هيئة السوق المالية وأي تحديثات عليها.



صالحيات الصندوق في االقتراض:
في حالة وجود فرص استثمارية مالئمة في األسهم بحيث وجد مدير الصندوق أن العائد المتوقع من الفرص االستثمارية سيكون
أعلى من تكلفة التمويل ،فإن الصندوق يلجأ إلى التمويل بما ال يتجاوز ( )%10من صافي قيمة أصول الصندوق ولفترة ال تزيد
عن سنة ،بعد الحصول على الموافقة من قبل مجلس إدارة الصندوق وإشعار هيئة السوق المالية.
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أسواق األوراق المالية التي سيتم التعامل فيها:
تقتصر استثمارات الصندوق في سوق األسهم السعودية بما فيها الطروحات األولية وحقوق األولوية.



حدود االستثمار في وحدات صناديق االستثمار األخرى ذات الطرح العام:
يحق لمدير الصندوق استثمار ماال يزيد عن ( )%10من صافي قيمة أصول الصندوق في صناديق مماثلة ألهداف الصندوق
ذات الطرح العام على أن ال تزيد نسبة تملك الصندوق عن ( )%10من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته .وأال
تزيد نسبة تملكه في صندوق مماثل واحد ألهداف الصندوق ذات طرح عام عن ( )%10من صافي قيمة أصول الصندوق.
وسوف يتحمل الصندوق أية رسوم ومصاريف تفرضها الصناديق المماثلة ألهداف الصندوق ذات الطرح العام في حال االستثمار
بها.



التعامل مع أسواق المشتقات المالية:
ال يستثمر الصندوق في مشتقات األوراق المالية أو في سوق أو أسواق تستخدم مشتقات األوراق المالية.

 )4مدة صندوق االستثمار:
صندوق أشمور لألسهم السعودية هو صندوق استثماري عام مفتوح .ولن يكون هناك مدة محددة لعمل الصندوق وال تاريخ الستحقاق
الصندوق.
)5قيود/حدود االستثمار:
يلتزم مدير الصندوق خالل إدارته لصندوق االستثمار بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق
ومذكرة المعلومات.

 )6عملة الصندوق:
ُقوم سعر الوحدة بالريال السعودي .وفي حال دفع ثمن الوحدات بعملة غير تلك ال ُمشار إليها في الصندوق ،يقوم المدير بتحويل الدفع إلى
ي َّ
العملة ال ُمشار إليها في الصندوق وفقا ً لسعر الصرف السائد ويُصبح الشراء ساري المفعول عند تحويل األموال إلى العملة ال ُمعت َمدة وباالستناد
إلى سعر الوحدة الالحق.
)7مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:
أ)يتضمن الجدول التالي بيان للرسوم والمصاريف من أصول الصندوق وطريقة احتسابها*:
سيفرض مدير الصندوق على مالكي الوحدات دفع الرسوم والمصاريف المذكورة أدناه .علما ً بأن هذه الرسوم والمصاريف ليست مفروضة
على مالكي الوحدات فقط بل أيضا مستحقة من أصول الصندوق.
رسوم اإلدارة:

يتم دفع رسوم إدارة بنسبة  %1.25سنويا ً من صافي قيمة أصول الصندوق إلى مدير الصندوق
ّ
وتستحق في كل يوم تقويم وتخصم في نهاية كل
سب رسوم اإلدارة
إلدارة الصندوق .وتحت َ َ
شهر.

رسوم أمانة الحفظ:

ويدفع الصندوق رسوم أمانة الحفظ وهي  %0.075سنويا من صافي قيمة األصول

رسوم المدير اإلداري:

ويدفع الصندوق رسوم المدير اإلداري وهي  %0.045سنويا من صافي قيمة
األصول
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رسوم أمانة السجل:

 1,312.50لاير سعودي بالشهر ألول خمسين مشترك كحد أدنى و 187.50لاير سعودي
مقابل كل عشرة مشتركين إضافيين ،تحتسب على أساس يومي وتستقطع شهريا ً من إجمالي
أصول الصندوق.
ّ
تستحق في كل يوم
سب رسوم أمانة الحفظ ورسوم المدير اإلداري ورسوم أمانة السجل و
وتُحت َ َ
تقويم استنادا ً إلى صافي قيمة أصول الصندوق ويتم خصمها في نهاية كل شهر.

الرسوم الرقابية:

رسوم سنوية تبلغ  7,500لاير سعودي تحتسب يوميا ً ويتم خصمها نهاية كل سنة مالية من
إجمالي أصول الصندوق.

بيانات رسوم سنوية تبلغ  5,000لاير سعودي تحتسب يوميا ً ويتم خصمها في نهاية كل سنة مالية من
نشر
رسوم
الصندوق على موقع إجمالي أصول الصندوق.
تداول:
رسوم مراجع الحسابات:

رسوم سنوية تبلغ  25,000لاير سعودي تحتسب يوميا ً ويتم خصمها في نهاية كل سنة مالية
من إجمالي أصول الصندوق.

أتعاب أعضاء مجلس إدارة رسوم سنوية تبلغ  10,000لاير سعودي وذلك  5,000لاير لكل عضو مستقل في مجلس
اإلدارة تحتسب يوميا ً وتدفع سنويا ً من إجمالي أصول الصندوق.
الصندوق المستقلّين:
رسوم االقتراض:

حسب تكلفة االقتراض السائدة في السوق وسيتم ذكرها في التقرير السنوي بعد انتهاء السنة
المالية للصندوق.

رسوم تسوية الصفقة:

دفع مبلغ  131.25لاير سعودي ألمين الحفظ مقابل تسوية جميع الصفقات المنفذة على سهم
أي شركة من الشركات المستثمر بها بيعا ً أو شرا ًء في يوم معين .تحتسب يوميا ً وتدفع يوميا ً
من إجمالي أصول الصندوق.
يتح ّمل الصندوق جميع مصاريف التعامل (الوساطة) في األوراق المالية وفقا ً لألسعار
السائدة في السوق وتدفع من أصوله عند تنفيذ الصفقات ،وسيتم اإلفصاح عن إجمالي قيمتها
في الملخص المالي في نهاية كل سنة مالية.

مصاريف التعامل:

*سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من  1يناير 2018م باإلضافة إلى الرسوم المذكورة أعاله .يخضع معدل ضريبة القيمة المضافة
للتغيير استنادا إلى القوانين الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية.
مثال توضيحي الحتساب الرسوم على أساس أصول الصندوق :
بافتراض أن عميل ما استثمر في الصندوق مبلغ ( )100.000لاير سعودي والذي يبلغ حجمه ( )10.000.000لاير سعودي وكان العائد
السنوي (.)%10
أنواع الرسوم

نسبة الرسوم من صافي قيمة األصول
(سنوي)

قيمة الرسوم صافي قيمة األصول
(سنوي) لاير سعودي

رسوم االشتراك

%2.00

2,000

رسوم اإلدارة

%1.25

1,250

رسوم أمانة الحفظ

%0.075

75

رسوم تسوية الصفقة*

%0.394

394
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رسوم المدير اإلداري

%0.045

45

رسوم أمانة السجل**

%0.013

13

رسوم مراجع الحسابات المستقل

%0.25

250

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

%0.10

100

الرسوم الرقابية

%0.075

75

رسوم إعالن أسعار وحدات الصندوق على موقع
تداول

%0.05

50

إجمالي الرسوم و المصاريف

%2.252

2,252

صافي العائد المحقق خالل الفترة

%7.748

7,748
107,748

مبلغ االستثمار نهاية الفترة

*بافتراض أن عدد الصفقات المنفذة هي  300صفقة خالل العام.
**بافتراض أن عدد المشتركين  50مشتركا ً أو أقل.
ب)مقابل الصفقات المفروضة على االشتراك واالسترداد وطريقة احتساب ذلك المقابل*:
رسوم االشتراك:

يدفع مالك الوحدات (يكون الدفع مقدَّماً) نسبة  %2كحد أقصى من مجموع قيمة
االشتراك/االشتراك اإلضافي إلى مدير الصندوق لدى االستثمار في وحدات الصندوق ،ويمكن
تخفيض هذه النسبة بقرار من مدير الصندوق وتكون مستحقة لمدير الصندوق.

رسوم االسترداد:

لن يفرض الصندوق رسوم استرداد.

*سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من  1يناير 2018م باإلضافة إلى الرسوم المذكورة أعاله .يخضع معدل ضريبة القيمة المضافة
للتغيير استنادا إلى القوانين الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية.
ج) مقابل أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق:
ال يوجد.
 )8التقويم والتسعير:
أ) كيفية تقويم أصول الصندوق:
يتم احتساب إجمالي قيمة أصول الصندوق من خالل جمع قيمة كل أصل من أصوله وتحديد قيمة على أساس أسعار أغالق األسهم في محفظة
الصندوق ذلك اليوم ،ما لم يكن سوق األسهم السعودية مغلق في ذلك اليوم ،وفي هذه الحالة يكون التقويم على أساس آخر إغالق ألسعار
األسهم المتوفرة في محفظة الصندوق .كما تحدد قيمة األصول المستثمرة في أدوات أسواق النقد على أساس تكلفة العقد مضاف إليه األرباح
المستحقة حتى نقطة اليوم .وفي حال االستثمار في الصناديق االستثمارية سوف يتم استخدام اخر سعر وحده معلن ألغراض التقويم.
وسيتم احتساب صافي قيمة أصول الصندوق بطرح إجمالي مطلوبات الصندوق من إجمالي قيمة أصوله وذلك على النحو التالي:
أ .خصم المصاريف الثابتة والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق وأتعاب مراجع الحسابات
والرسوم األخرى المذكورة في الفقرة رقم  7من هذه الشروط واألحكام.
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ب .خصم أتعاب اإلدارة من إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد خصم المصاريف الثابتة.
ج .خصم رسوم الحفظ وأمانة السجل والمدير اإلداري من إجمالي أصول الصندوق بعد خصم المصاريف الثابتة وأتعاب اإلدارة.
ت) عدد نقاط التقويم وتكرارها:
يجري تقويم الصندوق في يومي االثنين واألربعاء عند إقفال سوق األسهم السعودية وذلك عند الساعة الخامسة مساء وسيتم اإلعالن عن سعر
الوحدة في يوم العمل التالي ليوم التقويم .وفي حال كانت البنوك في المملكة مقفلة في أي يوم تقويم ،حينئذ يكون يوم التقويم هو يوم العمل
التالي الذي تفتح فيه هذه البنوك أبوابها للعمل.
ج) االجراءات التي ستتخذ في حالة الخطأ في التقويم ،أو الخطأ في التسعير:
.1في حال تقويم أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر الوحدة بشكل خاطئ ،سوف يقوم مدير الصندوق بتوثيق ذلك.
.2سوف يقوم مدير الصندوق بتعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التقويم
أو التسعير دون تأخير.
.3سوف يقوم مدير الصندوق بإبالغ الهيئة فورا ً عن أي خطأ في التقويم أو التسعير يشكل ما نسبته  ٪0.5أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح
عن ذلك فورا ً في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق وفي تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق حسب الئحة صناديق
االستثمار.
ً
.4سوف يقدم مدير الصندوق في تقاريره للهيئة ملخصا بجميع أخطاء التقويم والتسعير حسب الئحة صناديق االستثمار.
د)طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد:
يتمثل سعر الوحدة عند االشتراك أو سعر الوحدة عند االسترداد في صافي قيمة األصول لكل وحدة ،ويُحت ََ
سب من قِّبل المدير اإلداري في يوم
سب صافي قيمة أصول الصندوق ،بهدف شراء الوحدات أو
التقويم الحالي الذي يكون قد ت ّم االشتراك بالوحدات أو استردادها فيه .وتُحت َ َ
استرد ادها ،عن طريق طرح قيمة إجمالي مطلوبات الصندوق من قيمة مجموع أصول الصندوق ،وال يوجد أي رسوم أخرى غير المحددة
في الفقرة  7الواردة في هذه الشروط واألحكام ،ويُ َحدَّد سعر الوحدة من خالل قسمة هذا الرقم الذي ت ّم الحصول عليه على إجمالي عدد
وحدات الصندوق الحالية في يوم التقويم ذو العالقة .ويبلغ سعر الوحدة عند بدية االشتراك  10رياالت سعودية.
ه )مكان ووقت نشر سعر الوحدة:
سيقوم مدير الصندوق بنشر سعر الوحدة في يوم العمل الذي يلي كل يوم تقويم على موقع تداول وموقع مدير الصندوق الرسمي وذلك يومي
الثالثاء والخميس من كل أسبوع.
)9التعامالت:
أ)مسؤوليات مدير الصندوق في شان طلبات االشتراك واالسترداد:
 ال يجوز االشتراك في وحدات الصندوق العام أو استردادها إال في يوم التعامل.
 تم تحديد الموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات الخاصة به.
 يعامل مدير الصندوق طلبات االشتراك أو االسترداد بالسعر الذي يحتسب عند نقطة التقويم التالية للموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك
االسترداد.
 سوف يقوم مدير الصندوق بتنفيذ طلبات االشتراك أو االسترداد بحيث ال تتعارض مع أي أحكام تتضمنها الئحة صناديق االستثمار أو
شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة المعلومات.
 موعد دفع قيمة الوحدات المستردة قبل إقفال العمل في اليوم الرابع التالي ليوم التعامل الذي سيتم فيه تنفيذ طلب االسترداد.
ب)أقصى فترة زمنية بين تسلم طلب االسترداد ودفع عوائد االسترداد لمالك الوحدات:
سيتم توفير مبالغ االسترداد لمالكي الوحدات قبل إقفال العمل في اليوم الرابع التالي ليوم التقويم التي تم فيها تحديد سعر االسترداد.
ج)قيود على التعامل في وحدات الصندوق:
-

يحتفظ مدير الصندوق بالحق في رفض االشتراك في الحاالت التالية:
أ .في حال أدّى هذا االشتراك إلى خرق اللوائح الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية التي تُطبَّق على الصندوق والتي قد تفرضها
هيئة السوق المالية من وقت إلى آخر.
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ب .في حال عدم تمكن المشترك من استيفاء متطلبات هذه الشروط واألحكام.
ج .في حال عدم تمكن المشترك من تقديم طلب اشتراك في الصندوق موقع ومعتمد.
د .في حال عدم تمكن المشترك من استيفاء مبلغ االشتراك المطلوب.
إذا تم رفض طلب االشتراك كليا أو جزئيا ألي سبب يقوم مدير الصندوق بإعادة الجزء الغير مستغل من مبلغ االشتراك إلى المشترك باإلضافة
إلى رسوم االشتراك التي تم استالمها من قبل مدير الصندوق إلصدار الوحدات للمشترك بالنسبة والتناسب لما تم قبوله أو رفضه ،وذلك
بموجب شيك يرسل بالبريد أو عبر تحويل بنكي.
د)الحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق ،واالجراءات المتبعة في تلك الحاالت:
سوف يقوم مدير الصندوق بتعليق االشتراك أو االسترداد إذا طلبت الهيئة ذلك .يجوز لمدير الصندوق تعليق االشتراك أو استرداد وحدات
الصندوق في الحاالت االتية:
.1إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي وحدات الصندوق.
.2إذا عٌلق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في األوراق المالية أو األصول األخرى التي يملكها الصندوق ،إما بشكل عام
وإما بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة الصندوق.
سوف يقوم مدير الصندوق باتخاذ اإلجراءات التالية في حالة أي تعليق يفرضه مدير الصندوق:
.1التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات.
.2مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس ادارة الصندوق وأمين الحفظ حول ذلك بصورة منتظمة.
. 3إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فورا بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق ،وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة
نفسها المستخدمة في اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق.
للهيئة صالحية رفع التعليق إذا رأت أن ذلك يحقق مصالح مالكي الوحدات.
ه)االجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل:
يحتفظ مدير الصندوق بالحق في تأجيل أي طلب استرداد في حال فاق مجموع طلبات االسترداد في أي يوم تعامل  %10من صافي قيمة
يقرر مدير الصندوق ،وفق تقديره ،تأجيل أي استرداد ،بالكامل أو جزئياً ،بغية عدم تخطي
أصول الصندوق في يوم التعامل ذو العالقة ،قد ّ
نسبة الـ  %10في أي يوم من أيام التعامل .وسيُنفَّذ أي طلب استرداد أقل من هذه النسبة عن طريق منحه األولوية قياسا ً بطلبات االسترداد
الالحقة التي ت ّم تلقّيها وفقا ً لدورة التقويم التالية ،مع االلتزام دائما ً بنسبة الـ  .%10وتُدفَع عائدات كافة االستردادات بالعملة المحددة في
الصندوق لحساب مالك الوحدات في البنك ذو الصلة ،بحسب تعليمات مالك الوحدات وستُقت َ َ
طع األعباء لتغطية مصاريف عملية التحويل.
كذلك في حال تم تعليق التعامل و التداول في سوق االسهم السعودية بحيث يتعسر استرداد أو تقويم وحدات الصندوق وسوف يتم التعامل مع
طلبات االسترداد المؤجلة قبل طلبات االسترداد الالحقة في يوم التعامل التالي بحيث تكون األولوية بالتنفيذ للطلبات المقدمة أوالً.
و)األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين أخرين:
األحكام المنظمة هي االحكام التابعة لنظام هيئة السوق المالية السعودية ولوائحها التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة المطبقة في
المملكة العربية السعودية.
ز)استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق االستثماري:
لن يستثمر مدير الصندوق في هذا الصندوق.
ح)التاريخ المحدد والموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد:
أيام التعامل التي يتم فيها تنفيذ هذه الطلبات هي االثنين و األربعاء من كل أسبوع .يمكن استالم طلبات االشتراك واالسترداد خالل أي يوم
عمل .ويكون الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات أو استردادها من خالل استالم مدير الصندوق لطلب االشتراك والمبالغ
المتعلقة بشراء الوحدات المطلوبة أو طلب االسترداد في الصندوق قبل الساعة ( )1ظهرا ً في يوم التعامل وذلك حسب توقيت المملكة العربية
السعودية .وفي حال تم استالم الطلب أو المبلغ بعد الوقت المحدد فسيتم معاملته على أنه طلب ليوم التعامل التالي.
ط)إجراءات تقديم الطلبات الخاصة باالشتراك في الوحدات أو استردادها:
-

إجراءات تقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات
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يمكن لمالكي الوحدات الراغبين في شراء وحدات في الصندوق القيام بذلك من خالل تعبئة طلب االشتراك خطيا ً وتوقيعه و إرفاق
بيانات إثبات الهوية الالزمة وتسليمها إلى شركة أشمور لالستثمار السعودية ،مصحوبا ً بما يثبت ايداع المبلغ المطلوب استثماره في
حساب الصندوق لدى البنك المعتمد ،باإلضافة إلى الشروط واألحكام الموقعة.
-

إجراءات تقديم التعليمات الخاصة باسترداد الوحدات
يمكن لمالكي الوحدات استرداد جزء من وحداتهم أو كلها عند تعبئة طلب االسترداد وتوقيعه وإرساله إلى مدير الصندوق .ويمكن
لمالكي الوحدات الحصول على نماذج طلب االسترداد من مدير الصندوق مباشرة .وتخضع طلبات االسترداد للشروط المنصوص
عليها في ملخص الصندوق الوارد في هذه الشروط واألحكام ،والتي تنص على حد أدنى للمبلغ الذي يمكن استرداده ( )5,000لاير مع
االحتفاظ بحد أدنى من رصيد االستثمار المحتفظ به ( )10,000لاير.

ي)الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات االشتراك فيها أو نقلها أو استردادها:
-

الحد األدنى لالشتراك/االسترداد:
الحد األدنى لالشتراك هو  10,000لاير سعودي
الحد األدنى لالشتراك اإلضافي هو  5,000لاير سعودي
الحد األدنى لالسترداد هو  5,000لاير سعودي

-

الحد األدنى للرصيد المتبقي:
إن الحد األدنى للرصيد المتبقي هو  10,000لاير سعودي و إذا كان من شأن أي استرداد أن يقلل رصيد المشترك في الصندوق إلى
ما دون  10,000لاير سعودي ،سيقوم مدير الصندوق بتبليغ المشترك بأن يقوم بإعادة تقديم نموذج االسترداد قبل أخر وقت الستالم
طلبات االسترداد و تحديد مبلغ االسترداد المطلوب وفقا ً لما يلي:
يحتفظ المشترك برصيد ال يقل عن  10,000لاير سعودي ،أو استرداد رصيد االستثمار بالكامل.

ك)الحد األدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمعه ،وتأثير عدم الوصول الى ذلك الحد في الصندوق:
ال يوجد حد أدنى ينوي مدير الصندوق جمعه وتخضع هذه المادة بأي حال من األحوال إلى الئحة صناديق االستثمار.
ل)االجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  10ماليين لاير سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة األصول:
سيقوم مدير الصندوق بااللتزام بلوائح وتعليمات هيئة السوق المالية في حال قامت بطلب أي اجراء تصحيحي.
)10سياسة التوزيع:
أ)سياسة توزيع الدخل واألرباح:
لن يوزع الصندوق أي أرباح على مالكي الوحدات فيه ،بل سيعاد استثمار جميع األرباح المحصلة في الصندوق مما سينعكس على سعر
وحدة الصندوق.
ب)التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع:
ال ينطبق.
ج)كيفية دفع التوزيعات:
ال ينطبق.
)11تقديم التقارير لحاملي الوحدات:
أ)المعلومات المتعلقة بالتقارير المالية ،بما في ذلك الفترات المالية األولية والسنوية:
. 1سيقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية (بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة) والتقارير السنوية الموجزة والتقارير األولية
وفقا ً لمتطلبات الملحق رقم ( )5من الئحة صناديق االستثمار .وسيقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب دون أي مقابل.
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.2سيقوم الصندوق بإتاحة تقاريره السنوية خالل  70يوم من نهاية فترة التقرير التي يستثمر فيها الصندوق وذلك في األماكن وبالوسائل
المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
.3سيقوم الصندوق بإتاحة تقاريره األولية خالل  35يوم من نهاية فترة التقرير التي يستثمر فيها الصندوق وذلك في األماكن وبالوسائل
المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
.4سيقوم مدير الصندوق بإتاحة صافي قيمة األصول الحالية للصندوق العام الذي يديره للفحص من جانب مالكي الوحدات دون مقابل ،وسيقوم
كذلك بإتاحة جميع أرقام صافي قيمة األصول السابقة في المكاتب المسجلة لمدير الصندوق.
. 5سوف يقوم مدير الصندوق بتزويد كل مالك وحدات ببيانات صافي قيمة أصول الوحدات التي يمتلكها وسجل صفقاته في وحدات الصندوق
خالل  15يوما من كل صفقة في وحدات الصندوق يقوم بها مالك الوحدات.
.6سيقوم مدير الصندوق بإرسال بيان سنوي إلى مالكي الوحدات (بما في ذلك أي شخص تملك الوحدات خالل السنة المعد في شأنها البيان)
يلخص صفقاته في وحدات الصندوق العام على مدار السنة المالية خالل  30يوما من نهاية السنة المالية ،وسيحتوي هذا البيان على إجمالي
مقابل الخدمات والمصاريف واألتعاب المخصومة من مالك الوحدات والواردة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات ،باإلضافة
إلى تفاصيل لجميع مخالفات قيود االستثمار المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار أو في شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة
المعلومات.
.7سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح على موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق أو بالطريقة التي تحددها الهيئة عن معلومات الصندوق
بنهاية كل ربع سنوي والتي يجب أن تتضمن المعلومات األتية على األقل:
قائمة ألسماء ونسب المصدرين الذين تشكل أسهمه أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم من الربع المعنينسبة األتعاب االجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوقمبالغ األرباح الموزعة في الربع المعني ونسبتها إلى السعر األولي للوحدة (إن وجدت)قيمة ونسب استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في الربع المعنيمبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العاممعايير ومؤشرات قياس المخاطرمعايير ومؤشرات أداء الصندوقنسبة التمويل من قيمة صافي أصول الصندوقب)أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق:
يستطيع المستثمرون أو المستثمرون المحتملون الحصول على تقارير الصندوق دون مقابل عن طريق طلبها خطيا ً بالتواصل مع إدارة
صناديق االستثمار لدى مدير الصندوق أو من خالل الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق  www.ashmoresaudiarabia.com.saوكذلك
على الموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) www.tadawul.com.sa.
ج)وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية:
ً
يستطيع المستثمرون أو المستثمرون المحتملون الحصول على القوائم المالية السنوية دون مقابل عن طريق طلبها خطيا بالتواصل مع إدارة
صناديق االستثمار لدى مدير الصندوق أو من خالل الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق  www.ashmoresaudiarabia.com.saوكذلك
على الموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) www.tadawul.com.sa.
)12سجل مالكي الوحدات:
سوف يقوم مدير الصندوق بإعداد سجل لمالكي الوحدات وسوف يقوم بتحديثه دوريا وسوف يقوم بحفظه في المملكة.
)13اجتماع مالكي الوحدات:
أ)الظروف التي يدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات:
.1يحق لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات بمبادرة منه.
.2يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل  10أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ.
.3يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل  10أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من المستثمرين الذين
يملكون مجتمعين أو منفردين  %25على األقل من قيمة وحدات الصندوق.
ب)إجراءات الدعوة إلي عقد اجتماع لمالكي الوحدات:
.1تكون الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات بإعالن في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية
(تداول) ،وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ بمدة ال تقل عن  10أيام وال تزيد عن  21يوما قبل تاريخ االجتماع
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على أن يتم توضيح تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات المقترحة في كل من االشعار واالعالن ويجب على مدير الصندوق في حال
إرسال إشعارا ً إلى مالكي الوحدات بعقد أي اجتماع ،أن يتم ارسال نسخه منه إلى الهيئة.
.2ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين  %25على األقل من قيمة وحدات
الصندوق.
.3إذا لم يستوف النصاب الموضح في الفقرة السابقة فيجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع ثان باإلعالن عن ذلك في موقعه اإللكتروني
والموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد االجتماع الثاني
بمدة ال تقل عن  5أيام .ويعد االجتماع الثاني صحيحا أيا ً كانت نسبة ملكية الوحدات الممثلة في االجتماع.
ج)طريقه تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات:
.1طريقة تصويت مالكي الوحدات:
يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.يجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع.يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا للضوابط التيتضعها الهيئة.
.2حقوق التصويت لمالكي الوحدات:
يحق لمالك الوحدات وأمين الحفظ أن يستلم إشعار كتابي قبل عشرة أيام على األقل من االجتماع وبمدة ال تزيد عن ( )21يوما ً قبل االجتماع.يحق لمالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في ذلك الحصول على موافقه مالكي الوحدات في الصندوق على أيتغييرات تتطلب موافقتهم وفقا ً لالئحة صناديق االستثمار.
)14حقوق مالكي الوحدات:
.1الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات باللغة العربية بدون مقابل عند طلبها.
.2الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها.
.3اإلشعار بأي تغيير في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وإرسال ملخص بهذه التغييرات قبل سريانه وفقا لنوع التغيير والمدة
المحددة في الئحة صناديق االستثمار.
.4اإلشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق االستثمار قبل اإلنهاء بمدة ال تقل عن  21يوما تقويمياً ،بخالف األحداث التي نصت عليها
الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات.
.5دفع عوائد االسترداد في األوقات المحددة لذلك.
.6الحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها من مدير الصندوق.
 )15مسؤولية مالكي الوحدات:
يقر مالك الوحدات ويتحمل كامل المسؤولية عن أي خسارة مالية قد تنتج عن االستثمار في الصندوق .وتجدر اإلشارة إلى أن سعر الوحدة
ّ
معرض لالنخفاض ،وعند االسترداد ،قد ال يستلم المشترك كامل المبلغ المستثمر .وفيما عدا ذلك اليكون مالك الوحدات مسؤوال عن ديون
ّ
والتزامات الصندوق.
)16خصائص الوحدات:
يمكن للمدير وفقا ً لتقديره المطلق ودون اإلخالل بهذه الشروط واألحكام أن يصدر عددا ً غير محدد من الوحدات في الصندوق على أن تكون
جميعها من فئة واحدة .وتمثل كل وحدة حصة مشاعة في أصول الصندوق مساوية ألي وحدة أخرى .وإذا تمت تصفية الصندوق فسوف
يتقاسم المشتركون بالتناسب صافي أصول الصندوق كل حسب حصته بنا ًء على عدد الوحدات التي يمتلكها في الصندوق في حينه.
)17التغيرات في شروط وأحكام الصندوق:
أ)األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واإلشعارات المحددة بموجب الئحة صناديق االستثمار:
.1موافقة الهيئة ومالكي الوحدات على التغيرات األساسية:
 سوف يقوم مدير الصندوق بالحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق على التغيير األساسي المقترح من خالل قرار صندوقعادي.
سوف يقوم مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات والهيئة الشرعية وفقا للفقرة السابقة من هذه المادة على الحصول علىموافقة هيئة السوق المالية على التغيير األساسي المقترح للصندوق.
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يحق لمالكي وحدات الصندوق استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير أساسي دون فرض أي رسوم استرداد (إن وجدت).يقصد بمصطلح "التغيير األساسي" أيا ً من الحاالت االتية وفقا ً للمادة رقم  56من الئحة صناديق االستثمار:أ.تغير مهم في أهداف الصندوق أو طبيعته.
ب.تغير سوف يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق.
ج.االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير الصندوق.
د.أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين ألخر وتبلغ بها مدير الصندوق.

.2إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغيرات مهمة:
 سوف يقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات في الصندوق كتابيا بأي تغيرات مهمة مقترحة ألي صندوق عام يديره مديرالصندوق .ويجب أن ال تقل فترة اإلشعار عن  21يوما قبل الموعد المحدد من قبل مدير الصندوق لسريان هذا التغيير.
يحق لمالكي وحدات الصندوق استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير أساسي دون فرض أي رسوم استرداد (إن وجدت).يقصد بمصطلح "تغيير مهم" أي تغيير ال يعد أساسيا وفقا للمادة رقم  56من الئحة صناديق االستثمار ومن شأنه أن:أ.يؤدي في المعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق.
ب.يؤدي إ لى زيادة المدفوعات من أصول الصندوق الى مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع ألي
منهما.
ج.يقدم نوعا جديدا من المدفوعات تسدد من أصول الصندوق.
د.يزيد بشكل جوهري أنواع المدفوعات االخرى التي تسدد من أصول الصندوق.
ه.أي حاالت اخرى تقررها الهيئة من حين ألخر وتبلغ بها مدير الصندوق.
.3إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغيرات واجبة اإلشعار:
سوف يقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا بأي تغييرات واجبة اإلشعار في الصندوق الذي يديره قبل  8أيام من سريانالتغيير.
يقصد بمصطلح "التغيير واجب اإلشعار" أي تغيير ال يقع ضمن أحكام المادتين  56و  57من الئحة صناديق االستثمار.ب) االجراءات التي ستتبع لإلشعار عن أي تغيير في شروط وأحكام الصندوق:
سوف يقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات ويفصح عن تفاصيل التغيرات األساسية في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقعاإللكتروني للسوق المالية وذلك قبل  10أيام من سريان التغيير.
سوف يقوم مدير الصندوق بيان تفاصيل التغييرات األساسية في تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة رقم  71منالئحة صناديق االستثمار
سوف يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن تفاصيل التغيرات المهمة في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق الماليةوذلك قبل  10أيام من سريان التغيير.
سوف يقوم مدير الصندوق ببيان تفاصيل التغييرات المهمة في تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة رقم  71منالئحة صناديق االستثمار.
سوف يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن تفاصيل التغيرات واجبة اإلشعار في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكترونيللسوق المالية وذلك خالل  21أيام من سريان التغيير.
سوف يقوم مدير الصندوق بيان تفاصيل التغييرات واجبة اإلشعار في تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة رقم 71من الئحة صناديق االستثمار.
)18إنهاء صندوق االستثمار:
الحاالت التي تستوجب إنهاء صندوق االستثمار واإلجراءات الخاصة باإلنهاء بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار
. 1إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق ،فسوف يقوم بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا برغبته في ذلك قبل  21يوما من التاريخ
المزمع إلنهاء الصندوق فيه ،دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
.2سيقوم مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور انتهائه ،وذلك دون اإلخالل بشروط واحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
.3سيقوم مدير الصندوق باإلعالن في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق العام وتصفيته.
)19مدير الصندوق:
أ)مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته:
 . 1سوف يقوم مدير الصندوق بالعمل لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص المرخص لهم
وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة الملعومات.
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.2يقع على عاتق مدير الصندوق االلتزام بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص المرخص لهم بما في ذلك واجب
األمانة تجاه مالكي الوحدات ،والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول.
.3يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام باالتي:
إدارة الصندوق.عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق.طرح وحدات الصندوق.التأكد من دقة شروط واحكام الصندوق ومذكرة المعلومات واكتمالها وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة..4يعد مدير الصندوق مسؤوال عن االلتزام بأحكام الئحة صناديق االستثمار ،سواء أدى مسؤوليته وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة
خارجية بموجب احكام الئحة صناديق االستثمار والئحة االشخاص المرخص لهم.
.5يعد مدير الصندوق مسؤوال تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو اهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد.
.6يجب على مدير الصندوق أن يضع السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق ،وضمان سرعة التعامل
معها .على أن تتضمن تلك السياسات واالجراءات القيام بعملية تقويم المخاطر بشكل سنوي على األقل.
.7مالم تحدد الهيئة خالف ذلك ،ال يجوز لمدير الصندوق حصر أهلية االستثمار على مواطني أي دولة أو مجموعة من الدول أو في صندوق
معين .وال تمنع هذه الفقرة مدير الصندوق من رفض استثمار شخص غير مؤهل أو جهة غير مؤهله في الصندوق ،بموجب أي نظام اخر
ذي عالقة.
.8يطبق مدير الصندوق برنامج المطابقة وااللتزام على الصندوق ،ويزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.
ب)حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن:
يجوز لمدير الصندوق تعيين طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مديرا صندوق من الباطن ،ولكن البد أن يكون مصرحا له في
ممارسة نشاط اإلدارة .وسوف يقوم مدير الصندوق بتحمل كافة أتعاب ومصاريف أي مدير للصندوق من الباطن من موارده الخاصة.
ج)االحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله:
للهيئة حق عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق االستثماري واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا ً لتعيين مدير صندوق بديل للصندوق أو اتخاذ
أي تدبير آخر تراه مناسباً ،وذلك في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:
.1توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم.
.2إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحب أو تعليقه من قبل الهيئة.
.3تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيص في ممارسة نشاط اإلدارة.
.4إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  -بشكل تراه الهيئة جوهريا – بالتزام النظام أو لوائح التنفيذية.
.5وفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير
الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق االستثمار أو أصول الصناديق الن يديرها مدير المحفظة.
.6أي حالة أخر ترى الهيئة  -بنا ًء عل أسس معقولة -أنها ذات أهمية جوهرية.
إذا مارست الهيئة أيا من صالحياتها وقامت بعزل مدير الصندوق ،فيتعين على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل من أجل المساعدة على
تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلك خالل ال( )60يوما األولى من تعيين مدير الصندوق البديل ،يجب على
مدير الصندوق المعزول أن ينقل ،حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا ووفقا لتقدير الهيئة المحض ،إلى مدير الصندوق البديل جميع العقود
المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.
)20أمين الحفظ:
أ)مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته:
. 1يعد أمين الحفظ مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار ،سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفا ثالثا
بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص المرخص لهم.
.2يعد أمين الحفظ مسؤوال تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو اهماله أو سوء تصرفه أو
تقصيره المتعمد.
.3يعد أمين الحفظ مسؤوال عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات ،وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع االجراءات
اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

ب)حق أمين الحفظ في تعيين أمين الحفظ من الباطن:
يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل أمينا ً للحفظ من الباطن للصندوق يتولى حفظ أصوله .ويدفع أمين
الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة وفق الشروط الموضحة في المادة رقم  26في الئحة صناديق االستثمار.
ج)األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله:
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للهيئة عزل أمين الحفظ المعين من مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا ً في حال وقوع أي من الحاالت التالية:
.1توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم.
.2إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو غلقه من قبل الهيئة.
.3تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.
.4إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل –بشكل تراه الهيئة جوهريا -بااللتزام بالنظام أو لوائحه التنفيذية.
.5أي حالة ترى الهيئة –بناء على أسس معقولة -أنها ذات أهمية جوهرية.
إذا مارست الهيئة أيا من صالحياتها وقامت بعزل أمين الحفظ ،فيحب على مدير الصندوق المعني تعيين أمين حفظ بديل وفقا لتعليمات الهيئة،
كما يتعين علي مدير الصندوق وأمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل من أجل المساعدة علي تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين
الحفظ البديل وذلك خالل ( )60يوما األولى من تعيين أمين الحفظ البديل .ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل ،حيثما كان ذلك ضروريا
ومناسبا ووفقا لتقدير الهيئة المحض إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بالصندوق.
يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ المعين من قبله بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي
الوحدات ،وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فورا وبشكل كتابي.
يجب على مدير الصندوق إذا عزل أمين الحفظ تعيين بديل له خالل  30يوما ً من تسلم أمين الحفظ اإلشعار الكتابي الصادر وفقا ً للفقرة أعاله.
ويجب على أمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل مع مدير الصندوق لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل .ويجب
على أمين الحفظ المعزول أن ينقل ،حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا ،إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بالصندوق.
يجب على مدير الصندوق االفصاح فورا في موقعه اإللكتروني عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل ،ويجب على مدير الصندوق كذلك االفصاح
في الموقع اإللكتروني للسوق عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل للصندوق.
)21المحاسب القانوني:
أ)اسم المحاسب القانوني:
كي بي ام جي الفوزان وشركاه.
ب)مهام المحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته:
يعين المحاسب القانوني من قبل مدير الصندوق وذلك للقيام بعملية المراجعة.إذا مضى على تأسيس الصندوق مدة تزيد على  9أشهر قبل نهاية سنته المالية ،فيجب في هذه الحالة القيام بعملية المراجعة بنهاية العاماألول.
إذا مضى على تأسيس الصندوق العام مدة  9أشهر أو أقل قبل نهاية سنته المالية ،فيجوز في هذه الحالة القيام بعملية المراجعة في نهايةالسنه المالية التي تليها.
ج)األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني:
يجب على مجلس إدارة الصندوق أن يرفض تعيين المحاسب القانوني أو أن يوجه مدير الصندوق بتغيير المحاسب القانوني المعين ،في أي
من الحاالت األتية:
وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك المهني للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامه.إذا لم يعد المحاسب القانوني للصندوق مستقالً.إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن المحاسب القانوني ال يملك المؤهالت والخبرات الكافية لتأدية مهام المراجعة بشكل ُمرض.إذا طلبت الهيئة وفقا ً لتقديرها المحض تغيير المحاسب القانوني المعيَّن.)22أصول الصندوق:
أ) إن جميع أصول الصندوق محفوظه بواسطة أمين الحفظ لصالح الصندوق.
ب) يجب على أمين الحفظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه االخرين.
ج) إن أصول الصندوق مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكية مشاعه .وال يجوز أن يكون لمدير الصندوق و مدير الصندوق من
الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبه فيما يتعلق بتلك
األصول ،إال إ ذا كان لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع
مالكا للوحدات ،وذلك في حدود ملكيته ،أو كان مسموحا بهذه المطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وأفصح عنها في هذه الشروط
واألحكام أو مذكرة المعلومات.
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)23إقرار من مالك الوحدات:
لقد قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية الخاصة بصندوق أشمور لألسهم السعودية وفهمها
وقبولها ،والموافقة على خصائص الوحدات التي اشتركت/اشتركنا فيها
االسم

االسم

…………………………………

…………………………………

التوقيع

التوقيع

…………………………………

…………………………………

التاريخ

التاريخ

…………………………………

…………………………………

الختم (للمؤسسات)
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مذكرة المعلومات

صندوق أشمور لألسهم السعودية
Ashmore Saudi Equity Fund
(صندوق استثماري مفتوح يدار من قبل شركة أشمور لالستثمار السعودية)
أمين الحفظ
إتش إس بي سي العربية السعودية

صدرت مذكرة المعلومات بتاريخ 1439/06/18هـ

إن مذكرة المعلومات ومحتوياتها خاضعة ألحكام صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس الهيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية،
وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة بجميع الحقائق الجوهرية ذات العالقة بالصندوق.
ننصح المستثمرين بقراءة محتويات مذكرة المعلومات وفهمها .وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة المعلومات ،ننصح باألخذ بمشورة مستشار
مهني.
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روجعت مذكرة المعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها .ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق
مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات .كما يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق
بصحة اكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات ،كما يقرون ويؤكدون على أن المعلومات والبيانات الواردة في مذكرة المعلومات
غير مضللة.
وافقت هيئة السوق المالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته .ال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات مذكرة المعلومات ،وال
تعطى أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت ،ومن أي خسارة تنتج عما ورد في مذكرة
المعلومات أو عن االعتماد على أي جزء منها .وال تعطى الهيئة السوق المالية أي توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمه وال
تعني موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها باالستثمار فيه أو تأكيد صحة المعلومات الواردة في الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات،
وتؤكد على أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله.
حدود المسـؤولية:
تعت بر المعلومات الموجودة في هذه المذكرة ذات طبيعة عامة تم إعدادها بدون اعتبار ألهداف االستثمارات الفردية أو الوضع المالي أو
االحتياجات االستثمارية الخاصة ،في حين يتم بذل كافة الجهود الممكنة من قبل مدير الصندوق لتنمية استثمارات المشتركين في الصندوق،
وعليه فإن مدير الصندوق يخلي مسؤوليته حسب التالي:
أ .يجب على المشترك القيام بتحرياته المستقلة وتقييم قرار االستثمار في الصندوق وتقييم مدى مالءمة المعلومات المدرجة في
المذكرة بالنسبة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به.
ب .إن أية معلومات يقدمها مدير الصندوق أو أي من موظفيه ليس المقصود منها تقديم أية نصيحة أو توصية بالشراء ألي مشترك أو
مستثمر.
ج .تخضع استثمارات المشتركين في الصندوق لمخاطر االستثمار الموضحة في هذه المذكرة.
د .ال ينبغي اعتبار تقديم هذه المذكرة أو أي تعامل شفهي أو خطي متعلق باالشتراك في الصندوق بأنه وعد أو إقرار بتحقق اإليرادات
والنتائج أو األحداث المستقبلية.
ه .إن جميع ما تتضمنه هذه المذكرة من افتراضات أو آراء أو تقييم تمثل وجهة نظر مدير الصندوق من خالل دراسته للسوق ودراسة
الجدوى االقتصادية المتاحة وقت إعداد هذه المذكرة .إن مدير الصندوق سيبذل قصارى جهده لتحقيق أهداف الصندوق دون تقديم
ضمان أو تعهد بأن األداء الفعلي للصندوق سوف يكون مطابقا ً للتوقعات المستقبلية.
و .إن المعلومات الواردة في هذه المذكرة قد أعدت خصيصا ً بهدف إطالع المشتركين على الفرصة االستثمارية في الصندوق وال
يجوز استعمال هذه المعلومات ألغراض أخرى.

 )1صندوق االستثمار:
أ) اسم صندوق االستثمار:
صندوق أشمور لألسهم السعودية ASHMORE SAUDI EQUITY FUND
ب) تاريخ إصدار شروط وأحكام صندوق االستثمار:
تاريخ إصدار الشروط واألحكام 1436/02/23هـ الموافق 2014/12/15م وأخر تحديث للشروط واألحكام في تاريخ
1442/09/20هـ الموافق 2021/05/02م
ج) تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته:
بدأ الطرح األولي لوحدات الصندوق في 1436/03/06هــ ال ُموافق 2014/12/28م ،واستمر حتى نهاية 1436/03/14هــ ال ُموافق
2015/01/05م .و تاريخ تشغيل الصندوق اعتبارا ً من تاريخ 1436/3/15هــ ال ُموافق 2015/01/06م.
د) مدة صندوق االستثمار:
صندوق أشمور لألسهم السعودية هو صندوق استثماري عام مفتوح.
ه) عملة صندوق االستثمار:
إن عملة الصندوق هي الريال السعودي .وفي حال تم سداد قيمة الوحدات بعملة غير الريال السعودي ،سيتم تحويل عملة السداد إلى
الريال السعودي حسب سعر الصرف السائد لدى البنك المستلم في ذلك الوقت .ويتحمل المستثمر أي فروقات في سعر الصرف بدون
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أي التزام يقع على مدير الصندوق .ويُصبح الشراء ساري المفعول عند تحويل األموال إلى العملة ال ُمعت َمدة وباالستناد إلى سعر الوحدة
الالحق.

 )2سياسات االستثمار وممارساته:
أ) األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار:
الصندوق هو عبارة عن صندوق استثمار مفتوح المدة .يهدف الصندوق االستثماري إلى تنمية في رأس المال على المدى المتوسط إلى
درجة في سوق األسهم السعودية ،كما يهدف الصندوق إلى تحقيق
الطويل من خالل االستثمار في محفظة متنوعة من أسهم الشركات ال ُم َ
أداء يفوق أداء المؤشر االسترشادي (مؤشر تداول  )TASIوالذي يتم الحصول عليه عن طريق شركة السوق المالية السعودية (تداول)،
ولن يقوم الصندوق بتوزيع أية أرباح على المشتركين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح الموزعة في الصندوق.
ب) نوع (أنواع) الورقة المالية التي سوف يستثمر بها الصندوق:
يستثمر الصندوق بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودية بما في ذلك أي اكتتابات أولية أو حقوق األولوية.
ج) أي سياسة لتركيز االستثمار في أوراق مالية معينة ،أو صناعة أو مجموعة من القطاعات ،أو في بلد معين أو منطقة جغرافية
معينة:
يستثمر الصندوق بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودية بما في ذلك أي اكتتابات أولية أو حقوق األولوية.
ستتركز استثمارات الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودية ،لن يمضي الصندوق في استراتيجية تستثني بعض
القطاعات بل سيحافظ على أعلى درجة ممكنة من المرونة لالستثمار في جميع القطاعات ،مع أنه سيحصر استثماراته فقط في سوق
األسهم السعودية (تداول) ويستهدف الصندوق الحدود الموضحة في الجدول أدناه في استثماراته .وفي حالة حدوث انخفاض حاد لسوق
األسهم السعودية أو توقع مدير الصندوق حدوث ذلك ،فقد يلجأ إلى االحتفاظ بنسبة  %50كحد أقصى من أصول الصندوق على شكل
نقد .وسوف يتم تحديث المجال االستثماري بشكل ربع سنوي.
نوع االستثمار

الحد األدنى

الحد األعلى

درجة في سوق األسهم السعودية بما فيها الطروحات األولية
األسهم السعودية ال ُم َ
وحقوق األولوية

%50

%100

%0

%50

%0

%10

أدوات أسواق النقد
صناديق استثمار مماثلة ألهداف الصندوق ذات الطرح العام

باإلضافة إلى استثمارات الصندوق األساسية في أسهم الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودية ،فقد يعمد مدير الصندوق وحسب
تقديره المطلق ،وذلك ألغراض إدارة السيولة ،إلى استثمار الفائض النقدي و/أو االحتفاظ بجزء أو كل سيولة الصندوق في أدوات أسواق
النقد (مثل الودائع ألجل والمرابحات وعقود تمويل التجارة والتي تتسم بسيولتها العالية وقلة المخاطر) مباشرة والمصدرة من جهات
سعودية وخاضعة ألشراف البنوك المركزية في السعودية بعملة الريال السعودي وبما ال يتجاوز ما نسبته خمسون بالمائة ( )%50من
أصول الصندوق ،ويتم اختيار تلك الجهات المصدرة ألدوات أسواق النقد فقط بناء على التصنيف االئتماني بحد أدنى فئة ( )Aوالصادرة
عن وكالة موديز للتصنيف العالمي .أو استثمار السيولة بشكل غير مباشر من خالل صناديق أسواق النقد المطروحة طرحا َ عاما ً
والمرخصة من هيئة السوق المالية سواء كانت مدارة من قبل مدير الصندوق نفسه أو مدير آخر وتتم عملية اختيار الصناديق من خالل
قياس األداء التاريخي للصندوق مقارنة بالمخاطر وال يمكن تخصيص أكثر من ( )%15من أصول الصندوق لالستثمار في أدوات
أسواق النقد وصناديقها لدى جهة واحدة .ويكون االستثمار في صناديق استثمارية بالريال السعودي ومطروحة طرحا ً عاما ً ومرخصة
من هيئة السوق المالية ومتوافقة مع أهداف الصندوق ومجال استثماره الرئيسي ،سواء كانت تدار من قبل مدير الصندوق نفسه أو مدير
صندوق أخر وفقا ً للقيود الموضحة في الفقرة (د) من مذكرة المعلومات هذه ،ويتم االختيار ما بين تلك الصناديق وفقا ً لمؤشرات األداء
للصندوق وحجمه ومعدل المصاريف.
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د) أسواق األوراق المالية التي من المحتمل أن يشتري ويبع الصندوق فيها:
تقتصر استثمارات الصندوق في سوق األسهم السعودية بما فيها الطروحات األولية وحقوق األولوية.
ه) أنواع المعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ قراراته االستثمارية لصندوق
االستثمار:
سيتبنى مدير الصندوق منهج اإلدارة النشطة التي ترتكز على مبدأ تبديل المراكز االستثمارية الستثمارات الصندوق واستخدام الوسائل
البحثية إلجراء عمليات المسح األولي من قبل فريق المحللين الماليين لدي مدير الصندوق والوصول إلى قائمة االستثمارات (ومن ثم
إخضاعها إلى تحليالت معايير القيمة حيث ما ينطبق) ،ومن ثم بناء محفظة الصندوق وتحديد أوزان االستثمارات ومراجعتها بشكل
مستمر لضمان االلتزام بالحدود االستثمارية واستراتيجية الصندوق الرئيسة.
و) أنواع األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق:
لن يقوم الصندوق باالستثمار في أوراق مالية غير التي تم ذكرها أعاله.
ز) أي قيد آخر على نوع (أو أنواع) األوراق المالية التي يمكن للصندوق االستثمار فيها:
يلتزم الصندوق بقيود االستثمار الواردة في الئحة صناديق االستثمار ولوائح هيئة السوق المالية ذات العالقة وأي تحديثات عليها.
ج) الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها مدير الصندوق أو مديرو صناديق
آخرون:
يحق لمدير الصندوق استثمار ماال يزيد عن ( )%10من صافي قيمة أصول الصندوق في صناديق مماثلة ألهداف الصندوق ذات الطرح
العام على أن ال تزيد نسبة تملك الصندوق عن ( )%10من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته .وأال تزيد نسبة تملكه
في صندوق مماثل واحد ألهداف الصندوق ذات طرح عام عن ( )%10من صافي قيمة أصول الصندوق .وسوف يتحمل الصندوق أية
رسوم ومصاريف تفرضها الصناديق المماثلة ألهداف الصندوق ذات الطرح العام في حال االستثمار بها.
ط) صالحيات صندوق االستثمار في االقتراض ،وسياسة مدير الصندوق بشأن ممارسة صالحيات االقتراض ،وسياسته فيما يتعلق
برهن األصول:
يحق للصندوق الحصول على قروض متوافقة مع الشريعة اإلسالمية بعد الحصول على موافقة اللجنة الشرعية ،على أال يتجاوز اقتراض
الصندوق ما نسبته  %10من صافي قيمة أصول الصندوق باستثناء االقتراض من مديره أو أي من تابعيه لتغطية طلبات االسترداد
بموجب المادة ( )49من الئحة صناديق االستثمار .وفي جميع األحوال لن تزيد مدة االقتراض عن سنة واحدة .ويحق لمدير الصندوق
رهن بعض أصول الصندوق مقابل االقتراض في حال تطلب ذلك.
ي) الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير:
الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير هو  %100من حجم صافي أصول الصندوق.
ك) سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق:
يعتمد مدير الصدوق إطارا ً إلدارة المخاطر وتضمين مبادئ إدارة المخاطر وممارساتها في ثقافته ،وتخطيطه ،وإجراءات صنع القرارات
وإجراءاته التشغيلية .وتدعم ثقافة إدارة المخاطر المتضمنة جديا ً جهود مدير الصندوق من أجل:






تحقيق أهداف الصندوق االستراتيجية بكفاءة أكبر؛
توزيع الموارد التنظيمية واستخدامها على النحو األمثل؛
تعزيز القيمة من خالل االستفادة من الفرص وإدارة عدم اليقين بصورة أفضل؛
االلتزام للموجبات التشريعية والتنظيمية والسياسة الداخلية؛
تقليص احتمالية حصول المخاطر من خالل المراقبة الفعالة.

ل) المؤشر االسترشادي والجهة المزودة للمؤشر واألسس المنهجية المتبعة لحساب هذا المؤشر:
المؤشر االسترشادي هو (مؤشر تداول  )TASIالمزود من قبل السوق المالية السعودية (تداول) ،حيث يعتمد في حسابه على طريقة
السوق المالية (تداول) ،والملخصة على موقع تداول كما يلي :المؤشر = (مجموع القيم السوقية لألسهم الحرة لليوم  /مجموع القيم
السوقية لالسهم الحرة لليوم السابق) × قيمة المؤشر لليوم السابق.
م) التعامل مع عقود المشتقات:
لن يقوم الصندوق باالستثمار في مشتقات األوراق المالية.
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ن) أي إعفاءات موافق عليها من هيئة السوق المالية بشأن أي قيود أو حدود على االستثمار:
ال يوجد.
)3
أ)
ب)
ج)
د)
ه)
و)

المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق:
ّ
تكون قيمة الوحدات في الصندوق عرضة لتقلبات قيمة األسهم التي تشتمل عليها .وينبغي أن يكون مالك الوحدات على بيّنة من ّ
أن
االستثمار في الصندوق يشتمل على مخاطر مرتفعة.
إن األداء السابق للصندوق أو األداء السابق للمؤشر ال يعد مؤشرا ً على ما سيكون عليه أداء الصندوق مستقبالً.
إن الصندوق ال يضمن لمالك الوحدات أن أداء الصندوق أو أدائه مقارنة بالمؤشر سيتكرر أو يكون مماثالً لألداء السابق.
ينبغي على مالك الوحدات أن يدرك ّ
أن االستثمار في الصندوق ليس عبارة عن وديعة بنكية مع بنك محلي يبيع أو يسوق األوراق
ّ
ّ
المالية أو تابع لمدير الصندوق ،بل يتمثل في تملك وحدة في الصندوق.
يقر مالك الوحدات ويتحمل كامل المسؤولية عن أي خسارة مالية قد تنتج عن االستثمار في الصندوق إال إن كانت ناجمة عن إهمال
ّ
معرض لالنخفاض ،وعند االسترداد ،قد ال يستلم المشترك
أو تقصير متعمد من مدير الصندوق .وتجدر اإلشارة إلى أن سعر الوحدة ّ
كامل المبلغ المستثمر.
يصنف االستثمار في الصندوق بأنه (مرتفع المخاطرة) ،ويتعين على المشتركين بعناية أخذ المخاطر التالية بعين االعتبار قبل
االستثمار في الصندوق التي من شأنها التأثير سلبا ً على العائدات االستثمارية وعلى صافي قيمة األصول في الصندوق ،ويُطلَب
من جميع المشتركين المحت َملين اتخاذ قرارهم الخاص ،بالتشاور مع مستشاريهم الماليين والقانونيين ،وتقييم كافة المخاطر ذات
الصلة .وال ترمي قائمة المخاطر التالية إلى أن تكون ملخصا ً عن كافة المخاطر المرتبطة باالستثمار في الصندوق بل هي تض ّم
فقط بعض المخاطر الرئيسة التي قد يكون الصندوق عرضةً لها ،وتشمل المخاطر ما يلي:
-

المخاطر السياسية و/أو التنظيمية:

قد تتأثّر المملكة سلبا ً بفِّعل بعض الشكوك كالتطورات السياسية المحلّية والداخلية والدولية ،والتغييرات في السياسات الحكومية،
والشؤون الضريبية ،والقيود على االستثمار األجنبي وإعادة العملة ،وغيرها من التطورات التي تطرأ على القوانين واألنظمة في
المملكة التي قد تأثر سلبا ً على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
-

المخاطر االقتصادية:

درجة في سوق األسهم السعودية عرضةً لتأثيرات تق ّلبات سعر النفط .وتُستث َمر أصول
يكون االقتصاد السعودي والشركات ال ُم َ
ّ
الصندوق بشكل أساسي في سوق األسهم السعودية باإلضافة إلى ذلك ،قد يتأثر الصندوق بالظروف االقتصادية العامة وبظروف
السوق مثل التضخم ،والبطالة ،والضرائب ،والشكوك االقتصادية ،والتغييرات التي قد تطرأ في السياسات الحكومية التي قد تأثر
سلبا ً على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق ،وك ّل ذلك على سبيل المثال ال الحصر.
-

مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق:

يعتمد مدير الصندوق على العنصر البشري بشكل أساسي خالل إدارته للصندوق ،وبالتالي فإن الصندوق قد يتأثر سلبا ً بخسارة
المدراء التنفيذيين والموظفين المرتبطين بأعمال الصندوق وصعوبة توفير بدائل على المستوى ذاته من الخبرة على المدى القصير
ما قد يؤثر سلبا ً على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
-

مخاطر السيولة:

خطر السيولة هو خطر تكبد صندوق االستثمار خسارة مالية نتيجة اضطرار مدير الصندوق لتسييل االستثمارات لتأمين السيولة
الكافية للوفاء بالتزاماته التعاقدية مثل عمليات استرداد الوحدات االستثمارية أو نتيجة لالستثمار في أسهم شركات منخفضة السيولة
التي قد تأثر سلبا ً على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
-

مخاطر السوق:

تعتبر استثمارات الصندوق عرضةً لخطر السوق بحيث ّ
أن التغييرات في العوامل االقتصادية قد تؤثّر سلباً ،بشكل مباشر أو غير
مباشر ،على أسعار أسهم الشركات ال ُمدرجة في سوق األسهم السعودية التي قد تأثر سلبا ً على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى
مالكي وحدات الصندوق.
-

مخاطر التقلبات المحتملة في سوق األسهم:
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في حال تعرضت سوق األسهم السعودية لهبوط كبير ،من المحتمل أن ينخفض صافي أصول الصندوق تبعا ً لذلك ،مما سيؤدي إلى
انخفاض رأس مال الصندوق والذي قد يؤدي إلى خسارة المال المستثمر من قبل مالك الوحدة الذي قد يأثر سلبا ً على استثمارات
الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
-

مخاطر التغيير في التشريعات النظامية والقانونية:

صناديق االستثمار واألصول التي يتم االستثمار بها معرضة لمخاطر التغير في التشريعات النظامية والقانونية حيث أن الصندوق
والشركات المستثمر بها ستعمل وفقا ً للتشريعات النظامية والقانونية واإلجراءات الصادرة من قبل السلطات الرسمية المختصة
بالتنظيم واإلشراف والرقابة عليها التي قد تأثر سلبا ً على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق وفقا ً لطبيعة
التعديالت المفروضة على إدارة الصندوق.
-

المخاطر المتعلقة بالمصدر:

وهي مخاطر التغيير في االوضاع المالية لمصدر األداة المالية نتيجة لتغيرات في اإلدارة أو الطلب أو المنتجات والخدمات ،كما
تشمل هذه المخاطر تعرض المصدر إلجراءات قانونية بسبب مخالفات يقوم بها قد تؤدي إلى انخفاض قيمة أسهمه مما قد يؤثر
بشكل سلبي على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
-

مخاطر تركيز االستثمار:

وهي المخاطر الناتجة عن تركيز استثمارات الصندوق في عدد من قطاعات سوق األسهم السعودية والذي قد يجعل أداء الصندوق
عرضة للتقلبات نتيجة التغير في األوضاع الخاصة بتلك القطاعات األمر الذي قد يؤثر سلبا ً على استثمارات الصندوق وأدائه
وعلى مالكي وحدات الصندوق.
-

مخاطر تقلبات سعر الفائدة:

في حاالت تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة لتغير أسعار الفائدة فإن قيمة األوراق المالية وأسهم الشركات من الممكن أن تتأثر سلبيا ً
بهذه التقلبات قد يأثر سلبا ً على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
-

مخاطر االقتراض:

في الحاالت التي سيقوم فيها الصندوق باالقتراض لغرض إدارة الصندوق ،قد يتأخر عن سداد المبالغ المقترضة في الوقت المحدد
ألسباب خارجة عن إرادة مدير الصندوق مما قد يترتب على هذا التأخر رسوم تأخير سداد أو أن يضطر مدير الصندوق لتسييل
بعض استثماراته لسداد القرض مما قد يأثر سلبا ً على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق والذي سينعكس
سلبا ً على قيمة الوحدات.
-

مخاطر االئتمان و األطراف األخرى:

تنشأ هذه المخاطر من األنشطة االستثمارية التي تنطوي على التعامل مباشرة مع المؤسسات المالية األخرى من خالل اإليداعات
النقدية أو عمليات أخرى ،حيث أن المخاطر على كل طرف من العقد يكون في أن الطرف األخر قد ال يتقيد بالتزاماته التعاقدية ما
قد يأثر سلبا ً على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
-

مخاطر تضارب المصالح:

تن شأ هذه المخاطر في األوضاع التي تتأثر فيها موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بمصلحة شخصية مادية أو معنوية
تهمه على حساب الصندوق ،مما قد يؤثر سلبا ً على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
-

مخاطر الكوارث الطبيعية:

إن البراكين ،الزالزل ،األعاصير و الفيضانات و غيرها من الظواهر الطبيعية التي قد تسبب دمار للممتلكات ال يمكن السيطرة
عليها ،و قد تؤثر بشكل سلبي على أداء كافة القطاعات االقتصادية و االستثمارية و بالتالي قد تؤثر سلبا ً على استثمارات الصندوق
وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
-

مخاطر تقلبات سعر الوحدة:
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ال يوجد ضمان بأن الصندوق سيتمكن من تحقيق العوائد لمالكي الوحدات أو أن تكون متناسبة مع مخاطر االستثمار في الصندوق
و طبيعة التعامالت المنصوص عليها في الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات هذه  ،و بالتالي من المحتمل أن يخسر مالكي
الوحدات بعض أو كامل المبلغ المستثمر به وبالتي قد تؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
-

مخاطر إفصاح نشرات إصدار الطروحات األولية:

تتعلق مخاطر اإلفصاح بإمكانية وجود بيانات غير صحيحة في نشرات إصدار الطروحات األولية أو إغفال بيانات جوهرية فيها
وبالنظ ر العتماد مدير الصندوق بشكل جوهري في اتخاذ قرار االستثمار على المعلومات التي ترد في نشرات اإلصدار التي
تصدرها الشركات فإن مخاطر اتخاذ قرار استثماري غير مناسب تبقى قائمة مما قد ينعكس سلبا ً على استثمارات الصندوق وأدائه
وعلى مالكي وحدات الصندوق.
-

مخاطر التوقعات المالية المستقبلية للشركات المساهمة:

يعتمد مدير الصندوق في تحديد سعر السهم خالل الطرح األولي للشركات بنا ًء على توقعات النتائج المالية للشركات المطروحة
إال أن تلك التوقعات هي عرضة للتغير مما قد يؤثر على سعر السهم و ينعكس سلبا ً على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي
وحدات الصندوق.

-

مخاطر فرص المشاركة في الطروحات األولية:

من الممكن أن يواجه الصندوق صعوبات تتعلق بالمشاركة في الطروحات األولية ألسهم الشركات حيث ال يوجد ضمان بتلقي
الصندوق دعوة المشاركة مما قد يؤثر سلبا ً على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق بسبب عدم المشاركة.
-

مخاطر نسبة التخصيص:

في حال اكتتاب الصندوق في الطروحات األولية فإنه ال يضمن لعدد األوراق المالية التي سيتم تخصيصها لصالح الصندوق خالل
عملية بناء سجل األوامر وبالتالي احتمالية تعرض الصندوق لمخاطر التخصيص بنسبة تقل عن المبلغ المكتتب به مما ينعكس سلبا ً
على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
-

مخاطر استراتيجية االستثمار:

ال يقدم مدير الصندوق أي تعهدات بأن استراتيجيات استثمار الصندوق ستحقق أغراض االستثمار الخاص به ،مما قد يؤثر بشكل
سلبي على قيمة استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
-

مخاطر التصنيف االئتماني:

المخاطر المتعلقة بتقييم مدى جودة االئتمان لألدوات المالية ذات الدخل الثابت والمصدرة من قبل المصدر في تصنيف تلك األدوات
كمخاطر وتقلبات السوق ،الذي قد يأثر سلبا ً على قيمة استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
-

مخاطر تعليق التداول بالسوق:

قد يؤدي تعليق التداول في السوق ككل أو مجموعة من األوراق المالية إلى مخاطر عدم توفر النقد أو ضياع عدد من الفرص
االستثمارية الناتج عن عدم القدرة على البيع أو الشراء مما قد يؤثر سلبا ً على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات
الصندوق .
-

مخاطر التأخر في إدراج الشركات المكتتب فيها:

قد يحدث تأخر في إدراج الشركات المكتتب بها في السوق ،بالتالي عدم القدرة على بيعها مما قد يؤدي إلى صعوبة تلبية طلبات
االسترداد مما قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
-

مخاطر االستثمار في الصناديق األخرى:

هي جميع المخاطر التي قد تتعرض لها صناديق االستثمار األخرى الواردة في الفقرة (ذ) هذه التي يكون الصندوق مستثمرا ً فيها
مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة وحدات الصندوق مما قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
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-

مخاطر االستثمار في حقوق األولوية:

قد يتسبب االستثمار في اسهم حقوق األولوية إلى حدوث خسائر نتيجة عدم استخدام مدير المحفظة االستثمارية للصندوق حقه في
شراء أو تداول أسهم حقوق األولوية المستحقة مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة وحدات الصندوق ،باإلضافة إلى أن االستثمار في
حقوق األولوية قد تتسبب في حدوث خسائر للصندوق ،حيث أن نسبة التذبذب المسموح بها ألسعار تداول حقوق األولوية يفوق
النسبة التي تخضع لها أسعار األسهم المدرجة في سوق األسهم السعودية (الممثلة بنسبة  %10صعودا ً أو نزوالً) مما قد يأثر سلبا ً
على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.

-

المخاطر التقنية:

يعتمد مدير الصندوق في إدارة الصندوق وحفظ أصول العمالء على استخدام التقنية من خالل أنظمة المعلومات لديه والتي قد
تواجه أي عطل جزئي أو كلي خارج إرادة مدير الصندوق وبالتالي احتمال تأخر بعض عمليات مدير الصندوق مما قد يأثر سلبا ً
على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
-

مخاطر استحواذ عدد قليل من مالكي الوحدات على نسبة عالية من أصول الصندوق:

قد يتسبب استثمار عدد قليل من مالكي الوحدات على نسبة عالية من أصول الصندوق وقيامهم بسحب استثماراتهم من الصندوق
بالتأثير سلبا ً على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
-

مخاطر ضياع الفرص االستثمارية في األوراق المالية األخرى:

من الممكن أن يواجه الصندوق صعوبات تتعلق بضياع الفرص االستثمارية في األوراق المالية األخرى حيث ال يوجد ضمان
بوجود فرص استثمارية في األوراق المالية األخرى أو ضمان بتمكنه من المشاركة بمثل هذه الفرص مما قد يؤثر سلبا ً على
إيرادات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق بسبب ذلك.

 )4معلومات عامة:
أ) الفئة المستهدفة لالستثمار في الصندوق:
يمكن لألفراد واالشخاص االعتباريين والجهات الحكومية االستثمار في الصندوق على أن يتوافق ذلك مع أهدافها االستثمارية ومدى
تحملها للمخاطر المرتبطة باالستثمار.
ب) سياسة توزيع األرباح:
لن يوزع الصندوق أي أرباح على مالكي الوحدات فيه ،بل سيعاد استثمار جميع األرباح المحصلة في الصندوق مما سينعكس على سعر
وحدة الصندوق.
ج) األداء السابق لصندوق االستثمار:
 -1العائد الكلي و إجمالي العائدات السنوية منذ التأسيس:
األداء
صندوق أشمور
لألسهم السعودية
المؤشر اإلرشادي
الفارق

2020
10.78%

2019
23.09%

2018
14.65%

3.58%
7.20%

7.19%
15.9%

8.31%
6.34%
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2017

2016

منذ التأسيس

-0.82%

8.69%

49.08%

0.22%
-1.04%

4.32%
4.37%

7.19
41.89%
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مالحظة -:
 إن األداء السابق للصندوق أو األداء السابق للمؤشر ال يدل على ما سيكون عليه أداء الصندوق مستقبالً. إن الصندوق ال يضمن لمالك الوحدات أن أداء الصندوق أو أدائه مقارنة بالمؤشر سيتكرر أو يكون مماثالً لألداء السابق. -2أداء صندوق االستثمار بالمقارنة مع المؤشر االسترشادي منذ التأسيس:

 -3تاريخ توزيع األرباح على مدار السنوات المالية الثالث الماضية:
ال ينطبق.
 -4يستطيع المستثمرون أو المستثمرون المحتملون االطالع على تقارير الصندوق من خالل الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق
 www.ashmoresaudiarabia.com.saوكذلك على الموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية (تداول)
.www.tadawul.com.sa
د) حقوق مالك الوحدات:
.1الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات باللغة العربية بدون مقابل عند طلبها.
.2الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها.
. 3اإلشعار بأي تغيير في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وإرسال ملخص بهذه التغيرات قبل سريانه وفقا لنوع التغيير
والمدة المحددة في الئحة صناديق االستثمار.
ً
.4اإلشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق االستثمار قبل اإلنهاء بمدة ال تقل عن  21يوما تقويميا ،بخالف األحداث التي نصت
عليها الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات.
.5دفع عوائد االسترداد في األوقات المحددة لذلك.
.6الحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها من مدير الصندوق.
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ه) مسؤوليات مالك الوحدات:
يقر مالك الوحدات ويتحمل كامل المسؤولية عن أي خسارة مالية قد تنتج عن االستثمار في الصندوق .وتجدر اإلشارة إلى أن سعر
ّ
معرض لالنخفاض ،وعند االسترداد ،قد ال يستلم المشترك كامل المبلغ المستثمر .وفيما عدا ذلك ال يكون مالك الوحدات مسؤوال
الوحدة ّ
عن ديون والتزامات الصندوق.

و) الحاالت التي تستوجب إنهاء صندوق االستثمار واالجراءات الخاصة باإلنهاء ،بموجب الئحة صناديق االستثمار:
. 1إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق ،فسوف يقوم بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا برغبته في ذلك قبل  21يوما من
التاريخ المزمع إلنهاء الصندوق فيه ،دون اإلخالل بشروط واحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
.2سيقوم مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور انتهائه ،وذلك دون اإلخالل بشروط واحكام الصندوق ومذكرة
المعلومات.
.3سيقوم مدير الصندوق باإلعالن في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق العام وتصفيته.
ز) يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق.

 )5مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:
أ) اإلفصاح عن جميع أنواع المدفوعات من أصول صندوق االستثمار*:
رسوم اإلدارة:

يتم دفع رسوم إدارة بنسبة  %1.25سنويا ً من صافي قيمة أصول الصندوق إلى مدير
ّ
وتستحق في كل يوم تقويم وتخصم في
سب رسوم اإلدارة
الصندوق إلدارة الصندوق .وتحت َ َ
نهاية كل شهر.

رسوم أمانة الحفظ:

ويدفع الصندوق رسوم أمانة الحفظ  %0.075سنويا ً من صافي قيمة األصول في الصندوق

رسوم المدير اإلداري:

ويدفع الصندوق رسوم المدير اإلداري  %0.045سنويا ً من صافي قيمة األصول في
الصندوق

رسوم أمانة السجل:

 1,312.50لاير سعودي بالشهر ألول خمسين مشترك كحد أدنى و 187.50لاير سعودي
مقابل كل عشرة مشتركين إضافيين ،تحتسب على أساس يومي وتستقطع شهريا ً من إجمالي
أصول الصندوق.

ّ
وتستحق في كل
سب رسوم أمانة الحفظ ورسوم المدير اإلداري ورسوم أمانة السجل
وتُحت َ َ
ً
يوم تقويم استنادا إلى صافي قيمة أصول الصندوق ويتم خصمها في نهاية كل شهر.
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الرسوم الرقابية:

رسوم سنوية تبلغ  7,500لاير سعودي تحتسب يوميا ً ويتم خصمها نهاية كل سنة مالية من
إجمالي أصول الصندوق.

بيانات رسوم سنوية تبلغ  5,000لاير سعودي تحتسب يوميا ً ويتم خصمها في نهاية كل سنة مالية
نشر
رسوم
الصندوق على موقع من إجمالي أصول الصندوق.
تداول:

رسوم مراجع الحسابات:

رسوم سنوية تبلغ  25,000لاير سعودي تحتسب يوميا ً ويتم خصمها في نهاية كل سنة مالية
من إجمالي أصول الصندوق.

أتعاب أعضاء مجلس إدارة رسوم سنوية تبلغ  10,000لاير سعودي وذلك  5,000لاير لكل عضو مستقل في مجلس
اإلدارة تحتسب يوميا ً وتدفع سنويا ً من إجمالي أصول الصندوق.
الصندوق المستقلّين:
رسوم االقتراض:

حسب تكلفة االقتراض السائدة في السوق وسيتم ذكرها في التقرير السنوي بعد انتهاء السنة
المالية للصندوق.

رسوم تسوية الصفقة:

دفع مبلغ  131.25لاير سعودي ألمين الحفظ مقابل تسوية جميع الصفقات المنفذة على سهم
أي شركة من الشركات المستثمر بها بيعا ً أو شرا ًء في يوم معين .تحتسب يوميا ً وتدفع يوميا ً
من إجمالي أصول الصندوق

مصاريف التعامل:

يتح ّمل الصندوق جميع مصاريف التعامل (الوساطة) في األوراق المالية وفقا ً لألسعار السائدة
في السوق وتدفع من أصوله عند تنفيذ الصفقات ،وسيتم اإلفصاح عن إجمالي قيمتها في
الملخص المالي في نهاية كل سنة مالية.

رسوم االشتراك:

يدفع مالك الوحدات (يكون الدفع مقدَّماً) نسبة  % 2كحد أقصى من مجموع قيمة االشتراك/
االشتراك اإلضافي إلى مدير الصندوق لدى االستثمار في وحدات الصندوق ،ويمكن تخفيض
هذه النسبة بقرار من مدير الصندوق وتكون مستحقة لمدير الصندوق.

رسوم االسترداد:

لن يفرض الصندوق رسوم استرداد.

المصاريف الواردة أعاله تقريبية ،وسيتم ذكر المصاريف الفعلية في التقرير السنوي للصندوق.*سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من  1يناير  2018باإلضافة إلى الرسوم المذكورة أعاله .يخضع معدل ضريبة القيمة المضافة
للتغيير استنادا إلى القوانين الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية.
ب) إيضاح جميع الرسوم والمصاريف مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب ووقت دفعها من قبل صندوق االستثمار:
الرسوم والمصاريف الفعلية لعام 2020م بالريال السعودي
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أنواع الرسوم

طريقة احتساب الرسوم
والمصاريف

مالحظات

رسوم االشتراك

تدفع مقدما قبل االشتراك في
الصندوق

رسوم اإلدارة

تحتسب بشكل يومي من صافي
أصول قيمة الصندوق وتخصم
شهريا ً (أصول الصندوق x
النسبة المئوية)

رسوم أمانة الحفظ

تحتسب بشكل يومي وتخصم
شهريا ً وبحد أدنى ()11,250
لاير سعودي شهريا ً

18,312

رسوم المدير اإلداري

تحتسب بشكل يومي وتخصم
شهريا ً وبحد أدنى ()11,250
لاير سعودي شهريا ً

10,987

رسوم تسوية الصفقة

رسوم أمانة السجل

تحتسب يوميا ً وتدفع يوميا ً من
إجمالي أصول الصندوق).
دفع مبلغ  140.63لاير
سعودي ألمين الحفظ مقابل
تسوية جميع الصفقات المنفذة
على سهم أي شركة من
الشركات المستثمر بها بيعا ً أو
شرا ًء في يوم معين(

تحتسب بشكل يومي وتخصم
شهريا ً
أدنى
وبحد
( )1,312.50لاير سعودي
شهريا ً لعدد  50مشترك
و  187.50لاير سعودي لكل
 10مشتركين إضافيين

رسوم مراجع الحسابات تحتسب بشكل يومي وتخصم
سنويا ً ( )15,000لاير سعودي
المستقل

305,199

38,592

18,624

28,750

%1.38

% 0.08

% 0.05

% 0.17

% 0.08

% 0.13

تحميلها
تم
الصندوق

تحميلها
تم
الصندوق
تحميلها
تم
الصندوق

تحميلها
تم
الصندوق

على

على

على

على

تحميلها
تم
الصندوق

على

تحميلها
تم
الصندوق

على

رسوم إعالن أسعار
تحتسب بشكل يومي وتخصم
وحدات الصندوق على
سنويا ً ( )5,000لاير سعودي
موقع تداول

% 0.02

5,250

تحميلها
تم
الصندوق

على

أتعاب أعضاء مجلس تحتسب بشكل يومي وتخصم
سنويا ً ( )10,000لاير سعودي
اإلدارة

% 0.05

10,000.00

تحميلها
تم
الصندوق

على
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الرسوم الرقابية

تحتسب بشكل يومي وتخصم
سنويا ً ( )7,500لاير سعودي

مصاريف آخرى

أي رسوم اخرى (على سبيل
المثال :مصاريف تحويل)
ممكن ان يتحملها الصندوق

إجمالي المصاريف
متوسط صافي
األصول لعام 2020

% 0.03

% 0.002

% 2.00
قيمة

7,500.00

تحميلها
تم
الصندوق

على

547

تحميلها
تم
الصندوق

على

443,761

تحميلها
تم
الصندوق

على

22,169,186

ج) تفاصيل مقابل الصفقات فيما يتعلق برسوم االشتراك واالسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكو الوحدات ،وطريقة احتساب ذلك
المقابل*:
رسوم االشتراك:

يدفع مالك الوحدات (يكون الدفع مقدَّماً) نسبة  %2كحد أقصى من مجموع قيمة
االشتراك/االشتراك اإلضافي إلى مدير الصندوق لدى االستثمار في وحدات الصندوق،
ويمكن تخفيض هذه النسبة بقرار من مدير الصندوق وتكون مستحقة لمدير الصندوق.

رسوم االسترداد:

لن يفرض الصندوق رسوم استرداد.

*سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من  1يناير  2018باإلضافة إلى الرسوم المذكورة أعاله .يخضع معدل ضريبة القيمة المضافة
للتغيير استنادا إلى القوانين الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية.
د) أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق:
ال يوجد.
ه) مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات
على أساس عملة الصندوق:
بافتراض أن عميل ما استثمر في الصندوق مبلغ ( )100,000لاير سعودي والذي يبلغ حجمه ( )10,000,000لاير سعودي وكان
العائد السنوي (.)%10
نسبة الرسوم من صافي قيمة األصول
(سنوي)

قيمة الرسوم صافي قيمة األصول
(سنوي) لاير سعودي

رسوم االشتراك

%2.00

2,000

رسوم اإلدارة

%1.25

1,250

رسوم أمانة الحفظ

%0.075

75
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رسوم تسوية الصفقة*

%0.394

394

رسوم المدير اإلداري

%0.045

45

رسوم أمانة السجل**

%0.013

13

رسوم مراجع الحسابات المستقل

%0.25

250

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

%0.10

100

الرسوم الرقابية

%0.075

75

رسوم إعالن أسعار وحدات الصندوق على موقع
تداول

%0.05

50

إجمالي الرسوم و المصاريف

%2.252

2,252

صافي العائد المحقق خالل الفترة

%7.748

7,748
107,748

مبلغ االستثمار نهاية الفترة

 )6التقويم والتسعير:
أ) كيفية تقويم أصول الصندوق:
يتم احتساب إجمالي قيمة أصول الصندوق من خالل جمع قيمة كل أصل من أصوله وتحديد قيمة على أساس أسعار أغالق األسهم في
محفظة الصندوق ذلك اليوم ،ما لم يكن سوق األسهم السعودية مغلق في ذلك اليوم ،وفي هذه الحالة يكون التقويم على أساس آخر إغالق
ألسعار األسهم المتوفرة في محفظة الصندوق .كما تحدد قيمة األصول المستثمرة في أدوات أسواق النقد على أساس تكلفة العقد مضاف
إليه األرباح المستحقة حتى نقطة اليوم .وفي حال االستثمار في الصناديق االستثمارية سوف يتم استخدام اخر سعر وحده معلن ألغراض
التقويم.
وسيتم احتساب صافي قيمة أصول الصندوق بطرح إجمالي مطلوبات الصندوق من إجمالي قيمة أصوله وذلك على النحو التالي:
أ .خصم المصاريف الثابتة والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق وأتعاب مراجع الحسابات
والرسوم األخرى المذكورة في الفقرة رقم  5من مذكرة المعلومات هذه.
ب .خصم أتعاب اإلدارة من إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد خصم المصاريف الثابتة.
ج .خصم رسوم الحفظ وأمانة السجل والمدير اإلداري من إجمالي أصول الصندوق بعد خصم المصاريف الثابتة وأتعاب اإلدارة.
ب) عدد نقاط التقويم وتكرارها:
ً
يجري تقويم الصندوق في يومي االثنين واألربعاء عند إقفال سوق األسهم السعودية وذلك عند الساعة الخامسة مساءا وسيتم اإلعالن
عن سعر الوحدة في يوم العمل التالي ليوم التقويم .وفي حال كانت البنوك في المملكة مقفلة في أي يوم تقويم ،حينئذ يكون يوم التقويم
هو يوم العمل التالي الذي تفتح فيه هذه البنوك أبوابها للعمل.

ج) االجراءات التي ستتخذ في حالة الخطأ في التقويم ،أو الخطأ في التسعير:
.1في حال تقويم أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر الوحدة بشكل خاطئ ،سوف يقوم مدير الصندوق بتوثيق ذلك.
.2سوف يقوم مدير الصندوق بتعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التقويم
أو التسعير دون تأخير.
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.3سوف يقوم مدير الصندوق بإبالغ الهيئة فورا ً عن أي خطأ في التقويم أو التسعير يشكل ما نسبته  ٪0.5أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح
عن ذلك فورا ً في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق وفي تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق حسب الئحة صناديق
االستثمار.
.4سوف يقدم مدير الصندوق في تقاريره للهيئة ملخصا ً بجميع أخطاء التقويم والتسعير حسب الئحة صناديق االستثمار.
د)طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد:
سب من قِّبل المدير اإلداري في
يتمثل سعر الوحدة عند االشتراك أو سعر الوحدة عند االسترداد في صافي قيمة األصول لكل وحدة ،ويُحت َ َ
سب صافي قيمة أصول الصندوق ،بهدف شراء الوحدات
يوم التقويم الحالي الذي يكون قد ت ّم االشتراك بالوحدات أو استردادها فيه .وتُحت َ َ
أو استردادها ،عن طريق طرح قيمة إجمالي مطلوبات الصندوق من قيمة مجموع أصول الصندوق ،وال يوجد أي رسوم أخرى غير
المحددة في الفقرة  5الواردة في مذكرة المعلومات هذه ،ويُ َحدَّد سعر الوحدة من خالل قسمة هذا الرقم الذي ت ّم الحصول عليه على إجمالي
عدد وحدات الصندوق الحالية في يوم التقويم ذو العالقة .ويبلغ سعر الوحدة عند بدية االشتراك  10رياالت سعودية.
ه )مكان ووقت نشر سعر الوحدة:
سيقوم مدير الصندوق بنشر سعر الوحدة في يوم العمل الذي يلي كل يوم تقويم على موقع تداول وموقع مدير الصندوق الرسمي وذلك
يومي الثالثاء والخميس من كل أسبوع.
 )7التعامل:
أ) تفاصيل الطرح األولي:
 تاريخ البدء والمدةيبدأ الطرح األولي لوحدات الصندوق في 1436/03/06هــ ال ُموافق 2014/12/28م ،ويستمر حتى نهاية 1436/03/14هــ ال ُموافق
2015/01/05م.
 السعر األوليسعر الوحدة عند الطرح األولي سيكون  10رياالت سعودية لكل وحدة.
ب) التاريخ المحدد والموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد:
أيام التعامل التي يتم فيها تنفيذ هذه الطلبات هي االثنين و األربعاء من كل أسبوع .يمكن استالم طلبات االشتراك واالسترداد خالل أي
يوم عمل .ويكون الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات أو استردادها من خالل استالم مدير الصندوق لطلب االشتراك
والمبالغ المتعلقة بشراء الوحدات المطلوبة أو طلب االسترداد في الصندوق قبل الساعة ( )1ظهرا ً في يوم التعامل وذلك حسب توقيت
المملكة العربية السعودية .وفي حال تم استالم الطلب أو المبلغ بعد الوقت المحدد فسيتم معاملته على أنه طلب ليوم التعامل التالي.
ج) إجراءات االشتراك واالسترداد:
 إجراءات تقديم الطلبات الخاصة باالشتراك في الوحدات أو استردادهاإجراءات تقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات
يمكن لمالكي الوحدات الراغبين في شراء وحدات في الصندوق القيام بذلك من خالل تعبئة طلب االشتراك خطيا ً وتوقيعه و إرفاق بيانات
إثبات الهوية الالزمة وتسليمها إلى شركة أشمور لالستثمار السعودية ،مصحوبا ً بما يثبت إيداع المبلغ المطلوب استثماره في حساب
الصندوق لدى البنك المعتمد ،باإلضافة إلى الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات الموقعة .
إجراءات تقديم التعليمات الخاصة باسترداد الوحدات
يمكن لمالكي الوحدات استرداد جزء من وحداتهم أو كلها عند تعبئة طلب االسترداد وتوقيعه وإرساله إلى مدير الصندوق .ويمكن لمالكي
الوحدات الحصول على نماذج طلب االسترداد من مدير الصندوق مباشرة .وتخضع طلبات االسترداد للشروط المنصوص عليها في
ملخص الصندوق الوارد في هذه الشروط واألحكام ،والتي تنص على حد أدنى للمبلغ الذي يمكن استرداده ( )10,000لاير مع االحتفاظ
بحد أدنى من رصيد االستثمار المحتفظ به ( )10,000لاير سعودي.
-

الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات االشتراك فيها أو نقلها أو استردادها
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الحد األدنى لالشتراك األولي في الصندوق هو ( 10,000عشرة آالف لاير سعودي) والحد األدنى لالشتراك اإلضافي هو ( 5000خمس
آالف لاير سعودي) والحد األدنى لالسترداد هو ( 5000خمس آالف لاير سعودي) وسيكون الحد األدنى لرصيد االستثمار المحتفظ به
هو ( 10,000عشرة آالف لاير سعودي) .ويحتفظ مدير الصندوق بحقه في تغيير الحد األدنى لالشتراك األولي أو اإلضافي في الصندوق
بعد الحصول على موافقة الهيئة.
إذا كان من شأن أي استرداد أن يقلل رصيد المشترك في الصندوق إلى ما دون  10,000لاير سعودي ،سيقوم مدير الصندوق بتبليغ
المشترك بأن يقوم بإعادة تقديم نموذج االسترداد قبل أخر وقت الستالم طلبات االسترداد و تحديد مبلغ االسترداد المطلوب وفقا ً لما يلي:
يحتفظ المشترك برصيد ال يقل عن  10,000لاير سعودي ،أو استرداد رصيد االستثمار بالكامل.
 أقصى فترة زمنية بين تسلم طلب االسترداد ودفع عوائد االسترداد لمالك الوحداتسيتم توفير مبالغ االسترداد لمالكي الوحدات قبل إقفال العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد سعر االسترداد.
د) سجل مالكي الوحدات:
 سوف يقوم مدير الصندوق بإعداد سجل لمالكي الوحدات وسوف يقوم بتحديثه دوريا وسوف يقوم بحفظه في المملكة. يقوم مدير الصندوق بحفظ المعلومات التالية في سجل مالكي الوحدات كحد أدنى :اسم مالك الوحدات وعنوانه ،رقم الهوية الوطنيةلمالك الوحدات أو رقم اإلقامة أو رقم جواز سفره أو رقم سجله التجاري بحسب الحال أو وسيلة تعريف أخرى تحددها الهيئة،
جنسية مالك الوحدات ،تاريخ تسجيل مالكي الوحدات في السجل ،بيانات جميع الصفقات بالوحدات التي أجراها كل مالك وحدات،
الرصيد الحالي لعدد الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات و أي قيد أو حق على الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات.
 يكون سجل مالكي الوحدات جاهز لمعاينة الهيئة عند طلبها ذلك ،كما يقدم مدير الصندوق ملخصا لسجل مالكي الوحدات إلى أيمالك للوحدات مجانا ً عند الطلب ،ويظهر ذلك الملخص جميع المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعني فقط.
ه) إن أموال االشتراك المستلمة سوف تستثمر في الودائع البنكية وصفقات سوق النقد ،والمبرمة مع طرف آخر خاضع لتنظيم مؤسسة
النقد أو الهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج المملكة ،إلى حين الوصول إلى الحد األدنى من المبلغ المطلوب.
و) الحد األدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمعه ،وتأثير عدم الوصول الى ذلك الحد في الصندوق:
ال يوجد حد أدنى ينوي مدير الصندوق جمعه وتخضع هذه المادة بأي حال من األحوال إلى الئحة صناديق االستثمار.
ح) االجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  10ماليين لاير سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة األصول:
سيقوم مدير الصندوق بااللتزام بلوائح وتعليمات هيئة السوق المالية في حال قامت بطلب أي اجراء تصحيحي.

ط) الحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق ،واالجراءات المتبعة في تلك الحاالت:
سوف يقوم مدير الصندوق بتعليق االشتراك أو االسترداد إذا طلبت الهيئة ذلك .يجوز لمدير الصندوق تعليق االشتراك أو استرداد
وحدات الصندوق في الحاالت االتية:
.1إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي وحدات الصندوق.
.2إذا عٌلق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في األوراق المالية أو األصول األخرى التي يملكها الصندوق  ،إما بشكل
عام وإما بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة الصندوق.
سوف يقوم مدير الصندوق باتخاذ اإلجراءات التالية في حالة أي تعليق يفرضه مدير الصندوق:
.1التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات.
.2مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس ادارة الصندوق وأمين الحفظ حول ذلك بصورة منتظمة.
.3إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فورا بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق ،وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة
نفسها المستخدمة في اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق.
للهيئة صالحية رفع التعليق إذا رأت أن ذلك يحقق مصالح مالكي الوحدات.
ي) االجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل:
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في حال فاق مجموع طلبات االسترداد في أي يوم تعامل  %10من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التعامل ذو العالقة .وفي حال
تلقي مدير الصندوق لطلبات استرداد تتجاوز ال %10في أي يوم تعامل ،فسيتم تحديد الطلبات التي سيتم تأجيلها كليا أو جزئيا ً بناء على
أسبقية تقديم طلب االسترداد بحيث تكون األولوية لتنفيذ الطلبات المستلمة أوالً .وتُدفَع عائدات كافة االستردادات بالعملة المحددة في
الصندوق لحساب مالك الوحدات في البنك ذو الصلة ،بحسب تعليمات مالك الوحدات وستُقت َ َ
طع األعباء لتغطية مصاريف عملية التحويل.
في حال تم تعليق التعامل و التداول في سوق األسهم السعودية في يوم التعامل بحيث يتعسر استرداد أو تقويم وحدات الصندوق .وسوف
يتم التعامل مع طلبات االسترداد المؤجلة قبل طلبات االسترداد الالحقة في يوم التعامل التالي بحيث تكون األولوية بالتنفيذ للطلبات
المقدمة أوالً.
وفي حال رأى مدير الصندوق عدم إمكانية تقويم أصول الصندوق بشكل يعول عليه ،ألسباب معينة مثل إقفال سوق األسهم في يوم
التعامل ،يحق له تأجيل تقويم أصول الصندوق وتعليق حق المستثمرين في شراء الوحدات أو استردادها لمدة ال تتجاوز يومين من
الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات واستردادها بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس إدارة الصندوق.
وسيقوم مدير الصندوق بتنفيذ الطلبات المؤجلة أو المعلقة في أول يوم تعامل تالي وذلك على أساس تناسبي مع أولوية التنفيذ للطلبات
الواردة أوالً.
 )8خصائص الوحدات:
ً
يمكن للمدير وفقا ً لتقديره المطلق ودون اإلخالل بالشروط واألحكام ومذكرة المعلومات هذه ،أن يصدر عددا غير محدد من الوحدات
في الصندوق على أن تكون جميعها من فئة واحدة .وتمثل كل وحدة حصة مشاعة في أصول الصندوق مساوية ألي وحدة أخرى .وإذا
تمت تصفية الصندوق فسوف يتقاسم المشتركون بالتناسب صافي أصول الصندوق كل حسب حصته بنا ًء على عدد الوحدات التي يمتلكها
في الصندوق في حينه.

 )9المحاسبة وتقديم التقارير:
أ) المعلومات ذات الصلة بالتقارير المالية ،بما في ذلك الفترات المالية األولية والسنوية:
 .1سيقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية (بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة) والتقارير السنوية الموجزة والتقارير
األولية وفقا ً لمتطلبات الملحق رقم ( )5من الئحة صناديق االستثمار .وسيقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب
دون أي مقابل.
.2سيقوم الصندوق بإتاحة تقاريره السنوية خالل  70يوم من نهاية فترة التقرير التي يستثمر فيها الصندوق وذلك في االماكن وبالوسائل
المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
.3سيقوم الصندوق بإتاحة تقاريره االولية خالل  35يوم من نهاية فترة التقرير التي يستثمر فيها الصندوق وذلك في االماكن وبالوسائل
المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
.4سيقوم مدير الصندوق بإتاحة صافي قيمة األصول الحالية للصندوق العام الذي يديره للفحص من جانب مالكي الوحدات دون مقابل،
وسيقوم كذلك بإتاحة جميع أرقام صافي قيمة األصول السابقة في المكاتب المسجلة لمدير الصندوق.
. 5سوف يقوم مدير الصندوق بتزويد كل مالك وحدات ببيانات صافي قيمة أصول الوحدات التي يمتلكها وسجل صفقاته في وحدات
الصندوق خالل  15يوما من كل صفقة في وحدات الصندوق يقوم بها مالك الوحدات.
.6سيقوم مدير الصندوق بإرسال بيان سنوي إلى مالكي الوحدات (بما في ذلك أي شخص تملك الوحدات خالل السنة المعد في شأنها
البيان) يلخص صفقاته في وحدات الصندوق العام على مدار السنة المالية خالل  30يوما من نهاية السنة المالية ،وسيحتوي هذا البيان
على إ جمالي مقابل الخدمات والمصاريف واالتعاب المخصومة من مالك الوحدات والواردة في شروط واحكام الصندوق ومذكرة
المعلومات ،باإلضافة الى تفاصيل لجميع مخالفات قيود االستثمار المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار أو في شروط واحكام
الصندوق أو مذكرة المعلومات.
.7سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح على موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق أو بالطريقة التي تحددها الهيئة عن معلومات
الصندوق بنهاية كل ربع سنوي والتي يجب ان تتضمن المعلومات األتية على األقل:
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 قائمة ألسماء ونسب المصدرين الذين تشكل أسهمه أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم من الربع المعني نسبة األتعاب االجمالية للربع المعني الى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق مبالغ األرباح الموزعة في الربع المعني ونسبتها إلى السعر ألوي للوحدة (ان وجدت) قيمة ونسب استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في الربع المعني مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع المعني الى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام معايير ومؤشرات قياس المخاطر معايير ومؤشرات اداء الصندوق نسبة التمويل من قيمة صافي أصول الصندوقب) أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق:
يستطيع المستثمرون أو المستثمرون المحتملون الحصول على تقارير الصندوق دون مقابل عن طريق طلبها خطيا ً بالتواصل مع إدارة
صناديق االستثمار لدى مدير الصندوق أو من خالل الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق www.ashmoresaudiarabia.com.sa
وكذلك على الموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) www.tadawul.com.sa.
ج) يقر مدير الصندوق بتوافر أول قائمة مالية مراجعة في نهاية السنة المالية للصندوق وذلك في تاريخ 2017/12/31م.
د) يستطيع المستثمرون أو المستثمرون المحتملون الحصول على القوائم المالية السنوية المراجعة دون مقابل عن طريق طلبها خطيا ً
بالتواصل مع إدارة صناديق االستثمار لدى مدير الصندوق أو من خالل الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق
 www.ashmoresaudiarabia.com.saوكذلك على الموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية (تداول)
www.tadawul.com.sa.

 )10مجلس إدارة الصندوق:
أ) أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
أحمد المحيسن
محمد المهنّا
خالد محمد الحقيل

(رئيس المجلس – عضو غير مستقل)
(عضو مستقل)
(عضو مستقل)

ب)نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
المكون من ثالثة أعضاء ،باإلشراف على الصندوق ،ويكون اثنان من األعضاء على األقل مستقليْن،
يقوم مجلس إدارة الصندوق،
َّ
ويترأس رئيس مجلس اإلدارة هذا المجلس ،وفيما يلي نبذة تعريفية مختصرة عن أعضاء مجلس إدارة الصندوق
 أحمد المحيسن (رئيس المجلس شغل االستاذ أحمد مناصب مختلفة مثل رئيس فريق في قسم إدارة الثروات في البنك
السعودي الفرنسي ،والمدير التنفيذي لعالقات المستثمرين في مصرف إبدار البحرين،
– عضو غير مستقل)
ونائب رئيس أول ومستشار للمستثمرين المؤسسيين في األهلي كابيتال .تمتد خبرة االستاذ
أحمد في قطاع االستثمار إلى أكثر من عشرة سنوات و هو حاصل على عدة شهادات
مهنية منها شهادة إدارة االستثمار المؤسسي من المعهد المعتمد لألوراق المالية واالستثمار.
واالستاذ أحمد حاصل على البكالوريوس في اإلدارة المالية من جامعة الملك فهد للبترول
والمعادن.

 محمد المهنّا (عضو مستقل)
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يملك محمد المهنّا أكثر من  14عا ًما من الخبرة في القطاع المالي .بدأ مسيرته المهنية في
شركة برايس ووترهاوس كوبرز ( ،)PwCحيث تّولى عمليات المراجعة المالية والتقييم
المالي والتقصي الالزم للعديد من الشركات القائمة في المملكة العربية السعودية .ومن ث ّم
شغل منصب مسؤول مراقبة االلتزام ( )Chief Compliance Officerفي مجموعة
سامبا المالية ،لينض ّم بعدها إلى شركة السعودي الفرنسي كابيتال ،حيث أسّس وحدة مراقبة
وتبوأ منصب رئيس الحوكمة.
االلتزام ومكافحة غسل األموال ّ
محمد المهنا حائز على شهادة ماجستير في علم االقتصاد من جامعة الملك سعود،
وبكالوريوس علوم في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،وشهادتي
( CME-1الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية) و( CME-2شهادة المطابقة
وااللتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب)

 خالد محمد الحقيل (عضو أمضى خالد  18عاما ً في شركة سابك حيث تولى مجموعة من المهام في مجال اإلدارة،
وإدارة المخاطر ،ومراجعة الحسابات وأبحاث السوق .وهو يدير حاليا ً مؤسسة خاصة
مستقل)
(الوسيط) تقدّم خدمات استشارية لقطاع الصناعات البتروكيميائية .كما أنه عضو مجلس
إدارة في مؤسسات أخرى .حصل خالد على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من
جامعة هامالين في والية مينيسوتا.

ج) أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الصندوق:
مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة ،تشمل على سبيل المثال ال الحصر ،اآلتي:


الموافقة على جميع العقود والقرارات الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا ً فيها ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،
الموافقة على عقود تقديم خدمات اإلدارة للصندوق ،وعقود خدمات الحفظ ،وأي عقد يتم إبرامه مع أي شخص مرخص له
لتسويق وحدات الصندوق لمشتركين محتملين أو تقديم المشورة لهم بخصوص شراء الوحدات.



اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.



اإلشراف ،ومتى كان ذلك مناسباً ،المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا ً للمادة ( )13من الئحة
صناديق االستثمار.



االجتماع مرتين سنويا ً على األقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام ("لجنة المطابقة وااللتزام") لدى مدير الصندوق و/أو لجنة
المطابقة وااللتزام ومسؤول التبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب لديه ،للتأ ّكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح
واألنظمة المتبعة ،ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر المتطلبات المنصوص عليها في المادة ( )39من الئحة صناديق
االستثمار.



إقرار أي توصية يرفعها المصفي الذي يتم  ،تتعلق بتصفية أو استمرار عمل صندوق االستثمار أو مدير الصندوق ،عدا
التوصيات المتعلقة بأي ادعاء من طرف المصفي بخصوص سوء سلوك أو إهمال من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.



التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ،وأي مستند آخر سواء كان عقدا َ أم غيره (يتضمن افصاحات تتعلق
بالصندوق و/أو مدير الصندو ق وإدارته للصندوق) بالئحة صناديق االستثمار ،التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما
يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا ً لشروط وأحكام الصندوق ،وأحكام الئحة صناديق االستثمار.



العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه ،وتتضمن مسؤولية أمانة عضو مجلس إدارة الصندوق تجاه
مالكي الوحدات واجب اإلخالص واالهتمام وبذل الحرص المعقول.



تدوين محاضر االجتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس.
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يجب على مدير الصندوق توفير جميع المعلومات الالزمة عن الصندوق لكافة أعضاء مجلس إدارة الصندوق من أجل تمكينهم
من القيام بواجباتهم بكفاءة.
تجدر اإلشارة إلى ّ
أن تعيين أعضاء المجلس يت ّم من قِّبل مدير الصندوق بموافقة هيئة السوق المالية لمدة ثالث سنوات كحد
ّ
أقصى .ويحتفظ مدير الصندوق بحقه في إجراء تغيير في المجلس بعد الحصول على الموافقة المسبقة من هيئة السوق المالية.
ويبدأ مجلس اإلدارة عمله فعليا ً بعد موافقة هيئة السوق المالية على الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات ذات الصلة بالصندوق.
ويجتمع مجلس إدارة الصندوق مرتيْن سنويا ً على األقل لمراقبة أنشطة مدير الصندوق ومدى التزام الصندوق باألنظمة وبالمبادئ
التوجيهية االستثمارية الموضوعة من قِّبل مجلس إدارة الصندوق.
د) تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
يتلقى أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين بدل أتعاب لقاء الخدمات التي يقدّمونها ،برسوم سنوية تبلغ  10,000لاير سعودي وذلك 5,000
لاير لكل عضو مستقل في مجلس اإلدارة تحتسب يوميا ً من صافي قيمة أصول الصندوق وتخصم سنوياً.
ه) بيان بأي تعارض مصالح متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق:
يقوم مجلس إدارة الصندوق باإلشراف على أي تضارب للمصالح وتسويته .ويجب عليهم بذل العناية والحرص تجاه مالكي الوحدات،
باإلضافة الى بذل اقصى جهد ممكن بحل تضارب المصالح بحسن النية بالطريقة المناسبة .ال يوجد لدى مدير الصندوق في الوقت
الحاضر أي تضارب مصالح قد يؤثر على مهامه وواجباته حيال الصندوق االستثماري ،وفي كل األحوال يسعى مدير الصندوق إلى
تجنب أي تضارب للمصالح قد ينشأ بين مصالح مدير الصندوق أو األطراف ذات العالقة ومصالح المشتركين في الصندوق ،وذلك
بالعمل على وضع مصالح المشتركين بالصندوق فوق مصالح مدير الصندوق أو األطراف ذات العالقة ،وعدم تغليب مصالح مشتركين
على مصالح مشتركين آخرين في نفس الصندوق وفي حال وجود أي تضارب مصالح محتمل فإن مدير الصندوق ملزم باإلفصاح عنه
إلى مجلس إدارة الصندوق التخاذ القرار حياله.
وحيث ينشأ تضارب سيعمد مدير الصندوق إلى:
-

بذل قصارى جهده لحل مسألة تضارب المصالح بين الصندوق و(أ) برامج استثمارية جماعية أخرى يكون مشاركا ً فيها أو تكون
(ب) شركاته التابعة أو عمالؤها مشاركين فيها بالتساوي؛
ً
تخصيص فرص استثمارية بين (أ) الصندوق ،و(ب) برامج استثمارية جماعية أخرى يكون مشاركا فيها أو تكون شركاته التابعة
مشاركة فيها و(ج) العمالء بالتساوي؛ و
معاملة كل مالك للوحدات بالتساوي وعدم تفضيل أي مشترك فردي.

وسوف يت ّم توفير كافة اإلجراءات التي ستتبع لمعالجة مسألة تضارب المصالح للمشتركين بنا ًء على طلب ّ
خطي ودون أي مقابل.

و) عضويات أعضاء مجلس إدارة الصندوق في صناديق استثمار أخرى:
 يشغل السيد /أحمد المحيسن منصب رئيس مجلس اإلدارة (عضو غير مستقل) في صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة
و صندوق أشمور لقطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي و صندوق أشمورللمدى القصير و صندوق أشمور
السعودي للرعاية الصحية  1وصندوق أشمور السعودي لالغذية .
 يشغل السيد /محمد المهنّا منصب (عضو مستقل) في صندوق أشمور خليجي المتنوع للمتاجرة وصندوق أشمور السعودي
للرعاية الصحية .1
 يشغل السيد /خالد محمد الحقيل منصب (عضو مستقل) في صندوق أشمور خليجي المتنوع للمتاجرة وصندوق
أشمورالسعودي لالغذية و صندوق أشمور لقطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي و صندوق أشمورللمدى القصير.
وال يشغل أعضاء مجلس إدارة الصندوق أي عضويات في صناديق استثمار أخرى غير تابعة لمدير الصندوق.
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 )11لجنة الرقابة الشرعية:
ال يوجد.
 )12مدير الصندوق:
أ) اسم مدير الصندوق:
شركة أشمور لالستثمار السعودية.
ب) رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية:
ترخيص هيئة السوق المالية رقم .14174-22
ج) العنوان المسجل وعنوان العمل لمدير الصندوق:
يمكن التواصل مع مدير الصندوق على العنوان التالي :الطابق الثالث ،البرج ب ،أبراج العليا ،شارع العليا العام ،صندوق بريد ،8022
الرياض  ،12213المملكة العربية السعودية ،هاتف +966 11 483 9100 :فاكس.+966 11 483 9101 :
د) تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة سوق المال:
بتاريخ 1435/03/13هـ ،الموافق 2014/01/14م.
ه) رأس المال المدفوع لمدير الصندوق:
خمسون مليون لاير سعودي.

و) ملخص المعلومات المالية لمدير الصندوق مع توضيح اإليرادات واألرباح للسنة المالية السابقة:
 2020-12-31م
المبلغ

البند
اإليرادات
المصاريف
صافي أرباح السنة

2,899,305
443,761
2,455,544

ز) أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق و أنشطة العمل الرئيسية لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق (بخالف تلك
االنشطة المرتبطة بأعمال مدير الصندوق):
 أحمد المحيسن (رئيس المجلس – عضو غير مستقل) :ال يوجد.
 محمد المهنّا (عضو مستقل) :ال يوجد.
 خالد محمد الحقيل (عضو مستقل) :يدير حاليا ً مؤسسة خاصة (الوسيط) تقدّم خدمات استشارية لقطاع الصناعات
البتروكيميائية .كما أنه عضو مجلس إدارة في مؤسسات أخرى.

ح) األدوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسية لمدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار:
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 .1سوف يقوم مدير الصندوق بالعمل لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص المرخص
لهم وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
.2يقع على عاتق مدير الصندوق االلتزام بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص المرخص لهم بما في ذلك واجب
األمانة تجاه مالكي الوحدات ،والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول.
.3يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام باالتي:
إدارة الصندوق.عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات االدارية للصندوق.طرح وحدات الصندوق.التأكد من دقة شروط واحكام الصندوق ومذكرة المعلومات واكتمالها وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة..4يعد مدير ا لصندوق مسؤوال عن االلتزام بأحكام الئحة صناديق االستثمار ،سواء أدى مسؤوليته وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها
جهة خارجية بموجب احكام الئحة صناديق االستثمار والئحة االشخاص المرخص لهم.
.5يعد مدير الصندوق مسؤوال تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو اهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره
المتعمد.
.6يجب على مدير الصندوق أن يضع السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق ،وضمان سرعة
التعامل معها .على أن تتضمن تلك السياسات واالجراءات القيام بعملية تقويم المخاطر بشكل سنوي على األقل.
.7مالم تحدد الهيئة خالف ذلك ،ال يجوز لمدير الصندوق حصر أهلية االستثمار على مواطني أي دولة أو مجموعة من الدول أو في
صندوق معين .وال تمنع هذه الفقرة مدير الصندوق من رفض استثمار شخص غير مؤهل أو جهة غير مؤهله في الصندوق ،بموجب
أي نظام اخر ذي عالقة.
.8يطبق مدير الصندوق برنامج المطابقة وااللتزام على الصندوق ،ويزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.
ط) المهام التي كلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار:
يتعامل صندوق االستثمار مع طرف ثالث وذلك للقيام بالمهام المخولة له ،وهم كاآلتي:
 أمين الحفظ للقيام بمهام الحفظ. المحاسب القانوني للقيام بمهام التدقيق والمراجعة. الهيئة الشرعية للقيام بمهام مراقبة الصندوق من حيث التزامه بالضوابط الشرعية. مجلس إدارة الصندوق للقيام بمهام متابعة ومراقبة أداء الصندوق والتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحةمالكي الوحدات وفقا ً لشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات ذات العالقة ،وأحكام الئحة صناديق االستثمار.
ي) أنشطة عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق من الممكن أن تتعارض مع أنشطة صندوق االستثمار:
ال يوجد.
ك) األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله:
للهيئة حق عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق االستثماري واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا ً لتعيين مدير صندوق بديل للصندوق
أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسباً ،وذلك في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:
.1توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم.
.2إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحب أو تعليقه من قبل الهيئة.
.3تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيص في ممارسة نشاط اإلدارة.
.4إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  -بشكل تراه الهيئة جوهريا – بالتزام النظام أو لوائح التنفيذية.
.5وفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لد مدير
الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق االستثمار أو أصول الصناديق الن يديرها مدير المحفظة.
.6أي حالة أخر ترى الهيئة  -بنا ًء عل أسس معقولة -أنها ذات أهمية جوهرية.
إذا مارست الهيئة أيا من صالحياتها وقامت بعزل مدير الصندوق ،فيتعين علي مدير الصندوق التعاون بشكل كامل من أجل المساعدة
علي تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلي مدير الصندوق البديل وذلك خالل ال()60يوما األولي من تعيين مدير الصندوق البديل ،يجب
علي مدير الصندوق المعزول أن ينقل ،حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا ووفقا لتقدير الهيئة المحض ،إلي مدير الصندوق البديل جميع
العقود المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.
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 )13أمين الحفظ:
أ) اسم أمين الحفظ:
إتش إس بي سي العربية السعودية.
ب) رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية:
ترخيص هيئة السوق المالية رقم05008-37
ج) العنوان المسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ:
بناية إتش إس بي سي ،7601 .شارع العليا العام (حي المروج) .صندوق بريد  ،9084الرياض  ،11413المملكة العربية السعودية
د) تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية:
صدر الترخيص من هيئة السوق المالية بتاريخ 05/01/2006
ه) األدوار األساسية و مسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق في صندوق االستثمار:
.1يعد أمين الحفظ مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار ،سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفا
ثالثا بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص المرخص لهم.
.2يعد أمين الحفظ مسؤوال تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو اهماله أو سوء تصرفه
أو تقصيره المتعمد.
.3يعد أمين الحفظ مسؤوال عن حفظ اصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات ،وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع االجراءات
اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.
و) المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا ثالثا فيما يتعلق بصندوق االستثمار:
ال يوجد.
ز) األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله:
للهيئة عزل أمين الحفظ المعين من مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا ً في حال وقوع أي من الحاالت التالية:
.1توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم.
.2إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو غلقه من قبل الهيئة.
.3تقديم طلب الى الهيئة من امين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.
.4اذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل –بشكل تراه الهيئة جوهريا -بااللتزام بالنظام أو لوائحه التنفيذية.
.5أي حالة ترى الهيئة –بناء على أسس معقولة -أنها ذات أهمية جوهرية.
إذا مارست الهيئة أيا من صالحياتها وقامت بعزل أمين الحفظ ،فيحب على مدير الصندوق المعني تعيين أمين حفظ بديل وفقا لتعليمات
الهيئة ،كما يتعين علي مدير الصندوق وأمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل من أجل المساعدة علي تسهيل النقل السلس للمسؤوليات
إلى أمين الحفظ البديل وذلك خالل ( )60يوما األولي من تعيين أمين الحفظ البديل .ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل ،حيثما
كان ذلك ضروريا ومناسبا ووفقا لتقدير الهيئة المحض إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بالصندوق.
يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ المعين من قبله بموجب اشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول ان عزل أمين الحفظ في مصلحة
مالكي الوحدات ،وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فورا وبشكل كتابي.
يجب على مدير الصندوق إذا عزل أمين الحفظ تعيين بديل له خالل  30يوما ً من تسلم أمين الحفظ اإلشعار الكتابي الصادر وفقا ً للفقرة
أعاله .ويجب على أمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل مع مدير الصندوق لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل.
ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل ،حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا ،إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بالصندوق .
يجب على مدير الصندوق االفصاح فورا في موقعه االلكتروني عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل ،ويجب على مدير الصندوق كذلك
االفصاح في الموقع اإللكتروني للسوق عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل للصندوق.
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 )14مستشار االستثمار:
ال يوجد.
 )15الموزع:
ال يوجد.
 )16المحاسب القانوني:
أ) اسم المحاسب القانوني:
كي بي ام جي الفوزان وشركاه.
ب) العنوان المسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني:
شارع صالح الدين ،برج كي بي ام جي ،صندوق بريد  ،92876الرياض  ،11663المملكة العربية السعودية ،هاتف11 874 8500 :
 ،+966فاكس+966 11 874 8600 :
ج) األدوار األساسية ومسؤوليات المحاسب القانوني فيما يتعلق بصندوق االستثمار:
يعين المحاسب القانوني من قبل مدير الصندوق وذلك للقيام بعملية المراجعة.إذا مضى على تأسيس الصندوق مدة تزيد على  9أشهر قبل نهاية سنته المالية ،فيجب في هذه الحالة القيام بعملية المراجعة بنهاية العاماألول.
إذا مضى على تأسيس الصندوق العام مدة  9أشهر أو أقل قبل نهاية سنته المالية ،فيجوز في هذه الحالة القيام بعملية المراجعة في نهايةالسنه المالية التي تليها.
 )17معلومات أخرى:
أ) إن السياسات واالجراءات التي ستتبع لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي سوف يت ّم توفيرها عند
الطلب من مدير الصندوق ّ
خطيا ودون أي مقابل.
ب) سياسة مدير الصندوق في التخفيضات والعموالت الخاصة
ال يوجد.
ج) االعتبارات الضريبية والزكاة:
يتعين على مالك الوحدات (المشترك) والمشترك المحتمل أن يحصل على استشارة مهنية للتأكد من االعتبارات الضريبية التي تترتب
على شرائه لوحدات في الصندوق أو امتالكه أو استرداده لها أو التصرف بها بأي شكل آخر .ويجب أن يكون المشتركون على بينة بأنه
يحق لمدير الصندوق ،في حدود ما هو منصوص عليه ومسموح به نظاماً ،أن يدفع من أصول الصندوق أي ضريبة مستحقة على
الصندوق إن وجدت وسيتم اإلفصاح عنها في القوائم المالية السنوية والنصف سنوية .وعلى المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين
غير المقيمين في المملكة العربية السعودية األخذ بعين االعتبار بأن استثمارهم في الصندوق قد يترتب عليه اقتطاع للضريبة من قبل
الجهات ذات العالقة في المملكة .وأما الزكاة فال يتولى مدير الصندوق إخراجها عن المشتركين وتقع على مالك الوحدة مسئولية إخراج
زكاة ما يملك من وحدات في الصندوق.
د) معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات:
.1يحق لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات بمبادرة منه.
.2يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل  10أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ.
.3يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل  10أيام من تسلم طلب كتابي من مالك او أكثر من المستثمرين الذين
يملكون مجتمعين أو منفردين  %25على األقل من قيمة وحدات الصندوق.
.4تكون الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات بإعالن في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية
(تداول) ،وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ بمدة ال تقل عن  10أيام وال تزيد عن  21يوما قبل تاريخ
االجتماع على أن يتم توضيح تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات المقترحة في كل من االشعار واالعالن ويجب علي مدير
الصندوق في حال إرسال إشعارا ً إلى مالكي الوحدات بعقد أي اجتماع ،أن يتم ارسال نسخه منه إلى الهيئة.
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.5ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين  %25على األقل من قيمة وحدات
الصندوق.
.6اذا لم يستوف النصاب الموضح في الفقرة السابقة فيجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع ثان باإلعالن عن ذلك في موقعه
اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) وبإرسال اشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل
موعد االجتماع الثاني بمدة ال تقل عن  5أيام .ويعد االجتماع الثاني صحيحا أيا ً كانت نسبة ملكية الوحدات الممثلة في االجتماع.
.7يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.
.8يجوز لكل مالك وحدات االدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع.
.9يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا للضوابط
التي تضعها الهيئة.
ه) اإلجراءات المتبعة إلنهاء وتصفية صندوق االستثمار:
الحاالت التي تستوجب انهاء صندوق االستثمار واإلجراءات الخاصة باإلنهاء بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار:
. 1إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق ،فسوف يقوم بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا برغبته في ذلك قبل  21يوما من
التاريخ المزمع إلنهاء الصندوق فيه ،دون اإلخالل بشروط واحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
.2سيقوم مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور انتهائه ،وذلك دون اإلخالل بشروط واحكام الصندوق ومذكرة
المعلومات.
.3سيقوم مدير الصندوق باإلعالن في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق العام وتصفيته.
و) يتعيّن على مالكي الوحدات تقديم أي شكاوى قد تنشأ على عنوان مدير الصندوق وستُصبح كافة إجراءات التعامل مع الشكاوى
متاحةً من جانب مدير الصندوق بنا ًء على طلب ّ
خطي ،وفي حال طلبت الجهات القضائية المختصة أو هيئة السوق المالية نتائج
أي شكوى صادرة عن أي مشترك في الصندوق ،فإنه على مدير الصندوق تزويدها بجميع المستندات المرتبطة بموضوع الشكوى.
وفي حالة تعذر الوصول إلى تسوية أو لم يتم الرد خالل ثالثين ( )30يوم عمل ،يحق للمشترك إيداع شكواه لدى هيئة السوق المالية
– إدارة شكاوي المشتركين كما يحق للمشترك إيداع شكواه لدى لجنة الفصل في المنازعات المالية بعد مضي مدة ( )90يوم تقويمي
من تاريخ إيداع الشكوى لدى هيئة السوق المالية ،إال إذا أخطرت هيئة السوق المالية مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل
انقضاء المدة.
ز) يحال أي نزاع ينشأ بين األطراف فيما يتعلق باالستثمار في صندوق االستثمار إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية.
ح) قائمة المستندات المتاحة لمالكي الوحدات:
 شروط وأحكام الصندوق. مذكرة المعلومات. ملخص المعلومات الرئيسية. عقد المحاسب القانوني. عقد أمين الحفظ. عقد أعضاء مجلس االدارة. القوائم المالية لمدير الصندوقط) إن أصول الصندوق مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكية مشاعه .وال يجوز ان يكون لمدير الصندوق و مدير الصندوق
من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبه فيما
يتعلق بتلك األصول ،إال أذا كان لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم
المشورة أو الموزع مالكا للوحدات ،وذلك في حدود ملكيته ،أو كان مسموحا بهذه المطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار
وأفصح عنها في الشروط واألحكام أو مذكرة المعلومات.
ي) معلومات أخرى
ال يوجد.
ك) أي إعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار ووافقت عليها هيئة السوق المالية ماعدا التي ذكرت في سياسات االستثمار
وممارساته:
ال يوجد.
ل) سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت المرتبطة بأصول الصندوق:
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يفصح مدير الصندوق في موقعه اإللكتروني وموقع السوق اإللكتروني عن السياسات المتعلقة بحقوق التصويت التي يتبعها في الجمعيات
العامة للشركات المدرجة.

 )18إقرار من مالك الوحدات:
لقد قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية الخاصة بصندوق أشمور لألسهم السعودية وفهمها
وقبولها ،والموافقة على خصائص الوحدات التي اشتركت/اشتركنا فيها
االسم

االسم

…………………………………

…………………………………

التوقيع

التوقيع

…………………………………

…………………………………

التاريخ

التاريخ

…………………………………

…………………………………

الختم (للمؤسسات)
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ملخص المعلومات
أ) المعلومات الرئيسية حول صندوق االستثمار:
 )1اسم صندوق االستثمار:
صندوق أشمور لألسهم السعودية  ، Ashmore Saudi Equity Fundوهو صندوق استثماري مفتوح.
 )2األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار:
الصندوق هو عبارة عن صندوق استثمار مفتوح المدة .يهدف الصندوق االستثماري إلى تنمية في رأس المال على المدى المتوسط إلى
درجة في سوق األسهم السعودية ،كما يهدف الصندوق إلى تحقيق
الطويل من خالل االستثمار في محفظة متنوعة من أسهم الشركات ال ُم َ
أداء يفوق أداء المؤشر االسترشادي (مؤشر تداول  )TASIوالذي يتم الحصول عليه عن طريق شركة السوق المالية السعودية (تداول)،
ولن يقوم الصندوق بتوزيع أية أرباح على المشتركين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح الموزعة في الصندوق.
 )3سياسات استثمار الصندوق وممارساته:
يستثمر الصندوق بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودية بما في ذلك أي اكتتابات أولية أو حقوق األولوية.
وستتركز استثمارات الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودية ،لن يمضي الصندوق في استراتيجية تستثني
بعض القطاعات بل سيحافظ على أعلى درجة ممكنة من المرونة لالستثمار في جميع القطاعات ،مع أنه سيحصر استثماراته فقط في
سوق األسهم السعودية (تداول) ويستهدف الصندوق الحدود الموضحة في الجدول أدناه في استثماراته .وفي حالة حدوث انخفاض حاد
لسوق األسهم السعودية أو توقع مدير الصندوق حدوث ذلك ،فقد يلجأ إلى االحتفاظ بنسبة  %50كحد أقصى من أصول الصندوق على
شكل نقد .وسوف يتم تحديث المجال االستثماري بشكل ربع سنوي.
نوع االستثمار

الحد األدنى

الحد األعلى

درجة في سوق األسهم السعودية بما فيها الطروحات األولية وحقوق األولوية
األسهم السعودية ال ُم َ

%50

%100

أدوات أسواق النقد

%0

%50

%0

%10

صناديق استثمار مماثلة ألهداف الصندوق ذات الطرح العام

باإلضافة إلى استثمارات الصندوق األساسية في أسهم الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودية ،فقد يعمد مدير الصندوق وحسب
تقديره المطلق ،وذلك ألغراض إدارة السيولة ،إلى استثمار الفائض النقدي و /أو االحتفاظ بجزء أو كل سيولة الصندوق في أدوات
أسواق النقد (مثل الودائع ألجل والمرابحات وعقود تمويل التجارة والتي تتسم بسيولتها العالية وقلة المخاطر) مباشرة والمصدرة من
جهات سعودية وخاضعة ألشراف البنوك المركزية في السعودية بعملة الريال السعودي وبما ال يتجاوز ما نسبته خمسون بالمائة ()%50
من أصول الصندوق ،ويتم اختيار تلك الجهات المصدرة ألدوات أسواق النقد فقط بناء على التصنيف االئتماني بحد أدنى فئة ()A
والصادرة عن وكالة موديز للتصنيف العالمي .أو استثمار السيولة بشكل غير مباشر من خالل صناديق أسواق النقد المطروحة طرحا َ
عاما ً والمرخصة من هيئة السوق المالية سواء كانت مدارة من قبل مدير الصندوق نفسه أو مدير آخر وتتم عملية اختيار الصناديق من
خالل قياس األداء التاريخي للصندوق مقارنة بالمخاطر وال يمكن تخصيص أكثر من ( )%15من أصول الصندوق لالستثمار في أدوات
أسواق النقد وصناديقها لدى جهة واحدة .ويكون االستثمار في صناديق استثمارية بالريال السعودي ومطروحة طرحا ً عاما ً ومرخصة
من هيئة السوق المالية ومتوافقة مع أهداف الصندوق ومجال استثماره الرئيسي ،سواء كانت تدار من قبل مدير الصندوق نفسه أو مدير
صندوق أخر وفقا ً للقيود الموضحة في الفقرة ب 6-في هذه الشروط واألحكام ،ويتم االختيار ما بين تلك الصناديق وفقا ً لمؤشرات األداء
للصندوق وحجمه ومعدل المصاريف.
 )4المخاطر المرتبطة باالستثمارات في صندوق االستثمار:
يصنف االستثمار في الصندوق بأنه (مرتفع المخاطرة) ،ويتعين على المشتركين بعناية أخذ المخاطر التالية بعين االعتبار قبل االستثمار
في الصندوق التي من شأنها التأثير سلبا ً على العائدات االستثمارية وعلى صافي قيمة األصول في الصندوق ،ويُطلَب من جميع
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المشتركين المحت َملين اتخاذ قرارهم الخاص ،بالتشاور مع مستشاريهم الماليين والقانونيين ،وتقييم كافة المخاطر ذات الصلة .وال ترمي
قائمة المخاطر التالية إلى أن تكون ملخصا ً عن كافة المخاطر المرتبطة باالستثمار في الصندوق بل هي تض ّم فقط بعض المخاطر
الرئيسة التي قد يكون الصندوق عرضةً لها ،وتشمل المخاطر ما يلي:
المخاطر السياسية و/أو التنظيمية،المخاطر االقتصادية،مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق،مخاطر السيولة،مخاطر
السوق،مخاطر التقلبات المحتملة في سوق األسهم،مخاطر التغيير في التشريعات النظامية والقانونية،المخاطر المتعلقة بالمصدر،مخاطر
تركيز االستثمار،مخاطر تقلبات سعر الفائدة،مخاطر االقتراض،مخاطر االئتمان و األطراف األخرى ،مخاطر تضارب
المصالح،مخاطر الكوارث الطبيعية،مخاطر تقلبات سعر الوحدة،مخاطر إفصاح نشرات إصدار الطروحات األولية،مخاطر التوقعات
المالية المستقبلية للشركات المساهمة،مخاطر فرص المشاركة في الطروحات األولية،مخاطر نسبة التخصيص،مخاطر استراتيجية
االستثمار،مخاطر التصنيف االئتماني،مخاطر تعليق التداول بالسوق،مخاطر التأخر في إدراج الشركات المكتتب فيها ،مخاطر
االستثمار في الصناديق األخرى،مخاطر االستثمار في حقوق األولوية،المخاطر التقنية،مخاطر استحواذ عدد قليل من مالكي الوحدات
على نسبة عالية من أصول الصندوق،مخاطر ضياع الفرص االستثمارية في األوراق المالية األخرى.
 )5البيانات السابقة المتعلقة بأداء صندوق االستثمار:
األداء
صندوق أشمور
لألسهم السعودية
المؤشر اإلرشادي
الفارق

2020
10.78%

2019
23.09%

2018
14.65%

3.58%
7.20%

7.19%
15.9%

8.31%
6.34%

2017

2016

منذ التأسيس

-0.82%

8.69%

49.08%

0.22%
-1.04%

4.32%
4.37%

7.19
41.89%

مالحظة -:
 إن األداء السابق للصندوق أو األداء السابق للمؤشر ال يدل على ما سيكون عليه أداء الصندوق مستقبالً. -إن الصندوق ال يضمن لمالك الوحدات أن أداء الصندوق أو أدائه مقارنة بالمؤشر سيتكرر أو يكون مماثالً لألداء السابق.
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ب) مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب*:
رسوم اإلدارة:

يتم دفع رسوم إدارة بنسبة  %1.25سنويا ً من صافي قيمة أصول الصندوق إلى مدير
ّ
وتستحق في كل يوم تقويم وتخصم في
سب رسوم اإلدارة
الصندوق إلدارة الصندوق .وتحت َ َ
نهاية كل شهر.

رسوم أمانة الحفظ:
ويدفع الصندوق رسوم أمانة الحفظ وهي  %0.075سنويا من صافي قيمة األصول في
الصندوق

رسوم المدير اإلداري :

 %0.045سنويا ً من صافي قيمة األصول في الصندوق

رسوم أمانة السجل:

 1,312.50لاير سعودي بالشهر ألول خمسين مشترك كحد أدنى و 187.50لاير سعودي
مقابل كل عشرة مشتركين إضافيين ،تحتسب على أساس يومي وتستقطع شهريا ً من إجمالي
أصول الصندوق.

ّ
وتستحق في كل
سب رسوم أمانة الحفظ ورسوم المدير اإلداري ورسوم أمانة السجل
وتُحت َ َ
ً
يوم تقويم استنادا إلى صافي قيمة أصول الصندوق ويتم خصمها في نهاية كل شهر.

الرسوم الرقابية:

رسوم سنوية تبلغ  7,500لاير سعودي تحتسب يوميا ً ويتم خصمها نهاية كل سنة مالية من
إجمالي أصول الصندوق.

رسووووووووم نشووووووور بيوووانوووات رسوم سنوية تبلغ  5,000لاير سعودي تحتسب يوميا ً ويتم خصمها في نهاية كل سنة مالية
الصووووووونووودوق ع لى موقع من إجمالي أصول الصندوق.
تداول:

رسوم مراجع الحسابات:

رسوم سنوية تبلغ  25,000لاير سعودي تحتسب يوميا ً ويتم خصمها في نهاية كل سنة
مالية من إجمالي أصول الصندوق.
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أتعاب أعضاء مجلس إدارة رسوم سنوية تبلغ  10,000لاير سعودي وذلك  5,000لاير لكل عضو مستقل في مجلس
اإلدارة تحتسب يوميا ً وتدفع سنويا ً من إجمالي أصول الصندوق.
الصندوق المستقلّين:
رسوم االقتراض:

حسب تكلفة االقتراض السائدة في السوق وسيتم ذكرها في التقرير السنوي بعد انتهاء السنة
المالية للصندوق.

رسوم تسوية الصفقة:

دفع مبلغ  131.25لاير سعودي ألمين الحفظ مقابل تسوية جميع الصفقات المنفذة على
سهم أي شركة من الشركات المستثمر بها بيعا ً أو شرا ًء في يوم معين .تحتسب يوميا ً وتدفع
يوميا ً من إجمالي أصول الصندوق

مصاريف التعامل:

يتح ّمل الصندوق جميع مصاريف التعامل (الوساطة) في األوراق المالية وفقا ً لألسعار السائدة
في السوق وتدفع من أصوله عند تنفيذ الصفقات ،وسيتم اإلفصاح عن إجمالي قيمتها في
الملخص المالي في نهاية كل سنة مالية.

رسوم االشتراك:

يدفع مالك الوحدات (يكون الدفع مقدَّماً) نسبة  2%كحد أقصى من مجموع قيمة
االشتراك/االشتراك اإلضافي إلى مدير الصندوق لدى االستثمار في وحدات الصندوق،
ويمكن تخفيض هذه النسبة بقرار من مدير الصندوق وتكون مستحقة لمدير الصندوق.

رسوم االسترداد:

لن يفرض الصندوق رسوم استرداد.

*سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من  1يناير  2018باإلضافة إلى الرسوم المذكورة أعاله .يخضع معدل ضريبة القيمة المضافة
للتغيير استنادا إلى القوانين الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية.
ج) مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول صندوق االستثمار :
يستطيع المستثمرون أو المستثمرون المحتملون الحصول على معلومات إضافية حول صندوق االستثمار من خالل الموقع اإللكتروني
لمدير الصندوق  www.ashmoresaudiarabia.com.saوكذلك على الموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية (تداول)
.www.tadawul.com.sa
د) اسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به:
 اسم مدير الصندوقشركة أشمور لالستثمار السعودية.
 العنوان المسجل لمدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به:يمكن التواصل مع مدير الصندوق على العنوان التالي:الطابق الثالث ،البرج ب ،أبراج العليا ،شارع العليا العام ،صندوق بريد ،8022
الرياض  ،12213المملكة العربية السعودية ،هاتف+966 11 483 9100 :فاكس.+966 11 483 9101 :
ه) اسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به:
 اسم أمين الحفظإتش إس بي سي العربية السعودية.
 العنوان المسجل لمدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به:بناية إتش إس بي سي ،7601 .شارع العليا العام (حي المروج) .صندوق بريد  ،9084الرياض  ،11413المملكة العربية السعودية،
هاتف ،+966 920005020 :فاكس+966 11 299 2385 :
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و) اسم وعنوان الموزع وبيانات االتصال به:
ال يوجد.
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