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وكافة الوثائق األخرى لالئحة صناديق االستثمار، ملخص املعلومات الرئيسية و تخضع هذه الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات 

 صندوق.الوتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن 
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 .املتعلقة بالصندوق 

وتم تعديلها والحصول على موافقة هيئة السوق املالية على االستمرار م 4002يوليو  42ام بتاريخ صدرت هذه الشروط واألحك
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 هـ (02/99/9241)م /  (04/99/4002) الوحدات وإصدار الصندوق  تأسيس على املالية السوق  هيئة موافقة تاريخ

التحديثات  بعض( التي تعكس الخليجية لألسهمصندوق صائب الشروط واألحكام الخاصة بهذه هي النسخة املعدلة من )

  09/00/4040حسب خطابنا املرسل إلى هيئة السوق املالية بتاريخ لتوحيد املعلومات وتوضيحها 
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أتعريفاتال

أ

 يكون للمصطلحات التالية املعاني املبّينة قرين كل منها أينما وردت في هذه الشروط واألحكام:

 

 ( من الشروط األحكام؛4)أ( ) 0في البند  املنصوص عليه" ُيقصد بها املعنى اإلدارية ملصاريفا"

 ُيعني املحاسب القانوني للصندوق والذي يعينه مدير الصندوق؛ "املحاسب القانوني"

 ( من الشروط األحكام؛وـ) 1في البند  املنصوص عليهُيقصد بها املعنى " إليه املنقولأ"

 4002-22-9تعني الالئحة التي تحمل نفس االسم والصادرة من قبل هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  "الئحة األشخاص املرخص لهم"

 م( حسب تعديالتها من وقت آلخر؛ 4002-1-42هـ )املوافق  9241-2-49بتاريخ 

 ية؛" يعني أي يوم عمل تفتح فيه البنوك أبوابها للعمل في الرياض باململكة العربية السعوديوم العمل"

 (؛من وقت آلخر هـ )وتعديالته 4/1/9242( وتاريخ 20ُيعني نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/"نظام السوق املالية" 

عني "اتفاقية فتح حساب" 
ُ
  تفاقيةاالت

ُ
 حكام، وتنظم العالقة بين مالكاأل شروط و البرمة بين مالك الوحدات ومدير الصندوق وتنص على امل

 الوحدات ومدير الصندوق، وتوضح ما على كل منهما من التزامات أو مسؤوليات؛

 تشير إلى هيئة سوق املال، وتشمل، كلما يسمح السياق بذلك، كل لجنة أو لجنة فرعية أو موظف أو وكيل ُمخول من طرف الهيئة؛"الهيئة" 

 ؛لصندوق كاألمين الحفظ ل واملعينةاملالية  الرياضشركة " ُيعني أمين الحفظ"

 ؛خليجيةسهم اللأل  صائبصندوق  يعني "الصندوقأ"

 يعني مجلس إدارة الصندوق؛ "مجلس الصندوق"

 الجهة املنوط بها إدارة الصندوق؛وهي شركة االستثمـار لألوراق املالية والوساطة يعني "مدير الصندوق" 

 )أ( من الشروط واألحكام؛90على النحو املحدد في البند تعني التغييرات التي تطرأ على الشروط واألحكام " األساسية"التغييرات 

 تعني الالئحة التنفيذّية الصادرة بموجب نظام السوق املالية؛"الالئحة التنفيذّية" 

 يشير إلى املؤشر الذي ُيقارن به أداء الصندوق؛" سررشادي"املؤشر االأ

 لالئحة صناديق االستثمار؛تعني مذكرة املعلومات الصادرة فيما يتعلق "مذكرة املعلومات" 
ً
 بطرح وحدات الصندوق، وفقا

  فيها؛بغرض االشتراك في السوق األولية " يعني الطرح األولي لألوراق املالية للجمهور الطرح العام األولي"

 يعني تاريخ طرح وحدات الصندوق لالشتراك؛الطرح األولي"  بدء "تاريخ

 مرا" و"االستثمارات" و"األصول" االستثمار"
ُ
م بالتبادل، وتشير كل منها إلى األوراق املالية املستهدفة التي يستثمر فيها ستخد  دفات قد ت

 الصندوق؛
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 بأحكام نظام السوق املالية، والصادرة بموجب القرار رقم "الئحة صناديق االستثمار" 
ً
 4001-491-9هي الالئحة الصادرة عن الهيئة عمال

 آلخر(؛ وقتم )وتعديالتها من 42/2/4091هـ، املوافق  91/2/9220وتاريخ  9/19/4091القرار رقم  هـ، واملعدلة بموجب 2/94/9240وتاريخ 

يعني التصنيف الصادر عن إحدى جهات التصنيف املحلية/الدولية، بما فيها على سبيل املثال وليس "التصنيف االئتماني ملرتبة االستثمار" 

والتي تبدي رأيها بشأن مستوى الجدارة االئتمانية لدى الجهة املصدرة وقدرتها على الوفاء  الحصر مؤشر ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش،

 أو ما يعادله؛ من وكالة موديز  (B3بالتزاماتها تجاه مالكي األوراق املالية. ويعتبر أقل تصنيف يؤهل إلى التصنيف االئتماني ملرتبة االستثمار هو )

وق ويتملك في الصند يستثمر شير كل منها إلى العميل الذي يمرادفات قد تستخدم بالتبادل، و "املستثمر" و"املستثمرون" و"مالكو الوحدات" 

 ؛ فيهوحدات 

ات وقعقرارات استثمارية بناًء على عدة عوامل مثل التحليالت والت باتخاذهو منهج يقوم من خالله مدير الصندوق  "منهج اإلدارة النشطة"

 ؛املالية وخبرات مدير الصندوق ومراقبة قيمة االستثمارات بشكل مستمر وذلك دون اتباع مؤشر قياس األداء

 تعني اململكة العربية السعودية؛"السعودية" و "اململكة" 

 ( من الشروط األحكام؛9)أ( ) 0في البند  املنصوص عليهاملعنى  تشير إلى" أتعاب اإلدارة"

 تعني أي من املديرين أو التنفيذيين أو املوظفين التابعين ملدير الصندوق؛" العالقة بمدير الصندوقأطراف ذوي "األأ

 ( من الشروط األحكام؛ي)(1) في البند املنصوص عليهاملعنى  يشير إلى"الحد األدنى ملبلغ االشرراك" 

 منهاتعني قيمة إجمالي أصول الصندوق "صافي قيمة األصول" 
ً
 قيمة إجمالي التزاماته؛ مخصوما

 )ج( من الشروط واألحكام؛90تعني التغييرات التي تطرأ على الشروط واألحكام على النحو املحدد في البند " شعاراإلأ واجبة"التغييرات 

إصدار وحدات جديدة، وتقل عند استرداد  من خاللوحداته  وتتم زيادةهو صندوق استثمار برأس مال متغير،  "صندوق االستثمار املفتوح"

 مالكي الوحدات لبعض وحداتهم أو كلها؛

 ؛قائمة املصطلحات املستخدمة في لوائح هيئة السوق املالية وقواعدهافي  املنصوص عليهاملعنى  يشير إلى"قرار عادي للصندوق" 

 ت؛الشركا ماليعني الحقوق املصدرة بغرض زيادة رأس  "إصدار حقوق األولوية"

 ؛باستردادهايعني ذلك التاريخ الذي يقوم فيه مالك الوحدات  "تاريخ االسررداد"

يعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إلى كل مالك وحدات ليستخدمها األخير في طلب استرداد وحدات الصندوق وفًقا "نموذج االسررداد" 

 للشروط واألحكام. 

 ك الوحدات السترداد وحدات الصندوق؛هو كل طلب يقدمه مال"طلب االسررداد" 

 )ب( من الشروط األحكام؛ 90في البند  املنصوص عليهيعني املعنى " املهم"التغيير 

 يعني املبلغ الذي يستثمره مالك الوحدات في الصندوق؛ "مبلغ االشرراك"

 يعني ذلك التاريخ الذي يقوم فيه مالك الوحدات باالشتراك في وحدات الصندوق؛ "تاريخ االشرراك"
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 ( من الشروط األحكام؛9)ب( ) 0في البند  املنصوص عليه" يعني املعنى م االشرراكوأرس"

يعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إلى كل مستثمر ليستخدمها األخير في طلب االشتراك في وحدات الصندوق وفًقا "نموذج االشرراك" 

 للشروط واألحكام. 

 يعني صافي قيمة األصل لكل وحدة في تاريخ االشتراك ذي الصلة؛"سعر االشرراك" 

 تعني سوق األوراق املالية السعودية؛ "تداول"

 ؛هذه الشروط واألحكام)ب( من 2زم الصندوق االستثمار فيها وفًقا ألحكام البند تتعني األوراق املالية التي يعية املستهدفة" "األوراق املال

 ، ما لم ُيذكر خالف ذلك؛ املحّدثة خليجيةسهم اللأل  صائبصندوق ـواألحكام الخاصة بتعني الشروط  "الشروط واألحكام"

يمتلكها مالك الوحدة حسب نسبة مشاركته في الصندوق. وتمثل كل وحدة )بما في ذلك أجزاء الوحدة( حصة تدل على الحصة التي "الوحدة" 

 نسبية في صافي أصول الصندوق؛

 يعني كل يوم عمل يتم فيه حساب سعر أي وحدة من وحدات الصندوق.يم" وأ"يوم التق

 يعني اليوم الذي يمكن فيه االشتراك في وحدات الصندوق واستردادها. "يوم التعامل"

 .هب املتعلقة التنفيذية الالئحة و السعودية العربية اململكة في املضافة القيمة ضريبة نظام هو" املضافة القيمة ضريبة نظام"

 و إلنتاجا مراحل من مرحلة كل في الخدمات و السلع توريد و استيراد على تفرض التياملضافة  القيمة ضريبة هي" املضافة"ضريبة القيمة 

أ .املفترض التوريد تشمل و التوزيع

أ  
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 الملخص التنفيذي

 .صندوق صائب لألسهم الخليجية اسم الصندوقأ

 شركة االستثمـار لألوراق املالية والوساطة. مدير الصندوقأ

 .املالية الرياضشركة  أمين الحفظ

 املالية و الوساطة. لألوراق االستثمارشركة  اإلداريأ املدير

 .أمريكي دوالر عملة الصندوقأ

يهدف الصندوق إلى تحقيق النمو على املدى الطويل من خالل االستثمار املنوع  األهداف االستثمارية

في األسهم املدرجة في أسواق مال دول مجلس التعاون الخليجي ، واألسهم 

األخرى ، واملنتجات االستثمارية قصيرة األجل املدرجة في أسواق الدول العربية 

، وصناديق املرابحات ، وصناديق املتاجرة بالسلع ، وصناديق االستثمار 

وصناديق املؤشرات  ،(REIT)صناديق االستثمار العقارية املتداولة و  املفتوحة،

التي تستثمر في أسواق مال دول مجلس التعاون الخليجي  (ETF)  املتداولة

 .الدول العربية األخرى وأسواق 

 و  الطروحات األوليةعلما بأن االستثمارات في األوراق املالية أعاله تتضمن 

العامة وطروحات إصدارات أسهم حقوق األولية وغيرها من  الثانوية

 األخرى ـ الطروحات العامة

هذا مع العلم أنه ال توجد أية ضمانات بأن الصندوق سيتمكن من تحقـيـق 

 أهدافه.

 S&P GCC) ستاندر آند بورز لألسهم دول مجلس التعاون الخليجي مؤشر  للصندوقأ االسررشادياملؤشر 

Composite Price Index in USD)  لقياس أداء الصندوق ) إال أن استثمارات

التي تشكل جزء من هذا  االستثماراتالصندوق لن تكون مقصورة على 

 .(املؤشر

ملزيٍد من املعلومات، ُيرجى مراجعة عوامل املخاطرة املوضحة مرتفع املخاطر.  مستوى املخاطرة

 من مذكرة املعلومات. 2في البند 

 ملا هو  االستثمارمدى مالئمة 
ً
 الرتفاع مستوى املخاطرة املرتبطة باالستثمار في الصندوق، وفقا

ً
نظرا

موضح في مذكرة املعلومات، فقد ال يالئم الصندوق املستثمرين غير القادرين 

عين يتو . ذلك أو غير الراغبين في ،املستوى  تحمل مخاطر استثمار عالية على

على املستثمرين املحتملين طلب االستشارة من مستشاريهم املعنيين باالستثمار 

 من مذكرة املعلومات. 2فيما يتعلق بعوامل املخاطرة املوضحة في البند 

 .امريكي دوالر 2،000 الحد األدنى ملبلغ االشرراك

 .امريكي دوالر 9،000 الحد األدنى ملبلغ االشرراك اإلضافي

 .امريكي دوالر 9،000 الحد األدنى ملبلغ االسررداد
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 .عمل يوم كل : ايام قبول طلبات االشرراك واالسررداد

أيوم التقويم

 التعامل أيام

 .األربعاء و اإلثنين أيام االسبوع، في مرتان

 األربعاء. مرتان في االسبوع، أيام اإلثنين و 

 من يوم األحد )بتوقيت اململكة العربية  94الطلبات املستلمه قبل الساعة  آخر موعد إلستالم طلبات االشرراك واالسررداد
ً
ظهرا

 94السعودية( بالنسبة لتقويم يوم األثنين, و الطلبات املستلمه قبل الساعة 

 )بتوقيت اململكة العربية السعودية( من يوم الثالثاء 
ً
ويم يوم بالنسبة لتقظهرا

 األربعاء .

 .التقويمأيام عمل بعد يوم  ثالثةفي غضون  الدفعيوم 

 من مبلغ االشتراك. %9ال تتجاوز  رسوم االشرراك

أتكاليف التعامل

 دهايتكب التي الوساطة وعموالت املعامالت تكاليف جميع الصندوق  يتحمل

 يف التكاليف هذه إجمالي عن اإلفصاح ويجب. االستثمارات وبيع شراء نتيجة

 تشتمل الو . الفعلية القيمة على بناء السنوية ونصف السنوية املدققة التقارير

 حتسابهاا يتم أن على املضافة، القيمة ضريبة على أعاله املذكورة املبالغ جميع

 .ستحقاقاال  عند ودفعها تقويم يوم كل في

أأتعاب اإلدارة

  الصندوق  ألصول  إدارته مقابل الصندوق  مدير إلى الصندوق  يدفع
ً
 أتعابا

 أصول  قيمة صافي من %9.02 يعادل بما"( اإلدارة)"أتعاب  سنوية إدارية

حسب. الصندوق 
ُ
 رآخ على بناء تقويم يوم كل في وتستحق اإلدارة أتعاب وت

 كل اإلدارة أتعاب بخصم الصندوق  مدير ويلتزم. األصول  قيمة لصافي تقويم

 افة،املض القيمة ضريبة على أعاله املذكورة املبالغ جميع تشتمل وال)شهر(. 

 .ستحقاقاال  عند ودفعها تقويم يوم كل في احتسابها يتم أن على

ريال  دوالر امريكي( 9,222.22)بما يعادل ريال سعودي  2,000 تم تحديد مبلغ  رسوم الحفظ

 كحد أدنى للرسوم، وتنقسم الرسوم كالتالي
ً
  :سعودي شهريا

االستثمار في األسهم املدرجة و الصناديق املدرجة تبلغ تكلفة الحفظ .1

للسوق  %0.400للسوق البحريني و  %0.012للسوق السعودي و  0.020%

 %0.022للسوق القطري و  %0.012للسوق العماني و  %0.900الكويتي و 

 من قيمة اصول الصندوق تحت الحفظ 
ً
للسوق اإلماراتي تحتسب يوميا

 1.10)بما يعادل ريال سعودي  42شهري كما يحتسب مبلغ  وتخصم بشكل

 دوالر امريكي( 21.10)بما يعادل ريال سعودي  902وبحد أقص ى  دوالر امريكي(

 .بحسب السوق لكل صفقة جديدة كعمولة تسوية

االستثمار بصناديق أسواق املال والعوائد الثابتة بمختلف أنواعها تبلغ تكلفة .2

وميا من قيمة اصول الصندوق تحت الحفظ تحتسب ي %0.020الحفظ 

 92.22)بما يعادل  ريال سعودي 20وتخصم بشكل شهري كما يحتسب مبلغ 

 .لكل صفقة جديدة كعمولة تسوية دوالر امريكي(
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تحتسب يوميا من قيمة  %0.020. تبلغ تكلفة الحفظ للطروحات األولية 2

 20مبلغ أصول الصندوق تحت الحفظ وتخصم بشكل شهري كما يحتسب 

لكل صفقة جديدة كعمولة  دوالر امريكي( 92.22)بما يعادل  ريال سعودي

 تسوية.

أأتعاب املحاسب القانوني

)بما  (سعودي ريال 22,000) وقدره مبلغ القانوني للمحاسب الصندوق  يدفع

 أتعاب تمثل سعودي ريال ألف  وثالثون  خمسة  دوالر امريكي( 1,222.22يعادل 

 املالية القوائم ومراجعة للصندوق  سنوية النصف املالية القوائم فحص

 .للصندوق  السنوية

أالرسوم الرقابية للهيئة

سنويا وهو مبلغ  دوالر امريكي( 4,000.00)بما يعادل  ريال سعودي 7,500

وتحتسب هذه ة ثابت طبقا للرسوم املقررة من قبل هيئة السوق املالي

سب وتحت الرسوم في كل يوم تقويمالرسوم في كل يوم تقويموتحتسب هذه 

  هذه الرسوم في كل يوم تقويم

أرسوم النشر في موقع تداولأ
 سنويا وهو مبلغ ثابت دوالر امريكي( 9,222.22)بما يعادل  ريال سعودي 5,000

 وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم

أمصاريف مجلس إدارة الصندوقأ

 رالسف مصاريف عن الصندوق  إدارة مجلس أعضاء بتعويض الصندوق  يلتزم

. لصندوق ا تجاه بالتزاماتهم يتعلق فيما املتكبدة األخرى  املعقولة واملصاريف

 كافأةم( املستقلين األعضاء)باستثناء  الصندوق  إدارة مجلس أعضاء ويستحق

 اجتماع لكل دوالر امريكي( 222.22)بما يعادل  سعودي ريال 4,000 قدرها

 2,000 قدره مبلغ املستقلين لألعضاء الصندوق  ويدفع. الصندوق  إدارة ملجلس

 إدارة ملجلس اجتماع لكل دوالر امريكي( 9,011.10)بما يعادل  سعودي ريال

 ومي كل في الرسوم هذه وتحتسب. املجلس اجتماعات حضور  مقابل الصندوق 

 سنوي  بشكل وتدفع تقويم

أاملصروفات واالتعاب االخرى 

يتحمل الصندوق جميع املصروفات واالتعاب املتعلقة بعمليات الصندوق 

على سبيل املثال ال –والخدمات االدارية غير املذكورة اعاله بما في ذلك 

تكاليف انعقاد اجتماعات مالكي الوحدات ومصاريف االستشارات  –الحصر 

ى القانونية. تحتسب وتخصم هذه املصروفات واالتعاب االخرى بناءا عل

 من صافي قيمة أصول الصندوق  %0.42القيمة الفعليه وبحد اقص ى 

 .(هـ9242جمادى اآلخرة  0)املوافق  م4002يوليو  42 األوليبدء الطرح  تاريخ

 .أمريكي دوالر 900  الصندوقأ تأسيس عند سعر الوحدة
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 الشروط واألحكام

 

 معلومات عامة .1

 اسم مدير الصندوق ورقم ترخيصه: .أ

التسجيل التجاري رقم مسجلة بموجب  مقفلة مساهمةوهي شركة  ،االستثمـار لألوراق املالية والوساطةشركة تتولى 

بموجب الترخيص  املالية السوق  هيئة قبل، ومرخصة من (ه9242 رجب 2م )املوافق 4000يوليو  44تاريخ  9090422112

 ه(.9224ذي القعدة    2م )املوافق 4099اكتوبر  9وتاريخ  37-11156رقم 

 

 عنوان مدير الصندوق ومقره الرئيس ي .ب

 عنوان مدير الصندوق هو على النحو التالي:

 شركة االستثمـار لألوراق املالية والوساطة

 طريق امللك فهد، منطقة العقيق

 99224الرياض  ،1222ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 + 111 994220111هاتف: 

 

 عنوان املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق  .ج

 www.icap.com.saعنوان املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق هو 

 

 اسم أمين الحفظ ورقم ترخيصه .د

تم ترخيص أمين الحفظ من قبل هيئة السوق املالية بموجب ترخيص  .حفظ الصندوق  أمينك الرياض املاليةشركة  تم تعيين

 الصادر من قبل هيئة السوق املالية. 20-00000 رقم

 

 عنوان املوقع اإللكتروني ألمين الحفظ .ه

  (.www.riyadcapital.com)الحفظ هو عنوان املوقع اإللكتروني ألمين 

 

http://www.icap.com.sa/
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 طبقالنظام امل .2

واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة التنفيذية،  وائحهلنظام السوق املالية ول و مدير الصندوق  يخضع الصندوق  .أ

 .املطبقة في اململكة العربية السعودية

 ويخضع كل من الصندوق ومدير الصندوق لرقابة الهيئة. .ب

 

 أهداف صندوق االستثمار .3

 األهداف االستثمارية للصندوق  .أ

لى عتحقيق زيادة في رأس املال  للصندوق في األساس يمفتوح، يتمثل الهدف االستثماري عام باعتباره صندوق استثمار 

املدى الطويل من خالل االستثمار املنوع في األسهم املدرجة في أسواق مال دول مجلس التعاون الخليجي، واألسهم املدرجة 

 ، وصناديقمعامالت قصيرة األجل ا في ذلك بم في أسواق الدول العربية األخرى، واملنتجات االستثمارية قصيرة األجل

 ،(REIT)صناديق االستثمار العقارية املتداولة و  املرابحات، وصناديق املتاجرة بالسلع، وصناديق االستثمار املفتوحة،

( التي تستثمر في أسواق مال دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق الدول العربية ETF)املتداولةوصناديق املؤشرات 

 و . االسترشادي ويكون هدف الصندوق التفوق في األداء على املؤشر  .األخرى.
ُ
 ال ت

 ماوإن أرباح، ع على مالكي الوحدات أيوز 

 أو إيرادات. توزيعات أرباحُيعاد استثمار كافة األرباح الصافية للصندوق وما يتلقاه من 

العامة وطروحات إصدارات أسهم  الثانوية و األوليةالطروحات علما بأن االستثمارات في األوراق املالية أعاله تتضمن 

 األخرى ـ حقوق األولية وغيرها من الطروحات العامة

 S&P GCC)ستاندر آند بورز لألسهم دول مجلس التعاون الخليجي   مؤشرألداء الصندوق هو  االسترشادياملؤشر: املؤشر 

Composite Price Index in USD)  لقياس أداء الصندوق ) إال أن استثمارات الصندوق لن تكون مقصورة على

يمكن للمستثمرين االطالع على معلومات املؤشر وأداء مدير الصندوق و  (.التي تشكل جزء من هذا املؤشر االستثمارات

 (.  www.icap.com.sa) دير الصندوق على املوقع اإللكتروني مل

 

 االستثمارية للصندوق مارسات املسياسات و ال .ب

 "(األوراق املالية املستهدفةيستهدف الصندوق االستثمار في األوراق املالية التالية )" .9

  خليجيأسهم الشركات املدرجة في أي سوق مالي  .أ

 من إجمالي قيمة أصول الصندوق  %2بحد أعلى   أسواق املال العربية األخرى أسهم الشركات املدرجة في  .ب
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املنتجات االستثمارية قصيرة االجل، وصناديق املرابحات، وصناديق املتاجرة و  قصيرة األجلمعامالت املرابحة  .ت

وصناديق املؤشرات  ،REITصناديق االستثمار العقارية املتداولة و  بالسلع، وصناديق االستثمار املفتوحة،

 ؛خليجية.املال الأسواق ( التي تستثمر في ETF)املتداولة 

 الحد االعلى االدنىالحد  نوع االستثمار 

ي بما ف) األسهم املدرجة في أسواق مال دول مجلس التعاون الخليجي

  ذلك الطروحات األولية واسهم حقوق االولوية(
20% 900% 

لك معامالت املرابحة قصيرة األجل الستثمارية قصيرة األجل بما في ذا

 وصناديق املرابحات وصناديق املتاجرة بالسلع
0% 20% 

ك بما في ذل) املدرجة في سوق املال السعودية املوازية )نمو(األسهم 

 الطروحات األولية واسهم حقوق االولوية(
0% 90% 

 ETFصناديق االستثمار املفتوحة وصناديق املؤشرات املتداولة 

 REITوصناديق االستثمار العقارية املتداولة 
0% 90% 

بما في ذلك ) واألسهم املدرجة في أسواق الدول العربية األخرى 

 الطروحات األولية واسهم حقوق االولوية(
0% 2% 

 من أصول الصندوق على شكل نقد %20*يمكن ملدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة ال تزيد عن 

 

العامة وطروحات إصدارات  الثانويةو الطروحات األوليةعلما بأن االستثمارات في األوراق املالية أعاله تتضمن 

 األخرى ـأسهم حقوق األولية وغيرها من الطروحات العامة 

 

وتجمع عملية اتخاذ القرارات االستثمارية لدى مدير الصندوق بين النهج التنازلي والنهج التصاعدي في اتخاذ القرار.  .4

ويتولى فريق إدارة محفظة االستثمار، باستخدام النهج التنازلي، تحليل املؤشرات االقتصادية الهامة على الصعيد 

، وحركة القطاعات/الصناعات املحلي
ً
باإلضافة إلى العوامل  املحلية، ومعدالت الفائدة الحالية واملتوقعة محليا

الجيوسياسية. ويحلل الفريق كذلك العوامل املتعلقة بالسوق، مثل السيولة التاريخية واملتوقعة، ومستوى 

 )ي
ً
 جوهريا

ً
شتمل على بناء النماذج املالية والتوقعات التذبذب، إلخ. ويتبع النهج التصاعدي، الذي يتضمن بحثا

بع يقوم فريق إدارة محفظة االستثمارات التاكما املالية التفصيلية( الختيار الفرص االستثمارية وتكوين املحفظة. 
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لضمان توافق مخصصات املحفظة مع أهداف العوائد  تقييم الدوري للفرص االستثماريةملدير الصندوق بإجراء ال

 للصندوق.طويلة األمد 

 

ع لها التي من املتوق االستثماراتاستراتيجية االستثمار النشط لتحديد  لدى مدير الصندوق يستخدم فريق العمل  .2

تحقيق عوائد على املدى الطويل عن طريق مجموعة من األبحاث املالئمة للشركات واألبحاث األساسية لألطراف 

 قة بشكل منتظم من أجل إدارة الصندوق بفعالية أكبر.املرتبطة لتقويم أوضاع األسواق والشركات ذات العال

 

 الصندوق  الستثمارات االستثمارية املراكز تبديل مبدأ ترتكز على التي النشطة اإلدارة منهج الصندوق  مدير سيتبنى .2

 الصندوق  مدير لدي املاليين املحللين فريق قبل من األولي املسح عمليات إلجراء البحثية الوسائل واستخدام

 بناء ثم ومن )ومن ثم إخضاعها إلى تحليالت معايير القيمة حيث ما ينطبق(، االستثمارات قائمة إلى والوصول 

 االستثمارية بالحدود االلتزام لضمان مستمر بشكل ومراجعتها االستثمارات أوزان وتحديد الصندوق  محفظة

 .الرئيسة الصندوق  واستراتيجية

 

إلدارة الصندوق، وله في ذلك  الالزمةاالستثمارية  القرارات باتخاذ - لتقديره وفقا - الصندوق  مدير سيقومو  .2

 لديه املتاحة واملعلومات املختلفة والسياسية واالقتصادية والتقييمات االستثمارية والتقارير الدراساتب االسترشاد

 االقتصادية األوضاع ودراسة الدراسات، ومراكز كبيوت االستثمار خارجية أخرى  جهة أي أو األبحاث فريق قبل من

 .املتاحة النقدية والسيولة املختلفة، والدولية املحلية

 

 للش أصول الصندوق في أوراق مالية أصدرها مديرالصندوق أوأي من تابعيه. يجوز ملديرالصندوق استثمار .1
ً
ك، تجنبا

خدمة في قائمة املصطلحات املستيكون ملصطلح "شركة تابعة" و"تابع" املستخدمين أعاله ذات املعنى املخصص لهما 

 في لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها.

 

 ال يجوز للصندوق االستثمار في أي أوراق مالية خالف ما ورد أعاله. .0

 

 ( من الئحة صناديق االستثمار.29يلتزم الصندوق باتباع قيود االستثمار املنصوص عليها في البند ) .2

 

لالستثمار في األوراق املالية املستهدفة، بشرط أال تزيد هذه القروض عن يجوز للصندوق الحصول على التمويل  .1

. إال أنه يجوز للصندوق االقتراض من مدير سنةة أصول الصندوق وملدة استحقاق ال تزيد عن ممن صافي قي 90%

الصندوق أو أي من تابعيه أو الهيئات املصرفية األخرى )املرخص لها وفق األصول من البنوك املركزية املختصة في 
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من صافي قيمة أصول  %90يخضع هذا االقتراض لحد الـ ال اإلقليم ذي الصلة( لتغطية طلبات االسترداد، على أن 

 ( من الئحة صناديق االستثمار.40النحو املنصوص عليه في املادة ) ، علىالصندوق 

 

 .ال يجوز للصندوق االستثمار في املشتقات املالية .90

 ألداء الصندوق أو السوق أو األسواق  االسترشاديال يعتبر األداء السابق للصندوق أو األداء السابق للمؤشر  .99
ً
معيارا

 ذات العالقة في املستقبل.

 

 أو ليس هناك أي  .94
ً
ضمان ملالكي الوحدات بأن األداء املطلق للصندوق أو أداءه مقارنة باملؤشر سوف يكون مطابقا

 لألداء السابق. 
ً
 مسايرا

 

 

 االستثمار صندوقأمدة  .4

 تكون مدة الصندوق غير محددة.

 

 حدود االستثمار /قيود .5

الستثمار، وهذه الشروط الئحة صناديق ايلتزم مدير الصندوق بالقيود/الحدود التي تنطبق على الصندوق واملوضحة في  .أ

 ومذكرة املعلومات. واألحكام

 

 من صافي قيمة أصول الصندوق في وحدات صندوق استثمار آخر. %42أكثر من  استثمار ال يجوز  .ب

 

 .من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته %40ال يجوز امتالك نسبة تزيد على  .ج
 

 

 .من صافي قيمة أصول الصندوق في كافة فئات األوراق املالية املصدرة من مصدر واحد %40ال يجوز استثمار أكثر من   .د

 

 .األوراق املالية املصدرة ألي مصدر واحد ملصلحة الصندوق من  %90يجوز امتالك نسبة تزيد على ال  .ه

 

من صافي قيمة أصول الصندوق في أطراف مختلفة تنتمي إلى نفس املجموعة، بما في ذلك جميع  ٪42لن يتم استثمار أكثر من  .و

االستثمارات في األوراق املالية الصادرة عن أطراف مختلفة تنتمي إلى نفس املجموعة ومعامالت سوق املال الخاضعة لطرف 
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غير اململكة، يتم إبرامها ألغراض مختلفة  أي إقليم آخر في  أخرى ي هيئة تنظيمية تنظمه مؤسسة النقد العربي السعودي أو أ

 .لنفس املجموعة، أو ودائع مصرفية ألغراض مختلفة تنتمي لنفس املجموعة

 

من صافي قيمة أصول الصندوق في فئة واحدة من األوراق املالية الصادرة عن أي مصدر واحد،  ٪90لن يتم استثمار أكثر من  .ز

 :ثناءباست

 

من  %22دين الصادرة عن حكومة اململكة أو عن جهة سيادية، وال يجوز أن تتجاوز أدوات الدين ما نسبته أدوات ال -

 صافي قيمة أصول الصندوق، ذلك بما يتوافق مع الئحة صناديق االستثمار.

 من صافي قيمة أصول الصندوق. %40أدوات الدين املدرجة، على أال تتجاوز ما نسبته  -

من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم مصدر واحد مدرجة في السوق أو في أو سوق مالية  %90ار أكثر من استثم -

منظمة أخرى، على أال تتجاوز نسبة القيمة السوقية لإلصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لجميع األسهم املدرجة في 

ار في األسهم املدرجة في السوق أو في أو سوق مالية السوق ذي العالقة، وذلك للصندوق العام الذي يهدف إلى االستثم

 اخرى منظمة.

من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أسهم مدرجة في السوق أو في أي سوق مالية منظمة  ٪ 90استثمار أكثر من  -

صِدر واحد تابع ملجال أو قطاع يكون هدف الصندوق العام االستثمار فيه على أال يتجاوز ذلك ن
ُ
سبة القيمة أخرى مل

السوقية لإلصدار إلى إجمالي القيمة السوقية للذلك املجال أو القطاع املعين، وذلك للصندوق العام الذي تنص شروطه 

 وأحكامه ومذكرة املعلومات على أن هدفه االستثماري محدد في مجال أو قطاع معين من األسهم املدرجة.

 

 . قابلة للتسييلالصندوق في األصول غير  من صافي قيمة أصول  ٪90لن يتم استثمار أكثر من  .ح

 

أي ورقة مالية تتيح إجراء مطالبة بأي مبالغ غير مدفوعة بشأنها، ما لم ُيستساغ  االستثماريةالصندوق لن تتضمن محفظة  .ط

 . عمل ( أيام2دفع كامل املبلغ النقدي أو األوراق املالية القابلة للتحويل إلى نقد من محفظة الصندوق في غضون خمسة )

 

 العملة  .6

إذا تم دفع مقابل بعض الوحدات بعملة غير عملة الصندوق، يقوم مدير الصندوق بتحويل و الدوالر األمريكي. عملة الصندوق هي 

 يلتزم املستثمرون بدفع رسوم صرف العملة، إن وجدت.و عملة الدفع إلى عملة الصندوق بسعر الصرف السائد في السوق. 
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 والعموالت واألتعابمقابل الخدمات  .7

 أصول الصندوق  املقتطعة مناملدفوعات  .أ

 

 املصروفأالتفاصيل

 تكاليف التعامل

يتحمل الصندوق جميع تكاليف املعامالت وعموالت الوساطة التي يتكبدها نتيجة شراء وبيع 

االستثمارات. ويجب اإلفصاح عن إجمالي هذه التكاليف في التقارير املدققة السنوية ونصف 

السنوية بناء على القيمة الفعلية. وال تشتمل جميع املبالغ املذكورة أعاله على ضريبة القيمة 

 ستحقاقاال فة، على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها عند املضا

 أتعاب اإلدارة

 إدارية سنوية )"أتعاب 
ً
يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته ألصول الصندوق أتعابا

حسب أتعاب اإلدارة وتستحق  %9.02اإلدارة"( بما يعادل 
ُ
من صافي قيمة أصول الصندوق. وت

يم بناء على آخر تقويم لصافي قيمة األصول. ويلتزم مدير الصندوق بخصم أتعاب في كل يوم تقو 

اإلدارة كل )شهر(. وال تشتمل جميع املبالغ املذكورة أعاله على ضريبة القيمة املضافة، على أن 

 .ستحقاقاال يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها عند 

 رسوم الحفظ

  دوالر امريكي( 9,222.22)بما يعادل ريال سعودي  2,000 تم تحديد مبلغ 
ً
ريال سعودي شهريا

  :كحد أدنى للرسوم، وتنقسم الرسوم كالتالي

للسوق  %0.020االستثمار في األسهم املدرجة و الصناديق املدرجة تبلغ تكلفة الحفظ .1

للسوق العماني و  %0.900للسوق الكويتي و  %0.400للسوق البحريني و  %0.012السعودي و 

 من قيمة اصول الصندوق  %0.022للسوق القطري و  0.012%
ً
للسوق اإلماراتي تحتسب يوميا

دوالر  1.10)بما يعادل ريال سعودي  42تحت الحفظ وتخصم بشكل شهري كما يحتسب مبلغ 

بحسب السوق لكل  دوالر امريكي( 21.10)بما يعادل ريال سعودي  902وبحد أقص ى  امريكي(

 .صفقة جديدة كعمولة تسوية

االستثمار بصناديق أسواق املال والعوائد الثابتة بمختلف أنواعها تبلغ تكلفة الحفظ .2

تحتسب يوميا من قيمة اصول الصندوق تحت الحفظ وتخصم بشكل شهري كما  0.020%

لكل صفقة جديدة كعمولة  دوالر امريكي( 92.22)بما يعادل  ريال سعودي 20يحتسب مبلغ 

 .تسوية

تحتسب يوميا من قيمة أصول الصندوق  %0.020للطروحات األولية . تبلغ تكلفة الحفظ 2

 92.22)بما يعادل  ريال سعودي 20تحت الحفظ وتخصم بشكل شهري كما يحتسب مبلغ 

 لكل صفقة جديدة كعمولة تسوية. دوالر امريكي(

أتعاب املحاسب 

 القانوني

 1,222.22)بما يعادل  (سعودي ريال 22,000) وقدره مبلغ القانوني للمحاسب الصندوق  يدفع

 فالنص املالية القوائم فحص أتعاب تمثل سعودي ريال ألف  وثالثون  خمسة  دوالر امريكي(

 .للصندوق  السنوية املالية القوائم ومراجعة للصندوق  سنوية

 الرسوم الرقابية للهيئة

سنويا وهو مبلغ ثابت طبقا للرسوم  دوالر امريكي( 4,000.00)بما يعادل  ريال سعودي 7,500

وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويموتحتسب هذه ة املقررة من قبل هيئة السوق املالي

  وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم الرسوم في كل يوم تقويم
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رسوم النشر في موقع 

 تداولأ

وتحتسب هذه  مبلغ ثابتسنويا وهو  دوالر امريكي( 9,222.22)بما يعادل  ريال سعودي 5,000

 الرسوم في كل يوم تقويم

مصاريف مجلس إدارة 

 الصندوقأ

 واملصاريف السفر مصاريف عن الصندوق  إدارة مجلس أعضاء بتعويض الصندوق  يلتزم

 إدارة جلسم أعضاء ويستحق. الصندوق  تجاه بالتزاماتهم يتعلق فيما املتكبدة األخرى  املعقولة

 222.22)بما يعادل  سعودي ريال 4,000 قدرها مكافأة( املستقلين األعضاء)باستثناء  الصندوق 

 بلغم املستقلين لألعضاء الصندوق  ويدفع. الصندوق  إدارة ملجلس اجتماع لكل دوالر امريكي(

 إدارة ملجلس اجتماع لكل دوالر امريكي( 9,011.10)بما يعادل  سعودي ريال 2,000 قدره

 عوتدف تقويم يوم كل في الرسوم هذه وتحتسب .املجلس اجتماعات حضور  مقابل الصندوق 

 سنوي  بشكل

املصروفات واالتعاب 

 االخرى 

يتحمل الصندوق جميع املصروفات واالتعاب املتعلقة بعمليات الصندوق والخدمات االدارية 

ي تكاليف انعقاد اجتماعات مالك –على سبيل املثال ال الحصر –غير املذكورة اعاله بما في ذلك 

الوحدات ومصاريف االستشارات القانونية. تحتسب وتخصم هذه املصروفات واالتعاب االخرى 

 من صافي قيمة أصول الصندوق  %0.42ى القيمة الفعليه وبحد اقص ى بناءا عل

يلتزم الصندوق بتعويض وعدم مطالبة مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارته واملديرين 

واملوظفين والوكالء واملستشارين والشركات التابعة والعمال التابعين للصندوق من جميع 

ة ف، بما في ذلك األحكام القضائية والنفقات القانونياملطالبات وااللتزامات والتكاليف واملصاري

واملبالغ املدفوعة للترافع والتسوية التي قد يتکبدونها نتيجة لألعمال التي يقومون بھا باسم 

الصندوق، شريطة قيام مدير الصندوق بواجباته بحسن نية، وأدائه لعمله بما يحقق مصلحة 

 ي اتهام باإلهمال جسيم أو االحتيال.الصندوق الفضلى، وطاملا لم ُيوجه إليه أ

 *جميع الرسوم واألتعاب واملصاريف اعاله ال تشمل ضريبة القيمة املضافة

 

 تفاصيل الرسوم املفروضة فيما يتعلق بطلبات االشتراك واالسترداد

 رسوم االشتراك .9

مبدئية أو الحقة يقوم بها بحد أقص ى من مبلغ االشتراك على كل عملية اشتراك  %9تحتسب رسوم اشتراك مقدارها 

 ة استالم مبلغ االشتراك، و "(. ويتم استقطاع رسوم االشتراك لحظرسوم االشرراكاملستثمر في وحدات الصندوق )"
ُ
دفع ت

. إلى مدير الصندوق.
ً
 ولتجنب الشك، يحق ملدير الصندوق أن يتنازل عن أي رسوم اشتراك كما يراه مناسبا

 

 رسوم االسترداد .4

 مقابل عمليات االسترداد املبكر.ال توجد رسوم 

 

 ضريبة القيمة املضافة .2



01 

 

مذكرة املعلومات لهذا الصندوق تخضع لتطبيق و  جميع الرسوم واألتعاب واملصاريف بموجب وثيقة الشروط واألحكام

ذلك لضريبة القيمة املضافة حسب اللوائح التي تصدرها الجهات الرسمية ذات العالقة في اململكة العربية السعودية، و 

مذكرة املعلومات لهذا الصندوق ال تشمل و  فإن جميع الرسوم واألتعاب واملصاريف بموجب وثيقة الشروط واألحكام

اذ سيتم احتساب مبلغ ضريبة القيمة املضافة املستحقة على الرسوم واألتعاب واملصاريف  ضريبة القيمة املضافة،

قة في اململكة العربية السعودية، وسيقوم الصندوق بسداد هذه حسب ما يتم إقراره من قبل الجهات الرسمية ذات العال

 إليها مبلغ ضريبة القيمة املضافة املستحقة
ً
  .الرسوم واألتعاب واملصاريف مضافا

 

 التسعيرالتقويم وأ .8

 سيةسالطريقة التقويم وأساس األصول األ وصف  .أ

األوراق املالية املستهدفة املدرجة/املتداولة في السوق املالية ألغراض تحديد قيمة أصول الصندوق، يتم تقييم االستثمارات في 

بأسعار اإلغالق الرسمية في يوم التقويم في السوق ذات الصلة. وفي حال عدم تداول هذه األوراق املالية في يوم التقويم، 

ستحق األرباح/ توز 
ُ
يعات األرباح واجبة الدفع حتى يوم ُيستخدم آخر سعر إغالق رسمي لألوراق املالية في السوق ذات الصلة. وت

التقويم. ويتم تقويم األوراق املالية املشتراة من خالل عملية بناء سجل األوامر بتكلفة تبدأ من تاريخ اشتراك مدير الصندوق 

لتي تم ستهدفة افي األوراق املالية حتى تاريخ بدء تداول هذه األوراق املالية في السوق املالية. ويتم تقويم األوراق املالية امل

تخصيصها عن طريق أحد إجراءات الشركات بناء على قيمتها الفعلية كما من تاريخ الحقوق السابقة حتى تاريخ بدء تداول 

األوراق املالية في السوق. وعلى وجه التحديد، إذا كانت الورقة املالية تمثل وحدة في صندوق آخر، يجب تقويم هذه األوراق 

خر سعر للوحدة تعلن عنه الصناديق حتى تاريخ سريان التقويم. ويجب تقويم االستثمارات املباشرة في املالية على أساس آ

 إليها األرباح املستحقة حتى يوم التقويم. ويضاف 
ً
أدوات سوق املال التي ال تتداول في السوق املالية على أساس التكلفة مضافا

 ية ألصول الصندوق.النقد إلى أصول الصندوق ليصل إلى القيمة اإلجمال

 

 التقويم عدد مرات  .ب

وفي حال وافق يوم التقويم يوم عطلة رسمية في اململكة  .ربعاءمرتان في االسبوع، أيام االثنين و األ سب سعر وحدة الصندوق تُيح

  العربية السعودية فسيتم تقويم أصول الصندوق في يوم التقويم التالي. 

 

 الخطأ في التقويم أو تحديد األسعاراإلجراءات الواجب اتخاذها في حال  .ج
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في حال تقويم أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ ، يجب على مدير الصندوق  .9

 توثيق ذلك.

يجب على مدير الصندوق تعويض جميع مالكي الوحدات املتضررين )بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين( عن جميع  .4

 لتسعير دون تأخير.أخطاء التقويم أو ا

 سعر من أكثر أو %0.2 نسبته ما بشكل التسعير أو التقويم في خطأ اي عن فورا الهيئة إبالغ الصندوق  مدير على يجب .2

 يالت العام الصندوق  تقارير وفي للسوق  االلكتروني املوقع و اإللكتروني موقعه في فورا ذلك عن اإلفصاح و الوحدة

 الئحة صناديق االستثمار. من( 71) للمادة وفقا الصندوق  مدير يعدها

 ملخصا الئحة صناديق االستثمار من( 04) للمادة وفقا املطلوبة للهيئة تقاريره في يقدم أن الصندوق  مدير على يجب .4

 .التسعير و التقويم أخطاء بجميع

 

 وصف طريقة حساب سعر الوحدة  .د

في القائمة  إجمالي عدد الوحدات يتم تحديد سعر الوحدة في الصندوق عن طريق قسمة صافي قيمة أصول الصندوق على 

ويتم تحديد أسعار االشتراك واالسترداد من خالل ضرب عدد الوحدات املطلوب شراءها أو استردادها في سعر  التقويموم ي

( كحد أعلى من قيمة االشتراك وذلك في حالة طلبات %9تمثل ما نسبته )الوحدة، مع إضافة رسوم االشتراك إن وجدت والتي 

 .االشتراك فقط

 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها .ه

الخاص  اإللكتروني كل يوم عمل يلي يوم التقويم على املوقع نهاية  سيتم نشر صافي قيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة في

 املوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية )تداول( عبر الرابطو  (www.icap.com.sa) بمدير الصندوق عبر الرابط

www.tadawul.com.sa. 

 

 التعامالت .9

 بطلبات االشتراك واالسترداد فيما يتعلقالصندوق  مدير  مسؤوليات .أ

( من هذه 1مدير الصندوق بمعالجة كافة طلبات االشتراك واالسترداد دون أي تأخير، بما يتوافق مع الفقرة )يقوم  .9

 الشروط واألحكام.

http://www.icap.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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طة السل هذهالصندوق استخدام  وملديريجوز ملدير الصندوق، بناء على تقديره املطلق، تأجيل أي طلب استرداد.  .4

ذات الصلة بشكل عام أو التعامل  سوق املاليةر( وقف التعامل في الاملثال ال الحص سبيلفي حال )على  التقديرية

الصندوق ألسباب معقولة  مدير ذات الصلة، ويرى  نسبة كبيرة من حجم السوق التي تشكل  املاليةفي األوراق 

 صعوبة تحديد صافي قيمة األصول لكل وحدة بسبب هذا التعليق.

في الصندوق إلى أقل من الحد األدنى املستثمرين  الخاص بأحدستثمار قيمة اال خفض تاسترداد أن عملية إذا كان من شأن أي 

في  اإليداع عن طريقبعملة الصندوق  االستردادعوائد استثمار املستثمر. وتدفع جميع مبلغ ملبلغ االشتراك، يتم استرداد كامل 

 حساب مالك الوحدات. 

 

 الفترة بين طلب االسترداد ودفع العائدات .ب

تاح للمستثمرين عائدات االسترداد قبل انتهاء العمل في يوم العمل 
ُ
موعد الستالم  آخر إلى أن  ويشار  التالي ليوم التقويم. ثالثالت

 من يوم األحد )بتوقيت اململكة العربية السعودية( بالنسبة  94للطلبات املستلمه قبل الساعة هو  االسترداد طلبات
ً
ظهرا

 )بتوقيت اململكة العربية السعودية( من يوم الثال 94الطلبات املستلمه قبل الساعة لتقويم يوم األثنين, و 
ً
ثاء بالنسبة ظهرا

 .لتقويم يوم األربعاء

 قيود على التعامل في وحدات الصندوق  .ج

 ال يوجد

 

 التعامل في الوحدات  تعليقتأجيل أو  .د

الصندوق في حال أمرت الهيئة بذلك وال يحق ملدير الصندوق على مدير الصندوق أن يعلق االشتراكات واالسترداد في وحدات 

 أن يعلق االشتراكات واالسترداد في وحدات الصندوق، إال في أي من الحاالت اآلتية:

سيتم ف، لالشتراك ملبلغ إذا كان من شأن أي استرداد أن يخفض استثمار املستثمر في الصندوق إلى أقل من الحد األدنى .9

ثمر. وسيتم دفع املبالغ املستردة بعملة الصندوق بقيدها لحساب ملستثمر.استرداد كامل املبل
 
ست

ُ
 غ امل

من صافي قيمة أصول الصندوق في  %90في أي يوم تقويم، إذا تجاوزت قيمة طلبات االسترداد بما فيها التحويل نسبة  .4

 لتقديره املطلق أن يؤجل أية طل
ً
بات استرداد و/أو تحويل على أساس يوم التقويم السابق فبإمكان مدير الصندوق وفقا

. وسيتم تنفيذ طلبات االسترداد والتحويل التي تم تأجيلها في %90تناسبي بحيث ال يتجاوز إجمالي قيمة الطلبات نسبة 

 لنسبة 
ً
 من عمل يومي ملدة األصول  تقويم تأخير يتجاوز  ال أن على ،%90يوم التقويم الالحق مباشرة مع خضوعها دائما

 .واالسترداد االشتراك طلبات لتقديم نهائيال املوعد
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 االسترداد املؤجلةطلبات  .ه

وق في حال تعليق التعامل في الس نقل ملكيةيجوز ملدير الصندوق، بناء على تقديره املطلق، تأجيل أي طلب استرداد و/أو طلب 

األولية التي يتم فيها تداول األوراق املالية أو األصول األخرى اململوكة للصندوق، إما بشكل عام أو فيما يتعلق بأصول الصندوق 

 أصول الصندوق. قيمةلصافي  جوهرية أنهاالصندوق، ألسباب معقولة،  يعتقد مدير التي 

من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم  ٪90 ما نسبتهطلبات نقل امللكية،  بما في ذلكداد، إذا تجاوزت قيمة طلبات االستر 

التقويم السابق، يجوز ملدير الصندوق، بناء على تقديره املطلق، تأجيل أي طلب استرداد و/أو نقل ملكية على أساس تناسبي 

 .٪90بحيث ال تتجاوز القيمة اإلجمالية للطلبات 

ويتم تقويم األصول خالل  .٪90االسترداد ونقل امللكية املؤجلة في يوم التقويم التالي، وتخضع دائما لحد معالجة طلبات  وتتم

 يومي عمل من تاريخ تسليم طلب االسترداد.

 

  نقل ملكية الوحدات .و

 ملبلغ االشتراكعاة الحد األدنى راومع م
ً
 أو جزئيا

ً
 (قول إليهاملن) آخر لطرف، يحق للمستثمر نقل ملكية وحداته في الصندوق كليا

 عدد
ً
لى د نقلها باإلضافة إاالوحدات املر  عن طريق تقديم طلب خطي ملدير الصندوق يتضمن موافقته على نقل الوحدات مبينا

قيام املنقول إليه بالتوقيع على هذه الشروط  ه. كما يشترط إلكمال نقل الوحداتاملعلومات الالزمة الخاصة به وباملنقول إلي

الالزمة الستيفاء متطلبات اعرف عميلك ومكافحة غسل  ك وتقديم املعلومات واملستنداتاام وتعبئة نموذج طلب االشتر واألحك

 ب.األموال وتمويل اإلرها

يجب على املستثمرين الجدد االلتزام بهذه الشروط واألحكام، بما في ذلك متطلبات اعرف عميلك ومكافحة غسل األموال لدى 

 تصبح معامالت نقل ملكية الوحدات سارية إال بعد قيدها في سجل مالكي الوحدات. مدير الصندوق؛ ولن

 

مكافحة غسل األموال و اعرف عميلك أو أي تعليمات تصدر عن أي جهة رقابية حكومية،  تقارير يجوز ملدير الصندوق، بناء على 

ة باملستثمرين مع أمين الحفظ بغرض تلبية رفض طلبات نقل امللكية. وملدير الصندوق الحق في تبادل املعلومات املتعلق

ه قد يرى أن ملكيةمتطلبات التدقيق الداخلي ومتطلبات مكافحة غسل األموال واإلرهاب. وملدير الصندوق رفض أي طلب نقل 

 يخالف نظام السوق املالية.

 

 استثمار مدير الصندوق في الصندوق  .ز
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في  ويحتفظ مدير الصندوق بحقهبصفته مستثمر وذلك وفقا لتقديره الخاص  يحق ملدير الصندوق االستثمار في الصندوق 

 داد جزء من أو كل مشاركته حسب ما يراه مناسبا.اسر 

 

 آخر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد في أي يوم تعامل .ح

 من يوم األحد )بتوقيت اململكة العربية السعودية( 94الطلبات املستلمه قبل الساعة 
ً
بالنسبة لتقويم يوم األثنين, و  ظهرا

 )بتوقيت اململكة العربية السعودية( من يوم الثالثاء بالنسبة لتقويم يوم األربعاء 94الطلبات املستلمه قبل الساعة 
ً
 .ظهرا

 

 إجراءات تقديم التعليمات لالشتراك في الوحدات أو استردادها .ط

 عملية االشرراك

استيفاء وتقديم املستندات التالية إلى من خالل ذلك ب يقوملصندوق، فيجب أن إذا رغب أي مستثمر في شراء وحدات في ا

 مدير الصندوق:

 ومعتمدة، مستوفاة حساب استثماري اتفاقية  -
ً
  /موقعة )ما لم يكن املستثمر عميال

ً
 لدى مدير الصندوق(؛ قائما

 /موقعة )ما لم يكن املستثمر ومعتمدةالشروط واألحكام، مستوفاة  -
ً
  عميال

ً
 لدى مدير الصندوق(؛ قائما

 /موقع.ومعتمدنموذج طلب االشتراك، مستوفى  -

 

يلتزم املستثمرون الراغبون في شراء وحدات في الصندوق بتقديم املستندات املذكورة أعاله إلى مدير الصندوق عن طريق 

 البريد أو البريد السريع أو باليد، أو إرسالها عبر الوسائط اإللكترونية املعتمدة.

 

 إذا تلقى مدير الصندوق املستندات املطلوبة سالفة الذكر، باإلضافة إلى مبالغ االشتراك في ُيعتبر ط
ً
لب االشتراك مستوفيا

 على امتالك الوحدات من مدير 
ً
أرقام الحسابات املحددة للصندوق. على أن يتسلم مالك الوحدات، بعد االشتراك، تأكيدا

 ك.الصندوق، ويتضمن هذا التأكيد تفاصيل االشترا

 

 من يوم  94لطلبات املستلمه قبل الساعة اطلب االشتراك املكتمل. ففي حال  ويعتمد كل تاريخ اشتراك على تاريخ استالم
ً
ظهرا

 )بتوقيت  94األحد )بتوقيت اململكة العربية السعودية( بالنسبة لتقويم يوم األثنين, و الطلبات املستلمه قبل الساعة 
ً
ظهرا

وفي أي من الحالتين، يحصل مالكو الوحدات على  .السعودية( من يوم الثالثاء بالنسبة لتقويم يوم األربعاءاململكة العربية 

 تأكيد من مدير الصندوق، يتضمن تفاصيل االشتراك.
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 مكافحة غسل األموال و اعرف عميلك أو أي تعليمات تصدر عن أي جهة رقابية حكومية، تقارير يجوز ملدير الصندوق، بناء على و 

ُيرد  ،رفض طلبات االشتراك. وملدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك يرى أنه قد يخالف نظام السوق املالية. وفي هذه الحال

وملدير الصندوق الحق في تبادل املعلومات املتعلقة باملستثمرين مع أمين خصومات أي رسوم أو  خصممبلغ االشتراك دون 

 خلي ومتطلبات مكافحة غسل األموال واإلرهاب. الحفظ بغرض تلبية متطلبات التدقيق الدا

 

 عملية االسررداد

 إلى مدير 
ً
يمكن ملالكي الوحدات طلب استرداد كل أو بعض وحداتهم بعد استيفاء وتوقيع نموذج االسترداد وتقديمه مستوفيا

 املعتمدة.الصندوق عن طريق البريد أو البريد السريع أو باليد، أو إرساله عبر الوسائط اإللكترونية 

 

.  تاريخويعتمد كل يوم استرداد على 
ً
  94 الساعةالطلبات املستلمه قبل  استالمفي حال وتلقي طلب االسترداد مستوفيا

ً
ظهرا

  94 الساعةو الطلبات املستلمه قبل  بالنسبة لتقويم يوم األثنين,( اململكة العربية السعودية)بتوقيت  من يوم األحد
ً
 ظهرا

دات وفي أي من الحالتين، يحصل مالكو الوح .بالنسبة لتقويم يوم األربعاء الثالثاء من يوم( عربية السعوديةاململكة ال)بتوقيت 

 على تأكيد من مدير الصندوق، يتضمن تفاصيل االسترداد.

 

ت، الوحدابناء على التعليمات الكتابية املوجهة إلى مالك الوحدات، يحق للصندوق استرداد كامل الوحدات اململوكة ملالك 

بشكل إجباري، بسعر االسترداد الساري )الذي سيمثل صافي قيمة أصول الصندوق( إذا رأى مدير الصندوق أن ذلك في 

 مصلحة الصندوق. ويحق ملدير الصندوق كذلك استرداد الوحدات في الصندوق بشكل إجباري في األحوال التالية:

للوحدات يضر بمصلحة الصندوق من الناحية املالية أو الضريبية مدير الصندوق أن استمرار ملكية املستثمر  رأىإذا  -

 أو القانونية أو التنظيمية، أو يتعارض مع هذه الشروط واألحكام واتفاقية االشتراك؛ أو

 إذا تبين أن أي من اإلقرارات املقدمة من مالك الوحدات في اتفاقية االشتراك غير صحيحة أو لم تعد سارية. -

 

 أو قيمة الوحدات التي يجب أن يشترك فيها مالك الوحدات أو ينقل ملكيتها أو يستردها الحد األدنى لعدد .ي

 الحد األدنى ملبلغ االشرراك

 "(.الحد األدنى ملبلغ االشرراك)"دوالر أمريكي  2،000هو في جميع األوقات الصندوق في  الحد األدنى ملبلغ االشتراكيكون 

 .دوالر ألمريكي 9،000 )بما في ذلك من خالل نقل ملكية وحدات( الالحقةيكون الحد األدنى ملبالغ االشتراك 

 الحد األدنى ملبلغ االسررداد
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 .لكل مستثمردوالر ألمريكي  9،000الحد األدنى لالسترداد  

 

 أحقية مدير الصندوق في تأجيل أو تعليق طلبات االشتراك أو االسترداد .ك

يجوز ملدير الصندوق، بناء على تقديره املطلق، تأجيل أي طلب استرداد في حال تعليق التعامل في السوق األولية التي يتم فيها 

 مدير بشكل عام أو فيما يتعلق بأصول الصندوق، وإذا رأى تداول األوراق املالية أو األصول األخرى اململوكة للصندوق، إما 

 من شأن أي استرداد أصول الصندوق. إذا كانصافي  قيمةيؤثر بشكل جوهري على  هذا التعليق الصندوق، ألسباب معقولة، أن

دفع 
ُ
أن يخفض استثمار املستثمر في الصندوق إلى أقل من الحد األدنى ملبلغ االشتراك، يتم استرداد كامل استثمار املستثمر. وت

إذا تجاوزت قيمة طلبات و الك الوحدات في أي يوم تقويم. في حساب م من خالل اإليداععائدات االسترداد بعملة الصندوق 

من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التقويم السابق، يجوز ملدير الصندوق، بناء على تقديره املطلق، تأجيل  ٪90االسترداد 

 ل الصندوق. من صافي قيمة أصو  ٪90أي طلب استرداد على أساس تناسبي بحيث ال تتجاوز القيمة اإلجمالية للطلبات 

. على أال يتأخر تقويم األصول عن يومي ٪90تتم معالجة طلبات االسترداد املؤجلة في يوم التقويم التالي وتخضع دائما لحد 

 عمل من املوعد النهائي لتقديم طلبات االسترداد.

 الذي ينوي مدير الصندوق جمعه غالحد االدنى للمبل .ل

 ال يوجد

ريال( أو ما يعادله كحد أدنى  90.000.000ماليين ريال سعودي ) 90لضمان استيفاء متطلب اإلجراءات التصحيحية الالزمة  .م

 لصافي قيمة أصول الصندوق 

، يقوم مدير الصندوق ريال( 90.000.000ماليين ريال سعودي ) 90 في حال انخفضت قيمة صافي قيمة أصول الصندوق عن

  الصندوق الحصول على اشتراكات إضافية في الصندوق.   ، فيحق ملدير الستيفاء املتطلبات النظاميةبما يلزم 

  

 سياسة التوزيع .11

 واألرباح الدخل توزيع سياسة .أ

إن الهدف االستثماري للصندوق هو تنمية رأس املال في املدى الطويل. وال يجوز توزيع أي أرباح؛ وإنما ُيعاد استثمار 

وسوف تنعكس إعادة التي يتلقاها الصندوق.  األرباحتوزيعات صافي دخل الصندوق كامال باإلضافة إلى األرباح/

 استثمار الدخل على قيمة وسعر الوحدات.

 والتوزيع لإلستحقاق التقريبي التاريخ .ب
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 ال يوجد

 األرباح توزيع كيفية .ج

 ال يوجد

  

 رفع التقارير ملالكي الوحدات .11

a. املعلومات ذات الصلة املتعلقة بالتقارير املحاسبية واملالية 

والتقارير  ،املختصرةللصندوق، وتقاريره السنوية  املدققةيلتزم مدير الصندوق بإعداد تقارير سنوية تتضمن القوائم املالية 

 لالشتراطات الواردة في الئحة صناديق االستثمار. األولية
ً
 وفقا

 

تاح التقارير السنوية الطالع مال
ُ
املدة التي يشملها التقرير،  نهايةمن تاريخ  عمل يوم 00كي الوحدات في موعد أقصاه ويجب أن ت

 وذلك بنشرها على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وعلى املوقع اإللكتروني لسوق األوراق املالية السعودية )"تداول"(. 

 

لها التقرير، وذلك املدة التي يشم نهايةمن تاريخ  م عمل( يو 22وإتاحتها الطالع الجمهور خالل ) األوليةويجب إعداد التقارير 

 بنشرها على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وعلى املوقع اإللكتروني لتداول.

 

يوفر مدير الصندوق لكل مالك وحدات تفاصيل صافي قيمة أصول الوحدات اململوكة له، وسجل املعامالت في وحدات الصندوق 

 دوق.من تاريخ كل معاملة في وحدات الصن وم عمل( ي92وذلك خالل )

 

 يلخص معامالت مالكي الوحدات في وحدات الصندوق خالل السنة املالية إلى مالكي الوحدات 
ً
 سنويا

ً
ويرسل مدير الصندوق بيانا

من انتهاء السنة  عمل ( يوم20)وكذلك مالكي الوحدات السابقين خالل السنة التي ُيعد فيها البيان(، وذلك في غضون ثالثين )

 املالية. ويتضمن هذا ال
ً
 ملا هو محدد في  بيان عرضا

ً
لرسوم الخدمات والنفقات والرسوم املفروضة على مالك الوحدات، وفقا

هذه الشروط واألحكام، باإلضافة إلى تفاصيل كافة املخالفات لحدود االستثمار املنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار 

 وهذه الشروط واألحكام.

 

على املوقع و الصندوق، عند نهاية كل ربع سنة، باإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بالصندوق على موقعه اإللكتروني ويتولى مدير 

 تتضمن هذه املعلومات، كحد أدنى، ما يلي: لتداول. على أن اإللكتروني

 لسنة.اليوم األول من ربع اقائمة املصدرين الذين تمثل أوراقهم املالية أكبر عشرة استثمارات للصندوق ونسبها كما في  .9

 بعر ط صافي قيمة أصول الصندوق خالل إلى متوس ربع السنة ذات العالقةنسبة إجمالي الرسوم والنفقات املتعلقة ب .4
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 . السنة

 ، إن وجدت؛خالل مدة ربع السنةمبلغ ونسبة األرباح املوزعة  .2

 .ربع السنةصول كما في نهاية األ قيمة استثمارات مدير الصندوق ونسبة صافي قيمة  .2

 قيمة ونسبة نفقات التعامل خالل الربع املعني إلى متوسط صافي قيمة األصول.  .2

 قياس املخاطر.معايير ومؤشر  .1

 معايير ومؤشر أداء الصندوق.  .0

 نسبة املديونية إلى صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع املعني.  .2

 

  سجل مالكي الوحدات .12

 على ملكية الوحدات املثبتة فيه.ملالكي الوحدات في اململكة؛ بسجلباالحتفاظ يلتزم مدير الصندوق 
ً
 قاطعا

ً
 ويعد هذا السجل دليال

 

 اجتماع مالكي الوحدات .13

 الدعوة إلى اجتماع مالكي الوحدات .أ

  .يجوز ملدير الصندوق، بناًء على تقديره، الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات
 

 الوحداتطريقة وإجراءات الدعوة الجتماع مالكي  .ب

( أيام من استالم طلب خطي من أمين 90يتعين على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات في غضون ) .9

 الحفظ.

( أيام من استالم طلب خطي من مالكي 90يتعين على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات في غضون ) .4

 من قيمة وحدات الصندوق.  %42الوحدات الذي يملكون على األقل 

ع قيدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على املوقع اإللكتروني الخاص به وعلى املو  .2

( مهلة 9اإللكتروني الخاص بتداول، ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء )

 من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعين أن يحدد اإلعالن واإلخطار تاريخ 49( وال تزيد عن )4( أيام )90ال تقل عن )
ً
( يوما

قتر ح. كما يتعين على مدير الصندوق، في نفس وقت إرسال اإلخطار  انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال
ُ
امل

 إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقديم نسخة من هذا اإلخطار إلى هيئة السوق املالية.

على  %42يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعين  .2
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 قل من قيمة وحدات الصندوق أو نسبة أكبر على النحو املحدد في هذه الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات.األ

في حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في هذا البند، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن على  .2

خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات  موقعه اإللكتروني وعلى املوقع اإللكتروني الخاص بتداول ومن

أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاني )باستثناء يوم إرسال اإلخطار ويوم  2وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

االجتماع(. وخالل االجتماع الثاني، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات الذين يمتلكون أي عدد من الوحدات، 

.الحاضرين ب
ً
 قانونيا

ً
 صفة شخصية أو من خالل ممثلين، نصابا

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

 

 طريقة التصويت وحقوق التصويت .ج

 وحدة يملكها مالك الوحدات في وقت االجتماع. عن كللكل مالك وحدات الحق في التصويت مرة واحدة في اجتماع مالكي الوحدات 

 للشروط التي يجوز 
ً
عقد اجتماعات مالكي الوحدات ومداوالتها والتصويت على القرارات باستخدام الطرق التقنية الحديثة وفقا

 تحددها هيئة السوق املالية.

 

 حقوق مالكي الوحدات .14

رحت عليهم في اجتماع مالكي الوحدات لالوحدات  تمنحال 
ُ
حامليها أي حقوق تصويت فيما يتعلق بالصندوق خالف املسائل التي ط

 ( من الشروط واألحكام.90على النحو املحدد في البند )

 

 مسؤولية مالكي الوحدات .15

 ندوق.مبلغ استثماراتهم في الص ىوتقتصر مسؤوليتهم فقط علديون أو التزامات الصندوق،  مسؤولية عن مالكو الوحدات أي يتحملال 

 

أخصائص الوحدات .16

 ملذكرة املعلومات والشروط واألحكام
ً
 .هذه ملدير الصندوق إصدار عدد غير محدود من الوحدات في الصندوق، من فئة واحدة، وفقا

وتمثل كل وحدة مصلحة مشتركة متساوية في الصندوق. وال يجوز استرداد الوحدات إال من مدير الصندوق؛ وهي غير قابلة للتحويل 

 من فئة إلى أخرى. 

ال يجوز ملدير الصندوق إصدار شهادات ملكية للوحدات في الصندوق، ولكن يحتفظ مدير الصندوق بسجل لجميع مالكي الوحدات. 

 يحتوي على التوبعد كل مع
ً
صفية ت فاصيل الكاملة للمعاملة. وفي حالاملة يقوم بها املستثمر، يتلقى هذا املستثمر تأكيدا خطيا
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بة نسن صافي قيمة أصول الصندوق املتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات، حسب م حصة مالكي الوحداتالصندوق، يكون لجميع 

 الوحدات في صافي أصول الصندوق تكون متساوية.بمعنى أن حقوق مالكي  مساهمتهم في الصندوق،

 

 على شروط وأحكام الصندوقأ إجراء تغييرات .17

 األساسيةموافقة الهيئة وقبول مالكي الوحدات للتغييرات  .أ

مقترحة على هذه الشروط واألحكام  أساسيةيحصل مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات على أي تغيير أو تغييرات 

 بموجب قرار عادي للصندوق.

 

وبعد موافقة مالكي الوحدات بموجب قرار عادي للصندوق، يحصل مدير الصندوق على موافقة الهيئة على التغيير أو التغييرات 

 املقترحة. األساسية

 

 ":األساس يالتغيير ألغراض هذه الشروط واألحكام، ُيقصد بـ"

 على أغراض الصندوق أو طبيعته؛ أي تغيير يؤ  .9
ً
 كبيرا

ً
 ثر تأثيرا

 أي تغيير قد يكون له تأثير سلبي جوهري على مالكي الوحدات أو حقوقهم؛  .4

  ؛يكون له تأثير في وضع املخاطر للصندوق أي تغيير  .2

 االنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصبه كمدير للصندوق؛ أو .2

 خر وُيبلغ بها مدير الصندوق. أي حاالت أخرى تحددها الهيئة من وقت آل  .2

 

على موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني  األساسيةيخطر مدير الصندوق مالكي الوحدات ويفصح عن التغيير أو التغييرات 

 ( أيام قبل تاريخ سريان التغيير.90لتداول خالل عشرة )

 

درج في التقرير تفاصيل كافة التغييرات 
ُ
 ، وفق ما يعده مدير الصندوق عماألساس يبعد تاريخ سريان التغيير  األساسيةت

ً
 ال

 ( من هذه الشروط واألحكام.99بأحكام البند )

 

يحق ملالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان  ( من هذه الشروط واألحكام،4)ب()0من أحكام الفقرة على الرغم 

 استرداد.، دون تحّمل أي رسوم االساسيةالتغييرات 
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 املهمةإخطار الهيئة وموافقة مالكي الوحدات على التغييرات  .ب

 مقترح على الصندوق. على أال تقل مهلة إخطار الهيئة مهميلتزم مدير الصندوق بإخطار الهيئة ومالكي الوحدات كتابة بكل تغيير 

 قبل التاريخ الذي يرغب مدير الصند 49عن  مهمومالكي الوحدات بأي تغيير 
ً
 وق في إحداث هذا التغيير فيه.يوما

 

 في هذه الشروط واألحكام، ولكن: بأساس ي" كل تغيير ليس املهمالتغيير ألغراض هذه الشروط واألحكام، ُيقصد بـ"

 ؛.يؤدي في املعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق  .9

 أي أو الصندوق  إدارة مجلس أعضاء عضو من أي أو الصندوق  مدير إلى الصندوق  أصول  من املدفوعات زيادة إلى يؤدي .4

 .منهما ألي تابع

د من أصول الصندوق  .2  من املدفوعات تسدَّ
ً
 جديدا

ً
 .يقدم نوعا

د من أصول الصندوق  تيال ى يزيد بشكل جوهري أنواع املدفوعات األخر  .2  .تسدَّ

 بها مدير الصندوق. غأي حاالت أخر تقررها الهيئة من حين آلخر وتبل .2

  

ق وعلى املوقع أيام من تاريخ سريانها على املوقع اإللكتروني ملدير الصندو  90قبل  املهمةالتغييرات  تفاصيل ُيفصح عن

 وأي وسائل أخرى ترخص بها الهيئة. سوق املاليةاإللكتروني لل

 

درج في التقرير تفاصيل كافة التغييرات 
ُ
  املهمةت

ً
 من هذه الشروط واألحكام.( 99بأحكام البند ) بعد تاريخ سريانها عمال

 

( من هذه الشروط واألحكام، يحق ملالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان 4)ب()0على الرغم من أحكام الفقرة 

 .، دون تحّمل أي رسوم استرداداملهمةالتغييرات 

 

  ار شعاإل  واجبةتغييرات بأي الهيئة ومالكي الوحدات  شعار إ .ج

. سريان التغييرأيام من  (2)إلى الصندوق في غصون  شعار واجبة اإل الهيئة كتابة بكل التغييرات  إشعاريجب على مدير الصندوق 

 .مهموال  بأساس ي" كل تغيير ليس شعارواجب اإلأالتغيير ألغراض هذه الشروط واألحكام، ُيقصد بـ"

 

على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني لتداول خالل  شعار واجبة اإل ويجب اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات 

 .حدوث سريان التعديليوًما من تاريخ  49
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درج في التقرير تفاصيل كافة التغييرات 
ُ
  شعار واجبة اإل ت

ً
 ( من هذه الشروط واألحكام.99بأحكام البند ) بعد تاريخ سريانها عمال

 

 إنهاء الصندوقأ .18

 وذلكفي حال انهاء 
ً
  49قبل  الصندوق، يجب على مدير الصندوق إشعار هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات كتابيا

ً
من التاريخ  يوما

 املزمع إنهاء الصندوق فيه دون االخالل بشروط و أحكام الصندوق.

ندوق ويتولى مدير الصلومات ،ن االخالل بشروط و أحكام الصندوق ومذكرة املعدو انتهائه  فور يبدأ مدير الصندوق تصفية الصندوق 

 على املوقع اإللكتروني لتداول.و اإلفصاح عن إنهاء الصندوق واإلطار الزمني لتصفيته على موقعه اإللكتروني 

 

 مدير الصندوقأ .19

 مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته .أ

 لالئحة صناديق االستثمار، والئحة  .9
ً
األشخاص املرخص لهم، يتصرف مدير الصندوق لصالح مالكي الوحدات وفقا

 والشروط واألحكام، ومذكرة املعلومات.

يلتزم مدير الصندوق باالمتثال باملبادئ والواجبات املنصوص عليها بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم، بما في ذلك  .4

، وواجب تجاه مالكي الوحدات والذي يتضمن واجب العمل بما يخدم مصالح مالكي الوحدات إلى أقص ى حد العمل بأمانة

 .املعقولةهارة املعناية و البذل 

 تتضمن مسؤوليات مدير الصندوق تجاه الصندوق ما يلي: .2

 إدارة الصندوق؛ -

 عمليات الصندوق، بما فيها الخدمات اإلدارية املقدمة إلى الصندوق؛  -

 طرح الوحدات؛ -

واألحكام ووضوحها  ضمان دقة هذه الشروط واألحكام، ومذكرة املعلومات، والتأكد من اكتمال هذه الشروط -

 .تضليلودقتها وخلوها من أي 

 

 حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن .ب

 لالئحة صناديق االستثمار أن يحد أو 
ً
ال يجوز في أي تفويض ملسؤوليات وواجبات مدير الصندوق إلى أي شخص آخر وفقا

األحوال بموجب الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص يقلل من مسؤوليات مدير الصندوق أو يعفيه منها بأي حال من 

 املرخص لهم.
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 األحكام املنظمة لعزل/استبدال مدير الصندوق  .ج

 لتعيين بديل له، أو اتخاذ أي إجراءات أخرى تراها مناسبة 
ً
للهيئة الحق في عزل مدير الصندوق واتخاذ كل إجراء تراه مناسبا

 في األحوال التالية:

 الصندوق عن ممارسة أي من أعمال اإلدارة دون إخطار الهيئة بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم؛إذا توقف مدير  .9

إذا ألغت الهيئة الترخيص أو التراخيص الصادرة ملدير الصندوق ملزاولة أي من أعمال اإلدارة بموجب الئحة األشخاص  .4

 املرخص لهم؛

 رخيصه ملزاولة أعمال اإلدارة؛بناء على طلب يقدمه مدير الصندوق إلى الهيئة إللغاء ت .2

نظام السوق املالية والئحته لالهيئة أن مدير الصندوق أهمل، ألسباب تعتبرها الهيئة جوهرية، في االمتثال  رأتإذا  .2

 التنفيذية؛

في حال وفاة مدير محفظة االستثمار القائم على إدارة أصول الصندوق، أو فقدانه األهلية أو استقالته، ولم يكن لدى  .2

 على إدارة أصول الصندوق أو أصول الصناديق التي يتولى مدير محفظة 
ً
مدير الصندوق أي شخص آخر مسجل قادرا

 االستثمار إدارتها؛

 الهيئة ألسباب معقولة أن له أهمية جوهرية كافية. هفي حال حدوث أي حادث آخر تعتبر  .1

 

 إلى الهيئة في غضون يومين من وقوع أ
ً
( من الفقرة )ج( من هذا 2في الجزء ) مشار إليهي حدث يرسل مدير الصندوق إشعارا

 البند.

 

  في حال ممارسة الهيئة لسلطتها
ً
للفقرة )ج( من هذا البند، يجب على مدير الصندوق أن يتعاون بشكل كامل من أجل  وفقا

 من تاريخ تعيين مدير 22املساعدة على تسهيل نقل املسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل خالل الفترة املبدئية التي تبلغ )
ً
( يوما

  مدير يلتزم و الصندوق البديل. 
ً
لتي العقود املتعلقة بالصندوق وا جميع، بتجديد لتقدير الهيئةالصندوق، عند الضرورة وطبقا

 الصندوق البديل. مدير ، بحيث يتولى إدارتها فيهاطرفا  يكون 

 

 أمين الحفظ .21

يجوز ألمين الحفظ و/أو مدير الصندوق تعيين و  لالحتفاظ بملكية أصول الصندوق."( أمين الحفظ)" الرياض املالية شركةتم تعيين 

 أو أمناء حفظ آخرين لالحتفاظ بأصول الصندوق الواقعة خارج اململكة. فرعيينأمناء حفظ 
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 مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته .أ

 
ً
عن حفظ وحماية أصول الصندوق املوجودة في اململكة نيابة عن مالكي الوحدات، واتخاذ جميع  يكون أمين الحفظ مسؤوال

 اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بحفظ أصول الصندوق.

 

 فرعيحق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ  .ب

ثالثة أو التابعين ليقوم يجوز ألمين الحفظ أن يفوض واجباته ومسؤولياته تجاه الصندوق إلى واحد أو أكثر من األطراف ال

على الرغم من التفويض املنصوص عليه في الئحة صناديق االستثمار أو الئحة و للصندوق.  الفرعيبمهام أمين الحفظ 

 
ً
مسؤولية كاملة عن االمتثال ألحكام الئحة صناديق االستثمار. ويكون  األشخاص املرخص لهم، يظل أمين الحفظ مسؤوال

مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن أي خسائر قد تلحق بالصندوق بسبب إهمال أمين الحفظ أمين الحفظ مسؤوال أمام 

أو ارتكابه ألي فعل من أفعال االحتيال أو سوء التصرف املتعمد، ويتحمل أمين الحفظ، من موارده الخاصة، أتعاب أمين 

 . الفرعيالحفظ 

 

 األحكام املنظمة لعزل/استبدال أمين الحفظ .ج

 في األحوال التالية:للهيئة الحق ف
ً
 ي عزل أمين الحفظ واتخاذ كل إجراء تراه مناسبا

 إذا توقف أمين الحفظ عن ممارسة أي من أعمال الحفظ دون إخطار الهيئة بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم؛ .9

األشخاص إذا ألغت الهيئة أو علقت الترخيص الصادر ألمين الحفظ ملزاولة أي من أعمال الحفظ بموجب الئحة  .4

 املرخص لهم؛

 بناء على طلب يقدمه أمين الحفظ إلى الهيئة إللغاء ترخيصه ملزاولة أعمال الحفظ؛ .2

نظام السوق املالية والئحته لالهيئة أن أمين الحفظ أهمل، ألسباب تعتبرها الهيئة جوهرية، في االمتثال  رأتإذا  .2

 التنفيذية؛

 معقولة أن له أهمية كافية. الهيئة ألسباب هفي حال حدوث أي حادث آخر تعتبر  .2

 

 حال ممارسة  في
ً
  للفقرة )ج( من هذا البند، يجب على مدير الصندوق  الهيئة لسلطتها وفقا

ً
تعيين أمين حفظ بديل للصندوق وفقا

هيل تس فيمن مهامه أن يتعاونا بشكل كامل من أجل املساعدة  املعفىلتعليمات الهيئة، ويجب على مدير الصندوق وأمين الحفظ 

 من تاريخ تعيين مدير الصندوق البديل. 10نقل املسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل خالل الفترة األولية التي تبلغ )
ً
لتزم أمين وي( يوما
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  يكون الحفظ، إذا رأت الهيئة ضرورة لذلك وحسب االقتضاء، بنقل جميع العقود املتعلقة بالصندوق والتي 
ً
ث ، بحيفيها طرفا

 الحفظ البديل.تتضمن أمين 

 

باإلضافة إلى العزل أو االستبدال من طرف الهيئة، يخضع أمين الحفظ املعين من قبل مدير الصندوق للعزل بموجب إشعار خطي 

مدير الصندوق ألسباب معقولة بأن العزل لصالح مالكي الوحدات. وفي هذه الحالة، يلتزم مدير  يرى من مدير الصندوق عندما 

 خطار الهالصندوق بإ
ً
على الفور، ويتعين عليه اإلفصاح عن هذا العزل على الفور على موقعه اإللكتروني  يئة ومالكي الوحدات خطيا

 وعلى املوقع اإللكتروني لتداول.

 

تعيين أمين الحفظ  من هذا البند، أن ينهي )ج(أمين الحفظ إلخطار صادر بموجب الفقرة يجب على مدير الصندوق، عند استالم 

 من تاريخ اإلخطار وأن يعين أمين حفظ( يو 20خالل )
ً
من واجباته أن يتعاون مع أمين الحفظ  ىآخر. ويجب على أمين الحفظ املعف ما

 فيها، 
ً
لتسهيل االنتقال السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل، وعليه نقل جميع العقود املتعلقة بالصندوق والتي يكون طرفا

 مين الحفظ البديل.حسب الحاجة وعند االقتضاء، إلى أ

 

في حال عزل أو استبدال أمين الحفظ من طرف مدير الصندوق، يجب على مدير الصندوق اإلفصاح عن هذه الظروف على الفور 

 املوقع اإللكتروني لتداول.و على موقعه اإللكتروني 

 املحاسب القانوني .21

 اسم املحاسب القانوني للصندوق  .أ

 للصندوق  وشركاهكي بي ام جي الفوزان  عّين مدير الصندوق شركة 
ً
 قانونيا

ً
 "(املحاسب القانوني)" محاسبا

 

 مهام املحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته .ب

 يختص املحاسب القانوني بما يلي:

 حسابات الصندوق بهدف إبداء الرأي حول القوائم املالية ملالكي الوحدات، وما إذا كانت القوائم املاليةلإجراء تدقيق  .9

 
ُ
 ت

ً
معايير لل ظهر بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، املركز املالي، ونتائج العمليات، ومعلومات التدفق النقدي وفقا

 في اململكة؛
ً
 املحاسبية املقبولة عموما

لى إ تقييم مدى مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحاسبية التي أجراها الصندوق، باإلضافة .4

 تقييم العرض العام للقوائم املالية؛
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دراسة الضوابط الداخلية ذات الصلة بإعداد القوائم املالية للصندوق من أجل وضع إجراءات مالئمة في ظل الظروف،  .2

 وليس بغرض إبداء رأي بشأن فعالية الضوابط الداخلية للصندوق؛

ملعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ملراجعة مراجعة القوائم املالية املرحلية املختصرة للصندوق وفقا  .2

 املعلومات املالية املرحلية.

 

 استبدال املحاسب القانوني .ج

. ويرفض مجلس إدارة الصندوق تعيين هأو استبدال يجب أن يوافق مجلس إدارة الصندوق على تعيين أي محاسب قانوني

 استبدال محاسب قانوني تم تعيينه بالفعل في األحوال التالية:املحاسب القانوني، أو يطلب من مدير الصندوق 

 في حال وجود أي ادعاءات قائمة وجوهرية بسوء السلوك املنهي املرتكب من جانب املحاسب القانوني في أدائه ملهامه؛ .9

4.  
ً
 ؛إذا لم يعد املحاسب القانوني مستقال

 ه املؤهالت والخبرة الكافية ألداء مهام املراجعة؛إذا قرر مجلس إدارة الصندوق بأن املحاسب القانوني ليس لدي .2

 إذا طلبت الهيئة، وفق تقديرها املطلق، من مدير الصندوق استبدال املحاسب القانوني.  .2

 

 يحدد مدير الصندوق أتعاب املراجعة املستحقة للمحاسب القانوني بموافقة مجلس إدارة الصندوق.

 

 أصول الصندوقأ .22

 الصندوق. لصالحيحتفظ أمين الحفظ بأصول الصندوق  .أ

 أصول الصندوق مستقلة عن أصول أمين الحفظ وأصول العمالء اآلخرين.  .ب

أو أمين الحفظ أو أمين  ال يكون ملدير الصندوق و تعتبر أصول الصندوق مملوكة ملكية مشتركة من جانب مالكي الوحدات.  .ج

 ،مملوكة بشكل جماعي لصالح الصندوق  أو املوزع أو مستشار االستثمار أي حق أو مطالبة في أصول الصندوق  الفرعيالحفظ 

 
ً
ب الئحة بموج بها املسموحللوحدات، وبالنسبة للمطالبات  إال في الحاالت التي يكون فيها مدير الصندوق أو أمين الحفظ مالكا

 واألحكام. صناديق االستثمار واملفصح عنها في هذه الشروط 

 

أإقرار من مالك الوحدات .23

يقر كل من مالكي الوحدات باالطالع على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسية الخاصة 

 بالصندوق، وكذلك يقر بموافقته على خصائص الوحدات التي اشترك فيها.
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 تأكيد املستثمر - 1امللحق 

 واألحكام وفهم ما جاء بها واملوافقة عليها وتم الحصول على نسخة منها وجرى مني/منا التوقيع عليها.قمت/قمنا بقراءة الشروط 

 

 اسم العميل/املستثمر: ________________________________________________________

 

 التوقيع:_____________________________

 

 التاريخ: __________________________________

 

 نيابة عن الشركة: __________________________________________________________

 

 املفوض )املفوضين( بالتوقيع(: ________________________________________________________

 

 ختم الشركة: 

 

 _____________________________________________________________________العنوان: 

             ______________________________________________________________________ 

 

 البريد اإللكتروني: ________________________________

 

 رقم الجوال: _________________________________

 

 رقم الهاتف: _________________________________ 

 

 رقم الفاكس: _________________________________
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أ للسهم الخليجيةصندوق صائب 

SAIB GCC Equity Fund 

أللسهم( مفتوحعام صندوق استثماري  (

 

 مذكرة املعلومات 

 

 مدير الصندوقأ

 شركة االستثمـار للوراق املالية والوساطة

 

أأمين الحفظ

 شركة الرياض املالية

 

وتم تعديلها والحصول على موافقة هيئة السوق املالية على االستمرار في  4002يوليو  42صدرت هذه الشروط واألحكام بتاريخ 

 ذو/18/ )(م 4040/ يوليو/09)  بتاريخ التعديل تم كما(هـ 9241 القعدة ذو 2(م / )4002 نوفمبر 4) طرح وحدات الصندوق بتاريخ 

 هـ( 9229/القعدة

 بأحكام نظام السوق املالية، والصادرة بموجب تخضع مذكرة املعلومات هذه لالئحة صناديق االستثمار  
ً
الصادرة عن الهيئة عمال

هـ، املوافق  91/2/9220وتاريخ  9/19/4091هـ، واملعدلة بموجب القرار رقم  2/94/9240وتاريخ  4001-491-9القرار رقم 

 .م42/2/4091

قراءة محتويات مذكرة املعلومات وفهمها. وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة واملستثمرين املحتملين  ننصح املستثمرين 

 املعلومات، ننصح باألخذ بمشورة مستشار منهي.

 لتوحيد املعلومات التحديثات بعض ( التي تعكسالخليجية لألسهمصندوق صائب هذه هي النسخة املعدلة من )مذكرة املعلومات ل

 م 09/00/4040وتوضيحها حسب خطابنا املرسل إلى هيئة السوق املالية بتاريخ 
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 إشعار

روجعت مذكرة املعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت املوافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق 

ل املعلومات الواردة في مذكرة املعلومات. كما يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة مجتمعين ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة واكتما

الصندوق ومدير الصندوق بصحة واكتمال املعلومات الواردة في مذكرة املعلومات، كما يقرون ويؤكدون على أن املعلومات والبيانات 

أالواردة في مذكرة املعلومات غير مضللة.

تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته. ال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات مذكرة املعلومات، وافقت هيئة السوق املالية على 

وال تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت، ومن أي خسارة تنتج عما ورد في مذكرة 

 تعطي هيئة السوق املالية أي توصية ششأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمه وال املعلومات أو عن االعتماد على أي جزء منها. والأ

تعني موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها باالستثمار فيه أو تأكيد صحة املعلومات الواردة في الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات، 

أمن يمثله. وتؤكد على أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أوأ

أ
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 تعريفات

 

 :مذكرة املعلومات هذهيكون للمصطلحات التالية املعاني املبّينة قرين كل منها أينما وردت 

 

 واملعينة كاملدير اإلداري؛االستثمار لألوراق املالية و الوساطة " يعني شركة اإلداريأ املدير"

 ُيعني املحاسب القانوني للصندوق والذي يعينه مدير الصندوق؛ "املحاسب القانوني"

 4002-22-9تعني الالئحة التي تحمل نفس االسم والصادرة من قبل هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  "الئحة األشخاص املرخص لهم"

 م( حسب تعديالتها من وقت آلخر؛ 4002-1-42هـ )املوافق  9241-2-49بتاريخ 

 " يعني أي يوم عمل تفتح فيه البنوك أبوابها للعمل في الرياض باململكة العربية السعودية؛عمليوم ال"

 (؛من وقت آلخر هـ )وتعديالته 4/1/9242( وتاريخ 20ُيعني نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/"نظام السوق املالية" 

عني  "فتح حساب"اتفاقية 
ُ
  تفاقيةاالت

ُ
 حكام، وتنظم العالقة بين مالكاأل شروط و البين مالك الوحدات ومدير الصندوق وتنص على برمة امل

 الوحدات ومدير الصندوق، وتوضح ما على كل منهما من التزامات أو مسؤوليات؛

 ل من طرف الهيئة؛تشير إلى هيئة سوق املال، وتشمل، كلما يسمح السياق بذلك، كل لجنة أو لجنة فرعية أو موظف أو وكيل ُمخو "الهيئة" 

 ؛كأمين حفظ للصندوق واملعينة  الرياض املالية" يعني شركة أمين الحفظ"

 ؛للسهم الخليجيةصندوق صائب  يعني "الصندوق"
أ

 يعني مجلس إدارة الصندوق؛ "مجلس الصندوق"

 الجهة املنوط بها إدارة الصندوق؛ وهي شركة االستثمـار لألوراق املالية والوساطة يعني"مدير الصندوق" 

 تعني الالئحة التنفيذّية الصادرة بموجب نظام السوق املالية؛"الالئحة التنفيذّية" 

 يشير إلى املؤشر الذي ُيقارن به أداء الصندوق؛" االسررشادي"املؤشر 

 لالئحة صناديق االستثمار؛الصادرة فيما يتعلق بطرح وحدات الصندو  هذه تعني مذكرة املعلومات"مذكرة املعلومات" 
ً
 ق، وفقا

  فيها؛" يعني الطرح األولي لألوراق املالية للجمهور في السوق األولية بغرض االشتراك الطرح األولي"

 للطرح األولي؛طرح لألوراق املالية أي  يعني" الطرح الثانويأ"
ً
 في السوق املالية الحقا

 الصندوق لالشتراك؛يعني تاريخ طرح وحدات األولي"  حتاريخ الطرأ"

 "االستثمار" و"االستثمارات" و"األصول" 
ُ
م بالتبادل، وتشير كل منها إلى األوراق املالية املستهدفة التي يستثمر فيها ستخد  مرادفات قد ت

 الصندوق؛

 بأحكام نظام السوق املالية، والصادرة بموجب"الئحة صناديق االستثمار" 
ً
 4001-491-9القرار رقم  هي الالئحة الصادرة عن الهيئة عمال

 آلخر(؛ وقتم )وتعديالتها من 42/2/4091هـ، املوافق  91/2/9220وتاريخ  9/19/4091هـ، واملعدلة بموجب القرار رقم  2/94/9240وتاريخ 
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دوق ويتملك الصنشير كل منها إلى العميل الذي يستثمر في يمرادفات قد تستخدم بالتبادل، و "املستثمر" و"املستثمرون" و"مالكو الوحدات" 

 ؛ فيهوحدات 

 تعني اململكة العربية السعودية؛"السعودية" و "اململكة" 

 ؛من مذكرة املعلومات هذه( 9)أ()(2)في البند  املنصوص عليهاملعنى  تشير إلى" أتعاب اإلدارة"

 عين ملدير الصندوق؛تعني أي من املديرين أو التنفيذيين أو املوظفين التاب"األطراف ذوي العالقة بمدير الصندوق" 

 تعني وديعة مرابحة متوافقة مع الشريعة؛ "مرابحة" 

 منهاتعني قيمة إجمالي أصول الصندوق "صافي قيمة األصول" 
ً
 قيمة إجمالي التزاماته؛ مخصوما

إصدار وحدات جديدة، وتقل عند استرداد  من خاللوحداته  وتتم زيادةهو صندوق استثمار برأس مال متغير،  "صندوق االستثمار املفتوح"

 مالكي الوحدات لبعض وحداتهم أو كلها؛

 في قائمة املصطلحات املستخدمة في لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها؛ املنصوص عليهاملعنى  يشير إلى"قرار عادي للصندوق" 

 ت؛الشركا ماليعني الحقوق املصدرة بغرض زيادة رأس  "إصدار حقوق األولوية"

 يعني ذلك التاريخ الذي يقوم فيه مالك الوحدات باستردادها؛ "تاريخ االسررداد"

يعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إلى كل مالك وحدات ليستخدمها األخير في طلب استرداد وحدات الصندوق وفًقا "نموذج االسررداد" 

 للشروط واألحكام. 

 ك الوحدات السترداد وحدات الصندوق؛هو كل طلب يقدمه مال"طلب االسررداد" 

 تعني مؤسسة النقد العربي السعودي؛"مؤسسة النقد" 

 يعني املبلغ الذي يستثمره مالك الوحدات في الصندوق؛ "مبلغ االشرراك"

 يعني ذلك التاريخ الذي يقوم فيه مالك الوحدات باالشتراك في وحدات الصندوق؛ "تاريخ االشرراك"

يعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إلى كل مستثمر ليستخدمها األخير في طلب االشتراك في وحدات الصندوق وفًقا "نموذج االشرراك" 

 للشروط واألحكام. 

 يعني صافي قيمة األصل لكل وحدة في تاريخ االشتراك ذي الصلة؛"سعر االشرراك" 

 تعني سوق األوراق املالية السعودية؛ "تداول"

 ؛هذه ( من مذكرة املعلومات9)ب()4زم الصندوق االستثمار فيها وفًقا ألحكام البند تتعني األوراق املالية التي يعية املستهدفة" "األوراق املال

 ، ما لم ُيذكر خالف ذلك؛ ملحّدثة ا للسهم الخليجيةندوق صائب بصـتعني الشروط واألحكام الخاصة  "الشروط واألحكام"

يمتلكها مالك الوحدة حسب نسبة مشاركته في الصندوق. وتمثل كل وحدة )بما في ذلك أجزاء الوحدة( حصة  تدل على الحصة التي"الوحدة" 

 نسبية في صافي أصول الصندوق 
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 يعني كل يوم عمل يتم فيه حساب سعر أي وحدة من وحدات الصندوق. م"وي"يوم التق

 .واستردادها الصندوق  وحدات في االشتراك فيه يمكن الذي اليوميعني " التعامل"يوم 

 .هو نظام ضريبة القيمة املضافة في اململكة العربية السعودية و الالئحة التنفيذية املتعلقة بهنظام ضريبة القيمة املضافة" "

اج و تهي ضريبة القيمة املضافة التي تفرض على استيراد و توريد السلع و الخدمات في كل مرحلة من مراحل اإلن "ضريبة القيمة املضافة"

 التوزيع و تشمل التوريد املفترض.
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 الملخص التنفيذي

 

 .الخليجية لألسهم صائبصندوق  اسم الصندوقأ

 شركة االستثمـار لألوراق املالية والوساطة. مدير الصندوقأ

 .املالية الرياضشركة  أمين الحفظ

 املالية و الوساطة. لألوراق االستثمارشركة  اإلداريأ املديرأ

 األمريكي الدوالر الصندوقأعملة 

األهداف 

 االستثمارية

يهدف الصندوق إلى تحقيق النمو على املدى الطويل من خالل االستثمار املنوع في األسهم املدرجة في أسواق مال دول 

 ، مجلس التعاون الخليجي ، واألسهم املدرجة في أسواق الدول العربية األخرى ، واملنتجات االستثمارية قصيرة األجل

صناديق االستثمار العقارية املتداولة و  وصناديق املرابحات ، وصناديق املتاجرة بالسلع ، وصناديق االستثمار املفتوحة،

(REIT)،  ( وصناديق املؤشرات املتداولةETF التي تستثمر في أسواق مال دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق الدول )

 العربية األخرى.

الثانوية العامة وطروحات إصدارات  و  ,علما بأن االستثمارات في األوراق املالية أعاله تتضمن الطروحات األولية 

 أسهم حقوق األولية وغيرها من الطروحات العامة األخرى ـ

 أهدافه تحقـيـق من سيتمكن الصندوق  بأن ضمانات أية توجد ال أنه العلم مع هذا

املؤشر 

 االسررشادي

 قأللصندوأ

 S&P GCC Composite Price Index in)ستاندر آند بورز لألسهم دول مجلس التعاون الخليجي  هو الصندوق  مؤشر

USD) التي تشكل جزء من  االستثماراتلقياس أداء الصندوق ) إال أن استثمارات الصندوق لن تكون مقصورة على

 هذا املؤشر(.

 من مذكرة املعلومات. 2املعلومات، ُيرجى مراجعة عوامل املخاطرة املوضحة في البند مرتفع املخاطر. ملزيٍد من  مستوى املخاطرة

مدى مالئمة 

 االستثمار

 ملا هو موضح في مذكرة املعلومات، فقد ال يالئم 
ً
 الرتفاع مستوى املخاطرة املرتبطة باالستثمار في الصندوق، وفقا

ً
نظرا

يتعين على و أو غير الراغبين في ذلك.  املستوى، عاليةالصندوق املستثمرين غير القادرين على تحمل مخاطر استثمار 

ي ستشاريهم املعنيين باالستثمار فيما يتعلق بعوامل املخاطرة املوضحة فاملستثمرين املحتملين طلب االستشارة من م

 من مذكرة املعلومات. 2البند 

الحد األدنى ملبلغ 

 االشرراك 

 .أمريكي دوالر 2.000

الحد األدنى ملبلغ 

 االشرراك اإلضافي

 أمريكي. دوالر  9.000

الحد األدنى ملبلغ 

 االسررداد

 أمريكي.   دوالر  9.000

قبول طلبات  ايام

االشرراك 

 واالسررداد 

 .عمل يوم كل

 . األربعاء و اإلثنين أيام االسبوع، في مرتانأيوم التقويم
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 مرتان في االسبوع، أيام اإلثنين و األربعاء. التعامل أيام

آخر موعد 

إلستالم طلبات 

االشرراك 

 واالسررداد

 من يوم األحد  94الطلبات املستلمه قبل الساعة 
ً
)بتوقيت اململكة العربية السعودية( بالنسبة لتقويم يوم ظهرا

 )بتوقيت اململكة العربية السعودية( من يوم الثالثاء بالنسبة  94األثنين, و الطلبات املستلمه قبل الساعة 
ً
ظهرا

 لتقويم يوم األربعاء .

 في غضون ثالثة أيام عمل بعد يوم التقويم. يوم الدفع

 من مبلغ االشتراك. %9 ال تتجاوز  رسوم االشرراك

أتكاليف التعامل

يتحمل الصندوق جميع تكاليف املعامالت وعموالت الوساطة التي يتكبدها نتيجة شراء وبيع االستثمارات. ويجب 

اإلفصاح عن إجمالي هذه التكاليف في التقارير املدققة السنوية ونصف السنوية بناء على القيمة الفعلية. وال تشتمل 

املذكورة أعاله على ضريبة القيمة املضافة، على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها عند  جميع املبالغ

 .ستحقاقاال 

أأتعاب اإلدارة

 إدارية سنوية )"أتعاب اإلدارة"( بما يعادل 
ً
يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته ألصول الصندوق أتعابا

حسب أتعاب اإلدارة وتستحق في كل يوم تقويم بناء على آخر تقويم من صافي قيمة أصول الصندوق.  9.02%
ُ
وت

لصافي قيمة األصول. ويلتزم مدير الصندوق بخصم أتعاب اإلدارة كل )شهر(. وال تشتمل جميع املبالغ املذكورة أعاله 

 .ستحقاقعلى ضريبة القيمة املضافة، على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها عند اال 

 كحد أدنى للرسوم،  دوالر امريكي( 9,222.22)بما يعادل ريال سعودي  2,000 تم تحديد مبلغ  رسوم الحفظ
ً
ريال سعودي شهريا

  :وتنقسم الرسوم كالتالي

للسوق  %0.012للسوق السعودي و  %0.020االستثمار في األسهم املدرجة و الصناديق املدرجة تبلغ تكلفة الحفظ .1

للسوق اإلماراتي  %0.022للسوق القطري و  %0.012للسوق العماني و  %0.900للسوق الكويتي و  %0.400البحريني و 

 من قيمة اصول الصندوق تحت الحفظ وتخصم بشكل شهري كما يحتسب مبلغ 
ً
ريال سعودي  42تحتسب يوميا

بحسب السوق لكل  ي(دوالر امريك 21.10)بما يعادل ريال سعودي  902وبحد أقص ى  دوالر امريكي( 1.10)بما يعادل 

 .صفقة جديدة كعمولة تسوية

تحتسب يوميا من  %0.020االستثمار بصناديق أسواق املال والعوائد الثابتة بمختلف أنواعها تبلغ تكلفة الحفظ .2

 92.22)بما يعادل  ريال سعودي 20قيمة اصول الصندوق تحت الحفظ وتخصم بشكل شهري كما يحتسب مبلغ 

 .قة جديدة كعمولة تسويةلكل صف دوالر امريكي(

تحتسب يوميا من قيمة أصول الصندوق تحت الحفظ وتخصم  %0.020. تبلغ تكلفة الحفظ للطروحات األولية 2

 لكل صفقة جديدة كعمولة تسوية. دوالر امريكي( 92.22)بما يعادل  ريال سعودي 20بشكل شهري كما يحتسب مبلغ 

أتعاب املحاسب 

أالقانوني

 خمسة  دوالر امريكي( 1,222.22)بما يعادل  (سعودي ريال 22,000) وقدره مبلغ القانوني للمحاسب الصندوق  يدفع

 اليةامل القوائم ومراجعة للصندوق  سنوية النصف املالية القوائم فحص أتعاب تمثل سعودي ريال ألف  وثالثون 

 .للصندوق  السنوية

الرسوم الرقابية 

أللهيئة

سنويا وهو مبلغ ثابت طبقا للرسوم املقررة من قبل هيئة  دوالر امريكي( 4,000.00)بما يعادل  ريال سعودي 7,500

ه وتحتسب هذ وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويموتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويمة السوق املالي

  الرسوم في كل يوم تقويم
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رسوم النشر في 

أموقع تداولأ

وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم  سنويا وهو مبلغ ثابت دوالر امريكي( 9,222.22)بما يعادل  ريال سعودي 5,000

 تقويم

مصاريف مجلس 

أإدارة الصندوقأ

 كبدةاملت األخرى  املعقولة واملصاريف السفر مصاريف عن الصندوق  إدارة مجلس أعضاء بتعويض الصندوق  يلتزم

 مكافأة( ليناملستق األعضاء)باستثناء  الصندوق  إدارة مجلس أعضاء ويستحق. الصندوق  تجاه بالتزاماتهم يتعلق فيما

 الصندوق  ويدفع. الصندوق  إدارة ملجلس اجتماع لكل دوالر امريكي( 222.22)بما يعادل  سعودي ريال 4,000 قدرها

 إدارة ملجلس اجتماع لكل دوالر امريكي( 9,011.10)بما يعادل  سعودي ريال 2,000 قدره مبلغ املستقلين لألعضاء

 سنوي  بشكل وتدفع تقويم يوم كل في الرسوم هذه وتحتسب. املجلس اجتماعات حضور  مقابل الصندوق 

املصروفات 

أواالتعاب االخرى 

يتحمل الصندوق جميع املصروفات واالتعاب املتعلقة بعمليات الصندوق والخدمات االدارية غير املذكورة اعاله بما 

تكاليف انعقاد اجتماعات مالكي الوحدات ومصاريف االستشارات القانونية.  –على سبيل املثال ال الحصر –في ذلك 

من صافي قيمة  %0.42ى القيمة الفعليه وبحد اقص ى تحتسب وتخصم هذه املصروفات واالتعاب االخرى بناءا عل

 أصول الصندوق 

 الطرح بدء تاريخ

 األولي

 ه9242 الثاني جمادي 0 املوافق 4002 يوليو 42

سعر الوحدة 

 تأسيس عند

  الصندوقأ

 .أمريكي دوالر 900

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ
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 صندوق االستثمار .1

 اسم الصندوق: .و

 ، وهو صندوق عام مفتوح.الخليجية للسهم صائبصندوق اسم صندوق االستثمار هو 

 تاريخ اإلصدار والتحديث .ز

 وتم تعديلها والحصول على موافقة هيئة السوق املالية على 4002يوليو  42صدرت هذه الشروط واألحكام بتاريخ تاريخ 

تحديثها بتاريخ  و تم  (ه .9241ذو القعدة  2(م / )4002نوفمبر  4االستمرار في طرح وحدات الصندوق بتاريخ )

 ( هـ .18/11/1441(م /)09/01/4091)

 تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس الصندوق وطرح وحداته .ح

ه املوافق 9241ذو القعدة  2تمت املوافقة على إنشاء الصندوق وإصدار الوحدات من هيئة السوق املالية بقرار صادر بتاريخ 

 ـم4002نوفمبر  4

 مدة الصندوق  .ط

 غير محددة.تكون مدة الصندوق 

 عملة الصندوق  .ي

 تكون عملة الصندوق هي الدوالر األمريكي.

 

أسياسات االستثمار وممارساته .2

 األهداف االستثمارية للصندوق  .أ

 يف املدرجة األسهم في املنوع االستثمار خالل من الطويل املدى على النمو إلى يهدف مفتوح استثمار صندوق  هو الصندوق 

 رةقصي االستثمارية واملنتجات أسواق الدول العربية األخرى، الخليجي، واألسهم املدرجة فيمجلس التعاون  دول  مال أسواق

 ماراالستث وصناديق بالسلع، املتاجرة وصناديق املرابحات، وصناديق ،معامالت املرابحة قصيرة األجلاألجل بما في ذلك 

التي تستثمر في أسواق مال دول ) ETF) املتداولة املؤشرات وصناديق ،(REIT) صناديق االستثمار العقارية املتداولةو  املفتوحة،

 مجلس التعاون الخليجي وأسواق الدول العربية األخرى.

العامة وطروحات إصدارات أسهم و الثانوية علما بأن االستثمارات في األوراق املالية أعاله تتضمن تتضمن الطروحات األولية 

 األخرى ـ حقوق األولية وغيرها من الطروحات العامة
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 S&P GCC Composite Priceستاندر آند بورز لألسهم دول مجلس التعاون الخليجي  املؤشر االرشادي للصندوق هو مؤشر

Index in USD . إال أن استثمارات الصندوق لن تكون مقصورة على االستثمارات التي تشكل جزء من هذا املؤشر(. ويمكن(

 (.    www.icap.com.saشر وأداء مدير الصندوق على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق )للمستثمرين االطالع على معلومات املؤ 

 

 نوع األوراق املالية التي يستثمر فيها الصندوق بشكل أساس ي .ب

 :يستهدف الصندوق االستثمار في األوراق املالية التالية )"األوراق املالية املستهدفة"(

  خليجيأسهم الشركات املدرجة في أي سوق مالي  .ث

 من إجمالي قيمة أصول الصندوق  %2بحد أعلى   أسواق املال العربية األخرى أسهم الشركات املدرجة في  .ج

واملنتجات االستثمارية قصيرة االجل، وصناديق املرابحات، وصناديق املتاجرة  معامالت املرابحة قصيرة األجل .ج

وصناديق املؤشرات  ،(REIT) وصناديق االستثمار العقارية املتداولة ثمار املفتوحة،بالسلع، وصناديق االست

 ( التي تستثمر في أسواق املال الخليجية.ETF) املتداولة

 الحد االعلى الحد االدنى نوع االستثمار 

ي )بما ف األسهم املدرجة في أسواق مال دول مجلس التعاون الخليجي

 واسهم حقوق االولوية(  الطروحات األوليةذلك 
20% 900% 

االستثمارية قصيرة األجل بما في ذلك معامالت املرابحة قصيرة األجل 

 وصناديق املرابحات وصناديق املتاجرة بالسلع
0% 20% 

ك بما في ذل) األسهم املدرجة في سوق املال السعودية املوازية )نمو(

 الطروحات األولية واسهم حقوق االولوية(
0% 90% 

 ETFصناديق االستثمار املفتوحة وصناديق املؤشرات املتداولة 

 REITوصناديق االستثمار العقارية املتداولة 
0% 90% 

بما في ذلك ) واألسهم املدرجة في أسواق الدول العربية األخرى 

 الطروحات األولية واسهم حقوق االولوية(
0% 2% 

 من أصول الصندوق على شكل نقد %20 *يمكن ملدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة ال تزيد عن

ات العامة وطروحو الثانوية علما بأن االستثمارات في األوراق املالية أعاله تتضمن تتضمن الطروحات األولية 

 إصدارات أسهم حقوق األولية وغيرها من الطروحات العامة األخرى ـ
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 سياسة تركز االستثمار .ج

تنطبق على الصندوق واملوضحة في الئحة صناديق االستثمار، وهذه  يلتزم مدير الصندوق بالقيود/الحدود التي .9

 الشروط واألحكام.

 من صافي قيمة أصول الصندوق في وحدات صندوق استثمار آخر. %42أكثر من  استثمار ال يجوز  .4

 

 من صافي قيمة أصول الصندوق.  الذي تم تملك وحداته.  %40ال يجوز امتالك نسبة تزيد على  .2

 

من صافي قيمة أصول الصندوق في كافة فئات األوراق املالية املصدرة من مصدر  %40ال يجوز استثمار أكثر من  .2

 واحد. 

 

 من األوراق املالية املصدرة ألي مصدر واحد ملصلحة الصندوق.  %90ال يجوز امتالك نسبة تزيد على  .2

 

طراف مختلفة تنتمي إلى نفس املجموعة، بما في من صافي قيمة أصول الصندوق في أ ٪42لن يتم استثمار أكثر من  .1

ذلك جميع االستثمارات في األوراق املالية الصادرة عن أطراف مختلفة تنتمي إلى نفس املجموعة ومعامالت سوق 

غير  أي إقليم آخر املال الخاضعة لطرف تنظمه مؤسسة النقد العربي السعودي أو أي هيئة تنظيمية أخرى في 

 .مها ألغراض مختلفة لنفس املجموعة، أو ودائع مصرفية ألغراض مختلفة تنتمي لنفس املجموعةاململكة، يتم إبرا

 

من صافي قيمة أصول الصندوق في فئة واحدة من األوراق املالية الصادرة عن أي  ٪90لن يتم استثمار أكثر من  .0

 :مصدر واحد، باستثناء

 

دية، وال يجوز أن تتجاوز أدوات الدين ما نسبته دين الصادرة عن حكومة اململكة أو عن جهة سياأدوات ال -

 من صافي قيمة أصول الصندوق، ذلك بما يتوافق مع الئحة صناديق االستثمار. 22%

 من صافي قيمة أصول الصندوق. %40أدوات الدين املدرجة، على أال تتجاوز ما نسبته  -

د مدرجة في السوق أو في أو سوق من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم مصدر واح %90استثمار أكثر من  -

مالية منظمة أخرى، على أال تتجاوز نسبة القيمة السوقية لإلصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لجميع األسهم 

املدرجة في السوق ذي العالقة، وذلك للصندوق العام الذي يهدف إلى االستثمار في األسهم املدرجة في السوق 

 مة.أو في أو سوق مالية اخرى منظ
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من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أسهم مدرجة في السوق أو في أي سوق مالية  ٪ 90استثمار أكثر من  -

صِدر واحد تابع ملجال أو قطاع يكون هدف الصندوق العام االستثمار فيه على أال يتجاوز ذلك 
ُ
منظمة أخرى مل

ك املجال أو القطاع املعين، وذلك للصندوق نسبة القيمة السوقية لإلصدار إلى إجمالي القيمة السوقية للذل

العام الذي تنص شروطه وأحكامه ومذكرة املعلومات على أن هدفه االستثماري محدد في مجال أو قطاع 

 معين من األسهم املدرجة.

 

 . يجوز للصندوق االستثمار في املشتقات املاليةال  .2

 

ال إذا إأي ورقة مالية تتيح إجراء مطالبة بأي مبالغ غير مدفوعة بشأنها،  االستثماريةلن تتضمن محفظة الصندوق  .1

أو األوراق املالية القابلة للتحويل إلى نقد من محفظة الصندوق في  امكن تغطية هذا السداد بالكامل من النقد

 . عمل ( أيام2غضون خمسة )

 

 . أي من تابعيه الصندوق أو ها مديرالصندوق استثمارأصول الصندوق في أوراق مالية أصدر  يجوز ملدير .90
ً
تجنبا

للشك، يكون ملصطلح "شركة تابعة" و"تابع" املستخدمين أعاله ذات املعنى املخصص لهما في قائمة املصطلحات 

 املستخدمة في لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها

 

 اسواق االوراق املالية التي يستثمر بها الصندوق  .د

 ق املالية الخليجية و العربية.يستثمر الصندوق في األسوا

 

 القرارات االستثمارية ملدير الصندوق  .ه

 ددسيح. نشطة وغير نشطة استثمار استراتيجيات من مزيجوتجمع عملية اتخاذ القرارات االستثمارية لدى مدير الصندوق 

 ستقبليةامل والنظرة السائدة السوق  ظروف معتبرا فعال بشكل والقطاعات مختلفة أصول  فئات على االستثمارات توزيع املدير

تحليل املؤشرات االقتصادية الهامة على الصعيد ويقوم مدير الصندوق ب .االستثمار سياسة تحت املوصوفة القيود حدود في

، وحركة القطاعات/الصناعات خليج، ومعدالت الفائدة الحالية واملتوقعة الخليجي
ً
باإلضافة إلى العوامل  الخليجيةيا

يقوم ما كيحلل الفريق كذلك العوامل املتعلقة بالسوق، مثل السيولة التاريخية واملتوقعة، ومستوى التذبذب. الجيوسياسية. و 

صات لضمان توافق مخص فريق إدارة محفظة االستثمارات التابع ملدير الصندوق بإجراء التقييم الدوري للفرص االستثمارية

 املحفظة مع أهداف العوائد طويلة األمد للصندوق.
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ق عوائد التي من املتوقع لها تحقي االستثماراتاستراتيجية االستثمار النشط لتحديد  لدى مدير الصندوق ستخدم فريق العمل ي

على املدى الطويل عن طريق مجموعة من األبحاث املالئمة للشركات واألبحاث األساسية لألطراف املرتبطة لتقويم أوضاع 

 تظم من أجل إدارة الصندوق بفعالية أكبر.األسواق والشركات ذات العالقة بشكل من

 

 أنواع األوراق املالية التي ال يمكن االستثمار بها .و

 ال يجوز للصندوق االستثمار في أي أوراق مالية خالف ما ورد أعاله. .9

 ( من الئحة صناديق االستثمار.29يلتزم الصندوق باتباع قيود االستثمار املنصوص عليها في البند ) .4

 

 على األوراق مالية أو االصول التي يمكن للصندوق االستثمار بهاقيود أخرى  .ز

ال توجد أي قيود اخرى على األوراق مالية أو االصول التي يمكن للصندوق االستثمار بها إال أنه يحق ملدير الصندوق وضع 

 القيود الالزمة في املستقبل كما تستدعي الضرورة وذلك من خالل تعديل شروط وأحكام الصندوق.

 

 الحد األدنى االستثمار في وحدات صندوق أو صناديق أخرى يديرها مدير الصندوق أو مديرو صناديق آخرون .ح

 ال يوجد

 

 صالحيات االقتراض .ط

من  %90للصندوق الحصول على التمويل لالستثمار في األوراق املالية املستهدفة، بشرط أال تزيد هذه القروض عن  يجوز 

ة استحقاق ال تزيد عن سنة. إال أنه يجوز للصندوق االقتراض من مدير الصندوق أو أي من صافي قيمة أصول الصندوق وملد

تابعيه أو الهيئات املصرفية األخرى )املرخص لها وفق األصول من البنوك املركزية املختصة في اإلقليم ذي الصلة( لتغطية 

ي قيمة أصول الصندوق، على النحو املنصوص عليه من صاف %90طلبات االسترداد، على أن ال يخضع هذا االقتراض لحد الـ 

 ( من الئحة صناديق االستثمار.40في املادة )

 

  الحد االعلى للتعامل مع أي طرف نظير .ي

 ال يوجد

  

 سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق  .ك
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وقت ممكن واإلفصاح عنها يتبع مدير الصندوق سياسة إدارة مخاطر تهدف إلى تحديد وتقويم املخاطر املحتملة في اقرب 

 ملجلس إدارة الصندوق التخاذ اإلجراءات املناسبة للتقليل من أثرها.

 

 املؤشر االسترشادي .ل

 S&P GCC Composite Priceستاندر آند بورز لألسهم دول مجلس التعاون الخليجي  االرشادي للصندوق هو مؤشر املؤشر 

Index in USD   ون مقصورة على االستثمارات التي تشكل جزء من هذا املؤشر(. )إال أن استثمارات الصندوق لن تك 

 

 ألداء الصندوق أو السوق أو األسواق ذات العالقة االسترشادي يعتبر األداء السابق للصندوق أو األداء السابق للمؤشر ال 
ً
معيارا

 في املستقبل.

 لألداء ليس هناك أي ضمان ملالكي الوحدات بأن األداء املطلق للصندوق أو أداء
ً
 أو مسايرا

ً
ه مقارنة باملؤشر سوف يكون مطابقا

 السابق. 

 

 إعفاءات توافق عليها هيئة السوق املالية بشأن القيود والحدود على االستثمار .م

 ال ينطبق حيث ال يتقدم مدير الصندوق لطلب أي إعفاءات من هيئة السوق املالية.

 

 املخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوقأ .3

 يتطلب االستثمار في الصندوق 
ً
كما هو مبين في مذكرة املعلومات هذه، دون وجود أي ضمان لتحقيق عائد من رأس املال  التزاما

 
ُ
ر. ومن املمكن أن يكون الصندوق غير قادر على تحقيق عائدات إيجابية من استثماراته، وربما يتعذر بيع أصول الصندوق ستثّم امل

 عليه، قد يعجز  أشكال التصرف بالسعر الذي يعتبره الصندوق أنه يمثل القيمة العادلة. وبناءً  أو التصرف فيها بأي شكل من

  األصول. هذهالصندوق عن تحقيق أي عوائد من 

  جوهرية غير أنها الحاضر الوقت في يعتقد والتي إليها التطرق  يتم لم أخرى  مخاطر هناك أن االعتبار في األخذ مع هذا
ً
 كنول حاليا

  .الصندوق  أصول  قيمة وصافي االستثمار عائدات على تؤثر أن يمكن

 

 مخاطر تقلب سوق األسهم -أ

تتمثل املخاطر الرئيسية التي ينطوي عليها االستثمار في الصندوق في تقلب أسعار األسهم، مما قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في 

ى الطويل بمستوى أعلى من التذبذب. ومن ثم، يجب أسعار استثمارات الصندوق. وترتبط الزيادة في عائدات األسهم على املد

على مالكي الوحدات أن يكونوا على استعداد لتحمل مخاطر فقدان رأسمالهم املستثمر أو جزء منه، والتسليم بأنه ال توجد 
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 قى اإلطال ضمانات لتحقيق عوائد من هذا االستثمار. وليس هناك ضمان بأن يحقق االستثمار عوائد إيجابية أو أي عائدات عل

أو بأن العائدات ستتناسب مع مخاطر االستثمار في الصندوق وطبيعة تعامالته. وقد يتعذر على مدير الصندوق بيع االستثمارات 

بأسعار يعتبرها مدير الصندوق عادلة، أو قد يتعذر عليه بيعها في الوقت الذي يرغب فيه، وبالتالي قد ال يتمكن الصندوق من 

 اإلطالق. تحقيق أي عوائد على

 

 األداء السابق للصندوق  -ب

  ُيعّد  للمؤشر ال السابق األداء أو للصندوق  السابق إن األداء
ً
 .املستقبل في الصندوق  أداء على مؤشرا

 

 ضمان أداء الصندوق  -ج

 .السابق األداء يماثل أو يتكرر  سوف باملؤشر أداءه مقارنة أو للصندوق  املطلق األداء أن الوحدات ملالكي ضمان يوجد ال

 

 عدم اعتبار االستثمار في الصندوق وديعة بنكية -د

بع مصرف تاأي ج أو تبيع األوراق املالية، أو وديعة لدى ال يعتبر االستثمار في الصندوق وديعة لدى أحد املصارف التي ترّو 

 .صندوق لل

 

 بيان تحذيري حول املخاطر املحتملة املتعلقة باالستثمار في الصندوق  -ه

 يدة تتعلق باالستثمار في الصندوق كما هو مبين في القائمة أدناه، والتي من شأنها أن تؤدي إلى هنالك مخاطر محتملة عد

 صندوق.الخسارة األموال عند االستثمار في 

 

 قائمة باملخاطر الرئيسية املحتملة حول االستثمار في الصندوق  -و

 :خاطر السوق م (9)

ظروف وعوامل السوق العامة والقوى املؤثرة على األسواق. ربما تتأثر صافي قيمة أصول الصندوق نتيجة لتغيرات في 

ان القيمة السوقية الستثمارات الصندوق ترتفع وتنخفض تبعا لتطورات الشركات التي يستثمر فيها الصندوق. كذلك 

 هتتغير القيمة السوقية بفعل التغيرات االقتصادية واملالية بشكل عام. قد ترتفع أسعار سهم معين أو تنخفض بصف

دراماتيكية، وقد تنشأ هذه التغيرات عن عوامل تؤثر على شركة ما أو قطاع معين أو على سوق األسهم ككل. وقد يكون 

 ق.لتباطؤ النمو االقتصادي أو لحالة الركود تأثير سلبي على أسعار األسهم التي يملكها الصندو 
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 مخاطر التغيرات السياسية (4)

ع قد تؤثر على جمي األمور بالتطورات السياسية في املناطق املجاورة، كون هذه قد يتأثر الصندوق بشكل غير مباشر 

 األنشطة االقتصادية والتنموية.

 

 املتابعةمخاطر  (2)

الصندوق إلى تنمية رأس املال على املدى الطويل ولكن قدرته على تحقيق ذلك تتأثر بالتكاليف اإلدارية والتشغيلية  يسعى

التي يتكبدها. وهذه التكاليف تتأثر بعدة عوامل منها حجم الصندوق وتركيبته ومهارة مدير الصندوق وحجم تعامالت 

دة التكاليف، األمر الذي قد يعيق قدرة الصندوق على تحقيق عوائد حيث أن كثرة التداوالت تؤدي إلى زيا املشتركين،

 مشابهة ملا يحققه املؤشر املعياري الذي يضم نفس األسهم أو أسهما مشابهة لتلك التي يملكها الصندوق 

 

 االستثمار في األسواق اآلخرى مخاطر  (2)

 معاكسة سياسية ظروف أو أحداث ألية ويمكن متعددة، بلدان في مؤسسة شركات أسهم في الصندوق  يستثمر سوف

 مخاطر أن كما. الصندوق  اداء على تنعكس فقد بالتالي و قيمتها على سلبية آثار حصول  في تتسبب أن البلدان هذه في

 .الصندوق  اداء و عمليات على سلبا يؤثر أن يمكن البلدان هذه في القائمة القوانين و األنظمة في التغير

 

 مخاطر األوضاع االقتصادية (2)

قد يتأثر أداء الصندوق بسبب التغيرات في األوضاع االقتصادية؛ وال يتعهد مدير الصندوق بأن تحقق استراتيجيات 

 الصندوق االستثمارية أهدافه االستثمارية.

 

 مخاطر العملة األجنبية (1)

قيمة  زيادة أو نقصانمحفظة استثمارية إلى  أيقد تؤدي التقلبات في أسعار صرف العمالت لألوراق املالية األساسية في 

و يتحمل املشترك املسؤليات الناتجة عن تاثير أسعار صرف العمالت األجنبية و على األخص  هذا الوحدات، حسب الحالة

 عملته ليست الدوالر األمريكي معرض للتغيرات ي أسعار الصف عند التحويل.    الذيفأن املشترك 

 

 مخاطر السيولة (0)

 يوم كلللمبلغ القابل لالسترداد في  أقص ىمن صافي أصول الصندوق كحد  ٪90نسبة  تحديدالصندوق،  ملدير  يحق
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 عن أنه قد يصعب بيع أصول الصندوق أو 
ً
تعامل. وعليه، قد ال يتم تنفيذ طلب استرداد املستثمر بالكامل. فضال

عادلة. ومن ثم، قد الذي يعتبره مدير الصندوق أنه قيمة  التصرف فيها بأي شكل آخر من أشكال التصرف بالسعر

 األصول. هذهأي عوائد من  تحقيقيعجز الصندوق عن 

 

 مخاطر الطرح األولي (2)

يستثمر الصندوق في أسهم الشركات العامة التي تطرح أسهمها للجمهور من خالل الطروحات األولية العامة في السوق 

األولية. وقد ينطوي االستثمار في الطروحات األولية على مخاطر تتمثل في محدودية األسهم التي يمكن االكتتاب فيها 

فة املستثمر بالشركة املصدرة لألسهم، أو قد يكون تاريخ أداء الشركة خالل فترة الطرح العام األولي. وقد ال تكفي معر 

غير كاٍف. وقد تعمل الشركة املصدرة لألوراق املالية ضمن قطاعات اقتصادية جديدة ربما يكون بعضها ال يزال في 

م، في األسه شتراكاال مراحل التطوير وال يحقق الدخل التشغيلي على املدى القصير، وهو األمر الذي قد يزيد من خطر 

 وقد يكون له أثر سلبي على أداء الصندوق، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض في سعر الوحدة في الصندوق.

 

 مخاطر االستثمار في الصناديق األخرى  (1)

أما الصناديق األخرى التي يهدف الصندوق إلى االستثمار فيها فقد تكون ُعرضة هي األخرى لنفس املخاطر املذكورة في 

 على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة.قسم "
ً
 املخاطر الرئيسية" من مذكرة املعلومات هذه، وقد يؤثر ذلك سلبا

 

 مخاطر االستثمار في أدوات سوق املال غير املصّنفة (90)

بالسيولة العالية مقارنة باألدوات  تتميز  الهناك بعض األوراق املالية غير ُمصّنفة من جانب مؤسسات التصنيف، وهي 

ّنفة، مما قد يعرض الصندوق لخطر فقدان املبالغ املستثمرة. وقد يكون لهذه العوامل أثر سلبي على أداء الصندوق املص

 وسعر الوحدة.

 

 مخاطر عدم وجود االستثمارات املناسبة (99)

للصندوق. فإن تحديد االستثمارات  االستثمارية باألهدافالصندوق استثمارات تفي  مدير  يجدأن  يضمنما  هناك ليس

املناسبة ينطوي على قدر كبير من عدم اليقين الذي ينعكس بدوره على عجز مدير الصندوق عن تحديد األهداف 

 االستثمارية وقدرة الصندوق على تحقيق العوائد املرجوة.
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 مخاطر االعتماد على املوظفين الرئيسيين (94)

 
ً
 كبيرا

ً
خسارة خدمات أي من أفراد فريق اإلدارة بشكل عام و على نجاح فريق إدارته؛ يعتمد نجاح الصندوق اعتمادا

)سواء بسبب االستقالة أو ألي سبب آخر( أو عدم قدرة الصندوق على استقطاب موظفين جدد أو االحتفاظ باملوظفين 

 تأثير بالغ على نشاط الصندوق. االحاليين قد يكون له

 مخاطر االئتمان (92)

ت في أوراق مالية تحمل مخاطر ائتمان يتعرض املشترك ملخاطر االئتمان املتعلقة بمصدري األوراق بالنسبة لالستثماراو 

خرى. األمر الذي قد ينتج عنه خسارة مبلغ أاملالية. ، والتي من املحتمل أن يخل املدين فيها بالتزاماته التعاقدية مع أطراف 

 االستثمار أو جزء منه أو تأخير استرداده

 

 اض التصنيف االئتمانيمخاطر انخف (92)

التي يستثمر فيها الصندوق، قد يضطر مدير الصندوق إلى  األوراق املاليةفي حال انخفاض التصنيف االئتماني ألي من 

.األوراق املاليةهذه  في التصرف
ً
 سلبيا

ً
 ، مما قد يؤثر بدوره على أداء الصندوق تأثيرا

 

 مخاطر االستثمار في إصدارات حقوق األولوية (92)

ستثمر فيها  الشركاتقد يؤدي عدم ممارسة الصندوق لحقه في شراء حقوق األولوية من قبل 
ُ
 ةالقيمانخفاض  إلىامل

  يؤثر ، مما الشركات هذهالسوقية لالستثمار الصندوق في 
ً
 أداء الصندوق. علىسلبا

 

 املصالح تضاربمخاطر  (91)

يتولى مدير الصندوق إدارة شؤون الصندوق بحسن نية بما يخدم مصالح مالكي الوحدات على أكمل وجه. وعليه أن 

واملسؤولون واملوظفون  املديرون يشاركيعمل بحسن نية، وأن يراعي في إدارته للصندوق مبادئ النزاهة. ومع ذلك، قد 

قد  لذينا اآلخرين/ العمالء  الصناديقعن  نيابةمالت واألنشطة التابعة له في املعا والشركاتالصندوق  ملدير التابعون 

مع مصالح الصندوق. وقد يكون ملدير الصندوق تأثير على املعامالت التي يكون فيها ملدير الصندوق  مصالحهمتتعارض 

 مع واجبات مدير  الغير مصلحة جوهرية، أو يكون له عالقة مباشرة أو غير مباشرة مع 
ً
الصندوق تجاه  بما يشكل تعارضا

 
ً
مالكي الوحدات عن أي أرباح أو عموالت أو تعويضات تتعلق  أمام مالكي الوحدات. ولن يكون مدير الصندوق مسؤوال

 بهذه املعامالت أو أي معامالت ذات صلة بها أو تنتج عنها.
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 مخاطر إدارة الصندوق  (90)

ندوق الص ملدير املفصلة التي ُيتاح  املاليةاملعلومات  على يحصلوامالكو الوحدات في إدارة الصندوق؛ ولن  يشاركلن 

ألي شخص شراء وحدات إال إذا كانت لديه النية في تخويل مدير الصندوق صالحية  ستحباالطالع عليها. وعليه، ال ي

 تولي إدارة الصندوق من جميع الجوانب.

 

 

رات القانونية والتنظيمية (92)  مخاطر التغيُّ

ي مذكرة املعلومات هذه إلى التشريعات القائمة واملعلنة. ومن املحتمل إدخال تعديالت على تستند املعلومات الواردة ف

لى الصندوق، والتي قد تؤثر ع مدةاألنظمة املعمول بها في اململكة، بما في ذلك تلك املتعلقة بالضرائب أو الزكاة خالل 

تكام في حالة النزاع؛ وله االح ةاإلجراءات القانوني الصندوق وعلى استثماراته أو املستثمرين. ويحق للصندوق اتخاذ بعض

إلى السلطات القضائية في اململكة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات. وملا كان للدوائر الحكومية في اململكة الحق في تطبيق 

ا قد يؤثر طبيقهالتشريعات القائمة، فإن أي تغييرات قد تطرأ على تلك التشريعات أو إخفاق تلك الدوائر الحكومية في ت

 على الصندوق.

 

 مخاطر التمويل (91)

 على عائدات الصندوق. 
ً
ل من املحتمو يمكن الحصول على التمويل للصندوق و/أو أي من استثماراته، مما قد يؤثر سلبا

 على درجة عالية من املخاطر املالية وقد يشكل مخاطر 
ً
أن يزيد التمويل من صافي دخل الصندوق، إال أنه ينطوي أيضا

يث حتلفة للصندوق واستثماراته، مثل زيادة تكاليف التمويل، والتدهور االقتصادي، وتدهور ضمانات االستثمار. و مخ

رهن أصول الصندوق لصالح ُمقرض معين أنه من املحتمل أن
ُ
، فإنه من املحتمل أن يتم الرجوع على األصول املرهونة ت

 
ً
 للدين في حال تعثر الصندوق في السداد وفقا

ً
 املتعارف عليها في هذا النوع من التمويل. للشروطضمانا

 

 املخاطر التقنية (40)

يعتمد مدير الصندوق على استخدام التقنية في إدارة الصندوق. ومع ذلك، قد تتعرض نظم املعلومات الخاصة به 

 أو بشكل كامل، مما يحد من قدرة مدير 
ً
الصندوق على لالختراق أو للهجوم من خالل الفيروسات، أو قد تتعطل جزئيا

 على أداء الصندوق، ويؤثر بدوره على  شأنه من األمر هذاإدارة استثمارات الصندوق على نحو فعال. و 
ً
أن يؤثر سلبا

 مالكي الوحدات في الصندوق.
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 مخاطر الكوارث الطبيعية (49)

ى أداء له تأثير سلبي علتؤثر الكوارث الطبيعية على أداء جميع القطاعات االقتصادية واالستثمارية، األمر الذي قد يكون 

الصندوق، دون أن يكون ملدير الصندوق يد في ذلك؛ ومن هذه الكوارث الطبيعية الزالزل والبراكين والتغيرات املناخية 

 
ً
 على استثمارات الصندوق ومالكي الوحدات في الصندوق. القاسية وغيرها، مما قد يؤثر سلبا

 

 االستثمارتركز  مخاطر  (44)

 على بالتركيز للصندوق  يسمح مما معين، اقتصادي قطاع في الصندوق  يملكها التي األسهم ركزتت أن أحيانا يحدث قد

 يضاأ يعني هذا لكن. القطاع هذا نمو حالة في كبرى  عوائد تحقيق يتم لذلك ونتيجة. له املتوقعة والعوائد القطاع هذا

 عرضة واألكثر الدورية الطبيعية ذات القطاعات تلك وخصوصا معين، قطاع انخفاض لخطر يتعرض قد الصندوق  أن

 نم أكبر عدد على موزعة األصول  فيها تكون  التي بالصناديق مقارنة خطرا أكثر بالتالي وتكون  موسمية، ملؤثرات

. االستثمار سياسة حدود ضمن األصول  فئات على التوزيع خالل من التركز مخاطر إدارة املدير سيحاول . القطاعات

 تركز لخطر يؤدي مما ممكنة تكون  ال قد املستهدفة التوزيع درجة فإن السوق  االتوح ظروف بعض تحت ولكن

 .أعلى استثمارات

 

 األخرى  اإلستثمارات مخاطر (42)

تنويع األصول قد يستثمر الصندوق في إستثمارات أخرى مثل الصناديق املتداولة و صناديق االستثمار العقارية  رضلغ

 علىاإلستثمارات م( وقد تخفض تلك REITsاملتداولة )
ً
 أداء الصندوق و سعر الوحدة. ما يؤثر سلبا

 

 ضريبية مخاطر (42)

 والبعض نفسه الصندوق  في االستثمار على ينطبق بعضها متنوعة، ضريبة مخاطر على الصندوق  في االستثمار ينطوي 

 ىال الضرائب هذه ملثل الصندوق  تكبد وتؤدي. معين بمستثمر صلة ذات تكون  قد معينة ظروف على ينطبق االخر

 الضريبين هممستشاري مع التشاور  املحتملين املستثمرين على ويجب.  الصندوق  لعمليات املتاحة النقدية املبالغ تخفيض

 لألوراق اراالستثم شركة الى املستحقه الرسوم ان. وبيعها وتملكها الوحدات في االستثمار على املترتبة الضرائب بشان

 في ليهاع املنصوص للمواد وفقا منفصل بشكل تحميلها يتم التي املضافة القيمة ضريبة التشمل  الوساطة و املالية

 .املضافة القيمة ضريبة والئحة نظام
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وبناء على كل ما سبق، قد ينخفض سعر وحدة الصندوق وقد يتعذر على املستثمر عند االسترداد الحصول على كامل 

 إضافة، قد يخسر املستثمر جزًء من أو كامل استثماره في الصندوق. مبلغ استثماره.

ويتحمل املستثمر املسئولية عن أي خسارة مالية نتيجة االستثمار في الصندوق، والتي قد تنجم عن أي من املخاطر 

ة االستخدام أو عن مخاطر أخرى، دون أي ضمان من جانب مدير الصندوق، باستثناء اإلهمال أو إساء أعالهاملذكورة 

 
ً
 للشروط واألحكام من طرف مدير الصندوق فيما يتعلق بالتزاماته وفقا

 

أمعلومات عامة .4

 الفئة املستهدفة من املستثمرين .أ

 للمخاطر املرتبطة باالستثمار املبينة في الفقرة )
ً
 للمستثمرين الذين ليس 2نظرا

ً
( أعاله، ال يعتبر االستثمار في الصندوق مناسبا

 ملواجهة نسبة مخاطر عالية املستوى.لديهم املقدرة 

 

 سياسة التوزيعات .ب

باعتباره صندوق استثمار مفتوح، يتمثل الهدف االستثماري األساس ي للصندوق في تحقيق زيادة في رأس املال على املدى الطويل 

تثمار ستنعكس إعادة است. و األرباح املحققة ولن يتم توزيعها على مالكي الوحداسيتم إعادة استثمار وبالتالي ملالكي الوحدات 

 الدخل في قيمة وسعر الوحدات.

 

 األداء السابق للصندوق  .ج

 سنوات وخمس سنوات وثالث واحدة لسنة الكلي العائد (9)

أسنوات 11عائد 

)%( 

أسنوات 5عائد 

 )%( 

أسنوات 3عائد 

)%( 

عائد سنة 

أواحدة 

)%( 

 

 الخليجية لألسهم صائب صندوق  14.87 11.62 8.63 95.23

 االرشادي املؤشر 8.30 16.75 0.42% 32.00

 

 املاضية العشر السنوات من لكل السنوية العائدات إجمالي (4)

عائد املؤشر 

 االرشادي

 السنة عائد الصندوقأ

92.19% 92.21% 4090 

-2.44% -2.21% 4099 
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2.92% 2.22% 4094 

42.04% 21.94% 4092 

-4.24% 2.11% 4092 

-90.22% -90.21% 4092 

2.92% 1.90% 4091 

-0.22% %-2.71 4090 

%8.36 %0.61 2018 

8.30% 14.87% 2019 

 

 

 الوحدات مالكي حقوق  .د

رحت عليهم في اجتماع مالكي لالوحدات  تمنحال 
ُ
حامليها أي حقوق تصويت فيما يتعلق بالصندوق خالف املسائل التي ط

 الوحدات على النحو املحدد في الشروط واألحكام.

 

 الوحداتمسؤوليات مالكي  .ه

ي مبلغ استثماراتهم ف وتقتصر مسؤوليتهم فقط علىديون أو التزامات الصندوق،  مسؤولية عن مالكو الوحدات أي يتحمل ال

 الصندوق.

 انهاء الصندوق  .و

 وذلك
ً
  49قبل  في حال انهاء الصندوق، يجب على مدير الصندوق إشعار هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات كتابيا

ً
 من  يوما

 التاريخ املزمع إنهاء الصندوق فيه دون االخالل بشروط و أحكام الصندوق 

 ويتولى مدير دون االخالل بشروط و أحكام الصندوق ومذكرة املعلومات ،انتهائه  فور يبدأ مدير الصندوق تصفية الصندوق 

 ى املوقع اإللكتروني لتداول.علو الصندوق اإلفصاح عن إنهاء الصندوق واإلطار الزمني لتصفيته على موقعه اإللكتروني 

 

 تقويم املخاطر .ز

  يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقويم املخاطر املتعلقة بأصول الصندوق.

 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .5

 أصول الصندوق  املقتطعة مناملدفوعات  .ب

 أتعاب اإلدارة  (9)
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 إدارية سنوية )"يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته ألصول 
ً
"( بما يعادل أتعاب اإلدارةالصندوق أتعابا

حسب أتعاب اإلدارة وتستحق في كل يوم تقويم بناء على آخر تقويم لصافي . و من صافي قيمة أصول الصندوق  9.02%
ُ
ت

ريبة على ض وال تشتمل جميع املبالغ املذكورة أعاله .كل شهرقيمة األصول. ويلتزم مدير الصندوق بخصم أتعاب اإلدارة 

 .ستحقاقالقيمة املضافة، على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها عند اال 

 أتعاب املحاسب القانوني (4)

خمسة  دوالر امريكي( 1,222.22)بما يعادل  ريال سعودي( 22,000يدفع الصندوق للمحاسب القانوني مبلغ وقدره )

أتعاب فحص القوائم املالية النصف سنوية للصندوق ومراجعة القوائم املالية السنوية  تمثل  ثالثون ألف ريال سعوديو 

 للصندوق.

 رسوم الحفظ  (2)

 كحد أدنى للرسوم، وتنقسم الرسوم كالتالي:  دوالر امريكي( 9,222.22)بما يعادل  ريال سعودي 2,000تحديد مبلغ  تم
ً
 شهريا

 %0.012 و السعودي للسوق  %0.020  الحفظ تكلفة تبلغ رجةاملد الصناديق و املدرجة األسهم في االستثمار .9

 %0.022 و القطري  للسوق  %0.012 و العماني للسوق  %0.900 و الكويتي للسوق  %0.400 و البحريني للسوق 

  تحتسب اإلماراتي للسوق 
ً
غ مبل يحتسب كما شهري  بشكل وتخصم الحفظ تحت الصندوق  اصول  قيمة من يوميا

 دوالر امريكي( 21.10)بما يعادل ريال سعودي  902وبحد أقص ى  دوالر امريكي( 1.10يعادل )بما ريال سعودي  42

 .تسوية كعمولة جديدة صفقة لكل السوق  بحسب

 من يوميا تحتسب %0.020 الحفظة تكلفة تبلغ أنواعها بمختلف الثابتة والعوائد املال أسواق بصناديق االستثمار .4

 92.22)بما يعادل  سعودي ريال 20 مبلغ يحتسب كما شهري  بشكل وتخصم الحفظ تحت الصندوق  اصول  قيمة

 .تسوية كعمولة جديدة صفقة لكل دوالر امريكي(

 وتخصم الحفظ تحت الصندوق  أصول  قيمة من يوميا تحتسب %0.020 األولية للطروحات الحفظ تكلفة تبلغ .2

 كعمولة جديدة صفقة لكل دوالر امريكي( 92.22)بما يعادل  سعودي ريال 20 مبلغ يحتسب كما شهري  بشكل

 .تسوية

 تكاليف التعامل (2)

لمعامالت وعموالت الوساطة التي يتكبدها نتيجة شراء وبيع االستثمارات. الفعلية ل تكاليفاليتحمل الصندوق جميع 

وال  .بناء على القيمة الفعلية السنوية ونصف السنوية املدققةعن إجمالي هذه التكاليف في التقارير  اإلفصاحويجب 

تشتمل جميع املبالغ املذكورة أعاله على ضريبة القيمة املضافة، على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها عند 

 .ستحقاقاال 
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 املصروفات واالتعاب االخرى  (2)

 غير املذكورة اعاله بما فييتحمل الصندوق جميع املصروفات واالتعاب املتعلقة بعمليات الصندوق والخدمات االدارية 

تكاليف انعقاد اجتماعات مالكي الوحدات ومصاريف االستشارات القانونية.  –على سبيل املثال ال الحصر –ذلك 

من صافي قيمة أصول  %0.42تحتسب وتخصم هذه املصروفات واالتعاب االخرى بناءا على القيمة الفعليه وبحد اقص ى 

 الصندوق 

 وكيفية احتسابها ووقت دفعهاجدول الرسوم واملصاريف  .ج

 املصروف التفاصيل

 تكاليف التعامل

يتحمل الصندوق جميع تكاليف املعامالت وعموالت الوساطة التي يتكبدها نتيجة شراء وبيع 

االستثمارات. ويجب اإلفصاح عن إجمالي هذه التكاليف في التقارير املدققة السنوية ونصف 

وال تشتمل جميع املبالغ املذكورة أعاله على ضريبة القيمة السنوية بناء على القيمة الفعلية. 

 .ستحقاقاملضافة، على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها عند اال 

 أتعاب اإلدارة

 إدارية سنوية )"أتعاب 
ً
يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته ألصول الصندوق أتعابا

حسب أتعاب اإلدارة وتستحق  من صافي %9.02اإلدارة"( بما يعادل 
ُ
قيمة أصول الصندوق. وت

في كل يوم تقويم بناء على آخر تقويم لصافي قيمة األصول. ويلتزم مدير الصندوق بخصم 

أتعاب اإلدارة كل )شهر(. وال تشتمل جميع املبالغ املذكورة أعاله على ضريبة القيمة املضافة، 

 .ستحقاقا عند اال على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعه

 رسوم الحفظ

دوالر امريكي( ريال سعودي  9,222.22ريال سعودي )بما يعادل  2,000تم تحديد مبلغ  

 كحد أدنى للرسوم، وتنقسم الرسوم كالتالي
ً
  :شهريا

للسوق  %0.020االستثمار في األسهم املدرجة و الصناديق املدرجة تبلغ تكلفة الحفظ .1

للسوق العماني  %0.900للسوق الكويتي و  %0.400البحريني و للسوق  %0.012السعودي و 

 من قيمة اصول  %0.022للسوق القطري و  %0.012و 
ً
للسوق اإلماراتي تحتسب يوميا

ريال سعودي )بما  42الصندوق تحت الحفظ وتخصم بشكل شهري كما يحتسب مبلغ 

دوالر امريكي(  21.10 ريال سعودي )بما يعادل 902دوالر امريكي( وبحد أقص ى  1.10يعادل 

 .بحسب السوق لكل صفقة جديدة كعمولة تسوية

االستثمار بصناديق أسواق املال والعوائد الثابتة بمختلف أنواعها تبلغ تكلفة الحفظ .2

تحتسب يوميا من قيمة اصول الصندوق تحت الحفظ وتخصم بشكل شهري كما  0.020%

الر امريكي( لكل صفقة جديدة كعمولة دو  92.22ريال سعودي )بما يعادل  20يحتسب مبلغ 

 .تسوية

تحتسب يوميا من قيمة أصول الصندوق  %0.020. تبلغ تكلفة الحفظ للطروحات األولية 2

 92.22ريال سعودي )بما يعادل  20تحت الحفظ وتخصم بشكل شهري كما يحتسب مبلغ 

 دوالر امريكي( لكل صفقة جديدة كعمولة تسوية.

أتعاب املحاسب 

 القانوني

 1,222.22)بما يعادل  (سعودي ريال 22,000) وقدره مبلغ القانوني للمحاسب الصندوق  يدفع

 فالنص املالية القوائم فحص أتعاب تمثل سعودي ريال ألف  وثالثون  خمسة  دوالر امريكي(

 .للصندوق  السنوية املالية القوائم ومراجعة للصندوق  سنوية
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الرسوم الرقابية 

 للهيئة

سنويا وهو مبلغ ثابت طبقا للرسوم  دوالر امريكي( 4,000.00)بما يعادل  ريال سعودي 7,500

وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويموتحتسب هذه ة املقررة من قبل هيئة السوق املالي

  وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم الرسوم في كل يوم تقويم

رسوم النشر في 

 موقع تداولأ

وتحتسب هذه  سنويا وهو مبلغ ثابت دوالر امريكي( 9,222.22)بما يعادل  ريال سعودي 5,000

 الرسوم في كل يوم تقويم

مصاريف مجلس 

 إدارة الصندوقأ

 واملصاريف السفر مصاريف عن الصندوق  إدارة مجلس أعضاء بتعويض الصندوق  يلتزم

 إدارة جلسم أعضاء ويستحق. الصندوق  تجاه بالتزاماتهم يتعلق فيما املتكبدة األخرى  املعقولة

)بما يعادل  سعودي ريال 4,000 قدرها مكافأة( املستقلين األعضاء)باستثناء  الصندوق 

 لألعضاء الصندوق  ويدفع. الصندوق  إدارة ملجلس اجتماع لكل دوالر امريكي( 222.22

 اجتماع لكل دوالر امريكي( 9,011.10)بما يعادل  سعودي ريال 2,000 قدره مبلغ املستقلين

 ميو  كل في الرسوم هذه وتحتسب. املجلس اجتماعات حضور  مقابل الصندوق  إدارة لسملج

 سنوي  بشكل وتدفع تقويم

املصروفات 

 واالتعاب االخرى 

يتحمل الصندوق جميع املصروفات واالتعاب املتعلقة بعمليات الصندوق والخدمات االدارية 

تكاليف انعقاد اجتماعات  –على سبيل املثال ال الحصر –غير املذكورة اعاله بما في ذلك 

مالكي الوحدات ومصاريف االستشارات القانونية. تحتسب وتخصم هذه املصروفات واالتعاب 

 من صافي قيمة أصول الصندوق  %0.42ى القيمة الفعليه وبحد اقص ى االخرى بناءا عل

يلتزم الصندوق بتعويض وعدم مطالبة مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارته واملديرين 

واملوظفين والوكالء واملستشارين والشركات التابعة والعمال التابعين للصندوق من جميع 

ف، بما في ذلك األحكام القضائية والنفقات املطالبات وااللتزامات والتكاليف واملصاري

القانونية واملبالغ املدفوعة للترافع والتسوية التي قد يتکبدونها نتيجة لألعمال التي يقومون 

بھا باسم الصندوق، شريطة قيام مدير الصندوق بواجباته بحسن نية، وأدائه لعمله بما 

 ي اتهام باإلهمال جسيم أو االحتيال.يحقق مصلحة الصندوق الفضلى، وطاملا لم ُيوجه إليه أ

 *جميع الرسوم واألتعاب واملصاريف اعاله ال تشمل ضريبة القيمة املضافة
 
 

جميع الرسوم واألتعاب واملصاريف بموجب وثيقة الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات لهذا الصندوق تخضع لتطبيق 

الجهات الرسمية ذات العالقة في اململكة العربية السعودية، ولذلك ضريبة القيمة املضافة حسب اللوائح التي تصدرها 

فإن جميع الرسوم واألتعاب واملصاريف بموجب وثيقة الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات لهذا الصندوق ال تشمل 

اريف املصضريبة القيمة املضافة، اذ سيتم احتساب مبلغ ضريبة القيمة املضافة املستحقة على الرسوم واألتعاب و 

حسب ما يتم إقراره من قبل الجهات الرسمية ذات العالقة في اململكة العربية السعودية، وسيقوم الصندوق بسداد 

 إليها مبلغ ضريبة القيمة املضافة املستحقة.
ً
 هذه الرسوم واألتعاب واملصاريف مضافا

 

 الصندوق  على تحميلها يتم وال املدير يتحملها الصندوق  بتسويق املتعلقة املصاريف

 تفاصيل الرسوم املفروضة فيما يتعلق بطلبات االشتراك واالسترداد ج.

 رسوم االشتراك (9)

بحد أقص ى من مبلغ االشتراك على كل عملية اشتراك مبدئية أو الحقة يقوم بها  %9تحتسب رسوم اشتراك مقدارها 

 شتراك لحظة استالم مبلغ االشتراك، و "(. ويتم استقطاع رسوم اال رسوم االشرراكاملستثمر في وحدات الصندوق )"
ُ
دفع ت
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. إلى مدير الصندوق.
ً
 ولتجنب الشك، يحق ملدير الصندوق أن يتنازل عن أي رسوم اشتراك كما يراه مناسبا

 

 رسوم االسترداد  (4)

 ال توجد رسوم مقابل عمليات االسترداد املبكر.

 

 ضريبة القيمة املضافة (2)

وثيقة الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات لهذا الصندوق تخضع لتطبيق جميع الرسوم واألتعاب واملصاريف بموجب 

ضريبة القيمة املضافة حسب اللوائح التي تصدرها الجهات الرسمية ذات العالقة في اململكة العربية السعودية، ولذلك 

الصندوق ال تشمل فإن جميع الرسوم واألتعاب واملصاريف بموجب وثيقة الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات لهذا 

ضريبة القيمة املضافة، اذ سيتم احتساب مبلغ ضريبة القيمة املضافة املستحقة على الرسوم واألتعاب واملصاريف 

حسب ما يتم إقراره من قبل الجهات الرسمية ذات العالقة في اململكة العربية السعودية، وسيقوم الصندوق بسداد 

 
ً
 إليها مبلغ ضريبة القيمة املضافة املستحقة. هذه الرسوم واألتعاب واملصاريف مضافا

 مثال افتراض ي يوضح جميع الرسوم واملصاريف التي تدفع من أصول الصندوق أو من مالكي الوحدات .د

 االفرراضات املستخدمة أدناه:

 كاملة مالك الوحدات يملك وحداته االستثمارية في الصندوق لسنه -

 أمريكي دوالر  900,000مالك الوحدات االستثمارية استثمر  -

 مع عدم وجود تغيرات دوالر  ماليين 90اجمالي حجم الصندوق  -

 
 

 

  
 الرسوم

 املستحقة
 الرسوم املصاريف

 اإلشتراك  رسوم 1.0%  1,000.0            

        

 USD  مالحظات 
)%  التفاصيل

 ( مبلغ او

 املصروفات/النفقات

 للصندوقأ التشغيليه

 االدارية الرسوم %1.75  1,732.5 كاملة سنه ملدة االدارية الرسوم

ريال سعودي  2000بحد ادنى شهري 

 دوالر امريكي  9,222.22بما يعادل 
 رسوم الحفظ* 0.05% 49.5

 93.3 كاملة سنه ملدة أتعاب

ريال   35,000

سعودي )بما يعادل 

دوالر  1,222.22

 (امريكي

 أتعاب املحاسب القانوني
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 20.0 كاملة سنه ملدةرسوم 

ريال  0,200 

سعودي )بما يعادل 

دوالر  4,000.00

 امريكي(

 الرسوم الرقابية للهيئة

 13.3 كاملة سنه ملدةرسوم 

ريال  2,000

سعودي )بما يعادل 

دوالر  9,222.22

 امريكي(

 رسوم النشر في موقع تداول 

يف مصار بافتىاض اجتماعين في السنه وبدون 

دة املتكبواملصاريف املعقولة األخرى   السفر

 فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه الصندوق 
74.7 

كما هو موضح في 

الرسوم جدول 

  واملصاريف
 مصاريف مجلس إدارة الصندوق 

  
9,122.2  

 ويةالسن التشغيلية املصاريف/النفقات مجموع

   الوحدات مالك على املفروضة

و حد  معامالتتسويه  رسومايضا  ويوجدالذي يتعامل فية الصندوق  السوق  حسب تختلف الحفظ رسوم*علما بأن 

 املثال لتبسيط فقط واحد رسم اختيار تم انهادنى شهري،اال 

بل ما يتم إقراره من ق حسب احتساب سيتموالتي  ضريبة القيمة املضافة** علما بأن املثال اعاله ال يتضمن احتساب 

 الجهات الرسمية ذات العالقة

 

 

 التسعيرالتقويم وأ .6

 وصف لطريقة التقويم وأساس األصول األساسية .و

ألغراض تحديد قيمة أصول الصندوق، يتم تقييم االستثمارات في األوراق املالية املستهدفة املدرجة/املتداولة في السوق املالية 

األوراق املالية في يوم التقويم، بأسعار اإلغالق الرسمية في يوم التقويم في السوق ذات الصلة. وفي حال عدم تداول هذه 

ستحق األرباح/ توزيعات األرباح واجبة الدفع حتى يوم 
ُ
ُيستخدم آخر سعر إغالق رسمي لألوراق املالية في السوق ذات الصلة. وت

لصندوق ا التقويم. ويتم تقويم األوراق املالية املشتراة من خالل عملية بناء سجل األوامر بتكلفة تبدأ من تاريخ اشتراك مدير 

في األوراق املالية حتى تاريخ بدء تداول هذه األوراق املالية في السوق املالية. ويتم تقويم األوراق املالية املستهدفة التي تم 

تخصيصها عن طريق أحد إجراءات الشركات بناء على قيمتها الفعلية كما من تاريخ الحقوق السابقة حتى تاريخ بدء تداول 

ي السوق. وعلى وجه التحديد، إذا كانت الورقة املالية تمثل وحدة في صندوق آخر، يجب تقويم هذه األوراق األوراق املالية ف

املالية على أساس آخر سعر للوحدة تعلن عنه الصناديق حتى تاريخ سريان التقويم. ويجب تقويم االستثمارات املباشرة في 

 إليها األرباح املستحقة حتى يوم التقويم. ويضاف أدوات سوق املال التي ال تتداول في السوق املالية ع
ً
لى أساس التكلفة مضافا

 النقد إلى أصول الصندوق ليصل إلى القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق.

 

 وتكرارها التقويم عدد نقاط .ز
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عطلة رسمية في اململكة وفي حال وافق يوم التقويم يوم  .مرتان في االسبوع، أيام االثنين و االربعاءسب سعر وحدة الصندوق تُيح

 العربية السعودية فسيتم تقويم أصول الصندوق في يوم التقويم التالي.  

 

 اإلجراءات الواجب اتخاذها في حال الخطأ في التقويم أو تحديد األسعار .ح

في حال تقويم أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ ، يجب على مدير الصندوق  (أ)

 ذلك.توثيق 

يجب على مدير الصندوق تعويض جميع مالكي الوحدات املتضررين )بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين( عن جميع  (ب)

 أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير.

 سعر من أكثر أو %0.2 نسبته ما بشكل التسعير أو التقويم في خطأ اي عن فورا الهيئة إبالغ الصندوق  مدير على يجب (ج)

 مدير دهايع التي الصندوق  تقارير وفي للسوق  االلكتروني املوقع و اإللكتروني موقعه في فورا ذلك عن اإلفصاح و الوحدة

 الئحة صناديق االستثمار. من( 09) للمادة وفقا الصندوق 

 ملخصا الئحة صناديق االستثمار من( 04) للمادة وفقا املطلوبة للهيئة تقاريره في يقدم أن الصندوق  مدير على يجب (د)

 .التسعير و التقويم أخطاء بجميع

 

  وصف طريقة حساب سعر الوحدة   .ط

م في يو القائمة إجمالي عدد الوحدات يتم تحديد سعر الوحدة في الصندوق عن طريق قسمة صافي قيمة أصول الصندوق على 

ويتم تحديد أسعار االشتراك واالسترداد من خالل ضرب عدد الوحدات املطلوب شراءها أو استردادها في سعر الوحدة،  التقويم

( كحد أعلى من قيمة االشتراك وذلك في حالة طلبات %9ما نسبته ) ال تتجاوز مع إضافة رسوم االشتراك إن وجدت والتي 

 .االشتراك فقط

 

 كيفية اإلعالن عن سعر الوحدة .ي

مدير الخاص ب اإللكتروني تم نشر صافي قيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة في كل يوم عمل يلي يوم التقويم على املوقعسي

 املوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية )تداول( عبر الرابط و .om.sacwww.icap  الصندوق عبر الرابط

www.tadawul.com.sa. 

 

ألالتعام .7

 الطرح األولي، وتاريخ البدء واملدة والسعر األولي .ن

http://www.icap.com.sa/
http://www.icap.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 4002ال ينطبق حيث سبق وتم طرح الصندوق في عام 

 

 آخر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد في أي يوم تعامل .س

 من يوم األحد )بتوقيت اململكة العربية السعودية( بالنسبة لتقويم يوم  94الطلبات املستلمه قبل الساعة 
ً
 اإلثنين،ظهرا

 )بتوقيت اململكة العربية السعودية( من يوم الثالثاء بالنسبة لتقويم يوم األربعاء 94قبل الساعة  والطلبات املستلمه
ً
لى ع ظهرا

 .أن تكون مستوفاة

 

 ت تقديم التعليمات لالشتراك في الوحدات أو استردادهاإجراءا .ع

استيفاء وتقديم املستندات التالية إلى من خالل ذلك ب يقومإذا رغب أي مستثمر في شراء وحدات في الصندوق، فيجب أن 

 مدير الصندوق:

 ومعتمدة، مستوفاة حساب استثماري اتفاقية  -
ً
  /موقعة )ما لم يكن املستثمر عميال

ً
 دير الصندوق(؛لدى م قائما

 ومعتمدةالشروط واألحكام، مستوفاة  -
ً
  /موقعة )ما لم يكن املستثمر عميال

ً
 لدى مدير الصندوق(؛ قائما

 /موقع.ومعتمدنموذج طلب االشتراك، مستوفى  -

 

يلتزم املستثمرون الراغبون في شراء وحدات في الصندوق بتقديم املستندات املذكورة أعاله إلى مدير الصندوق عن طريق 

 على العنوان التالي: البريد أو أو باليد

 

 شركة االستثمـار لألوراق املالية والوساطة

 طريق امللك فهد، منطقة العقيق

 99224، الرياض 1222ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 ( 966+992214122+  فاكس: )111 994220111هاتف: 

  

 إذا تلقى مدير الصندوق 
ً
املستندات املطلوبة سالفة الذكر، باإلضافة إلى مبالغ االشتراك في  ُيعتبر طلب االشتراك مستوفيا

 على امتالك الوحدات من مدير 
ً
أرقام الحسابات املحددة للصندوق. على أن يتسلم مالك الوحدات، بعد االشتراك، تأكيدا

 .ةوتخضع هذه املعامالت لضريبة القيمة املضاف الصندوق، ويتضمن هذا التأكيد تفاصيل االشتراك
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 من يوم  94لطلبات املستلمه قبل الساعة اويعتمد كل تاريخ اشتراك على تاريخ استالم طلب االشتراك املكتمل. ففي حال 
ً
ظهرا

 )بتوقيت  94األحد )بتوقيت اململكة العربية السعودية( بالنسبة لتقويم يوم األثنين, و الطلبات املستلمه قبل الساعة 
ً
ظهرا

وفي أي من الحالتين، يحصل مالكو الوحدات على  ة( من يوم الثالثاء بالنسبة لتقويم يوم األربعاء.اململكة العربية السعودي

 تأكيد من مدير الصندوق، يتضمن تفاصيل االشتراك.

 

مكافحة غسل األموال و اعرف عميلك أو أي تعليمات تصدر عن أي جهة رقابية حكومية،  تقارير يجوز ملدير الصندوق، بناء على و 

لبات االشتراك. وملدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك يرى أنه قد يخالف نظام السوق املالية. وفي هذه الحال، ُيرد رفض ط

أي رسوم أو خصومات من تاريخ الرفض. وملدير الصندوق الحق في تبادل املعلومات املتعلقة  خصممبلغ االشتراك دون 

 تدقيق الداخلي ومتطلبات مكافحة غسل األموال واإلرهاب. باملستثمرين مع أمين الحفظ بغرض تلبية متطلبات ال

 

 عملية االسررداد

 إلى مدير 
ً
يمكن ملالكي الوحدات طلب استرداد كل أو بعض وحداتهم بعد استيفاء وتوقيع نموذج االسترداد وتقديمه مستوفيا

 اإللكترونية املعتمدة.الصندوق عن طريق البريد أو البريد السريع أو باليد، أو إرساله عبر الوسائط 

 

. وفي حال الطلبات املستلمه قبل الساعة  تاريخويعتمد كل يوم استرداد على 
ً
 من يوم  94تلقي طلب االسترداد مستوفيا

ً
ظهرا

 )بتوقيت  94األحد )بتوقيت اململكة العربية السعودية( بالنسبة لتقويم يوم األثنين, و الطلبات املستلمه قبل الساعة 
ً
ظهرا

كة العربية السعودية( من يوم الثالثاء بالنسبة لتقويم يوم األربعاء. وفي أي من الحالتين، يحصل مالكو الوحدات على اململ

 .ستردادتأكيد من مدير الصندوق، يتضمن تفاصيل اال 

 

، لك الوحداتبناء على التعليمات الكتابية املوجهة إلى مالك الوحدات، يحق للصندوق استرداد كامل الوحدات اململوكة ملا

بشكل إجباري، بسعر االسترداد الساري )الذي سيمثل صافي قيمة أصول الصندوق( إذا رأى مدير الصندوق أن ذلك في 

 مصلحة الصندوق. ويحق ملدير الصندوق كذلك استرداد الوحدات في الصندوق بشكل إجباري في األحوال التالية:

 

ثمر للوحدات يضر بمصلحة الصندوق من الناحية املالية أو الضريبية مدير الصندوق أن استمرار ملكية املست رأىإذا  -

 أو القانونية أو التنظيمية، أو يتعارض مع هذه الشروط واألحكام واتفاقية االشتراك؛ أو

 إذا تبين أن أي من اإلقرارات املقدمة من مالك الوحدات في اتفاقية االشتراك غير صحيحة أو لم تعد سارية. -
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 متحصالت االسترداد ع واالسترداد واملدة بين طلب االسترداد ودف لالشتراكالحد األدنى  .ف

 "(.الحد األدنى ملبلغ االشرراكدوالر أمريكي )" 2.000في جميع األوقات هو الصندوق في يكون الحد األدنى ملبلغ االشتراك 

 دوالر أمريكي. 9.000 )بما في ذلك من خالل نقل ملكية وحدات( يكون الحد األدنى ملبالغ االشتراك الالحقة

الخاص ستثمار قيمة اال خفض تاسترداد أن عملية إذا كان من شأن أي  .دوالر أمريكي لكل مستثمر 9.000الحد األدنى لالسترداد 

فع جميع استثمار املستثمر. وتدبلغ مفي الصندوق إلى أقل من الحد األدنى ملبلغ االشتراك، يتم استرداد كامل املستثمرين  بأحد

 في حساب مالك الوحدات.  عن طريق اإليداعاالسترداد بعملة الصندوق عوائد 

تاح للمستثمرين عائدات االسترداد قبل انتهاء العمل في يوم العمل 
ُ
موعد الستالم  آخر ويشار إلى أن  التالي ليوم التقويم. الثالثت

  94هو قبل الساعة  االسترداد طلبات
ً
 .يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم( من اململكة العربية السعودية)بتوقيت ظهرا

 

  سجل مالكي الوحدات .ص

 ملالكيناالسجل حجية بالنسبة لألشخاص  املالكي الوحدات في اململكة؛ ويكون لهذ باالحتفاظ بسجليلتزم مدير الصندوق 

 للوحدات في الصندوق.

 

 استثمار مبالغ االشتراك في صناديق أدوات النقد  .ق

من املمكن استثمار مبالغ االشتراك في صناديق أدوات النقد، واملبرمة مع طرف خاضع لتنظيم هيئة السوق املالية، إلى حين 

 .أحكام الصندوق الوصول إلى الحد األدنى من املبلغ املطلوب، وذلك بما يتوافق مع ما ورد في مذكرة املعلومات هذه وشروط و 

 

 الذي ينوي مدير الصندوق جمعه للمبلغ االدنى الحد .ر

 ال يوجد

 

 الحد األدنى ملبالغ االشتراك .ش

 لن يكون هنالك حد أدنى للمبالغ االشتراك املستهدف جمعها من املستثمرين قبل بدء عمليات الصندوق.

 

ريال( أو ما يعادله كحد أدنى  90.000.000)ماليين ريال سعودي  90اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  .ت

 لصافي قيمة أصول الصندوق 
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 مدير يقوم ،(ريال90.000.000) سعودي ريالماليين  90 مايعادل  عن الصندوق  أصول  قيمة صافي قيمة انخفضت حال في

 الستيفاء املتطلبات النظامية، فيحق ملدير الصندوق الحصول على اشتراكات إضافية في الصندوق.    يلزم بما الصندوق 

 

 التعامل في الوحدات  تعليقتأجيل أو  .ث

على مدير الصندوق أن يعلق االشتراكات واالسترداد في وحدات الصندوق في حال أمرت الهيئة بذلك وملدير الصندوق أن يعلق 

 داد في وحدات الصندوق كما تنص عليه شروط وأحكام الصندوق.االشتراكات واالستر 

   

 صالحية مدير الصندوق بتعليق طلبات االشتراك أو االسترداد .خ

يجوز ملدير الصندوق، بناء على تقديره املطلق، تأجيل أي طلب استرداد في حال تعليق التعامل في السوق األولية التي يتم فيها 

 دير يعتقد متداول األوراق املالية أو األصول األخرى اململوكة للصندوق، إما بشكل عام أو فيما يتعلق بأصول الصندوق التي 

 أصول الصندوق. قيمةلصافي  جوهرية نهاأالصندوق، ألسباب معقولة، 

 ( من الشروط واألحكام.1يقوم مدير الصندوق بمعالجة كافة طلبات االشتراك واالسترداد دون أي تأخير، بما يتوافق مع الفقرة )

ديرية قالسلطة الت هذهالصندوق استخدام  وملدير يجوز ملدير الصندوق، بناء على تقديره املطلق، تأجيل أي طلب استرداد. و 

التي  يةاملالذات الصلة بشكل عام أو التعامل في األوراق  سوق املاليةاملثال ال الحصر( وقف التعامل في ال سبيلفي حال )على 

الصندوق ألسباب معقولة صعوبة تحديد صافي قيمة األصول  مدير ذات الصلة، ويرى  نسبة كبيرة من حجم السوق تشكل 

 لكل وحدة بسبب هذا التعليق.

، على مدير الصندوق أن يعلق االشتراكات واالسترداد في وحدات الصندوق في حال أمرت الهيئة بذلك وال يحق ملدير إضاف
ً
ة

 الصندوق أن يعلق االشتراكات واالسترداد في وحدات الصندوق، إال في أي من الحاالت اآلتية:

سيتم ف، لالشتراك ملبلغ أقل من الحد األدنى إذا كان من شأن أي استرداد أن يخفض استثمار املستثمر في الصندوق إلى .2

ثمر. وسيتم دفع املبالغ املستردة بعملة الصندوق بقيدها لحساب 
 
ست

ُ
 ملستثمر.ااسترداد كامل املبلغ امل

من صافي قيمة أصول الصندوق في  %90في أي يوم تقويم، إذا تجاوزت قيمة طلبات االسترداد بما فيها التحويل نسبة  .2

 لتقديره املطلق أن يؤجل أية طلبات استرداد و/أو تحويل على أساس يوم التقويم ال
ً
سابق فبإمكان مدير الصندوق وفقا

. وسيتم تنفيذ طلبات االسترداد والتحويل التي تم تأجيلها في %90تناسبي بحيث ال يتجاوز إجمالي قيمة الطلبات نسبة 

 لنسبة 
ً
 من عمل يومي ملدة األصول  تقويم تأخير يتجاوز  ال أن لىع ،%90يوم التقويم الالحق مباشرة مع خضوعها دائما

 .واالسترداد االشتراك طلبات لتقديم النهائي املوعد
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أخصائص الوحدات .8

 ملذكرة املعلومات والشروط واألحكام
ً
 .هذه ملدير الصندوق إصدار عدد غير محدود من الوحدات في الصندوق، من فئة واحدة، وفقا

وتمثل كل وحدة مصلحة مشتركة متساوية في الصندوق. وال يجوز استرداد الوحدات إال من مدير الصندوق؛ وهي غير قابلة للتحويل 

 من فئة إلى أخرى. 

ال يجوز ملدير الصندوق إصدار شهادات ملكية للوحدات في الصندوق، ولكن يحتفظ مدير الصندوق بسجل لجميع مالكي الوحدات. 

 يحتوي على التفاصيل الكاملة للمعاملة. وفي حال تصفية وبعد كل مع
ً
املة يقوم بها املستثمر، يتلقى هذا املستثمر تأكيدا خطيا

بة نسن صافي قيمة أصول الصندوق املتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات، حسب م حصة مالكي الوحداتالصندوق، يكون لجميع 

 الوحدات في صافي أصول الصندوق تكون متساوية.بمعنى أن حقوق مالكي  مساهمتهم في الصندوق،

 

 املحاسبة وتقديم التقرير .9

بإعداد تقارير سنوية تتضمن  ديسمبر من كل سنة ميالدية( 29في نهاية السنة املالية للصندوق )والواقعة في  يلتزم مدير الصندوق 

 لالشتراطات الواردة في الئحة صناديق اال  األوليةالقوائم املالية املدققة للصندوق، وتقاريره السنوية املختصرة، والتقارير 
ً
 ستثمار.وفقا

تاح التقارير السنوية الطالع مالكي الوحدات في موعد أقصاه 
ُ
من تاريخ نهاية املدة التي يشملها التقرير،  عمل يوم 00ويجب أن ت

 ألوراق املالية السعودية )"تداول"(. وذلك بنشرها على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وعلى املوقع اإللكتروني لسوق ا

من تاريخ نهاية املدة التي يشملها التقرير، وذلك بنشرها  عمل ( يوم22وإتاحتها الطالع الجمهور خالل ) األوليةويجب إعداد التقارير 

 على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وعلى املوقع اإللكتروني لتداول.

 وإتاحة جميع أرقام صافي قيمة األصول  وحدات تفاصيل صافي قيمة أصول الوحدات اململوكة لهيوفر مدير الصندوق لكل مالك 

، يقوم مدير الصندوق بتوفير السابقة في املكاتب املسجلة ملدير الصندوق 
ً
سجل املعامالت في وحدات الصندوق وذلك خالل . إضافة

 من تاريخ كل معاملة في وحدات الصندوق.92)
ً
 ( يوما

 

 يلخص معامالت مالكي الوحدات في وحدات الصندوق خالل السنة املالية إلى مالكي الوحدات ويرسل مد
ً
 سنويا

ً
ير الصندوق بيانا

من انتهاء السنة املالية.  عمل ( يوما20)وكذلك مالكي الوحدات السابقين خالل السنة التي ُيعد فيها البيان(، وذلك في غضون ثالثين )

 لر 
ً
 ملا هو محدد في الشروط ويتضمن هذا البيان عرضا

ً
سوم الخدمات والنفقات والرسوم املفروضة على مالك الوحدات، وفقا

الشروط  ندمستواألحكام، باإلضافة إلى تفاصيل كافة املخالفات لحدود االستثمار املنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار و 

 .للصندوق  واألحكام
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نة، باإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بالصندوق على موقعه اإللكتروني أو على املوقع ويتولى مدير الصندوق، عند نهاية كل ربع س

 اإللكتروني لتداول. على أن تتضمن هذه املعلومات، كحد أدنى، ما يلي:

 قائمة املصدرين الذين تمثل أوراقهم املالية أكبر عشرة استثمارات للصندوق ونسبها كما في اليوم األول من ربع السنة. .9

 بة إجمالي الرسوم والنفقات املتعلقة بالربع املعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق خالل الربع. نس .4

 .مبلغ ونسبة األرباح املوزعة في الربع، إن وجدت .2

 قيمة استثمارات مدير الصندوق ونسبة صافي قيمة األصول كما في نهاية الربع املعني. .2

 قيمة ونسبة نفقات التعامل خالل الربع املعني إلى متوسط صافي قيمة األصول.  .2

 معايير ومؤشر قياس املخاطر. .1

 معايير ومؤشر أداء الصندوق.  .0

 نسبة املديونية إلى صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع املعني. .2

 

 بل عند طلبها.وتتوافر القوائم املالية السنوية املراجعة ملالكي الوحدات دون مقا

 

أمجلس إدارة الصندوقأ .11

 قام مدير الصندوق بتعيين مجلس إدارة مكون من السادة التالية أسماؤهم:

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة .أ

 خالد عبدالعزيز الريس )عضو غير مستقل( -

 نايف بن علي الحماد )عضو غير مستقل( -

 الفغم )عضو غير مستقل(سلمان بدر  -

 )عضو مستقل( د. محمد فرج الزهراني -

 وهيب باجهموم )عضو مستقل( -

 

  يرشحه وعضو مستقلين عضوين إثنين بينهم منأعضاء،  خمسةيتكون مجلس إدارة الصندوق من 
ً
أن ب مدير الصندوق، علما

 موافقة الهيئة.  على الحصول  بعدكافة أعضاء املجلس يتم تعيينهم من قبل مدير الصندوق 

يجتمع مجلس إدارة الصندوق مرتين على األقل في السنة ملراقبة مدى التزام الصندوق باألنظمة واعتماد جميع العقود 

األمانة لضمان إدارة الصندوق بما يخدم مصالح املستثمرين على أكمل  واجبات. وتقع على مجلس إدارة الصندوق الجوهرية

إدارة الصندوق عن مصاريف السفر واملصاريف املعقولة األخرى املتكبدة  لتزم الصندوق بتعويض أعضاء مجلسويوجه ممكن. 

  فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه الصندوق.
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ريال سعودي لكل اجتماع ملجلس  4,000ستحق أعضاء مجلس إدارة الصندوق )باستثناء األعضاء املستقلين( مكافأة قدرها يو 

ريال سعودي لكل اجتماع ملجلس إدارة الصندوق مقابل  2,000 ين مبلغ قدرهويدفع الصندوق لألعضاء املستقلإدارة الصندوق. 

 .وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل سنوي  حضور اجتماعات املجلس.

 .الصندوق  إدارة مجلس ألعضاء الذاتية السير ملخصوفيما يلي 

 

عالقة األعمال بالصندوق 

 إن وجدت
 والخبرةاملؤهالت  املنصب الحالي

 اسم العضو

 

 

شركة االستثمـار لألوراق 

 املالية والوساطة

الرئيس 

 التنفيذي

حاصل على درجة املاجستير العلوم في املالية و 

ماجستير علوم بإدارة العلوم من كلية دايلز 

 4000الدارة االعمال 

حاصل على بكالوريوس في إدارة االعمال من 

 4004جامعة امللك سعود 

زمالة و شهادة املحللين املالين و حاصل على 

 املعتمدين

خالد عبدالعزيز 

 الريس

موظف لدى البنك 

 السعودي لالستثمار
 رئيس االستثمار

حاصل على درجة املاجستير من جامعة 

على بكالوريوس ، كما حصل 4002أركنساس 

 4004في املحاسبة من جامعة امللك سعود 

نايف بن علي 

 الحماد

موظف لدى البنك 

 السعودي لالستثمار

رئيس ادارة 

الخزينة 

  واالستثمار

حاصل على درجة املاجستير في إدارة االستثمار 

 م 4002من جامعة سيتي لندن 
 سلمان بدر الفغم

 ال يوجد

كلية  عميد

االدارة 

 ،الصناعية

جامعة امللك 

فهد للبترول 

 املعادن و 

 

شهادة الدكتوراه من جامعة والية  حاصل على

  4001أوكالهوما األمريكية في عام 

د. محمد فرج 

 الزهراني

 يوجد ال
رئيس قسم 

 االستثمارات 

من  اإلدارة املالية حاصل على بكالوريوس في

 سنوات 90 اكثر من االمير سلطان ولهجامعة 

 خبرة في مجال االستثمار 

 وهيب باجهموم

 

 

 ومسؤولياته أدوار مجلس اإلدارة .ب

 تشمل مسؤولية مجلس إدارة الصندوق ما يلي:
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 فيها، ويشمل ذلك العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي جميع املوافقة على  (9
ً
املثال  على سبيليكون الصندوق طرفا

العقود  ذلكوال يشمل ، وعقود تقديم خدمات الحفظ، للصندوق دارة اإل عقود تقديم خدمات املوافقة على  –ال الحصر 

 لقرارات االستثمار 
ً
 ؛ية في شأن أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها في املستقبلاملبرمة وفقا

 فيما يتعلق بحقوق التصويت املتعلقة بأصول الصندوق؛ عتماد سياسة مكتوبةا (4

 اإلشراف، و  (2
ً
 مدير الصندوق؛ يفصح عنه مصالحاملوافقة أو املصادقة على أي  تعارض ، متى كان ذلك مناسبا

 على األقل مع لجنة االلتزام لدى مدير الصندوق أو م (2
ً
لتزام ا  لديه ملراجعةااللتزام سؤول املطابقة و االجتماع مرتين سنويا

 تطلباتامل – على سبيل املثال ال الحصر -ذلك  ويشمل، القوانين واالنظمة و اللوائح ذات العالقة الصندوق جميع

 صناديق االستثمار.الئحة املنصوص عليها في 

 أم غيره، ي، سواء مستند أخروأي ومذكرة املعلومات  شروط واألحكامودقة ال التأكد من اكتمال (2
ً
تضمن كان عقدا

اديق مع الئحة صنإضافة إلى التأكد من توافق ما سبق إفصاحات تتعلق بالصندوق ومدير الصندوق و إدارته للصندوق، 

 االستثمار؛

 لالئحة صناديق االستثمار  بما يحققولياته ؤ ندوق بمسقيام مدير الصالتأكد من  (1
ً
مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 ؛ومذكرة املعلومات والشروط واألحكام

 ؛ وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحداتالعمل بأمانة  (0

 جلس. املتخذها االتي االجتماعات والقرارات وقائع جميع  تبينتدوين محاضر االجتماعات التي  (2

 

 تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق  .ج

يلتزم الصندوق بتعويض أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن مصاريف السفر واملصاريف املعقولة األخرى املتكبدة فيما يتعلق 

ريال  4,000مكافأة قدرها بالتزاماتهم تجاه الصندوق. ويستحق أعضاء مجلس إدارة الصندوق )باستثناء األعضاء املستقلين( 

ريال سعودي لكل اجتماع  2,000سعودي لكل اجتماع ملجلس إدارة الصندوق. ويدفع الصندوق لألعضاء املستقلين مبلغ قدره 

 ملجلس إدارة الصندوق مقابل حضور اجتماعات املجلس. وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل سنوي.

 

 حتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق بيان أي تعارض متحقق أو م .ح

 من تاريخه، يكون مجلس اإلدارة مكون 
ً
يقوم مجلس إدارة الصندوق باإلشراف على أي تضارب للمصالح وتسويته. واعتبارا

من أعضاء معينين من قبل مدير الصندوق. ويكون على أعضاء مجلس اإلدارة واجب بذل العناية تجاه املستثمرين في 
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ضافة إلى بذل أقص ى جهد ممكن لحل تضارب املصالح بحسن النية، الصندوق، وذلك بموجب الئحة صناديق االستثمار، باإل 

.
ً
 كما يرونه مناسبا

 

 مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها أعضاء مجلس اإلدارة .خ

 أعضاء مجلس إدارة 
ً
 وهم في اململكة العربية السعودية  أخرى استثمار صناديق صندوق اليدير حاليا

  للمتاجرة بالسلعصندوق صائب 

  صائب للشركات السعودية صندوق 

 صندوق صائب لالسهم السعودية 

 

 مدير الصندوقأ .11

 اسم مدير الصندوق  .أ

 .شركة االستثمـار لألوراق املالية والوساطةيدير الصندوق 

 رقم ترخيص مدير الصندوق  .ب

الصادر من قبل هيئة السوق املالية   11156-37تم ترخيص مدير الصندوق من قبل هيئة السوق املالية بموجب الترخيص رقم 

 ه(.9224ذي القعدة    2م )املوافق 4099اكتوبر  9بتاريخ 

 

 العنوان املسجل ملدير الصندوق   .ج

 شركة االستثمـار لألوراق املالية والوساطة

 طريق امللك فهد، منطقة العقيق

 99224، الرياض 1222ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 ( 966+992214122+  فاكس: )111 994220111هاتف: 

 

 تاريخ التأسيس  .ح

 ريال( 420,000,000مدفوع بقيمة ) برأسمال( هـ(40/90/9224)املوافق ) م(42/01/4099تأسيس مدير الصندوق بتاريخ ) تم

 .سعودي
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 ملخص املعلومات املالية .خ

 31/12/2119 بتاريخ املنتهي للعام املالية املعلومات ملخص

 مليون ريال سعودي  106.0أ اإليرادات

 مليون ريال سعودي  25.7أ األرباح

 

 مجلس إدارة مدير الصندوق  .د

 األعضاء: (9

 من األعضاء التالية أسمائهم: شركة االستثمـار لألوراق املالية والوساطةيتكون مجلس إدارة 

 عبدهللا بن سليمان بن محمد الزبن )رئيس املجلس وعضو مستقل( -

 الفريح )عضو(محمد بن عبدالعزيز بن محمد  -

 فيصل بن عبدهللا بن عبدالعزيز العمران )عضو( -

 صالح بن عبدهللا بن عبد الرحمن العقال )عضو( -

 )عضو( سلمان بن بدر الفغم -

 محمد عمر عبدالقادر العيدروس )عضو مستقل( -

 مسؤوليات مدير الصندوق  .ذ

 لالئحة صناديق ا -
ً
الستثمار، والئحة األشخاص يلتزم مدير الصندوق بأن يتصرف لصالح مالكي الوحدات وفقا

 املرخص لهم، والشروط واألحكام.

يلتزم مدير الصندوق باالمتثال للمبادئ والواجبات املنصوص عليها بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم، بما  -

في ذلك العمل بأمانة تجاه مالكي الوحدات والذي يتضمن واجب العمل بما يخدم مصالح مالكي الوحدات إلى 

 وواجب بذل العناية واملهارة املعقولة.أقص ى حد، 

 تتضمن مسؤوليات مدير الصندوق تجاه الصندوق ما يلي: -

 إدارة الصندوق؛ -

 عمليات الصندوق، بما فيها الخدمات اإلدارية املقدمة إلى الصندوق؛  -

 طرح الوحدات؛ -
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وصحيحة وغير وأنها كاملة وواضحة اكتمالها ومذكرة املعلومات و  دقة الشروط واألحكام التأكد من -

 .مضللة

 املهام التي تم بها تكليف طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار .ر

 يتعامل صندوق االستثمار مع طرف ثالث وذلك للقيام باملهام التالية:

 أمين الحفظ للقيام بمهام الحفظ .9

 املحاسب القانوني للقيام بمهام التدقيق و املراجعه .4

الصندوق للقيام بمتابعة و مراقبه اداء مدير الصندوق في اداره الصندوق مجلس اداره  .2

وللتأكد من قيا مدير الصندوق بمسؤولياته بما يقق مصلحه مالك الوحدات وفقا 

لشروط و احكام الصندوق مذكره املعلومات و املستندات ذات العالقه و احكام الئحه 

 صناديق االستثمار.

 

 ملدير الصندوق تمثل اهميه جوهرية ام من املمكن ان تتعارض مع انشطه الصندوق  أنشطة عمل او مصالح اخرى  .ز

 ال يوجد

 

 عزل مدير الصندوق أو استبداله .س

  إجراء أي اتخاذ و بالصندوق  يتعلق فيما الصندوق  مدير عزل  للهيئة
ً
 أي اتخاذ أو للصندوق  بديل صندوق  مدير لتعيين تراه مناسبا

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

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

 .قبل الهيئة من هتعليق أو هسحب أو اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق  مدير ترخيص إلغاء -

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

 .التنفيذية لوائح أو النظام بالتزام – جوهريا الهيئة تراه بشكل - أخل دق الصندوق  مدير أن الهيئة رأت إذا -

 مسجل آخر شخص وجود عدم مع هاستقالت أو عجزه أو صندوق ال أصول  يدير الذي االستثمارية املحفظة مدير وفاة -

 .صندوق ال أصول  إدارة ىعل قادر الصندوق  مدير ىلد

أو أكثر من الوحدات في الصندوق،  %02بموافقة مالكي وحدات يملكون ما نسبته  وحداتال مالكي من خاص قرار صدور  -

 .الصندوق  مدير عزل  الهيئة من في يطلبون 

 .جوهرية أهمية ذات أنها - معقولة أسس عل بناءً  - الهيئة اهتر  ى أخر  حالة أي -
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أأمين الحفظ .12

 الحفظاسم أمين  .أ

 الرياض املالية. شركة

 

 رقم ترخيص أمين الحفظ .ب

الصادر من م (91/01/4000)تاريخ ب (20-00000)رقم تم ترخيص أمين الحفظ من قبل هيئة السوق املالية بموجب ترخيص 

 قبل هيئة السوق املالية.

 

 العنوان املسجل ألمين الحفظ  .ج

 شركة الرياض املالية العنوان:

 برستيج سنتر

 التخصص يشارع 

 21116ص.ب: 

 11475الرياض 

  اململكة العربية السعودية

 www.riyadcapital.com املوقع اإللكتروني

 تاريخ الترخيص .د

 .ريال سعودي( 400,000,000(م برأسمال مدفوع بقيمة )91/01/4000تم تأسيس أمين الحفظ بتاريخ )

 

 .األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق بصندوق االستثماروصف األدوار  .ه

 عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذل يكون 
ً
ع يعن اتخاذ جم كأمين الحفظ مسؤوال

 اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

 املهام املفوضة .و

 لالئحة صناديق االستثمار أو يقلل من مسؤوليات  أمين الحفظأي تفويض ملسؤوليات وواجبات  يحدال 
ً
إلى أي شخص آخر وفقا

 .أو يعفيه منها بأي حال من األحوال بموجب الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص لهمأمين الحفظ 

 

http://www.riyadcapital.com/
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 أو استبداله أمين الحفظعزل  .ي

، وذلك إجراء أي اتخاذ و بالصندوق  يتعلق مافي أمين الحفظ عزل  للهيئة
ً
 :اآلتية الحاالت من أي وقوع حال في تراه مناسبا

 .لهم املرخص األشخاص الئحة بموجب كبذل الهيئة إشعار دون  حفظال نشاط ممارسة عن الصندوق  مدير توقف -

 .قبل الهيئة من هتعليق أو هسحب أو لحفظا نشاط ممارسة في أمين الحفظ ترخيص إلغاء -

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

 .التنفيذية لوائح أو النظام بالتزام – جوهريا الهيئة تراه بشكل - أخل دق أمين الحفظ أن الهيئة رأت إذا -

 .جوهرية أهمية ذات أنها - معقولة أسس عل بناءً  - الهيئة اهتر  ى أخر  حالة أيفي  -

 بشكلى ابي إذا رأتظ املعين من قبله بموجب إشعار كفيجوز ملدير الصندوق عزل أمين الحإضافة إلى صالحية الهيئة، 

  كإشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذل مدير الصندوق ى دات، وعلحمعقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي الو 
ً
فورا

 وبشكل كتابي.

 

 املحاسب القانوني .13

 القانونياسم املحاسب  .أ

 للصندوق  كي بي ام جي الفوزان وشركاهعّين مدير الصندوق 
ً
 قانونيا

ً
 ."(املحاسب القانوني)" محاسبا

 

 العنوان املسجل للمحاسب القانوني .ب

 كي بي ام جي الفوزان وشركاه  شركة

 السعودية العربية اململكة ،99112 الرياض ،14201.: ب.صبرج كي بي ام جي   –شارع صالح الدين  

 +111( 99) 2022200:هاتف

 +111( 99) 2022100:فاكس

 

 مهام املحاسب القانوني .ت

 يختص املحاسب القانوني بما يلي:

حسابات الصندوق بهدف إبداء الرأي حول القوائم املالية ملالكي الوحدات، وما إذا كانت القوائم املالية لإجراء تدقيق  -

 
ُ
 ظهر بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، ت

ً
 املركز املالي، ونتائج العمليات، ومعلومات التدفق النقدي وفقا

 في اململكة؛
ً
 للمعايير املحاسبية املقبولة عموما
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تقييم مدى مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحاسبية التي أجراها الصندوق، باإلضافة إلى  -

 تقييم العرض العام للقوائم املالية؛

الضوابط الداخلية ذات الصلة بإعداد القوائم املالية للصندوق من أجل وضع إجراءات مالئمة في ظل دراسة  -

 الظروف، وليس بغرض إبداء رأي بشأن فعالية الضوابط الداخلية للصندوق؛

اجعة ر املختصرة للصندوق وفقا ملعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مل األوليةمراجعة القوائم املالية  -

 .األوليةاملعلومات املالية 

 

أاملعلومات األخرىأ  .14

 تضارب في املصالح .أ

إلفصاح اأو بين صناديق املختلفة، يقوم مدير الصندوق ب والصندوق بين مدير الصندوق تضارب في املصالح في حال وجود أي 

ب تضار حالة مستثمر يرغب في اإلبالغ عن ويقوم أي إلى مجلس إدارة الصندوق في أقرب وقت ممكن.  تضاربكامل عن هذا الال

وتتوافر اجراءات التعامل مع حاالت التضارب في املصالح عند الطلب مسؤول االلتزام لدى مدير الصندوق. بصالح االتصال م

 دون مقابل.

 

 املعلومات املتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة .ب

 لكي الوحدات في الصندوق.ال يقدم مدير الصندوق أي تخفيضات أو عموالت خاصة ملا

 

 معلومات حول ضريبة الدخل والزكاة .ج

كتساب أو حيازة أو التعويض أو ال يقوم مدير الصندوق بتقديم أي مشورة حول املسؤولية الضريبية أو الزكوية الناتجة عن ا

لب ط ريبي أو الزكوي حول موقفهم الضاملستثمرين املحتملين الذين هم في شك وحدات في الصندوق. ويجب على التخلص من 

في  وحداتمن  همأو تخلص تهمأو حياز  همكتسابعن ا جةتستحقة الناالزكاة امل أو املشورة املهنية من أجل التأكد من الضرائب 

 وا خاضعين لها.قد يكونأو تلك التي ذات الصلة  الصندوق بموجب األنظمة

 

 معلومات حول اجتماعات مالكي الوحدات .د

 مالكي الوحداتالدعوة إلى اجتماع  .9

  .جوز ملدير الصندوق، بناًء على تقديره، الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحداتي
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 طريقة وإجراءات الدعوة الجتماع مالكي الوحدات .4

( أيام من استالم طلب خطي من 90يتعين على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات في غضون ) -

 أمين الحفظ.

( أيام من استالم طلب خطي من 90يتعين على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات في غضون ) -

 من قيمة وحدات الصندوق.  %42مالكي الوحدات الذي يملكون على األقل 

يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على املوقع اإللكتروني الخاص به وعلى  -

قع اإللكتروني الخاص بتداول، ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع املو 

 من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعين أن يحدد 49( وال تزيد عن )4( أيام )90( مهلة ال تقل عن )9إعطاء )
ً
( يوما

قتر ح. كما يتعين على مدير الصندوق،  اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال
ُ
امل

في نفس وقت إرسال اإلخطار إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقديم نسخة من هذا اإلخطار إلى 

 هيئة السوق املالية.

 %42يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعين  -

 قل من قيمة وحدات الصندوق أو نسبة أكبر على النحو املحدد في الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات.على األ

في حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في هذا البند، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن  -

ل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي على موقعه اإللكتروني وعلى املوقع اإللكتروني الخاص بتداول ومن خال

أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاني )باستثناء يوم  2الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

إرسال اإلخطار ويوم االجتماع(. وخالل االجتماع الثاني، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات الذين يمتلكون أي 

.عدد من الوحدات، الحاضرين بصفة 
ً
 قانونيا

ً
 شخصية أو من خالل ممثلين، نصابا

 يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات. -

 حتى وقت االجتماع. يملكهامارسة صوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات لكل وحدة مكل مالك وحدات حق ل

القرارات من خالل التكنولوجيا الحديثة وفقا ويمكن إجراء اجتماعات مالكي الوحدات ومداوالتها والتصويت على 

 ملتطلبات هيئة السوق املالية.
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 إنهاء الصندوق  .ه

 وذلك
ً
  49قبل  في حال انهاء الصندوق، يجب على مدير الصندوق إشعار هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات كتابيا

ً
من  يوما

  التاريخ املزمع إنهاء الصندوق فيه.

يبدأ مدير الصندوق تصفية الصندوق عند انتهائه ويتولى مدير الصندوق اإلفصاح عن إنهاء الصندوق واإلطار الزمني لتصفيته 

 على املوقع اإللكتروني لتداول.و على موقعه اإللكتروني 

 

 إجراءات الشكاوى  .و

مدة الصندوق، على مالك الوحدات إذا كان لدى أي من مالكي الوحدات أسئلة أو شكاوى تتعلق بعمليات الصندوق خالل 

 .املعني االتصال بقسم االلتزام ومكافحة غسل األموال في شركة االستثمـار لألوراق املالية والوساطة

تتبنى شركة االستثمـار لألوراق املالية والوساطة سياسة إدارة شكاوى موثقة والتي تستخدمها مع عمالئها الحاليين. وسيقوم 

دام هذه السياسة وتطبيقها على مالكي وحدات هذا الصندوق. وعلى املستثمرين ومالكي الوحدات مدير الصندوق باستخ

 لىعاملحتملين الراغبين في الحصول على نسخة من هذه السياسة االتصال بقسم االلتزام ومكافحة غسل األموال في الشركة 

مكن الحصول على نسخة من سياسات واجراء ات ، كما يinfo@icap.com.saأو بريد إلكتروني  966114892653+هاتف رقم

  .www.icap.com.sa من خالل املوقع االلكتروني للشركةدون مقابل الشكاوى 

 

 تسوية النزاعات .ز

يتم تسوية أي نزاع حول أي استثمار في الصندوق من قبل لجنة الفصل في منازعات االوراق املالية الناشئة من قبل هيئة 

 السوق املالية.

 

 الوثائق املتوافرة ملالكي الوحدات في الصندوق  .ح

 يقوم مدير الصندوق بتوفير الوثائق التالية ملالكي الوحدات عند الطلب:

 شروط وأحكام الصندوق. -

 ملخص املعلومات الرئيسية. -

 وثيقة تبين قيمة صافي أصول الصندوق. -

 صناديق االستثمار. التقارير السنوية والدورية والبيانات املالية بشكل يتوافق مع الئحة -

 البيانات املالية الخاصة بمدير الصندوق. -

 



21 

 

 ملكية مشاعة .خ

ان أصول الصندوق مملوكة ملالكي الوحدات مجتمعين )ملكية مشاعة( و ليس ملدير الصندوق أو أمين الحفظ أي مصلحة في 

الصندوق وذلك في حدود ملكيته أو كان أصول الصندوق أو مطالبة إال اذا كان مدير الصندوق أو أمين الحفظ مالكا لوحدات 

مسموحا بهذه املطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار و أفصح عنها في شروط و أحكام الصندوق أو مذكرة املعلومات 

. 

 إعفاءات من هيئة السوق املالية .ط

 ال يوجد

 

الصندوق بشكل معقول وقد يطلبها بشكل  أي معلومة اخرى معروفة او ينبغي ان يعلرفها مدير الصندوق او مجلس اداره .ذ

معقول مالك الوحدات الحاليون او املحتملون او مستشاروهم املهنيون او من املتوقع ان تتضمنها مذكره املعلومات التي سيتخذ 

 قرار االستثمار بناء عليها

 يوجد ال

 سياسية التصويت .ظ

 مع يقوم مدير الصندوق بتمثيل مالكي الوحدات في التصويت فيما ي
ً
تعلق بالشركات املستثمر بها عن طريق الوكالة. وتماشيا

مبادئ الحوكمة الرشيدة، يقوم مدير الصندوق بالتصويت نيابة عن الصندوق ومالكي الوحدات في اجتماعات املساهمين 

وق أداء الصندوالجمعية العمومية للشركات السعودية املستثمر بها. ويقوم مدير الصندوق بالتصويت آخذا بعين االعتبار 

ملالية شركة االستثمـار لألوراق الـااللكتروني  عومصالح مالكي الوحدات كما هو موضح في سياسية التصويت املتوافرة على املوق

 (.(www.icap.com.saوالوساطة 

 

 

     

 

 

 

 

 

http://www.icap.com.sa)/
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أمحتويات ملخص املعلومات الرئيسية

أ

أالرئيسيةاملعلومات  (أ)

أ

أ(SAIB GCC Equity Fund) (لألسهم عام مفتوح استثماري صندوق )صائب لألسهم الخليجية الصندوق:  .1

أ

أاألهداف االستثمارية .2

 

يهدف الصندوق إلى تحقيق النمو على املدى الطويل من خالل االستثمار املنوع في األسهم املدرجة واالكتتابات األولية العامة 

التعاون الخليجي ، واألسهم املدرجة في أسواق الدول العربية األخرى ، واملنتجات االستثمارية  في أسواق مال دول مجلس

، وصناديق املرابحات ، وصناديق املتاجرة بالسلع ، وصناديق االستثمار  معامالت قصيرة األجلبما في ذلك  قصيرة األجل

التي تستثمر في أسواق مال   (ETF) املتداولةوصناديق املؤشرات  ،(REIT) املتداولة ةصناديق االستثمار العقاريو املفتوحة، 

 دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق الدول العربية األخرى.

 الحد االعلى الحد االدنى نوع االستثمار 

بما في ذلك ) األسهم املدرجة في أسواق مال دول مجلس التعاون الخليجي

  الطروحات األولية واسهم حقوق االولوية(
20% 900% 

االستثمارية قصيرة األجل بما في ذالك معامالت املرابحة قصيرة األجل وصناديق 

 املرابحات وصناديق املتاجرة بالسلع
0% 20% 

بما في ذلك الطروحات ) األسهم املدرجة في سوق املال السعودية املوازية )نمو(

 األولية واسهم حقوق االولوية(
0% 90% 

وصناديق  ETFوصناديق االستثمار املفتوحة وصناديق املؤشرات املتداولة 

 REITاالستثمار العقارية املتداولة 
0% 90% 

بما في ذلك الطروحات األولية ) واألسهم املدرجة في أسواق الدول العربية األخرى 

 واسهم حقوق االولوية(
0% 2% 

 من أصول الصندوق على شكل نقد %20 *يمكن ملدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة ال تزيد عن

علما بأن االستثمارات في األوراق املالية أعاله تتضمن الطروحات األولية و الثانوية العامة وطروحات إصدارات أسهم 

 حقوق األولية وغيرها من الطروحات العامة األخرى ـ

 .أهدافه تحقـيـق من سيتمكن الصندوق  بأن ضمانات أية توجد ال أنه العلم مع هذا
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أسياسات االستثمار .3

أ

 "(:األوراق املالية املستهدفةيستهدف الصندوق االستثمار في األوراق املالية التالية )"

 

 خليجيأسهم الشركات املدرجة في أي سوق مالي  .أ

من إجمالي قيمة أصول  %2بحد أعلى   أسواق املال العربية األخرى أسهم الشركات املدرجة في  .ب

 الصندوق 

واملنتجات االستثمارية قصيرة االجل، وصناديق املرابحات، وصناديق  املرابحة قصيرة األجلمعامالت  .د

وصناديق  ،REIT املتداولة ةوصناديق االستثمار العقارياملتاجرة بالسلع، وصناديق االستثمار املفتوحة، 

 ( التي تستثمر في أسواق املال الخليجية.ETF)املتداولة املؤشرات 

العامة وطروحات  الثانويةو الطروحات األوليةمارات في األوراق املالية أعاله تتضمن علما بأن االستث .ذ

 األخرى ـإصدارات أسهم حقوق األولية وغيرها من الطروحات العامة 

 

أاملخاطر املرتبطة باالستثمار .4

 خاطر السوق م (42)

 مخاطر التغيرات السياسية  (41)

 مخاطر تقلب سوق األسهم (40)

 مخاطر املتابعة (42)

 اإلستثمار في األسواق اآلخرى مخاطر  (41)

 مخاطر األوضاع االقتصادية (20)

 مخاطر العملة األجنبية (29)

 القيود الشرعية (24)

 مخاطر السيولة (22)

 مخاطر الطرح األولي (22)

 مخاطر االستثمار في الصناديق األخرى  (22)

 مخاطر االستثمار في أدوات سوق املال غير املصّنفة (21)
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 مخاطر عدم وجود االستثمارات املناسبة (20)

 على املوظفين الرئيسيين مخاطر االعتماد (22)

 مخاطر االئتمان (21)

 مخاطر انخفاض التصنيف االئتماني (20)

 مخاطر االستثمار في إصدارات حقوق األولوية (29)

 املصالح تضاربمخاطر  (24)

 مخاطر إدارة الصندوق  (22)

رات القانونية والتنظيمية (22)  مخاطر التغيُّ

 مخاطر التمويل (22)

 املخاطر التقنية (21)

 مخاطر الكوارث الطبيعية (20)

 االستثمارتركز  مخاطر  (22)

 األخرى  اإلستثمارات مخاطر (21)

 ضريبة مخاطر (20)

أ

 البيانات السابقة املرتبطة بأداء الصندوق  -ز

 

 سنوات وخمس سنوات وثالث واحدة لسنة الكلي العائد (2)

   واحدة سنة عائد سنوات 2 عائد سنوات 2 عائد سنوات 90 عائد

)%( )%( )%(  )%(   

95.23 8.63 11.62 14.87 

 صائب صندوق 

 لالسهم

 الخليجية

32.00 0.42% 16.75 8.30 
 املؤشر

 االرشادي

 

 املاضية العشر السنوات من لكل السنوية العائدات إجمالي (2)
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عائد املؤشر 

 االرشادي 

 السنة عائد الصندوق 

13.91% 18.49% 4090 

-8.22% -5.46% 4099 

3.18% 8.44% 4094 

25.12% 36.12% 4092 

-2.52% 8.69% 4092 

-17.43% -11.89% 4092 

4.18% 9.17% 4091 

-1.38% %-2.71 4090 

أ%8.36 %0.61 2018 

8.30% %14.87 2019 

 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب (ب)

أ

أتكاليف التعامل

يتحمل الصندوق جميع تكاليف املعامالت وعموالت الوساطة التي يتكبدها نتيجة شراء وبيع االستثمارات. 

ويجب اإلفصاح عن إجمالي هذه التكاليف في التقارير املدققة السنوية ونصف السنوية بناء على القيمة 

كل  فة، على أن يتم احتسابها فيالفعلية. وال تشتمل جميع املبالغ املذكورة أعاله على ضريبة القيمة املضا

 .االستحقاقيوم تقويم ودفعها عند 

أأتعاب اإلدارة

 إدارية سنوية )"أتعاب اإلدارة"( بما 
ً
يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته ألصول الصندوق أتعابا

حسب أتعاب اإلدارة وتستحق في كل يوم تقويم بناء على  %9.02يعادل 
ُ
من صافي قيمة أصول الصندوق. وت

ارة كل )شهر(. وال تشتمل جميع آخر تقويم لصافي قيمة األصول. ويلتزم مدير الصندوق بخصم أتعاب اإلد

املبالغ املذكورة أعاله على ضريبة القيمة املضافة، على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها عند 

 .االستحقاق

أرسوم الحفظ

 كحد أدنى  دوالر امريكي( 9,222.22)بما يعادل ريال سعودي  2,000 تم تحديد مبلغ 
ً
ريال سعودي شهريا

  :الرسوم كالتاليللرسوم، وتنقسم 

 %0.012للسوق السعودي و  %0.020االستثمار في األسهم املدرجة و الصناديق املدرجة تبلغ تكلفة الحفظ .1

 %0.022للسوق القطري و  %0.012للسوق العماني و  %0.900للسوق الكويتي و  %0.400للسوق البحريني و 

 من قيمة اصول الصندوق ت
ً
حت الحفظ وتخصم بشكل شهري كما يحتسب للسوق اإلماراتي تحتسب يوميا

دوالر  21.10)بما يعادل ريال سعودي  902وبحد أقص ى  دوالر امريكي( 1.10)بما يعادل ريال سعودي  42مبلغ 

 .بحسب السوق لكل صفقة جديدة كعمولة تسوية امريكي(

تحتسب  %0.020الحفظ االستثمار بصناديق أسواق املال والعوائد الثابتة بمختلف أنواعها تبلغ تكلفة .2

 ريال سعودي 20يوميا من قيمة اصول الصندوق تحت الحفظ وتخصم بشكل شهري كما يحتسب مبلغ 

 .لكل صفقة جديدة كعمولة تسوية دوالر امريكي( 92.22)بما يعادل 
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تحتسب يوميا من قيمة أصول الصندوق تحت الحفظ  %0.020. تبلغ تكلفة الحفظ للطروحات األولية 2

لكل صفقة جديدة  دوالر امريكي( 92.22)بما يعادل  ريال سعودي 20كل شهري كما يحتسب مبلغ وتخصم بش

 كعمولة تسوية.

أأتعاب املحاسب القانوني

  دوالر امريكي( 1,222.22)بما يعادل  (سعودي ريال 22,000) وقدره مبلغ القانوني للمحاسب الصندوق  يدفع

 ةومراجع للصندوق  سنوية النصف املالية القوائم فحص أتعاب تمثل سعودي ريال ألف  وثالثون  خمسة

 .للصندوق  السنوية املالية القوائم

أالرسوم الرقابية للهيئة
سنويا وهو مبلغ ثابت طبقا للرسوم املقررة من قبل  دوالر امريكي( 4,000.00)بما يعادل  ريال سعودي 7,500

تحتسب و  تقويموتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويموتحتسب هذه الرسوم في كل يوم ة هيئة السوق املالي

  هذه الرسوم في كل يوم تقويم

رسوم النشر في موقع 

أتداولأ

وتحتسب هذه الرسوم في كل  سنويا وهو مبلغ ثابت دوالر امريكي( 9,222.22)بما يعادل  ريال سعودي 5,000

 يوم تقويم

مصاريف مجلس إدارة 

أالصندوقأ

 رى األخ املعقولة واملصاريف السفر مصاريف عن الصندوق  إدارة مجلس أعضاء بتعويض الصندوق  يلتزم

 األعضاء )باستثناء الصندوق  إدارة مجلس أعضاء ويستحق. الصندوق  تجاه بالتزاماتهم يتعلق فيما املتكبدة

 إدارة ملجلس اجتماع لكل دوالر امريكي( 222.22)بما يعادل  سعودي ريال 4,000 قدرها مكافأة( املستقلين

دوالر  9,011.10)بما يعادل  سعودي ريال 2,000 قدره مبلغ املستقلين لألعضاء الصندوق  ويدفع. الصندوق 

 كل في الرسوم هذه وتحتسب. املجلس اجتماعات حضور  مقابل الصندوق  إدارة ملجلس اجتماع لكل امريكي(

 سنوي  بشكل وتدفع تقويم يوم

املصروفات واالتعاب 

أاالخرى 

يتحمل الصندوق جميع املصروفات واالتعاب املتعلقة بعمليات الصندوق والخدمات االدارية غير املذكورة 

تكاليف انعقاد اجتماعات مالكي الوحدات ومصاريف  –على سبيل املثال ال الحصر –اعاله بما في ذلك 

حد ى القيمة الفعليه وباالستشارات القانونية. تحتسب وتخصم هذه املصروفات واالتعاب االخرى بناءا عل

 من صافي قيمة أصول الصندوق  %0.42اقص ى 

أضريبة القيمة املضافة

جميع الرسوم واألتعاب واملصاريف بموجب وثيقة الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات لهذا الصندوق 

ي اململكة فتخضع لتطبيق ضريبة القيمة املضافة حسب اللوائح التي تصدرها الجهات الرسمية ذات العالقة 

العربية السعودية، ولذلك فإن جميع الرسوم واألتعاب واملصاريف بموجب وثيقة الشروط واألحكام ومذكرة 

املعلومات لهذا الصندوق ال تشمل ضريبة القيمة املضافة، اذ سيتم احتساب مبلغ ضريبة القيمة املضافة 

من قبل الجهات الرسمية ذات العالقة في املستحقة على الرسوم واألتعاب واملصاريف حسب ما يتم إقراره 

 إليها مبلغ 
ً
اململكة العربية السعودية، وسيقوم الصندوق بسداد هذه الرسوم واألتعاب واملصاريف مضافا

 ضريبة القيمة املضافة املستحقة.

أ

أ

  معلومات إضافية حول صندوق االستثمارمستندات وأ ىمكان وكيفية الحصول عل (ج)

معلومات إضافية حول صندوق ى مستندات و حصول علللاالتصال بمدير الصندوق على معلومات االتصال الواردة ادناه يرجى 

  .االستثمار

أ

 اسم وعنوان مدير الصندوقأ (د)

 شركة االستثمـار لألوراق املالية والوساطة
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 طريق امللك فهد، منطقة العقيق

 99224، الرياض 1222ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 (114892653 966+)+  فاكس: 111 994220111هاتف: 

 www.icap.com.saاملوقع االلكتروني :                     

 اسم وعنوان امين الحفظ (ه)

 

 الرياض املالية

 عبدالعزيزطريق امللك 

 99202، الرياض 49991ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 114042544 966++  فاكس: 111 992022929هاتف: 

 

 www.riyadcapital.com املوقع اإللكتروني

أ

 معلومات إضافية (و)

 

 يرجى مراجعة الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق للحصول على أي معلومات اضافية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أ

 

 

http://www.riyadcapital.com/

