
  
 

 

 
  م

 
 
 
 

 
 

 
 

  الموال

  

ي للسيولة ال لي
م24/05/2018يخ 

6( 

اال غسل ومكافحة
  زهراني

صندوق أرباح الخل
لسوق املالية بتاريخ

 مفتوح -عام ق 

 )2حة رقم (
 )31فحة رقم (

68صفحة رقم ( ة

ام ملطابقة و واإلل
يح عبدهللا الز

  

 :دوق

 للسيولة ي

Arbah GC 

ومات الرئيسية لص
ى هيئة ال املرسل إ

صندوق -ستثماري

 
  ة

ي صفح للسيولةي
ي صف للسيولةلي

ي للسيولةح الخلي

امل إدارة مسؤول

1 

 
الصند اسم

الخلي أرباح صندوق

CC Liquidity Fund

 

ملخص املعلوو  ت
ي) حسب خطابنا ا

  

 : الصندوق  نوع
اإلس لدخل الثابت

 
:الصندوق  مدير
املالية أرباح شركة

 املحتويات:
 

صندوق أرباح الخلي
صندوق أرباح الخلي
ية لصندوق أرباح

ص

d

مذكرة املعلوما، م
املحاسب القانوني

وال  أسواق النقد

ش

شروط وأحكام ص
كرة املعلومات لص
 املعلومات الرئيسي

  املالية أرباح
ي   وه

شروط وأحكاممن 
واإسم الصندوق

أدوات صندوق   

ش .1
مذك .2

ملخص  .3

أ لشركة لتنفيذي
حمود يوسف الكو

  

  

  

  

  

 

 

النسخة املعدلة م
رات التالية ( لتغي

ال الرئيس
مح

ي  هذه 
تعكس ال



  
 

 

 
 
 
 
 

 
جنة 

 

 
 

ملجازة من قبل لج

ستثمار، وتتضمن
  

ي وق أرباح الخلي
شارات الالزمة قبل

 مفتوح -ق عام

ر الشرعية امل ملعاي

الئحة صناديق االس
ن محدثة ومعدلة.

دوات األخرى لصن
رخصة من اإلستش

  م0/2018
  م06/2018/

  م03/2018

 لصندوق

 :دوق

 للسيولة ي

Arbah GC 

صندوق -ستثماري

 
  ة

ماري متوافق مع ا
  دوق اإلستثمار)

ى كافة خاضعة لال
ق االستثمار،وتكون

ملعلومات واملستندا
بية من مكاتب مر

  صندوق.
13/03هـ املوافق 1

/06ه املوافق 143
13/3هـ املوافق  1

2 

ا وأحكام شروط
 

الصند اسم

الخلي أرباح صندوق

CC Liquidity Fund

 : الصندوق  نوع
الثابت اإلس لدخل

 
:الصندوق  مدير
املالية أرباح شركة

أنه صندوق إستثم
رعية املعينة لصند

  
واملستندات األخرى
ضللة عن صندوق

  
دوق مع مذكرة املع
والقانونية والضريب
ستثماري بشان الص

25/06/1439ريخ
21/09/39بتاريخ
25/06/439 دوق

  

 

 

 

 
 

ش

ص

d

 أسواق النقد وال

ش

ى أ للسيولةي ع
الرقابة الشر

حكام الصندوق وا
ر مض وصحيحة وغ

وط وأحكام الصند
ستشارات املالية و
إتخاذ أي قرار إس

بتار  واألحكام روط
لشروط واألحكام ب

صندال تأسيس عل

أدوات صندوق   

ندوق أرباح الخلي

ي شروط وأح ورة 
ت كاملة وواضحة و

ن قراءة شرو حتمل
ى اإلس الحصول ع

الشر إصدار تاريخ
لشلتاريخ تحديث خر 
ع الهيئة موافقة ريخ

  

  

  

( تم إعتماد صن 

ع املعلومات املذكو
معلومات

ى املستثمرين املح
م  بالكامل، وعل

اخ
تاري                  

 

أن جميع

ى يجب ع
للسيولة

                
  
  
  



  
 

3 
 

 هام اشعار
ــــي مهــــم، املســــتند هــــذا إن ــــى ويجــــب. بالكامــــل عليــــه واإلطــــالع بعنايــــة قراءتــــه وينب ن املســــتثمرين ع  للشــــروط املتضــــمنة االكتتــــاب نشــــرة قــــراءة املحتملــــ

ــى الصــندوق، ــي االســتثمار بشــأن اســتثماري  قــرار أي اتخــاذ قبــل دقيــق وبشــكل بعنايــة بالصــندوق  الخاصــة واألحكــام ــر استشــارة املســتثمر وع ي خب  مــا

ـــر مخـــاطره، ودرجـــة االســـتثمار هـــذا مالئمـــة حـــول  الشـــك لديـــه تولـــد إذا ومـــرخص  مســـتقل راك قـــرار ويعت ـــى الصـــندوق  ـــي  املســـتثمر اشـــ  مســـؤوليته ع

ـــر وال كامـــل، وبشـــكل الشخصـــية  هـــذا ـــي وحـــدات لشـــراء املـــدير مـــن توصـــية بمثابـــة املســـتندات هـــذه ـــي الـــواردة الصـــندوق  مـــدير نظـــر ووجهـــات أراء يعت

ي ال كما اآلراء هذه تحقق وإمكانية  صحة من تأكيد وليست الصندوق  َر  أن حال بأي ينب ى ُتَفسَّ ا أساس ع  .استثمارية نصيحة أ

ــا يشــار( العالقــة ذات واللــوائح االســتثمار صــناديق الئحــة بموجــب املســتند هــذا إعــداد تــم  هيئــة مجلــس عــن الصــادرة") الالئحــة" بلفــظ بعــد فيمــا إل

 الهيئة تصدرها ال واإلجراءات والتعليمات والقواعد التنفيذية اللوائح ضمن  ھ3/12/1427 وتاريخ 2006-219-1 رقم القرار بموجب املالية السوق 

ى الحصول  تم وقد. املالية السوق  نظام أحكام لتطبيق  ؛)لالستثمار وطرحها( الوحدات إلصـــدار الالئحة بأحكام عمالً  املالـية السـوق  هيــئة موافقة ع

ـــي -  الهيئـــة بـــأن علمـــاً  ـــا تصـــدر و ـــى موافق ا تأكيـــد أي تعطـــي وال واألحكـــام الشـــروط هـــذه محتويـــات عـــن مســـئولية أيـــة تتحمـــل ال - تقـــدم مـــا ع  أو بـــدق

ي اكتمالها ا وُتخ ى االعتماد أو املذكرة هذه ي ورد عما  تنتج خسارة أية عن – كانت مهما – صراحة مسؤولي ا جزء أي ع   . م

ـــــى طـــــرح وحـــــدات هـــــذا الصـــــندوق طرحـــــًا عامـــــًا مـــــن قبـــــل مجلـــــس هيئـــــة الســـــوق املاليـــــة بتـــــاريخ  ـــــى هـــــذه الشـــــروط واألحكـــــام وع تمـــــت املوافقـــــة ع

  .م13/03/2018ه املوافق  25/06/1439

 املعلومــات تلــك أن واعتقــادهم علمهــم وحســب املســتند؛ هــذا ــي الــواردة املعلومــات عــن املســئولية الصــندوق  إدارة مجلــس أعضــاء يتحمــل وباملقابــل

ى ينطوي  جانب أي تغفل وال والحقائق الوقائع مع متطابقة ر شأنه من احتمال أي ع ـى التأث ا، املـذكورة املعلومـات معـاني ع ـم سـيما ال ومـدلوال  وأ

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

 اتخاذ ي سواه دون  عليه االعتماد أو بمفرده عليه االستناد يتم أساساً  يكون  أن منه يقصد وال فقط؛ املساعدة بغرض املستند هذا إصدار تم لقد
ى عالوةً . باالستثمار يتعلق قرار أي ي وال – املقصود من ليس تقدم، ما ع  ضمانات أو تأكيدات أي تقديم -املقصود من أن استنتاج إطالقاً  ينب

ى الصندوق  هذا ي االستثمار ينطوي . الوحدات ي استثمار أي من االستثماري  العائد أو املردود بخصوص  االستثمار فإن لذا متوسطة، مخاطر ع
 الرئيسية املخاطر حول  التفاصيل من وملزيد .املخاطر قليلة استثمارات ييرغبون  الذين للمستثمرين مناسبا يكون  ال قد  الصندوق  هذا ي

 صناديق لالئحة ألحكام خاضع الصندوق  هذا. من هذه الشروط واالحكام 10الفقرة  مراجعة الرجاء الصندوق، هذا ي باالستثمار املرتبطة
 ادوات ي يستثمر و السعودي بالريال مقوم صندوق مفتوح وهو السعودية العربية باململكة املالية السوق  هيئة مجلس عن الصادرة االستثمار

رك استثمار برنامج هو الصندوق  علما بأنالنقد،  أسواق ى دف مش ، الصندوق   ي ارباح جماعيا باملشاركة فيه الفرص للمستثمرين إتاحة إ
ى االستثمارات الصندوق  مدير استثمارات وستقتصر .محددة رسوم مقابل الصندوق  مدير ويديره ر مع املتوافقة ع  من املعتمدة الشرعية املعاي
  . للصندوق  الشرعية اللجنة قبل
ن عقود بتوقيع االستثمار صندوق  تأسيس يتم ى العقود تلك وتكون  الوحدات ومالكي الصندوق  مدير ب  املوضحة بالصيغة وأحكام شروط شكل ع

 مدير من توصية واألحكام الشروط ذه الواردة الصندوق  مدير آراء تمثل وال املالية، السوق  هيئة عن الصادرة االستثمارية الصناديق بالئحة
  .الصندوق  وحدات لشراء الصندوق 

ى الصندوق  إدارة مجلس وسيشرف مستقل، قانوني بكيان الصندوق  تمتعي ال  قرارات وسيصدر االستثمار، صناديق لالئحة وفقاً  اإلدارة ع
ات ى كذلك ويجب. للصندوق  امللزمةً  االستثمار وتوج  بشراء يتعلق فيما دولهم ي القانونية املتطلبات بشأن باالستعالم يقوموا أن املستثمرين ع
ردادها أو امتالكها أو الصندوق  وحدات ا قد قيود أية ،بخصوصها آخر تصرف أي أو اس  املتعلقة املسائل، العمالت بصرف يتعلق فيما يواجهو
م تنطبق قد ال األخرى  الضريبية والتبعات بالدخل ردادها أو أو الصندوق  وحدات تملك نتيجة دولهم ي عل  .بخصوصها آخر تصرف أي اس

ي أن أو معلومــات أيــة  يقــدم أن الصــندوق  مــدير خــالف شــخص ألي يحــق ال ــا يشــتمل لــم إفــادات بأيــة  يــد  الــواردة بــاألمور  يتعلــق فيمــا املســتند هــذا عل

ي. طيه ر شخص أي قبل من إفادات بأية اإلدالء أو معلومات أية تقديم حالة و  تعـد وال ـا يعتـد ال واإلفـادات املعلومـات تلـك فإن الصندوق، مدير غ

 .قبله من معتمدة أو الصندوق  مدير من صادرة
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  ملخص الصندوق 

ي  صندوق   اسم الصندوق     للسيولةأرباح الخلي

  مفتوح – عام صندوق  -األستثماري  و الدخل الثابتأدوات أسواق النقد  صندوق   نوع الصندوق 

  شركة ارباح املالية   الصندوق مدير 

  الريال السعودي   عملة الصندوق 

  ريال  سعودي ) 10(   الصندوق  طرح بداية عند  الوحدة سعر

  متوسطة   مستوى املخاطر 

ى دف  أهداف الصندوق  ر السيولة  املال راس تنمية ا   وتوف

راك    سعودي ريال أالف عشرة) 10,000(   الحداألدنى لالش

يالحد  راك اإلضا   سعودي ريال أالف عشرة) 10,000(   األدنى لالش

رداد   سعودي ريال أالف عشرة) (10,000  الحد األدنى لإلس

راك طلبات قبول  أيام رداد اإلش   خالل اي يوم عمل   واإلس

  م06/05/2018يوم األحد املوافق   تاريخ بدء تشغيل الصندوق 

رشادي ى الودائع بالريال السعودي لثالثة أشهر )سايبور ثالثة أشهر (   املؤشر اإلس   العائد ع

راك   ال يوجد  رسوم اإلش

رداد املبكر   رسوم اإلس
رداد الوحدات خالل 1 ي حال إس ردادها  ي قيمة الوحدات املراد إس يوم عمل من  30% من صا

ا.   تاريخ شرا

  رسوم اإلدارة
ى بناءً  بشكل يومي الرسوم هذه تحتسب سنوياً %) 0.55(  ي ع  ويتم الصندوق  أصول  قيمة صا

 .شهرياً  اقتطاعها

ن رسوم    الحفظ أم
اية كل ربع من السنة. وبحد  يومي%) سنويًا تحتسب هذه الرسوم بشكل 0.05( ي  ويتم إقتطاعها 

  .سنوياً  ريال سعودي 110,000أدنى 

  رسوم املصاريف اإلدارية 
ى  سنوياً %) 0.025( ى بناءً  بشكل يومي الرسوم هذه تحتسبكحد أع ي ع  الصندوق  أصول  قيمة صا

  أو سنويًا. شهرياً  اقتطاعها ويتم
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  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 بحد املالية السنة ي اجتماعات أربعة وبعدد اجتماع لكل سعودي ريال أالف خمسة )5,000( مبلغ
ن لالعضاء سنوياً  سعودي ريال 40,000 يعادل وبما أق  تحسب  لجميع اإلجتماعات ككل املستقل

راكم ى بناءً  تقويم يوم كل وت ي ع  ملجلس اجتماع كل بعد هأاملكاف وتدفع  الصندوق  اصول  قيمة صا
  .الصندوق  ادارة

ي املراجع أتعاب   الصندوق  لحسابات الخار
ى الحسابات مراجع سيحصل  السنة ي سعودي ريال) 30,000( ألف ثالثون  قدرة مقطوع   مبلغ  ع

اية كل ستة أشهر . وتحتسب املالية ي    يوميًا وتدفع 

ي حال تطبيقها.  رسوم القيمة املضافة  ى الصندوق    يتم تحميل الصندوق رسوم ضريبة القيمة املضافة ال تفرض ع

ى التمويل   تكاليف الحصول ع
راض تكلفة حسب  السنوي النصف سنوي والتقرير  التقرير ي ذكرها وسيتم السوق  ي السائدة االق
اء السنة املالية للصندوق. بعد ي بعد إن   وملخص اإلفصاح املا

  أيام التقويم والتعامل
  

ي حال وافق يوم التقويم والتعامل يوم   كل يوم عمل، باستثناء أيام العطل الرسمية للبنوك. و
ي اململكة العربية السعودية فسيتم تقويم أصول  راك عطلة رسمية  الصندوق وتنفيذ طلبات اإلش

ي. ي يوم التقويم والتعامل التا رداد   واإلس

راك طلبات لتقديم موعد أخر  أو اإلش
رداد   اإلس

  يًا.يوم ظهرا 12 الساعة

  سعر التقويم  عن اإلعالن يوم
ي ليوم رونياملوقع ويمكن معرفة أسعار التقويم من خالل زيارة  التعامل  يوم العمل التا ملدير  اإللك

روني   .لشركة السوق املالية  ( تداول)الصندوق أو املوقع اإللك

ردة ي الرابع اليوم ي العمل إقفال قبل  موعد دفع قيمة الوحدات املس رداد.  التا    لنقطة التقويم والل حددعندها سعر اإلس
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  :تعريفات   
 

ـــ  :مدير الصندوق  ـــي الســـعودية، املاليـــة أربـــاح شـــركة يع  األشـــخاص الئحـــة بموجـــب اإلدارة أعمـــال بممارســـة لـــه مـــرخص شـــخص  و
   . اإلستثمار صندوق  إدارة عن مسئوالً  ويكون  لهم املرخص

  
رك  مالك او املستثمر او املش

  : العميل أو الوحدات
  

  .االستثمار صندوق  ي وحدات يملك الذي الشخص

ـــى اإلطـــالع يمكـــن حيـــث الســـعودية العربيـــة اململكـــة ـــي الصـــندوق  ملـــدير الرئيســـ املركـــز أو الرســـم املقـــر ـــا يقصـــد  :عنوان شركة أرباح املالية  ع
ى بذلك الخاصة التفاصيل روني املوقع ع ى الصندوق  ملدير االلك رنت ع    )www.arbahcapital.com( االن

  
ياملراجع    :الخار

 
  

  :املستشار القانوني
  

ـــــــــم   ـــــــــر ، الســـــــــعودية العربيـــــــــة ململكـــــــــةا ، وشـــــــــركاه الفـــــــــوزان ـــــــــي إم بـــــــــي كـــــــــي شـــــــــركةيقصـــــــــد    4803 ب ص 31952 الخ
))www.kpmg.com.sa(( 
 

 الـــدمام 8869.ب.،ص)الســـعودية العربيـــة اململكـــة( قـــانونيون  ومستشـــارون محـــامون  العبيـــد عبيـــد  مكتـــب بـــه يقصـــد
31492. 

ــــــ  :الئحة األشخاص املرخص لهم  بتــــــاريخ 2005-83-1 رقــــــم قرارهــــــا بموجــــــب املاليــــــة الســــــوق  هيئــــــة مجلــــــس عــــــن املســــــم بــــــذات الصــــــادرة الالئحــــــة تع
ا تتم أخرى  تعديالت أي أو(م 28/6/2005املوافق  21/05/1426   ).آلخر وقت من عل

  
والبنـوك املحليـة والخليجيـة  السـعودية األسـهم سـوق  فيـه تكـون  الذي الرسمية العمل اليام طبقًا اململكة ي عمل يوم  :يوم العمل

  . مفتوحة
  

 أي أو( ھ02/06/1424 بتـــاريخ 30/م رقـــم امللكـــي املرســـوم بموجـــب الســـعودية العربيـــة اململكـــة ـــي الصـــادر النظـــام هـــو  :نظام السوق املالية
ا تتم أخرى  تعديالت   ).آلخر وقت من عل

   
 اســتقبال عــن الصــندوق  فيــه يتوقــف و املبــدئي اإلصــدار/  للتوزيــع الوحــدات تخصــيص تنفيــذ ــي يبــدأ الــذي اليــوم هــو  : تاريخ بدء تشغيل الصندوق 

راك طلبات راك بسعر الوحدات ي اإلش   .اإلش
  

راك   السـعر هـذا تحديـد ويـتم. الصـندوق  ـي) واحـدة وحـدة) (1( عـدد لشـراء املسـتثمر قبـل مـن دفعـه الالزم املبلغ به يقصد  سعر اإلش
  ).26( رقم املادة ي ورد ملا وفقاً 

  
 أي او فرعيــــة، لجنــــة أو لجنــــة، اي الــــنص، يســــمح حيثمــــا شــــاملة الســــعودية العربيــــة اململكــــة ــــي املاليــــة الســــوق  هيئــــة  :الهيئة

  .الهيئة وظائف من وظيفة باي للقيام تفويضة يتم ان يمكن وكيل موظف،او
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ن ي اإلنماء لإلستثمار  به ويقصد  :الحفظ أم  حفـظ بنشـاطات للقيام لهم املرخص األشخاص الئحة بموجب له مرخص شخص و
  .  املالية االوراق

ـــى مشـــتملة اخـــر لشــخص عائـــد اصـــول  حفـــظ ـــا يقصــد  :الحفظ  ويشـــمل بـــذلك، اخـــر شـــخص قيـــام ترتيــب او ماليـــة، اوراق ع
  .الالزمة االدارية باإلجراءات القيام الحفظ

    
 االوراق منازعـــــــات ـــــــي الفصـــــــل لجنـــــــة
  : املالية

ــ املنازعــات ــي الفصــل ــي واملختصــة" املاليــة االوراق منازعــات ــي الفصــل لجنــة”   املاليــة الســوق  نظــام نطــاق ــي تقــع ال
  .املالية السوق  هيئة عن الصادرة والتعليمات والقواعد والوائح

ـــ  : األتعاب  ـــ األتعـــاب  تع  للصـــندوق  خـــدمات لتقـــديم الصـــندوق  مـــدير يعينـــه ثالـــث طـــرف أوأي الصـــندوق  مـــدير يتقاضـــاها ال
ا كل بخصوص تفصيالً  ورد ملا وفقاً  ى م   ..واألحكام الشروط هذه من) 11(  رقم املادة ي حدة ع

  
رة ي  :السنة املالية ن الحادي ي وتنته الصندوق  عمل بدء تاريخ من تبدأ ال الف ر شـهر مـن والثالث  املاليـة للسـنة بالنسـبة  ديسـم

ـــى ـــ أو األو ن الحـــادي اليـــوم ـــي وتنتهـــ ينـــاير مـــن األول  مـــن تبـــدأ ال ر شـــهر مـــن والثالثـــ ـــي عـــام كـــل مـــن ديســـم  الســـنة ي
ى املالية   .األو

ي  أرباح صندوق  به يقصد  :صندوق اإلستثمار   .للسيولةالخلي
  

ـــــي  أربـــــاح صـــــندوق  إدارة مجلـــــس هـــــو  : مجلس إدارة الصندوق  ن الصـــــندوق  مـــــدير يقـــــوم للســـــيولةالخلي  صـــــناديق لالئحـــــة وفقـــــاً  أعضـــــائه بتعيـــــ
 هــــذه مــــن) 14(  رقــــم املــــادة ــــي مبــــدئياً  أعضــــائه عــــدد تحديــــد ورد وقــــد.. اإلســــتثمار صــــندوق  أعمــــال ملراقبــــة االســــتثمار
  .واألحكام الشروط

ر اإلدارة مجلس عضو ي شخص أي  : مستقل غ   .، االستثمار صناديق لالئحة وفقاً  االستثمار صندوق  إدارة مجلس ي عضوًا تعيينه يتم طبي

ى سـبيل املثـال ال الحصـر:  صندوق  إدارة مجلس عضو  : عضو مجلس اإلدارة املستقل ي اإلستقالليةع مستقل يتمتع باإلستقاللية التامة ومما ينا
ن حفـــظ الصـــندوق، أو  أن يكـــون موظفـــًا لـــدى مـــدير الصـــندوق او تـــابع لـــه، أو أي مـــدير صـــندوق مـــن البـــاطن أو أمـــ

ن حفـــظ ذلـــك لديـــه عمـــل جـــوهري أو عالقـــة تعاقديـــة مـــع مـــدير الصـــندوق أو أي مـــدير صـــندوق مـــن البـــاطن أو أمـــ
ــي أي تــابع لــه. أو أن  ن لــدى مـدير الصــندوق أو  ن املاضــي ن خــالل العــامي الصـندوق. أو أن يكــون مــن كبــار التنفيـذي
ن لـــدى مـــدير  ـــي مـــع أي مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة أو مـــن أي كبـــار التنفيـــذي تكـــون لـــه صـــلة قرابـــة مـــن الدرجـــة األو

ــــي  ــــي أي تــــابع لــــه خــــالل أي تــــابع لــــه، أو أن يكــــون مالكــــًا لالصــــندوق أو  حصــــص ســــيطرة لــــدى مــــدير الصــــندوق أو 
ن. ن املاضي    العامي

    
 اإلسـتثمارية األهداف ذات الصناديق
ة   :األخرى /  للصندوق  املشا

ه اإلســــتثمارية األهــــداف ذات  عامــــاً  طرحــــاً  املطروحــــة  للســــيولةالخليجيــــة  االســــتثمار صــــناديق ــــي  للصــــندوق  املشــــا
ــــي الــــدول الخليجيــــة  قبــــل مــــن واملرخصــــة  الضــــوابط مــــع واملتوافقــــةهيئــــات إشــــرافية مماثلــــة لهيئــــة الســــوق املاليــــة  
  .املالية ارباح لشركة التابعة الشرعية الهيئة قبل من املحددة الشرعية

  

ــــ  : الشخص ـــــي شـــــخص أي يع  ـــــذه اململكـــــة أنظمـــــة لـــــه تقــــر عليـــــه متعـــــارف هـــــو حســـــبما قانونيــــة أو اعتباريـــــة صـــــفة ذي أو طبي
  .  الصفة

  

  . السعودية العربية اململكة ا يقصد  :اململكة
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ر لتؤدي أو مالية كمؤسسة لها صالحياته بتفويض الصندوق  مدير يقوم ال الجهة به وُيقَصد  الطرف املفوض له:  أو املستشـار، دور  أك
ـي، املـدير ن أو اإلداريـة، الخـدمات مقـدم أو الفر ن الحفـظ، أمـ ، أو السـجل أو أمـ ـ  الوسـيط أو الوكيـل، أو الو

ر هذه الجهة مع التعاقد عن فضال للصندوق،  يتعلـق مـا ـي السـجل وأمانـة الحفـظ أمانـة أو االسـتثمار خدمات لتوف
ر أو مباشر بشكل الصندوق، بأصول    .مباشر غ

  

راها الـذي الـثمن بمثـل سـلعة بيـع  عقود املرابحة:   مقطـوع بمبلـغ أو مـن الـثمن بنسـبة عليـه، متفـق معلـوم ربـح زيـادة مـع البـائع بـه اشـ
ي سابق وعد دون  من وقعت سواء ـى وقعت أو العادية، املرابحة و ـى الحصـول  ـي الراغـب مـن بالشـراء وعـد بناء ع  ع

ي املؤسسة طريق عن السلعة   .املرابحة املصرفية و
  

ـى عقـد ـي  اإلجارة: ن مـن معلومـة، ومـدة معلومـة، مباحـة منفعـة ع ـى الذمـة ـي موصـوفة أو معينـة عـ ء عمـل أو ع  معلـوم ـ
ي معلوم، بعوض ـرن  غالبـا اإلسـالمية املالية الصناعة و ن بتمليـك ـا الوعـد مـا يق ـى املـؤجرة العـ  ايـة ـي املسـتأجر ا
ا أو االجارة مدة   .أثنا

  

امات املالية واالمتيازات واملنافع األصول  ي شائعة ملكية تمثل القيمة متساوية شهادات  الصكوك:  ملشروع أصول  أية أو واإلل
ن   .اإلسالمية الشريعة وأحكام ضوابط مع متوافق مع

  

ي:  ـي التعـاون  مجلـس بـه وُيقصـد  دول مجلس التعاون الخلي  السـعودية واململكـة العربيـة وقطـر وُعمـان والكويـت البحـرين يضـم الـذي الخلي
  .املتحدة العربية واإلمارات

  

ـى الودائـع بالريـال  سايبور (العائـد ع
  :السعودي)

ـى العائـد متوسـط بواسـطة يحـدد سـعر هـو ـى الريـال السـعودية البنـوك ـي الودائـع عـروض ع  ،ويـتم السـعودي ع
  مؤسسة النقد العري السعودي (ساما). طريق عن احتسابه

  

رة ر سعودية  خدمات ه،اومنشأ استثمارية شركة ،او مستث شخصا ،او له مرخصا شخصا تع  اطراف نظ   مالية غ

ره الشخص إنابة ي  :الوكالة باالستثمار ر أوة بأجر  ماله لتنمية غ   أجرة بغ

رة ، اإلجارة و املرابحة صفقات طريق عن املتاجرة أدوات ي  :ادوات اسواق النقد   .االجل قص

 ي شائعة كانت تمثل حصصا جهة اي من تصدر القيمة متساوية مالية شهادات أو لوثائق االسالمية البدائل ي  :ادوات الدخل الثابت
  متحرك او ثابت يكون  ربحها معدل و الجهة تلك موجودات ملكية

 يقوم العقد هذا بموجباملرابحة  معدالت مخاطر إلدارة املرونة املستثمر تمنح ال املشتقات أدوات من أداة ي  :اتفاقية املبادلة
امات بمبادلة البنك امات معدالت مقابل ي العائمة املرابحة معدالت ال   .العكس أو الثابتة املرابحة ال

ر ي معينة ملدة مالية اوراق و صكوك شراء اعادة و بيع لعملية اتفاقية ي  اتفاقية إعادة الشراء: رة االحيان تكون  من كث   .االجل قص

  مديونيات او كقروض باصول  مدعومة األجل محددة استثمارات ي  األوراق املالية املودعة باألصول:

ا تستمد مالية أدوات ي  املشتقات املالية: ي أو )كالذهب( حقيقي أصل أداء من قيم  املؤشرات أحد من أداء أو )كاالسهم( ما
  .)جونز كالداو(  السوقية

  

ى بيع الدين: ا يتم ال الصكوك ي  صكوك قائمة ع ى هيكل ى أساس تداولها يتم ال الصكوك مثل العينة بيع أساس ع   .الحسم ع

ا يتم ال الصكوك  :الصكوك املقتناه بغرض املتاجرة ى تصل ان قبل بيعها بقصد شرا   إستحقاقها تاريخ ا

ــــــــــــــــــى تــــــــــــــــــاريخ  الصــــــــــــــــــكوك املقتنــــــــــــــــــاه ا
  :اإلستحقاق

  

ا يتم ال الصكوك   إستحقاقها تاريخ ح ا االحتفاظ بقصد شرا
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ر النص سياق يقِض  لم ما املستند، هذا ي الستخدامها مسوغ ورد حيثما ،لسابقةا التعريفات تستخدم   .ذلك بغ

ي ى وحدة ألية النقدية القيمة وتع  :للوحدة األصول  قيمة صا ي أساس ع امـات منـه مخصـوماً  للصـندوق  األصول  قيمة إجما ـى ومقسـوماً  االل  ع
 هــــذه مـــن) 26(  رقـــم املــــادة ـــي التفصـــيل مــــن بمزيـــد ورد مـــا وفـــق العالقــــة ذي التقـــويم يـــوم ــــي القائمـــة الوحـــدات عـــدد

  .  واألحكام الشروط
  

ي العام ربع( الربع تاريخ  ): املا
  

رة ن الحادي اليوم به ويقصد أشهر ثالثة ف ن مارس شهر من والثالث ن يونيو من والثالث ر من والثالث  والحـادي سـبتم
ن ر من والثالث   .مالية سنة كل ي ديسم

  

رداد ـــ والـــذي الصـــندوق  مـــدير قبـــل مـــن املعـــد النمـــوذج بـــه يقصـــد  :نموذج طلب اإلس رداد الوحـــدات ملـــالكي  يج م كـــل أو جـــزء اســـ  ـــي وحـــدا
  .املتبعة األصول  حسب املع الوحدات حامل من النموذج وتوقيع استكمال بعد الصندوق 

  

رداد ــ  :مبلغ اإلس ردادهاإ عنــد الوحــدة لحامــل دفعــه الــالزم املبلــغ يع  مــن) 26( رقــم املــادة ــي ورد ملــا وفقــاً  الســعر ذلــك تحديــد ويــتم. ســ
    .واألحكام الشروط هذه

  

  :الالئحة
  

 2006-219-1 رقــــم القــــرار بموجــــب املاليــــة الســــوق  هيئــــة مجلــــس عــــن الصــــادرة االســــتثمار صــــناديق الئحــــة ــــا يقصــــد
ـــى نظـــام الســـوق املاليـــة الصـــادر باملرســـوم امللكـــي رقـــم م/24/12/2006املوافـــق  .ھ3/12/1427 وتـــاريخ  30م بنـــاًء ع

ه املوافـــــق 16/8/1437وتـــــاريخ  1/61/2016ه واملعدلـــــة بقـــــرار مجلـــــس هيئـــــة الســـــق املاليـــــة رقـــــم 2/6/1424بتـــــاريخ 
  م.23/5/2016

  

راك راك طلــب بــه يقصــد :طلب اإلش ن املاليــة الســوق  هيئــة لــوائح حســب مطلوبــة مســتندات وأي اإلشــ  األمــوال غســيل مكافحــة وقــوان
راك بغــرض املســتثمر يوقعهــا مرفقــة معلومــات وأيــة اإلرهــاب تمويــل  مــن اعتمادهــا شــريطة الصــندوق  وحــدات ــي اإلشــ
  .الصندوق  مدير

  

دفة ـــــــي صـــــــناديق اســـــــتثمارية    :االستثمارات املس ـــــــي أدوات النقـــــــد الصـــــــكوك والودائـــــــع ألجـــــــل، واالســـــــتثمار  دف الصـــــــندوق االســـــــتثمار  يســــــ
  ومنتجات استثمارية أخرى ذات أهداف مماثلة .

 

ا تتكون  ال املتساوية الشائعة الحصص  :الوحدات ي الصندوق.والل يملكها  الصندوق، أصول  م   مالكي الوحدات 
  

 :يوم  التقويم
  

ــــي الفقـــرة ( ي ســــعر الوحــــدة كمـــا هــــو موضــــح  ) مــــن هــــذه الشــــروط واالحكــــام، 26اليـــوم الــــذي يــــتم فيــــه تحديـــد صــــا
وستكون أيام التقويم كل يوم عمل، وعندما ال يكون أي من تلك األيام يوم عمل فسـيتم تقـويم أصـول الصـندوق 

ي.   ي يوم التقويم التا
  

ى جميع السلع والخدمات ال يتم شراؤها وبيعها من قبل املنشآت، مع بعض   املضافة:القيمة ضريبة  ر مباشرة ُتفرض ع ي ضريبة غ
 .2018يناير  1% بدءًا من 5بنسبة  اململكة بتطبيق ضريبة القيمة املضافة وبدأتاالستثناءات.

  

ر  :الضوابط الشرعية  ــ للصــندوق، الشــرعية اللجنــة مــن املعتمــدة الشــرعية املعــاي ــا بنــاءً  يــتم وال  لالســتثمار املؤهلــة الشــركات تحديــد عل
ا   .واألحكام الشروط هذه من) أ( رقم امللحق ي واملوضحة الصندوق  قبل من ف

  

 لذلك اإلقفال أسعار باستخدام العمل يوم اية عند وذلك الصندوق  اصول  قيمة حساب فيه يتم الذي الوقت هو  :نقطة التقويم
  اليوم
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 معلومات عامة: .1
 مدير الصندوق: - أ

 

ي - املالية أرباح شركة   )  2050059020( رقم تجاري  سجل ، السعودية العربية اململكة أنظمة بموجب مؤسسة مقفلة سعودية مساهمة شركة و
رخيص الصادر من هيئة السوق املالية رقم( .  لألعمال املعمر عبدالكريمال سعد مركز - الثامن الطابق هو الشركة  مقر  ).07083-37ال

  

 :الصندوق  ملدير الرئيس مكتب عنوان -  ب
 

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

  966) 013( 8093075 فاكس
 

روني ملدير الصندوق:  -ج        عنوان املوقع اإللك

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

ن الحفظ: - د            أسم أم

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

ن الحفظ:  -ه         روني ألم   املوقع اإللك

روني املوقع.  اإلنماء لإلستثمار    www.alinmainvestment.com اإللك

 النظام املطبق: .2

ـى بنـاء املاليـة السـوق  هيئـة مجلـس عـن الصـادرة االسـتثمار صـناديق لالئحـة واألحكـام الشـروط هـذه تخضـع  قواعـد مـن يشـمله ومـا املاليـة السـوق  نظـام ع
ـا بمـا ـى باإلضـافة املفعـول، السـارية السـعودية العربيـة اململكـة ألنظمـة تخضـع كمـا العالقـة، ذات واللـوائح لهـم املـرخص األشـخاص الئحـة ف  جميـع إ

 . الشرعية للضوابط وفقاً  آلخر وقت من تطبق قد ال األخرى   والقواعد األنظمة

  :صندوق الأهداف  .3

 أهداف الصندوق اإلستثمارية: - أ
  

ي أرباح صندوق   بالريال ومقوم مفتوح ،صندوق عام - االستثماري  والدخل الثابت النقد أسواق أدوات ي إستثمار صندوق  هو للسيولة الخلي
ى دف السعودي، ر ا رة املالية االدوات ي االستثمار خالل من املال رأس وتنمية املستثمر طلب عند السيولة توف  الثابت الدخل وادوات االجل قص
ر  املصنفة االجل متوسطة ي التعاون  مجلس لدول  واملدعومة باصول  صنفةامل وغ ر مع املتوافقة ، الخلي  اللجنة قبل من واملقرة الشرعية املعاي

  
 

  :شروط وأحكام الصندوق 
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ى أرباح بتوزيع الصندوق  يقوم لن . للصندوق  الشرعية   إتخاذ تم . الوحدات مالكي لصالح الصندوق  ي استثمارها يعاد وسوف الوحدات مالكي ع

ى العائد أرباح  صندوق  أداء ملقارنة إرشادي كمؤشر ، SAUDI INTERBANK OFFERED RATE ، ) سايبور  ( أشهر لثالثة السعودي بالريال الودائع ع
ي ى األصول  إدارة ي العمل فريق ويعمل .للسيولة الخلي ى املؤشر أداء متابعة للمستثمرين يمكن .اإلرشادي املؤشر أداء ينافس أداء تحقيق ع  املوقع ع
رغ الخاص رز او ببلوم ى .السعودية البنوك من أي او روي ن املصارف السعودية أو سعر الفائدة ع ى القروض ب وهذا املؤشر هو سعر الفائدة ع

ن املصارف الخليجية وهو مرجح محدد. راتيجيات االستثمار الرئيسة القروض ب   :اس

ي فيما راتيجيات ملخص ي   :اهدافه تحقيق اجل من الصندوق  يستخدمها ال الرئيسية االستثمار اس

ا الصندوق  يستثمر سوف ال املالية االوراق نوع .1  :أساس بشكل ف
رة النقد أسواق أدوات ي اساس بشكل االستثمار .أ  ر مع املتوافقة االجل قص ي. الشرعية املعاي ى و  عن املتاجرة: الحصر ال املثال سبيل ع

 املقتناة وواملتاحة للبيع   املتاجرة بغرض املقتناة الصكوك وتشمل االجل متوسطة الثابت الدخل واإلجارة وأدوات املرابحة صفقات طريق
ى ى بأصول  املدعومة املالية واالوراق املعاكس الشراء إعادة تفاقياتوإ اإلستحقاق تاريخ ا ى العقود هذه أن تعرض ع  الشرعية اللجنة ع

م وأخذ ى موافق ا االستثمار ع ى حالة كل ف ي امل قبل حدة ع ا، قدما  ر املصنفة االدوات ي االستثمار وسيكون  االستثمار ف  وغ
ي صنفةامل امات بالوفاء املصدر إستطاعة ومدى املالية الورقة الصندوق بتحليل مدير سيقوم إئتماني تصنيف وجود عدم حال و  باإلل

ى بناء املالية ي املركز ع  .املصدر من عمليات النقدية والتدفقات املا
ا مطروحة رى خ أ استثمارية صناديق وحدات .ب  ر مع متوافقة الهيئة قبل من ومرخصة عاما طرحا وحدا  ادوات ي الشرعية تستثمر املعاي

 . النقد أسواق
ره اطراف مع املالية االدوات من مختارة مجموعة ي استثماراته الصندوق  يركز .ج   .التنظيمية الخليجية الهيئات من مرخصة خليجية نظ

 

  :االستثمار ترك سياسة  .2
ي التعاون  مجلس دول  من املصدرة املالية األوراق ي الصندوق  يستثمر سوف ىأ بحد الخلي اململكة العربية  باستثناء خليجية دولة ألي% 50 ع

  السعودية:
ى من اصول الصندوق   الحد األدنى من اصول الصندوق   قة الجغرافيةطاملن   الحد األع

  %80  %0  السعودية العربية اململكة
  %50  %0  البحرين مملكة

  %50  %0  املتحدة العربية اإلمارات
  %50  %0  الكويت
  %50  %0  عمان

  
 ر او مباشر بشكل النقد أسواق أدوات ي اإلستثمار يكون  وسوف  التعاون  مجلس دول  بعمالت مقومة اإلستثمارات تكون  ،وسوف مباشر غ

ى ،باإلضافة رلي الجنيه و واليورو الدوالر ا ر مصنفة جهات مع اإلستثمار يتم وسوف.اإلس ى مصنفة وغ  ي األدنى الحد يكون  ان ،ع
ي للمركز وفقا ، B- (Fitch), B- (S&P), B3 (Moody’s) كاالتي مصدرها او املصنفة االدوات  .املصدر لعمليات النقدية والتدفقات املا

 رة أطراف مع املالية األدوات من مختارة مجموعة مع النقدية االدوات ي استثماراته الصندوق  يركز  السعودية، العربية اململكة ي نظ
رة أطراف مع او ، السعودي العربي النقد مؤسسة من مرخصة  املركزية البنوك احد من لإلشراف خاضعة تكون  أن بحيث خليجية نظ
  .لهيئة السوق املاليةأو هيئات إشرافية مماثلة  العربي السعودي النقد ملؤسسة املماثلة

 ى نسبته يصل قد ما استثمار الصندوق  ملدير يحق ي من %25 إ  ذات مرخصة استثمار صناديق وحدات ي الصندوق  أصول  قيمة صا
ىوالدخل الثابت  النقد أسواق ادوات ي تستثمر وصناديق الصندوق  ألهداف مماثلة أهداف ر مع متوافقة تكون  أن ع  الشرعية املعاي
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ا مطروحة  ى جاهدا الصندوق  مدير ويعمل ، الهيئة من ومرخصة عاما طرحا وحدا  حيث من ا املستثمر الصناديق أفضل ر اختيا ع

ي واآلداء الصندوق  مدير وسمعة العائد   .الصندوق  ملدير التاري

ي الجدول  ويوضح   .ا املسموح والنسب للصندوق  املتاحة رات االستثما التا

ى الحد  الصندوق  من أصول  األدنى الحد  االستثمار نوع   الصندوق  من أصول  األع

رة النقد أسواق أدوات   %100  %0  االجل قص
  %50  %0  االجل متوسطة الثابت الدخل ادوات

 مماثلة أهداف ذات استثمار صناديق
 ي تستثمر وصناديق الصندوق  ألهداف
  والدخل الثابت  النقد أسواق ادوات

0%  25%  

ردادات وجود حال ي(نقدية  سيولة  إس
رة   )كب

متوافقة مع أحكام الشريعة أو ودائع 
رة اإلستحقاق  التتعدى اإلسالمية   أيام 7ف

10%  100%  

  مانسبة املجموعة لنفس تنتم محتلفة جهات أو واحدة جهة ي النقد أسواق صندوق  إستثمارات مجموع تتجاوز  أن اليجوز 
ي من% 25  الصندوق، أصول  قيمة صا

  ي  ) يومًا تقويميًا.120له متوسط مرجح لتاريخ االستحقاق اليتجاوز ( للسيولةأن صندوق أرباح الخلي
 

  :االستثمارية محفظته إدارة بغرض االستثمار صندوق  عن نيابة استخدامها يمكن ال واألدوات واألساليب املعامالت أنواع    .3
 ى الصندوق  مدير يعمل ي مسح إجراء ع ي ومسح السعودي السوق  ي العوائد ملعدالت سو ى سو رة النقد أسواق أدوات أفضل ع  قص

ي واآلداء الصندوق  مدير وسمعة العائد حيث من االستثمارية الصناديق وأفضل العائد حيث من الثابت الدخل وادوات  ملدير لتاري
ى الصندوق  مدير قبل من املقدمة القرار اتخاذ آلية تطبيق وسيتم. الصندوق   .الصندوق  استثمارات جميع ع

 م ى الوحدات مالكي تجاه الصندوق  مدير يل  الفرص تقييم ي) األمانة ومسؤوليات واجبات ضمن من (والحرص واملهارة العناية ممارسة ع
راتيجية مع يتناسب بما العوائد أفضل باختيار املتاحة االستثمارية  .الصندوق  اس

 

  : الصندوق  محفظة ي إدراجها يمكن ال ال املالية األوراق أنواع   .4
 أعاله ذكرها يتم لم مالية أوراق أي ي باالستثمار الصندوق  يقوم لن.  

  
ى آخر قيد أي   .5 ا ر االستثما للصندوق  يمكن ال املالية األوراق )أنواع أو( نوع  ع   :ف
 ر استثمار الصندوق  ملدير اليحق ي % من25من أك ر مع مصدر الصندوق  أصول  قيمة صا ي % من50 من واحد وبأك  قيمة أصول  صا

ى املسموح به  واحد سيادي ر مصد مع الصندوق   .%80باستثناء اململكة العربية السعودية حيث ان الحد االع
 ى الصندوق  مدير استثمارات وستقتصر ر مع املتوافقة االستثمارات ع   .الشرعية املعاي

 

  

راض ي الصندوق  صالحيات  .6   :االق
ى الحصول  للصندوق  يحق رداد طلبات لتغطية اإلسالمية الشريعة مع متوافقة تمويالت ع ن اإلس ى الحصول  بعد  الصندوق  اداء ولتحس  موافقة ع

ى الشرعية، اللجنة ي من% 10 نسبته ما التمويل يتجاوز  الن أ ع ي .الصندوق  أصول  قيمة صا   .واحدة سنة عن التمويل مدة تزيد لن األحوال جميع و
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ا التعامل سيتم ال املالية األوراق أسواق  .7   :ف
ى الصندوق  استثمارات تقتصر ي التعاون  مجلس دول  ي املصدرة املالية األوراق ع ى بحد الخلي  العربية اململكة باستثناء خليجية دولة ألي % 50 أع

ى الحد ان حيث السعودية    .% 80 به املسموح االع
  

  :العام الطرح ذات ألخرى  ا االستثمار صناديق وحدات ي االستثمار حدود  .8
ي من%25 عن يزيد ال ما استثمار الصندوق  ملدير يحق  الصندوق، ألهداف مماثلة أهداف ذات أخرى  استثمار صناديق ي الصندوق  أصول  قيمة صا
ي حالة إستثمار مدير  .له تابعة استثمار صناديق ي الصندوق  أصول  استثمار الصندوق  ملدير ويحق ي صناديق مدارة من قبله فسوف و الصندوق 

ي أصول كل صندوق. ى صا ى حده بناء ع   يتم إحتساب رسوم إدارة كل صندوق ع
  

 :املالية املشتقات أسواق مع التعامل  .9
   املالية األوراق مشتقات بإستخدام الصندوق  يقوم لن 

  

 مدة الصندوق: .4
ي  ر محدد املدة. مفتوح عام صندوق إستثماري  للسيولةأن صندوق أرباح الخلي   غ

  

 قيود وحدود االستثمار: .5
ي  م مدير الصندوق خالل إدارته لصندوق أرباح الخلي واحكام بالقيود والحدود ال تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط  للسيولةيل

  الصندوق ومذكرة املعلومات.
  

 عملة الصندوق: .6
راك املدفوعة املبالغ كانت وإذا السعودي الريال ي الصندوق  عملة  الحساب عملة اختالف حال ي أو الصندوق  عملة عن تختلف بعملة مقومة لالش
رداد مبلغ فيه سيقيد الذي  ي املستلم البنك لدى به السائداملعمول  الصرف بسعر العملة بتحويل الصندوق  مدير فسيقوم الصندوق، عملة عن اإلس

، التعامل يوم ي السعودية العربية اململكة ام اي دون  الوقت ذلك ي السائد الصرف سعر ي فروقات اي املستثمر ويتحمل املع ى يقع ال  مدير ع
  .الصندوق 

 رسوم الخدمات والعموالت واألتعاب: .7
ى الصندوق  مدير سيفرض . أ   :.أدناه املذكورة واملصاريف الرسوم الوحدات مالكي ع

  

راك  :رسوم اإلش

  ال يوجد

  :إدارة مدير الصندوق  رسوم

ي من سنويا%) 0.55( املائة ي مائة من خمسون خمسة و  نسبته ما إدارة رسوم الصندوق  يدفع  الرسوم هذه تحتسب( الصندوق  أصول  قيمة صا

راكم ى) شهريا وتدفع تقويم يوم كل ي وت ر الصندوق  مدير إ ي اإلفصاح خصمل ي موضح هو وكما للصندوق  إدارته نظ  تلك وتصبح ،)34( رقم املا

ي صناديق  مالية سنة كل ي شهر كل اية بعد عمل أيام خمسة خالل السداد وواجبة الدفع مستحقة رسومال ي حالة إستثمار مدير الصندوق  و

ى حده.   مدارة من قبله فسوف يتم إحتساب رسوم إدارة كل صندوق ع

ن رسوم   : الحفظ أم

ي قيمة أصول الصندوق وتحتسب بشكل يومي%) سنويا0.05( سنوية رسوم بدفع كذلك الصندوق  يتكفل اية كل ربع من السنة،  من صا ي  وتدفع 
 .سنوياُ  ريال سعودي 110,000وبحد أدنى 
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  رسوم املصاريف اإلدارية:

ى 0.025يتكفل الصندوق كذلك بدفع رسوم ( ى بناءً  بشكل يومي الرسوم هذه تحتسب%) كحد أع ي ع  اقتطاعها ويتم الصندوق  أصول  قيمة صا
ي: شهرياً    أو سنويًا وال تشمل ماي

 هذه وتحسب مصاريف نشر التقارير السنوية للصندوق، عن اداء الصندوق وأي مصاريف اخرى متعلقة بخدمات اإلدارة والتشغيل .أ 
راكم الرسوم ي من  وتستقطع   تقويم يوم كل  وت   شهر. سنة كل اية ي اقتطاعها ويتم  الصندوق  اصول  قيمة صا

ى نشراملعلومات رسوم .ب    :تداول  موقع ع

راكم" . وتحسب هذه الرسوم تداول " املالية السوق  شركة لصالح سنوياً  سعودي ريال 5,000 قدرة مقطوع مبلغ دفع كل يوم تقويم     وت
ي من  وتستقطع اية كل سنة مالية للصندوق.  الصندوق  اصول  قيمة صا ي    ويتم اقتطاعها 

  :الرقابية الرسوم .ج 

راكم، وتحسب هذه الرسوم  سنوياً  ريال) 7500( وقدره مقطوعللصندوق سنويا مبلغ  الرقابيةالصندوق  الرسوم  يتحمل   تقويم يوم كل وت
ي من اية كل سنة مالية للصندوق. الصندوق  اصول  قيمة صا ي    ويتم اقتطاعها 

رداد:   رسوم اإلس

  ال يوجد 

رداد املبكر:   رسوم اإلس

ا.1املستثمر مانسبته  يدفع رداد الوحدات خالل ثالثون يوم عمل من تاريخ شرا ي حال إس ردة  ي قيمة الوحدات املس   % من صا

   :رسوم مراجع الحسابات

ى الحسابات مراجع سيحصل اية كليو  وتحتسب املالية السنة ي سعودي ريال) 30,000( ألف ثالثون  قدرة مقطوع   مبلغ  ع ي  ستة  ميًا وتدفع 
  .أشهر

  مصاريف تمويل الصندوق:

ي من  وتستقطع.  السوق  ي  السائدة االسعار حسب تدفع راكم الرسوم هذه وتحسب الصندوق  اصول  قيمة صا  ويتم   تقويم يوم كل وت
  .للصندوق  مالية سنة كل اية ي اقتطاعها

ن الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مكافآت   :املستقل

ن، الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مكافآت مصاريف الصندوق  يتحمل ى مستقل  عضو كل يحصل  حيث املستقل  أالف خمسة )5,000( مبلغ  ع
ن لالعضاء سنوياً  سعودي ريال 40,000 يعادل وبما أق بحد املالية السنة ي اجتماعات أربعة وبعدد اجتماع لكل سعودي ريال  ككل املستقل

راكم الرسوم هذه تحسب  الصندوق. ادارة ملجلس اجتماع كل بعد املكافاه وتدفع  تقويم يوم كل وت

  :الهيئة الشرعيةاعضاء رسوم 

ى  عضو كل يحصل  حيث الشرعية الهيئة أعضاء مكافآت مصاريف الصندوق  يتحمل  وبما سعودي ريال أالف ثمانية 8,000 مبلغ  ع
راكم الرسوم هذه وتحسب ككل،  الهيئة العضاء سعودي ريال 24,000يعادل ي من تقويم يوم كل وت  اقتطاعها ويتم   الصندوق  اصول  قيمة صا

 .للصندوق  مالية سنة كل اية ي
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  :التعامل مصاريف

ى بناءاً  األوراق املالية وشراء بيع عملية ي املتكبدة التعامل مصاريف كافة الصندوق  يتحمل  يستثمر ال األسواق ي ا واملعمول  السائدة األسعار ع
ا الصندوق  ي عن االفصاح وسيتم.   الصفقات تنفيذ عند وذلك الصندوق  أصول  من سدادها ويتم ف ا اجما  والنصف املدققة السنوية التقارير ي قيم

ي اإلفصاح وملخص سنوية   .للصندوق  مالية سنة كل اية ي املا
  

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

  .والتكاليف واألتعاب
  

رداد ونقل امللكية ال يدفعها مالكو الوحدات: . ب راك واإلس ى االش  مقابل الصفقات املفروضة ع

رداد املبكر   ي حالة اإلس ي الصندوق،  راك  رداد 1يدفع املستثمر مانسبته اليوجد رسوم اش ي حال إس ردة  ي قيمة الوحدات املس % من صا
ا.  الوحدات خالل ثالثون يوم عمل من تاريخ شرا

    ج. العموالت الخاصة ملدير الصندوق:
رداد الوحدات خالل ثالثون يوم عمل من تاريخ1يدفع املستثمر مانسبته  ي حال إس ردة  ي قيمة الوحدات املس ا. % من صا   شرا

  

ر  وحداتتقويم  .8  الصندوق: وتسع

  :تقويم أصول الصندوق  . أ

 : الصندوق  أصول  قيمة احتساب يتم
 :ي  ي عقود املرابحة كالتا

ى تاريخ التقويم   املبلغ املستثمر + األرباح املستحقة إ
 :ي  ي اإلجارة كالتا

ى تاريخ التقويم   املبلغ املستثمر + األرباح املستحقة إ
  ي:ي الصكوك ى تاريخ اإلستحقاق كالتا  املتاحة للبيع أو املقتناة إ

ى تاريخ التقويم   القيمة اإلسمية للصك + األرباح املستحقة إ
 :ي  ي الصكوك املقتناة بغرض املتاجرة كالتا

  القيمة السوقية للصك + األرباح املستحقة
 :ي  ي األوراق املالية املدعومة كالتا

  تقيم كتقييم الصكوك
  ي:ي  إتفاقية إعادة الشراء املعاكس كالتا

ى تاريخ التقويم.   تقيم كتقييم عقود املرابحة، بحيث يحسب العائد يشكل يومي إ
  

 :ي ا كالتا  ي الصناديق اإلستثمارية املستثمر 
ى أساس اخر سعر وحدة معلن عنه للصندوق  ا لتقويم االصل أل  ع ى سبيل املثال ي حال عدم وجود سعر متاح لألصول املستثمر  ي سبب كان ع

ى اخر سعر متاح. ي يوم التقويم سيتم إحتساب قيمة االصل بناء ع  ال الحصر  أن تكون األسواق املالية مغلقة 
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 :ي ي قيمة األصول كالتا ي مطلوبات الصندوق من إجما ي قيمة أصول الصندوق بطرح إجما  وسيتم إحتساب صا

ر مستحقة( الثابتة املصاريف خصم  ى تشمل وال)  مدفوعة وغ  والرسوم الحسابات مراجع وأتعاب  اإلدارة مجلس أتعاب الحصر ال املثال سبيل ع
  .واألحكام الشروط هذه من)  34( ملادةا ي املذكورة األخرى 
ي من اإلدارة رسوم خصم   .الثابتة املصاريف خصم بعد الصندوق  أصول  قيمة إجما
ي من اإلدارية والخدمات و الحفظ رسوم خصم   .اإلدارة ورسوم الثابتة املصاريف خصم بعد الصندوق  أصول  إجما
ي قسمة ي ناقصا الصندوق  ألصول  العادلة القيمة إجما ى الخصوم إجما ي ع   .القائمة الصندوق  وحدات عدد إجما

  

ي التقويم مرات عدد . ب   :التقويم يتم اليوم من وقت اي و

ــي كــل  الصــندوق  تقــويم يجــري  ــي ، يــوم عمــل وذلــك عنــد الســاعة الرابعــة مســاءً يوميــًا   فيــه تكــون  اململكــة ــي رســمية عطلــة يــوم التقــويم يــوم وافــق حــال و
ي التقويم يوم ي الصندوق  أصول  تقويم سيتم حينئذالبنوك مغلقة    .التا

  

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

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

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

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

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

راك اسعار حساب د. طريقة رداد اإلش  : واإلس

ي احتساب سيتم رداد أو الشراء ألغراض األصول  قيمة صا امات طرح خالل من اإلس ا بما الصندوق  ال ي اإلفصاح ملخص ي املبينة الرسوم ف  من املا
ي ى العملية هذه من الناتج الرقم بقسمة الوحدة سعر يحدد وثم الصندوق  أصول  قيمة إجما ي ع    .الصندوق  وحدات عدد إجما

  : الوحدات سعر نشر مكانه. 

ي كل ي كل يوم عمل  الوحدة سعر عن اإلعالن سيتم و كل يوم عمل، باستثناء أيام العطل الرسمية للبنوكسوف يتم تقويم أصول الصندوق  ي
روني املوقع ييوم تقويم  روني  .apital.comarbahcwwwملدير الصندوق  االلك  ) تداول ( السعودية املالية السوق  لشركةواملوقع اإللك

www.tadawul.com   
  

  التعامالت: .9
  

رداد: . أ راك واالس ي شأن طلبات االش  مسؤوليات مدير الصندوق 
راك طلبات استالم يمكن رداد و اإلش   ).أعمالها ملزاولة فيه مفتوحة السعودية البنوك فيه تكون  عمل يوم أي ( عمل يوم اي ي وتنفيذها اإلس

رداد  . ب ن تسلم طلب االس رة الزمنية ب رداد ملالكي الوحدات:الف  ودفع عوائد االس
رداد مبالغ دفع سيتم ي الرابع اليوم ي العمل اقفال قبل الوحدات ملالكي اإلس ا تم ال التقويم لنقطة التا رداد سعر تحديد ف  .اإلس



  
 

18 
 

  

ي وحدات الصندوق:. ج   قيود التعامل 

راك طلبات استالم يمكن رداد اإلش ـائي املوعـد ويكون  عمل، يوم اي خالل واإلس ردادها او الوحـدات بشـراء الخاصـة التعليمـات لتقـديم ال  خـالل مـن اسـ
راك لطلـــب الصـــندوق  مـــدير اســـتالم رداد طلـــب او املطلوبـــة الوحـــدات بشـــراء املتعلقـــة واملبـــالغ اإلشـــ  يـــوم ـــي ظهـــراً ) 12( الســـاعة قبـــل الصـــندوق  مـــن اإلســـ
ـــ  التعامـــل ـــي. الســـعودية العربيـــة اململكـــة توقيـــت حســـب وذلـــك املع ـــى معاملتـــه فســـيتم املحـــدد الوقـــت بعـــد الطلـــب اســـتالم تـــم حـــال و  ليـــوم طلـــب انـــه ع
ي التعامل   .التا

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

راك رفض ي بالحق الصندوق  مدير .  يحتفظ1   :التالية الحاالت ي اإلش

راك هذا أدى حال ي .أ  ى اإلش ى تطبق ال املالية السوق  هيئة مجلس عن الصادرة اللوائح خرق  ا  املاليـة السـوق  هيئـة تفرضـها قـد وال الصندوق  ع
ى وقت من   .اخر ا

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

راك طلـــب رفـــض تـــم اذا راك مبلـــغ بإعـــادة الصـــندوق  مـــدير يقـــوم ســـبب ألي اإلشـــ ـــى اإلشـــ رك ا راكات أن وجـــدت املشـــ  وذلـــك ، دون خصـــم أي مبـــالغ إشـــ
ريد يرسل شيك بموجب ر بال   .بنكي تحويل اوع

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

رداد طلب اي تأجيل الصندوق  ملدير كما يحق   :التالية الحاالت ي جزئياً  او بالكامل اس

ي بلغ حال ي .أ  رداد نسبة اجما ر او% 10 تعامل يوم اي ي طلبات اإلس ي من أك  فسيتم. العالقة ذو التعامل يوم ي الصندوق  اصول  قيمة صا
ى بناء جزئياً  او كلياً  تأجيلها سيتم ال الطلبات تحديد ردادبحيث طلب تقديم اسبقية ع  وتدفع. اوال املستلمة الطلبات لتنفيذ األولوية تكون  اإلس
رداد كافة عائدات  وستقتطع الوحدات مالك تعليمات الصلة،بحسب ذو البنك ي الوحدات مالك لحساب الصندوق  ي املحددة بالعملة اإلس
  .وجدت ان التحويل عملية مصاريف لتغطية الرسوم

ا يتداول  ال املالية ألسواق ا ي والتداول  التعامل تعليق تم حال ي .ب  رداداو يتعسر بحيث العالقة ذو  التعامل ي يوم الصندوق  ف  تقويم اس
رداد طلبات مع التعامل فسيتم. الصندوق  وحدات رداد طلبات قبل املؤجلة اإلس ي التعامل يوم ي الالحقة اإلس  بالتنفيذ األولوية تكون  بحيث التا
 .اوالً  املقدمة للطلبات

ن حال ي ا  معينة مثل ألسباب عليه يعتمد بشكل الصندوق  أصول  تقويم إمكانية عدم الصندوق  ملدير تب إقفال األسواق املالية ال يتداول ف
ردادها او الوحدات شراء ي املستثمرين حق وتعليق الصندوق  أصول  تقويم تأجيل الصندوق  ملدير يحق التعامل،  يوم ي الصندوق   تتجاوز  ال ملدة  اس

ن ائي من يوم ردادها الوحدات بشراء الخاصة التعليمات لتقديم املوعدال ى الحصول  بشرط واس . الصندوق  ادارة مجلس من املسبقة املوافقة ع
ي تعامل يوم اول  ي املعلقة  او املؤجلة الطلبات بتنفيذ الصندوق  مدير وسيقوم ى وذلك تا   .اوالً  الواردة للطلبات التنفيذ اولوية مع تناس اساس ع
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ى مستثمرين اخرين:اداألحكام املنظمة نقل ملكية الوح و.   ت ا

ـــــي األحكـــــام الصـــــادرة مـــــن هيئـــــة الســـــوق املاليـــــة ولوائحهـــــا التنفيذيـــــة واألنظمـــــة ـــــي اململكـــــة العربيـــــة  األحكـــــام املنظمـــــة  واللـــــوائح األخـــــرى ذات العالقـــــة 
  السعودية.

ي الصندوق:   ز. إستثمار مدير الصندوق 
ــى وينطبــق الخــاص لحســابه الصــندوق  طــرح بعــد أو عنــد الوحــدات ــي االســتثمار الصــندوق  ملــدير يجــوز  راك ع ــى ينطبــق مــا الصــندوق  مــدير اشــ مــالك  ع

ي الصندوق  ـي الصـندوق مـن قبـل مـدير الصـندوق مـا قيمتـه، ويبلغ  الوحدات األخرين  ـي   ريـال سـعودي، علمـًا بأنـه سـيتم  يمليـون ) 2(  االسـتثمار األو
رونـي للسـوق وكـذ رونـي واملوقـع اإللك ـي موقعـه اإللك اية كل ربـع  ي وحدات الصندوق وذلك ب لك األفصاح عن تفاصيل إستثمارات مدير الصندوق 

 ) من الئحة صناديق اإلستثمار.71ي التقارير ال يعدها مدير الصندوق وفقًا للمادة (

ائية لتقديم طل ي أي يوم تعامل:ح. التاريخ املحدد واملواعيد ال رداد  راك واالس   بات اإلش
راك طلبات استالم يمكن رداد اإلش ـائي املوعـد ويكون  عمل، يوم اي خالل واإلس ردادها او الوحـدات بشـراء الخاصـة التعليمـات لتقـديم ال  خـالل مـن اسـ

راك لطلـــب الصـــندوق  مـــدير اســـتالم رداد طلـــب او املطلوبـــة الوحـــدات بشـــراء املتعلقـــة واملبـــالغ اإلشـــ  يـــوم ـــي ظهـــراً ) 12( الســـاعة قبـــل الصـــندوق  مـــن اإلســـ
ـــ  التعامـــل ـــي. الســـعودية العربيـــة اململكـــة توقيـــت حســـب وذلـــك املع ـــى معاملتـــه فســـيتم املحـــدد الوقـــت بعـــد الطلـــب اســـتالم تـــم حـــال و  ليـــوم طلـــب انـــه ع
ي التعامل   .التا

ي الوحدات أو  راك  ردادها:ط. إجراءات تقديم الطلبات الخاصة باإلش   اس
 الوحدات: بشراء الخاصة التعليمات تقديم إجراءات  
ن ى يتع راك نموذج تعبئة اعتبارية شخصية أو فرداً  شخص كان سواء الصندوق  ي وحدات شراء ي الراغب املستثمر ع ى إضافة اإلش  هذه توقيع إ

راك الخاصة واألحكام الشروط ى وتسليمها الصندوق  ي باإلش راك الالزم للمبلغ اإليداع قسيمة معها مرفقا الصندوق  مدير إ   . عمل يوم أي ي لالش

 رداد الخاصة التعليمات تقديم إجراءات   الوحدات: باس
رداد الوحدات ملالكي يمكن م من جزء اس رداد طلب تعبئة عند كلها أو وحدا ى وإرساله وتوقيعه اإلس  الوحدات ملالكي ويمكن الصندوق، مدير ا

ى الحصول  رداد نموذج ع رداد طلبات وتخضع مباشرة، الصندوق  مدير من اإلس ا املنصوص للشروط اإلس  هذه ي الوارد الصندوق  ملخص ي عل
ى تنص وال واألحكام الشروط رداده يمكن الذي للمبلغ األدنى الحد ان ع    ريال سعودي) 10,000( اس

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

 راك األدنى الحد رداد/ لالش   اإلس
 راك األدنى الحد ي لإلش   سعودي. ريال 10,000 هو  لالفراد األو
 راك األدنى الحد ي لإلش   . سعودي ريال 10,000هو اإلضا
 رداد األدنى الحد  . سعودي ريال 10,000 هو لإلس

 

  

 به املحتفظ اإلستثمار لرصيد األدنى الحد:  

  اليوجد. 
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  ك. الحد األدنى للمبلغ الذي ينوى مدير الصندوق جمعه:

راكات من أدنى حد يوجد ال راكات مبـالغ باسـتثمار الصـندوق  مـدير يقـوم ولـن الصـندوق، أعمـال بـدء قبـل جمعـه يجب اإلش ـرة خـالل اإلشـ ـي الطـرح ف  األو
  بدء أعمال الصندوق. قبل صناديقها أو النقد أسواق أدوات ي

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

  املالية. 

 سياسة التوزيع: .10
  
  سياسة توزيع الدخل واألرباح: - أ

  .املوزعة األرباح استثمار بإعادة الصندوق الينطبق، سيقوم مدير                     
 التاريخ التقري لالستحقاق والتوزيع: -  ب

 الينطبق.                   
 كيفية توزيع األرباح: -  ت

  الينطبق.
  

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

اية دوري تقرير بتقديم الصندوق  مدير يقوم راك كانـت سـواء املسـتثمر عمليات يوضح اق كحد الوحدات ملالكي سنة ربع كل ب رداد أو اشـ  كمـا  ،اسـ
  :التالية املعلومات تتضمن

 ي     الصندوق  ووحدات أصول  قيمة صا
 ي عدد رك يملكها ال الوحدات قيمة وصا   . املش
 رك كل بصفقات سجل ى مش   .حدة ع

  
  ) من الئحة صناديق اإلستثمار.5ملتطلبات املحلق رقم (يقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية والتقارير األولية وفقًا 

  
  أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق: . ب

ـي إتفاقيـة فـتح الحسـاب اإل إذا تـم إشـعار مـدي رونـي أو الفـاكس كمـا هـو مـدون  ريـد اإللك ريـدي أو ال ـى العنـوان ال ر الصـندوق سيتم إرسال التقارير ع

ي العناوين السابقة، و رات  ن (باي تغي ) يومـًا تقويميـًا مـن 60ي حال وجود أي خطأ أو أي إستفسـار ّاخـر فإنـه يجـب إبـالغ مـدير الصـندوق خـالل سـت

ر  رونــــي مــــن تــــاريخ كشــــف الحســــاب والتقــــارير وإال ســــتعت رونــــي ملــــدير الصــــندوق واملوقــــع اإللك ــــى املوقــــع اإللك صــــحيحة. وســــوف تنشــــر هــــذه التقــــارير ع

    .للسوق املالية السعودية (تداول)
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  :السنوية وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم املالية.   ج           
  

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

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

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

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

 سجل مالكي الوحدات: .12
  

ي اململكة العربية السعودية.   سيقوم مدير  الصندوق بإعداد سجل محدث ملالكي الوحدات، وحفظة 
  

 إجتماع مالكي الوحدات: .13
 

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

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

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

  

 إجراءات الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات: . ب
  

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

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

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

ي مالكي الوحدات  روني ملدير الصندوق وشركة السوق املالية (تداول) وإرسال إشعار كتابي ا ي املوقع االلك باإلعالن 
ن الحفظ قبل موعد اإلجتماع  ي اإلجتماع.) أيام. وسوف يكون اإلجتماع الثاني صحيحًا أي5(وأم  ًا كانت النسبة 

  
ي اإلجتماع:   ج.  طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت 

  

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

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

 

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

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

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

 الصندوق.
 .ي حال صدور قرار خاص من مالكي الوحدات ى مدير الصندوق عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق   يجب ع

  
 مسؤولية مالكي الوحدات: .15

  

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

  
 خصائص الوحدات: .16

  

ي : ى النحو التا   سوف تقسم وحدات الصندوق ع
  

 راك لالفراد والشركات: األدنى الحد   لالش
 راك األدنى الحد ي لإلش   سعودي. ريال 10,000 هو لالفراد والشركات األو
 راك األدنى الحد ي لالفراد والشركات لإلش   . سعودي ريال 10,000هو اإلضا

  
ي شروط وأحكام الصندوق: .17 رات   التغي

  

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

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

ر مهم البد من اشعار الهيئة ومالكي الوحدات ودون اإلخالل باملادة رقم ( ر 57حال كان التغي ي حال كان التغي ) من الئحة صناديق االستثمار، و
  .راالستثما صناديق الئحة من) 58واجب اإلشعار البد من إشعار الهيئة ومالكي الوحدات دون اإلخالل باملادة رقم (

  
ي شروط وأحكام الصندوق:اإلجراءات  . ب رات   ال ستتبع لإلشعار عن أي تغي

  

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

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

روني لشركة السوق املالية (تداول) وذلك قبل ( ر.8واملوقع االلك  ) أيام من سريان التغي
  ي تقارير الصندوق رات واجبة اإلشعار   رات املهمة والتغي رات األساسية، التغي سوف يقوم مدير الصندوق ببيان تفاصيل التغي

 ) من الئحة صناديق االستثمار.71ال يعدها مدير الصندوق وفقًا للمادة (العام 
  

اء الصندوق: .18  إ

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

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

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

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

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

 مدير الصندوق: .19
  

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

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

 مالكي الوحدات.
 :يكون مدير الصندوق مسؤواًل عن القيام باالتي 

 إدارة الصندوق. .1
ي ذلك ال .2  خدمات اإلدارية للصندوق.عمليات الصندوق بما 
 طرح وحدات الصندوق. .3
ا وإكتمالها التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات .4 ر مضللة. كاملة و  وا  صحيحية وواضحة وغ

  ام بالئحة صناديق اإلستثمار، سواء ا جهة مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أو كلف  دىأأيكون مدير الصندوق مسؤواًل عن اإلل
ره املعتمد.  خارجية. ويعد مدير الصندوق مسؤواًل عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو سوء تصرفه أو تقص

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

  
ن مدير صندوق من الباطن: . ب  تعي

  

ى صالحياته لتفويض الصالحية بكامل  الصندوق  يجوز ملدير ر أو مالية مؤسسة ا  الباطن. من املدير دور  لتؤدي  أك
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  ج.   األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو إستبداله:

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

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

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

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

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

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

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

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

 ى مدير الصندوق إشعا ي الفقرة الفرعية (يجب ع ا.5ر الهيئة بأي من الحاالت الوارد ذكرها  ن من حدو  ) خالل يوم
  ى مدير الصندوق التعاون بشكل كامل ن ع ا وفقًا لعزل أو إستبدال مدير الصندوق، فيتع إذا مارست الهيئة أيًا من صالحيا

ى مدير الصن ى تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إ ن مدير 60دوق البديل خالل (من أجل املساعدة ع ى من تعي ) يومًا األو
ى مدير الصندوق املعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبًا ووفقًا لتقدير الهيئة  الصندوق البديل. ويجب ع

ى مدير الصندوق البديل جميع العقود املرتبطة بالصندوق ذي العالقة.  املحض، إا
  

ن الحفظ: .20  أم
  

ن مهام  . أ  الحفظ وواجباته ومسؤولياته:أم
  

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

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

  ُّن يعد ا دوق نالص أصول  حفظ عن الً مسؤو  الحفظ أم   جميع اتخاذ عن ككذل مسؤول وهو الوحدات، مالكي لصالح وحماي
 . الصندوق  أصول  بحفظ يتعلق فيما  الالزمة اإلدارية ت اءار اإلج

 
ن حفظ من الباطن: . ب ن أم ي تعي ن الحفظ   حق أم

 

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

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

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

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

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

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

  
 املحاسب القانوني: .21

  

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

  

 مهام املحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته: . ب
  

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

  

  ج.  األحكام املنظمة الستبدال املحاسب القانوني:
  

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

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

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

 أصول الصندوق: .22
  

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

ن  يقوم . ب د أن ويجب اآلخرين، عمالئه أصول  وعن  هأصول عن استثماري  صندوق  كل أصول  فصلب الحفظ أم   بشكل األصول  كتل تحدَّ
ن باسم استثمار صندوق  لكلى األخر  واألصول  املالية األوراق تسجيل خالل من مستقل  يحتفظ وأن الصندوق، لصالح الحفظ أم
رها الضرورية جالتالس عبجمي امات تأدية ؤيد تال املستندات من وغ  .التعاقديةه ال

ن الوحدات ملالكي مملوكة االستثمار صندوق  أصول  أن . ج  الباطن من الصندوق  مدير أو الصندوق  ملدير وليس ،)مشاعة ملكية( مجتمع

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

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

فِصح ،الئحة صناديق اإلستثمار أحكام بموجب املطالبات ذه مسموحاً  كان أو ، هملكيت حدود ي كذل ،و الصندوق 
ُ
ا وأ  شروط ي ع

 . الصندوق  وأحكام
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 إقرار مالك الوحدات: .23

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

  

  

  ____________________________________________________________________________________________________________________األسم:

 ___________________________________________________________________________________________________________________:التوقيع

     

 _______________________________:____________________________________________________________________________________التاريخ
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  لالستثمار الشرعية الضوابط )1(ملحق

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

 شركات خدمات الوساطة التقليدية
 شركات القمار وامليسر

رنت ي االن  شركات املقامرة واملراهنة 
 األباحية واألفالم الصور  ي العاملة الشركات

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

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

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

 الودائع التقليدية
 السندات

 أسهم شركات محرمة
 أسهم ممتازة

 عقود الخيارات
ر  ام بالتطه  اإلل

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

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

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

 )األرباح أو املال رأس( املضمونة الصناديق
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  ) سياسات وإجراءات إدارة املخاطر 2ملحق(

ي ادارة املخاطر لصندوق أرباح    وأسواق النقدللسيولة السياسة واإلجراءات 
  

ي الصندوق.   أواًل: سياسة ادارة املخاطر 
ى مستويات املخاطر  ى التخفيف من أثر املخاطر املنتظمة ("املحافظة ع ر املنتظمة Systematic Riskاملقبولة واملحسوبة مع العمل ع  Unsystematic) وغ

Risk)"(  
ي الصندوق    ثانيًا: اجراءات ادارة املخاطر 

ى سبيل املثال :يمكن الدارة املخاطر التأكد من تطبيق السياسة الخاصة بادارة املخاطر من خالل اتخاذ العديد من اإلجراءا ا ع   ت، وم
ي الصندوق، حيث سيتم التأكد من قيام مدير الصندوق من القيام باالجراءات التالية : -1 ي االستثمار   اتباع سياسة التنويع 

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

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

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

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

 

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

 

 مرحلة بناء املحفظة االستثمارية - ب
 تحديد حجم املحفظة  
  تحديد حجم االنكشاف بحدوده القصوى 
  ي حال عدم جدوى االستثماراالحتفاظ  بالسيولة النقدية 
  ي االدوات املالية ذات النوعية والجودةجودة األصول من خالل التاكد من  االستثمار 

  

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

املخاطر تلك من والتقليل التحوط طرق  طرق القياس نوع املخاطر  

  املحدود األداء سجل مخاطر

 معدالت النمو -1
 نسب ربحية الصندوق  -2
 Yieldمقدار  توزيع  -3
 تخفيض التكاليف -4
  Performanceنسب األداء  -5

ر واتباع العاملية املمارسات أفضل تطبيق من التأكد -1  ادارته عند الدولية املعاي
  .لالستثمار

ن من الـتأكد -2  .االصول  ادارة ي وأمهرهم املدراء أفضل تعي
 ومن االستثمارية، الصندوق  أهداف سيحقق االجراء هذا بأن تأكيد إعطاء يمكن ال -3

ى ذلك يؤدي ان املمكن   .الصندوق  خسارة ا

  السيولة مخاطر
 نسب التداول  -1
  السيولة السريعة -2

 الصندوق  العمال الالزمة بالسيولة االحتفاظ من التأكد -1
ى السيولة نسبة -2  %.20 عن تقل ال االستثمار ا
 .االستحقاق تواريخ دون  االصول  بيع عن الناتجة الخسائر تجنب -3
ى التسهيالت املالية. -4  الحصول ع
رداد طلبات تلبية من التاكد -5   .االس

  العملة مخاطر
رة األجال -1  قياس ف
 بناء سلم االستحقاق -2
ر تقييم -3 ى التاث   النقدية التدفقات ع

 .يومي بشكل الصرف اسعار متابعة من التأكد -1
 .السعودي بالريال  يقابلها بما الصندوق  ألصول  يويم تقويم -2
  )الطرق الشرعية ان وجدت( .العمالت اسعار فروقات ملخاطر ضد التحوط -3

ر أدوات ي االستثمار مخاطر  غ
  مصنفة

ي اساس -1  .تحليل ما
 .اختبار حساسية للعوائد املتوقعة -2
 املعياري  االنحراف( املخاطر درجة قياس -3

  ).واالصل للمحفظة

ر االصول  سيولة اختبار -1  )السيولة نسب( املصنفة غ
ر مدى قياس -2  . العمالت صرف اسعار تاث
 .متابعة التصنيف االئتماني للمصدر -3
  متابعة أداء املحفظة. -4

 اسواق ي مخاطراالستثمار
ر جهات مع الناشئة الخليج  غ
 النقد مؤسسة إلشراف خاضعة
 والبنوك السعودي العربي
  املركزية

 .للعوائد املتوقعةاختبار حساسية  -1
 املعياري  االنحراف( املخاطر درجة قياس -2

 ).واالصل للمحفظة
  .قياس درجة مخاطر الدول  -3

ر قياس -1  .العمالت صرف اسعار تاث
 .متابعة التصنيف االئتماني للدولة -2
 متابعة أداء املحفظة. -3
 .متابعة أسعار الفوائد واملرابحات -4
ي للمصدر -5 ي والتقييم املرح  التحليل املا

 

  االئتمانية املخاطر
 تحليل مخاطر االئتمان -1
 تقييم املصدر -2
  التحليل االساس للمصدر -3

  .النقد أسواق أدوات ي باالستثمار املتعلقة االئتمانية املخاطر تحليل من التاكد -1
 .متابعة التصنيف اإلئتماني للمصدر -2

  

  القانونية املخاطر
ى العقوبات اثر قياس -1 ي الوضع ع  املا

 .للمصدر والقانوني
 

 متابعة التقارير السنوية -1
 متابعة نشرات البنوك املركزية -2

 

  السياسية واالقتصادية املخاطر

 معدالت الناتج القومي -1
 معدالت االنفاق الحكومي -2
 الدين العام -3
 التضخم -4
رها -5  اسعار الفائدة واملرابحات وغ
 اسعار الصرف للعمالت -6
 اسعار النفط والسلع واملعادن الرئيسية -7
  والعصيان املدنياملظاهرات  -8

 متابعة التطورات السياسية -1
 متابعة التطورات واملؤشرات االقتصادية. -2
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  باملصالح تضارب مخاطر
ر الحوكمة -1  .قياس تطبيق معاي
  .فصل الصالحيات واملسئوليات -2

  .واستقاللية العمل بموضوعية -1
ى مه معنوية او مادية شخصية املصلحة تجنب -2  .الصندوق  حساب ع
ر  -3   .الحوكمةتطبيق معاي

  االستثمار ترك مخاطر
   االئتماني التصنيف وانخفاض

 الواحد لالصل االستثمار تركز نسب قياس -1
ي -2  قياس تركز االستثمار الجغرا
  .واحد  مصدر ي االستثمار تركز قياس -3

 متابعة التقارير السنوية -1
 متابعة نشرات البنوك املركزية -2
  .النقد أسواق أدوات ي باالستثمار املتعلقة االئتمانية املخاطر تحليل من التاكد -3
 .متابعة التصنيف اإلئتماني للمصدر -4
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 هام اشعار

 

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

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

 مــذكرة ــي الــواردة البيانــات و املعلومــات أن  عــل يؤكــدون  و يقــرون كمــا املعلومــات، مــذكرة ــي الــواردة املعلومــات اكتمــال و بصــحة الصــندوق  ومــدير

ر املعلومات   .مضللة غ

  

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

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

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

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

  ه.يمثل من أو للمستثمر يعود الصندوق  ي االستثمار

  

ــي  ــى أنــه صــندوق اســتثمار متوافــق مــع للســيولة تــم إعتمــاد صــندوق أربــاح الخلي ر الشــرعية املجــازة مــن قبــل لجنــة الرقابــة الشــرعية ع املعــاي

  املعينة لصندوق االستثمار.
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  املحتويات

  4 ملخص الصندوق 

  6 تعريفات 

  10 صندوق االستثمار 

 10 سياسات االستثمار وممارساته 

  ي الصندوق  14 املخاطر الرئيسية لإلستثمار 

 16 معلومات عامة 

  17 والعموالت واألتعابمقابل الخدمات 

 ر  22 التقويم والتسع

  23 التعامل 

  25 خصائص الوحدات 

 26 املحاسبة وتقديم التقارير 

   27 مجلس إدارة الصندوق 

   28 لجنة الرقابة الشرعية 

   29 مدير الصندوق 

 ن الحفظ  32 ام

   32   اإلستثمارمستشار 

      33 املوزع 

 33 املحاسب القانوني 

  33 معلومات عامة 

 35  ضافيةمعلومات إ 
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  ملخص الصندوق 

ي  صندوق   اسم الصندوق    للسيولةأرباح الخلي

  مفتوحصندوق عام  -األستثماري  أدوات أسواق النقد و الدخل الثابتصندوق   نوع الصندوق 

  شركة ارباح املالية   مدير الصندوق 

  الريال السعودي   عملة الصندوق 

  ريال  سعودي ) 10(   الصندوق  طرح بداية عند  الوحدة سعر

  متوسطة   مستوى املخاطر 

ى دف  الصندوق أهداف  ر السيولة  املال راس تنمية ا   وتوف

راك    سعودي ريال أالف عشرة) 10,000(   الحداألدنى لالش

ي راك اإلضا   سعودي ريال أالف عشرة) 10,000(   الحد األدنى لالش

رداد   سعودي ريال أالف عشرة) (10,000  الحد األدنى لإلس

راك طلبات قبول  أيام رداد اإلش   خالل اي يوم عمل   واإلس

  م06/05/2018يوم األحد املوافق   تاريخ بدء تشغيل الصندوق 

رشادي ى الودائع بالريال السعودي لثالثة أشهر )  املؤشر اإلس   سايبور ثالثة أشهر ( العائد ع

راك   ال يوجد  رسوم اإلش

رداد املبكر   رسوم اإلس
ي حال 1 ردادها  ي قيمة الوحدات املراد إس رداد الوحدات خالل % من صا يوم عمل  30إس

ا.   من تاريخ شرا

  رسوم اإلدارة
ى بناءً  بشكل يومي الرسومهذه  تحتسب سنوياً %) 0.55(  ي ع  ويتم الصندوق  أصول  قيمة صا

  .شهرياً  اقتطاعها

ن رسوم    الحفظ أم
اية كل ربع من السنة.  يومي%) سنويًا تحتسب هذه الرسوم بشكل 0.05( ي  ويتم إقتطاعها 

  .سنوياً  ريال سعودي 110,000وبحد أدنى 

  رسوم املصاريف اإلدارية 
ى  سنوياً %) 0.025( ى بناءً  بشكل يومي الرسوم هذه تحتسبكحد أع ي ع  أصول  قيمة صا

  أو سنويًا. شهرياً  اقتطاعها ويتم الصندوق 

 بحد املالية السنة ي اجتماعات أربعة وبعدد اجتماع لكل سعودي ريال أالف خمسة )5,000( مبلغ  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة



  
 

35 
 

ن لالعضاء سنوياً  سعودي ريال 40,000 يعادل وبما أق   ككل لجميع اإلجتماعات املستقل
راكم تحسب ى بناءً  تقويم يوم كل وت ي ع  كل بعد هأاملكاف وتدفع  الصندوق  اصول  قيمة صا
  .الصندوق  ادارة ملجلس اجتماع

ي املراجع أتعاب   الصندوق  لحسابات الخار
ى الحسابات مراجع سيحصل  السنة ي سعودي ريال) 30,000( ألف ثالثون  قدرة مقطوع   مبلغ  ع

اية كل ستة أشهر. وتحتسب املالية ي    يوميًا وتدفع 

ي حال تطبيقها.يتم تحميل الصندوق رسوم ضريبة القيمة   رسوم القيمة املضافة  ى الصندوق    املضافة ال تفرض ع

ى التمويل   تكاليف الحصول ع
راض تكلفة حسب النصف سنوي والتقرير  التقرير ي ذكرها وسيتم السوق  ي السائدة االق

اء السنة املالية للصندوق. بعد السنوي  ي بعد إن   وملخص اإلفصاح املا

  أيام التقويم والتعامل
  

ي حال وافق يوم التقويم والتعامل يوم كل يوم عمل،   باستثناء أيام العطل الرسمية للبنوك. و
ي اململكة العربية السعودية فسيتم تقويم أصول الصندوق وتنفيذ طلبات  عطلة رسمية 

ي. ي يوم التقويم والتعامل التا رداد  راك واإلس   اإلش

راك طلبات لتقديم موعد أخر  أو اإلش
رداد   اإلس

  يًا.يوم ظهرا 12 الساعة

  سعر التقويم  عن اإلعالن يوم
ي ليوم  روني ويمكن معرفة أسعار التقويم من خالل زيارة  التعامل يوم العمل التا املوقع اإللك

روني ملدير الصندوق     لشركة السوق املالية (تداول)  أو املوقع اإللك

ردة   موعد دفع قيمة الوحدات املس
ي الرابع اليوم ي العمل إقفال قبل رداد. التا  ليوم لنقطة التقويم والل حدد عندها سعر اإلس

  العالقة ذو التقويم
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 :تعريفات

ـــ  :مدير الصندوق  ـــي الســـعودية، املاليـــة أربـــاح شـــركة يع  األشـــخاص الئحـــة بموجـــب اإلدارة أعمـــال بممارســـة لـــه مـــرخص شـــخص  و
  . اإلستثمار صندوق  إدارة عن مسئوالً  ويكون  لهم املرخص

  

رك  مالـــــــــــــــــــك او املســـــــــــــــــــتثمر او املشـــــــــــــــــــ
 : العميل أو الوحدات

  

  .االستثمار صندوق  ي وحدات يملك الذي الشخص
  

ـــى اإلطـــالع يمكـــن حيـــث الســـعودية العربيـــة اململكـــة ـــي الصـــندوق  ملـــدير الرئيســـ املركـــز أو الرســـم املقـــر ـــا يقصـــد  :عنوان شركة أرباح املالية  ع
ى بذلك الخاصة التفاصيل روني املوقع ع ى الصندوق  ملدير االلك رنت ع    )www.arbahcapital.com( االن

  
ي  :املراجع الخار

 
  

  :املستشار القانوني
  

م    ر ، السعودية العربية اململكة، .وشركاه الفوزان ي إم بي كي شركةيقصد    4803 ب ص 31952 الخ
((www.kpmg.com.sa))  

 
 الدمام 8869.ب.،ص)السعودية العربية اململكة( قانونيون  ومستشارون محامون  العبيد عبيد  مكتب به يقصد

31492.  
ــــــ  :الئحة األشخاص املرخص لهم  بتــــــاريخ 2005-83-1 رقــــــم قرارهــــــا بموجــــــب املاليــــــة الســــــوق  هيئــــــة مجلــــــس عــــــن املســــــم بــــــذات الصــــــادرة الالئحــــــة تع

ا تتم أخرى  تعديالت أي أو(م 28/6/2005املوافق  21/05/1426   ).آلخر وقت من عل
  

والبنـوك املحليـة والخليجيـة  السـعودية األسـهم سـوق  فيـه تكـون  الذي الرسمية العمل اليام طبقًا اململكة ي عمل يوم  :يوم العمل
  . مفتوحة

  
 أي أو( ھ02/06/1424 بتـــاريخ 30/م رقـــم امللكـــي املرســـوم بموجـــب الســـعودية العربيـــة اململكـــة ـــي الصـــادر النظـــام هـــو  :نظام السوق املالية

ا تتم أخرى  تعديالت   ).آلخر وقت من عل
   

 اســتقبال عــن الصــندوق  فيــه يتوقــف و املبــدئي اإلصــدار/  للتوزيــع الوحــدات تخصــيص تنفيــذ ــي يبــدأ الــذي اليــوم هــو  : تاريخ بدء تشغيل الصندوق 
راك طلبات راك بسعر الوحدات ي اإلش   .اإلش

  
راك   السـعر هـذا تحديـد ويـتم. الصـندوق  ـي) واحـدة وحـدة) (1( عـدد لشـراء املسـتثمر قبـل مـن دفعـه الالزم املبلغ به يقصد  سعر اإلش

  ).26( رقم املادة ي ورد ملا وفقاً 
  

 أي او فرعيــــة، لجنــــة أو لجنــــة، اي الــــنص، يســــمح حيثمــــا شــــاملة الســــعودية العربيــــة اململكــــة ــــي املاليــــة الســــوق  هيئــــة  :الهيئة
  .الهيئة وظائف من وظيفة باي للقيام تفويضة يتم ان يمكن وكيل موظف،او

  
ن الحفظ ي اإلنماء لإلستثمار  به ويقصد  :أم  حفـظ بنشـاطات للقيام لهم املرخص األشخاص الئحة بموجب له مرخص شخص و

  .  املالية االوراق
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ـــى مشـــتملة اخـــر لشــخص عائـــد اصـــول  حفـــظ ـــا يقصــد  الحفظ  ويشـــمل بـــذلك، اخـــر شـــخص قيـــام ترتيــب او ماليـــة، اوراق ع
  .الالزمة االدارية باإلجراءات القيام الحفظ

    
 االوراق منازعـــــــات ـــــــي الفصـــــــل لجنـــــــة
  : املالية

ــ املنازعــات ــي الفصــل ــي واملختصــة" املاليــة االوراق منازعــات ــي الفصــل لجنــة”   املاليــة الســوق  نظــام نطــاق ــي تقــع ال
  .املالية السوق  هيئة عن الصادرة والتعليمات والقواعد والوائح

ـــ  : األتعاب  ـــ األتعـــاب  تع  للصـــندوق  خـــدمات لتقـــديم الصـــندوق  مـــدير يعينـــه ثالـــث طـــرف أوأي الصـــندوق  مـــدير يتقاضـــاها ال
ا كل بخصوص تفصيالً  ورد ملا وفقاً  ى م   ..واألحكام الشروط هذه من) 11(  رقم املادة ي حدة ع

  
رة ي  :السنة املالية ن الحادي ي وتنته الصندوق  عمل بدء تاريخ من تبدأ ال الف ر شـهر مـن والثالث  املاليـة للسـنة بالنسـبة  ديسـم

ـــى ـــ أو األو ن الحـــادي اليـــوم ـــي وتنتهـــ ينـــاير مـــن األول  مـــن تبـــدأ ال ر شـــهر مـــن والثالثـــ ـــي عـــام كـــل مـــن ديســـم  الســـنة ي
ى املالية   .األو

  
ي  أرباح صندوق  به يقصد  :صندوق اإلستثمار   .للسيولة الخلي

  

ـــــي  أربـــــاح صـــــندوق  إدارة مجلـــــس هـــــو  : مجلس إدارة الصندوق  ن الصـــــندوق  مـــــدير يقـــــومللســـــيولة الخلي  صـــــناديق لالئحـــــة وفقـــــاً  أعضـــــائه بتعيـــــ
 هــــذه مــــن) 14(  رقــــم املــــادة ــــي مبــــدئياً  أعضــــائه عــــدد تحديــــد ورد وقــــد.. اإلســــتثمار صــــندوق  أعمــــال ملراقبــــة االســــتثمار
  .واألحكام الشروط

ر اإلدارة مجلس عضو ي شخص أي  : مستقل غ   . االستثمار صناديق لالئحة وفقاً  االستثمار صندوق  إدارة مجلس ي عضوًا تعيينه يتم طبي
  

ى سـبيل املثـال ال الحصـر: مستقل يتمتع باإلستقاللية التامة  صندوق  إدارة مجلس عضو  : عضو مجلس اإلدارة املستقل ي اإلسـتقالليةع ومما ينـا
ن حفـــظ الصـــندوق، أو  أن يكـــون موظفـــًا لـــدى مـــدير الصـــندوق او تـــابع لـــه، أو أي مـــدير صـــندوق مـــن البـــاطن أو أمـــ
ن حفـــظ ذلـــك  لديـــه عمـــل جـــوهري أو عالقـــة تعاقديـــة مـــع مـــدير الصـــندوق أو أي مـــدير صـــندوق مـــن البـــاطن أو أمـــ

ــي أي تــابع لــه. أو أن  الصـندوق. أو أن يكــون مــن ن لــدى مـدير الصــندوق أو  ن املاضــي ن خــالل العــامي كبــار التنفيـذي
ن لـــدى مـــدير  ـــي مـــع أي مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة أو مـــن أي كبـــار التنفيـــذي تكـــون لـــه صـــلة قرابـــة مـــن الدرجـــة األو

ــــي  ــــي أي تــــابع لــــه، أو أن يكــــون مالكــــًا لحصــــص ســــيطرة لــــدى مــــدير الصــــندوق أو  أي تــــابع لــــه خــــالل الصــــندوق أو 
ن. ن املاضي   العامي

    
 اإلسـتثمارية األهداف ذات الصناديق
ة   :األخرى /  للصندوق  املشا

ه اإلســــتثمارية األهــــداف ذات  عامــــاً  طرحــــاً   املطروحــــة الخليجيــــة للســــيولة االســــتثمار صــــناديق ــــي  للصــــندوق  املشــــا
ـــي الـــدول الخليجيـــة    قبـــل مـــن واملرخصـــة  الضـــوابط مـــع واملتوافقـــةهيئـــات إشـــرافية مماثلـــة لهيئـــة الســـوق املاليـــة  
  .املالية ارباح لشركة التابعة الشرعية الهيئة قبل من املحددة الشرعية

  
ــــ  : الشخص ـــــي شـــــخص أي يع  ـــــذه اململكـــــة أنظمـــــة لـــــه تقــــر عليـــــه متعـــــارف هـــــو حســـــبما قانونيــــة أو اعتباريـــــة صـــــفة ذي أو طبي

  .  الصفة
  

  . السعودية العربية اململكة ا يقصد  :اململكة

ر لتؤدي أو مالية كمؤسسة لها صالحياته بتفويض الصندوق  مدير يقوم ال الجهة به وُيقَصد  الطرف املفوض له:  أو املستشـار، دور  أك
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ـي، املـدير ن أو اإلداريـة، الخـدمات مقـدم أو الفر ن الحفـظ، أمـ ، أو السـجل أو أمـ ـ  الوسـيط أو الوكيـل، أو الو
ر هـذه الجهـة مـع التعاقـد عن للصندوق،فضال  يتعلـق مـا ـي السـجل وأمانـة الحفـظ أمانـة أو االسـتثمار خـدمات لتـوف

ر أو مباشر بشكل الصندوق، بأصول   .مباشر غ
  

راها الـذي الـثمن بمثـل سـلعة بيـع  عقود املرابحة:   مقطـوع بمبلـغ أو مـن الـثمن بنسـبة عليـه، متفـق معلـوم ربـح زيـادة مـع البـائع بـه اشـ
ي سابق وعد دون  من وقعت سواء ـى وقعت أو العادية، املرابحة و ـى الحصـول  ـي الراغـب مـن بالشـراء وعـد بناء ع  ع

ي املؤسسة طريق عن السلعة   .املرابحة املصرفية و
  

ـى عقـد ـي  اإلجارة: ن مـن معلومـة، ومـدة معلومـة، مباحـة منفعـة ع ـى الذمـة ـي موصـوفة أو معينـة عـ ء عمـل أو ع  معلـوم ـ
ي معلوم، بعوض ـرن  غالبـا اإلسـالمية املالية الصناعة و ن بتمليـك ـا الوعـد مـا يق ـى املـؤجرة العـ  ايـة ـي املسـتأجر ا
ا أو االجارة مدة   .أثنا

  

امات املالية واالمتيازات واملنافع األصول  ي شائعة ملكية تمثل القيمة متساوية شهادات  الصكوك:  ملشروع أصول  أية أو واإلل
ن   .اإلسالمية الشريعة وأحكام ضوابط مع متوافق مع

  

ي:  ـي التعـاون  مجلـس بـه وُيقصـد  دول مجلس التعاون الخلي  السـعودية واململكـة العربيـة وقطـر وُعمـان والكويـت البحـرين يضـم الـذي الخلي
  .املتحدة العربية واإلمارات

  

ـى الودائـع بالريـال  سايبور (العائـد ع
  السعودي)

ـى العائـد متوسـط بواسـطة يحـدد سـعر هـو ـى الريـال السـعودية البنـوك ـي الودائـع عـروض ع  ،ويـتم السـعودي ع
  مؤسسة النقد العري السعودي (ساما). طريق عن احتسابه

  

رة ر سعودية  خدمات ه،اومنشأ استثمارية شركة ،او مستث شخصا ،او له مرخصا شخصا تع  اطراف نظ   مالية غ

ره الشخص إنابة ي  الوكالة باالستثمار ر أوة بأجر  ماله لتنمية غ   .أجرة بغ

رة ، اإلجارة و املرابحة صفقات طريق عن املتاجرة أدوات ي  ادوات اسواق النقد   .االجل قص

 ي شائعة كانت تمثل حصصا جهة اي من تصدر القيمة متساوية مالية شهادات أو لوثائق االسالمية البدائل ي  ادوات الدخل الثابت
  .متحرك او ثابت يكون  ربحها معدل و الجهة تلك موجودات ملكية

  

 يقوم العقد هذا بموجباملرابحة  معدالت مخاطر إلدارة املرونة املستثمر تمنح ال املشتقات أدوات من أداة ي  اتفاقية املبادلة
امات بمبادلة البنك امات معدالت مقابل ي العائمة املرابحة معدالت ال   .العكس أو الثابتة املرابحة ال

  

ر ي معينة ملدة مالية اوراق و صكوك شراء اعادة و بيع لعملية اتفاقية ي  شراء:العادة إاتفاقية  رة االحيان تكون  من كث   .االجل قص

  مديونيات او كقروض باصول  مدعومة األجل محددة استثمارات ي  األوراق املالية املودعة باألصول:

ا تستمد مالية أدوات ي  املشتقات املالية: ي أو )كالذهب( حقيقي أصل أداء من قيم  املؤشرات أحد من أداء أو )كاالسهم( ما
  .)جونز كالداو( السوقية

ى بيع الدين:  ا يتم ال الصكوك ي  صكوك قائمة ع ى هيكل ى أساس تداولها يتم ال الصكوك مثل العينة بيع أساس ع   .الحسم ع

ا يتم ال الصكوك  الصكوك املقتناه بغرض املتاجرة ى تصل ان قبل بيعها بقصد شرا   إستحقاقها تاريخ ا

ــــــــــــــــــى تــــــــــــــــــاريخ  الصــــــــــــــــــكوك املقتنــــــــــــــــــاه ا
  اإلستحقاق

ا يتم ال الصكوك   إستحقاقها تاريخ ح ا االحتفاظ بقصد شرا

ي ى وحدة ألية النقدية القيمة وتع  :للوحدة األصول  قيمة صا ي أساس ع امـات منـه مخصـوماً  للصـندوق  األصول  قيمة إجما ـى ومقسـوماً  االل  ع
 هــــذه مـــن) 26(  رقـــم املــــادة ـــي التفصـــيل مــــن بمزيـــد ورد مـــا وفـــق العالقــــة ذي التقـــويم يـــوم ــــي القائمـــة الوحـــدات عـــدد

  .  واألحكام الشروط
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ي العام ربع( الربع تاريخ  ): املا
  

رة ن الحادي اليوم به ويقصد أشهر ثالثة ف ن مارس شهر من والثالث ن يونيو من والثالث ر من والثالث  والحـادي سـبتم
ن ر من والثالث   .مالية سنة كل ي ديسم

  

رداد ــــ ملــــالكي والــــذي الصــــندوق  مــــدير قبــــل مــــن املعــــد النمــــوذج بــــه يقصــــد  :نموذج طلب اإلس رداد الوحــــدات يج م كــــل أو جــــزء اســــ  ــــي وحــــدا
  .املتبعة األصول  حسب املع الوحدات حامل من النموذج وتوقيع استكمال بعد الصندوق 

  

رداد ــ  :مبلغ اإلس ردادهاإ عنــد الوحــدة لحامــل دفعــه الــالزم املبلــغ يع  مــن) 26( رقــم املــادة ــي ورد ملــا وفقــاً  الســعر ذلــك تحديــد ويــتم. ســ
    .واألحكام الشروط هذه

  

  :الالئحة
  

 2006-219-1 رقــــم القــــرار بموجــــب املاليــــة الســــوق  هيئــــة مجلــــس عــــن الصــــادرة االســــتثمار صــــناديق الئحــــة ــــا يقصــــد
ـــى نظـــام الســـوق املاليـــة الصـــادر باملرســـوم امللكـــي رقـــم م/24/12/2006املوافـــق   .ھ3/12/1427 وتاريخ  30م بنـــاًء ع

ه املوافـــــق 16/8/1437وتـــــاريخ  1/61/2016ه واملعدلـــــة بقـــــرار مجلـــــس هيئـــــة الســـــق املاليـــــة رقـــــم 2/6/1424بتـــــاريخ 
  م23/5/2016

  

راك راك طلــب بــه يقصــد :طلب اإلش ن املاليــة الســوق  هيئــة لــوائح حســب مطلوبــة مســتندات وأي اإلشــ  األمــوال غســيل مكافحــة وقــوان
راك بغــرض املســتثمر يوقعهــا مرفقــة معلومــات وأيــة اإلرهــاب تمويــل  مــن اعتمادهــا شــريطة الصــندوق  وحــدات ــي اإلشــ
  .الصندوق  مدير

  

دفة ـــــــي صـــــــناديق اســـــــتثمارية    :االستثمارات املس ـــــــي أدوات النقـــــــد الصـــــــكوك والودائـــــــع ألجـــــــل، واالســـــــتثمار  دف الصـــــــندوق االســـــــتثمار  يســــــ
  ومنتجات استثمارية أخرى ذات أهداف مماثلة.

 

ا تتكون  ال املتساوية الشائعة الحصص  :الوحدات ي الصندوق.والل يملكها مالكي  الصندوق، أصول  م   الوحدات 
  

ــــي الفقـــرة (  :يوم التقويم ي ســــعر الوحــــدة كمـــا هــــو موضــــح  ) مــــن هــــذه الشــــروط واالحكــــام، 26اليـــوم الــــذي يــــتم فيــــه تحديـــد صــــا
وستكون أيام التقويم كل يوم عمل، وعندما ال يكون أي من تلك األيام يوم عمل فسـيتم تقـويم أصـول الصـندوق 

ي.    ي يوم التقويم التا
    

  الضوابط الشرعية 
  
  

  ضريبة القيمة املضافة

ر ــ للصــندوق، الشــرعية اللجنــة مــن املعتمــدة الشــرعية املعــاي ــا بنــاءً  يــتم وال  لالســتثمار املؤهلــة الشــركات تحديــد عل
ا   .واألحكام الشروط هذه من) أ( رقم امللحق ي واملوضحة الصندوق  قبل من ف

  
ر ضريبة ي ى ُتفرض مباشرة غ  بعض مع املنشآت، قبل من وبيعها شراؤها يتم ال والخدمات السلع جميع ع

 .2018 يناير 1 من بدءاً % 5 بنسبة املضافة القيمة ضريبة بتطبيق اململكة وبدأت.االستثناءات

  
 لذلك اإلقفال أسعار باستخدام العمل يوم اية عند وذلك الصندوق  اصول  قيمة حساب فيه يتم الذي الوقت هو  نقطة التقويم

  اليوم
  

ر النص سياق يقِض  لم ما املستند، هذا ي الستخدامها مسوغ ورد حيثما ،لسابقةا التعريفات تستخدم  .ذلك بغ
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 صندوق االستثمار: .10

 اسم الصندوق: -  ت
ي    .للسيولةصندوق أرباح الخلي

  
 تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق: -  ث

ه 21/09/1439بتاريخ  لهاتاريخ تحديث واخر  م13/03/2018هـ املوافق 25/06/1439بتاريخ   واألحكام الشروط إصدار تاريخ
  م06/06/2018املوافق 

ى تأسيس الصندوق:  - ج   تاريخ موافقة هيئة السوق املالية ع
  م13/03/2018هـ املوافق  25/06/1439الصندوق  تأسيس عل الهيئة موافقة تاريخ               
  

  االستثمار: مدة صندوق  -د
  صندوق مفتوح املدة.   
  
  العملة : -ه

  .السعودي الريال ي الصندوق  عملة                

 سياسات االستثمار وممارساته: .11
  
 أهداف الصندوق االستثمارية: - أ

 

ي أرباح صندوق   بالريال ومقوم مفتوح ،صندوق عام –والدخل الثابت اإلستثماري  النقد أسواق أدوات ي إستثمار صندوق  هوللسيولة  الخلي
ى دف السعودي، ر ا رة املالية االدوات ي االستثمار خالل من املال رأس وتنمية املستثمر طلب عند السيولة توف  الدخل وادوات االجل قص

ر  املصنفة االجل متوسطة الثابت ي التعاون  مجلس لدول  واملدعومة باصول  صنفةامل وغ ر مع املتوافقة ، الخلي  قبل من واملقرة الشرعية املعاي
ى أرباح بتوزيع الصندوق  يقوم لن . للصندوق  الشرعية اللجنة  تم . الوحدات مالكي لصالح الصندوق  ي استثمارها يعاد وسوف الوحدات مالكي ع
ى العائد إتخاذ  أداء ملقارنة إرشادي كمؤشر ، SAUDI INTERBANK OFFERED RATE ، ) سايبور  ( أشهر لثالثة السعودي بالريال الودائع ع

يأرباح  صندوق  ى األصول  إدارة ي العمل فريق ويعمل ة.للسيول الخلي  متابعة للمستثمرين يمكن .اإلرشادي املؤشر أداء ينافس أداء تحقيق ع
ى املؤشر أداء رغ الخاص املوقع ع رز او ببلوم ى  .السعودية البنوك من أي او روي ن املصارف وهذا املؤشر هو سعر الفائدة ع القروض ب

ن املصارف الخليجية وهو مرجح محدد. ى القروض ب   السعودية أو سعر الفائدة ع

  
ا الصندوق: -  ب  األوراق املالية ال يستثمر ف
 رة النقد أسواق أدوات ي اساس بشكل االستثمار ر مع املتوافقة االجل قص ي. الشرعية املعاي ى و  طريق عن املتاجرة: الحصر ال املثال سبيل ع

ى املقتناة وواملتاحة للبيع   املتاجرة بغرض املقتناة الصكوك وتشمل االجل متوسطة الثابت الدخل واإلجارة وأدوات املرابحة صفقات  تاريخ ا
ى بأصول  املدعومة املالية واالوراق املعاكس الشراء إعادة تفاقياتإو  اإلستحقاق ى العقود هذه أن تعرض ع م وأخذ الشرعية اللجنة ع  موافق

ى ا االستثمار ع ى حالة كل ف ي امل قبل حدة ع ا، قدما  ر املصنفة االدوات ي االستثمار وسيكون  االستثمار ف ي صنفةامل وغ  عدم حال و
امات بالوفاء املصدر إستطاعة ومدى املالية الورقة الصندوق بتحليل مدير سيقوم إئتماني تصنيف وجود ى بناء املالية باإلل ي املركز ع  املا

 .املصدر من عمليات النقدية والتدفقات

 
 

 مذكرة املعلومات
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 ا مطروحة رى خأ استثمارية صناديق وحدات ر مع متوافقة الهيئة قبل من ومرخصة عاما طرحا وحدا  أسواق ادوات ي الشرعية تستثمر املعاي
 . النقد

 ره اطراف مع املالية االدوات من مختارة مجموعة ي استثماراته الصندوق  يركز  .التنظيمية الخليجية الهيئات من مرخصة خليجية نظ
  

  سياسات ترك االستثمار:  -ج
ي التعاون  مجلس دول  من املصدرة املالية األوراق ي الصندوق  يستثمر سوف ىأ بحد الخلي ماعدا اململكة العربية  خليجية دولة ألي% 50 ع

  السعودية:
  

ى من اصول   اصول الصندوق الحد األدنى من   قة الجغرافيةاملنط الحد األع
  الصندوق 

  %80  %0  السعودية العربية اململكة
  %50  %0  البحرين مملكة

  %50  %0  املتحدة العربية اإلمارات
  %50  %0  الكويت
  %50  %0  عمان

  
 ر او مباشر بشكل النقد أسواق أدوات ي اإلستثمار يكون  وسوف ى ،باإلضافة التعاون  مجلس دول  بعمالت مقومة اإلستثمارات تكون  ،وسوف مباشر غ  ا

رلي الجنيه و واليورو الدوالر ر مصنفة جهات مع اإلستثمار يتم وسوف.اإلس ى مصنفة وغ  مصدرها او املصنفة االدوات ي األدنى الحد يكون  ان ،ع
ي للمركز وفقا ، B- (Fitch), B- (S&P), B3 (Moody’s) كاالتي  .املصدر لعمليات النقدية والتدفقات املا

 رة أطراف مع املالية األدوات من مختارة مجموعة مع النقدية االدوات ي استثماراته الصندوق  يركز  من مرخصة السعودية، العربية اململكة ي نظ
رة أطراف مع او ، السعودي العربي النقد مؤسسة  النقد ملؤسسة املماثلة املركزية البنوك احد من لإلشراف خاضعة تكون  أن بحيث خليجية نظ

 ...أو هيئات إشرافية مماثلة لهيئة السوق املالية العربي السعودي

 ى نسبته يصل قد ما استثمار الصندوق  ملدير يحق ي من %25 إ  مماثلة أهداف ذات مرخصة استثمار صناديق وحدات ي الصندوق  أصول  قيمة صا
ى والدخل الثابت  النقد أسواق ادوات ي تستثمر وصناديق الصندوق  ألهداف ر مع متوافقة تكون  أن ع ا مطروحة الشرعية املعاي  عاما طرحا وحدا
ى جاهدا الصندوق  مدير ويعمل ، الهيئة من ومرخصة ي واآلداء الصندوق  مدير وسمعة العائد حيث من ا املستثمر الصناديق أفضل ر اختيا ع  التاري

  .الصندوق  ملدير

ي الجدول  ويوضح   .ا املسموح والنسب للصندوق  املتاحة رات االستثما التا

ى الحد  الصندوق  من أصول  األدنى الحد  االستثمار نوع   الصندوق  من أصول  األع

رة النقد أسواق أدوات   %100  %0  االجل قص
  %50  %0  االجل متوسطة الثابت الدخل ادوات

 ألهداف مماثلة أهداف ذات استثمار صناديق
 أسواق ادوات ي تستثمر وصناديق الصندوق 

  والدخل الثابت   النقد

0%  25%  

ردادات وجود حال ي(نقدية  سيولة رة إس   )كب
متوافقة مع أحكام الشريعة  أو ودائع
رة اإلستحقاق  اإلسالمية   أيام 7التتعدى ف

10%  100%  
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  مــن% 25 مانسـبة املجموعـة لـنفس تنتمــ تلفـةمخ جهـات أو واحـدة جهــة ـي النقـد أسـواق صــندوق  إسـتثمارات مجمـوع تتجـاوز  أن يجـوز ال 

ي   الصندوق، أصول  قيمة صا
  ي  ) يومًا تقويميًا.120له متوسط مرجح لتاريخ االستحقاق اليتجاوز ( للسيولةأن صندوق أرباح الخلي

  

ي الصندوق:  -د ا    أسواق االوراق املالية ال يستثمر ف
ي التعاون  مجلس دول  من املصدرة املالية األوراق ي الصندوق  يستثمر سوف   ىأ بحد الخلي  السعودية العربية اململكة باستثناء خليجية دولة ألي% 50 ع

ى الحد ان حيث   .%80 به املسموح االع
  

  :االستثمارية محفظته إدارة بغرض االستثمار صندوق  عن نيابة استخدامها يمكن ال واألدوات واألساليب املعامالت أنواع  -ه
 ى الصندوق  مدير يعمل ي مسح إجراء ع ي ومسح السعودي السوق  ي العوائد ملعدالت سو ى سو رة النقد أسواق أدوات أفضل ع  الدخل وادوات قص

ي واآلداء الصندوق  مدير وسمعة العائد حيث من االستثمارية الصناديق وأفضل العائد حيث من الثابت  آلية تطبيق وسيتم. الصندوق  ملدير لتاري
ى الصندوق  مدير قبل من املقدمة القرار اتخاذ  .الصندوق  استثمارات جميع ع

 م ى الوحدات مالكي تجاه الصندوق  مدير يل  االستثمارية الفرص تقييم ي) األمانة ومسؤوليات واجبات ضمن من (والحرص واملهارة العناية ممارسة ع
راتيجية مع يتناسب بما العوائد أفضل باختيار املتاحة  .الصندوق  اس

 
  : الصندوق  ي إدراجها يمكن ال ال املالية األوراق أنواع   -و

  شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.  ذكرها يتم لم مالية أوراق أي ي باالستثمار الصندوق  يقوم لن     
  
ى آخر قيد أي  -ز ا االستثمار للصندوق  يمكن ال املالية األوراق )أنواع أو( نوع  ع   :ف

 ر استثمار الصندوق  ملدير اليحق ي من% 25 من أك ر واحد مصدرالصندوق مع  أصول  قيمة صا ي من% 50 من وبأك  مع الصندوق  أصول  قيمة صا
ى الحد ان حيث السعودية العربية اململكة باستثناء واحد سيادي ر مصد  .% 80 به املسموح االع

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

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

ي من % 30 عن يزيد ال ما استثمار الصندوق  ملدير يحق  ملدير ويحق الصندوق، مماثلة ألهداف أهداف ذات أخرى  استثمار صناديق ي الصندوق  أصول  قيمة صا
  .له تابعة استثمار صناديق ي الصندوق  أصول  استثمار الصندوق 

  
راض:   -ط   ي االق   صالحيات صندوق االستثمار 
ى الحصول  للصندوق  يحق   رداد طلبات لتغطية اإلسالمية الشريعة مع متوافقة تمويالت ع ن أداء الصندوق   اإلس ى الحصول  بعدولتحس  اللجنة موافقة ع

ى الشرعية، ي من% 10 نسبته ما التمويل يتجاوز  الن أ ع ي الصندوق  أصول  قيمة صا   .واحدة سنة عن التمويل مدة تزيد لن األحوال جميع و
  
ر: - ي ى للتعامل مع أي طرف نظ   الحد األع
ر    ي قيمة أصول الصندوق.25اليجوز للصندوق أن يتجاوز تعامالته مع طرف واحد نظ   % من صا

  
  سياسة مدير الصندوق إلدارة املخاطر: -ك

ي الصندوق:  -1  سياسة ادارة املخاطر 
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ى التخفيف من أثر املخاطر املنتظمة (  ى مستويات املخاطر املقبولة واملحسوبة مع العمل ع ر املنتظمة Systematic Riskاملحافظة ع  Unsystematic) وغ

Risk)"(  
ي الصندوق  -2   :اجراءات ادارة املخاطر 

ى  سبيل املثال  ا ع           :يمكن الدارة املخاطر التأكد من تطبيق السياسة الخاصة بادارة املخاطر من خالل اتخاذ العديد من اإلجراءات، وم
ي  .1 ي االستثمار   الصندوق، حيث سيتم التأكد من قيام مدير الصندوق من القيام باالجراءات التالية :اتباع سياسة التنويع 

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

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

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

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

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

 .االستثمارية
 مرحلة بناء املحفظة االستثمارية - ج

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

ى اداء املحفظة االستثمارية - ح  الرقابة ع
 تحليل مخاطر املحفظة ومخاطر املصدر  
  تحليل وفحص االنكشاف واختبار الضغط 
  تحديد مقدار وأصول االستثمار 
  ي املحفظة بشكل منفرد  مراجعة وتقييم اداء االستثمارات 
 ي الئحة صناديق االستثمار ام بمحددات االستثمار الواردة   اإلل
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رشادي:   ل. املؤشر اإلس
ى الودائع بالريال السعودي لثالثة أشهر )       ى األصول  إدارة ي العمل فريق ويعمل سايبور ثالثة أشهر ( العائد ع  املؤشر أداء ينافس أداء تحقيق ع

ى املؤشر أداء متابعة للمستثمرين يمكن .اإلرشادي رغ الخاص املوقع ع رز او ببلوم وهذا املؤشر هو سعر .السعودية البنوك من أي او روي
ن املصارف الخليجية وهو مرجح محدد. ى القروض ب ن املصارف السعودية أو سعر الفائدة ع ى القروض ب   الفائدة ع

  
  التعامل مع أسواق املشتقات املالية: - م
   املالية األوراق مشتقات بإستخدام الصندوق  يقوم لن              

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

  اليوجد.                  
  

ي الصندوق: .12  املخاطر الرئيسية لالستثمار 
  

ى الصندوق  ي االستثمار ينطوي  - أ ى يجب متوسطة،لذلك مخاطر ع  الصندوق  ي لالستثمار الرئيسية املخاطر االعتبار ي األخذ املستثمرين ع
ى واإلطالع  املرتبطة املخاطر جميع تمثل ال أدناه املذكورة املخاطر إن .الصندوق  ي االستثمار قبل واألحكام الشروط ي الواردة املعلومات جميع ع

ا الصندوق  باستثمارات  و الصندوق  لها يتعرض قد وال واألحكام الشروط هذه بتاريخ الصندوق  ملدير املعروفة الرئيسية املخاطر توضح ولك
ا حال ي سلبا تؤثر ى حدو ي االستثمار عائدات ع  . الصندوق  أصول  قيمة وصا

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

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

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

 
ى االستثمار سلبا ُتأثر أن يمكن ال الرئيسية املخاطر ملخص أدناه الجدول  يوضح   :الصندوق  ي ع

  
ى مبلغ اإلستثمار   نوع املخاطر    و األصول املستثمرةأاألثر ع

ي سابق أداء بيانات أو سجل له وليس مفهومه، ي جديد الصندوق   املحدود األداء سجل مخاطر ى االطالع املحتملون  املستثمرون اليستطيع وبالتا  االداء ع
  .ستتحقق االستثمارية الصندوق  أهداف بأن تأكيد إعطاء يمكن وال ، فيه باالستثمار قرارهم اتخاذ قبل لصندوق  السابق

ى يؤدي مما االستقرار وعدم التقلبات من مرحلة ي السوق  يمر قد  السيولة مخاطر ن أصل ي ي التداول  وصعوبة السيولة قلة إ  وقد . مع
رداد طلبات تلبية صعوبة عنه ينتج قد مما االستثمارات تسييل بعض أو االستثمار ي الصندوق  مدير قدرة من ذلك يعيق  اإلس
ى استثمارات يؤثر سلبا قد مما ى وأدائه الصندوق  ع   الصندوق. وحدات مالكي وع

ن فإن السعودي، بالريال يتم الصندوق  يميتق أن وحيث  العملة مخاطر رك  لهم األساسية العملة الريال السعودي يعد ال الذين املش
ر مالية ادوات ي الصندوق يستثمر ان كما.الصرف أسعار تقلبات ملخاطر معرضون   ينتج قد مما السعودي بالريال مقومة غ

  .العمالت اسعار فروقات الصندوق ملخاطر تعرض عنه
ن فروقات هناك يكون  املخاطر،قد إلدارة املالية املشتقات إستخدام حال ي  املالية املشتقات مخاطر  املستثمر واألصل املالية قيمة املشتقة تحرك ب

راتجية خسائر او ارباح تحقيق امكانية عنه به،مماينتج ى سلبا يؤثر قد مما ، هذه التحوط من اس  الصندوق  استثمارات ع
ى وأدائه   الصندوق. مالكي وحدات وع

ر أدوات ي االستثمار مخاطر ى ، واملخاطر االئتمانية العمالت وأسعار السيولة املصنفة،كمخاطر االدوات ي االستثمار مخاطر تندرج قد  مصنفة غ ر االدوات ع  غ
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ى يؤثر سلبا قد مما ايضا، املصنفة ى الصندوق وأدائه استثمارات ع   الصندوق  وحدات مالكي وع
 الخليج سواقأ ي االستثمار مخاطر
  الناشئة

ى الناشئة الخليج اسواق ي االستثمار مخاطر تنطوي  ر االئتمانية ،واملخاطر اسعار العمالت ،وتذبذب السيولة مخاطر ع  ،وتغ
ى يؤثر سلبا قد مما ، العوائد اسعار ى وأدائه استثمارات الصندوق  ع   الصندوق  وحدات مالكي وع

 الوفاء ي مدين أي أن يخفق باحتمال تتعلق ال تلك ي النقد أسواق أدوات ي باالستثمار املتعلقة االئتمانية املخاطر  االئتمانية املخاطر
اماته، رجاعه ي التأخر أو جزء منه أو استثماره تم الذي املبلغ خسارة عنه ينتج مما بال ى يؤثر سلبا قد والذي اس  ع
ى مالكي وأدائه الصندوق  استثمارات   الصندوق  وحدات وع

ا يستثمر ال االستثمار وصناديق صكوكها ي ةاملستثمر  الشركات إن  القانونية املخاطر ن للمخاطر الصندوق  ف م حيث القانونية معرض  أ
ن ى معرض ى باإلشراف املعنية الرقابية قبل الجهات من تنظيمية عقوبات و أ إلجراءات الخضوع إ  قبل من أو أعمالهم ع
ي قد وكذلك أخرى، أطراف ى إضافة . قضائية طرفا دعاوى  يكونوا  ي الوضع يتأثر قد ذلك، إ إلصدار  نتيجة للشركات املا
ن رات حدوث أو جديدة وأنظمة قوان ى يؤثر سلبا قد مما الحالية األنظمة ي تغي  تلك ي الصندوق  قيمة استثمارات ع

ى يؤثر قد بدوره والذي الصناديق أو الشركات ى ء الصندوق  أدا ع   . الصندوق  وحدات مالكي وع
ا مختلفة، بعوامل تتأثر أن يمكن الصندوق  أصول  قيمة إن  معينة بأحداث املتعلقة املخاطر  بالتشريعات تتعلق واقتصادية وعوامل سياسية عوامل م

رات تتأثر كما قد والرقابية، والتنظيمية اإلشرافية بالجهات تتعلق أو واألنظمة  الضرائب ونظام الحكومة سياسة ي بالتغ
ى يؤثر سلبا مما لألسهم، املصدرة بالجهة تتعلق بأحداث معينة تتأثر قد أو العوائد وأسعار  ال االستثمارات قيمة ع

ى وأدائه يستثمرها الصندوق    الصندوق  وحدات مالكي وع
ى استثماري  مدير أي شأن شأنه الصندوق  مدير يعتمد  اإلدارة مخاطر ر، بشكل البشري  العنصر ع ي كب  سلباً  يتأثر قد الصندوق  فأن وبالتا

ن املدراء بخسارة ن التنفيذي ن واملوظف ر وصعوبة الصندوق  بأعمال املرتبط ى بدائل توف رة من ذاته املستوى  ع ى الخ  املدى ع
ر، ى سلباَ  يوثر قد مما القص ى وادائه الصندوق  استثمارات ع   .الصندوق  وحدات مالكي وع

ى يؤثر سلبا سوف مما الشغب والحروب أعمال مثل العاملية أو املحلية السياسية بالتطورات النقد اسواق ادوات تتأثر قد  السياسية املخاطر  ع
ى وأدائه الصندوق  استثمارات   . وحدات الصندوق  مالكي وع

ي اإلقتصاد يتأثر قد  االقتصادية املخاطر رات نتيجة الخلي  يؤثر سلبا قد والتضخم،مما والعمالتالنفط  أسعار ي التقلبات مثل اإلقتصادية للتغ
ى ى وأدائه الصندوق  استثمارات ع   وحدات الصندوق  مالكي وع

ى الصندوق  مدير يعتمد  التقنية املخاطر راق لعمليات تتعرض لديه قد املعلومات أنظمة أن إال الصندوق، إدارة ي التقنية استخدام ع  أو اخ
روسات ي، أو جزئي تعطل أو ف ى مدير الصندوق  قدرة من تحد وال ك  قد مما فاعل، بشكل الصندوق  استثمارات إدارة ع

ى سلبا يؤثر ي أداء ع ى الصندوق وبالتا   الصندوق  وحدات مالكي ع
رداد عمليات مخاطر رة اإلس رداد طلبات ورود حالة ي  الكب رة اس ن، يوم تعامل ي الصندوق  أصول  من باملائة العشرة تتجاوز  كب ى الصعب من يكون  قد مع  ع

ر الصندوق  ردادطلبات  لتلبية كافية أموال توف رداد طلبات تأجيل عنه ينتج قد مما اإلس ى إضافة اإلس  يضطر قد أنه إ
ى تسييل الصندوق  ر أوقات ي أصوله من جزء إ ى الصندوق  وأدا استثمارات سلبا يؤثر قد مما مالئمة غ ى ء ع  مالكي وع
  . الصندوق  وحدات

ا تتأثر ال األوضاع ي املخاطر هذه تنشأ  باملصالح تضارب مخاطر  معنوية او مادية شخصية بمصلحة الصندوق  مدير قرار واستقاللية موضوعية ف
ى مه ن املصالح ي تضارب نشوء حال ي او. الصندوق  حساب ع  محافظ او أخرى  استثمارية وصناديق الصندوق  ب

ى يؤثر قد والذي الصندوق  مدير قبل من مدارة استثمارية  سلباً  يؤثر قد مما استثماراته، اختيار ي الصندوق  مدير قرارات ع
ى ى وادائه الصندوق  استثمارات ع   .الصندوق  وحدات مالكي وع

ى الطبيعية الكوارث تؤثر  مخاطر كوارث طبيعية ر لها يكون  قد وال واالستثمارية االقتصادية القطاعات كافة اداء ع ى سل تاث  الصندوق  اداء ع
ن الزالزل  مثل الصندوق  مدير ارداة عن خارج راك رها، الشديدة الجويه والتقلبات وال ى سلباً  يؤثر قد مما وغ  استثمارات ع

ى وادائة الصندوق    الصندوق  وحدات مالكي وع
ر نتيجة للتقلبات عرضة أداء الصندوق  يجعل قد والذي معينة ادوات ي الصندوق  استثمارات تركز عن الناتجة املخاطر  االستثمار ترك مخاطر  التغ

ى قد يؤثر سلبا الذي األمر القطاعات بتلك الخاصة األوضاع ي ى وأدائه الصندوق  استثمارات ع   الصندوق  وحدات مالكي وع
ى الحصول  مخاطر ى الصندوق  حصول  حالة ي  تمويل ع ا ي املبالغ املستحقة سداد عن وتأخره الصندوق  إدارة لغرض تمويل ع  ألسباب املحدد وق

رتب فقد الصندوق، مدير إرادة عن خارجة ى ي ر ذلك رسوم ع  بعض لتسييل الصندوق  مدير اضطرار أو سداد تأخ
ى يؤثر سلبا قد التمويالت مما لسداد استثماراته ى وأدائه الصندوق  استثمارات ع   . الصندوق  وحدات مالكي وع



  
 

46 
 

ي  باملصدر املتعلقة املخاطر ر مخاطر و رات نتيجة للمصدر املالية األوضاع ي التغ ى منتجاته أو الطلب أو اإلدارة ي لتغ  هذه وتشمل .خدماته أو ع
ا مخالفات قد بسبب قانونية إلجراءات املصدر تعرض املخاطر ى يؤدي قد مما يرتك يؤثر  قد مما اصوله قيمة انخفاض إ

ى سلبا ى وأدائه استثمارات الصندوق ع   الصندوق  وحدات مالكي وع
 صناديقي  االستثمار مخاطر

  استثمارية
دف ال خرى األ  الصناديق تتعرض ا االستثمار الصندوق  يس ى ف ي الوارد املخاطر نفس إ  الرئيسية املخاطر" فقرة ة 

ى يؤثر سلبا قد مما واألحكام الشروط هذه من "الصندوق  ي لالستثمار ى وأدائه الصندوق  استثمارات ع  وحدات مالكي وع
  الصندوق 

 قد الصندوق، ا يستثمر الثابت ال الدخل أدوات و النقد أسواق أدوات من ألي االئتماني التصنيف انخفاض حالة ي  االئتماني التصنيف انخفاض مخاطر
ى الصندوق  مدير يضطر ا التخلص إ  الصندوق  مع التعاقدية الجهات من ألي اإلئتماني إنخفاض للتصنيف نأ ماك م

ا عدم يسبب قد )للصكوك املصدرة واملؤسسات الشركات أو النقد أدوات أسواق املستلمة البنوك( ى قدر ا ع اما  الوفاء بال
ى يؤثر سلبا قد مماق الصندو  مع التعاقدية ى مالكي وأدائه الصندوق  استثمارات ع   الصندوق  وحدات وع

ر عن الناتجة املخاطر ي  العوائد أسعار تقلبات مخاطر ى تؤثر قد وال العوائد أسعار ي تغ ا ال يستثمر املالية األوراق قيمة ع يؤثر  قد مما الصندوق  ف
ى سلبا ى وأدائه الصندوق  استثمارات ع   الصندوق  مالكي وحدات وع

ر ي املستقبل واستمرارها العوائد لتحقيق الالزمة العوامل وتوفر املستقبلية املالية النتائج توقعات  املستقبلية املالية التوقعات مخاطر  الهامة األدوات من تعت
ا يب ال  يؤدي قد مما املتوقع بالشكل تتحقق ال أو تتحقق قد التوقعات أن تلك إال . االستثمارية قراراته الصندوق  مدير عل
ى ى يؤثر سلبا قد ممات التوقعا عن عمليات الصندوق  نتائج انحراف ا ى وأدائه الصندوق  استثمارات ع  مالكي وحدات وع

  . الصندوق 
ى فقط واملقتصرة الصندوق  استثمارات طبيعة إن  مخاطرمرتبطة بالضوابط الشرعية ر الشرعية مع املتوافقة االستثمارات ع ى تؤدي قد املعاي  أداء يكون  أن إ

رأي  تتبع ال أخرى  استثمار صناديق من أقل الصندوق  ا يتعلق فيما شرعية معاي ى باإلضافة .باستثمارا  أن حال ففي ذلك، إ
ر مع تتوافق تعد لم أصول الصندوق  بعض ى يضطر قد مدير الصندوق  فإن الصندوق  قبل من املتبعة الشرعية املعاي  إ

ر بأسعار األصول  تلك من التخلص ى يؤثر قد مما مناسبة، غ ى وأدائه الصندوق  استثمارات سلبيا ع  وحدات مالكي وع
  . الصندوق 

 تم ال األسعار بنفس يتم استثمارها ال قد التوزيعات مبالغ فإن املوزعة، األرباح استثمار بإعادة سيقوم الصندوق  أن حيث  االستثمار إعادة مخاطر
ي ,األساس من األصول  شراء عندها  يمنح الذي الستدعاء ا خيار الصكوك بعض تحمل وقد .تكلفة الشراء ارتفاع وبالتا

رتب استحقاقها تاريخ قبل استدعاء الصكوك حق املصدرين ى وي  للصندوق واستيفاء املطلوبة العوائد تحقيق عدم ذلك ع
رتب بالصك املرتبطة األرباح ى وي ى الصندوق  تعرض ذلك عن ينتج وقد نفس العوائد ي متاحة استثمارات وجود عدم ذلك ع  إ
ى يؤدي مما االستثمار إعادة مخاطر ى سلبا يؤثر مما قد املطلوبة العوائد عدم تحقيق ا ى وأدائه الصندوق  استثمارات ع  وع

  . الصندوق  مالكي وحدات
 أسواق أدوات ي االستثمار مخاطر
ر جهات مع النقد  إلشراف خاضعة غ

 والبنك السعودي العربي النقد مؤسسة
  املركزي 

ر جهات مع تكون  ال االستثمارات عن عبارة ي قد  و املركزي  البنك السعودي و العربي النقد مؤسسة إلشراف خاضعة غ
ى معرضة تكون   ومخاطر االئتمانية املخاطر من مما يزيد املال رأس لحماية كافية ضوابط وجود لعدم إلفالس ا أو املخالفات إ

ى يؤدي مما الجهات هذه مع ا املستثمر املبالغ ي خسائر الصندوق يتكبد يجعل مما القانونية واملخاطر السيولة  انخفاض ا
  . الصندوق  وحدات استثمارات مالكي

ي الصندوق مخاطر ضريبة القيمة املضافة، وسوف تؤدي الضرائب ال يتحملها مالكي  الوحدات   مخاطر ضريبة القيمة املضافة ى االستثمار  ينطبق ع
ى تخفيض العوائد املرتبطة ي الصندوق وانخفاض سعر الوحدة.بالضرورة ا   باإلستثمار 

  

 معلومات عامة: .13
  

ي الصندوق: - أ دفة لالستثمار   الفئة املس
ن. ن أو األجانب املؤهل   املستثمرين األفراد أو املؤسسات من القطاع الحكومي أو الخاص من املستثمرين املحلي

 

 سياسة توزيع األرباح: -  ب
ى أرباح بتوزيع الصندوق  يقوم لن   .الوحدات مالكي لصالح الصندوق  ي استثمارها يعاد وسوف الوحدات مالكي ع
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 األداء السابق لصندوق اإلستثمار:   -  ج
   للصندوق. سابق اداء اليوجد
 السابق األداء يماثل أو يتكرر  سوف باملؤشر مقارنة أداءه أو اإلستثمار لصندوق  املطلق األداء أن الوحدات ملالكي ضمان اليوجد.  

 

ي اإلجتماعات قائمة حقوق املالك   - د  :وحقوق التصويت 
 .تزويد مالكي الوحدات نسخة حديثة من الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات باللغة العربية بدون مقابل 

 

  ي قيمة الصندوق ، عدد الوحدات ،سعر الوحدة وسجل بجميع راك، صا العمليات تزويد مالكي الوحدات بالتقارير ال تشمل تفاصيل اإلش
 من قبل مالك الوحدات.

 .ى حسب ماتقتضيه الئحة صناديق االستثمار ي شروط وأحكام الصندوق ع ر  ي حال أي تغ  أخذ املوافقة أو اإلشعار 
 .ى مجلس إدارة الصندوق أو األطراف ذي العالقة ر  يطرأ ع  اإلشعار  بخصوص أي تغ
  ي شروط وأحكام الصندوق.تزويد مالكي الوحدات بالتقارير والقوائم النصف سنو  ية أو السنوية خالل الوسائل املتاحة واملذكورة 
 .ى مدير الصندوق التصرف بما يحقق مصالح مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار  وشروط وأحكام الصندوق  ع
  ي حال صدور قرار ى مدير الصندوق عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق   خاص من مالكي الوحدات. يجب ع

 
  مسؤوليات مالك الوحدات: -ه     

   .الصندوق  ي االستثمار عن تنتج قد مالية خسارة أي عن املسؤولية كامل الوحدات مالكيتحمل             
  
اء الصندوق: -و        الحاالت ال تستوجب إ

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

ـى سـيؤدي متوقعـاً  حـدثاً  هنـاك ان او الصندوق، ـر الصـندوق  وجـود إعتبـار إ ـي الئحـة صـناديق  نظـامي، غ ـاء الصـندوق كمـا جـاء  اإلجـراءات الخاصـة بإ
  اإلستثمار:

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

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

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

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

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب: .14
 أنواع املدفوعات من أصول صندوق اإلستثمار: - أ

  



  
 

48 
 

 

 :راك   رسوم اإلش

  اليوجد
 إدارة مدير الصندوق  رسوم: 

ي من سنويا%) 0.55( املائة ي مائة من وخمسون  خمسة نسبته ما إدارة رسوم الصندوق  يدفع  الرسوم هذه تحتسب( الصندوق  أصول  قيمة صا
راكم ى) شهريا وتدفع تقويم يوم كل ي وت ر الصندوق  مدير إ ي اإلفصاح خصمل ي موضح هو وكما للصندوق  إدارته نظ  تلك وتصبح ،)34( رقم املا

ي صناديق  .مالية سنة كل ي شهر كل اية بعد عمل أيام خمسة خالل السداد وواجبة الدفع مستحقة رسومال ي حالة إستثمار مدير الصندوق  و
ى حده.   مدارة من قبله فسوف يتم إحتساب رسوم إدارة كل صندوق ع

 ن رسوم   : الحفظ أم
ي %) سنويا 0.05( سنوية رسوم بدفع كذلك الصندوق  يتكفل اية كل  قيمة أصول الصندوق وتحتسب بشكل يوميمن صا ي  وتدفع 

  .سنوياً  ريال سعودي 110,000ربع من السنة، وبحد أدنى 
  

 اإلدارية املصاريف رسوم:  

ى 0.025يتكفل الصندوق كذلك بدفع رسوم ( ى بناءً  بشكل يومي الرسوم هذه تحتسب%) كحد أع ي ع  اقتطاعها ويتم الصندوق  أصول  قيمة صا
ي: شهرياً    أو سنويًا وال تشمل ماي

 هذه وتحسب مصاريف نشر التقارير السنوية للصندوق، عن اداء الصندوق وأي مصاريف اخرى متعلقة بخدمات اإلدارة والتشغيل .د 
راكم الرسوم ي من  وتستقطع   تقويم يوم كل  وت   شهر. سنة كل اية ي اقتطاعها ويتم  الصندوق  اصول  قيمة صا

ى نشراملعلومات رسوم .ه    :تداول  موقع ع

راكم الرسوم هذه وتحسب " .تداول " املالية السوق  شركة لصالح سنوياً  سعودي ريال 5,000قدرة  مقطوع مبلغ دفع   وتستقطع   تقويم يوم كل  وت
ي من   .للصندوق  مالية سنة كل اية ي اقتطاعها ويتم  الصندوق  اصول  قيمة صا

  :الرسوم الرقابية .و 

راكم  الرسوم هذه وتحسب ،سنوياً  ريال) 7500( وقدره مقطوع مبلغ سنويا للصندوق  الرقابية الرسوم  الصندوق  يتحمل  من  تقويم يوم كل وت
ي   .للصندوق  مالية سنة كل اية ي اقتطاعها ويتم الصندوق  اصول  قيمة صا

 :رداد   رسوم اإلس
  ال يوجد 

  
 :رداد املبكر   رسوم اإلس

ا.1مانسبته يدفع املستثمر  رداد الوحدات خالل ثالثون يوم عمل من تاريخ شرا ي حال إس ردة  ي قيمة الوحدات املس   % من صا
  

 رسوم مراجع الحسابات:   
ى الحسابات مراجع سيحصل اية كل  وتحتسب املالية السنة ي سعودي ريال) 30,000( ألف ثالثون  قدرة مقطوع   مبلغ  ع ي  يوميًا وتدفع 

 أشهر.ستة 
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 :مصاريف تمويل الصندوق  
ي من  وتستقطع.  السوق  ي  السائدة االسعار حسب تدفع راكم الرسوم هذه وتحسب الصندوق  اصول  قيمة صا  ويتم   تقويم يوم كل وت

  .للصندوق  مالية سنة كل اية ي اقتطاعها
  

 ن الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مكافآت   :املستقل
ن، الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مكافآت مصاريف الصندوق  يتحمل ى مستقل  عضو كل يحصل  حيث املستقل  خمسة )5,000( مبلغ  ع
 لالعضاءسنويًا   سعودي ريال 40,000 يعادل وبما أق بحد املالية السنة ي اجتماعات أربعة وبعدد اجتماع لكل سعودي ريال أالف

ن راكم الرسوم هذه تحسب ككل املستقل   الصندوق. ادارة ملجلس اجتماع كل بعد املكافاه وتدفع  تقويم يوم كل وت
  

  الهيئة الشرعيةاعضاء رسوم:  
ى  عضو كل حيث يحصل الشرعية الهيئة أعضاء مكافآت مصاريف الصندوق  يتحمل  وبما سعودي ريال أالف ثمانية 8,000 مبلغ  ع
راكم الرسوم هذه وتحسب ككل،  الهيئة العضاء سعودي ريال  24,000يعادل ي من تقويم يوم كل وت  ويتم   الصندوق  اصول  قيمة صا

  .للصندوق  مالية سنة كل اية ي اقتطاعها
  

 التعامل مصاريف:  
ى بناءاً  األوراق املالية  وشراء بيع عملية ي املتكبدة التعامل مصاريف كافة الصندوق  يتحمل  األسواق ي ا واملعمول  السائدة األسعار ع

ا الصندوق  يستثمر ال ي عن االفصاح وسيتم الصفقات. تنفيذ عند وذلك الصندوق  أصول  من سدادها ويتم ف ا اجما  التقارير ي قيم
ي اإلفصاح وملخص سنوية والنصف املدققة السنوية   .للصندوق  مالية سنة كل اية ي املا

  
 : ضريبة القيمة املضافة  

ــــى والــــدخل للزكــــاة العامــــة الهيئــــة مــــن الصــــادرة التنفيذيــــة الالئحــــة تعليمــــات حســــب املضــــافة القيمــــة ضــــريبة تطبيــــق ســــيتم  الرســــوم جميــــع ع
  .والتكاليف واألتعاب واملصاريف

 
 جدول يوضح جميع الرسوم واملصاريف: -  ب

  مالحظات      واملصاريف /األتعابطريقة احتساب الرسوم  / األتعابانواع الرسوم

 بشـــــــــــكل يـــــــــــومي تحتســـــــــــب% ســـــــــــنويًا0.55نســـــــــــبة   االدارة  رسوم
ي من وتستقطع  شـهرياً  الصـندوق  اصول  قيمة صا

  )املئوية النسبة× الصندوق  اصول (

%xxx  Xxx   ى الصندوق   تم تحميلها ع

ـى0.025نسبة   رسوم املصاريف اإلدارية  هـذه تحتسـب% سنويًا كحـد أع
ــــــــى بنــــــــاءً  بشــــــــكل يــــــــومي الرســــــــوم ي ع  قيمــــــــة صــــــــا
أو  شـــــــــــهرياً  اقتطاعهـــــــــــا ويـــــــــــتم الصـــــــــــندوق  أصـــــــــــول 

  سنوياً 

%xxx Xxx   ى الصندوق   تم تحميلها ع

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

%xxx Xxx  ى الصندوق   تم تحميلها ع

ي بضـــــرب صـــــفقات وجـــــود حـــــال ـــــي تحســـــب  التعامل مصاريف ى الصندوق   xxx Xxx% إجمـــــا  تم تحميلها ع
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  .العلمية لتكلفة املئوية النسبة ي الصفقة قيمة
ى البيانات نشر رسوم  ــــــــــي ســــــــــعودي ريــــــــــال) 5,000(  االف خمســــــــــة مبلــــــــــغ  تداول   موقع ع

راكم تحتسب.سنوياً  تستقطع املالية السنة  كـل وت
ي مـــــــن  تقـــــــويم يـــــــوم  الصـــــــندوق  اصـــــــول  قيمـــــــة صـــــــا

  سعودي ريال() سنوياً  وتخصم

%xxx xxx  ى الصندوق  تم تحميلها   ع

 االداره مجلـــــــــــس اعضـــــــــــاء بأتعـــــــــــا
ن    املستقل

 لكــــل ســــعودي ريــــال أالف خمســــة )5,000( مبلــــغ
 املاليـــة الســـنة ـــي اجتماعـــات أربعـــة وبعـــدد اجتمـــاع
ــــــــ بحــــــــد  لكــــــــل ســــــــنوياً  ســــــــعودي ريــــــــال 20000أق
 ســعودي ريــال 40,000 يعــادل وبمــا  مســتقل عضــو

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

%xxx xxx   ى الصندوق   تم تحميلها ع

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

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

%xxx xxx   ى الصندوق   تم تحميلها ع

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

  سعودي ريال() سنوياً  وتخصم  الصندوق 

%xxx xxx   ى الصندوق   تم تحميلها ع

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

%xxx xxx   ى الصندوق   تم تحميلها ع

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

xxxx  
  %xxx xxx    

     xxx    

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

راك،  رداد املبكر  يدفع املستثمر مانسبته اليوجد رسوم إش رداد الوحدات خالل 1ي حالة اإلس ي حال إس ردة  ي قيمة الوحدات املس % من صا
ا.ثالثون يوم عمل من    تاريخ شرا

 العموالت الخاصة ملدير الصندوق: - د
ا.1يدفع املستثمر مانسبته  رداد الوحدات خالل ثالثون يوم عمل من تاريخ شرا ي حال إس ردة  ي قيمة الوحدات املس   % من صا
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را يوضح جميع الرسوم واملصاريف ومقابل ال -ه   صفقات ال دفعت من أصول الصندوق:مثال إف

راض نممائــة  حجمــة يبلــغ والــذي) ســعودي ريــال 100,000( ســعودي ريــال الــف مائــة مبلــغ بالصــندوق  اســتثمر أن عميــل بــاف  100,000,000( ســعودي ريــال اليــ
 .%)3( باملائة ثالثة السنوي  العائد وكان) سعودي ريال

ي مـــن الرســـوم قيمـــة  ســـنوي  االصـــول  قيمـــة صـــا
 **سعودي ريال

ي مـــــن الرســـــوم نســـــبة   االصـــــول  قيمـــــة صـــــا
  )*سنوي (

 نوع الرسوم

  %0.004 ريال سعودي سنويا 40
ي ن االداره مجلـــــــــس اعضـــــــــاء أتعـــــــــاب إجمـــــــــا  نســـــــــبة(  املســـــــــتقل
 ) وتناسب

 ةمكافأة أعضاء الهيئة الشرعي  %0.0024 ريال سعودي سنويا 24
يراجع الامل أتعاب  %0.003 ريال سعودي سنويا 30  خار

      
      

 رسوم االدارة  %0.55 ريال سعودي سنويا 550
  رسوم املصاريف اإلدارية  %0.025  ريال سعودي سنوياً  25

  
      
      

ي   %0.669 ريال سعودي سنويا669  الرسومإجما

ي  %2.33 ريال سعودي2331 رة خالل املحقق العائد صا   الف

اية املدة   ريال سعودي102,331  مبلغ االستثمار 
ي من الرسوم قيمة= (الرسوم قيمة نسبة*              100×املستثمر)  املبلغ÷ األصول  قيمة صا

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

ر: .15   التقويم والتسع
  تفاصيل كيفية تقويم أصول الصندوق: - أ

 :ي  ي عقود املرابحة كالتا
ىاملبلغ املستثمر + األرباح املستحقة    تاريخ التقويم  إ

  
 :ي  ي اإلجارة كالتا

ىاملبلغ املستثمر + األرباح املستحقة    تاريخ التقويم  إ
  

 :ي ى تاريخ اإلستحقاق كالتا  ي الصكوك املتاحة للبيع أو املقتناة إ
ىالقيمة اإلسمية للصك + األرباح املستحقة    تاريخ التقويم  إ

  
 ي:ي الصكوك املقتناة بغرض املتاجرة كالت  ا

  القيمة السوقية للصك + األرباح املستحقة
  

 :ي  ي األوراق املالية املدعومة كالتا
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  تقيم كتقييم الصكوك

  

 :ي  ي إتفاقية إعادة الشراء املعاكس كالتا
ىتقيم كتقييم عقود املرابحة، بحيث يحسب العائد يشكل يومي    تاريخ التقويم. إ

  ا ي:ي الصناديق اإلستثمارية املستثمر   كالتا
ى أساس اخر سعر وحدة معلن عنه للصندوق    ع

 ى سبيل املثال ال الحصر  أن تكون األسواق املالية مغلقة ا لتقويم االصل الي سبب كان ع ي يوم  ي حال عدم وجود سعر متاح لألصول املستثمر 
ى اخر سعر متاح.   التقويم سيتم إحتساب قيمة االصل بناء ع

  

 ي قي ي:وسيتم إحتساب صا ي قيمة األصول كالتا ي مطلوبات الصندوق من إجما   مة أصول الصندوق بطرح إجما
ر مستحقة( الثابتة املصاريف خصم  ى تشمل وال)  مدفوعة وغ  املذكورة األخرى  والرسوم الحسابات مراجع اإلدارة وأتعاب مجلس أتعاب الحصر ال املثال سبيل ع
  مذكرة املعلومات. ي

ي من اإلدارة رسوم خصم   .الثابتة املصاريف خصم بعد الصندوق  أصول  قيمة إجما
ن الحفظ رسوم  خصم ي من اإلدارية والخدمات السجل وأم   .اإلدارة ورسوم الثابتة املصاريف خصم بعد الصندوق  أصول  إجما
ي قسمة ي ناقصا الصندوق  ألصول  العادلة القيمة إجما ى الخصوم إجما ي ع   .القائمة الصندوق  وحدات  عدد إجما

 عدد نقاط التقويم وتكرارها: -  ب

ـي كــل يــوم عمــل وذلــك عنـد الســاعة الرابعــة مســاًء، الصــندوق  تقــويم يجـري  ـي يوميــًا  البنــوك مغلقــة  فيــه تكــون  اململكـة ــي رســمية عطلــة يـوم التقــويم يــوم وافــق حــال و
ي التقويم يوم ي الصندوق  أصول  تقويم سيتم حينئذ   .التا

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

ـــي حـــال تقـــويم أصـــل مـــن أصـــول الصـــندوق العـــام بشـــكل خـــاطئ أو حســـاب ســـعر وحـــدة بشـــكل خـــاطئ، فســـوف يقـــوم مـــدير الصـــندوق 1  .
  بتوثيق ذلك.

ن) عـــن جميــع أخطـــا2 ــي ذلـــك مــالكي الوحـــدات الســابق ء . ســوف يقــوم مـــدير الصــندوق بتعـــويض جميــع مـــالكي الوحــدات املتضـــررين (بمــا 
ر. ر دون تأخ   التقويم أو التسع

ر يشــكل مانسـبته 3 ـي التقــويم أو التسـع ــر مــن سـعر الوحــدة واإلفصـاح عــن ذلــك 0,5.إبـالغ هيئــة السـوق املاليــة فـورًا عــن أي خطــأ  % أو أك
ي تقارير الصندوق العام ال يعدها مدير الص روني للسوق (تداول )و روني واملوقع اإللك ي موقعه اإللك   ندوق.فورًا 

) مــــن الئحــــة صــــناديق اإلســــتثمار ملخصــــًا بجميــــع 72. ســــوف يقــــدم مــــدير الصــــندوق لهيئــــة الســــوق املاليــــة تقــــاريره املطلوبــــة وفقــــا للمــــادة (4
ر.   أخطاء التقويم والتسع

  

رداد: - د راك واإلس   إحتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات اإلش

ي احتساب سيتم   رداد أو الشـراء ألغـراض األصـول  قيمـة صا امـات طـرح خـالل مـن اإلسـ ـا بمـا الصـندوق  ال ي مـن هـذه املـذكرة ـي املبينـة الرسـوم ف  أصـول  قيمـة إجمـا
ى العملية هذه من الناتج الرقم بقسمة الوحدة سعر يحدد وثم الصندوق  ي ع     .الصندوق  وحدات عدد إجما

  الوحدات: سعر نشر مكان -ه
ــي كــل يــوم  الوحــدة ســعر عــن اإلعــالن ســيتمو باســتثناء أيــام العطــل الرســمية للبنــوككــل يــوم عمــل، ســوف يــتم تقــويم أصــول الصــندوق  ــي كــل يــوم عمــل ي

روني املوقع يتقويم  روني .apital.comarbahcwwwملدير الصندوق  االلك    www.tadawul.com  )تداول ( السعودية املالية السوق  لشركة واملوقع اإللك
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 التعامل: .16
  

ي: - أ  تاريخ البدء واملدة والسعر االو
ي هو يوم األحد املوافق    م.29/04/2018تاريخ بدء الطرح االو

ي  ي    ) ريال سعودي.10( الصندوق  طرح بداية عند  الوحدة سعرأيام.  5مدة الطرح االو
  

رداد:التاريخ املحدد  - ب راك واالس ائي لتقديم طلبات االش  وال
راك طلبــات اســتالم يمكــن رداد اإلشــ ــائي املوعــد ويكــون  عمــل، يــوم اي خــالل واإلســ ردادها او الوحــدات بشــراء الخاصــة التعليمــات لتقــديم ال  مــن اســ
راك لطلب الصندوق  مدير استالم خالل رداد طلب او املطلوبة الوحدات بشراء املتعلقة واملبالغ اإلش  ـي ظهـراً ) 12( السـاعة قبـل الصـندوق  من اإلس
ــ  التعامــل يــوم ــي. الســعودية العربيــة اململكــة توقيــت حســب وذلــك املع ــى معاملتــه فســيتم املحــدد الوقــت بعــد الطلــب اســتالم تــم حــال و  طلــب انــه ع
ي التعامل ليوم  .التا

رة   ن تفصل ال الف راك بـ راك طلـب اسـتالم تـم اذا الصـندوق  ـي واالسـتثمار اإلشـ  نافـذاً  فسـيكون خـالل أيـام العمـل  ظهـراً )  12( السـاعة قبـل اإلشـ
ي.  التعامل يوم نفس ي ى معاملته فسيتم املحدد الوقت بعد املبلغ او الطلب استالم تم حال و ي التعامل ليوم طلب انه ع   . التا
  

رداد: -  ج راك واالس  إجراءات االش
 الوحدات بشراء الخاصة التعليمات تقديم إجراءات  

ن ـــى يتعـــ راك نمـــوذج تعبئـــة اعتباريـــة شخصـــية أو فـــرداً  شـــخص كـــان ســـواء الصـــندوق  ـــي وحـــدات شـــراء ـــي الراغـــب املســـتثمر ع ـــى إضـــافة اإلشـــ  الشـــروط هـــذه توقيـــع إ
راك الخاصة واألحكام ى وتسليمها الصندوق  ي باإلش راك الالزم للمبلغ اإليداع قسيمة معها مرفقا الصندوق  مدير إ   . عمل يوم أي ي لالش

 رداد الخاصة التعليمات تقديم إجراءات   الوحدات باس

رداد الوحـــدات ملـــالكي يمكـــن م مـــن جـــزء اســـ رداد طلـــب تعبئـــة عنـــد كلهـــا أو وحـــدا ـــى وإرســـاله وتوقيعـــه اإلســـ ـــى الحصـــول  الوحـــدات ملـــالكي ويمكـــن الصـــندوق، مـــدير ا  ع
رداد نموذج رداد طلبـات وتخضـع مباشـرة، الصـندوق  مـدير مـن اإلسـ ـا املنصـوص للشـروط اإلسـ ـ واألحكـام الشـروط هـذه ـي الـوارد الصـندوق  ملخـص ـي عل  تـنص وال
ى رداده يمكن الذي للمبلغ األدنى الحد ان ع    ريال سعودي) 10,000( اس

 ردها: او الوحدات مالك يتملكها ان يجب ال للوحدات األدنى الحد   يس
راك األدنى الحد رداد/ لالش   اإلس
راك األدنى الحد ي لإلش   سعودي. ريال 10,000 هو والشركات لالفراد األو
راك األدنى الحد ي لإلش   . سعودي ريال 10,000هو اإلضا
رداد األدنى الحد   . سعودي ريال 10,000 هو لإلس

 به املحتفظ اإلستثمار لرصيد األدنى الحد:  
  اليوجد. 

  رداد ملدير الصندوق:مكان تقديم طلبات راك واالس  االش
ي: ى العنوان التا   زيارة مالكي الوحدات للمقر الرئيس لشركة أرباح املالية ع

 العربية اململكـة 31492  الدمـام 8807 ب.ص الدمـام ، الخليج شارع الثامن، الطابق ، لألعمال املعمر عبدالكريمال سعد مركز املالية، أربــاح شركـة
   السعودية
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 رة اق ن تفصل زمنية ف رداد ب رداد عوائد ودفع اإلس   الوحدات: لحامل اإلس

رداد مبالغ دفع سيتم ي الرابع اليوم ي العمل اقفال قبل الوحدات ملالكي اإلس ا تم ال التقويم لنقطة التا رداد سعر تحديد ف   .اإلس

 سجل مالكي الوحدات: - د
 ي اململكة العربية السعودية. سيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل محدث   ملالكي الوحدات، وحفظة 
  هفي املثبتة الوحدات ملكيةى ع قاطعاً  دليالً  الوحدات مالكي سجل ُيعّد  . 
 .ي أي مالك للوحدات مجانا عند الطلب  يقدم مدير الصندوق ملخصًا لسجل مالكي الوحدات ا

  
رمـــة النقـــد، ســـوق  وصـــفقات  البنكيـــة الودائـــع ـــي ُتســـتثمر ســـوف املتســـلمة  راكاالشـــ أمـــوال أن  -ه  أو النقـــد مؤسســـة لتنظـــيم خاضـــع طـــرف مـــع وامل

   اململكة، خارج للمؤسسة مماثلة رقابية لهيئة

  الحد األدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمعه: -و
راكات من أدنى حد يوجد ال راكات مبـالغ باسـتثمار الصـندوق  مـدير يقـوم ولـن الصـندوق، أعمـال بـدء قبـل جمعـه يجب اإلش ـرة خـالل اإلشـ ـي الطـرح ف  األو
  قبل بدء أعمال الصندوق. صناديقها أو النقد أسواق أدوات ي

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

  السوق املالية. 

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

راك رفض ي بالحق الصندوق  مدير .  يحتفظ1     :التالية الحاالت ي اإلش

راك هذا أدى حال ي ى اإلش ـ املاليـة السـوق  هيئـة مجلـس عـن الصـادرة اللـوائح خـرق  ا ـى تطبـق ال ـ الصـندوق  ع  مـن املاليـة السـوق  هيئـة تفرضـها قـد وال
ى وقت  .اخر ا

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

راك طلــــب رفــــض تــــم اذا راك مبلــــغ بإعــــادة الصــــندوق  مــــدير يقــــوم ســــبب ألي اإلشــــ ــــى اإلشــــ رك ا راكات أن وجــــدت املشــــ  وذلــــك ،دون خصــــم أي مبــــالغ إشــــ
ريد يرسل شيك بموجب ر بال   .بنكي تحويل اوع

رداد ال ستؤجل: -ي  اإلجراءات ال يجري بمقتضاها اختيار طلبات االس
رداد طلب اي تأجيل الصندوق  ملدير كما يحق   :التالية الحاالت ي جزئياً  او بالكامل اس

ي بلـــغ حـــال ـــي .أ  رداد نســـبة اجمـــا ـــر او% 10 تعامـــل يـــوم اي ـــي طلبـــات اإلســـ ي مـــن أك  فســـيتم. العالقـــة ذو التعامـــل يـــوم ـــي الصـــندوق  اصـــول  قيمـــة صـــا
ى بناء جزئياً  او كلياً  تأجيلها سيتم ال الطلبات تحديد ردادبحيث طلب تقديم اسبقية ع  وتـدفع. اوال املسـتلمة الطلبـات لتنفيـذ األولويـة تكـون  اإلسـ
رداد كافـــة عائـــدات  وســـتقتطع الوحـــدات مالـــك تعليمـــات الصلة،بحســـب ذو البنـــك ـــي الوحـــدات مالـــك لحســـاب الصـــندوق  ـــي املحـــددة بالعملـــة اإلســـ
 .وجدت ان التحويل عملية مصاريف لتغطية الرسوم
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ا يتداول  ال املالية ألسواق ا ي والتداول  التعامل تعليق تم حال ي .ب  رداداو يتعسر بحيث العالقة ذو  التعامل ي يوم الصندوق  ف  تقويم اس
رداد طلبات مع التعامل فسيتم. الصندوق  وحدات رداد طلبات قبل املؤجلة اإلس ي التعامل يوم ي الالحقة اإلس  بالتنفيذ األولوية تكون  بحيث التا
 .اوالً  املقدمة للطلبات

ن حال ي ا  معينة مثل ألسباب عليه يعتمد بشكل الصندوق  أصول  تقويم إمكانية عدم الصندوق  ملدير تب إقفال األسواق املالية ال يتداول ف
ردادها او الوحدات شراء ي املستثمرين حق وتعليق الصندوق  أصول  تقويم تأجيل الصندوق  ملدير يحق التعامل،  يوم ي الصندوق   تتجاوز  ال ملدة  اس

ن ائي من يوم ردادها الوحدات بشراء الخاصة التعليمات لتقديم املوعدال ى الحصول  بشرط واس . الصندوق  ادارة مجلس من املسبقة املوافقة ع
ي تعامل يوم اول  ي املعلقة  او املؤجلة الطلبات بتنفيذ الصندوق  مدير وسيقوم ى وذلك تا  .اوالً  الواردة للطلبات التنفيذ اولوية مع تناس اساس ع

  

 خصائص الوحدات: .17
ي : وحدات الصندوق سوف تقسم  ى النحو التا   ع

 راك األدنى الحد رداد لالفراد والشركات:/ لالش  اإلس
  

 راك األدنى الحد ي لإلش   سعودي. ريال 10,000 هو لالفراد والشركات األو
 راك األدنى الحد ي لالفراد والشركات لإلش   . سعودي ريال 10,000هو اإلضا
 رداد األدنى الحد  . سعودي ريال 10,000 هو لالفراد والشركات لإلس

  
  
  

 وتقديم التقارير:املحاسبة  .18
  
 املعلومات ذات الصلة بالتقارير املالية: - أ

اية دوري تقرير بتقديم الصندوق  مدير يقوم راك كانـت سـواء املسـتثمر عمليات يوضح اق كحد الوحدات ملالكي سنة ربع كل ب رداد أو اشـ  كمـا  ،اسـ
 :التالية املعلومات تتضمن

 ي     الصندوق  ووحدات أصول  قيمة صا
 ي عدد رك يملكها ال الوحدات قيمة وصا   . املش
 رك كل بصفقات سجل ى مش   .حدة ع

  ) من الئحة صناديق اإلستثمار.5يقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية والتقارير األولية وفقًا ملتطلبات املحلق رقم (
  

  وسائل إتاحة تقارير الصندوق: أماكن و -  ب

ـي إتفاقيـة فـتح الحسـاب اإل إذا تـم إشـعار مـدي رونـي أو الفـاكس كمـا هـو مـدون  ريـد اإللك ريـدي أو ال ـى العنـوان ال ر الصـندوق سيتم إرسال التقارير ع
ن ( ي حال وجود أي خطأ أو أي إستفسـار ّاخـر فإنـه يجـب إبـالغ مـدير الصـندوق خـالل سـت ي العناوين السابقة، و رات  تقويميـًا مـن ) يومـًا 60باي تغي

رونــــ رونــــي ملــــدير الصــــندوق واملوقــــع اإللك ــــى املوقــــع اإللك ر صــــحيحة. وســــوف تنشــــر هــــذه التقــــارير ع ي مــــن تــــاريخ كشــــف الحســــاب والتقــــارير وإال ســــتعت
 للسوق املالية السعودية (تداول). 
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 السنوية املالية القوائم بنشر الصندوق  مدير يتعهدو  ميالدية، سنة كل اية عند للصندوق  مراجعة مالية قوائم بإعداد الصندوق  مدير يقوم - ج
ي  املراجعة، اية السنة املالية للصندوق  ر  31ي   م.2018ديسم

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

  . مجلس إدارة الصندوق:10
  

  أعضاء مجلس إدارة الصندوق ونوع العضوية:أسماء  .أ 
ي يوسف محموداألستاذ  .1 ر عضو -الصندوق  إدارة مجلس رئيس( –   الكوه  ) مستقل غ
ر مستقل  عضو (  املصري  خليل حسن. د .2  )غ
 )مستقل عضو(  الحقيلعبدالعزيز  محمد األستاذ .3
ي األستاذ .4 ر منصور  ع  )مستقل عضو( الصغ

  

  ب.   مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق: 
ي يوسف األستاذ محمود .1 ر عضو -الصندوق  إدارة مجلس رئيس( –   الكوه  ) مستقل غ

ى حاصل ، املالية أرباح شركة ي التنفيذي الرئيس ر درجة ع  م2013 عام األمريكية املتحدة الواليات شيغاكو، ديبول  جامعة من املاليه علوم ي املاجست
ي واإلقتصاد األعمال إدارة ي البكالوريوس ودرجة رة لدية. م2003 عام األمريكية املتحدة الواليات تكساس، جامعة من الدو  وتقلد عاماً  18 تتجاوز  خ
 عالقات رئيس منصب وشغل املالية، أتش أف ي مجموعة لدى تنفيذي كمدير عمل حيث مرموقة استثمارية وشركات بنوك ي املناصب من العديد

 وبنك البحرين مملكة ي السالم بنك ي ايضاً  عليا مناصب وشغل أركابيتا بنك ي إلستثمارات العالقة ومدير املالية، تضامن شركة لدى املستثمرين
      .الكوي التمويل وبيت السالم مصرف من كل ي مؤسسا عضواً  وكان للتنمية البحرين

 

  

ر مستقل  عضو (  املصري  خليل حسن. د .2  )غ
ي ى املالية، أرباح شركة ي املدير املا ا مهنية شهادات وعدة املحاسبة، ي الدكتوراه شهادة حاصل ع  والية من) CPA(  معتمد قانوني محاسب شهادة م

رة ولدية ، م1999  االمريكية املتحدة الواليات/ الينوي  ي مدير عمل. عاماً  15 تتجاوز  خ  .شركات لعدة مالياً  ومستشارا شركات عدة ي وتدقيق ما
 

 )مستقل عضو(  الحقيلعبدالعزيز  محمد األستاذ .3
ى حاصل الحقيل محمد األستاذ ي التسويق ي بكالوريوس ع  محمد األستاذ عمل ، م1994 عام األمريكية املتحدة الواليات أركنساس، جامعة من الدو
ى م1994 عام منذ أرامكو شركة ي الحقيل ى م1995 عام من ساب بنك ي وعمل. اللوجستية والخدمات املبيعات إدارة ي م1995 عام ا  م2001 عام ا
ى وصل ح مناصب عدة وتقلد  خدمات مديرك م2007 عام ح م2001 عام من السعودية اإلتصاالت لشركة وعمل   التدريب ومسؤول مقيم منصب ا
رنت ومزود  االتصاالت لشركة تابعة كانت عندما السعودية البيانات لشركة للمبيعات تنفيذي كمدير وعمل م2003 عام ح م2001 عام من االن

ي السعودية،  التنفيذي الرئيس منصب حالياً  ويشغلوشركة مرامي للطاقة  املعلومات لتقنية شواميل شركة محمد االستاذ أسس م2007 عام و
  لشركة مرامي للطاقة.

 

ي األستاذ .4 ر منصور  ع   )مستقل عضو( الصغ
ى األستاذ ر ع ى حاصل الصغ ر م1990 عام فيصل امللك جامعة زراعية، علوم ي بكالوريوس ع  م،1996 عام سعود امللك جامعة التغذية، ي وماجست
ي األستاذ عمل ر ع  ي   العام املدير م، 2006 عام ح م2000 عام من العام املدير املزرعة البان شركة ي عمل املرموقة، الوظائف من العديد ي الصغ
ى الزراعية للتنمية الجوف شركة ي االستاذ يشغل م2011 ومن م،2011 عام ح للتنمية جازان لشركة العام املدير ايضاً  عمل م،2006 عام ا  منصب ع
ي عبدالعزيز بن محمد الشيخ ألوقاف التنفيذي الرئيس ي األستاذ يشغلكما  . الراج ا العضويات من العديد ع  الزراعية الوطنية اللجنة عضو وم
 بالغرفة الغذائي واألمن الزراعة لجنة عضو، والدواء للغذاء العامة بالهيئة النباتي األصل ذات املنتجات عمل فريق عضو السعودي، الغرف بمجلس
ي، عبدالعزيز بن محمد الشيخ أوقاف مجلس عضو للجبس، الوطنية الشركة ادارة مجلس عضو، بالرياض التجارية  شركة ادارة مجلس عضو الراج

  .العقارية دعم



  
 

57 
 

  
  أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الصندوق:  -ج

ن املجلس يجتمع ى سنوياً  مرت ا من والتأكد املدير نشاطات ملراجعة األقل ع  مجلس قبل من املوضوعة االستثمار ولوائح واألحكام الشروط مع مطابق
ى باإلضافة الصندوق  إدارة  ي املتبعه التصويت وإجراءات الصندوق  اجتماعاتب يتعلق فيما أما .الهيئة مجلس عن الصادرة االستثمار صناديق الئحة إ

ى ترسل رئيسه من خطية بدعوة املجلس سيجتمعف ،الصندوق  ادارة مجلس ن قبل األعضاء إ  املجلس لرئيس ويحق لالجتماع، املحدد املوعد من أسبوع
ي ر الجتماع األعضاء دعوة وقت أي و ، غ م بمن املجلس أعضاء نصف حضر إذا صحيحا االجتماع ويكون  رسم    لحضور  األعضاء ينيبه من أو الرئيس ف

ى املجلس اجتماعات ر عن ينوب ال وان خطية، اإلنابة تكون  أن ع ى التصويت له يحق وال االجتماع، ذات ي واحد عضو من أك ى تنطوي  قرارات ع  ع
ي املصالح، تضارب  وسائل خالل من االدارة مجلس اجتماعات تعقد ان يجوز  كما. املجلس رئيس معه صوت الذي الجانب يرجح األصوات تساوي  حال و

رونية ى ، الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مسؤوليات تشملو .. الهاتف ذلك ي بما الك   : اآلتي الحصر ال املثال سبيل ع
  

ى املوافقة .أ  ا طرفاً  الصندوق  يكون  ال الجوهرية والتقارير والقرارات العقود جميع ع  . ف
ى املصادقة مناسبًا، ذلك كان وم اإلشراف، .ب   . االستثمار صناديق الئحة من) 31( للمادة وفقاً  الصندوق  مدير عنه يفصح مصالح تضارب أي ع
ن االجتماع .ج  ى سنوياً  مرت ام مسئول  مع األقل ع ام لجنة( االل  لديه، اإلرهاب وتمويل األموال غسل عن التبليغ ومسئول  الصندوق  مدير لدى) االل

ام من للتأكد   . املتبعة واألنظمة اللوائح بجميع الصندوق  مدير ال
  .اإلستثمار صناديق  ألئحة من)20( املادة بموجب  تعيينه يتم الذي املصفي يرفعها توصية أية إقرار .د 
ام اكتمال من التأكد .ه    .االستثمار صناديق بالئحة الصندوق  وأحكام شروط وال
  . االستثمار صناديق الئحة وأحكام ، الصندوق  وأحكام لشروط وفقاً  الوحدات مالكي مصلحة يحقق بما بمسؤولياته الصندوق  مدير قيام من التأكد .و 
 واجب الوحدات مالكي تجاه الصندوق  إداراة مجلس عضو أمانة مسؤولية تتضمن و فيه الوحدات ومالكي االستثمار صندوق  ملصلحة بأمانة العمل .ز 

 . املعقول  الحرص بذل و اإلهتمام و اإلخالص
  
  تفاصيل مكافّات أعضاء مجلس إدارة الصندوق:  -د

ن االدارة مجلــس اعضــاء يتلقــى ــ الخــدمات لقــاء أتعــاب بــدل املســتقل ا ال  أربعــة وبعــدد اجتمــاع لكــل ســعودي ريــال أالف خمســة )5,000( مبلــغ.  يقــدمو
ــ بحــد املاليــة الســنة ــي اجتماعــات  ســنويًا لكــل األعضــاء  ســعودي ريــال 40,000 يعــادل وبمــا  مســتقل عضــو لكــل ســنوياً  ســعودي ريــال 20,000أق
راكم الرسوم هذه وتحسب ي من تقويم يوم كل وت ن لالعضاء  الصندوق  اصول  قيمة صا  ادارة ملجلـس اجتمـاع كـل بعـد املكافاه وتدفع ككل املستقل

  .الصندوق 
  
ـــي حالــة حـــدوث أي تضـــارب القيـــام يحــرص مـــدير الصــندوق واالطـــراف ذات العالقـــة عــدم  -ه بـــأي عمــل ينطـــوي عليـــه تعــارض للمصـــالح، و

ن مدير الصندوق أو االطراف ذات العالقة فعليه يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن ذلك ملجلس إدارة الصندوق  وال  جوهري للمصالح ب
  يوجد حاليًا أي تضاري مصالح.

  
  :أخرى  استثمار صناديق ي الصندوق  ادارة مجلس اعضاء عضويات  -و

  
  ي  األستاذ  يشغلال  .ستثماري ا صندوق   اي  ادارة مجلس  عضو منصبمحمود يوسف الكوه

 ر عضو منصب املصري  خليل حسن. د يشغل  وصندوق أرباح لألسهم السعودية والقطرية. ةاألولي للطروحات ارباح صندوق  ي مستقل غ

 ستثماري ا صندوق  يا ادارة مجلس  عضو منصبمحمد عبدالعزيز الحقيل  ل األستاذيشغ ال. 

 ر  ل األستاذيشغ ال ي منصور الصغ   .ستثماري ا صندوق  اي ادارة مجلس  عضو منصبع
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  .   لجنة الرقابة الشرعية:11

  
م: للصندوق  الشرعية الهيئة اعضاء اسماء .أ    ومؤهال

ي .1    السند هللا عبد بن الرحمن عبد الدكتور /  الشيخ معا

ي، الحاسب ي سعود امللك جامعة من تخرج ى حصل أنه كما اآل ـى وحصـل   هــ1418 عـام اإلسـالمية سـعود بـن محمـد اإلمـام جامعـة مـن البكـالوريوس درجة ع  ع
ر درجة ى حصل ثم املاجست ـا جهـات عـده ـي عضـو وهو  .الجامعة نفس من الدكتوراه ع رونيـة التواقيـع إعـداد لجنـة: م  للعلـوم العزيـز عبـد امللـك بمدينـة اإللك

ر السعودية الفقهية الجمعية ي عضو وكذلك .والتقنية   .اإلسالمي الفقه بمجمع وخب

ي هللا عبد بن يوسف الدكتور  الشيخ فضيلة .2    الشبي

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

ي باملعهد تدريس هيئة عضو اآلن و هـ،1424 ـا جهـات عـده ـي عضو وهو .للقضاء العا . الشـمالية بأمريكـا الشـريعة فقهـاء ومجمـع السـعودية الفقهيـة الجمعيـة: م
  .السعودية العربية باململكة الزكاة جباية تنظيم ملراجعة الشرعية اللجنة عضو وكذلك

  مسعد آل زيد بن املحسن عبد/  الشيخ فضيلة .3

ــى حصــل و بالريــاض اإلســالمية ســعود بــن محمــد اإلمــام بجامعــة الشــريعة كليــة مــن تخــرج ر ع ي املعهــد مــن املقــارن  الفقــه ــي املاجســت ــى وحصــل للقضــاء، العــا  ع
ي املعهــد مــن الــدكتوراه  هـــ١٤٣٠عــام مــن القضــائية للشــؤون العــدل لــوزارة وكــيالً  ثــم قضــائياً  مفتشــاً  ثــم بالطــائف العامــة املحكمــة ــي قاضــياً  عمــل للقضــاء، العــا

ن قا إستئناف بمحكمة اإلستئناف بمكة املكرمة، وحاليًا متفرغ لألعمال الخاصة. هـ١٤٣٦ عام وح   ثم ع

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

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

  

  تفاصيل مكافّات لجنة الرقابة الشرعية:  -ج
ي مــن وتســتقطع تقــويم يــوم كــل تحتســب الصــندوق  أصــول  مــن كاملــة تــدفع ســنويًا،  ســعودي ريــال) 24,000( وقــدره مبلــغالرقابــة الشــرعية  لجنــة أتعــاب تبلــغ  قيمــة صــا

ي االفصاح ملخص ويحتوي . الصندوق  اصول  ى املا   .الشرعية الهيئة أتعاب ع

ر املطبقة لتحديد شرعية األصول املعدة لالستثمار:   -د   تفاصيل املعاي
ي مذكرة املعلومات 1ي الشروط واألحكام وامللحق رقم ( )1(رقم  امللحق يحتوي   ات الخاصة بالصندوق.ستثمار لال  الشرعية الضوابط ) 
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  مدير الصندوق:. 12

 أسم مدير الصندوق:  .أ 
  شركة أرباح املالية.

 

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

 
 عنوان مدير الصندوق: .ج 

 اململكـة 31492  الدمـام 8807 ب.ص الدمـام ، الخليج شارع الثامن، الطابق ، لألعمال املعمر عبدالكريمال سعد مركز املالية، أربــاح شركـة
   00966- 13-8094906: فاكس  00966- 13- 8316400: هاتف  السعوديـة العربية
روني املوقع   www.arbahcapital.com اإللك

 

رخيص الصادر من هيئة السوق املالية: .د   تاريخ ال
 م18/08/2008ه املوافق 16/08/1429

 

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

 

  ملدير الصندوق:املعلومات املالية  .و 
اية السنة املالية  ي    م31/12/2016املعلومات املالية ملدير الصندوق كما 

                      8,898,246  اإليرادات 

  13,213,216  املصاريف

  950,188  الزكاة

ي الدخل    )5,265,158(  صا

 أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -ز
ي يوسف محموداألستاذ  .1 ر عضو -الصندوق  إدارة مجلس رئيس( –   الكوه  ) مستقل غ

ى حاصل ، املالية أرباح شركة ي التنفيذي الرئيس ر درجة ع  م2013 عام األمريكية املتحدة الواليات شيغاكو، ديبول  جامعة من املاليه علوم ي املاجست
ي واإلقتصاد األعمال إدارة ي البكالوريوس ودرجة رة لدية. م2003 عام األمريكية املتحدة الواليات تكساس، جامعة من الدو  وتقلد عاماً  18 تتجاوز  خ
 عالقات رئيس منصب وشغل املالية، أتش أف ي مجموعة لدى تنفيذي كمدير عمل حيث مرموقة استثمارية وشركات بنوك ي املناصب من العديد

 وبنك البحرين مملكة ي السالم بنك ي ايضاً  عليا مناصب وشغل أركابيتا بنك ي إلستثمارات العالقة ومدير املالية، تضامن شركة لدى املستثمرين
     .الكوي التمويل وبيت السالم مصرف من كل ي مؤسسا عضواً  وكان للتنمية البحرين

  

ر مستقل  عضو (  املصري  خليل حسن. د .2  )غ
ي ى املالية، أرباح شركة ي املدير املا ا مهنية شهادات وعدة املحاسبة، ي الدكتوراه شهادة حاصل ع  والية من) CPA(  معتمد قانوني محاسب شهادة م

رة ولدية ، م1999  االمريكية املتحدة الواليات/ الينوي  ي مدير عمل. عاماً  15 تتجاوز  خ  .شركات لعدة مالياً  ومستشارا شركات عدة ي وتدقيق ما
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 )مستقل عضو(  الحقيلعبدالعزيز  محمد األستاذ .3
ى حاصل الحقيل محمد األستاذ ي التسويق ي بكالوريوس ع  محمد األستاذ عمل ، م1994 عام األمريكية املتحدة الواليات أركنساس، جامعة من الدو
ى م1994 عام منذ أرامكو شركة ي الحقيل ى م1995 عام من ساب بنك ي وعمل. اللوجستية والخدمات املبيعات إدارة ي م1995 عام ا  م2001 عام ا
ى وصل ح مناصب عدة وتقلد  خدمات مديرك م2007 عام ح م2001 عام من السعودية اإلتصاالت لشركة وعمل   التدريب ومسؤول مقيم منصب ا
رنت ومزود  االتصاالت لشركة تابعة كانت عندما السعودية البيانات لشركة للمبيعات تنفيذي كمدير وعمل م2003 عام ح م2001 عام من االن

ي السعودية،  التنفيذي الرئيس منصب حالياً  ويشغلوشركة مرامي للطاقة  املعلومات لتقنية شواميل شركة محمد االستاذ أسس م2007 عام و
 .لشركة مرامي للطاقة.

  
 

ي األستاذ .4 ر منصور  ع   )مستقل عضو( الصغ
ى األستاذ ر ع ى حاصل الصغ ر م1990 عام فيصل امللك جامعة زراعية، علوم ي بكالوريوس ع  م،1996 عام سعود امللك جامعة التغذية، ي وماجست
ي األستاذ عمل ر ع  ي   العام املدير م، 2006 عام ح م2000 عام من العام املدير املزرعة البان شركة ي عمل املرموقة، الوظائف من العديد ي الصغ
ى الزراعية للتنمية الجوف شركة ي االستاذ يشغل م2011 ومن م،2011 عام ح للتنمية جازان لشركة العام املدير ايضاً  عمل م،2006 عام ا  منصب ع
ي عبدالعزيز بن محمد الشيخ ألوقاف التنفيذي الرئيس ي األستاذ يشغلكما  . الراج ا العضويات من العديد ع  الزراعية الوطنية اللجنة عضو وم
 بالغرفة الغذائي واألمن الزراعة لجنة عضو، والدواء للغذاء العامة بالهيئة النباتي األصل ذات املنتجات عمل فريق عضو السعودي، الغرف بمجلس
ي، عبدالعزيز بن محمد الشيخ أوقاف مجلس عضو للجبس، الوطنية الشركة ادارة مجلس عضو، بالرياض التجارية  شركة ادارة مجلس عضو الراج

  .العقارية دعم
  

  لشركة أرباح املالية:أعضاء مجلس اإلدارة 
  

  التصنيف  المنصب  اإلسم

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

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

  غير مستقل/ غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  عبدالعزيز بن سعد المعمر 

 غير مستقل/ غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  القحطاني عبدالعزيزنايف 

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

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

  غير مستقل/ غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة   سعود بن عبدالعزيز األنصاري

 مستقل/ غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  عبدالوھاب العبيدھشام بن 

  مستقل/ غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  صالح بن عبدالرحمن الحزامي                   

  مستقل/ غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  زيد بن عبدهللا اليعيش                   

  مستقل/ تنفيذيغير   عضو مجلس اإلدارة  محمد بن أحمد العوضي
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  االدوار واملسؤوليات والواجبات الرئيسية ملدير الصندوق: -ج
  

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

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

 :يكون مدير الصندوق مسؤواًل عن القيام باالتي 
 إدارة الصندوق. .5
ي ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق. .6  عمليات الصندوق بما 
 طرح وحدات الصندوق. .7
ــــا وإكتمالهــــا دوق ومــــذكرة املعلومــــاتالتأكــــد مــــن دقــــة شــــروط وأحكــــام الصــــن .8 ــــر كاملــــة و  وا صــــحيحية وواضــــحة وغ

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

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

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

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

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

  
  األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق: -ك

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

 توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم. .1
ي ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل هيئة السوق املالية. .2  إلغاء ترخيص مدير الصندوق 
ى هيئة السوق املالية من مدير الصندوق  .3 ي ممارسة نشاط اإلدارة.تقديم طلب إ  إللغاء ترخيصه 
ام النظام أو لوائحة التنفيذية. -بشكل تراه الهيئة جوهرياً  –إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  .4  بال
وفـــــاة مـــــدير املحفظـــــة اإلســـــتثمارية الـــــذي يـــــدير أصـــــول الصـــــندوق أو عجـــــزه أو إســـــتقالته مـــــع عـــــدم وجـــــود شـــــخص أخـــــر مســـــجل لـــــدى مـــــدير  .5

ى إدارة أصول صندوق اإلستثمار أو أصو الصناديق ال يديرها مدير املحفظة.الصندوق   قادر ع
ى أسس معقولة –أي حالة أخرى ترى الهيئة  .6 ا ذات أهمية جوهرية. -بناًء ع  أ

  



  
 

62 
 

 

 ) ي الفقرة الفرعية ى مدير الصندوق إشعار الهيئة بأي من الحاالت الوارد ذكرها  ا.5يجب ع ن من حدو  ) خالل يوم
  ـى مـدير الصـندوق التعـاون بشـكل كامـل ن ع ا وفقًا لعزل أو إستبدال مدير الصندوق، فيتعـ إذا مارست الهيئة أيًا من صالحيا

ـى مـدير الصـندوق البـديل خـالل ( ـى تسـهيل النقـل السـلس للمسـؤوليات إ ن مـدير 60من أجل املساعدة ع ـى مـن تعيـ ) يومـًا األو
ـــــى مـــــدير ال صـــــندوق املعـــــزول أن ينقـــــل، حيثمــــا كـــــان ذلـــــك ضـــــروريا ومناســـــبًا ووفقـــــًا لتقـــــدير الهيئـــــة الصــــندوق البـــــديل. ويجـــــب ع

ى مدير الصندوق البديل جميع العقود املرتبطة بالصندوق ذي العالقة   املحض، إ
  

  

ن الحفظ:13   . أم
  

ن الحفظ: .أ   أسم ام
  اإلنماء لإلستثمار

 

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

 

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

 

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

 

ن الحفظ: .ه   األدوار االساسية ومسؤوليات أم

  ن يعـــّد اماتـــه عـــن مســـؤوالً  الحفـــظ أمـــ  بموجـــب ثالثـــاً  طرفـــا ـــا كلـــف أم مباشـــر بشـــكل همســـؤوليات  دىأ ســـواء الالئحـــة، هـــذه  ألحكـــام وفقـــاً   ال

 .لهم املرخص األشخاص الئحة أو الالئحة هذه أحكام

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

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

 
ن الحفظ طرفًا ثالثًا: .و  ا أم  املهام ال كلف 

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

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

 
ن الحفظ أو إستبداله: .ز   األحكام املنظمة لعزل أم

ن عزل يحق لهيئة السوق املالية  ن الحفظ أم ر أي اتخاذ أو الصندوق  مدير من املع   التالية: الحاالت من أي وقوعال ح ي  مناسباً  تراه تدب
ن توقف .6   .لهم املرخص األشخاص الئحة بموجب كبذل الهيئة إشعار دون  الحفظ نشاط ممارسة عن الحفظ أم
ن ترخيص إلغاء  .7   .هيئة السوق املالية قبل من  هتعليق أو  سحب أو الحفظ نشاط ممارسة ي الحفظ أم
ى طلب تقديم  .8 ن من الهيئة إ  .الحفظ نشاط ممارسة ي  هترخيص إللغاء الحفظ أم
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ن أن الهيئة رأت إذا  .9 ام – جوهرياً  الهيئة تراه بشكل - أخل قد الحفظ أم    .التنفيذية  لوائح أو النظام بال
ا -معقولة أسس  ىع بناءً  - الهيئة  ى ترى أخر  حالة أي  .10   .جوهرية أهمية ذات أ

  
  . مستشار اإلستثمار:14

  اليوجد.
  

  . املوزع: 15
  اليوجد.

  
  القانوني: . املحاسب16

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

 
 عنوان املحاسب القانوني: .ب 

  

ــــــر ، الســــــعودية العربيــــــة اململكــــــة عنوانــــــه  وعنــــــوان ،)966138162888( فــــــاكس) 966138162999( هــــــاتف.  4803 ب ص 31952 الخ
روني موقعه   www.kpmg.com.sa اإللك

  
ن الحفظ: .ج   األدوار االساسية ومسؤوليات أم

اية السنة املالية إلصدار القوائم املال ي نصف السنة املالية و ي القيام بعملية املراجعة  ى املحاسب القانوني أو املراجع الخار   ية.ع
 
  .  معلومات أخرى:17
ــ ســتتبع ملعالجــة تعــارض   ــا أن السياسـات واالجــراءات ال ــي ســيتم تقــديمها عنــد طل املصــالح وأي تعــارض مصــالح محتمــل و/أو فع

   دون مقابل

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

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

ي:   ماي

 بأفضل الشروط. أن يقدم الوسيط املع خدمة التنفيذ 

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

 .ى مقدم السلع والخدمات هو مبلغ معقول  أن يتأكد مدير الصندوق أن أي مبلغ يتم دفعه ا
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 املعلومات املتعلقة بالزكاة والضريبة: .ب 

ن ــــى يتعـــ ــــى يحصــــل ان املحتمــــل الوحــــدات مالــــك ع ــــ الضــــريبية اإلعتبــــارات مــــن للتأكــــد مهنيــــة استشـــارة ع رتـــب ال ــــى ت  او امتالكــــه او الصــــندوق  ــــي لوحــــدات شــــرائة ع
رداده ركون  يكــون  ان ويجــب. آخــر شــكل بــأي ــا التصــرف او لهــا اســ ــى املشــ  ان ، نظاميــاً  بــه ومســموح عليــه منصــوص مــاهو حــدود ــي الصــندوق، ملــدير يحــق بأنــه بينــة ع

ــــى مســــتحقة ضــــريبة أي الصــــندوق  أصــــول  مــــن يــــدفع ــــا اإلفصــــاح وســــيتم_ وجــــدت ان_ الصــــندوق  ع ــــى. ســــنوية والنصــــف الســــنوية املاليــــة القــــوائم ــــي ع ن وع رك  املشــــ
ن ن الحالي رك ن واملش ـر املحتملـ ن غ ن األخـذ السـعودية العربيـة اململكـة ـي املقيمـ رتـب قـد الصـندوق  ـي اسـتثماراهم بـأن اإلعتبـار بعـ  قبـل مـن للضـريبة اقتطـاع عليـه ي
  اململكة وبالخصوص ضريبة القيمة املضافة. ي العالقة ذات الجهات

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

  الوحدات:معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي  .ج 

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

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

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

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

ن الحفــظ قبــل موعــد  ــي مــالكي الوحــدات وأمــ رونــي ملــدير الصــندوق وشــركة الســوق املاليــة (تــداول) وإرســال إشــعار كتــابي ا املوقــع االلك
ي اإلجتماع.) أيام. وسوف يكون اإلجت5اإلجتماع (  ماع الثاني صحيحًا أيًا كانت النسبة 

 
اء وتصفية صندوق االستثمار: .د   اإلجراءات املتبعة إل

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

ـى سـيؤدي متوقعـاً  حـدثاً  هنـاك ان او الصندوق، ـر الصـندوق  وجـود إعتبـار إ ـي الئحـة صـناديق  نظـامي، غ ـاء الصـندوق كمـا جـاء  اإلجـراءات الخاصـة بإ
  اإلستثمار:

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

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

 .ائه، وذلك دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات ي إجراءات تصفية الصندوق فور إن ى مدير الصندوق البدء   ع
 روني وموقع شركة السوق اوسوف ي ي موقعه اإللك اء مدة الصندوق ومدة تصفيته.علن مدير الصندوق   ملالية (تداول) عن إن
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 إجراءات الشكاوي: .ه 

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

ام املطابقة إدارة رئيس/ عناية -:  :واالل

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

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

   .املستثمرين

 

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

 املستندات املتاحة ملالكي الوحدات:                             .ز 

 .شروط وأحكام الصندوق 

 .مذكرة املعلومات الرئيسية 

 .ملخص املعلومات الرئيسية 

 .العقود مع االطراف ذات العالقة 

 .القوائم املالية 
 

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

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

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

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

 .أو مذكرة املعلومات
 

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

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

ا بناءً  االستثمار قرار  :.عل

ر معروفة.  اليوجد أي معلومات اخرى غ
  

 

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

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

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

  

  . املعلومات اإلضافية:18

ي .1 ى ينب ي بنك مع بنكية وديعة عن عبارة ليس الصندوق  ي االستثمار ن أ يدرك أن الوحدات مالك ع  ملدير تابع أو األوراق املالية يسوق  أو يبيع مح

 . الصندوق  ي وحدة كي تمل ليتمث بل الصندوق،

ـى اإلشـارة وتجـدر . الصـندوق  ـي االسـتثمار عـن تنـتج قـد ماليـة خسـارة أي عـن املسـؤولية كامـل ويتحمـل الوحـدات مالـك يقـر .2  عـرضم سـعر الوحـدة أن إ

رداد، وعند لالنخفاض، رك يستلم ال قد اإلس  املستثمر. املبلغ كامل املش

ر او مباشر بشكل النقد أسواق أدوات ي اإلستثمار يكون  وسوف .3 ى ،باإلضافة التعاون  مجلس دول  بعمالت مقومة اإلستثمارات تكون  ،وسوف مباشر غ  ا

رلي الجنيه و واليورو الدوالر ر مصنفة جهات مع اإلستثمار يتم وسوف.اإلس ى مصنفة وغ  مصدرها او املصنفة االدوات ي األدنى الحد يكون  ان ،ع

ي للمركز وفقا ، B- (Fitch), B- (S&P), B3 (Moody’s) كاالتي  .املصدر لعمليات النقدية والتدفقات املا

رة أطراف مع املالية األدوات من مختارة مجموعة مع النقدية االدوات ي استثماراته الصندوق  يركز .4  من مرخصة السعودية، العربية اململكة ي نظ

رة أطراف مع او ، السعودي العربي النقد مؤسسة  النقد ملؤسسة املماثلة املركزية البنوك احد من لإلشراف خاضعة تكون  أن بحيث خليجية نظ

  .أو هيئات إشرافية مماثلة لهيئة السوق املالية العربي السعودي

 والھبوط للصعود ُعرضة وإيراداتھا الوحدات قيمة وأن االشتراك، بسعر الوحدات استرداد طلب بقبول ملزم غير الصندوق مدير أن .5

 إقرار مالك الوحدات:

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

  ____________________________________________________________________________________________________________________األسم:

 

    __________________________________________________________________________________________________________________  :التوقيع
  
  

      _________________________________________________________________________________________________________________:التاريخ
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  لالستثمار الشرعية الضوابط )1(ملحق

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

ن   التقليديةشركات التأم
 شركات خدمات الوساطة التقليدية

 شركات القمار وامليسر
رنت ي االن  شركات املقامرة واملراهنة 

 األباحية واألفالم الصور  ي العاملة الشركات
رفيه والسينما واألفالم  شركات ال

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

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

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

 الودائع التقليدية
 السندات

 أسهم شركات محرمة
 أسهم ممتازة

 عقود الخيارات
ر  ام بالتطه  اإلل

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

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

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

 )األرباح أو املال رأس( املضمونة الصناديق

 

 

 



  
 

 

  

 

للسيولة  
رار إستثماري 

 

شريعة اإلسالمية

ي وق أرباح الخلي
 قبل إتخاذ أي قر

افق مع أحكام الش

ت األخرى لصندو
الالزمةستشارات 

  م0/06/2018

 ت الرئيسية

 :دوق

ي  للسيولة ي

Arbah GC 

متوا مفتوح - عام

علومات واملستندا
ب مرخصة من اإلس

  مات:
  م03/2018

06ه املوافق 1439

68 

خص املعلومات
 

الصند اسم

الخلي  أرباح صندوق

CC Liquidity Fund

  
 : الصندوق  نوع

صندوق -تثماري
 

  
دوق مع مذكرة املع
ضريبية من مكاتب

 بشان الصندوق 
  

خ ملخص املعلوم
13/3ه املوافق 14
21/09/9بتاريخ  ة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ملخ

ص

d

خل الثابت اإلست

ط وأحكام الصند
لية والقانونية والض

تاريخ
25/06/439

ملعلومات الرئيسية

سواق النقد والد

ن قراءة شروط حتمل
ى اإلستشارات املال

مللخص املتحديث  

  

  

  

  

  

 

أدوات أس صندوق 

ى املستثمرين املحت
ى م الحصول ع ل

 اخر 

ص

ى يجب ع
بالكامل، وعل
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  ملخص املعلومات الرئيسية
  

  اإلستثمار:املعلومات الرئيسية حول صندوق  .أ 
  

 أسم الصندوق ونوعه وفئته: .1
ي  متوافق مع  مفتوح -صندوق عام -أدوات أسواق النقد والدخل الثابت اإلستثماري  صندوق  .للسيولةصندوق أرباح الخلي
  .أحكام الشريعة اإلسالمية

 
 أهداف الصندوق اإلستثمارية: .2

ي أرباح صندوق   بالريال ومقوم مفتوح ،صندوق عام -والدخل الثابت اإلستثماري  النقد أسواق أدوات ي إستثمار صندوق  هو للسيولة الخلي
ى دف السعودي، ر ا رة املالية االدوات ي االستثمار خالل من املال رأس وتنمية املستثمر طلب عند السيولة توف  الثابت الدخل وادوات االجل قص
ر  املصنفة االجل متوسطة ي التعاون  مجلس لدول  واملدعومة باصول  صنفةامل وغ ر مع املتوافقة ، الخلي  اللجنة قبل من واملقرة الشرعية املعاي
ى أرباح بتوزيع الصندوق  يقوم لن . للصندوق  الشرعية  إتخاذ تم . الوحدات مالكي لصالح الصندوق  ي استثمارها يعاد وسوف الوحدات مالكي ع
ى العائد  صندوق  أداء ملقارنة إرشادي كمؤشر ، SAUDI INTERBANK OFFERED RATE ، ) سايبور  ( أشهر لثالثة السعودي بالريال الودائع ع
يأرباح  ى األصول  إدارة ي العمل فريق ويعمل .للسيولة الخلي  املؤشر أداء متابعة للمستثمرين يمكن .اإلرشادي املؤشر أداء ينافس أداء تحقيق ع

ى رغ الخاص املوقع ع رز او ببلوم ن املصارف السعودية أو  .السعودية البنوك من أي او روي ى القروض ب وهذا املؤشر هو سعر الفائدة ع
ن املصارف الخليجية وهو مرجح محدد. ى القروض ب   سعر الفائدة ع

 
 سياسات استثمار الصندوق وممارساته: .3

ي التعاون  مجلس دول  من املصدرة املالية األوراق ي الصندوق  يستثمر سوف ىأ بحد الخلي ماعدا اململكة العربية  خليجية دولة ألي% 50 ع
  السعودية:

  
ى من اصول   الحد األدنى من اصول الصندوق   قة الجغرافيةاملنط الحد األع

  الصندوق 
  %80  %0  السعودية العربية اململكة
  %50  %0  البحرين مملكة

  %50  %0  املتحدة العربية اإلمارات
  %50  %0  الكويت
  %50  %0  عمان

  
 ر او مباشر بشكل النقد أسواق أدوات ي اإلستثمار يكون  وسوف ى ،باإلضافة التعاون  مجلس دول  بعمالت مقومة اإلستثمارات تكون  ،وسوف مباشر غ  ا

رلي الجنيه و واليورو الدوالر ر مصنفة جهات مع اإلستثمار يتم وسوف.اإلس ى مصنفة وغ  مصدرها او املصنفة االدوات ي األدنى الحد يكون  ان ،ع
ي للمركز وفقا ، B- (Fitch), B- (S&P), B3 (Moody’s) كاالتي  .املصدر لعمليات النقدية والتدفقات املا

 رة أطراف مع املالية األدوات من مختارة مجموعة مع النقدية االدوات ي استثماراته الصندوق  يركز  من مرخصة السعودية، العربية اململكة ي نظ
رة أطراف مع او ، السعودي العربي النقد مؤسسة  النقد ملؤسسة املماثلة املركزية البنوك احد من لإلشراف خاضعة تكون  أن بحيث خليجية نظ

  .أو هيئات إشرافية مماثلة لهيئة السوق املالية  العربي السعودي
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 ى نسبته يصل قد ما استثمار الصندوق  ملدير يحق ي من %25 إ  مماثلة أهداف ذات مرخصة استثمار صناديق وحدات ي الصندوق  أصول  قيمة صا
ىوالدخل الثابت  النقد أسواق ادوات ي تستثمر وصناديق الصندوق  ألهداف ر مع متوافقة تكون  أن ع ا مطروحة الشرعية املعاي  عاما طرحا وحدا
ى جاهدا الصندوق  مدير ويعمل ، الهيئة من ومرخصة ي واآلداء الصندوق  مدير وسمعة العائد حيث من ا املستثمر الصناديق أفضل ر اختيا ع  التاري

  .الصندوق  ملدير

ي الجدول  ويوضح   .ا املسموح والنسب للصندوق  املتاحة االستثمارات التا

ى الحد  الصندوق  من أصول  األدنى الحد  االستثمار نوع   الصندوق  من أصول  األع

رة النقد أسواق أدوات   %100  %0  االجل قص
  %50  %0  االجل متوسطة الثابت الدخل ادوات

 ألهداف مماثلة أهداف ذات استثمار صناديق
 أسواق ادوات ي تستثمر وصناديق الصندوق 

  والدخل الثابت   النقد

0%  25%  

ردادات وجود حال ي(نقدية  سيولة رة إس   )كب
متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية أو ودائع 

رة اإلستحقاق    أيام 7 التتعدى ف

10%  100%  

  
  مــن% 25 مانسـبة املجموعـة لـنفس تنتمــ محتلفـة جهـات أو واحـدة جهــة ـي النقـد أسـواق صــندوق  إسـتثمارات مجمـوع تتجـاوز  أن اليجـوز 

ي  الصندوق، أصول  قيمة صا
  ي  ) يومًا تقويميًا.120له متوسط مرجح لتاريخ االستحقاق اليتجاوز ( للسيولةأن صندوق أرباح الخلي

 
 باإلستثمار:املخاطر املرتبطة  .4

ى االستثمار ُتأثر أن يمكن ال الرئيسية املخاطر ملخص أدناه الجدول  يوضح   :الصندوق  ي سلبا ع
  

ى مبلغ اإلستثمار   نوع املخاطر    و األصول املستثمرةأاألثر ع
ي سابق أداء بيانات أو سجل له وليس مفهومه، ي جديد الصندوق   املحدود األداء سجل مخاطر  االطالع املحتملون  املستثمرون اليستطيع وبالتا

ى  الصندوق  أهداف بأن تأكيد إعطاء يمكن وال ، فيه باالستثمار قرارهم اتخاذ قبل لصندوق  السابق االداء ع
  .ستتحقق االستثمارية

ى يؤدي مما االستقرار وعدم التقلبات من مرحلة ي السوق  يمر قد  السيولة مخاطر ن أصل ي التداول ي  وصعوبة السيولة قلة إ  . مع
 تلبية صعوبة عنه ينتج قد مما االستثمارات تسييل بعض أو االستثمار ي الصندوق  مدير قدرة من ذلك يعيق وقد

رداد طلبات ى استثمارات يؤثر سلبا قد مما اإلس ى وأدائه الصندوق  ع   الصندوق. وحدات مالكي وع
ن فإن السعودي، بالريال يتم الصندوق  يميتق أن وحيث  العملة مخاطر رك  لهم األساسية العملة الريال السعودي يعد ال الذين املش

ر مالية ادوات ي الصندوق يستثمر ان كما.الصرف أسعار تقلبات ملخاطر معرضون   مما السعودي بالريال مقومة غ
  .العمالت اسعار فروقات الصندوق ملخاطر تعرض عنه ينتج قد

ن فروقات هناك يكون  املخاطر،قد إلدارة املالية املشتقات إستخدام حال ي  املالية املشتقات مخاطر  واألصل املالية قيمة املشتقة تحرك ب
راتجية خسائر او ارباح تحقيق امكانية عنه به،مماينتج املستثمر ى سلبا يؤثر قد مما ، هذه التحوط من اس  ع

ى وأدائه الصندوق  استثمارات   الصندوق. مالكي وحدات وع
ر أدوات ي االستثمار مخاطر ى ، واملخاطر االئتمانية العمالت وأسعار السيولة املصنفة،كمخاطر االدوات ي االستثمار مخاطر تندرج قد  مصنفة غ  االدوات ع
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ر ى يؤثر سلبا قد مما ايضا، املصنفة غ ى الصندوق وأدائه استثمارات ع   الصندوق  وحدات مالكي وع
 الخليج سواقأ ي االستثمار مخاطر
  الناشئة

ى الناشئة الخليج اسواق ي االستثمار مخاطر تنطوي   ،واملخاطر اسعار العمالت ،وتذبذب السيولة مخاطر ع
ر االئتمانية ى يؤثر سلبا قد مما ، العوائد اسعار ،وتغ ى وأدائه استثمارات الصندوق  ع   الصندوق  وحدات مالكي وع

 الوفاء ي مدين أي أن يخفق باحتمال تتعلق ال تلك ي النقد أسواق أدوات ي باالستثمار املتعلقة االئتمانية املخاطر  االئتمانية املخاطر
اماته، رجاعه ي التأخر أو جزء منه أو استثماره تم الذي املبلغ خسارة عنه ينتج مما بال ى يؤثر سلبا قد والذي اس  ع
ى مالكي وأدائه الصندوق  استثمارات   الصندوق  وحدات وع

ا يستثمر ال االستثمار وصناديق صكوكها ي ةاملستثمر  الشركات إن  القانونية املخاطر ن للمخاطر الصندوق  ف  حيث القانونية معرض
م ن أ ى معرض ى باإلشراف املعنية الرقابية قبل الجهات من تنظيمية عقوبات و أ إلجراءات الخضوع إ  أو أعمالهم ع
ي قد وكذلك أخرى، أطراف قبل من ى إضافة . قضائية طرفا دعاوى  يكونوا  ي الوضع يتأثر قد ذلك، إ  للشركات املا

ن نتيجة رات حدوث أو جديدة وأنظمة إلصدار قوان ى يؤثر سلبا قد مما الحالية األنظمة ي تغي  قيمة استثمارات ع
ى يؤثر قد بدوره والذي الصناديق أو الشركات تلك ي الصندوق  ى الصندوق ء  أدا ع   . الصندوق  وحدات مالكي وع

ا مختلفة، بعوامل تتأثر أن يمكن الصندوق  أصول  قيمة إن  معينة بأحداث املتعلقة املخاطر  بالتشريعات تتعلق واقتصادية وعوامل سياسية عوامل م
رات تتأثر كما قد والرقابية، والتنظيمية اإلشرافية بالجهات تتعلق أو واألنظمة  ونظام الحكومة سياسة ي بالتغ
ى يؤثر سلبا مما لألسهم، املصدرة بالجهة تتعلق بأحداث معينة تتأثر قد أو العوائد وأسعار الضرائب  قيمة ع

ى وأدائه يستثمرها الصندوق  ال االستثمارات   الصندوق  وحدات مالكي وع
ى استثماري  مدير أي شأن شأنه الصندوق  مدير يعتمد  اإلدارة مخاطر ر، بشكل البشري  العنصر ع ي كب  قد الصندوق  فأن وبالتا

ن املدراء بخسارة سلباً  يتأثر ن التنفيذي ن واملوظف ر وصعوبة الصندوق  بأعمال املرتبط ى بدائل توف  ذاته املستوى  ع
رة من ى الخ ر، املدى ع ى سلباَ  يوثر قد مما القص ى وادائه الصندوق  استثمارات ع   .الصندوق  وحدات مالكي وع

يؤثر  سوف مما الشغب والحروب أعمال مثل العاملية أو املحلية السياسية بالتطورات النقد اسواق ادوات تتأثر قد  السياسية املخاطر
ى سلبا ى وأدائه الصندوق  استثمارات ع   . وحدات الصندوق  مالكي وع

ي اإلقتصاد يتأثر قد  االقتصادية املخاطر رات نتيجة الخلي  قد والتضخم،مما النفط والعمالت أسعار ي التقلبات مثل اإلقتصادية للتغ
ى يؤثر سلبا ى وأدائه الصندوق  استثمارات ع   وحدات الصندوق  مالكي وع

ى الصندوق  مدير يعتمد  التقنية املخاطر  لعمليات تتعرض لديه قد املعلومات أنظمة أن إال الصندوق، إدارة ي التقنية استخدام ع
راق روسات أو اخ ي، أو جزئي تعطل أو ف ى مدير الصندوق  قدرة من تحد وال ك  بشكل الصندوق  استثمارات إدارة ع
ى سلبا يؤثر قد مما فاعل، ي أداء ع ى الصندوق وبالتا   الصندوق  وحدات مالكي ع

رداد عمليات مخاطر رة اإلس رداد طلبات ورود حالة ي  الكب رة اس ن، يوم تعامل ي الصندوق  أصول  من باملائة العشرة تتجاوز  كب  من يكون  قد مع
ى الصعب ر الصندوق  ع ردادطلبات  لتلبية كافية أموال توف رداد طلبات تأجيل عنه ينتج قد مما اإلس ى إضافة اإلس  إ

ى تسييل الصندوق  يضطر قد أنه ر أوقات ي أصوله من جزء إ ى  وأدا استثمارات سلبا يؤثر قد مما مالئمة غ ء ع
ى الصندوق    . الصندوق  وحدات مالكي وع

ا تتأثر ال األوضاع ي املخاطر هذه تنشأ  باملصالح تضارب مخاطر  او مادية شخصية بمصلحة الصندوق  مدير قرار واستقاللية موضوعية ف
ى مه معنوية ن املصالح ي تضارب نشوء حال ي او. الصندوق  حساب ع  او أخرى  استثمارية وصناديق الصندوق  ب
ى يؤثر قد والذي الصندوق  مدير قبل من مدارة استثمارية محافظ  استثماراته، اختيار ي الصندوق  مدير قرارات ع

ى سلباً  يؤثر قد مما ى وادائه الصندوق  استثمارات ع   .الصندوق  وحدات مالكي وع
ى الطبيعية الكوارث تؤثر  مخاطر كوارث طبيعية ر لها يكون  قد وال واالستثمارية االقتصادية القطاعات كافة اداء ع ى سل تاث  اداء ع

ن الزالزل  مثل الصندوق  مدير ارداة عن خارج الصندوق  راك رها، الشديدة الجويه والتقلبات وال  سلباً  يؤثر قد مما وغ
ى ى وادائة الصندوق  استثمارات ع   الصندوق  وحدات مالكي وع

 للتقلبات عرضة أداء الصندوق  يجعل قد والذي معينة ادوات ي الصندوق  استثمارات تركز عن الناتجة املخاطر  االستثمار ترك مخاطر
ر نتيجة ى قد يؤثر سلبا الذي األمر القطاعات بتلك الخاصة األوضاع ي التغ ى وأدائه الصندوق  استثمارات ع  وع
  الصندوق  وحدات مالكي

ى الحصول  مخاطر ى الصندوق  حصول  حالة ي  تمويل ع ا ي املبالغ املستحقة سداد عن وتأخره الصندوق  إدارة لغرض تمويل ع  املحدد وق
رتب فقد الصندوق، مدير إرادة عن خارجة ألسباب ى ي ر ذلك رسوم ع  لتسييل الصندوق  مدير اضطرار أو سداد تأخ
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ى يؤثر سلبا قد التمويالت مما لسداد استثماراته بعض ى وأدائه الصندوق  استثمارات ع   . الصندوق  وحدات مالكي وع
ي  باملصدر املتعلقة املخاطر ر مخاطر و رات نتيجة للمصدر املالية األوضاع ي التغ ى منتجاته أو الطلب أو اإلدارة ي لتغ  وتشمل .خدماته أو ع

ا مخالفات قد بسبب قانونية إلجراءات املصدر تعرض املخاطر هذه ى يؤدي قد مما يرتك  مما اصوله قيمة انخفاض إ
ى يؤثر سلبا قد ى وأدائه استثمارات الصندوق ع   الصندوق  وحدات مالكي وع

 صناديقي  االستثمار مخاطر
  استثمارية

دف ال خرى األ  الصناديق تتعرض ا االستثمار الصندوق  يس ى ف ي الوارد املخاطر نفس إ  الرئيسية املخاطر" فقرة ة 
ى يؤثر سلبا قد مما واألحكام الشروط هذه من "الصندوق  ي لالستثمار ى وأدائه الصندوق  استثمارات ع  مالكي وع
  الصندوق  وحدات

 الصندوق، ا يستثمر الثابت ال الدخل أدوات و النقد أسواق أدوات من ألي االئتماني التصنيف انخفاض حالة ي  االئتماني التصنيف انخفاض مخاطر
ى الصندوق  مدير يضطر قد ا التخلص إ  مع التعاقدية الجهات من ألي اإلئتماني إنخفاض للتصنيف نأ ماك م

ا عدم يسبب قد )للصكوك املصدرة واملؤسسات الشركات أو النقد أدوات أسواق املستلمة البنوك( الصندوق   قدر
ى ا ع اما ى يؤثر سلبا قد مماق الصندو  مع التعاقدية الوفاء بال ى مالكي وأدائه الصندوق  استثمارات ع  توحدا وع

  الصندوق 
ر عن الناتجة املخاطر ي  العوائد أسعار تقلبات مخاطر ى تؤثر قد وال العوائد أسعار ي تغ ا ال يستثمر املالية األوراق قيمة ع  مما الصندوق  ف

ى يؤثر سلبا قد ى وأدائه الصندوق  استثمارات ع   الصندوق  مالكي وحدات وع
ر ي املستقبل واستمرارها العوائد لتحقيق الالزمة العوامل وتوفر املستقبلية املالية النتائج توقعات  املستقبلية املالية التوقعات مخاطر  األدوات من تعت

ا يب ال الهامة  بالشكل تتحقق ال أو تتحقق قد التوقعات أن تلك إال . االستثمارية قراراته الصندوق  مدير عل
ى يؤدي قد مما املتوقع ى يؤثر سلبا قد ممات التوقعا عن عمليات الصندوق  نتائج انحراف ا  الصندوق  استثمارات ع
ى وأدائه   . الصندوق  مالكي وحدات وع

ى فقط واملقتصرة الصندوق  استثمارات طبيعة إن  مخاطرمرتبطة بالضوابط الشرعية ر الشرعية مع املتوافقة االستثمارات ع ى تؤدي قد املعاي  يكون  أن إ
ر تتبع ال أخرى  استثمار صناديق من أقل الصندوق  أداء ا يتعلق فيما شرعية أي معاي ى باإلضافة .باستثمارا  ذلك، إ
ر مع تتوافق تعد لم أصول الصندوق  بعض أن حال ففي مدير  فإن الصندوق  قبل من املتبعة الشرعية املعاي

ى يضطر قد الصندوق  ر بأسعار األصول  تلك من التخلص إ ى يؤثر قد مما مناسبة، غ  الصندوق  استثمارات سلبيا ع
ى وأدائه   . الصندوق  وحدات مالكي وع

 األسعار بنفس يتم استثمارها ال قد التوزيعات مبالغ فإن املوزعة، األرباح استثمار بإعادة سيقوم الصندوق  أن حيث  االستثمار إعادة مخاطر
ي ,األساس من األصول  شراء عندها تم ال  الستدعاء ا خيار الصكوك بعض تحمل وقد .تكلفة الشراء ارتفاع وبالتا

رتب استحقاقها تاريخ قبل استدعاء الصكوك حق املصدرين يمنح الذي ى وي  املطلوبة العوائد تحقيق عدم ذلك ع
رتب بالصك املرتبطة األرباح للصندوق واستيفاء ى وي  ينتج وقد نفس العوائد ي متاحة استثمارات وجود عدم ذلك ع

ى الصندوق  تعرض ذلك عن ى يؤدي مما االستثمار إعادة مخاطر إ  سلبا يؤثر مما قد املطلوبة العوائد عدم تحقيق ا
ى ى وأدائه الصندوق  استثمارات ع   . الصندوق  مالكي وحدات وع

 أسواق أدوات ي االستثمار مخاطر
ر جهات مع النقد  إلشراف خاضعة غ

 والبنك السعودي العربي النقد مؤسسة
  املركزي 

ر جهات مع تكون  ال االستثمارات عن عبارة ي  املركزي  البنك السعودي و العربي النقد مؤسسة إلشراف خاضعة غ
ى معرضة قد تكون  و  املخاطر من مما يزيد املال رأس لحماية كافية ضوابط وجود لعدم إلفالس ا أو املخالفات إ

 هذه مع ا املستثمر املبالغ ي خسائر الصندوق يتكبد يجعل مما القانونية واملخاطر السيولة ومخاطر االئتمانية
ى يؤدي مما الجهات   . الصندوق  وحدات استثمارات مالكي انخفاض ا

ي الصندوق مخاطر ضريبة القيمة املضافة، وسوف تؤدي الضرائب ال يتحملها مالكي    مخاطر ضريبة القيمة املضافة ى االستثمار  ينطبق ع
ى ي الصندوق وانخفاض سعر الوحدة.الوحدات بالضرورة ا   تخفيض العوائد املرتبطة باإلستثمار 

 
 البيانات السابقة املتعلقة بأداء صندوق االستثمار: .5

  اليوجد بيانات سابقة للصندوق.
 أو يتكرر  سوف باملؤشر مقارنة أداءه أو اإلستثمار لصندوق  املطلق األداء أن الوحدات ملالكي ضمان اليوجد 

 السابق األداء يماثل



  
 

73 
 

 
 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب: .ب 

راك  :رسوم اإلش

  ال يوجد

  :إدارة مدير الصندوق  رسوم

ي مــــن ســــنويا%) 0.55( املائــــة ــــي مائــــة مــــن خمســــون  نســــبته مــــا إدارة رســــوم الصــــندوق  يــــدفع  هــــذه تحتســــب( الصــــندوق  أصــــول  قيمــــة صــــا

راكم الرسوم ـى) شهريا وتدفع تقويم يوم كل ي وت ـر الصـندوق  مـدير إ  وواجبـة الـدفع مسـتحقة رسـومال تلـك وتصـبح للصـندوق  إدارتـه نظ

ــي صــناديق مــدارة مــن قبلــه  ،ماليــة ســنة كــل ــي شــهر كــل ايــة بعــد عمــل أيــام خمســة خــالل الســداد ــي حالــة إســتثمار مــدير الصــندوق  و

ى حده.   فسوف يتم إحتساب رسوم إدارة كل صندوق ع

ن رسوم   : الحفظ أم
ي أصول الصندوق وتحتسب بشكل يومي %) سنويا 0.05( سنوية رسوم بدفع كذلك الصندوق  يتكفل اية كل ربع من صا ي  وتدفع 

 .سنوياً  ريال سعودي 110,000من السنة، وبحد أدنى 

  رسوم املصاريف اإلدارية:

ى 0.025يتكفل الصندوق كذلك بدفع رسوم ( ى بناءً  بشكل يومي الرسوم هذه تحتسب%) كحد أع ي ع  الصندوق  أصول  قيمة صا
ي: شهرياً  اقتطاعها ويتم   أو سنويًا وال تشمل ماي

 وتحسب مصاريف نشر التقارير السنوية للصندوق، عن اداء الصندوق وأي مصاريف اخرى متعلقة بخدمات اإلدارة والتشغيل
راكم الرسوم هذه ي من  وتستقطع   تقويم يوم كل  وت   شهر. سنة كل اية ي اقتطاعها ويتم  الصندوق  اصول  قيمة صا

ى نشراملعلومات رسوم   :تداول  موقع ع

راكم" . وتحسب هذه الرسوم تداول " املالية السوق  شركة لصالح سنوياً  سعودي ريال 5,000 قدرة مقطوع مبلغ دفع كل يوم   وت
ي من  وتستقطعتقويم    اية كل سنة مالية للصندوق.  الصندوق  اصول  قيمة صا ي    ويتم اقتطاعها 

  :الرسوم الرقابية

راكم، وتحسب هذه الرسوم  سنوياً  ريال) 7500( وقدره مقطوعللصندوق سنويا مبلغ  الرقابيةالصندوق  الرسوم  يتحمل  كل وت
ي من  تقويم يوم اية كل سنة مالية للصندوق. الصندوق  اصول  قيمة صا ي    ويتم اقتطاعها 

رداد:   رسوم اإلس
 يوجد ال 

رداد املبكر:   رسوم اإلس
ا.1يدفع املستثمر مانسبته  رداد الوحدات خالل ثالثون يوم عمل من تاريخ شرا ي حال إس ردة  ي قيمة الوحدات املس  % من صا
   :رسوم مراجع الحسابات

ى الحسابات مراجع سيحصل ي  وتحتسب املالية السنة ي سعودي ريال) 30,000( ألف ثالثون  قدرة مقطوع   مبلغ  ع يوميًا وتدفع 
 اية كل ستة أشهر .

  مصاريف تمويل الصندوق:
ي من  وتستقطع.  السوق  ي  السائدة االسعار حسب تدفع راكم الرسوم هذه وتحسب الصندوق  اصول  قيمة صا    تقويم يوم كل وت
 .للصندوق  مالية سنة كل اية ي اقتطاعها ويتم
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ن الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مكافآت   :املستقل
ن، الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مكافآت مصاريف الصندوق  يتحمل ى مستقل  عضو كل يحصل  حيث املستقل  )5,000( مبلغ  ع
 لالعضاء  سعودي ريال 40,000 يعادل وبما أق بحد املالية السنة ي اجتماعات أربعة وبعدد اجتماع لكل سعودي ريال أالف خمسة

ن راكم الرسوم هذه تحسب  لجميع اإلجتماعات ككل املستقل   الصندوق. ادارة ملجلس اجتماع كل بعد املكافاه وتدفع  تقويم يوم كل وت
  

  :الهيئة الشرعيةاعضاء رسوم 
ى  عضو كل يحصل  حيث الشرعية الهيئة أعضاء مكافآت مصاريف الصندوق  يتحمل  وبما سعودي ريال أالف ثمانية 8,000 مبلغ  ع
راكم الرسوم هذه وتحسب ككل،  الهيئة العضاء سعودي ريال  24,000يعادل ي من تقويم يوم كل وت  ويتم   الصندوق  اصول  قيمة صا

  .للصندوق  مالية سنة كل اية ي اقتطاعها
  

  :التعامل مصاريف
ى بناءاً وعموالت الوساطة   املاليةاألوراق  وشراء بيع عملية ي املتكبدة التعامل مصاريف كافة الصندوق  يتحمل  السائدة األسعار ع

ا الصندوق  يستثمر ال األسواق ي ا واملعمول   االفصاح وسيتم.  الصفقات تنفيذ عند وذلك، الصندوق  أصول  من سدادها ويتم ف
ي عن ا اجما ي اإلفصاح وملخص سنوية والنصف املدققة السنوية التقارير ي قيم   .للصندوق  مالية سنة كل اية ي املا

  

  ضريبة القيمة املضافة :
ــى والــدخل للزكــاة العامــة الهيئــة مــن الصــادرة التنفيذيــة الالئحــة تعليمــات حســب املضــافة القيمــة ضــريبة تطبيــق ســيتم  الرســوم جميــع ع

  .والتكاليف واألتعاب واملصاريف
  

ى املعلومات إضافية حول الصندوق: .ج   مكان وكيفية الحصول ع
رونـي ملـدير الصـندوق،املوقع من خالل  زيارة املقر الرئيس ملدير الصـندوق شـروط وأحكـام الصـندوق ،مـذكرة املعلومـات، املوقـع اإللك

روني لشركة السوق املالية.   االلك
  

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

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

  218590 11 966+ فاكس 
  

  و. أسم وعنوان املوزع وبيانات االتصال:         
 اليوجد.               

     


