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 السيولة بالريال السعودي )الرزين ريال(صنـدوق 

 مفتـوح( -النقد أسواق صندوق  – متخصص إستثماري عام)صندوق 

 

 الشروط واألحكام

  يستثمرمفتوح  -النقد أسواق صندوق  – متخصصعام ستثماري اهو صندوق  السيولة بالريال السعودي )الرزين ريال(صندوق .أ
 
في  أساسا

  .املماثلةأدوات النقد قصيرة األجل وغيرها من الصناديق االستثمارية ذات األهداف 
 

ا  (03070-73بموجب الترخيص رقم )، وهي شركة سعودية مرخصة االستثمارلألصول وإدارة مدير الصندوق هو شركة سامبا .ب   لالئحةوفق 

   هيئة.الاألشخاص املرخص لهم الصادرة عن 
 

واضحة كاملة و  خاضعة لالئحة صناديق االستثمار وتتضمن معلومات األخرى املتعلقة بالصندوق وكافة املستندات الصندوق ن شروط وأحكام إ.ج 

 الشروط واألحكام مع مذكرة املعلومات واملستندات األخرى للصندوق. هذهعن الصندوق. يجب قراءة  ومحدثة ومعَدلة وصحيحة وغير مضللة

 

وطلب املسندات األخرى املتعلقة بالصندوق بعناية كاملة ومذكرة املعلومات وجميع الصندوق  املستثمرين املحتملين قراءة شروط وأحكامعلى .د 

 .املشورة القانونية والضريبية واملالية وغيرها من املشورة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن الصندوق 

 

 .قبول شروط وأحكام الصندوق قبل االشتراك في وحدات الصندوق يجب على املستثمرين املحتملين توقيع و  .ه 

 

 م.30/12/1030 بتاريخ، وتم تحديثها م37/30/3011صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ .و 

 

 م.73/30/3011 وطرح الوحدات بتاريخ م00/00/1000 تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس الصندوق: خطاب الهيئة بتاريخ  .ز 
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 تعريفات
 تنطبق التعريفات التالية على الشروط واألحكام هذه ومذكرة املعلومات:

 عليه من الشخص الذي يسيطر على  تابع
 
شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص اآلخر، أو يشترك معه في كونه مسيطرا

 قبل شخص ثالث. وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر.

 شركة برايس واترهاوس كوبرز. املحاسب القانوني

الئحة األشخاص املرخص 

 لهم

هـ املوافق 13/5/3017وتاريخ  1005-17-3الهيئة بموجب قرار رقم الئحة األشخاص املرخص لهم الصادرة عن مجلس 

 م.31/0/1033هـ املوافق 13/31/3071وتاريخ  1033-15-7م املعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 11/7/1005

يخ ( وتار 70التي تم تحديدها بموجب نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ هيئة السوق املالية الهيئة

هـ.  وهي هيئة حكومية ذات استقالل مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء. وتتولى الهيئة 1/7/3010

اإلشراف على تنظيم وتطوير السوق املالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات الالزمة لتطبيق أحكام نظام السوق 

 .املالية

 مجلس إدارة الصندوق. املجلس

 في اململكة العربية السعودية.للعمل  البنوكفتح فيه تاليوم الذي  يوم عمل

هـ ولوائحه 1/7/3010( وتاريخ 70نظام السوق املالية باململكة العربية السعودية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ نظام السوق املالية

 التنفيذية.

 مع قريب أو تابع،  القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، السيطرة
 
 أو مجتمعا

 
بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردا

 % أو أكثر من حقوق التصويت في شركة. )ب( حق تعيين 70من خالل أي من اآلتي: )أ( امتالك نسبة تساوي 

 لذلكاملسيطر% أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري، وتفسر كلمة " 70
 
 ." وفقا

 األوراق املالية. لجنة الفصل في منازعات اللجنة

 شركة اتش اس بي س ي العربية السعودية. أمين الحفظ

 .كل يوم عمليعني األيام التي يتم فيها تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد وذلك في  أيام التعامل 

 .صنـدوق السيولة بالريال السعودي )الرزين ريال( الصندوق 

 أي من التغييرات التالية: التغيير األساس ي

 التغيير املهم في أهداف الصندوق أو طبيعته؛ 

 التغيير الذي يكون له تأثير في وضع املخاطر للصندوق؛ 

 ؛ أوير الصندوق من منصب مدير للصندوق االنسحاب الطوعي ملد  

 .أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغها ملدير الصندوق 

 االستثمار.شركة سامبا لألصول وإدارة  مدير الصندوق 

 فيما يتعلق بشخص، تعني ذلك الشخص وكل تابع له. مجموعة

عضو مجلس إدارة صندوق 

 مستقل 

  :عضــو مجلس إدارة صــندوق مســتقل يتمتــع باالستقاللية التامة ومما ينافي االستقاللية، على سبيل املثال ال الحصر

مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ الصندوق، أو أن يكون موظفا لدى مدير الصندوق أو تابع له، أو أي .أ 

 لديه عمل جوهري أو عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين الحفظ.

 أن يكون من كبار التنفيذيين، خالل العامين املاضيين، لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له..ب 

لى مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو مع أي من كبار التنفيذين لدى أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األو .ج 



 
 
 

PUBLIC 

1 
  





 مدير الصندوق أو في أي تابع له.

 أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له خالل العامين املاضيين.

 .SIBOR 1 month Indexمؤشر سيبور لشهر واحد  االسترشادي املؤشر 

تعني مذكرة معلومات الصندوق املتاحة ملالكي الوحدات املحتملين لتمكينهم من اتخاذ قرار مدروس فيما يتعلق  مذكرة املعلومات

 ( من الئحة صناديق االستثمار.1باالستثمار املطروح عليهم، وتتضمن املعلومات املحددة في امللحق رقم )

ه املوافق 3013/ 07/31وتاريخ 1007 -130 -3لس الهيئة بموجب القرار رقم الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مج الئحة صناديق االستثمار

 م. 1037/  5/  17ه املوافق  3073/  1/  37وتاريخ  1037-73-3م املعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 1007/ 10/31

 كل مستثمر أو مالك وحدات في الصندوق. املستثمر أو مالك الوحدات

 أو يعتزم إصدارها.الشخص الذي يصدر أو  املصدر
 
 مالية

 
 راقا

 اململكة العربية السعودية. اململكة

 الودائع واألوراق املالية وعقود التمويل التجارية قصيرة األجل وغيرها من االستثمارات املماثلة. أدوات سوق النقد

 منها الخصوم بما في ذلك  إجمالي قيمة  صافي أصول الصندوق  صافي قيمة األصول 
 
 رسوم ومصاريف الصندوق.مخصوما

عضو مجلس إدارة صندوق 

 غير مستقل 

 عضو مجلس إدارة من غير األعضاء املستقلين.

 قتصادات كما يحددها مدير الصندوق.وف العادية لألسواق املالية وااللظر ا ظروف السوق العادية

 أي تغيير غير التغيير األساس ي أو التغيير املهم. تغييرات واجبة اإلشعار

 ر.الزوج والزوجة واألطفال القص   أو أقرباء ريبق

 سعودي. ريال الريال

 غير التغيير األساس ي من شأنه أن: أي تغيير التغيير املهم

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

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

 الصندوق أو أي تابع ألي منهما؛

 ،د من أصول الصندوق  من املدفوعات تسدَّ
 
 جديدا

 
 يقدم نوعا

 د من أصول الصندوق؛ أو  يزيد بشكل جوهري أنواع املدفوعات األخرى التي تسدَّ

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

 شركة السوق املالية السعودية. لسوق املاليةتداول أو ا

 شروط وأحكام الصندوق املتمثلة بهذه الوثيقة واملوقعة بين مدير الصندوق ومالك الوحدات. الشروط واألحكام

 .حصة مالكي الوحدات في الصندوق وتعامل كل وحدة على أنها حصة مشاعة في أصول الصندوق  الوحدة

 .دوالر أمريكي الدوالر 

 .كل يوم عملاأليام التي يتم فيها تحديد سعر الوحدة من قبل مدير الصندوق وذلك في  أيام التقويم

 يقصد بها ضريبة القيمة املضافة املطبقة بموجب أحكام نظام ضريبة القيمة املضافة  ضريبة القيمة املضافة 

م 15/03/1033هـ املوافق 1/33/3071بتاريخ  337نظام ضريبة القيمة املضافة الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم م/ نظام ضريبة القيمة املضافة 

 والئحته التنفيذية. 
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 ملخص املعلومات الرئيسية
 

 فيما يلي ملخص للمعلومات الرئيسية املتعلقة بالصندوق.

 الصندوق املعلومات الرئيسية حول  .أ 
  

 اسم الصندوق وفئته ونوعه ونوع الطرح  .3

 في   -النقد أسواق صندوق  – متخصصصندوق السيولة بالريال السعودي )الرزين ريال( هو صندوق استثماري عام 
 
مفتوح يستثمر أساسا

 .املماثلةأدوات النقد قصيرة األجل وغيرها من الصناديق االستثمارية ذات األهداف 

 للصندوق األهداف االستثمارية  .1

بالريال أو الدوالر أو كالهما وغيرها  املقومة إلى توفير السيولة وزيادة رأس املال من خالل االستثمار في أدوات النقد قصيرة األجل الصندوق  يهدف

 ال سبة بنأقص ى و  ستثمار كحداال كما يجوز للصندوق  .واملخاطر املماثلةذات األهداف واملرخصة من الهيئة  العامةمن الصناديق االستثمارية 

ر ال الدو  السعودي أو يالر ملنتجات املركبة املقومة بالاو  جل مثل الصكوك والسنداتأل ستثمارات طويلة اال في ا صافي قيمة األصول  % من10تتعدى 

  كالهما.مريكي أو أل ا

 سياسات االستثمار وممارساته  .7

 يستثمر الصندوق:

 بالريال أو الدوالر أو كالهما؛ بشكل رئيس ي في أدوات النقد قصيرة األجل املقومة 

  الصكوك والسندات واملنتجات املركبة )فيما عدا  أدواتمثل  األجل طويلة استثمارات% من صافي قيمة األصول في 10بنسبة ال تتجاوز

 التوريق( املقومة بالريال أو الدوالر أو كالهما؛

  واملرخصة العامة االستثمارية الصناديق في األصول  قيمة صافي من% 30 تتجاوز  ال بنسبةاملشابهة  العامة الصناديق االستثماريةوحدات 

 .املماثلة واملخاطر األهداف ذات الهيئة من
 

 بدراسة الصندوق  مدير ويقوممن وقت آلخر حسب ظروف سوق النقد. تتباينتعتمد استراتيجية الصندوق على توقعات معدالت الفائدة والتي 

 اليومية املراقبة وكذلك املعدالت هذه تذبذب على السوق  توقعات وتأثير العائد، منحنى مؤشرات طريق عن املستقبلية الفائدة معدالت وتحليل

 .السيولة من اليومية الصندوق  احتياجات توقعات وتحليل

إضافة،  د بورز كممارسة عامة.وستاندرد انعلى تقييمات وكاالت التصنيف االئتماني العاملية مثل موديز وفيتش  أيضاويعتمد مدير الصندوق  

 فإن الصندوق:

  لن يستثمر في املؤسسات أو أدوات الدخل الثابت والتي دون درجة االستثمارBaa3   حسب تصنيف موديز وBBB- رد حسب تصنيف ستاند

 اند بورز: مع ذلك 

 غير املصنفة بشرط أن يعتمد مدير و في املؤسسات أو أدوات الدخل الثابت  أصوله من% 10 قصوى  بنسبة االستثمارلصندوق ل يمكن

 الصندوق في تلك الحالة على معايير تقييم املخاطر الداخلية لتقييم املؤسسات أو أدوات الدخل الثابت.

 
م
ستثمر املعايير املعتمدة من مدير الصندوق في اختيار استثمارات الصندوق مبنية على معايير املخاطر والسيولة والعائد للصندوق االستثماري امل

 فيه، حسب الحاجة. 
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 الصندوق  ملدير ويجوز  % من صافي قيمة أصول الصندوق في التعامل مع جميع األطراف النظيرة.15لن تتجاوز استثمارات الصندوق ما نسبته 

 .تابعيه من أي أو الصندوق  مدير يصدرها مالية أوراق في الصندوق  أصول  استثمار

.310يجب أن يكون للصندوق متوسط مرجح لتاريخ االستحقاق ال يتجاوز )
 
 تقويميا

 
 ( يوما

ول الصندوق تكون سيول نقدية أو استثمارات % على األقل من صافي قيمة أص30يجب على مدير الصندوق أن يتأكد باستمرار من أن ما نسبته 

 ( أيام.3ذات تاريخ استحقاق أو فترة استحقاق متبقية ال تتعدى )

 :أدناه املبين النحو على الصندوق  استثمارات وستكون 

 الحد األعلى ألصول الصندوق  الحد األدنى ألصول الصندوق  االستثمار

 أو الدوالر أو بالريال املقومةأدوات النقد قصيرة األجل 

 كالهما
10% 300% 

 املقومة واألدوات واملنتجات املركبةو السندات الصكوك 

 كالهما أو الدوالر أو بالريال
0% 10% 

املشابهة  وحدات الصناديق  االستثمارية العامة

 واملرخصة من هيئة السوق املالية ذات املخاطرة املماثلة

0% 30% 

 

 في الصندوق  باالستثماراتاملخاطر املرتبطة  .0

ا الصندوق  يعتبر   منخفضة مخاطر مع املال رأس في البسيط بالنمو يرغب الذي للمستثمر مناسب 
 
 الصندوق، استثمارات طبيعة وباعتبار.  نسبيا

 تشكلوال  ينخفض أو الوحدة سعر يرتفع قد لذلك، ونتيجة النقص، أو للزيادة تخضع وقد متغيرة والدخل الصندوق  في االستثمار قيمة فإن

إن عوامل املخاطر الرئيسية التي يجب على مالكي الوحدات النظر  .تابعيه من أي أو الصندوق  مدير يضمنها التزامات الوحدات مالكي استثمارات

من مذكرة املعلومات. وتشمل هذه املخاطر، من بين أمور أخرى، مخاطر عامة  7فيها بعناية قبل االستثمار في الصندوق موضحة في القسم 

 .ومخاطر متعلقة باستثمارات الصندوق 
 

 األداء السابق للصندوق  .5

ول أدناه املعلومات التالية: العائد الكلي لسنة ولثالث سنوات ولخمس سنوات وإجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر اوضح الجدت

 سنوات املاضية:املاضية وأداء الصندوق باملقارنة مع املؤشر االسترشادي على مدار الخمس 

  سنوات:العائد الكلي لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس 

 %صندوق لل العائد الكلي الفترة

 2.28 سنة

 6.59 سنوات 7

 9.85 سنوات 5

 189.53 منذ التأسيس 
 

 إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر املاضية 
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 م2019 م0002 م0002 م0002 م0002 م0002 م0002 م0000 م0000 م0000 السنة

العائد السنوي 

 الكلي %

3.01 0.00 3.33 3.03 0.33 0.11 1.01 3.01 3.03 1.11 

 

 

  على مدار السنوات الخمس املاضية أو منذ التأسيس )حيثما ينطبق(: االسترشاديأداء الصندوق باملقارنة مع املؤشر 
 

 %االسترشادي  املؤشر أداء عائد الصندوق % أداء 

 2.56 2.28 سنة

 6.51 6.59 سنوات 7

 9.13 9.85 سنوات 5

 148.13 189.53 منذ التأسيس 

 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب  .ب 
 

 :يوضح الجدول أدناه تفاصيل مقابل الخدمات والعموالت واملبالغ التي يتم دفعها )دون حساب القيمة املضافة( من أصول الصندوق 

 سعودي(املبلغ )ريال / النسبة النوع

أتعاب اإلدارة )تخضع لضريبة القيمة 

املضافة حسب نظام ضريبة القيمة 

 املضافة(

 من صافي أصول الصندوق 0.50
 
والتي يجب دفعها ملدير الصندوق بعد خصم املصاريف  % سنويا

 وااللتزامات املستحقة. والتي سيتم حسابها وفق املعادلة التالية:

)عدد األيام بين يوم  x)رسوم إدارة الصندوق( xاملستحقة(  األخرى  املصاريف –)أصول الصندوق 

  )    x  التقويم الحالي ويوم التقويم السابق
1

360
 (1.05)  x 

 

ستحقاق أتعاب اإلدارة لكل يوم تقويمي وسيتم دفعها بشكل ربع سنوي. بناء على او  احتسابوسيتم 

 السنة. قيمة صافي أصول الصندوق في كل يوم تقويم للربع املعني من

 حسب السعر السائد في السوق. رسوم االقتراض

أتعاب التعامل )تخضع لضريبة القيمة 

املضافة حسب نظام ضريبة القيمة 

 املضافة(

 حسب السعر السائد في السوق.

أتعاب الحفظ )تخضع لضريبة القيمة 

املضافة حسب نظام ضريبة القيمة 

 املضافة(

 0.0315نسبة 
 
 .من إجمالي األصول لدى مدير الحفظ % سنويا

 دوالرا أمريكيا لكل صفقة. 10رسوم الصفقات )بالدوالر(: 

 األصول  إجمالي على بناء   شهري  بشكل دفعها وسيتم تقويمي، يوم كل الحفظ أتعاب إحتساب وسيتم

 .شهر كل نهاية الحفظ تحت

 للعقد 
 
أتعاب املحاسب القانوني )طبقا

القيمة املضافة تخضع لضريبة  –املبرم 

 حسب نظام ضريبة القيمة املضافة(

50,000  
 
طبقا للعقد  الصندوق إجمالي أصول  نم اقتطاعهلغ ثابت يتم بوهو م ريال سعودي سنويا

 .مع املحاسب القانوني ماملبر 

 

 الرسوم الرقابية للهيئة *
30500  

 
 للرسومطبقا  الصندوق إجمالي أصول  نم اقتطاعهلغ ثابت يتم بوهو م ريال سعودي سنويا

 املالية. السوق  هيئة قبل من املقررة
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 استالم الفواتير. وتدفع عند تقويم*  يتم حساب األتعاب واملصاريف املتراكمة حسب عدد أيام االستحقاق في كل يوم 

 

 من مذكرة املعلومات ملزيد من املعلومات بخصوص مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب. (5)الفقرة من الشروط واألحكام و  (3) ةيرجى الرجوع إلى الفقر 

 

 املستندات املتاحة لالطالع .ج 
 

الصندوق كما ويمكن الحصول على معلومات إضافية فيما  سيتم توفير نسخ من الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات لالطالع عليها لدى مدير 

 .من مدير الصندوق والذي تم تحديد تفاصيل االتصال به أدناه ومستنداته يخص الصندوق 
 

 مدير الصندوق  .د 
 

 شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار

 برج اململكة، العليا   العنوان: -

 33733، الرياض 110003ص.ب.             

 العربية السعوديةاململكة  

 100 3553000   الهاتف: -

 +  077 33 1333310   الفاكس: -

 www.Sambacapital.com املوقع اإللكتروني: -
 

 أمين الحفظ .ه 
 

 العربية السعوديةشركة اتش اس بي س ي 

 العليا، املروج  3173  العنوان: -

  1155 – 31117الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 + 077 010005010  الهاتف: -

 ال تنطبق.  رسوم املؤشر االسترشادي

رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع 

تداول* )تخضع لضريبة القيمة املضافة 

 حسب نظام ضريبة القيمة املضافة(

50000  
 
لرسوم طبقا ل الصندوق إجمالي أصول  نم اقتطاعهلغ ثابت يتم بوهو م ريال سعودي سنويا

 .املقررة من تداول 

إجمالي أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

  املستقلين*

تقدر املصروفات الخاصة بالصندوق من اجمالي و  سعودي. ريال 070303: يعادل ما التقريبي املبلغ

.  100000بمبلغ اجمالي  )يديرها مدير الصندوق( صناديق عشرةلاملصاريف املدفوعة 
 
ريال سنويا

. وسيتم تخصيص التقليديةعضاء املستقلين لجميع الصناديق وتمثل هذه املصروفات رسوم األ 

الرسوم بناء على نسبة قيمة صافي األصول بالصندوق إلى إجمالي قيمة صافي األصول في الصناديق 

 . التقليدية

 

الرسوم واألتعاب األخرى: )املصاريف 

اإلدارية التكاليف املتعلقة بجمعيات مالكي 

الوحدات، مصروفات طباعة التقارير، 

 ونفقات نثرية وغيرها(

% من صافي قيمة األصول ويتم 0.5املصاريف ما نسبته و الرسوم توقع أن تتعدى هذه املمن غير 

 يشملصول( % من صافي قيمة األ  0.5)أي  الحد هذا فإن ذلك على وعالوة. حسابها في كل يوم تقويم

 في املذكورة واملصاريف الرسوم ذلك في)بما  الصندوق  من الدفع مستحقة مصاريف/  رسوم أي أيضا

 .رسوم االقتراض و  والتعامل والحفظ اإلدارة أتعاب باستثناء( الجدول  هذا

http://www.sambacapital.com/
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 + 077 33 100 1715  :الفاكس -

 www.hsbcsaudi.com :املوقع اإللكتروني -

 املوزع .و 
 

  ال ينطبق.

 

 معلومات عامة .0
 

 مدير الصندوق .أ 

 3030173350 رقم تجاري السجل ال السعودية، بموجب اململكة العربية أنظمة، شركة مؤسسة بموجب شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار

 م(1003يونيو  15هـ )املوافق 3011خر اآل  ىجماد30بتاريخ  (03070-73) رقمرخصة البموجب  من قبل الهيئة كشخص مرخص لهومرخصة 

االستثمار ومحافظ العمالء، والترتيب وتقديم املشورة والحفظ في للقيام بأنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، وإدارة صناديق 

 .رخصة التعامل تمويل صفقات هامش التغطية تحتلة بتقديم كما أن سامبا كابيتال مخو  . األوراق املالية

 

 دير الصندوق الرئيس ي مل كتباملعنوان .ب 

 ، 10035533000هاتف: رقم ال، اململكة العربية السعودية ،33733، الرياض 110003ص. ب  ،العليا اململكة،مركز 

 .331333310فاكس: رقم ال
 

 املوقع االلكتروني ملدير الصندوق .ج 

 

 .www.Sambacapital.comللمزيد من املعلومات عن سامبا كابيتال يرجى زيارة املوقع 

 

 أمين الحفظ.د 
 

الرياض  املروج،العليا،  3173املسجل: ب، املكت05001-73ترخيص رقم ب ومرخصة من قبل الهيئة العربية السعوديةإتش إس بي س ي شركة 

  اململكة العربية السعودية. 1155 – 31117
 

 ألمين الحفظاملوقع االلكتروني .ه 
 

 www.hsbcsaudi.comإتش إس بس س ي العربية السعودية يرجى زيارة املوقع  شركة للمزيد من املعلومات عن

 

 قاملطب  النظام  .0
 

 . في اململكة خاضعان لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة املطبقةومدير الصندوق  الصندوق  إن
 

 أو هيئة تحل محلها.لجنة الإلى  واألحكام الشروط هذه فيما يخص ي الوحداتمالكأي من بين مدير الصندوق و نزاع ينشأ  يحال أي
 

 في البلد املعني.املعمول بها  واللوائح ألنظمةوق واالستثمارات واملمتلكات يخضع ليوافق املشترك بأن شراء أو بيع أصول الصنديقر و 

http://www.hsbcsaudi.com/
http://www.sambacapital.com/
http://www.hsbcsaudi.com/
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 بهدف ضمان التقيد باألنظمة واللوائح املعمول بها الصندوق اتخاذ أي اجراء ير يجوز ملدير 
 
مدير من قبل أي سلطة مختصة وال يتحمل اه ضروريا

 .املستثمر أو أي طرف آخرفي هذا الخصوص اتجاه مسئولية الصندوق أي 

 

  الصندوق أهداف  .2
 

 صندوق الأهداف .أ 

 

بالريال أو الدوالر أو كالهما وغيرها  املقومة إلى توفير السيولة وزيادة رأس املال من خالل االستثمار في أدوات النقد قصيرة األجل الصندوق يهدف

 ال سبة بنستثمار كحد أقص ى و اال كما يجوز للصندوق  .واملخاطر املماثلةذات األهداف واملرخصة من الهيئة  العامةمن الصناديق االستثمارية 

 ر أو الدوال السعودي  يالملنتجات املركبة املقومة بالر اجل مثل الصكوك والسندات و أل ستثمارات طويلة اال في ا صافي قيمة األصول  % من10ى تتعد

   كالهما.مريكي أو أل ا

 

 وممارساته االستثمار سياسات .ب 

 يستثمر الصندوق:

  أو كالهما؛ بشكل رئيس ي في أدوات النقد قصيرة األجل املقومة بالريال أو الدوالر 

  الصكوك والسندات واملنتجات املركبة )فيما عدا  أدوات األجل مثل طويلة استثمارات% من صافي قيمة األصول في 10بنسبة ال تتجاوز

 التوريق( املقومة بالريال أو الدوالر أو كالهما؛

 املطروحة االستثمارية الصناديق في األصول  قيمة صافي من% 30 تتجاوز  ال بنسبة  
 
  طرحا

 
 األهداف ذات الهيئة من واملرخصة عاما

 .املماثلة واملخاطر

تعتمد استراتيجية الصندوق على توقعات معدالت الفائدة والتي تتباين من وقت آلخر حسب ظروف سوق النقد. ويقوم مدير الصندوق بدراسة 

السوق على تذبذب هذه املعدالت وكذلك املراقبة اليومية وتحليل معدالت الفائدة املستقبلية عن طريق مؤشرات منحنى العائد، وتأثير توقعات 

 وتحليل توقعات احتياجات الصندوق اليومية من السيولة.

 ويعتمد مدير الصندوق أيضا على تقييمات وكاالت التصنيف االئتماني العاملية مثل موديز وفيتش وستاندرد اند بورز كممارسة عامة. إضافة،

 فإن الصندوق:

 ملؤسسات أو أدوات الدخل الثابت والتي دون درجة االستثمار لن يستثمر في اBaa3   حسب تصنيف موديز وBBB- رد حسب تصنيف ستاند

 اند بورز: مع ذلك 

  من أصوله في املؤسسات أو أدوات الدخل الثابت وغير املصنفة بشرط أن يعتمد مدير 10يمكن للصندوق االستثمار بنسبة قصوى %

   لى معايير تقييم املخاطر الداخلية لتقييم املؤسسات أو أدوات الدخل الثابت.الصندوق في تلك الحالة ع

 

 
م
ستثمر املعايير املعتمدة من مدير الصندوق في اختيار استثمارات الصندوق مبنية على معايير املخاطر والسيولة والعائد للصندوق االستثماري امل

 فيه، حسب الحاجة. 

 ملدير الصندوق استثمار أصول الصندوق في أوراق مالية يصدرها مدير الصندوق أو أي من تابعيه. 

 % من صافي قيمة أصول الصندوق في التعامل مع جميع األطراف النظيرة.15لن تتجاوز استثمارات الصندوق ما نسبته 

.( ي310يجب أن يكون للصندوق متوسط مرجح لتاريخ االستحقاق ال يتجاوز )
 
 تقويميا

 
 وما
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% على األقل من صافي قيمة أصول الصندوق تكون سيول نقدية أو استثمارات 30يجب على مدير الصندوق أن يتأكد باستمرار من أن ما نسبته 

 ( أيام.3ذات تاريخ استحقاق أو فترة استحقاق متبقية ال تتعدى )

 وستكون استثمارات الصندوق على النحو املبين أدناه:

 الحد األعلى ألصول الصندوق  الحد األدنى ألصول الصندوق  االستثمار

 %300 %10 أدوات النقد قصيرة األجل املقومة بالريال أو الدوالر أو كالهما

الصكوك واألدوات واملنتجات املركبة طويلة األجل املقومة 

 بالريال أو الدوالر أو كالهما
0% 10% 

 من واملرخصة املشابهة العامة االستثمارية الصناديق وحدات

 املماثلة املخاطرة ذات املالية السوق  هيئة
0% 30% 

  صندوق المدة  .2
 

 مفتوح غير مقيد بمدة محددة.  -النقد أسواق -متخصصعام استثماري  الصندوق هو صندوق 
 

 االستثمار /حدودقيود .2
 

 صناديق االستثمار والشروط واألحكام هذه ومذكرة املعلومات. ها الئحةتفرضه للصندوق بالقيود والحدود التي يلتزم مدير الصندوق خالل إدارت

 العملة .2
 

لريال السعودي من قبل مدير الصندوق بناء دات بأي عملة أخرى، يتم تحويلها إلى اوفي حال تم دفع قيمة الوح ة الصندوق هي الريال السعوديعمل

 من تاريخ استالم مدير الصندوق ملبلغ الشراء بالريال املتوفر ملدير الصندوق، ويكون و على سعر الصرف السائد في السوق 
 
شراء الوحدات نافذا

 السعودي. ويتحمل املستثمر مصاريف تحويل العملة.
 

 ابل الخدمات والعموالت واألتعابمق .2
 

 بيان تفاصيل لجميع املدفوعات من أصول الصندوق، وطريقة احتسابها:.أ 

 :من أصول الصندوق ( غير شاملة لضريبة القيمة املضافةوالعموالت واملبالغ التي يتم دفعها )لخدمات يوضح الجدول أدناه تفاصيل مقابل ا

 املبلغ )ريال سعودي(/ النسبة النوع

أتعاب اإلدارة )تخضع لضريبة القيمة 

املضافة حسب نظام ضريبة القيمة 

 املضافة(

 من صافي أصول الصندوق 0.50
 
بعد خصم املصاريف  والتي يجب دفعها ملدير الصندوق  % سنويا

 وااللتزامات املستحقة. والتي سيتم حسابها وفق املعادلة التالية:

)عدد األيام بين يوم  x)رسوم إدارة الصندوق( xاملستحقة(  األخرى  املصاريف –)أصول الصندوق 

  )    x  التقويم الحالي ويوم التقويم السابق
1

360
 (1.05)  x 



 
 
 

PUBLIC 

12 
  

 .وتدفع عند استالم الفواتيرتقويم في كل يوم املستحقة ساب األتعاب واملصاريف تحايتم  *

 

دارة لكل يوم تقويمي وسيتم دفعها بشكل ربع سنوي. بناء على ستحقاق أتعاب اإل او  احتسابوسيتم 

 قيمة صافي أصول الصندوق في كل يوم تقويم للربع املعني من السنة.

 حسب السعر السائد في السوق. رسوم االقتراض

أتعاب التعامل )تخضع لضريبة القيمة 

املضافة حسب نظام ضريبة القيمة 

 املضافة(

 السوق.حسب السعر السائد في 

أتعاب الحفظ )تخضع لضريبة القيمة 

املضافة حسب نظام ضريبة القيمة 

 املضافة(

 0.0315نسبة 
 
 .من إجمالي األصول لدى مدير الحفظ % سنويا

 دوالرا أمريكيا لكل صفقة. 10رسوم الصفقات )بالدوالر(: 

 األصول  إجمالي على بناء   شهري  بشكل دفعها وسيتم تقويمي، يوم كل الحفظ أتعاب إحتساب وسيتم

 .شهر كل نهاية الحفظ تحت

 للعقد 
 
أتعاب املحاسب القانوني )طبقا

تخضع لضريبة القيمة املضافة  –املبرم 

 حسب نظام ضريبة القيمة املضافة(

  ريال 50,000
 
طبقا للعقد  الصندوق إجمالي أصول  نم اقتطاعهلغ ثابت يتم بوهو م سعودي سنويا

 .م مع املحاسب القانونياملبر 

 

 الرسوم الرقابية للهيئة *
30500  

 
 للرسومطبقا  الصندوق إجمالي أصول  نم اقتطاعهلغ ثابت يتم بوهو م ريال سعودي سنويا

 املالية. السوق  هيئة قبل من املقررة

 ال تنطبق.  رسوم املؤشر االسترشادي

رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع 

تداول* )تخضع لضريبة القيمة املضافة 

 نظام ضريبة القيمة املضافة(حسب 

 وهو م 50000
 
لرسوم طبقا ل الصندوق إجمالي أصول  نم اقتطاعهلغ ثابت يتم بريال سعودي سنويا

 .املقررة من تداول 

إجمالي أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

  املستقلين*

تقدر املصروفات الخاصة بالصندوق من اجمالي و  سعودي ريال 070303: يعادل ما التقريبي املبلغ

.  100000بمبلغ اجمالي  )يديرها مدير الصندوق(صناديق  عشرةلاملصاريف املدفوعة 
 
ريال سنويا

. وسيتم تخصيص التقليديةوتمثل هذه املصروفات رسوم األعضاء املستقلين لجميع الصناديق 

لى إجمالي قيمة صافي األصول في الصناديق الرسوم بناء على نسبة قيمة صافي األصول بالصندوق إ

 . التقليدية

 

الرسوم واألتعاب األخرى: )املصاريف 

اإلدارية التكاليف املتعلقة بجمعيات مالكي 

الوحدات، مصروفات طباعة التقارير، 

 ونفقات نثرية وغيرها(

األصول ويتم % من صافي قيمة 0.5املصاريف ما نسبته الرسوم و توقع أن تتعدى هذه املمن غير 

 يشمل% من صافي قيمة األصول(  0.5)أي  الحد هذا فإن ذلك على . وعالوةحسابها في كل يوم تقويم

 في املذكورة واملصاريف الرسوم ذلك في)بما  الصندوق  من الدفع مستحقة مصاريف/  رسوم أي أيضا

 .رسوم االقتراض و  والتعامل والحفظ اإلدارة أتعاب باستثناء( الجدول  هذا
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 في الصندوق إلى صندوق آخر يديره مدير الصندوق  ملكية الوحداتونقل رسوم االشتراك واالسترداد  .ب 

 صندوق آخر يديره مدير الصندوق.نقل ملكية الوحدات في الصندوق إلى  وأاالسترداد  وأاالشتراك  على لن يتم فرض أي رسوم

 

 ترتيبات العمولة الخاصة.ج 

يجب أن تكون السلع و مع مراعاة الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص لهم، يجوز ملدير الصندوق الدخول في ترتيبات عمولة خاصة. 

يابة عن الصفقات بالنوالخدمات التي يحصل عليها مدير الصندوق بموجب ترتيبات العمولة الخاصة محصورة في السلع والخدمات املتعلقة بتنفيذ 

 أو أي ترتيب آخر.الصندوق أو بتقديم أبحاث ملصلحة الصندوق. ويحظر على مدير الصندوق الحصول على مبالغ نقدية مباشرة بموجب عمولة خاصة 

 يم والتسعيرالتقو  .2
 

ة .أ   الصندوق واستثماراتهيم أصول تقو كيفي 

في  يتم التقويم على أساس العملة ويكون تحديد التقويم بناء على جميع األصول التي تضمها املحفظة مخصوما منها املستحقات الخاصة بالصندوق 

 التقويم على نوع األصل حيث: وتعتمد طريقةذلك الوقت. 

/  املبلغ املودع باإلضافة إلى األرباح املستحقة على أساسيتم تحديد قيمة أصول الصندوق التي يتم استثمارها في أدوات سوق النقد )املرابحة(   -

 حتى يوم التقييم.  املتراكمة

 غير املدرجة. ركبةواملنتجات املوتستخدم القيمة الدفترية باإلضافة إلى األرباح املتراكمة بالنسبة إلى الصكوك والسندات  -

آخر أما بالنسبة ألغراض تقييم الصكوك والسندات املدرجة أو املتداولة في أي سوق مالية منظمة أو على نظام تسعير آلي، فسيتم استخدام سعر  -

الصندوق استخدام  صفقة تمت في ذلك السوق أو النظام. ولكن إذا كانت ظروف تلك السوق أو ذلك النظام ال تسمح بهذه الطريقة فيجوز ملدير 

 القيمة الدفترية باإلضافة إلى األرباح املتراكمة.

علن عنه ألغراض التقويم.  -  وفي حال استثمر الصندوق في صندوق استثماري آخر، سيستخدم آخر سعر وحدة مم

اعد التي يوافق عليها أمين الحفظ الطرق والقو  بناء علىبالنسبة إلى أي استثمار آخر يعتمد مدير الصندوق على القيمة العادلة التي يحددها  -

 وبعد التحقق منها من قبل املحاسب القانوني للصندوق.

 

 وتكرارهاالتقويم  نقاطعدد .ب 

مغلقة خالل أي  تداول . وإذا حدث وكانت السعودية العربية اململكة بتوقيت مساء   5:70 الساعة بعدعمليتم تقويم وحدات الصندوق في كل يوم 

 تداول. يوم تقويم، يكون يوم التقويم في اليوم الذي يليه والذي تعمل فيه 

 

 اإلجراءات التي ستتخذ في حالة الخطأ في التقويم أو الخطأ في التسعير.ج 

ر الصندوق وبدون تأخير يجب على مدير الصندوق توثيق الحاالت التي يتم فيها تقويم أصول الصندوق أو تسعير الوحدة بشكل خاطئ وسيقوم مدي

 .ةالوحدأو تسعير  عن أي خطأ في تقويم أصول الصندوق الوحدات املتضررين )بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين(  تعويض مالكيب

 عند حدوث خطأ ف
 
عن ذلك في واإلفصاح و أكثر من سعر الوحدة أ% 0.5ي التقويم أو في التسعير يمثل ويجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة فورا

  )www.tadawul.com.sa(واملوقع اإللكتروني لتداول  )www.Sambacapital.com,(موقعه اإللكتروني 
 
وفي تقرير الصندوق الذي يتم إعداده وفقا

 من الئحة صناديق االستثمار.  33للمادة 
 

 وسيضمن مدير الصندوق في التقرير الذي يرفعه للهيئة ملخص
 
عن أي تقويم خاطئ ألصول الصندوق أو حساب سعر الوحدة بشكل خاطئ وذلك  ا

 للمادة 
 
 من الئحة صناديق االستثمار.  31وفقا

 

http://www.sambacapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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 احتساب سعر الوحدة طريقةوصف .د 

على مدير الصندوق حساب قيمة سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد ونقل ملكية الوحدات من صندوق إلى آخر أو من مالك 

سوم الوحدات ألحد أقاربه وذلك بخصم االلتزامات املستحقة من إجمالي قيمة األصول في الصندوق بما في ذلك، على سبيل املثال دون الحصر، الر 

صروفات املحددة في هذه الشروط واألحكام وفي مذكرة املعلومات. وسيتم تحديد سعر الوحدة من خالل قسمة صافي قيمة األصول على عدد وامل

 عالمات عشرية على األقل.أربع  بصيغة تحتوي سعر الوحدة  بيانويتم الوحدات القائمة في يوم التعامل ذي الصلة. 

 

 

 

 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها .ه 

يوم التالي سيقوم مدير الصندوق بنشر صافي قيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني لتداول في ال

 التعامل ذي الصلة.

 تالتعامال  .9
 

 مسؤولية مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد.أ 

مالك  و منيجوز االشتراك في الوحدات أو استبدالها إال في يوم تعامل. وال يجوز تنفيذ طلب تحويل استثمار أحد مالكي الوحدات من صندوق إلى آخر أ ال 

عند نقطة  بالسعر الذي يحتسب أو التحويل قريب إال في يوم تعامل. ويجب على مدير الصندوق معاملة طلبات االشتراك أو االسترداد الوحدات إلى

ا 31:00 الساعة عند وذلك، التحويلو  التقويم التالية للموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد  يجب تنفيذ طلبات االشتراك واالستردادو  .ظهر 

 الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات.هذه وفقا لالئحة صناديق االستثمار و  والتحويل

 .التقويم يوم بعد عمل يومي هي له االسترداد عائدات قيمة ودفع الوحدات حامل قبل من االسترداد بين انقضاؤها يجوز  زمنية مدة أقص ى

  دفع عوائد االستردادو  االستردادالفترة الزمنية لتسليم طلبات .ب 

املعني، سیتم تنفيذ ھذا الطلب في في یوم العمل الذي یسبق یوم التعامل  ظهرا 31في حال تم تقديم طلب استرداد كامل ملدير الصندوق قبل الساعة 

 یوم التعامل التالي. ومع ذلك، إذا تم تقدیم طلب االسترداد بعد املوعد النھائي املحدد، فسيتم تنفيذه في یوم التعامل التالي.

 .التقويم يوم بعد عمل يومي هي له االسترداد عائدات قيمة ودفع الوحدات حامل قبل من االسترداد بين انقضاؤها يجوز  زمنية مدة أقص ى

 قيود على التعامل في وحدات الصندوق .ج 

 ومذكرة املعلومات. الشروط واألحكامهذه سيلتزم مدير الصندوق بالقيود املنصوص عليها في لالئحة صناديق االستثمار و 
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الكي الوحدات من صندوق إلى آخر أو من ال يجوز االشتراك في الوحدات أو استبدالها إال في يوم تعامل. وال يجوز تنفيذ طلب تحويل استثمار أحد م

عند  مالك الوحدات إلى قريب إال في يوم تعامل. ويجب على مدير الصندوق معاملة طلبات االشتراك أو االسترداد أو التحويل بالسعر الذي يحتسب

طلب بعد الوفي حال تقديم  ظهًرا.00:11ساعةوذلكعندالنقطة التقويم التالية للموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد والتحويل، 

 ، فسيتم تنفيذه في يوم التعامل التالي.املوعد النهائي

 أي من ويجوز ملدير الصندوق، وفقا لتقديره املطلق، رفض اشتراك أي شخص في الصندوق إذا كان اشتراكه، من بين أمور أخرى، من شأنه مخالفة

 األنظمة واللوائح.

 ريال سعودي. 30500 لالشتراك األولي في الصندوق هوالحد األدنى 

 ريال سعودي. 70350الحد األدنى لالشتراكات اإلضافية في الصندوق يكون بمضاعفات 

 ريال سعودي. 70350الحد األدنى لالسترداد هو 

ريال  70000هو املالية الستثمار املدخرات  الخطط التنظيمية والخاصة بمجموعة سامبا/ الحد األدنى لالشتراك األولي في خطط االدخار للشركات 

 .شهري بشكل  ريال سعودي 500الحد األدنى ألي اشتراك إضافي بعد ذلك هو سعودي و 

 

 أو تعليق طلبات االسترداد وإجراءات تأجيلحاالت .د 

يجوز ملدير الصندوق، وفقا لتقديره املطلق،  الصندوق،٪ أو أكثر من صافي قيمة أصول 30في حال بلغ إجمالي عدد طلبات االسترداد في أي يوم تعامل 

صفة عند تأجيل تنفيذ جميع أو جزء من طلبات االسترداد حتى يوم التعامل التالي. وفي ھذه الحالة، یقوم مدیر الصندوق باتباع إجراءات عادلة ومن

٪ والذي سيتم تطبيقه فقط 30ع األخذ بعين االعتبار حد الـ اختیار طلبات االسترداد املطلوب تأجيلها، وسينفذ طلبات االسترداد علی أساس تناسبي، م

جيل تنفيذ جميع او جزء يجوز تأ كما في الفترات التي تفرض فيها طلبات االسترداد قيودا على السيولة، مما قد يؤثر سلبا على مالكي الوحدات املتبقين.

التي يستثمر فيها الصندوق إما بشكل عام او بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى حالة تعليق التعامل في أحد األسواق املالية في من طلبات االسترداد 

 مدير الصندوق بشكل معقول انها مهمة بالنسبة إلى صافي قيمة أصول الصندوق. 

 ت التالية:ملدير الصندوق تعليق طلبات االشتراك أو االسترداد إال في الحاال  يجوز ال 

  االسترداد في الوحدات.إذا طلبت الهيئة من مدير الصندوق تعليق طلبات االشتراك أو 

 لتعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات.إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن ا 

 لصندوق إما بشكل عام أو بالنسبة ألصول إذا علق التعامل في السوق التي يتم فيها التعامل في األوراق املالية أو األصول األخرى التي يمتلكها ا

 الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق.
 

 الصندوق اتخاذ اإلجراءات التالية في حالة أي تعليق يفرضه مدير الصندوق: مدير يجب على 

 مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات. ةالتأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية واملبرر 

  أمين الحفظ حول ذلك بصورة منتظمة.مراجعة التعليق بصورة منظمة والتشاور مع املجلس و 

 ب 
 
 أي تعليق مع توضيح أسباب التعليق.إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فورا

  ذلك في املوقع اإللكتروني  اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عنإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها املستخدمة في

 .ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق 
 

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

 اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجلإجراءات .ه 
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اتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختیار طلبات االسترداد املطلوب تأجيلها، وسينفذ طلبات في حال تأجيل طلبات االسترداد، یقوم مدیر الصندوق ب

٪ من صافي 30 االسترداد علی أساس تناسبي، وسيعطي األولوية لطلبات االسترداد التي تم تأجيلها على الطلبات الجديدة مع األخذ بعين االعتبار حد الـ

 ملعني.قيمة أصول الصندوق في يوم التعامل ا

 نقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرينأحكام .و 

 جزءيسمح بنقل ملكية الوحدة عندما تكون قاربهم. و أليجوز ملالكي الوحدات نقل ملكية وحداتهم في الصندوق 
 
والذي  من ارث مالك الوحدات املتوفيا

 على تنفيذ اتفاقيات رهون أو ضماننقل ملكية الوحدة في الحاالت التي تنطوي بيجب توزيعه بين ورثته وفقا لألنظمة واللوائح املعمول بها. كما يسمح 

 والتي تعهد مالك الوحدات بموجبها رهن وحداته أو تقديمها كضمان.

 استثمار مدير الصندوق في الصندوق .ز 

مار علی نحو يختلف عن االستثمارات األخرى في یجوز ملدیر الصندوق وتابعيه االستثمار في الصندوق لحسابهم الخاص، وال يتم التعامل مع ھذا االستث

على مدير الصندوق من قبل مالكي الوحدات اآلخرين. وال يحق ملدير الصندوق وال ألي من تابعيه ممارسة حقوق التصويت املرتبطة بوحداتهم. كما يجب 

لكتروني وموقع تداول وفي التقارير السنوية التي يعدها مدير الصندوق اإلفصاح في نهاية كل ربع سنة عن تفاصيل استثماره في الصندوق على موقعه اإل

 للمادة 
 
 من الئحة صناديق االستثمار. 33الصندوق وفقا

 املوعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد .ح 

ا 31:00 الساعة عنداملوعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد  بعد املوعد النهائي املحدد، اك أو االسترداد االشتر في حال تم تقديم طلب و .ظهر 

 فسيتم تنفيذه في يوم التعامل التالي.

 إجراءات تقديم طلبات االشتراك واالسترداد.ط 
 

 طلبات االشتراك 

االستثمار ملدير كز ايجب على املستثمرين الراغبين بشراء وحدات أن يكملوا ويقدموا إلى مدير الصندوق نموذج/طلب االشتراك املعني من خالل مر 

تال. الصندوق أو أحد القنوات األخرى مثل خدمات سامبا كابيتال الهاتفية، املوقع اإللكتروني لسامبا كابيتال وغيرها من تطبيقات سامبا كابي

ير الصندوق. وسيتم املستندات أو املعلومات املطلوبة على الوجه املرض ي ملدتقديم يجب على مالكي الوحدات املوافقة على الشروط واألحكام و 

 . مبلغ االشتراك من حساب املستثمرخصم 
 

الشروط واألحكام.  هذه يتم االشتراك في الصندوق من خالل شراء وحدات على أساس سعر الوحدة في يوم التعامل املعني، كما هو معرف في

ا لتقديره املطلق أو إذا كان هذا االشتراك، من ضمن أمور  ويجوز ملدير الصندوق، رفض طلب اشتراك أي شخص ليصبح مالك وحدات وفق 

 .أخرى، من شأنه مخالفة األنظمة واللوائح املعمول بها

 

 طلبات االسترداد 

أحد مراكز ل نموذج طلب االسترداد املعني )والذي من املمكن الحصول عليه من يجب على مالكي الوحدات الراغبين باسترداد وحداتهم إكما

وغيرها من املسندات واملعلومات التي قد يطلبها مدير الصندوق. كما يمكن تقديم طلب االسترداد من خالل القنوات االستثمار ملدير الصندوق( 

 اإللكتروني لسامبا كابيتال وغيرها من تطبيقات سامبا كابيتال.األخرى مثل خدمات سامبا كابيتال الهاتفية، املوقع 
 

 .عمل بعد يوم التعامل املعني يوميتتجاوز الفترة الزمنية بين االسترداد من قبل مالك الوحدات ودفع عوائد االسترداد ال 
 

ودون ، سيتم من مبلغ اإلشتراكإلى ما دون الحد األدنى  ي إلى انخفاض استثمار مالك الوحداتإذا كان طلب االسترداد، عند استالمه، سيؤد

 .إلى حساب مالك الوحدات هاوتحويل ة،لغ املستثمر ااسترداد كامل املبإشعار مسبق 
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إلى صندوق آخر يديره مدير الصندوق أو نقل ملكيتهم في الوحدات ( أو أي جزء منها)استثماراتهم في الصندوق  تحويل يجوز ملالكي الوحدات طلب

 باملستندات  نقلأقاربهم، وذلك من خالل تقديم طلب أي من إلى 
 
حسب ما يحدده مدير الصندوق. وفي هذه الالزمة إلى مدير الصندوق مصحوبا

ا لشروط وأحكام ومذكرة معلومات كطلب استرداد من الصندوق وطلب اشتراك فالتحويل الحالة، يتم التعامل مع طلب  ي صندوق ثان وفق 

 )ب( من هذه الشروط واألحكام. 3 الفقرة. وعليه، ستطبق رسوم االسترداد وفق صندوق االستثمار املعني

 

، فإنه يجوز ملدير الصندوق االشتراكمن مبلغ إلى ما دون الحد األدنى  ي إلى انخفاض استثمار مالك الوحداتسيؤدالتحويل إذا كان طلب 

سيتم  جميع األحوالوفي  .كامل استثمارات مالك الوحدات في الصندوق إلى الصندوق الثانيتحويل التعامل مع هذا الطلب على أنه طلب 

 .التعامل مع طلب التحويل حسب إجراءات مدير الصندوق في هذا الشأن

 

ل استثماره من الصندوق إلى صندوق آخر يديره مدير الصندوق في وقت تم فيه تعليق إذا قدم أحد مالكي الوحدات طلب بتحويل جزء أو كام

اآلخر أو تعليق تقييم أصوله، فإنه سيتم االحتفاظ بصافي عوائد االسترداد في الصندوق األول لحساب  االستثماري بذلك الصندوق  االشتراك

ستكمل إجراءات 
م
في يوم التعامل األول لهذا الصندوق بعد ( والذي سيتم تحويل االستثمار إليه) في الصندوق اآلخر االشتراكمالك الوحدات، وت

علن عنه لهذا الصندو   على آخر سعر وحدة مم
 
 ق.رفع التعليق وذلك استنادا

 

 كان نوعها فيما يتعلق بأي فرصة ضائعة أو خسارة فعلية قد
 
يتكبدها  وال يتحمل مدير الصندوق أي مسؤولية عن أي مطالبات أو طلبات أيا

 .مالك الوحدات
 

 تحويل الحد األدنى ملبالغ االشتراك واالسترداد وال.ي 

 ريال سعودي. 30500 الحد األدنى لالشتراك األولي في الصندوق هو

 ريال سعودي. 70350الحد األدنى لالشتراكات اإلضافية في الصندوق يكون بمضاعفات 

 ريال سعودي. 70350الحد األدنى لالسترداد هو 

ريال  70000هو الخطط التنظيمية والخاصة بمجموعة سامبا املالية الستثمار املدخرات / الحد األدنى لالشتراك األولي في خطط االدخار للشركات 

 .شهري بشكل  ريال سعودي 500الحد األدنى ألي اشتراك إضافي بعد ذلك هو سعودي و 

 

 العام الحد األدنى للمبلغ الالزم جمعه في فترة الطرح األولي.ك 

 .ال ينطبق

 

 ماليين ريال سعودي كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق  30اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب .ل 

ماليين  30يقوم مدير الصندوق باتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة وإشعار الهيئة على الفور في حال انخفاض صافي قيمة أصول الصندوق دون 

مدیر وسيقوم . ويجوز ملدير الصندوق التواصل مع الهيئة في هذا الخصوص( من الهيئة في هذا الخصوص إعفاءما لم يتم الحصول على )ريال سعودي 

 . ذا الخصوصفي ه يلتزم بتعليمات الهيئة في الصندوق وأن إضافية ، بالسعي للحصول علی استثماراتأشهر من تاريخ إشعار الهيئة 7الصندوق، خالل 

 سياسة التوزيع  .00
 

 سياسة توزيع الدخل واألرباح.أ 

األرباح الرأسمالية واألرباح النقدية املوزعة في  استثمار وبدال من ذلك سيتم إعادة  .لن يقوم الصندوق بأي توزيعات على مالكي الوحدات

 .صافي قيمة األصول وسعر وحدة الصندوق  بارتفاعوسينعكس ذلك . الصندوق 
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 التقريبي لالستحقاق والتوزيعالتاريخ .ب 

 .ينطبق ال

 

 كيفية دفع التوزيعات.ج 

 .ينطبق ال

 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات .00
 

 70أشهر تنتهي في  7ديسمبر، وتبلغ الفترة املحاسبية األولية للصندوق  73شهرا تقويميا تنتهي في  31تبلغ الفترة املحاسبية والسنة املالية للصندوق .أ 

للصندوق والتي توفر ملالكي  املوجزة والتقارير األولية والقوائم املالية السنوية املراجعة ويةمدير الصندوق بإعداد وإصدار التقارير السنيقوم و . يونيو

 دون أي مقابل.  الوحدات عند الطلب

 

األولية سيقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير  التقرير.املعنية بيوما من نهاية الفترة  30في موعد أقصاه  للجمهور تتاح التقارير السنوية للصندوق .ب 

ا من نهاية الفترة  75 خالل للجمهور وسيوفرها  إلى مالكي الوحدات عند طلبهم األولية تقديم التقارير السنوية والتقارير  كما يمكن التقرير.ب املعنيةيوم 

 .املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني لتداول نسخة مطبوعة وسيتم نشرها على  بشكلعن طريق البريد اإللكتروني و / أو 

على  التي أجريت للصفقاتوحدات بمعلومات تفصيلية عن صافي قيمة األصول للوحدات اململوكة وسجل  مالكتزويد كل بمدير الصندوق  يقوم

ا من كل  35الوحدات خالل  الصندوق ملالكي الوحدات )بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين الذين امتلكوا وحدات خالل  كما يرسل مدير  .صفقةيوم 

 من نهاية كل سنة مالية يلخص فيه الصفقات التي أجريت على الوحدات خالل السنة. 70سنوي خالل بيان السنة املالية املعنية( 
 
 يوما

تداول، وأي وسيلة أخرى تحددها الهيئة، املعلومات اإللكتروني لوقع املمدير الصندوق، على أساس ربع سنوي، على موقعه اإللكتروني و  ويفصح

 .الئحة صناديق االستثمار)ح( من 33املطلوبة بموجب املادة 

للصندوق في أي من املراكز األولية والتقارير املوجزة رير السنوية والتقاالسنوية بعد املراجعة والقوائم املالية  التقارير السنويةيتيح مدير الصندوق .ج 

 االستثمارية ملدير الصندوق باإلضافة إلى املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق املوقع اإللكتروني لتداول.

 ي الوحداتمالكسجل  .00

  يالكيحتفظ مدير الصندوق بسجل محدث مل
 
يقوم مدير الصندوق بتحديث سجل و . قاطعا على ملكية الوحدات الوحدات في اململكة والذي يعتبر دليال

  يمالك
 
حدات و  مالكمن السجل إلى أي  مستخرجمدير الصندوق  ويقدم في املعلومات الواردة في السجل.يعلم به ليعكس أي تغيير  الوحدات فورا

الوحدات  الكهذا إال املعلومات ذات الصلة مل ستخرجاملوال يبين  دير الصندوق.ملستثمار اال ، ويمكن الحصول عليه أيضا من مركز يطلب ذلك مجانا

 الذي طلبه.
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 اجتماع مالكي الوحدات .37
 

 ي الوحداتمالكعقد اجتماع .أ 

أيام من  30ي الوحدات في غضون الكيجب على مدير الصندوق عقد اجتماع ملو ي الوحدات بناء على دعوة من مدير الصندوق. مالكيتم عقد اجتماع 

 ٪ من قيمة إجمالي وحدات الصندوق.15ما ال يقل عن  /يمثلون يمثل وحداتمالك/مالكي أو  أمين الحفظتلقي طلب خطي من 

 الوحدات يمالكإجراءات الدعوة الجتماع .ب 

تداول وإرسال إشعار خطي إلى اإللكتروني لوقع املوعلى  اإللكترونيعلى موقعه خالل إعالن ي الوحدات من الكيطلب مدير الصندوق عقد اجتماع مل

يوما قبل االجتماع. ويجب أن يحدد  13ال يزيد عن ما و  أيام قبل االجتماع 30يقل عن  ال بما  االجتماعقبل انعقاد  وأمين الحفظالوحدات  يمالكجميع 

 هيئة.النفسه، يجب على مدير الصندوق إحالة نسخة من أي إشعار إلى  اإلعالن واإلشعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات املقترحة. وفي الوقت

 ٪ من قيمة وحدات الصندوق أو نسبة أكبر 15عن  املالكين ملا يقليكون النصاب الالزم إلجراء اجتماع مالكي الوحدات هو عدد من مالكي الوحدات 

 .مجتمعين

ي الوحدات، يدعو مدير الصندوق إلى عقد اجتماع ثان بإعالنه على موقعه مالكاع ٪ في اجتم15إذا لم يتم التوصل إلى النصاب املطلوب بنسبة 

ي الوحدات وأمين الحفظ قبل خمسة أيام على األقل من تاريخ انعقاد مالك، وبإرسال إخطار كتابي إلى جميع اإللكتروني لتداول وقع واملاإللكتروني 

 )سواء شخصيا أو بالوكالة(. نسبة إجمالي الوحدات املمثلة في االجتماعبغض النظر عن  مكتمل النصاباالجتماع الثاني الذي يعتبر 

 

 ي الوحداتمالكحقوق التصويت في اجتماع و  الوحدات مالكي تصويت طريقة.ج 
 

 حملة الوحدات.حدات تعيين ممثل في اجتماع و  مالكيحق لكل  -

 وقت انعقاد االجتماع.كل مالك وحدات حق تصويت واحد لكل وحدة مملوكة في الصندوق  -

الوحدات ومداولتها والتصويت على القرارات من خالل الوسائل الفنية الحديثة وفقا للمبادئ التنظيمية التي  يمالكيجوز عقد اجتماعات  -

 .الهيئةتفرضها 

 ي الوحداتمالكحقوق  .02

 وحدات الحق في: مالكلكل 

 

 اشتراك عند االشتراك في الصندوق؛تأكيد الحصول على  -

التصويت في اجتماع مالكي  ،على سبيل املثال ال الحصر ،في الصندوق، بما في ذلك التي يملكهاممارسة حقوقه املتعلقة بالوحدات  -

 الوحدات؛

 السنوي للصندوق من مدير الصندوق؛البيان  الحصول على -

ملدير الصندوق وتلقي تفاصيل صافي قيمة في املكاتب املسجلة  التاريخية صافي قيمة األصول  بياناتفحص صافي قيمة األصول وكافة  -

 األصول فيما يتعلق بالوحدات اململوكة ملالك الوحدات.

أقسام أخرى تتعلق بالتحديثات  والتي تعكس األداء املالي وأيالحصول على نسخ محدثة من الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات  -

 السنوية الالزمة؛



 
 
 

PUBLIC 

21 
  

 ي الوحدات؛الكطلب عقد اجتماع مل -

 دعوة من مدير الصندوق لحضور اجتماعات مالكي الوحدات؛تلقي  -

 تعيين ممثل لحضور اجتماع مالكي الوحدات نيابة عنه؛ -

مدیر الصندوق وأي معلومات أخرى علی النحو  طلب ذلك منعند األولية للصندوق والتقاریر املوجزة الحصول علی التقاریر السنویة  -

 ستثمار؛اال  صناديقمن الئحة  33املبين في املادة 

 تلقي إجراءات الصندوق للتعامل مع تضارب املصالح؛ -

  الحصول  -
 
 دير الصندوق؛مل يقدم بناء على طلبالشكاوى  معالجةعلى نسخة من إجراءات  مجانا

 ؛ي الوحدات عند الطلب مجانامالكمن سجل  مستخرجالحصول على  -

 عضو مجلس إدارة الصندوق عن طريق قرار خاص من الصندوق؛ إقالة -

)كما هو محدد في الئحة  أساس يفي الصندوق دون فرض أي رسوم استرداد )إن وجدت( قبل أي تغيير جوهري أو وحدات املالك استرداد  -

 ؛تصبح هذه الشروط واألحكام نافذة صناديق االستثمار( حتى

 املعلومات؛كما هو مطلوب بموجب الئحة صناديق االستثمار، وهذه الشروط واألحكام ومذكرة  اإلشعارات تلقي -

 دیر الصندوق؛ ويقدم ملاملراجعة للصندوق بناء علی طلب  السنوية الحصول علی القوائم املالیة -

 املوافقة على التغييرات األساسية على النحو املحدد في الئحة صناديق االستثمار. -

 

 ي الوحداتمالكمسؤولية   .02

 وتقتصر مسؤوليتهم على خسارة كل أو جزء من استثماراتهم في الصندوق.لن يكون مالكي الوحدات مسؤولين عن ديون والتزامات الصندوق، 

 اتخصائص الوحد .02

إصدار عدد غير محدد من الوحدات في الصندوق  الئحة صناديق االستثمار،ودون املساس بأحكام دير الصندوق، وفقا لتقديره الخاص، يمكن مل

باستثناء مدير الحقوق )سيكون لجميع مالكي الوحدات نفس أن الصندوق لديه فئة واحدة فقط.  من نفس الفئة مع مالحظة تكون شريطة أن 

وتمثل كل وحدة حصة متناسبة في الصندوق وتساوي  وحدات في الصندوق(.في حال امتالكهم  صويتالذين لن يكون لهم حقوق ت وتابعيهالصندوق 

ما  .بالتناسب ي الوحدات بين الوحدات املعنيةمالكلوحدة املتاحة للتوزيع على صافي قيمة ا منظيراتها في الصندوق. وفي حالة تصفية الصندوق، تقس

لكا مشتركا لهؤالء األشخاص، ، إذا كانت الوحدات مشتركة بين شخصين أو أكثر، يعتبر أي استثمار في الصندوق مبموجبهلم ينص على خالف ذلك 

 على تعليمات خطية من كل أو أي منهم.لعمل نيابة عنهم بناء صندوق لمدير الويفوضون 

 الصندوق  حكامأشروط و  التغييرات في .02
 

 لتقديره  .أ 
 
أو إخطارات مطلوبة بموجب الئحة صناديق بعد الحصول على أي موافقات و/ واألحكامالشروط  هذه أن يعدل املطلقملدير الصندوق وفقا

 االستثمار.
 

 يتعلق فيماالصندوق( عادي يصدر من قرار  من خاللالوحدات ) يمالكالوحدات على أنه يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة  و مالكيوافق .ب 

جب على مدير ي، ي الوحداتمالكبعد الحصول على موافقة الشروط واألحكام من قبل مدير الصندوق. و  هذه بتنفيذ أي تغييرات أساسية على

ي مالك بإشعارمدير الصندوق  سيقومو  .واألحكاملشروط هذه ااملقترحة ل األساسيةفيما يتعلق بالتغييرات  الهيئةموافقة  الحصول على الصندوق 

. ( أيام من سريان التغيير30) خالل وذلك تداول ل اإللكتروني وقعاملعلى موقعه اإللكتروني و  واإلفصاح عن ذلك بهذه التغيرات األساسية الوحدات

 رسوم استرداد )إن وجدت(. ساسية سارية املفعول دون تكبد أيوحدات استرداد وحداته قبل أن تصبح هذه التغييرات األ  مالكويحق لكل 
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 ي الوحدات والهيئة كتابمالكبإشعار مدير الصندوق  سيقوم الشروط واألحكام، هذه على مهمةاقترح مدير الصندوق تنفيذ تغييرات في حال 
 
في فترة ال  يا

املهمة اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات بالصندوق  وسيقوم مدير . قبل اليوم املحدد من قبل مدير الصندوق لسريان هذا التغيير( يوما 13عن ) تقل

سترداد ا مالك وحداتيحق لكل و . من سريان التغييرأيام  30قبل  أو بالطريقة التي تحددها الهيئة تداول ل اإللكتروني وقععلى موقعه اإللكتروني وامل

 دون تكبد أي رسوم استرداد )إن وجدت(.و  سريان التغيير في الصندوق قبل  وحداته

 مالكي الوحدات والهيئة كتاببإشعار الصندوق  سيقوم مدير  ،لشروط واألحكامهذه ال واجبة اإلشعاراقترح مدیر الصندوق تنفيذ تغييرات  في حال
 
 قبل يا

اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات الواجبة اإلشعار على موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني بمدير الصندوق  وسيقوم. أيام من سريان التغيير( 1)

 من سريان التغيير 13وذلك خالل لتداول 
 
 .يوما

من الئحة  33ادة في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا للم والواجبة اإلشعار وستدرج تفاصيل جميع التغييرات األساسية واملهمة 

 صناديق االستثمار.

 إنهاء الصندوق  .02

لهيئة إشعار مالكي الوحدات وابمدير الصندوق في حال رغبته في إنهاء الصندوق  سيقومالشروط واألحكام،  هذه دون اإلخالل بما تم النص عليه في

 
 
 ( يوم على األقل. 13) بـقبل التاريخ املحدد لإلنهاء كتابيا

 7صندوق من تصحيح الوضع خالل ماليين ريال سعودي ولم يتمكن مدير ال 30 متطلب دون  صافي أصول الصندوق إلى ما في حال انخفضت قيمة

إنهاء الصندوق وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك إال إذا تم الحصول على بمدير الصندوق  سيقومتاريخ إشعار الهيئة بحدوث ذلك، أشهر من 

تصفية إجراءات مدير الصندوق عند إنهاء الصندوق البدء ب سيقومومذكرة املعلومات،  الشروط واألحكامهذه باإلخالل ذلك املتطلب. دون إعفاء من 

 ملوقع اإللكتروني لتداول عن ذلك في موقعه اإللكتروني وا سيقوم باإلعالنالصندوق. و 
 
 املدة املحددة لتصفية الصندوق. مبينا

 الصندوق مدير  .09
 

 وواجباته ومسؤوليتهمهام مدير الصندوق .أ 

 

الشروط واألحكام ومذكرة هذه يجب على مدير الصندوق أن يعمل ملصلحة مالكي الوحدات بموجب الئحة صناديق االستثمار و  .3

 املعلومات.

 

يجب على مدير الصندوق االلتزام بجميع املبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص املرخص لهم بما في ذلك واجبات  .1

األمانة اتجاه مالكي الوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص املعقول. ويكون مدير الصندوق مسؤوال 

 اتجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره املتعمد.

 

 بشكل أساس ي عن االلتزا يكون  .7
 
م بالئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص لهم. ولن يحد أو مدير الصندوق مسؤوال

يقلل أو يفي أي تكليف من قبل مدير الصندوق ملسؤولياته وواجباته ألي شخص آخر من مسؤوليات مدير الصندوق بموجب 

 الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص لهم.
 

 ى ما يلي:مدير الصندوق علتشمل مسؤوليات وواجبات  .0
 

 إدارة الصندوق  -أ 

 اإلدارية للصندوق الخدمات عمليات الصندوق بما في ذلك -ب 
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 طرح وحدات الصندوق  -ج 

واضحة وصحيحة كاملة و  التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واكتمالها املعلومات الواردة فيها وأنها -د 

 وغير مضللة.

 التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها؛ وضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر -ه 

 االلتزام بالئحة صناديق االستثمار؛ و -و 

 .تطبيق برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام وتزويد الهيئة بالنتائج عند الطلب-ز 

 

 من الباطنصندوق تعين مدير الحق في .ب 
 

 للصندوق من الباطن.يجوز ملدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو تابعيه 
 
 بالعمل مديرا

ا، ملؤسسة مالية أو أكثر، للعمل كمستشار أو أمين أو صالحياتهيجوز ملدير الصندوق تفويض أو التنازل عن  ا ومالئم  ، حسبما يراه مدير الصندوق مناسب 

مع الطرف املخول لتوفير خدمات االستثمار و/ أو  وكيل أو وسيط للصندوق، والذي يشار إليها فيما يلي بعبارة "الطرف املخول"، والدخول في عقد

 .خدمات الحفظ وخدمات اإليداع ألي أوراق مالية وأصول، سواء بشكل مباشر أو من خالل أي طرف ثالث

الث إال إذا يفهم مالكي الوحدات أن مدير الصندوق لن يفصح عن أي معلومات حول مالكي الوحدات إلى الطرف املخول واملذكور أعاله وال ألي طرف ث

 بمو 
 
 ذا اإلفصاح ضروريا لتمكين الطرف املخول من أداء مهامه.جب النظام، أو إذا كان هكان هذا اإلفصاح مطلوبا

  واستبدالهعزل مدير الصندوق األحكام املنظمة ل.ج 

 لتعيين مدير صندوق بديل أو اتخاذ 
 
 في حال وقوع أي من للهيئة عزل مدير الصندوق واستبداله واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

 
أي تدبير آخر تراه مناسبا

 الحاالت اآلتية:

 توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم؛ .3

 إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة؛ .1

 من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط اإلدارة؛ تقديم طلب إلى الهيئة .7

، بالتزام نظام السوق املالية أو لوائحه التنفيذية؛ .0
 
 إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل، بشكل تراه الهيئة جوهريا

آخر مسجل لدى مدير الصندوق  وفاة مدير املحفظة االستثمارية الذي يدير أصول الصندوق أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص .5

 قادر على إدارة أصول أو استثمارات الصندوق؛ أو

 أي حالة أخرى تراها الهيئة، بناء على أسس معقولة، أنها ذات أهمية جوهرية.  .7

هيل النقل السلس تها في عزل مدير الصندوق، فيتعين على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على تساإذا مارست الهيئة صالحي

 األولى من تعيين مدير الصندوق البديل. ويجب على مدير الصندوق املعزول أن ينقل، 70للمسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلك خالل الـ )
 
( يوما

 لتقدير الهيئة املحض، إلى مدير الصندوق البديل جميع العقود املرتبطة 
 
 ووفقا

 
 ومناسبا

 
بالصندوق. كما يجب على مدير حيثما كان ذلك ضروريا

استثمارية تخص الصندوق ذي العالقة بمجرد تعيين مدير الصندوق قرارات الصندوق، في حال عزله من قبل الهيئة، التوقف عن اتخاذ أي إجراءات 

عالقة وغيرها من التعليمات في الحاالت البديل أو في أي وقت سابق تحدده الهيئة. وكما يجب على مدير الصندوق االلتزام باملتطلبات التنظيمية ذات ال

 الهيئة حقها بعزل مدير الصندوق. التي تمارس فيها



 
 
 

PUBLIC 

23 
  

 أمين الحفظ  .00

 مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته.أ 
 

أو الئحة األشخاص املرخص  الث أو أكثر بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار دون اإلخالل بأي تكليف من قبل أمين الحفظ ألي طرف ث -

 .ال بالكامل عن االلتزام بالئحة صناديق االستثمارلهم، يكون أمين الحفظ مسؤو 

 يكون أمين الحفظ مسؤوال اتجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره املتعمد. -

 عن حفظ وحماية -
 
 عن اتخاذ كافة التدابير اإلدارية مالكأصول الصندوق بالنيابة عن  يكون أمين الحفظ مسؤوال

 
ي الوحدات، ويكون مسؤوال

 الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.
 

 حق أمين الحفظ في تعيين أمين الحفظ من الباطن.ب 
 

يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو تابعيه بالعمل كأمين حفظ للصندوق من الباطن من غير مدير الصندوق أو مدير الصندوق من 

 الباطن أو أي من تابعيهم. 

 األحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله.ج 
 

 
 
 في حال وقوع أي من للهيئة عزل أمين الحفظ واستبداله واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

 
لتعيين أمين حفظ بديل أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبا

 :الحاالت اآلتية

 توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم؛ .3

 الهيئة؛إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل  .1

 تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ؛ .7

، بالتزام نظام السوق املالية أو لوائحه التنفيذية؛ أو .0
 
 إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل، بشكل تراه الهيئة جوهريا

 ات أهمية جوهرية.أي حالة أخرى تراها الهيئة، بناء على أسس معقولة، أنها ذ .5

 لتعليمات الهيئة، كما يتعين على اإذا مارست الهيئة صالحي
 
تها في عزل أمين الحفظ، فيتعين على مدير الصندوق تعيين أمين حفظ بديل وفقا

فظ البديل مدير الصندوق وأمين الحفظ املعزول التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الح

 70وذلك خالل الـ )
 
 ومناسبا

 
 األولى من تعيين أمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ املعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضروريا

 
( يوما

 لتقدير الهيئة املحض، إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود املرتبطة بالصندوق.
 
 ووفقا

بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات، وعلى ويجوز ملدير الصندوق عزل أمين الحفظ 

  مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات
 
. ويجب على مدير الصندوق تعيين أمين حفظ بديل خالل  كتابيا

 
 يوم 70بذلك فورا

 
من تسلم  ا

أمين  للمسؤوليات إلىالسلس  عزول التعاون بشكل كامل مع مدير الصندوق لتسهيل النقلأمين الحفظ إشعار العزل، ويجب على أمين الحفظ امل

 في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني لتداول عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل  الحفظ البديل.
 
وسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح فورا

 للصندوق.

 املحاسب القانوني .00

 ق القانوني للصندو  حاسباسم امل.أ 
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 برايس ووتر هاوس كوبرز 

  13الدور  –برج اململكة 

 33011، الرياض 1111ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

www.pwc.com 

0000 133 33 077 + 
 

 مهام املحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته.ب 
 

 عن مراجعة القوائم املالية األولية إدارة  بعد موافقة مجلس ، املعين من قبل مدير الصندوق ييكون املحاسب القانون
 
الصندوق، مسؤوال

 للمعايير املعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الئحة 
 
الشروط واألحكام هذه ، صناديق االستثماروالسنوية للصندوق وفقا

 ومذكرة املعلومات.

 

 القانوني األحكام املنظمة الستبدال املحاسب .ج 
 

 املذكورة أدناه.يحق ملدير الصندوق استبدال املحاسب القانوني بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق في الحاالت 

 يجب الحصول على موافقة مجلس الصندوق عند تعيين واستبدال املحاسب القانوني،  

مدير الصندوق باستبدال املراجع القانوني الذي سبق تعيينه للصندوق في يجب على مجلس الصندوق رفض تعيين املحاسب القانوني، أو توجيه 

 الحاالت التالية:

 

 ؛للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامهفيما يخص السلوك املنهي  مهمةوجود ادعاءات قائمة و  (3

1)  
 
 ؛إذا لم يعد املحاسب القانوني مستقال

رض  املؤهالت والخبرات الكافية يملك إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن املحاسب القانوني ال  (7  ؛ أولتأدية مهام املراجعة بشكل مم

 لتقديرها املبتغيير مدير الصندوق  من الهيئةطلبت إذا  (0
 
 .حضاملحاسب القانوني وفقا

 أصول الصندوق  .00

 بواسطة أمين الحفظ لصالح الصندوق.  محفوظة أصول الصندوق .أ 

 عمالئه اآلخرين. ه وعن أصول أصولأصول الصندوق عن يفصل يجب على أمين الحفظ أن .ب 

تعد أصول الصندوق مملوكة بشكل جماعي ملالكي الوحدات ملكية مشاعة. وال يجوز أن يكون ملدير الصندوق )أو مدير صندوق من .ج 

( 3الباطن( أو أمين الحفظ )أو أمين الحفظ من الباطن( أو مقدم املشورة أو املوزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيها إال إذا )

 بهامسموح املطالبات( إذا كانت 1؛ أو )وذلك في حدود ملكيته وحدات مالككان هذا الشخص 
 
ومفصح الئحة صناديق االستثمار بموجب  ا

 الشروط واألحكام أو مذكرة املعلومات. هذه عنها في
 

 إقرار مالك الوحدات  .02

خاصة بالصندوق، وأوافق/ نوافق على خصائص أقر/ نقر باالطالع على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسية ال

 الشروط واألحكام ووقعت / وقعنا عليها. هذه الوحدات التي اشتركت/اشتركنا فيها، كما واستلمت / استلمنا نسخة من

http://www.pwc.com/
http://www.pwc.com/
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 إقرار وموافقة املستثمر

 _____________________________                            املستثمر:  اسم 

 _____________________________     توقيع املستثمر: 

  _____________________________      التاريخ: 

 __________________للمستثمرين من الشركات:               ___________

 الشخص/األشخاص املخولين بالتوقيع: _________________________

 _____________________________          ختم الشركة:                             

 العنوان / العناوين:                            _____________________________

                                                                      _____________________________                                                                                                    

 _____________________________    البريد اإللكتروني:                          

 ______________________________                 الجوال:                            

 _____________________________                 الهاتف:                            

_____________________________                  الفاكس:                       
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 صنـدوق السيولة بالريال السعودي )الرزين ريال(  

 مفتـوح( -النقد أسواق – متخصص إستثماري عام )صندوق 

 

 مذكرة معلومات

  مفتوح يستثمر  -النقد أسواق – متخصصستثماري عام اهو صندوق  السيولة بالريال السعودي )الرزين ريال(صندوق .أ
 
في أدوات النقد  أساسا

 قصيرة األجل وغيرها من الصناديق االستثمارية ذات األهداف املماثلة. 

 

ا لالئحة 03070-73مدير الصندوق هو شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار، وهي شركة سعودية مرخصة بموجب الترخيص رقم ).ب  ( وفق 

  الهيئة.األشخاص املرخص لهم الصادرة عن 

 

  (05001-73رقم )أمين الحفظ هو شركة اتش اس بي س ي العربية السعودية وهي شركة مرخصة من قبل الهيئة بموجب الترخيص .ج 
 

 .م17/03/2020وتم تحديثها بتاريخ  م 3/0/1031 صدرت مذكرة معلومات الصندوق بتاريخ.د

 

 الئحة صناديق االستثمار. ومحتوياتها ألحكام مذكرة املعلوماتتخضع .ه 
 

وفهمها. وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة املعلومات، ننصح باألخذ بمشورة مستشار  املعلوماتمذكرة محتويات قراءة باملستثمرين  ننصح.و 

 منهي.
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 معلومات هامة

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

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

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

 غير مضللة.املعلومات 
 

، تمسؤولية عن محتويات مذكرة املعلوما أيهيئة السوق املالية ال تتحمل و وعرض وحداته. الصندوق  على تأسيس السوق املالية وافقت هيئة.ب 

تنتج عما ورد في مذكرة أي خسارة  ، ومنكانت مهماأي مسؤولية  منصراحة وتخلي نفسها  ،دقتها أو اكتمالهاوال تعطي أي تأكيدا يتعلق ب

من عدمه وال تعني صندوق الفي  بشأن جدوى االستثمار أي توصية  السوق املالية هيئة وال تعطي .املعلومات أو عن االعتماد على أي جزء منها

الواردة في الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات، وتؤكد على أن  املعلومات باالستثمار فيه أو تأكيد صحة هاتالصندوق توصيموافقتها على تأسيس 

 قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله.

 

 .ج 
 
 االتفاقية الكاملة بين مدير الصندوق واملستثمر. هاتملحقوجميع  الصندوق  أحكام، إلى جانب شروط و ل مذكرة املعلوماتتشك
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 هام

 تكون هذه االتفاقية ملزمة  -
 
محل أية هذه االتفاقية تحل و بتقديم خدماته للمستثمرين.  اي يقوم مدير الصندوق بموجبهتالة القالعوتحكم  نظاما

 بين مدير الصندوق واملستثمر فيما يتعلق بهذا الصندوق. توقيعها وأحكام سبقشروط 

 

مسؤولية  يتحمل مدير الصندوق أي وال  الهيئةصادرة عن  لوائح اللتزام بأييجوز ملدير الصندوق أن يتخذ أو يلغي أي إجراء يراه مناسبا لضمان ا -

 تجاه املستثمر أو أي طرف ثالث.في هذا الخصوص ا
 

قبل اتخاذ أي قرار استثماري فيما  رة املهنية املناسبة عند الحاجةوالبحث عن املشو  قراءة هذه الوثيقة بعنايةن تملياملحن ينبغي على املستثمري -

وحدات في الصندوق. كما يجب عليهم أن يفهموا أن مستوى ستثمار في لال رأي مدير الصندوق كتوصية ب يعتدوا، ويجب أال الصندوق يتعلق بهذا 

 .منخفضمخاطر الصندوق 

 

وفي جميع األحوال، لن  الذي قام به. على بذل الجهود التجارية لضمان قيام أي طرف ثالث بتصحيح اإلجراءتقتصر مسؤولية مدير الصندوق  -

إما بسبب أي خطأ أو تقصير أو إهمال متعمد أو تصفية  تبعيمسؤولية عن أي خسارة أو ضرر مباشر أو غير مباشر أو  يتحمل مدير الصندوق أي

 مدير الصندوق اإلجراءات الالزمة السترداد أي خسائر. ويتخذأي طرف ثالث،  يتسبب بهاأو إعسار أو أي إخفاقات مالية أخرى قد  أو إفالس
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 تعريفات
 تنطبق التعريفات التالية على الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات هذه:

 عليه الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك  تابع
 
الشخص اآلخر، أو يشترك معه في كونه مسيطرا

 من قبل شخص ثالث. وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر.

 شركة برايس واترهاوس كوبرز. املحاسب القانوني

هـ املوافق 13/5/3017وتاريخ  1005-17-3الئحة األشخاص املرخص لهم الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب قرار رقم  الئحة األشخاص املرخص لهم

 م.31/0/1033هـ املوافق 13/31/3071وتاريخ  1033-15-7م املعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 11/7/1005

( وتاريخ 70التي تم تحديدها بموجب نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ هيئة السوق املالية الهيئة

ئة حكومية ذات استقالل مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء. وتتولى الهيئة هـ.  وهي هي1/7/3010

اإلشراف على تنظيم وتطوير السوق املالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات الالزمة لتطبيق أحكام نظام السوق 

 .املالية

 مجلس إدارة الصندوق. املجلس

 في اململكة العربية السعودية.للعمل البنوك تفتح فيه اليوم الذي  يوم عمل

هـ ولوائحه 1/7/3010( وتاريخ 70نظام السوق املالية باململكة العربية السعودية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ نظام السوق املالية

 التنفيذية.

 مع قريب أو تابع، القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مبا السيطرة
 
 أو مجتمعا

 
شر، منفردا

 % أو أكثر من حقوق التصويت في شركة. )ب( حق تعيين 70من خالل أي من اآلتي: )أ( امتالك نسبة تساوي 

 لذلكاملسيطر% أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري، وتفسر كلمة " 70
 
 ." وفقا

 لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية. اللجنة

 شركة اتش اس بي س ي العربية السعودية. أمين الحفظ

 .كل يوم عمليعني األيام التي يتم فيها تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد وذلك في  أيام التعامل 

 .صنـدوق السيولة بالريال السعودي )الرزين ريال( الصندوق 

 أي من التغييرات التالية: التغيير األساس ي

  أهداف الصندوق أو طبيعته؛التغيير املهم في 

 التغيير الذي يكون له تأثير في وضع املخاطر للصندوق؛ 

 االنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصب مدير للصندوق؛ أو  

 .أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغها ملدير الصندوق 

 شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار. مدير الصندوق 

 فيما يتعلق بشخص، تعني ذلك الشخص وكل تابع له. مجموعة

عضو مجلس إدارة صندوق 

 مستقل 

  :عضــو مجلس إدارة صــندوق مســتقل يتمتــع باالستقاللية التامة ومما ينافي االستقاللية، على سبيل املثال ال الحصر

أو أمين حفظ الصندوق، أو أن يكون موظفا لدى مدير الصندوق أو تابع له، أو أي مدير صندوق من الباطن .د 

 لديه عمل جوهري أو عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين الحفظ.

 أن يكون من كبار التنفيذيين، خالل العامين املاضيين، لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له..ه 

س اإلدارة أو مع أي من كبار التنفيذين لدى أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي من أعضاء مجل.و 
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 مدير الصندوق أو في أي تابع له.

 أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له خالل العامين املاضيين.

 .SIBOR 1 month Indexمؤشر سيبور لشهر واحد  االسترشادي املؤشر 

الصندوق املتاحة ملالكي الوحدات املحتملين لتمكينهم من اتخاذ قرار مدروس فيما يتعلق تعني مذكرة معلومات  مذكرة املعلومات

 ( من الئحة صناديق االستثمار.1باالستثمار املطروح عليهم، وتتضمن املعلومات املحددة في امللحق رقم )

ه املوافق 3013/ 07/31وتاريخ 1007 -130 -3رار رقم الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب الق الئحة صناديق االستثمار

 م.1037/  5/  17ه املوافق  3073/  1/  37وتاريخ  1037-73-3م املعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 1007/ 10/31

 كل مستثمر أو مالك وحدات في الصندوق. املستثمر أو مالك الوحدات

 أو يعتز  املصدر
 
 مالية

 
 م إصدارها.الشخص الذي يصدر أوراقا

 اململكة العربية السعودية. اململكة

 الودائع واألوراق املالية وعقود التمويل التجارية قصيرة األجل وغيرها من االستثمارات املماثلة. أدوات سوق النقد

 منها الخصوم بما في ذلك رسوم ومصاريف الصندوق. إجمالي قيمة  صافي أصول الصندوق  صافي قيمة األصول 
 
 مخصوما

عضو مجلس إدارة صندوق غير 

 مستقل 

 عضو مجلس إدارة من غير األعضاء املستقلين.

 لظروف العادية لألسواق املالية واإلاقتصادات كما يحددها مدير الصندوق.ا ظروف السوق العادية

 أي تغيير غير التغيير األساس ي أو التغيير املهم. تغييرات واجبة اإلشعار

 ر.والزوجة واألطفال القص  الزوج  أو أقرباء قريب

 سعودي. ريال الريال

 غير التغيير األساس ي من شأنه أن: أي تغيير التغيير املهم

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

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

 الصندوق أو أي تابع ألي منهما؛

 ،د من أصول الصندوق  من املدفوعات تسدَّ
 
 جديدا

 
 يقدم نوعا

 د من أصول الصندوق؛ أو  يزيد بشكل جوهري أنواع املدفوعات األخرى التي تسدَّ

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

 السوق املالية السعودية.شركة  تداول أو السوق املالية

 شروط وأحكام الصندوق املتمثلة بهذه الوثيقة واملوقعة بين مدير الصندوق ومالك الوحدات. الشروط واألحكام

 .حصة مالكي الوحدات في الصندوق وتعامل كل وحدة على أنها حصة مشاعة في أصول الصندوق  الوحدة

 دوالر أمريكي. الدوالر 

 .كل يوم عملاأليام التي يتم فيها تحديد سعر الوحدة من قبل مدير الصندوق وذلك في  أيام التقويم

  .يقصد بها ضريبة القيمة املضافة املطبقة بموجب أحكام نظام ضريبة القيمة املضافة ضريبة القيمة املضافة 

م 15/03/1033هـ املوافق 1/33/3071بتاريخ  337نظام ضريبة القيمة املضافة الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم م/ نظام ضريبة القيمة املضافة 

 والئحته التنفيذية. 
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 صندوق االستثمار .0

 اسم الصندوق .أ 

 .صنـدوق السيولة بالريال السعودي )الرزين ريال(

 

 اريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق ت.ب 

 م.3/0/1031تعديلها بتاريخ تم و م 37/30/3011 

 

 وحداتهالصندوق وطرح  تأسيس موافقة الهيئة علىتاريخ .ج 

 م.73/30/3011م و 00/00/1000

 

 استحقاق الصندوق وتاريخ  الصندوق مدة .د 

 مفتوح غير مقيد بمدة محددة. -النقد أسواق – متخصص عاماستثماري  الصندوق هو صندوق 

 عملة الصندوق .ه 

  يتم تحويلها إلى الريال السعودي من قبل مدير الصندوق ، وفي حال تم دفع قيمة الوحدات بأي عملة أخرى  سعوديالعملة الصندوق هي الريال 
 
 بناءا

 دير الصندوق، ويكون شراء الوحدات واملتوفر ملسعر الصرف السائد في السوق  على
 
بالريال  الشراء ملبلغ مدير الصندوق  من تاريخ استالمنافذا

 مل املستثمر مصاريف تحويل العملة.يتحو السعودي. 

 وممارساتهسياسات االستثمار  .0
 

 األهداف االستثمارية للصندوق  .أ 

 

بالريال أو الدوالر أو كالهما وغيرها من  املقومة إلى توفير السيولة وزيادة رأس املال من خالل االستثمار في أدوات النقد قصيرة األجل الصندوق يهدف

تتعدى  ال سبة بنستثمار كحد أقص ى و اال كما يجوز للصندوق  .املماثلةواملخاطر ذات األهداف ً  واملرخصة من الهيئة  العامةالصناديق االستثمارية 

مريكي أو أل ر اال السعودي أوالدو  يالملنتجات املركبة املقومة بالر اجل مثل الصكوك والسندات و أل ستثمارات طويلة اال في ا صافي قيمة األصول  % من10

 كالهما.

  بشكل أساس يفيها صندوق المر ستثيوف التي س األوراق املاليةأنواع  .ب 

 يستثمر الصندوق:

 ؛بشكل رئيس ي في أدوات النقد قصيرة األجل املقومة بالريال أو الدوالر أو كالهما 

  من صافي قيمة األصول في أدوات مثل الصكوك والسندات واملنتجات املركبة )فيما عدا التوريق( املقومة بالريال أو 10بنسبة ال تتجاوز %

 الدوالر أو كالهما؛

  واملرخصة العامة االستثمارية الصناديق في األصول  قيمة صافي من% 30 تتجاوز  ال املشابهة بنسبة العامة الصناديق االستثماريةوحدات 

 .املماثلة واملخاطر األهداف ذات الهيئة من
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 أو منطقة جغرافية معينة بلد معينأي سياسة لتركيز االستثمار في أوراق مالية معينة، أو في صناعة أو مجموعة من القطاعات، أو في  .ج 
 

 االستثمارات املتوفرة للصندوق يوضح الجدول أدناه و . بالريال أو الدوالر أو كالهمااملقومة أدوات النقد قصيرة األجل يستثمر الصندوق بشكل رئيس ي في 

 لكل منها: ةاملخصص والنسب

 الحد األعلى ألصول الصندوق  الحد األدنى ألصول الصندوق  االستثمار

 الدوالر أو بالريال املقومةأدوات النقد قصيرة األجل 

 كالهما أو
10% 300% 

 بالريال املقومةالصكوك واألدوات واملنتجات املركبة

 كالهما أو الدوالر أو
0% 10% 

املشابهة  وحدات الصناديق  االستثمارية العامة

واملرخصة من هيئة السوق املالية ذات املخاطرة 

 املماثلة

0% 30% 

 

ف لن يتبع الصندوق أي استراتيجية من شأنها استبعاد بعض الصناعات بل سيحافظ على أعلى درجات من املرونة علی النحو املشار إليه في أهدا

 . االستثمار وسياساته
 

 ي ويبيع الصندوق فيها استثماراتهأسواق األوراق املالية التي يحتمل أن يشتر  .د 

 

  .دولة/سوق معينةأي تنحصر استثمارات الصندوق في لن 

 

 ته االستثمارية لصندوق االستثماراتخاذ قرارا أنواع املعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن ملدير الصندوق استخدامها بغرض .ه 

 

 بدراسة الصندوق  مدير ويقوممن وقت آلخر حسب ظروف سوق النقد.  تتباينتعتمد استراتيجية الصندوق على توقعات معدالت الفائدة والتي 

 اليومية املراقبة وكذلك املعدالت هذه تذبذب على السوق  توقعات وتأثير العائد، منحنى مؤشرات طريق عن املستقبلية الفائدة معدالت وتحليل

 .السيولة من اليومية الصندوق  احتياجات توقعات وتحليل

إضافة، فإن  مارسة عامة.مثل موديز وفيتش وستاندرد اند بورز كم على تقييمات وكاالت التصنيف االئتماني العاملية أيضاويعتمد مدير الصندوق 

 :الصندوق 

رد اند  حسب تصنيف ستاند -BBBحسب تصنيف موديز و   Baa3لن يستثمر في املؤسسات أو أدوات الدخل الثابت والتي دون درجة االستثمار  -

 بورز: مع ذلك 

املؤسسات أو أدوات الدخل الثابت وغير املصنفة بشرط أن يعتمد مدير الصندوق % من أصوله في 10يمكن للصندوق االستثمار بنسبة قصوى  -

   في تلك الحالة على معايير تقييم املخاطر الداخلية لتقييم املؤسسات أو أدوات الدخل الثابت.

ستثمر املعايير املعتمدة من مدير الصندوق في اختيار استثمارات الصندوق مبنية على معايير املخاطر والسيولة 
م
والعائد للصندوق االستثماري امل

 فيه، حسب الحاجة. 

% من صافي قيمة أصول الصندوق في التعامل مع جميع األطراف النظيرة. ويجوز ملدير الصندوق 15لن تتجاوز استثمارات الصندوق ما نسبته 

 استثمار أصول الصندوق في أوراق مالية يصدرها مدير الصندوق أو أي من تابعيه.

.310أن يكون للصندوق متوسط مرجح لتاريخ االستحقاق ال يتجاوز )يجب 
 
 تقويميا

 
 ( يوما
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% على األقل من صافي قيمة أصول الصندوق تكون سيول نقدية أو استثمارات 30يجب على مدير الصندوق أن يتأكد باستمرار من أن ما نسبته 

 م.( أيا3ذات تاريخ استحقاق أو فترة استحقاق متبقية ال تتعدى )

 أنواع األوراق املالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق  .و 

 

 األوراق املالية التالية:و  االستثماراتال يستثمر الصندوق إال في 

 .األجل قصيرة النقد أدوات -

 .املركبة واملنتجات واألدوات الصكوك -

 .املماثلة املخاطرة ذات املالية السوق  هيئة من واملرخصة املشابهة العامة الصناديق االستثمارية وحدات -

 

 كما ال يمكن ملدير الصندوق إدراج األوراق املالية التالية ضمن استثمارات الصندوق:

  .املستقبليات عقود -

 .الخيارات عقود -

 .swap)سواب (املناقلة عقود -

 

 االستثمار فيها أي قيد آخر على نوع )أنواع( األوراق املالية أو األصول األخرى التي يمكن للصندوق  .ز 
 

 من 
 
 والشروط واألحكام ومذكرة املعلومات، القيود على أنواع األوراق املالية التي يمكن للصندوق االستثمار فيها.  الئحة صناديق االستثمار توضح كال

 

 صناديق آخروناستثمار يديرها ذلك املدير أو مديرو  د الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديقالح .ح 

 

  % من صافي قيمة أصول الصندوق.30عن ال تزيد نسبة بأخرى صناديق استثمار الصندوق االستثمار في  يجوز ملدير 
 

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

 الصندوق 
 

٪ من صافي قيمة أصول الصندوق، وأال تزيد مدة هذا التمويل عن سنة، باستثناء 30 تمويل، على أال يتجاوز أي مبلغ تمويال يطلبلصندوق أن ليجوز 

 .تغطية االستردادلأو أي من الشركات التابعة له  الصندوق  مدير االقتراض من 
 

 اإلفصاح عن الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير .ي 
 

 % من صافي قيمة أصول الصندوق مع أي طرف نظير.15 ما يزيد عنب صفقةمدير الصندوق في أي  لن يستثمر
 

 بيان سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق  .ك 
 

ضمن معالجة هذه املخاطر في أقرب وقت ممكن، تي تؤثر على استثمارات الصندوق وتيوجد لدى مدير الصندوق سياسات وإجراءات لتحديد املخاطر ال

االعتبار السیاسات باملخاطر بحذر مع األخذ بتوزيع بما في ذلك إجراء تقييم للمخاطر مرة واحدة على األقل في السنة. کما یقوم مدیر الصندوق 

صندوق ما في وسعه للتأكد من توافر السيولة الكافية يبذل مدير الاالستثماریة للصندوق، واألحکام والشروط، ومذکرة املعلومات. عالوة على ذلك، 

يحقق مصلحة مالكي الوحدات  التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بمافي  دورهمجلس إدارة الصندوق  ويتولى .للوفاء بأي طلب استرداد متوقع

 
 
 . وأحكام الصندوق ومذكرة املعلوماتشروط و ألحكام الئحة صناديق االستثمار  وفقا

 

 االسترشادي واألسس واملنهجية املتبعة لحساب املؤشر  االسترشادي املؤشر االسترشادي، الجهة املزودة للمؤشر  .ل 
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هوسعرالفائدةبينالبنوكالسعوديةوهوسعرمرجعييوميتنشرهوكالةتومسونرويترزSIBOR 1  month Indexمؤشرسايبورلشهرواحد
ا بلومبرجعلىأساسأسعار النقد.ونظام إلىبنوكأخرىفيسوق مضمونة غير إقراضأموال البنوكالسعودية فيها التيتقدم من لفائدة ولمزيد

 .لرويترز يرجىزيارةالموقعاإللكترونيلوكالة المعلومات

 

 االستثمار في عقود املشتقات .م 
 

  .املركبة واملنتجات املشتقات املرتبطة باألدوات عقود يمكن للصندوق االستثمار في

 

 االستثمار ىهيئة بشأن أي قيود أو حدود علالأي إعفاءات توافق عليها  .ن 

 

 لالئحة إعفاءات من الهيئة فيما يتعلق بالقيود املفروضة على االستثمار والتي من شأنها أن تنطبق على الصندوق  لم يحصل الصندوق على أي
َ
وفقا

  .صناديق االستثمار

 في الصندوق ر الرئيسية لالستثمار املخاط .2
 

ا الصندوق  يعتبر .أ    منخفضة مخاطر مع املال رأس في البسيط بالنمو يرغب الذي للمستثمر مناسب 
 
 فإن الصندوق، استثمارات طبيعة وباعتبار.  نسبيا

  . ينخفض أو الوحدة سعر يرتفع قد لذلك، ونتيجة النقص، أو للزيادة تخضع وقد متغيرة والدخل الصندوق  في االستثمار قيمة
 

 على أداء الصندوق في املستقبل.األداء السابق للصندوق أو األداء السابق للمؤشر  .ب 
َ
 ال يعد مؤشرا

 

  يوجد ضمان ملالكي الوحدات أن األداء املطلق للصندوق أو أداء  مقارنة باملؤشر سوف يتكرر أو يمالل األداء السابق.ال  .ج 
 

 إيداعال يعد االستثمار في الصندوق  .د 
 
 .أي بنكلدى  ا

 

تشكل ال ستثمارات املستثمر في الصندوق . وعالوة على ذلك، فإن االصندوق ل عند اإلستثمار في او معرضون ملخاطر خسارة األماملستثمرون  .ه 

مدیر الصندوق أي مسؤولية عن أي مطالبة  يتحملال و تخضع ملخاطر االستثمار املذكورة أدناه.  دير الصندوق أو أي شركة تابعة بلالتزامات مضمونة مل

الصندوق، التقصير املتعمد أو اإلهمال الجسيم ملدير املستثمر، إال في حالة  يتحملهاقد  فعليةعن أي فرصة ضائعة أو أي خسارة  أو أو مطالبات 

 للمخاطر املنصوص عليها في مذكرة املعلومات. ذلكيخضع وبجميع األحوال 
 

 ة لالستثمار في الصندوق:تشمل املخاطر الرئيسي.و 
 

 

 ضريبة القيمة املضافةاملخاطر املرتبطة ب
 

ينتج عن ذلك انخفاض في قيمة أصول الصندوق وعوائد مما قد يخضع االستثمار في الصندوق ملخاطر ضريبية والتي قد تؤثر على سيولة الصندوق 

الحصول على على املستثمرين املحتملين  يتوجب ،بشكل سلبي على سعر الوحدة وأداء الصندوق وصافي قيمة أصوله. وعليه والذي قد يؤثر  استثماراته

 فيما يخص الضرائب التي تنطبق على شراء أو بيع الوحدات في الصندوق. االستشارة املهنية الالزمة
 

 مخاطر الكوارث الطبيعية
 

تثمار بالكوارث الطبيعية التي قد تؤدي إلى انخفاض األسعار مما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق وبالتالي قد يؤثر تتأثر األسواق املالية وقطاعات االس

 .الوحدة وسعر سلبا على صافي قيمة أصول الصندوق 

 

 مخاطر تضارب املصالح
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ا على أداء  إذا كانت هناك مصالح متضاربة مع مدير الصندوق  قد يؤثر ذلك على موضوعية واستقالل قرارات مدير الصندوق والتي قد تؤثر سلب 

ا على صافي قيمة أصول الصندوق  ا سلبي   .الوحدة وسعر الصندوق وبالتالي قد يكون لها تأثير 
 

 مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق 
 

ا بفقدوق الصند يعتمد مدير الصندوق على فريقه املتخصص من أجل إدارة ذي التنفيذيين واملوظفين  ان املوظفين، وبالتالي قد يتأثر الصندوق سلب 

 على أداء  والكفاءةلديهم املستوى املطلوب من الخبرة  بدالء، قد يكون من الصعب العثور على العالقة. وفي هذه الظروف
 
وقد يؤثر ذلك سلبا

 الوحدة وسعر قيمة األصول في الصندوق الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي 
 

 مخاطر لها عالقة باملصدر
 

في الظروف املالیة للمصدر بسبب التغيرات في اإلدارة أو الطلب أو املنتجات والخدمات. وقد تشمل هذه املخاطر  للتغيراتتنشأ املخاطر من التعرض 

ذلك ؤثر وقد ي املالية الورقةي إلى تخفيض قيمة أيضا الحاالت التي يخضع فيها املصدر إلجراءات قانونية بسبب املخالفات التي يرتكبها والتي قد تؤد

 صندوق وبالتالي قد يكون لها تأثير سلبي على صافي قيمة أصول الصندوق.سلبا على أداء ال
 

 التعرض للتغييرات في التشريعات
 

، مما قد تلفة ذات الصلة باألسواق املاليةهناك مخاطر تتعلق بالتغييرات في التشريعات التي تسنها السلطات املخ املالية،في األسواق ستثمار عند اال 

 على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة األصول في الصندوق  .األسعار يؤدي إلى تقلب حاد في
 
 وسعروقد يؤثر ذلك سلبا

 .الوحدة
 

 مخاطر استراتيجية االستثمار
 

تحقيق هذه األهداف  ال يقدم مدير الصندوق أي تعهدات أو يقدم أي ضمان بأن استراتيجيات الصندوق االستثمارية ستحقق أغراضه. كما أن عدم

 .الوحدة وسعرقد يؤثر سلبا على صافي قيمة أصول الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة أصول الصندوق 
 

 األخرى مخاطر االستثمار في صناديق االستثمار 
 

قد تخضع لتقلبات قصيرة ومتوسطة األجل، وتقلبات في سعر  والتيهناك مخاطر قد تؤثر على صناديق االستثمار األخرى التي قد يستثمر فيها الصندوق 

 على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة األصول في الصندوق  وعليه، قدالوحدة. 
 
 ..الوحدة وسعر يؤثر ذلك سلبا

 

 املخاطر االقتصادية
 

 التراجعأو  اجع أسواق املال خالل فترات الركودر تت قد عليه،و . بالعوامل االقتصادية العاملية والعوامل االقتصادية اإلقليمية يةسواق املالاأل  تتأثر

، يعتمد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير على أسعار وباألخص. االقتصادي، مما قد يؤدي إلى انخفاض صافي قيمة أصول الصندوق 

قد يكون لذلك تأثير على اإلنفاق الحكومي، وبالتالي يمكن أن يؤثر على االقتصاد املحلي و . اته، وبالتالي فهو عرضة لتقلبات أسعار النفطالنفط وإيراد

 على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة األصول في الصندوق 
 
 .وسعر الوحدة واإلقليمي، الذي قد يؤثر سلبا

 

 

 ذلك قد يؤثر و علق هذا الخطر باحتمال تكبد خسائر ناجمة عن انهيار نظام مالي يؤدي إلى آثار سلبية على االقتصادات العاملية أو املحلية. يتكما 
 
سلبا

 .وسعر الوحدة على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة األصول في الصندوق 
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 مخاطر االئتمان
 

الصندوق مع أطراف بنكية في صفقات املرابحة، وهناك احتمال أن يكون املقترض أو الطرف املقابل لهذه املعامالت غير قادر على  قد يستثمر مدير 

قد يؤثر سداد أو تسوية التزاماته في الوقت املناسب أو حتى قد ال يدفع كليا مما قد يؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة صافي قيمة أصول الصندوق، و 

 
 
 .الوحدة سعرو  ذلك على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة األصول في الصندوق سلبا

 التعامل مع أطراف لالثةمخاطر 
 

 
 
أداء على  قد يدخل الصندوق في معامالت مع أطراف ثالثة قد ال تتمكن من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بموجب هذه املعامالت، وقد يؤثر ذلك سلبا

 .الوحدة وسعر الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة األصول في الصندوق 
 

 مخاطر التشغيل
 

خارجية بما يتم تعريف املخاطر التشغيلية على أنها املخاطر الناتجة عن فشل أو عدم كفاية اإلجراءات املتعلقة بالعنصر البشري واألنظمة أو أحداث 

 على فيها املخاطر القا
 
نونية، وتنشأ نتيجة تعطل محتمل في االعمال املتعلقة بتقديم املنتجات أو الخدمات للعمالء. ففي حال تحقق ذلك قد يؤثر سلبا

 .الوحدة وسعرأداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة األصول في الصندوق 

 

 الصكوك مخاطر 

 

وقد يتعرض املستثمر ملخاطر رأس املال في حال وجود حدث ائتماني تعادل الديون ذات األولوية غير املضمونة قد يستثمر الصندوق في الصكوك التي

 قيمة صافي على سلبي أثر له يكون  قد وبالتالي مع املصدر األساس ي. وقد تكون هذه الصكوك مقومة بالريال السعودي أو الدوالر األمريكي أو كالهما

 .الوحدة وسعر الصندوق  في األصول 

 

 مخاطر املنتجات املركبة 

 

خاطرة قد يستثمر الصندوق من وقت آلخر في املنتجات املركبة. وتتمثل املنتجات املركبة بأدوات مالية تصدر مع شروط مختلفة ودفعات ومستويات م

وتشمل هذه  املركبةسلة األصول واملؤشرات. وهناك بعض املخاطر املرتبطة باالستثمار في املنتجات  مختلفة مرتبطة بأداء أحد األصول أو املؤشرات أو 

 املخاطر ما يلي:

 

املحدد لاللتزامات األخرى املصدرة أو التي تم الدخول بها من املصدر : قد ال تستفيد املنتجات املركبة من نفس التصنيف االئتماني التصنيف االئتماني

املعني. وقد تطرأ تغييرات على بعض التصنيفات االئتمانية الصادرة عن بعض هيئات التصنيف االئتماني فيما يخص الجدارة االئتمانية للمنتج 

 قد وبالتالي أو لألصول املرتهنة على سبيل الضمان أو الكيانات املرجعية/ األمر الذي من شأنه تخفيض قيمة االستثمار. للمصدر أو الضامن )إن وجد(

 .الوحدة وسعر الصندوق  في األصول  قيمة صافي على سلبي أثر له يكون 

 

 مكافئة قيود االنتقال
 
: يتم تطبيق القيود على عرض وبيع ونقل املنتجات املركبة في الدول املختلفة. وإن حامل شهادة استثمار ما ال يملك حقوقا

 في األصول  قيمة صافي على سلبي أثر له يكون  قد مما للمالك املباشر لالستثمار. )كحق الرجوع باملبلغ املستثمر في حال التعثر( لتلك التي تكون 

 .الوحدة وسعر الصندوق 

 

أو الضامن أو األصول املرتهنة إن املنتجات املركبة عرضة ملخاطر االئتمان املرتبطة باملصدر  :مخاطر االئتمان األساسية للمصدر أو الضامن )إن وجد(

للمنتج املركب املعني، ونقصد بذلك عجز املصدر املعني أو الضامن )إن وجد( عن الوفاء بالدفعات أو االلتزامات املتصلة برسم الضمان )إن وجد( 

حسب مقتضيات الحال، أو الضامن واألصول املرتهنة برسم الضمان وليس  بذلك املنتج املركب. ويعتمد العميل على الجدارة االئتمانية لذلك املصدر،

وتخضع التصنيفات االئتمانية للتخفيض. وقد ال يحصل العميل على أي عائد و/أو يخسر أصل املبلغ أو جزءا منه في حال إعسار  أي جهة أخرى.

 املصدر و/أو الضامن أو تخلفه عن أداء التزاماته املتعلقة باملنتج. 
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ضة ملخاطر االئتمان األساسية املتعلقة بكيان مرجعي ما. وفي املركبة ذات الدخل الثابت عر  ت: إن املنتجااألساسية لكيان مرجعيمخاطر االئتمان 

ض/الوقف )كما في حال عدم إعادة الهيكلة واإلفالس والرفهذه القروض و  حال حدوث واقعة من وقائع االئتمان كالتخلف عن الدفع أو إعادة هيكلة

قد قيمتها تماما في الحاالت الشديدة.، ودون أن يتعين على االسمية أو قد تفبقيمة أقل من قيمتها املركبة املنتجاتة املالية(. وقد تسترد مخاطر املالء

مما ئتمانية الوكالء دفع املزيد من األرباح. وسيكون هناك وكالء تعميم تتركز مسؤوليتهم في اإلعالن عما يتحقق من وقائع يكون لها صلة باألوضاع اال 

 في انخفاض قيمة 
 
 . وسعر الوحدة الصندوق  في األصول  قيمة صافي على سلبي أثر له يكون  قد وبالتالي نه لكامل قيمتهأو فقدا املركب املنتجيكون سببا

 

 لحركة أسعار الفائدة وأداء الكيانات املرجعية ذات مخاطر السوق 
م
 في السوق تبعا

 
 أو هبوطا

 
: قد تتحرك القيمة السوقية للمنتجات املركبة صعودا

أو الجدارة املتصورة في السوق  املالية للمصدر/ الضامن / األصول املرتهنة على سبيل الضمان والتصنيف االئتمانيوالحالة األولوية و/أو املؤشرات 

ا إن االحتفاظ باملنتج ليس كاالحتفاظ باألسهم أو األصول ذات األولوية. وبالتالي، فإن القيمة السوقية للمنتج قد تتأثر بعوامل أخرى عدوعوامل أخرى. 

 .وسعر الوحدة الصندوق  في األصول  قيمة صافي على سلبي أثر له يكون  قد وبالتالي باألوراق املالية أو األصول ذات األولويةة تلك املرتبط
 

 مخاطر السيـولة
 

قد تصبح أقل سيولة من  املركبة والسندات واملنتجات الصكوكوتحويله إلى نقد، حيث أن بعض  األصلاملقصود بالسيولة هو سرعة وسهولة بيع 

 وجود عدمبسبب قد يصعب تسييلها إلى نقد املركبة والسندات واملنتجات الصكوكغيرها مما يعني أنه ال يمكن بيعها بسرعة وسهولة، كما أن بعض 

  األصول، من النوع هذاقيود نظامية أو قيود مترتبة على طبيعة االستثمار أو عدم وجود مشترين مهتمين في بسبب أ ثانوية سوق 
 
وقد يؤثر ذلك سلبا

 على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة األصول في الصندوق.

 

 مخاطر معدالت الفائدة
 

 على أداء بشكل عام وقد يؤثر ذلك  املاليةسواق األ أسعار الفائدة على أسعار العمالت و  والتقلبات في النقدية السياسة في التغييراتقد تؤثر 
 
سلبا

 .وسعر الوحدة الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة األصول في الصندوق 

 

 مخاطر العملة 

تداول الصندوق في أوراق مالية قد ال تكون مقومة بالعملة األساسية للصندوق وبالتالي سوف يخضع ملخاطر العمالت. تؤدي التقلبات ي أن املمكن من

 على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة  ذلكقد يؤثر و في سعر الوحدة  انخفاضاتأو  ارتفاعاتف إلى في سعر الصر 
 
سلبا

 وسعر الوحدة األصول في الصندوق 

 

 مخاطر التقلبات في االسعار: 

 وثقة التمويل وتكاليف الربح ومعدالت واملتوقعة السائدة االقتصادية والظروف العقارية واألسواق والدولية املحلية املال رأس أسواق في العامة الحركة إن

  تؤثر قد العامة االقتصادية والظروف املستثمرين
 
 ويمكن الوحدات سوق  يتذبذب قد. أصوله قيمة وصافي الصندوق  وأداء للوحدات السوق  سعر على سلبا

 يمكنهم الذين املستثمرين فقط يناسب الوحدات هذه مثل شراء فإن ذلك، على وبناء  . للوحدات السوقية القيمة على سلبي تأثير السيولة لنقص يكون  أن

 .االستثمارات بهذه املرتبطة املخاطر تحمل

 : املخاطر التقنية 
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خالل الفيروسات، يعتمد مدير الصندوق على استخدام التقنية في إدارة الصندوق. ومع ذلك، قد تتعرض نظم املعلومات الخاصة به لالختراق أو للهجوم من 

 أو بشكل كامل، مما يحد من قدرة مدير الصندوق على إدارة استثمارات الصندوق على نحو فعال. وهذا األمر من شأنه أن
 
 على  أو قد تتعطل جزئيا

 
يؤثر سلبا

 أداء الصندوق وصافي قيمة أصول الصندوق و سعر الوحدة، ويؤثر بدوره على مالكي الوحدات في الصندوق.

  التركز:مخاطر 

 الصندوق.هي مخاطر تركز االستثمارات في جهة استثمار معين او دولة معينة والتي تحصل عند عدم التنويع والتي قد يكون لها تأثير سلبي على أداء 

 :مخاطر الحفظ 

لباطن نتيجة لبعض األعمال التي ارتكبها أو تتعلق هذه املخاطر بالخسارة املتكبدة على األوراق املالية املحتفظ بها لدى أمين الحفظ أو أمين الحفظ من ا

 على أ
 
داء الصندوق قصور أمين الحفظ )مثل: اإلهمال، إساءة استخدام األصول، االحتيال، سوء اإلدارة أو عدم كفاية حفظ السجالت( وقد يؤثر ذلك سلبا

 وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة األصول في الصندوق وسعر الوحدة.

 ر التغيرات التنظيمية:مخاط 

بها في اململكة، بما في تستند املعلومات الواردة في مذكرة املعلومات هذه إلى التشريعات القائمة واملعلنة. ومن املحتمل إدخال تعديالت على األنظمة املعمول 

ستثماراته أو املستثمرين وقد يؤثر ذلك سلبا على أداء ذلك تلك املتعلقة بالضرائب أو الزكاة خالل مدة الصندوق، والتي قد تؤثر على الصندوق وعلى ا

 الصندوق وبالتالي قد يكون لها تأثير سلبي على صافي قيمة أصول الصندوق و سعر الوحدة.

 :املخاطر السياسية 

ور قد تؤثر على جميع األنشطة قد يتأثر الصندوق بشكل مباشر  أو غير مباشر بالتطورات السياسية واالقتصادية في املناطق املجاورة، كون هذه األم

التالي قد يكون االقتصادية والتنموية، بما في ذلك أنشطة الصندوق. ويكون ألي تأثير على استثمارات الصندوق أثر مباشر على العوائد ملالكي الوحدات وب

 لذلك تأثير سلبي على صافي قيمة أصول الصندوق.

 :مخاطر تقلبات أسعار الوحدة 

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

 على صا
 
 على أداء الصندوق وبالتالي قد يؤثر سلبا

 
مة األصول في قيكلما ارتفعت أسعار الفائدة مما قد تنتج تقلبات في سعر الوحدة. وقد يؤثر هذا سلبا

للصندوق وسعر الوحدة.

 معلومات عامة  .2
 

 الفئة املستهدفة لالستثمار بالصندوق .أ 
 

ا للمستثمر الذي  .   في البسيط بالنمو يرغبيعتبر الصندوق مناسب 
 
 رأس املال مع تحقيق بسيط مع مخاطر منخفضة نسبيا

 

طالب بها ومعلومات.ب   حول طريقة الدفع )حيثما ينطبق( سياسة توزيع األرباح، تفاصيل التوزيعات التي ال يم
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وبدال من ذلك سيتم إعادة إستثمار األرباح الرأسمالية واألرباح النقدية املوزعة في  .لن يقوم الصندوق بأي توزيعات على مالكي الوحدات

 .وسينعكس ذلك بإرتفاع صافي قيمة األصول وسعر وحدة الصندوق . الصندوق 

 

 

 

 األداء السابق للصندوق .ج 
 

وإجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات  لخمس سنواتولثالث سنوات و  واحدة ول أدناه املعلومات التالية: العائد الكلي لسنةاالجدوضح ت

 العشر املاضية وأداء الصندوق باملقارنة مع املؤشر االسترشادي على مدار الخمس سنوات املاضية:

 :تنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنواالعائد الكلي لس (3

 صندوق %لل العائد الكلي الفترة

 2.28 سنة

 6.59 سنوات 7

 9.85 سنوات 5

 189.53 منذ التأسيس 

 

 إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر املاضية: (1

 م0009 م0002 م0002 م0002 م0002 م0002 م0002 م0000 م0000 م0000 السنة

العائد السنوي 

 الكلي %

3.01 0.00 3.33 3.03 0.33 0.11 1.01 3.01 3.03 1.11 

 

 أداء الصندوق باملقارنة مع املؤشر اإلرشادي على مدار السنوات الخمس املاضية أو منذ التأسيس )حيثما ينطبق(: (7

 % االسترشادي املؤشر أداء % الصندوق  أداء الفترة

 2.56 2.28 سنة

 6.51 6.59 سنوات 7

 9.13 9.85 سنوات 5

 148.13 189.53 منذ التأسيس 

 

 األرباح املوزعة على مدار الثالث سنوات املاضية (0

 

 لم يوزع الصندوق أرباح على مدار السنوات الثالث املاضية.
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 ى املوقع االلكتروني ملدير الصندوق.تقارير الصندوق متاحة عل (5

 

 الوحدات يمالكحقوق  .د 
 

 لكل مالك وحدات الحق في:

 الصندوق؛ الحصول على تأكيد اشتراك عند االشتراك في -

 ممارسة حقوقه املتعلقة بالوحدات التي يملكها في الصندوق، بما في ذلك، على سبيل املثال ال الحصر، التصويت في اجتماع مالكي الوحدات؛ -

 السنوي للصندوق من مدير الصندوق؛البيان الحصول على  -

املكاتب املسجلة ملدير الصندوق وتلقي تفاصيل صافي قيمة األصول فحص صافي قيمة األصول وكافة بيانات صافي قيمة األصول التاريخية في  -

 فيما يتعلق بالوحدات اململوكة ملالك الوحدات.

الحصول على نسخ محدثة من الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات والتي تعكس األداء املالي وأي أقسام أخرى تتعلق بالتحديثات السنوية  -

 الالزمة؛

 الوحدات؛ طلب عقد اجتماع ملالكي -

 تلقي دعوة من مدير الصندوق لحضور اجتماعات مالكي الوحدات؛ -

 تعيين ممثل لحضور اجتماع مالكي الوحدات نيابة عنه؛ -

ين في عند طلب ذلك من مدیر الصندوق وأي معلومات أخرى علی النحو املب   وليةللصندوق والتقاریر األ  وجزةالحصول علی التقاریر السنویة امل -

 الئحة صناديق االستثمار؛من  33املادة 

 تلقي إجراءات الصندوق للتعامل مع تضارب املصالح؛ -

  الحصول  -
 
 دير الصندوق؛يقدم ملالشكاوى بناء على طلب  معالجةعلى نسخة من إجراءات  مجانا

 الحصول على مستخرج من سجل مالكي الوحدات عند الطلب مجانا؛ -

 ن الصندوق؛إقالة عضو مجلس إدارة الصندوق عن طريق قرار خاص م -

وحدات املالك في الصندوق دون فرض أي رسوم استرداد )إن وجدت( قبل أي تغيير جوهري أو أساس ي )كما هو محدد في الئحة صناديق  رداداست -

 االستثمار( حتى تصبح هذه الشروط واألحكام نافذة؛

 كام ومذكرة املعلومات؛تلقي اإلشعارات كما هو مطلوب بموجب الئحة صناديق االستثمار، وهذه الشروط واألح -

دم املراجعة للصندوق بناء علی طلب السنوية الحصول علی القوائم املالیة -
َ
 دیر الصندوق؛ ومل يق

 املوافقة على التغييرات األساسية على النحو املحدد في الئحة صناديق االستثمار. -

 ي الوحداتمالك اتمسؤولي.ه 
 

 والتزامات الصندوق، وتقتصر مسؤوليتهم على خسارة كل أو جزء من استثماراتهم في الصندوق.لن يكون مالكي الوحدات مسؤولين عن ديون 

 حاالت وإجراءات إنهاء الصندوق .و 
 

مالكي  إشعاربمدير الصندوق في حال رغبته بإنهاء الصندوق  سيقومالشروط واألحكام ومذكرة املعلومات،  هذه دون اإلخالل بما تم النص عليه في

  ئةالوحدات والهي
 
 ( يوم على األقل. 13قبل التاريخ املحدد لإلنهاء بـ ) كتابيا
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 7صندوق من تصحيح الوضع خالل ماليين ريال سعودي ولم يتمكن مدير ال 30متطلب  في حال انخفضت قيمة صافي أصول الصندوق إلى ما دون 

إال إذا تم الحصول على  ة ومالكي الوحدات بذلكوإشعار الهيئإنهاء الصندوق بمدير الصندوق  سيقومأشهر من تاريخ إشعار الهيئة بحدوث ذلك، 

 . إعفاء من ذلك املتطلب

 سيقوممدير الصندوق عند إنهاء الصندوق البدء بإجراءات تصفية الصندوق. و  سيقومالشروط واألحكام ومذكرة املعلومات، هذه دون اإلخالل ب

 ي لتداول عن ذلك في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكترون بإلعالن
 
ويتم توزيع عوائد التصفية على مالكي  املدة املحددة لتصفية الصندوق. مبينا

 في الصندوق بعد خصم كامل التزامات الصندوق.الوحدات حسب نسبة ملكيتهم 

 ويم املخاطر املتعلقة بأصول الصندوق.   مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتق قر ي.ز 

 واألتعابمقابل الخدمات والعموالت  .2

 حتسابها ابيان تفاصيل لجميع املدفوعات من أصول الصندوق، وطريقة -أ 

 :( من أصول الصندوق غير شاملة لضريبة القيمة املضافةأدناه تفاصيل مقابل الخدمات والعموالت واملبالغ التي يتم دفعها ) الجدول يوضح -ب 

 املبلغ )ريال سعودي(/ النسبة النوع

القيمة  أتعاب اإلدارة )تخضع لضريبة

 املضافة حسب نظام ضريبة القيمة املضافة(

 من صافي أصول الصندوق 0.50
 
والتي يجب دفعها ملدير الصندوق بعد خصم املصاريف  % سنويا

 وااللتزامات املستحقة. والتي سيتم حسابها وفق املعادلة التالية:

)عدد األيام بين يوم  x)رسوم إدارة الصندوق( xاملستحقة(  األخرى  املصاريف –)أصول الصندوق 

  )    x  التقويم الحالي ويوم التقويم السابق
1

360
 (1.05)  x 

 

ستحقاق أتعاب اإلدارة لكل يوم تقويمي وسيتم دفعها بشكل ربع سنوي. بناء اوسيتم إحتساب و 

 على قيمة صافي أصول الصندوق في كل يوم تقويم للربع املعني من السنة.

 سائد في السوق.حسب السعر ال رسوم االقتراض

أتعاب التعامل )تخضع لضريبة القيمة 

 املضافة حسب نظام ضريبة القيمة املضافة(
 حسب السعر السائد في السوق.

أتعاب الحفظ )تخضع لضريبة القيمة 

 املضافة حسب نظام ضريبة القيمة املضافة(

 0.0315نسبة 
 
 .من إجمالي األصول لدى مدير الحفظ %  سنويا

 دوالرا أمريكيا لكل صفقة. 10)بالدوالر(: رسوم الصفقات 

 إجمالي على بناء   شهري  بشكل دفعها وسيتم تقويمي، يوم كل الحفظ أتعاب إحتساب وسيتم

  .شهر كل نهاية الحفظ تحت األصول 

 للعقد املبرم 
 
أتعاب املحاسب القانوني )طبقا

تخضع لضريبة القيمة املضافة حسب  –

 نظام ضريبة القيمة املضافة(

50,000  
 
طبقا للعقد  الصندوق إجمالي أصول  نلغ ثابت يتم إقتطاعه مبوهو م ريال سعودي سنويا

 .م مع املحاسب القانونياملبر 

 

 الرسوم الرقابية للهيئة *
30500  

 
 للرسومطبقا  الصندوق إجمالي أصول  نلغ ثابت يتم إقتطاعه مبوهو م ريال سعودي سنويا

 املالية. السوق  هيئة قبل من املقررة

 ال تنطبق.  رسوم املؤشر االسترشادي

رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع 

تداول* )تخضع لضريبة القيمة املضافة 

 حسب نظام ضريبة القيمة املضافة(

 وهو م 50000
 
لرسوم طبقا ل الصندوق إجمالي أصول  نلغ ثابت يتم إقتطاعه مبريال سعودي سنويا

 .املقررة من تداول 
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 وتدفع عند استالم الفواتير.تقويم في كل يوم املستحقة ساب األتعاب واملصاريف تحا* يتم 

 

 ونقل ملكية الوحدات في الصندوق إلى صندوق آخر يديره مدير الصندوق رسوم االشتراك واالسترداد -ج 

 أو نقل ملكية الوحدات في الصندوق إلى صندوق آخر يديره مدير الصندوق.االسترداد  وأاالشتراك لن يتم فرض أي رسوم على 

 

 ترتيبات العمولة الخاصة-د 

مع مراعاة الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص لهم، يجوز ملدير الصندوق الدخول في ترتيبات عمولة خاصة. يجب أن تكون 

السلع والخدمات التي يحصل عليها مدير الصندوق بموجب ترتيبات العمولة الخاصة محصورة في السلع والخدمات املتعلقة بتنفيذ صفقات 

ق أو بتقديم أبحاث ملصلحة الصندوق. ويحظر على مدير الصندوق الحصول على مبالغ نقدية مباشرة بموجب عمولة خاصة أو نيابة عن الصندو 

 أي ترتيب آخر. 

  التي تدفع من أصول الصندوق أو مالكي الوحدات حسب عملة الصندوق  ومقابل الصفقات لرسوم واملصاريفا جميعل مثال توضيحي-ه 
 
)شامال

 .القيمة املضافة(

 

تعاب أعضاء مجلس اإلدارة إجمالي أ

  املستقلين*

تقدر املصروفات الخاصة بالصندوق من اجمالي و  سعودي ريال 070303: يعادل ما التقريبي املبلغ

.  100000بمبلغ اجمالي  )يديرها مدير الصندوق(صناديق  لعشرةاملصاريف املدفوعة 
 
ريال سنويا

. وسيتم تخصيص التقليديةوتمثل هذه املصروفات رسوم األعضاء املستقلين لجميع الصناديق 

الرسوم بناء على نسبة قيمة صافي األصول بالصندوق إلى إجمالي قيمة صافي األصول في الصناديق 

 . التقليدية

 

ية الرسوم واألتعاب األخرى: )املصاريف اإلدار 

التكاليف املتعلقة بجمعيات مالكي الوحدات، 

مصروفات طباعة التقارير، ونفقات نثرية 

 وغيرها(

% من صافي قيمة األصول ويتم 0.5املصاريف ما نسبته الرسوم و توقع أن تتعدى هذه املمن غير 

% من صافي قيمة األصول(  0.5)أي  الحد هذا فإن ذلك على . وعالوةحسابها في كل يوم تقويم

 واملصاريف الرسوم ذلك في)بما  الصندوق  من الدفع مستحقة مصاريف/  رسوم أي أيضا يشمل

 .رسوم االقتراض و  والتعامل والحفظ اإلدارة أتعاب باستثناء( الجدول  هذا في املذكورة

 الفرضيات:

 مستثمر وحيد. .3

 ريال سعر الوحدة (. 30×وحدة  3000000000مليون ريال ) 300قيمة اإلستثمار  .1

 % ربع سنويا.5إستثمار املبلغ بعائد   .7

 % من اإلستثمار في شكل نقدي.30إبقاء  .0

 ريال 30000000000

 

 قيمة االستثمار

 نقد )أ( ريال 3000000000

 استثمارات )ب( ريال 0000000000 تفاصيل الصندوق 

 %(5×+ )ب  ج = ب ريال 0005000000

تقويم االستثمارات بنهاية الربع االول بافتراض ارتفاع قيمتها 

 %5بنسبة 

 اجمالي اصول الصندوق شامال النقد د = أ + ج ريال 30005000000

 مصاريف الربع االول )ارجو االطالع على اجمالي املصاريف ادناه( x)عدد األيام بين يوم التقويم ويوم التقويم السابق (  x هـ = ف  (10.077)
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  .املصاريف األخرى أعاله تقديرية فقط وقد تزيد أو تنقص خالل السنة* 

 .الصفقات رسوم زائد(  * )إجمالي األصول لدى مدير الحفظ0.000315*3.05)**( 

 التقويم والتسعير  .2

 تقويم أصول الصندوق واستثماراتهكيفية -أ 

 

األصول التي تضمها املحفظة مخصوما منها املستحقات الخاصة بالصندوق في يتم التقويم على أساس العملة ويكون تحديد التقويم بناء على جميع 

 ذلك الوقت. و تعتمد طريقة التقويم على نوع األصل حيث:

/  املبلغ املودع باإلضافة إلى األرباح املستحقة على أساسيتم تحديد قيمة أصول الصندوق التي يتم استثمارها في أدوات سوق النقد )املرابحة(   -

 حتى يوم التقييم.  راكمةاملت

 وتستخدم القيمة الدفترية باإلضافة إلى األرباح املتراكمة بالنسبة إلى الصكوك و املنتجات املركبة غير املدرجة. -

أما بالنسبة ألغراض تقييم الصكوك املدرجة أو املتداولة في أي سوق مالية منظمة أو على نظام تسعير آلي، فسيتم استخدام سعر آخر صفقة  -

مت في ذلك السوق أو النظام. ولكن إذا كانت ظروف تلك السوق أو ذلك النظام ال تسمح بهذه الطريقة فيجوز ملدير الصندوق استخدام ت

 القيمة الدفترية باإلضافة إلى األرباح املتراكمة.

علن عنه ألغراض التقو  -  يم. وفي حال استثمر الصندوق في صندوق استثماري آخر، سيستخدم آخر سعر وحدة مم

1

360
  

 

 صافي االصول قبل خصم اتعاب االدارة هـ –و = د  300.030.070

(373.331) 

ز= أتعاب اإلدارة = )  اجمالي اصول الصندوق شامال 

)عدد   x 005 % xاملصاريف األخرى املستحقة(  – النقد

 xاأليام بين يوم التقويم ويوم التقويم السابق (
1

360
    

1.05x  اتعاب االدارة للربع االول 

300.777.107 
 صافي االصول =  قيمة صافي استثمارات العميل بنهاية الربع االول  ز  –ح = و 

 سعر الوحدة بعد نهاية الربع االول  عدد الوحدات÷ ط = ح  30.07

%  نسبة عائد االستثمار للعميل بنهاية الربع االول  سعرطرح الوحدة÷ ي = ط   0.77

املبلغ بالريال السعودي بإعتبار ضريبة القيمة 

 املبلغ بالريال السعودي املضافة

اجمالي املصاريف األخرى املقدرة)*( للصندوق لسنة مالية كاملة 

 بخالف اتعاب االدارة

 القانوني املستقلاتعاب املحاسب  50,000 52,500

 رسوم السوق املالية السعودية )تداول( 5.000 5.150

 الرسوم الرقابية 3.500 3.500

 إجمالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين 07.303 07.303

 **االخرى  وخدمات الحفظ الحفظ مصاريف 37.077 37.337

 اجمالي املصاريف األخرى )سنوي( 337.050 337.300
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لحفظ وبعد بالنسبة إلى أي استثمار آخر يعتمد مدير الصندوق على القيمة العادلة التي يحددها بناء  على الطرق والقواعد التي يوافق عليها أمين ا

 .التحقق منها من قبل املحاسب القانوني للصندوق 

 

 نقاط التقويم وتكرارهاعدد -ب 
 

مغلقة خالل أي يوم  تداول . وإذا حدث وكانت السعودية العربية اململكة بتوقيت مساء   5:70 الساعة بعدعمليتم تقويم وحدات الصندوق في كل يوم 

 تداول. تقويم، يكون يوم التقويم في اليوم الذي يليه والذي تعمل فيه 
 

 اإلجراءات التي ستتخذ في حالة الخطأ في التقويم أو الخطأ في التسعير-ج 

ت التي يتم فيها تقويم أصول الصندوق أو تسعير الوحدة بشكل خاطئ وسيقوم مدير الصندوق وبدون تأخير يجب على مدير الصندوق توثيق الحاال 

 .أو تسعيير الوحدة بتعويض مالكي الوحدات املتضررين )بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين( عن أي خطأ في تقويم أصول الصندوق 

 عند حدوث خطأ في التقويم أو في التسعير يمثل 
 
عن ذلك في  فصاحو أكثر من سعر الوحدة واإل أ% 005ويجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة فورا

  )www.tadawul.com.sa(واملوقع اإللكتروني لتداول  )www.Sambacapital.com,(موقعه اإللكتروني 
 
وفي تقرير الصندوق الذي يتم إعداده وفقا

 من الئحة صناديق االستثمار.  33للمادة 

 ن مدير الصندوق في التقرير الذي يرفعه للهيئة ملخصوسيضم  
 
عن أي تقويم خاطئ ألصول الصندوق أو حساب سعر الوحدة بشكل خاطئ وذلك  ا

 للمادة 
 
 من الئحة صناديق االستثمار. 31وفقا

 طريقة احتساب سعر الوحدة-د 

 على مدير الصندوق حساب قيمة سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد ونقل ملكية الوحدات من صندوق إلى آخر أو من مالك

سوم الوحدات ألحد أقاربه وذلك بخصم االلتزامات املستحقة من إجمالي قيمة األصول في الصندوق بما في ذلك، على سبيل املثال دون الحصر، الر 

واملصروفات املحددة في هذه الشروط واألحكام وفي مذكرة املعلومات.  وسيتم تحديد سعر الوحدة من خالل قسمة صافي قيمة األصول على عدد 

 عالمات عشرية على األقل. أربع بصيغة تحتوي  سعر الوحدة بيانويتم لوحدات القائمة في يوم التعامل ذي الصلة. ا

 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها-ه 

في اليوم التالي  لتداول  املوقع اإللكترونيملدير الصندوق و  في املوقع اإللكترونيوحدة ال الصندوق وسعرسيقوم مدير الصندوق بنشر صافي قيمة أصول 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ليوم

 التعامل ذي الصلة.

 التعامل  .2
 

 تفاصيل الطرح األولي.أ 
 

 ريال سعودي. وفترة الطرح ال تنطبق. 30األولي للوحدة هو والسعر  م73/30/3011تاريخ الطرح األولي هو 

 

 املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالستردادالتاريخ .ب 
 

http://www.sambacapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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ا 31:00 الساعة عنداملوعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد  بعد املوعد النهائي املحدد، االشتراك أو االسترداد في حال تم تقديم طلب و .ظهر 

 م تنفيذه في يوم التعامل التالي.فسيت

 طلبات االشتراك واالستردادإجراءات تقديم .ج 
 

 طلبات االشتراك 
 

ملدير يجب على املستثمرين الراغبين بشراء وحدات أن يكملوا ويقدموا إلى مدير الصندوق نموذج/طلب االشتراك املعني من خالل مراكز االستثمار 

لسامبا كابيتال وغيرها من تطبيقات سامبا كابيتال. يجب الصندوق أو أحد القنوات األخرى مثل خدمات سامبا كابيتال الهاتفية، املوقع اإللكتروني 

أو املعلومات املطلوبة على الوجه املرض ي ملدير الصندوق. وسيتم خصم و/على مالكي الوحدات املوافقة على الشروط واألحكام وتقديم املستندات 

 مبلغ االشتراك من حساب املستثمر.
 

ويجوز ملدير . ا هو معرف في الشروط واألحكاموحدات على أساس سعر الوحدة في يوم التعامل املعني، كميتم االشتراك في الصندوق من خالل شراء 

ا لتقديره املطلق أو إذا كان هذا االشتراك، من ضمن أمور أخرى، من شأنه  الصندوق، رفض طلب اشتراك أي شخص ليصبح مالك وحدات وفق 

 .مخالفة األنظمة واللوائح املعمول بها

 

 االسترداد طلبات 
 

من أحد مراكز والذي من املمكن الحصول عليه )يجب على مالكي الوحدات الراغبين باسترداد وحداتهم إكمال نموذج طلب االسترداد املعني 

القنوات كما يمكن تقديم طلب االسترداد من خالل . وغيرها من املسندات واملعلومات التي قد يطلبها مدير الصندوق االستثمار ملدير الصندوق( 

 .األخرى مثل خدمات سامبا كابيتال الهاتفية، املوقع اإللكتروني لسامبا كابيتال وغيرها من تطبيقات سامبا كابيتال
 

ودون إشعار  ، سيتممن مبلغ اإلشتراكإلى ما دون الحد األدنى  اتإذا كان طلب االسترداد، عند استالمه، سيؤدي إلى انخفاض استثمار مالك الوحد

 .إلى حساب مالك الوحدات هاوتحويل ةلغ املستثمر اداد كامل املباستر  مسبق
 

 .عمل بعد يوم التعامل املعني يوميال تتجاوز الفترة الزمنية بين االسترداد من قبل مالك الوحدات ودفع عوائد االسترداد 
 

إلى صندوق آخر يديره مدير الصندوق أو نقل ملكيتهم في الوحدات إلى ( أو أي جزء منها)استثماراتهم في الصندوق تحويل يجوز ملالكي الوحدات طلب 

 باملستندات تحويل أقاربهم، وذلك من خالل تقديم طلب 
 
وفي هذه الحالة، يتم . حسب ما يحدده مدير الصندوق الالزمة إلى مدير الصندوق مصحوبا

ا لشروط وأحكام ومذكرة معلومات صندوق االستثمار كطلب استرداد من الصندوق وطلب اشتراك في صنالتحويل التعامل مع طلب  دوق ثان وفق 

 .املعني

 

، فإنه يجوز ملدير الصندوق التعامل مع من مبلغ اإلشتراكسيؤدي إلى انخفاض استثمار مالك الوحدة إلى ما دون الحد األدنى التحويل إذا كان طلب 

كل الحاالت سيتم التعامل مع طلب وفي  .في الصندوق إلى الصندوق الثانيكامل استثمارات مالك الوحدات تحويل هذا الطلب على أنه طلب 

 .التحويل حسب إجراءات مدير الصندوق في هذا الشأن
 

طلب تحويل جزء أو كامل استثماره من الصندوق إلى صندوق آخر يديره مدير الصندوق في وقت تم فيه تعليق بقدم أحد مالكي الوحدات تإذا 

إنه سيتم االحتفاظ بصافي عوائد االسترداد في الصندوق األول لحساب مالك اآلخر أو تعليق تقييم أصوله، فاإلشتراك بذلك الصندوق اإلستثماري 

ستكمل إجراءات اإلشت
م
في يوم التعامل األول لهذا الصندوق بعد رفع ( والذي سيتم تحويل االستثمار إليه)راك في الصندوق اآلخر الوحدات، وت

علن عنه  على آخر سعر وحدة مم
 
 كان و . لهذا الصندوق  التعليق وذلك استنادا

 
ال يتحمل مدير الصندوق أي مسؤولية عن أي مطالبات أو طلبات أيا

 .ة أو خسارة فعلية قد يتكبدها مالك الوحداتنوعها فيما يتعلق بأي فرصة ضائع
 

 والتحويل  الحد األدنى ملبالغ االشتراك واالسترداد 
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 ريال سعودي. 30500 الحد األدنى لالشتراك األولي في الصندوق هو

 ريال سعودي. 70350الحد األدنى لالشتراكات اإلضافية في الصندوق يكون بمضاعفات 

 ريال سعودي. 70350الحد األدنى لالسترداد هو 

ريال  70000هو الخاصة بمجموعة سامبا املالية الستثمار املدخرات الخطط التنظيمية و / الحد األدنى لالشتراك األولي في خطط االدخار للشركات 

 .شهري بشكل  ريال سعودي 500الحد األدنى ألي اشتراك إضافي بعد ذلك هو سعودي و 

 

 

 

 معلومات عن سجل مالكي الوحدات .د 
 

ي الوحدات في اململكة والذي يعتبر دليال قاطعا على ملكية الوحدات. ويقوم مدير الصندوق بتحديث سجل الكيحتفظ مدير الصندوق بسجل محدث مل

وحدات  مالكويقدم مدير الصندوق مستخرج من السجل إلى أي  ي الوحدات فورا ليعكس أي تغيير يعلم به في املعلومات الواردة في السجل.مالك

الوحدات  الكلب ذلك مجانا، ويمكن الحصول عليه أيضا من مركز االستثمار ملدير الصندوق. وال يبين املستخرج هذا إال املعلومات ذات الصلة مليط

 الذي طلبه.
 

 االستثمار في صفقات أسواق النقد.ه 
 

لهيئة رقابية مماثلة ملؤسسة النقد أو  مؤسسة النقد لتنظيم والودائع البنكية، واملبرمة مع طرف خاضع صفقات أسواق النقدأموال االشتراكات في 

 .خارج اململكة، إلى حين الوصول إلى الحد األدنى من املبلغ املطلوب
 

 العام األوليالحد األدنى للمبلغ الالزم جمعه في فترة الطرح .و 
 

 .ال ينطبق

 

 سعودي كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق ماليين ريال  30الالزمة لضمان استيفاء متطلب  التصحيحيةاإلجراءات .ز 
 

ماليين  30يقوم مدير الصندوق باتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة وإشعار الهيئة على الفور في حال انخفاض صافي قيمة أصول الصندوق دون 

وسیقوم . التواصل مع الهيئة في هذا الخصوصويجوز ملدير الصندوق ( من الهيئة في هذا الخصوصإعفاء ما لم يتم الحصول على )ريال سعودي 

أشھر من تاریخ إشعار الھیئة، بالسعي للحصول علی استثمارات إضافیة في الصندوق وأن یلتزم بتعلیمات الھیئة في هذا   7مدیر الصندوق، خالل 

 .الخصوص

 

 تأجيل أو تعليق طلبات االسترداد.ح 
 

يجوز ملدير الصندوق، وفقا لتقديره  الصندوق،٪ أو أكثر من صافي قيمة أصول 30م تعامل في حال بلغ إجمالي عدد طلبات االسترداد في أي يو 

ادلة املطلق، تأجيل تنفيذ جميع أو جزء من طلبات االسترداد حتى يوم التعامل التالي. وفي ھذه الحالة، یقوم مدیر الصندوق باتباع إجراءات ع

٪ والذي 30لها، وسينفذ طلبات االسترداد علی أساس تناسبي، مع األخذ بعين االعتبار حد الـ ومنصفة عند اختیار طلبات االسترداد املطلوب تأجي

كما يجوز  سيتم تطبيقه فقط في الفترات التي تفرض فيها طلبات االسترداد قيودا على السيولة، مما قد يؤثر سلبا على مالكي الوحدات املتبقين.

في حالة تعليق التعامل في أحد األسواق املالية التي يستثمر فيها الصندوق إما بشكل عام او بالنسبة  ادتأجيل تنفيذ جميع او جزء من طلبات االسترد

 إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول انها مهمة بالنسبة إلى صافي قيمة أصول الصندوق. 
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 :الحاالت التالية ال يجوز ملدير الصندوق تعليق طلبات االشتراك أو االسترداد إال في

 .إذا طلبت الهيئة من مدير الصندوق تعليق طلبات االشتراك أو االسترداد في الوحدات -

 .إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات -

يمتلكها الصندوق إما بشكل عام أو بالنسبة ألصول التي يتم فيها التعامل في األوراق املالية أو األصول األخرى التي  إذا علق التعامل في السوق  -

 .الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق 

 :يجب على مدير الصندوق اتخاذ اإلجراءات التالية في حالة أي تعليق يفرضه مدير الصندوق 

 .واملبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحداتالتأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية  -

 .مراجعة التعليق بصورة منظمة والتشاور مع املجلس وأمين الحفظ حول ذلك بصورة منتظمة -

 بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق -
 
 .إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فورا

دمة في اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذلك في املوقع اإللكتروني إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها املستخ -

 .ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق 

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

 اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجلإجراءات .ط 
 

ذ طلبات في حال تأجيل طلبات االسترداد، یقوم مدیر الصندوق باتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختیار طلبات االسترداد املطلوب تأجيلها، وسينف

٪ من صافي 30لـ االسترداد علی أساس تناسبي، وسيعطي األولوية لطلبات االسترداد التي تم تأجيلها على الطلبات الجديدة مع األخذ بعين االعتبار حد ا

 .قيمة أصول الصندوق في يوم التعامل املعني

 الوحدات خصائص .2
 

إصدار عدد غير محدد من الوحدات في الصندوق الئحة صناديق االستثمار، يمكن ملدير الصندوق، وفقا لتقديره الخاص، ودون املساس بأحكام 

 شريطة أن تكون من نفس الفئة 
 
. وتمثل كل وحدة حصة متناسبة في الصندوق وتساوي من الوحدات فئة واحدة فقط يتألف منأن الصندوق ب علما

 ناسب. نظيراتها في الصندوق. وفي حالة تصفية الصندوق، تقسم صافي قيمة الوحدة املتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات بين الوحدات املعنية بالت

 وتقديم التقارير املحاسبة .9

 70أشهر تنتهي في  7ديسمبر، وتبلغ الفترة املحاسبية األولية للصندوق  73شهرا تقويميا تنتهي في  31تبلغ الفترة املحاسبية والسنة املالية للصندوق .أ 

للصندوق والتي توفر ملالكي املالية السنوية املراجعة  املوجزة والتقارير األولية والقوائميقوم مدير الصندوق بإعداد وإصدار التقارير السنوية و . يونيو

 عند الطلب
 
 .الوحدات مجانا

 

األولية يوما من نهاية الفترة املعنية بالتقرير. سيقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير  30تتاح التقارير السنوية للصندوق للجمهور في موعد أقصاه .ب 

ا من نهاية الفترة املعنية بالتقرير. ك 75 خاللوسيوفرها للجمهور  إلى مالكي الوحدات عند طلبهم األولية ما يمكن تقديم التقارير السنوية والتقارير يوم 

 عن طريق البريد اإللكتروني و / أو بشكل نسخة مطبوعة وسيتم نشرها على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني لتداول.
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لية عن صافي قيمة األصول للوحدات اململوكة وسجل للصفقات التي أجريت على تزويد كل مالك وحدات بمعلومات تفصيبمدير الصندوق  يقوم 

ا من كل صفقة. كما يرسل مدير الصندوق ملالكي الوحدات )بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين الذين امتلكوا وحدات  35الوحدات خالل  يوم 

 من نهاية  70سنوي خالل بيان خالل السنة املالية املعنية( 
 
  كل سنة مالية يلخص فيه الصفقات التي أجريت على الوحدات خالل السنة.يوما

ت ويفصح مدير الصندوق، على أساس ربع سنوي، على موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني لتداول، وأي وسيلة أخرى تحددها الهيئة، املعلوما

 .الئحة صناديق االستثمار)ح( من 33املطلوبة بموجب املادة 

 

في أي من املراكز  ارير األولية للصندوق قائم املالية السنوية بعد املراجعة والتقارير السنوية املوجزة والتو التقارير السنوية والق مدير الصندوق يتيح .ج 

ديسمبر القوائم  73في  في كل سنة مالية تنتهي االستثمارية ملدير الصندوق باإلضافة إلى املوقع االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع االلكتتروني لتداول 

 املالية السنوية املدققة للصندوق.
 

 .قوائم املالية السنوية املراجعة للصندوق مجانا عند طلبهاال يتم تقديم.د 

 الصندوق  إدارة مجلس .00

 ويحتوي الجدول أدناه تفاصيل كل عضو من أعضاء املجلس. ( أعضاء5مجلس مكون من خمسة )على إدارة الصندوق  يشرف.أ 

 

 عالقته بمدير الصندوق  املؤهالت والخبرات طبيعة العضوية اسم العضو

حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد، جامعة ويسليان،  رئيس املجلس عرفان سعيد

 . م3007 -كونيتيكت، الواليات املتحدة األمريكية 

درجة املاجستير في االقتصاد، جامعة جورج تاون، صل على اح

 .م3007املتحدة األمريكية، واشنطن دي س ي، الواليات 

 في تمويل الشركات وتقديم االستشارات  13أكثر من لديه خبرة 
 
عاما

وخدمات الترتيب. تمتد خبرته عبر مجموعة واسعة من املنتجات بما 

في ذلك أسواق املال وأدوات الدين واألسهم، وعمليات االندماج 

تعددة وفي واالستحواذ واالستشارات املالية عبر مناطق جغرافية م

. وقبل انضمامه إلى سامبا كابيتال، عمل طيف واسع من القطاعات

  ANZفي مجموعة سامبا املالية في اململكة العربية السعودية،

في الواليات املتحدة   ICF Kaiser Internationalو في الهند  لإلستثمار

 األمريكية.

تمويل الشركات دير إدارة م

لدى سامبا  والخدمات 

 .م1030منذ عام  كابيتال

الباجي توفيق 

 طق طق

 منهي محنك في مجال الخدمات املصرفية واملخاطر. عضو

 من الخبرة املصرفية بجميع املستويات بما في  75لديه أكثر من 
 
عاما

 في سيتي جروب 10ذلك خبرة 
 
 حيث تولى العديد من املهام في عاما

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وشغل في سيتي 

مسؤول إئتمان أول ومدير جروب العديد من املناصب بما في ذلك 

رئيس مجموعة إدارة املخاطر 

 في مجموعة سامبا املالية.
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. وقد قاد مشاريع عديدة في إدارة قسم الخدمات املصرفية للشركات

 السياسات واالجراءات، وإدارة املخاطر التشغيلية.املخاطر، ووضع 

م، وفي البداية كمدير 1007عام  فيمجموعة سامبا املالية بالتحق 

والخدمات  املهيكلالتمويل في مجال  للمخاطر في املنطقة الغربية

 تعيينهو م تم ترقيته إلى مدير عام 1003املصرفية اإلسالمية. وفي عام 

 من مديرا إل 
 
 كبيرا

 
دارة املخاطر للمجموعة. ويقود السيد الباجي فريقا

ي مجال إدارة املخاطر في جميع مجاالت إدارة املخاطر املتخصصين ف

 1االئتمان وتطبيق إطار بازل  اتواستراتيجيبما في ذلك سياسات 

 وإدارة املخاطر التشغيلية.

العلوم السياسية واالقتصاد من معهد  شهادة فيحاصل على 

في إدارة األعمال  على شهادةو الدراسات السياسية، باريس، فرنسا 

 لدراسات التجارية العليا، باريس، فرنسا.ا معهدمن 

عمار بن حسن 

 بن ياسين بخيت

ا من الخبرة في القطاع املالي 13يمتلك أكثر من  عضو مستقل  .عام 

متخصص في تأسيس األعمال في القطاع املالي، ووضع 

التنظيمية والتشريعية، وبناء البنية  االستراتيجيات، وتأمين املوافقات

 .التحتية التشغيلية، وبناء الفرق اإلدارية إلدارة تلك األعمال

أسس شركة منصة رقمية وهي شركة تقنية مالية متخصة بتشغيل 

اململكة واملتوسطة منصة تعمل على تمويل الشركات الصغيرة 

 حتى اآلن(. -1033 ) العربية السعودية

املنتجات  وتطوير األصول  إدارة تال كرئيسعمل في عوده كابي

(1003-1033.) 

 (.1007-1007أسس إدارة االستثمار في بنك رأس الخيمة )دبي( )

-3001عمل في سامبا املالية كمدير صناديق األسهم السعودية )

1001.) 

 .(3001-3007شارك في تأسيس شركة بخيت لالستشارات املالية )

 ال ينطبق

 عاما في 30خبرة تفوق  بسامبا كابيتال ولديه املخاطر إدارة مدير غير مستقلعضو  سيد تاج أحمد

 بالعديد عمل حيث املخاطر، وإدارة املالية واإلدارة التدقيق مجال

كندا ومديرا ملخاطر  – بنك سيتي منها مؤسسات عدة في املهام من

املوجودات واملطلوبات ولجنة سياسة مخاطر   السوق وعضو لجنة

 لجنة في كما أن األستاذ أحمد عضو .السوق ببنك باململكة

 االئتمان مراجعة لجنة وااللتزام، املخاطر لجنة العمليات،

 الخاصة، االستثمارات على اإلشراف لجنة التقييم، لجنة واالستثمار،

 سامبا دوق وصن األصول  إدارة ولجنة واالستثمار األصول  لجنة

 العقاري.

بسامبا  املخاطر إدارة مدير

 كابيتال
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 كراتش ي، جامعة تجارة، بكالوريوس األستاذ أحمد حاصل على  

 القانونيين، املحاسبين ،معهد(CA) قانوني م ومحاسب3017

 املحاسبة مجلس ،(CPA) املحاسبة  شهادة م و3003 -باكستان

 مخاطر مدير وشهادة 3000 – األمريكية املتحدة الواليات بكولورادو

 -األمريكية املتحدة الواليات املخاطر ملهنيي العاملية الجمعية مالية،

 .م1005

عبدالعزيز محمد 

 الخريف

هو الرئيس التنفيذي لـ"الخريف محامون ومستشارون" وكذلك  عضو مستقل

محامي ومحكم وموثق وحارس قضائي ومصفي معتمد. واألستاذ 

كذلك للعديد من البنوك والجهات عبدالعزيز مستشار قانوني 

الحكومية والشركات والصناديق العقارية باململكة وعضو مجلس 

 إدارة بصناديق استثمارية أخرى. 

مع مرتبة  -الشريعة  ساألستاذ عبدالعزيز حاصل على  بكالوريو 

من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية باململكة  -الشرف األولى 

وماجستير التجارة الدولية من جامعة هل باململكة املتحدة واإلدارة 

القانونية في املنظمات التجارية من جامعة هارفرد باململكة املتحدة 

بريدج باململكة وبرنامج الشركاء في مكاتب املحاماة من جامعة كام

املتحدة. ولألستاذ عبدالعزيز أيضا العديد من األبحاث واألوراق 

 العلمية.

 الينطبق

 

 وواجبات أعضاء املجلس أدوار.ب 

 

 سيكون ألعضاء املجلس املسؤوليات التالية:
 

 فيها. .3
 
 املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا

1.  ،
 
 التي يحددها مدير الصندوق.املوافقة على حاالت تعارض املصالح اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسبا

االجتماع مرتين في السنة على األقل مع مسؤول املطابقة وااللتزام في الصندوق ملراجعة التزام مدير الصندوق بجميع القواعد واألنظمة  .7

 املنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار.املتطلبات املثال ال الحصر(  واللوائح ذات العالقة، بما في ذلك )على سبيل

 أو غير ذلك، يتضمن ا .0
 
فصاحات التأكد من اكتمال ودقة وصحة الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات وأي مستند آخر، سواء كان عقدا

 حكام الئحة صناديق االستثمار. أو مدير الصندوق وإدارته للصندوق ومدى توافق ما سبق مع أتتعلق بالصندوق و/

 ألحكام الئحة صناديق االستثمار والشروط واألحكام  .5
 
التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

  ومذكرة املعلومات.

 اعتماد سياسة مكتوبة لحقوق التصويت املتعلقة بأصول الصندوق.  .7

 القانوني.املوافقة على تعيين املراجع  .3

 بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.و عناية وحرص مهارة و حسن نية و بأمانة و  العمل .1

 تدوين محاضر االجتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها املجلس.  .0
 

 مكافآت أعضاء املجلس.ج 
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 إدارة مجلس اجتماعات لعدد األدنى الحد وهو بالسنة اجتماعين حضور  حال في الصندوق  مدير من مكافأة املستقلين املجلس أعضاء يتقاض ى

 املصاريف اجمالي من تخصيصها يتم  املكافأة هذه أن إلى اإلشارة وتجدر.  الصندوق  أصول  من تدفع مكافأة مستقل عضو كل يتقاض ى حيث

  سعودي ريال 100000 اجمالي بمبلغ الصندوق  مدير يديرها تقليدية صناديق لعشرة املدفوعة
 
 نسبة على بناء الرسوم تخصيص وسيتم. سنويا

دفع كما. التقليدية الصناديق هذه في األصول  صافي قيمة إجمالي إلى بالصندوق  األصول  صافي قيمة
م
 مخصصات املستقلين املجلس ألعضاء ت

 مدير من مكافأة أي املستقلين غير اإلدارة مجلس أعضاء يتقاض ى وال. الصندوق  أصول  من تدفع سعودي ريال 30500 أقص ى بحد سفر

  . املعلومات ملزيد أعاله 5 للفقرة الرجوع ويرجى. الصندوق  إدارة مجلس كأعضاء دورهم مقابل الصندوق 

 تعارض املصالح .د 

كما في تاريخ الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات، يتألف مجلس إدارة الصندوق من بعض موظفي مدير الصندوق. ومع ذلك، فإن أعضاء 

ة مارسة من خالل محاالت تضارب املصالح ملالكي الوحدات، وسوف يبذلون قصارى جهدهم لحل جميع أمانة ملجلس لديهم واجبات ا اإلجتهاد بني 

وحدات في الصندوق أو أن يكون لديهم عالقات مصرفية مع الشركات التي يتم شراء أسهمها أو بيعها أو  ألعضاء املجلس تملكيمكن . كما حسنة

 حفظها من قبل الصندوق أو نيابة عنه، أو التي يكون لدى الصندوق صفقات مرابحة معها. ومع ذلك، في حالة نشوء أي تعارض في املصالح، يتم

للعضو الذي لديه تعارض في املصالح التصويت على أي قرار يتخذه يجوز فقة عليه وفي هذه الحالة ال إبالغ مجلس الصندوق بهذا التعارض للموا

 مجلس إدارة الصندوق ويكون للعضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه. 

 أخرى  عضوية أعضاء املجلس في صناديق استثمارية.ه 
 

 صـناديـق سـامـبـا كابـيـتـال االستثمارية
عرفان 

 سعيد

الباجي توفيق 

 طقطق

عمار بن 

حسن بن 

 ياسين بخيت

سيد تاج 

 أحمد

عبدالعزيز 

محمد 

 الخريف

صندوق تمويل التجارة الدولية بالدوالر 

 )السنبلة دوالر(
X X X X 

 

صندوق تمويل التجارة الدولية بالريال 

 )السنبلة ريال(
X X X X 

 

 X X X X X صنـدوق املساهم لألسهم السعوديـة

السيولة بالريال السعودي )رزين صندوق 

 ريال(
X X X X 

X 

صندوق السيولة بالدوالر األمريكي )رزين 

 دوالر(
X X X X 

X 

  X X X X صنـدوق الرائــد لألسهم السعوديـة

 X X X X X صندوق االزدهار لالسهم الصينية

 X X X X X صنـدوق الفريـد لألسهم السعوديـة
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 X X X X صندوق الرائـد الخليجي
 

  X X X X صندوق الجود لألسهم الخليجية

 X X X X صندوق املساهم الخليجي
X 

 X X X X صندوق العطاء لألسهم الخليجية
 

  X X X  صندوق سامبا العقاري 

  X X X X صنـدوق العطاء لألسهم السعوديـة

 X X X X X صندوق سامبا كابيتال لألسهم األمريكية

 X X X X X لألسهم األوروبيةصندوق سامبا كابيتال 

 X X X X X صندوق سامبا كابيتال لألسهم اآلسيوية

 X X X X X صندوق سامبا كابيتال لألسهم العاملية

  X X X X صنـدوق النفيــس العالمي ألسهم السلع

   X X X صندوق سامبا للصكوك السيادية

 

  لجنة الرقابة الشرعية  .00

  ينطبق.ال 
 

 مدير الصندوق  .00

 اسم مدير الصندوق .أ 
 

 شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار.
 

 رقم الترخيص الصادر عن الهيئة.ب 

 ومحافظ العمالء،، وإدارة صناديق االستثمار ومتعهد تغطيةووكيل  التعامل بصفة أصيلللقيام بأنشطة  (03070-73) رقم الترخيص

بموجب رخصة تمويل صفقات هامش التغطية تقديم سامبا كابيتال مخولة ب كما أن. األوراق املاليةفي حفظ الترتيب وتقديم املشورة و الو 

 .التعامل

 .www.Sambacapital.comملزيد من املعلومات عن سامبا كابيتال يرجى زيارة املوقع 

 

 العنوان املسجل وعنوان عنوان العمل ملدير الصندوق .ج 

 ، 100 3553000، اململكة العربية السعودية، رقم الهاتف: 33733، الرياض 110003برج اململكة، العليا، ص.ب. 

http://www.sambacapital.com/
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 .33 1333310رقم الفاكس 

 

 تاريخ الترخيص الصادر عن الهيئة.د 

 م(.1003يونيو  15هـ )املوافق 30/7/3011

 رأس املال املدفوع.ه 

 ريال سعودي للسهم. 30سهم بقيمة  5000000000مليون ريال سعودي مقسم إلى  500يبلغ رأس املال املدفوع ملدير الصندوق 

 املعلومات املالية ملدير الصندوق .و 

 

 م0009 م0002 السنة 

 5070071 0710753 اإليرادات

 7370777 1370177 صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

 

 اء مجلس إدارة مدير الصندوق ضأعاملعلومات املالية .ز 

 

 العالقة بمدير الصندوق  نوع العضوية في املجلس اسم عضو املجلس 

 سامبا مجموعة إدارة مجلس رئيس نائب رئيس مجلس اإلدارة  رضا علي حسين علي األستاذ

 التنفيذية لجنتها وعضو املالية

 الرئيس التنفيذي ملجموعة سامبا املالية نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذة رانيا نشار 

 مجموعة في املخاطر إدارة مجموعة رئيس عضو األستاذ الباجي طقطق 

 املالية سامبا

نائب الرئيس التنفيذي لألعمال ملجموعة  عضو  د. شجاعات نديم

 سامبا املالية

 ال ينطبق عضو مستقل خالد الخطاف

 ال ينطبق عضو مستقل علي التركي

   

 

 صندوق الملدير الصندوق فيما يتعلق باألدوار واملسؤوليات والواجبات الرئيسية .ح 
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الشروط ، والئحة األشخاص املرخص لهم و يجب على مدير الصندوق أن يعمل ملصلحة مالكي الوحدات بموجب الئحة صناديق االستثمار .3

 .هذه ومذكرة املعلوماتواألحكام 
 

األشخاص املرخص لهم بما في ذلك واجبات األمانة  يجب على مدير الصندوق االلتزام بجميع املبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة .1

اتجاه مالكي الوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص املعقول. ويكون مدير الصندوق مسؤوال اتجاه مالكي 

 الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره املتعمد.
 

 بشكل أساس ي عن االلتزام بالئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص لهم. ولن يحد أو يقلل أو يفي  مدير يكون  .7
 
الصندوق مسؤوال

أي تكليف من قبل مدير الصندوق ملسؤولياته وواجباته ألي شخص آخر من مسؤوليات مدير الصندوق بموجب الئحة صناديق االستثمار 

 والئحة األشخاص املرخص لهم.
 

 مدير الصندوق على ما يلي:تشمل مسؤوليات وواجبات  .0
 

 إدارة الصندوق  -أ 

 اإلدارية للصندوق الخدمات عمليات الصندوق بما في ذلك -ب 

 طرح وحدات الصندوق  -ج 

واضحة وصحيحة وغير كاملة و  التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واكتمالها املعلومات الواردة فيها وأنها -د 

 .مضللة

 وضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها؛-ه 

 زام بالئحة صناديق االستثمار؛ وااللت -و 

 تطبيق برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام وتزويد الهيئة بالنتائج عند الطلب.-ز 
 

 

 تكليف األطراف الثالثة.ط 

شركة اتش اس بي س ي العربية السعودية للقيام بوظيفة أمين الحفظ بموجب الشروط الواردة في اتفاقية قام مدير الصندوق بتكليف 

 الحفظ بين أمين الحفظ ومدير الصندوق.

ا. ا ومالئم  وفي هذه الحالة يجب أن يبذل مدير الصندوق  يجوز ملدير الصندوق تفويض أو التنازل عن اختصاصاته، حسبما يراه مناسب 

الحفظ( ولكن والوسطاء وأمناء أي طرف ثالث فيما يخص الصندوق )مثل الشركات التابعة والبنوك والوكالء ملعقولة عند اختيار العناية ا

 عن أي خسارة أو ضرر أو التزامات أو مصاريفلن يكون 
 
بسبب عدم قيام أي من األشخاص املذكورين يتكبدها املستثمر  قد مسؤوال

ملدير  املتعمد احتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو التقصير  ناتج عن التقصيربواجباتهم على الوجه املطلوب بجميع األوقات ما لم يكن ذلك 

 الصندوق.

 

 األنشطة أو األعمال أو املصالح األخرى ملدير الصندوق التي تمثل أهمية جوهرية أو من املمكن أن تتعارض مع أنشطة الصندوق .ي 

يكون لها أهداف/استراتيجيات مماثلة بشكل كلي أو جزئي ألهداف واستراتيجيات  دير الصندوق إدارة صناديق استثمارية أخرى يجوز مل

 قد يقدم لها مدير الصندوق خدمات لحسابه الخاص.الصندوق. كما يجوز ملدير الصندوق االستثمار من خالل الصندوق في شركات 

تحقيق  يعمل علىي الوحدات، ويجب أال مالكيجب على مدير الصندوق تجنب أي نوع من تضارب املصالح بين مصالح الصندوق ومصالح 

 .آخرينمالكي الوحدات على حساب مالكي وحدات  مصالح مجموعة معينة من
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بأي تضارب مصالح قد ينشأ أثناء تشغيل  يتم إخطار مجلس إدارة الصندوق بأي تضارب في املصالح، ويتم طلب موافقته فيما يتعلق

 الصندوق.

 عن أي تضارب مصالح في املوقع االيتم اإلفصا
 
 وفي التقرير السنوي للصندوق.االلكتروني لتداول لكتروني ملدير الصندوق واملوقع ح فورا

 األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله.ك 

 في حال للهيئة عزل مدير الصندوق واستبداله 
 
 لتعيين مدير صندوق بديل أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبا

 
واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

 وقوع أي من الحاالت اآلتية:

 توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم؛ .3

 اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة؛إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط  .1

 تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط اإلدارة؛ .7

، بالتزام نظام السوق املالية أو لوائحه التنفيذية؛ .0
 
 إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل، بشكل تراه الهيئة جوهريا

ية الذي يدير أصول الصندوق أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير وفاة مدير املحفظة االستثمار  .5

 الصندوق قادر على إدارة أصول أو استثمارات الصندوق؛ أو

 أي حالة أخرى تراها الهيئة، بناء على أسس معقولة، أنها ذات أهمية جوهرية. .7

 أمين الحفظ .02

 اسم أمين الحفظ.أ 

 .السعودية العربيةشركة اتش اس بي س ي 

 

 رقم الترخيص الصادر عن الهيئة.ب 
 

(73-05001). 

 .م(17/3/1007)املوافق  هـ13/7/3013بتاريخ  3030113555سجل تجاري رقم 

 العنوان املسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ.ج 
 

 ، اململكة العربية السعودية.1155-31117العليا، املروج، الرياض  3173

 

 الهيئةالترخيص الصادر عن تاريخ .د 

 .م(30/33/1005هـ )املوافق 33/30/3017

 األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق بالصندوق .ه 

أو الئحة األشخاص املرخص  صناديق االستثمار الث أو أكثر بموجب أحكام الئحة دون اإلخالل بأي تكليف من قبل أمين الحفظ ألي طرف ث -

 .عن االلتزام بالئحة صناديق االستثمار ال بالكامللهم، يكون أمين الحفظ مسؤو 
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 يكون أمين الحفظ مسؤوال اتجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره املتعمد. -

 عن ات -
 
 عن حفظ وحماية أصول الصندوق بالنيابة عن مالكي الوحدات، ويكون مسؤوال

 
خاذ كافة التدابير اإلدارية يكون أمين الحفظ مسؤوال

 الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

 

 فيما يتعلق بصندوق االستثمار.و 
 
 ثالثا

 
 املهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا

الصندوق من أمين حفظ للصندوق من الباطن من غير مدير الصندوق أو مدير كيجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو تابعيه بالعمل 

 . الباطن أو أي من تابعيهم

 األحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ واستبداله.ز 

 في حال و 
 
 لتعيين أمين حفظ بديل أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبا

 
قوع أي من للهيئة عزل أمين الحفظ واستبداله واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

 الحاالت اآلتية:

 سة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم؛توقف أمين الحفظ عن ممار  .3

 إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة؛ .1

 تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ؛ .7

، بالتزام نظام السوق املالية أو لوائحه التنفيذية؛ أو إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد .0
 
 أخل، بشكل تراه الهيئة جوهريا

 أي حالة أخرى تراها الهيئة، بناء على أسس معقولة، أنها ذات أهمية جوهرية. .5

 لتعاإذا مارست الهيئة صالحي
 
كما يتعين على  ليمات الهيئة،تها في عزل أمين الحفظ، فيتعين على مدير الصندوق تعيين أمين حفظ بديل وفقا

مدير الصندوق وأمين الحفظ املعزول التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل 

 األولى من تعيين أمين الحفظ البديل70وذلك خالل الـ )
 
  ويجب على أمين الحفظ املعزول أن ينقل، حيثما كان .( يوما

 
 ومناسبا

 
ذلك ضروريا

 لتقدير الهيئة املحض، إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود املرتبطة بالصندوق.
 
 ووفقا

ويجوز ملدير الصندوق عزل أمين الحفظ بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات، وعلى 

  الوحداتمدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي 
 
. ويجب على مدير الصندوق تعيين أمين حفظ بديل خالل  كتابيا

 
 يوم 70بذلك فورا

 
من تسلم  ا

، ويجب على أمين الحفظ املعزول التعاون بشكل كامل مع مدير الصندوق لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين أمين الحفظ إشعار العزل 

 في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني لتداول عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل الحفظ البديل. وسيقوم مدير الصندوق باإلف
 
صاح فورا

 للصندوق 

 مستشار االستثمار  .02

 ال ينطبق.

 املوزع .02
 

 ال ينطبق 

 املحاسب القانوني  .02

 اسم املحاسب القانوني .أ 
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 برايس ووتر هاوس كوبرز.

 

 العنوان املسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني.ب 
 

  13الدور  –اململكة برج 

 33011، الرياض 1111ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

www.pwc.com 

0000 133 33 077 + 
 

 األدوار األساسية ومسؤوليات املحاسب القانوني فيما يتعلق بالصندوق  .ج 
 

 عن مراجعة القوائم املالية األولية والسنوية  إدارة موافقة مجلس، املعين من قبل مدير الصندوق بعد ييكون املحاسب القانون
 
الصندوق، مسؤوال

 للمعايير املعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
 
الشروط واألحكام و  االستثمار ئحة صناديق ال وبما يتوافق مع ، للصندوق وفقا

 .هذه ومذكرة املعلومات

 معلومات أخرى  .02
 

 تضارب املصالحسياسة .أ 

 مقابل. أو محتمل بدون و/ فعليللتعامل مع أي تضارب مصالح  واإلجراءاتقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات، بناء على طلبهم، بالسياسات ي

 التخفيضات والعموالت الخاصة.ب 

 .ينطبق ال

 

 

 

 ائبضر الزكاة و ال.ج 

وستخصم  .باستثمارهم في الصندوق  املتعلقةالزكاة  و/أو ضريبة الدخل و/أو و الوحدات مسؤولية دفع ضريبة القيمة املضافة والضريبة مالكيتحمل 

ل مالك ظيومع ذلك،  نفقات ورسوم اإلدارة من قبل مدير الصندوق من أصول الصندوق.ة املضافة املطبقة فيما يتعلق بمدفوعات ضريبة القيم

 املعني مسؤوال عن دفع الزكاة و/أو ضريبة الدخل.الوحدات 

 ي الوحداتمالكاجتماعات .د 

http://www.pwc.com/
http://www.pwc.com/
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 يتم عقد اجتماع مالكي الوحدات بناء على دعوة من مدير الصندوق. 

أيام من تلقي طلب خطي من أمين الحفظ أو مالك/مالكي وحدات يمثل/يمثلون  30يجب على مدير الصندوق عقد اجتماع ملالكي الوحدات في غضون 

 ٪ من قيمة إجمالي وحدات الصندوق.15ا ال يقل عن م

إلى  يطلب مدير الصندوق عقد اجتماع ملالكي الوحدات من خالل إعالن على موقعه اإللكتروني وعلى املوقع اإللكتروني لتداول وإرسال إشعار خطي

يوما قبل االجتماع. ويجب أن يحدد  13االجتماع وما ال يزيد عن أيام قبل  30جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل انعقاد االجتماع بما ال يقل عن 

 إلى الهيئة.اإلعالن واإلشعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات املقترحة. وفي الوقت نفسه، يجب على مدير الصندوق إحالة نسخة من أي إشعار 

 اإلجمالية لوحدات الصندوق.٪ من قيمة 15كي الوحدات املالكين ملا يقل عن يكون النصاب الالزم إلجراء اجتماع مالكي الوحدات هو عدد من مال

٪ في اجتماع مالكي الوحدات، يدعو مدير الصندوق إلى عقد اجتماع ثان بإعالنه على موقعه 15إذا لم يتم التوصل إلى النصاب املطلوب بنسبة 

إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل خمسة أيام على األقل من تاريخ انعقاد اإللكتروني واملوقع اإللكتروني لتداول، وبإرسال إخطار كتابي 

 االجتماع الثاني الذي يعتبر مكتمل النصاب بغض النظر عن نسبة إجمالي الوحدات املمثلة في االجتماع )سواء شخصيا أو بالوكالة(.

 حملة الوحدات.وحدات تعيين ممثل في اجتماع يحق لكل مالك 

 صندوق وقت انعقاد االجتماع.وكة في الواحد لكل وحدة مملوحدات حق تصويت  لكل مالك

الفنية الحديثة وفقا للمبادئ التنظيمية التي التقنيةيجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات ومداولتها والتصويت على القرارات من خالل الوسائل 

 تفرضها الهيئة.

 الصندوق  صفيةتاإلجراءات الواجب اتباعها من أجل إنهاء أو .ه 
 

مالكي  إشعارب الصندوق في إنهاء مدير الصندوق في حال رغبته  سيقومالشروط واألحكام ومذكرة املعلومات،  هذه دون اإلخالل بما تم النص عليه في

  الوحدات والهيئة
 
 ( يوم على األقل. 13قبل التاريخ املحدد لإلنهاء بـ ) كتابيا

 7ماليين ريال سعودي ولم يتمكن مدير الصندوق من تصحيح الوضع خالل  30 متطلب الصندوق إلى ما دون في حال انخفضت قيمة صافي أصول 

إال إذا تم الحصول على  إنهاء الصندوق وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلكبمدير الصندوق سيقوم أشهر من تاريخ إشعار الهيئة بحدوث ذلك، 

مدير الصندوق عند إنهاء الصندوق البدء بإجراءات تصفية  سيقوملشروط واألحكام ومذكرة املعلومات، ه اهذ. دون اإلخالل بإعفاء من ذلك املتطلب

 عن ذلك في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني لتداول  وسيقوم باإلعالنالصندوق. 
 
املدة املحددة لتصفية الصندوق. ويتم توزيع عوائد  مبينا

 نسبة ملكيتهم في الصندوق بعد خصم كامل التزامات الصندوق.التصفية على مالكي الوحدات حسب 

 إجراءات الشكاوى .و 
 

فإنه يجب عليه إرسال شكواه إلى وحدة شكاوى العمالء بمدير الصندوق عن  بالصندوق،إذا كان لدى أحد مالكي الوحدات أي شكوى فيما يتعلق 

 طرق أي من القنوات التالية:
 

o  التالي: العنوانعلى 

 ، الرياض، اململكة العربية السعودية110003ص.ب. كابيتال، برج اململكة، العليا،  سامباالعمالء، وحدة شكاوى  -

 10035530000: هاتفرقم ال -

 331333310: فاكسرقم ال -
 

o البريد اإللكتروني :CustomerCare@sambacapital.com 
 

mailto:CustomerCare@sambacapital.com
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o  عناوين مراكز استثمار مدير الصندوق في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق.يمكن االطالع على 
 

 .دون مقابل الشكاوى إلى مالكي الوحدات عند الطلب معالجةمدير الصندوق نسخا من إجراءات  يقدم

 

إلى  اهم، يحق ملالكي الوحدة تقديم شكو يوم عمل 70حالة خالل ، إذا لم يتم التوصل إلى تسوية، أو لم يتم تلقي أي رد، في كل فيما يتعلق بالشكوى 

يوما تقويميا من تاريخ تقديم  00كما يجوز للمستثمر رفع شكوى إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية بعد  .الهيئةقسم شكاوى املستثمرين في 

 إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية قبل مرور هذه الفترة. املشتكي بتقديم شكواه بتوجيههيئة الما لم تقم  ،الهيئةالشكوى إلى 

 قضائية املختصةالجهة ال.ز 

 للجنة سلطة الفصل في املنازعات الناشئة عن االستثمار في الصندوق. يكون 

 ملالكي الوحدات املستندات املتاحة .ح 

 والقوائم املالية.بهما املعلومات، وملخص املعلومات الرئيسية، والعقود املذكورة املستندات املتاحة ملالكي الوحدات هي الشروط واألحكام ومذكرة إن 

 أصول الصندوق .ط 

ملدير الصندوق )أو مدير صندوق من الباطن( أو أمين الحفظ )أو أمين ليس . و (ملكية مشاعة) مجتمعينتعد أصول الصندوق مملوكة ملالكي الوحدات 

( إذا 1( كان هذا الشخص مالك وحدات؛ أو )3املوزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيها إال إذا )الحفظ من الباطن( أو مقدم املشورة أو 

 بهاكانت املصلحة أو املطالبة مسموح
 
فصخو الئحة صناديق االستثمار بموجب  ا  .أو مذكرة املعلومات الشروط واألحكام هذه عنها في مم

 معلومات عامة.ي 

 فيما يتعلق بالصندوق على املعلومات املتاحة للجمهور.يجب أن تستند جميع القرارات التي يتخذها مدير الصندوق 

لصندوق يتم إعادة استثمار أي توزيعات أرباح أو عائدات مماثلة ناشئة عن استثمارات الصندوق في الصندوق. إن إعادة استثمار هذه العائدات في ا

 وسعر الوحدات.سيؤدي إلى تحسين قيمة 

، ألي مؤسسة م
 
الية بموجب هذا يفوض املشترك مدير الصندوق على تفويض أو تحويل صالحياته أو التنازل عنها، حسب مايراه مدير الصندوق مناسبا

كيل أو وسيط لهذا واحدة أو أكثر من مؤسسة مالية )على مسؤلية ومخاطرة املشتركين( للعمل بصفة مستشار أو مدير من الباطن أو أمين حفظ أو و 

من آل الصندوق، وعلى التعاقد مع هذا الطرف املفوض لغرض تقديم، حسب مقتضيات السياق، خدمات إدارة االستثمار و/أو خدمات الحفظ ا

 .كانت مباشرة أم عن طريق طرف ثالث واألصول سواء  لألوراق املالية 

تتعلق باملشترك إلى الطرف املفوض املذكور أو أي طرف ثالث ما لم يقض ي أي قانون أو ومات ويفهم املشترك أن مدير الصندوق لن يفصح عن أية معل

 لتمكينه من أداء واجباته.
 
 نظام في أي اختصاص نافذ بهذا اإلفصاح، أو في حال أن الطرف املفوض املعني اعتبر اإلفصاح ضروريا

  مدير الصندوق  عدي، ال بموجبهعلى خالف ذلك ما لم ينص 
 
 تجاه أو م مخال

 
أو  أو خطأ أو فشل في أداء املستثمر أو أي طرف ثالث، عن أي تأخير سؤوال

العمالية أو انقطاع العمالية أو  أو املقاطعة أو اإلضراباتقضاء والقدر لبسبب القوة القاهرة بما في ذلك اال تهوواجبا تأخير في أداء أي من وظائفه

املدنية أو أي أعمال مماثلة خارج نطاق السيطرة املعقولة ملدير الصندوق. يجب على مدير الصندوق خدمات الطاقة أو االتصاالت أو االضطرابات 

 إخطار املستثمر كتابة بأي تأخير جوهري يعزى إلى مثل هذه األحداث أو الظروف.

ا  فيذ املعامالت تقتصر على تنعمولة خاصة  الصندوق الدخول في ترتيباتيجوز ملدير لالئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص لهم، وفق 

 عن الصندوق 
 
 ، أو تقديم األبحاث لصالح الصندوق. نيابة
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سوق يقوم مدير الصندوق بالحفاظ على سرية املعلومات التي يتم الحصول عليها من مالكي الوحدات، إال إذا كان اإلفصاح مطلوبا بموجب نظام ال

 أو في حال وافق مالك الوحدات املعني على اإلفصاح. ودول مجلس التعاون الخليجيل بها في اململكة املالية أو القوانين أو األنظمة املعمو 

ا ط ا، تكون أحكام إذا كان املستثمر شخص   ملمثليه الشخصيين وأمناءه واملتنازل لهموملديري تركته وملنفذي وصيته و ملزمة على ورثته الوثيقة  ههذبيعي 

  ال ينقض ي تلقائيا عند وفاته أو عجزه.األحكام و  الشروطلهذه قبول املستثمر و 

املستثمر أو أي الشركاء أو  تلقائيا بسبب إعسار أو إفالس أو تصفية، فإن أحكام هذه االتفاقية ال تنقض ي اعتباريةشخصية ذو إذا كان املستثمر 

ق، وفقا لتقديره الخاص، يجوز ملدير الصندو  اإلخالل بما تقدم،ودون  )أو وفاة أي منهم إلى الحد الذي يكون أي منهم شخص طبيعي(.املساهمين فيه 

أو  وصيته أو منفذي أو مديري تركته ، إلى أن يتلقى أمرا من املحكمة أو توكيال يخول أي من ورثة املستثمر وثيقةال هتعليق أي صفقة ذات عالقة بهذ

 قات.الصفإليهم لتنفيذ مثل هذه املتنازل أو  هممثليه الشخصيين أو أمناء

ما ، بما في ذلك ، إلى أي طرف ثالث ألي سببستثمربما في ذلك أي معلومات عن امل بحوزتهم،أي معلومات  اإلفصاح عنوتابعيه يجوز ملدير الصندوق 

 ويوافق املستثمر بموجبه على هذا اإلفصاح. ألغراض تنفيذ الخدمات بموجب هذا املستندقد يتطلبه النظام 

 .مدير الصندوق لدى الوساطة  قسملصندوق من خالل ل املقدمة التعامليتم تقديم خدمات 

. ي الوحدات على العنوان املبين في نموذج فتح الحسابمالكيقوم مدير الصندوق بإرسال جميع البيانات واإلشعارات واملراسالت املتعلقة بالصندوق إلى 

وق فورا بأي تغيير في عناوينهم. وفي بعناوين بريدهم الصحيحة وإبالغ مدير الصندي الوحدات إشعار مدير الصندوق في جميع األوقات مالكويتعين على 

ي الوحدات بإخطار مدير الصندوق بعنوانهم الصحيح، أو إذا طلبوا من مدیر الصندوق عدم إرسال البیانات واإلشعارات حول مالكعدم قيام حال 

التي قد تنشأ م أو مطالباتهم ضد مدير الصندوق و مسؤولية ويتنازلون عن حقوقه مدير الصندوق من أييعفون فإنهم  في الصندوق، استثماراتهم

أو أي حقوق قد تنشأ عن عدم  ،ات أو أي معلومات عن استثماراتهمبشكل مباشر أو غير مباشر عن أي إخفاق في تزويدهم بهذه البيانات أو اإلشعار 

 تصحيح أي أخطاء أو أخطاء مزعومة في أي من هذه البيانات أو الوثائق أو املعلومات.االستجابة لهذه اإلشعارات، أو للتحقق من املعلومات أو 

 لالستثمارقيود  وأألي حدود الهيئة إعفاءات .ك 

 لالئحة صناديق االستثمار.اللم يحصل الصندوق على أي إعفاءات من 
 
 هيئة فيما يتعلق بقيود االستثمار التي قد تنطبق على الصندوق طبقا

 

  ق التصويت املرتبطة باستثمارات الصندوق ممارسة حقو .ل 

اللتزام ويوافق على السياسات العامة املتعلقة بحقوق التصويت املنسوبة إلى الصندوق بناء  على ااملطابقة و  يتشاور مجلس إدارة الصندوق مع مسؤول

 األوراق املالية املدرجة في محفظة أصوله.

، ممارسة أو عدم ممارسة أي عتمدة من قبل مجلس إدارة الصندوق لسياسات وإجراءات التصويت امل، ووفقا قا لتقديره، وفيقرر مدير الصندوق 

)بما في ذلك  ، ويجب عليه االحتفاظ بسجالت كاملة موثقة ملمارسة حقوق التصويت هذهااللتزاممسؤول املطابقة و  حقوق تصويت بعد التشاور مع

 (.أسباب ممارسة أو عدم ممارستها بأي طريقة معينة

 (النقد أسواق صندوق ) معلومات إضافية متطلبة ألنواع معينة من الصناديق .02
 

 االشتراك في أي وحدة من هذا النوع من الصناديق )صناديق أسواق النقد( يختلف عن إيداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي. -

 وإيراداتها عرضة للصعود والهبوط.قيمة الوحدات مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بسعر االشتراك، و  -

لن يستثمر الصندوق في أو األطراف النظيرة التي سيتعامل معها الصندوق:   لتصنيف استثمارات الصندوق املنهجية التي سيتبعها مدير الصندوق  -

رد اند بورز و مع ذلك  ستاندحسب تصنيف  -BBBحسب تصنيف موديز و   Baa3املؤسسات أو أدوات الدخل الثابت والتي دون درجة االستثمار 
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% من أصوله في املؤسسات أو أدوات الدخل الثابت وغير املصنفة بشرط أن يعتمد مدير الصندوق 10يمكن للصندوق االستثمار بنسبة قصوى 

. ولن ملخاطر والسيولة والعائدبنية على معايير افي تلك الحالة على معايير تقييم املخاطر الداخلية لتقييم املؤسسات أو أدوات الدخل الثابت و امل

 % من صافي قيمة أصول الصندوق في التعامل مع جميع األطراف النظيرة.15تتجاوز استثمارات الصندوق ما نسبته 

 إذا كان الصندوق سيتعامل مع أي مصدر لصفقات سوق نقد خارج اململكة، فإن مدير الصندوق يقر بأن هذا املصدر خاضع لهيئة رقابية مماثلة -

 ؤسسة النقد العربي السعودي.مل

  .املركبة واملنتجات يمكن للصندوق االستثمار في عقود املشتقات املرتبطة باألدوات -

 

 إقرار وموافقة املستثمر

 ___________________________    اسم املستثمر:                

 _____________________________     توقيع املستثمر: 

 _____________________________      التاريخ: 

 _______________________للمستثمرين من الشركات:               ______

 _______بالتوقيع: __________________الشخص/األشخاص املخولين 

 _____________________________          ختم الشركة:                             

 _____________________________          العنوان / العناوين:                  

                                                              __________________________                                                                                        ___                    

 _____________________________    البريد اإللكتروني:                          

 ______________________________                 الجوال:                            

 _____________________________                 الهاتف:                            

 ______________________________                  الفاكس:                       

 

 

 

 

 


