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 التي تعكس التغييرات التالية :و  للطروحات األوليةهذة النسخة املعدلة من شروط وأحكام صندوق كسب                                                              

 .تعيين عضو مجلس إدارة 

  عنوان مدير الصندوق.تحديث 

 م.27/05/2021هـ املوافق 15/10/1442حسب خطابنا املرسل إلى الهيئة بتاريخ 

 

 

 الشروط و االحكام

 

 صندوق كسب للطروحات األولية  

KASB IPO Fund 

 إستثماري مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية( اسهم )صندوق 

 

 
 

 

 متوافق مع املعايير الشرعية املجازة من قبل هيئة الرقابة الشرعية بشركة كسب املالية. تم اعتماد صندوق كسب للطروحات االولية على أنه 

 ن مجلــس إن شــروط وأحكــام صــندوق كســب للطروحــات والــذي تــديرل شــركة كســب املاليــة واملســتندات األخــرق اافــة خااــعة ل عحــة صــناديق ا ســتثمار الصــادرة عــ

 عودية، وتتضمن معلومات ااملة وواضحة وصحيحة ومحدثة وغير مضللة عن صندوق ا ستثمار.هيئة السوق املالية في اململكة العربية الس

 ر اسـتثماري يتعلــق يجـب علـى املسـتثمرين املحتملـين قـراوة شـروط وأحكـام الصـندوق مـع مـذكرة املعلومـات واملسـتندات األخـرق لصـندوق ا سـتثمار قبـل ات ـا  أي قـرا

 با ستثمار في الصندوق من عدمه.

 يها.قمت/قمنا بقراوة الشروط واألحكام وامل حق الخاصة بالصندوق وفهم ما جاو بها واملوافقة عليها وتم الحصول على نسخة منها والتوقيع عل لقد 

 : م.27/05/2021. آخر تحديث بتاريخ  2008يونيو  09صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 

  بتاريخ 
ً
 عاما

ً
 م.09/06/2008املوافق  هـ04/06/1429تمت موافقة هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية على تأسيس هذا الصندوق وطرح وحداته طرحا

 

 

 

 

 

 مسؤول املطابقة واالتزام

 

 حمد بن خالد املرزوقي

 الرئيس التنفيذي 

 

 ماجد بن علوش الهديب
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 ماجد بن علوش الهديب

 

 في أرباح البرنامج، ويديرل مدير الصندوق مقابل رسوم "صندوق استثماري":
ً
 برنامج استثماري مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمشتركين فيه باملشاركة جماعيا

 محددة.

تركين لبعض أو ال وحداتهم، صندوق استثمار  و رأسمال متغير تزداد وحداته بطرح وحدات جديدة أو تنقص باسترداد املش "صندوق استثماري مفتوح":

 
ً
 لصافي قيمتها في أوقات االسترداد املوضحة في شروط وأحكام الصندوق وفقا

ً
ل عحة صناديق ويحق للمشتركين استرداد قيم وحداتهم في هذا الصندوق وفقا

 االستثمار.

 صندوق كسب للطروحات األولية. " الصندوق":

 عن إدارة أصول شركة كسب املالية وهو شخ"مدير الصندوق" : 
ً
ص مرخص له بممارسة أعمال ا دارة بموجب العحة األشخاص املرخص لهم، يكون مسؤوال

 الصندوق وحفظها.

الية على هو عملية طرح أوراق مالية صادرة عن  شركة مساهمة ل كتتاب العام ومن ثم ا دراج في السوق املالية للمرة األولى ومن هذل االوراق امل" طرح أولي":

 سبيل املثال ال الحصر ) األسهم، الصكوك .... وأية أوراق مالية أخرق(.

نظام معتمد من هيئة السوق املالية، يعتمد على التشاور بين مدير االكتتاب )مدير سجل األوامر( وبين الشراات االستثمارية الراغبة في " بناء سجل األوامر":

لبات وتحديد كميات األسهم املطلوبة، والسعر املستهدف، مع منح األولوية في الت صيص للصناديق االكتتاب في أسهم شركة معينة، و لك بتقديم الط

 االستثمارية والشراات االستثمارية املتقدمة، وبعد تحديد السعر في هذل العملية يتم طرحه للجمهور بالسعر املحدد.

 مدير الصندوق. ": حصة واحدة من الوحدات األساسية املراد إصدارها من قبل"الوحدة

 " : الشخص الذي يملك وحدات في الصندوق ويشار لهم مجتمعين بـ "املشتركين"."املشترك

العقد بين مدير الصندوق واملشتركين والذي يحتوي على بيانات وأحكام، يلتزم من خ له مدير الصندوق بإدارة استثمارات املشتركين   " الشروط واألحكام":

 وعموالت ومبالغ أخرق كما هو منصوص عليها في ملخص وحفظها والعمل بأمانة 
ً
ملصلحة املشتركين، ويتقاض ى في مقابل تأدية األعمال وخدمات ا دارة أتعابا

 ا فصاح املالي.

عمال مدير مجلس يعّين مدير الصندوق أعضاول بموجب العحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية ملراقبة أ "مجلس إدارة الصندوق":

 الصندوق.

 وال عضو مجلس إدارة لدق مدير الصندوق أو تابع له أو أمين حفظ الصندوق كما أنه ليس العضو املستقل"
ً
": عضو من أعضاو مجلس ا دارة ليس موظفا

 لديه ع قة جوهرية أو ع قة تعاقدية مع مدير الصندوق أو تابع له أو أمين حفظ  لك الصندوق .

 عني اململكة العربية السعودية.وت  " اململكة ":

ل زمة لتطبيق ": وتعني هيئة السوق املالية وهي هيئة حكومية تتولى ا شراف على تنظيم وتطوير السوق املالية وإصدار اللواعح والقواعد والتعليمات ا الهيئة"

 أحكام نظام السوق املالية باململكة العربية السعودية.

فرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها وتقديمها من قبل املنشآت للعم و أو  :"رسوم ضريبة القيمة املضافة"
ُ
هي اريبة غير مباشرة ت

 أطراف  و ع قة حسب ال عحة التنفيذية لضريبة القيمة املضافة في اململكة العربية السعودية
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 اول( والسوق املوازية )نمو(."السوق السعودي ": وتعني االسهم املدرجة في السوق الرعيس ي )تد

 

 مؤشركسب الخليجي للطروحات األولية :

 % على النحو التالي:50

   في السوق السعودي والخليجي و التي لم يمض ي على إدراجها في تلك األسواق املالية اكثر من 
ً
سنوات و املتوافقة مع  5ال الشراات املطروحة حديثا

 الضوابط الشرعية .

 بناًو على األسهم الحرة للشراات. يتم احتساب املؤشر 

 .تضم الشراات املطروحة حديثا إلى املؤشر في أول يوم تداول و عند نشر قواعمها املالية في موقع تداول 

  سنوات في السوق السعودي. خمستتم مراجعة املؤشر بشكل ربع سنوي على االقل و لك لحذف الشراات التي مض ى عليها اكثر من 

 خمسشراات تنطبق عليها الشروط، يتم زيادة الفترة أكثر من  10شراات. في حال عدم وجود  10الشراات املتضمنة في املؤشر هو  الحد األدنى لعدد 

 شراات. 10سنوات حتى تنطبق الشروط على 

  املؤشر. % يتم توزيعها على باقي الشراات في15%. في حال تجاوزت أي شركة وزن 15الحد األعلى لوزن أي شركة في املؤشر هو 

 للشراات% مؤشر كسب لألسهم السعودية واملتضمن جميع الشراات املتوفقة مع اللجنة الشرعية واملدرجة في السوق السعودي بناوا على االسهم الحرة 50

 www.kasbcapital.saيمكن الحصول على معلومات عن  املؤشر  عبر املوقع ا لكتروني لشركة كسب املالية 

 معلومات عامة:  .1

 

 ،ورقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية: أ. أسم مدير الصندوق 

 لتقديم خدمات ا دارة والتعامل وتقديم املشورة والحفظ والترتيب في االوراق املالية.  07062-37ترخيص رقم  شركة كسب املالية 

 

 ب. عنوان املكتب الرئيس ملدير الصندوق:

  395737ص . ب  11375، الـدور االول الريـاض 8848حـي الواحـة ، شـارر تراـي بـن احمـد السـديري رقـم املبنـى   –يقع مقـر شـركة كسـب املاليـة الـرعيس فـي مدينـة الريـاض 

 .920000757هاتف 

 

 وق:ج/عنوان املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق، وعنوان أّي موقع إلكتروني ذو عالقة يتضمن معلومات الصند

  :املوقع االلكتروني ملدير الصندوقwww.kasbcapital.sa 

 :)املوقع االلكتروني للسوق املالية السعودية )تداولwww.tadawul.com.sa  

 

 السوق املالية:د. أمين الحفظ، ورقم الترخيص الصادر عن هيئة 

-37مليون ريال سعودي بترخيص من هيئة السوق املالية رقم  500شركة الجزيرة لألسواق املالية وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة رأس املال املدفور بالكامل 

  05/04/2008( تاريخ بدو ممارسة العمل في 22/07/2007بتاريخ ) 07076

http://www.kasbcapital.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 عنوان املوقع اإللكتروني ألمين الحفظ: .هـ

  www.aljaziracapital.com.saعنوان ملوقع االلكتروني ألمين الحفظ 

 النظام املطبق: .2

 األخرق  ات الع قة املطبقة في اململكة العربية السعودية.إن الصندوق  و مدير الصندوق خااعان لنظام السوق املالية ولواعحه التنفيذية واألنظمة واللواعح 

 

 أهداف صندوق إلستثمار: .3

 أ.أهداف الصندوق:

تتـاب فــي الطروحــات صـندوق كســب للطروحـات األوليــة هــو صـندوق اســتثماري مفتــوح، يهـدف إلــى تنميــة أمـوال املشــتركين علــى املـدق الطويــل مــن خـ ل االســتثمار فــي االك

اولـة السعودية والخليجية التي لم يمض ي على إدراجها خمسة سـنوات بشـكل رعيسـ يا باالاـافة الـى شـراات السـوق السـعودي و الصـناديق العقاريـة املتداألولية للشراات 

الشـرعية املحـددة مـن  طفي السوق السعودي واالسواق الخليجية والشرق االوسط وشمال افريقيا واالكتتابات في الشرق االوسط وشمال افريقيا واملتوافقة مع الضـواب

يق مشــابهة ومتوافقــة مــع قبـل الهيئــة الشــرعية التابعــة لشــركة كســب املاليــة وفــي عمليــات أو صــناديق املرابحــة املتدنيـة املخــاطر كمــا يحــق للصــندوق بــأن يشــترك فــي صــناد

ك الطروحـات األوليـة وفـق مجموعـة مـن املؤشـرات املاليـة مثـل: )مكـرر الضوابط املحددة من قبل اللجنة الشرعية التابعة للشركة. كما سيتم ات ا  قرار االسـتثمار فـي تلـ

لعواعــد الجيـدة واملوازنــة مــابين الربحيـة، و العاعــد علـى الســهم، و الـربح املــوزر للسـهم، ومضــاعف القيمـة الدفتريــة، وتوقعـات األربــاح( و لـك لتحديــد األوراق املاليـة  ات ا

د، با اافة إلى دراسة األداو املالي املتوقع لتلـك الشـراات واالتجاهـات العامـة للسـوق. وفـي حـال الشـراات حديثـة التأسـيس العاعد واملخاطر املتوقعة لتحقيق أفضل عاع

 فسوف يتم التركيز على دراسة األداو املالي املتوقع، ومدق قدرة الشركة على تنفيذ خططها.

 ب. سياسات اإلستثمار:

 ر فيها الصندوق  :نور او أنوار االوراق املالية التي يستثم 

سـنوات. باالاـافة الـى شـراات السـوق السـعودي و  5يستثمر الصندوق في الطروحات األولية للشراات السعودية والخليجية و التي لم يمض على إدراجها أكثـر مـن 

ابات فـي الشـرق االوسـط وشـمال افريقيـا. إاـافة إلـى الصناديق العقارية املتداولة في السوق السعودي واالسواق الخليجية والشرق االوسط وشمال افريقيا واالكتت

 عا
ً
  واملرخصـة مـن قبـل ا ستثمار في عمليات أوصناديق املرابحة املتدنية املخاطر كما يحق للصندوق بأن يشترك في صناديق الطروحات االولية املطروحة طرحـا

ً
مـا

. سـيقوم مــدير الصـندوق بإدارتهـا بطريقـة نشـطة و لـك عـن طريــق  لشـرعية التابعـة للشـركةهيئـة السـوق املاليـة واملتوافقـة مـع الضـوابط املحـددة مــن قبـل اللجنـة ا

بهـــا مــدير الصـــندوق والتــي قـــد انتقــاو وشــراو االوراق املاليـــة املتوقــع لهـــا تحقيــق اعلـــى العواعــد و / اواالربـــاح الرأســمالية، بنـــاو علــى الدراســـات والتقويمــات التـــي يقــوم 

 ت تلف من استثمار الخر.

 

 سياسة تركيز اإلستثمارات:ج.

 الحد األعلى الحد األدنى نور ا ستثمار

أسهم الطروحات االولية السعودية والخليجية واسهم الشراات السعودية والخليجية 

 سنوات  5التى لم يمض على ادراجها اكثر من 
0% 100% 

في السوق السعودي اسهم الشراات املدرجة    0%   50%  

 %50 %0 االولية العامة املرخصة من قبل هيئة السوق املاليةصناديق الطروحات 

http://www.aljaziracapital.com.sa/
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 %50 %0 صناديق املرابحة واسواق النقد متدنية املخاطر

الصناديق العقارية املتداولة في السوق السعودي واالسواق الخليجية والشرق 

 االوسط وشمال افريقيا
0% 30% 

والتى لم يمض على ادراجها الطروحات االولية في الشرق االوسط وشمال افريقيا 

 سنوات 3اكثر من 
0% 25% 

 

 

 مدة صندوق اإلستثمار: .4

 صندوق كسب للطروحات االولية هو صندوق استثماري عام مفتوح املدة أي بإمكان املشترك االشتراك و االسترداد خ ل فترة عمل الصندوق.

 قيود حدود اإلستثمار: .5

خــــ ل إدارتــــه لصــــندوق ا ســــتثمار بــــالقيود والحــــدود التــــي تفراــــها العحــــة صــــناديق ا ســــتثمار وشــــروط وأحكــــام إن صــــندوق كســــب للطروحــــات األوليــــة ملتــــزم مــــن 

 الصندوق ومذكرة املعلومات.

 العملة: .6

لسداد إلى لة االوحدة النقدية لتعام ت الصندوق هي الريال السعودي فقط. وإ ا تم سداد قيمة الوحدات بعملة خ ف الريال السعودي، فسوف يتم تحويل عم

 عند تحويل املبالغ إلى الريال السعودي.
ً
 الريال السعودي بسعر الصرف الساعد لدق البنك املستلم في  لك الوقت. ويصبح الشراو نافذا

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب: .7

 أ. تفاصيل جميع املدفوعات من اصول الصندوق وطريقة احتسابها:

 اريف املذاورة ادنال ويتحملها تبعا لذلك املشتراون "مالكي الوحدات" وهي االتالي:يتحمل الصندوق جميع الرسوم واملص

  :كحد أقص ى1.75رسوم االشتراك  % 

 رسوم االسترداد: ال يوجد 

  : يوم االولى من تاريخ االشتراك بالصندوق(. 30% ) في حال االسترداد خ ل الـ 0.5رسوم استرداد مبكر 

 :تدفع 2أتعاب ا دارة 
ً
 ملدير الصندوق. ي ر بشكل شه% سنويا

  :000ا15أتعاب املحاسب القانوني .
ً
 ريال سنويا

  :لكل عضو مستقل. 000ا20ريال للجلسة وبحد أقص ى  000ا5مكافآت أعضاو مجلس ا دارة املستقلين 
ً
 ريال سنويا

  :كحد أقص ى 000ا10أتعاب الهيئة الشرعية 
ً
 وتدفع بشكل ربع سنوي. سنويا

 5ريال مصاريف تدقيق البيانات من قبل هيئة السوق املالية 500ا7ريال مصاريف نشر البيانات في موقع تداول،  000ا 

 سنويا تحسب بشكل يومي وتدفع بشكل ربع سنوي ريال  500ا37% من حجم الصندوق وبحد ادنى 0.04: تحتسب الحفظ نسبه  مصاريف الحفظ 

  دوالر امريكي سنويا 7500مؤشر استرشادي بحد اقص ى مصاريف إعداد 

  السعودية با اـافة إلـى املصـروفات واألتعـاب األخـرق  أي مصاريف أخرق تتعلق بشراات وساطة في األسواق الخليجية والدولية با اافة إلى السوق

مكونـــات  مثـــل ا تفاقيـــات مـــع مـــزودي املعلومـــات عـــن الصـــندوق فـــي مـــايتعلق ب ـــدمات ا دارة والتشـــغيل  املســـتحقة ألشـــخاص آخـــرين يتعـــاملون مـــع 

  مشابهة مرخصة من هيئة السوق املالية وغيرها. املؤشرات التي تستعمل في إدارة الصناديق اواي رسوم استثمار في صناديق اخرق 
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  جميـــع الرســوم واالتعـــاب و املصـــاريف رســوم الضـــريبة القيمــة املضـــافة: ســيتم تطبيقهـــا حســـب ال عحــة التنفيذيـــة لضــريبة القيمـــة املضـــافة، كمــا ان

بموجــب الشــروط و االحكــام الصــندوق خااــعه لضــريبة القيمــة املضــافة وســوف يقــوم مــدير الصــندوق بعمليــة احتســاب نســبة الضــريبة املســتحقة 

 وسداد الضريبة الى هيئة الزااة و الدخل.

 

 الية حساب األتعاب واملصاريف

 طريقة احتسابها   نور الرسوم واملصاريف

النسبية   x. )إجمالي  األصول شهري قيمة  اصول الصندوق وتدفع بشكل  صافيتحتسب بشكل يومي من  رسوم ا دارة

 املئوية(.

النسبة  xتحسب بشكل يومي من إجمالي قيمة أصول الصندوق وتدفع بشكل ربع سنوية )إجمالي األصول  رسوم الحفظ

 املئوية(. 

 تحسب بشكل  أتعاب املحاسب القانوني
ً
 يومي وتدفع سنويا

 بشكل ربع سنوي.تحسب بشكل يومي وتدفع  مكافأة اللجنة الشرعية

. مكافأة أعضاو مجلس ا دارة
ً
 تحسب بشكل يومي وتدفع سنويا

  الرسوم الرقابية
ً
 تحسب بشكل يومي وتدفع سنويا

 تحسب بشكل يومي وتدفع سنويا رسوم نشر معلومات موقع تداول 

 ا فصاح عن تلك املصاريف في ملخص ا فصاح املالي في نهاية السنةسيتم  مصاريف التعامل:

 

 ب. تفاصيل مقابل الصفقات املفروضة على االشتراك واالسترداد ونقل امللكية التي يدفعها مالكو الوحدات، وطريقة احتساب ذلك املقابل:

 التوايح نور الرسوم واملصاريف

 % بحد اقص ى 1.75 رسوم االشتراك 

 (في حال تم االسترداد قبل شهر مي دي من تاريخ االشتراك)% 0.5 رسوم االسترداد املبكر 

 

 ج. أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق:

 رسوم اإلسترداد املبكر:

 :سيتم فرض رسوم استرداد مبكر على الصندوق 

 الوحدات املستردة.% من قيمة 0.5سيتم فرض رسوم االسترداد املبكر لوحدات الصندوق و لك بنسبة 

 

 :ظروف فرض هذه الرسوم وأي ظروف يمكن فيها اإلعفاء عنها 

% مـن "مبلـغ االسـترداد"، ويـتم إعفـاو 0.5في حالة طلب استرداد مبالغ أو وحـدات لـم يمـض علـى اشـتراكها شـهر، يسـتوفي الصـندوق رسـم اسـترداد مبكـر بنسـبة 

 لشهر وأكثر في الصندوق.املشتركين من هذل الرسوم عند احتفاظهم بوحداتهم 

 

 :أساس حساب قيمة هذه الرسوم، بما في ذلك حصر الوحدات موضوع اإلسترداد 
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  %( وسيتم تنفيذ طلبات االسترداد حسب اسبقية الطلب0.5سيتم احتساب قيمة الرسوم بضرب مبلغ االسترداد بقيمة الرسم )

 

 لتقويم والتسعير: .8

 

 تفاصيل تقويم كل أصل يملكه الصندوق: . أ

 على التالي:
ً
 يتم تحديد قيمة اصول الصندوق بناوا

o .)يتم تقويم األوراق املالية املدرجة في السوق حسب سعر ا غ ق في يوم التعامل مضاف إليها األرباح املستحقة )إن وجدت 

o  في السوق.يتم تقويم أسهم ا صدارات األولية بناوا على سعر ا كتتاب في الفترة التي تسبق تاريخ إدراج األسهم 

o .يتم تقييم حقوق األولية حسب سعر ا غ ق في يوم التعامل 

o .يتم تقويم الصناديق ا ستثمارية استنادا إلى اخر سعر وحدة معلن عند إغ ق السوق السعودي ليوم التقويم 

o املصـاريف و الرسـوم املتغيـرة  يتم حساب سعر الوحدة بقسمة صـافي قيمـة اصـول الصـندوق بعـد خصـم الرسـوم واملصـاريف الثابتـة ومـن ثـم خصـم

 .املستحقة على إجمالي عدد الوحدات القاعمة في  لك اليوم

 ب. عدد نقاط التقويم وتكرارها:

 بعد املوعد النهائي لتقديم طلبات االشت
ً
 واحدا

ً
 راك واالسترداديتم تقويم أصول الصندوق يومي األثنين واألربعاو من ال اسبور، وبمدة ال تتجاوز يوما

 

 االجراءات التي يتم اتخاذها في حالة الخطأ في التقويم أو الخطأ في التسعير:ج. 

o .في حال تقويم أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ يقوم مدير الصندوق بتوثيق  لك 

o ( عــن جميــع أخطــاو التقــويم أو التســعير دون يقــوم مــدير الصــندوق بتعــويض مــالكي الصــندوق املتضــررين )بمــا فــي  لــك مــالكي الوحــدات الســابقين

 تأخير.

o  أو أكثـر مـن سـعر الوحـدة، 0.5يقوم مدير الصندوق بإب غ الهيئة فور وقور أي خطأ في التقويم أو التسعير بما يـؤثر علـى سـعر الوحـدة مـا نسـبته %

املاليــة )تــداول(، با اــافة إلــى أنــه يجــب ا شــارة إلــى  لــك فــي كمــا يــتم ا فصــاح عــن  لــك فــي املوقــع ا لكترونــي للشــركة وفــي املوقــع ا لكترونــي للســوق 

 للمادة )
ً
 ( من العحة صناديق ا ستثمار.71تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا

o ( للمــادة 
ً
ارير علــى ملخــص صــناديق ا سـتثمار وتشــتمل هــذل التقـ  ( مــن العحـة72يقـوم مــدير الصـندوق بتقــديم التقــارير املطلوبـة للهيئــة و لــك وفقـا

 بجميع أخطاو التقويم والتسعير.

 

 د. طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات اإلشتراك واإلسترداد:

عمليــة ر الصــندوق تــأخير يــتم احتســاب اســعار االشــتراك واالســترداد بنــاوا علــى ســعر الوحــدة فــي يــوم التعامــل  ي الع قــة وفــق الطريقــة املــذاورة أدنــال، كمــا يجــوز ملــدي

ق للحصــول علــى التقــويم فــي حــال وجــود أي ظــروف اســتثناعية قــد تــؤثر علــى عمليــة التقــويم أو تحديــد قيمــة اصــول الصــندوق وســيتم الرجــور إلــى مجلــس إدارة الصــندو 

 املوافقة.

 

 طريقة احتساب سعر الوحدة:

الثابتة ومن ثم خصم املصاريف والرسوم املتغيرة املستحقة على إجمالي يتم احتساب سعر الوحدة بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق بعد خصم املصاريف والرسوم 

 الوحدات القاعمة في  لك اليوم.

 

  هـ. مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها:

لكترونــي ملـدير الصــندوق سـيقوم مـدير الصــندوق بتحـديث صــافي قيمـة اصــول الصـندوق وإعــ ن سـعر الوحــدة قبـل ظهــر يـوم التعامــل التـالي ليــوم التقـويم عبــر املوقـع ا 

www.kasbcapital.sa  واملوقع الرسمي للسوق املالية السعوديةwww.tadawul.com.sa 

http://www.kasbcapital.sa/
http://www.kasbcapital.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 التعامالت :  .9

 أ. مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد:

 ال يجوز االشتراك في وحدات الصندوق العام او استردادها اال في يوم تعامل. 

 .تم تحديد املوعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد في شروط واحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة به 

  التقويم التالية للموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد.يعامل مدير الصندوق طلبات االشتراك او االسترداد بالسعر الذي يحتسب عند نقطة 

 الصــندوق  يقـوم مـدير الصـندوق بتنفيـذ طلبـات االشـتراك او االسـترداد بحيـث ال تتعــارض مـع اي احكـام تتضـمنها العحـة صـناديق االسـتثمار او شـروط واحكـام

 او مذكرة املعلومات.

 االسـترداد قبـل موعـد اقفـال العمـل فـي اليـوم الرابـع التـالي لنقطـة التقـويم التـى حـدد عنـدها سـعر االسـترداد كحـد  يدفع مدير الصندوق ملالك الوحـدات عواعـد

 اقص ى.

 

 ب.اقص ى فترة زمنية بين تسلم طلب االسترداد ودفع عوائد االسترداد ملالك الوحدات:

 وم الرابع التالي ليوم التقويم  و الع قة.سيتم تحويل عواعد/مبالغ االسترداد ملالكي الوحدات قبل اقفال العمل في الي

 

 

 ج. قيود التعامل في وحدات الصندوق:

( مــن هــذل الشــروط واالحكــام بنــاوا علــى ســعر الوحــدة الغــ ق يــوم 9يــتم تنفيــذ جميــع االشــترااات املســتلمة واملقبولــة حســب املواعيــد املوضــحة فــي الفقــرة )ح( مــن املــادة )

ت م الطلــب بعــد املوعــد النهــائي ســيتم احتســابه فــي يــوم التعامــل بعــد القــادم مــن يــوم اســت م الطلــب. بينمــا يــتم تنفيــذ جميــع االســتردادات التعامــل التــالي. وفــي حــال تــم اســ

خـر الشـهر القـادم. مـن هـذل الشـروط واالحكـام بنـاوا علـى سـعر الوحـدة الغـ ق يـوم التعامـل مـن ا 9املستلمة واملقبولة حسب املواعيد املوضـحة فـي الفقـرة )ح( مـن املـادة 

 ت م الطلب.وفي حال تم است م الطلب بعد املوعد النهائي سيتم احتسابه بناوا على سعر الوحدة الغ ق يوم التعامل من اخر الشهر بعد القادم من اس

 

 د. الحاالت التى يؤجل معها التعامل في الوحدات او يعلق, واالجراءات املتبعة في تلك الحاالت:

 

 يجوز ملدير الصندوق تاجيل تلبية اي طلب استرداد من صندوق االستثمار في الحاالت االتية: ليات االسترداد:تاجيل عم. 1

 ( او اكثر من صافي قيمة اصول الصندوق.10ا ا بلغ اجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد ملالكي الوحدات في اي يوم تعامل )% 

  اي اصول اخرق يملكها الصندوق. السوق الرعيس ي أوا ا تم تعليق التعامل في 

  بحيث يتعسر استرداد او تقويم وحدات الصندوق.السوق الرعيس ي  في حال تعليق التعامل في 

د الـى تحويـل مبلـغ االسـترداوسـيتم تنفيـذ طلبـات االسـترداد فـي اقـرب يـوم تعامـل الحـق ممكـنا كمـا سـيتم التعامـل مـع طلبـات االسـترداد املؤجلـة بالنسـبة والتناسـبا وسـيتم 

 حساب املشترك في اقرب فرصة ممكنة.

 

اب يحق ملدير الصندوق رفض اي طلب اشتراك في الصندوق في حال عدم تطبيق املشترك النظمة ولواعح الهيئة. ويتم ارجار قيمة االشـتراك الـى حسـ . رفض االشتراك:2

 العميل خ ل ث ثة ايام عمل من تاريخ تقديم قيمة االشتراك.

 

يحـــق ملـــدير الصـــندوق وقـــف قبـــول اي طلـــب اشـــتراك ا ا تجـــاوز حجـــم الصـــندوق قيمـــة يتعـــذر معهـــا الحصـــول علـــى حصـــة  ف االعلـــى ل جـــم الصـــندوق:تحديـــد الســـق. 3

 مناسبة من اسهم الشراات املدرجة مما قد يعيق عملية ادارة الصندوق.

 

 هـ. االجراءات التى يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التى ستؤجل:

 من العحة صناديق االستثمار الصادرة من هيئة السوق املالية. 61م املنظمة لتأجيل عمليات االسترداد ت ضع الى املادة االحكا
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 و. االحكام املنظمة لنقل ملكية الوحدات الى مستثمرين اخرين:

واالنظمـــة واللــــواعح االخــــرق  ات الع قـــة املطبقــــة فـــي اململكــــة العربيــــة  االحكـــام املنظمــــة هـــي االحكــــام التابعــــة لنظـــام هيئــــة الســـوق املاليــــة الســــعودية ولواعحهـــا التنفيذيــــة

 السعودية.

 

 ز. استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق:

جزعيــا اليـا او  عنـد بـدو الصـندوق يمكـن ملـدير الصـندوق وفقـا لتقــديرل الخـاصا املشـاركة فـي الصـندوق كمسـتثمرا ويحـتفظ مــدير الصـندوق بحقـه فـي ت فـيض مشـاركته

 متى رأي  لك مناسبا وسيقوم مدير الصندوق باالفصاح في نهاية ال سنة عن اي استثمار له في الصندوق في ملخص االفصاح املالي.

 

 ح. التاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد في اي يوم تعامل: 

  يـومي االثنـين واالربعـاو مـن اـل اسـبور. ويقبـل االشـتراك فـي الصـندوق بعـد تقـديم طلـب االشـتراك ودفـع اامـل ايام قبول االشتراك: يمكن االشتراك في الصـندوق

لوحــدة الغــ ق قيمـة االشــتراك قبــل او عنـد الســاعة الثانيــة عشــر ظهـرا بتوقيــت اململكــة قبــل أو فـي اليــوم الــذي يسـبق يــوم التعامــلا وســيكون االشـتراك بســعر ا

 يوم التعامل التالي.

 ترداد قبــل م قبــول االســترداد: يمكــن االســترداد مــن الصــندوق يــومي االثنــين واالربعــاو مــن اــل اســبور. ويقبــل االســترداد مــن الصــندوق بعــد تقــديم طلــب االســايــا

حــدة حســب تقيــيم السـاعة الثانيــة عشــر ظهـرا بتوقيــت اململكــة فــي اليـوم الــذي يســبق يــوم التعامـل الــذي يــتم فيــه تنفيـذ الطلــبا وســيكون االســترداد بسـعر الو 

 يوم التعامل التالي.

 ط. اجراءات تقديم الطلبات الخاصة باالشتراك في الوحدات او استردادها:

 ت وتقـديمها الـى اجراوات االشتراك: عند االشتراك في الصندوق يقوم العميل بتعبئة نمو ج اشتراك ااافة الى توقيع هـذل الشـروط واالحكـام ومـذكرة املعلومـا

اـــل أســـبور،  وتـــدفع قيمـــة االشـــتراك قبـــل او عنـــد الســـاعة الثانيـــة عشـــر ظهـــرا بتوقيـــت اململكـــة مـــن أخـــر يـــوم قبـــل يـــومي االحـــد والث ثـــاو مـــن مـــدير الصـــندوق 

  وسيكون االشتراك بسعر الوحدة  غ ق يوم التعامل التالي

 عبئـة نمـو ج طلـب االسـترداد ويقدمـه الـى مـدير الصـندوق. قبـل او اجراوات االسترداد: عند طلب املشترك استرداد ال او بعض قيمة وحداتـها يقـوم املشـترك بت

اسـبور، و سـيكون االسـترداد بسـعر الوحـدة  غـ ق آخـر  عند الساعة الثانية عشر ظهـرا بتوقيـت اململكـة مـن آخـر يـوم عمـل قبـل يـومي األحـد والث ثـاو مـن اـل 

 يوم تعامل تالي.

 الك الوحدات او يبيعها او يستردها:ي. اقل عدد للوحدات او قيمتها يجب ان يتملكها م

 :ريال. 0 الحد االدنى للملكية 

 :ريال. 000ا1 الحد االدنى لالشتراك 

 :ريال. 000ا1 الحد االدنى لالشتراك االضافي 

 :ريال. 000ا1 الحد االدنى لالسترداد 

 

 الحد االدنى في الصندوق:ك. الحد االدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه, ومدى تاثير عدم الوصول الى ذلك 

 هذا الخصوص.ال يوجد حد ادنى ينوي مدير الصندوق جمعه وت ضع هذل املادة باي حال من االحوال الى العحة الصناديق االستثمارية وتعليمات الهيئة في 

 

 لصافي قيمة اصول الصندوق: ماليين ريال سعودي او ما يعادلها كحد ادنى 10ل. االجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب 

 سيقوم مدير الصندوق بااللتزام بلواعح وتعليمات هيئة السوق املالية في حال قامت بطلب اي اجراو تصحيحي منه.

 سياسة التوزيع:  .10

 أ. سياسة توزيع الدخل واالرباح: 

ان الصـندوق مملـوك مـن قبـل املشـتركين فـانهم يتشـاراون فـي ربـح وخسـارة الصـندوق لن يتم توزيع اي ارباح على املشتركينا بل سيعاد اسـتثمار االربـاح فـي الصـندوق. وبمـا 

 ال بنسبة ما يملكه من وحدات في الصندوق.

 



 

   للطروحات األولية صندوق كسب 

 

10 

 ب. التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع:

 ال ينطبق.

 

 ج. كيفية دفع التوزيعات:

 ال ينطبق.

 

 تقديم التقارير الى مالكي الوحدات: .11

 قارير املالية, بما في ذلك الفترات املالية االولية والسنوية:أ. املعلومة املتعلقة بالت

  االوليـة وفقـا ملتطلبـات سـيقوم مـدير الصـندوق باعـداد التقـارير السـنوية )بمـا فـي  لـك القـواعم املاليـة السـنوية املراجعـة( والتقـارير السـنوية املـوجزة والتقـارير

 ى مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب دون اي مقابل.( من العحة صناديق االستثمار. ويجب عل5امللحق رقم )

 ( يومــا مــن نهايــة فتــرة 70ســوف تتــاح التقــارير الســنوية للجمهــور خــ ل مــدة ال تتجــاوز )ريــر و لــك فــي االمــاكن وبالوســاعل املحــددة فــي الفقــرة )ب( مــن املــادة التق

 ( من الشروط واالحكام.11)

 ( مـن الشــروط 11( يومـا مـن نهايــة فتـرة التقريـر و لـك فـي االمكــان وبالوسـاعل املحـددة فـي الفقــرة )ب( مـن املـادة )35ح للجمهــور خـ ل )تعـد التقـارير االوليـة وتتـا

 واالحكام.

 :سيقوم مدير الصندوق باتاحة تقارير للمشتركين تتضمن املعلومات االتية 

o .صافي قيمة اصول وحدات الصندوق 

o املشترك وصافي قيمتها. عدد وحدات الصندوق التى يملكها 

o ( يوما من ال صفقة.15سجل بالصفقات التى نفذها املشترك خ ل ) 

o  يرســـل مـــدير الصـــندوق بيـــان ســـنوي الـــى مـــالكي الوحـــدات )بمـــا فـــي  لـــك اي شـــخص تملـــك الوحـــدات خـــ ل الســـنة املعـــد فـــي شـــأنها البيـــان( يلخـــص

( يومـا مـن نهايـة السـنة املاليـةا ويجـب ان يحتـوي هـذا البيـان االربـاح املوزعـة 30)صفقات في وحدات الصندوق العام على مدار السنة املالية خ ل 

)إن وجــــدت(  واجمــــالي مقابــــل الخــــدمات واملصــــاريف واالتعــــاب املخصــــومة مــــن مالــــك الوحــــدات والــــواردة فــــي شــــروط واحكــــام الصــــندوق ومــــذكرة 

وص عليهــا فــي العحــة صــناديق االســتثمار فــي شــروط واحكــام الصــندوق او املعلومـاتا باالاــافة الــى تفاصــيل لجميــع م الفــات قيــود االســتثمار املنصــ

 مذكرة املعلومات.

 

 ب. اماكن ووسائل اتاحة تقارير الصندوق التى يعدها مدير الصندوق:

دير الصــندوق بــاي تغييــر فــي ســيتم ارســال التقــارير علــى العنــوان البريــدي و/او البريــد االلكترونــي و/او الفــاكس كمــا هــو مبــين فــي نمــو ج فــتح الحســاب اال ا ا تــم اشــعار مــ

التقــارير الصــادرة عــن مــدير الصــندوق  ( يومــا تقويميــا مــن اصــدار تلــك التقــارير وبعــد  لــك تصــبح60العنــوان. ويجــب اخطــار مــدير الصــندوق بــاي اخطــاو خــ ل ســتين )

 .www.tadawul.com.saوموقع تداول  www.kasbcapital.saنهاعية وحاسمة. كما سيتم توفير هذل التقارير على موقع مدير الصندوق اللكتروني 

 

 السنوية:ج. وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم املالية 

بنشــرها خــ ل مــدة ال تتجــاوز ســيتم اطــ ر مــالكي وحــدات الصــندوق والعمــ و املحتملــين بالتقــارير الســنوية )بمــا فــي  لــك القــواعم املاليــة الســنوية املراجعــة( مجانــا و لــك 

أو عـــن   www.tadawul.com.saاملوقـــع االلكترونـــي لتـــداول و   www.kasbcapital.sa( يومـــا مـــن نهايـــة فتـــرة التقريـــر فـــي املوقـــع االلكترونـــي الخـــاص بمـــدير الصـــندوق 70)

 طريق البريد في حال طلبها.

 

 سجل مالكي الوحدات:  .12

 يلتزم مدير الصندوق باعداد سجل محدث ملالكي الوحدات وحفظه في اململكة.

 

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.kasbcapital.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 مالكي الوحدات:اجتماع  .13

 أ. الظروف التى يدعي فيها الى عقد اجتماع ملالكي الوحدات:

  رة منه.بمبادر ملالكي الوحدات اجتمايجوز ملدير الصندوق الدعول لعقد 

 ( ايام من تسلم طلب كتابي من امين الحفظ.10يدعو مدير الصندوق الجتمار مالكي الوحدات خ ل ) 

 ( ايــام مــن تســلم طلــب كتــابي مــن مالــك او اكثــر مــن مــالكي الوحــدات الــذين يملكــون مجتمعــين او 10الوحــدات خــ ل ) يــدعو مــدير الصــندوق الجتمــار مــالكي

 % على االقل من قيمة وحدات الصندوق.25منفردين 

 

 ب. اجراءات الدعوة الى عقد اجتماع ملالكي الوحدات:

 كترونــي ملــدير الصــندوق واملوقــع االلكترونــي لتــداول. وبارســال اشــعار كتــابي الــى جميــع تكــون الــدعوة الجتمــار مــالكي الوحــدات بــاالع ن عــن  لــك فــي موقــع االل

( يومـا قبـل االجتمــار. ويجـب ان يحـدد االعــ ن واالشـعار تــاريخ 21مـالكي الوحـدات وامــين الحفـظ قبـل عشــرة ايـام علـى االقــل مـن االجتمــار وبمـدة ال تزيـد عــن )

ا ويجــب علــى مــدير الصــندوق حــال ارســال اشــعارا الــى مــالكي الوحــدات بعقــد اي اجتمــار ومكانــه ووقتــه والقــرارات االجتمــار ومكانــه ووقتــه والقــرارات املقترحــة

 املقترحةا ويجب على مدير الصندوق حال ارسال اشعارا الى مالكي الوحدات بعقد اي اجتمار ملالكي الوحدات ارسال نسخة الى الهيئة.

  على االقل من قيمة وحدات الصندوق العـام مـا لـم 25ا ا حضرل عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين ال يكون اجتمار مالكي الوحدات صحيحا اال %

 تحدد شروط واحكام الصندوق ومذكرة املعلومات نسبة اعلى.

 ه االلكترونـــي واملوقــــع ا ا لـــم يســـتوف النصــــاب املوضـــل فــــي الفقـــرة الســــابقةا فيجـــب علــــى مـــدير الصــــندوق الـــدعوة الجتمــــار ثـــان بــــاالع ن عـــن  لــــك فـــي موقعــــ

( ايـام. ويعـد االجتمـار الثـاني 5االلكتروني للسوق وبارسال اشعار كتابي الى جميع مالكي الوحدات وامين الحفظ قبل موعد االجتمار الثاني بمدة ال تقـل عـن )

 صحيحا ايا اانت نسبة الوحدات املمثلة في االجتمار.

 

 في اجتماعات مالكي الوحدات: ج. طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت

 :طريقة تصويت مالكي الوحدات 

o .يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتمار مالكي الوحدات 

o .يجوز لكل مالك وحدات االدالو بصوت واحد في اجتمار مالكي الوحدات عن ال وحدة يمتلكها وقت االجتمار 

o  اك فـــي مـــداوالتها والتصـــويت علـــى قرارتهـــا بواســـطة وســـاعل التقنيـــة الحديثـــة وفقـــا للضـــوابط التـــى يجـــوز عقـــد اجتماعـــات مـــالكي الوحـــدات واالشـــتر

 تضعها الهيئة

 

 :حقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات 

o ( يوما قبل 21يحق ملالك الوحدات وامين الحفظ ان يستلم اشعار كتابي قبل عشرة ايام على االقل من االجتمار وبمدة ال تزيد عن ).االجتمار 

o  كمــا يحــق ملالــك الوحــدات ممارســة جميــع الحقــوق املرتبطــة بالوحــدات بمــا فــي  لــك الحصــول علــى موافقــة مــالكي الوحــدات فــي الصــندوق علــى اي

 تغيرات تتطلب موافقتهم وفقا ل عحة صناديق االستثمار. 

 

 حقوق مالكي الوحدات: .14

  املعلومات باللغة العربية بدون مقابل.الحصول على نسخة حديثة من شروط واحكام الصندوق ومذكرة 

  15الحصول على تقرير يشتمل على صافي قيمة اصول وحدات الصـندوقا وعـدد الوحـدات التـى يمتلكهـا وصـافي قيمتهـا وسـجل بجميـع الصـفقات يقـدم خـ ل 

 يوم من ال صفقة.

 .الحصول على القواعم املالية املراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها 

 ة اي تغييـــر فـــي شـــروط واحكـــام الصـــندوق ومـــذكرة املعلومـــات وارســـال ملخـــص بهـــذا التغييـــر قبـــل ســـريانه وفقـــا لنـــور التغييـــر واملـــدة املحـــددة فـــي العحـــاالشـــعار بـــ

 صناديق االستثمار.

  .االشعار باي تغير في مجلس ادارة الصندوق 

 بها. الحصول على نسخة محدثة من شروط واحكام الصندوق ومذكرة املعلومات سنويا تظهر الرسوم واالتعاب الفعلية ومعلومات اداو الصندوق عند طل 



 

   للطروحات األولية صندوق كسب 

 

12 

 ( يومـا تقويميـا ب ـ ف االحـداث التـى نصـت عليهـا ا21االشعار برغبة مدير الصندوق بانهاو صندوق االستثمار قبل االنهاو بمدة ال تقـل عـن ) لشـروط واالحكـام

 ومذكرة املعلومات عليها.

 .دفع عواعد االسترداد في االوقات املحددة لذلك 

 .الحصول على االجراوات الخاصة بمعالجة الشكاوي عند طلبها من مدير الصندوق 

 

 . مسؤولية مالكي الوحدات: 15

 ك الوحدات مسؤوال عن ديون والتزامات الصندوق.فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثمارل في الصندوق او جزو منها ال يكون مال

 

 . خصائص الوحدات:16

 ينقسم الصندوق لوحدات متساوية في القيمة واملميزات والحقوق.

 

 . التغييرات في شروط واحكام الصندوق:17

 االستثمار: أ. االحكام املنظمة لتغيير شروط واحكام الصندوق واملوافقات واالشعارات املحددة بموجب الئحة صناديق 

ا 57ا 56ديق االسـتثمار )املـادة تنقسم االحكام املنظمة لتغييـر شـروط واحكـام الصـندوق الـى ث ثـة اقسـام و لـك بنـاوا علـى نوعيـة املعلومـة املـراد تغييرهـا وفقـا ل عحـة صـنا

 على التوالى( االتالي: 58

 :موافقة الهيئة ومالكي الوحدات على التغييرات االساسية 

o  فــي الصــندوق املعنــي علــى التغييــر االسا ــ ي املقتــرح مــن خــ ل  والهيئــة الشــرعية مــدير الصــندوق الحصــول علــى موافقــة مــالكي الوحــداتيجــب علــى

 قرار صندوق عادي.

o  للفقـــرة الســـابقة مـــن هـــذل املـــادة، الحصـــول علـــى 
ً
يجـــب علـــى مـــدير الصـــندوق بعـــد الحصـــول علـــى موافقـــة مـــالكي الوحـــدات والهيئـــة الشـــرعية وفقـــا

 موافقة هيئة السوق املالية على التغيير األسا  ي املقترح للصندوق العام.

o  :يقصد بمصطلل "التغيير األسا  ي" أيا من الحاالت اآلتية 

 .التغيير املهم في أهداف الصندوق العام أو طبيعته 

 .التغيير الذي يكون له تأثير في واع املخاطر للصندوق العام أو طبيعته 

 دير الصندوق من منصب مدير للصندوق.ا نسحاب الطوعي مل 

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

 .)يحق ملالكي وحدات صندوق عام مفتوح استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير مهم دون فرض أي رسوم استرداد )إن وجدت 

 

 :إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغييرات مهمة 

o  بـــأي تغييـــرات مهمـــة مقترحـــة ألي صـــندوق عـــام يـــديرل مـــدير يجـــب 
ً
علـــى مـــدير الصـــندوق إشـــعار الهيئـــة ومـــالكي الوحـــدات فـــي الصـــندوق املعنـــي كتابيـــا

 قبل اليوم املحدد من قبل مدير الصندوق لسريان هذا التغيير. 21الصندوق ويجب أال تقل فترة ا شعار عن 
ً
 يوما

o يقصد "بالتغيير املهم" أي تغيير ال  
ً
 ( من العحة صناديق ا ستثمار ومن شأن أن:56ألحكام املادة )  يعد تغييرا أساسيا وفقا

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

 لصـندوق أو أي تـابع ألي يؤدي إلى زيادة املدفوعات من أصول الصندوق العام إلى مدير الصندوق أو أي عضو مـن أعضـاو مجلـس إدارة ا

 منهما.

 دفوعات من أصول الصندوق العاميقدم نوعا جديدا من امل. 

 .يزيد بشكل جوهري أنوار املدفوعات تسدد من أصول الصندوق أو أي تابع ألي منهما 

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

o  استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير مهم دون فرض أي رسوم استرداد )إن وجدت(.يحق ملالكي وحدات صندوق عام مفتوح 
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 :إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغييرات واجبة ا شعار 

o ( بـــأي تغييــرات واجبـــة ا شـــعار فــي الصـــندوق العــام الـــذي يـــديرل قبــل 
ً
( أيـــام مـــن 8يجــب علـــى مــدير الصـــندوق إشـــعار الهيئــة ومـــالكي الوحــدات كتابيـــا

 سريان التغيير.

o ( من العحة صناديق ا ستثمار.57( و )56يقصد "بالتغيير واجب ا شعار" أي تغيير ال يقع امن أحكام املادتين ) 

 

 ب. اإلجراءات التي ستتبع لإلشعار عن أي تغييرات في الشروط و االحكام :

 ي املوقع ا لكتروني ملدير الصندوق واملوقع ا لكتروني للسوق و لك قبـل يشعر مدير الصندوق مالكي الوحدات ويفصل عن تفاصييل التغييرات األساسية ف

 ( أيام من سريان التغيير.10)

 ( من العحة صناديق ا ستثمار.71بيان تفاصيل التغييرات األساسية في تقارير الصندوق العام  التي يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة ) 

  ( أيـام 10في املوقع ا لكتروني ملدير الصندوق واملوقع ا لكتروني للسوق أو بالطريقة التي تحـددها الهيئـة و لـك قبـل )ا فصاح عن تفاصيل التغييرات املهمة

 من سريان التغيير.

 ( من العحة صناديق ا ستثمار.71بيان تفاصيل التغييرات املهمة في تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة ) 

 ( يوما من سريان التغيير.21ا شعار في املوقع ا لكتروني ملدير الصندوق واملوقع ا لكتروني للسوق و لك خ ل )  عن تفاصيل التغييرات واجبة ا فصاح 

 ( للمادة 
ً
 تثمار.( من العحة صناديق ا س71بيان تفاصيل التغييرات واجبة ا شعار في تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق وفقا

 

 . إنهاء الصندوق:18

 الحاالت التي تستوجب إنهاو صندوق ا ستثمار وا جراوات الخاصة با نهاو، بموجب أحكام العحة صناديق ا ستثمار:

  برغبتــه فــي  لــك قبــل مــدة ال تقــل عــن 
ً
 مــن 21)إ ا رغــب مــدير الصــندوق فــي إنهــاو الصــندوق العــام، فيجــب عليــه إشــعار الهيئــة ومــالكي الوحــدات كتابيــا

ً
( يومــا

 التاريخ املزمع  نهاو الصندوق العام فيه، دون ا خ ل بشروط وأحكام ومذكرة املعلومات التابعة للصندوق.

 يجب على مدير الصندوق البدو في إجراوات تصفية الصندوق العام فور انتهاعه، و لك دون ا خ ل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات. 

 صندوق ا ع ن في موقعه ا لكتروني واملوقع ا لكتروني للسوق عن انتهاو مدة الصندوق العام وتصفيته.يجب على مدير ال 

 

 .  مدير الصندوق:19

 أ. مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤلياته:

 وشروط وأحكـام الصـندوق ومـذكرة  يعمل مدير الصندوق ملصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام العحة صناديق ا ستثمار والعحة األشخاص املرخص لهم

 املعلومات )و لك فيما يتعلق بالصندوق العام(.

  والــذي يلتــزم مــدير الصــندوق بجميــع املبــادت والواجبــات التــي نصــت عليهــا العحــة األشــخاص املــرخص لهــم بمــا فــي  لــك واجــب األمانــة تجــال مــالكي الوحــدات ،

 يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص املعقول.

  :فيما يتعلق بصناديق ا ستثمار، يكون مديرالصندوق مسؤوال عن القيام باآلتي 

o .إدارة الصندوق 

o .عمليات الصندوق بما في  لك الخدمات ا دارية للصندوق 

o .طرح وحدات الصندوق 

o  وأنهـا ااملـة وواضـحة وصـحيحة التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات )و لك فيمـا يتعلـق بالصـندوق العـام( واكتمالهـا

 وغير مضللة.

 أدق مســـئولياته وواجباتـــه بشـــكل مباشـــر أم مكلـــف بهـــا جهـــة خ 
ً
ارجيـــة يعـــد مـــدير الصـــندوق مســـؤوال عـــن ا لتـــزام بأحكـــام العحـــة صـــناديق االســـتثمار، ســـواوا

 بموجب أحكام العحة صناديق االستثمار والعحة األشخاص املرخص لهم.

  .يعد مدير الصندوق مسؤوال تجال مالكي الوحدات عن خساعر الصندوق الناجمة بسبب احتيال أو إهمال أو سوو تصرف أو تقصيرل املتعمد 
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  يضــــع مــــدير الصــــندوق السياســــات وا جــــراوات لرصــــد املخــــاطر التــــي تــــؤثر فــــي اســــتثمارات الصــــندوق، واــــمان ســــرعة التعامــــل معهــــا. علــــى أن تتضــــمن تلــــك

  جراوات القيام بعملية تقويم تقويم املخاطر بشكل سنوي على األقل.السياسات وا

  .يطبق مدير الصندوق برنامج مراقبة املطابقة وا لتزام لكل صندوق استثمار يديرل، ويزود الهيئة بنتاعج التطبيق عند طلبها 

 

 ب. حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن: 

طـرف ثالــث او اكثــر او اي مـن تابعيــه بالعمـل مــديرا للصـندوق مــن البــاطن الي صـندوق اســتثمار يـديرل مــدير الصـندوق. ويــدفع مــدير  يجـوز ملــدير الصـندوق تكليــف

 الصندوق اتعاب ومصاريف اي مدير للصندوق من الباطن من مواردل الخاصة.

 

 ج. االحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق او استبداله:

  ق فيمـا يتعلـق بالصـندوق االسـتثماري وات ـا  اي اجـراو تـرال مناسـبا لتعيـين مـدير صـندوق بـديل لـذلك الصـندوق او ات ـا  اي للهيئة حق عـزل مـدير الصـندو

 تدبير اخر ترال مناسباا و لك في حال وقور اي من الحاالت االتية:

o رخص لهم.توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط االدارة دون اشعار الهيئة بذلك بموجب العحة االشخاص امل 

o .الغاو ترخيص مدير الصندوق وفي ممارسة نشاط االدارة او سحبه او تعليقه من قبل الهيئة 

o .تقديم طلب الى الهيئة من مدير الصندوق اللغاو ترخيص ممارسة نشاط االدارة 

o  نفيذية. بالتزام النظام او لواعحة الت -بشكل ترال الهيئة جوهريا –ا ا رأت الهيئة ان مدير الصندوق قد اخل 

o  وفـــاة مـــدير املحفظـــة االســـتثمارية الـــذي يـــدير اصـــول صـــندوق االســـتثمار او دجـــزل او اســـتقالته مـــع عـــدم وجـــود شـــخص اخـــر مســـجل لـــدق مـــدير

 الصندوق قادر على ادارة اصول صندوق االستثمار او اصول الصناديق التى يديرها مدير املحفظة.

o  انها  ات اهمية جوهرية. –ة بناوا على اسس معقول –اي حالة اخرق ترق الهيئة 

  علـى تسـهيل النقـل ا ا مارست الهيئة ايا من صـ حيتها وفقـا للفقـرة اعـ ل مـن هـذل املـادةا فيتعـين علـى مـدير الصـندوق التعـاون وبشـكل اامـل مـن اجـل املسـاعدة

الصـندوق البـديل. ويجـب علـى مـدير الصـندوق املعـزول ان ( يومـا االولـى مـن تعيـين مـدير 60السلس للمسؤوليات الى مدير الصـندوق البـديل و لـك خـ ل ال )

 ي الع قة.ينقلا حيثما اان  لك اروريا ومناسبا ووفقا لتقدير الهيئة املحضا الى مدير الصندوق البديل جميع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار  

 . امين الحفظ:20

 أ. مهام امين الحفظ وواجباته ومسؤولياته:

  مســؤوال عــن التزاماتــه وفقــا الحكــام العحــة صــناديق االســتثمارا ســواو ادق مســؤولياته بشــكل مباشــر ام الــف بهــا طرفــا ثالثــا بموجــب احكــام يعــد امــين الحفــظ

 العحة صناديق االستثمار او العحة االشخاص املرخص لهم.

 احتيـــال او اهمـــال او ســـوو تصـــرف او تقصـــيرل  يعـــد امـــين الحفـــظ مســـؤوال تجـــال مـــدير الصـــندوق ومـــالكي الوحـــدات عـــن خســـاعر الصـــندوق الناجمـــة بســـبب

 املتعمد.

  مـة فيمـا يعد امين الحفظ مسؤوال عن حفظ اصول الصندول وحمايتها لصالل مالكي الوحداتا وهو مسؤول كذلك عن ات ا  جميع االجراوات االداريـة ال ز

 يتعلق بحفظ اصول الصندوق.

 

 ب. حق امين الحفظ في تعيين امين حفظ من الباطن:

ين الحفــظ ز المــين الحفــظ تكليــف طــرف ثالــث او اكتــر او اي مــن تابعيــه بالعمــل امينــا للحفــظ مــن البــاطن الي صــندوق اســتثمار يتــولى حفــظ اصــوله. ويــدفع امــيجــو 

 اتعاب ومصاريف اي امين حفظ من الباطن من مواردل الخاصة.

 

 ج. االحكام املنظمة لعزل امين الحفظ او استبداله:

 فظ املعين من مدير الصندوق او ات ا  اي تدابير ترال مناسبا في حال وقور اي من الحاالت االتيه:للهيئة عزل امين الح 

o .توقف امين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون اشعار الهيئة بذلك بموجب العحة االشخاص املرخص لهم 

o ة.الغاو ترخيص امين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ او سحبه او تعليقه من قبل الهيئ 

o .تقديم طلب الى الهيئة من امين الحفظ اللغاو ترخيص في ممارسة نشاط الحفظ 
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o .بالتزام النظام او لواعحه التنفيذية 
ً
 ا ا رأت الهيئة ان امين الحفظ قد اخل بشكل ترال الهيئة جوهريا

o .اي حالة اخرق ترق الهيئة بناوا على اسس معقولة انها  ات اهمية جوهرية 

  ايا من ص حياتها وفقا للفقرة اعـ ل مـن هـذل املـادةا فيجـب علـى مـدير الصـندوق املعنـى تعيـين امـين حفـظ بـديل وفقـا لتعليمـات الهيئـةا كمـا ا ا مارست الهيئة

 البـديليتعين على مـدير الصـندوق وامـين الحفـظ املعـزول التعـاون بشـكل اامـل مـن اجـل املسـاعدة علـى تسـهيل النقـل السـلس للمسـؤوليات الـى امـين الحفـظ 

ة ( يوما االولى من تعيين امين الحفظ البديل. ويجب على امين الحفـظ املعـزول ان ينقـلا حيثمـا اـان  لـك اـروريا ومناسـبا وفقـا لتقـدير الهيئـ60و لك خ ل )

 املحضا الى امين الحفظ البديل جميع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار  ي الع قة.

 

 ( املحاسب القانوني:21)

 سب القانوني لصندوق االستثمار :أ. اسم املحا

 الخراش ي وشراال محاسبون ومراجعون قانونيون 

 

 ب. مهام املحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته:

 .يعين املحاسب القانوني من قبل مدير الصندوق و لك للقيام بعملية املراجعة 

 ( اشهر قبل نهاية سن9ا ا مض ى على تاسيس الصندوق العام مدة تزيد على ).ته املاليةا فيجب في هذل الحالة القيام بعملية املراجعة بنهاية العام االول 

 ( اشهر او اقل قبل نهاية سنته املاليةا فيجوز في هذل الحالـة القيـام بعمليـة املراجعـة فـي نهايـة السـنة املاليـة التـى 9ا ا مض ى على تاسيس الصندوق العام مدة )

 تليها.

 

 املحاسب القانوني لصندوق االستثمار: ج. االحكام املنظمة الستبدال

 االت االتيه:يجب على مجلس ادارة الصندوق ان يرفض تعيين املحاسب القانوني او ان يوجه مدير الصندوق بتغيير املحاسب القانوني املعين في اي من الح

  مهامه.وجود ادعاوات قاعمة ومهمة حول سوو السلوك املنهي للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية 

 . ا ا لم يعد املحاسب القانوني للصندوق العام مستق 

 .ا ا قرر مجلس ادارة الصندوق ان املحاسب القانوني ال يملك املؤه ت والخبرات الكافية لتأدية مهام املراجعة بشكل مرض 

 لعام.ا ا طلبت الهيئة وفقا لتقديرها املحض تغيير املحاسب القانوني املعين فيما يتعلق بالصندوق ا 

 

 ( اصول الصندوق:22)

 ان اصول صندوق االستثمار محفوظة بواسطة امين الحفظ لصالل صندوق االستثمار. أ. 

 

تسـجيل  ب. يجب على امين الحفظ فصل اصول ال صندوق استثماري عن اصوله وعن اصول عم عـه االخـرينا ويجـب ان تحـدد تلـك االصـول بشـكل مسـتقل مـن خـ ل

ول االخــرق لكــل صــندوق اســتثمار باســم امــين الحفــظ لصــالل  لـك الصــندوقا وان يحــتفظ بجميــع الســج ت الضــرورية وغيرهــا مــن املســتندات التــى االوراق املاليـة واالصــ

 تؤيد تأديه التزاماته التعاقدية.

 

ون ملـــدير الصـــندوق او مـــدير الصـــندوق مـــن ج. تعـــد اصـــول صـــندوق االســـتثمار مملوكـــة ملـــالكي الوحـــدات فـــي  لـــك الصـــندوق مجتمعـــين )ملكيـــة مشـــاعة(ا وال يجـــوز ان يكـــ

ن مـدير الصـندوق او مــدير البـاطن او امـين الحفـظ او امـين الحفـظ مـن البــاطن او مقـدم املشـورة او املـوزر اي مصـلحة فـي اصـول الصــندوق او اي مطالبـة فيهـاا اال ا ا اـا

او املــوزر مالكــا لوحــدات الصــندوقا و لــك فــي حــدود ملكيتــها او اــان مســموحا بهــذل الصــندوق مــن البــاطن او امــين الحفــظ او امــين الحفــظ مــن البــاطن او مقــدم املشــورة 

 ام(.املطالبات بموجب احكام العحة صناديق االستثمار وافصل عنها في شروط واحكام الصندوق )ومذكرة املعلومات و لك فيما يتعلق بالصندوق الع
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 . اقرار من مالك الوحدات:23

  

ى شروط واحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرعيسة الخاصة بالصندوقا واملوافقة على خصاعص الوحدات التى لقد قمت/قمنا باالط ر عل

 اشتركت/اشتركنا فيها.

 

 االسم:

 

 التوقيع:                                                                   التاريخ:

 

 

 وباهلل التوفيق، وصلى هللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسؤول املطابقة واالتزام

 

 حمد بن خالد املرزوقي

 الرئيس التنفيذي 

 

 ماجد بن علوش الهديب

 ماجد بن علوش الهديب

 


