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روجعت شروط وأحكام الصندوق من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة علیھا. ویتحمل مدیر الصندوق وأعضاء مجلس إدارة  
الشروط وا في  الواردة  المعلومات  دقة واكتمال  المسؤولیة عن  یقر ویؤكد أعضاء  الصندوق مجتمعین ومنفردین كامل  ألحكام. كذلك 

مجلس إدارة الصندوق ومدیر الصندوق بصحة واكتمال المعلومات الواردة في الشروط واألحكام، ویقرون أیضاً ویؤكدون أن المعلومات  
 والبیانات الواردة في الشروط واألحكام غیر مضللة.  

االستثمار. ال تتحمل الھیئة أّي مسؤولیة عن محتویات وشروط وأحكام الصندوق،  وافقت ھیئة السوق المالیة على طرح وحدات صندوق  
وال تعطي أي تأكید یتعلق بدقتھا أو اكتمالھا، وال تعطي ھیئة السوق المالیة أّي توصیة بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمھ،  

، وتؤكد أن قرار االستثمار في الصندوق یعود للمستثمر أو من  وال تعني موافقتھا على طرح وحدات الصندوق توصیتھا باالستثمار فیھ
 یمثلھ.

على أنھ صندوق استثمار متوافق مع المعاییر الشرعیة المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعیة المعینة    للمرابحات  ارتال  اعتماد صندوقتم  
  لصندوق االستثمار.

صاحبة لھا طبقاً لألحكام التي تنص علیھا الئحة صنادیق االستثمار الصادرة عن  تم إعداد ھذه الشروط واألحكام وجمیع المستندات الم
ھیئة   المالیةال مجلس  العالقة    سوق  ذات  الجوھریة  الحقائق  جمیع  عن  مضللة  وغیر  وصحیحة  وواضحة  كاملة  معلومات  وتتضمن 

 . ومعدلةمحدثة  وتكون بالصندوق

واالطالع على المعلومات الواردة فیھا بعنایة قبل اتخاذ أي    وفھمھا  ات األخرىیجب على المستثمر قراءة الشروط واألحكام والمستند
ویعد مالك الوحدات قد وقع على شروط وأحكام الصندوق وقبلھا عند اشتراكھ في أي وحدة مدرجة من .  قرار لالستثمار في الصندوق

 یره.كما یمكن للمستثمرین االطالع على أداء الصندوق ضمن تقاروحدات الصندوق. 

ننصح المستثمرین بقراءة شروط وأحكام الصندوق وفھمھا، وفي حال تعذر فھم شروط وأحكام الصندوق، ننصح باألخذ بمشورة مستشار  
ھیئة السوق المالیة بطرح وحدات    وتمت موافقةم،    2022- 12-08الموافق  ھـ  1444- 05- 14  تاریخ إصدار الشروط واألحكام  .مھني

-21ھـ الموافق  1444- 08- 01اخر تحدیث على الشروط واالحكام بتاریخ    م.2022- 12- 08ھـ الموافق 1444- 05- 14تاریخ  ب الصندوق  
 م. 2023- 02
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 قائمة المصطلحات 

   للمرابحات  ارتال صندوق الصندوق  

 صندوق أسواق نقد عام مفتوح   نوع وفئة الصندوق 

 المالیة  ارتال شركة  الشركة  مدیر الصندوق، أو المدیر، أو

 مجلس إدارة الصندوق   المجلس  

شركة  یعینھا مدیر الصندوق للقیام بنشاط حفظ األوراق المالیة ویُقَصد بھا   مؤسسة السوق المالیة التي أمین الحفظ  
 البالد المالیة

 ھیئة السوق المالیة   الھیئة  

 كل یوم عمل في المملكة العربیة السعودیة.   أیام قبول طلبات االشتراك واالسترداد  

 طلب بیع وحدات الصندوق   طلب االسترداد 

 طلب شراء وحدات الصندوق   طلب االشتراك  

 التي یتم خاللھا طرح وحدات الصندوق بالقیمة االسمیة إلى المشتركین   ھي الفترة فترة الطرح األولي  

 ھو الیوم التالي بعد إقفال الطرح   یوم بدایة الصندوق  

 على أداء الصندوق   اتؤثر سلًب  من شأنھا أنكل ظرف أو حادثة  المخاطر  

 ھو المقیاس الذي یتم من خاللھ مقارنة أداء الصندوق االستثماري   المؤشر االسترشادي  

ً ھي اللجنة التي یعینھا مدیر الصندوق وفق  الشرعیةالرقابة   ةلجن  من ھذه الشروط واألحكام  - 25للمادة   ا

 ھو یوم العمل التالي لیوم التعامل وھو الیوم الذي یتم فیھ إعالن سعر الوحدة   یوم اإلعالن  

 الیوم الذي یتم فیھ حساب صافي قیمة أصول الصندوق   یم  یوم التقی

 حدات صندوق االستثمار واستردادھااالشتراك في و  یتم فیھلذي ا الیوم یوم التعامل  

 یوم عمل رسمي للبنوك في المملكة كل یوم عمل  

قبل خصم  قیمة أصول الصندوق باإلضافة للتوزیعات النقدیة المستحقة من األوراق المالیة المستثمر بھا   إجمالي أصول الصندوق  
 االلتزامات  

 إجمالي أصول الصندوق بعد خصم كافة االلتزامات والمصاریف الفعلیة المحملة على الصندوق   صافي قیمة أصول الصندوق  

ق االستثمار الذي یتكون من وحدات بما في ذلك أجزاء الوحدة وتُعامل كل  حصة المالك في صندو وحدة االستثمار، الوحدة 
 ة مشاعة في أصول صندوق االستثمار. وحدة على أنھا حص 

 لایر سعودي لكل مستثمر. 10  سعر الوحدة في فترة الطرح األولي وھي ھي  القیمة االسمیة  

 أي شخص أو شركة تستثمر في وحدات الصندوق   مستثمر/ عمیل/ مالك الوحدة  

 أي شخص طبیعي أو اعتباري تقر لھ أنظمة المملكة بھذه الصفة   مستثمر مؤھل/ مستثمرون مؤھلون 

تتبعھا   الضوابط الشرعیة   التي  المالیة  والنسب  الضوابط  الشرعیةھي  الرقابة  الشركات    لجنة  لتصنیف  الصندوق  لمدیر 
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 ت متوافقة مع الضوابط الشرعیة ویمكن االستثمار بھا واالستثمارات كاستثمارا

اإلصدارات أو االكتتابات األولیة العامة ألسھم الشركات التي یتم طرحھا طرحاً عاماً لالكتتاب ألول   الطروحات األولیة  
 مرة في السوق األولیة  

ھي أوراق مالیة قابلة للتداول تعطي لحاملھا الحق في االكتتاب في أسھم جدیدة مطروحة وقت اعتماد  حقوق األولیة  
 زیادة رأس مال الشركة  

ھي أداة مالیة أو عقد تشتق قیمتھ من قیمة أصول حقیقیة أو مالیة أخرى (أسھم وسندات وعمالت أجنبیة   ات  عقود المشتق 
وسلع وذھب) وتكون لتلك العقود المالیة مدة زمنیة محددة باإلضافة إلى سعر وشروط معینة یتم تحدیدھا 

) المستقبلیات  العقود:  ھذه  ومن  والمشتري  البائع  بین  العقد  تحریر  الخیارات  Futuresعند  عقود   ،(
)Options) العقود اآلجلة ،(Forwards) المبادالت ،(SWAP  أو أي عقود مشتقات أخرى، على (

 أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعیة للصندوق 

األفراد  ھي أدوات الدین قصیرة األجل وتعتبر الوظیفة األساسیة لھذه األدوات إیجاد السیولة للشركات و أدوات أسواق النقد  
والحكومات من أجل مواجھة احتیاجاتھا النقدیة قصیرة األجل والتي تشمل العقود المتوافقة مع الضوابط  
الضوابط   مع  متوافق  أخر  عقد  وأي  والمشاركة  واإلجارة  والوكالة  والمضاربة  المرابحة  الشرعیة 

 الشرعیة للصندوق  

ھي صنادیق استثماریة مسجلة لدى ھیئة السوق المالیة أو ھیئات تنظیمیة خلیجیة أو أجنبیة وفقاً لتنظیم   صنادیق أسواق النقد  
بلد أخر خاضع لتنظیم مساوي على األقل لذلك المطبق على صنادیق االستثمار في المملكة وتستثمر  

   بشكل رئیسي في أدوات أسواق النقد وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعیة للصندوق

ھي صنادیق استثماریة مرخصة وموافقة علیھا من قبل ھیئة السوق المالیة أو ھیئات تنظیمیة خلیجیة   العامةاالستثمار   صنادیق
أو اجنبیة وفقاَ لتنظیم بلد أخر خاضع لتنظیم مساوي على األقل لذلك المطبق على صنادیق االستثمار  

 في المملكة ومتوافقة مع الضوابط الشرعیة للصندوق  

االستثماریة    Investmentالدرجة 
Grade 

 مودیز  حسب تصنیف Baa3 ھي التي ال تقل عن 

 ستاندرد اند بور  حسب تصنیف  -BBB ھي التي ال تقل عن  

 فتش  حسب تصنیف   BBB-ھي التي ال تقل عن  

 ھي ضریبة غیر مباشرة تفرض على جمیع السلع والخدمات التي یتم شراؤھا وبیعھا من قبل المنشآت   ضریبة القیمة المضافة  

 ھم مالكي الوحدات المسجلین في سجل الصندوق   المشتركین المسجلین في الصندوق 

 ھیئة السوق المالیة في المملكة العربیة السعودیة.  ھیئة السوق المالیة 

   2006- 219- 1صنادیق االستثمار الصادرة عن مجلس ھیئة السوق المالیة بموجب القرار رقم  الئحة   الالئحة 
-2م والمعدلة بقرار مجلس ھیئة السوق المالیة رقم  24/12/2006ھـ الموافق  03/12/1427بتاریخ  

 م. 2021/ 24/02ھـ الموافق 12/07/1442وتاریخ  2021- 22

 مملكة العربیة السعودیة. العملة الرسمیة لل لایر أو الریال السعودي 

 فئة: أ لعامة المشتركین  الفئات  

  مدیر   موظفینو  الصندوقالصنادیق المدارة من قبل مدیر    \المحافظ   ھم  ،المؤھلین لھذه الفئة  :فئة ب 
 الصندوق  

 

 



 

3 

 

 ملخص المعلومات الرئیسیة للصندوق 

 للمرابحات  ارتالصندوق  صندوق االستثمار اسم 

 .مفتوح - عام صندوق  - ادوات اسواق النقد  صندوق فئة الصندوق / نوع الصندوق  

 المالیة.  ارتال شركة  اسم مدیر الصندوق  

 فظة على رأس المال وتنمیتھ، وتوفیر السیولة عند طلب المستثمر. ا یھدف الصندوق إلى المح ھدف الصندوق  

   .في الصندوقاالرباح  اتتوزیع استثمار بإعادةسوف یقوم الصندوق 

قائمة بالمخاطر المحتملة حول  )  1-4( المخاطر لمزید من المعلومات، یرجى مراجعة القسم    منخفض مستوى المخاطر  
 . االستثمار في الصندوق:

 الفئات المذكورة  علجمی . سعودي لایر 500 الحد األدنى لالشتراك األولي 

 لجمیع الفئات المذكورة  .لایر سعودي 500 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي 

 لجمیع الفئات المذكورة  .سعودي لایر 500  الحد األدنى لالسترداد  

 كل یوم عمل في المملكة العربیة السعودیة.   لتقییم  أیام التعامل وا 

 .یوم العمل التالي ألیام التعامل والتقییم أیام اإلعالن  

التالي لیوم التعامل  الخامسیدفع لمالك الوحدات عوائد االسترداد بحد أقصى قبل إقفال العمل في الیوم  موعد دفع قیمة االسترداد  
 الذي تم فیھ تحدید سعر االسترداد. 

األولي  الطرح  عند  الوحدة  سعر 
 (القیمة االسمیة)  

 لایر لوحدات فئة أ  10

 لایر لوحدات فئة ب  10

 الریال السعودي  عملة الصندوق  

وتاریخ  االستثمار  صندوق  مدة 
 استحقاق الصندوق  

صندوق عام مفتوح وال یوجد ھناك مدة محددة لعمل الصندوق وال تاریخ   ھوللمرابحات    ارتالصندوق  
 الستحقاق الصندوق. 

 سیبدأ الصندوق عند انتھاء فتره الطرح أو عند جمع الحد األدنى. تاریخ بدایة الصندوق  

 م  2022-12-08ھـ الموافق 1444- 05- 14 تاریخ اصدار الشروط واألحكام  

 ال یوجد  رسوم االسترداد المبكر 

 لشھر واحد   سایبد المؤشر االسترشادي  

 شركة البالد المالیة  اسم مشغل الصندوق 

 شركة البالد المالیة  اسم أمین الحفظ  

 البسام وشركاؤه إبراھیم احمد شركة  اسم مراجع الحسابات  

خصمھا   ویتمالرسوم بشكل یومي بناء على صافي قیمة أصول الصندوق    تحتسب سنویا%0.50  أ: فئة رسوم إدارة الصندوق  
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   بشكل شھري

 % 0.00ب: فئة 

 یوجد ال  رسوم االشتراك واالسترداد  

من قیمھ االصول تحت الحفظ في كل یوم تقویم وتدفع كل شھر   على أساس سنوي  تحسب الرسوم التالیة رسوم أمین الحفظ  
 وفقاً لالتي: 

 % لصفقات وأدوات أسواق النقد.0.02

 % لصفقات وأدوات الدخل الثابت.0.02

 % كحد اقصى لصنادیق االستثمار.0.02

 القیمة المضافة.  ضریبةوال تشمل ھذه الرسوم  

 یتم تسجیلھا بالتكلفة مصاریف التعامل  

 . من صافي قیمة األصول بشكل سنوي %0.30األخرى  المصاریف  تتجاوز لن رسوم ومصاریف أخرى  

 

 صندوق االستثمار  

   اسم صندوق االستثمار 

 للمرابحات  ارتالصندوق 

 مفتوح. -   عام صندوق - ادوات اسواق النقد و   صندوق الصندوق: ونوعفئة 

 تاریخ إصدار شروط وأحكام الصندوق  

 م  2022-12-08ھـ الموافق 1444- 05- 14

 تاریخ موافقة الھیئة على طرح وحدات صندوق االستثمار  

 م  2022-12-08ھـ الموافق 1444- 05- 14

 وتاریخ استحقاق الصندوق  مدة صندوق االستثمار 

 الستحقاق الصندوق. ھو صندوق عام مفتوح وال یوجد ھناك مدة محددة لعمل الصندوق وال تاریخ  للمرابحات  ارتالصندوق 

 النظام المطبق  
نظمة واللوائح األخرى ذات العالقة المطبقة في المملكة  لنظام السوق المالیة ولوائحھ التنفیذیة واأل ومدیر الصندوق   للمرابحات   ارتال صندوق  یخضع  

 العربیة السعودیة. 

 وممارساتھ  سیاسات االستثمار 

 االستثمار األھداف االستثماریة لصندوق  

الحفاظ على رأس المال وتوفیر السیولة من خالل    بھدفمنخفضة لمالكي وحدات الصندوق    بمخاطر   تحقیق عوائد استثماریةإلى    یھدف الصندوق
  .االستثمار في أسواق النقد وغیرھا من الصفقات في األدوات المالیة التي تتوافق مع الضوابط الشرعیة التي أقرتھا لجنة الرقابة الشرعیة
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 األوراق المالیة التي یستثمر الصندوق فیھا بشكل أساسي: أنواع  

خاضعة لتنظیم البنك المركزي السعودي أو من ھیئات رقابیة مماثلة للبنك المرخصة و ال دوات سوق النقد والمرابحات  یستثمر مدیر الصندوق في أ
وفقا للضوابط الشرعیة الخاصة بالصندوق مع مؤسسات  وأدوات الدین    وأدوات الدخل الثابتالمركزي السعودي في دول مجلس التعاون الخلیجي  

وزان النسبیة لألصول  األ  االئتماني و  فاالعتبار التصنی مع األخذ بعین    ، مركز مالي سلیم وذات خطورة منخفضة  مالیة تتمتع بسمعة جیدة وذات
والسیاس  االقتصادیة  السوق واألوضاع  واتجاه  فیھا  المستثمر  المالیة  باألوراق  المرتبطة  المخاطرة  ومستویات  العائد  الصندوق ومتطلبات  یة في 

   ومالءمتھا ألغراض الصندوق.

 

 تھا سیاسات االستثمار وممارس 

  والضوابط اخذا باالعتبار التزام مدیر الصندوق بالقیود    الصندوق من أجل تحقیق أھدافھمدیر  فیما یلي ملخص لالستراتیجیات الرئیسة التي یطبقھا  
 :المنصوص علیھا في الئحة صنادیق االستثمار

 بشكل أساسي:األوراق المالیة التي یستثمر الصندوق فیھا أنواع  

خاضعة لتنظیم البنك المركزي السعودي أو من ھیئات رقابیة مماثلة للبنك المرخصة و ال یستثمر مدیر الصندوق في أدوات سوق النقد والمرابحات  
ع مؤسسات  وفقا للضوابط الشرعیة الخاصة بالصندوق موأدوات الدین    أدوات الدخل الثابتوالمركزي السعودي في دول مجلس التعاون الخلیجي  

وزان النسبیة لألصول  األ  االئتماني و  فاالعتبار التصنی مع األخذ بعین    ، نخفضةمالیة تتمتع بسمعة جیدة وذات مركز مالي سلیم وذات خطورة م
السوق واألوضاع   واتجاه  فیھا  المستثمر  المالیة  باألوراق  المرتبطة  المخاطرة  ومستویات  العائد  الصندوق ومتطلبات  والسیاسیة في  االقتصادیة 

   ومالءمتھا ألغراض الصندوق.

في أوراق مالیة معینة، أو في صناعة أو مجموعة من القطاعات، أو بلد معین أو منطقة   سیاسة تركیز االستثمار 
 :جغرافیة معینة

إلجارة مع األطراف الخاضعة لتنظیم أدوات أسواق النقد كالودائع وعقود المرابحات وا على االستثمار بشكل رئیسي في    الصندوقتتركز سیاسة  
أو من ھیئات رقابیة مماثلة للبنك المركزي السعودي في دول مجلس التعاون   البنك المركزي السعودي في المملكة العربیة السعودیة  وترخیص

الصندوق، ووحدات    ةستراتیجی ال  ، باإلضافة إلى االستثمار في أدوات الدین ووحدات صنادیق أسواق النقد ذات االستراتیجیة المشابھةالخلیجي
 صنادیق أدوات الدین ذات الدخل الثابت

یعتمد مدیر الصندوق على   وسوف% من صافي أصول الصندوق.  100ق ان تتركز االستثمارات في ادوات اسواق النقد بنسبة  یحق لمدیر الصندو 
المتوسط  شریطة ان ال یھبط    وغیرھافتش، مودیز   بور،التصنیف االئتماني الداخلي او من مؤسسات التصنیف االئتماني العالمیة مثل ستاندرد اند  

 (Investment Grade) االستثماریةعن الدرجة المرجح لموجودات االصول في الصندوق 

الثابت من   ادوات الدخلالصندوق باالستثمار في    وسیلتزم% في ادوات الدخل الثابت،  15ما قد تصل نسبتھ الى    یحق لمدیر الصندوق االستثمار
التقییم االئتماني    وغیرهصكوك   ائتماني سیقوم مدیر الصندوق باالستثمار بدراسة  حالة عدم    وفي  االستثماري.في اوراق مالیة ذات  تقییم  توفر 
المال  وتقییم  وتحلیل المالي  االوراق  المركز  بناء على  داخلیا  یھبط  النقدیة شریطة  والتدفقاتیة  لموجودات االصول في   ان ال  المرجح  المتوسط 

 ) Investment Gradeاالستثماریة ( الدرجة  الصندوق عن

 

   جدول نسبة االستثمار: 

ه األدنى واألعلى:  ي كل سیاسة تركیز االستثمارات فـي الصندوق ف التاليیوضح الجدول   مجال استثماري بحدِّ

 الحد األعلى  الحد األدنى نوع االستثمار 
 % 100 % 40 والمرابحات مثل الودائع أدوات أسواق النقد قصیرة و

 % 60 % 0 ذات االستراتیجیة المشابھة للصندوق نادیق االستثمار األخرى ص 
 % 15 % 0.0 أدوات الدخل الثابت 
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 : أسواق األوراق المالیة التي یُحتمل أن یشتري ویبیع الصندوق فیھا استثماراتھ 

حسب استراتیجیتھ وتوافق األوراق المالیة مع   صندوق في األوراق المالیة في المملكة العربیة السعودیة ودول مجلس التعاون الخلیجيیستثمر ال
   .الضوابط الشرعیة للصندوق

 :استثمار مدیر الصندوق أو نیة االستثمار في وحدات الصندوق 

وفقًا لتقدیره الخاص، وسوف یفصح مدیر الصندوق عن استثماراتھ في الصندوق في تقاریر   مدیر الصندوق االستثمار في ھذا الصندوقل  یجوز
 الصندوق  

االستثماریة    المعامالت  القرارات  اتخاذ  بغرض  استخدامھا  الصندوق  لمدیر  یمكن  التي  واألدوات  واألسالیب 
 : للصندوق

االعتبار عین  مع األخذ ب القرارات االستثماریة إلدارة الصندوق،   باتخاذ - لتقدیره وفقا-  ارتال المالیةاالصول في شركة    في ادارةریق العمل  ف سیقوم
ذلك   في  االستثماریة والتقاریر  بالدراسات  االسترشادولھ   فریق  قبل من لدیھ المتاحة والمعلومات المختلفة  والسیاسیة  واالقتصادیة والتقییمات 

وتوجھھا   ةالمتاح النقدیة والسیولة المختلفة، والدولیة المحلیة االقتصادیة األوضاع ودراسة الدراسات، مراكزك خارجیة أخرى جھة أي أو األبحاث
 .المستوى العام على

 : أنواع األوراق المالیة التي ال یمكن إدراجھا ضمن استثمارات الصندوق 

   في أوراق مالیة غیر التي تم ذكرھا في شروط وأحكام الصندوق.  الصندوقلن یستثمر 

 : أي قید آخر على نوع األوراق المالیة أو األصول األخرى التي یمكن للصندوق االستثمار فیھا 

ة عن ھیئة السوق المالیة وشروط  الئحة صنادیق االستثمار الصادر  في  والخمسونالمذكورة في المادة الرابعة  بالقیود والحدود    الصندوقیلتزم مدیر  
 دوق. للصن  لجنة الرقابة الشرعیة حكام الصندوق. كما لن یستثمر الصندوق في أي أوراق مالیة ال تتوافق مع المعاییر الشرعیة المعتمدة من أو

ار یدیرھا مدیر الصندوق أو  الحد الذي یمكن فیھ استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صنادیق استثم 
 :  صنادیق آخرین مدیرو

صنادیق أسواق النقد ذات االستراتیجیة المشابھة الستراتیجیة الصندوق، وفي صنادیق أدوات الدین ذات الدخل الثابت في    االستثماریحق للصندوق  
 االستثمارصنادیق  والئحةالمحددة في شروط وأحكام الصندوق  االستثمار  والمتوافقة مع الضوابط الشرعیة للصندوق وذلك حسب قیود

 مویلالصندوق في الحصول على التصالحیات   

بما   الشرعیة  الضوابط  مع  متوافق  تمویل  الحصول على  للصندوق  تغطیة طلبات    مـن صافي  %10  یتجاوز  الیحق  لغرض  الصندوق  أصول 
 .االسترداد

 :  الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظیر 

 ع أي طرف نظیر.وف یلتزم مدیر الصندوق بمتطلبات الئحة صنادیق االستثمار وقیودھا من حیث الحد األقصى للتعامل مس

 سیاسة مدیر الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق:   

سیاسة إدارة مخاطر تھدف إلى تحدید وتقییم المخاطر المحتملة في أقرب وقت ممكن واإلفصاح عنھا لمجلس إدارة الصندوق   الصندوقیتبع مدیر 
 التخاذ اإلجراءات المناسبة للتقلیل من أثرھا. 

  :.المؤشر  لحساب  المتبعة والمنھجیة واألسسللمؤشـر،  المزودة الجھة المؤشر االسترشادي 

االلكتروني  االطالع على معلومات المؤشر عن طریق الموقع    ویمكنواحد،    لشھر السعودي على طلبات الودائع بالریال    وھو العائد  لشھر واحد   دسایب 
  www.artalcapital.comالمالیة  ارتال لشركة

 (Bloomberg)أو مزودي المعلومات المختصین مثل بلومبیرج 
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 :  المالیةالتعامل في مشتقات األوراق   

 ال یوجد 

 أي إعفاءات توافق علیھا ھیئة السوق المالیة بشأن أي قیود أو حدود على االستثمار:   

 ال یوجد. 

 المخاطر الرئیسة لالستثمار في الصندوق  
یسة  من المخاطر الرئ   ةمالكي الوحدات أن یكونوا على بین وتبعا لذلك یجب على    ،] المخاطر  ضمنخف  [استثماریعتبر الصندوق صندوق   ) أ(

 التي قد یكون لھا أثر سلبي على أداء الصندوق. 

حیث ان عوائد الصندوق سوف    ،المستقبل في الصندوق أداء على  مؤشراً  یُعدّ  للمؤشر ال السابق األداء  أو للصندوق السابق ن األداءإ ) ب (
 تتأثر بتغیر اسعار الفائدة 

 األداء مقارنة بالمؤشر سو ف یتكرر أو یماثل األداء السابق. ال یوجد ضمان لمالكي الوحدات أن األداء المطلق للصندوق أو  ) ج(

 إیداعاً لدى أي بنك یُعدّ  ن االستثمار في الصندوق الإ ) د(

في الصندوق، دون أي ضمان من جانب مدیر الصندوق، باستثناء اإلھمال    استثمارهخسارة مالیة نتیجة  أي  ولیة  ؤیتحمل المستثمر مس ) ه(
الصندوق فیما یتعلق بالتزاماتھ وفقاً للشروط واألحكام. وأن قیمة الوحدات وإیراداتھا معرضة للصعود  مدیر    قبلأو إساءة االستخدام من  

والھبوط، لذا فإن مالكي الوحدات قد یتعرضون لخسارة استثماراتھم في الصندوق ویتوجب على أن یكون األشخاص المستثمرین في  
 .استرداد الوحدات بأسعار االشتراكصندوق ملتزم ب الصندوق قادرین على تحمل الخسارة، ولن یكون مدیر ال

للمخاطر الرئیسیة المحتملة المرتبطة باالستثمار في الصندوق، والمخاطر المعرض لھا الصندوق وأي ظروف من المحتمل أن تؤثر   قائمةفیما یلي  
ات  في قیمة صافي أصول الصندوق وعائداتھ، علًما بأن المخاطر المذكورة أدناه قد ال تمثل جمیع عوامل المخاطر المتعلقة باالستثمار في وحد

 الصندوق: 

 ة بالمخاطر المحتملة حول االستثمار في الصندوق: قائم 

 كما یلي:  - على سبیل المثال ال الحصر -  عناصر المخاطر التي یمكن أن تؤثر على قیمة االستثمار في الصندوق ھي

   مخاطر السوق 

القوىإن تغیرات ظروف وعوامل السوق   وترتفع قیمة الستثمارات    الصندوق.المؤثرة على األسواق قد تؤثر على صافي قیمة أصول    العامة 
والمالیة   الصندوق وتنخفض تبعًا لتطورات األوراق المالیة التي یستثمر فیھا الصندوق، كما أنھا تتغیر القیمة السوقیة بفعل التغیرات االقتصادیة

 . او التضخم التي یمتلكھا الصندوق سلبًا بفعل تباطؤ النمو االقتصادي أو حالة الركود المالیةبشكل عام. وقد تتأثر أسعار االوراق 
 

 ئتمان مخاطر اال 

أو عملیات   اإلیداعات  األخرى من خالل  المالیة  المؤسسات  مع  مباشرة  التعامل  تنطوي على  التي  االستثماریة  االنشطة  المخاطر من  تنشأ ھذه 
ف من العقد یكون في أن الطرف اآلخر قد ال یتقید بالتزاماتھ التعاقدیة مما قد یترتب علیھ التخلف أو المرابحة، حیث أن المخاطر على كل طر

 ندوق. التعثر في سداد المبلغ المستثمر مما یتسبب في خسارة الصندوق في المبلغ المستثمر بھ مما یؤدي إلى انخفاض استثمارات مالكي وحدات الص

 مخاطر سعر الفائدة  

في ھذا الصندوق ترتبط بأسعار الفائدة على الریال السعودي وعلى ذلك فإن أي تغییرات في أسعار الفائدة للریال سوف    المرابحةأرباح صفقات  
 أداء الصندوق.  ىعل مباشرتأثیر یكون لھا 

 المتابعة مخاطر  

كبدھا. وھذه التكالیف تتأثر بعدة عوامل منھا ت والتشغیلیة التي ی تتأثر قدرة الصندوق على تنمیة رأس المال على المدى الطویل بالتكالیف اإلداریة  
  الصندوق،حجم الصندوق وتركیبتھ ومھارة مدیر 
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 الشرعیة بالضوابط بااللتزام المتعلقة المخاطر 

كات التي من الممكن أن المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة، ومن ثم، قد یستثني بعض الشرواألدوات المالیة  لن یستثمر الصندوق إال في الشركات  
شرعیة، یكون یدر االستثمار فیھا عائداً كبیراً متوقعاً في حالة عدم تقیدھا بالضوابط الشرعیة. وإذا تبیّن تعارض أي استثمار رئیسي مع الضوابط ال

 .على مدیر الصندوق تصفیة ھذا االستثمار قبل تحقیق أھدافھ، مما قد یؤثر سلباً على سعر الوحدة

 سیولةمخاطر ال 

 توفیر السیولة الالزمة لمقابلة طلبات االسترداد. صعب معھ  مما ی الى مخاطر سیولة    السوقانخفاض حجم التعامالت في    نتیجةقد یتعرض الصندوق  
 

 مخاطر التغیرات السیاسیة 

المجاورة، كون ھذه األمور قد تؤثر على جمیع  قد یتأثر أداء الصندوق وسعر الوحدة سلبا بشكل غیر مباشر بالتطورات السیاسیة في المناطق  
 . األنشطة االقتصادیة والتنمویة

 مخاطر األوضاع االقتصادیة  

وق  قد یتأثر أداء الصندوق وسعر الوحدة سلبا بسبب التغیرات في األوضاع االقتصادیة؛ وال یتعھد مدیر الصندوق بأن تحقق استراتیجیات الصند
 .االستثماریةاالستثماریة أھدافھ 

 مخاطر العملة األجنبیة 

 .الةقد تؤدي التقلبات في أسعار صرف العمالت لألوراق المالیة األساسیة في أي محفظة استثماریة إلى زیادة أو نقصان قیمة الوحدات، حسب الح

 مخاطر االستثمار في الصنادیق األخرى  

، وقد یؤثر ذلك ھذا القسمفیھا ُعرضة ھي األخرى لنفس المخاطر المذكورة في  الصنادیق األخرى التي یھدف الصندوق إلى االستثمار    قد تكون
 .سلباً على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة

 ائتمانیًا  مصنّفةغیر أدوات دین  مخاطر االستثمار في  

العالیة مقارنة باألدوات المصنّفة، مما قد یعرض ھناك بعض األوراق المالیة غیر ُمصنّفة من جانب مؤسسات التصنیف، وھي ال تتمیز بالسیولة  
في حال االستثمار في اوراق مالیة   .الصندوق لخطر فقدان المبالغ المستثمرة. وقد یكون لھذه العوامل أثر سلبي على أداء الصندوق وسعر الوحدة 

اخرى ذوي خبرة في   بأطرافو قد یستعین مدیر الصندوق  المالئة المالیة و التدفقات النقدیة للمصدر    الصندوق بتقییمسیقوم مدیر    مصنفة،غیر  
 التقییم االئتماني  

 مخاطر عدم وجود االستثمارات المناسبة 

 لیس ھناك ما یضمن أن یجد مدیر الصندوق استثمارات تفي باألھداف االستثماریة للصندوق. فإن تحدید االستثمارات المناسبة ینطوي على قدر 
عكس بدوره على عجز مدیر الصندوق عن تحدید األھداف االستثماریة وقدرة الصندوق على تحقیق العوائد المرجوة، كبیر من عدم الیقین الذي ین 

 .مما قد ینعكس سلبا على أداء الصندوق

 مخاطر االعتماد على الموظفین الرئیسیین  

فریق اإلدارة بشكل عام (سواء بسبب االستقالة أو ألي   یعتمد نجاح الصندوق اعتماداً كبیراً على نجاح فریق إدارتھ؛ وخسارة خدمات أي من أفراد 
 .سبب آخر) أو عدم قدرة الصندوق على استقطاب موظفین جدد أو االحتفاظ بالموظفین الحالیین قد یكون لھا تأثیر سلبي على أداء الصندوق

 والطرف النظیر  مخاطر االئتمان 

والتي من المحتمل أن یخل المدین فیھا بالتزاماتھ التعاقدیة مع أطراف أخرى. األمر الذي    تتعلق مخاطر االئتمان باالستثمارات في أدوات المرابحة،
 .قد ینتج عنھ خسارة مبلغ االستثمار أو جزء منھ أو تأخیر استرداده، مما قد یؤثر سلبا على أداء الصندوق
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 مخاطر انخفاض التصنیف االئتماني 

مما ، أو التخلص منھاالصندوق، قد یضطر مدیر الصندوق إلى التصرف  بھایستثمر مصدر أي ورقة مالیة انخفاض التصنیف االئتماني ل في حال
 .قد یؤثر سلبا على أداء الصندوق

 مخاطر العائد على االستثمار  

الوحدات عائدا   حقق مالكيا لتعرضھا للعدید من المخاطر، وبالتالي قد ال ی إن القیمة السوقیة لالستثمارات الرئیسة في الصندوق قد تنخفض نظرً 
الصندوق وسعر  إیجابیا على مبالغھم المستثمرة بسبب تذبذب قیمة االستثمارات الرئیسة للصندوق مما یؤدي بدوره إلى خفض صافي قیمة أصول

 .كامل المبلغ الذي استثمره الوحدة، وقد ال یتمكن المستثمر من استعادة

 مخاطر تضارب المصالح 

قرار مدیر الصندوق بمصلحة شخصیة مادیة   واستقاللیةاألوضاع التي تتأثر فیھا موضوعیة    تنشأ ھذه المخاطر في  
 مخاطر إدارة الصندوق  او معنویة تھمھ على حساب الصندوق مما قد یؤثر سلبا على سعر وحدات الصندوق

تي یُتاح لمدیر الصندوق االطالع علیھا. وعلیھ، ال لن یشارك مالكو الوحدات في إدارة الصندوق؛ ولن یحصلوا على المعلومات المالیة المفصلة ال
 .یجوز ألي شخص شراء وحدات إال إذا كانت لدیھ النیة في تخویل مدیر الصندوق صالحیة تولي إدارة الصندوق من جمیع الجوانب

 مخاطر التغیُّرات القانونیة والتنظیمیة  

والمعلنة. ومن المحتمل إدخال تعدیالت على األنظمة المعمول بھا في   ساریةالتشریعات الإلى  الشروط واألحكام  تستند المعلومات الواردة في ھذه  
. ویحق  المملكة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالضرائب أو الزكاة خالل مدة الصندوق، والتي قد تؤثر على الصندوق وعلى استثماراتھ أو المستثمرین

لة النزاع؛ ولھ االحتكام إلى السلطات القضائیة في المملكة لتسویة ما قد ینشأ من نزاعات. ولما للصندوق اتخاذ بعض اإلجراءات القانونیة في حا
ر الحكومیة كان للدوائر الحكومیة في المملكة الحق في تطبیق التشریعات القائمة، فإن أي تغییرات قد تطرأ على تلك التشریعات أو إخفاق تلك الدوائ 

 .اء الصندوقفي تطبیقھا قد یؤثر سلبا على أد

 مخاطر التمویل  

ي یمكن الحصول على التمویل للصندوق أو أي من استثماراتھ، مما قد یؤثر سلباً على عائدات الصندوق. ومن المحتمل أن یزید التمویل من صاف 
واستثماراتھ، مثل زیادة تكالیف  دخل الصندوق، إال أنھ ینطوي أیضاً على درجة عالیة من المخاطر المالیة وقد یشكل مخاطر مختلفة للصندوق  

بعدئٍذ بحیازة ھذه  تُرھن أصول الصندوق لصالح ممول معین ربما یطالب  التمویل، والتدھور االقتصادي، وتدھور ضمانات االستثمار. وربما 
 .األصول ضماناً للدین في حال تعثر الصندوق في السداد وفقاً للشروط المتعارف علیھا في ھذا النوع من التمویل

 المخاطر التقنیة  

  یعتمد مدیر الصندوق على استخدام التقنیة في إدارة الصندوق. ومع ذلك، قد تتعرض نظم المعلومات الخاصة بھ لالختراق أو للھجوم من خالل 
. وھذا األمر من الفیروسات، أو قد تتعطل جزئیاً أو بشكل كامل، مما یحد من قدرة مدیر الصندوق على إدارة استثمارات الصندوق على نحو فعال

 .شأنھ أن یؤثر سلباً على أداء الصندوق، ویؤثر بدوره على مالكي الوحدات في الصندوق

 مخاطر إعادة االستثمار 

األصول  حیث أن الصندوق سیقوم بإعادة استثمار األرباح الموزعة، فإن مبالغ التوزیعات قد ال یتم استثمارھا بنفس األسعار التي تم عندھا شراء  
 اس، وبالتالي ارتفاع تكلفة الشراء. من األس

 واألوبئة الصحیة مخاطر الكوارث الطبیعیة 

أن یكون تؤثر الكوارث الطبیعیة على أداء جمیع القطاعات االقتصادیة واالستثماریة، األمر الذي قد یكون لھ تأثیر سلبي على أداء الصندوق، دون  
، ومنھا األوبئة الصحیة والتي قد تؤثر على مناخیة القاسیةالزالزل والبراكین والتغیرات اللمدیر الصندوق ید في ذلك؛ ومن ھذه الكوارث الطبیعیة  

 .وغیرھا، مما قد یؤثر سلباً على استثمارات الصندوق ومالكي الوحدات في الصندوقأداء القطاعات االقتصادیة واالستثماریة 

 .لى المستثمر عند االسترداد الحصول على كامل مبلغ استثمارهوبناء على كل ما سبق، قد ینخفض سعر وحدة الصندوق وقد یتعذر ع
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خاطر  ویتحمل المستثمر المسئولیة عن أي خسارة مالیة نتیجة االستثمار في الصندوق، والتي قد تنجم عن أي من المخاطر المذكورة أعاله أو عن م
ستخدام من طرف مدیر الصندوق فیما یتعلق بالتزاماتھ وفقاً للشروط  أخرى، دون أي ضمان من جانب مدیر الصندوق، باستثناء اإلھمال أو إساءة اال

 واألحكام. 

 آلیة تقییم المخاطر 
كما یجب على مدیر الصندوق أن یجري مرتین سنویًا اختبار   .المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق  یقر مدیر الصندوق بوجود آلیة داخلیة لتقییم 

 المخاطر المحیطة بالصندوق وضمان سرعة التعامل معھا.  لرصدالتحمل 

 الفئة المستھدفة لالستثمار في الصندوق  
وق االستثماریة والمخاطر  یحق ألي شخص طبیعي أو اعتباري تقر لھ أنظمة المملكة بھذه الصفة االشتراك بالصندوق. ومع مراعاة أھداف الصند

 . الذین یسعون إلى المحافظة على رأس المال المستثمر مع تحقیق عائد منافس ومعقول ، یستھدف الصندوق المستثمرینبھاالمرتبطة 

 حدود االستثمار قیود و 
الصادرة عن ھیئة   االستثمارصنادیق    ئحةالمن    والخمسونالمادة الرابعة    ال إدارتھ للصندوق بالقیود والحدود التي تفرضھاحیلتزم مدیر الصندوق  

 وشروط وأحكام الصندوق   السوق المالیة

 عملة الصندوق  
م سعر الوحدة بھا. وفي حال دفع ثمن الوحدات بعملة غیرھا، یقوم المدیر بتحویل عملیة الدفع   إلى الریال  عملة الصندوق ھي الریال السعودي، ویُقوَّ

لسعر الصرف السائد ویُصبح الشراء ساري المفعول عند تحویل األموال إلى العملة الُمعتَمدة وباالستناد إلى سعر الوحدة الالحق.    وفقًاالسعودي  
 ویلتزم المستثمر بدفع رسوم صرف العملة إن وجدت. 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب الرسوم و 

 ریقة احتسابھا: تفاصیل لجمیع المدفوعات من أصول صندوق االستثمار وط 

إداریة سنویة ("رسوم إدارة الصندوق:   • أو    "اإلدارة   رسومیدفع الصندوق إلى مدیر الصندوق مقابل إدارتھ ألصول الصندوق أتعاباً 
من صافي قیمة   ب  لفئھ  سنویا %0.0و    أ  لفئھ% سنویاً  0.50من صافي قیمة أصول الصندوق بما یعادل    )" رسوم إدارة الصندوق"

لصافي قیمة األصول. ویلتزم مدیر الصندوق    تقییمبناء على آخر    تقییماإلدارة وتستحق في كل یوم  رسوم  وتُحسب    . الصندوق  أصول 
ودفعھا   تقییموال تشتمل ھذه الرسوم على ضریبة القیمة المضافة، على أن یتم احتسابھا في كل یوم  شھري،بشكل رسوم اإلدارة بخصم 
 . شھريبشكل 

 من قیمھ االصول تحت الحفظ في كل یوم تقویم وتدفع كل شھر وفقاً لالتي:  على أساس سنوي التالیة  الرسوم تحسبالحفظ: رسوم  •

 % لصفقات وأدوات أسواق النقد.0.02

 % لصفقات وأدوات الدخل الثابت.0.02

 % كحد اقصى لصنادیق االستثمار.0.02

 المضافة. وال تشمل ھذه الرسوم ضریبة القیمة 

لایر سعودي سنویا، تحسب في كل یوم تقییم  10,000بحد اقصى  یتقاضى المستشار الشرعي مبلغ سنوي  :  الشرعیة  الرقابة  لجنةأتعاب   •
 كل ستة أشھر، وال تشمل ضریبة القیمة المضافة.  وتدفع

وتُدفع   تقییمفي كل یوم    سنویاً تحتسب  لایر  30,000 أتعاباً سنویة بقیمة  مراجع الحساباتیدفع الصندوق إلى  مراجع الحسابات:  أتعاب   •
 كل ستة أشھر "بشكل نصف سنوي"، وال تشتمل ھذه األتعاب على ضریبة القیمة المضافة.  

 سنویا وتدفع    تقییمسعودي. وتحتسب ھذه الرسوم في كل یوم    لایر  7,500 یدفع الصندوق رسوم رقابیة سنویة بقیمةالرسوم الرقابیة:   •
 لمالیة عند المطالبة. لھیئة السوق ا
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بشكل    سعودي  لایر  10,000  ) بقیمةالسعودیة   على موقع السوق المالیة السعودیة (تداول  یدفع الصندوق رسوم النشررسوم النشر:   •
یم، وال تشتمل ھذه الرسوم على ضریبة القیمة المضافة، على أن یتم احتسابھا في كل یوم  ی وتحتسب ھذه الرسوم في كل یوم تق  سنوي.

 ودفعھا عند المطالبة. تقییم

یلتزم الصندوق بتعویض أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن مصاریف السفر والمصاریف  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین:   •
تزاماتھم تجاه الصندوق. وتُقدر مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلین عن الخدمات األخرى المتكبدة فیما یتعلق بالالمعقولة  

وتحتسب    .لایر سنویا لكل عضو مستقل  8,000لایر سعودي عن االجتماع الواحد وبما ال یزید عن  2,000 بمبلغ   التي یقدمونھا للصندوق  
 یم وتدفع بشكل سنوي. ی ھذه الرسوم في كل یوم تق

بما یعادل   شھریا  امریكي دوالر   3,350  أو%  0.06  قدرھارسوماً سنویة    مشغل الصندوق یدفع الصندوق ل:  الصندوق  رسوم مشغل •
یم وتدفع بشكل شھري،  ی وتحتسب ھذه الرسوم في كل یوم تق،  من إجمالي قیمة أصول الصندوقایھما أعلى    لایر سعودي 12,562.5

  سجل   ورسوم  لایر سعودي تدفع مرة واحدة عند التأسیس.  18,750دوالر امریكي بما یعادل    5,000باإلضافة الى رسوم التأسیس البالغة 
  وال تشتمل ھذه الرسوم على ضریبة القیمة المضافة.   دوالر لمشغل الصندوق  10,000یدفع الصندوق رسوما سنویا قدرھا    حیث  المالك

 . من الرسوم الحالیة % 3 عن زال یتجاوبشكل سنوي بما  للزیادةعلماً بان الرسوم قابلھ 

التعامل: • ویجب    رسوم  االستثمارات.  وبیع  شراء  نتیجة  یتكبدھا  التي  الوساطة  وعموالت  المعامالت  تكالیف  الصندوق جمیع  یتحمل 
اإلفصاح عن إجمالي ھذه التكالیف في التقاریر المدققة السنویة ونصف السنویة.  وال تشتمل جمیع المبالغ المذكورة أعاله على ضریبة  

 ودفعھا عند االقتضاء.  تقییملقیمة المضافة، على أن یتم احتسابھا في كل یوم ا

یدفع الصندوق جمیع المصروفات والتكالیف الناتجة عن أنشطتھ. ویلتزم الصندوق بدفع مقابل أي خدمات تتعلق المصاریف األخرى:   •
المقدمة إلى الصندوق بالتكلفة الفعلیة. وال تشتمل جمیع المبالغ المذكورة  بأي طرف ثالث فیما یتعلق بخدمات اإلدارة والتنظیم والتشغیل 

 ودفعھا عند االقتضاء.  تقییمالمضافة، على أن یتم احتسابھا في كل یوم  أعاله على ضریبة القیمة

كبدھا مدیر الصندوق فیما ویتحمل الصندوق كذلك المسؤولیة عن جمیع المصاریف أو الرسوم أو التكالیف أو االلتزامات األخرى التي یت 
 یتعلق بإدارة الصندوق. 

في    وتخصم  وتحسب% من صافي قیمة أصول الصندوق بشكل سنوي  0.30المصاریف األخرى المذكورة أعاله ما نسبتھ    تتجاوز  لن
ر النفقات الفعلیة في التقریر  كل یوم تقییم. ویشار إلى أن النفقات المذكورة أعاله ھي تقدیریة، ویتم خصم النفقات الفعلیة فقط. على أن تُذك

 السنوي للصندوق. 

یلتزم الصندوق بتعویض وعدم مطالبة مدیر الصندوق وأعضاء مجلس إدارتھ والمدیرین والموظفین والوكالء والمستشارین والشركات  
ا  ذلك  في  بما  والتكالیف والمصاریف،  المطالبات وااللتزامات  للصندوق من جمیع  التابعین  والعمال  القضائیة والنفقات  التابعة  ألحكام 

نتیجة لألعمال التي یقومون بھا باسم الصندوق، شریطة قیام مدیر الصندوق    یتكبدونھاالقانونیة والمبالغ المدفوعة للترافع والتسویة التي قد  
 أو االحتیال. ، وطالما لم یُوجھ إلیھ أي اتھام باإلھمال جسیم ئھ لعملھ بما یحقق مصلحة الصندوقبواجباتھ بحسن نیة، وأدا

للصندوق ال تشمل ضریبة القیمة المضافة ما لم یتم النص على خالف    واألحكامالمذكورة في ھذه الشروط    والمصاریفجمیع الرسوم   •
 ذلك.

ت دفعھا من  ووق واألتعاب، جدول یوضح جمیع الرسوم والمصاریف مع كیفیة حساب مقابل الخدمات والعموالت  
 قبل صندوق االستثمار: 

 نوع الرسوم والمصاریف المقدار  كیفیة االحتساب ووقت الدفع

 االشتراك رسوم  ال یوجد ال یوجد

 كل شھر  وتدفعتحسب في كل یوم تقییم 

من صافي  اساس سنويعلى   %  0.50أ فئة 
 قیمة االصول

على اساس سنوي من صافي  %  0.00فئة ب 
 قیمة االصول

   رسوم اإلدارة
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 كل شھر  وتدفعتحسب في كل یوم تقییم 

من قیمھ  على اساس سنوي تحسب الرسوم التالیة
االصول تحت الحفظ في كل یوم تقویم وتدفع كل  

 شھر وفقاً لالتي:

 % لصفقات وأدوات أسواق النقد. 0.02

 % لصفقات وأدوات الدخل الثابت. 0.02

 % كحد اقصى لصنادیق االستثمار. 0.02

 وال تشمل ھذه الرسوم ضریبة القیمة المضافة.

 رسوم الحفظ 

 أتعاب مراجع الحسابات في السنة  لایر سعودي 30,000 ستة أشھر تحسب في كل یوم تقییم وتدفع كل 

 كل شھر  وتدفعتحسب في كل یوم تقییم 
0.06 %bps امریكي دوالر 3,350او  سنویا 

 ایھما اعلى اجمالي قیمة الصندوق  شھریا من
   %3 سنویة بنسبھوتستحق زیادة 

 رسوم مشغل الصندوق

 رسوم تشغیل تأسیسیة  للسنة االولى فقط  دوالر امریكي 5,000   كل شھر وتدفعتحسب في كل یوم تقییم 

 رسوم سجل المالك  في السنة   دوالر امریكي  10,000 كل شھر  وتدفعتحسب في كل یوم تقییم 

 القوائم المالیةرسوم اعداد  لكل اعداد  دوالر امریكي 5,000 كل شھر  وتدفعتحسب في كل یوم تقییم 

 مكافآت مجلس إدارة الصندوق في السنة  لایر سعودي 16,000 تحسب في كل یوم تقییم وتدفع سنویا 

 أتعاب لجنة الرقابة الشرعیة في السنة   لایر سعودي 10,000 تحسب في كل یوم تقییم وتدفع كل ستة أشھر 

 الرسوم الرقابیة في السنة لایر سعودي  7,500 المالیة تحسب في كل یوم تقییم وتدفع سنویا لھیئة السوق 

 رسوم النشر  في السنة  لایر سعودي 10,000 تحسب في كل یوم تقییم وتدفع سنویا لتداول

 تحسب وتدفع في حینھا
على اساس  % 0.3من المتوقع ان لن تتجاوز 

 األصول من صافي قیمة سنوي 
 (افتراضیة)   المصاریف األخرى

 تكالیف التعامل  یتم تسجیلھا بالتكلفة في حینھا.  تحسب وتدفع عند المطالبة 

 

اإلجمالیة ألصول الصندوق على مس  افتراضيجدول    القیمة  إلى  الصندوق  تكالیف  الصندوقیوضح نسبة    توى 
  100بفرضیة اشتراك    ر المتكررة التكالیف المتكررة وغیة  بعلى أن یشمل نسدوق،  عمر الصن   ومالك الوحدة خالل 

%  2مكاسب بنسبة    واستحقاقملیون لایر    100لایر سعودي لمدة سنة في اجمالي قیمة الصندوق البالغ    ألف
 : بنھایة العام

 الصندوق حامل الوحدات  نمط التكرار 
 إجمالي قیمة األصول بدایة السنة 

 لایر سعودي  100,000,000 لایر سعودي  100,000  

 یخصم:     

 رسوم إدارة الصندوق لایر سعودي  500,000         فئة أ       سعودي  لایر 500           فئة أ متكرر 
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 ال یوجد                  فئة ب ال یوجد          فئة ب

 أتعاب مراجع الحسابات لایر سعودي  30,000 لایر سعودي  30 متكرر 

 رسوم الحفظ (افتراضیة) لایر سعودي  20,000 لایر سعودي  20 متكرر 

 مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق  لایر سعودي  16,000 لایر سعودي  16 متكرر 

 أتعاب لجنة الرقابة الشرعیة لایر سعودي  10,000 لایر سعودي  10 متكرر 

 الرسوم الرقابیة لایر سعودي  7,500 لایر سعودي  7.5 متكرر 

 رسوم النشر  لایر سعودي  10,000 لایر سعودي  10 متكرر 

 رسوم تشغیل تأسیسیة  لایر سعودي  18,750 لایر سعودي  18.75 غیر متكرر 

 رسوم سجل المالك  لایر سعودي  37,500 لایر سعودي  37.5 متكرر 

 رسوم مشغل الصندوق لایر سعودي  150,750 لایر سعودي  150.75 متكرر 

 رسوم اعداد القوائم المالیة  لایر سعودي  18,750 لایر سعودي  18.75 متكرر 

 مصاریف التعامل (افتراضیة)  لایر سعودي  17,000 لایر سعودي  17 غیر متكرر 

 المصاریف األخرى (افتراضیة)  لایر سعودي  50,000 لایر سعودي  50 غیر متكرر 

  

 رسوم االشتراك       - 0

 رسوم االسترداد      - 0

 إجمالي الرسوم والمصاریف نھایة السنة   لایر سعودي886,250  سعودي  لایر  886.25

 یضاف: الربح خالل السنة سعودي لایر  2,000,000 سعودي لایر  2,000

 لایر سعودي  101,113.75                    فئة أ    

 لایر سعودي  101,613.75                   فئة ب    
 صافي قیمة األصول نھایة السنة  لایر سعودي  101,113,750

 نسبة التكالیف المتكررة   % 90.3

 نسبة التكالیف غیر المتكررة   % 9.7

 

 وطریقة احتساب ذلك المقابل  ونقل الملكیة مقابل الصفقات المفروضة على االشتراك واالسترداد 

 ال یوجد  :رسوم االشتراك

 ال یوجد :رسوم االسترداد

 یوجدال  :نقل الملكیة
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 المتعلقة بالتخفیضات والعموالت الخاصة وسیاسة مدیر الصندوق بشأن التخفیضات والعموالت الخاصة  المعلومات 

 .رسوم اخرى یتقاضاھا  وأيالصندوق ووفقا لتقدیره الخاص خفض الرسوم المتعلقة باإلدارة یحق لمدیر 

 یقدم مدیر الصندوق أي عموالت خاصة لمالكي الوحدات في الصندوق.  ال

 لومات المتعلقة بالزكاة والضریبة المع 

دون احتساب ضریبة القیمة المضافة، وبالتالي في حال    ھذه الشروط واألحكامیشار إلى جمیع الرسوم والمصاریف في    ،ما لم یذكر خالف ذلك
للصندوق، یلتزم مدیر خدمة أو سلعة مقدمة من الغیر لصالح للصندوق أو مدیر الصندوق بصفتھ مدیراً    استحقاق ضریبة القیمة المضافة على أي

ریبة  الصندوق بأخذ المستحقات الضریبیة بعین االعتبار حیث یتم زیادة المقابل المدفوع من الصندوق لمزود الخدمة ذات العالقة بقیمة تعادل ض
 ق. القیمة المضافة المستحقة على الصندو

المستحقة   وبناًء على ذلك، یجدر على المستثمرین األخذ بعین االعتبار كیفیة تطبیق ضریبة القیمة المضافة على المبالغ المستحقة للصندوق أو تلك
 على الصندوق. 

 مقابل أي عمولة خاصة یبرمھا مدیر الصندوق  

 .ال یوجد

قبل    تي دفعت من أصول الصندوق أو من مثال افتراضي یوضح جمیع الرسوم والمصاریف ومقابل الصفقات ال 
 : مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق

جمالي إلمدة سنة وسعودي  لایر    ألف  100لغ  ب بمافتراضي لرسوم ومصاریف الصندوق محسوب على اساس اشتراك حامل الوحدات    مثالفیما یلي  
 % بنھایة العام:2استحقاق الصندوق مكاسب بنسبة  وبافتراضلایر.  ملیون 100  قیمة أصول الصندوق

 مبلغ الرسوم (سنویاً) بالریال سعودي  نسبة الرسوم من صافي قیمة األصول (سنوي)
 إجمالي قیمة األصول بدایة السنة 

100,000 100,000,000 

 یخصم:   

 أتعاب مراجع الحسابات   30,000 % 0.03

 (افتراضیة)رسوم الحفظ    20,000 % 0.02

 مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق    16,000 % 0.02

 أتعاب لجنة الرقابة الشرعیة   10,000 % 0.01

 الرسوم الرقابیة   7,500 % 0.01

 رسوم النشر    10,000 % 0.01

 رسوم اعداد القوائم المالیة   18,750 % 0.02

 رسوم تشغیل تأسیسیة  18,750 % 0.02

 المالك رسوم سجل  37,500 % 0.04

 رسوم مشغل الصندوق 150,750 % 0.15

 مصاریف التعامل (افتراضیة)    17,000 % 0.02



 

15 

 المصاریف األخرى (افتراضیة)    50,000 % 0.05

 رسوم االشتراك       - % 0.00

 رسوم االسترداد      - % 0.00

 خصم رسوم االدارة قبل والمصاریفإجمالي الرسوم  386,250.00 % 0.386

 %  0.50               فئة أ

 %  0.00              فئة ب

   500,000            فئة أ     

 ال یوجد             فئة ب 
 رسوم إدارة الصندوق 

 % 0.886        ئة أف

   %  0.386   فئة ب

 886,250                فئة أ

 386,250           فئة ب
 خصم رسوم االدارة والمصاریف بعدإجمالي الرسوم 

 یضاف: الربح خالل السنة   2,000,000  

  
 101,113,750                أفئة 

 101,613,750              فئة ب 
 صافي قیمة األصول نھایة السنة 

 

 التقییم والتسعیر  

 كیفیة تقییم أصول الصندوق  

كافة األصول، أیا كان نوعھا وطبیعتھا، مخصوما منھا كافة التزامات الصندوق، أیا كان نوعھا وطبیعتھا. ویتم یتم تقییم الصندوق عن طریق تقییم  
 تقییم األصول باألسالیب التالیة: 

 یتم احتساب النقد حسب كشف الحساب في نھایة الیوم - 

 المتراكمة  واالرباحالى الفوائد  باإلضافةاالسمیة یتم تقییم الودائع باستخدام القیمة  - 

 الدخل الثابت:  وادواتالصكوك 

  السوق. او متداولة اي سوق اوراق مالیة منظمة، یتم تقییمھا بناء على سعر االغالق في ذلك    كانت األصول اوراق مالیة مدرجة  إذا -1
القیمة الدفتریة    حال لم تسمح ظروف ھذه االسواق بتقییم الصكوك فیجوز تقییمھا تلك الصكوك/ ادوات الدخل الثابت بناء على  وفي

 المتراكمة واالرباحمضافا الیھا العوائد 

 .المتراكمة والعوائدالى االرباح   باإلضافةفتقیم بناء على القیمة الدفتریة   مدرجة،ر ی في حال كانت االوراق المالیة غ -2

 یتم التقییم بالقیمة االسمیة باإلضافة الى الفوائد والرباح المتراكمة.  الودائع،بالنسبة الى  -3

مراجع   ،قبلبعد التحقق منھا من    واالحكامالمفصح عنھا في الشروط    والقواعداي استثمار اخر، فسیتم احتساب القیمة العادلة بناء على الطرق  
عدد الوحدات القائمة وقت    / المتراكمة)  المصروفات    –المستحقات    – األصول    (أجماليقیمة األصول لكل وحدة   يصاف التقییم:طریقة  الحسابات  

 التقییم 

 عدد نقاط التقییم وتكرارھا  

ن سعر الوحدة في یوم العمل الرسمي التالي الا لقیمة كل أصل في الصندوق كما سیتم إعوفقً   یومیًا في كل یوم عمل،سیتم تقییم أصول الصندوق  
 .لیوم التعامل
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 ، أو الخطأ في التسعیر التقییماالجراءات التي ستتخذ في حالة الخطأ في   

 وحدة بشكل خاطئ، یجب على مشغل الصندوق توثیق ذلك. في حال تقییم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حساب سعر   •

ات السابقین) عن جمیع أخطاء التقییم تعویض جمیع مالكي الوحدات المتضررین (بما في ذلك مالكي الوحد  مشغل الصندوقیجب على   •
 أو التسعیر دون تأخیر.   

• ) نسبتھ  یشكل ما  التسعیر  أو  التقییم  في  فورا عن أي خطأ  الھیئة  إبالغ،  الصندوق  الوحدة  0.5یجب على مدیر  أكثر من سعر  ٪) أو 
ح للجمھور بحسب الضوابط التي تحددھا واإلفصاح عن ذلك فورا في موقعھ اإللكتروني والموقع االلكتروني للسوق وأي موقع آخر متا

 .  الئحة صنادیق االستثمار) من 76( والسبعینالسادسة   الھیئة وفي تقاریر الصندوق العام التي یعدھا مدیر الصندوق وفقا للمادة

صا  ملخ   دیق االستثمارصنا الئحة) من  77(السابعة والسبعین  یجب على مدیر الصندوق أن یقدم في تقاریره للھیئة المطلوبة وفقا للمادة   •
 بجمیع أخطاء التقییم والتسعیر.

 طریقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفیذ طلبات االشتراك واالسترداد  

القائمة  لوحدات  عدد ا  اجمالي  على المصروفات المتراكمة)  –المستحقات    –األصول    (أجماليیتم تحدید سعر الوحدة في الصندوق عن طریق قسمة  
 . االشتراك واالسترداد من خالل ضرب عدد الوحدات المطلوب شراءھا أو استردادھا في سعر الوحدة ویتم تحدید أسعارالتقییم  وقت 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة  

لخاص بمدیر یم على الموقع االلكتروني ای یلي یوم التق  الساعة الثانیة ظھراً ل  عموحدة في كل یوم  سیتم نشر صافي قیمة أصول الصندوق وسعر ال
 . www.tadawul.com.saالموقع اإللكتروني للسوق المالیة السعودیة (تداول) و  www.artalcapital.comالصندوق

 االشتراك والتعامالت  

 تفاصیل الطرح األولي:  

 م  2022- 12- 26 تاریخ بدء قبول االشتراكات:

   لایر سعودي  10األولي: السعر 

 .  متى ما تم جمع الحد األدنى لبدء لصندوق ولمدیر الصندوق الحق في انھاء الطرح االولي قبل ذلك تقویمیا یوما 50المدة: 

 التاریخ المحدد والموعد النھائي لتقدیم طلبات االشتراك واالسترداد  

ً آخر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد: ھو الساعة    مسؤولیات    من كل یوم عمل.   الحادیة عشرا صباحا
 ر الصندوق في شان طلبات االشتراك واالسترداد مدی

لتُقیّم في نفس یوم   صباحا  11  الساعةویتم تنفیذھا في أیام التعامل قبل    كل یوم عملیتم استالم طلبات االشتراكات واالستردادات في   •
التقییم التالي الالحق لیوم التعامل.    سوف یتم تنفیذه على یوم  صباحا   11التعامل، وأما بالنسبة للطلبات التي یتم استالمھا بعد الساعة  

ك یعامل مدیر الصندوق طلبات االشتراك أو االسترداد بالسعر الذي یحتسب عند نقطة التقییم التالیة للموعد النھائي لتقدیم طلبات االشترا
 االسترداد. 

 صنادیق االستثمار أو الئحة  تتضمنھا أحكامأي   مع تتعارض ال  بحیث  االسترداد أو االشتراك طلبات بتنفیذ الصندوق مدیر  سوف یقوم •
 الصندوق.  وأحكام شروط

 التالي لیوم التعامل الذي تم فیھ تحدید سعر االسترداد.   الخامس بحد أقصى قبل إقفال العمل في الیوم  ھو  ت المستردة  موعد دفع قیمة الوحدا  •

 :إجراءات االشتراك واالسترداد  
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 تقدیم الطلبات:  ومكاناجراءات االشتراك  

إلى مدیر الصندوق عن طریق البرید أو البرید نموذج االشتراك او االسترداد  استرداد وحدات في الصندوق بتقدیم    أو  یتم استالم طلبات اشتراك
تبار األخذ بعین االع  مع @artalcapital.comclients اإللكتروني:السریع أو بالید، أو إرسالھا عبر الوسائط اإللكترونیة المعتمدة أو البرید  

 3- 11 في  ذكورةماوقات التعامل ال

 قیود على التعامل في وحدات الصندوق  

 ال یوجد. 

 الحاالت التي یؤجل معھا التعامل في الوحدات أو یعلق، واالجراءات المتبعة في تلك الحاالت 

لمدیر   ویجوز  ذلك.  الھیئة  طلبت  إذا  االسترداد  أو  االشتراك  بتعلیق  الصندوق  مدیر  یقوم  استرداد وحدات سوف  أو  االشتراك  تعلیق  الصندوق 
 الصندوق في الحاالت االتیة: 

 إذا طلبت الھیئة ذلك  •

 إذا رأى مدیر الصندوق بشكل معقول أن التعلیق یحقق مصالح مالكي وحدات الصندوق.  •

األخرى التي یملكھا الصندوق، إما بشكل عام  إذا ٌعلق التعامل في السوق الرئیسیة التي یتم فیھا التعامل في األوراق المالیة أو األصول   •
 وإما بالنسبة إلى أصول الصندوق التي یرى مدیر الصندوق بشكل معقول أنھا جوھریة لصافي قیمة الصندوق. 

 سوف یقوم مدیر الصندوق باتخاذ اإلجراءات التالیة في حالة أي تعلیق یفرضھ مدیر الصندوق: 

 لمدة الضروریة والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات. لالتأكد من عدم استمرار أي تعلیق إال  •

 مراجعة التعلیق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس ادارة الصندوق وأمین الحفظ حول ذلك بصورة منتظمة. •

لتعلیق بالطریقة  إشعار الھیئة ومالكي الوحدات فوًرا بأي تعلیق مع توضیح أسباب التعلیق، وإشعار الھیئة ومالكي الوحدات فور انتھاء ا •
 نفسھا المستخدمة في اإلشعار عن التعلیق.

 للھیئة صالحیة رفع التعلیق إذا رأت أن ذلك یحقق مصالح مالكي الوحدات.   •

 االجراءات التي یجري بمقتضاھا اختیار طلبات االسترداد التي ستؤجل 

وق في أي یوم تقییم یتم تأجیل طلبات االسترداد التي  % من اجمالي عدد الوحدات في الصند10في حالة طلبات االسترداد التي تتجاوز  •
 تتجاوز النسبة المذكورة الى یوم التقییم التالي. 

یتم اختیار طلبات االسترداد التي تؤجل بناء على األسبقیة وحجم االسترداد حیث یقوم مدیر الصندوق بتنفیذ طلبات االسترداد المستلمة   •
 أصول الصندوق. أما طلبات االسترداد المتبقیة فیتم تأجیلھا الى یوم التعامل التالي. % من صافي قیمة10أوال وذلك في حدود 

 األحكام المنظمة لنقل ملكیة الوحدات الى مستثمرین أخرین  

التنفیذیة واألنظمة واللوائح األخرى ذات العال المالیة السعودیة ولوائحھا  التابعة لنظام ھیئة السوق  المنظمة ھي االحكام  قة المطبقة في األحكام 
 المملكة العربیة السعودیة، وسیبذل مدیر الصندوق جھدًا معقوًال في تسھیل تداول الوحدات ونقل ملكیتھا.

 الحد األدنى لعدد أو قیمة الوحدات التي یجب على مالك الوحدات االشتراك فیھا أو نقلھا أو استردادھا  

 :لجمیع الفئات الحد األدنى لالشتراك 

   لایر سعودي 500 •
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 : لجمیع الفئات الشتراك اإلضافيالحد األدنى ل 

 لایر سعودي  500 •

 : لجمیع الفئات الحد األدنى لالسترداد 

 لایر سعودي  500 •

 الحد األدنى الذي ینوي مدیر الصندوق جمعھ، وتأثیر عدم الوصول الى ذلك الحد في الصندوق 

وفي حال عدم جمع الحد األدنى خالل مدة الطرح، یجب على مدیر لایر سعودي  10,000,000الحد االدنى الذي ینوي مدیر الصندوق جمعھ ھو 
وتخضع ھذه المادة بأي حال من األحوال    الصندوق أن یعید إلى مالكي الوحدات مبالغ االشتراك وأي عوائد ناتجة عن استثمارھا دون أي حسم،

 ة صنادیق االستثمار.إلى الئح

 سیاسة التوزیع  

 سیاسة توزیع الدخل واألرباح  

 . في الصندوق المحصلة عادة استثمار األرباححیث سیتم إ  ،لن یوزع الصندوق أي أرباح على مالكي الوحدات فیھ

 الوحدات إلى مالكيتقدیم التقاریر  

 المالیة األولیة والسنویةالمعلومات المتعلقة بالتقاریر المالیة، بما في ذلك الفترات   

 والبیان )  م 2023  القوائم المالیة السنویة المراجعة للسنة المالیة المنتھیة فيسیقوم مدیر الصندوق بإعداد التقاریر السنویة (بما في ذلك   •
ق بتزوید مالكي الوحدات  المالیة األولیة والسنویة وفقاً لمتطلبات الئحة صنادیق االستثمار. وسیقوم مدیر الصندو  والقوائمربع السنوي  

 بھا عند الطلب دون أي مقابل. 

من نھایة فترة التقریر التي یستثمر فیھا الصندوق. وسیقوم مدیر  مدة ال تتجاوز ثالثة أشھر  بإتاحة تقاریره السنویة خالل    الصندوقسیقوم   •
 ) من ھذه المادة. 2-13ائل المحددة في الفقرة ( الصندوق بتزوید مالكي الوحدات بھا عند الطلب دون أي مقابل وذلك في األماكن وبالوس

من نھایة فترة التقریر التي یستثمر فیھا الصندوق وذلك في    ایومً   30  مدة ال تتجاوز   األولیة خالل  قوائمھ المالیةسیقوم الصندوق بإتاحة   •
 ) من ھذه المادة. 2-13( األماكن وبالوسائل المحددة في الفقرة 

ة للصندوق العام الذي یدیره للفحص من جانب مالكي الوحدات دون مقابل،  سیقوم مدیر الصندوق بإتاحة صافي قیمة األصول الحالی  •
الصندوق باإلفصاح    مدیر  م سیقو  الصندوق. لمدیر    وسیقوم كذلك بإتاحة جمیع أرقام صافي قیمة األصول السابقة في المكاتب المسجلة 

عن معلومات    ر بحسب الضوابط التي تحددھا الھیئةأو أّي موقع آخر متاح للجمھوعلى موقعھ اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق  
 .أیام من نھایة الربع المعني 10بع سنوي خالل الصندوق بنھایة كل ر

 أماكن ووسائل إتاحة تقاریر الصندوق التي یعدھا مدیر الصندوق 

تقاریر المستثمرونیستطیع   على  الحصول  المحتملون  المستثمرون  لمدیر   أو  اإللكتروني  الموقع  خالل  من  مقابل  دون  الصندوق  الصندوق 
www.artalcapital.com 

 سجل مالكي الوحدات 
مدیر الصندوق بإعداد سجل لمالكي الوحدات وسوف یقوم بتحدیثھ دوریا وسوف یقوم بحفظھ في المملكة. ویعد سجل مالكي الوحدات    یقومسوف  

من خالل الموقع اإللكتروني ویستطیع مالكوا الوحدات الحصول على تقاریر الصندوق دون مقابل  لمثبتة فیھ.   لى ملكیة الوحدات اھو الدلیل القاطع ع
  www.artalcapital.com لمدیر الصندوق

http://www.artalcapital.com/
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 اجتماع مالكي الوحدات 

 فیھا إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات الظروف التي یدعى  

 اجتماع مالكي الوحدات بمبادرة منھ. یحق لمدیر الصندوق الدعوة لعقد  •

 أیام من تسلم طلب كتابي من أمین الحفظ. 10یقوم مدیر الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل  •

من مالك أو أكثر من المستثمرین الذین    أیام من تسلم طلب كتابي   10خالل  یقوم مدیر الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات   •
 % على األقل من قیمة وحدات الصندوق. 25یملكون مجتمعین أو منفردین 

 عقد اجتماع لمالكي الوحدات   ىإجراءات الدعوة إل 

الصندوق،  تكون   • لمدیر  االلكتروني  الموقع  في  بإعالن  الوحدات  مالكي  اجتماع  لعقد  مالكي الدعوة  إلى جمیع  كتابي  إشعار  وبإرسال 
یوًما قبل تاریخ االجتماع على أن یتم توضیح تاریخ االجتماع ومكانھ    21أیام وال تزید عن    10الوحدات وأمین الحفظ بمدة ال تقل عن  

الكي الوحدات بعقد ووقتھ والقرارات المقترحة في كل من االشعار واالعالن ویجب علي مدیر الصندوق في حال إرسال إشعاًرا إلى م
 أي اجتماع، أن یتم ارسال نسخھ منھ إلى الھیئة.

% على األقل من قیمة وحدات  25ال یكون اجتماع مالكي الوحدات صحیًحا إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات یملكون مجتمعین   •
 الصندوق. 

في االعتبار الموضوعات التي یرغب مالكي الوحدات  یجب على مدیر الصندوق عند إعداد جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات أن یأخذ   •
%) على األقل من قیمة وحدات الصندوق العام إضافة موضوع أو أكثر إلى  10في إدراجھا ویحق لمالكي الوحدات الذین یملكون (

اتھ بموجب أحكام  جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات، شریطة أن ال یتداخل الموضوع المقترح مع مسؤولیات مدیر الصندوق وواجب 
 .الئحة صنادیق االستثمار

في موقعھ   ك، على أن یعلن ذلاعالهیجوز لمدیر الصندوق تعدیل جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات خالل فترة اإلعالن المشار إلیھا  •
میع مالكي الوحدات وأمین اإللكتروني وأّي موقع أخر متاح للجمھور بحسب الضوابط التي تحددھا الھیئة، وبإرسال إشعار كتابي إلى ج 

 ) یوماً قبل االجتماع. 21الحفظ قبل عشرة أیام على األقل من االجتماع وبمدة ال تزید على (

وأحكام   • شروط  تعدیل  ذلك  واستلزم  الوحدات،  مالكي  اجتماع  في  المقترحة  القرارات  من  أي  على  الوحدات  مالكي  موافقة  حال  في 
 الشروط واألحكام وفقاً للقرار الموافق علیھ.  الصندوق، فعلى مدیر الصندوق تعدیل ھذه

أعاله فیجب على مدیر الصندوق الدعوة الجتماع ثان باإلعالن عن ذلك في موقعھ اإللكتروني والموقع   لم یستوف النصاب الموضح  إذا •
فظ قبل موعد االجتماع الثاني حدات وأمین الحاإللكتروني للسوق المالیة السعودیة (تداول) وبإرسال إشعار كتابي إلى جمیع مالكي الو

 أیام. ویعد االجتماع الثاني صحیًحا أیًا كانت نسبة ملكیة الوحدات الممثلة في االجتماع. 5بمدة ال تقل عن 

 یجوز لكل مالك وحدات تعیین وكیل لھ لتمثیلھ في اجتماع مالكي الوحدات.  •

 وحدات طریقھ تصویت مالكي الوحدات وحقوق التصویت في اجتماعات مالكي ال 

 طریقة تصویت مالكي الوحدات:  •

  اجتماع مالكي الوحدات. یجوز لكل مالك وحدات تعیین وكیل لھ لتمثیلھ في 

 .یجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة یمتلكھا وقت االجتماع 

   وسائل التقنیة الحدیثة وفقًا   مداوالتھا والتصویت على قراراتھا بواسطةیجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك في
 للضوابط التي تضعھا الھیئة. 

 لمالكي الوحدات:  التصویتحقوق  •
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أي   على موافقھ مالكي الوحدات في الصندوق  علىیحق لمالك الوحدات ممارسة جمیع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في ذلك الحصول  ال ینطبق
 تغییرات تتطلب موافقتھم وفقاً لالئحة صنادیق االستثمار.

 حقوق مالكي الوحدات  

 قائمة بحقوق مالكي الوحدات:  

 صندوق باللغة العربیة بدون مقابل عند طلبھا.الالحصول على نسخة حدیثة من شروط وأحكام  •

 الحصول على القوائم المالیة المراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبھا.  •

اإلشعار بأي تغییر في شروط وأحكام الصندوق وإرسال ملخص بھذه التغییرات قبل سریانھ وفقا لنوع التغییر والمدة المحددة في الئحة   •
 صنادیق االستثمار.

یوًما تقویمیًا، بخالف األحداث التي نصت علیھا   21برغبة مدیر الصندوق بإنھاء صندوق االستثمار قبل اإلنھاء بمدة ال تقل عن  اإلشعار   •
 الشروط واألحكام.  

 دفع عوائد االسترداد في األوقات المحددة لذلك.  •

 ندوق. الحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبھا بدون مقابل من مدیر الص •

یحق لمالك الوحدات ممارسة حقوقھ المرتبطة في الوحدات بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، حقوق التصویت في اجتماعات  •
 مالكي الوحدات. 

الحصول على بیان سجل الوحدات السنوي الخاص باستثمار مالك الوحدات في الصندوق بما في ذلك جمیع الحركات التي تمت على   •
 الوحدات. 

 العام الذي یدیره:  یاسة مدیر الصندوق فیما یتعلق بحقوق التصویت المرتبطة بأي أصول للصندوق س 

بعد التشاور مع مسؤول االلتزام، یوافق مجلس إدارة الصندوق، على السیاسات العامة المرتبطة بممارسة حقوق التصویت الممنوحة للصندوق  
أصول الصندوق، وسوف یقرر مدیر الصندوق، بناء على تقدیره الخاص وبعد التشاور مع مسؤول  على أساس األوراق المالیة التي تشكل جزًءا من  

 االلتزام، ممارسة أو عدم ممارسة أي حقوق تصویت. وسیتم تزوید مالكي الوحدات بھذه السیاسة عند طلبھم.

 مسؤولیة مالكي الوحدات  
ویتحمل كامل المسؤولیة عن أي خسارة مالیة قد تنتج عن االستثمار في الصندوق. وتجدر اإلشارة إلى أن سعر الوحدة معّرض   الوحداتیقّر مالك  

المبلغ المستثمر. وفیما عدا ذلك ال  یكون مالك الوحدات مسؤوال عن دیون والتزامات   لالنخفاض، وعند االسترداد، قد ال یستلم المشترك كامل 
 الصندوق. 

 لوحدات خصائص ا 
 الصندوق.  أصول  فيحصة مشاعة  وفقاً لھذه الشروط واألحكام. وتمثل كل وحدة    غیر محدود من الوحدات في الصندوقلمدیر الصندوق إصدار عدد  

 العمالء  لكافةأ  فئة

 . الصندوقمدیر الصنادیق المدارة من قبل مدیر الصندوق موظفین  \المحافظ  ھم ب فئة

 وأحكام الصندوقشروط  التغییرات في  

 المنظمة لتغییر شروط وأحكام الصندوق والموافقات واإلشعارات المحددة بموجب الئحة صنادیق االستثمار   األحكام 

التغییرات  ("في الصندوق ولجنة الرقابة الشرعیة على التغییرات اآلتیة    الوحداتالحصول على موافقة مالكي    الصندوقیجب على مدیر   •
 رار صندوق عادي: من خالل ق ")األساسیة
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   طبیعتھ أو فئتھ. التغییر المھم في أھداف الصندوق الخاص أو 

  .التغییر الذي قد یكون لھ تأثیر سلبي وجوھري على مالكي الوحدات أو حقوقھم 

  .التغییر الذي یكون لھ تأثیر في درجة المخاطر للصندوق 

 .حین آلخر وتبلغ بھا    حاالت أخرى تقررھا الھیئة منأي    االنسحاب الطوعي لمدیر الصندوق من منصب مدیر الصندوق
 .مدیر الصندوق

  بھا مدیر الصندوق.  غتقررھا الھیئة من حین آلخر وتبل ىأي حاالت أخر 

الصندوق بإشعار الھیئة ومالكي الوحدات في الصندوق كتابیًا بأي من التغیرات المذكورة أعاله ویجب أن ال تقل فترة  سوف یقوم مدیر   •
 قبل الموعد المحدد من قبل مدیر الصندوق لسریان ھذا التغییر.  أیام 10 اإلشعار عن

 یحق لمالكي وحدات الصندوق استرداد وحداتھم قبل سریان أي تغییر أساسي دون فرض أي رسوم استرداد (إن وجدت).  •

 .قبل اجراء أي تغییر أساسيالحصول على موافقة مجلس   جب على مدیر الصندوقی  •

 ستتبع لإلشعار عن أي تغییر في شروط وأحكام الصندوق االجراءات التي  

 سریان التغییر. أیام من  10سوف یقوم مدیر الصندوق بإشعار الھیئة ومالكي الوحدات عن تفاصیل التغیرات األساسیة وذلك قبل   •

من  )76الصندوق وفقا للمادة (سوف یقوم مدیر الصندوق بیان تفاصیل التغییرات األساسیة في تقاریر الصندوق العام التي یعدھا مدیر  •
 الئحة صنادیق االستثمار.

 أعاله.  یحق لمالكي الوحدات استرداد وحداتھم قبل سریان أي من التغییرات المذكورة •

 صندوق االستثمار  وتصفیة إنھاء 
وسیلتزم مدیر الصندوق بما   تثمارتستوجب إنھاء صندوق االستثمار واإلجراءات الخاصة باإلنھاء بموجب أحكام الئحة صنادیق االس  التيالحاالت  

 :) من الئحة صنادیق االستثمار22ینطبق من المادة (

  مجلس على موافقة    الحصولمصلحة مالكي الوحدات، و  یحقق  بماعلى مدیر الصندوق إعداد خطة وإجراءات إنھاء الصندوق    یجب •
 .  ھذا الشأن فيقبل القیام بأي إجراء  الخطةإدارة الصندوق على ھذه 

 یجب على مدیر الصندوق إتمام مرحلة بیع أصول الصندوق وتوزیع مستحقات مالكي الوحدات علیھم قبل انتھاء مدة الصندوق.  •

) أیام من انتھاء مدة الصندوق وفقاً للمتطلبات  10( یجب على مدیر الصندوق إشعار الھیئة ومالكي الوحدات كتابیاً بانتھاء الصندوق خالل •
 . الئحة صنادیق االستثمار من  )10(من الملحق  )د (الواردة في الفقرة 

یجب على مدیر الصندوق العام اإلعالن في موقعھ اإللكتروني، والموقع اإللكتروني للسوق أو أّي موقع اخر متاح للجمھور بحسب   •
ویجب كذلك على مدیر الصندوق الخاص إشعار مالكي الوحدات    الصندوق،حیثما ینطبق)، عن انتھاء مدة  الضوابط التي تحددھا الھیئة ( 

 بذلك في األماكن والوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق. 

 كما ھو مذكور أعاله.علیھا  الموافقوإجراءات إنھاء الصندوق  بخطة االلتزامعلى مدیر الصندوق  یجب •

ا من  ) یومً 21دوق في إنھاء الصندوق، فسوف یقوم بإشعار الھیئة ومالكي الوحدات كتابیا برغبتھ في ذلك قبل (إذا رغب مدیر الصن  •
 التاریخ المزمع إلنھاء الصندوق فیھ، دون اإلخالل بشروط واحكام الصندوق. 

یتعارض مع مصلحة مالكي الوحدات وشروط    وبما ال  تأخیرالصندوق دون  ھاء  ن إسیتم توزیع مستحقات مالكي الوحدات علیھم فور   •
 وأحكام الصندوق. 

 . مالكي الوحدات أثناء عملیة إنھاء الصندوق جمیع بالمساواةیعامل  •



 

22 

 مدة  خاللمن الئحة صنادیق االستثمار    14وفقا لمتطلبات الملحق  تزوید مالكي الوحدات بتقریر إنھاء الصندوق  ب مدیر الصندوق  سیقوم   •
  الالحقة آلخر   الفترةللصندوق عن    المراجعةالنھائیة    المالیةمتضمنًا القوائم    الصندوق،من تاریخ اكتمال إنھاء  یوًما    70تزید على    ال

 . قوائم مالیة سنویة مراجعة 

عند  الصندوقسوف یستمر مدیر الصندوق بإدارة األصول إلى أن یتم إنھاء الصندوق بإخطار خطي مسبق من قبل مدیر الصندوق، وسوف یدفع 
 اء كافة الرسوم المستحقة على إدارة صندوق االستثمار والرسوم االخرى المتعلقة بالصندوق. االنھ

 مدیر الصندوق  

 اسم مدیر الصندوق، ورقم الترخیص الصادر عن ھیئة السوق المالیة وتاریخھ  

قبل ھیئة السوق  ، ومرخص لھا من  )1010501601(، وھي شركة مساھمة سعودیة مقفلة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم  المالیة  ارتالشركة  
لمزاولة أعمال األوراق المالیة وفقًا لألنظمة واللوائح الصادرة عن ھیئة السوق    )18195-02(سوق المالیة بموجب الترخیص رقم  المالیة كمؤسسة  

 المالیة.

 تھ مھام مدیر الصندوق وواجباتھ ومسؤولیا 

 واجبات ومسؤولیات مدیر الصندوق: 

على مدیر الصندوق أن یعمل لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام ھذه الالئحة والئحة مؤسسات السوق المالیة وشروط وأحكام  یجب   - 
 الصندوق. 

یقع على عاتق مدیر الصندوق االلتزام بجمیع المبادئ والواجبات التي نصي علیھا الئحة مؤسسات السوق المالیة بما في ذلك واجب    - 
 كي الوحدات، الذي یتضمن العمل بما یحقق مصالحھم وبذل الحرص المعقول. األمانة تجاه مال

 فیما یتعلق بصنادیق االستثمار، یكون مدیر الصندوق مسؤوالً عن القیام باآلتي:  - 

 إدارة الصندوق.  -1

 طرح وحدات الصندوق.   -2

 لة. التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق وأنھا كاملة وواضحة وصحیحة وغیر مضل  -3

 

 فیما یتعلق بصنادیق االستثمار، یكون مشغل الصندوق مسؤوالً عن تشغیل صنادیق االستثمار.   - 

یُعدّ مدیر الصندوق مسؤوالً عن االلتزام بأحكام ھذه الالئحة، سواء أأدى مسؤولیاتھ وواجباتھ بشكل مباشر أم كلف بھا جھة خارجیة    - 
ن بموجب أحكام ھذه الالئحة والئحة مؤسسات السوق المالیة. ویُعد مدیر الصندوق مسؤوالً تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة ع 

 أو إھمالھ أو سوء تصرفھ أو تقصیره المتعمد.  احتیالھ

یجب على مدیر الصندوق أن یضع السیاسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل   - 
 معھا، على أن تتضمن تلك السیاسات واإلجراءات القیام بعملیة تقییم المخاطر بشكل سنوي على األقل. 

ل  -  الدول أو في  ما  الھیئة خالف ذلك، ال یجوز لمدیر الصندوق حصر أھلیة االستثمار في مواطني أي دولة أو مجموعة من  م تحدد 
صندوق معین. وال تمنع ھذه الفقرة مدیر الصندوق من رفض استثمار شخص غیر مؤھل أو جھة غیر مؤھلة في ذلك الصندوق بموجب أي نظام  

 اخر ذي عالقة. 

 مدیر الصندوق كاملة وواضحة وصحیحة وغیر مضللة.  إفصاحاتجمیع  یجب أن تكون  - 

 ھذه الالئحة عند التقدم بطلبات الموافقة أو اإلشعارات للھیئة.  ) من10(الملحق  یجب على مدیر الصندوق االلتزام بما ورد في   - 

ار یدیره، وأن یزود الھیئة بنتائج التطبیق عند یجب على مدیر الصندوق تطبیق برنامج مراقبة المطابقة وااللتزام لكل صندوق استثم  - 
 طلبھا.
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یجب على مدیر الصندوق التعاون مع جمیع األشخاص المعنیین بأداء م ھام للصندوق بما في ذلك أمین الحفظ ومراجع الحسابات،    - 
 وتزویدھم بجمیع ما یلزم ألداء واجباتھم ومھامھم وفقاً لھذه الالئحة. 

الصندو  -  مدیر  على  الخدمات  یجب  بتقدیم  المعنیة  األطراف  من  المقدمة  الخدمات  وجودة  ألداء  تقییماً  یتضمن  سنوي  تقریر  إعداد  ق 
 ویجب أن یقدم مدیر الصندوق التقریر المشار إلیھ في ھذه الفقرة إلى مجلس إدارة الصندوق.  الحفظ.الجوھریة للصندوق بما في ذلك أمین 

) من الئحة صنادیق االستثمار، یتعین على مدیر الصندوق فیما یتعلق بالصندوق: 9في المادة التاسعة (  اعاله  إلیھاباإلضافة إلى االلتزامات المشار  
ق  (أ) استثمار رأس المال ومراقبة أصول الصندوق؛ و(ب) توقیع وتسلیم وتنفیذ جمیع العقود وغیرھا من التعھدات التي قد تكون ضروریة لتحقی 

أھدافھ. یقوم مدیر الصندوق أیًضا بأداء جمیع الواجبات وااللتزامات المطلوبة بموجب ھذه الشروط واألحكام والئحة  أغراض الصندوق وسیاساتھ و
 صنادیق االستثمار.

 لمدیر الصندوق  يعنوان المكتب الرئیس العنوان المسجل و 

 بكر الصدیق طریق أبو  7995

 2350 -   12444الریاض 

 المملكة العربیة السعودیة 

 + 966112626266ھاتف: 

 السعودیة  الریاض، المملكة العریة

 عنوان الموقع اإللكتروني لمدیر الصندوق  

www.artalcapital.com   

 بیان رأس المال المدفوع لمدیر الصندوق  

 سعودي.   لایر 5,000,000 رأس المال المدفوع لمدیر الصندوق ھو

 ملخص بالمعلومات المالیة لمدیر الصندوق مع توضیح اإلیرادات واألرباح للسنة المالیة السابقة  

  م 2021/ 12/ 31السنة المنتھیة في   البند

  لایر سعودي 18,654,530 إجمالي اإلیرادات للسنة المالیة 
  لایر سعودي    8,428,724 المالیة  سنةلإجمالي األرباح ل

 

 بالصندوق  یتعلق  فیما الصندوق   لمدیر  الرئیسة والواجبات والمسؤولیات األدوار 

یعد مدیر الصندوق مسؤوًال عن إدارة الصندوق والسعي لتحقیق أھدافھ االستثماریة ویراعي كذلك مصالح حاملي الوحدات في إطار   •
من الئحة صنادیق    )41(رساتھ وقیود االستثمار المنصوص علیھا في المادة  الشروط واالحكام وااللتزام بسیاسات استثمار الصندوق ومما

 االستثمار

االلتزام بالضوابط الشرعیة المنصوص علیھا في الشروط واألحكام والتأكد بشكل دوري من التزام مدیر الصندوق بالضوابط الشرعیة   •
 .وتبلیغ مجلس إدارة الصندوق بأي مخالفات جوھریة

 السیولة للوفاء بأي طلبات استرداد محتملةمراقبة  •

 صندوق من الباطن إذا رأى حاجة لذلك  یحق لمدیر الصندوق تعیین مدیر •

http://www.vcp.sa/
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  رض مع أنشطةالمدیر الصندوق تمثل أھمیة جوھریة، أو من الممكن أن تتعأي أنشطة عمل أو مصالح أخرى   
 صندوق االستثمار 

أ  أو مصلحة  نشاط  بعدم وجود أي  الصندوق  الصندوق.  یقر مدیر  تعارضھا مع مصالح  یحتمل  الصندوق  لمدیر  یقوم مدیر   وسوفخرى مھمة 
 الصندوق باإلفصاح عن أي عمل أو مصلحة لھ یحتمل تعارضھا مع مصالح الصندوق. 

 حق مدیر الصندوق في تعیین مدیر صندوق من الباطن  

ا مؤسسة سوق مالیة مرخصً یجوز لمدیر الصندوق تعیین طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعیھ بالعمل مدیرا للصندوق من الباطن، على أن یكون  
. وسوف یقوم مدیر الصندوق بتحمل كافة أتعاب ومصاریف أي مدیر للصندوق من الباطن من موارده ممارسة نشاط إدارة االستثماراتفي    لھا

 ة.  الخاص

 المنظمة لعزل مدیر الصندوق أو استبدالھ  األحكام 

  اتخاذ   أو   للصندوق   بدیل   صندوق   مدیر   لتعیین   مناسبًا  تراه  إجراء  أي  واتخاذ   االستثماري   بالصندوق  یتعلق  فیما  الصندوق  مدیر  عزل   حق   للھیئة
 :اآلتیة  الحاالت من أي وقوع  حال في وذلك مناسبًا، تراه آخر  تدبیر أي

 .بموجب الئحة مؤسسات السوق المالیةتوقف مدیر الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الھیئة بذلك  .1

 .إلغاء ترخیص مدیر الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحب أو تعلیقھ من قبل الھیئة .2

 .تقدیم طلب إلى الھیئة من مدیر الصندوق إللغاء ترخیص في ممارسة نشاط اإلدارة .3

 .بالتزام النظام أو لوائح التنفیذیة  –بشكل تراه الھیئة جوھریًا  - أت الھیئة أن مدیر الصندوق قد أخل  إذا ر .4

وفاة مدیر المحفظة االستثماریة الذي یدیر أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالتھ مع عدم وجود شخص آخر مسجل لد مدیر  .5
 .یدیرھا مدیر المحفظة تيو أصول الصنادیق الالصندوق قادر على إدارة أصول صندوق االستثمار أ

 .أنھا ذات أھمیة جوھریة - س معقولةبناًء عل أس - أي حالة أخر ترى الھیئة  .6

ھذه المادة خالل    منأعاله    )5(رقم  یجب على مدیر الصندوق إشعار الھیئة بأي من الحاالت الوارد ذكرھا في الفقرة الفرعیة   - أ
 یومین من تاریخ حدوثھا. 

من ھذه    أعاله  )    5) و(    4) و(    3)و(    2) و(    1دیر الصندوق وفقاً للحاالت المنصوص علیھا في الفقرات الفرعیة (عند عزل م  - ب
) یوماً من تاریخ صدور قرار الھیئة    15المادة، توّجھ الھیئة مدیر الصندوق المعزول للدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل (  

ة أخرى، من خالل قرار صندوق عادي، للبحث والتفاوض مع مدیر صندوق بدیل وتحدید  بالعزل؛ وذلك لتعیین أمین الحفظ أو جھ
 المدة المحددة للبحث والتفاوض. 

) من ھذه المادة، یجب على مدیر الصندوق أن یُشِعر الھیئة بنتائج  ب(   ة عند تحقق أي من الحالتین المنصوص علیھا في الفقر - ت
 انعقاده.  اجتماع مالكي الوحدات خالل یومین من تاریخ

المعیّنة المخولة بالبحث والتفاوض بأي مستندات تُطلب منھ    الجھةیجب على مدیر الصندوق التعاون وتزوید أمین الحفظ أو   - ث
 ) أیام من تاریخ الطلب، ویجب على كال الطرفین الحفاظ على سریة المعلومات.   10لغرض تعیین مدیر صندوق بدیل وذلك خالل (

ند موافقة مدیر الصندوق البدیل على إدارة الصندوق وتحویل إدارة الصندوق إلیھ، أن یرسل موافقة  یجب على مدیر الصندوق، ع - ج
 مدیر الصندوق البدیل الكتابیة إلى الھیئة فور تسلمھا. 

ھذه المادة، فیتعین على مدیر الصندوق التعاون بشكل كامل    من أعاله  للفقرات  إذا مارست الھیئة أیاً من صالحیاتھا وفقاً         - ح
) یوماً األولى من تعیین    60من أجل المساعدة على تسھیل النقل السلس للمسؤولیات إلى مدیر الصندوق البدیل وذلك خالل ال (  

ومنا ذلك ضروریاً  كان  ینقل، حیثما  أن  المعزول  الصندوق  مدیر  ویجب على  البدیل.  الصندوق  الھیئة  مدیر  لتقدیر  ووفقاً  سباً 
 المحض، إلى مدیر الصندوق البدیل جمیع العقود المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة. 
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الفقرة (ب)  في حال لم یعیَّن مدیر صندوق بدیل خالل المدة المحددة للبحث والتفاوض مع مدیر صندوق بدیل المشار إلیھا في   - خ
 ات طلب تصفیة الصندوق من خالل قرار خاص للصندوق. ، فإنھ یحق لمالكي الوحدمن ھذه المادة

 مشغل الصندوق  

 ورقم الترخیص الصادر عن ھیئة السوق المالیة  مشغل الصندوق اسم 

 شركة البالد المالیة 

 العنوان المسجل وعنوان العمل لمشغل الصندوق  

 1411الریاض  140ص ب   –طریق الملك فھد    

 920003636الرقم 

 0112906299فاكس 

 ) 08100- 37(ترخیص رقم  

 مھام مشغل الصندوق وواجباتھ ومسؤولیاتھ فیما یتعلق بصندوق االستثمار  

 بتشغیل الصندوق االحتفاظ بالدفاتر والسجالت ذات الصلة  •

 إعداد واالحتفاظ بسجل لجمیع الوحدات الصادرة والملغاة، واالحتفاظ بسجل محدث یوضح رصید الوحدات القائمة.  •

 ع أرباح على مالكي الوحدات. توزی   •

 تنفیذ طلبات االشتراك واالسترداد.  •

 تقییم أصول الصندوق.  •

 اعداد القوائم المالیة االولیة   •

في حال تقییم أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ، یجب على مشغل الصندوق توثیق ذلك، وتعویض جمیع   •
 المتضررین. مالكي الوحدات 

 من الباطن  مشغل صندوق في تعییندوق مشغل الصنحق  

بالعمل    لمشغلیجوز   تابعیھ  أي من  أو  أكثر  أو  ثالث  تكلیف طرف  أتعاب    مشغلالصندوق  أي  الصندوق  مدیر  وسیدفع  الباطن،  للصندوق من 
 . ومصاریف تابعة لذلك

 المھام التي كلف بھا مشغل الصندوق طرفاً ثالثاً فیما یتعلق بصندوق االستثمار  

لمشغل الصندوق تكلیف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعیھ المرخصین لممارسة نشاط إدارة االستثمارات وتشغیل الصنادیق بالعمل مشغال یجوز  
 للصندوق من الباطن، ویدفع مشغل الصندوق أتعاب ومصاریف أي مشغل الصندوق من الباطن من موارده الخاصة. 

 مین الحفظأ 
 ).  08100- 37، ترخیص رقم ( شركة البالد المالیة

 العنوان المسجل وعنوان العمل ألمین الحفظ 

 11411الریاض  140ب   | ص.طریق الملك فھد 
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   920003636الرقم:  

 0112906299فاكس: 

 الموقع اإللكتروني ألمین الحفظ 

  https://www.albilad-capital.com 

 مھام أمین الحفظ وواجباتھ ومسؤولیاتھ  

ا مسؤولیاتھ بشكل مباشر أم كلف بھا طرفا ثالثً ا ألحكام الئحة صنادیق االستثمار، سواء أدى   عن التزاماتھ وفقً الحفظ مسؤوًال یعد أمین   •
 بموجب أحكام الئحة صنادیق االستثمار والئحة مؤسسات السوق المالیة. 

لناجمة بسبب احتیالھ أو اھمالھ أو سوء تصرفھ أو  یعد أمین الحفظ مسؤوالً تجاه مدیر الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق ا •
 تقصیره المتعمد. 

یعد أمین الحفظ مسؤوالً عن حفظ أصول الصندوق وحمایتھا لصالح مالكي الوحدات، وھو مسؤول كذلك عن اتخاذ جمیع االجراءات  •
 اإلداریة الالزمة فیما یتعلق بحفظ أصول الصندوق. 

ل • باسمھ لكل صندوق استثمار یعمل أمین حفظ لھ، ویكون الحساب لصالح  یجب على أمین الحفظ فتح حساب منفصل  دى بنك محلي 
 صندوق االستثمار ذي عالقة.  

یجب على أمین الحفظ فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصولھ وعن أصول عمالئھ اآلخرین، ویجب أن تحدد تلك األصول   •
 خرى لكل صندوق استثمار باسم أمین الحفظ لصالح ذلك الصندوق. بشكل مستقل من خالل تسجیل األوراق المالیة واألصول األ 

 یحتفظ بجمیع السجالت الضروریة وغیرھا من المستندات التي تؤید تأدیة التزاماتھ التعاقدیة.  •

من   یجب على أمین الحفظ إیداع جمیع المبالغ النقدیة العائدة لصندوق االستثمار في الحساب الخاص بالصندوق ویجب علیھ أن یخصم  •
 ذلك الحساب المبالغ المستخدمة لتمویل االستثمارات ومصارف إدارة صندوق االستثمار وعملیاتھ وفقا ألحكام الئحة صنادیق االستثمار.

 مدیر الصندوق من الباطن. لن یكون أمین الحفظ أو أمین الحفظ من الباطن مدیر الصندوق أو تابعاً ل •

 باطن حق أمین الحفظ في تعیین أمین الحفظ من ال 

للحفظ من الباطن للصندوق یتولى حفظ أصولھ. ویدفع أمین الحفظ    أمینًاالحفظ تكلیف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعیھ بالعمل    ألمینیجوز  
 الئحة صنادیق االستثمار. من )27(أتعاب ومصاریف أي أمین حفظ من الباطن من موارده الخاصة وفق الشروط الموضحة في المادة  

 طرفاً ثالثاً فیما یتعلق بصندوق االستثمار  أمین الحفظتي كلف بھا المھام ال  

أمین   ویدفع. یحق ألمین الحفظ تكلیف طرف ثالث أو أكثر للقیام بجزء من مھام أمین الحفظ أو جمیعھا نیابة عنھ في األسواق المحلیة أو الخارجیة
 من الئحة صنادیق االستثمار  27أي أمین حفظ من الباطن من موارده الخاصة وفقا للمادة رقم   ومصاریف الحفظ أتعاب  

 األحكام المنظمة لعزل أمین الحفظ أو استبدالھ  

 في حال وقوع أي من الحاالت التالیة:  مناسبًاللھیئة عزل أمین الحفظ المعین من مدیر الصندوق أو اتخاذ أي تدبیر تراه 

 مؤسسات السوق المالیة. توقف أمین الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الھیئة بذلك بموجب الئحة  •

 من قبل الھیئة. تعلیقھالغاء ترخیص أمین الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبھ أو  •

 تقدیم طلب إلى الھیئة من أمین الحفظ إللغاء ترخیصھ في ممارسة نشاط الحفظ.  •

 بااللتزام بالنظام أو لوائحھ التنفیذیة. - ابشكل تراه الھیئة جوھرًی –أن أمین الحفظ قد أخل ذا رأت الھیئة إ •
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 نھا ذات أھمیة جوھریة.أ -على أسس معقولةبناًء –ترى الھیئة أخرى أي حالة  •

وفقا لتعلیمات الھیئة، كما یتعین إذا مارست الھیئة أیا من صالحیاتھا وقامت بعزل أمین الحفظ، فیحب علي مدیر الصندوق تعیین أمین حفظ بدیل  
تسھیل النقل السلس للمسؤولیات إلي أمین الحفظ البدیل   علىعلي مدیر الصندوق وأمین الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل من أجل المساعدة  

ا ووفقا لتقدیر ا ومناسًب ن ذلك ضرورًی یوما األولى من تعیین أمین الحفظ البدیل. ویجب علي أمین الحفظ المعزول أن ینقل، حیثما كا   60وذلك خالل  
 الھیئة المحض إلي أمین الحفظ البدیل جمیع العقود المرتبطة بالصندوق. 

 صالحیة مدیر الصندوق في عزل أمین الحفظ واستبدالھ  

مدیر وحدات، وعلى  یجوز لمدیر الصندوق عزل أمین الحفظ بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمین الحفظ في مصلحة مالكي ال 
 الصندوق إشعار الھیئة ومالكي الوحدات بذلك فورا وبشكل كتابي. 

یوماً من تسلم أمین الحفظ اإلشعار الكتابي الصادر وفقاً للفقرة أعاله. ویجب    30یجب على مدیر الصندوق إذا عزل أمین الحفظ تعیین بدیل لھ خالل  
دیر الصندوق لتسھیل النقل السلس للمسؤولیات إلى أمین الحفظ البدیل. ویجب عل أمین الحفظ  على أمین الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل مع م

 ا، الى أمین الحفظ البدیل جمیع العقود المرتبطة بالصندوق. ا ومناسًب المعزول أن ینقل، حیثما كان ذلك ضرورًی 

في   بتعیین أمین حفظ بدیل، ویجب على مدیر الصندوق كذلك االفصاحیجب على مدیر الصندوق االفصاح فورا في موقعھ اإللكتروني عن قیامھ  
 الموقع اإللكتروني للسوق عن قیامھ بتعیین أمین حفظ بدیل للصندوق. 

 مجلس إدارة الصندوق 

 وبیان نوع العضویة  مجلس إدارة الصندوق  أعضاء 

 رئیس المجلس عضو غیر مستقل   السید ریان بن صالح الرشید 
 عضو غیر مستقل محمد الغریري سعد بن السید 

 عضو غیر مستقل العجروش  زعبد العزیالسید ناصر بن 
 مستقل   حمد بن أحمد البلوي مالسید 

 مستقل  الربیعان   السید خالد بن عبد هللا
 

 مؤھالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق  

(أو ثلث العدد   مستقْلین  األقل عضاء على  األمن    اثنینشراف على الصندوق، ویكون  اإلأعضاء، ب خمسھ  ن  یقوم مجلس إدارة الصندوق، المكَّون م
دارة ھذا المجلس، وفیما یلي نبذة تعریفیة مختصرة عن أعضاء مجلس إدارة اإلویترأس رئیس مجلس    )،اإلجمالي ألعضاء المجلس، أیھما أكثر

 : الصندوق 

ً یشغل االستاذ  السید ریان بن صالح الرشید   المالیة.  ارتالشركة لتنفیذي ال الرئیسمنصب  ریان الرشید حالیا

 في شركة أوقاف لالستثمارات  دارة االستثمار إل وعمل قبل ذلك مدیر تنفیذي

الفرص االستثماریة في  لدراسة    لدى جدوى لالستثمار  الخاصةاالستثمارات    ریاناالستاذ    قبل ذلك  ترأّس 
 فة واألغذیة والتجزئة باإلضافة الى الصناعات البتروكیماویة.مجاالت الصحة والضیا

 تمویل الشركات  المالیة،وعمل قبل ذلك لدى ھیئھ السوق 

 من الخبرة في مجال إدارة األصول   سنھ 15أكثر من  ریانلدى االستاذ 

.  جامعھ الملك فھد للبترول والمعادن  على درجة البكالوریوس في االدارة المالیة، من  ریانحصل االستاذ  
 . كما أنھ حاصل على ماجستیر إدارة األعمال من جامعة ستانفورد

ً  یشغل االستاذ سعد الغریري سعد بن محمد الغریري السید   الراجحي شركاء. شركة لتنفیذي ال الرئیسمنصب  حالیا
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ھم الخاصة، ورأس المال الجريء،  عن إدارة االستثمارات المباشرة في األس  وعمل قبل ذلك مدیر تنفیذي
 . الراجحي وقطاعات تطویر األعمال في شركة اتحاد 

والتي   االستثمار  إلدارة  السعودیة  أرامكو  في شركة  المباشرة  االستثمارات  الغریري  سعد  االستاذ  ترأّس 
 تستثمر في مجاالت األسھم الخاصة، والعقارات، والبنى التحتیة 

 سنوات من الخبرة في مجال إدارة األصول   10لدى االستاذ سعد أكثر من 

االدارة المالیة، من جامعة والیة كالیفورنیا. كما أنھ حاصل   حصل االستاذ سعد على درجة البكالوریوس في 
 . على ماجستیر إدارة األعمال من جامعة ستانفورد

ً اناصر یشغل االستاذ  العجروش  زعبد العزیالسید ناصر بن   في شركة الراجحي شركاء    والمالیةمدیر االستثمارات منصب  لعجروش حالیا

 . أعلى في اإلدارة المالیةوعمل قبل ذلك في شركة سابك كمدیر 

التعلیمیة المتطورة (أدك)    والشركة   المالیة  ارتال االستاذ ناصر عضویة في لجنة المراجعة في شركة    ویشغل
 2020- 2018السعودیة للمیثانول (الرازي)  شركةفي ال  والمخاطرعضو في لجنة المراجعة   وكان

 االستثمارمن الخبرة في مجال   سنوات 10أكثر من  ناصرلدى االستاذ 

 جامعھ كارلتون في كندا  من والمحاسبة المالیة  على درجة البكالوریوس في  ناصرحصل االستاذ 

عام الورود العقاریة    ومدیریشغل االستاذ محمد البلوي منصب الرئیس التنفیذي لمجموعة البالغة القابضة   محمد بن أحمد البلوي السید 
عمل مع صندوق التنمیة الصناعي    التحتیة وقد المندب لشركة تماسك القابضة الستثمارات البنیة    والعضو

عضو مجلس االدارة    وصناعیة. وھسنة خبرة عمل في االنشطة االستثماریة، التمویلیة وال   15ولدیھ أكثر من  
 Internationalعضو مجلس االدارة في ( (AICT Egypt)في شركة اسباك وعضو مجلس االدارة في 

Ports Services Co. Ltd., Dammam, Saudi Arabia  (وعضو  ) مجلس االدارة فيAl Noor 
Real estate Fund. ( 

في الھندسة    سالبكالوریو   ، ودرجة ESADE Business Schoolیحمل االستاذ محمد شھادة الماجستیر من  
 .والمعادنللبترول  الملك فھدالصناعیة من جامعة 

والخدمات الربیعان  عبد هللالسید خالد بن   النقل  وزارة  في  اللوجستیة  للخدمات  مساعد  وكیل  منصب  حالیا  الربیعان  خالد  السید    یشغل 
 اللوجستیة.  

،  حتى اآلن منھا المدیر التنفیذي في شركة بنون لالستثمار  - ۲۰۰٦وعمل قبل ذلك في عدة مناصب منذ عام  
 أراسكو. كبیر المستشارین في مكتب معالي االستاذ أحمد الخطیب، مدیر لالستثمار في شركة 

 عدة عضویات في مجالس االدارة  خالد السید یشغل 

  واالستثماراألعمال  من الخبرة في مجال  سنھ  15أكثر من  خالد لسیدلدى 

. كما أنھ  جامعھ الملك فھد للبترول والمعادن منفي علم التسویق على درجة البكالوریوس   خالد  السیدحصل 
 سوفولك  حاصل على ماجستیر إدارة األعمال من جامعة 

 

 أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولیاتھ  

 : اآلتي - على سبیل المثال ال الحصر -  صندوقمجلس إدارة الأعضاء  مسؤولیاتتشمل 

 والقرارات والتقاریر الجوھریة التي یكون الصندوق طرفا فیھا. الموافقة على جمیع العقود  •

 اعتماد سیاسة مكتوبة فیما یتعلق بحقوق التصویت المتعلقة بأصول الصندوق.  •
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 ا لالئحة صنادیق االستثمار.مدیر الصندوق وفقً اإلشراف والمصادقة على أي تضارب مصالح یفصح عنھ    •

ً االجتماع   • مع مسؤول المطابقة وااللتزام (لجنة المطابقة وااللتزام) لدى مدیر الصندوق ومسؤول التبلیغ عن   على االقل  مرتین سنویا
 عة.غسل األموال وتمویل اإلرھاب لدیھ، للتأكد من التزام مدیر الصندوق بجمیع اللوائح واألنظمة المتب 

من ھذه الالئحة وذلك قبل حصول مدیر الصندوق على  )  63) و (62(الموافقة على جمیع التغییرات المنصوص علیھا في المادتین   •
 .مأو إشعارھموافقة مالكي الوحدات والھیئة 

ھریة للصندوق المشار إلیھ  االطالع على التقریر المتضمن تقییم أداء وجودة الخدمات المقدمة من األطراف المعنیة بتقدیم الخدمات الجو  •
؛ وذلك للتأكد من قیام مدیر الصندوق بمسؤولیاتھ بما یحقق مصلحة مالكي  الئحة صنادیق االستثمارفي الفقرة (ل) من المادة التاسعة من  

 . االستثمارالئحة صنادیق الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في 

اطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقاً لسیاسات وإجراءات مدیر الصندوق حیال رصد المخاطر  تقییم آلیة تعامل مدیر الصندوق مع المخ •
 المتعلقة بالصندوق وكیفیة التعامل معھا.

الئحة صنادیق  االطالع على التقریر المتضمن جمیع الشكاوى واإلجراءات المتخذة حیالھا المشار إلیھ في الفقرة(م) من المادة التاسعة من   •
وذلك للتأكد من قیام مدیر الصندوق بمسؤولیاتھ بما یحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد    ؛االستثمار

 . ادیق االستثمارالئحة صن في 

 إقرار أي توصیة یرفعھا المصفي في حالة تعیینھ.   •

 التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق والمستندات األخرى ذات العالقة بالئحة صنادیق االستثمار.  •

بما یحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقً   • قیام مدیر الصندوق بمسؤولیاتھ  وأحكام الصندوق وأحكام الئحة صنادیق  ا لشروط  التأكد من 
 .وقرارات لجنة الرقابة الشرعیة االستثمار

 العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فیھ.  •

 بعد ترشیحھ من قبل مدیر الصندوق.  مراجع الحساباتالموافقة على تعیین   •

 .القرارات التي اتخذھا المجلس وقائع االجتماعات و تدوین محاضر االجتماعات التي تبین جمیع  •

 

 بأن جمیع أعضاء مجلس إدارة الصندوق تنطبق علیھم متطلبات التأھیل التالیة: الصندوقیقر مدیر 

 ألي دعاوى إفالس أو إعسار.  خاضعًاأو  مفلًساكان لم یسبق ألي من األعضاء أن  •

 بالنزاھة واألمانة.  مخالفة تنطوي على احتیال أو تصرف مخل  ارتكابلم یسبق ألي من األعضاء  •

 الالزمة إلدارة الصندوق.  ھارات والخبراتأن جمیع األعضاء یمتلكون الم •

تعریف عضو   علیھم  ینطبق  المستقلین  المجلس  أعضاء  بأن  الصندوق  مدیر  یقر  قائمة  مكما  في  تعریفھ  ورد  كما  مستقل  إدارة صندوق  جلس 
   المصطلحات المستخدمة في لوائح الھیئة وقواعدھا.

 آت المتوقع دفعھا ألعضاء مجلس اإلدارة المكاف  

لایر في السنة   8,000أقصى    وبحد لایر عن كل اجتماع    2,000  ،یقدّمونھادارة المستقلین بدل أتعاب لقاء الخدمات التي  اإلمجلس    أعضاءتلقى  ی 
 . اا من صافي قیمة أصول الصندوق وتخصم سنوًی دارة تحتسب یومًی اإل لكل عضو مستقل في مجلس

 التعارض المتحقق أو المحتمل بین مصالح أعضاء مجلس اإلدارة ومصالح الصندوق  

ألھداف الصندوق سواء   یمكن ألعضاء مجلس إدارة الصندوق أن یكونوا أعضاء في صنادیق استثماریة أخرى ذات أھداف استثماریة مشابھة
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أحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق في نطاق    من الممكن أن یجدكانت تدار من قبل مدیر الصندوق أو من قبل أي مدیر صندوق أخر. ولذلك ف
أو المصالح مع واحد أو أكثر من الصنادیق. وفي ھذه الحاالت سوف    ممارستھ ألعمالھ أنھ في موقف ینطوي على تعارض محتمل في الواجبات

سب دوره ومسؤولیتھ كعضو مجلس إدارة بالصندوق  یحقق مصالح مالكي الوحدات المعنیین ح  یراعي عضو مجلس اإلدارة التزاماتھ بالتصرف بما
 وذلك بالعمل بأمانة وحسن نیة وحرص إلى درجة ممكنة عملیا دون إغفال التزاماتھ تجاه عمالء الصنادیق األخرى عند االطالع على أي تعارض

 ا.] علمً اإلدارة وجوب ذلك  أعضاء مجلسمحتمل في المصالح وفي الحاالت التي تتطلب التصویت سوف یمتنع ذلك العضو عن التصویت إذا رأى  
 ] الصندوقإدارة الصندوق ومصالح  أنھ إلى تاریخ إعداد شروط وأحكام الصندوق ال یوجد تعارض متحقق بین مصالح عضو مجلس

 الصنادیق التي یشارك فیھا عضو مجلس الصندوق  إدارةمجالس  

 اسم الصندوق  اسم العضو 
 یوجدال  السید ریان بن صالح الرشید

 ال یوجد سعد بن محمد الغریري السید 
 ال یوجد العجروش   زناصر بن عبد العزیالسید 
 انفستبلوم المدار من قبل   صندوق بلوم مخطط النور العقاري محمد بن أحمد البلويالسید 
 ال یوجد الربیعان  عبد هللا خالد بن السید 

 

   لجنة الرقابة الشرعیة للصندوق 
 مكتب المقاصد لالستشارات االقتصادیة بإشراف من الدكتور محمد سعود العصیمي.تم التعاقد مع 

 : الدكتور محمد سعود العصیمي

محمد بن سعود   االمامبجامعة  االداریةوالعلوم   االقتصادضیلة الشیخ/ د. محمد بن سعود بن محمد العصیمي، عضو ھیئة التدریس بكلیة ف
، ثم حصل على الماجستیر ھـ 1403عام  االسالمیةمحمد بن سعود  االمام. حصل على البكالوریوس من كلیة الشریعة بجامعة االسالمیة

 االمریكیةالمتحدة  الوالیاتبولدر،  - ، من جامعة كولورادو  االقتصادوالدكتوراه في 

كل ستة أشھر، وال  وتدفعلایر سعودي سنویا، تحسب في كل یوم تقییم  10,000 اقصى بحد اسنوی  امبلغیتحمل الصندوق اتعاب اللجنة الشرعیة 
 . تشمل ضریبة القیمة المضافة

 

 

 أعضاء لجنة الرقابة الشرعیة  

 الدكتور محمد سعود العصیمي. •

 ومسؤولیاتھا  لجنة الرقابة الشرعیة أدوار 

 مطابقتھا للمعاییر الشرعیة دراسة ومراجعة أھداف وسیاسات الصندوق االستثماریة ووثائق الصندوق للتأكد من •

 تقدیم المشورة بخصوص المواضیع التي تتعلق بالمطابقة الشرعیة في حال طلبھا من قبل مدیر الصندوق  •

 المراقبة الدوریة.  •

تفاصیل المعاییر المطبقة لتحدید شرعیة األصول المعدة لالستثمار واإلجراءات المتبعة في حال عدم التوافق مع   
 المعاییر الشرعیة 

 1ما ھو موضح في ملحق رقم ك
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 مستشار االستثمار   
 ال یوجد 

   الموزع 
 ال یوجد 

 مراجع الحسابات 

 مراجع الحسابات  اسم 

  المتحالفونالمحاسبون  البسام وشركاؤه

 العنوان المسجل وعنوان العمل لمراجع الحسابات  

 الریاض مساعد،بن  زعبد العزی العنوان: السلیمانیة طریق األمیر 

 11557الریاض  69658ص.ب 

 5333-206-011ھاتف 

 مھام مراجع الحسابات وواجباتھ ومسؤولیاتھ  

 .عدم اإلخالل بحقوق مالكي الوحداتتدقیق ومراجعة أعمال الصندوق المالیة والتأكد من  •

  .إعداد قوائم مالیة مراجعة مرة واحدة سنویًا على األقل •

 السعودیة للمحاسبین القانونیین. ة الصادرة عن الھیئة مراجعة وإعداد القوائم المالیة وفقًا لمعاییر المحاسب  •

 راجع الحسابات األحكام المنظمة الستبدال م 

یجب على مجلس إدارة الصندوق أن یرفض تعیین المحاسب القانوني أو أن یوجھ مدیر الصندوق بتغییر المحاسب القانوني المعین، في أي من 
 الحاالت األتیة: 

 .القانوني تتعلق بتأدیة مھامھول سوء السلوك المھني للمحاسب وجود ادعاءات قائمة ومھمة ح •

 .إذا لم یعد المحاسب القانوني للصندوق مستقًال  •

 .إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن المحاسب القانوني ال یملك المؤھالت والخبرات الكافیة لتأدیة مھام المراجعة بشكل ُمرض  •

 یر المحاسب القانوني المعیَّن.إذا طلبت الھیئة وفقًا لتقدیرھا المحض تغی  •

 لدى الھیئة.  إذا لم یعد مراجع الحسابات للصندوق العام مسجال •

 أصول الصندوق  

 إن جمیع أصول الصندوق محفوظھ بواسطة أمین الحفظ لصالح الصندوق.  •

 یجب على أمین الحفظ فصل أصول الصندوق عن أصولھ وعن أصول عمالئھ االخرین. •

. وال یجوز أن یكون لمدیر الصندوق ومدیر الصندوق من ةلمالكي الوحدات ملكیة مشاعإن أصول الصندوق مملوكة بشكل جماعي   •
الباطن أو مشغل الصندوق أو أمین الحفظ أو أمین الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو  

إال أذا كان لمدیر الصندوق أو مدیر الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمین الحفظ أو أمین  البھ فیما یتعلق بتلك األصول،  مط
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ا بھذه المطالبات بموجب أحكام  الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا للوحدات، وذلك في حدود ملكیتھ، أو كان مسموحً 
 ط واألحكام. الئحة صنادیق االستثمار وأفصح عنھا في ھذه الشرو 

 معالجة الشكاوى:  
 سیقوم مدیر الصندوق بتقدیم اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى دون مقابل عند الطلب، كما یمكن لمالك الوحدات في حال وجود أي شكوى أو

 مالحظة حول الصندوق، إرسالھا الى العنوان التالي:

artalcapital.comclients@ 

 لدى إدارة حمایة المستثمر في ھیئة السوق المالیة. ومن الممكن أیضا إیداع الشكوى 

 خرى معلومات أ 
 سیتم تقدیم السیاسات واإلجراءات التي ستتبع لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل أو فعلي عند طلبھا دون مقابل. •

تثمار ھي لجنة الفصل في منازعات األوراق  الجھة القضائیة المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار في صنادیق االس  •
 المالیة.

المتاحة لمالكي الوحدات، تشمل شروط وأحكام الصندوق وكل عقد مذكور في الشروط واألحكام،   • یجب أن تحتوي قائمة للمستندات 
 والقوائم المالیة لمدیر الصندوق. 

 أسواق النقد)  (صندوقمتطلبات المعلومات اإلضافیة  
 بنك محلي. لدىنقدي  مبلغیختلف عن إیداع  وحدة من ھذا النوع من الصنادیقاالشتراك في أي  -1
 بسعر االشتراك، وأن قیمة الوحدات وإیراداتھا ُعرضة للصعود والھبوط.  مدیر الصندوق غیر ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات -2
 التالیة: سیقوم مدیر الصندوق بتصنیف استثمارات الصندوق واألطراف النظیرة حسب المنھجیة  -3

 عن مؤسسة مالیة مرخصة لتقدیم خدمات التصنیف في الدولة ذات الصلة.  والصادرالتصنیف االئتماني لالستثمار و/أو الطرف النظیر،  - 
 المالءة المالیة المقابلة لمدة االستثمار في االصل المستثمر بھ.  - 
 سوق منظم لتداولھ.  ووجودمدى قابلیة تداول األصل المراد االستثمار بھ،  - 

یقر مدیر الصندوق بأن كافة مصدري صفقات سوق النقد الذین سیتعامل معھم لمصلحة الصندوق من خارج المملكة سیكونون خاضعین   -4
 لھیئات رقابیة مماثلة للبنك المركزي السعودي. 

 شتقات. لن یستثمر الصندوق في عقود الم  -5

 إقرار من مالك الوحدات   
وقبولھا، والموافقة على خصائص الوحدات التي اشتركت /    وفھمھا  للمرابحات  ارتال   لقد قمت / قمنا بقراءة الشروط واألحكام الخاصة بصندوق 

 اشتركنا فیھا.

 التوقیع          االسم 

 

…………………………………     ………………………………… 

 

 

 

 



 

33 

   (1)ملحق رقم                                                    
 الضوابط الشرعیة 

 

 

 بالریال السعودي:  للمرابحات ارتالالمعاییر الشرعیة لنشاط صندوق 

 

 .أن تكون السلع محل البیع والشراء سلعا مباحة •
 .یجوز بیع الذھب أو الفضة بیع آجالً أال تكون السلع التي یبیعھا الصندوق آجالً ذھباً أو فضة أو عمالت؛ ألنھ ال  •
أال یبیع الصندوق السلع إال بعد تملكھا وقبضھا القبض المعتبر شرعاً، ویكون القبض بتسلم الوثائق المعینة التي تفید ملكیة الصندوق   •

 .للسلع، أو بتسلم صور تلك الوثائق؛ سواء أكانت تلك الوثائق شھادات حیازة أم شھادات إثبات التخزین
 .یشترط الصندوق على السمسار أال یتصرف في السلع ببیع ونحوه أثناء ملكیة الصندوق لھاأن  •
•  ً  .أال یبیع الصندوق السلع باألجل على من اشتراھا منھ؛ لئال یكون ذلك من بیوع العینة المحرمة شرعا

 

 

 :الصكوك وما في حكمھا 

عیة. وسیتم النظر إلى كل طرح من ھذه األصول على حدة ألخذ الموافقة  ھي عقود منفعة أو تمویل أو تسنید مبنیة على أحد البیوع الشر
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