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 ةالسعودي أشمور لألسهم صندوق 

Ashmore Saudi Equity Fund 

 

 ستثماري مفتوح يدار من قبل شركة أشمور لالسثمار السعودية(ا)صندوق 

 

 لألحكام التي تنص عليها الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة سوق  ااملستندات املصاحبة لهتم إعداد هذه الشروط واألحكام وجميع 
ً
طبقا

( ٣٠م، بناء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي )م/٢٤/١٢/٢٠٠٦هـ املوافق ٠٣/١٢/١٤٢٧وتاريخ  ٢٠٠٦-٢١٩-١املالية بموجب القرار رقم 

م وتتضمن معلومات ٢٣/٠٥/٢٠١٦هـ املوافق ١٦/٠٨/١٤٣٧وتاريخ  ٢٠١٦-٦١-١املعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم هـ و ٠٢/٠٦/١٤٢٤وتاريخ 

 كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة بجميع الحقائق الجوهرية ذات العالقة بالصندوق.

 

األخرى واالطالع على املعلومات الواردة فيها بعناية قبل اتخاذ أي قرار لالستثمار يجب على املستثمر قراءة الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات واملستندات 

 .في الصندوق 

 

 على نسخة منها والتوقيع عليها. لقد قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام واملالحق الخاصة بالصندوق وفهم ما جاء بها واملوافقة عليها وتم الحصول 

 

، م06/03/2018املوافق هـ 18/06/1439شروط واألحكام في تاريخ م وأخر تحديث لل15/12/2014وافق هـ امل23/02/1436تاريخ إصدار الشروط واألحكام 

 بموجب قراره رقم وقد صدرت
ً
 عاما

ً
ه املوافق 23/02/1436وتاريخ 9-67-2014 موافقة مجلس هيئة السوق املالية على طرح وحدات هذا الصندوق طرحا

 م.15/12/2014
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 هامإشعار 

 

  من ما بينالشروط واألحكام  توقيع هذهبموجب ، املدة "( هو عبارة عن صندوق استثمار مفتوحالصندوق )" ةالسعودي لألسهمإّن صندوق أشمور 
ً
 كال

  .تنشأ عالقة تعاقدية املشتركينمن  وكل"( الصندوق  مديرشركة أشمور لالستثمار السعودية )"

  ل بيان اآلراء ووجهات النظر الواردة في ِّ
ّ
هذه تقييم مدير الصندوق الشخص ي، وال ضمانة بأن تكون أّي من اآلراء ووجهات النظر هذه  الشروط واألحكامُيمث

دوق. كما ال ينبغي على املحتملين اعتبار آراء مدير الصندوق ووجهات نظره بمثابة توصيات باالستثمار في الصناملشتركين صحيحة. من هنا، ال يجب على 

الضريبية، أو بالشريعة، أو  بالشؤون القانونية، أو تقديم املشورةهذه على أنها بمثابة الشروط واألحكام مع محتويات  التعاملاملحتملين املشتركين 

كها أو التصرف بها. باالستثمار، أو بأي مسائل أخرى، ويوص ى بالعودة إلى مستشاريهم املهنيين في ما يتعلق بشراء وحدات في ال
ّ
 صندوق أو تمل

  عن دفع الضرائب 
ً
َدت  –يكون املستثمر املحتمل مسؤوال  مصدرهاستثمار الذي يقوم به في الصندوق أو على أي زيادة في رأس املال على اال  –في حال ُوجِّ

 . مسؤولية دفع الزكاة على نحو منفرداملشتركون  يتحمل هذا االستثمار. كما

  ولية املعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام، والذي يؤكد مدير الصندوق حسب علمه )بعد بذل القدر املعقول من ؤ الصندوق مسيتحمل مدير

مجلس هيئة  العناية املهنية للتأكد من ذلك( أنها ال تتضمن أي إفادة غير صحيحة أو مضللة وال تغفل أية أمور تشترط اللوائح التنفيذية الصادرة عن

 وق املالية تضمينها فيها.الس

  عطىو
ُ
ر يجب اعتبار أي معلومات ت

َ
ذك

ُ
بل أي موزع أو بائع أو أي شخص آخر، ولم ت م من قِّ قدَّ

ُ
صة وبالتالي  الشروط واألحكامفي  أو إفادات ت

ّ
هذه، غير مرخ

 ينبغي عدم االعتماد عليها. 

  بات قيمة األسهم
ّ
في الصندوق  على بّينة من أّن االستثماراملشتركون أن يكون . وينبغي تشتمل عليهاالتي تكون قيمة الوحدات في الصندوق عرضة لتقل

 . مرتفعةيشتمل على مخاطر 

 ير من الباطن، أو يقّر مالكو الوحدات بأن مدير الصندوق يتمتع بكامل الصالحية لتفويض صالحياته إلى مؤسسة مالّية أو أكثر لتؤدي دور املستشار، أو املد

 عن التعاقد مع الطرف املذكور لتوفير خدمات مقدم الخدمات 
ً
اإلدارية، أو أمين الحفظ، أو أمين السجل، أو الوكيل، أو الوسيط للصندوق، فضال

صطح  "الطرف االستثمار أو أمانة الحفظ أو أمانة السجل في ما يتعلق بأصول الصندوق، بشكل مباشر أو غير مباشر، وُيشار إلى هذا الطرف في ما يلي بُم 

ض لها  ."ملفوَّ

  وال يجوز استخدامها كطرح أو دعوة لتملك أي وحدات في هذا الصندوق من قبل أي شخص في أية دولة 
ً
ال إن هذه الشروط واألحكام ال تشكل طرحا

 طرح وحدات هذا الصندوق 
ً
 عليه.  يكون فيها هذا الطرح نظامي أو لم ُيسمح به وكذلك ال يجوز طرح هذه الوحدات ألي شخص ال يجوز نظاما

 بالنسبة إلى ورثته وخلفائه، ومنّفذي وصّيته، واملدراء املسؤولين عن او 
ً
كة، واملعهود لتر في حال كان مالك الوحدات من األفراد، تكون هذه الشروط ملزمة

 بوفاته أو عجزه. كذلك، في حال كان مالك الوحدات ع الشروط واألحكامتزول موافقة مالك الوحدات على  إليهم من بعده. ويجب أال 
ً
بارة عن هذه تلقائيا

  الشروط واألحكامتسقط  كيان قانوني، يجب أال 
ً
  شركائه أو مساهميه.، أو عدم مالءته، أو تصفية أي من بإفالسهتلقائيا

  املحاسبين، فيما يتعلق باألمور القانونية والضريبية واملسائل األخرى يجب على املستثمرين االعتماد على مستشاريهم، بما في ذلك املستشارين القانونيين و

 التي تخص الصندوق أو االستثمار فيه. 

  هذه بموافقة هيئة السوق املالية وسيتّم إبالغ كافة مالكي الوحدات بالتغيير املذكور.  الشروط واألحكامفي  يجب أن يحظى أّي تغيير جوهري و 

  يعتبروا هذه الشروط واألحكام على أنها استشارة تتعلق بأية أمور قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو أية مسائل أخرى. ويجب كذلك وعلى املستثمرين أال

 على املستثمرين أن يقوموا باالستعالم بشأن:

 املتطلبات القانونية في دولهم فيما يتعلق بشراء وحدات الصندوق أو امتالكها أو استردادها أو أي تصرف آخر بخصوصها.  .أ

 أية قيود قد يواجهونها فيما يتعلق بصرف العمالت. .ب
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دوق أو استردادها أو وحدات الصن تملكاملسائل املتعلقة بالدخل والتبعات الضريبية األخرى التي قد تنطبق عليهم في دولهم نتيجة  .ت

 أي تصرف آخر بخصوصها.

 أو  تابعةو وكالئه أو مدراء شركاته الأو أي من مدراء مدير الصندوق أو مسؤوليه أو موظفيه أ تابعةدوق أو أي شركة من شركاته الال يتحّمل مدير الصن

ي التزامات مسؤوليها أو موظفيها أو وكالئها )"الطرف املفّوض له"( مسؤولية تجاه مالك الوحدات عن أي خسارة، أو ضرر، أو تكاليف، أو مصاريف، أو أ

 إذا أتى ذلك نتيجة سوء تصرف متعمد من جانب مدير الصندوق أو الطرف املفوض
ّ
بة على مالك الوحدات أو أصول الصندوق، إال

ّ
له أو سوء نّية أو  مترت

  من باب اإلهمال الجسيم أو االحتيال من جانبهم.

 ت في ال يحصل مالك الوحدات على أي حقوق متصلة باستثمارات الصندوق أو بأي جزء محّدد منها والتي قد تشمل على سبيل املثال ال الحصر التصوي

تثمر فيها من قبل الصندوق. وال يحّق ملالك الوحدات نقل أو تحويل أّي من الحقوق الجمعيات العمومية للشركات املدرجة في سوق األسهم السعودي واملس

 عن أّي إجراء أو إغفال أو عن مالءة 
ً
ية ملدير الصندوق. وال يكون مدير الصندوق مسؤوال

ّ
الوكالء املذكورة هنا بدون الحصول على املوافقة الخط

  .مال التجارية العاديةواملؤسسات املالية التي ُيستعان بها في سياق األع

 م لقاء رسوم تتّم استقطاعها من حساب الصندوق. أّما في ما يت قدَّ
ُ
علق بتفويض يوافق مالك الوحدات ويكون على بّينة من أّن الخدمات اآلنف ذكرها ت

  الصالحيات، ينبغي أن يدرك مالك الوحدات أّن مدير الصندوق يجب أال يفص  عن أي معلومات ذات الصلة بمالك
ّ
الوحدات إلى الطرف املفّوض له إال

 في حال استوجبت أي قوانين أو أنظمة في أي دولة مثل هذا اإلفصاح. 

 االعتبارات الضريبية والزكاة 

دات في ه لوحيتعين على مالك الوحدات )املشترك( واملشترك املحتمل أن يحصل على استشارة مهنية للتأكد من االعتبارات الضريبية التي تترتب على شرائ

ما هو منصوص  الصندوق أو امتالكه أو استرداده لها أو التصرف بها بأي شكل آخر. ويجب أن يكون املشتركون على بينة بأنه يحق ملدير الصندوق، في حدود

، أن يدفع من أصول الصندوق أي ضريبة مستحقة على الصندوق إن وجدت وسيتم اإلفصاح عنها في القوائ
ً
م املالية السنوية عليه ومسموح به نظاما

ستثمارهم في الصندوق قد والنصف سنوية. وعلى املشتركين الحاليين واملشتركين املحتملين غير املقيمين في اململكة العربية السعودية األخذ بعين االعتبار بأن ا

 .يترتب عليه اقتطاع للضريبة من قبل الجهات ذات العالقة في اململكة

 .ولية إخراج زكاة ما يملك من وحدات في الصندوق ؤ الصندوق إخراجها عن املشتركين وتقع على مالك الوحدة مس وأما الزكاة فال يتولى مدير 

 مكافحة غسيل األموال 

 بأن 
ً
 إلى طلب االشتراك لغرض االلتزام بأنظمة مكافحة غسيل األموال والتحقق من هوية املشترك، علما

ً
ت هذه املعلوماقد يلزم تقديم وثائق أخرى إضافة

لحالة، قد ستبقى سرية. ويحتفظ مدير الصندوق ومقدم الخدمات اإلدارية بحق طلب وثائق أو معلومات أخرى من املشترك املحتمل عند اللزوم. وفي هذه ا

 يؤدي عدم تقديم املشترك للوثائق أو املعلومات بالشكل الذي يطلبه مدير الصندوق أو مقدم الخدمات اإلدارية إلى رفض اشتراكه أو 
ً
 .إلى إنهاء اشتراكه إلزاميا

  التي تعكس التغييرات التالية: صندوق أشمور لألسهم السعوديةهذه هي النسخة املعدلة من شروط وأحكام 

 بعد التغيير قبل التغيير املوضوع

 - إضافة رسوم تسوية الصفقة
ريال سعودي ألمين  140.63دفع مبلغ 

الحفظ مقابل تسوية جميع الصفقات 

سهم أي شركة من الشركات  املنفذة على

 أو شراًء في يوم معين. 
ً
املستثمر بها بيعا

 من إجمالي أصول 
ً
 وتدفع يوميا

ً
تحتسب يوميا

 الصندوق.

 ريال سعودي سنويا. 25,000 ريال سعودي سنويا. 15,000 تعديل رسوم مراجع الحسابات
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املسمى الوظيفي لرئيس مجلس إدارة 

 ستاذ صال  الدهمش ياأل  الصندوق،

 الرئيس التنفيذي للعمليات الرئيس التنفيذي للشؤون املالية

 بكر بوأ األستاذ عبدهللا سفكياناكس جون  ستاذأل ا تغيير عضو مجلس اإلدارة

 ستاذ صال  العواداأل  ستاذ حازم الشيخ مباركاأل  تغيير عضو مجلس اإلدارة

 من صافي قيمة أصول  %1.75 تعديل رسوم إدارة الصندوق 
ً
سنويا

الصندوق ويتم احتسابها يوميا وتخصم 

 
ً
 .شهريا

 من صافي قيمة أصول  1.25%
ً
سنويا

الصندوق ويتم احتسابها يوميا وتخصم 

 
ً
 .شهريا

  بوأإلغاء عضوية األستاذ/عبدهللا  - تغيير عضو مجلس اإلدارة
َ
بكر، نظرا

 الستقالته

ضريبة القيمة إشعار بتاريخ بدء تنفيذ  - إشعار تنفيذ ضريبة القيمة املضافة

 للقواعد الضريبية واللوائح 
ً
املضافة وفقا

التنفيذية السارية في اململكة العربية 

 السعودية

 ستاذ محمد املهَنااأل  ستاذ صال  العواداأل  تغيير عضو مجلس اإلدارة

 

وبتاريخ  م20/06/2016هـ املوافق 15/09/1437وبتاريخ  م 08/06/2016هـ املوافق 03/09/1437نا املرسلة إلى هيئة السوق املالية بتاريخ اتحسب خطاب

 م.01/01/2018هـ املوافق 14/4/1439و بتاريخ  م03/12/2017هـ املوافق 15/03/1439بتاريخ و  م20/06/2017هـ املوافق  25/09/1438
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 ملخص الصندوق 
 

 Ashmore Saudi Equity Fund – ةالسعوديأشمور لألسهم صندوق  سم الصندوق ا

 شركة أشمور لالستثمار السعودية مدير الصندوق 

 ريال سعودي عملة الصندوق 

 صندوق مفتوح الصندوق نوع 

 بأن أيام التعامل التي يتم فيها تنفيذ هذه الطلبات  فترة االشتراك
ً
استالم طلبات االشتراك في الصندوق خالل أي يوم عمل علما

 .هي االثنين و األربعاء من كل أسبوع

 االستثماري الهدف 
 

متنوعة من أسهم الشركات  محفظةالطويل من خالل االستثمار في مالي على املدى املتوسط إلى  توفير نمو رأس

 في سوق األسهم السعودية. املدرجة

  TASI – مؤشر تداول لألسهم السعودية رشادياملؤشر اال 

 املخاطر  مرتفعة درجة املخاطرة

 ريال سعودي 10,000 األوليالحد األدنى لالشتراك 

 ريال سعودي 5,000 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

الحد األدنى لرصيد االستثمار املحتفظ 

 به

 ريال سعودي  10,000

 الحد األدنى لالسترداد

 رسوم االسترداد 

 ريال سعودي 5,000

 ال يوجد

 ال يوجد رسوم االسترداد املبكر

 أي يوم عملفي  أيام قبول طلبات االشتراك/االسترداد

   

عتَمد لشراء/استرداد الوحدات
ُ
  استالم تّم في حال  السعر امل

ً
عَتمد عندئذ هو سعر من يوم التعامل الطلب قبل الساعة الواحدة ظهرا

ُ
الوحدة ، يكون السعر امل

 اإلعالن الالحق في يوماملعلن 

 نا يومي عملو كي على أنوأربعاء  ثنينإكل يوم  والتعامل يمأيام التقو 
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ة ستَردَّ
ُ
 االسترداد  سعر تحديد  قبل إقفال العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم التي تم فيها  موعد دفع قيمة الوحدات امل

 كحد أقص ي من إجمالي قيمة االشتراك %2  م االشتراكو رس

 من صافي قيمة األصول في الصندوق  %1.25 الصندوق  إدارةم و رس
ً
 سنويا

 من صافي قيمة األصول في الصندوق في حال لم ت %0.10 - م الحفظ و رس
ً
ريال مليون  187.5أصول الصندوق جاوز تسنويا

 سعودي

 من صافي قي 0.09% -
ً
ريال مليون  187.5 ما بينأصول الصندوق إذا كانت  مة األصول في الصندوق سنويا

 ريال سعوديمليون  562.5 سعودي إلى

 من صافي قيمة األصول في الصندوق في حال تجاوزت 0.08% -
ً
 ريالمليون  562.5 أصول الصندوق  سنويا

 سعودي

  ل سعودييار  11,250د أدنى حلرسوم الحفظ تخضع )
 
 (شهريا

 

 من صافي قيمة األصول في الصندوق في حال لم ت %0.06 -   املدير اإلداري رسوم 
ً
ريال مليون  562.5 أصول الصندوق  جاوز تسنويا

 سعودي

 من صافي قيمة األصول في الصندوق إذا كانت  0.05% -
ً
ريال مليون  562.5 ما بينأصول الصندوق سنويا

 ريال سعوديمليون  937.5 سعودي إلى

 من  0.045% -
ً
ريال مليون  937.5 أصول الصندوق  حال تجاوزت الصندوق في صول األ قيمة  صافيسنويا

 سعودي

  ريال سعودي 11,250حد أدنى لتخضع رسوم املدير اإلداري )
 
 (شهريا

  

 م06/01/2015 الصندوق  عملتاريخ بدء 

 

 بداية الطرحسعر الوحدة عند 

 

 

 لكل وحدة ةسعودي ترياال  10
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 قائمة املصطلحات
 

 ر لالستثمار السعوديةوُيقَصد به شركة أشمو  مدير الصندوق 

شخص مرخص له يعينه مدير الصندوق للقيام بخدمات إدارية للصندوق بما فيها ترتيب عملية احتساب قيمة  املدير اإلداري 

س بي إتش إوُيقَصد به األصول واألتعاب وتنفّيذ قرارات مدير الصندوق املتعلقة باملبالغ النقدية الغير مستثمرة 

 السعوديةالعربية س ي 

وُيقَصد به إتش إس بي س ي  شخص مرخص له يعينه مدير الصندوق للقيام بنشاط حفظ األوراق املالية أمين الحفظ

 العربية السعودية 

وُيقَصد به إتش إس بي س ي  شخص مرخص له يعينه مدير الصندوق للقيام بأعمال حفظ معلومات املشتركين سجلأمين ال

 العربية السعودية 

 وُيقَصد به مالك الوحدات في الصندوق  املشتركين/ مالك الوحدات

  ةالسعودي أشمور لألسهم صندوق  وُيقَصد به الصندوق 

 هيئة السوق املالية في اململكة وُيقَصد بها هيئة السوق املالية

 2006-219-1رقم هيئة السوق املالية بموجب القرار  مجلس الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن وُيقَصد بها الالئحة

 م24/12/2006هـ املوافق 03/12/1427بتاريخ 

 مجلس إدارة الصندوق  وُيقَصد به مجلس اإلدارة

 مالكو الوحدات في الصندوق وهي حصة مشاعة مللكية أصول الصندوق  الوحدات التي يملكها وُيقَصد بها الوحدة

 بنهاية يوم التعاملالسعر لكل وحدة  وُيقَصد به  سعر الوحدة

 لكل وحدة ةسعودي ترياال  10  بداية الطرح سعر الوحدة عند 

والرسوم  املطلوباتالصندوق بعد اقتطاع كافة إجمالي أصول صافي قيمة األصول، وهو قيمة  وُيقَصد به صافي قيمة األصول 

 واألعباء

ذات الصلة  واالسترداد االشتراكصافي قيمة األصول املتعلقة بعمليات  احتساباليوم الذي يتم فيه به وُيقَصد  ميوم التقوي

ما ال يكون أي من تلك وعند يومي عمل اعلى أن يكونأسبوع كل واألربعاء من  االثنينبالوحدات، وهما يومي 

 عمل فإن التقويم سيكون يوم العمل التالياأليام يوم 

على أن من كل أسبوع  هو اليوم الذي يمكن فيه االشتراك في الوحدات واستردادها، وهو كل يوم اثنين وأربعاء أيام التعامل

 سيكون يوم العمل التالي التعاملوعندما ال يكون أي من تلك األيام يوم عمل فإن يكونا يومي عمل 

 في اململكة للبنوكيوم عمل رسمي كل  وُيقَصد به يوم

 للشروط واألحكام األساسية الخاصة بالصندوق  ملخص الصندوق 
ً
 ويقصد به محخصا

 سعوديالريال ال وُيقَصد به الريال

 الشروط واألحكام التي تنطبق على تشغيل الصندوق  وُيقَصد بها  الشروط واألحكام

 على أداء الصندوق  املخاطر
ً
 كل ما من شأنه أن يأثر سلبا

القيمة الدنيا التي يستطيع مالك الوحدات االشتراك بها في الصندوق عند قيامه باالشتراك األساس ي،  وُيقَصد به الحد األدنى لالشتراك 

 ضمن شروط وأحكام الصندوق  7رقم  الفقرةكما هو منصوص عليه في 

الدنيا التي يستطيع مالك الوحدات االشتراك بها في الصندوق عند قيامه باالشتراك  القيمة اإلضافية وُيقَصد به  لالشتراك اإلضافيالحد األدنى 

 ضمن شروط وأحكام الصندوق  7 رقم الفقرة، كما هو منصوص عليه في اإلضافي
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ضمن 7رقم الفقرةالحد األدنى من الوحدات التي يمكن استردادها، كما هو منصوص عليه في  وُيقَصد به  الحد األدنى لالسترداد

  شروط وأحكام الصندوق 

في أي وقت من األوقات، كما هو منصوص عليه االحتفاظ به املشترك الذي يجب على الحجم األدنى  وُيقَصد به  لرصيد االستثمار املحتفظ بهالحد األدنى 

 ريال سعودي( عشرة االف) 10,000وهو  ضمن الشروط وأحكام الصندوق  7رقم الفقرةفي 

دَرجة في سوق األسهم السعودية ودراسة قوائمها املالية املشركات الوُيقَصد بها تحليل  معايير القيمة
ُ
ختارة من الشركات امل

 عادلة لتحديد قرار االستثمار بهابغرض تحديد القيمة ال

 سوق األسهم في اململكة  وُيقَصد بها  تداول سوق األسهم السعودية أو 

  )تداول( العام لشركة السوق املالية السعوديةؤشر امل وُيقَصد به مؤشر تداول لألسهم السعودية

شكل كافة األصول  وُيقَصد بها أصول الصندوق 
ُ
 أصول الصندوق أو أي أرباح مستحقة التي ت

 واملرابحات وعقود تمويل التجارة والتي تتسم بسيولتها العالية وقلة املخاطر وُيقَصد بها الودائع ألجل النقد أسواقأدوات 

 اململكة العربية السعودية وُيقَصد بها اململكة 

الجهة التي يقوم مدير الصندوق بتفويض صالحياته لها كمؤسسة مالّية أو أكثر لتؤدي دور وُيقَصد به  الطرف املفّوض له

أو الوص ي، أو الوكيل، أو الوسيط  أو أمين السجل الفرعي، أو املدير اإلداري، أو أمين الحفظ،املستشار، أو املدير 

 عن التعاقد مع هذه الجهة لتوفير خدمات االستثمار أو أمانة الحفظ 
ً
في ما وأمانة السجل للصندوق، فضال

 يتعلق بأصول الصندوق، بشكل مباشر أو غير مباشر

املثال ال الحصر أعضاء مجلس إدارة  لبه أي طرف له عالقة بمدير الصندوق والذي يشمل على سبي وُيقَصد األطراف ذات العالقة

 الصندوق، والعاملين لدى مدير الصندوق، ومستشاري الصندوق 
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 ( معلومات عامة:1

 :اسم مدير الصندوق، ورقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية ( أ
 .14174-22، ترخيص هيئة السوق املالية رقم لالستثمار السعوديةشركة أشمور 

 

 :ملدير الصندوق  املكتب الرئيسعنوان  ( ب

 يمكن التواصل مع مدير الصندوق على العنوان التالي:

 الطابق الثالث، البرج ب

 أبراج العليا، شارع العليا العام  

 8022صندوق بريد 

 ، اململكة العربية السعودية12213الرياض  

 +966 11 483 9100هاتف: 

 .+966 11 483 9101فاكس: 

 

 :ج(عنوان املوقع االلكتروني ملدير الصندوق وعنوان أي موقع الكتروني مرتبط بمدير الصندوق يتضمن معلومات عن صندوق االستثمار

www.ashmoresaudiarabia.com.sa 

 www.tadawul.com.saاملوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية )تداول(: 

 :د(اسم أمين الحفظ ورقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية

 37-05008إتش إس بي س ي العربية السعودية، ترخيص هيئة السوق املالية رقم

 :ألمين الحفظه (املوقع اإللكتروني 

www.hsbcsaudi.com 

 :( النظام املطبق2
لنظام السوق املالية ولوائحها التنفيذية واالنظمة واللوائح االخرى ذات العالقة املطبقة في اململكة العربية  يخضع صندوق أشمور لألسهم السعودية

 السعودية.

 :االستثمارصندوق وسياسات أهداف ( 3
 :( أهداف صندوق االستثمارأ

الطويل من خالل املدى املتوسط إلى على  املال رأسفي  يةنمت إلىهدف الصندوق االستثماري ي .املدة هو عبارة عن صندوق استثمار مفتوحالصندوق 

دَرجة  محفظةاالستثمار في 
ُ
إلى تحقيق أداء يفوق أداء املؤشر االسترشادي في سوق األسهم السعودية، كما يهدف الصندوق متنوعة من أسهم الشركات امل

املشتركين ولن يقوم الصندوق بتوزيع أية أرباح على  ،والذي يتم الحصول عليه عن طريق شركة السوق املالية السعودية )تداول( (TASI)مؤشر تداول 

 في الصندوق.وسيقوم بإعادة استثمار األرباح املوزعة 

 

 

http://www.ashmoresaudiarabia.com.sa/
http://www.ashmoresaudiarabia.com.sa/
www.tadawul.com.sa
www.hsbcsaudi.com
www.hsbcsaudi.com
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 :سياسات االستثمار وممارسته ( ب

 لالستراتيجيات الرئيسة التي يطبقها الصندوق من أجل تحقيق أهدافه: محخصفيما يلي 

  أساس ي:فيها بشكل  سوف يستثمر الصندوق األوراق املالية التي )أو أنواع( نوع 

 .األولويةأولية أو حقوق  اكتتاباتبما في ذلك أي  السعوديةفي سوق األسهم املدرجة  الشركات أسهمفي بشكل أساس ي الصندوق  يستثمر  

 :سياسة تركيز االستثمار 

لن يمض ي الصندوق في استراتيجية تستثني بعض  ،في أسهم الشركات املدرجة في سوق األسهم السعوديةستتركز استثمارات الصندوق 

القطاعات بل سيحافظ على أعلى درجة ممكنة من املرونة لالستثمار في جميع القطاعات، مع أنه سيحصر استثماراته فقط في سوق األسهم 

نخفاض حاد لسوق األسهم الحدود املوضحة في الجدول أدناه في استثماراته. وفي حالة حدوث االصندوق  ويستهدف السعودية )تداول(

. نقدمن أصول الصندوق على شكل كحد أقص ى  %50االحتفاظ بنسبة إلى  السعودية أو توقع مدير الصندوق حدوث ذلك، فقد يحجأ

 وسوف يتم تحديث املجال االستثماري بشكل ربع سنوي. 

 نوع االستثمار

دَرجة في سوق األسهم السعودية األسهم السعودية
ُ
 ولية وحقوق األولويةاأل  الطروحاتبما فيها  امل

 أدوات أسواق النقد

 ذات الطرح العام ألهداف الصندوق  صناديق استثمار مماثلة

 الحد األدنى

50%  

0%  

0%  

 الحد األعلى

100%  

50%  

10% 

 

إلى استثمارات الصندوق األساسية في أسهم الشركات املدرجة في سوق األسهم السعودية، فقد يعمد مدير الصندوق وحسب تقديره  باإلضافة

مثل )املطلق، وذلك ألغراض إدارة السيولة، إلى استثمار الفائض النقدي و/ أو االحتفاظ بجزء أو كل سيولة الصندوق في أدوات أسواق النقد 

مباشرة واملصدرة من جهات سعودية وخاضعة ملرابحات وعقود تمويل التجارة والتي تتسم بسيولتها العالية وقلة املخاطر( واالودائع ألجل 

، ويتم %( من أصول الصندوق 50وبما ال يتجاوز ما نسبته خمسون باملائة ) املركزية في السعودية بعملة الريال السعودي ألشراف البنوك

للتصنيف ( والصادرة عن وكالة موديز Aبحد أدنى فئة ) بناء على التصنيف االئتمانيفقط ألدوات أسواق النقد  تلك الجهات املصدرة اختيار 

 واملرخصة من هيئة السوق املالية سواء غير مباشر من خالل استثمار السيولة بشكل العالمي. أو 
ً
 عاما

َ
صناديق أسواق النقد املطروحة طرحا

طر كانت مدارة من قبل مدير الصندوق نفسه أو مدير آخر وتتم عملية اختيار الصناديق من خالل قياس األداء التاريخي للصندوق مقارنة باملخا

االستثمار في  ويكون . ار في أدوات أسواق النقد وصناديقها لدى جهة واحدة( من أصول الصندوق لالستثم%15وال يمكن تخصيص أكثر من )

 ومرخصة من هيئة السوق املالية 
ً
 عاما

ً
مع أهداف الصندوق ومجال استثماره  ومتوافقةصناديق استثمارية بالريال السعودي ومطروحة طرحا

 للقنفسه أو مدير صندوق أخالرئيس ي، سواء كانت تدار من قبل مدير الصندوق 
ً
في هذه الشروط واألحكام،  6-بيود املوضحة في الفقرة ر وفقا

 ملؤشرات األداء للصندوق وحجمه ومعدل املصاريف.االختيار ويتم 
ً
 ما بين تلك الصناديق وفقا

  االستثمارية: تهدارة محفظإ االستثمار يغرضعن صندوق  التي يمكن استخدامها نيابةاألدوات و  ساليبأنواع املعامالت واأل 

سيتبنى مدير الصندوق منهج اإلدارة النشطة التي ترتكز على مبدأ تبديل املراكز االستثمارية الستثمارات الصندوق واستخدام الوسائل 

ق املحللين املاليين لدي مدير الصندوق والوصول إلى قائمة الشركات التي ستخضع إلى ء عمليات املس  األولي من قبل فريالبحثية إلجرا

ومن ثم بناء محفظة الصندوق وتحديد أوزان االستثمارات ومراجعتها بشكل مستمر لضمان االلتزام بالحدود  ،ايير القيمةتحليالت مع

 االستثمارية واستراتيجية الصندوق الرئيسة.
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  ة الصندوق ظيمكن إدراجها في محف التي الأنواع األوراق املالية: 

 .أعاله التي تم ذكرهاأوراق مالية غير باالستثمار في الصندوق  يقوملن 

 التي يمكن للصندوق االستثمار فيها: األوراق املالية (أو أنواع)نوع خر على آأي قيد 

 ملا ورد في 
ً
 وأي تحديثات عليها. هيئة السوق املالية  لوائحيلتزم الصندوق بالقيود على االستثمارات وفقا

 :صالحيات الصندوق في االقتراض 

من  علىأاالستثمارية سيكون األسهم بحيث وجد مدير الصندوق أن العائد املتوقع من الفرص  يمالئمة ف في حالة وجود فرص استثمارية

سنة، بعد الحصول ال تزيد عن ولفترة  ( من صافي قيمة أصول الصندوق %10تكلفة التمويل، فإن الصندوق يحجأ إلى التمويل بما ال يتجاوز )

 .هيئة السوق املالية وإشعار  على املوافقة من قبل مجلس إدارة الصندوق 

 فيها: يتم التعاملساألوراق املالية التي  أسواق 

 .وحقوق األولوية األولية الطروحاتبما فيها  الصندوق في سوق األسهم السعودية تقتصر استثمارات

  ذات الطرح العام حدود االستثمار في وحدات صناديق االستثمار األخرى: 

ذات الطرح العام  في صناديق مماثلة ألهداف الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق  (%10ماال يزيد عن )يحق ملدير الصندوق استثمار 

. وأال تزيد نسبة تملكه في صندوق من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته (%10على أن ال تزيد نسبة تملك الصندوق عن )

( من صافي قيمة أصول الصندوق. وسوف يتحمل الصندوق أية رسوم ومصاريف %10عن ) طرح عام تألهداف الصندوق ذا مماثل واحد

 في حال االستثمار بها. ألهداف الصندوق ذات الطرح العام تفرضها الصناديق املماثلة

 :التعامل مع أسواق املشتقات املالية 

 .سوق أو أسواق تستخدم مشتقات األوراق املالية في أو  األوراق املالية ال يستثمر الصندوق في مشتقات

 :( مدة صندوق االستثمار4
 صندوق أشمور لألسهم السعودية هو صندوق استثماري عام مفتوح. ولن يكون هناك مدة محددة لعمل الصندوق وال تاريخ الستحقاق الصندوق.

 :(قيود/حدود االستثمار5

تثمار بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة يلتزم مدير الصندوق خالل إدارته لصندوق االس

 املعلومات.

 

 :عملة الصندوق (6

شار إليها في الصندوق، يقوم املدير بتحويل الدفع 
ُ
م سعر الوحدة بالريال السعودي. وفي حال دفع ثمن الوحدات بعملة غير تلك امل شار ُيقوَّ

ُ
إلى العملة امل

عتَمدة وباال 
ُ
 لسعر الصرف السائد وُيصبح الشراء ساري املفعول عند تحويل األموال إلى العملة امل

ً
 ستناد إلى سعر الوحدة الالحق. إليها في الصندوق وفقا

 

 :(مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب7
 *:اوطريقة احتسابه أ(يتضمن الجدول التالي بيان للرسوم واملصاريف من أصول الصندوق 
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 بأن هذه الرسوم واملصاريف ليست مفروضة على مالكي  .أدناهالرسوم واملصاريف املذكورة  ير الصندوق على مالكي الوحدات دفعسيفرض مد
ً
علما

  .مستحقة من أصول الصندوق  أيضاالوحدات فقط بل 

 :رسوم اإلدارة

 

 من صافي قيمة أصول الصندوق  %1.25يتم دفع رسوم إدارة بنسبة 
ً
إلى مدير الصندوق إلدارة سنويا

َسب رسوم اإلدارة وتستحّق في كل يوم تقويم 
َ
  في نهاية كل شهر. وتخصمالصندوق. وتحت

 

 :رسوم أمانة الحفظ

 

 لى النحو اآلتي: عوهي  ويدفع الصندوق رسوم أمانة الحفظ

 من صافي قيمة األصول في الصندوق في حال لم تتجاوز أصول الصندوق  0.10% -
ً
 187.5سنويا

 .مليون ريال سعودي

 من صافي قيمة األصول في الصندوق إذا كانت أصول الصندوق ما بين  0.09% -
ً
 187.5سنويا

 .مليون ريال سعودي 562.5مليون ريال سعودي إلى 

 من صافي قيمة األصول في الصندوق في حال تجاوزت أصول الصندوق  0.08% -
ً
 562.5سنويا

 .سعودي مليون ريال

  11,250تخضع رسوم أمانة الحفظ لحد أدنى ( 
 
 )   ريال سعودي شهريا

 

ويدفع الصندوق رسوم املدير 

 وهي على النحو اآلتي:  اإلداري 

 

 

 من صافي قيمة األصول في الصندوق في حال لم تتجاوز أصول الصندوق  0.06% -
ً
 562.5سنويا

  .مليون ريال سعودي

 من صافي قيمة األصول في الصندوق إذا كانت أصول الصندوق ما بين  0.05% -
ً
 562.5سنويا

 .مليون ريال سعودي 937.5مليون ريال سعودي إلى 

 من صافي قيمة األصول في الصندوق حال تجاوزت أصول الصندوق  0.045% -
ً
 937.5سنويا

 .مليون ريال سعودي

  11,250تخضع رسوم املدير اإلداري لحد أدنى  (
 
 ) ريال سعودي شهريا

 

ريال سعودي مقابل كل عشرة 187.50 ريال سعودي بالشهر ألول خمسين مشترك كحد أدنى و 1,312.50 رسوم أمانة السجل: 

 من إجمالي أصول الصندوق.
ً
 مشتركين إضافيين، تحتسب على أساس يومي وتستقطع شهريا

 

َسب رسوم أمانة الحفظ ورسوم املدير اإلداري و  
َ
حت

ُ
تستحّق في كل يوم تقويم رسوم أمانة السجل و وت

 إلى صافي قيمة أصول الصندوق 
ً
  في نهاية كل شهر.خصمها  ويتماستنادا

  

 الرسوم الرقابية:

 

  7,500رسوم سنوية تبلغ 
ً
من إجمالي  نهاية كل سنة ماليةويتم خصمها ريال سعودي تحتسب يوميا

 .أصول الصندوق 

رسوم نشر بيانات الصندوق 

 على موقع تداول:

  5,000رسوم سنوية تبلغ 
ً
من إجمالي  في نهاية كل سنة ماليةويتم خصمها ريال سعودي تحتسب يوميا

 .أصول الصندوق 
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   25,000رسوم سنوية تبلغ  رسوم مراجع الحسابات:
ً
من إجمالي  في نهاية كل سنة ماليةويتم خصمها ريال سعودي تحتسب يوميا

 .أصول الصندوق 

أتعاب أعضاء مجلس إدارة 

ين:
ّ
 الصندوق املستقل

ريال لكل عضو مستقل في مجلس اإلدارة تحتسب  5,000ريال سعودي وذلك  10,000رسوم سنوية تبلغ 

 
ً
  وتدفعيوميا

ً
 .من إجمالي أصول الصندوق  سنويا

 رسوم االقتراض:

 

 رسوم تسوية الصفقة:                   

التقرير السنوي بعد انتهاء السنة املالية حسب تكلفة االقتراض السائدة في السوق وسيتم ذكرها في 

 للصندوق.

ريال سعودي ألمين الحفظ مقابل تسوية جميع الصفقات املنفذة على سهم أي  140.63دفع مبلغ   

 من إجمالي أصول 
ً
 وتدفع يوميا

ً
 أو شراًء في يوم معين. تحتسب يوميا

ً
شركة من الشركات املستثمر بها بيعا

 .الصندوق 

 : مصاريف التعامل

 

 لألسعار السائدة في السوق 
ً
يتحّمل الصندوق جميع مصاريف التعامل )الوساطة( في األوراق املالية وفقا

وتدفع من أصوله عند تنفيذ الصفقات، وسيتم اإلفصاح عن إجمالي قيمتها في املحخص املالي في نهاية كل 

 سنة مالية.

 

باإلضافة إلى الرسوم املذكورة أعاله. يخضع معدل ضريبة القيمة املضافة للتغيير استنادا  م2018يناير  1سيتم فرض ضريبة القيمة املضافة اعتبارا من *

 .إلى القوانين الضريبية السارية في اململكة العربية السعودية

 مثال توضيحي الحتساب الرسوم على أساس أصول الصندوق :

 .(%10( ريال سعودي وكان العائد السنوي )10.000.000سعودي والذي يبلغ حجمه )( ريال 100.000بافتراض أن عميل ما استثمر في الصندوق مبلغ )

 أنواع الرسوم
نسبة الرسوم من صافي قيمة األصول 

 )سنوي(

قيمة الرسوم صافي قيمة األصول 

  )سنوي( ريال سعودي

 2,000 %2.00 رسوم االشتراك

 1,250 %1.25 رسوم اإلدارة 

 100 %0.10 رسوم أمانة الحفظ 

 422 %0.422 رسوم تسوية الصفقة*

 60 %0.06 رسوم املدير اإلداري 

 13 %0.013 *رسوم أمانة السجل*

 250 %0.25 رسوم مراجع الحسابات املستقل
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 .صفقة خالل العام 300هي  ةأن عدد الصفقات املنفذ *بافتراض

 أو أقل. 50**بافتراض أن عدد املشتركين 
ً
 مشتركا

 

 *:وطريقة احتساب ذلك املقابل  االشتراك واالسترداد ب(مقابل الصفقات املفروضة على

 :رسوم االشتراك

 

( نسبة
ً
ما كحد أقص ى من مجموع قيمة االشتراك/االشتراك  % 2يدفع مالك الوحدات )يكون الدفع مقدَّ

اإلضافي إلى مدير الصندوق لدى االستثمار في وحدات الصندوق، ويمكن تخفيض هذه النسبة بقرار من 

 مدير الصندوق وتكون مستحقة ملدير الصندوق.

 

  لن يفرض الصندوق رسوم استرداد. :رسوم االسترداد

 

باإلضافة إلى الرسوم املذكورة أعاله. يخضع معدل ضريبة القيمة املضافة للتغيير استنادا  م2018يناير  1اعتبارا من سيتم فرض ضريبة القيمة املضافة *

 .إلى القوانين الضريبية السارية في اململكة العربية السعودية

 :ج( مقابل أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق 

 .يوجد ال

 

 :التقويم والتسعير( 8
 :أصول الصندوق  أ( كيفية تقويم

يتم احتساب إجمالي قيمة أصول الصندوق من خالل جمع قيمة كل أصل من أصوله وتحديد قيمة على أساس أسعار أغالق األسهم في محفظة 

ألسهم الصندوق ذلك اليوم، ما لم يكن سوق األسهم السعودية مغلق في ذلك اليوم، وفي هذه الحالة يكون التقويم على أساس آخر إغالق ألسعار ا

ة حتى املتوفرة في محفظة الصندوق. كما تحدد قيمة األصول املستثمرة في أدوات أسواق النقد على أساس تكلفة العقد مضاف إليه األرباح املستحق

 نقطة اليوم. وفي حال االستثمار في الصناديق االستثمارية سوف يتم استخدام اخر سعر وحده معلن ألغراض التقويم.

 صافي قيمة أصول الصندوق بطرح إجمالي مطلوبات الصندوق من إجمالي قيمة أصوله وذلك على النحو التالي:وسيتم احتساب 

 100 %0.10 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

 75 %0.075 الرسوم الرقابية 

رسوم إعالن أسعار وحدات الصندوق على موقع 

 تداول 
0.05% 

50 

 2,320 %2.320 إجمالي الرسوم و املصاريف 

 7,680 %7.680 صافي العائد املحقق خالل الفترة 

 107,680  مبلغ االستثمار نهاية الفترة
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خصم املصاريف الثابتة والتي تشمل على سبيل املثال ال الحصر أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق وأتعاب مراجع الحسابات والرسوم األخرى  .أ 

 وط واألحكام.من هذه الشر  7املذكورة في الفقرة رقم 

 خصم أتعاب اإلدارة من إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد خصم املصاريف الثابتة. .ب 

 خصم رسوم الحفظ وأمانة السجل واملدير اإلداري من إجمالي أصول الصندوق بعد خصم املصاريف الثابتة وأتعاب اإلدارة. .ج 

 

 :عدد نقاط التقويم وتكرارها ( ت

واألربعاء عند إقفال سوق األسهم السعودية وذلك عند الساعة الخامسة مساء وسيتم اإلعالن عن سعر الوحدة في يجري تقويم الصندوق في يومي االثنين 

لي الذي تفتح فيه يوم العمل التالي ليوم التقويم. وفي حال كانت البنوك في اململكة مقفلة في أي يوم تقويم، حينئذ يكون يوم التقويم هو يوم العمل التا

 ابها للعمل.هذه البنوك أبو 

 

 :ج( االجراءات التي ستتخذ في حالة الخطأ في التقويم، أو الخطأ في التسعير

 .في حال تقويم أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر الوحدة بشكل خاطئ، سوف يقوم مدير الصندوق بتوثيق ذلك. 1

)بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين( عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير .سوف يقوم مدير الصندوق بتعويض جميع مالكي الوحدات املتضررين 2

 دون تأخير.

 عن أي خطأ في التقويم أو التسعير يشكل ما نسبته3
ً
٪ أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك 0.5 .سوف يقوم مدير الصندوق بإبالغ الهيئة فورا

 في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكترون
ً
 ي للسوق وفي تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق حسب الئحة صناديق االستثمار. فورا

 بجميع أخطاء التقويم والتسعير حسب الئحة صناديق االستثمار.4
ً
  .سوف يقدم مدير الصندوق في تقاريره للهيئة محخصا

 

 :د(طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد

بل املدير اإلداري في ي َسب من قِّ
َ
وم التقويم الحالي يتمثل سعر الوحدة عند االشتراك أو سعر الوحدة عند االسترداد في صافي قيمة األصول لكل وحدة، وُيحت

َسب صافي قيمة أصول الصندوق، بهدف شراء الوحدات أو استرد
َ
حت

ُ
ادها، عن طريق طرح الذي يكون قد تّم االشتراك بالوحدات أو استردادها فيه. وت

الواردة في هذه الشروط واألحكام،   7قيمة إجمالي مطلوبات الصندوق من قيمة مجموع أصول الصندوق، وال يوجد أي رسوم أخرى غير املحددة في الفقرة 

د سعر الوحدة من خالل قسمة هذا الرقم الذي تّم الحصول عليه على إجمالي عدد وحدات الصندوق الحالية ف ي يوم التقويم ذو العالقة. ويبلغ وُيَحدَّ

 رياالت سعودية. 10سعر الوحدة عند بدية االشتراك 

 

 :ه (مكان ووقت نشر سعر الوحدة

ثاء سيقوم مدير الصندوق بنشر سعر الوحدة في يوم العمل الذي يلي كل يوم تقويم على موقع تداول وموقع مدير الصندوق الرسمي وذلك يومي الثال

 وع.والخميس من كل أسب

 

 :(التعامالت9
 :أ(مسؤوليات مدير الصندوق في شان طلبات االشتراك واالسترداد

 .ال يجوز االشتراك في وحدات الصندوق العام أو استردادها إال في يوم التعامل 

 سترداد في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة به.نهائي لتقديم طلبات االشتراك واال تم تحديد املوعد ال 

 ك يعامل مدير الصندوق طلبات االشتراك أو االسترداد بالسعر الذي يحتسب عند نقطة التقويم التالية للموعد النهائي لتقديم طلبات االشترا

 االسترداد.

 وأحكام شروط صناديق االستثمار أو الئحة تتضمنها أي أحكام مع تتعارض ال بحيث االسترداد أو االشتراك طلبات بتنفيذ الصندوق  مدير سوف يقوم 

 املعلومات. مذكرة أو الصندوق 

 التالي ليوم التعامل الذي سيتم فيه تنفيذ طلب االسترداد. رابعفي اليوم الاملستردة قبل إقفال العمل  قيمة الوحدات دفع موعد 
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 :ب(أقص ى فترة زمنية بين تسلم طلب االسترداد ودفع عوائد االسترداد ملالك الوحدات

 سترداد ملالكي الوحدات قبل إقفال العمل في اليوم الرابع التالي ليوم التقويم التي تم فيها تحديد سعر االسترداد.سيتم توفير مبالغ اال 

 

 :ج(قيود على التعامل في وحدات الصندوق 

 يحتفظ مدير الصندوق بالحق في رفض االشتراك في الحاالت التالية: -

ق على الصندوق والتي قد تفرضها هيئة السوق  عن مجلس هيئة السوق املالية اللوائح الصادرةفي حال أّدى هذا االشتراك إلى خرق  .أ  طبَّ
ُ
التي ت

  املالية من وقت إلى آخر.

 في حال عدم تمكن املشترك من استيفاء متطلبات هذه الشروط واألحكام. .ب 

 في حال عدم تمكن املشترك من تقديم طلب اشتراك في الصندوق موقع ومعتمد. .ج 

 شترك من استيفاء مبلغ االشتراك املطلوب.في حال عدم تمكن امل .د 

ة إلى رسوم إذا تم رفض طلب االشتراك كليا أو جزئيا ألي سبب يقوم مدير الصندوق بإعادة الجزء الغير مستغل من مبلغ االشتراك إلى املشترك باإلضاف

ناسب ملا تم قبوله أو رفضه، وذلك بموجب شيك يرسل بالبريد االشتراك التي تم استالمها من قبل مدير الصندوق إلصدار الوحدات للمشترك بالنسبة والت

 أو عبر تحويل بنكي.

 :الحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق، واالجراءات املتبعة في تلك الحاالتد(

يق االشتراك أو استرداد وحدات الصندوق في يجوز ملدير الصندوق تعل سوف يقوم مدير الصندوق بتعليق االشتراك أو االسترداد إذا طلبت الهيئة ذلك.

 الحاالت االتية:

 إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصال  مالكي وحدات الصندوق..1

بشكل عام وإما بالنسبة إلى .إذا ٌعلق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في األوراق املالية أو األصول األخرى التي يملكها الصندوق، إما 2

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

 

 سوف يقوم مدير الصندوق باتخاذ اإلجراءات التالية في حالة أي تعليق يفرضه مدير الصندوق:

 مراعاة مصال  مالكي الوحدات..التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية واملبررة مع 1

 .مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس ادارة الصندوق وأمين الحفظ حول ذلك بصورة منتظمة.2

نفسها .إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فورا بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة 3

 ملستخدمة في اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذلك في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق.ا

 للهيئة صالحية رفع التعليق إذا رأت أن ذلك يحقق مصال  مالكي الوحدات.

 

 :ه(االجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل

من صافي قيمة أصول الصندوق  %10ندوق بالحق في تأجيل أي طلب استرداد في حال فاق مجموع طلبات االسترداد في أي يوم تعامل يحتفظ مدير الص

، بغية عدم تخطي نسبة الـ
ً
في أي يوم من %  10في يوم التعامل ذو العالقة، قد يقّرر مدير الصندوق، وفق تقديره، تأجيل أي استرداد، بالكامل أو جزئيا

ي  بطلبات االسترداد الالحقة التي تّم تلقّ
ً
ذ أي طلب استرداد أقل من هذه النسبة عن طريق منحه األولوية قياسا  لدورة التقويم أيام التعامل. وسُينفَّ

ً
ها وفقا

 بنسبة الـ 
ً
ع عائدات كافة االستردادات بالعملة املحددة في ا%10التالية، مع االلتزام دائما

َ
دف

ُ
لصندوق لحساب مالك الوحدات في البنك ذو الصلة، . وت

ع األعباء لتغطية مصاريف عملية التحويل
َ
كذلك في حال تم تعليق التعامل و التداول في سوق االسهم  .بحسب تعليمات مالك الوحدات وسُتقَتط

اد املؤجلة قبل طلبات االسترداد الالحقة في يوم السعودية بحيث يتعسر استرداد أو تقويم وحدات الصندوق وسوف يتم التعامل مع طلبات االسترد

.
ً
 التعامل التالي بحيث تكون األولوية بالتنفيذ للطلبات املقدمة أوال
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 :لى مستثمرين أخرينإكام املنظمة لنقل ملكية الوحدات و(األح
التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة املطبقة في اململكة التابعة لنظام هيئة السوق املالية السعودية ولوائحها األحكام املنظمة هي االحكام 

 .العربية السعودية

 :ز(استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق االستثماري 

 لن يستثمر مدير الصندوق في هذا الصندوق.

 :ح(التاريخ املحدد واملوعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد

ون التي يتم فيها تنفيذ هذه الطلبات هي االثنين و األربعاء من كل أسبوع. يمكن استالم طلبات االشتراك واالسترداد خالل أي يوم عمل. ويكأيام التعامل 

راء الوحدات بش املوعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات أو استردادها من خالل استالم مدير الصندوق لطلب االشتراك واملبالغ املتعلقة

 في يوم التعامل وذلك حسب توقيت اململكة العربية السعودية. وفي حال تم استالم الطلب 1املطلوبة أو طلب االسترداد في الصندوق قبل الساعة )
ً
( ظهرا

 أو املبلغ بعد الوقت املحدد فسيتم معاملته على أنه طلب ليوم التعامل التالي.

 :االشتراك في الوحدات أو استردادهاط(إجراءات تقديم الطلبات الخاصة ب

 إجراءات تقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات -

 وتوقيعه و إرفاق بيانات إثب
ً
ات يمكن ملالكي الوحدات الراغبين في شراء وحدات في الصندوق القيام بذلك من خالل تعبئة طلب االشتراك خطيا

 بما يثبت ايداع املبلغ املطلوب استثماره في حساب الصندوق لدى البنك الهوية الالزمة وتسليمها إلى شركة أشمور لالستثمار 
ً
السعودية، مصحوبا

  .املعتمد، باإلضافة إلى الشروط واألحكام املوقعة

 إجراءات تقديم التعليمات الخاصة باسترداد الوحدات -

وقيعه وإرساله إلى مدير الصندوق. ويمكن ملالكي الوحدات يمكن ملالكي الوحدات استرداد جزء من وحداتهم أو كلها عند تعبئة طلب االسترداد وت

الحصول على نماذج طلب االسترداد من مدير الصندوق مباشرة. وتخضع طلبات االسترداد للشروط املنصوص عليها في محخص الصندوق الوارد في 

ريال مع االحتفاظ بحد أدنى من رصيد االستثمار املحتفظ ( 5,000هذه الشروط واألحكام، والتي تنص على حد أدنى للمبلغ الذي يمكن استرداده )

 ( ريال.10,000به )

 

 :ي(الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات االشتراك فيها أو نقلها أو استردادها

 :الحد األدنى لالشتراك/االسترداد -

 ريال سعودي 10,000  الحد األدنى لالشتراك هو

 ريال سعودي 5,000الحد األدنى لالشتراك اإلضافي هو 

 ريال سعودي 5,000الحد األدنى لالسترداد هو 

 :الحد األدنى للرصيد املتبقي -

  10,000ريال سعودي و إذا كان من شأن أي استرداد أن يقلل رصيد املشترك في الصندوق إلى ما دون  10,000 إن الحد األدنى للرصيد املتبقي هو 

يد ريال سعودي، سيقوم مدير الصندوق بتبليغ املشترك بأن يقوم بإعادة تقديم نموذج االسترداد قبل أخر وقت الستالم طلبات االسترداد و تحد

 ملا يلي:
ً
 مبلغ االسترداد املطلوب وفقا
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 ريال سعودي، أو استرداد رصيد االستثمار بالكامل.  10,000يحتفظ املشترك برصيد ال يقل عن 

 

 :لحد األدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمعه، وتأثير عدم الوصول الى ذلك الحد في الصندوق ك(ا

 الئحة صناديق االستثمار. ىلإهذه املادة بأي حال من األحوال  ال يوجد حد أدنى ينوي مدير الصندوق جمعه وتخضع

 :أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة األصول  ماليين ريال سعودي 10ل(االجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب 

 سيقوم مدير الصندوق بااللتزام بلوائح وتعليمات هيئة السوق املالية في حال قامت بطلب أي اجراء تصحيحي.

 

 :عي(سياسة التوز 10
 :أ(سياسة توزيع الدخل واألرباح

 جميع األرباح املحصلة في الصندوق مما سينعكس على سعر وحدة الصندوق.لن يوزع الصندوق أي أرباح على مالكي الوحدات فيه، بل سيعاد استثمار 

 :ب(التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع

 .ال ينطبق

 :ج(كيفية دفع التوزيعات

 .ال ينطبق

 :(تقديم التقارير لحاملي الوحدات11
 والسنوية:أ(املعلومات املتعلقة بالتقارير املالية، بما في ذلك الفترات املالية األولية 

 ملتطلبات  .سيقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية )بما في ذلك القوائم املالية السنوية املراجعة( والتقارير السنوية املوجزة والتقارير 1
ً
األولية وفقا

 دون أي مقابل. ( من الئحة صناديق االستثمار. وسيقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب5املححق رقم )

ماكن وبالوسائل املحددة في الفقرة يوم من نهاية فترة التقرير التي يستثمر فيها الصندوق وذلك في األ  70.سيقوم الصندوق بإتاحة تقاريره السنوية خالل 2

 )ب( من هذه املادة.

ماكن وبالوسائل املحددة في الفقرة يستثمر فيها الصندوق وذلك في األ يوم من نهاية فترة التقرير التي  35ولية خالل .سيقوم الصندوق بإتاحة تقاريره األ 3

 )ب( من هذه املادة.

لك .سيقوم مدير الصندوق بإتاحة صافي قيمة األصول الحالية للصندوق العام الذي يديره للفحص من جانب مالكي الوحدات دون مقابل، وسيقوم كذ4

 ي املكاتب املسجلة ملدير الصندوق.بإتاحة جميع أرقام صافي قيمة األصول السابقة ف

 15.سوف يقوم مدير الصندوق بتزويد كل مالك وحدات ببيانات صافي قيمة أصول الوحدات التي يمتلكها وسجل صفقاته في وحدات الصندوق خالل 5

 يوما من كل صفقة في وحدات الصندوق يقوم بها مالك الوحدات.

مالكي الوحدات )بما في ذلك أي شخص تملك الوحدات خالل السنة املعد في شأنها البيان( يحخص  لىإ.سيقوم مدير الصندوق بإرسال بيان سنوي 6

جمالي مقابل الخدمات إيوما من نهاية السنة املالية، وسيحتوي هذا البيان على  30صفقاته في وحدات الصندوق العام على مدار السنة املالية خالل 

لى تفاصيل لجميع مخالفات قيود إحكام الصندوق ومذكرة املعلومات، باإلضافة أالوحدات والواردة في شروط و تعاب املخصومة من مالك واملصاريف واأل

 حكام الصندوق أو مذكرة املعلومات.أاالستثمار املنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار أو في شروط و 

كتروني للسوق أو بالطريقة التي تحددها الهيئة عن معلومات الصندوق بنهاية كل للكتروني واملوقع اإلر الصندوق باإلفصاح على موقعه اإل.سيقوم مدي7

 ن تتضمن املعلومات األتية على األقل:أربع سنوي والتي يجب 

 قائمة ألسماء ونسب املصدرين الذين تشكل أسهمه أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم من الربع املعني-

 لى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق إاب االجمالية للربع املعني نسبة األتع-

 ن وجدت(إي للوحدة )لو أل الى السعر إمبالغ األرباح املوزعة في الربع املعني ونسبتها -

 قيمة ونسب استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في الربع املعني-
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 لى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العامإبة مصاريف التعامل للربع املعني مبلغ ونس-

 معايير ومؤشرات قياس املخاطر-

 داء الصندوق أمعايير ومؤشرات -

 نسبة التمويل من قيمة صافي أصول الصندوق -

 

 :ب(أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق 

 بالتواصل مع إدارة صناديق االستثمار أو املستثمرون املحتملون الحصول على  يستطيع املستثمرون
ً
تقارير الصندوق دون مقابل عن طريق طلبها خطيا

ة لسوق املاليوكذلك على املوقع اإللكتروني ل www.ashmoresaudiarabia.com.sa دير الصندوق لدى مدير الصندوق أو من خالل املوقع اإللكتروني مل

 www.tadawul.com.sa.( داول السعودية )ت

 :ج(وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم املالية السنوية

 بالتواصل مع إدارة  أو املستثمرون املحتملون الحصول على القوائم املالية السنوية يستطيع املستثمرون
ً
صناديق دون مقابل عن طريق طلبها خطيا

لسوق لوكذلك على املوقع اإللكتروني  www.ashmoresaudiarabia.com.sa دير الصندوق االستثمار لدى مدير الصندوق أو من خالل املوقع اإللكتروني مل

 www.tadawul.com.sa.( داول املالية السعودية )ت

 (سجل مالكي الوحدات:12
 سوف يقوم مدير الصندوق بإعداد سجل ملالكي الوحدات وسوف يقوم بتحديثه دوريا وسوف يقوم بحفظه في اململكة.

 :(اجتماع مالكي الوحدات13
 :أ(الظروف التي يدعى فيها إلى عقد اجتماع ملالكي الوحدات

 تماع مالكي الوحدات بمبادرة منه..يحق ملدير الصندوق الدعوة لعقد اج1

 يام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ.أ 10.يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل 2

يملكون و أكثر من املستثمرين الذين أأيام من تسلم طلب كتابي من مالك  10.يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل 3

 % على األقل من قيمة وحدات الصندوق.25مجتمعين أو منفردين 

 

 :ب(إجراءات الدعوة إلي عقد اجتماع ملالكي الوحدات

لكتروني للسوق املالية السعودية )تداول(، وبإرسال كتروني ملدير الصندوق واملوقع اإلللكي الوحدات بإعالن في املوقع اإل.تكون الدعوة لعقد اجتماع ما1

ن يتم توضيح تاريخ االجتماع أيوما قبل تاريخ االجتماع على  21أيام وال تزيد عن  10لى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ بمدة ال تقل عن إار كتابي إشع

 إلمدير  ىكل من االشعار واالعالن ويجب عل ومكانه ووقته والقرارات املقترحة في
ً
جتماع، أن بعقد أي ا مالكي الوحدات ىالصندوق في حال إرسال إشعارا

 الهيئة. ىيتم ارسال نسخه منه إل

 % على األقل من قيمة وحدات الصندوق.25ذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين إال إ.ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا 2

لكتروني واملوقع الجتماع ثان باإلعالن عن ذلك في موقعه اإلذا لم يستوف النصاب املوض  في الفقرة السابقة فيجب على مدير الصندوق الدعوة إ.3

 5لى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد االجتماع الثاني بمدة ال تقل عن إشعار كتابي إلكتروني للسوق املالية السعودية )تداول( وبإرسال اإل

 كانت نسبة ملكية الوحداتيامأ
ً
 املمثلة في االجتماع. . ويعد االجتماع الثاني صحيحا أيا

 

 :ج(طريقه تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات

 :.طريقة تصويت مالكي الوحدات1

 يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.-

 كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع.دالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن يجوز لكل مالك وحدات اإل -

 ضعها الهيئة.يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا للضوابط التي ت-

www.ashmoresaudiarabia.com.sa
www.tadawul.com.sa.
www.ashmoresaudiarabia.com.sa%20
www.tadawul.com.sa.
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 :.حقوق التصويت ملالكي الوحدات2

 قبل االجتماع.21األقل من االجتماع وبمدة ال تزيد عن ) ىم علعشرة أيايحق ملالك الوحدات وأمين الحفظ أن يستلم إشعار كتابي قبل -
ً
 ( يوما

أي تغييرات تتطلب  ىفقه مالكي الوحدات في الصندوق علموا ىة بالوحدات بما في ذلك الحصول عليحق ملالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق املرتبط-

 لالئحة صناديق االستثمار.
ً
 موافقتهم وفقا

 

 :لكي الوحدات(حقوق ما14
 .الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات باللغة العربية بدون مقابل عند طلبها.1

 .الحصول على القوائم املالية املراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها.2

رات قبل سريانه وفقا لنوع التغيير واملدة املحددة في الئحة يذه التغي.اإلشعار بأي تغيير في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وإرسال محخص به3

 صناديق االستثمار.

، بخالف األحداث التي نصت عليها الشروط  21.اإلشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق االستثمار قبل اإلنهاء بمدة ال تقل عن 4
ً
يوما تقويميا

 واألحكام ومذكرة املعلومات. 

 االسترداد في األوقات املحددة لذلك. .دفع عوائد5

 .الحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها من مدير الصندوق.6

 

 :( مسؤولية مالكي الوحدات15
الوحدة معّرض يقّر مالك الوحدات ويتحمل كامل املسؤولية عن أي خسارة مالية قد تنتج عن االستثمار في الصندوق. وتجدر اإلشارة إلى أن سعر 

 وفيما عدا ذلك اليكون مالك الوحدات مسؤوال عن ديون والتزامات الصندوق. لالنخفاض، وعند االسترداد، قد ال يستلم املشترك كامل املبلغ املستثمر.

 :(خصائص الوحدات16
  للمدير يمكن

ً
  يصدر أن واألحكام الشروط بهذه اإلخالل ودون  املطلق لتقديره وفقا

ً
 فئة من جميعها تكون  أن على الصندوق  في من الوحدات محدد غير عددا

 بالتناسب صافي املشتركون  يتقاسم فسوف الصندوق  تصفية وحدة أخرى. وإذا تمت ألي مساوية أصول الصندوق  مشاعة في حصة وحدة كل واحدة. وتمثل

 .الصندوق في حينه الوحدات التي يمتلكها في حصته بناًء على عدد حسب كل الصندوق  أصول 

 

 :(التغيرات في شروط وأحكام الصندوق 17
 :حكام الصندوق واملوافقات واإلشعارات املحددة بموجب الئحة صناديق االستثمارأأ(األحكام املنظمة لتغيير شروط و 

 :.موافقة الهيئة ومالكي الوحدات على التغيرات األساسية1

 الصندوق على التغيير األساس ي املقترح من خالل قرار صندوق عادي.سوف يقوم مدير الصندوق بالحصول على موافقة مالكي الوحدات في -

افقة سوف يقوم مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات والهيئة الشرعية وفقا للفقرة السابقة من هذه املادة على الحصول على مو -

 هيئة السوق املالية على التغيير األساس ي املقترح للصندوق.

 لكي وحدات الصندوق استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير أساس ي دون فرض أي رسوم استرداد )إن وجدت(.يحق ملا-

 للمادة رقم -
ً
 من الحاالت االتية وفقا

ً
 من الئحة صناديق االستثمار: 56يقصد بمصطح  "التغيير األساس ي" أيا

 هداف الصندوق أو طبيعته.أأ.تغير مهم في 

 ير في وضع املخاطر للصندوق.ب.تغير سوف يكون له تأث

 ج.االنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصب مدير الصندوق.

 د.أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين ألخر وتبلغ بها مدير الصندوق.
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 .إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغيرات مهمة:2

دوق كتابيا بأي تغيرات مهمة مقترحة ألي صندوق عام يديره مدير الصندوق. ويجب سوف يقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات في الصن-

 يوما قبل املوعد املحدد من قبل مدير الصندوق لسريان هذا التغيير. 21ن ال تقل فترة اإلشعار عن أ

 )إن وجدت(.يحق ملالكي وحدات الصندوق استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير أساس ي دون فرض أي رسوم استرداد -

 من الئحة صناديق االستثمار ومن شأنه أن: 56ساسيا وفقا للمادة رقم أيقصد بمصطح  "تغيير مهم" أي تغيير ال يعد -

 لى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق.إأ.يؤدي في املعتاد 

 عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع ألي منهما. لى زيادة املدفوعات من أصول الصندوق الى مدير الصندوق أو أيإب.يؤدي 

 ج.يقدم نوعا جديدا من املدفوعات تسدد من أصول الصندوق.

 نواع املدفوعات االخرى التي تسدد من أصول الصندوق.أد.يزيد بشكل جوهري 

 ه.أي حاالت اخرى تقررها الهيئة من حين ألخر وتبلغ بها مدير الصندوق.

 

 :ة ومالكي الوحدات بأي تغيرات واجبة اإلشعار.إشعار الهيئ3

 أيام من سريان التغيير. 8سوف يقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا بأي تغييرات واجبة اإلشعار في الصندوق الذي يديره قبل -

 من الئحة صناديق االستثمار. 57و  56يقصد بمصطح  "التغيير واجب اإلشعار" أي تغيير ال يقع ضمن أحكام املادتين -

 

 االجراءات التي ستتبع لإلشعار عن أي تغيير في شروط وأحكام الصندوق:ب( 

لكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني التغيرات األساسية في املوقع اإل سوف يقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات ويفص  عن تفاصيل-

 أيام من سريان التغيير. 10للسوق املالية وذلك قبل 

من الئحة  71سوف يقوم مدير الصندوق بيان تفاصيل التغييرات األساسية في تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة رقم -

 صناديق االستثمار

 10الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق املالية وذلك قبل سوف يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن تفاصيل التغيرات املهمة في املوقع اإللكتروني ملدير -

 أيام من سريان التغيير.

من الئحة صناديق  71بيان تفاصيل التغييرات املهمة في تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة رقم بسوف يقوم مدير الصندوق -

 االستثمار.

شعار في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق املالية وذلك ن تفاصيل التغيرات واجبة اإل سوف يقوم مدير الصندوق باإلفصاح ع-

 أيام من سريان التغيير. 21خالل 

من الئحة  71قم شعار في تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة ر سوف يقوم مدير الصندوق بيان تفاصيل التغييرات واجبة اإل -

 صناديق االستثمار.

 

 :(إنهاء صندوق االستثمار18
 نهاء صندوق االستثمار واإلجراءات الخاصة باإلنهاء بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمارإالحاالت التي تستوجب 

يوما من التاريخ املزمع إلنهاء  21برغبته في ذلك قبل .إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق، فسوف يقوم بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا 1

 حكام الصندوق ومذكرة املعلومات.ألصندوق فيه، دون اإلخالل بشروط و ا

 .سيقوم مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور انتهائه، وذلك دون اإلخالل بشروط واحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.2

 ق باإلعالن في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق العام وتصفيته..سيقوم  مدير الصندو 3

 

 (مدير الصندوق:19
 :أ(مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته

املرخص لهم وشروط وأحكام . سوف يقوم مدير الصندوق بالعمل ملصححة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص 1

 الصندوق ومذكرة امللعومات.

جاه مالكي .يقع على عاتق مدير الصندوق االلتزام بجميع املبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص املرخص لهم بما في ذلك واجب األمانة ت2

 الوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص املعقول.
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 مدير الصندوق مسؤوال عن القيام باالتي: .يكون 3

 إدارة الصندوق.-

 دارية للصندوق.عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإل -

 طرح وحدات الصندوق.-

 التأكد من دقة شروط واحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واكتمالها وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.-

االلتزام بأحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء أدى مسؤوليته وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية  .يعد مدير الصندوق مسؤوال عن4

 بموجب احكام الئحة صناديق االستثمار والئحة االشخاص املرخص لهم. 

 و سوء تصرفه أو تقصيره املتعمد.أو اهماله أ.يعد مدير الصندوق مسؤوال تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله 5

 .يجب على مدير الصندوق أن يضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها. على أن6

 تتضمن تلك السياسات واالجراءات القيام بعملية تقويم املخاطر بشكل سنوي على األقل.

و في صندوق معين. وال تمنع أدد الهيئة خالف ذلك، ال يجوز ملدير الصندوق حصر أهلية االستثمار على مواطني أي دولة أو مجموعة من الدول .مالم تح7

 هذه الفقرة مدير الصندوق من رفض استثمار شخص غير مؤهل أو جهة غير مؤهله في الصندوق، بموجب أي نظام اخر ذي عالقة.

 برنامج املطابقة وااللتزام على الصندوق، ويزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها..يطبق مدير الصندوق 8

 

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

ط أن يكون مصرحا له في ممارسة نشا يجوز ملدير الصندوق تعيين طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مديرا صندوق من الباطن، ولكن البد

 اإلدارة. وسوف يقوم مدير الصندوق بتحمل كافة أتعاب ومصاريف أي مدير للصندوق من الباطن من موارده الخاصة. 

 

 :ج(االحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله

 لتعيين مدير صند
ً
وق بديل للصندوق أو اتخاذ أي تدبير للهيئة حق عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق االستثماري واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

، وذلك في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:
ً
 آخر تراه مناسبا

 ..توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم1

 .ن قبل الهيئة.إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحب أو تعليقه م2

 ..تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيص في ممارسة نشاط اإلدارة3

 .بالتزام النظام أو لوائح التنفيذية –بشكل تراه الهيئة جوهريا  -.إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل 4 

مدير الصندوق قادر  ىر أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لد.وفاة مدير املحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثما5 

 .على إدارة أصول صندوق االستثمار أو أصول الصناديق الن يديرها مدير املحفظة

 .أنها ذات أهمية جوهرية -بناًء عل أسس معقولة -.أي حالة أخر ترى الهيئة 6 

 

تسهيل النقل  ىون بشكل كامل من أجل املساعدة علمدير الصندوق التعا ىبعزل مدير الصندوق، فيتعين علمت إذا مارست الهيئة أيا من صالحياتها وقا

مدير الصندوق املعزول أن  ىيين مدير الصندوق البديل، يجب علمن تع ىيوما األول (60مدير الصندوق البديل وذلك خالل ال) ىالسلس للمسؤوليات إل

 مدير الصندوق البديل جميع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة. ىا ووفقا لتقدير الهيئة املحض، إلينقل، حيثما كان ذلك ضروريا ومناسب

 

 :(أمين الحفظ20
 :أ(مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته

موجب أحكام .يعد أمين الحفظ مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفا ثالثا ب1

 الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص لهم. 

و اهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره أصندوق الناجمة بسبب احتياله .يعد أمين الحفظ مسؤوال تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر ال2

 املتعمد.

صول الصندوق وحمايتها لصال  مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع االجراءات اإلدارية الالزمة أ.يعد أمين الحفظ مسؤوال عن حفظ 3

 فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.
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 :أمين الحفظ من الباطنب(حق أمين الحفظ في تعيين 

 لححفظ من الباطن للصندوق يتولى حفظ أصوله. ويدفع أمين الح
ً
فظ أتعاب يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل أمينا

 الستثمار.في الئحة صناديق ا 26ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة وفق الشروط املوضحة في املادة رقم 

 

 :حكام املنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبدالهج(األ 

 في حال وقوع أي من الحاالت التالية:
ً
 للهيئة عزل أمين الحفظ املعين من مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا

 املرخص لهم..توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص 1

 لغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو غلقه من قبل الهيئة.إ.2

 مين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.ألى الهيئة من إ.تقديم طلب 3

 التنفيذية.بااللتزام بالنظام أو لوائحه  -بشكل تراه الهيئة جوهريا–ذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل إ.4

 أنها ذات أهمية جوهرية. -على أسس معقولة بناء–.أي حالة ترى الهيئة 5

 

مدير الصندوق املعني تعيين أمين حفظ بديل وفقا لتعليمات الهيئة، كما  ىوقامت بعزل أمين الحفظ، فيحب عل إذا مارست الهيئة أيا من صالحياتها

أمين الحفظ البديل  ىتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلعاون بشكل كامل من أجل املساعدة علي يتعين علي مدير الصندوق وأمين الحفظ املعزول الت

با ووفقا لتقدير أمين الحفظ املعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضروريا ومناس ىعيين أمين الحفظ البديل. ويجب علمن ت ى( يوما األول60وذلك خالل )

 ميع العقود املرتبطة بالصندوق.أمين الحفظ البديل ج ىالهيئة املحض إل

 

ن عزل أمين الحفظ في مصححة مالكي الوحدات، أذا رأى بشكل معقول إشعار كتابي إيجوز ملدير الصندوق عزل أمين الحفظ املعين من قبله بموجب 

 وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فورا وبشكل كتابي.

 

 للفقرة أعاله. ويجب  30ل أمين الحفظ تعيين بديل له خالل يجب على مدير الصندوق إذا عز 
ً
 من تسلم أمين الحفظ اإلشعار الكتابي الصادر وفقا

ً
يوما

أمين الحفظ  ىعلى أمين الحفظ املعزول التعاون بشكل كامل مع مدير الصندوق لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل. ويجب عل

 لى أمين الحفظ البديل جميع العقود املرتبطة بالصندوق.إيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا، ح املعزول أن ينقل،

لكتروني عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل، ويجب على مدير الصندوق كذلك االفصاح في املوقع يجب على مدير الصندوق االفصاح فورا في موقعه اإل

 يل للصندوق.اإللكتروني للسوق عن قيامه بتعيين أمين حفظ بد

 

 :(املحاسب القانوني21
 :أ(اسم املحاسب القانوني

 شركاه.و كي بي ام جي الفوزان 

 :ب(مهام املحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته
 يعين املحاسب القانوني من قبل مدير الصندوق وذلك للقيام بعملية املراجعة.-

 نهاية سنته املالية، فيجب في هذه الحالة القيام بعملية املراجعة بنهاية العام األول.أشهر قبل  9ذا مض ى على تأسيس الصندوق مدة تزيد على إ-

أشهر أو أقل قبل نهاية سنته املالية، فيجوز في هذه الحالة القيام بعملية املراجعة في نهاية السنه املالية  9ذا مض ى على تأسيس الصندوق العام مدة إ-

 التي تليها.

 

 :الستبدال املحاسب القانونيحكام املنظمة ج(األ 

مجلس إدارة الصندوق أن يرفض تعيين املحاسب القانوني أو أن يوجه مدير الصندوق بتغيير املحاسب القانوني املعين، في أي من الحاالت  ىيجب عل

 األتية:

 . وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك املنهي للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامه-

 إذ- 
ً
 .ا لم يعد املحاسب القانوني للصندوق مستقال
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 .إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن املحاسب القانوني ال يملك املؤهالت والخبرات الكافية لتأدية مهام املراجعة بشكل ُمرض- 

ن.-   لتقديرها املحض تغيير املحاسب القانوني املعيَّ
ً
 إذا طلبت الهيئة وفقا

 

 :(أصول الصندوق 22
 جميع أصول الصندوق محفوظه بواسطة أمين الحفظ لصال  الصندوق.إن  أ(

 يجب على أمين الحفظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه االخرين. ب(

أمين ن يكون ملدير الصندوق و مدير الصندوق من الباطن أو أإن أصول الصندوق مملوكة بشكل جماعي ملالكي الوحدات ملكية مشاعه. وال يجوز  ج(

ذا كان ملدير إبه فيما يتعلق بتلك األصول، إال الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع أي مصححة في أصول الصندوق أو مطال

في حدود ملكيته، أو الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكا للوحدات، وذلك 

 كان مسموحا بهذه املطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وأفص  عنها في هذه الشروط واألحكام أو مذكرة املعلومات.

 

 (إقرار من مالك الوحدات:23
وفهمها وقبولها،  لألسهم السعودية ور ة الخاصة بصندوق أشميلقد قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات ومحخص املعلومات الرئيس

 واملوافقة على خصائص الوحدات التي اشتركت/اشتركنا فيها

 االسم       االسم

…………………………………    …………………………………  
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