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 اآلسيويةلألسهم سامبا كابيتال  صنـدوق 

 مفتـوح( إستثماري عام )صندوق 

 

 الشروط واألحكام

 

 في  ستثماري عام مفتوح يستثمراهو صندوق  اآلسيويةسامبا كابيتال لألسهم صندوق  .أ 
ً
 و/أو صناديق املؤشرات املتداولة اآلسيوية األسهمأساسا

 . العاملية. املالية األسواق في املدرجة

  (03070-73)، وهي شركة سعودية مرخصة بموجب الترخيص رقم االستثمارمدير الصندوق هو شركة سامبا لألصول وإدارة  .ب 
ً
لالئحة  وفقا

   األشخاص املرخص لهم الصادرة عن الهيئة.

 

بالصندوق خاضعة لالئحة صناديق االستثمار وتتضمن معلومات كاملة وواضحة إن شروط وأحكام الصندوق وكافة املستندات األخرى املتعلقة  .ج 

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

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

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

 

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

 م. 23/00/1010بتاريخ ، وتم تحديثها وتعديلها م05/07/1022روط وأحكام الصندوق بتاريخ صدرت ش .و 

 

  .م17/00/1022الوحدات بتاريخ  م وطرح10/02/1022تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس الصندوق: خطاب الهيئة بتاريخ   .ز 
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 تعريفات
 املعلومات هذه:تنطبق التعريفات التالية على الشروط واألحكام ومذكرة 

 تابع
 عليه 

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

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

 شركة برايس واترهاوس كوبرز. املحاسب القانوني

 الئحة األشخاص املرخص لهم
هـ املوافق 12/5/2417وتاريخ  1005-07-2الئحة األشخاص املرخص لهم الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب قرار رقم 

 م.20/0/1023هـ املوافق 13/21/2470وتاريخ  1023-05-7م املعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 10/7/1005

 الهيئة

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

هـ.  وهي هيئة حكومية ذات استقالل مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء. وتتولى الهيئة 1/7/2414

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

 .املالية

 مجلس إدارة الصندوق. املجلس

  . للعمل البنوك السعودية مفتوحة تكون فيهاليوم الذي  يوم عمل

 نظام السوق املالية
هـ ولوائحه 1/7/2414( وتاريخ 70نظام السوق املالية باململكة العربية السعودية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

 التنفيذية.

 السيطرة

 مع قريب أو تابع، القدرة على 
ً
 أو مجتمعا

ً
التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردا

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

 املسيطرأكثر من أعضاء الجهاز اإلداري، وتفسر كلمة "
ً
 .لذلك " وفقا

 لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية. اللجنة

 شركة اتش اس بي س ي العربية السعودية. أمين الحفظ

 .سبوعربعاء من كل أفي يومي األثنين واأل يعني األيام التي يتم فيها تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد وذلك  أيام التعامل 

 اآلسيويةلألسهم ا كابيتال مبساصنـدوق  الصندوق 

 شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار. مدير الصندوق 

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

  :عضــو مجلس إدارة صــندوق مســتقل يتمتــع باالستقاللية التامة ومما ينافي االستقاللية، على سبيل املثال ال الحصرعضو مجلس إدارة صندوق 
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أن يكون موظفا لدى مدير الصندوق أو تابع له، أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ الصندوق،  .أ  مستقل 

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

 الحفظ.

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

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

 لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له.

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

  MSCI AC Asia Indexمؤشر  املؤشر

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

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

 الئحة صناديق االستثمار

ه 2413/ 07/21وتاريخ 1007 -120 -2االستثمار الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم الئحة صناديق 

/  5/  17ه املوافق  2473/  0/  27وتاريخ  1027-72-2م املعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 1007/ 14/21املوافق 

 م.1027

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

 أو يعتزم إصدارها. صدرامل
ً
 مالية

ً
 الشخص الذي يصدر أوراقا

 اململكة العربية السعودية. اململكة

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

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

عضو مجلس إدارة صندوق غير 

 مستقل 
 عضو مجلس إدارة من غير األعضاء املستقلين.

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

 س ي أو التغيير املهم.أي تغيير غير التغيير األسا تغييرات واجبة اإلشعار

 ر.الزوج والزوجة واألطفال القص   أو أقرباء قريب

 الدوالر األمريكي. الدوالر

 التغيير املهم
 التغيير األساس ي من شأنه أن: ر تغيير غيأي 

 يؤدي في املعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق؛ 
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  الصندوق إلى مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة يؤدي إلى زيادة املدفوعات من أصول

 الصندوق أو أي تابع ألي منهما؛

 ،د من أصول الصندوق  من املدفوعات تسدَّ
ً
 جديدا

ً
 يقدم نوعا

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

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

 شركة السوق املالية السعودية. تداول أو السوق املالية

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

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

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

 العامليةاملالية املتداولة في األسواق املدرجة و  اآلسيوية الشركات أسهمُيقصد بها  اآلسيويةاألسهم 

 اآلسيويةاملالية والتي تشمل األسواق  العامليةُيقصد بها األسواق املالية  العامليةاألسواق املالية 

 املتداولة واملدرجة في األسواق املالية العاملية.  اآلسيويةُيقصد بها صناديق املؤشرات  صناديق املؤشرات املتداولة 

 التغيير األساس ي

 أي من التغييرات التالية:

 التغيير املهم في أهداف الصندوق أو طبيعته؛ 

  يكون له تأثير في وضع املخاطر للصندوق؛التغيير الذي 

  أو للصندوق؛االنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصب مدير  

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

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

م 15/03/1023هـ املوافق 1/22/2470بتاريخ  227نظام ضريبة القيمة املضافة الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم م/ نظام ضريبة القيمة املضافة 

 والئحته التنفيذية. 
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 ملخص املعلومات الرئيسية
 

 فيما يلي ملخص للمعلومات الرئيسية املتعلقة بالصندوق.

 

 الصندوق املعلومات الرئيسية حول  .أ 
  

 اسم الصندوق وفئته ونوعه ونوع الطرح  .2

 في  مفتوح يستثمر  عام صندوق استثماري  هو  اآلسيوية لألسهمسامبا كابيتال صندوق 
ً
األسهم و/أو صناديق املؤشرات املتداولة اآلسيوية أساسا

  العاملية.  األسواق في املدرجة

 للصندوق األهداف االستثمارية  .1

 في املدرجةاآلسيوية  املتداولة املؤشرات صناديق أو/و األسهم في االستثمار خالل من الطويل املدى على املال رأس تنمية إلى الصندوق  يهدف

 .اآلسيوية األسواق تشمل والتي العاملية األسواق

 سياسات االستثمار وممارساته  .7

العاملية. وذلك بهدف تحقيق أداء  األسواق في األسهم و/أو صناديق املؤشرات املتداولة اآلسيوية املدرجة في بشكل أساس ي يستثمر الصندوق 

 :مدير الصندوقـ وقد يقوم. MSCI AC Asia Indexمؤشر  أفضل من أداء

يم الفرص بناًء على نتائج الدراسات ( زيادة وزن االستثمار أو خفضه في دول أو مناطق أو قطاعات معينة التي تندرج ضمن مكونات املؤشر وتقي2

 االستثمارية املتعلقة بهذه الدول، أو املناطق، أو القطاعات. 

 بالشكل ( زيادة أو خفض وزن االستثمار في األسهم التي تندرج ضمن املؤشر بغرض االستفادة من فرص النمو االستثماري مع املحافظة1

% من صافي 20املؤشر. وللصندوق إمكانية االقتراض بشرط أال تتجاوز نسبة اقتراض الصندوق املعقول على تنويع االستثمارات باملقارنة مع 

 قيمة األصول باستثناء الحاالت التي يكون فيها االقتراض )سواء من مدير الصندوق أو أي من تابعيه( لغرض تنفيذ طلبات االسترداد. 

 ويلخص الجدول التالي أنواع االستثمارات التي يستثمر فيها الصندوق: 

 نوع الورقة املالية
الحد األدنى ألصول الصندوق 

 العاديةفي ظروف السوق 

الحد األعلى ألصول الصندوق 

 العاديةفي ظروف السوق 

 األسواق في املدرجةاآلسيوية  املتداولة املؤشرات  صناديق أو/و األسهم

 )*( العاملية
00% 200% 

 %20 - النقد أو أدوات أسواق النقد
 

 آخر استثمار صندوق  وحدات في أصوله قيمة صافي من% 15 على يزيد ما يستثمر لن الصندوق  أن باالعتبار االخذ )*( مع

 أسواق في األجل طويلة أو قصيرة استثمارات شكل على أو نقد صورة على منها جزء أو الصندوق  أصول  كل على اإلبقاء الصندوق  ملدير يجوز  كما

  مالئمة غير االقتصادية الظروف أو السوق  ظروف أن اعتقد حال في النقد
ً
 لالستثمار نسبيا

 )ب( من الشروط واألحكام.7للمزيد من التفاصيل حول سياسات استثمار الصندوق وممارساته، يرجى االطالع على القسم 
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 الصندوق املخاطر املرتبطة باإلستثمارات في  .4

طة يعتبر الصندوق مناسًبا للمستثمر الذي يسعى إلى تحقيق نمو رأس املال وفي الوقت ذاته يكون على استعداد بقبول املخاطر العالية املرتب

الصندوق عرضة لتقلبات عالية  فإن ذلك،ومع  .التي تحقق عوائد محتملة على املدى الطويل األسهم و/أو صناديق املؤشرات املتداولةبأسواق 

ونتيجة لذلك، قد يرتفع سعر الوحدة أو ينخفض وقد ال يتمكن مالك الوحدات من استرداد في األسواق املالية العاملية )بسبب تركيبة محفظته(، 

 كل أو أي من األصول الرئيسية املستثمرة عند االسترداد.
 

من مذكرة  7الوحدات النظر فيها بعناية قبل االستثمار في الصندوق موضحة في القسم  إن عوامل املخاطر الرئيسية التي يجب على مالكي 

 .املعلومات. وتشمل هذه املخاطر، من بين أمور أخرى، مخاطر عامة ومخاطر متعلقة باستثمارات الصندوق 
 

 األداء السابق للصندوق  .5

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

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

  سنوات:العائد الكلي لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس 

 الصندوق % أداء املدة

 14.55 سنة

 23.91 سنوات 7

 22.48 سنوات 5

 52.10 منذ التأسيس 

 

  لكل من السنوات العشر املاضية السنويةإجمالي العائدات: 

 م0202 م0202 م0202 م0202 م0202 م0202 م0202 م0200 م0200 م0202 السنة

العائد 

السنوي 

 الكلي %

 24.55 25.07- 10552 2513 1570- 1500- 0507 25550 2554 ال ينطبق

 

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

 املؤشر % أداء الصندوق % أداء املدة

 16.25 14.55 سنة

 28.79 23.91 سنوات 7
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 26.98 22.48 سنوات 5

 62.23 52.10 منذ التأسيس 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب  .ب 
 

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

 (دوالر أمريكياملبلغ )/ النسبة النوع

أتعاب اإلدارة )تخضع لضريبة القيمة املضافة حسب 

 نظام ضريبة القيمة املضافة(

 من 0.35
ً
. املستحقة وااللتزامات األخرى  املصاريف خصم بعد الصندوق  أصول % سنويا

 والتي سيتم حسابها وفق املعادلة التالية:

 

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

  )    x  بين يوم التقويم الحالي ويوم التقويم السابق
1

360
   x + (2)ضريبة القيمة املضافة 

 

اإلدارة لكل يوم تقويمي وسيتم دفعها بشكل ربع سنوي  ستحقاق أتعاباو  احتسابوسيتم 

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

 حسب السعر السائد في السوق. رسوم االقتراض

أتعاب التعامل )تخضع لضريبة القيمة املضافة 

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

لضريبة القيمة املضافة  أتعاب الحفظ )تخضع

 حسب نظام ضريبة القيمة املضافة(

. %0.02نسبة من إجمالي األصول لدى مدير الحفظ بمعدل 
ً
 سنويا

 صفقة. لكل أمريكيادوالر  25الصفقات )بالدوالر(:  رسوم

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

 .شهر كل نهاية الحفظ تحت األصول  إجمالي

 للعقد املبرم 
ً
 –أتعاب املحاسب القانوني )طبقا

تخضع لضريبة القيمة املضافة حسب نظام ضريبة 

 القيمة املضافة(

 للعقد طبقاالصندوق  أصول من إجمال  اقتطاعهمبلغ ثابت يتم  وهو  .سنويا دوالر  6,667

 املبرم.

 للهيئة *الرسوم الرقابية 
 للرسوم طبقا الصندوق  أصول  إجمالي من اقتطاعه يتم ثابت مبلغ وهو .سنويا دوالر  15000

 املالية. السوق  هيئة قبل من املقررة

 رسوم املؤشر * 

 بأن 
ً
 لخمسةالرسوم الخاصة بالصندوق هي نسبة من إجمالي الرسوم املدفوعة علما

. يقع تخصيص املبلغ دوالر 105000قدره ( بمبلغ إجمالي صناديق )يديرها مدير الصندوق 

املستوجب على كل صندوق بناء على صافي قيمة أصول الصندوق إلى إجمالي صافي قيمة 

 األصول بالصناديق املذكورة أعاله.

 :يعادل ما التقريبي املبلغ 

 دوالر أمريكي 323

رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع تداول* 

حسب نظام ضريبة  )تخضع لضريبة القيمة املضافة

 القيمة املضافة(

25777 
ً
 للرسوم طبقا الصندوق  أصول  إجمالي من اقتطاعه يتم ثابت مبلغ هو .دوالر سنويا

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

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

 

 املتاحة لالطالعاملستندات  .ج 
 

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

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

 مدير الصندوق  .د 
 

 وإدارة االستثمارشركة سامبا لألصول 

 برج اململكة، العليا   العنوان: -

 22722، الرياض 110003ص.ب.             

 اململكة العربية السعودية 

 000 3553000   الهاتف: -

 +  077 22 1223300   الفاكس: -

 www.Sambacapital.com املوقع اإللكتروني: -
 

 الحفظأمين  .ه 
 

 العربية السعوديةشركة اتش اس بي س ي 

 العليا، املروج  3173  العنوان: -

  1155 – 21107الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 + 077 010005010  الهاتف: -

 + 077 22 100 1705  الفاكس: -

 www.hsbcsaudi.com :املوقع اإللكتروني -

 

  إجمالي أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين*

)يديرها مدير  لعشرةاملصروفات الخاصة بالصندوق من اجمالي املصاريف املدفوعة  وتقدر 

. وتمثل هذه املصروفات رسوم  سعودي ريال 005000بمبلغ اجمالي  الصندوق(
ً
سنويا

. وسيتم تخصيص الرسوم بناء على نسبة التقليدية األعضاء املستقلين لجميع الصناديق

 بالصناديق املذكورة أعاله. قيمة صافي األصول بالصندوق إلى إجمالي قيمة صافي األصول 

 :يعادل ما التقريبي املبلغ 

 دوالر أمريكي 70

الرسوم واألتعاب األخرى: )املصاريف اإلدارية 

التكاليف املتعلقة بجمعيات مالكي الوحدات، 

 مصروفات طباعة التقارير، ونفقات نثرية وغيرها(

% من صافي قيمة 2.35املصاريف ما نسبته و  الرسوم توقع أن تتعدى هذهاملمن غير 

 من% 2.35)أي  الحد هذا فإن ذلك على وعالوة .في كل يوم تقويم األصول ويتم حسابها

 في)بما  الصندوق  من الدفع مستحقة اريف/مصرسوم أي أيضا يشمل( األصول  قيمة صافي

 والحفظ اإلدارة أتعاب باستثناء( الجدول  هذا في املذكورة واملصاريف الرسوم ذلك

 .االقتراض ورسوم والتعامل

http://www.sambacapital.com/
http://www.hsbcsaudi.com/
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 املوزع .و 
 

 ال ينطبق.

 

  



 
 
 

Public 

PUBLIC 

12 
 

 معلومات عامة .0
 

 مدير الصندوق  .أ 

 2020173250 رقم تجاري السجل ال السعودية، بموجب اململكة العربية ، شركة مؤسسة بموجب أنظمةشركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار

 م(1003يونيو  15)املوافق هـ 2410خر اآل  ىجماد20بتاريخ  (73-03070) رقمرخصة البموجب  من قبل الهيئة كشخص مرخص لهومرخصة 

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

 .رخصة التعامل تمويل صفقات هامش التغطية تحتكما أن سامبا كابيتال مخولة بتقديم . األوراق املالية
 

 دير الصندوق الرئيس ي مل كتباملعنوان  .ب 

 ، 00035533000هاتف: رقم ال، اململكة العربية السعودية ،22722، الرياض 110003ص. ب  ،العليا اململكة،مركز 

 .221223300فاكس: رقم ال
 

 املوقع االلكتروني ملدير الصندوق  .ج 

 

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

 

 أمين الحفظ .د 

 

الرياض  املروج،العليا،  3173املسجل: ب، املكت05000-73ترخيص رقم ب ومرخصة من قبل الهيئة العربية السعوديةإتش إس بي س ي شركة 

  اململكة العربية السعودية. 1155 – 21107

 

 ألمين الحفظاملوقع االلكتروني  .ه 

 

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

 

  املطبقالنظام  .0
 

 .في اململكة األخرى ذات العالقة املطبقةخاضعان لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح ومدير الصندوق  الصندوق  إن
 

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

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

 بهدف ضمان التقيد باألنظمة واللوائح املعمول بها يجوز ملدير الصندوق اتخاذ أي اجراء ير 
ً
مدير من قبل أي سلطة مختصة وال يتحمل اه ضروريا

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

 

http://www.sambacapital.com/
http://www.hsbcsaudi.com/
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 صندوق الأهداف  .2
 

 صندوق الأهداف  .أ 

 في املدرجة اآلسيوية املتداولة املؤشرات صناديق أو/و األسهم في االستثمار خالل من الطويل املدى على املال رأس تنمية إلى الصندوق  يهدف

 .اآلسيوية األسواق تشمل والتي العاملية األسواق

 

 سياسات اإلستثمار وممارساته .ب 

العاملية. وذلك بهدف تحقيق أداء  األسواق في املدرجة األسهم و/أو صناديق املؤشرات املتداولة اآلسيوية في بشكل أساس ي يستثمر الصندوق 

 مدير الصندوقـ وقد يقوم. MSCI AC Asia Indexمؤشر أفضل من أداء 

 

االسترشادي وتقييم الفرص بناًء على ( زيادة وزن االستثمار أو خفضه في دول أو مناطق أو قطاعات معينة التي تندرج ضمن مكونات املؤشر 2

 نتائج الدراسات االستثمارية املتعلقة بهذه الدول، أو املناطق، أو القطاعات.

 

املعقول  بالشكل ( زيادة أو خفض وزن االستثمار في األسهم التي تندرج ضمن املؤشر بغرض االستفادة من فرص النمو االستثماري مع املحافظة1

 شكل على أو نقد صورة على منها جزء أو الصندوق  أصول  كل على اإلبقاء الصندوق  ملدير يحق (7االستثمارات باملقارنة مع املؤشر. على تنويع 

  مالئمة غير االقتصادية الظروف او السوق  ظروف ان اعتقد حال في النقد أسواق في طويلة األجل أو قصيرة استثمارات
ً
( 4لالستثمار.  نسبيا

% من صافي قيمة األصول باستثناء الحاالت التي يكون فيها االقتراض )سواء من 20تراض بشرط أال تتجاوز نسبة اقتراض الصندوق إمكانية االق

 مدير الصندوق أو أي من تابعيه( لغرض تنفيذ طلبات االسترداد.

وأيضا املالية  االستثماري والتركيز الجغرافي لهذه األوراق التنويع على املتداولة بناءً  املؤشرات املعينة و/أو صناديق األسهم في االستثمار اختيار يتم

 املالية. األوراق أساس سيولة هذه على

 يوضح الجدول أدناه أنواع األصول التي سيستثمر فيها الصندوق والحد األعلى واألدنى املخصص لكل منها:

 نوع الورقة املالية
الحد األدنى ألصول الصندوق 

 عاديةالفي ظروف السوق 

الحد األعلى ألصول الصندوق 

 العاديةفي ظروف السوق 

 األسواق في املدرجة اآلسيوية املتداولة املؤشرات  صناديق أو/و األسهم

 العاملية )*(
00% 200% 

 %20 - النقد 

 آخر استثمار صندوق  وحدات في أصوله قيمة صافي من% 15 على يزيد ما يستثمر لن الصندوق  أن باالعتبار االخذ )*( مع

 أسواق في األجل طويلة أو قصيرة استثمارات شكل على أو نقد صورة على منها جزء أو الصندوق  أصول  كل على اإلبقاء الصندوق  ملدير كما يجوز 

  مالئمة غير االقتصادية الظروف أو السوق  ظروف أن اعتقد حال في النقد
ً
 لالستثمار. نسبيا
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  صندوق المدة  .2
 

 مفتوح غير مقيد بمدة محددة. عام استثماري  الصندوق هو صندوق 

 االستثمار  /حدودقيود .2
 

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

 العملة  .2
 

من قبل مدير الصندوق بناء على  الدوالر األمريكيدات بأي عملة أخرى، يتم تحويلها إلى وفي حال تم دفع قيمة الوح الدوالر األمريكية الصندوق هي عمل

 من تاريخ استالم مدير الصندوق ملبلغ الشراء و سعر الصرف السائد في السوق 
ً
. بالدوالر األمريكياملتوفر ملدير الصندوق، ويكون شراء الوحدات نافذا

 مر مصاريف تحويل العملة.ويتحمل املستث

 ابل الخدمات والعموالت واألتعابمق .2
 

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

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

 (دوالر أمريكياملبلغ )/ النسبة النوع

أتعاب اإلدارة )تخضع لضريبة القيمة املضافة حسب 

 نظام ضريبة القيمة املضافة(

 من 0.35
ً
. املستحقة وااللتزامات األخرى  املصاريف خصم بعد الصندوق  أصول % سنويا

 والتي سيتم حسابها وفق املعادلة التالية:

 

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

  )    x  بين يوم التقويم الحالي ويوم التقويم السابق
1

360
   x + (2)ضريبة القيمة املضافة 

 

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

 ملعني من السنة.بناء على قيمة صافي أصول الصندوق في كل يوم تقويم للربع ا

 حسب السعر السائد في السوق. رسوم االقتراض

أتعاب التعامل )تخضع لضريبة القيمة املضافة 

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

لضريبة القيمة املضافة  أتعاب الحفظ )تخضع

 حسب نظام ضريبة القيمة املضافة(

. %0.02نسبة من إجمالي األصول لدى مدير الحفظ بمعدل 
ً
 سنويا

 صفقة. لكل أمريكيادوالر  25الصفقات )بالدوالر(:  رسوم

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

 .شهر كل نهاية الحفظ تحت األصول  إجمالي

 
ً
 –للعقد املبرم أتعاب املحاسب القانوني )طبقا

تخضع لضريبة القيمة املضافة حسب نظام ضريبة 

 القيمة املضافة(

 للعقد طبقاالصندوق  أصول من إجمال  اقتطاعهمبلغ ثابت يتم  وهو  دوالر سنويا. 6,667

 املبرم.

 الرسوم الرقابية للهيئة *
 للرسوم طبقا الصندوق  أصول  إجمالي من اقتطاعه يتم ثابت مبلغ وهودوالر سنويا.  15000

 املالية. السوق  هيئة قبل من املقررة



 
 
 

Public 

PUBLIC 

11 
 

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

 في الصندوق  رسوم االشتراك واالسترداد ونقل األصول   .ب 
 

 لن يتم فرض أي رسوم على االشتراك واالسترداد ونقل ملكية الوحدات في الصندوق.

 

 ترتيبات العمولة الخاصة .ج 
 

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

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

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

 ريم والتسعيالتقو  .2
 

ة  .أ   الصندوق واستثماراتهيم أصول تقو كيفي 

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

 ملا يلي: حيث األصل نوع على التقويم طريقة وتعتمد. الوقت ذلك
ً
 يتم تقويم أصول الصندوق واستثماراته وفقا

السوق املالية ذات على أساس سعر اإلغالق في املدرجة باألسواق العاملية اآلسيوية  يتم تحديد قيمة أصول الصندوق املستثمرة في األسهم .2

 في يوم التقويم ذي الصلة. العالقة

 رسوم املؤشر * 

 بأن الرسوم الخاصة بالصندوق هي نسبة من إجمالي الرسوم املدفوعة 
ً
 لخمسةعلما

. يقع تخصيص املبلغ دوالر 105000قدره صناديق )يديرها مدير الصندوق( بمبلغ إجمالي 

صول الصندوق إلى إجمالي صافي قيمة املستوجب على كل صندوق بناء على صافي قيمة أ

 األصول بالصناديق املذكورة أعاله.

 :يعادل ما التقريبي املبلغ 

 دوالر أمريكي 323

رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع تداول* 

)تخضع لضريبة القيمة املضافة حسب نظام ضريبة 

 القيمة املضافة(

. هو25777
ً
 للرسوم طبقا الصندوق  أصول  إجمالي من اقتطاعه يتم ثابت مبلغ دوالر سنويا

 تداول. من املقررة

  إجمالي أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين*

لعشرة )يديرها مدير املصروفات الخاصة بالصندوق من اجمالي املصاريف املدفوعة  وتقدر 

. وتمثل هذه املصروفات رسوم  ريال سعودي 005000بمبلغ اجمالي  الصندوق(
ً
سنويا

. وسيتم تخصيص الرسوم بناء على نسبة الصناديق التقليديةاملستقلين لجميع األعضاء 

 بالصناديق املذكورة أعاله. قيمة صافي األصول بالصندوق إلى إجمالي قيمة صافي األصول 

 :يعادل ما التقريبي املبلغ 

 دوالر أمريكي 70

الرسوم واألتعاب األخرى: )املصاريف اإلدارية 

بجمعيات مالكي الوحدات، التكاليف املتعلقة 

 مصروفات طباعة التقارير، ونفقات نثرية وغيرها(

% من صافي قيمة األصول 2.35املصاريف ما نسبته و  الرسوم من غير متوقع أن تتعدى هذه

 قيمة صافي من% 2.35)أي  الحد هذا فإن ذلك على وعالوة .ويتم حسابها في كل يوم تقويم

 ذلك في)بما  الصندوق  من الدفع مستحقة يفار /مصرسوم أي أيضا يشمل( األصول 

 والتعامل والحفظ اإلدارة أتعاب باستثناء( الجدول  هذا في املذكورة واملصاريف الرسوم

 .االقتراض ورسوم
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 التقويم يوم في السوق املالية ذات العالقة في االغالق سعر أساس على املتداولة املؤشرات صناديق في املستثمرة الصندوق  أصول  قيمة تحدد .1

 .الصلة ذي

أي من األوراق املالية املدرجة التي يستثمر فيها الصندوق، فسيتم تحديد قيمة هذه األوراق  فيها املستثمر املالية األسواق في حال تم تعليق .7

 لسعرها قبل التعلي
ً
ق، ما لم يكن هناك دليل قاطع على أن قيمة تلك األوراق املالية انخفضت إلى ما دون السعر قبل التعليق املالية وفقا

 مباشرة.

  مالئمة غير االقتصادية الظروف أو السوق  ظروف أن الصندوق  مدير اعتقاد عند النقد أدوات في حال االستثمار في .4
ً
 ملالستثمار، فيت نسبيا

 املبلغ قيمة أو الصلة ذات النقد أدوات وقيمة العقد، تكلفة على بناء النقد سوق  أدوات في استثمارها يتم التي الصندوق  أصول  قيمة تحديد

 التقييم يوم حتى املستحقة الفوائد/  األرباح إلى باإلضافة املودع

 الحفظ أمين عليها يوافق التي والقواعد الطرق  بناء على يحددها التي العادلة القيمة على الصندوق  مدير يعتمد آخر استثمار أي بالنسبة إلى .5

 .للصندوق  القانوني املحاسب قبل من منها التحقق وبعد
 

 وتكرارهاالتقويم  نقاطعدد   .ب 

 اململكةمساًء بتوقيت  5:70بعد الساعة العمل  يوم نهاية في ي االثنين واألربعاء من كل أسبوعيتم تقويم وحدات الصندوق في كل يوم تقويم أي يوم

البنوك خالل أي يوم تقويم، يكون يوم التقويم في اليوم الذي يليه والذي تعمل فيه  مغلقةوفي حال كانت البنوك السعودية  السعوديةالعربية 

  السعودية. 

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

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

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

 عند حدوث خطأ ف
ً
عن ذلك في واإلفصاح و أكثر من سعر الوحدة أ% 055التقويم أو في التسعير يمثل ي ويجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة فورا

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

 من الئحة صناديق االستثمار.  32للمادة 
 

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

 للمادة 
ً
 من الئحة صناديق االستثمار.  31وفقا

 احتساب سعر الوحدة طريقةوصف  .د 

على مدير الصندوق حساب قيمة سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد ونقل ملكية الوحدات ونقل استثمارات مالك الوحدات 

على ، ذلكبما في  إجمالي قيمة األصول في الصندوق من  املستحقة من مالك الوحدات ألحد أقاربه وذلك بخصم االلتزاماتأو من صندوق إلى آخر 

الرسوم واملصروفات املحددة في هذه الشروط واألحكام وفي مذكرة املعلومات.  وسيتم تحديد سعر الوحدة من خالل  سبيل املثال دون الحصر،

عشرية على  عالمات تحتوي أربع بصيغةسعر الوحدة  بيانقسمة صافي قيمة األصول على عدد الوحدات القائمة في يوم التعامل ذي الصلة. ويتم 

 األقل.

 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها  .ه 

http://www.sambacapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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لتداول في اليوم التالي  ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني في املوقع اإللكتروني قيمة األصول  صافيسعر الوحدة من سيقوم مدير الصندوق بنشر 

 ليوم التعامل ذي الصلة.

 التعامالت .2
 

 االشتراك واالستردادمسؤولية مدير الصندوق في شأن طلبات  .أ 

مالك  ر أو منال يجوز االشتراك في الوحدات أو استبدالها إال في يوم تعامل. وال يجوز تنفيذ طلب تحويل استثمار أحد مالكي الوحدات من صندوق إلى آخ

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

ظهًرا يوم األحد لتقييم يوم االثنين والساعة  21:00، وذلك عند الساعة التحويلو  التقويم التالية للموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد

21:00  
ً
الشروط واألحكام هذه وفقا لالئحة صناديق االستثمار و  لتحويلوا يجب تنفيذ طلبات االشتراك واالستردادو يوم الثالثاء لتقييم يوم األربعاء.  ظهرا

 ومذكرة املعلومات.

 قص ى(.ويجب على مدير الصندوق أن يدفع عوائد االسترداد في اليوم الخامس التالي لنقطة التقويم التي ُحدد عندها سعر استرداد الوحدات )كحد أ

  االسترداددفع عوائد الفترة الزمنية لتسليم طلبات اإلسترداد و  .ب 

  21في حال تم تقديم طلب استرداد كامل ملدير الصندوق قبل الساعة 
ً
في یوم العمل الذي یسبق یوم التعامل املعني، سیتم تنفيذ ھذا الطلب في  ظهرا

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

 التقويم التي ُحدد عندها سعر استرداد الوحدات )كحد أقص ى(. خالل أربعة أيام عمل من نقطةيتم دفع عوائد االسترداد 

 قيود على التعامل في وحدات الصندوق  .ج 

 .ومذكرة املعلومات الشروط واألحكامهذه سيلتزم مدير الصندوق بالقيود املنصوص عليها في لالئحة صناديق االستثمار و 

 إال في يوم تعامل. وال يجوز تنفيذ طلب تحويل استثمار أحد مالكي الوحدات من صندوق إلى آخر أو من تردادهاال يجوز االشتراك في الوحدات أو اسو 

ظهًرا يوم األحد لتقييم  21:00عند الساعة  والتحويل إال في يوم تعامل. واملوعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد له قريب مالك الوحدات إلى

 ظهًرا يوم الثالثاء لتقييم يوم األربعاء. وفي حال تقديم طلب بعد املوعد النهائي لن يتم تنفيذه إال في يوم التعامل التالي.  21:00يوم االثنين والساعة 

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

 األنظمة واللوائح.

 .دوالر أمريكي 15000هو الحد األدنى لالشتراك األولي في الصندوق 

 .دوالر أمريكي 25000الحد األدنى لالشتراكات اإلضافية في الصندوق يكون بمضاعفات 

 .يدوالر أمريك 25000الحد األدنى لالسترداد هو 

 التنظيمية الخطط/ للشركات اإلدخار لخطط الصندوق  في األولي إللشتراك األدنى الحد يبلغ: املنتظم اإلشتراك خطط طريق عن لإلشتراك األدنى الحد

 .شهري  بشكل سعودي ريال 500 ذلك بعد إضافي اشتراك ألي األدنى والحد سعودي ريال 75000 املدخرات الستثمار املالية سامبا بمجموعة والخاصة
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 أو تعليق طلبات االسترداد وإجراءات تأجيلحاالت  .د 

٪ أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق، يجوز ملدير الصندوق، وفقا لتقديره املطلق، 20في حال بلغ إجمالي عدد طلبات االسترداد في أي يوم تعامل 

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

٪ والذي سيتم تطبيقه فقط 20اختیار طلبات االسترداد املطلوب تأجيلها، وسينفذ طلبات االسترداد علی أساس تناسبي، مع األخذ بعين االعتبار حد الـ 

وفق -كما يجوز ملدير الصندوق  ا على السيولة، مما قد يؤثر سلبا على مالكي الوحدات املتبقين.في الفترات التي تفرض فيها طلبات االسترداد قيود

 تأجيل جميع أو بعض طلبات االسترداد في حالة تعليق أي من األسواق املالية التي يستثمر فيها الصندوق بشكل عام أو تعليق تداول األسهم -صالحياته

 دي هذا التعليق إلى تأثير جوهري على صافي األصول.   التي يستثمر فيها الصندوق بحيث يؤ 

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

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

 ق مصالح مالكي الوحدات.لتعليق يحقإذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن ا 

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

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

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

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

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

  بإشعار الهيئة ومالكي 
ً
 أي تعليق مع توضيح أسباب التعليق.الوحدات فورا

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

 .ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق 
 

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

 اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجلإجراءات  .ه 

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

٪ من صافي 20لطلبات االسترداد التي تم تأجيلها على الطلبات الجديدة مع األخذ بعين االعتبار حد الـ االسترداد علی أساس تناسبي، وسيعطي األولوية 

  قيمة أصول الصندوق في يوم التعامل املعني.

 نقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرينأحكام  .و 

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

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

 تقديمها كضمان. والتي تعهد مالك الوحدات بموجبها رهن وحداته أو 

 استثمار مدير الصندوق في الصندوق  .ز 

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

بعيه ممارسة حقوق التصويت املرتبطة بوحداتهم. كما يجب على مدير الصندوق من قبل مالكي الوحدات اآلخرين. وال يحق ملدير الصندوق وال ألي من تا
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يعدها مدير الصندوق اإلفصاح في نهاية كل ربع سنة عن تفاصيل استثماره في الصندوق على موقعه اإللكتروني وموقع تداول وفي التقارير السنوية التي 

 للمادة 
ً
 من الئحة صناديق االستثمار. 32الصندوق وفقا

 لنهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد املوعد ا .ح 

ظهًرا يوم الثالثاء لتقييم يوم  21:00ظهًرا يوم األحد لتقييم يوم االثنين والساعة  21:00املوعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد عند الساعة 

  21في حال تم تقديم طلب استرداد كامل ملدير الصندوق قبل الساعة و األربعاء.
ً
في يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل املعني، سيتم تنفيذ هذا  ظهرا

 ي.الطلب في يوم التعامل التالي. ومع ذلك، إذا تم تقديم طلب االسترداد بعد املوعد النهائي املحدد، فسيتم تنفيذه في يوم التعامل التال

 اءات تقديم طلبات االشتراك واالستردادإجر  .ط 
 

 طلبات االشتراك 

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

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

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

 . االشتراك من حساب املستثمر
 

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

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

 .أخرى، من شأنه مخالفة األنظمة واللوائح املعمول بها

 

 طلبات االسترداد 

 

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

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

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

 .أيام عمل بعد يوم التعامل املعني أربعةالفترة الزمنية بين االسترداد من قبل مالك الوحدات ودفع عوائد االسترداد  تتجاوز ال 
 

ودون إشعار ، سيتم من مبلغ اإلشتراكإلى ما دون الحد األدنى  ي إلى انخفاض استثمار مالك الوحداتاستالمه، سيؤدإذا كان طلب االسترداد، عند 

 .إلى حساب مالك الوحدات هاوتحويل ة،لغ املستثمر ااسترداد كامل املبمسبق 
 

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

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

ثان وفًقا لشروط وأحكام ومذكرة معلومات صندوق االستثمار كطلب استرداد من الصندوق وطلب اشتراك في صندوق التحويل يتم التعامل مع طلب 

 .املعني
 

، فإنه يجوز ملدير الصندوق التعامل مع من مبلغ اإلشتراكإلى ما دون الحد األدنى  ي إلى انخفاض استثمار مالك الوحداتسيؤدالتحويل إذا كان طلب 

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

 .التحويل حسب إجراءات مدير الصندوق في هذا الشأن
 

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

 .الوحدات
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 تحويل األدنى ملبالغ االشتراك واالسترداد وال الحد .ي 

 دوالر أمريكي. 15000هو الحد األدنى لالشتراك األولي في الصندوق 

 دوالر أمريكي. 25000اإلضافية في الصندوق يكون بمضاعفات  لالشتراكاتالحد األدنى 

 دوالر أمريكي. 25000هو  لالستردادالحد األدنى 

هو  الستثمار املدخراتوالخاصة بمجموعة سامبا املالية األولي في صندوق االستثمار لخطط اإلدخار للشركات/ الخطط املنتظمة  شتراكلال  الحد األدنى

 بشكل شهري. سعودي ريال 500 هو ذلك بعد إضافي اشتراك ألي األدنى والحد سعودي،ريال  7000

 

 العامالحد األدنى للمبلغ الالزم جمعه في فترة الطرح األولي  .ك 

 .ال ينطبق

 ماليين ريال سعودي كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق  20اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  .ل 

ماليين  20يقوم مدير الصندوق باتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة وإشعار الهيئة على الفور في حال انخفاض صافي قيمة أصول الصندوق دون 

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

 . في هذا الخصوص يلتزم بتعليمات الهيئة في الصندوق وأن إضافية ، بالسعي للحصول علی استثماراتأشهر من تاريخ إشعار الهيئة 7الصندوق، خالل 

 سياسة التوزيع  .02
 

 سياسة توزيع الدخل واألرباح .أ 

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

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

 لالستحقاق والتوزيعالتاريخ التقريبي  .ب 

 ال ينطبق

 كيفية دفع التوزيعات .ج 

 ال ينطبق

 الوحداتالكي تقارير ملال تقديم .00
 

 70أشهر تنتهي في  7ديسمبر، وتبلغ الفترة املحاسبية األولية للصندوق  72شهرا تقويميا تنتهي في  21تبلغ الفترة املحاسبية والسنة املالية للصندوق  .أ 

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

 عند الطلب دون أي مقابل. الوحدات 
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األولية سيقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير  التقرير.املعنية بيوما من نهاية الفترة  30في موعد أقصاه  للجمهور تتاح التقارير السنوية للصندوق  .ب 

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

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

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

كما يرسل مدير الصندوق ملالكي الوحدات )بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين الذين امتلكوا وحدات خالل  .صفقةيوًما من كل  25الوحدات خالل 

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

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

 .الئحة صناديق االستثمار)ح( من 32املطلوبة بموجب املادة 

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

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

 ي الوحداتمالكسجل  .00

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

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

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

 الذي طلبه.

 اجتماع مالكي الوحدات .02

 

 ي الوحداتمالكعقد اجتماع  .أ 

أيام من  20ي الوحدات في غضون الكيجب على مدير الصندوق عقد اجتماع ملو ي الوحدات بناء على دعوة من مدير الصندوق. مالكيتم عقد اجتماع 

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

 الوحدات يمالكإجراءات الدعوة الجتماع  .ب 

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

يوما قبل االجتماع. ويجب أن يحدد  12ال يزيد عن ما و  أيام قبل االجتماع 20يقل عن  ال بما  االجتماعقبل انعقاد  وأمين الحفظالوحدات  يمالكجميع 

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

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

 .مجتمعين



 
 
 

Public 

PUBLIC 

22 
 

ي الوحدات، يدعو مدير الصندوق إلى عقد اجتماع ثان بإعالنه على موقعه مالك٪ في اجتماع 15إذا لم يتم التوصل إلى النصاب املطلوب بنسبة 

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

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

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

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

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

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

 .الهيئةتفرضها 

 ي الوحداتمالكحقوق  .02

 وحدات الحق في: مالكلكل 

 

 اشتراك عند االشتراك في الصندوق؛تأكيد الحصول على  -

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

 الوحدات؛

 السنوي للصندوق من مدير الصندوق؛البيان  الحصول على -

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

 األصول فيما يتعلق بالوحدات اململوكة ملالك الوحدات.

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

 السنوية الالزمة؛

 ي الوحدات؛الكطلب عقد اجتماع مل -

 تلقي دعوة من مدير الصندوق لحضور اجتماعات مالكي الوحدات؛ -

 تعيين ممثل لحضور اجتماع مالكي الوحدات نيابة عنه؛ -

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

 االستثمار؛ صناديقمن الئحة  32املادة 

 تلقي إجراءات الصندوق للتعامل مع تضارب املصالح؛ -

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

 ؛عند الطلب مجاناي الوحدات مالكمن سجل  مستخرجالحصول على  -

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

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

 ؛تصبح هذه الشروط واألحكام نافذة صناديق االستثمار( حتى

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

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

 املوافقة على التغييرات األساسية على النحو املحدد في الئحة صناديق االستثمار. -
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 ي الوحداتمالكمسؤولية   .02

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

 اتخصائص الوحد .02

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

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

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

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

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

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

 التغييرات في الشروط واألحكام .02
 

 لتقديره املطلق أن يعدل هذه الشروط واألحكام بعد الحصول على أي موافقات و/أو إخطارات مطلوبة بمو  .أ 
ً
جب الئحة صناديق ملدير الصندوق وفقا

 االستثمار.
 

 يتعلق فيما( من خالل قرار عادي يصدر من الصندوق الوحدات ) يمالكالوحدات على أنه يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة  و مالكيوافق  .ب 

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

ي مالك بإشعارمدير الصندوق  سيقومو  .واألحكاملشروط هذه ااملقترحة ل األساسيةفيما يتعلق بالتغييرات  الهيئةالحصول على موافقة  الصندوق 

. ( أيام من سريان التغيير20) خالل وذلك تداول ل اإللكتروني وقعاملعلى موقعه اإللكتروني و  واإلفصاح عن ذلك بهذه التغيرات األساسية الوحدات

 رسوم استرداد )إن وجدت(. ساسية سارية املفعول دون تكبد أيوحدات استرداد وحداته قبل أن تصبح هذه التغييرات األ  مالكويحق لكل 
 

 الوحدات والهيئة كتابي مالكبإشعار مدير الصندوق  سيقوم الشروط واألحكام، هذه على مهمةاقترح مدير الصندوق تنفيذ تغييرات في حال 
ً
في فترة ال  يا

املهمة اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات بالصندوق  وسيقوم مدير . قبل اليوم املحدد من قبل مدير الصندوق لسريان هذا التغيير( يوما 12عن ) تقل

استرداد  مالك وحداتيحق لكل و . ن سريان التغييرمأيام  20قبل  أو بالطريقة التي تحددها الهيئة تداول ل اإللكتروني وقععلى موقعه اإللكتروني وامل

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

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

اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات الواجبة اإلشعار على موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني بمدير الصندوق  وسيقوم. أيام من سريان التغيير( 0)

 من سريان التغيير 12وذلك خالل لتداول 
ً
 .يوما

من الئحة  32في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة  والواجبة اإلشعار وستدرج تفاصيل جميع التغييرات األساسية واملهمة 

 صناديق االستثمار.

 إنهاء الصندوق  .02

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

 
ً
 ( يوم على األقل. 12) بـلإلنهاء  قبل التاريخ املحددكتابيا
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 7صندوق من تصحيح الوضع خالل ماليين ريال سعودي ولم يتمكن مدير ال 20 متطلب دون  في حال انخفضت قيمة صافي أصول الصندوق إلى ما

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

 ذلك املتطلب. إعفاء من 

سيقوم تصفية الصندوق. و إجراءات مدير الصندوق عند إنهاء الصندوق البدء ب سيقومومذكرة املعلومات،  الشروط واألحكامهذه بدون اإلخالل 

 ملوقع اإللكتروني لتداول عن ذلك في موقعه اإللكتروني وا باإلعالن
ً
 املدة املحددة لتصفية الصندوق. مبينا

 الصندوق مدير  .02
 

 مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤوليته .أ 
 

 الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات.هذه يجب على مدير الصندوق أن يعمل ملصلحة مالكي الوحدات بموجب الئحة صناديق االستثمار و  .2

 

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

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

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

 

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

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

 لهم.والئحة األشخاص املرخص 
 

 مدير الصندوق على ما يلي:تشمل مسؤوليات وواجبات  .4

 

  .إدارة الصندوق   -أ 

 .اإلدارية للصندوق الخدمات عمليات الصندوق بما في ذلك  -ب 

 .طرح وحدات الصندوق   -ج 

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

 ير مضللة.وغ

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

 االلتزام بالئحة صناديق االستثمار؛ و  -و 

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

 من الباطنصندوق تعين مدير الحق في  .ب 

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

، حسبما يراه مدير الصندوق مناسًبا ومالئًما، ملؤسسة مالية أو أكثر، للعمل كمستشار أو صالحياتهيجوز ملدير الصندوق تفويض أو التنازل عن 

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

 .االستثمار و/ أو خدمات الحفظ وخدمات اإليداع ألي أوراق مالية وأصول، سواء بشكل مباشر أو من خالل أي طرف ثالث
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ت إلى الطرف املخول واملذكور أعاله وال ألي طرف ثالث يفهم مالكي الوحدات أن مدير الصندوق لن يفصح عن أي معلومات حول مالكي الوحدا

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

  واستبدالهعزل مدير الصندوق األحكام املنظمة ل .ج 

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

ً
تراه مناسبا

 أي من الحاالت اآلتية:

 توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم؛ .2

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

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

، بالتزام نظام السوق املالية أو لوائحه التنفيذية؛ .4
ً
 إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل، بشكل تراه الهيئة جوهريا

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

 قادر على إدارة أصول أو استثمارات الصندوق؛ أو

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

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

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

 لتقدير الهيئة املحض، إلى مدير الصندوق البديل جميع العقود املرتبطة بالصندوق. كما يجب على مدير حيثما كان ذلك ض
ً
 ووفقا

ً
 ومناسبا

ً
روريا

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

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

 الهيئة حقها بعزل مدير الصندوق. التي تمارس فيها

 أمين الحفظ  .02

 مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته .أ 
 

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

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

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

 عن حفظ وحماية أصول الصندوق بالنيابة عن  -
ً
 عن اتخاذ كافة التدابير اإلدارية مالكيكون أمين الحفظ مسؤوال

ً
ي الوحدات، ويكون مسؤوال

 الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.
 

 حق أمين الحفظ في تعيين أمين الحفظ من الباطن .ب 
 

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

 الباطن أو أي من تابعيهم. 
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 األحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله .ج 

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

ً
لتعيين أمين حفظ بديل أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبا

 :الحاالت اآلتية

 توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم؛ .2

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

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

، بالتزام نظام السوق املالية أو لوائحه التنفيذية؛ أو .4
ً
 إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل، بشكل تراه الهيئة جوهريا

 ات أهمية جوهرية.أي حالة أخرى تراها الهيئة، بناء على أسس معقولة، أنها ذ .5
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 لتعليمات الهيئة، كما يتعين على اإذا مارست الهيئة صالحي
ً
تها في عزل أمين الحفظ، فيتعين على مدير الصندوق تعيين أمين حفظ بديل وفقا

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

 70وذلك خالل الـ )
ً
 ومناسبا

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

ً
( يوما

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

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

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

ً
 يوم 70بذلك فورا

ً
من تسلم  ا

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

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

 للصندوق.

 املحاسب القانوني .00

 دوق القانوني للصن حاسباسم امل .أ 
 

 برايس ووتر هاوس كوبرز 

  12الدور  –برج اململكة 

 22401، الرياض 0101ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

www.pwc.com 

0400 122 22 077 + 

 

 مهام املحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته .ب 
 

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

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

 ومذكرة املعلومات.

 

 ملحاسب القانوني األحكام املنظمة الستبدال ا .ج 
 

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

 .يجب الحصول على موافقة مجلس الصندوق عند تعيين واستبدال املحاسب القانوني -

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

 في الحاالت التالية:

 ؛للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامهفيما يخص السلوك املنهي  مهمةوجود ادعاءات قائمة و  (2

1)  
ً
 ؛إذا لم يعد املحاسب القانوني مستقال

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

 لتقديرها املبتغيير مدير الصندوق  من الهيئةطلبت إذا  (4
ً
 .حضاملحاسب القانوني وفقا

http://www.pwc.com/
http://www.pwc.com/


 
 
 

Public 

PUBLIC 

22 
 

 

 

 أصول الصندوق  .00

 بواسطة أمين الحفظ لصالح الصندوق.  محفوظة أصول الصندوق  .أ 

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

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

( 2ظ من الباطن( أو مقدم املشورة أو املوزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيها إال إذا )الباطن( أو أمين الحفظ )أو أمين الحف

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

 .الشروط واألحكام أو مذكرة املعلومات هذه عنها في
 

 إقرار مالك الوحدات  .02

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

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

 

 إقرار وموافقة املستثمر

 ________________________________ اسم املستثمر:                     

 ________________________________  توقيع املستثمر: 

 ________________________________   التاريخ: 

 ___للمستثمرين من الشركات:            _____________________________

 الشخص/األشخاص املخولين بالتوقيع: _________________________

 _____________________________          ختم الشركة:                             

 العنوان / العناوين:                            _____________________________

                                                                                                                                                              _____________________________            

 _____________________________    البريد اإللكتروني:                          

 ______________________________                                 الجوال:            

 _____________________________                 الهاتف:                            

 ______________________________                  الفاكس:                       
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 اآلسيويةلألسهم سامبا كابيتال صنـدوق 

 مفتـوح( إستثماري عام )صندوق 

 

 مذكرة معلومات

 في  ستثماري عام مفتوح يستثمراهو صندوق  اآلسيويةكابيتال لألسهم سامبا صندوق  .أ 
ً
 األسهم و/أو صناديق املؤشرات املتداولة اآلسيويةأساسا

 العاملية املالية األسواق في املدرجة
 

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

  األشخاص املرخص لهم الصادرة عن الهيئة.
 

 .(73-05000رقم )من قبل الهيئة بموجب رقم الترخيص  أمين الحفظ هو شركة اتش اس بي س ي العربية السعودية وهي شركة مرخصة .ج 
 

 .م23/00/2020وتم تحديثها بتاريخ م 4/2/1020بتاريخ صدرت مذكرة معلومات الصندوق  .د 
 

 الئحة صناديق االستثمار. ومحتوياتها ألحكام مذكرة املعلوماتتخضع  .ه 
 

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

 منهي.
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 معلومات هامة

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

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

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

 غير مضللة.املعلومات 

 

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

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

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

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

 قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله.

 

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

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

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

 

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

 تجاه املستثمر أو أي طرف ثالث.في هذا الخصوص ا
 

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

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

 مخاطر الصندوق مرتفع.

 

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

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

 مدير الصندوق اإلجراءات الالزمة السترداد أي خسائر. ويتخذأي طرف ثالث،  يتسبب بهاأو إفالس أو إعسار أو أي إخفاقات مالية أخرى قد 
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 تعريفات

 التعريفات التالية على الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات هذه: تنطبق

 تابع
 عليه 

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

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

 رايس واترهاوس كوبرز.شركة ب املحاسب القانوني

 الئحة األشخاص املرخص لهم
هـ املوافق 12/5/2417وتاريخ  1005-07-2الئحة األشخاص املرخص لهم الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب قرار رقم 

 م.20/0/1023هـ املوافق 13/21/2470وتاريخ  1023-05-7م املعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 10/7/1005

 الهيئة

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

هـ.  وهي هيئة حكومية ذات استقالل مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء. وتتولى الهيئة 1/7/2414

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

 .املالية

 مجلس إدارة الصندوق. املجلس

 البنوك السعودية مفتوحة للعمل.   تكون فيهاليوم الذي  يوم عمل

 نظام السوق املالية
ـ ولوائحه ه1/7/2414( وتاريخ 70نظام السوق املالية باململكة العربية السعودية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

 التنفيذية.

 السيطرة

 مع قريب أو تابع، 
ً
 أو مجتمعا

ً
القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردا

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

 لذلكاملسيطرالجهاز اإلداري، وتفسر كلمة "أكثر من أعضاء 
ً
 ." وفقا

 لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية. اللجنة

 شركة اتش اس بي س ي العربية السعودية. أمين الحفظ

 بوع.في يومي األثنين واألربعاء من كل أسيعني األيام التي يتم فيها تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد وذلك  أيام التعامل 

 اآلسيويةسامبا كابيتال لألسهم صنـدوق  الصندوق 

 شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار. مدير الصندوق 

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

  :االستقاللية، على سبيل املثال ال الحصرعضــو مجلس إدارة صــندوق مســتقل يتمتــع باالستقاللية التامة ومما ينافي عضو مجلس إدارة صندوق 
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أن يكون موظفا لدى مدير الصندوق أو تابع له، أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ الصندوق،  .ه  مستقل 

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

 الحفظ.

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

أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو مع أي من كبار التنفيذين  .ز 

 لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له.

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

  MSCI AC Asia Indexمؤشر  املؤشر

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

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

 الئحة صناديق االستثمار

ه 2413/ 07/21وتاريخ 1007 -120 -2الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 

/  5/  17ه املوافق  2473/  0/  27وتاريخ  1027-72-2م املعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 1007/ 14/21املوافق 

 م.1027

 ستثمر أو مالك وحدات في الصندوق.كل م املستثمر أو مالك الوحدات

 أو يعتزم إصدارها. املصدر
ً
 مالية

ً
 الشخص الذي يصدر أوراقا

 اململكة العربية السعودية. اململكة

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

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

عضو مجلس إدارة صندوق غير 

 مستقل 
 عضو مجلس إدارة من غير األعضاء املستقلين.

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

 أي تغيير غير التغيير األساس ي أو التغيير املهم. اجبة اإلشعارتغييرات و 

 ر.الزوج والزوجة واألطفال القص   أو أقرباء قريب

 الدوالر األمريكي. الدوالر

 التغيير املهم

 التغيير األساس ي من شأنه أن: ر تغيير غيأي 

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

  يؤدي إلى زيادة املدفوعات من أصول الصندوق إلى مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة
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 الصندوق أو أي تابع ألي منهما؛

 ،د من أصول الصندوق  من املدفوعات تسدَّ
ً
 جديدا

ً
 يقدم نوعا

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

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

 شركة السوق املالية السعودية. تداول أو السوق املالية

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

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

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

 ُيقصد بها أسهم الشركات اآلسيوية املدرجة واملتداولة في األسواق املالية العاملية األسهم اآلسيوية

 ُيقصد بها األسواق املالية العاملية والتي تشمل األسواق املالية اآلسيوية املالية العامليةاألسواق 

 ُيقصد بها صناديق املؤشرات اآلسيوية املتداولة واملدرجة في األسواق املالية العاملية.  صناديق املؤشرات املتداولة 

 التغيير األساس ي

 أي من التغييرات التالية:

  في أهداف الصندوق أو طبيعته؛التغيير املهم 

 التغيير الذي يكون له تأثير في وضع املخاطر للصندوق؛ 

  أو للصندوق؛االنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصب مدير  

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

 قة بموجب أحكام نظام ضريبة القيمة املضافة. يقصد بها ضريبة القيمة املضافة املطب ضريبة القيمة املضافة 

م 15/03/1023هـ املوافق 1/22/2470بتاريخ  227نظام ضريبة القيمة املضافة الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم م/ نظام ضريبة القيمة املضافة 

 والئحته التنفيذية. 
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 االستثمارصندوق  .1

 اسم الصندوق  .أ 

 .اآلسيويةلألسهم سامبا كابيتال صندوق 

 اريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق ت .ب 

 .م05/07/1022

 وحداتهوطرح  تأسيس الصندوق  علىموافقة الهيئة تاريخ  .ج 

 .م17/00/1022الوحدات بتاريخ  وطرحتم 10/02/1022موافقة الهيئة بتاريخ  صدرت

 الصندوق استحقاق وتاريخ  الصندوق مدة  .د 

 مفتوح غير مقيد بمدة محددة. عاماستثماري  الصندوق هو صندوق 

 عملة الصندوق  .ه 

من قبل مدير الصندوق بناء على  الدوالر األمريكيوفي حال تم دفع قيمة الوحدات بأي عملة أخرى، يتم تحويلها إلى  الدوالر األمريكيعملة الصندوق هي 

 من تاريخ استالم مدير الصندوق ملبلغ الشراء 
ً
. بالدوالر األمريكيسعر الصرف السائد في السوق واملتوفر ملدير الصندوق، ويكون شراء الوحدات نافذا

 ويتحمل املستثمر مصاريف تحويل العملة.

 سياسات االستثمار وممارساته .2

 وق األهداف االستثمارية للصند .أ 

 

 األسواق في املدرجة اآلسيوية املتداولة املؤشرات صناديق أو/و األسهم في االستثمار خالل من الطويل املدى على املال رأس تنمية إلى الصندوق  يهدف

 .اآلسيوية األسواق تشمل والتي العاملية

  فيها بشكل أساس يصندوق المر ستثيوف التي س األوراق املاليةأنواع  .ب 

 

 .العاملية األسواق في املدرجة اآلسيوية املتداولة املؤشرات صناديق أو/و األسهم في أساس ي بشكل الصندوق  يستثمر

 

 بلد معين أو منطقة جغرافية معينةأي سياسة لتركيز االستثمار في أوراق مالية معينة، أو في صناعة أو مجموعة من القطاعات، أو في  .ج 
 

على أعلى درجات من املرونة علی الرغم من أنه سيحصر  للحفاظ السعي مع الصناعات بعض استبعاد شأنها من استراتيجية أي الصندوق  يتبع قد

 .علی النحو املشار إليه في أهداف االستثمار وسياساته العاملية األسواق في املدرجة اآلسيوية املتداولة املؤشرات صناديق أو/و األسهماستثماراته في 
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 األصول التي سيستثمر فيها الصندوق والحد األعلى واألدنى املخصص لكل منها: يوضح الجدول أدناه أنواعو 

 نوع الورقة املالية
الحد األدنى ألصول الصندوق 

 العاديةفي ظروف السوق 

الحد األعلى ألصول الصندوق 

 العاديةفي ظروف السوق 

 األسواق في املدرجة اآلسيوية املتداولة املؤشرات  صناديق أو/و األسهم

 العاملية )*(
00% 200% 

 %20 - النقد أو أدوات أسواق النقد

 آخر استثمار صندوق  وحدات في أصوله قيمة صافي من% 15 على يزيد ما يستثمر لن الصندوق  أن باالعتبار االخذ )*( مع

 في األجل طويلة أو قصيرة استثمارات شكل على أو نقد صورة على منها جزء أو الصندوق  أصول  كل على اإلبقاء الصندوق  ملدير كما يجوز 

  مالئمة غير االقتصادية الظروف او السوق  ظروف أن اعتقد حال في النقد أسواق
ً
 لالستثمار نسبيا

 

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

 

 كل على اإلبقاء الصندوق  ملدير يحقو  .العاملية األسواق في املدرجة اآلسيويةأو صناديق املؤشرات املتداولة /األسهم وتنحصر استثمارات الصندوق في 

 او السوق  ظروف ان اعتقد حال في النقد أسواق في طويلة األجل أو قصيرة استثمارات شكل على أو نقد صورة على منها جزء أو الصندوق  أصول 

  مالئمة غير االقتصادية الظروف
ً
. ويحق ملدير الصندوق استثمار أصول الصندوق في أوراق مالية أصدرها مدير الصندوق أو أي من لالستثمار نسبيا

 تابعيه.
 

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

 

 وأيضا علىاملالية  االستثماري والتركيز الجغرافي لهذه األوراق التنويع على املتداولة بناءً  املؤشرات املعينة و/أو صناديق األسهم في االستثمار اختيار يتم

 املالية. األوراق أساس سيولة هذه

 

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

  املشتقات. ال يمكن للصندوق االستثمار في عقود

 

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

 

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

 

 استثمار يديرها ذلك املدير أو مديرو صناديق آخرون يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق د الذيالح .ح 
 

ولن يستثمر الصندوق ما يزيد على العاملية.  األسواق في املدرجة اآلسيويةاملتداولة  صناديق املؤشرات في أصوله كافة استثمار الصندوق  ملدير يجوز 

 قيمة أصوله في وحدات صندوق استثمار آخر )بما في ذلك صناديق املؤشرات املتداولة(.% من صافي 15
 

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

 الصندوق 
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سنة،  ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق، وأال تزيد مدة هذا التمويل عن20 تمويلأال يتجاوز أي مبلغ  بشرط يحصل على تمويللصندوق أن ليجوز 

ولن يقوم مدير الصندوق برهن أصول الصندوق في مقابل  تغطية االسترداد.لأو أي من الشركات التابعة له  الصندوق  باستثناء االقتراض من مدير 

قترض.
ُ
 املبلغ امل

 

 على للتعامل مع أي طرف نظيراإلفصاح عن الحد األ  .ي 
 

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

 بيان سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق  .ك 

 

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

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

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

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

 
ً
 . وأحكام الصندوق ومذكرة املعلوماتشروط و ألحكام الئحة صناديق االستثمار  وفقا

 

 االسترشادي واألسس واملنهجية املتبعة لحساب املؤشر  املؤشر االسترشادي، الجهة املزودة للمؤشر .ل 
 

 املؤشر هذا عن املعلومات من املزيد على الحصول  ويمكن(. االمريكي بالدوالر  السعري، العائد)   MSCI AC Asia Index  مؤشر هو االسترشادي املؤشر

 املزودة للجهة  اإللكتروني املوقع خالل من لحسابه املتبعة“  MSCI GLOBAL INVESTABLE MARKET INDEXES METHODOLOGY" ومنهجية وأسس

 .االسترشادي باملؤشر مقارنة الصندوق  أداء على بمؤشر الوحدات مالكي تزويد هو املؤشر هذا من والغرض.  MSCI وهي االسترشادي للمؤشر

 االستثمار في عقود املشتقات .م 

 الصندوق في عقود املشتقاتيستثمر لن 

 

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

 

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

  .صناديق االستثمار

 الرئيسية لالستثمار في الصندوق املخاطر  .3
 

بقبول املخاطر العالية  يعتبر الصندوق مناسًبا للمستثمر الذي يسعى إلى تحقيق نمو رأس املال وتحقيق الدخل وفي الوقت ذاته يكون على استعداد .أ 

لبات عالية في السوق )بسبب تركيبة فإن الصندوق عرضة لتقومع ذلك،  .املرتبطة بأسواق األسهم التي تحقق عوائد محتملة على املدى الطويل

محفظته(، ونتيجة لذلك، قد يرتفع سعر الوحدة أو ينخفض وقد ال يتمكن مالك الوحدات من استرداد كل أو أي من األصول الرئيسية 

 املستثمرة عند االسترداد. 
 

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

 

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

 لدى أي بنك. .د 
ُ
 االستثمار في الصندوق ال يعد إيداعا
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وعالوة على ذلك، فإن استثمارات املستثمر في الصندوق ال تشكل  .الصندوق املستثمرون معرضون ملخاطر خسارة األموال عند اإلستثمار في   .ه 

أي مطالبة التزامات مضمونة ملدير الصندوق أو أي شركة تابعة بل تخضع ملخاطر االستثمار املذكورة أدناه. وال يتحمل مدیر الصندوق أي مسؤولية عن 

ستثمر، إال في حالة التقصير املتعمد أو اإلهمال الجسيم ملدير الصندوق، أو مطالبات أو عن أي فرصة ضائعة أو أي خسارة فعلية قد يتحملها امل

 وبجميع األحوال يخضع ذلك للمخاطر املنصوص عليها في مذكرة املعلومات.
 

 تشمل املخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق: .و 
 

 مخاطر سياسية
 

 سلبيا على أسواق األسهم وقد يكون لها تأثير سلبي على أداء قد تؤثر الشكوك الناتجة عن التغيرات السياسية العاملية 
ُ
واإلقليمية واملحلية تأثيرا

 الصندوق وصافي قيمة األصول.
 

 مخاطر الكوارث الطبيعية
 

دوق وبالتالي قد يؤثر تتأثر األسواق املالية وقطاعات االستثمار بالكوارث الطبيعية التي قد تؤدي إلى انخفاض األسعار مما قد يؤثر سلبا على أداء الصن

 سلبا على صافي قيمة أصول الصندوق.
 

 مخاطر تقلبات أسعار الوحدة

 

عادة لتقلبات قصيرة ومتوسطة األجل والتي قد تنتج تقلبات في سعر الوحدة.  املدرجة اآلسيوية املتداولة/أو صناديق املؤشرات واألسهم تخضع أسعار 

 .الوحدة وسعر سلبا على أداء الصندوق وبالتالي قد يؤثر سلبا على صافي قيمة األصول للصندوق  يؤثر هذاوقد 
 

 مخاطر تضارب املصالح
 

 إذا كانت هناك مصالح متضاربة مع مدير الصندوق قد يؤثر ذلك على موضوعية واستقالل قرارات مدير الصندوق والتي قد تؤثر سلًبا على أداء

 .وسعر الوحدة كون لها تأثيًرا سلبًيا على صافي قيمة أصول الصندوق الصندوق وبالتالي قد ي
 

 مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق 
 

ين ذي يعتمد مدير الصندوق على فريقه املتخصص من أجل إدارة الصندوق، وبالتالي قد يتأثر الصندوق سلًبا بفقدان املوظفين التنفيذيين واملوظف

 على أدوالكفاءة لديهم املستوى املطلوب من الخبرة  بدالءالعالقة. وفي هذه الظروف، قد يكون من الصعب العثور على 
ً
اء وقد يؤثر ذلك سلبا

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

 مخاطر لها عالقة باملصدر
 

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

 ت التي يخضع فيها املصدر إلجراءات قانونية بسبب املخالفات التي يرتكبها والتي قد تؤدي إلى تخفيض قيمة أسهمه وقد يؤثر ذلك سلبا علىأيضا الحاال 

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

 التعرض للتغييرات في التشريعات
 

، هناك مخاطر تتعلق بالتغييرات في التشريعات التي تسنها السلطات املختلفة ذات الصلة باألسواق العاملية في أسواق األوراق املالية عند االستثمار 

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

كما أن الصندوق قد يتعاقد مع أمناء حفظ خارج اململكة فيما يتعلق بحفظ وحدات الصندوق وقد تخضع هذه االتفاقيات  .وسعر الوحدة الصندوق 

 إلجراءات تسوية ومتطلبات نظامية مختلفة عن مثيالتها في اململكة. 
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 مخاطر استراتيجية االستثمار
 

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

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

 االستثمار األخرى مخاطر االستثمار في صناديق 
 

تخضع لتقلبات قصيرة ومتوسطة والتي قد التي قد يستثمر فيها الصندوق  املدرجة اآلسيوية املتداولة املؤشراتهناك مخاطر قد تؤثر على صناديق 

 على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة األصول في 
ً
 لصندوق ااألجل، وتقلبات في سعر الوحدة. وعليه، قد يؤثر ذلك سلبا

 .وسعر الوحدة
 

 مخاطر االستثمار في طروحات حقوق األولوية
 

ا مما قد ينتج عن االستثمار في طروحات الحقوق األولوية مخاطر بسبب فشل مدير املحفظة في ممارسة حقه بشراء أو تداول الحقوق التي له حق فيه

قد ينتج عن االستثمارات في  كما. وسعر الوحدة صافي قيمة أصول الصندوق تخفيض قيمة الوحدات والذي قد يكون له تأثير سلبي على قد ينتج عنه 

 املؤشرات صناديق أو/األسهم وعتمدة ألسعار املطروحات حقوق األولوية خسائر كبيرة للصندوق في حال تجاوزت نسبة التذبذب املسموحة النسبة 

وسعر  وبالتالي قد يكون لذلك أثر سلبي على صافي قيمة األصول في الصندوق  وجدت(في األسواق املالية ذات العالقة )إن املدرجة  اآلسيوية املتداولة

 .الوحدة
 

 املدرجة اآلسيوية املتداولة املؤشرات صناديق أو/و تقلب محتمل في سوق األسهم
 

بشكل عام، تتشكل بحسب بمفهوم املستثمرين للظروف االقتصادية والتجارية  ،املدرجة اآلسيوية املتداولة املؤشرات صناديق أو/و إن أسواق األسهم

وقد يؤدي هذا إلى انخفاض  العامة التي يمكن أن تكون في بعض األحيان عرضة للشكوك القوية مما يؤدي إلى ارتفاع األسواق وانخفاضها بشكل كبير.

 على أداء  التي يستثمر  األوراقق التداول في ملحوظ في صافي قيمة األصول للصندوق، باإلضافة إلى خطر تعلي
ً
فيها الصندوق. وقد يؤثر ذلك سلبا

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

 

 مخاطر التوقعات املالية املستقبلية 
 

الذي  ل املؤشر املتداو  صندوق  أو/ويعتمد مدير الصندوق على توقعات النتائج املالية فيما يتعلق باملصدر ذي الصلة من أجل تحديد سعر السهم 

 على أداء وقد يؤثر ذلك  .ل املؤشر املتداو  صندوق  أو/و ولكن هذه التوقعات قابلة للتغيير مما قد يؤدي إلى تغير سعر السهم  .الصندوق  يستثمر فيه
ً
سلبا

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

 املخاطر االقتصادية
 

 تتراجع أسواق املال خالل فترات الركود أو التراجع قد عليه،و أسواق رأس املال بالعوامل االقتصادية العاملية والعوامل االقتصادية اإلقليمية.  تتأثر

 على االقتصادي، مما قد يؤدي إلى انخفاض صافي قيمة أصول الصندوق، وبالتالي يمكن أن يؤثر على االقتصاد املحلي واإلقليمي، الذي قد يؤثر س
ً
لبا

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

 

 مخاطر القطاعات

 

 من دون غيرها  الالقطاعات بمؤشرات اقتصادية في أسواق املتتأثر بعض 
ً
حجم بيؤثر على أداء الصندوق قياسا  وهذا قدأو ايجابا القطاعات سلبا

 .وسعر الوحدة وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة األصول في الصندوق  استثماراته في تلك القطاعات
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 املخاطر النظامية
 

 على  يتعلق هذا الخطر 
ً
باحتمال تكبد خسائر ناجمة عن انهيار نظام مالي يؤدي إلى آثار سلبية على االقتصادات العاملية أو املحلية. وقد يؤثر ذلك سلبا

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

 

 مخاطر معدالت الفائدة
 

بشكل عام وقد يؤثر ذلك  املدرجة اآلسيويةاملتداولة /أو صناديق املؤشرات و سعار الفائدة على أسعار العمالت وأسواق األسهمقد تؤثر التقلبات في أ

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

 

 مخاطر الحفظ
 

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

أن هذه األوراق  . كماسوء اإلدارة أو عدم كفاية حفظ السجالت(أو االحتيال،  أو  إساءة استخدام األصول،أو أو قصور أمين الحفظ )مثل: اإلهمال، 

نظامية من املمكن أن تختلف عن و جراءات تسوية ومتطلبات قانونية إل الباطن قد تخضع من املالية املحتفظ بها لدى أمين الحفظ أو أمين الحفظ 

 على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة األصول في الصندوق  مثيالتها
ً
وسعر  باململكة العربية السعودية وقد يؤثر ذلك سلبا

 .الوحدة

 مخاطر السيـولة
 

مما يعني أنه ال يمكن بيعها  املقصود بالسيولة هو سرعة وسهولة بيع االصل وتحويله إلى نقد، حيث أن بعض األسهم قد تصبح أقل سيولة من غيرها

بسبب قيود نظامية أو قيود مترتبة على طبيعة االستثمار أو عدم وجود مشترين  قد يصعب تسييلها إلى نقدبسرعة وسهولة، كما أن بعض االسهم 

 على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة 
ً
 .وسعر الوحدة األصول في الصندوق مهتمين في أسهم معينة، وقد يؤثر ذلك سلبا

 

 مخاطر التركيز
 

التي القطاع أو  األسواق املالية ذات العالقةفي املدرجة ؤثر على القطاع بأكمله والشركات تقد  حادثة أو حوادث معينةيتعلق هذا الخطر باحتمال وقوع 

 على أداء والذي من شأنه أن  بشكل مركز على قطاع معينيكون الصندوق قد استثمر في بعض الحاالت أن  كما يمكن .يستثمر فيه الصندوق 
ً
يؤثر سلبا

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

 مخاطر االئتمان
 

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

 ذلك أو تسوية التزاماته في الوقت املناسب أو حتى قد ال يدفع كليا مما قد يؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة صافي قيمة أصول الصندوق، وقد يؤ 
ً
ثر سلبا

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

 التعامل مع أطراف ثالثةمخاطر 
 

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

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

 

 مخاطر العملة 
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لتقلبات من املمكن أن يتداول الصندوق في أوراق مالية قد ال تكون مقومة بالعملة األساسية للصندوق وبالتالي سوف يخضع ملخاطر العمالت. تؤدي ا

ت يعرضه ملخاطر ال بمختلف العم ةاآلسيوي األسواقكما أن استثمار الصندوق في عدد من  في سعر الصرف إلى ارتفاعات أو انخفاضات في سعر الوحدة.

 على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة األصول في الصندوق وسعر الوحدة.  ت.ال هذه العم
ً
 وقد يؤثر ذلك سلبا

 

 مخاطر التشغيل
 

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

 على فيها املخاطر القانونية، وتنشأ نتيجة تعطل محتمل في االعمال املتعلقة بتقديم املنتجات أو الخدمات للعمالء. ففي حال تحقق ذلك قد يؤ 
ً
ثر سلبا

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

 الضريبيةخاطر امل
 

نفسه والبعض اآلخر ينطبق على ظروف معينة متعلقة باملستثمر  ر االستثمامتنوعة بعضها ينطبق على  يخضع االستثمار في الصندوق ملخاطر ضريبية

بشكل سلبي  والذي قد يؤثر  وعوائد استثماراتهينتج عن ذلك انخفاض في قيمة أصول الصندوق مما قد والتي قد تؤثر على سيولة الصندوق  نفسه

فيما يخص  الحصول على االستشارة املهنية الالزمةعلى املستثمرين املحتملين يتوجب  ،على سعر الوحدة وأداء الصندوق وصافي قيمة أصوله. وعليه

 الضرائب التي تنطبق على شراء أو بيع الوحدات في الصندوق.
 

 خاطر التقنيةامل
 

خارجة عن  ةأو كلي ةجزئيألعطال والتي قد تتعرض  على استخدام التقنية من خالل أنظمة املعلومات لديه الصندوق في إدارة الصندوق  يعتمد مدير 

عمليات مدير الصندوق والتأثير بشكل سلبي على األداء الكلي للصندوق وصافي  ، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى تأخير في بعضإرادة أو سيطرة الصندوق 

 .وسعر الوحدة أصول الصندوق  قيمة

 معلومات عامة  .4
 

 الفئة املستهدفة لالستثمار بالصندوق  .أ 
 

 الصندوق مالئم للمستثمر الراغب بتحقيق نمو في رأس املال وهو على استعداد لقبول مخاطر عالية مقابل عوائد استثمار على املدى الطويل.

 

 ُيطالب بها ومعلومات حول طريقة الدفع )حيثما ينطبق(سياسة توزيع األرباح، تفاصيل التوزيعات التي ال  .ب 
 

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

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

 

 للصندوق  األداء السابق .ج 
 

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

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

 :سنواتنة واحدة وثالث سنوات وخمس العائد الكلي لس (2

 الصندوق % اداء املدة

 14.55 سنة
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 23.91 سنوات 7

 22.48 سنوات 5

 52.10 منذ التأسيس 

 

 :املاضية العشر السنوات من لكل السنوية العائدات إجمالي (1

 م0202 م0202 م0202 م0202 م0202 م0202 م0202 م0200 م0200 م0202 السنة

العائد 

السنوي 

 الكلي %

 24.55 25.07- 10552 2513 1570- 1500- 0507 25550 2554 ال ينطبق

 

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

 املؤشر % أداء الصندوق % أداء املدة

 16.25 14.55 سنة

 28.79 23.91 سنوات 7

 26.98 22.48 سنوات 5

 62.23 52.10 منذ التأسيس 

 

 على مدار الثالث سنوات املاضية املوزعة األرباح (4

 ال ينطبق. 

 ى املوقع االلكتروني ملدير الصندوق.متاحة عل الصندوق  تقارير (5

 الوحدات يمالكحقوق   .د 
 

 لكل مالك وحدات الحق في:

 الحصول على تأكيد اشتراك عند االشتراك في الصندوق؛ -

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

 السنوي للصندوق من مدير الصندوق؛البيان الحصول على  -

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

 فيما يتعلق بالوحدات اململوكة ملالك الوحدات.

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

 الالزمة؛

 طلب عقد اجتماع ملالكي الوحدات؛ -
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 الوحدات؛تلقي دعوة من مدير الصندوق لحضور اجتماعات مالكي  -

 تعيين ممثل لحضور اجتماع مالكي الوحدات نيابة عنه؛ -

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

 من الئحة صناديق االستثمار؛ 32املادة 

 ضارب املصالح؛تلقي إجراءات الصندوق للتعامل مع ت -

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

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

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

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

 االستثمار( حتى تصبح هذه الشروط واألحكام نافذة؛

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

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

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

 ي الوحداتمالك اتمسؤولي .ه 
 

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

 حاالت وإجراءات إنهاء الصندوق  .و 
 

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

  الوحدات والهيئة
ً
 ( يوم على األقل. 12قبل التاريخ املحدد لإلنهاء بـ ) كتابيا

 7صندوق من تصحيح الوضع خالل ماليين ريال سعودي ولم يتمكن مدير ال 20متطلب  في حال انخفضت قيمة صافي أصول الصندوق إلى ما دون 

إال إذا تم الحصول على  ة ومالكي الوحدات بذلكإنهاء الصندوق وإشعار الهيئبمدير الصندوق  سيقومأشهر من تاريخ إشعار الهيئة بحدوث ذلك، 

 . إعفاء من ذلك املتطلب

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

 مبعن ذلك في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني لتداول  نباإلعال 
ً
ويتم توزيع عوائد التصفية على مالكي  املدة املحددة لتصفية الصندوق. ينا

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

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

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .5

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

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

 (دوالر أمريكياملبلغ )/ النسبة النوع
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املضافة حسب  أتعاب اإلدارة )تخضع لضريبة القيمة

 نظام ضريبة القيمة املضافة(

 من 0.35
ً
. املستحقة وااللتزامات األخرى  املصاريف خصم بعد الصندوق  أصول % سنويا

 والتي سيتم حسابها وفق املعادلة التالية:

 

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

  )    x  بين يوم التقويم الحالي ويوم التقويم السابق
1

360
   x + (2)ضريبة القيمة املضافة 

 

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

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

 حسب السعر السائد في السوق. االقتراضرسوم 

أتعاب التعامل )تخضع لضريبة القيمة املضافة 

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

لضريبة القيمة املضافة  أتعاب الحفظ )تخضع

 حسب نظام ضريبة القيمة املضافة(

. %0.02نسبة من إجمالي األصول لدى مدير الحفظ بمعدل 
ً
 سنويا

 صفقة. لكل أمريكيادوالر  25الصفقات )بالدوالر(:  رسوم

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

 .شهر كل نهاية الحفظ تحت األصول  إجمالي

 للعقد املبرم 
ً
 –أتعاب املحاسب القانوني )طبقا

نظام ضريبة تخضع لضريبة القيمة املضافة حسب 

 القيمة املضافة(

 للعقد طبقاالصندوق  أصول من إجمال  اقتطاعهمبلغ ثابت يتم  وهو  دوالر سنويا. 6,667

 املبرم.

 الرسوم الرقابية للهيئة *
 للرسوم طبقا الصندوق  أصول  إجمالي من اقتطاعه يتم ثابت مبلغ وهودوالر سنويا.  15000

 املالية. السوق  هيئة قبل من املقررة

 رسوم املؤشر * 

 بأن الرسوم الخاصة بالصندوق هي نسبة من إجمالي الرسوم املدفوعة 
ً
 لخمسةعلما

. يقع تخصيص املبلغ دوالر 105000قدره صناديق )يديرها مدير الصندوق( بمبلغ إجمالي 

املستوجب على كل صندوق بناء على صافي قيمة أصول الصندوق إلى إجمالي صافي قيمة 

 ق املذكورة أعاله.األصول بالصنادي

 :يعادل ما التقريبي املبلغ 

 دوالر أمريكي 323

رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع تداول* 

)تخضع لضريبة القيمة املضافة حسب نظام ضريبة 

 القيمة املضافة(

. هو25777
ً
 للرسوم طبقا الصندوق  أصول  إجمالي من اقتطاعه يتم ثابت مبلغ دوالر سنويا

 تداول. من املقررة

  إجمالي أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين*

لعشرة )يديرها مدير املصروفات الخاصة بالصندوق من اجمالي املصاريف املدفوعة  وتقدر 

. وتمثل هذه املصروفات رسوم  ريال سعودي 005000بمبلغ اجمالي  الصندوق(
ً
سنويا

. وسيتم تخصيص الرسوم بناء على نسبة الصناديق التقليديةاألعضاء املستقلين لجميع 

 بالصناديق املذكورة أعاله. قيمة صافي األصول بالصندوق إلى إجمالي قيمة صافي األصول 

 :يعادل ما التقريبي املبلغ 

 دوالر أمريكي 70

الرسوم واألتعاب األخرى: )املصاريف اإلدارية 

التكاليف املتعلقة بجمعيات مالكي الوحدات، 

 طباعة التقارير، ونفقات نثرية وغيرها(مصروفات 

% من صافي قيمة 2.35املصاريف ما نسبته و  الرسوم توقع أن تتعدى هذهاملمن غير 

 من% 2.35)أي  الحد هذا فإن ذلك على وعالوة .األصول ويتم حسابها في كل يوم تقويم

 في)بما  الصندوق  من الدفع مستحقة اريف/مصرسوم أي أيضا يشمل( األصول  قيمة صافي

 والحفظ اإلدارة أتعاب باستثناء( الجدول  هذا في املذكورة واملصاريف الرسوم ذلك
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 وتدفع عند استالم الفواتير.تقويم في كل يوم املستحقة ساب األتعاب واملصاريف تحايتم *

 في الصندوق امللكية رسوم االشتراك واالسترداد ونقل  -ج 

 لن يتم فرض أي رسوم على االكتتاب واالسترداد ونقل ملكية الوحدات في الصندوق. 

 ترتيبات العمولة الخاصة -د 

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

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

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

 أي ترتيب آخر. 

 التي تدفع من أصول الصندوق أو مالكي الوحدات حسب عملة الصندوق. مقابل الصفقاتو  لرسوم واملصاريفا جميعل مثال توضيحي -ه 

 .االقتراض ورسوم والتعامل

 الفرضيات:

 مستثمر واحد. .2

 .الوحدة(مريكي( سعر أ)دوالر  20×وحدة  2050005000مليون دوالر امريكي ) 200قيمة اإلستثمار  .1

 سنويا. % ربع5املبلغ بعائد  استثمار  .7

 % من اإلستثمار في شكل نقدي.20إبقاء  .4

 .%5نسبة ضريبة القيمة املضافة  .5

 دوالر أمريكي 20050005000

 

 قيمة االستثمار

 تفاصيل الصندوق  نقد )أ( دوالر أمريكي  2050005000

 استثمارات )ب( دوالر أمريكي  0050005000

 
 دوالر أمريكي  0455005000

 %(5×+ )ب  ج = ب

تقويم االستثمارات بنهاية الربع االول بافتراض 

 %5قيمتها بنسبة  ارتفاع

 اجمالي اصول الصندوق شامال النقد د = أ + ج دوالر أمريكي 20455005000

 x)عدد األيام بين يوم التقويم ويوم التقويم السابق (  x هـ = ف  دوالر أمريكي (05032)
1

360
 

 

مصاريف الربع االول )ارجو االطالع على اجمالي 

 دناه(أاملصاريف 

 تعاب االدارةأصافي االصول قبل خصم  هـ –و = د  دوالر أمريكي 20454025010

 ( دوالر أمريكي1055320)

 –ز= أتعاب اإلدارة = ) اجمالي اصول الصندوق شامال النقد 

)عدد األيام بين يوم التقويم   x .75  %xاملصاريف األخرى املستحقة( 

  xويوم التقويم السابق (
1

360
   xتعاب االدارة للربع االول أ (2+  )ضريبة القيمة املضافة 

 دوالر أمريكي 20451075122
 ز  –ح = و 

صافي االصول =  قيمة صافي استثمارات 

 العميل بنهاية الربع االول 

 سعر الوحدة بعد نهاية الربع االول  عدد الوحدات÷ ط = ح  دوالر أمريكي 20547
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 السنوية أعاله تقديرية وقد تزيد أو تنقص خالل السنة. اجمالي املصاريف األخرى  )*(: 

  الصفقات زائد رسوم (الحفظإجمالي األصول لدى مدير ) *0.0001*2.05)**( 

 التقويم والتسعير  .6

 تقويم أصول الصندوق واستثماراتهكيفية  -أ 

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

 ملا يلي: حيث األصل نوع على التقويم طريقة وتعتمد. الوقت ذلك
ً
 يتم تقويم أصول الصندوق واستثماراته وفقا

السوق املالية على أساس سعر اإلغالق في املدرجة باألسواق املالية العاملية اآلسيوية  يتم تحديد قيمة أصول الصندوق املستثمرة في األسهم .2

   في يوم التقويم ذي الصلة. ذات العالقة

 يوم في السوق املالية ذات العالقة في االغالق سعر أساس على املتداولة ناديق املؤشراتص في املستثمرة الصندوق  أصول  قيمة تحدد .1

 .الصلة ذي التقويم

 لسعر  .7
ً
ها في حال تم تعليق تداول أي من األوراق املالية املدرجة التي يستثمر فيها الصندوق، فسيتم تحديد قيمة هذه األوراق املالية وفقا

 دليل قاطع على أن قيمة تلك األوراق املالية انخفضت إلى ما دون السعر قبل التعليق مباشرة.قبل التعليق، ما لم يكن هناك 

  مالئمة غير االقتصادية الظروف أو السوق  ظروف أن في أدوات النقد عند اعتقاد مدير الصندوق  حال االستثمار  في .4
ً
 لالستثمار، نسبيا

تحديد قيمة أصول الصندوق التي يتم استثمارها في أدوات سوق النقد بناء على تكلفة العقد، وقيمة أدوات النقد ذات الصلة أو  مفيت

 املستحقة حتى يوم التقييم. / الفوائدقيمة املبلغ املودع باإلضافة إلى األرباح

 أمين عليها يوافق التي والقواعد الطرق  بناء على يحددها التي العادلة القيمة على الصندوق  مدير يعتمد آخر استثمار أي إلى بالنسبة .5

 للصندوق  القانوني املحاسب قبل من منها التحقق وبعد الحفظ
 

 نقاط التقويم وتكرارهاعدد  -ب 

 اململكةمساًء بتوقيت  5:70بعد الساعة العمل  يوم نهاية في يتم تقويم وحدات الصندوق في كل يوم تقويم أي يومي االثنين واألربعاء من كل أسبوع

البنوك مغلقة خالل أي يوم تقويم، يكون يوم التقويم في اليوم الذي يليه والذي تعمل فيه  البنوك السعودية. وإذا حدث وكانت السعودية العربية

 . السعودية

 للعميل بنهاية الربع االول نسبة عائد االستثمار  الوحدة حسعر طر ÷ ي = ط  4.10%

 بالدوالر  املبلغ 

 )بعد إضافة ضريبة القيمة املضافة(
 بالدوالر األمريكياملبلغ 

اجمالي املصاريف األخرى املقدرة)*( للصندوق لسنة مالية كاملة بخالف 

 اتعاب االدارة

 تعاب املحاسب القانوني املستقلأ 6,667 7,000

 املالية السعودية )تداول(رسوم السوق  25777 25400

 (املضافة القيمة ضريبة تنطبق)ال  الرسوم الرقابية 15000  15000

 (املضافة القيمة ضريبة تنطبق)ال  إي س ي أس أم املؤشر اإلرشادي رسوم  323  323

 (املضافة القيمة ضريبة تنطبق)ال  إجمالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين 70  70

 )**( الحفظ األخرى  وخدماتأتعاب الحفظ  105000 125045

 اجمالي املصاريف األخرى )سنوي( 705033 715101
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 اإلجراءات التي ستتخذ في حالة الخطأ في التقويم أو الخطأ في التسعير -ج 

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

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

 عند حدوث خطأ في التقويم أو في التسعير يمثل ويجب على مدير الصندوق 
ً
عن ذلك في  فصاحو أكثر من سعر الوحدة واإل أ% 055إشعار الهيئة فورا

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

 من الئحة صناديق االستثمار.  32للمادة 

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

 للمادة 
ً
 من الئحة صناديق االستثمار. 31وفقا

 طريقة احتساب سعر الوحدة -د 

ن على مدير الصندوق حساب قيمة سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد ونقل ملكية الوحدات ونقل استثمارات مالك الوحدات م

من إجمالي قيمة األصول في الصندوق بما في ذلك، على سبيل  املستحقة االلتزاماتصندوق إلى آخر أو من مالك الوحدات ألحد أقاربه وذلك بخصم 

صافي املثال دون الحصر، الرسوم واملصروفات املحددة في هذه الشروط واألحكام وفي مذكرة املعلومات.  وسيتم تحديد سعر الوحدة من خالل قسمة 

 عشرية على األقل.عالمات أربعة بصيغة تحتوي سعر الوحدة  بياني الصلة. ويتم قيمة األصول على عدد الوحدات القائمة في يوم التعامل ذ

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها -ه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     في اليوم التالي ليوم التعامل لتداول  ملدير الصندوق و املوقع اإللكتروني في املوقع اإللكترونيسيقوم مدير الصندوق بنشر صافي قيمة أصول كل وحدة 

 ذي الصلة.

 التعامل  .7
 

 تفاصيل الطرح األولي .أ 
 

 . وفترة الطرح ال تنطبق.دوالر أمريكي 20األولي للوحدة هو والسعر  م17/00/1022تاريخ الطرح األولي هو 

 

 طلبات االشتراك واالستردادالتاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم  .ب 
 

ظهًرا يوم الثالثاء لتقييم  21:00ظهًرا يوم األحد لتقييم يوم االثنين والساعة  21:00املوعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد عند الساعة 

  21في حال تم تقديم طلب استرداد كامل ملدير الصندوق قبل الساعة  يوم األربعاء.
ً
العمل الذي یسبق یوم التعامل املعني، سیتم تنفيذ في یوم  ظهرا

 .م تنفيذه في یوم التعامل التاليومع ذلك، إذا تم تقدیم طلب االسترداد بعد املوعد النھائي املحدد، فسيت. ھذا الطلب في یوم التعامل التالي

 

 إجراءات تقديم طلبات االشتراك واالسترداد .ج 
 

 طلبات االشتراك 
 

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

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

http://www.sambacapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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أو املعلومات املطلوبة على الوجه املرض ي ملدير الصندوق. وسيتم خصم و/على مالكي الوحدات املوافقة على الشروط واألحكام وتقديم املستندات 

 مبلغ االشتراك من حساب املستثمر.
 

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

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

 .مخالفة األنظمة واللوائح املعمول بها
 

 طلبات االسترداد 
 

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

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

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

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

 .إلى حساب مالك الوحدات هاوتحويل ةلغ املستثمر ااسترداد كامل املب مسبق
 

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

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

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

ق ثان وفًقا لشروط وأحكام ومذكرة معلومات صندوق االستثمار كطلب استرداد من الصندوق وطلب اشتراك في صندو التحويل التعامل مع طلب 

 .املعني
 

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

كل الحاالت سيتم التعامل مع طلب وفي  .الصندوق إلى الصندوق الثاني كامل استثمارات مالك الوحدات فيتحويل هذا الطلب على أنه طلب 

 .التحويل حسب إجراءات مدير الصندوق في هذا الشأن
 

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

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

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

 على آخر سعر وحدة ُمعلن عنهالتعليق وذلك 
ً
 كان و . لهذا الصندوق  استنادا

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

 .نوعها فيما يتعلق بأي فرصة ضائعة أو خسارة فعلية قد يتكبدها مالك الوحدات
 

 والتحويل  الحد األدنى ملبالغ االشتراك واالسترداد 
 

 .دوالر أمريكي 15000هو الحد األدنى لالشتراك األولي في الصندوق 

 .دوالر أمريكي 25000الحد األدنى لالشتراكات اإلضافية في الصندوق يكون بمضاعفات 

 .دوالر أمريكي 25000الحد األدنى لالسترداد هو 

 الستثمار املدخراتوالخاصة بمجموعة سامبا املالية األولي في صندوق االستثمار لخطط اإلدخار للشركات/ الخطط املنتظمة  شتراكلال  الحد األدنى

 .بشكل شهري  سعودي ريال 500 هو ذلك بعد إضافي اشتراك ألي األدنى والحد سعودي،ريال  7000هو 
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 معلومات عن سجل مالكي الوحدات  .د 
 

ي الوحدات في اململكة والذي يعتبر دليال قاطعا على ملكية الوحدات. ويقوم مدير الصندوق بتحديث سجل الكمحدث مليحتفظ مدير الصندوق بسجل 

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

الوحدات  الكول عليه أيضا من مركز االستثمار ملدير الصندوق. وال يبين املستخرج هذا إال املعلومات ذات الصلة مليطلب ذلك مجانا، ويمكن الحص

 الذي طلبه.
 

 في صفقات أسواق النقد االستثمار  .ه 
 

ستثمر 
ُ
أو لهيئة  مؤسسة النقدلتنظيم  والودائع البنكية، واملبرمة مع طرف خاضع ،في صفقات أسواق النقدأموال االشتراكات املستلمة سوف ت

 .رقابية مماثلة ملؤسسة النقد خارج اململكة، إلى حين الوصول إلى الحد األدنى من املبلغ املطلوب
 

 العام األوليالحد األدنى للمبلغ الالزم جمعه في فترة الطرح  .و 
 

 .ال ينطبق

 

 أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق ماليين ريال سعودي كحد  20الالزمة لضمان استيفاء متطلب  التصحيحيةاإلجراءات  .ز 
 

ماليين  20يقوم مدير الصندوق باتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة وإشعار الهيئة على الفور في حال انخفاض صافي قيمة أصول الصندوق دون 

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

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

 .الخصوص

 

 تأجيل أو تعليق طلبات االسترداد .ح 
 

أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق، يجوز ملدير الصندوق، وفقا لتقديره ٪ 20في حال بلغ إجمالي عدد طلبات االسترداد في أي يوم تعامل 

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

٪ والذي 20طلبات االسترداد علی أساس تناسبي، مع األخذ بعين االعتبار حد الـ ومنصفة عند اختیار طلبات االسترداد املطلوب تأجيلها، وسينفذ 

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

 :في الحاالت التاليةال يجوز ملدير الصندوق تعليق طلبات االشتراك أو االسترداد إال 

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

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

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

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

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

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

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

 بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق -
ً
 .إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فورا
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تروني إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها املستخدمة في اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذلك في املوقع اإللك -

 .ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق 

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

 بات االسترداد التي ستؤجلاختيار طلإجراءات  .ط 
 

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

٪ من صافي 20ع األخذ بعين االعتبار حد الـ االسترداد علی أساس تناسبي، وسيعطي األولوية لطلبات االسترداد التي تم تأجيلها على الطلبات الجديدة م

 .قيمة أصول الصندوق في يوم التعامل املعني

 الوحدات خصائص .8
 

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

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

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

 

 وتقديم التقارير املحاسبة .9

 70أشهر تنتهي في  7ديسمبر، وتبلغ الفترة املحاسبية األولية للصندوق  72شهرا تقويميا تنتهي في  21تبلغ الفترة املحاسبية والسنة املالية للصندوق  .أ 

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

 عند الطلب
ً
 .الوحدات مجانا

 

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

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

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

تزويد كل مالك وحدات بمعلومات تفصيلية عن صافي قيمة األصول للوحدات اململوكة وسجل للصفقات التي أجريت على بمدير الصندوق  يقوم 

يوًما من كل صفقة. كما يرسل مدير الصندوق ملالكي الوحدات )بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين الذين امتلكوا وحدات  25الوحدات خالل 

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

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

 الئحة صناديق االستثمار. )ح( من32املطلوبة بموجب املادة 

 

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

ديسمبر القوائم  72في كل سنة مالية تنتهي في  ي لتداول،االستثمارية ملدير الصندوق باإلضافة إلى املوقع االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع االلكترون

  املالية السنوية املدققة للصندوق.

 .قوائم املالية السنوية املراجعة للصندوق مجانا عند طلبهاال يتم تقديم .د 
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 الصندوق إدارة مجلس  .11

 .( أعضاء5مجلس مكون من خمسة )على إدارة الصندوق  يشرف .أ 

 ويحتوي الجدول أدناه تفاصيل كل عضو من أعضاء املجلس.  .ب 

 

 عالقته بمدير الصندوق  املؤهالت والخبرات طبيعة العضوية اسم العضو

الباجي توفيق 

 طق طق

 .وإدارة املخاطرمنهي محنك في مجال الخدمات املصرفية  عضو

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

 في سيتي جروب 14ذلك خبرة 
ً
 حيث تولى العديد من املهام في عاما

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وشغل في سيتي 

مسؤول إئتمان أول ومدير جروب العديد من املناصب بما في ذلك 

. وقد قاد مشاريع عديدة في إدارة قسم الخدمات املصرفية للشركات

 االجراءات، وإدارة املخاطر التشغيلية.السياسات و املخاطر، ووضع 

 عمل م، وفي البداية1007عام  فيمجموعة سامبا املالية بالتحق 

 املهيكلالتمويل في مجال  كمدير للمخاطر في املنطقة الغربية

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

دارة املخاطر للمجموعة. ويقود السيد الباجي مديرا إل  تعيينهو عام 

 من املتخصصين في مجال إدارة املخاطر في جميع مجاالت 
ً
 كبيرا

ً
فريقا

االئتمان وتطبيق  اتواستراتيجيإدارة املخاطر بما في ذلك سياسات 

 وإدارة املخاطر التشغيلية. 1إطار بازل 

 

هد العلوم السياسية واالقتصاد من مع شهادة فيحاصل على 

في إدارة األعمال  على شهادةو الدراسات السياسية، باريس، فرنسا 

 الدراسات التجارية العليا، باريس، فرنسا. معهدمن 

رئيس مجموعة إدارة املخاطر 

 في مجموعة سامبا املالية.

 

عمار بن حسن 

 بن ياسين بخيت

 .عاًما من الخبرة في القطاع املالي 13يمتلك أكثر من  عضو مستقل

في تأسيس األعمال في القطاع املالي، ووضع  متخصص

االستراتيجيات، وتأمين املوافقات التنظيمية والتشريعية، وبناء البنية 

 .التحتية التشغيلية، وبناء الفرق اإلدارية إلدارة تلك األعمال

أسس شركة منصة رقمية وهي شركة تقنية مالية متخصة بتشغيل 

اململكة واملتوسطة ة منصة تعمل على تمويل الشركات الصغير 

 حتى اآلن(. -1023 ) العربية السعودية

املنتجات  وتطوير األصول  إدارة عمل في عوده كابيتال كرئيس

 ال ينطبق
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(1003-1023.) 

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

-2000عمل في سامبا املالية كمدير صناديق األسهم السعودية )

1001.) 

 .(2000-2007تأسيس شركة بخيت لالستشارات املالية )شارك في 

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

 بالعديد عمل حيث املخاطر، وإدارة املالية واإلدارة التدقيق مجال

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

املوجودات واملطلوبات ولجنة سياسة مخاطر   السوق وعضو لجنة

 لجنة في كما أن األستاذ أحمد عضو .السوق ببنك باململكة

 االئتمان مراجعة لجنة وااللتزام، املخاطر لجنة العمليات،

 الخاصة، االستثمارات على اإلشراف لجنة التقييم، لجنة واالستثمار،

 سامبا وصندوق  األصول  إدارة ولجنة واالستثمار األصول  لجنة

 العقاري.

 كراتش ي، جامعة تجارة، بكالوريوس األستاذ أحمد حاصل على  

 القانونيين، املحاسبين ،معهد(CA) قانوني م ومحاسب2007

 املحاسبة مجلس ،(CPA) املحاسبة  شهادة م و2002 -باكستان

 مخاطر مدير وشهادة 2004 – األمريكية املتحدة الواليات بكولورادو

 -األمريكية املتحدة الواليات املخاطر ملهنيي العاملية الجمعية مالية،

 .م1005

بسامبا  املخاطر إدارة مدير

 كابيتال

عبدالعزيز 

 محمد الخريف

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

محامي ومحكم وموثق وحارس قضائي ومصفي معتمد. واألستاذ 

عبدالعزيز مستشار قانوني كذلك للعديد من البنوك والجهات 

الحكومية والشركات والصناديق العقارية باململكة وعضو مجلس 

 إدارة بصناديق استثمارية أخرى. 

مع مرتبة  -الشريعة  سدالعزيز حاصل على  بكالوريو األستاذ عب

من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية باململكة  -الشرف األولى 

وماجستير التجارة الدولية من جامعة هل باململكة املتحدة واإلدارة 

القانونية في املنظمات التجارية من جامعة هارفرد باململكة املتحدة 

مكاتب املحاماة من جامعة كامبريدج باململكة وبرنامج الشركاء في 

املتحدة. ولألستاذ عبدالعزيز أيضا العديد من األبحاث واألوراق 

 العلمية.

 الينطبق

علي عبدالعزيز 

 علي الحواس

مدير عام املبيعات واملتاجرة، مسئول عن مبيعات وتوزيع منتجات  رئيس املجلس

مجموعة سامبا املالية في الخزينة بمجموعة سامبا املالية. انضم إلى 

عاما من الخبرة في مجال الخزينة.  14م ولديه أكثر من 1000عام 

مسئول عن الناحية التشغيلية من إدارة أعمال في منصة شركة 

مدير عام املبيعات واملتاجرة 

 بمجموعة سامبا املالية
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 األسواق العاملية املحدودة لدى سامبا.

عضو في لجنة إدارة املوجودات واملطلوبات في البنك. باإلضافة إلى 

 “ ACI “ذلك، حاصل على شهادة دبلوم من جامعة 

 

 وواجبات أعضاء املجلس أدوار .ج 
 

 سيكون ألعضاء املجلس املسؤوليات التالية:
 

 فيها.املوافقة على جميع العقود  .2
ً
 والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا

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

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

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

 أو غير ذلك، يتضمن ا .4
ً
فصاحات تتعلق التأكد من اكتمال ودقة وصحة الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات وأي مستند آخر، سواء كان عقدا

 أو مدير الصندوق وإدارته للصندوق ومدى توافق ما سبق مع أحكام الئحة صناديق االستثمار. وق و/بالصند

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

  ومذكرة املعلومات.

 لتصويت املتعلقة بأصول الصندوق. اعتماد سياسة مكتوبة لحقوق ا .7

 املوافقة على تعيين املراجع القانوني. .3

 بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.و عناية وحرص مهارة و حسن نية و بأمانة و  العمل .0

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

 مكافآت أعضاء املجلس .د 

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

تخصيصها من اجمالي املصاريف املدفوعة  يتم املكافأةوتجدر اإلشارة إلى أن هذه   يتقاض ى كل عضو مستقل مكافأة تدفع من أصول الصندوق.

. وسيتم تخصيص الرسوم بناء على نسبة قيمة صافي  005000صناديق تقليدية يديرها مدير الصندوق بمبلغ اجمالي لعشرة 
ً
ريال سعودي سنويا

دفع ألعضاء املجلس املستقلين مخصصات سفر بحد أقص ى 
ُ
األصول بالصندوق إلى إجمالي قيمة صافي األصول في هذه الصناديق التقليدية. كما ت

دي تدفع من أصول الصندوق. وال يتقاض ى أعضاء مجلس اإلدارة غير املستقلين أي مكافأة من مدير الصندوق مقابل دورهم ريال سعو  35500

 )ب( من مذكرة املعلومات هذه. 5كأعضاء مجلس إدارة الصندوق. وملزيد من املعلومات عن أتعاب أعضاء املجلس املستقلين يرجى مراجعة القسم 

 أعضاء مجلس اإلدارة غير املستقلين أي مكافأة من مدير الصندوق مقابل دورهم كأعضاء مجلس إدارة الصندوق. وال يتقاض ى 

 تعارض املصالح  .ه 

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

ة حسنةمارسة من خالل محاالت تضارب املصالح ملالكي الوحدات، وسوف يبذلون قصارى جهدهم لحل جميع ة أمانلديهم واجبات  . كما اإلجتهاد بني 

وحدات في الصندوق أو أن يكون لديهم عالقات مصرفية مع الشركات التي يتم شراء أسهمها أو بيعها أو حفظها من قبل  ألعضاء املجلس تملكيمكن 

عنه، أو التي يكون لدى الصندوق صفقات مرابحة معها. ومع ذلك، في حالة نشوء أي تعارض في املصالح، يتم إبالغ مجلس  الصندوق أو نيابة
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للعضو الذي لديه تعارض في املصالح التصويت على أي قرار يتخذه مجلس إدارة يجوز الصندوق بهذا التعارض للموافقة عليه وفي هذه الحالة ال 

 أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه. الصندوق ويكون للعضو 

 أخرى  عضوية أعضاء املجلس في صناديق استثمارية .و 
 

علي  صـناديـق سـامـبـا كابـيـتـال االستثمارية

عبدالعزيز 

 الحواس

الباجي 

توفيق 

 طقطق

عمار بن حسن 

بن ياسين 

 بخيت

سيد تاج 

 أحمد

عبدالعزيز 

 محمد الخريف

بالدوالر صندوق تمويل التجارة الدولية 

 )السنبلة دوالر(
X X X X 

 

صندوق تمويل التجارة الدولية بالريال 

 )السنبلة ريال(
X X X X 

 

 X X X X X صنـدوق املساهم لألسهم السعوديـة

صندوق السيولة بالريال السعودي )رزين 

 ريال(
X X X X 

X 

صندوق السيولة بالدوالر األمريكي )رزين 

 دوالر(
X X X X 

X 

  X X X X الرائــد لألسهم السعوديـةصنـدوق 

 X X X X X صندوق االزدهار لالسهم الصينية

 X X X X X صنـدوق الفريـد لألسهم السعوديـة

 X X X X صندوق الرائـد الخليجي
 

  X X X X صندوق الجود لألسهم الخليجية

 X X X X صندوق املساهم الخليجي
X 

  X X X X صندوق العطاء لألسهم الخليجية

  X X X  صندوق سامبا العقاري 

  X X X X صنـدوق العطاء لألسهم السعوديـة

 X X X X X صندوق سامبا كابيتال لألسهم األمريكية

 X X X X X صندوق سامبا كابيتال لألسهم األوروبية
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 X X X X X صندوق سامبا كابيتال لألسهم اآلسيوية

 X X X X X صندوق سامبا كابيتال لألسهم العاملية

  X X X X صنـدوق النفيــس العالمي ألسهم السلع

   X X X صندوق سامبا للصكوك السيادية

 

 الرقابة الشرعية لجنة   .11

 ال ينطبق

 مدير الصندوق  .12

 اسم مدير الصندوق  .أ 
 

 شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار.
 

 رقم الترخيص الصادر عن الهيئة .ب 

ترتيب الو  ومحافظ العمالء،، وإدارة صناديق االستثمار ومتعهد تغطيةووكيل  التعامل بصفة أصيلللقيام بأنشطة  037070-73 رقم الترخيص

 .بموجب رخصة التعاملتمويل صفقات هامش التغطية تقديم كما أن سامبا كابيتال مخولة ب. األوراق املاليةفي حفظ الوتقديم املشورة و 

 .www.Sambacapital.comل يرجى زيارة املوقع ملزيد من املعلومات عن سامبا كابيتا

 العنوان املسجل وعنوان عنوان العمل ملدير الصندوق  .ج 

 .22 1223300، رقم الفاكس 000 3553000، اململكة العربية السعودية، رقم الهاتف: 22722، الرياض 110003برج اململكة، العليا، ص.ب. 

 تاريخ الترخيص الصادر عن الهيئة .د 

 م(.1003يونيو  15هـ )املوافق 20/7/2410

 رأس املال املدفوع .ه 

 ريال سعودي للسهم. 20سهم بقيمة  5050005000مليون ريال سعودي مقسم إلى  500يبلغ رأس املال املدفوع ملدير الصندوق 

 املعلومات املالية ملدير الصندوق  .و 

http://www.sambacapital.com/
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 م0202 م0202 السنة 

 5075070 4715752 اإليرادات

 7275777 1375177 صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

 

 اء مجلس إدارة مدير الصندوق ضأع .ز 

 العالقة بمدير الصندوق  نوع العضوية في املجلس اسم عضو املجلس 

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

 التنفيذية لجنتها وعضو املالية

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

 مجموعة في املخاطر إدارة مجموعة رئيس عضو األستاذ الباجي طقطق 

 املالية سامبا

نائب الرئيس التنفيذي لألعمال ملجموعة  عضو  د. شجاعات نديم

 سامبا املالية

 ال ينطبق عضو مستقل خالد الخطاف

 ال ينطبق عضو مستقل علي التركي

   

 

 صندوق الاألدوار واملسؤوليات والواجبات الرئيسية ملدير الصندوق فيما يتعلق ب .ح 

وهذه ، والئحة األشخاص املرخص لهم، ات بموجب الئحة صناديق االستثماريجب على مدير الصندوق أن يعمل ملصلحة مالكي الوحد .2

 ومذكرة املعلومات.واألحكام  الشروط
 

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

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

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

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

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

 والئحة األشخاص املرخص لهم.
 

 مدير الصندوق على ما يلي:تشمل مسؤوليات وواجبات  .4
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 إدارة الصندوق   -أ 

 اإلدارية للصندوق الخدمات عمليات الصندوق بما في ذلك  -ب 

 طرح وحدات الصندوق   -ج 

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

 مضللة.

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

 زام بالئحة صناديق االستثمار؛ وااللت  -و 

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

 تكليف األطراف الثالثة .ط 

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

 بين أمين الحفظ ومدير الصندوق.

وفي هذه الحالة يجب أن يبذل مدير الصندوق العناية  الصندوق تفويض أو التنازل عن اختصاصاته، حسبما يراه مناسًبا ومالئًما. يجوز ملدير 

الحفظ( ولكن لن يكون والوسطاء وأمناء أي طرف ثالث فيما يخص الصندوق )مثل الشركات التابعة والبنوك والوكالء املعقولة عند اختيار 

 عن أي 
ً
بواجباتهم على بسبب عدم قيام أي من األشخاص املذكورين يتكبدها املستثمر  قد خسارة أو ضرر أو التزامات أو مصاريفمسؤوال

 ملدير الصندوق. املتعمد احتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو التقصير  ناتج عن التقصيرالوجه املطلوب بجميع األوقات ما لم يكن ذلك 

 

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

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

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

تحقيق  يعمل علىي الوحدات، ويجب أال مالكلح يجب على مدير الصندوق تجنب أي نوع من تضارب املصالح بين مصالح الصندوق ومصا

 .آخرينمالكي الوحدات على حساب مالكي وحدات  مصالح مجموعة معينة من

 يتم إخطار مجلس إدارة الصندوق بأي تضارب في املصالح، ويتم طلب موافقته فيما يتعلق بأي تضارب مصالح قد ينشأ أثناء تشغيل الصندوق.

 عن أي تضيتم اإلفصا
ً
 وفي التقرير السنوي للصندوق.االلكتروني لتداول لكتروني ملدير الصندوق واملوقع ارب مصالح في املوقع االح فورا

 األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله .ك 

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

ً
تراه مناسبا

 أي من الحاالت اآلتية:

 توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم؛ .2

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

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

، بالتزام نظام السوق املالية أو لوائحه التنفيذية؛ .4
ً
 إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل، بشكل تراه الهيئة جوهريا



 
 
 

Public 

PUBLIC 

11 
 

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

 الصندوق قادر على إدارة أصول أو استثمارات الصندوق؛ أو

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

 أمين الحفظ .13

 اسم أمين الحفظ .أ 

 .السعودية العربية شركة اتش اس بي س ي

 

 رقم الترخيص الصادر عن الهيئة .ب 
 

(73-05000). 

 العمل ألمين الحفظ العنوان املسجل وعنوان .ج 
 

 ، اململكة العربية السعودية.1155-21107العليا، املروج، الرياض  3173

 

 الترخيص الصادر عن الهيئةتاريخ  .د 

 .م(20/22/1005هـ )املوافق 23/20/2417

 األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق بالصندوق  .ه 

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

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

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

 عن اتخاذ كافة التدابير اإلدارية  -
ً
 عن حفظ وحماية أصول الصندوق بالنيابة عن مالكي الوحدات، ويكون مسؤوال

ً
يكون أمين الحفظ مسؤوال

 الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

 

 فيما يتعلق بصندوق االستثمار .و 
ً
 ثالثا

ً
 املهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا

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

 . الباطن أو أي من تابعيهم

 األحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ واستبداله .ز 

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

ً
مين حفظ بديل أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبا

 الحاالت اآلتية:

 توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم؛ .2

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

 تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ؛ .7
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، بالتزام نظام السوق املالية أو لوائحه التنفيذية؛ أو .4
ً
 إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل، بشكل تراه الهيئة جوهريا

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

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

ل مدير الصندوق وأمين الحفظ املعزول التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البدي

 األولى من تعيين أمين الحفظ البديل70وذلك خالل الـ )
ً
  .( يوما

ً
 ومناسبا

ً
ويجب على أمين الحفظ املعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضروريا

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

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

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

ً
 يوم 70بذلك فورا

ً
من تسلم  ا

ون بشكل كامل مع مدير الصندوق لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين ، ويجب على أمين الحفظ املعزول التعاأمين الحفظ إشعار العزل 

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

 للصندوق 

 مستشار االستثمار  .14

 ال ينطبق.

 املوزع .15
 

 ال ينطبق

 القانوني املحاسب  .16

 اسم املحاسب القانوني  .أ 

 .برايس ووتر هاوس كوبرز 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العنوان املسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني .ب 

  12الدور  –برج اململكة 

 22401، الرياض 0101ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

www.pwc.com 

0400 122 22 077 + 
 

 األدوار األساسية ومسؤوليات املحاسب القانوني فيما يتعلق بالصندوق   .ج 

http://www.pwc.com/
http://www.pwc.com/
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 عن مراجعة القوائم املالية األولية والسنوية  إدارة ، املعين من قبل مدير الصندوق بعد موافقة مجلسييكون املحاسب القانون
ً
الصندوق، مسؤوال

 للمعايير املعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
ً
الشروط  هذهاالستثمار و ئحة صناديق ال وبما يتوافق مع ، للصندوق وفقا

 .واألحكام ومذكرة املعلومات

 معلومات أخرى  .17
 

 سياسة تضارب املصالح .أ 

 مقابل. أو محتمل بدون و/ فعليللتعامل مع أي تضارب مصالح  واإلجراءاتقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات، بناء على طلبهم، بالسياسات ي

 التخفيضات والعموالت الخاصة .ب 

 ال ينطبق. 

 

 ةوالضريبزكاة ال .ج 

وستخصم مدفوعات  .باستثمارهم في الصندوق  املتعلقةالزكاة  و/أو و/أو ضريبة الدخل و الوحدات مسؤولية دفع ضريبة القيمة املضافة مالكيتحمل 

ل مالك الوحدات املعني ظومع ذلك، ي نفقات ورسوم اإلدارة من قبل مدير الصندوق من أصول الصندوق.ة املضافة املطبقة فيما يتعلق بضريبة القيم

 مسؤوال عن دفع الزكاة و/أو ضريبة الدخل.

 ي الوحداتمالكاجتماعات  .د 

 

 يتم عقد اجتماع مالكي الوحدات بناء على دعوة من مدير الصندوق. 

أيام من تلقي طلب خطي من أمين الحفظ أو مالك/مالكي وحدات يمثل/يمثلون  20يجب على مدير الصندوق عقد اجتماع ملالكي الوحدات في غضون 

 ٪ من قيمة إجمالي وحدات الصندوق.15ما ال يقل عن 

 وحدات بناء على دعوة من مدير الصندوق. يتم عقد اجتماع مالكي ال

أيام من تلقي طلب خطي من أمين الحفظ أو مالك/مالكي وحدات يمثل/يمثلون  20يجب على مدير الصندوق عقد اجتماع ملالكي الوحدات في غضون 

 ٪ من قيمة إجمالي وحدات الصندوق.15ما ال يقل عن 

خالل إعالن على موقعه اإللكتروني وعلى املوقع اإللكتروني لتداول وإرسال إشعار خطي إلى  يطلب مدير الصندوق عقد اجتماع ملالكي الوحدات من

يوما قبل االجتماع. ويجب أن يحدد  12أيام قبل االجتماع وما ال يزيد عن  20جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل انعقاد االجتماع بما ال يقل عن 

 نه ووقته والقرارات املقترحة. وفي الوقت نفسه، يجب على مدير الصندوق إحالة نسخة من أي إشعار إلى الهيئة.اإلعالن واإلشعار تاريخ االجتماع ومكا

٪ من قيمة 15يقل عن  ملا ال )مجتمعين أو منفردين( يكون النصاب الالزم إلجراء اجتماع مالكي الوحدات هو عدد من مالكي الوحدات املالكين

 اإلجمالية لوحدات الصندوق.

٪ في اجتماع مالكي الوحدات، يدعو مدير الصندوق إلى عقد اجتماع ثان بإعالنه على موقعه 15إذا لم يتم التوصل إلى النصاب املطلوب بنسبة 

قاد انع اإللكتروني واملوقع اإللكتروني لتداول، وبإرسال إخطار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل خمسة أيام على األقل من تاريخ

 االجتماع الثاني الذي يعتبر مكتمل النصاب بغض النظر عن نسبة إجمالي الوحدات املمثلة في االجتماع )سواء شخصيا أو بالوكالة(.

 حملة الوحدات.وحدات تعيين ممثل في اجتماع يحق لكل مالك 
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 صندوق وقت انعقاد االجتماع.وكة في الواحد لكل وحدة مملوحدات حق تصويت  لكل مالك

الحديثة وفقا للمبادئ التنظيمية التي تفرضها  التقنيةوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات ومداولتها والتصويت على القرارات من خالل الوسائل يج

 الهيئة.

 الصندوق  تصفيةاإلجراءات الواجب اتباعها من أجل إنهاء أو  .ه 
 

مالكي  إشعارب الصندوق في إنهاء مدير الصندوق في حال رغبته  سيقومالشروط واألحكام ومذكرة املعلومات،  هذه دون اإلخالل بما تم النص عليه في

  الوحدات والهيئة
ً
 ( يوم على األقل. 12قبل التاريخ املحدد لإلنهاء بـ ) كتابيا

 7مدير الصندوق من تصحيح الوضع خالل  ماليين ريال سعودي ولم يتمكن 20 متطلب في حال انخفضت قيمة صافي أصول الصندوق إلى ما دون 

إال إذا تم الحصول على  إنهاء الصندوق وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلكبمدير الصندوق سيقوم أشهر من تاريخ إشعار الهيئة بحدوث ذلك، 

 . إعفاء من ذلك املتطلب

وسيقوم عند إنهاء الصندوق البدء بإجراءات تصفية الصندوق.  مدير الصندوق  سيقوملشروط واألحكام ومذكرة املعلومات، هذه ادون اإلخالل ب

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

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

 إجراءات الشكاوى  .و 
 

فإنه يجب عليه إرسال شكواه إلى وحدة شكاوى العمالء بمدير الصندوق عن  بالصندوق،إذا كان لدى أحد مالكي الوحدات أي شكوى فيما يتعلق 

 طرق أي من القنوات التالية:
 

o  التالي: العنوانعلى 

 ، الرياض، اململكة العربية السعودية110003ص.ب. كابيتال، برج اململكة، العليا،  سامباالعمالء، وحدة شكاوى  -

 00035530000: هاتفرقم ال -

 221223300: فاكسرقم ال -
 

o البريد اإللكتروني :CustomerCare@sambacapital.com 
 

o  اإللكتروني ملدير الصندوق.عناوين مراكز استثمار مدير الصندوق في املوقع يمكن االطالع على 
 

 .دون مقابل الشكاوى إلى مالكي الوحدات عند الطلب معالجةمدير الصندوق نسخا من إجراءات  يقدم

 

إلى  اهم، يحق ملالكي الوحدة تقديم شكو يوم عمل 70، إذا لم يتم التوصل إلى تسوية، أو لم يتم تلقي أي رد، في كل حالة خالل فيما يتعلق بالشكوى 

يوما تقويميا من تاريخ تقديم  00كما يجوز للمستثمر رفع شكوى إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية بعد  .الهيئةقسم شكاوى املستثمرين في 

 املشتكي بتقديم شكواه إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية قبل مرور هذه الفترة. بتوجيههيئة الما لم تقم  ،الهيئةالشكوى إلى 

 قضائية املختصةالجهة ال .ز 

  للجنة سلطة الفصل في املنازعات الناشئة عن االستثمار في الصندوق. يكون 

 ملالكي الوحدات املستندات املتاحة  .ح 

mailto:CustomerCare@sambacapital.com
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 والقوائم املالية.بهما املعلومات، وملخص املعلومات الرئيسية، والعقود املذكورة املستندات املتاحة ملالكي الوحدات هي الشروط واألحكام ومذكرة إن 

 أصول الصندوق  .ط 

أو أمين الحفظ )أو أمين ملدير الصندوق )أو مدير صندوق من الباطن( ليس . و (ملكية مشاعة) مجتمعين تعد أصول الصندوق مملوكة ملالكي الوحدات

( إذا 1( كان هذا الشخص مالك وحدات؛ أو )2الحفظ من الباطن( أو مقدم املشورة أو املوزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيها إال إذا )

 بهاكانت املصلحة أو املطالبة مسموح
ً
 .أو مذكرة املعلومات الشروط واألحكام هذه عنها في ُمفصحو الئحة صناديق االستثمار بموجب  ا

 معلومات عامة .ي 

 فيما يتعلق بالصندوق على املعلومات املتاحة للجمهور.يجب أن تستند جميع القرارات التي يتخذها مدير الصندوق 

في الصندوق  يتم إعادة استثمار أي توزيعات أرباح أو عائدات مماثلة ناشئة عن استثمارات الصندوق في الصندوق. إن إعادة استثمار هذه العائدات

 سيؤدي إلى تحسين قيمة وسعر الوحدات.

، ألي مؤسسة م
ً
الية بموجب هذا يفوض املشترك مدير الصندوق على تفويض أو تحويل صالحياته أو التنازل عنها، حسب مايراه مدير الصندوق مناسبا

أو مدير من الباطن أو أمين حفظ أو وكيل أو وسيط لهذا ومخاطرة املشتركين( للعمل بصفة مستشار  ةمسؤوليواحدة أو أكثر من مؤسسة مالية )على 

من آل الصندوق، وعلى التعاقد مع هذا الطرف املفوض لغرض تقديم، حسب مقتضيات السياق، خدمات إدارة االستثمار و/أو خدمات الحفظ ا

 .كانت مباشرة أم عن طريق طرف ثالث واألصول سواءً لألوراق املالية 

ومات تتعلق باملشترك إلى الطرف املفوض املذكور أو أي طرف ثالث ما لم يقض ي أي قانون أو لصندوق لن يفصح عن أية معلويفهم املشترك أن مدير ا

 لتمكينه من أداء واجباته.
ً
 نظام في أي اختصاص نافذ بهذا اإلفصاح، أو في حال أن الطرف املفوض املعني اعتبر اإلفصاح ضروريا

  مدير الصندوق  عدي، ال بموجبهعلى خالف ذلك ما لم ينص 
ً
 تجاه  مخال

ً
أو  أو خطأ أو فشل في أداء املستثمر أو أي طرف ثالث، عن أي تأخير أو مسؤوال

العمالية أو انقطاع العمالية أو  أو املقاطعة أو اإلضرابات قضاء والقدربسبب القوة القاهرة بما في ذلك ال تهوواجبا تأخير في أداء أي من وظائفه

و االتصاالت أو االضطرابات املدنية أو أي أعمال مماثلة خارج نطاق السيطرة املعقولة ملدير الصندوق. يجب على مدير الصندوق خدمات الطاقة أ

 إخطار املستثمر كتابة بأي تأخير جوهري يعزى إلى مثل هذه األحداث أو الظروف.

فيذ املعامالت تقتصر على تنالصندوق الدخول في ترتيبات عمولة خاصة يجوز ملدير لالئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص لهم، وفًقا 

 عن الصندوق 
ً
 ، أو تقديم األبحاث لصالح الصندوق. نيابة

سوق يقوم مدير الصندوق بالحفاظ على سرية املعلومات التي يتم الحصول عليها من مالكي الوحدات، إال إذا كان اإلفصاح مطلوبا بموجب نظام ال

 ملالية أو القوانين أو األنظمة املعمول بها في اململكة أو في حال وافق مالك الوحدات املعني على اإلفصاح.ا

 ه واملتنازل لهمءملمثليه الشخصيين وأمناوملديري تركته وملنفذي وصيته و ملزمة على ورثته الوثيقة  ههذبيعًيا، تكون أحكام إذا كان املستثمر شخًصا ط

  ال ينقض ي تلقائيا عند وفاته أو عجزه.األحكام الشروط و لهذه قبول املستثمر و 

املستثمر أو أي الشركاء أو  تلقائيا بسبب إعسار أو إفالس أو تصفية، فإن أحكام هذه االتفاقية ال تنقض ي ذو شخصية اعتباريةإذا كان املستثمر 

ق، وفقا لتقديره الخاص، يجوز ملدير الصندو  ودون اإلخالل بما تقدم، ي(.)أو وفاة أي منهم إلى الحد الذي يكون أي منهم شخص طبيعاملساهمين فيه 

أو  وصيته أو منفذي أو مديري تركته ، إلى أن يتلقى أمرا من املحكمة أو توكيال يخول أي من ورثة املستثمر وثيقةال هتعليق أي صفقة ذات عالقة بهذ

 الصفقات.إليهم لتنفيذ مثل هذه املتنازل أو  هممثليه الشخصيين أو أمنا

ما ، بما في ذلك ، إلى أي طرف ثالث ألي سببستثمربما في ذلك أي معلومات عن امل بحوزتهم،أي معلومات  اإلفصاح عنوتابعيه يجوز ملدير الصندوق 

 اإلفصاح.ويوافق املستثمر بموجبه على هذا  ألغراض تنفيذ الخدمات بموجب هذا املستندقد يتطلبه النظام 
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 .آخر وسيط أي أو الصندوق  مدير لدى الوساطة قسم خالل من للصندوق  املقدمة التعامل خدمات تقديم يجوز 

. ي الوحدات على العنوان املبين في نموذج فتح الحسابمالكيقوم مدير الصندوق بإرسال جميع البيانات واإلشعارات واملراسالت املتعلقة بالصندوق إلى 

وق فورا بأي تغيير في عناوينهم. وفي الوحدات إشعار مدير الصندوق في جميع األوقات بعناوين بريدهم الصحيحة وإبالغ مدير الصند يمالكويتعين على 

ي الوحدات بإخطار مدير الصندوق بعنوانهم الصحيح، أو إذا طلبوا من مدیر الصندوق عدم إرسال البیانات واإلشعارات حول مالكعدم قيام حال 

التي قد تنشأ م أو مطالباتهم ضد مدير الصندوق و مدير الصندوق من أي مسؤولية ويتنازلون عن حقوقهيعفون فإنهم  في الصندوق، ماستثماراته

أو أي حقوق قد تنشأ عن عدم  ،ات أو أي معلومات عن استثماراتهمبشكل مباشر أو غير مباشر عن أي إخفاق في تزويدهم بهذه البيانات أو اإلشعار 

 لهذه اإلشعارات، أو للتحقق من املعلومات أو تصحيح أي أخطاء أو أخطاء مزعومة في أي من هذه البيانات أو الوثائق أو املعلومات.االستجابة 

 لالستثمارقيود  وأ حدودألي الهيئة إعفاءات  .ك 

 لالئحة صناديق االستثمار.هيئة فيما يتعلق بقيود االستثمار التي قد تنطبق على الصندوق اللم يحصل الصندوق على أي إعفاءات من 
ً
 طبقا

 

  ممارسة حقوق التصويت املرتبطة باستثمارات الصندوق  .ل 

اللتزام ويوافق على السياسات العامة املتعلقة بحقوق التصويت املنسوبة إلى الصندوق بناًء على ااملطابقة و  يتشاور مجلس إدارة الصندوق مع مسؤول

 األوراق املالية املدرجة في محفظة أصوله.

، ممارسة أو عدم ممارسة أي عتمدة من قبل مجلس إدارة الصندوق ، ووفقا لسياسات وإجراءات التصويت املقا لتقديره، وفيقرر مدير الصندوق 

)بما في ذلك  ، ويجب عليه االحتفاظ بسجالت كاملة موثقة ملمارسة حقوق التصويت هذهااللتزاممسؤول املطابقة و  حقوق تصويت بعد التشاور مع

 ممارسة أو عدم ممارستها بأي طريقة معينة(. أسباب

 معلومات إضافية متطلبة ألنواع معينة من الصناديق .18
 

 ال ينطبق.
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 إقرار وموافقة املستثمر

 ______________________________    اسم املستثمر:                        

 _____________________________     توقيع املستثمر: 

 _____________________________      التاريخ: 

 _______________________للمستثمرين من الشركات:               ______

 _______بالتوقيع: __________________الشخص/األشخاص املخولين 

 _____________________________          ختم الشركة:                             

 _____________________________          ان / العناوين:                  العنو 

                                                              __________________________                                                                                             ___               

 _____________________________    البريد اإللكتروني:                          

 ______________________________                 الجوال:                            

 _____________________________                 الهاتف:                            

 ______________________________                  الفاكس:                       

 

 

 

 


