
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة مشاركة املالية

 صندوق مشاركة للطروحات األولية

Musharaka IPO Fund 

 

 

 

 املحتويات:

 الشروط واألحكام -1

 مذكرة املعلومات -2

 ملخص املعلومات الرئيسة -3

 



 

 

 ةــــــة للطروحات األوليــــــــصندوق مشارك

 واألحكـــــام الشـروط
 

 

متوافق مع ضوابط معايير اللجنة  صندوق مشاركة للطروحات األولية، صندوق عام مفتوح (أ

 الشرعية.

 املالية )"مشاركة"(مدير الصندوق: شركة مشاركة  (ب

استثمار متوافق مع املعايير على أنه صندوق  صندوق مشاركة للطروحات األوليةم اعتماد ت (ج

 الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية، دار املراجعة الشرعية، املعينة للصندوق. 

 اإلستثمار إن  شروط وأحكام الصندوق واملستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق  (د

وتاريخ  2006 – 219 – 1رقم  القرار املالية بموجب السوق  هيئة مجلس عن الصادرة

بناء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي  رقم  24/12/2006هــ املوافق  3/12/1427

وتاريخ  2016 – 61 – 1هــ املعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  2/6/1424بتاريخ  30م / 

واضحة و صحيحة  وغير و وتتضمن معلومات كاملة  م 23/5/2016هــ املوافق  16/8/1437

مضللة وال تتضمن أي حذف أو إسقاط يحتمل أن يؤثر على املعلومات وشمولية هذه الشروط 

 تغيير أو تعديل. أي  واألحكام ويتم تحديثها وتعديلها حال حدوث 

املعلومات الرئيسة  وملخصاملعلومات  ومذكرةقراءة هذه الشروط واألحكام  على املستثمر يجب هـ( 

 ستثمار في هذا الصندوق.لل  بتمعن قبل إتخاذ أي قرار 

واملالحق الخاصة بالصندوق وفهم ما جاء فيها و( لقد قمت / قمنا بقراءة الشروط واألحكام 

 واملوافقة عليها وتم الحصول على نسخة منها والتوقيع عليها.

م وتم تحديثها 15/09/2014هـ املوافق 20/11/1435صدرت هذه  الشروط واألحكام بتاريخ  (ز 

 .م 03/2018/ 13هـــ املوافق  25/06/1439بتاريخ 

 بتاريخ  املالية من قبل هيئة السوق وطرح وحداته  تمت املوافقة على تأسيس الصندوق  (ح

 م15/09/2014هـ املوافق 20/11/1435

 

 

 

 



 

 25من  2  صندوق مشاركة للطروحات األولية 

 ملخص الصندوق 
 

 Musharaka IPO Fund –صندوق مشاركة للطروحات األولية  اسم الصندوق 

 صندوق استثمار مفتوح نوع الصندوق 

 شركة مشاركة املالية مدير الصندوق 

 اإلنماء للستثمارشركة  أمين الحفظ 

 الريال السعودي عملة الصندوق 

 رتفعم املخاطر ى مستو 

 املؤشر االسترشادي
شركة  مؤشر مشاركة ألسهم اإلصدارات األولية يتم حسابه بواسطة

 ستاندرد آند بورز

 أهداف الصندوق 

الطروحات األولية في سوق األسهم يهدف الصندوق لالستثمار في 

املدرجة في السوق الثانوية و التي لم يمض على  السعودية، أسهم الشركات

إدراجها في سوق األسهم السعودية فترة خمس سنوات، حقوق األولوية 

القابلة للتداول لتلك الشركات التي لم يمض على إدراجها في سوق األسهم 

السعودية فترة خمس سنوات واملتوافقة مع املعايير الشرعية، و وحدات 

 (،  REITعقارية املتداولة )الريتصناديق اإلستثمار ال

 ريال سعودي 10 سعر الوحدة عند بداية الطرح

 ريال سعودي للمؤسسات 50,000 –ريال سعودي لألفراد  10,000 الحد األدنى لالشتراك

الحد األدنى لالشتراك اإلضافي 

 واالسترداد
 ريال سعودي لألفراد واملؤسسات 10,000

االشتراك آخر موعد الستالم طلبات 

 واالسترداد
 في اليوم السابق ليوم التعامل  مساء   الثانيةحتى 

 يومي االثنين والخميس من كل أسبوع أيام التقويم والتعامل

أيام اإلعالن عن سعر التقويم 

 وأماكن الحصول عليها

 خالل يوم العمل التالي ليوم التقويم ويتم الحصول على اسعار التقويم من

 مكاتب مدير الصندوق أو من املوقع االلكتروني ملدير الصندوق أو تداول 

موعد دفع قيمة الوحدات املستردة 

 للمشتركين

قبل اقفال العمل في اليوم الثاني التالي لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد 

 سعر االسترداد

 واحدة(ملرة تدفع % من قيمة االشتراك أو االضافة ) 1.50 رسوم االشتراك

  1.75 رسوم إدارة الصندوق 
 
 % من صافي قيمة األصول سنويا

 *الحفظأمين رسوم 
  أكثر  هماأي ،أصول الصندوق  قيمة% من 0.05ريال، أو  40,000

 
تدفع  سنويا

  أصول الصندوق من 
 
 سنويا

 تدفع من أصول الصندوق  35,000 املحاسب القانونيرسوم 
 
 ريال سنويا

 تدفع من أصول الصندوق  28,000 رسوم اللجنة الشرعية
 
 ريال سنويا

 تدفع من أصول الصندوق  7,500 الرسوم الرقابية
 
 ريال سنويا



 

 25من  3  صندوق مشاركة للطروحات األولية 

رسوم نشر معلومات الصندوق على 

 موقع تداول 
5,000  

 
 تدفع من أصول الصندوق ريال سنويا

مصاريف إعداد املؤشر 

 االسترشادي
 تدفع من أصول الصندوق  26,250≈ دوالر أمريكي  7,000 

 
 ريال سنويا

 رسوم االسترداد املبكر
  30عند االسترداد خالل 

 
من تاريخ االشتراك يتم االسترداد وفقا تقويميا يوما

 
 
 % رسوم استرداد1لسعر التقويم التالي ناقصا

 من تاريخ االشتراك تقويميا 30ال يوجد أي رسوم استرداد بعد مرور  رسوم االسترداد
 
 يوما

 تاريخ الطرح 
هـ املوافق 18/12/1435الطرح األولي لوحدات الصندوق في  بدأ

 م30/10/2014هـ املوافق 06/01/1436م ويستمر حتى نهاية 12/10/2014

  تدفع% من قيمة أصول الصندوق ،أيهما أكثر 0.01،أو  ريال 10,000 بمبلغ إيداع رسوم شاملة *رسوم أمين الحفظ:
ً
 منسنويا

 .الصندوق  أصول 

 

  



 

 25من  4  صندوق مشاركة للطروحات األولية 

  قائمة املحتويات
 1 _______________________________________ صندوق مشاركــــــــة للطروحات األوليــــــة

ــام  1 ___________________________________________________ الشـروط واألحكـــ

 2 ____________________________________________________ ندوقملخص الص

 4 ____________________________________________________ قائمة المحتويات

 5 ___________________________________________________ قائمة المصطلحات

وط وأحكـــــ  8 _______________________________________________ ام الصندوقشر

 8 _____________________________________________________ :معلومات عامة  -1

 8 ______________________________________________________ النظام المطبق:  -2

 9 ____________________________________________________ الصندوق: أهداف  -3

 10 _____________________________________________________ مدة الصندوق:   -4

 10 ______________________________________________ قيود / حدود اإلستثمار:   -5

 10 _______________________________________________________ العملة :  -6

 10 ____________________________________ والعموالت واألتعاب:  مقابل الخدمات -7

8-   :  11 ___________________________________________________ التقويم والتسعير

 13 _______________________________________________________ التعامالت:   -9

 16 ___________________________________________________ زيــــع: . سياسة التو 10

 16 _________________________________________ . تقديم التقارير لمالكي الوحدات: 11

 17 _______________________________________________ . سجل مالكي الوحدات: 12

 18 ____________________________________________ . إجتماعات مالكي الوحدات: 13

 19 _______________________________________________ :الوحدات مالكي  . حقوق14

 19 _____________________________________________ مسؤولية مالكي الوحدات: . 15

 19 _________________________________________________ . خصائص الوحدات: 16

وط وأحكام الصندوق: 17 ي شر
 
ات ف  19 _____________________________________ . التغيير

 21 ______________________________________________ . إنهاء صندوق اإلستثمار: 18

 21 ___________________________________________________ . مدير الصندوق: 19

 23 _____________________________________________________ لحفظ: . أمير  ا20

21 : ي
 24 _________________________________________________ . المحاسب القانون 

 24 ___________________________________________________ . أصول الصندوق: 22

 25 ______________________________________________ الوحدات:  مالك من . إقرار23

 

 



 

 25من  5  صندوق مشاركة للطروحات األولية 

 قائمة املصطلحات
 صندوق مشاركة للطروحات األولية )"الصندوق"(، هو برنامج استثمار جماعي مفتوح الصندوق 

 مدير الصندوق واملستثمرين وتم ترخيصهللمشاركة تم تأسيسه كترتيب تعاقدي بين 

 بواسطة هيئة السوق املالية.

استثمار صندوق 

 مفتوح 

برنامج استثمار جماعي برأس مال متغير، يقوم بإصدار وحدات جديدة أو يسترد وحدات 

قائمة في أي وقت وفقا لشروطه وأحكامه. ويمكن للمستثمر شراء وحدات الصندوق أو 

 لصندوق من خالل مدير الصندوق.استردادها مباشرة من ا

شركة مشاركة املالية )"مشاركة"(، هي شركة مساهمة سعودية )مقفلة( تم تأسيسها  مدير الصندوق 

هـ. وهي شخص 29/03/1435 ق وتاريخ/73بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 

اعتباري مرخص له وفقا لالئحة األشخاص املرخص لهم بموجب ترخيص هيئة السوق 

هـ  ملزاولة نشاط إدارة صناديق اإلستثمار 18/12/1434وتاريخ  13169-27املالية رقم 

 والتعامل بصفة أصيل في األوراق املالية.والترتيب الحفظ واملشورة و 

 اء للستثماراإلنمشركة  أمين الحفظ

اتفاقية االشتراك في صندوق مشاركة للطروحات األولية وأي معلومات أخرى ذات عالقة  طلب االشتراك

 يوافق عليها املستثمر بغرض املشاركة في وحدات الصندوق بعد موافقة مدير الصندوق.

 هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية.  الهيئة

جميع أصول الصندوق بما في ذلك االستثمارات التي تم الدخول فيها واألموال النقدية  أصول املحفظة

 بانتظار االستثمار.        

 االصدارات أو االكتتابات األولية العامة لألسهم العادية للشركات التي يتم طرحها  الطروحات األولية
 
 طرحا

 
عاما

 لالكتتاب ألول مرة في السوق األولية.

هي السوق التي يتم فيها طرح األوراق املالية للشركات للمرة األولى، والتي يتم فيها شراء  ألوليةالسوق ا

 من املصدر أو متعهد التغطية.
 
 عاما

 
 األوراق املالية طرحا

 السوق الثانوية

 )الرئيسة(

تداول  التي هي السوق 
ُ
قواعد  إدراجها بموجب وقبول  تسجيلها تم التي األسهم فيها ت

بعد مرحلة الطرح األولي، ويتم املالية  السوق  هيئة مجلس عن التسجيل واإلدراج الصادرة

 عن املصدر 
 
 األولوية وحقوق فيها شراء األوراق املالية للشركات من مستثمر آخر عوضا

 .األسهم بتلك الخاصة

تداول  التي السوق هي  املوازية السوق 
ُ
القواعد  بموجب إدراجها وقبول  تسجيلها تم التي األسهم فيها ت

وتاريخ  2016 – 151 – 3رقم  القرار بموجب املالية السوق  هيئة مجلس عن الصادرة

 باملرسوم املالية الصادر السوق  نظام على م بناء   21/12/2016ـ املوافق ـــــــه 22/3/1438

 .األسهم بتلك الخاصة األولوية وحقوق   هـ 2/6/1424 وتاريخ)  30م/ ( رقم امللكي

األسواق املالية 

 الناشئة

هي األسواق التي تمر بمرحلة التطور والنمو من حيث الحجم والنشاط وجودة األدوات ولكنها 

 لم تصل بعد ملرحلة النضج الكامل.

طروحة لالكتتاب في سوق مساهمة ملشركات هي عبارة عن نوع من أنواع األوراق املالية  األسهم العادية

وتتميز  مجموعة من الحقوق، هتمنحتمثل حق ملكية لصاحبها و  ل".األسهم السعودية "تداو 

 بمجموعة من الصفات. 



 

 25من  6  صندوق مشاركة للطروحات األولية 

 االستثمار صندوق 

املتداول  العقاري 

 (REIT)الريت 

  مطروح عقاري  استثمار صندوق 
 
  طرحا

 
تداول  عاما

ُ
 ويتمثل ،الثانوية السوق  في وحداته ت

  مطورة راتاعق في االستثمار في الرئيس االستثماري  هدفه
 
،اإنش تطويرا

 
 لتحقيق قابلة ئيا

،أوت دوري   دخل   ع جيري 
  الصندوق  أرباح صافي محددة من  نسبة وتوزَّ

 
 مالكي على نقدا

 .أدنى بحد سنوي  بشكل وذلك عمله، فترة خالل الصندوق  هذا في الوحدات

تاريخ إغالق فترة تاريخ السريان الذي يبدأ فيه الصندوق عملياته وهو اليوم الذي يعقب  تاريخ التشغيل

 الطرح األولي لوحدات الصندوق، أو أي تاريخ آخر يقرره مدير الصندوق.

تاريخ إغالق فترة الطرح األولي للشتراك في وحدات الصندوق، أو أي تاريخ آخر يقرره مدير  تاريخ اإلغالق

 الصندوق.

لصندوق في إطار استراتيجية يقصد بها العمليات االستثمارية التي ينفذها مدير استثمار ا العمليات

 االستثمار لتحقيق أهداف الصندوق.

أي يوم عمل )من األحد إلى الخميس( باستثناء أيام العطل الرسمية للمملكة العربية  يوم االشتراك

 السعودية، سواء خالل فترة الطرح األولي أو بعد بدء تشغيل الصندوق.

  اململكة في عمل يوم يوم 
 
 .ملكة العربية السعوديةامل في الرسمية العمل أليام طبقا

يقصد به أي يوم يتم فيه تحديد صافي قيمة األصول وحساب صافي قيمة األصول للوحدة  تاريخ / يوم التقويم

 في صندوق مشاركة للطروحات األولية.

  ،إجمالي أصول الصندوق  صافي قيمة األصول 
 
وقسمة الناتج على إجمالي عدد وحدات  ،إجمالي الخصوم ،ناقصا

 .كما هو في تاريخ التقويم ،الصندوق 

  .صندوق مشاركة للطروحات األولية املشتركين في حملة الوحدات

  وحدات مشاركة قياسية استثمارية وتمثل مشاركة نسبية حقيقية في أصول الصندوق. الوحدات

ل نقل الوحدات إليه أو استحواذه عليهاكل شخص طبيعي أو اعتباري قد  الشخص املحظور 
ّ
 :يشك

 بأي نظام  أو مطلب ألي بلد أو جهة حكومية في أي سلطة قضائية، •
 
سواء بحد  إخالال

 ذاته أو بالتزامن مع أي ظروف أخرى ذات صلة، أو

تحميل الصندوق أي مسؤولية ضريبية ما كان ليتكبدها أو يتحملها لوال وجود هذا  •

وق بتقديم طلب تسجيل أو التزام بأي متطلبات تسجيل فيما يتعلق الشخص، أو يلزم الصند

 فيها أو يعتزم التسجيل فيها
 
 . بأي من وحداته في أي دولة ال يكون الصندوق مسجال

تحليل املؤشرات املالية للشركة مثل نسب الربحية والسيولة والديون وهي تقيس مدى  التحليل الكمي

 األموال وإدارتها وقدرتها على تحقيق األرباح.كفاءة الشركة في استخدام 

 تحليل املؤشرات غير املالية مثل كفاءة إدارة الشركة وحجم املنافسة واألوضاع االقتصادية. التحليل النوعي

الشروط واألحكام املضمنة في هذه النشرة والتي يتم بموجبها عمل الصندوق وتنظيم العالقة  الشروط واألحكام

 فيه. تركينصندوق واملشبين مدير ال

املستثمرون/ 

 املشتركون 

 حملة وحدات صندوق مشاركة للطروحات األولية املشاركين فيه لغرض االستثمار.

 املرابحات وعقود تمويل التجارة والتي تتسم بسيولتها العالية وقلة املخاطر. أدوات أسواق النقد

 العربية السعودية.هيئة السوق املالية باململكة  الهيئة املنظمة

الظروف 

 االستثنائية

كحاالت الركود االقتصادي واضطرابات أسواق املال التي حالة األزمات االقتصادية الحادة 

أو األزمات السياسية تترافق مع هبوط حاد في أسعار األوراق املالية واألصول األخرى. 

 والصراعات بين الدول.كالحروب 



 

 25من  7  صندوق مشاركة للطروحات األولية 

الئحة صناديق 

 االستثمار

 القرار املالية بموجب السوق  هيئة مجلس عن الئحة صناديق اإلستثمار املعدلة الصادرة

بناء على نظام السوق  24/12/2006هــ املوافق  3/12/1427وتاريخ  2006 – 219 – 1رقم 

هــ املعدلة بقرار مجلس هيئة  2/6/1424بتاريخ  30املالية الصادر باملرسوم امللكي  رقم م / 

 م  23/5/2016هــ املوافق  16/8/1437وتاريخ  2016 – 61 – 1ية رقم السوق املال

 

 

  



 

 25من  8  صندوق مشاركة للطروحات األولية 

 

 ام الصندوق ـــــشروط وأحك
 

 :معلومات عامة  -1
 اسم مدير الصندوق:  (أ

 شركة مشاركة املالية

 هـ 18/12/1434ريخ وتا 13169-27ترخيص هيئة السوق املالية رقم  

 

 عنوان املكتب الرئيس ملدير الصندوق:  (ب

 شركة مشاركة املالية 

 برج أدير الدور الثالث عشر –األمير تركي بن عبدالعزيز طريق  –الخبر 

  31952الخبر  712ص. ب. 

 920006811 هاتف:

 + 966( 13) 8818412فاكس  

 

 املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق:   (ج

www.musharaka.sa 

 

 اسم أمين الحفظ ورقم ترخيصه من هيئة السوق املالية:  (د

 للستثمار اإلنماء شركة

 الرياض –املقر الرئيس ي 

 11576الرياض  66333ص. ب.  –اململكة العربية السعودية 

 ، طريق امللك فهد، حي العليا20، الطابق 2برج العنود 

 8004413333،  +966(11)2799299هاتف: 

 +966(11)2185900فاكس: 

  09134-37رقم الترخيص: 

 

 عنوان املوقع اإللكتروني ألمين الحفظ: (ه

www.alinmainvestment.com 
 

 النظام املطبق: -2

ة ولوائحه التنفيذية يإن صندوق مشاركة للطرحات األولية وكذلك مدير الصندوق خاضعان لنظام السوق املال

 اململكة العربية السعودية.واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة املطبقة في 

http://www.musharaka.sa/
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 : أهداف الصندوق  -3
 : بما في ذلك نوع الصندوق  األهدافوصف  (أ

صندوق مشاركة للطروحات األولية هو صندوق استثمار عام مفتوح يهدف إلى تنمية رأس املال على املدى الطويل 

وتحقيق أداء يفوق معدل أداء املؤشر االسترشادي للصندوق )مؤشر مشاركة ألسهم اإلصدارات األولية والذي يتم 

 أدائه على موقع مدير الصندوق. حسابه بواسطة شركة ستاندرد آند بورز( والذي يتم اإلعالن عن 

 : اإلستثمار فيها التي يجوز للصندوق  األوراق املالية (ب

  . سواء السوق الرئيسة أو السوق املوازية م السعوديةالطروحات األولية في سوق األسه -1

التي لم يمض على إدراجها في سوق األسهم  و  وازيةالسوق املأو و /  الشركات املدرجة في السوق الثانوية أسهم -2

  .السعودية فترة خمس سنوات

حقوق األولوية القابلة للتداول لتلك الشركات التي لم يمض على إدراجها في سوق األسهم السعودية فترة  -3

  .خمس سنوات

 . ( REITوحدات صناديق اإلستثمار العقارية املتداولة )الريت -4

أدوات أسواق النقد مباشرة واملصدرة من بنوك سعودية بالريال السعودي خاضعة إلشراف مؤسسة النقد  -5

العربي السعودي و / أو  املصدرة من مؤسسات مالية خاضعة لرقابة وإشراف جهة رقابية مماثلة ملؤسسة 

ملصدرة ألدوات أسواق ويتم اختيار تلك البنوك ا،النقد العربي السعودي في دول مجلس التعاون الخليجي 

ومن  ،( والصادر عن وكالة موديز للتصنيف االئتمانيAالنقد بناء  على التصنيف االئتماني بحد أدنى فئة )

 املمكن أن تخصص جميع النسب املحددة لالستثمار في أدوات النقد لدى جهة واحدة.

 سياسات اإلستثمار وممارساته:  (ج

 (5خمس )تتركز استثمارات الصندوق في الطروحات األولية لألسهم وأسهم الشركات التي لم يمض على إدراجها  -1

سنوات في سوق األسهم السعودية واملتوافقة مع املعايير الشرعية. ويستهدف الصندوق الحدود املوضحة في 

ارات على حسب املجاالت االستثمارية الجدول أدناه في استثماراته وتعتمد استراتيجية توزيع أوزان االستثم

 %.60املتاحة. وفي الظروف االستثنائية قد يلجأ مدير الصندوق لالحتفاظ بأصوله على شكل نقدي بنسبة 

 

 الحد األعلى الحد األدنى املالية الورقةنوع  م

 %100 %0 الطروحات األولية 1

 )حتى  2
 
 %100 %0 سنوات( 5األسهم املدرجة حديثا

 )حتى  3
 
   سنوات( 5حقوق األولوية لألسهم املدرجة حديثا

 %16 %0 السوق الرئيسة 

 %04 %0 السوق املوازية 

 %50 %0 أدوات أسواق النقد 4

 0% 50% ( REITوحدات صناديق اإلستثمار العقارية املتداولة )الريت 5

 %20 %0 أسهم الشركات املدرجة في السوق املوازية )نمو( 6

 

اإلدارة النشطة التي تركز على مبدأ تبديل املراكز االستثمارية الستثمارات الصندوق.  نهجيتبنى مدير الصندوق  -2

نوعي مع األخذ بعين االعتبار حركة األسهم خالل الفترة األولى من الو  تم تقييم الشركات من خالل التحليل الكميوي
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 في  االدراج ومقارنة مؤشراتها املالية بمؤشرات القطاع
 
والسوق ودراسة سلوك حركة األسهم املدرجة حديثا

الفترات السابقة. ومن ثم بناء محفظة الصندوق وتحديد أوزان االستثمارات ومراجعتها بشكل مستمر لضمان 

 . االلتزام بالحدود اإلستثمارية واستراتيجية الصندوق الرئيسية

 أوراق مالية.لن يقوم الصندوق باالستثمار بأي مشتقات  -3

 تقتصر استثمارات الصندوق على األوراق املالية املصدرة في اململكة العربية السعودية. -4

لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على املستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح املوزعة في  -5

 الصندوق.

 

 :مدة الصندوق   -4
 دة له.تالي اليوجد مدة محدلالصندوق عام ومفتوح وبا 

 

 :ستثماراإل  دقيود / حدو   -5
يلتزم مدير الصندوق خالل إدارته للصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام 

 . ومذكرة املعلومات الصندوق 

 

 العملة : -6
للصندوق، يقوم مدير في حالة السداد بعملة أخرى غير العملة األساسية وعملة الصندوق هي الريال السعودي، 

 لسعر الصرف السائد في وقت االشتراك. وأي فروقات في أسعار الصرف 
 
الصندوق بإجراء التحويل الالزم وفقا

 يتحملها املستثمر وحده دون أي التزام من مدير الصندوق.

 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب: -7
 احتسابها:تفاصيل جميع املدفوعات من أصول الصندوق وطريقة  (أ

%( من مبلغ االشتراك كحد أعلى يدفعها املستثمر مرة واحدة عند االشتراك االضافي 1.50 رسوم االشتراك : لغاية ) .1

 ملدير الصندوق.

 تدفع ملدير الصندوق نظير تقديمه  ( %1.75 ) رسوم إدارة الصندوق: .2
 
من صافي قيمة أصول الصندوق سنويا

.لخدمات إدارة االستثمار ورعايته لل
 
 صندوق. وتحسب في كل يوم تقويم وتتراكم ليتم دفعها ملدير الصندوق شهريا

ويتم  أيهما أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق،  )%0.05 (أو( ريال 40,000مبلغ وقدره ) حفظ:الأمين رسوم  .3

 خصم الرسوم بشكل يومي بقسمة املبلغ اإلجمالي على عدد أيام السنة.

. ويتم خصم الرسوم بشكل يومي بقسمة  (35,000)مبلغ وقدره أتعاب املحاسب القانوني:  .4
 
ريال سعودي سنويا

 املبلغ اإلجمالي على عدد أيام السنة.

، ويتم خصم الرسوم بشكل يومي بقسمة املبلغ 28.000مبلغ وقدره ) أتعاب اللجنة الشرعية:  .5
 
( ريال سعودي سنويا

 اإلجمالي على عدد أيام السنة.

 7,000)مصاريف إعداد املؤشر االسترشادي: سيقوم الصندوق بدفع مصاريف إعداد املؤشر االسترشادي بقيمة  .6

. 26,250دوالر أمريكي ما يقارب ( 
 
  ريال سعودي سنويا
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ريال ( 3,000قدرها ) مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين: يحصل كل عضو مجلس إدارة مستقل على مكافأة .7

. (24,000) الواحد بحد أقص ى سعودي لالجتماع
 
  ريال سعودي سنويا

 لقاء عمليات املراجعة واإلفصاح للصندوق ( 7,500مبلغ وقدره )الرسوم الرقابية:  .8
 
 ، ريال سعودي سنويا

. (5,000) مبلغ وقدره  رسوم نشر املعلومات على موقع تداول: .9
 
  ريال سعودي سنويا

 أصول الصندوق عند تنفيذ الصفقات.رسوم التعامل )التداول(: تدفع مباشرة من  .10

لن قد تفرضها الجهات التنظيمية و / أو التشريعية و/ أو مصاريف ضرورية ألعمال الصندوق و مصاريف أخرى:  .11

 وسيتم خصم املصاريف الفعلية فقط.  ،من صافي قيمة أصول الصندوق  (%0.05)تتجاوز نسبة 

 واإلسترداد ونقل امللكية التي يدفعها مالكوتفاصيل مقابل الصفقات املفروضة على اإلشتراك  (ب

 الوحدات وطريقة احتسابها:

من مبلغ االشتراك كحد أعلى يدفعها املستثمر  مرة واحدة عند االشتراك أو  ( %1.50رسوم االشتراك: لغاية ) .1

 االشتراك االضافي ملدير الصندوق. 

  .اإلستردادأي مقابل على ال يوجد رسوم أو  .2

 ثالثون  من إجمالي قيمة االسترداد في حال تم االسترداد خالل( %1نسبة ) استرداد مبكر تمثليتم خصم رسوم  .3

 من تاريخ االشتراك. (30)
 
 تقويميا

 
 يوما

من مبلغ االشتراك كحد  (%1.50لغاية ) يقوم مدير الصندوق بخصم رسوم اإلشتراكفي حالة نقل امللكية  .4

 . من املستثمر املنقول إليه الوحدات  أعلى

 :الصندوق  مدير  يبرمها خاصة عمولة أي مقابل (ج

 يوجد ال 

  :التقويم والتسعير  -8
  كيفية تقويم كل أصل يملكه الصندوق: (أ

.  يتم احتساب إجمالي صافي قيمة أصول الصندوق من خالل جمع قيمة كل أصل من أصوله. وتحدد قيمة األسهم 1

األسهم وحقوق األولوية املتداولة املتوفرة في محفظة الصندوق وحقوق األولوية املتداولة على أساس أسعار إغالق 

ذلك اليوم. وتحدد قيمة الطروحات األولية لألسهم قبل االدراج في سوق األسهم السعودية على أساس سعر تكلفة 

 قيمة حقوق األولوية القابلة للتداول بسعر التكلفة عند التخصيص،
 
كما  الشراء بعد عملية التخصيص. وتحدد أيضا

 إليها األرباح 
 
تحدد قيمة األصول املستثمرة في أدوات أسواق النقد )املرابحات( على أساس تكلفة العقد مضافا

 املستحقة حتى نقطة التقويم.

صافي قيمة األصول للوحدة االستثمارية الواحدة هو السعر الذي يتم االشتراك واالسترداد بناء  عليه. ويتحدد صافي . 2

النسبة للمستثمر بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق على إجمالي وحدات الصندوق االستثماري قيمة األصول ب

القائم في يوم التعامل املعني للحصول على صافي قيمة األصول للوحدة االستثمارية الواحدة. وبالتالي يكون صافي قيمة 

ملكها بصافي قيمة األصول للوحدة األصول بالنسبة للمستثمر هو حاصل ضرب عدد الوحدات االستثمارية التي ي

( أن تقويم الجزء 
 
االستثمارية الواحدة وإذا حدد مدير الصندوق ألي سبب معقول )كأن يكون سوق األسهم مقفال

األكبر من أصول الصندوق غير عملي أو غير ممكن بصورة يمكن التعويل عليها، فيمكنه تعليق إعالن سعر وحدة 

ق لعمل الصندوق يتم تحديده وإبالغ املستثمرين به في موعد أقصاه نهاية العمل في . أي تعليفة مؤقتةالصندوق بص

يوم التعامل التالي بعد اإلعالن عنه. ولن يكون هناك تقويم لصافي قيمة األصول للوحدة االستثمارية إلى أن يعلن مدير 

يوم تعامل يلي انتفاء وجود الظرف الذي الصندوق انتهاء التعليق على أن يضمن مدير الصندوق انتهاء التعليق في أول 

 تسبب في التعليق وعدم وجود أي ظرف آخر يبرر استمرار التعليق.
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وقسمة الناتج يتم احتساب صافي قيمة أصول الصندوق بطرح إجمالي مطلوبات الصندوق من إجمالي قيمة أصوله. . 3

اإلعالن عن قيمة الوحدة قبل ظهر يوم العمل م توي .كما هو في تاريخ التقويم ،على إجمالي عدد وحدات الصندوق 

 التالي. 

 عدد  نقاط التقويم وتكرارها: (ب

تثناء العطل الرسمية األثنين والخميس من كل أسبوع باسم أصول الصندوق في كل يوم تعامل من يومي يتم تقوي

 لسوق األسهم السعودية بعد اقفال التداول في نهاية يوم التعامل. 

 في التقويم أو الخطأ في التسعير:اإلجراءات التي ستتخذ في حالة الخطا  (ج

 . حدوث املشكلة وأسبابهاتحديد وقت  .1

 لتزام بها.إلاإبالغ قسم املطابقة و  .2

 .الرسوم(،اإلسترداد ،العمليات التي تمت في هذه الفتره )اإلشتراك  ورصد تحديد .3

 بالطريقة املناسبة.ة لحل املشكله مع تعديل العمليات وضع خطه تصحيحي .4

   سير العمل بالطريقة املالئمة.من  املتابعة من أجل الـتحقق .5

 .أسباب املشكلة واإلجراء / اإلجراءات التصحيحية التي تمتكتابة تقرير يتضمن توثيق املشكلة من خالل  .6

 . إلى إدارة املطابقة واإللتزامالتقرير  نسخة من إرسال .7

  .ملجلس إدارة الصندوق مناقشة التقرير في اول اجتماع   .8

 تطوير اجراءات مناسبة لتالفي حدوث مثل هذا الخطأ. .9

  .وحفظ جميع السجالت املتعلقة بذلك للمدة النظامية املطلوبة ك بالشكل املناسبالقيام بتوثيق ذل .10

 جميع تعويضإذا تبين أن هناك مالكي وحدات قد تضرروا فعليا نتيجة هذا الخطأ، سيقوم مدير الصندوق ب .11

 .تأخير دون  التسعير أو التقويم أخطاء جميع عن (السابقين الوحدات الكيم ذلك في ابم ( رريناملتض داتالوح مالكي

  إبالغ الهيئة .12
 
 الوحدة سعر من أكثر أو )٪ 0.5( هنسبت ما يشكل التسعير أو التقويم في خطأ أي عن فورا

  ذلك عن واإلفصاح
 
تي يتم ال الصندوق  تقارير وفي للسوق  اإللكتروني واملوقع ملدير الصندوق  اإللكتروني وقعامل في فورا

  إعدادها
 
  ( من هذه الشروط واألحكام. 11للمادة ) وفقا

 ساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات اإلشتراك واإلسترداد:تطريقة اح (د

 منه رسوم  .1
 
تحتسب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات اإلشتراك من خالل قسمة قيمة االشتراك مطروحا

االشتراك املستحقة على صافي قيمة الوحدة كما في إغالق يوم التعامل املعني ويبدأ اإلستثمار فور تخصيص الوحدات. 

الصندوق على إجمالي وحدات الصندوق  ويتحدد صافي قيمة األصول بالنسبة للمستثمر بقسمة صافي قيمة أصول 

االستثماري القائم في يوم التعامل املعني للحصول على صافي قيمة األصول للوحدة االستثمارية الواحدة. وبالتالي 

يكون صافي قيمة األصول بالنسبة للمستثمر هو حاصل ضرب عدد الوحدات االستثمارية التي يملكها بصافي قيمة 

 ثمارية الواحدة. األصول للوحدة االست

يحسب املبلغ الذي يستلمه املستثمر نتيجة طلبه لالسترداد بضرب عدد الوحدات املطلوب استردادها بصافي  .2

 قيمة األصول للوحدة في يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ طلبات االسترداد. 

 من  30خالل % من إجمالي قيمة االسترداد في حال تم االسترداد 1يتم خصم رسوم استرداد تمثل  .3
 
 تقويميا

 
يوما

 تاريخ االشتراك.

يتم دفع عوائد االسترداد إلى املستثمر بالعملة التي يتم االستثمار بها في الصندوق، وذلك من خالل قيد مبلغ  .4

عوائد االسترداد في حساب املشترك لدى مدير الصندوق قبل اقفال العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم التي 

 ها تحديد سعر االسترداد. تم في
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 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها: (ه

 على موقع شركة السوق املالية السعودية تداول بنشر يقوم مدير الصندوق 
 
سعر الوحدة مرتين أسبوعيا

www.tadawul.com.sa  وعلى موقع مدير الصندوقwww.musharaka.sa  .في يوم العمل الذي يلي يوم التقويم 

 

  : التعامالت  -9
 مسؤولية مدير الصندوق بشأن طلبات اإلشتراك واإلسترداد: (أ

فتح حساب استثماري لدى مدير بتعبئة و ين الراغبين في اإلشتراك في الصندوق التحقق من قيام املستثمر  .1

  الصندوق لكي يتم من خالله تنفيذ عمليات االشتراك واالسترداد.

 من استيفائه للمتطلبات النظامية.  دراسة كل طلب والتحقق .2

 نسخة من شروط وأحكام الصندوق حاملي الوحدات املحتملين وأمين الحفظ ب  حاملي الوحدات و  تزويد .3

 .مجاناباللغة العربية 

يجوز ملدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات من غير الناطقين باللغة العربية بنسخة مترجمة من شروط  .4

 ، وتكون نسخة اللغة العربية هي املرجعية في حال نشأ أي خالف مستقبلي.اإلنجليزية وأحكام الصندوق باللغة

قبل املوافقة على اشتراكه األولي في  استالم نسخة الشروط واألحكام موقعة من العميلالتحقق من  .5

 .الصندوق 

م التعليمات الخاصة تنفيذ جميع طلبات االشتراك واالسترداد املكتملة واملستلمة قبل املوعد النهائي لتقدي .6

 الصندوق في يوم التعامل الالحق. بشراء الوحدات واستردادها بناء على سعر وحدة

 في حساب الصندوق لدى البنك املعتمد.  مبلغ اإلشتراك إيداعبما يثبت التحقق  .7

عميل" عند فتح الحساب اإلستثماري للاملسجل في نموذج  الجوالرسال رسالة نصية لكل عميل على رقم إ .8

 اإلشتراك واإلسترداد. 

طلبات االشتراك واالسترداد خالل أي يوم عمل ويكون آخر موعد لتلقي طلبات االشتراك واالسترداد  استالم .9

 مساء   الثانيةعندما يتسلم مدير الصندوق الطلب واملبالغ املتعلقة بشراء الوحدات املطلوبة في الصندوق قبل الساعة 

يوم التعامل. وفي حال تسلم الطلب أو املبلغ بعد الوقت املحدد أعاله، فسيتم معاملته على أنه من اليوم الذي يسبق 

 طلب ليوم التعامل التالي.

 أقص ى فترة زمنية بين تسلم طلب اإلسترداد ودفع عوائده ملالك الوحدات: (ب

لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد يتم دفع عوائد االسترداد ملالك الوحدات قبل اقفال العمل في اليوم الرابع التالي 

 قيمة الوحدات املستردة. 

 القيود على التعامل في وحدات الصندوق: (ج

 ال يوجد.

الحاالت التي يتم معها تأجيل أو تعليق التعامل في وحدات الصندوق واإلجراءات املتبعة في تلك  (د

 الحاالت:

تم تعليق التداول في السوق املالية التي يستثمر بها الصندوق ، أو أي من األوراق املالية التي يرى مدير  حالفي 

 لتقديره بعدم إمكانية تقويم أصول الصندوق 
 
الصندوق أنها تشكل نسبة مهمة من صافي أصول الصندوق أو  وفقا

يحق ملدير الصندوق تأجيل تقويم أصول الصندوق بشكل يعول عليه، كإقفال سوق االسهم  في يوم التعامل ، فإنه 

 املوعد من عمل يوميوتعليق حق املستثمرين في االشتراك واالسترداد واالستبدال على أن ال تزيد فترة التعليق عن 



 

 25من  14  صندوق مشاركة للطروحات األولية 

 مع تناسبي أساس على ذلك بعد تنفيذه سيتم ذلك على بناء   يتم الطلبات من طلب واي الطلبات، لتقديم النهائي

  الواردة للطلبات لتنفيذا أولوية
 
 .أوال

 طلبات اإلسترداد التي ستؤجل: التي يجري بمقتضاها اختيار اإلجراءات ه( 

 من% 10 الــ عن يزيد تعامل يوم أي في استالمها يتم التي االسترداد طلبات مبالغ إجمالي مجموع كان إذا ما حال في

  االسترداد طلبات من طلب أي يؤجل أن تقديره حسب الصندوق  ملدير  يجوز  فإنه ، الصندوق  أصول  صافي
 
 أو  كليا

 
 
 تخفيضه يتم األسترداد طلبات من طلب وأي ،% 10 الـ مستوى  عن الزيادة عدم يكفل بما والتناسب، بالنسبة جزئيا

 يوم في ذلك بعد ترد التي االسترداد طلبات على األولوية إعطائه أساس على ذلك بعد تنفيذه سيتم ذلك على بناء  

  صادر  أوال  الوارد"  التالي التعامل
 
 .إليه املشار % 10 الـ حد تجاوز  عدم األحوال كل في يراعى أن على"، أوال

 األحكام املنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين: (و 

بتعبئة النموذج الخاص  هـر اآلخر الذي سيتم نقل الوحدات ليقوم كال من حامل الوحدات الحالي واملستثم .1

املعد لهذا الغرض مع األخذ باإلعتبار اإلجراءات املتبعة من قبل مدير الصندوق فيما يتعلق باإلشتراك ألي مستثمر 

واألحكام. ويقوم مدير  طالشرو ( من هذه 9واملوضحة حسب الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة ) جديد في الصندوق 

ملستثمر املنقول إليه الوحدات ويتم تقويم قيمة وحداته في الصندوق حسب الصندوق بخصم رسوم اإلشتراك من ا

  ( من هذه الشروط واألحكام.8ما هو موضح في الفقرة  الفرعية )د( من الفقرة )

  (30) إذا تم تقديم نموذج طلب نقل الوحدات خالل ثالثون  .2
 
 من  يوما

 
إشتراك حامل الوحدات ريخ تاتقويميا

%( من إجمالي قيمة 1 وحداته ملستثمر آخرـ تطبق عليه رسوم إسترداد مبكر وهي خصم نسبة )الذي يرغب في نقل 

 الوحدات التي يرغب في نقل ملكيتها ملستثمر آخر.

 استثمار مدير الصندوق في الصندوق: (ز 

أربعة يجوز ملدير الصندوق االشتراك في الصندوق ابتداء من طرحه، وقد قام مدير الصندوق ابتداء  باستثمار مبلغ 

 للمستوى  مشاركته تغيير نسبةب وقد يقوم مدير الصندوق ( ريال سعودي في الصندوق 4,000,000) يينمال 
 
تدريجيا

. وهذا االجراء يعكس ثقة 
 
في الصندوق وفي استراتيجيته االستثمارية. وسيتم  الصندوق مدير الذي يعتبر مناسبا

 اإلفصاح عن إجمالي قيمة هذه االستثمارات في نهاية كل سنة مالية.

 تراك واإلسترداد في أي يوم تعامل:شالتاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات اإل  (ح

ون آخر موعد لتلقي طلبات االشتراك واالسترداد ويك يمكن تقديم طلبات االشتراك واالسترداد خالل أي يوم عمل

 الثانية مساء  عندما يتسلم مدير الصندوق الطلب واملبالغ املتعلقة بشراء الوحدات املطلوبة في الصندوق قبل الساعة 

من اليوم الذي يسبق يوم التعامل. وفي حال تسلم الطلب أو املبلغ بعد الوقت املحدد أعاله، فسيتم معاملته على أنه 

 طلب ليوم التعامل التالي.

 إجراءات تقديم طلبات اإلشتراك واإلسترداد: (ط

ثناء العطل الرسمية يتم شراء واسترداد الوحدات في أيام التعامل من يومي االثنين والخميس من كل أسبوع باست .1

 لسوق األسهم السعودية. 

ويكون آخر موعد لتلقي طلبات االشتراك واالسترداد  يمكن تقديم طلبات االشتراك واالسترداد خالل أي يوم عمل .2

الثانية عندما يتسلم مدير الصندوق الطلب واملبالغ املتعلقة بشراء الوحدات املطلوبة في الصندوق قبل الساعة 

يوم الذي يسبق يوم التعامل. وفي حال تسلم الطلب أو املبلغ بعد الوقت املحدد أعاله، فسيتم معاملته من ال مساء  

 على أنه طلب ليوم التعامل التالي.
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يتم تنفيذ جميع طلبات االشتراك واالسترداد املكتملة واملستلمة قبل املوعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة  .3

بناء على سعر وحدة الصندوق في  ( من هذه الفقرة2) الفرعية املوضحة في الفقرةبشراء الوحدات واستردادها و 

 يوم التعامل الالحق.

 القيام في على املستثمر الراغب .4
 
املعلومات املطلوبة في إتفاقية فتح جميع بتعبئة  اإلشتراك في الصندوق أوال

دير دى مل استثماري  فتح حساب من أجل املطلوبةالحساب اإلستثماري والتوقيع عليه وتقديم جميع املستندات 

 الصندوق لكي يتم من خالله تنفيذ عمليات االشتراك واالسترداد.

على املشتركين الذين يرغبون في شراء وحدات الصندوق استيفاء وتسليم نموذج طلب االشتراك والتوقيع على  .5

يثبت اإليداع في حساب الصندوق لدى البنك  باإلضافة إلى ماالشروط واألحكام وتسليمها إلى مدير الصندوق 

املعتمد. إذا تم الدفع بعملة غير الريال السعودي فسيتم تحويل املبلغ املستلم إلى الريال السعودي ويتم تنفيذ 

 االشتراك على أساس صافي قيمة املبلغ بالريال السعودي.

يتم استيفاء مبلغ االشتراك من خالل الخصم املباشر من حساب املستثمر لدى مدير الصندوق. وفي حال رغبة  .6

املستثمر أن يدفع قيمة اشتراكه بطريقة أخرى عدا الخصم من الحساب، كشيك شخص ي أو شيك مصرفي أو 

 عند التحصيل الفعلي ملبلغ
 
 ملا ورد  حوالة بنكية، فسيتم اعتبار طلب االشتراك مكتمال

 
االشتراك ويتم تنفيذه وفقا

  .الفقرةهذه ( من 2الفقرة الفرعية )في 

 منه رسوم  .7
 
يخصص للمستثمر عدد من الوحدات في يوم التعامل وتحسب بقسمة قيمة االشتراك مطروحا

تخصيص االشتراك املستحقة على صافي قيمة الوحدة كما في إغالق يوم التعامل املعني. ويبدأ االستثمار فور 

 الوحدات.

ال يحصل املستثمر على شهادة ملكية للوحدات االستثمارية، بل يتم قيد جميع الوحدات االستثمارية في سجل  .8

الوحدات الذي يحتفظ فيه مدير الصندوق بصيغة رقمية أو خطية أو بوسيلة الكترونية، ويتسلم كل مستثمر من 

 يبين تفاصيل الوحدات التي ا
 
 شتراها املستثمر.مدير الصندوق إشعارا

يمكن للمستثمر طلب استرداد جميع وحداته أو جزء منها وذلك من خالل تعبئة وتقديم طلب استرداد موقع من  .9

قبل املستثمر إلى مدير الصندوق خالل أي يوم عمل. وآخر موعد الستالم نماذج طلب االسترداد من املستثمر قبل 

ق يوم التعامل وفي حالة تسلم الطلب بعد الوقت املحدد فسيتم في يوم العمل الذي يسب الثانية مساء  الساعة 

 معاملته على أنه طلب ليوم التعامل التالي.

يحسب املبلغ الذي يستلمه املستثمر نتيجة طلبه لالسترداد بضرب عدد الوحدات املطلوب استردادها بصافي  .10

 % 1رداد. ويتم خصم رسوم استرداد تمثل قيمة األصول للوحدة في يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ طلبات االست

 من تاريخ االشتراك. (30) ثالثون  من إجمالي قيمة االسترداد في حال تم االسترداد خالل
 
 تقويميا

 
 يوما

يتم دفع عوائد االسترداد إلى املستثمر بالعملة التي يتم االستثمار بها في الصندوق، وذلك من خالل قيد مبلغ عوائد  .11

اب املشترك لدى مدير الصندوق قبل اقفال العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم التي تم االسترداد في حس

 فيها تحديد سعر االسترداد.

الوحدات استبدال وحداته في الصندوق بوحدات صندوق آخر يديره مدير الصندوق،  في حال رغبة مالك .12

فسيقوم مدير الصندوق بتحميل مالك الوحدات املصاريف املتعلقة باشتراكه بالصندوق اآلخر كرسوم اشتراك. 

 ردة فيويتم تقويم وحداته في الصندوق عند االستبدال بنفس طريقة تقويم االسترداد حسب التعليمات الوا

واملتعلقة باجراءات تقديم طلبات اإلشتراك  هذه الشروط واألحكام املنصوص عليها في (9الفقرة )ذ( من املادة )

. ويتوجب على الراغب باالشتراك في الصندوق اآلخر التوقيع على الشروط واألحكام الخاصة واإلسترداد

 بالصندوق اآلخر.
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جب على مالك الوحدات اإلشتراك فيها أو نقلها أو الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي ي (ي

 استردادها:

( ريال سعودي 50,000) خمسون ألف ( ريال سعودي لألفراد و 10,000)عشرة آالف الحد األدنى لالشتراك املبدئي هو 

مرين. ( عشرة أالف ريال سعودي لجميع املستث10,000للمؤسسات، الحد األدنى لالشتراك اإلضافي أو االسترداد هو )

( خمسون ألف ريال 50,000( عشرة آالف ريال سعودي لألفراد و)10,000ويشترط على املستثمر االحتفاظ بمبلغ )

سعودي للمؤسسات كحد أدنى للرصيد ويحق ملدير الصندوق تصفية حساب املشترك في حال عدم االحتفاظ بالحد 

 إلجراءات االسترداد 
 
 هذه الشروط واألحكام. الواردة فياألدنى من الرصيد وذلك وفقا

الحد األدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه ومدى تأثير  عدم الوصول إلى ذلك الحد األدنى  (ك

 في الصندوق:

م وذكر آنذاك أن الحد األدني املطلوب لبدء عمل  2/11/2014بما أن شروط واحكام الصندوق صدرت ألول مرة بتاريخ 

 بجمع الحد األدنى خالل فترة الطرح األولي ( مليون 40الصندوق هو أربعون )
 
ريال سعودي، وقد قام الصندوق مسبقا

 ثم بدأ عملياته بعد ذلك.

اإلجراءات التصحيحية التي يمكن ان يقوم بها مدير الصندوق لضمان استيفاء متطلب العشرة  (ل

 ( ماليين ريال سعودي او مايعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق:10)

 من أجلليس فقط مدير الصندوق إلى إتباع استراتيجية تسويقية مالئمة ومرنة حسب متطلبات الظروف  سيسعى

 لبل  الحفاظ على الحد األدنى املطلوب لصافي قيمة أصول الصندوق 
 
، حيث أن سعي زيادة رأس مال الصندوق أيضا

 
 
 إلستقطاب  سترشاديوالتفوق على أداء املؤشر اإل  مدير الصندوق ألن يكون أداء الصندوق جيدا

 
 محفزا

 
سيكون عامال

، باإلستثمار  في الصندوق مما يساهم في ـ إضافة لذلمستثمرين جدد
 
ك قد يقوم مدير الصندوق، حيثما يكون مناسبا

 مة أصول الصندوق. قيزيادة 

 

 . سياسة التوزيع:10
 ع دخل أو رباح على حملة الوحدات.ال يتم توزي

 

 الوحدات:  . تقديم التقارير ملالكي11
 :والسنوية األولية املالية الفترات ذلك في بما املالية، بالتقارير  املتعلقة املعلومات ( أ

بما في ذلك القوائم املالية املراجعة( والتقارير السنوية املوجزة  ( سيقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية -1

 ملتطلبات امللحق رقم )
 
من الئحة صناديق االستثمار. وسيقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي  (5والتقارير األولية وفقا

 الوحدات بها عند الطلب دون أي مقابل.

يوم من نهاية فترة التقرير التي يستثمر فيها الصندوق وذلك في  70سيقوم الصندوق بإتاحة تقاريرة السنوية خالل  -2

 ة.األماكن وبالوسائل املحدده في الفقرة )ب( من هذه املاد

يوم من نهاية فترة التقرير التي يستثمر فيها الصندوق وذلك في  35سيقوم الصندوق بإتاحة تقاريرة األولية خالل  -3

 األماكن وبالوسائل املحددة في الفقرة )ب( من هذه الالئحة.

كي سيقوم مدير الصندوق بإتاحة صافي قيمة األصول الحالية للصندوق الذي يديرة للفحص من جانب مال -4

الوحدات دون مقابل، وسيقوم كذلك بإتاحة جميع أرقام صافي قيمة األصول السابقة في املكاتب املسجلة ملدير 

 الصندوق.
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سوف يقوم مدير الصندوق بتزويد كل مالك وحدات ببيانات صافي أصول الوحدات التي يمتلكها وسجل صفقاته  -5

 من كل صفق 15في وحدات الصندوق الصندوق خالل 
 
 ة في وحدات الصندوق التي يقوم بها مالك الوحدات.يوما

سيقوم مدير الصندوق بإرسال بيان سنوي الى مالكي الوحدات )بما في ذلك أي شخص تملك الوحدات خالل السنة  -6

 من نهاية السنة  30املعد في شأنها البيان( يلخص صفقاته في وحدات الصندوق على مدار السنة املالية خالل 
 
يوما

ية، وسيحتوي هذا البيان على إجمالي مقابل الخدمات واملصاريف واألتعاب املخصومة من مالك الوحدات املال

والواردة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات، باإلضافة إلى تفاصيل لجميع مخالفات قيود االستثمار 

 أو مذكرة املعلومات. املنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار أو في شروط وأحكام الصندوق 

سيقوم مدير الصندوق باالفصاح على موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق أو بالطريقة التي تحددها الهيئة  -7

 عن معلومات الصندوق بنهاية كل ربع سنوي والتي يجب ان تتضمن املعلومات اآلتية على األقل:

 

سهمهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم قائمة ألسماء ونسب املصدرين الذين تشكل أ -

 من الربع املعني.

 نسبة األتعاب االجمالية للربع املعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق. -

 مبالغ األرباح املوزعة في الربع املعني ونسبتها إلى السعر األولي للوحدة )إن وجدت(. -

 مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في الربع املعني.قيمة ونسب استثمار  -

 مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع املعني الى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام. -

 معايير ومؤشرات قياس املخاطر. -

 معايير ومؤشرات أداء الصندوق. -

 نسبة التمويل من قيمة صافي أصول الصندوق. -

 

 ل إتاحة تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق:ب( أماكن ووسائ

 دون مقابل عن طريق يستطيع املستثمرون أو املستثمرون املحتملين الحصول على تقارير الصندوق 
 
طلبها خطيا

دير الصندوق املوقع اإللكتروني ملبالتواصل مع إدارة صناديق اإلستثمار لدى مدير الصندوق أو من خالل 

 www.musharaka.sa  ، )أو من خالل املوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية )تداولwww.tadawul.com.sa 

 

 :السنوية املالية بالقوائم الوحدات مالكي تزويد وسائل( ج

 دون مقابل عن طريق يستطيع املستثمرون أو املستثمرون املحتملين الحصول على تقارير الصندوق 
 
طلبها خطيا

املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق بالتواصل مع إدارة صناديق اإلستثمار لدى مدير الصندوق أو من خالل 

 www.musharaka.sa  من خالل املوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية )تداول( ، أوwww.tadawul.com.sa 

 

 . سجل مالكي الوحدات:12
 . اململكة في الوحدات ملالكي سجل بحفظ الصندوق  مدير  يقوم -1

  الوحدات مالكي سجل يعد -2
 
  دليال

 
 . فيه املتثبته الوحدات ملكية على قاطعا

  الوحدات مالكي سجل معلومات تحديث يتم سوف -3
 
 .املعلومات في تغيير  أي حدوث عند فورا

 

http://www.musharaka.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.musharaka.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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  :. إجتماعات مالكي الوحدات13
 :الوحدات ملالكي اجتماع عقد إلى فيها ىُيدع تيال الظروف .أ

 . همن بمبادرة الوحدات ملالكي اجتماع لعقد الدعوة الصندوق  ملدير يجوز  .1

 كتابي تسلم طلب من أيام  ( 10)عشرة  خالل الوحدات مالكي مع الجتماع بالدعوة الصندوق  يقوم مدير .2

 .الحفظ أمين من

 طلبأيام من تسلم   ( 10)عشرة  خالل خالل الوحدات مالكي مع الجتماع بالدعوة الصندوق  يقوم مدير .3

 وحدات قيمة من األقل على (٪ (25 منفردين أو  مجتمعين يملكون  الذين الوحدات مالكي من أكثر أو مالك من كتابي

 الصندوق.

 :الوحدات ملالكي اجتماع عقد إلى الدعوة إجراءات .ب

 واملوقع الصندوق  ملدير  اإللكتروني املوقع في ذلك عن باإلعالن الوحدات مالكي تتم الدعوة الجتماع .1

 األقل ىعل ( 10) أيام عشرة قبل  الحفظ وأمين الوحدات مالكي جميع إلى كتابي إشعار وبإرسال ، للسوق  اإللكتروني

  (21) واحد وعشرون عن تزيد ال وبمدة   االجتماع من
 
ووقته  ومكانه االجتماع ويتم تحديد تاريخ .االجتماع قبل يوما

  واإلشعار. املقترحة  في اإلعالن والقرارات

 :الوحدات مالكي اجتماعات في تالتصوي وحقوق  الوحدات مالكي تتصوي طريقة        .ج

1.  
 
 ىعل  %(25) مجتمعين يملكون  الوحدات مالكي من عدد حضره إذايكون إجتماع مالكي الوحدات صحيحا

  . الصندوق  وحدات قيمة من األقل

بالدعوة  يقوم مدير الصندوق  ،عاله( أجالفقرة ) من( 1 ( الفرعية الفقرة في املوضح النصاب ُيستوف لم إذا .2

 جميع إلى كتابي إشعار للسوق وبإرسال اإللكتروني واملوقع اإللكتروني موقعه في ذلك عن باإلعالن ثان الجتماع

  الثاني االجتماع وُيعّد  .أيام  (5) خمسة عن تقل ال بمدة االجتماع  موعد قبل الحفظ وأمين الوحدات مالكي
 
 صحيحا

 .االجتماع في الوحدات املمثلة نسبة كانت أيا

وفقا لصيغة  يكتاببشكل  الوحدات مالكي اجتماع في لتمثيله له وكيل تعيين مالك وحدات لكل يجوز  .3

 تنص نظامية أو شرعية وكالة بموجب أو، التوكيل املعتمدة لدى مدير الصندوق والتي ترفق مع الدعوة للجتماع

 .أعمالها جدول  بنود على والتصويتالوحدات  مالكي اجتماعات حضور  في الوكيل حق على صراحة

 في ينص لم ما .إليه يؤجل الحق اجتماع أي أو لصدوره التالي مالكي الوحدات الجتماع ساري  التوكيل يكون   .4

  كان لحامل الوحدات إذا يجوز  ال. ذلك خالف على التوكيل
 
اجتماع  لحضور  آخر شخص توكيل - طبيعيا شخصا

 الحديثة.  التقنية وسائل عبر عنه نيابة للشركة العامة الجمعية

 بأي للحضور  آخر شخص وتوكيل الوحدات مالكي اجتماع حضور  بين الجمعلحامل الوحدات  يجوز  ال .5

  .وسيلة

 توق يمتلكها كل وحدة عن الوحدات مالكي اجتماع في واحد بصوت اإلدالء وحدات مالك لكل يجوز   .6

 .االجتماع

 جداول واإلطالع على  هاقرارات ىعل يتوالتصو  مداوالتها في واالشتراك الوحدات مالكي اجتماعات عقد يجوز  .7

  وذلك الحديثة التقنية وسائل بواسطة العالقة  ذات واملستندات أعمالها
 
 .يلي ملا وفقا

 .وصوتي مرئي ونقل واملساهمين الشركة بين مباشر اتصال طريق عن حامل الوحدات  مشاركة تكون  أن .أ

 والتصويت واملناقشة الرأي وإبداء العروض ومتابعة واالستماع بفعالية املشاركة حامل الوحدات ل يتاح أن .ب

 .القرارات على
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 لم وإن-حملة الوحدات  اجتماعات أعمال جدول  بنود على حملة الوحداتل اآللي التصويت إتاحة يجوز  .ت

 خالل أو قبل سواء   بأصواتهم، اإلدالء لحملة الوحدات اآللي التصويت يتيح أن على ،-االجتماعات هذه يحضروا

 .عنهم نيابة للحضور  وكالء تعيين إلى الحاجة دون  ،اعاإلجتم

 في االجتماعات تلك عقد دون  الحديثة، التقنية وسائل بواسطة حملة الوحدات اجتماعات عقد يحول  ال .ث

  االجتماعات تلك حضور  حق همومنح الدعوة، في املحدد املكان
 
 .شخصيا

 وسائل بواسطة حملة الوحدات اجتماع في املشاركين نسبة الوحدات التي يملكها حملة الوحدات تحتسب .ج

  املصوتين حملة الوحداتو  الحديثة التقنية
 
 .االجتماع عقد لصحة الالزم النصاب ضمن آليا

 %(.51 باألغلبية بنسبة )تكون املوافقة على القرارات  .ح

 

 :الوحدات مالكي . حقوق 14
 ( من هذه الشروط واألحكام.11الحصول على تقارير دورية ومعلومات عن الصندوق حسب الفقرة رقم ) -1

( من هذه الشروط 17) ( من البند3حسب الفقرة الفرعية ) غييرات األساسية للصندوق على التاملوافقة  -2

 واالحكام وذلك بموجب املادة السادسة والخمسون من الئحة صناديق اإلستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية. 

 .استرداد رسوم أي فرض دون أو مهم  أساس ي تغيير أي سريان قبل وحداتهم استرداد وحداتال ملالكي يحق -3

 . حال من األحوالاالشتراك أو التدخل في إدارة الصندوق بأي  وحدات الال يجوز ملالكي  -4

 

 . مسؤولية مالكي الوحدات:15
  مالك الوحدات يكون  ال منه، جزء أو الصندوق  في الستثماره مالك الوحدات خسارة عدا فيما

 
 ديون  عن مسؤوال

 إال في حدود ما يمتلكونه من وحدات في الصندوق. الصندوق  والتزامات

 

 . خصائص الوحدات:16
 الوحدات في الحقوق واإللتزامات. يتضمن الصندوق فئة واحدة من الوحدات حيث تتساوي جميع

 

  غييرات في شروط وأحكام الصندوق:. الت17
 الئحة بموجب املحددة واإلشعارات واملوافقات الصندوق  وأحكام شروط لتغيير  املنظمةاألحكام أ. 

 :االستثمار صناديق

 :األساسية التغييرات على الوحدات ومالكي الهيئة موافقة -1

 املقترح األساس ي التغيير  على الصندوق  في الوحدات مالكي موافقة على بالحصول  الصندوق  مدير  يقوم سوف -

 .عادي صندوق  قرار  خالل من

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

 .للصندوق الحصول على موافقة هيئة السوق املالية على التغيير األساس ي املقترح 

 إن)  استرداد رسوم اي فرض دون  أساس ي يغيير  أي سريان قبل وحداتهم إسترداد الصندوق  وحدات ملالكي يحق -

 (. وجدت

 :االستثمار صناديق الئحة من 56 رقم للمادة وفقا األتيه الحاالت من أي"  االساس ي التغيير "  بمصلح يقصد -
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 .طبيعته أو  الصندوق  أهداف في مهم تغيير  أي -أ

 .للصندوق  املخاطر  وضع في تأثير  له يكون  سوف تغيير  أي -ب

 .الصندوق  مدير  منصب من الصندوق، ملدير  الطوعي اإلنسحاب -ت

 .الصندوق  مدير  بها وتبلغ آلخر  حين من الهيئة تقررها آخرى  حاالت أي -ث

 :ةمهم تغييرات بأيومالكي الوحدات  الهيئةإشعار  – 2

  الصندوق  في الوحدات ومالكي الهيئة بإشعار  الصندوق  مدير  يقوم سوف -
 
 مقترحة مهم تغيرات بأي كتابيا

 ( 21) عن اإلشعار  فترة تقل ال  أن ويجب للصندوق،
 
 هذا لسريان الصندوق  مدير  قبل من املحدد املوعد قبل يوما

 .التغيير

 (.وجدت إن)  إسترداد رسوم أي فرض دون  مهم تغيير  أي سريان قبل وحداتهم إسترداد الوحدات ملالكي يحق -

 شأنه ومن ، االستثمار  صناديق الئحة من 56 للمادة وفقا أساسيا يعد ال  تغيير  أي"  مهم ير "تغي بمصطلح يقصد -

 : أن

 .الصندوق  في مشاركتهم في النظر  الوحدات مالكي يعد ان إلى املعتاد في يؤدي -أ

 إدارة مجلس أعضاء من عضو  اي أو  الصندوق  مدير  إلى الصندوق  أصول  من املدفوعات زيادة إلى يؤدي -ب

 .منهما ألي تابع أي أو  الصندوق 

  يقدم -ت
 
 .الصندوق  أصول  من تسدد املدفوعات من جديدا نوعا

 .الصندوق  أصول  من تسدد التي األخرى  املدفوعات أنواع جوهري  بشكل يزيد -ث

 .الصندوق  مدير  بها وتبلغ آلخر  حين من الهيئة تقررها آخرى  حاالت أي -ج

 : اإلشعار  واجبةإشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغييرات  –3

  الوحدات ومالكي الهيئة بإشعار  الصندوق  مدير  يقوم سوف      -
 
 الذي الصندوق  في اإلشعار  واجبة تغييرات بأي كتابيا

 .التغيير سريان من أيام( 8) قبل يديره

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

 

 اإلجراءات التي ستتبع للشعار عن أي تغييرات في شروط وأحكام الصندوق: .ب

 املوقع في األساسية التغييرات تفاصيل عن ويفصح الوحدات مالكي بإشعار  الصندوق  مدير  يقوم سوف -

 .التغيير سريان من أيام( 10) قبل وذلك ، املالية للسوق  اإللكتروني واملوقع الصندوق  ملدير  اإللكتروني

 الصندوق  مدير  يعدها التي الصندوق  تقارير  في األساسية التغييرات تفاصيل ببيان الصندوق  مدير  يقوم سوف -

 
 
 . االستثمار  صناديق الئحة من( 71)رقم للمادة وفقا

يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن تفاصيل التغييرات املهمة في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع  سوف -

 .التغيير سريان من ايام( 10) قبل وذلك املالية، للسوق اإللكتروني 

  املهمةاصيل التغييرات يقوم مدير الصندوق ببيان تف سوف -
 
في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا

 ( من الئحة صناديق االستثمار .71للمادة رقم)
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 ملدير  اإللكتروني املوقع في اإلشعار  الواجبة التغييرات تفاصيل عن باإلفصاح الصندوق  مدير  يقوم سوف -

 ( 21) خالل وذلك املالية، للسوق  اإللكتروني واملوقع الصندوق 
 
 .التغيير سريان من يوما

في تقارير الصندوق التي يعدها مدير  اإلشعار  الواجبةيقوم مدير الصندوق ببيان تفاصيل التغييرات  سوف -

 للمادة رقم)
 
 ( من الئحة صناديق االستثمار .71الصندوق وفقا

 

 . إنهاء صندوق اإلستثمار: 18
 :هافي الصندوق يجوز ملدير الصندوق إنهاء الحاالت التي  .أ

 كتابي الوحدات ومالكي الهيئة إشعار عليه فيجب العام، الصندوق  إنهاء  الصندوق  مدير أراد إذا .1
 
 في برغبته ا

  (21واحد وعشرون ) عن تقل ال مدة ك قبللذ
 
 اإلخالل دون  فيه، العام الصندوق  إنهاء املزمع التاريخ من يوما

 .الصندوق  وأحكام بشروط

سعودي ملدة أكثر  ريال ماليين (10 عشرة ) الصندوق عن مبلغ أصول  قيمة نخفاض صافيار استمر ا حال في .2

دون الحصول على استثناء أو موافقة من هيئة السوق املالية على اإلستمرار للفترة الزمنية  أشهر متواصلة (6) ستة  من

 املناسبة. 

 إذا تبين له أن قيمة أصول الصندوق تحت اإلدارة غير كافية لتبرير التشغيل االقتصادي للصندوق،  .3

  دوق وحملة الوحدات. نتأثير  سلبي على مصلحة الص قد يكون له في القانون أو النظام حدوث أي تغيير  .4

 أي ظروف أخرى يري مدير الصندوق أنها سبب كاف إلنهاء الصندوق.  .5

 :في حالة تحقق إحدى الحاالت أعاله تي سيتخذها مدير الصندوق جراءات الاإل  .ب

  ا.فور  الصندوق  نهاءلقيام بما يلزم إلا .1

  ومالكي الوحدات الهيئة إشعار .2
 
   (21واحد وعشرون )  عن تقل ال مدة قبل كتابيا

 
إنهاء  املزمع التاريخ من يوما

 . مدير الصندوق انهائه أرادفيه، وذلك في حالة  الصندوق 

وذلك عند تحقق إحدى الحاالت  أيام( 5خمسة ) ومالكي الوحدات كتابيا خاللهيئة السوق املالية إشعار  .3

 (.18) بند( أعاله من ال3( و )2) الفرعيتين ورة حسب الفقرتينكاملذ

تم تسديد الديون وااللتزامات املتعلقة بالخصوم وأما ي حيث ،أصول الصندوق  ةتصفيالقيام بإجراءات  .4

 من  (30) املتبقية من التصفية فيتم توزيعها على املشاركين خالل ثالثون األصول 
 
التصفية نهاية إجراءات يوما

 وبالنسبة التي تمثلها وحداتهم منسوبة إلى إجمالي الوحدات ويتم إصدار تأكيد من مدير الصندوق بذلك.  

يتم تصفية كافة أصول لم ما في حالة بدء تصفية الصندوق، فإنه لن يتم عمل أي توزيعات للمستثمرين  .5

 الصندوق واستالم حصيلة التصفية بواسطة مدير الصندوق. 

 الصندوق  مدة عن انتهاء للسوق  اإللكتروني املوقع و اإللكتروني موقعه في باإلعالن الصندوق  مدير يقوم .6

 . تصفيته ومدة العام

 

  . مدير الصندوق:19

 ومسؤولياته: وواجباته مدير الصندوق  مهام -أ
 وشروط لهم املرخص األشخاص الالئحة والئحة هذه أحكام بموجب الوحدات مالكي ملصلحة العمل .1

 .الصندوق  وأحكام

 . الصندوق  وحدات طرح .2
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 .مضللة وغير وصحيحة وواضحة كاملة وأنها الصندوق واكتمالها وأحكام شروط دقة من التأكد .3

 الصندوق.وضع هيكل الصندوق وإدارته وتشغيله وخدمات إدارة محفظة  .4

 التعامل سرعة وضمان دوق،نالص في استثمارات تؤثر التي املخاطر لرصد واإلجراءات السياسات وضع .5

 .األقل عل سنوي  بشكل املخاطر تقويم بعملية القيام السياسات واإلجراءات تلك تتضمن بحيث .معها

 وضع إجراءات اتخاذ القرارات الواجب اتباعها لتنفيذ أعمال الصندوق. .6

اإللتزام بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات السارية في اململكة العربية السعودية ذات العالقة بعمل  .7

 الصندوق.

التأكد من نظامية وسالمة العقود التي يتم إبرامها ملصلحة الصندوق وااللتزام بالضوابط والقرارات واملعايير  .8

 الصادرة عن الهيئة الشرعية.

سجالت املتعلقة بالصندوق للفترةالنظامية املنصوص عليها في الئحة صناديق وال بالدفاتر االحتفاظ  .9

 اإلستثمار.

تقديم جميع الخدمات بواسطة موظفيه، على سبيل املثال التأكد من صحة البيانات، بمدير الصندوق قوم ي .10

غير  .التقارير عمليات التسوية واملطابقة، حفظ سجالت العمالء، حفظ سجالت الصندوق، صيانة النظام وإصدار 

أنه يجوز ملدير الصندوق، وفق تقديره الخاص، تفويض أو توكيل مهامه أو صالحياته أو التنازل عنها أو التعاقد من 

، ليس من  .الباطن بشأنها مع شركة تابعة أو شخص مرخص بأداء هذه الخدمات في اململكة العربية السعودية
 
وحاليا

ع أن يستخدم مدير الصندوق 
َّ
وبصرف النظر عن التفويض لطرف  أو شركة  تابعة  واحدة   ه،سلطة التفويض هذاملتوق

ويعد مدير الصندوق مسؤوال عن االلتزام بأحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء  أدى مسؤولياته وواجباته أو أكثر، 

 اص املرخص لهم.بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخ

يتحمل مدير الصندوق املسؤولية املالية عن خسائر الصندوق الناتجة عن األخطاء التي تحصل بسبب  .11

 .إهماله الجسيم أو سلوكه املتعمد

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

عند لكن تبقى املسؤولية النهائية على مدير الصندوق حتى و  مدير صندوق من الباطن دوق تعيينيجوز ملدير الصن

 .تعيين تابع أو أي طرف  آخر للقيام بتلك األعمال

 األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله: -ج

  إجراء أي اتخاذ و الصندوق  مدير عزل  للهيئة
 
 أي اتخاذ أو الصندوق  لذلك بديل صندوق  مدير لتعيين تراه مناسبا

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

 الئحة األشخاص بموجب بذلك الهيئة إشعار دون  اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق  مدير توقف .1

 .لهم املرخص

 .قبل الهيئة من هتعليق أو هسحب أو اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق  مدير ترخيص إلغاء .2

  .اإلدارة نشاط ممارسة في ترخيصه إللغاء الصندوق  مدير من الهيئة إلى طلب تقديم .3

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

 شخص وجود عدم مع هاستقالت أو  عجزه أو صندوق ال أصول  يدير الذي االستثمارية املحفظة مدير وفاة .5

، املحفظة مدير يديرها تيال الصناديق أصول  أو صندوق ال أصول  إدارة على قادر الصندوق  مديرى لد مسجل آخر

 وفي هذه الحالة، يقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة خالل يومين من حدوث أي منها.

  . جوهرية أهمية ذات أنها معقولة أسس عل بناء   الهيئة ترى  ى أخر  حالة أي .6

  صالحياتها من ناأي الهيئة مارست إذا  .7
 
يقوم مدير الصندوق  املادة، هذه من )ت) الفرعية للفقرة وفقا

 وذلك البديل الصندوق  مدير للمسؤوليات إلى السلس النقل تسهيل في املساعدة أجل من كامل بشكل التعاون ب
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 يوم (60ــــ )ال خالل
 
  ذلك كان حيثما بالنقل،يقوم مدير الصندوق و  .الصندوق البديل مدير تعيين نم األولى ا

 
 ضروريا

 
 
 ووفقا

 
 ذي بصندوق االستثمار املرتبطة العقود جميع البديل الصندوق  مدير إلى ،فقط الهيئة لتقدير ومناسبا

 .العالقة

 

 . أمين الحفظ: 20
  ومسؤولياته: وواجباته أمين الحفظ مهام .أ

املستندات والوثائق يحتفظ بكل حيث  الوحدات مالكي و لصالح الصندوق  وحمايتها حفظ أصول الصندوق  .1

الهامة املتعلقة بالصندوق والتي تضم، على سبيل املثال ال الحصر: قرارات االستثمار، العقود الهامة والجوهرية 

املتعلقة بعمليات وأعمال الصندوق، محاضر اجتماعات مجلس إدارة الصندوق، تقارير التقييم، تقارير األداء 

  والتقارير املالية.

 .أصول الصندوق  بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية اإلجراءات جميع اتخاذ .2

   .عمالئه اآلخرين أصول  أصوله وعن عن الصندوق  أصول  التقيد بفصل .3

  الحفظ أمين ُيعّد  .4
 
وأحكام الئحة ومذكرة املعلومات الشروط واألحكام  هذه ألحكام وفقا التزاماته عن مسؤوال

  بها كلف أم مباشر بشكل هؤولياتمسأدى  سواء ، املالية صناديق اإلستثمار الصادرة عن هيئة السوق 
 
  طرفا

 
 ثالثا

  الحفظ أمين وُيعّد ، لهم األشخاص املرخص الئحة أو الئحة صناديق اإلستثمار أحكام بموجب
 
 تجاه مسؤوال

 أو تصرفه سوء أو إهماله أو احتياله بسبب الناجمة خسائر الصندوق  عن الوحدات ومالكي الصندوق  مدير

 .املتعمد تقصيره

 بالدعوة .5
 
 الوحدات متى دعت الحاجة لذلك.  مالكي مع إلجتماع الطلب من مدير الصندوق كتابيا

 وصف بالتفصيل تبين يحددها مدير الصندوق له وخالل فترة معينة التي التواريخ أو التاريخ كشف في تقديم .6

 في الحساب، قيدها تم التي املالية األوراق جميع ومبالغ

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

عند تعيين تابع لكن تبقى املسؤولية النهائية على أمين الحفظ حتى و الحفظ تعيين أمين حفظ من الباطن  يجوز ألمين

 . أو أي طرف  آخر للقيام بتلك األعمال

 أو استبداله: أمين الحفظاألحكام املنظمة لعزل  .ت

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

 :اآلتية

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

 .لهم

  .الهيئة قبل من هتعليق أو هسحب أو الحفظ نشاط ممارسة في الحفظ أمين ترخيص إلغاء .2

 .الحفظ نشاط ممارسة في هترخيص إللغاء الحفظ أمين من الهيئة إلى طلب تقديم .3

 جوهري الهيئة تراه بشكل  - أخل قد الحفظ أمين أن الهيئة رأت إذا .4
 
 .التنفيذية هلوائح أو النظام  التزامب  - ا

 جوهرية.   أهمية ذات أنها معقولة على أسس بناء   الهيئة راهات ى أخر  حالة أي .5

  الهيئة مارست إذا .6
 
  صالحياتها من أيا

 
 أمين تعيين الصندوق  مدير  على فيجب املادة، هذه من (ت( للفقرة وفقا

  بديل حفظ
 
 من كامل بشكل التعاون  املعزول الحفظ وأمين مدير الصندوق  على يتعين كما الهيئة، لتعليمات وفقا

   (60الــ ) خالل وذلك البديل الحفظ أمين إلى للمسؤوليات النقل السلس تسهيل على املساعدة أجل
 
 من األولى يوما
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  كان حيثما ينقل، أن املعزول الحفظ أمين على ويجب .البديل أمين الحفظ تعيين
 
  ومناسبا ذلك ضروريا

 
 ووفقا

 .العالقة ذي بصندوق االستثمار املرتبطة العقود جميع البديل الحفظ أمين إلى ،فقط الهيئة لتقدير

 

 . املحاسب القانوني:21
 املحاسب القانوني:اسم  .أ

 نيمحاسبون قانونيوشركاه م ك م بيكرتيلي 

   0906 830 013هاتف: 

   7582 834 013فاكس: 

 اململكة العربية السعودية  32415الدمام  44مكتب رقم  4073 + 7135عمارة رقم  طريق امللك فيصل ، حي اليرموك

www.bakertillyfc.com 

  : ومسؤولياته وواجباته القانوني املحاسب مهام .ب

 ملعايير املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية  .1
 
مراجعة القوائم املالية السنوية والنصف السنوية للصندوق وفقا

 الصندوق. وأحكام وشروط االستثمار صناديق الئحة للمحاسبين القانونيين وأحكام

وآداب املهنة وكذلك بمعايير املحاسبة واملراجعة واملعايير الفنية التي تصدرها الهيئة السعودية التقيد بسلوك  .2

 للمحاسبين القانونيين.

بسبب األخطاء الواقعة منه  الصندوق أو حملة الوحداتيسأل املحاسب القانوني عن تعويض الضرر الذي يصيب  .3

 في أداء عمله وتكون املسئولية تضامنية بالنسبة للشركاء في شركات املحاسبة.

 :االستثمار لصندوق  القانوني املحاسب الستبدال املنظمة األحكام       .ج

حالة  في موافقة مجلس إدارة الصندوق  الحصول على بعد يجوز ملدير الصندوق استبدال املحاسب القانوني. 1

يه مصلحة للصندوق مدير الصندوق ف كان ذلك حسب رأي حالفي  انتقاص او انتفاء صفة اإلستقاللية املطلوبة

 وحملة الوحدات.

 ة مختصة بسحب أو تعليق رخصة املحاسب القانونيطصدور قرار من جهة تنظيمية أو قضائية أو سلفي حال  .2

 ندوق وحملة الوحدات.قصوره في اداء مهامه التعاقدية بما يضر بمصلحة الص .3

صندوق أو بموجب عدم مقدرة املحاسب القانوني على مواصلة مهامه بكفاءة وفاعلية بناء على تقدير مدير ال .4

  سب القانوني. احإشعار خطي من امل

 

 . أصول الصندوق: 22
 .الصندوق  لصالح الحفظ أمين بواسطة محفوظة الصندوق  أصول  تكون  (أ

 .عمالئه اآلخرين أصول  أصوله وعن عن استثماري  صندوق  كل أصول  بفصل الحفظ يتقيد أمين (ب

 أو ندوق الص ديرمل ون يك وال . اعةمش ةملكي داتالوح الكيمل اعيجم كلبش ةمملوك ندوق الص  ول تكون أص (ج

 أّي  وزعامل أو ورةاملش مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ ينأم أو اطنالب نم ندوق الص ديرم

 ديرم أو ندوق الص ديرم انك إذا إال ول،األص كبتل قيتعل افيم ةمطالب أو ندوق الص ول أص في لحةمص

  وزعامل أو املشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن نم ندوق الص
 
 داتلوح مالكا

  كان أو ، هملكيت حدود في كوذل الصندوق،
 
 صناديق ةالئح امأحك بموجب املطالبات بهذه مسموحا

فصح االستثمار
ُ
 .املعلومات مذكرة أو واألحكام الشروط هذه في عنها وأ

http://www.bakertillyfc.com/
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 الوحدات:  مالك من . إقرار23
لقد قمت / قمنا بقراءة الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسة واملالحق الخاصة بصندوق 

حدات التي اشتركت / اشتركنا فيها، وتم الحصول مشاركة للطروحات األولية وفهما وقبولها واملوافقة عى خصائص الو 

  على نسخة من هذه اإلتفاقية والتوقيع عليها .

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 صندوق مشاركة للطروحات األولية

MUSHARAKA IPO FUND 

 (الشرعية اللجنة معايير  ضوابطمتوافق مع  )صندوق عام مفتوح
 

  ة املالية )"مشاركة"(ـــــــ: شركة مشاركمدير الصندوق 

                             

 شركة اإلنماء لإلستثمار:أمين الحفظ
 

ـمذك ـ ـ ـ ـ  رة املعلوماتـ
 م ، 13/03/2018تم إصدار مذكرة املعلومات بتاريخ 

 

والبنود الواردة في مذكرة املعلومات الخاصة بصندوق مشاركة للطروحات واملحتويات إن جميع املعلومات 

 الصادرة عن هيئة السوق املالية. األولية خاضعة ألحكام الئحة صناديق االستثمار 

 

وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة املعلومات،  ،ننصح املستثمرين بقراءة محتويات مذكرة املعلومات وفهمها

 ننصح بمشورة مستشار منهي. 
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 إشعار هام للمستثمرين
 

ويتحمل مدير الصندوق ، املوافقة عليهاإدارة الصندوق وتمت  سروجعت مذكرة املعلومات من قبل مجل .أ

وأعضاء مجلس إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة واكتمال املعلومات الواردة في 

اكتمال املعلومات كما يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة و  ،مذكرة املعلومات

يقرون ويؤكدون على أن املعلومات والبيانات الواردة في مذكرة املعلومات ، كما الواردة في مذكرة املعلومات 

 غير مضللة.

 

ال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن و وافقت هيئة السوق املالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته.  .ب

صراحة من أي محتويات مذكرة املعلومات، وال تعطي اي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها 

منها. وال  ءتماد على أي جزعمسؤولية مهما كانت، ومن أي خسارة تنتج عما ورد في مذكرة املعلومات أو عن اال 

تعطي هيئة السوق املالية أي توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمه وال تعني موافقتها على 

املعلومات الواردة في الشروط واألحكام ومذكرة تأسيس الصندوق توصيتها باالستثمار فيه أو تأكيد صحة 

 املعلومات، وتؤكد على أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله.

 

تم اعتماد صندوق مشاركة للطروحات األولية على أنه صندوق استثمار متوافق مع املعايير الشرعية املجازة  .ج

 لصندوق االستثمار.ِقبل لجنة الرقابة الشرعية املعينة من 

 

بالتوقيع على مذكرة املعلومات والشروط واألحكام، يقر كل مشترك في الصندوق بموافقته على قيام مدير  .ح

 تراكات نيابة عنه وفقا ملذكرة املعلومات وشروط وأحكام الصندوق.شالصندوق باستثمار مبالغ اإل 
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 دليل الصندوق 
 

 اسم الصندوق 
 األولية صندوق مشاركة للطروحات

 

 مدير الصندوق 
 شركة مشاركة املالية )"مشاركة"(

وتاريخ  13169-27مشاركة هي شخص اعتباري مرخص له بموجب ترخيص رقم 

 ألحكام األشخاص املرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق املالية ويلتزم 18/12/1434
ً
هـ وفقا

سوق املالية وأي تعليمات الصندوق بأحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة ال

 تصدر عنها في هذا الخصوص.

 

  عنوان مدير الصندوق 

 شركة مشاركة املالية

 برج أدير الدور الثالث عشر – طريق األمير تركي بن عبد العزيز  –الخبر 

 31952الخبر  712ص.ب. 

 920006811هاتف 

 + 966( 13) 8818412فاكس 

www.musharaka.sa 

 

 أمين الحفظ

   شركة اإلنماء لالستثمار
 

  عنوان أمين الحفظ

 الرياض  –املقر الرئيس ي 

 11576الرياض  66333ص. ب.  -اململكة العربية السعودية 

 ، طريق امللك فهد، حي العليا20، الطابق 2برج العنود 

 8004413333،   +966(11)2799299هاتف: 

 +966(11)2185900فاكس: 

www.alinmainvestment.com 

http://www.musharaka.sa/
http://www.alinmainvestment.com/
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 املحاسب القانوني

 م ك م محاسبون قانونيينبيكر تيلي وشركاه 

 طريق امللك فيصل ، حي اليرموك 3810

 ، اململكة العربية السعودية7063-34422الخبر 

 +966( 13) 8347582 فاكس: -+ 966( 13) 8300906هاتف: 

www.bakertillyifc.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bakertillyifc.com/
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 ملخص الصندوق 
 

 Musharaka IPO Fund –صندوق مشاركة للطروحات األولية  اسم الصندوق 

 صندوق استثمار مفتوح نوع الصندوق 

 املاليةشركة مشاركة  مدير الصندوق 

 شركة اإلنماء لإلستثمار أمين الحفظ

 الريال السعودي عملة الصندوق 

 (3مرتفع، للمزيد يرجى االطالع على الفقرة ) املخاطر ى مستو 

شركة  مؤشر مشاركة ألسهم اإلصدارات األولية يتم حسابه بواسطة املؤشر االسترشادي

 ستاندرد آند بورز

 

 

 

 أهداف الصندوق 

الطروحات األولية في سوق األسهم يهدف الصندوق لالستثمار في 

السعودية، أسهم الشركات املدرجة في السوق الرئيسة والسوق 

املوازية و التي لم يمض على إدراجها في سوق األسهم السعودية فترة 

خمس سنوات، حقوق األولوية القابلة للتداول لتلك الشركات التي لم 

سوق األسهم السعودية فترة خمس سنوات يمض على إدراجها في 

واملتوافقة مع املعايير الشرعية، و وحدات صناديق اإلستثمار العقارية 

 (، REITاملتداولة )الريت

 ريال سعودي 10 سعر الوحدة عند بداية الطرح

 ريال سعودي للمؤسسات 50,000 –ريال سعودي لألفراد  10,000 الحد األدنى لالشتراك

لالشتراك اإلضافي  الحد األدنى

 واالسترداد

 ريال سعودي لألفراد واملؤسسات 10,000

آخر موعد الستالم طلبات االشتراك 

 واالسترداد

 في اليوم السابق ليوم التعامل الثانية مساًء  حتى

 يومي االثنين والخميس من كل أسبوع أيام التقويم والتعامل

أيام اإلعالن عن سعر التقويم وأماكن 

 عليهاالحصول 

يوم العمل التالي ليوم التقويم ويتم الحصول على اسعار التقويم من 

مكاتب مدير الصندوق أو من املوقع االلكتروني ملدير الصندوق أو 

 تداول 

موعد دفع قيمة الوحدات املستردة 

 للمشتركين

التالي لنقطة التقويم التي تم فيها  الرابعقبل اقفال العمل في اليوم 

 االستردادتحديد سعر 

 ملرة واحدة (تدفع % من قيمة االشتراك أو االضافة ) 1.50 رسوم االشتراك

  1.75 رسوم إدارة الصندوق 
ً
 % من صافي قيمة األصول سنويا
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تدفع  كثر هما أ، أي من قيمة أصول الصندوق  %0.05و أ،  ريال 40,000  *الحفظ أمين رسوم

  من أصول الصندوق 
ً
  سنويا

 تدفع من أصول الصندوق  35,000 القانونياملحاسب رسوم 
ً
 ريال سنويا

 تدفع من أصول الصندوق  28,000 الشرعية اللجنةرسوم 
ً
 ريال سنويا

 تدفع من أصول الصندوق  7,500 الرسوم الرقابية
ً
 ريال سنويا

رسوم نشر معلومات الصندوق على 

 موقع تداول 

5,000  
ً
 تدفع من أصول الصندوق ريال سنويا

 تدفع من أصول الصندوق  26,250≈ دوالر أمريكي  7,000  إعداد املؤشر االسترشاديمصاريف 
ً
 ريال سنويا

 من تاريخ االشتراك يتم االسترداد وفقا  30عند االسترداد خالل  رسوم االسترداد املبكر
ً
يوما

 
ً
 % رسوم استرداد1لسعر التقويم التالي ناقصا

 من تاريخ االشتراك 30بعد مرور  ال يوجد أي رسوم استرداد رسوم االسترداد
ً
 يوما

هـ املوافق 18/12/1435الطرح األولي لوحدات الصندوق في بدأ  تاريخ الطرح 

هـ املوافق 06/01/1436م ويستمر حتى نهاية 12/10/2014

 م 30/10/2014

  تدفعأكثر  هماأي ، من قيمة أصول الصندوق  %0.01،أو  ريال 10,000 بمبلغ إيداع رسوم شاملة: الحفظأمين *رسوم 
ً
 أصول  منسنويا

 .الصندوق 
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 املحتويات
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 38 ............................................................................................................ الصندوق مدير . 12
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 قائــــمة املصطلحات
 

للمشاركة  صندوق مشاركة للطروحات األولية )"الصندوق"(، هو برنامج استثمار جماعي مفتوح الصندوق 

بواسطة هيئة السوق  تم تأسيسه كترتيب تعاقدي بين مدير الصندوق واملستثمرين وتم ترخيصه

 املالية.

صندوق 

 مفتوح استثمار 

برنامج استثمار جماعي برأس مال متغير، يقوم بإصدار وحدات جديدة أو يسترد وحدات قائمة في 

أي وقت وفقا لشروطه وأحكامه. ويمكن للمستثمر شراء وحدات الصندوق أو استردادها مباشرة 

 من الصندوق من خالل مدير الصندوق.

ة"(، هي شركة مساهمة سعودية )مقفلة( تم تأسيسها بموجب شركة مشاركة املالية )"مشارك مدير الصندوق 

هـ. وهي شخص اعتباري مرخص له 29/03/1435 ق وتاريخ/73قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 

وتاريخ  13169-27وفقا لالئحة األشخاص املرخص لهم بموجب ترخيص هيئة السوق املالية رقم 

والتعامل والترتيب الحفظ واملشورة و اإلستثمار هـ  ملزاولة نشاط إدارة صناديق 18/12/1434

 بصفة أصيل في األوراق املالية.

 اإلنماء لإلستثمارشركة  أمين الحفظ

اتفاقية االشتراك في صندوق مشاركة للطروحات األولية وأي معلومات أخرى ذات عالقة يوافق  طلب االشتراك

 موافقة مدير الصندوق.عليها املستثمر بغرض املشاركة في وحدات الصندوق بعد 

 هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية.  الهيئة

جميع أصول الصندوق بما في ذلك االستثمارات التي تم الدخول فيها واألموال النقدية بانتظار  أصول املحفظة

 االستثمار.        

الطروحات 

 األولية

 سهم العادية للشركات التي يتم طرحها االصدارات أو االكتتابات األولية العامة لأل 
ً
 طرحا

ً
عاما

 لالكتتاب ألول مرة في السوق األولية.

هي السوق التي يتم فيها طرح األوراق املالية للشركات للمرة األولى، والتي يتم فيها شراء األوراق  السوق األولية

 من املصدر أو متعهد التغطية.
ً
 عاما

ً
 املالية طرحا

 السوق الثانوية

 )الرئيسة(

تداول  التي هي السوق 
ُ
قواعد التسجيل  إدراجها بموجب وقبول  تسجيلها تم التي األسهم فيها ت

بعد مرحلة الطرح األولي، ويتم فيها شراء املالية  السوق  هيئة مجلس عن واإلدراج الصادرة

 عن املصدر 
ً
 بتلك الخاصة األولوية وحقوق األوراق املالية للشركات من مستثمر آخر عوضا

 .األسهم

تداول  التي السوق هي  املوازية السوق 
ُ
 القواعد الصادرة بموجب إدراجها وقبول  تسجيلها تم التي األسهم فيها ت

ــــه 22/3/1438وتاريخ  2016 – 151 – 3رقم  القرار بموجب املالية السوق  هيئة مجلس عن ـ ـــ

  30م/ ( رقم امللكي باملرسوم الصادراملالية  السوق  نظام على م بناءً  21/12/2016املوافق 

 .األسهم بتلك الخاصة األولوية وحقوق   هـ 2/6/1424 وتاريخ)

األسواق املالية 

 الناشئة

هي األسواق التي تمر بمرحلة التطور والنمو من حيث الحجم والنشاط وجودة األدوات ولكنها لم 

 تصل بعد ملرحلة النضج الكامل.
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طروحة لالكتتاب في سوق األسهم مساهمة ملشركات عن نوع من أنواع األوراق املالية هي عبارة  األسهم العادية

وتتميز بمجموعة  مجموعة من الحقوق، هتمنحتمثل حق ملكية لصاحبها و  السعودية "تداول".

 من الصفات. 

 صندوق 

 االستثمار

 العقاري 

املتداول )الريت 

REIT) 

  مطروح عقاري  استثمار صندوق 
ً
  طرحا

ً
تداول  عاما
ُ
 هدفه ويتمثل ،الثانوية السوق  في وحداته ت

  مطورة راتاعق في االستثمار في الرئيس االستثماري 
ً
،اإنش تطويرا

ً
 دوري   دخل   لتحقيق قابلة ئيا

،أوت ع جيري 
  الصندوق  أرباح صافي محددة من  نسبة وتوزَّ

ً
 هذا في الوحدات مالكي على نقدا

 .أدنى بحد سنوي  بشكل وذلك عمله، فترة خالل الصندوق 

تاريخ السريان الذي يبدأ فيه الصندوق عملياته وهو اليوم الذي يعقب تاريخ إغالق فترة الطرح  تاريخ التشغيل

 األولي لوحدات الصندوق، أو أي تاريخ آخر يقرره مدير الصندوق.

آخر يقرره مدير تاريخ إغالق فترة الطرح األولي لإلشتراك في وحدات الصندوق، أو أي تاريخ  تاريخ اإلغالق

 الصندوق.

يقصد بها العمليات االستثمارية التي ينفذها مدير استثمار الصندوق في إطار استراتيجية  العمليات

 االستثمار لتحقيق أهداف الصندوق.

أي يوم عمل )من األحد إلى الخميس( باستثناء أيام العطل الرسمية للمملكة العربية السعودية،  يوم االشتراك

 ل فترة الطرح األولي أو بعد بدء تشغيل الصندوق.سواء خال

  اململكة في عمل يوم يوم 
ً
 .ملكة العربية السعوديةامل في الرسمية العمل أليام طبقا

تاريخ / يوم 

 التقويم

يقصد به أي يوم يتم فيه تحديد صافي قيمة األصول وحساب صافي قيمة األصول للوحدة في 

 .صندوق مشاركة للطروحات األولية

صافي قيمة 

 األصول 

  ،إجمالي أصول الصندوق 
ً
وقسمة الناتج على إجمالي عدد وحدات  ،إجمالي الخصوم ،ناقصا

 .كما هو في تاريخ التقويم ،الصندوق 

  .صندوق مشاركة للطروحات األولية املشتركين في حملة الوحدات

  في أصول الصندوق.وحدات مشاركة قياسية استثمارية وتمثل مشاركة نسبية حقيقية  الوحدات

الشخص 

 املحظور 

ل نقل الوحدات إليه أو استحواذه عليها
ّ
 :كل شخص طبيعي أو اعتباري قد يشك

 بأي نظام  أو مطلب ألي بلد أو جهة حكومية في أي سلطة قضائية، •
ً
سواء بحد ذاته  إخالال

 أو بالتزامن مع أي ظروف أخرى ذات صلة، أو

ما كان ليتكبدها أو يتحملها لوال وجود هذا تحميل الصندوق أي مسؤولية ضريبية  •

الشخص، أو يلزم الصندوق بتقديم طلب تسجيل أو التزام بأي متطلبات تسجيل فيما يتعلق بأي 

 فيها أو يعتزم التسجيل فيها
ً
 . من وحداته في أي دولة ال يكون الصندوق مسجال

الربحية والسيولة والديون وهي تقيس مدى كفاءة تحليل املؤشرات املالية للشركة مثل نسب  التحليل الكمي

 الشركة في استخدام األموال وإدارتها وقدرتها على تحقيق األرباح.

 تحليل املؤشرات غير املالية مثل كفاءة إدارة الشركة وحجم املنافسة واألوضاع االقتصادية. التحليل النوعي

الشروط 

 واألحكام

لنشرة والتي يتم بموجبها عمل الصندوق وتنظيم العالقة بين الشروط واألحكام املضمنة في هذه ا

 فيه. تركينمدير الصندوق واملش



 

 

 48من  10  مذكرة املعلومات –صندوق مشاركة للطروحات األولية 

 

املستثمرون/ 

 املشتركون 

 حملة وحدات صندوق مشاركة للطروحات األولية املشاركين فيه لغرض االستثمار.

أدوات أسواق 

 النقد

 قلة املخاطر.املرابحات وعقود تمويل التجارة والتي تتسم بسيولتها العالية و 

 هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية. الهيئة املنظمة

الظروف 

 االستثنائية

كحاالت الركود االقتصادي واضطرابات أسواق املال التي حالة األزمات االقتصادية الحادة 

أو األزمات السياسية كالحروب تترافق مع هبوط حاد في أسعار األوراق املالية واألصول األخرى. 

 والصراعات بين الدول.

الئحة صناديق 

 االستثمار

 1رقم  القرار املالية بموجب السوق  هيئة مجلس عن الئحة صناديق اإلستثمار املعدلة الصادرة

بناء على نظام السوق املالية الصادر  24/12/2006هــ املوافق  3/12/1427وتاريخ  2006 – 219 –

 1هــ املعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  2/6/1424بتاريخ  30باملرسوم امللكي  رقم م / 

 م  23/5/2016هــ املوافق  16/8/1437وتاريخ  2016 – 61 –

 

 

 صندوق االستثمار .1
 

 :صندوق الاسم 
 Musharaka IPO Fund –صندوق مشاركة للطروحات األولية 

 

 : تاريخ إصدار شروط وأحكام صندوق االستثمار
 . م15/09/2014هـ املوافق 20/11/1435

 

 هيئة السوق املالية على تأسيس الصندوق وطرح وحداته:موافقة تاريخ 
هـ املوافق 20/11/1435املالية بتاريخ  تمت املوافقة على تأسيس الصندوق وطرح وحداته من قبل هيئة السوق 

 م15/09/2014
 

 مدة وتاريخ استحقاق الصندوق:
 مفتوح املدة وال يوجد تاريخ استحقاق.

 

 عملة الصندوق:
عملة الصندوق هي الريال السعودي، في حالة السداد بعملة أخرى غير العملة األساسية للصندوق، يقوم مدير الصندوق 

 لسعر الصرف السائد في وقت االشتراك. وأي فروقات في أسعار الصرف يتحملها املستثمر وحده بإجراء التحويل الالزم 
ً
وفقا

 دون أي التزام من مدير الصندوق.
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 سياسات االستثمار وممارساته .2
 : صندوق لاألهداف االستثمارية ل( أ

وتحقيق أداء يفوق صندوق مشاركة للطروحات األولية هو صندوق استثمار مفتوح يهدف لتنمية رأس املال على املدى الطويل 

معدل أداء املؤشر االسترشادي للصندوق )مؤشر مشاركة ألسهم اإلصدارات األولية والذي يتم حسابه بواسطة شركة 

الطروحات األولية في في من خالل االستثمار وذلك لى موقع مدير الصندوق. ستاندرد آند بورز( والذي يتم اإلعالن عن أدائه ع

والسوق املوازية و التي لم يمض على إدراجها في سوق  الرئيسةسوق األسهم السعودية، أسهم الشركات املدرجة في السوق 

لم يمض على إدراجها في سوق  حقوق األولوية القابلة للتداول لتلك الشركات التيو األسهم السعودية فترة خمس سنوات، 

األسهم السعودية فترة خمس سنوات واملتوافقة مع املعايير الشرعية، و وحدات صناديق اإلستثمار العقارية املتداولة 

 .( REIT)الريت

 الصندوق.لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على املستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح املوزعة في 
 

 األوراق املالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساس ي:) أنواع (نوع ( ب
والسوق املوازية و التي لم يمض  الرئيسةالطروحات األولية في سوق األسهم السعودية، أسهم الشركات املدرجة في السوق 

ة القابلة للتداول لتلك الشركات التي لم يمض حقوق األولويو على إدراجها في سوق األسهم السعودية فترة خمس سنوات، 

على إدراجها في سوق األسهم السعودية فترة خمس سنوات واملتوافقة مع املعايير الشرعية، و وحدات صناديق اإلستثمار 

 (. REITالعقارية املتداولة )الريت
 

 سياسة تركيز االستثمار: ( ج
سنوات في سوق  خمس تتركز استثمارات الصندوق في الطروحات األولية لألسهم وأسهم الشركات التي لم يمض على إدراجها 

األسهم السعودية واملتوافقة مع املعايير الشرعية. ويستهدف الصندوق الحدود املوضحة في الجدول أدناه في استثماراته 

وفي الظروف االستثنائية قد يلجأ ، ت على حسب املجاالت االستثمارية املتاحةوتعتمد استراتيجية توزيع أوزان االستثمارا

 %.60مدير الصندوق لالحتفاظ بأصوله على شكل نقدي بنسبة 
 

 الحد األعلى الحد األدنى نوع الورقة املالية م

 %100 %0 الطروحات األولية  .1

 )حتى   .2
ً
 %100 %0 سنوات( 5األسهم املدرجة حديثا

 )حتى حقوق  .3
ً
 سنوات( 5األولوية لألسهم املدرجة حديثا

 %16 %0 الرئيسةالسوق  

 %40 %0 السوق املوازية 

 %50 %0 أدوات أسواق النقد .4 .4

 0% 50% ( REIT)الريت العقارية املتداولة وحدات صناديق اإلستثمار   .5

 %20 %0 أسهم الشركات املدرجة في السوق املوازية )نمو(  .6
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سنوات في خمس وباإلضافة إلى استثمارات الصندوق األساسية في الطروحات األولية والشركات التي لم يمض على إدراجها 

سوق األسهم السعودية واملتوافقة مع املعايير الشرعية فقد يعمد مدير الصندوق إذا رأى عدم توفر فرص استثمارية متاحة 

مع سياسة الصندوق االستثمارية، وذلك ألغراض إدارة السيولة إلى استثمار تتناسب والتي لسيولة املتوفرة إلستثمار ا

الفائض النقدي و/ أو االحتفاظ بجزء من سيولة الصندوق في أدوات أسواق النقد مباشرة واملصدرة من بنوك سعودية 

ية خاضعة لرقابة و / أو  املصدرة من مؤسسات مال بالريال السعودي خاضعة إلشراف مؤسسة النقد العربي السعودي

ويتم اختيار تلك البنوك ،وإشراف جهة رقابية مماثلة ملؤسسة النقد العربي السعودي في دول مجلس التعاون الخليجي 

، ( والصادر عن وكالة موديز للتصنيف االئتمانيAاملصدرة ألدوات أسواق النقد بناًء على التصنيف االئتماني بحد أدنى فئة )

 يع النسب املحددة لالستثمار في أدوات النقد لدى جهة واحدة. ومن املمكن أن تخصص جم

 

 أسواق األوراق املالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته: (د
، ماعدا األستثمار في أسواق النقد تقتصر استثمارات الصندوق على األوراق املالية املصدرة في اململكة العربية السعودية

 .أعاله ( سياسات اإلستثمار وممارساته2من الفقرة ))ج( الفرعية الفقرة وذلك حسب 

 األساليب املستخدمة في إدارة محفظة الصندوق االستثمارية: ( ه
ويتم تقييم ، سيتبنى مدير الصندوق منهج اإلدارة النشطة التي تركز على مبدأ تبديل املراكز االستثمارية الستثمارات الصندوق 

خالل تحليالت كمية ونوعية مع األخذ بعين االعتبار حركة األسهم خالل الفترة األولى من االدراج ومقارنة الشركات من 

 في الفترات السابقة
ً
ومن ثم بناء  ،مؤشراتها املالية بمؤشرات القطاع والسوق ودراسة سلوك حركة األسهم املدرجة حديثا

بشكل مستمر لضمان االلتزام بالحدود االستثمارية واستراتيجية  محفظة الصندوق وتحديد أوزان االستثمارات ومراجعتها

 .الصندوق الرئيسة

 

 :األوراق املالية التي ال يمكن إدراجها في محفظة الصندوق  ( و
( من سياسات اإلستثمار 2الفقرة الفرعية )ب( "نوع األوراق املالية" من الفقرة رقم ) في أي أوراق مالية ال تتوافق مع ما ورد

 وممارساته أعاله.
 

 القيود على األوراق املالية التي يمكن للصندوق االستثمار فيها: ( ز
يلتزم ، لن يستثمر الصندوق في أي أوراق مالية ال تتوافق مع املعايير الشرعية املعتمدة من الهيئة الشرعية للصندوق 

( من سياسات 2من الفقرة رقم )االستثمار"  "سياسة تركيز  الفقرة الفرعية )ج(الصندوق بقيود االستثمار واملعايير املحددة في 

 اإلستثمار وممارساته أعاله.

 

الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق او صناديق استثمار يديرها  ( ح

 و مديرو صناديق آخرون:أاملدير 
أدوات أسواق النقد أو  /و  )الريت( العقارية املتداولة صناديق اإلستثمار عدا ماال يستثمر الصندوق في أي صناديق استثمار 

 ات اإلستثمار وممارساته أعاله.( سياس2، كما  ورد في الفقرة الفرعية )ج( من الفقرة )% من حجم الصندوق 50، وبحد أعلى 
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 االقتراض، ممارسة صالحيات بشأن الصندوق  مدير وسياسة صالحيات الصندوق في االقتراض ( ط

 الصندوق: أصول  برهن يتعلق فيما سياسته وبيان
لتغطية وذلك لن يلجأ الصندوق لطلب التمويل عن طريق االقتراض إال عند الضرورة، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، 

 طلبات االسترداد بما يتوافق مع املعايير الشرعية للصندوق على أال تزيد مدة االقتراض عن سبعة أيام.

و الحصول على قرض من مدير الصندوق أو  /وق توافق مع املعايير الشرعية للصندو ل على تمويل ميجوز للصندوق الحصو 

أي  أو و / نقد العربي السعودي )ساما( أو أي من جهات التمويل املحلية واملرخصة من مؤسسة الو / أو أي من تابعيه  /

ثلة ملؤسسة النقد العربي السعودي حسب ما ارجية مرخصة وخاضعة إلشراف ورقابة جهة تنطيمية مماخ مؤسسة تمويل

 .يراه مدير الصندوق مناسبا

  لألسباب التالية:  وذلك 

( من إجمالي أصول  %10على أال تتجاوز نسبة ) لتعزيز ودعم استثمارات الصندوق ومساعدته في تحقيق أهدافه اإلستثمارية .1

  الصندوق.

 10) على أال تتجاوز نسبة األدنى حسب متطلبات الئحة صناديق اإلستثمار رفع صافي قيمة أصول الصندوق عند بلوغه الحد  .2

 من إجمالي أصول الصندوق.  %(

في حساب الصندوق املخصص لتنفيذ طلبات اإلسترداد غير كافية  وفرةأو لتغطية طلبات اإلسترداد في حال كانت األموال املت .3

 ( املذكورة أعاله. % 10بة )خضع لنستعلما أن اإلقتراض لتنفيذ طلبات اإلسترداد ال 

 

 الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير: (  ي
 %( من صافي قيمة أصول الصندوق. 25مع طرف نظير واحد )التعامل  تجاوز يال يجوز للصندوق أن 

 

  :صندوق سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر ال(  ك

 دوق: نمدير الص .1

قرارات اإلستثمار التي يتخذها منسجمة مع ممارسات اإلستثمار الجيدة إلى أن تكون  ىويسعسيحرص مدير الصندوق 

ق، ويشمل ذلك بذل مدير و والحكيمة التي تحقق األهداف اإلستثمارية املحددة للصندوق واملذكورة في شروط واحكام الصند

 الصندوق ما في وسعه للتأكد من:

ساهم في التقليل من املخاطر املحتملة التي قد تتعرض لها ي ماعدم تركيز استثمار الصندوق وتنويع محفظة اإلستثمار م -أ

 إستثمارات الصندوق.

درجة مخاطر   ل الصندوق أي مخاطرة استثمارية غير ضرورية تتعلق بأهدافه اإلستثمارية مع األخذ باإلعتبار يعدم تحم -ب

 .الصندوق املوضحة في شروط واحكام الصندوق 

 املخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق من اجل ضمان سرعة التعامل معها.وضع وتنفيد سياسات واجراءات لرصد  -ت

والتغييرات الجوهرية  حداثتقويم املخاطر التي قد تؤثر في استثمارات الصندوق بشكل سنوي على األقل مع األخذ باإلعتبار األ  -ث

 محليا واقليميا ودوليا والتي قد تؤثر في وضع املخاطر للصندوق. 

 .بعناية وحرصف الصندوق اإلستثمارية املحددة في شروط وأحكام الصندوق تطبيق أهدا -ج
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( من الئحة صناديق اإلستثمار وفي شروط 41اإللتزام باألحكام املتعلقة بقيود اإلستثمار كما هو منصوص عليها في املادة ) -ح

 أو مذكرة املعلومات. و/ واحكام الصندوق. 

 ومجلس إدارة الصندوق في حال مخالفة أي من قيود اإلستثمار فور وقوعها.  إشعار الهيئة ومسؤول املطابقة واإللتزام -خ

 . وق للوفاء بأي طلب استرداد متوقعتوافر السيولة الكافية لدى الصند -د

يقوم مدير الصندوق بالتأكد بشكل دوري من التزام جميع استثمارات الصندوق باملعايير املتبعة في تقرير أهلية اإلستثمارات  -ذ

 وابط الشرعية.وفقا للض

ءات التصحيحية افي حال وجود مخالفات جوهرية، سيتم ابالغ مجلس إدارة الصندوق وإدارة املطابقة واإللتزام إلتخاذ اإلجر  -ر 

 املناسبة.

تنفيذ أوامر البيع والشراء يتم من خالل قسم إدارة األصول وفقا للسياسة اإلستثمارية للصندوق وبما يتوافق مع أنظمة  -ز 

 مات هيئة السوق املالية وتراعى مصالح حملة الوحدات.  ولوائح وتعلي

وقياس مؤشرات املخاطر باستخدام إحدى أو بعض األساليب اإلحصائية مثل معدل شارب، معامل بيتا واإلنحراف  متابعة -س

 مقارنتها باملقاييس املعيارية.و املعياري 

ممارسة أو عدم ممارسة أي من الحقوق املرتبطة بأصول الصندوق بما يحقق مصلحة الصندوق وحملة الوحدات وفقا  -ش

مل يوثق ممارسة حقوق التصويت أو اإلمتناع عن ن مجلس إدارة الصندوق وحفظ سجل كااملعتمدة مو للسياسة املكتوبة 

 ممارستها وأسباب ذلك. 

يدة والتي تعزز مفهوم اإللتزام باألنظمة واللوائح والتعلميات وأفضل املمارسات املهنية نشر وتعزيز السلوكيات املهنية الج -ص

 وتؤدي إلى فهم وتطبيق مبادئ إدارة املخاطر مما ينعكس ايجابا على الصندوق ومنظومة العمل ككل. 

 

 ضبط والرقابة على املخاطر:الدور مجلس إدارة مجلس الصندوق في  .2

 :من الئحة صناديق اإلستثمار  وهي (39ومسؤولياته وفقا للمادة )القيام بمهامه 

 فيها -أ
ً
ويشمل ذلك على سبيل املثال ال ، املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا

إبرامه مع أي شخص  الحصر، املوافقة على عقود تقديم خدمات اإلدارة للصندوق، وعقود خدمات الحفظ وأي عقد يتم

 مرخص له لتسويق وحدات الصندوق ملستثمرين محتملين، أو تقديم املشورة لهم بخصوص شراء الوحدات.

،  -ب
ً
 للمادة املوافقة أو اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسبا

ً
املصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا

 ( من الئحة صناديق االستثمار.13)

 على األقل االجتماع مر  -ت
ً
مسؤول املطابقة وااللتزام أو لدى مدير الصندوق ، إن وجدت لجنة املطابقة وااللتزاممع تين سنويا

 لتزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة املتبعة. ملراجعة الديه، 

 .واملستندات األخرى بالئحة صناديق االستثمار  ومذكرة املعلومات شروط وأحكام الصندوق ودقة التأكد من اكتمال  -ث

  -ج
ً
الئحة صناديق اإلستثمار ، ألحكام التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 الصندوق ومذكرة املعلومات.وأحكام  وشروط

 مالكي الوحدات .وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة العمل بأمانة   -ح

 . مراجعة سنوية لفعالية إجراءات وسياسات ضبط املخاطر  -خ
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مارسة تلك الحقوق فيما فيه مصلحة ماعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت املتعلقة بأصول الصندوق و  -د

 الصندوق وحملة الوحدات. 

 والقرارات التي اتخذها املجلس .محاضر االجتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات تدوين  -ذ

( من الئحة صناديق اإلستثمار وفي شروط واحكام 41التحقق من اإللتزام بقيود اإلستثمار كما هو منصوص عليها في املادة ) -ر 

 الصندوق و مذكرة املعلومات.

 

 دور املطابقة واإللتزام:  .3

ت العالقة بعمل الصندوق، وبشروط وأحكام الصندوق التاكد من التزام مدير الصندوق باللوائح واألنظمة والتعليمات ذا -أ

 املستندات األخرى.  مذكرة املعلومات و و 

التاكد من وضع السياسات واإلجراءات املناسبة لتمكين مدير الصندوق من اإللتزام بالنظام واللوائح التنفيذية والتعلميات  -ب

 االخرى سارية املفعول الصادرة عن الهيئة ذات العالقة.

 على املوارد املناسبة وصالحية اإلطالع على جميع سجالت مدير الصندوق.الحصول  -ت

 تزويد الهيئة بأي مستندات تطلبها ملراجعة مدى مالئمة ترتيبات املطابقة واإللتزام التي يتبعها مدير الصندوق.  -ث

ت الصندوق وضمان سرعة التحقق من وجود وتنفيذ السياسات واإلجراءات املناسبة لرصد املخاطر التي تؤثر في استثمارا -ج

وذلك حسب ، التعامل معها على ان تتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقويم املخاطر بشكل سنوي على األقل

 ( الفقرة الفرعية )هـــــ( من الئحة صناديق اإلستثمار .9املادة )

التزام مدير الصندوق بالنظام واللوائح التنفيذية وضع وتنفيذ برنامج مطابقة والتزام مالئم للصندوق يساعد في مراقبة  -ح

وذلك حسب ، والتعلميات االخرى سارية املفعول الصادرة عن الهيئة ذات العالقة وتزويد الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها

 ( الفقرة الفرعية )ح( .9املادة )

دارة التنفيدية ومجلس إدارة الصندوق من أجل مناقشتها رفع التقارير باملخالفات الجوهرية التي يرتكبها مدير الصندوق إلى اإل  -خ

 إلتخاذ اإلجراءات التصحيحية املالئمة لتالفيها مستقبال. 

حفظ سجل دائم باملخالفات وتوثيق اإلجراء املتخذ واملدة الزمنية املطلوبة إلصالحها ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية  -د

 املالئمة. 

قة بين الكشوفات الصادرة عن مدير الصندوق وتلك الصادرة عن البنك املحلي الذي تم فتح التحقق من التسويات واملطاب -ذ

 حساب لصالح الصندوق لديه. 

ث تضمن وجود يبح Disaster recovery planوضع وتنفيذ واختبار خطة فعالة ومكتوبة لضمان استمراية أعمال الصندوق  -ر 

 املناسبين وهذا يساهم في إدارة املخاطر التشغيلية للصندوق. األنظمة التشغيلية املناسبة واألشخاص املؤهلين 
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املؤشر االسترشادي، باالضافة الى معلومات عن الجهة املزودة للمؤشر واألسس واملنهجية املتبعة  (ل

 لحساب املؤشر:
وتستند املنهجية املتبعة لحسابه إلى ،  شركة ستاندرد آند بورز مؤشر مشاركة ألسهم اإلصدارات األولية يتم حسابه بواسطة

ملنصوص املقبولة وفقا ملعايير االستثمار افي محفظة الصندوق و  القائمة املتاحة للتداول لألسهم  القيمة السوقية اإلجمالية

 . )السوقي السهم سعر  ×القائمة  األسهم عدد(  = لألسهم اإلجمالية السوقية القيمةعليها في الشروط واألحكام وتحسب 

في أي وقت من األوقات يتم إلغاء األسهم التي تفشل في الوفاء بمعايير االستثمار للصندوق ، يتم مراجعة املعيار كل ربع سنة

 .ومع ذلك تتم اإلضافات فقط على مراجعات ربع سنوية،على الفور 

 

 :االستثمار في مشتقات األوراق املالية (م
 وراق مالية.لن يقوم الصندوق باالستثمار بأي مشتقات أ

 

 عليها هيئة السوق املالية بشأن أي قيود أو حدود على االستثمار: وافقتأي إعفاءات ( ن
 .وماتعلحتى اعداد هذه النشرة من مذكرة امل ال يوجد أي إعفاءات من هيئة السوق املالية بشأن قيود أو حدود االستثمار 

 

 املخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق  .3
 

قيمة  تذبذب عالي فإنه بالتالي سوف يؤثر فيأن تؤدي إلى الصندوق يستثمر أصوله في أسواق األسهم والتي من شأنها بما أن أ( 

 . وحدات الصندوق 

 على أداء الصندوق املتوقع  في املستقبلب( إن 
ً
 .أي أداء سابق للصندوق أو للمؤشر اإلسترشادي الخاص به ال يعد مؤشرا

 أو أداءه مقارنة باملؤشر سوف يتكرر أو يماثل أداءه السابق. املطلق صندوق الج(  ال يوجد ضمان ملالكي الوحدات بأن أداء 

إن مدير ، االستثمار في الصندوق ال يعد وديعة لدى أي بنك يسوق أو يبيع األوراق املالية أو تابع لصندوق االستثمارد(  

ولن تكون هناك أي ضمانات بحصول  ،الصندوق سوف يحقق أهدافه االستثمارية الصندوق ال يقدم أي ضمانات بأن

 املشتركين على مبالغهم األصلية املستثمرة عند االسترداد أو عند إنهاء الصندوق.

 ليتحمل مالك الوحدات املسؤولية عن أي خسارة قد تترتب على اإلستثمار في الصندوق ما عدا الخسارة الناتجة عن إهماه(  

 .مد من مدير الصندوق عأو تقصير مت

التي يمكن أن يتعرض لها الصندوق وأي ظروف من املمكن و  و(  املخاطر الرئيسة املحتملة املرتبطة باالستثمار في الصندوق 

 :أن تؤثر في صافي قيمة أصول الصندوق وعائداته

 

 مخاطر االفصاح: (1

 ،صحيحة في نشرة إصدار الطروحات األولية أو إغفال بيانات جوهرية فيهاتتعلق مخاطر اإلفصاح بإمكانية وجود بيانات غير 

وبالنظر العتماد مدير الصندوق بشكل جوهري في اتخاذ قرار االستثمار على املعلومات التي ترد في نشرة اإلصدار التي تصدرها 

 
ً
 قائما

ً
ون املعلومات العامة التي تتعلق بالنتائج وقد تك  ،الشركات فإن مخاطر اتخاذ قرار استثماري غير سليم تظل احتماال
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كما أنه من املحتمل وجود بيانات غير صحيحة قد  ،املالية وخطط التوسع املستقبلية للشركات املدرجة غير واضحة أو دقيقة

 
ً
 .على األداء يتم على أساسها اتخاذ قرارات استثمارية مما قد يؤثر سلبا

 

 ة:مخاطر التوقعات املالية املستقبلي (2

توقعات النتائج املالية املستقبلية للشركات وتوفر العوامل الالزمة لتحقيق العوائد واستمرارها في املستقبل تعتبر من األدوات 

إال أن تلك التوقعات قد ال تتحقق بالشكل املتوقع مما قد يؤدي  ،الهامة التي يبني عليها مدير الصندوق قراراته االستثمارية

 على قيمة وحدات الصندوق. إلى انحراف نتائج ع
ً
 مليات الصندوق عن التوقعات والتأثير سلبا

 

 مخاطر تباطؤ عملية اإلصدارات األولية: (3

)سواء منها  قد يحدث تباطؤ في عملية طرح اإلصدارات األولية نتيجة للظروف االقتصادية الكلية لسوق اإلصدارات األولية

أو بموجب قواعد التسجيل واألدراج في السوق  واإلدراج التسجيل قواعد بموجبادراج األوراق املالية للشركات فيها التي يتم 

 مما يؤثر على تحقيق الصندوق ألهدافه االستثمارية وبالتالي ينعكس سلباملوازية( 
ً
  على أداء الصندوق.ا

  

 مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق: (4

  يعتمد مدير 
ً
الصندوق على العنصر البشري بشكل أساس ي خالل إدارته للصندوق، وبالتالي فإن الصندوق قد يتأثر سلبا

بخسارة املدراء التنفيذيين واملوظفين املرتبطين بأعمال الصندوق وصعوبة توفير بدائل على املستوى ذاته من الخبرة على 

 املدى القصير مما يؤثر بشكل سلبي على أداء الصندوق.
 

 التقلبات املحتملة في سوق األسهم: (5

تتعرض أسعار األسهم في سوق األسهم السعودية لتقلبات حادة قد تتضمن حركة هبوط حاد ومفاجئ وال يمكن تقديم ضمان 

النتائج كما أنه وبعد إعالن  ،أو تأكيد لألداء املستقبلي للسوق كما أن األداء السابق للسوق ال يعكس ما سيتحقق في املستقبل

 على  ،ن السعر السوقي ألسهمها قد يتحرك في اتجاه مخالف لتلك التوقعاتإاملالية للشركات ف
ً
 سلبيا

ً
وهذا قد يكون له تأثيرا

 أداء الصندوق وسعر وحداته.
 

 مخاطر األسواق الناشئة:  (6

أكبر مما هو سائد في أسواق األوراق سوق األسهم السعودية يعتبر أحد األسواق الناشئة التي تتعرض لتقلبات األسعار بشكل 

املالية املتقدمة مما قد يشكل مخاطر على استثمارات الصندوق في حالة الهبوط الحاد واملفاجئ للقيمة السوقية لألوراق 

 على أداء الصندوق.
ً
 املالية ويؤثر سلبا

 

 مخاطر الطروحات االولية: (7

محدودية األسهم املتاحة لالكتتاب فيها خالل فترة الطروحات األولية قد يتضمن االستثمار في الطروحات األولية مخاطر 

كما أن معرفة مدير الصندوق بالشركة املصدرة لألسهم قد تكون غير كافية أو قد يكون لها تاريخ أداء محدود، كما  ،العامة

قد تكون في مرحلة التطوير وال  أن الشركات املصدرة لألوراق املالية قد تنتمي لقطاعات اقتصادية جديدة، وبعض الشركات

 على أداء الصندوق.
ً
 تشغيليا على املدى القصير مما يزيد من مخاطر االكتتاب في أسهمها وينعكس ذلك سلبا

ً
 تحقق دخال

 

 مخاطر تأخر اإلدراج: (8
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لفترة غير محددة، وذلك من املمكن أن يحدث تأخير في إدراج أسهم شركة ما تم االكتتاب في أسهمها خالل فترة الطرح األولي 

 على أداء 
ً
قد يؤدي إلى عدم قدرة الصندوق على االستفادة من املبالغ التي تم استثمارها في الطرح األولي وبالتالي التأثير سلبا

 الصندوق.
 

 فرص املشاركة في الطروحات األولية: مخاطر  (9

ألسهم الشركات حيث ال يوجد ضمان للصندوق بتلقي قد تواجه الصندوق صعوبات تتعلق بمشاركته في الطروحات األولية 

مما يفقد الصندوق فرص استثمارية ضمن مجال االستثمار  ،الدعوة للمشاركة في الطروحات األولية ألسهم بعض الشركات

 على أداء الصندوق. 
ً
 الخاص به وينعكس ذلك سلبا

 

 املخاطر االئتمانية: (10

ق باحتمال أن يخفق أي من الجهات املتعاقد معها في الوفاء بالتزاماته التعاقدية مع مدير املخاطر االئتمانية هي تلك التي تتعل

 للشروط املتفق عليها بينهما
ً
وتنطبق هذه املخاطر على الصندوق في حال إيداع األموال )بصفة ودائع مرابحة  ،الصندوق وفقا

إن أي إخفاق من قبل الجهات التي  ،ت املرابحة املختلفةأو ما في حكمها( لدى طرف ثالث، أو من خالل االستثمار في عمليا

 على استثماره وأدائه.
ً
 يتعامل معها مدير الصندوق يؤثر سلبا

 

 االقتراض:مخاطر  (11

في الحاالت الخاصة التي قد يقوم فيها الصندوق باالقتراض لغرض تغطية طلبات االسترداد، قد يتأخر عن سداد املبالغ 

املحدد ألسباب خارجة عن إرادة مدير الصندوق مما قد يترتب على هذا التأخير رسوم تأخير سداد أو أن املقترضة في الوقت 

 
ً
يضطر مدير الصندوق لتسييل بعض استثماراته لسداد القروض مما قد يؤثر على أصول الصندوق وأداؤه وينعكس سلبا

 على قيمة الوحدات.

 

 االستثمار: تركيز  مخاطر  (12

خمس  استراتيجية الصندوق الرئيسة تركز على االستثمار في الطروحات األولية وأسهم الشركات التي لم يمض عليهاحيث أن 

سنوات، فإن محدودية عدد الشركات ضمن هذا املجال االستثماري سيؤدي إلى زيادة تركيز استثمارات الصندوق في أسهم أو 

لذلك فقد تتعرض استثمارات  ،ة أو قطاع واحد حسب الحالةبحيث يكون التركيز على شركات معين ،قطاعات معينة

 الصندوق لتقلبات حادة نتيجة أي تغييرات في تلك الفئة من األسهم وبالتالي تؤثر على أداء الصندوق بشكل سلبي.
 

 في التشريعات: مخاطر التغير  (13

  صناديق االستثمار واألصول التي يتم االستثمار بها معرضة ملخاطر التغير 
ً
في التشريعات حيث أن مدير الصندوق سيعمل وفقا

للتشريعات واإلجراءات الصادرة من قبل السلطات الرسمية املختصة بالتنظيم واالشراف والرقابة عليها وقد يتأثر أداء 

 لطبيعة التعديالت املفروضة على إدارة الصندوق.
ً
 وفقا

ً
 الصندوق سلبا

 

 مخاطر مرتبطة باملعايير الشرعية: (14

إن تطبيق املعايير الشرعية على استثمارات الصندوق تحد بشكل عام من نطاق وعدد األسهم املتاحة لالستثمار من قبل 

الصندوق كما أن الشركات التي يستثمر فيها الصندوق بعد االستحواذ على أسهمها قد تتجاوز املعايير الشرعية املسموح بها 

لشركات في أوقات قد تكون غير مالئمة وقد يحد من نطاق الفرص االستثمارية مما يدفع الصندوق للتخلص من أسهم تلك ا

 على استثمارات الصندوق وأدائه.
ً
 املتاحة للصندوق مما يؤثر سلبا
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 مخاطر نتائج التخصيص: (15

 ،وعليا لالكتتابقد يقتصر االكتتاب في الطروحات األولية على فئات محددة يسمح لها باالكتتاب، وقد يتم تحديد حدود دنيا 

لذلك فإن مثل تلك القيود قد تحد من حرية الصندوق في  ،وال يتحكم مدير الصندوق بعدد األسهم التي سيتم تخصيصها

االكتتاب وحجم التخصيص في أسهم الشركات خالل فترة الطرح األولي العام مما قد يجعل الصندوق يفقد بعض الفرص 

 على سعر وحدة الصندوق.االستثمارية التي كان يمكن أن تزيد 
ً
 من عوائد الصندوق وينعكس ذلك سلبيا

 

 مخاطر إعادة االستثمار: (16

حيث أن الصندوق سيقوم بإعادة استثمار األرباح املوزعة، فإن مبالغ التوزيعات قد ال يتم استثمارها بنفس األسعار التي تم 

 على قيمة الوحدة.عندها شراء األسهم من األساس، وبالتالي ارتفاع تكلفة الشرا
ً
 ء مما يؤثر سلبا

 

 املخاطر السياسية: (17

قد يتأثر أداء الصندوق بحاالت عدم اليقين التي تنتج عن تغيرات سياسية غير مالئمة قد تحدث على نطاق قطري أو اقليمي أو 

 على أداء األسواق وعلى القيمة السوقية لألوراق املالية التي يستثمر 
ً
فيها الصندوق وبالتالي سعر الوحدة عاملي قد تؤثر سلبا

 في الصندوق.
 

 املخاطر االقتصادية: (18

تنتج هذه املخاطر عن التغيرات االقتصادية وظروف السوق وحاالت عدم اليقين املصاحبة للتغير في سياسة الحكومات أو 

مة واملتطلبات الضرائبية وحاالت الركود عن حاالت فرض القيود على حركة انتقال رؤوس األموال، أو التغير في القوانين واألنظ

 على استثمارات  ،أو األزمات االقتصادية التي تسود األسواق املختلفة
ً
وبالتالي يمتد التأثير على سوق األسهم مما قد يؤثر سلبا

 الصندوق وأداؤه.
 

 مخاطر السيولة: (19

قد  ،إلى نقد دون حدوث خسارة في قيمتها السوقية مخاطر السيولة تعني السرعة والسهولة التي يمكن بهما تحويل األصول 

كما قد   ،تواجه الصندوق مخاطر عدم إمكانية بيع بعض استثماراته بسبب الظروف االقتصادية أو بسبب ظروف السوق 

 من أصوله يستثمر في أسهم عدد م
ً
 جوهريا

ً
 ،حدود من الشركاتيعاني الصندوق من انخفاض السيولة في حالة أن جزءا

ن الصندوق قد ال يتمكن من تسييل استثماره مع شركة معينة بسهولة مما يؤثر على الوفاء بمتطلبات وبشكل أساس ي، فإ

 االسترداد في الصندوق.
 

 مخاطر تعليق التداول: (20

الفرص  قد يؤدي تعليق التداول في السوق ككل أو في مجموعة من األوراق املالية إلى عدم توفر النقد أو فقدان عدد من

 على أداء الصندوق.
ً
  االستثمارية مما قد يؤثر سلبا

 

 مخاطر تضارب املصالح: (21

تنشأ هذه املخاطر في األوضاع التي تتأثر فيها موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بمصلحة شخصية مادية أو معنوية 

 على أدائه.
ً
 تهمه على حساب الصندوق، مما قد يؤثر سلبا

 

 :عمليات االسترداد الكبيرة مخاطر  (22
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قد يجبر تقدم املستثمرين بالصندوق بطلبات استرداد كبيرة في وقت واحد على أن يقوم الصندوق ببيع األسهم اململوكة له 

 على سعر األسهم أو بيعها قبل تحقيق الهدف االستثماري منها مما ينعكس بشكل 
ً
لتغطية تلك الطلبات وهذا قد يؤثر سلبا

 داء الصندوق.سلبي على أ
 

 مخاطر االعتماد على التصنيف االئتماني: (23

في حالة انخفاض التصنيف االئتماني ألي من أدوات أسواق النقد التي يستثمر بها الصندوق، قد يضطر مدير الصندوق . 1

 إلى التخلص منها، مما قد يؤثر على أصول الصندوق والذي بدوره سيؤثر على سعر الوحدة.

مالكي الوحدات املسؤولية عن أي خسارة مالية قد تترتب على االستثمار في الصندوق، وال يوجد تعهد بأن أهداف يتحمل  .2

وعلى كل مستثمر أن يعطي عناية خاصة لعوامل املخاطر املذكورة أدناه عند تقويمه لفرص  ،الصندوق االستثمارية ستتحقق

 االستثمار في الصندوق.
 

  تداول في أسهم السوق املوازية )نمو(:( املخاطر املرتبطة بال24

     مخاطر شح السيولة وعدم وجود تداول على أسهم معينة ملدة زمنية طويلة. -1

 مخاطر التقييم غير العادل لبعض االسهم غير املتداولة بالحجم الكافي.  -2

 .اطر التذبذب الكبير في أسعار األسهمخم -3

ة، إضافة إلى صعوبة عتبر أقل من تلك في السوق الرئيسوالتزاماتها تمخاطر الشفافية حيث أن افصاحات الشركات  -4

 الحصول على املعلومات.

جدا، حيث ان بعض الشركات قد تكون صغير الحجم ومحدودة النشاط ما قد يعرضها  ةمخاطر الشركات الصغير  -5

إضافة إلى تركيزها على موظفين من املمكن ان يواجه صعوبات في حاالت اقتصادية ما، و نشاط معين  التركيز علىملخاطر 

 محددين في أعمالها ما يجعلها عرضة لتغيرات في حال تركهم العمل.
 

 (:REIT( مخاطر اإلستثمار في صناديق اإلستثمار العقارية املتداولة )الريت 25

اإلستثمار في هذه الصناديق بطبيعة  من املمكن أن يستثمر الصندوق في صناديق اإلستثمار العقارية املتداولة، ويرتبط

املخاطر املتعلقة بالقطاع العقاري وطبيعة الصناديق العقارية املتداولة ومنها املخاطر املتعلقة بالنشاط اإلقتصادي 

وانخفاض الطلب، مخاطر التغير في التشريعات واألنظمة، املخاطر التشغيلية وتكاليف صيانة وتطوير العقارات، مخاطر 

وصعوبة بيع األصول بسعر عادل أو بسرعة، املخاطر املتعلقة باإلنشاء والبناء، واملخاطر املتعلقة باملستأجرين وعدم السيولة 

 قدرتهم على الوفاء باإليجارات املستحقة، مخاطر عدم وفاء مدير الصندوق بجميع مسؤولياته في متابعة أعمال الصندوق. 
 

 :املضافة القيمة وضريبة الدخل ضريبةالزكاة و  مخاطر( 26

ينطوي اإلستثمار في الصندوق على مخاطر آثار الزكاة ومخاطر ضريبية متنوعة بعضها ينطبق على اإلستثمار في الصندوق 

الضرائب التي و  الزكاةنفسه والبعض اآلخر ينطبق على ظروف معينة قد تكون ذات صلة بمستثمر معين ، وسوف تؤدي 

على لى تقليل العوائد املرتبطة باإلستثمار في الصندوق وانخفاض في سعر الوحدة ويجب يتكبدها مالكي الوحدات بالضرورة إ

املستثمرين الحاليين واملحتملين أن يحصلوا على مشورة مهنية بخصوص آثار الزكاة والضرائب على امتالكهم أو حيازتهم أو 

ن دفع الزكاة املترتبة عليهم، وأن جميع الرسوم تصرفهم في وحدات الصندوق، كما يجب أن يعلم املستثمرون أنهم مسؤولون ع
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وأي مستندات ذات صلة فهي ال تشمل ضريبة القيمة ومذكرة املعلومات واملصاريف املذكورة في هذة الشروط واألحكام 

 .املضافة مالم يتم النص على خالف ذلك

 معلومات عامة : .4
 طبيعيين يستهدف جميع الفئات الصندوق عام و أ( 

ً
 إعتباريين و أسواء أشخاصا

ً
اململكة العربية ل خمن دا أشخاصا

 .السعودية أو خارجها
 

 ب( سياسة توزيع األرباح:

 ، وفي حال تحقيق عوائد، يتم إعادة استثمارها ملصلحة الصندوق. يقوم الصندوق بتوزيع أرباح على حاملي الوحداتن ل
 

 

 

 

 :ج( األداء السابق للصندوق 

 سنوات، )أو منذ تأسيس(. وخمس سنوات، وثالث واحدة، لسنة الكلي العائد .1
 

 السنوات العائد اإلجمالي

 لسنة واحدة كليالعائد ال % - 14.94

 ) منذو التأسيس( لثالث سنوات كليال العائد % 7.72-
 

 )أو منذ تأسيس(.  السنوات املالية العشر املاضية، سنة من لكل إجمالي العائدات السنوية   .2

 السنوات العائد اإلجمالي السنوي 

 2015-السنة االولى  %  2.99

 2016-السنة الثانية  %  5.33

 2017-السنة الثالثة  %  14.94-

 

أداء صندوق االستثمار باملقارنة مع املؤشر االسترشادي على مدار السنوات الخمس املاضية او منذ  .3

 التأسيس، )حيثما ينطبق(.

 األداء 2015 2016 2017

 الصندوق  %  2.99 % 5.33 % -14.94

 املؤشر اإلسترشادي % - 20.90 % - 11.77 % - 22.91

 

 تاريخ توزيع األرباح على مدار السنوات املالية الثالث املاضية:  .4

يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على املستثمرين وفي حال تحقيق عوائد، يتم إعادة استثمارها في  مل

 الصندوق. 
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 الصندوق:تقارير  .5

اإلطالع على تقارير الصندوق التي يقوم مدير  آخر  صخوأي ش واملحتملين  بإمكان جميع حملة الوحدات و املسثمرين املهتمين

 واملوقع اإللكتروني للسوق.  الصندوق بنشرها على موقعه اإللكتروني

 

 :د( حقوق مالكي الوحدات

( 11حسب الفقرة رقم )( من هذه املذكرة و 9حسب الفقرة ) الحصول على تقارير دورية ومعلومات عن الصندوق  -1

 .الصندوق  حكامشروط وأ  من

 الصندوق  حكاموأ( من شروط 17( من البند )3املوافقة على التغييرات األساسية للصندوق حسب الفقرة الفرعية ) -2

 من الئحة صناديق اإلستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية.  وذلك بموجب املادة السادسة والخمسون 

 استرداد. رسوم أي دون فرض أساس ي تغيير أي سريان قبل وحداتهم استرداد الوحدات ملالكي يحق -3

 الحصول على نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات باللغة العربية مجانا دون مقابل. -4

  .اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبهاالحصول على  -5

الحصول على نسخة من السياسات واإلجراءات التي يتبعها مدير الصندوق ملعالجة تعارض املصالح وأي تعارض  -6

 .مصالح محتمل و/أو فعلي عند طلبها دون مقابل

 .املحددة تحصيل مبالغ اإلسترداد في مواعيدها -7

 املدد الزمنية املقررة حسب الئحة صناديق اإلستثمار ومن خالل الوسائل املناسبة. تلقي اإلشعارات املطلوبة خالل  -8

 أو التدخل في إدارة الصندوق بأي وجه من الوجوه.  شاركةال يجوز ملالكي الوحدات  املو 
 

 ه( مسؤولية مالكي الوحدات:

  مالك الوحداتيكون  ال منه، جزء أو الصندوق  في الستثماره مالك الوحدات خسارة عدا فيما
ً
 والتزامات ديون  عن مسؤوال

وعلى كل مستثمر أن يعطي عناية خاصة لعوامل املخاطر  ،الصندوق إال في حدود ما يمتلكونه من وحدات في الصندوق 

 عند تقويمه لفرص االستثمار في الصندوق. عالهاملذكورة أ
 

 و( الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق:

 الصندوق إنهاء الصندوق فيها: الحاالت التي يجوز ملدير  .أ

  ومالكي الوحدات الهيئة إشعار عليه فيجب العام، الصندوق  إنهاء في الصندوق  مدير رغب إذا .1
ً
 في برغبته كتابيا

  (21واحد وعشرون ) عن تقل ال مدة ذلك قبل
ً
 بشروط اإلخالل دون  فيه، العام إنهاء الصندوق  املزمع التاريخ من يوما

 .الصندوق  وأحكام

سعودي ملدة أكثر من ستة   ريال ( ماليين10الصندوق عن مبلغ عشرة )  أصول  قيمة استمر ار نخفاض صافي حال في .2

 للفترة الزمنية املناسبة.  ( أشهر متواصلة دون الحصول على استثناء أو موافقة من هيئة السوق املالية على اإلستمرار 6)

 .ير كافية لتبرير التشغيل االقتصادي للصندوق إذا تبين له أن قيمة أصول الصندوق تحت اإلدارة غ .3

 دوق وحملة الوحدات.  نحدوث أي تغيير  في القانون أو النظام قد يكون له تأثير  سلبي على مصلحة الص .4

 أي ظروف أخرى يري مدير الصندوق أنها سبب كاف إلنهاء الصندوق. .5

 الحاالت أعاله:اإلجراءات التي سيتخذها مدير الصندوق في حالة تحقق إحدى  .ب

  فورا. الصندوق  القيام بما يلزم إلنهاء .1
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  ومالكي الوحدات الهيئة إشعار .2
ً
   (21واحد وعشرون )  عن تقل ال مدة قبل كتابيا

ً
إنهاء  املزمع التاريخ من يوما

 فيه، وذلك في حالة رغبة مدير الصندوق انهائه.  الصندوق 

وذلك عند تحقق إحدى الحاالت املذكورة  أيام( 5خمسة )إشعار هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات كتابيا خالل  .3

 .( أعاله3( و )2حسب الفقرتين الفرعيتين )

القيام بإجراءات تصفية أصول الصندوق، حيث يتم تسديد الديون وااللتزامات املتعلقة بالخصوم وأما األصول  .4

 من نهاية إجراءات التصفية وبالنسبة التي تمثلها 30فية فيتم توزيعها على املشاركين خالل ثالثون )املتبقية من التص
ً
( يوما

 وحداتهم منسوبة إلى إجمالي الوحدات ويتم إصدار تأكيد من مدير الصندوق بذلك.  

 العام الصندوق  مدة ءعن انتها للسوق  اإللكتروني املوقع و اإللكتروني موقعه في باإلعالن الصندوق  مدير يقوم .5

 . تصفيته ومدة

 

 . الصندوق  ز( يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقويم املخاطر يتم تبنيها فيما يتعلق بأصول 

 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .5
 :من أصول الصندوق  جميع أنواع املدفوعاتأ(

  . رسوم االشتراك1

 . رسوم إدارة الصندوق 2

 حفظأمين ال. رسوم 3

 املحاسب القانونيرسوم . 4

 . رسوم اللجنة الشرعية 5

 . مصاريف إعداد املؤشر اإلسترشادي6

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين. 7

 . الرسوم الرقابية8

 . رسوم نشر املعلومات على موقع تداول 9

 . رسوم التعامل 10

 الصندوق  ألعمال ضرورية مصاريف أي أو و /  والتشريعية التنظيمية الجهات تفرضها قد مصاريف أخرى . 11
 

 دفعها ووقت والعموالت واألتعاب، الخدمات مقابل حساب كيفية مع جميع الرسوم واملصاريفجدول يوضح ب( 

  :صندوق القبل  من
 

 التفاصيل البند م

 رة واحدة(.تدفع مل% من مبلغ االشتراك أو االشتراك اإلضافي )1.50 رسوم االشتراك 1

.1.75 الصندوق  إدارةرسوم  2
ً
 وتدفع شهريا

ً
 تحتسب يوميا

ً
 % من صافي قيمة أصول الصندوق سنويا
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تدفع من أصول  أيهما أكثر ، % من أصول الصندوق 0.05أو  ريال 40,000 *رسوم  أمين الحفظ 3

 
ً
 .الصندوق وتحتسب يوميا

 تدفع من أصول  35,000 املحاسب القانوني رسوم 4
ً
الصندوق كل ستة أشهر وتحتسب ريال سعودي سنويا

.
ً
 يوميا

 تدفع من أصول الصندوق كل ستة أشهر وتحتسب  28,000 اللجنة الشرعية رسوم 5
ً
ريال سعودي سنويا

 
ً
 .يوميا

مصاريف إعداد املؤشر  6

 االسترشادي

 تدفع من أصول الصندوق في  26,250≈ دوالر أمريكي  7,000
ً
ريال سعودي سنويا

.بداية العام املالي 
ً
 وتحتسب يوميا

مكافأة أعضاء مجلس  7

 اإلدارة املستقلين

.  24,000 ىريال سعودي عن كل اجتماع وبحد أقص  3,000
ً
ريال سعودي سنويا

 وتدفع بعد 
ً
وهذه التكاليف سوف تغطى من أصول الصندوق، تحتسب يوميا

.
ً
 الجلسة مباشرة

 يتحملها  7,500 الرسوم الرقابية 8
ً
الصندوق تدفع من أصول الصندوق وتدفع ريال سعودي سنويا

.
ً
 لهيئة السوق املالية عند املطالبة وتحتسب يوميا

رسوم نشر املعلومات على  9

 موقع تداول 

 يتحملها الصندوق تدفع من أصول الصندوق عند املطالبة  5,000
ً
ريال سنويا

.
ً
 وتحتسب يوميا

 تنفيذ الصفقات.تدفع مباشرة من أصول الصندوق عند  رسوم التعامل  10

 حسب األسعار السائدة في السوق. مصاريف تمويل الصندوق  11

  تدفعأكثر هما % من قيمة أصول الصندوق ،أي0.01،أو  ريال 10,000 بمبلغ إيداع رسوم شاملة *رسوم أمين الحفظ:
ً
 أصول  منسنويا

 .الصندوق 

 

 ضريبة القيمة املضافة: 

واملصروفات املستحقة ملدير الصندوق أو األطراف األخرى ال تشمل ضريبة القيمة املضافة، ان الرسوم املذكورة والعموالت 

م  وفقا لألسعار املنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة 2018 يناير  1وسيتم تحميل الضريبة بشكل منفصل ابتداء من 

 ذ ومطبقة على الصندوق. وأي تعديالت قد تطرأ عليهما وتكون واجبة النفا املضافة والئحته التنفيذية
 

 يدفعها التي امللكية واالسترداد ونقل االشتراك برسوم  يتعلق فيما فرضها يجوز  التي الصفقات مقابل تفاصيل ج(

  :املقابل ذلك احتساب وطريقة الوحدات، مالكو
 

 رة واحدة(.مل دفع% من مبلغ االشتراك أو االشتراك اإلضافي )ت1.50 رسوم االشتراك

% ( من إجمالي املبلغ املسترد، وذلك عند  1ة )ببكر بنساملسترداد يتم إحتساب رسوم اإل  االسترداد املبكررسوم 

  30اإلسترداد خالل 
ً
 يوما

ً
 من تاريخ اإلشتراك .تقويميا

يتم اتباع نفس اإلجراءات والرسوم التي ، في حال نقل امللكية من مالك وحدات آلخر امللكية نقل

 اسمه.  ات بحال اإلشتراك بالنسبة للشخص الذي سيتم نقل الوحديتم تطبيقها في 
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 الصندوق: مدير يبرمها خاصة عمولة أي د(

 . ال يوجد

 

 قبل من أو أصول الصندوق  من ُدفعت التي الصفقات ومقابل واملصاريف الرسوم جميع يوضح افتراض ي مثال  ه(

 .الصندوق  عملة أساس عل الوحدات مالك

، مليون ريال 50يتم تحميلها على الصندوق على أساس مبلغ االشتراك االفتراض ي وبافتراض حجم الصندوق املصاريف التي 

 ريال سعودي 100,000ملبلغ إشتراك 

 ريال سعودي 1,500 ) تدفع ملرة واحدة ( %1.50رسوم االشتراك 

 ريال سعودي 1,750 %1.75 إدارة الصندوق رسوم 

 ريال سعودي 80 *(40,000) الحفظأمين رسوم 

 ريال سعودي 70 (35,000) املحاسب القانوني رسوم

 ريال سعودي 56 (28,000اللجنة الشرعية ) رسوم

 ريال سعودي  52.5 مصاريف املؤشر اإلسترشادي 

 ريال سعودي 48 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين

 ريال سعودي 15 الرسوم الرقابية

 ريال سعودي 10 تداول رسوم نشر املعلومات على موقع 

تدفع مباشرة من أصول الصندوق عند تنفيذ  رسوم التعامل 

 الصفقات

 ريال سعودي 500 %  0.5 مصاريف أخرى 

  4,081.5 إجمالي الرسوم واملصاريف
ً
 ريال سعودي سنويا

  95,918.5 صافي مبلغ االستثمار نهاية السنة
ً
 ريال سعودي سنويا

  تدفعأكثر هما % من قيمة أصول الصندوق ،أي0.01،أو  ريال 10,000 بمبلغ إيداع رسوم شاملة *رسوم أمين الحفظ:
ً
 أصول  منسنويا

 .الصندوق 

 

 ر ــــالتقويم والتسعي .6
 تقويم أصول الصندوق: -أ

وتحدد قيمة األسهم وحقوق  ،يتم احتساب إجمالي صافي قيمة أصول الصندوق من خالل جمع قيمة كل أصل من أصوله -1

األولوية املتداولة على أساس أسعار إغالق األسهم وحقوق األولوية املتداولة املتوفرة في محفظة الصندوق ذلك اليوم ما لم 

تكون سوق األسهم السعودية غير عاملة في ذلك اليوم وفي هذه الحالة يكون التقويم حسب آخر إغالق ألسعار األسهم وحقوق 

وتحدد قيمة الطروحات األولية لألسهم قبل االدراج في سوق األسهم  ،ة املتداولة املتوفرة في محفظة الصندوق األولوي
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 قيمة حقوق األولوية القابلة للتداول بسعر  ،السعودية على أساس سعر تكلفة الشراء بعد عملية التخصيص
ً
وتحدد أيضا

ة في أدوات أسواق النقد )املرابحات( على أساس تكلفة العقد التكلفة عند التخصيص، كما تحدد قيمة األصول املستثمر 

 إليها األرباح املستحقة حتى نقطة التقويم.
ً
 مضافا

يتم تقويم أصول الصندوق في كل يوم تعامل )االثنين والخميس( من كل أسبوع باستثناء العطل الرسمية لسوق األسهم   -2

  ، ويتم اإلعالن عن قيمة الوحدة قبل ظهر يوم العمل التالي.السعودية بعد اقفال التداول في نهاية يوم التعامل

ويتحدد صافي قيمة  ،صافي قيمة األصول للوحدة االستثمارية الواحدة هو السعر الذي يتم االشتراك واالسترداد بناًء عليه -3

القائم في يوم  األصول بالنسبة للمستثمر بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق على إجمالي وحدات الصندوق االستثماري 

وبالتالي يكون صافي قيمة األصول بالنسبة  ،التعامل املعني للحصول على صافي قيمة األصول للوحدة االستثمارية الواحدة

للمستثمر هو حاصل ضرب عدد الوحدات االستثمارية التي يملكها بصافي قيمة األصول للوحدة االستثمارية الواحدة وإذا 

( أن تقويم الجزء األكبر من أصول الصندوق غير عملي  حدد مدير الصندوق ألي سبب
ً
معقول )كأن يكون سوق األسهم مقفال

عليها، فيمكنه تعليق إعالن سعر وحدة الصندوق بصفة مؤقتة، وذلك بشرط موافقة  أن يعول أو غير ممكن بصورة يمكن 

ستثمرين به في موعد أقصاه نهاية العمل في أي تعليق لعمل الصندوق يتم تحديده وإبالغ امل ،مجلس إدارة الصندوق املسبقة

ولن يكون هناك تقويم لصافي قيمة األصول للوحدة االستثمارية إلى أن يعلن مدير  ،يوم التعامل التالي بعد اإلعالن عنه

ي تسبب الصندوق انتهاء التعليق على أن يضمن مدير الصندوق انتهاء التعليق في أول يوم تعامل يلي انتفاء وجود الظرف الذ

 في التعليق وعدم وجود أي ظرف آخر يبرر استمرار التعليق.

عند اصدار قيود قد تؤثر على تحويل األموال أو عندما يصبح التعامل في الصفقات نيابة عن الصندوق غير عملي أو عندما ال  -4

 العادي لألعمال. يمكن تنفيذ عمليات شراء وبيع أو إيداع أو تسييل استثمارات أو أصول الصندوق خالل السياق

 

 :وتكرارها نقاط التقويمعدد  -ب

يتم تقويم أصول الصندوق في كل يوم تعامل من يومي األثنين والخميس من كل أسبوع باستثناء العطل الرسمية لسوق 

 األسهم السعودية بعد اقفال التداول في نهاية يوم التعامل.

 

 اإلجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة الخطأ في التقويم أو الخطأ في التسعير: -ج 

 تحديد وقت حدوث املشكلة وأسبابها. .1

 إبالغ قسم املطابقة واإللتزام بها. .2

 تحديد ورصد العمليات التي تمت في هذه الفتره )اإلشتراك ،اإلسترداد ،الرسوم(. .3

 مليات بالطريقة املناسبة.وضع خطه تصحيحية لحل املشكله مع تعديل الع .4

 املتابعة من أجل الـتحقق من سير العمل بالطريقة املالئمة.   .5

 توثيق املشكلة من خالل كتابة تقرير يتضمن أسباب املشكلة واإلجراء / اإلجراءات التصحيحية التي تمت. .6

 إرسال نسخة من التقرير إلى إدارة املطابقة واإللتزام.  .7

 مناقشة التقرير في اول اجتماع ملجلس إدارة الصندوق.  .8
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 تطوير اجراءات مناسبة لتالفي حدوث مثل هذا الخطأ. .9

 القيام بتوثيق ذلك بالشكل املناسب وحفظ جميع السجالت املتعلقة بذلك للمدة النظامية املطلوبة. .10

 مالكي جميع مدير الصندوق بتعويض إذا تبين أن هناك مالكي وحدات قد تضرروا فعليا نتيجة هذا الخطأ، سيقوم .11

 .تأخير دون  التسعير أو التقويم أخطاء جميع السابقين( عن مالكي الوحدات ذلك في بما ( املتضررين الوحدات

  غ الهيئة إبال .12
ً
 ذلك عن واإلفصاح الوحدة سعر من أكثر أو)٪ (0,5 ما نسبته يشكل التسعير أو التقويم في خطأ أي عن فورا

 
ً
  التي يتم إعدادها الصندوق  تقارير وفي للسوق  اإللكتروني املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع في فورا

ً
( 9للفقرة ) وفقا

 .  الصندوق  أحكامشروط و ( من 11للمادة ) من هذه املذكرة ووفقا

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

 منه رسوم االشتراك تحتسب سعر الوحدة ألغ .1
ً
راض تنفيذ طلبات اإلشتراك من خالل قسمة قيمة االشتراك مطروحا

ويتحدد صافي  ،املستحقة على صافي قيمة الوحدة كما في إغالق يوم التعامل املعني ويبدأ اإلستثمار فور تخصيص الوحدات

قيمة األصول بالنسبة للمستثمر بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق على إجمالي وحدات الصندوق االستثماري القائم في 

وبالتالي يكون صافي قيمة األصول  ،يوم التعامل املعني للحصول على صافي قيمة األصول للوحدة االستثمارية الواحدة

الوحدات االستثمارية التي يملكها بصافي قيمة األصول للوحدة االستثمارية بالنسبة للمستثمر هو حاصل ضرب عدد 

 الواحدة. 

يحسب املبلغ الذي يستلمه املستثمر نتيجة طلبه لالسترداد بضرب عدد الوحدات املطلوب استردادها بصافي قيمة  .2

 األصول للوحدة في يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ طلبات االسترداد. 

 من تاريخ  30% من إجمالي قيمة االسترداد في حال تم االسترداد خالل 1استرداد تمثل  يتم خصم رسوم .3
ً
 تقويميا

ً
يوما

 االشتراك.

يتم دفع عوائد االسترداد إلى املستثمر بالعملة التي يتم االستثمار بها في الصندوق، وذلك من خالل قيد مبلغ عوائد االسترداد 

بل اقفال العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد سعر في حساب املشترك لدى مدير الصندوق ق

 االسترداد. 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة: -ـ ه

 
ً
 يومي اإلثنين والخميس في سيقوم مدير الصندوق بتحديث صافي قيمة أصول الصندوق وإعالن سعر الوحدة مرتين أسبوعيا

  www.musharak.saوعلى موقع مدير الصندوق  www.tadawul.com.saودية تداول على موقع شركة السوق املالية السع

 في يوم العمل الذي يلي يوم التقويم.

 

 التعامل .7
 

 أ( تفاصيل الطرح األولي:

 املعلومات عن الطرح األولي:  أهموفيما يلي وق ات الصندتمت املوافقة مسبقا على طرح وحد

 تاريخ الطرح 
هـ املوافق 18/12/1435لوحدات الصندوق في بدأ الطرح األولي 

 م30/10/2014هـ املوافق 06/01/1436م واستمر حتى نهاية 12/10/2014
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 واإلسترداد: االشتراكب( املوعد النهائي لتقديم طلبات 

يمكن تقديم طلبات االشتراك واالسترداد خالل أي يوم عمل ويكون آخر موعد لتلقي طلبات االشتراك واالسترداد عندما يتسلم 

من اليوم الذي  مساءً الثانية مدير الصندوق الطلب واملبالغ املتعلقة بشراء الوحدات املطلوبة في الصندوق قبل الساعة 

لب أو املبلغ بعد الوقت املحدد أعاله، فسيتم معاملته على أنه طلب ليوم التعامل وفي حال تسلم الط ،يسبق يوم التعامل

 التالي.
 

 :، والحد األدنى لإلشتراك واإلسترداد  ج( إجراءات تقديم طلبات اإلشتراك واإلسترداد

 أ( إجراءات تقديم طلبات اإلشتراك واإلسترداد:

شراء واسترداد الوحدات في أيام التعامل من يومي االثنين والخميس من كل أسبوع باستثناء العطل الرسمية لسوق يتم  .1

 األسهم السعودية. 

ويكون آخر موعد لتلقي طلبات االشتراك واالسترداد عندما  يمكن تقديم طلبات االشتراك واالسترداد خالل أي يوم عمل .2

من اليوم  مساءً  الثانية الغ املتعلقة بشراء الوحدات املطلوبة في الصندوق قبل الساعةيتسلم مدير الصندوق الطلب واملب

وفي حال تسلم الطلب أو املبلغ بعد الوقت املحدد أعاله، فسيتم معاملته على أنه طلب ليوم  ،الذي يسبق يوم التعامل

 .التعامل التالي

ملستلمة قبل املوعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة بشراء يتم تنفيذ جميع طلبات االشتراك واالسترداد املكتملة وا .3

( من هذه الفقرة بناء على سعر وحدة الصندوق في يوم التعامل 2الوحدات واستردادها واملوضحة في الفقرة الفرعية )

 الالحق.

 القيام بتعبئة  .4
ً
في إتفاقية فتح الحساب  املعلومات املطلوبة عجميعلى املستثمر الراغب في اإلشتراك في الصندوق أوال

اإلستثماري والتوقيع عليه وتقديم جميع املستندات املطلوبة من أجل فتح حساب استثماري لدى مدير الصندوق لكي 

 . راك واالسترداديتم من خالله تنفيذ عمليات االشت

والتوقيع على الشروط على املشتركين الذين يرغبون في شراء وحدات الصندوق استيفاء وتسليم نموذج طلب االشتراك  .5

 بما يثبت اإليداع في حساب الصندوق لدى البنك املعتمد
ً
إذا تم الدفع  ،واألحكام وتسليمها إلى مدير الصندوق مصحوبا

افي قيمة بعملة غير الريال السعودي فسيتم تحويل املبلغ املستلم إلى الريال السعودي ويتم تنفيذ االشتراك على أساس ص

  ،عودياملبلغ بالريال الس

 ( ريال سعودي لألشخاص اإلعتباريين.50,000( ريال سعودي لألشخاص الطبيعيين و )10,000الحد األدنى لإلشتراك ) .6

وفي حال رغبة املستثمر  ،يتم استيفاء مبلغ االشتراك من خالل الخصم املباشر من حساب املستثمر لدى مدير الصندوق  .7

أن يدفع قيمة اشتراكه بطريقة أخرى عدا الخصم من الحساب، كشيك شخص ي أو شيك مصرفي أو حوالة بنكية، فسيتم 

 ملا ورد 
ً
 عند التحصيل الفعلي ملبلغ االشتراك ويتم تنفيذه وفقا

ً
 . أعالهاعتبار طلب االشتراك مكتمال

 منه رسوم االشتراك يخصص للمستثمر عدد من الوحدات في يوم ال .8
ً
تعامل وتحسب بقسمة قيمة االشتراك مطروحا

 ويبدأ االستثمار فور تخصيص الوحدات. ،املستحقة على صافي قيمة الوحدة كما في إغالق يوم التعامل املعني

 ريال سعودي 10 سعر الوحدة عند بداية الطرح

 الحد األدنى لالشتراك
ريال سعودي  50,000 ،ل سعودي لألشخاص الطبيعينريا 10,000

 شخاص اإلعتباريين.لأل

 مفتوح املدة مدة الصندوق 
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حدات ال يحصل املستثمر على شهادة ملكية للوحدات االستثمارية، بل يتم قيد جميع الوحدات االستثمارية في سجل الو  .9

الذي يحتفظ فيه مدير الصندوق بصيغة رقمية أو خطية أو بوسيلة الكترونية، ويتسلم كل مستثمر من مدير الصندوق 

 يبين تفاصيل الوحدات التي اشتراها املستثمر.
ً
 إشعارا

ل يمكن للمستثمر طلب استرداد جميع وحداته أو جزء منها وذلك من خالل تعبئة وتقديم طلب استرداد موقع من قب .10

وآخر موعد الستالم نماذج طلب االسترداد من املستثمر قبل الساعة ، املستثمر إلى مدير الصندوق خالل أي يوم عمل

في يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل وفي حالة تسلم الطلب بعد الوقت املحدد فسيتم معاملته على أنه  مساءً  الثانية

 طلب ليوم التعامل التالي.

يستلمه املستثمر نتيجة طلبه لالسترداد بضرب عدد الوحدات املطلوب استردادها بصافي قيمة يحسب املبلغ الذي  .11

% من إجمالي 1ويتم خصم رسوم استرداد تمثل  ،األصول للوحدة في يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ طلبات االسترداد

 من30قيمة االسترداد في حال تم االسترداد خالل ثالثون )
ً
 تقويميا

ً
 تاريخ االشتراك. ( يوما

يتم دفع عوائد االسترداد إلى املستثمر بالعملة التي يتم االستثمار بها في الصندوق، وذلك من خالل قيد مبلغ عوائد  .12

االسترداد في حساب املشترك لدى مدير الصندوق قبل اقفال العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم التي تم فيها 

 تحديد سعر االسترداد.

ي حال رغبة مالك الوحدات استبدال وحداته في الصندوق بوحدات صندوق آخر يديره مدير الصندوق، فسيقوم مدير ف .13

ويتم تقويم وحداته  ،الصندوق بتحميل مالك الوحدات املصاريف املتعلقة باشتراكه بالصندوق اآلخر كرسوم اشتراك

 فقرة( من ال8)الفرعيةالتعليمات الواردة في الفقرة  في الصندوق عند االستبدال بنفس طريقة تقويم االسترداد حسب

ويتوجب  ،املنصوص عليها في هذه الشروط واألحكام واملتعلقة باجراءات تقديم طلبات اإلشتراك واإلسترداد،  اعاله)ج( 

 على الراغب باالشتراك في الصندوق اآلخر التوقيع على الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق اآلخر.
 

 األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات اإلشتراك فيها أو نقلها أو استردادها:الحد  ب(

ألشخاص الطبيعيين جميع ا( ريال سعودي ل10,000)هو و الحد األدنى لإلشتراك اإلضافي أو اإلسترداد شتراك الحد األدنى لإل 

( عشرة آالف ريال 10,000ويشترط على املستثمر االحتفاظ بمبلغ ) ،ألشخاص اإلعتباريينلجميع ا( ريال سعودي 50,000و )

ويحق ، كحد أدنى للرصيد  لألشخاص اإلعتباريين( خمسون ألف ريال سعودي 50,000و) لألشخاص الطبيعيينسعودي 

 إلجراءات اال 
ً
سترداد ملدير الصندوق تصفية حساب املشترك في حال عدم االحتفاظ بالحد األدنى من الرصيد وذلك وفقا

 الواردة في هذه الشروط واألحكام.
 

 سجل مالكي الوحدات:د( 

األوقات ملالكي الوحدات في اململكة، حيث يعتبر دليال قاطعا على ملكية  جميع يتم اإلحتفاظ بسجل محدث في .1

  القائمة. الوحدات ورصيد وامللغاهالصادرة  جميع الوحدات الوحدات املثبتة فيه،  ويتم تسجيل

 : أدنى كحد الوحدات مالكي سجل في اآلتية املعلومات حفظ يتم .2

 . وعنوانه الوحدات مالك اسم .أ

 أي أو الحال، بحسب سجل التجاري  رقم أو سفره جواز رقم أو إقامته رقم أو الوحدات ملالك الوطنية الهوية رقم .ب

 .الهيئة تحددها أخر تعريف وسيلة

 .مالك الوحدات جنسية .ت

 .السجل في مالك الوحدات تسجيل تاريخ .ث

 .وحدات مالك كل التي أجراها بالوحدات املتعلقة الصفقات جميع بيانات .ج
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 .مالك وحدات لكل اململوكة ) الوحدات أجزاء ذلك في بما ( الوحدات  لعدد الحالي الرصيد .ح

 .مالك وحدات لكل اململوكة الوحدات على حق أو قيد أي .خ

  مدير الصندوق  ُيقدم .د
ً
ذلك  ُيظهر على أن( الطلب  عند مجانا للوحدات مالك أي إلى الوحدات مالكي لسجل ملخصا

ويمكن الحصول على نسخة منه من خالل زيارة املقر ط(، فق املعني  الوحدات بمالك املرتبطة املعلومات جميع امللخص

لكتروني أو الفاكس أو أي طريقة الكترونية أخرى مناسبة يوافق عليها حامل الرئيس ي ملدير الصندوق أو إرساله بالبريد اإل

 الوحدات. 
 

، واملبرمة مع طرف النقد سوق  صفقاتفي و في الودائع البنكية ستلمةامل كات االشترا أموال الصندوق  قد يستثمر ه ( 

و / أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج اململكة العربية السعودية  مؤسسة النقد العربي السعودي لتنظيمخاضع 

سيولة إلستثمار ال إذا رأى عدم توفر فرص استثمارية متاحةكذلك  ،إلى حين الوصول للحد األدنى من املبلغ املطلوب

ر الفائض النقدي تتناسب مع سياسة الصندوق االستثمارية، وذلك ألغراض إدارة السيولة و استثما والتي املتوفرة

و/ أو االحتفاظ بجزء من سيولة الصندوق في أدوات تلك األسواق واملصدرة من بنوك سعودية بالريال السعودي 

و / أو املصدرة من مؤسسات مالية خاضعة لرقابة وإشراف جهة  مؤسسة النقد العربي السعودي ميوالخاضعة لتنظ

، ويتم اختيار تلك البنوك املصدرة ألدوات أسواق النقد بناًء  خليجيرقابية مماثلة للمؤسسة في دول مجلس التعاون ال

ومن املمكن أن تخصص  ،والصادر عن وكالة موديز للتصنيف االئتماني (A)على التصنيف االئتماني بحد أدنى فئة 

 جميع النسب املحددة لالستثمار في أدوات النقد لدى جهة واحدة.
 

 مدير الصندوق جمعه ومدى تأثير  عدم الوصول إلى ذلك الحد األدنى في الصندوق:الحد األدنى للمبلغ الذي ينوي و( 

 م وذكر 2/11/2014بما أن شروط واحكام الصندوق صدرت ألول مرة بتاريخ 
ً
أن الحد األدني املطلوب لبدء عمل  سابقا

 بجمع الحد األدنى فقد( مليون ريال سعودي، 40)أربعين الصندوق هو 
ً
ثم ومن خالل فترة الطرح األولي  قام الصندوق مسبقا

 بدأ عملياته بعد ذلك.
 

( ماليين ريال 10ستيفاء متطلب العشرة )إن يقوم بها مدير الصندوق لضمان أاإلجراءات التصحيحية التي يمكن ح( 

 و مايعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق:أسعودي 

من أجل الحفاظ ليس فقط ستراتيجية تسويقية مالئمة ومرنة حسب متطلبات الظروف إسيسعى مدير الصندوق إلى إتباع 

، حيث أن سعي مدير الصندوق لعلى الحد األدنى املطلوب لصافي قيمة أصول الصندوق بل 
ً
زيادة رأس مال الصندوق أيضا

 محف
ً
 والتفوق على أداء املؤشر اإلسترشادي سيكون عامال

ً
 إلستقطاب مستثمرين جددألن يكون أداء الصندوق جيدا

ً
إضافة  زا

 
ً
 باألتي : لذلك قد يقوم مدير الصندوق، حيثما يكون مناسبا

 .باإلستثمار  في الصندوق مما يساهم في زيادة قيمة أصول الصندوق  -1

 كذلك قد يلجأ مدير الصندوق إلى الطلب من مالك الوحدات بزيادة مبالغ استثماراتهم في الصندوق. -2

( 10عن الحد األدنى وهو )فاض صافي قيمة أصول الصندوق نخفي حال استمرار امدير الصندوق يلجأ إضافة لذلك قد  -3

( أشهر متواصلة، بدراسة وتحليل ظروف وحالة السوق لتقييم جدى اإلستمرار في الصندوق أو 6ماليين ريال سعودي وملدة )

 ( معلومات عامه من هذه املذكرة.4الرئيسة )إنهاء الصندوق وتصفية أصوله وذلك حسب الفقرة الفرعية )و( من الفقرة 
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 الحاالت التي يتم معها تأجيل أو تعليق التعامل في وحدات الصندوق واإلجراءات املتبعة في تلك الحاالت: ط(

أنها حال تم تعليق التداول في السوق املالية التي يستثمر بها الصندوق ، أو أي من األوراق املالية التي يرى مدير الصندوق في 

 لتقديره بعدم إمكانية تقويم أصول الصندوق بشكل يعول عليه،  تشكل نسبة مهمة من صافي أصول الصندوق أو 
ً
وفقا

في يوم التعامل ، فإنه يحق ملدير الصندوق تأجيل تقويم أصول الصندوق وتعليق حق املستثمرين في قفال سوق االسهم  كإ

تزيد فترة التعليق عن يومي عمل من املوعد النهائي لتقديم الطلبات، واي طلب االشتراك واالسترداد واالستبدال على أن ال 

.لمن الطلبات يتم بناًء على ذلك سيتم تنفيذه بعد ذلك على أساس تناسبي مع أولوية التنفيذ ل
ً
 طلبات الواردة أوال

 

 اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار  طلبات اإلسترداد التي ستؤجل:( ي

% من صافي أصول 10 الــ إذا كان مجموع إجمالي مبالغ طلبات االسترداد التي يتم استالمها في أي يوم تعامل يزيد عن في حال ما

 بالنسبة والتناسب،  الصندوق 
ً
 أو جزئيا

ً
، فإنه يجوز ملدير الصندوق حسب تقديره أن يؤجل أي طلب من طلبات االسترداد كليا

% ، وأي طلب من طلبات األسترداد يتم تخفيضه بناًء على ذلك سيتم تنفيذه بعد 10بما يكفل عدم الزيادة عن مستوى الـ 

"ذلك على أساس إعطائه األولوية على طلبات االسترداد التي ترد بعد ذلك في يوم التعامل التالي 
ً
، على " الوارد أوال صادر أوال

 % املشار إليه.10األحوال عدم تجاوز حد الـ  كلأن يراعى في 

 

 الوحداتخصائص  .8
 يتضمن الصندوق فئة واحدة من الوحدات حيث تتساوي جميع الوحدات في الحقوق واإللتزامات.

 

 رـــــاملحاسبة وتقديم التقاري .9
( من الئحة صناديق 5( ووفقا ملتطلبات امللحق رقم )71وذلك حسب املادة ) التقارير يتم تزويد حملة الوحدات ب (أ

 اإلستثمار على النحو التالي:

 تقارير سنوية:  -1

( يوم عمل من نهاية فترة التقرير وذلك في األماكن و الوسائل املحددة في شروط وأحكام 70يتم توفيرها للجمهور خالل سبعون )

الصندوق ويتم نشرها على املوقع اإللكتروني لكال من مدير الصندوق والسوق، ويتم تزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب 

 ترفق معها القوائم املالية السنوية املراجعة و تتضمن املعلومات التالية:  دون أي مقابل، حيث

 معلومات صندوق االستثمار .أ

 الصندوق أداء  .ب

 مدير الصندوق  .ت

 الحفظأمين  .ث

 القانونياملحاسب  .ج

 املاليةالقوائم  .ح

 

 تقارير سنوية موجزة:  -2
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وذلك في األماكن و الوسائل املحددة في شروط وأحكام ( يوم عمل من نهاية فترة التقرير 70يتم توفيرها للجمهور خالل سبعون )

الصندوق  ويتم نشرها على املوقع اإللكتروني لكال من  مدير الصندوق والسوق ويتم تزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب 

 دون أي مقابل، وتتضمن املعلومات التالية:

 معلومات صندوق االستثمار .أ

 أداء الصندوق  .ب

 .الفترة خالل االستثمار ألنشطة مراجعة .ت

ن أن شأنها من أخرى  معلومة أي .ث ِ
ّ
مك

ُ
 أنشطة بشأن كافية على معلومات ومبنى مدروس قرار اتخاذ من الوحدات مالكي ت

 .الفترة خالل الصندوق 

 

 التقارير األولية:  -3

في األماكن و الوسائل املحددة ( يوم عمل من نهاية فترة التقرير وذلك 35يتم إعدادها و توفيرها للجمهور خالل خمسة وثالثون )

في شروط وأحكام الصندوق ويتم نشرها على املوقع اإللكتروني لكال من مدير الصندوق والسوق ويتم تزويد مالكي الوحدات 

 بها عند الطلب دون أي مقابل، حيث ترفق معها القوائم املالية األولية املفحوصة  و تتضمن املعلومات التالية:

 مدير الصندوق  .أ

 القوائم املالية .ب

 

 تقرير  بيانات  صافي قيمة أصول الوحدات:  -4

( يوم 15زويد كل مالك وحدات بتقرير  يتضمن بيانات صافي قيمة أصول الوحدات التي يمتلكها خالل خمسة عشر )تيتم 

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

 

 :الصندوق  تقارير  إتاحة ووسائل أماكنب( 

 .يتم إعدادها و توفيرها للجمهور من خالل  نشرها على املوقع اإللكتروني لكال من مدير الصندوق والسوق 
 

 م 2014تم توفير أول  قوائم مالية مراجعة للصندوق في نهاية عام ج( 

 عند طلبها. ةيقوم مدير الصندوق بتقديم القوائم املاليد( 
ً
 السنوية املراجعة للصندوق مجانا
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 مجلس إدارة الصندوق  .10
 أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق: (أ

 

 نوع العضوية سماإل  ر.م

1.  عضو غير مستقل – رئيس مجلس إدارة الصندوق  األستاذ/ إبراهيم بن فهد العساف 

2.  عضو غير مستقل األستاذ/ محمد حسن الشامس ي 

3.  عضو غير مستقل األستاذ/ أشرف بشارات  

4.  عضو مستقل الرميحيالدكتور / جاسم  

5.  عضو مستقل األستاذ / أحمد إسماعيل 

 

 ب( نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:

 األستاذ/ إبراهيم بن فهد العساف )رئيس مجلس إدارة الصندوق( -1

 شغل خاللها العديد من املناصب القيادية في املالية  25لدى السيد/ العساف خبرة امتدت لـ  
ً
والتخطيط االستثماري عاما

كما أدار العديد من االستثمارات الناجحة على املستويين املحلي واإلقليمي ويتمتع بخبرة كبيرة في قطاع االستثمار العقاري. 

حصل السيد/ إبراهيم العساف على درجة املاجستير في إدارة األعمال )املصارف والتمويل( من جامعة امللك فهد للبترول 

 منصب  ،ى درجة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة امللك فهد للبترول واملعادنواملعادن وعل
ً
يشغل السيد/ العساف حاليا

 شركة مشاركة املالية.لالرئيس التنفيذي 

 
 

 األستاذ/ محمد حسن الشامس ي )عضو غير مستقل( -2

ملالي واملحاسبي، حصل السيد/ محمد لدى السيد/ محمد الشامس ي خبرة تمتد ألكثر من عشر سنوات، وذلك في املجال ا 

 بوظيفة املدير املالي 
ً
الشامس ي على درجة البكالوريوس في تخصص املحاسبة من جامعة اإلمام محمد بن سعود، ويعمل حاليا

(، ومنصب 2013-2012لشركة مشاركة املالية، كما عمل شغل منصب املدير املالي في شركة بيت املال الخليجي للفترة من )

(، وشغل منصب محاسب أول في شركة 2012-2011املدير املالي في الشركة الدولية األولى للعقار واالستثمار للفترة من ) مساعد

(، كما شغل منصب محاسب أول في الشركة األولى لتطوير العقارات في الفترة 2011-2010بيت املال الخليجي للفترة من )

 (.2006-2003(، ومحاسب أول في الفترة )2006-2009)

 

 األستاذ/ أشرف بشارات )عضو غير مستقل( -3

حصل  ،لدى السيد/ أشرف بشارات خبرة غنية امتدت لعشر سنوات وذلك في املجاالت املالية وفي مجاالت نظم املعلومات 

كما حصل على  ،ياالسيد/ بشارات على درجة املاجستير في اإلدارة املالية واملصرفية اإلسالمية من الجامعة اإلسالمية في ماليز 

 منصب " ،درجة البكالوريوس في أنظمة املعلومات من جامعة فيالدلفيا في األردن
ً
مدير العمليات يتولى السيد/ بشارات حاليا
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" في شركة مشاركة املالية، كما عمل "مسؤول أول عمليات" لدى مجموعة بخيت االستثمارية )في الفترة من ومسؤول الحفظ

(. حصل السيد/ بشارات على شهادة التعامل في 2013-2011في شركة بيت املال الخليجي )في الفترة  (، وقبل ذلك2013-2014

 األوراق املالية من هيئة السوق املالية السعودية.

 

 الدكتور / جاسم الرميحي )عضو مستقل( -4

  30تمتد خبرة الدكتور/ جاسم الرميحي العملية واالكاديمية لـ 
ً
وذلك في املجاالت املالية واملحاسبية واإلدارية باإلضافة  ،عاما

 .إلى خبراته في مجاالت التخطيط املالي واالستراتيجي وحوكمة الشركات وإدارة املشاريع

حصل الدكتور/ الرميحي على درجة الدكتوراه في املحاسبة من جامعة دوندي في اململكة املتحدة، ودرجة املاجستير في 

محاسبة من  –امعة ميسوري في الواليات املتحدة االمريكية كما حصل على درجة بكالوريوس في العلوم املحاسبة من ج

كما  ،الدكتور/ جاسم الرميحي هو املؤسس والرئيس التنفيذي الحالي لشركة رازن املعرفية القابضة ،جامعة امللك سعود

 شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميزات الخليج القابضة.

 

 األستاذ / أحمد إسماعيل )عضو مستقل( -5

 في القطاع املصرفي السعودي والشركات املالية وتقلد مناصب  23يحمل األستاذ أحمد إسماعيل خبرة تمتد ألكثر من 
ً
عاما

حصل السيد أحمد إسماعيل على درجة املاجستير في إدارة  ،قيادية فيها كما تخصص في قطاع االئتمان وتطوير األعمال

 ،عمال من جامعة هال في اململكة املتحدة ودرجة البكالوريوس في اإلدارة الصناعية من جامعة امللك فهد للبترول واملعادناأل 

 منصب الرئيس التنفيذي لشركة ريماس لالستشارات كما عمل كرئيس تنفيذي لشركة 
ً
ويشغل السيد أحمد إسماعيل حاليا

كرئيس عام إدارة تمويل الشركات  2007وعين في عام  ،2010إلى  2008املمتدة من  بيت االستثمار العاملي السعودية من الفترة

 .كمدير أول إدارة االئتمان بمجموعة سامبا املالية 1992بالبنك السعودي الهولندي وفي عام 

 

 : ومسؤوليات مجلس إدارة الصندوق  ر ج( أدوا

 فيها( املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير 1
ً
ويشمل ذلك على سبيل املثال ال  ،الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا

الحصر، املوافقة على عقود تقديم خدمات اإلدارة للصندوق، وعقود خدمات الحفظ وأي عقد يتم إبرامه مع أي شخص 

 .مرخص له لتسويق وحدات الصندوق ملستثمرين محتملين، أو تقديم املشورة لهم بخصوص شراء الوحدات

2 ) ،
ً
 للمادة املوافقة أو اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسبا

ً
املصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا

 ( من الئحة صناديق االستثمار.13)

 على األقل مع 3
ً
زام مسؤول املطابقة وااللتإن وجدت لدى مدير الصندوق، أو لجنة املطابقة وااللتزام  ( االجتماع مرتين سنويا

 .التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة املتبعة ملراجعة،  يهلد

  .التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق واملستندات األخرى بالئحة صناديق االستثمار ( 4

 لشروط وأحكام 5
ً
ئحة صناديق ال ( التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 االستثمار ، وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.

 وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.(  العمل بأمانة 6

 ( مراجعة سنوية لفعالية إجراءات وسياسات ضبط املخاطر.7

بأصول الصندوق وممارسة تلك الحقوق فيما فيه مصلحة  ( اعتماد سياسية مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت املتعلقة8

 الصندوق وحملة الوحدات.
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 ( تدوين محاضر االجتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها املجلس .9

اإلستثمار وفي شروط ( من الئحة صناديق 41التحقق من اإللتزام بقيود اإلستثمار كما هو منصوص عليها في املادة )( 10

 واحكام الصندوق و مذكرة املعلومات.

 

 : مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق د( 

ريال سعودي عن االجتماع الواحد،  (3,000) آالفثالثة  قدرها يمنح األعضاء املستقلين في مجلس إدارة الصندوق مكافأة

  (24,000) هقدر  أعلىوبسقف 
ً
 افأة أعضاء مجلس اإلدارة من أصول الصندوق.ويتم تغطية مك ،ريال سعودي سنويا

 

 .مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق  بين( ال يوجد أي تعارض محتمل أو محقق ه

 

 عضويات أعضاء مجلس إدارة الصندوق في صناديق استثمار آخرى:) و

 ( في صندوق مشاركة ريت. يشغل األستاذ / إبراهيم العساف منصب رئيس مجلس اإلدارة ) عضو غير مستقل  -

 جاسم الرميحي ) عضو مستقل ( في صندوق مشاركة ريت. /دكتور يشغل ال  -

 يشغل األستاذ / أحمد إسماعيل ) عضو مستقل ( في صندوق مشاركة ريت.  -
 

 ةـــــــالشرعي الرقابةلجنة   .11
 

 أ( أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية، ومؤهالتهم:

 : بن فهد الشلهوب الشيخ الدكتور صالح( 1

الشيخ الدكتور صالح مستشار شرعي حاصل على شهادة الدكتوراه في التمويل اإلسالمي بجامعة إدنبرة باململكة املتحدة 

 وظيفة أستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية 
ً
واملاجستير من جامعة اإلمام في اململكة العربية السعودية، يشغل حاليا

ات املساندة والتطبيقية بجامعة امللك فهد للبترول واملعادن، كتب العديد من البحوث واملقاالت تتعلق والعربية بكلية الدراس

 بالقطاع املصرفي.
 

 الدكتور صالح الشلهوب عدة مطبوعات في مجال تخصصه من أهمها:  ىلد

 أسهم الشركات من منظور إسالمي.

 يق.النظرية والتطب :البيع بالتقسيط في الشريعة اإلسالمية

 التورق املنظم في الشريعة اإلسالمية: كدراسة عن التورق املنظم واملطبق في املؤسسات املالية اإلسالمية.

 التمويل اإلسكاني في الشريعة اإلسالمية: دراسة عن بعض املنتجات العقاري التي تقدمها املصارف اإلسالمية.
 

 : الشيخ محمد أحمد( 2

سنوات في مجال االستشارات الشرعية واألكاديمية الخاصة بالتمويل واملصرفية  10الشيخ محمد أحمد لديه خبرة تفوق 

اإلسالمية واملتعلقة بـإعادة تصميم املنتجات التقليدية، وإعادة هيكلة الصناديق االستثمارية سواء في البنوك وشركات 

 التأمين وشركات إدارة األوراق املالية.



 

 

 48من  36  مذكرة املعلومات –صندوق مشاركة للطروحات األولية 

 

 دار العلوم املدارة من قبل املفتي تقي عثماني.حاصل على الشهادة العالية من جامعة 

 حاصل على الشهادة العاملية في الفقه وأصوله من جامعة أحسن العلوم.

 

 :أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية( ب

وتقوم بمراجعة كافة عمليات  ،" لجنة الرقابة الشرعيةتتولى شركة دار املراجعة الشرعية دور املستشار الشرعي للصندوق "

 . واملوضحة أدماه واستثمارات الصندوق ومراقبة تطبيق الضوابط واملعايير الشرعية عليها

وسيتولى أعمال املراجعة الشرعية للصندوق كل من الشيخ الدكتور صالح بن فهد الشلهوب والشيخ محمد أحمد. وسيقوم 

دقيق السنوي ليؤكد ملجلس اإلدارة بأن عمليات الصندوق واستثماراته املستشار الشرعي بالرقابة الشرعية وإجراء الت

 ، معايير اللجنة الشرعيةمتوافقة مع 

 

 ج( مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية:

 وتدفع كل ستة أشهر من أصول الصندوق. 28,000اللجنة الشرعية  رسومتبلغ 
ً
 يتم احتسابها يوميا

ً
 ريال سنويا

 

واملراجعة الدورية لتلك األصول واإلجراءات املتبعة في  ستثمار ال لتحديد شرعية األصول املعدة ل د( املعايير املطبقة

 :حال عدم التوافق مع املعايير الشرعية
 

 :املعايير املتعلقة بالنشاط

 مثل إنتاج السلع والخدمات النافعة والتجارة والصناعة 
ً
يجب أن يقتصر االستثمار على الشركات التي يكون غرضها مباحا

 وما إلى ذلك، وال يجوز االستثمار في الشركات التي يكون نشاطها الرئيس ي مما يلي: 

كالبنوك التي تتعامل بالفائدة الربوية وشركات .  ممارسة األنشطة املالية التي ال تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 1

 التأمين التقليدية. 

 .  إنتاج وتوزيع الخمور والدخان ولحوم الخنزير ومشتقاتها أو اللحوم الغير مذبوحة على الطريقة الشرعية.2

 .  إدارة صاالت القمار وإنتاج أدواته.3

 نوات الفضائية اإلباحية ودور السينما..  إنتاج أو بيع أو توزيع األفالم والكتب واملجالت والق4

 .  الفنادق واملطاعم التي تقدم خدمات محرمة كبيع الخمر أو غيره وكذلك أماكن اللهو.5

 .  أي نشاط آخر تقرر اللجنة الشرعية عدم جواز االستثمار فيه.6
 

 :املعايير املتعلقة بأدوات االستثمار

 لتحليل امليزانية العمومية وال الشركات التي تعمل في األعمال التجارية وفق
ً
 ألحكام الشريعة اإلسالمية تكون خاضعة أيضا

ً
ا

 يتاح االستثمار في الشركات مع النسب املالية التالية: 

.  ال يجوز االستثمار في أوراق مالية لشركة تكون لديها نسبة سيولة مستثمرة في أدوات قصيرة األجل كودائع بنكية أو أوراق 1

 مليزانيتها يساوي أو يزيد عن  مالية بفائدة
ً
 % من إجمالي موجوداتها.33ربوية وفقا

 % من إجمالي موجوداتها.49.  ال يجوز االستثمار في أوراق مالية لشركة يساوي أو يزيد حساب الذمم املدينة فيها عن 2

% من  5قيمة تساوي أو تزيد عن   .  ال يجوز االستثمار في أوراق مالية لشركة تمثل اإليرادات فيها من أنشطة غير مباحة3

إجمالي اإليرادات. شريطة أن يكون هذا الدخل من غير أنشطتها األساسية، مثل الودائع البنكية بحيث تكون أنشطة الشركة 

 غير مباح مثل بيع الخمور وإن كان يمثل دخله نسبة قليلة، لكن 
ً
األساسية مباحة وال يقبل أن يكون جزء من نشاطها مجاال



 

 

 48من  37  مذكرة املعلومات –صندوق مشاركة للطروحات األولية 

 

ل من غير النشاط األساس ي مثل الدخل الذي ينشأ من الودائع البنكية ألغراض إدارة فائض السيولة والتي ال تمارسها الدخ

 الشركة كنشاط أساس ي.
 

 :الضوابط املتعلقة بالتطهير

 وإيداعه في حساب خاص لدى جهة خيرية مرخصة لصرفه في 
ً
يجب على مدير الصندوق تحديد الدخل الغير مشروع سنويا

 ألعمال الخيرية، ويتم التطهير حسب اآلتي:ا

 .  تحديد إجمالي الدخل الغير مشروع لكل شركة تم االستثمار فيها.1

 .  تقسيم إجمالي الدخل الغير مشروع للشركة على العدد الكلي ألسهمها للحصول على حصة الدخل الغير مشروع للسهم.2

االستثمار فيها خالل فترة التطهير ليتم حساب إجمالي الدخل الغير مشروع .  ضرب ناتج القسمة في عدد أسهم الشركة التي تم 3

 الناتج من االستثمار في الشركة.

 .  تكرار الخطوة ذاتها لكل شركة تم التعامل فيها وتحويله إلى حساب األعمال الخيرية تحت إشراف اللجنة الشرعية.4
 

 :املراجعة الدورية

ر بها مع املعايير الشرعية بعد إعالن القوائم املالية لكل ربع سنة، وفي حال عدم تقيد أي يتم دراسة توافق الشركات املستثم

من الشركات التي تشكل أوراقها املالية جزًء من أصول الصندوق باملعايير الشرعية فسيتم بيعها خالل مدة ال تتجاوز 

 فسيتم تضمينها لقائمة الشركات املسموح األسبوعين من تاريخ انتهاء املراجعة الدورية أما بالنسبة للشركات ا
ً
ملدرجة حديثا

 بها في اليوم التالي من إدراجها في سوق األسهم السعودية بشرط توافقها مع املعايير الشرعية.
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 مدير الصندوق   .12
 أ( اسم مدير الصندوق 

 شركة مشاركة املالية )"مشاركة"(

 

 ب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية 
 13169-27ترخيص رقم 

 

 ج( العنوان املسجل وعنوان العمل ملدير الصندوق 
 شركة مشاركة املالية

 برج أدير الدور الثالث عشر – طريق األمير تركي بن عبد العزيز  – الخبر 

 31952الخبر  712ص.ب. 

 920006811هاتف 

 + 966( 13) 8818412فاكس 

www.musharaka.sa 

 

 د( تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية 
 هـ18/12/1434

 

 ه( رأس املال املدفوع 
 مليون ريال سعودي )مدفوع بالكامل(. 65رأس مال شركة مشاركة املالية هو 

 

 :ة املالية السابقةنمع توضيح اإليرادات واألرباح للس و( املعلومات املالية ملدير الصندوق 
 

 SAR '000 البند

 11,954 إجمالي الدخل التشغيلي

 10,671 إجمالي املصارف التشغيلية

 1,283 صافي الدخل التشغيلي

 

 

http://www.musharaka.sa/
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تلك  بخالف( عضو لكل الرئيسة العمل وأنشطة أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق ز( 

 :(ندوق الص مدير بأعمال املرتبطة طةاألنش
 رئيس مجلس اإلدارة –القحطاني الدكتور/ عايض بن فرحان  -1

 القطاع الصناعي – القطاع العقاري 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة –السيد/ فهد بن سليمان الراجحي  -2

 القطاع التجاري  –القطاع الصناعي 

 عضو  –السيد/ فهد بن محمد بامردوف  -3

 القطاع الصناعي –القطاع التجاري  –القطاع العقاري 

 عضو –الشيخ  السيد/ إبراهيم بن محمد آل -4

 القطاع التجاري  –القطاع العقاري 

 الرئيس التنفيذي – عضو  –السيد/ إبراهيم بن فهد العساف  -5

 األنشطة املحاسبية –القطاع اإلستثماري 

 عضو مستقل –الدكتور/ سامي تيسير سلمان  -6

 الحوكمة  –القطاع اإلستثماري 

 عضو مستقل –السيد/ محمد بن سليمان الحربي  -7

 القطاع املالي واإلئتماني –القطاع الصناعي 

 عضو مستقل –السيد/ خالد بن صالح العقيل  -8

 القطاع املصرفي –القطاع اإلستثماري 
 

 ملدير الصندوق: ةواملسؤوليات والواجبات الرئيس  األدوارح( 

 ومسؤولياته: وواجباته مدير الصندوق  مهام

 وشروط لهم املرخص األشخاص الئحة صناديق اإلستثمار والئحة أحكام بموجب الوحدات مالكي ملصلحة العمل .1

 .ومذكرة املعلومات الصندوق  وأحكام

 الصندوق.  وحدات طرح .2

 مضللة. وغير وصحيحة وواضحة كاملة وأنها واكتمالهاومذكرة املعلومات الصندوق  وأحكام شروط دقة من التأكد .3

 محفظة الصندوق.وضع هيكل الصندوق وإدارته وتشغيله وخدمات إدارة  .4

، معها التعامل سرعة وضمان الصدوق، في استثمارات تؤثر التي املخاطر لرصد واإلجراءات السياسات وضع .5

 .األقل عل سنوي  بشكل املخاطر تقويم بعملية القيام السياسات واإلجراءات تلك تتضمن بحيث

 وضع إجراءات اتخاذ القرارات الواجب اتباعها لتنفيذ أعمال الصندوق. .6

 اإللتزام بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات السارية في اململكة العربية السعودية ذات العالقة بعمل الصندوق. .7

التأكد من نظامية وسالمة العقود التي يتم إبرامها ملصلحة الصندوق وااللتزام بالضوابط والقرارات واملعايير  .8

 الصادرة عن الهيئة الشرعية.

 سجالت املتعلقة بالصندوق للفترةالنظامية املنصوص عليها في الئحة صناديق اإلستثمار.وال بالدفاتر االحتفاظ  .9
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 بواسطة موظفيه، على سبيل املثال التأكد من صحة البيانات،  .10
ً
ينوي مدير الصندوق تقديم جميع الخدمات تقريبا

غير أنه يجوز  ،وإصدار التقارير عمليات التسوية واملطابقة، حفظ سجالت العمالء، حفظ سجالت الصندوق، صيانة النظام

تقديره الخاص، تفويض أو توكيل مهامه أو صالحياته أو التنازل عنها أو التعاقد من الباطن بشأنها مع لملدير الصندوق، وفق 

ع أن يستخدم مدير  ،شركة تابعة أو شخص مرخص بأداء هذه الخدمات في اململكة العربية السعودية
َّ
، ليس من املتوق

ً
وحاليا

وبصرف النظر عن التفويض لطرف  أو شركة  تابعة  واحدة  أو أكثر، يبقى مدير الصندوق  ،الصندوق سلطة التفويض هذه

 عن إدارة الصندوق وتنظيم أصوله وحفظها
ً
 عن إدارة الصندوق، وحفظ أصوله ، مسؤوال

ً
ويعد مدير الصندوق مسؤوال

 عند تعيين تابع أو أي طر 
ً
 .ف  آخر للقيام بتلك األعمالوخدمات إدارته ويظل مسؤوال

ويتحمل مدير الصندوق املسؤولية املالية عن خسائر الصندوق الناتجة عن األخطاء التي تحصل بسبب إهماله  .11

 .الجسيم أو سلوكه املتعمد

 

 ط( املهام التي كلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق:
 مرخص ومستقل.مراجعة القوائم املالية للصندوق من قبل محاسب قانوني  .1

 .من قبل أمين حفظ مرخص ومستقل تقديم خدمات الحفظ للصندوق والخدمات اإلدارية املرتبطة .2

 .تقديم خدمات املراجعة الشرعية من قبل لجنة املراجعة الشرعية .3

 تقديم خدمات الوساطة املالية التي يتم من خاللها بيع وشراء الوحدات من جهة مرخص لها. .4

 

عمل أو مصالح أخرى ملدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية، أو من املمكن أن  أي أنشطةال يوجد  ي(

 .تتعارض مع أنشطة الصندوق 
 

 :ك( األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله
  إجراء أي اتخاذ و الصندوق  مدير عزل  للهيئة

ً
 تدبير أي اتخاذ أو الصندوق  لذلك بديل صندوق  مدير لتعيين تراه مناسبا

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

 .لهم املرخص الئحة األشخاص بموجب بذلك الهيئة إشعار دون  اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق  مدير توقف .1

 .قبل الهيئة من تعليقه أو سحبه أو اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق  مدير ترخيص إلغاء .2

  .اإلدارة نشاط ممارسة في ترخيصه إللغاء الصندوق  مدير من الهيئة إلى طلب تقديم .3

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

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

املحفظة، وفي هذه  مدير يديرها التي الصناديق أصول  أو أصول الصندوق  إدارة على قادر الصندوق  لدى مدير مسجل

 الحالة، يقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة خالل يومين من حدوث أي منها.

  جوهرية.  أهمية ذات أنها معقولة أسس عل بناءً  الهيئة ترى  رى خآ حالة أي .6

 أي الهيئة مارست إذا  .7
ً
  صالحياتها من ا

ً
 أجل من كامل بشكل قوم مدير الصندوق بالتعاون رة أعاله، يقللف  وفقا

  (60الــــ ) خالل وذلك البديل الصندوق  مدير للمسؤوليات إلى السلس النقل تسهيل في املساعدة
ً
 مدير تعيين من األولى يوما

  ذلك كان حيثما ويقوم مدير الصندوق بنقل،، الصندوق البديل
ً
  ضروريا

ً
 ووفقا

ً
 مدير إلى املحض، الهيئة لتقدير ومناسبا

 .العالقة ذي بصندوق االستثمار املرتبطة العقود جميع البديل الصندوق 
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 أمين الحفظ  .13
 :سم أمين الحفظاأ( 

 شركة اإلنماء لالستثمار
 

  :ب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية
  09134-37  ترخيص رقم 

 

 :ج( عنوان أمين الحفظ
 الرياض –املقر الرئيس ي 

 11576الرياض  66333ص. ب.  -اململكة العربية السعودية 

 ، طريق امللك فهد، حي العليا20، الطابق 2برج العنود 

 8004413333   ، +966(11)2799299هاتف: 

 +966(11)2185900فاكس: 

www.alinmainvestment.com 

 

 :د( تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية
 م14/04/2009

 

 :ه( األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ
حيث يحتفظ بكل املستندات والوثائق الهامة  الوحدات حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح الصندوق و مالكي .1

املتعلقة بالصندوق والتي تضم، على سبيل املثال ال الحصر: قرارات االستثمار، العقود الهامة والجوهرية املتعلقة بعمليات 

 وأعمال الصندوق، محاضر اجتماعات مجلس إدارة الصندوق، تقارير التقييم، تقارير األداء والتقارير املالية. 

 .أصول الصندوق  بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية ت اإلجراءا جميع اتخاذ          .2

   .عمالئه اآلخرين أصول  أصوله وعن عن الصندوق  أصول  التقيد بفصل .3

  الحفظ أمين ُيعّد  .4
ً
 بها كلف أم مباشر بشكل أدى مسؤولياته سواء الالئحة، هذه ألحكام وفقا التزاماته عن مسؤوال

 
ً
  طرفا

ً
  الحفظ أمين لهم، وُيعّد  األشخاص املرخص الئحة أو الئحة صناديق اإلستثمار أحكام بموجب ثالثا

ً
 تجاه مسؤوال

 تقصيره أو تصرفه سوء أو إهماله أو احتياله بسبب الناجمة خسائر الصندوق  عن الوحدات ومالكي الصندوق  مدير

 .املتعمد

 بالدعوة .5
ً
 الوحدات متى دعت الحاجة لذلك.  مالكي مع إلجتماع الطلب من مدير الصندوق كتابيا

 ومبالغ وصف بالتفصيل تبين يحددها مدير الصندوق له وخالل فترة معينة التي التواريخ أو التاريخ كشف في تقديم .6

 في الحساب، قيدها تم التي املالية األوراق جميع
 

http://www.alinmainvestment.com/
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 :هام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا ثالثا فيما يتعلق بالصندوق و( امل
يجوز ألمين الحفظ تعيين أمين حفظ من الباطن ولكن تبقى املسؤولية النهائية على أمين الحفظ حتى عند تعيين يوجد، و ال 

 تابع أو أي طرف  آخر للقيام بتلك األعمال. 
 

 ز( حكم عزل أمين الحفظ أو إستبداله:
 :اآلتية الحاالت من أي حال وقوع في مناسبا تراه إجراء أي اتخاذ أو الصندوق  مدير من املعين الحفظ أمين عزل  للهيئة

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

  .الهيئة قبل من تعليقه أو سحبه أو الحفظ نشاط ممارسة في الحفظ أمين ترخيص إلغاء .2

 .الحفظ نشاط ممارسة ترخيصه في إللغاء الحفظ أمين من الهيئة إلى طلب تقديم .3

  الهيئة تراه بشكل  -أخل  قد الحفظ أمين أن الهيئة رأت إذا .4
ً
 .التنفيذية النظام أو لوائحه بالتزام ً-جوهريا

 جوهرية.   أهمية ذات أنها معقولة على أسس بناءً  الهيئة ترى  أخرى  حالة أي .5

  الهيئة مارست إذا .6
ً
  صالحياتها من أيا

ً
  بديل حفظ أمين تعيين مدير الصندوق  على فيجب ،أعالهللفقرة  وفقا

ً
 وفقا

 تسهيل على املساعدة أجل من كامل بشكل التعاون  املعزول الحفظ وأمين مدير الصندوق  على يتعين كما الهيئة، لتعليمات

   (60الــ ) وذلك خالل البديل الحفظ أمين إلى للمسؤوليات النقل السلس
ً
 ويجب .البديل أمين الحفظ تعيين من األولى يوما

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

ً
 البديل الحفظ أمين إلى املحض، الهيئة لتقدير ووفقا

  .العالقة ذي بصندوق االستثمار املرتبطة العقود جميع

 

 مستشار اإلستثمار .14
 ال يوجد

 

 املوزع .15
 ال يوجد

 

 املحاسب القانوني  .16
 القانوني للصندوق:أ( اسم املحاسب 

 م ك م  محاسبون قانونيينبيكر تيلي وشركاه 

 طريق امللك فيصل ، حي اليرموك 3810

 ، اململكة العربية السعودية7063-34422الخبر 

 +966( 13) 8347582فاكس:  -+ 966( 13) 8300906هاتف: 

www.bakertillyifc.com 
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 ب( عنوان املحاسب القانوني:

 فيصل ، حي اليرموكطريق امللك  3810

 ، اململكة العربية السعودية7063-34422الخبر 

 +966( 13) 8347582فاكس:  -+ 966( 13) 8300906هاتف: 

.combakertillyifcwww. 

 

 :ج( مهام املحاسب القانوني ومسؤولياته وواجباته

 ملعايير املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية مراجعة القوائم املالية السنوية  .1
ً
والنصف السنوية للصندوق وفقا

 الصندوق. وأحكام وشروط االستثمار صناديق الئحة للمحاسبين القانونيين وأحكام

بين التقيد بسلوك وآداب املهنة وكذلك بمعايير املحاسبة واملراجعة واملعايير الفنية التي تصدرها الهيئة السعودية للمحاس .2

 القانونيين.

يسأل املحاسب القانوني عن تعويض الضرر الذي يصيب الصندوق أو حملة الوحدات بسبب األخطاء الواقعة منه في أداء  .3

 عمله وتكون املسئولية تضامنية بالنسبة للشركاء في شركات املحاسبة.

  

 معلومات أخرى  .17
 

تعارض املصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي جراءات التي ستتبع ملعالجة اإل أ( سيتم تقديم السياسات و 

 .عند طلبها دون مقابل

 :بشأن التخفيضات والعموالت الخاصةصندوق التخفيضات والعموالت الخاصة وسياسة مدير الب( 

 ال يوجد.

  : ضريبةاملعلومات املتعلقة بالزكاة أو الج( 

في الصندوق   على اإلستثمار ينطبق بعضها متنوعة ضريبيةالزكاة ومخاطر  آثار  على مخاطر الصندوق  االستثمار في ينطوي 

الضرائب التي و  الزكاةوسوف تؤدي ، مستثمر معينباآلخر ينطبق على ظروف معينة قد تكون ذات صلة  والبعض نفسه

ويجب على  ،في سعر الوحدةضرورة إلى تقليل العوائد املرتبطة باإلستثمار في الصندوق وانخفاض ليتكبدها مالكي الوحدات با

الضرائب املترتبة و  الزكاة آثار على مشورة مهنية من مستشار ضريبي بخصوص  واحصولي أناملحتملين و  الحالييناملستثمرين 

أو حيازتهم أو تصرفهم في وحدات الصندوق ، كما يجب أن يعلم املستثمرون الحاليين واملحتملين أنهم مسؤولون  إمتالكهمعلى 

املعلومات  ومذكرة واألحكام الشروط هذة في املذكورة واملصاريف الرسوم جميع وأنزكاة والضرائب املترتبة عليهم ، عن دفع ال

وسيتم تحميل الضريبة ،  ذلك خالف على النص يتم مالم املضافة القيمة ضريبة تشمل ال  فهي صلة ذات مستندات وأي

 لالسعار املنصوص عليها في ضريبة 
ً
القيمة املضافة والئحته التنفيذية علما أنه ستخضع تلك الرسوم بشكل منفصل وفقا

 م.2018يناير  01والعموالت واملصروفات لضريبة القيمة املضافة إبتداًء من 

 

 إجتماع مالكي الوحدات: د(

http://www.bakertillyifc.com/
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 الوحدات: ملالكي اجتماع عقد إلى فيها ُيدعى التي الظروف .أ

 . منه بمبادرة الوحدات ملالكي اجتماع لعقد الدعوة الصندوق  ملدير يجوز  .1

 أمين من كتابي تسلم طلب من أيام  ( 10)عشرة  خالل الوحدات مالكي مع الجتماع بالدعوة الصندوق  يقوم مدير .2

 .الحفظ

 من كتابي أيام من تسلم طلب  ( 10)عشرة  خالل خالل الوحدات مالكي مع الجتماع بالدعوة الصندوق  يقوم مدير .3

 الصندوق. وحدات قيمة من األقل على ٪( (25 أو منفردين مجتمعين يملكون  الذين الوحدات مالكي من أكثر أو مالك

 الوحدات: ملالكي اجتماع عقد إلى الدعوة إجراءات .ب

 اإللكتروني واملوقع ملدير الصندوق  اإللكتروني املوقع في ذلك عن باإلعالن الوحدات مالكي تتم الدعوة الجتماع .1

   االجتماع من األقل على ( 10أيام ) عشرة قبل  الحفظ وأمين مالكي الوحدات جميع إلى كتابي إشعار وبإرسال ، للسوق 

  (21)عن واحد وعشرون  تزيد ال وبمدة
ً
املقترحة  في  ووقته والقرارات ومكانه االجتماع يتم تحديد تاريخ، و االجتماع قبل يوما

  واإلشعار. اإلعالن

 :مالكي الوحدات جتماعاتإ في التصويت وحقوق  الوحدات مالكي تصويت طريقة .ت

  الوحدات مالكي اجتماع يكون  ال .1
ً
 على  %(25) مجتمعين الوحدات يملكون  مالكي من عدد حضره إذا إال صحيحا

  الصندوق.  وحدات قيمة من األقل

بالدعوة  الفقرة )ت( أعاله، يقوم مدير الصندوق  ( من1 (الفقرة الفرعية  في املوضح النصاب ُيستوف لم إذا .2

 مالكي جميع إلى كتابي إشعار للسوق وبإرسال اإللكتروني واملوقع اإللكتروني موقعه في ذلك عن باإلعالن ثان الجتماع

  الثاني االجتماع وُيعّد  .أيام  (5) عن خمسة تقل ال بمدة االجتماع الثاني موعد قبل الحفظ وأمين الوحدات
ً
 أيا صحيحا

 .االجتماع في الوحدات املمثلة نسبة كانت

الوحدات كتابة وفقا لصيغة التوكيل املعتمدة  مالكي اجتماع في لتمثيله له وكيل تعيين مالك وحدات لكل يجوز  .3

 في الوكيل حق على تنص صراحة نظامية أو شرعية وكالة بموجب أو ،لدى مدير الصندوق والتي ترفق مع الدعوة لإلجتماع

على أن يتم تزويد مدير الصندوق بنسخة من  أعمالها جدول  بنود على الوحدات والتصويت مالكي اجتماعات حضور 

 الوكالة قبل موعد اإلجتماع بمدة ال تقل عن ثالثة أيام.

 في ينص لم ما ،إليه يؤجل الحق اجتماع أي أو لصدوره التالي مالكي الوحدات الجتماع ساري  التوكيل يكون   .4

  كان لحامل الوحدات إذا يجوز  ال ،ذلك خالف على التوكيل
ً
مالكي اجتماع  لحضور  آخر شخص توكيل - طبيعيا شخصا

 الحديثة.  التقنية وسائل عبر عنه نيابة الوحدات

  .وسيلة بأي للحضور  شخص آخر وتوكيل الوحدات مالكي اجتماع حضور  بين يجوز لحامل الوحدات الجمع ال .5

 .االجتماع وقت يمتلكها كل وحدة عن الوحدات مالكي اجتماع في واحد بصوت اإلدالء وحدات مالك لكل يجوز   .6

 قراراتها واإلطالع على جداول  على والتصويت مداوالتها في واالشتراك الوحدات مالكي اجتماعات عقد يجوز  .7

  وذلك الحديثة التقنية وسائل العالقة  بواسطة ذات واملستندات أعمالها
ً
 :يلي ملا وفقا

 .وصوتي مرئي واملساهمين ونقل الشركة بين مباشر اتصال طريق عن حامل الوحدات  مشاركة تكون  أن .أ

 على والتصويت الرأي واملناقشة وإبداء العروض ومتابعة واالستماع بفعالية املشاركة لحامل الوحدات  يتاح أن .ب

 .القرارات
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 يحضروا لم وإن-اجتماعات حملة الوحدات  أعمال جدول  بنود على لحملة الوحدات اآللي التصويت إتاحة يجوز  .ت

دون  اإلجتماع، خالل أو قبل سواءً  بأصواتهم، اإلدالء اآللي لحملة الوحدات التصويت يتيح أن على ،-االجتماعات هذه

 .عنهم نيابة للحضور  وكالء تعيين إلى الحاجة

 املكان في االجتماعات تلك عقد دون  التقنية الحديثة، وسائل بواسطة حملة الوحدات اجتماعات عقد يحول  ال .ث

  االجتماعات تلك حضور  حق ومنحهم الدعوة، في املحدد
ً
 .شخصيا

 بواسطة وسائل حملة الوحدات اجتماع في املشاركين نسبة الوحدات التي يملكها حملة الوحدات تحتسب .ج

  املصوتين وحملة الوحدات الحديثة التقنية
ً
 .االجتماع لصحة عقد الالزم النصاب ضمن آليا

 (. %51تكون املوافقة على القرارات باألغلبية بنسبة ) .ح
 

 إنهاء وتصفية الصندوق:  ه(

 الحاالت التي يجوز ملدير الصندوق إنهاء الصندوق فيها: .أ

  ومالكي الوحدات الهيئة إشعار عليه فيجب العام، الصندوق  إنهاء في الصندوق  مدير رغب إذا.1
ً
 ذلك قبل في برغبته كتابيا

  (21واحد وعشرون ) عن تقل ال مدة
ً
 وأحكام بشروط اإلخالل دون  فيه، العام الصندوق إنهاء  املزمع التاريخ من يوما

 .ق ومذكرة املعلوماتالصندو 

( 6سعودي ملدة أكثر من ستة  ) ريال ( ماليين10الصندوق عن مبلغ عشرة )  أصول  قيمة نخفاض صافيإ استمر ار  حال في.2

 ار للفترة الزمنية املناسبة. أشهر متواصلة دون الحصول على استثناء أو موافقة من هيئة السوق املالية على اإلستمر 

  .إذا تبين له أن قيمة أصول الصندوق تحت اإلدارة غير كافية لتبرير التشغيل االقتصادي للصندوق .3

 دوق وحملة الوحدات.  نحدوث أي تغيير  في القانون أو النظام قد يكون له تأثير  سلبي على مصلحة الص.4

 أي ظروف أخرى يري مدير الصندوق أنها سبب كاف إلنهاء الصندوق. .5

 اإلجراءات التي سيتخذها مدير الصندوق في حالة تحقق إحدى الحاالت أعاله: .ب

  فورا. الصندوق  القيام بما يلزم إلنهاء.1

  ومالكي الوحدات الهيئة إشعار.2
ً
   (21واحد وعشرون )  عن تقل ال مدة قبل كتابيا

ً
 إنهاء الصندوق  املزمع التاريخ من يوما

 فيه، وذلك في حالة رغبة مدير الصندوق انهائه. 

وذلك عند تحقق إحدى الحاالت املذكورة حسب  أيام( 5خمسة )إشعار هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات كتابيا خالل .3

 .أعالهمن الفقرة ) هـ (( 3( و )2الفقرتين الفرعيتين )

ة أصول الصندوق، حيث يتم تسديد الديون وااللتزامات املتعلقة بالخصوم وأما األصول املتبقية القيام بإجراءات تصفي.4

 من نهاية إجراءات التصفية وبالنسبة التي تمثلها وحداتهم 30من التصفية فيتم توزيعها على املشاركين خالل ثالثون )
ً
( يوما

 ندوق بذلك.  منسوبة إلى إجمالي الوحدات ويتم إصدار تأكيد من مدير الص

 ومدة العام الصندوق  مدة عن انتهاء للسوق  اإللكتروني املوقع و اإللكتروني موقعه في باإلعالن الصندوق  مدير يقوم.5

 . تصفيته
 

  .سيقوم مدير الصندوق بتزويد حملة الوحدات باإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى دون مقابل و(

رضا العميل، وتقبل االقتراحات واإللتزام بحل املشاكل عند ظهورها ، كما يتم توثيق يتبنى مدير الصندوق مفهوم التركيز على 

 الشكاوى بشكل صحيح والتعامل معها على وجه السرعة ، وبصورة عادلة مع الحفاظ على السرية التامة .
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وتتوافر سياسة التعامل مع الشكاوى باللغة العربية و نموذج "شكوى عميل" باللغتين العربية واإلنجليزية على موقع مدير 

 .الحصول عليه من مقر مدير الصندوق الصندوق كما يمكن 

 طرق تقديم الشكوى :

 إلى وحدة عالقات املستثمرين في شركة مشاركة املالية ، حسب العنوان التال (أ
ً
 ي :يدويا

 الثالث عشر، الدور  أدير برج   -طريق األمير تركي بن عبدالعزيز  -الخبر 

 اململكة العربية السعودية  31952الخبر  712بالبريد إلى وحدة عالقات املستثمرين ص.ب  (ب

 8818412عبر الفاكس من خالل تعبئة نموذج "شكوى عميل" وإرساله لوحدة عالقات املستثمرين على رقم فاكس  (ت

(13 )966 + 

  www.musharaka.sa من خالل البريد اإللكتروني عن طريق تعبئة نموذج"شكوى عميل" واملوجود على املوقع  (ث

   ir@musharaka.coوإرساله إلى البريد 

 من تاريخ وصول الشكوى إلى وحدة عالقات املستثمرين .( أيام عمل 7يتم الرد على الشكوى خالل ) (ج

 ضرورة استيفاء العميل لكافة بيانات نموذج"شكوى عميل" بما في ذلك التوقيع املعتمد لدى مدير الصندوق .  (ح

ضرورة استخدام النموذج الخاص بالشكوى واملعتمد لدى مدير الصندوق . ولن يتم النظر إلى أي شكوى أو الرد عليها  (خ

 ال عدم استخدام هذا النموذج .في ح

يرجى اعتماد طريقة واحدة فقط من الطرق/الوسائل املذكورة أعاله إلرسال نموذج الشكوى وعدم إرساله بأكثر من  (د

 لإلزدواجية حتى يتمكن مدير الصندوق من الرد في أسرع وقت ممكن ودون تأخير .، وسيلة 
ً
 وذلك تجنبا

ال غير راض  عن استجابة مدير الصندوق ، فإن لديه الحق في تصعيد الشكوى إذا كان صاحب الشكوى )العميل( ال يز  (ذ

 إلى املستويات التالية : 

 املستوى األول  -1

 شركة مشاركة املالية  –الرئيس التنفيذي 

  : 8044602(13)966+هاتف 

 8044603(13)966+: فاكس 

 ceo@musharaka.co البريد اإللكتروني 

 املستوى الثاني  -2

( أيام عمل من تاريخ وصول 7هيئة السوق املالية ، وذلك في حال تعذر الوصول إلى تسوية للشكوى أو لم يتم الرد خالل )

 الشكوى إلى وحدة عالقات املستثمرين . 

أو إرسال الشكوى على العنوان البريدي لهيئة السوق  ،ويكون تقديم الشكوى مباشرة من خالل موقع هيئة السوق املالية 

 . 11642الرياض  87171املالية : ص.ب 

 كما يمكن تقديم الشكوى من خالل تسليمها إلى موظفي استقبال الشكاوى في مقر هيئة السوق املالية حسب العنوان التالي 

 . ة املستثمر مكتب حماي، ألرض ياالرياض ، طريق امللك فهد بن عبدالعزيز ، الدور 

  7066+ تحويلة 966112797004ويمكن إرسال الشكوى على فاكس رقم 

 

الجهة القضائية املختصة بالنظر في أي نزاع ناش ئ من أو عن اإلستثمار في الصندوق هي لجنة الفصل في منازعات ز(  

 بهيئة السوق املالية السعودية.األوراق املالية 

 

http://www.musharaka.sa/
mailto:ir@musharaka.co
mailto:ceo@musharaka.co
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 املستندات املتاحة ملالكي الوحدات لإلطالع عليها: ح(

 شروط وأحكام الصندوق  .1

 مذكرة املعلومات .2

 ملخص املعلومات الرئيسة .3

 الصندوق تقارير  .4

 عقد املحاسب القانوني .5

 عقد أمين الحفظ .6

 عقد لجنة الرقابة الشرعية الخاصة بالصندوق  .7

 الطلب عند( يتم توفيرها  7 – 5الفقرات من )ب يتعلق وفيما
 

 أصول الصندوق:  ط(

 الصندوق  مدير أو الصندوق  ملدير وليس(،  مشاعة ملكية)الوحدات  ملالكي جماعي بشكل مملوكة الصندوق  تكون أصول 

 الصندوق أو أصول  في مصلحة أّي  املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو أمين الحفظ أو الباطن من

 أمين أو الحفظ أمين أو من الباطن الصندوق  مدير أو الصندوق  مدير كان إذا إال األصول، بتلك يتعلق فيما مطالبة

  املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من الحفظ
ً
  كان أو ، ملكيته حدود في لوحدات الصندوق، وذلك مالكا

ً
 بهذه مسموحا

فصح االستثمار الئحة صناديق أحكام بموجب املطالبات
ُ
 .تاملعلوما مذكرة أو واألحكام الشروط هذه في عنها وأ

 

ال يوجد أي معلومة أخرى معروفة، أو ينبغي أن يعرفها مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق بشكل معقول،  ي(

مالكو الوحدات الحاليون أو املحتملون أو مستشاريهم املهنيون، أو من املتوقع أ ن  –بشكل معقول  –وقد يطلبها 

 .اء عليهانالتي سيتخذ قرار اإلستثمار ب تتضمنها مذكرة املعلومات

 

ال يوجد أي إعفاءات من هيئة السوق املالية بشأن قيود أو حدود االستثمار حتى اعداد هذه النشرة من مذكرة  ك(

لومات، وفي حال تم الحصول على موافقة الهيئة على أي اعفاء فيما يتعلق بأي قيود أو حدود على االستثمار، عامل

 سيقوم مدير الصندوق باإلعالن عن ذلك في موقعه اإللكتروني وموقع السوق. 

 

 سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت املرتبطة بأي أصول للصندوق: ل(

الصندوق بممارسة حقوق التصويت نيابة عن حملة الوحدات فيما يتعلق بأسهم الشركات التي تشكل أوراقها يقوم مدير 

حسب السياسة الخاصة بذلك واملنشورة على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق  وذلك املالية جزءا من أصول الصندوق 

قة واإللتزام وموافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد روعي في علما أن هذه السياسة تم إعدادها بعد التشاور مع مسؤول املطاب

 تحقيق أهداف الصندوق وتراعي مصلحة حملة الوحدات. إلى إعدادها أفضل املمارسات املهنية والتي تهدف بشكل أساس ي
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 إقرار من مالك الوحدات : 
أقر بأنني قمت باإلطالع على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسة الخاصة بصندوق 

 ات األولية وأقر بموافقتي على خصائص الوحدات التي سأشترك فيها.  للطروحمشاركة 

 

 بين مدير الصندوق و ماومذكرة املعلومات تشكل هذه الشروط و األحكام 
ً
 ملزما

ً
 و يبدأ سريان و لكي الوحدات، عقدا

ً
يكون نافذا

 العمل به فور توقيع مالك الوحدات عليه و حصوله على نسخه منه. 

 

و املالحق  املتعلقة  بالصندوق وفهم ما جاء بها و املوافقة  ومذكرة املعلومات لقد قمت / قمنا بقراءة نشرة  الشروط و األحكام

 التوقيع عليها.  عليها،  وقد تم الحصول على نسخة منها و 

 

.............................................. :)
ً
 االسم ) رباعيا

 

 ................................................... :ةــويـــهـم الـرق

 

 ع: ....................................................ـــــــــــــــــــيـوقــتـال

 

 خ: .....................................................   ـــــــــــــــــــــــاريــتـال

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ةالرئيس املعلومات ملخص
 

 .حول الصندوق  ةاملعلومات الرئيس -أ
 إسم صندوق اإلستثمار : .1

متوافق مع ضوابط معايير حات األولية ، صندوق عام مفتوح و صندوق مشاركة للطر 

 اللجنة الشرعية.

 أهداف الصندوق : .2

صندوق مشاركة للطروحات األولية هو صندوق استثمار مفتوح يهدف لتنمية رأس املال 

على املدى الطويل وتحقيق أداء يفوق معدل أداء املؤشر االسترشادي للصندوق )مؤشر 

 مشاركة ألسهم اإلصدارات األولية والذي يتم حسابه بواسطة شركة ستاندرد آند بورز( 

 وممارساته:سياسات استثمار الصندوق  .3

في سوق لألسهم  وأسهم الشركات املدرجة الطروحات األولية الصندوق في تتركز استثمارات 

والسوق املوازية وحقوق األولية القابلة للتداول لتلك الشركات والتي لم  األسهم السعودية

واملتوافقة مع ضوابط املعايير الشرعية ، يمض على إدراجها فترة خمس سنوات في السوق 

 (. REITو وحدات صناديق اإلستثمار العقارية املتداولة )الريت ، 

 املخاطر املرتبطة باالستثمارات في صندوق اإلستثمار: .4

 التالي هذا الصندوق من االستثمارات ذات املخاطر العالية، وتشمل هذه املخاطر يعتبر 

 مخاطر اإلفصاح. -

 مخاطر التوقعات املالية املستقبلية. -

 اإلصدارات األولية . مخاطر تباطؤ عملية -

 مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق. -

 التقلبات املحتملة في سوق األسهم. -

 مخاطر األسواق الناشئة. -

 مخاطر الطروحات األولية. -

 مخاطر تأخر اإلدراج. -

 مخاطر فرص املشاركة في الطروحات األولية. -

 املخاطر اإلئتمانية. -

 مخاطر اإلقتراض. -

 ر.مخاطر تركيز االستثما -

 مخاطر التغير في التشريعات. -
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 مخاطر مرتبطة باملعايير الشرعية. -

 مخاطر نتائج التخصيص. -

 مخاطر إعادة االستثمار. -

 املخاطر السياسية. -

 املخاطر اإلقتصادية. -

 مخاطر السيولة. -

 مخاطر تعليق التداول. -

 مخاطر تضارب املصالح. -

 مخاطر االعتماد على التصنيف االئتماني. -

 بالتداول في أسهم السوق املوازي )نمو(.املخاطر املرتبطة  -

 (.REITمخاطر اإلستثمار في صناديق اإلستثمار العقارية املتداولة ) الريت  -

 مخاطر الزكاة وضريبة الدخل وضريبة القيمة املضافة. -

 

 السابق للصندوق:األداء  .5

 سنوات، )أو منذ تأسيس(. وخمس سنوات، وثالث واحدة، لسنة الكلي العائد
 

 السنوات اإلجماليالعائد 

 لسنة واحدة كليالعائد ال % - 14.94

 ) منذو التأسيس ( لثالث سنوات كليال العائد % 7.72-
 

 )أو منذ تأسيس(.  السنوات املالية العشر املاضية، سنة من إجمالي العائدات السنوية لكل  

 السنوات العائد اإلجمالي السنوي 

 التأسيس() منذو 2015-السنة االولى  %  2.99

 2016-السنة الثانية  %  5.33

 2017-السنة الثالثة  %  14.94-

 

أداء صندوق االستثمار باملقارنة مع املؤشر االسترشادي على مدار السنوات الخمس املاضية او 

 منذ التأسيس، )حيثما ينطبق(.

 األداء 2015 2016 2017

 الصندوق  %  2.99 % 5.33 % - 14.94

 املؤشر اإلسترشادي % - 20.90 % - 11.77 % - 22.91
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 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب. -ب
 

  تدفعأكثر أيهما % من قيمة أصول الصندوق ،0.01،أو  ريال 10,000 بمبلغ إيداع رسوم شاملة أمين الحفظ: *رسوم
ً
 منسنويا

 .الصندوق  أصول 

 ضريبة القيمة املضافة: 

ان الرسوم املذكورة والعموالت واملصروفات املستحقة ملدير الصندوق أو األطراف األخرى ال تشمل ضريبة القيمة 

م  وفقا لألسعار املنصوص عليها في نظام 2018 يناير  1املضافة، وسيتم تحميل الضريبة بشكل منفصل ابتداء من 

 تطرأ عليهما وتكون واجبة النفاذ ومطبقة على الصندوق. ضريبة القيمة املضافة والئحته التنفيذية وأي تعديالت قد 
 

 

 

 

 

 التفاصيل البند م

 رة واحدة(.ملتدفع % من مبلغ االشتراك أو االشتراك اإلضافي )1.50 رسوم االشتراك 1

 وتدفع 1.75 الصندوق  إدارةرسوم  2
ً
 تحتسب يوميا

ً
.% من صافي قيمة أصول الصندوق سنويا

ً
 شهريا

تدفع من أصول هما أكثر % من أصول الصندوق، أي0.05أو  ريال 40,000 *رسوم  أمين الحفظ 3

 
ً
 .الصندوق وتحتسب يوميا

 تدفع من أصول الصندوق كل ستة أشهر وتحتسب  35,000 املحاسب القانوني رسوم 4
ً
ريال سعودي سنويا

.
ً
 يوميا

 تدفع من أصول الصندوق كل ستة أشهر وتحتسب ريال سعودي  28,000 اللجنة الشرعية رسوم 5
ً
سنويا

 
ً
 .يوميا

مصاريف إعداد املؤشر  6

 االسترشادي

 تدفع من أصول الصندوق في  26,250≈ دوالر أمريكي  7,000
ً
ريال سعودي سنويا

.
ً
 بداية العام املالي وتحتسب يوميا

مكافأة أعضاء مجلس  7

 اإلدارة املستقلين

.  24,000 ىاجتماع وبحد أقص ريال سعودي عن كل  3,000
ً
ريال سعودي سنويا

 وتدفع بعد 
ً
وهذه التكاليف سوف تغطى من أصول الصندوق، تحتسب يوميا

.
ً
 الجلسة مباشرة

 يتحملها الصندوق تدفع من أصول الصندوق وتدفع  7,500 الرسوم الرقابية 8
ً
ريال سعودي سنويا

.
ً
 لهيئة السوق املالية عند املطالبة وتحتسب يوميا

رسوم نشر املعلومات على  9

 موقع تداول 

 يتحملها الصندوق تدفع من أصول الصندوق عند املطالبة  5,000
ً
ريال سنويا

.
ً
 وتحتسب يوميا

 تدفع مباشرة من أصول الصندوق عند تنفيذ الصفقات. رسوم التعامل ) التداول( 10

 حسب األسعار السائدة في السوق. مصاريف تمويل الصندوق  11
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يمكن الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق  -ج

 :ةومستنداته في األماكن التالي
 موقع اإلدارة العامة ملدير الصندوق  .1

 املوقع االلكتروني ملدير الصندوق  .2

 www.musharaka.sa 

 املوقع االلكتروني للسوق  .3

 sa.www.tadawul.com 

 ق مدير الصندو إسم وعنوان  -د
 شركة مشاركة املالية 

 برج أدير الدور الثالث عشر -طريق األمير تركي بن عبد العزيز -الخبر 

 31952الخبر  712ص.ب. 

 920006811هاتف 

 + 966( 13) 8818412فاكس 

www.musharaka.sa 

 

 ظأمين الحفإسم  -ه
 اإلنماء لالستثمار

 الرياض  –املقر الرئيس ي 

 11576الرياض  66333ص. ب.  -اململكة العربية السعودية 

 ، طريق امللك فهد، حي العليا20، الطابق 2برج العنود 

 8004413333+ ،966(11)2799299هاتف: 

 +966(11)2185900فاكس: 

www.alinmainvestment.com 

 

 إسم املوزع: -و
 ال ينطبق

 

 

 

http://www.tadawul.com/



