هذة النسخة املعدلة من شروط وأحكام صندوق كسب للتوزيعات التي تعكس التغييرات التالية :


تعيين عضو مجلس إدارة.



تحديث عنوان مدير الصندوق.

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

الشروط و االحكام
صندوق كسب للتوزيعات
KASB Dividend Fund
(صندوق أسهم استثماري مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية)








تم اعتماد صندوق كسب للتوزيعات على أنه متوافق مع املعايير الشرعية املجازة من قبل هيئة الرقابة الشرعية بشركة كسب املالية.
إن ش ــروط وأحك ــام ص ــندوق كس ــب للتوزيع ــات وال ــذي ت ــديرك ش ــركة كس ــب املالي ــة واملس ــتندات ا خ ــرخ ضاف ــة خان ــعة ل ح ــة ص ــناديق
اإلستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية ،وتتضمن معلومات ضاملـة وواحـ ة ويـ يحة ومحد ـة
وغير مضللة عن صندوق اإلستثمار.
يجــب علــى املســتثمرين امل تملــين ق ـرااة شــروط وأحكــام الصــندوق مــع مــذكرة املعلومــات واملســتندات ا خــرخ لصــندوق اإلســتثمار قبــل
اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق باإلستثمار في الصندوق من عدمه.
لقــد قمق/قمنــا بقـرااة الشــروط وا حكــام وامل حــق اوخاصــة بالصــندوق وفهــم مــا هــاا اــا واملوافقــة علهاــا وتــم او صــو علــى ســخة م اــا
والتوقيع علهاا.
تمـ ــق موافقـ ــة هيئـ ــة السـ ــوق املاليـ ــة فـ ــي اململكـ ــة العربيـ ــة السـ ــعودية علـ ــى تمسـ ــرس هـ ــذا الصـ ــندوق و ـ ــرح وحداتـ ــه رحـ ــا عامـ ــا بتـ ــاريخ
1434/6/25.هـ املوافق 2013/5/5م تعديل 1442/10/17ه املوافق2021/05/27م.

مسؤول املطابقة واالتزام

الرئيس التنفيذي

حمد بن خالد املرزوقي

ماجد بن علوش الهديب
ماجد بن علوش الهديب
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قائمة املصطلحات:
"صندوق استثماري" :برنامج استثماري مشترك يادف إلى إتاحة الفرصة للمشتركين فيه باملشاركة هماعيا في أرباح البرنامج ،ويديرك مدير
الصندوق مقابل رسوم محددة.
"صندوق استثماري" :برنامج استثماري مشترك يادف إلى إتاحة الفرصة للمشتركين فيه باملشاركة هماعيا في أرباح البرنامج ،ويديرك مدير
الصندوق مقابل رسوم محددة.
"صندوق استثماري مفتوح" :صندوق استثمار ذو رأسما متغير تزداد وحداته بطرح وحدات هديدة أو تنقص باسترداد املشتركين لبعض أو ضل
وحداتام ،ويحق للمشتركين استرداد قيم وحداتام في هذا الصندوق وفقا لصافي قيمتاا في أوقات االسترداد املوح ة في شروط وأحكام الصندوق
وفقا ل حة صناديق االستثمار.
" الصندوق"":صندوق كسب للتوزيعات".
"مدير الصندوق"  :شركة كسب املالية وهو شخص مرخص له بممارسة أعما اإلدارة بموهب ال حة ا شخاص املرخص لهم ،يكون مسؤوال عن
إدارة أصو الصندوق وحفظها.
"الوحدة" :حصة واحدة من الوحدات ا ساسية املراد إصدارها من قبل مدير الصندوق.
تداول :هي سوق للتداو في اململكة العربية السعودية و التي يتم تداو االسهم فهاا بعد اتمام عملية الطرح في اململكة العربية السعودية عند تاريخ
إصدار هذك الشروط و ا حكام.
"املشترك"  :الشخص الذي يملك وحدات في الصندوق ويشار لهم مجتمعين بـ "املشتركين".
"يوم"  :يوم عمل في اململكة بقا يام العمل الرسمية في الهيئة.
"يوم التعامل"  :أي يوم يتم فيه بيع واسترداد وحدات صندوق اإلستثمار.
"يوم تقويمي"  :أي يوم ،سواا ضان يوم عمل أم ال.
" الشروط واألحكام" :العقد بين مدير الصندوق واملشتركين والذي يحتوي على بيانات وأحكام ،يلتزم من خ له مدير الصندوق بإدارة استثمارات
املشتركين وحفظها والعمل بممانة ملصل ة املشتركين ،ويتقاض ى في مقابل تمدية ا عما وخدمات اإلدارة أتعابا وعموالت ومبالغ أخرخ كما هو
منصوص علهاا في ملخص اإلفصاح املالي.
"مجلس إدارة الصندوق" :مجلس ّ
يعين مدير الصندوق أعضااك بموهب ال حة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية ملراقبة أعما
مدير الصندوق.
"العضو املستقل" :عضو من أعضاا مجلس اإلدارة لرس موظفا وال عضو مجلس إدارة لدخ مدير الصندوق أو تابع له أو أمين حفظ الصندوق
كما أنه لرس لديه ع قة هوهرية أو ع قة تعاقدية مع مدير الصندوق أو تابع له أو أمين حفظ ذلك الصندوق .
" اململكة " :وتعني اململكة العربية السعودية.
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"الهيئة " :وتعني هيئة السوق املالية وهي هيئة حكومية تتولى اإلشراف على تنظيم وتطوير السوق املالية وإصدار اللوا ح والقواعد والتعليمات
ال زمة لتطبيق أحكام نظام السوق املالية باململكة العربية السعودية.
"مؤشر كسب للتوزيعات " :مؤشر كسب للتوزيعات " :مؤشر استرشادي يستد من خ له على أداا أسهم الشرضات املدرهة في سوق ا سهم
السعودية واالسواق اوخليجية ولدياا سجل تاريخي لتوزيعات ا رباح الي عام من االعوام الث ة السابقة .والتي يتوافق شا ها مع الضوابط
الشرعية امل ددة من قبل الهيئة الشرعية في شركة كسب املالية .ويتم احتسابه بنفس الطريقة املتبعة في احتساب املؤشر العام للسوق املالية
السعودية ويمكن او صو عليه في موقع شركة كسب املالية اإللكترو ي.
ُ
" رسوم نريبة القيمة املضافة"  :هي نريبة غير مباشرة تفرض على هميع السلع واوخدمات التي يتم شراؤها وبيعها وتقديمها من قبل املنشآت
للعم ا أو أ راف ذو ع قة حسب ال حة التنفيذية لضريبة القيمة املضافة في اململكة العربية السعودية

 .1معلومات عامة:
أ .أسم مديرالصندوق ،ورقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية:
شركة كسب املالية ترخيص رقم  07062-37لتقديم خدمات اإلدارة والتعامل وتقديم املشورة واو فظ والترترب في االوراق املالية.

ب .عنوان املكتب الرئيس ملدير الصندوق:
يقع مقر شركة كسب املالية الر رس في مدينة الرياض – حي الواحة  ،شارع ترضي بن احمد السديري رقم املبنى  ،8848الدور االو الرياض 11375
ص  .ب  395737هاتف .920000757
ج/عنوان املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق ،وعنوان ّ
أي موقع إلكتروني ذو عالقة يتضمن معلومات الصندوق:
 املوقع االلكترو ي ملدير الصندوقwww.kasbcapital.sa :
 املوقع االلكترو ي للسوق املالية السعودية (تداو )www.tadawul.com.sa:

د .أمين الحفظ ،ورقم الترخيص الصادرعن هيئة السوق املالية:
شركة اوجزيرة لألسواق املالية وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة رأس املا املدفوع بالكامل  500مليون ريا سعودي بترخيص من هيئة السوق
املالية رقم  07076-37بتاريخ ( )2007/07/22تاريخ بدا ممارسة العمل في 2008/04/05

هـ .عنوان املوقع اإللكتروني ألمين الحفظ:
عنوان ملوقع االلكترو ي مين او فظ www.aljaziracapital.com.sa
 .2النظام املطبق:
إن الص ــندوق و م ــدير الص ــندوق خان ــعان لنظ ــام الس ــوق املالي ــة ولوا ح ــه التنفيذي ــة وا نظم ــة والل ــوا ح ا خ ــرخ ذات الع ق ــة املطبق ــة ف ــي اململك ــة
العربية السعودية.
 .3أهداف صندوق إلستثمار:
أ.أهداف الصندوق:
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“صــندوق كســب للتوزيعــات” هــو صــندوق اســتثماري مفتوح،ياــدف إلــى توزيــع اربــاح علــى املشــتركين و تنميــة أمــوالهم علــى املــدخ الطويــل مــن خ ـ
االستثمار بشكل ر رس ي في أسهم الشرضات السـعودية واوخليجيـة املوزعـة لألربـاح و املدرهـة فـي سـوق ا سـهم السـعودية واالسـواق اوخليجيـة علـى أن
تكــون متوافقــة مــع الضــوابط الشــرعية امل ــددة مــن قبــل الهيئــة الشــرعية التابعــة لشــركة كســب املاليــة،كما قــد يســتادف مــدير الصــندوق اســتثمار
الس ــيولة الفا ض ــة (النقدي ــة) ف ــي عملي ــات أو ص ــناديق املرابح ــة املتدني ــة املخ ــا ر .ويس ـ ى ه ــذا الص ــندوق إل ــى توزي ــع  %100م ــن ا رب ــاح الت ــي توزعه ــا
الشرضات املستثمر اا باإلنافة إلى تحقيق عوا د إيجابية خ مدة ويلة ا هل يمكـن خ لهـا أن يتفـاوت سـعر وحـدة الصـندوق .ونظـرا للتذبـذب
أو التقلـب املرتفــع ســويا واملــرتبط بـمداا أســواق ا ســهم فــإن الصــندوق يعتبـر مــن فئــة االســتثمارات عاليــة املخـا ر ،وهــو مصــمم للمســتثمرين الــذين
يرغبــون ف ــي او صــو عل ــى دخ ــل مــن خ ـ إســتثمار وي ــل ا ه ــل .املؤشــر اإلرش ــادي للصــندوق ه ــو مؤش ــر كســب للتوزيع ــات املتوافقــة م ــع أحك ــام
الشريعة
ب .سياسات اإلستثمار:
( )1يستثمر الصندوق في ا سهم بشكل أساس ي.
( )2ستتركز إستثمارات الصندوق في أسهم الشرضات املدرهة في سوق ا سهم السعودية واالسواق اوخليجية والتي توزع أرباح على مساهمهاا
( )3سيعتمد مدير الصندوق عند اختيارك لألسهم على التحلي ت ا ساسية لألسهم من خ
واملعلوماتية اإللكترونية املتاحة لديه.

فريق البحث لديه وا نظمة اإلحصا ية

( )4باإلنافة إلى استثمار الصندوق ا ساس ي في أسهم الشرضات ذات التوزيعات ،فقد يعمد مدير الصندوق وحسب تقديرك املطلق ،و ذلك
غراض إدارة السيوله ،إلى استثمار الفا ض النقدي و /او االحتفاظ بجزا او ضل سيولة الصندوق في عمليات أو صناديق املرابحة املتدنية
املخا ر وإن ضانق مدارة من قبل مدير الصندوق نفسه .واإلستثمار في صناديق اإلستثمار املتوافقة مع أهداف الصندوق .عدا عن ذلك فلن
يستثمر الصندوق في أية أوراق مالية أخرخ.
( )5هميع استثمارات الصندوق ستكون وفق الضوابط الشرعية امل ددة من قبل الهيئة الشرعية .وستقوم الهيئة الشرعية بتحديد ا سهم
السعودية واوخليجية املتوافقة مع الضوابط الشرعية .،ولن يحتفظ الصندوق بمية أوراق مالية يتبين عدم توافقها مع الضوابط الشرعية.
( )6في حالة وهود فرص استثمارية سانحة في ا سهم التي توزع ارباحا َ
ووه َد مدير الصندوق أن العا د املتوقع من الفرصة االستثمارية
سيكون أعلى من تكلفة التمويل ،فإن الصندوق قد يلجم إلى التمويل بما ال يتجاوز  %10من إهمالي صافـي أصو الصندوق ،بعد املوافقة
من قبل مجلس إدارة الصندوق ،وبما يتوافق مع الضوابط الشرعية.
( )7تقتصر استثمارات الصندوق في سوق ا سهم السعودية واالسواق اوخليجية

( )8يحق ملدير الصندوق استثمار ماال يزيد عن  %10من صافي أصو الصندوق في صناديق مما لة بما يتوافق مع الضوابط الشرعية ووفق
ما يقررك املدير على أن ال تزيد عن  %10من صافي قيمة أصو الصندوق الذي تم تملك وحداته.
( )9لن يستثمر الصندوق في سوق أو أسواق مالية تستخدم مشتقات أوراق مالية.
ويادف الصندوق إلى توزيع سبة  %100من ا رباح املستلمة على مالكي الوحدات في الصندوق يوم التوزيع مرتان في السنة وذلك خ
خمسة ايام عمل من نااية شهر ابريل و اكتوبر من ضل عام على ان تكون احقية التوزيعات على حاملي الوحدات في الصندوق في او يوم
تقييم في ضل من شهري ابريل (لتوزيعات شهر ابريل) واكتوبر (لتوزيعات شهر اكتوبر) ,باالنافة الى اشتراط ان يكون املشترك ايضا متواهدا
في الصندوق يوم التوزيع وتحويل االرباح.باإلنافة إلى تحقيق عوا د إيجابية خ مدة ويلة ا هل يمكن خ لها أن يتفاوت سعر وحدة
الصندوق .وذلك من خ االستثمار فقط في أسهم الشرضات السعودية واالسواق اوخليجية التي توزع ارباحا على مساهمهاا و املدرهة في
السوق السعودي واالسواق اوخليجية وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية .سيقوم مدير الصندوق بإدارته بطريقة شطة وذلك عن
ريق انتقاا وشراا أسهم الشرضات التي توزع ارباحا او املتوقع لها أن توزع ارباحا على مساهمهاا وتوزيع أصوله بحسب السياسة التي يراها
مناسبة لتحقيق أهداف الصندوق .كما يادف الصندوق إلى تحقيق ارباح رأسمالية.
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وسرتم تقوم أداا الصندوق سيكون من خ املقارنة مع املؤشر اإلرشادي (مؤشر كسب للتوزيعات) ،ويمكن اال ع على اداا املؤشر فـي
املوقع اإللكترو ي لشركة كسب املالية .www.kasbcapital.sa
ونظرا للتذبذب أو التقلب املرتفع سويا واملرتبط بمداا أسواق ا سهم فإن الصندوق يعتبر من فئة االستثمارات عالية املخا ر ،وهو مصمم
للمستثمرين الذين يرغبون في االستثمار ويل ا هل واو صو على دخل.
 .4مدة صندوق اإلستثمار:
صندوق كسب للتوزيعات هو صندوق استثماري عام مفتوح املدة أي بإمكان للمشترك االشتراك و االسترداد خ

فترة عمل الصندوق.

 .5قيود حدود اإلستثمار:
إن صــندوق كســب للتوزيعــات ملتــزم مــن خ ـ
وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.

إدارتــه لصــندوق اإلســتثمار بــالقيود واو ــدود التــي تفرنــها ال حــة صــناديق اإلســتثمار وشــروط

 .6العملة:
الوحــدة النقديــة لتعــام ت الصــندوق هــي الريــا الســعودي فقــط .وإذا تــم ســداد قيمــة الوحــدات بعملــة خـ ف الريــا الســعودي ،فســوف يــتم
تحويل عملة السداد إلى الريا السعودي بسعر الصرف السـا د لـدخ البنـك املسـتلم فـي ذلـك الوقـق .ويصـبح الشـراا نافـذا عنـد تحويـل املبـالغ
إلى الريا السعودي.

 .7مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:
أ .تفاصيل جميع املدفوعات من اصول الصندوق وطريقة احتسابها:
يتحمل الصندوق هميع الرسوم واملصاريف املذضورة ادناك ويتحملها تبعا لذلك املشترضون "مالكي الوحدات" وهي ضالتالي:


رسوم االدارة :تحتسب رسوم االدارة على اساس  %1.75سنويا مـن صـافي اصـو الصـندوق .ويـتم دفـع الرسـوم املسـتحقة ضـل شـهر
ملدير الصندوق.
رســوم الحفــظ :تحتســب او فــظ ســبه  %0.04مــن مجــم الصــندوق وبحــد اد ـ  37,500ريــا ســنويا تحســب بشــكل يــومي وتــدفع
بشكل ربع سنوي



اتعـاب اححاســب القــا وني :سيحصــل امل اســب القــانو ي علــى مبلــغ مقطــوع قــدرك  15,000ريــا ســعودي ســنويا .وستقســم الرســوم
تناسويا على عدد ايام السنه وتدفع سنويا.
مصاريف اعداد املؤشر االسترشادي :بحد اقص ى  18,750ريا سنويا تحسب يوميا وتدفع نااية ضل سنة مالية للصندوق.



مصــاريل التمويــل :فــي حــا وهــود مصــاريف تمويــل فعليــة ومباشــرة للصــندوق خ ـ الســنة (حســب الســعر الســا د فــي الســوق)
وبشرط ان ال يتجاوز تمويل الصندوق سبة  %10من صافي فيمة اصوله ,وبعد اخذ موافقة اللجنة الشرعية على التمويل.



مكافــاا اعضــال اللانــة الشــرعية :سيحصــل اعضــاا اللجنــة الشــرعية مجتمعــين علــى مكافــاك ســنوية قــدرها  10,000ريــاال وســتوزع
الرسـوم املســتحقة علـى الصــندوق بشــكل تناسـاي علــى ايــام السـنة ,ويــتم دفــع الرسـوم املســتحقة بشــكل ربــع سـنوي العضــاا اللجنــة
الشرعية .
مكافــات اعضــال مجلــس االدارة :تكــون املكافــات املاليــة العضــاا مجلــس ادارة الصــندوق علــى النحــو التــالي :مكافــمة ســنوية بقيمــة
( 20,000ريا ) وهي لألعضاا املستقلين .لن يتقاض ى أعضاا مجلس ادارة الصـندوق مـن املـوظفين فـي الشـركة اي مكافـات او بـدالت
نظي ــر عض ــويتام ف ــي مجل ــس ادارة الص ــندوق .ت ــوزع الرس ــوم املس ــتحقة عل ــى الص ــندوق بش ــكل تناس ــاي عل ــى اي ــام الس ــنة ,وي ــتم دف ــع
الرسوم الفعلية العضاا مجلس االدارة املستقلين ضل ستة أشهر.



الرسوم الرقابية :دفع مبلغ مقطوع وقدرك  7,500ريا سـعودي سـنويا .وستقسـم الرسـوم تناسـويا علـى عـدد ايـام السـنة ,ويـتم دفـع
الرسوم املستحقة ضل  12شهر.
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رســوم نشــراملعلومــات عدــ :موقــع تــداول :دفــع مبلــغ مقطــوع وقــدرك  5,000ريــا ســعودي ســنويا لقــاا شــر املعلومــات علــى موقــع
تداو  .وستقسم الرسوم تناسويا على عدد ايام السنة ,ويتم دفع الرسوم املستحقة ضل  12شهر.



رسوم االشتراك :رسوم اإلشتراك  %1.75بحد أقص ى.



رسوم االسترداد املبكر %0.50 :كحد أقص ى عند اإلسترداد في أي وقق قبل مـرور  30يومـا أو أقـل مـن تـاريخ أي إشـتراك سـواا ضـان
أوليا أو إنافيا.
مصـاريل التعامـل :يتحمــل الصـندوق هميـع مصــاريف ورسـوم التعامـل املتعلقــة بـالبيع والشـراا أو اإلكتتــاب فـي ا سـهم الســعودية
وسرتم اإلفصاح عن تلك املصاريف في ملخص اإلفصاح املالي في نااية السنة.



رس ــوم الض ــريبة القيم ــة املض ــافة  :س ــرتم تطبيقه ــا حس ــب ال ح ــة التنفيذي ــة لض ــريبة القيم ــة املض ــافة ،كم ــا ان همي ــع الرس ــوم
واالتع ــاب و املص ــاريف بموه ــب الش ــروط و االحك ــام الص ــندوق خان ــعه لض ــريبة القيم ــة املض ــافة وس ــوف يق ــوم م ــدير الص ــندوق
بعملية احتساب سبة الضريبة املستحقة وسداد الضريبة الى هيئة الزضاة و الدخل.



الية حساب األتعاب واملصاريل
نوع الرسوم واملصاريف
رسوم اإلدارة

ريقة احتسا اا
تحتسب بشكل يومي من إهمالي قيمة اصو الصندوق وتدفع بشكل شهري( .إهمالي ا صو  xالنسوية
املئوية).

رسوم او فظ

تحسب بشكل يومي من إهمالي قيمة أصو الصندوق وتدفع بشكل ربع سنوية

أتعاب امل اسب القانو ي

تحسب بشكل يومي وتدفع سنويا

مكافمة اللجنة الشرعية

تحسب بشكل يومي وتدفع ربع سنوية

مكافمة أعضاا مجلس اإلدارة

تحسب بشكل يومي وتدفع سنويا.

الرسوم الرقابية

تحسب بشكل يومي وتدفع سنويا

رسوم شر معلومات موقع تداو

تحسب بشكل يومي وتدفع سنويا

مصاريف التعامل:

سرتم اإلفصاح عن تلك املصاريف في ملخص اإلفصاح املالي في نااية السنة

ب .تفاصــيل مقابــل الصــفقات املفرو ــة عدــ :االشــتراك واالســترداد و قــل امللكيــة الوــي يــدفعها مــالكو الوحــدات ،وطريقــة احتســاب ذل ـ
املقابل:
..
التونيح

نوع الرسوم واملصاريف
رسوم االشتراك

 %1.75بحد اقص ى

رسوم االسترداد املبكر

 %0.50كحــد أقص ـ ى عنــد اإلســترداد فــي أي وقــق قبــل مــرور  30يومــا أو أقــل مــن تــاريخ أي إشــتراك ســواا ضــان أوليــا أو
إنافيا.

ج .أي عمولة خاصة يبرمها مديرالصندوق:
رسوم اإلسترداد املبكر:
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 سيتم فرض رسوم استرداد مبكرعد :الصندوق:
 %0.50كحد أقص ى عند اإلسترداد في أي وقق قبل مرور  30يوما أو أقل من تاريخ أي إشتراك سواا ضان أوليا أو إنافيا.
 ظروف فرض هذا الرسوم وأي ظروف يمكن فيها اإلعفال عنها:
فــي حالــة لــب اســترداد مبــالغ أو وحــدات لــم يمــض علــى اشــتراكها شــهر ،يســتوفي الصــندوق رســم اســترداد مبكــر بنســبة  %0.5مــن "مبلــغ
االسترداد" ،ويتم إعفاا املشتركين من هـذك الرسـوم عنـد احتفـاظهم بوحـداتام بعـد مـرور  30يومـا أو أقـل مـن تـاريخ أي إشـتراك سـواا ضـان
أوليا أو إنافيا.
 أساس حساب قيمة هذا الرسوم ،بما في ذل حصر الوحدات مو وع اإلسترداد:
سرتم احتساب قيمة الرسوم بضرب مبلغ االسترداد بقيمة الرسم ( )%0.5وسرتم تنفيذ لبات االسترداد حسب اسبقية الطلب

 .8التقويم والتسعير:
أ .تفاصيل تقويم كل أصل يملكه الصندوق:
يتم تحديد قيمة اصو الصندوق بنااا على التالي:
 oيتم تقويم ا وراق املالية املدرهة في السوق حسب سعر اإلغ ق في يوم التعامل مضاف إلهاا ا رباح املستحقة (إن وهدت).
 oيتم تقويم أسهم اإلصدارات ا ولية بنااا على سعر اإلكتتاب في الفترة التي تسبق تاريخ إدراج ا سهم في السوق.
 oيتم تقييم حقوق ا ولية حسب سعر اإلغ ق في يوم التعامل.
 oيتم تقويم الصناديق اإلستثمارية استنادا إلى اخر سعر وحدة معلن عند إغ ق السوق السعودي ليوم التقويم.
 oي ــتم حس ــاب س ــعر الوح ــدة بقس ــمة ص ــافي قيم ــة اص ــو الص ــندوق بع ــد خص ــم الرس ــوم واملص ــاريف الثابت ــة وم ــن ــم خص ــم
املصاريف و الرسوم املتغيرة املستحقة على إهمالي عدد الوحدات القا مة في ذلك اليوم.
ب .عدد قاط التقويم وتكرارها:
يتم تقويم أصو الصندوق يومي ا حد والث اا من ضل اسبوع.

ج .االجرالات الوي يتم اتخاذها في حالة الخطأ في التقويم أو الخطأ في التسعير:
o
o
o

o

في حا تقويم أصل من أصو الصندوق بشكل خا ئ أو حساب سعر وحدة بشكل خا ئ يقوم مدير الصندوق بتو يق ذلك.
يقوم مدير الصندوق بتعويض مالكي الصندوق املتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عـن هميـع أخطـاا التقـويم
أو التسعير دون تمخير.
يقــوم مــدير الصــندوق بــإب الهيئــة فــور وقــوع أي خطــم فــي التقــويم أو التســعير بمــا يــؤ ر علــى ســعر الوحــدة مــا ســوته  %0.5أو
أكثر من سعر الوحدة ،كما يتم اإلفصاح عن ذلك في املوقع اإللكترو ي للشـركة وفـي املوقـع اإللكترو ـي للسـوق املاليـة (تـداو )،
باإلنـافة إلــى أنــه يجــب اإلشــارة إلــى ذلــك فــي تقــارير الصــندوق التــي يعــدها مــدير الصــندوق وفقــا للمــادة ( )71مــن ال حــة صــناديق
اإلستثمار.
يقــوم مــدير الصــندوق بتقــديم التقــارير املطلوبــة للهيئــة وذلــك وفقــا للمــادة ( )72مــن ال حــة صــناديق اإلســتثمار وتشــتمل هــذك
التقارير على ملخص بجميع أخطاا التقويم والتسعير.

د .طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات اإلشتراك واإلسترداد:
ي ــتم احتس ــاب اس ــعار االش ــتراك واالس ــترداد بن ــااا عل ــى س ــعر الوح ــدة ف ــي ي ــوم التعام ــل ذي الع ق ــة وف ــق الطريق ــة امل ــذضورة أدن ــاك ،كم ــا يج ــوز مل ــدير
الصــندوق تــمخير عمليــة التقــويم فــي حــا وهــود أي ظــروف اســت نا ية مثــل ) وهــود أعطــا فــي النظــام املســتخدم فــي عمليــة حســاب تقــويم االصــو أو
عدم وهود تداوالت ضافية تسمح بتغيير سعر السهم (قد تؤ ر على عملية التقويم أو تحديد قيمة اصو الصندوق وسـرتم الرهـوع إلـى مجلـس إدارة
الصندوق لل صو على املوافقة.
طريقة احتساب سعر الوحدة:
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يتم احتساب سعر الوحدة بقسمة صافي قيمة أصو الصندوق بعـد خصـم املصـاريف والرسـوم الثابتـة ومـن ـم خصـم املصـاريف والرسـوم املتغيـرة
املستحقة على إهمالي الوحدات القا مة في ذلك اليوم.
هـ .مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها:
س ــيقوم م ــدير الص ــندوق بتح ــديث ص ــافي قيم ــة اص ــو الص ــندوق وإع ـ ن س ــعر الوح ــدة قب ــل ظه ــر ي ــوم التعام ــل الت ــالي لي ــوم التق ــويم عب ــر املوق ــع
اإللكترو ي ملدير الصندوق  www.kasbcapital.saواملوقع الرسمي للسوق املالية السعودية www.tadawul.com.sa

 .9التعامالت :
أ .مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد:
 ال يجوز االشتراك في وحدات الصندوق العام او استردادها اال في يوم تعامل.





تم تحديد املوعد ال اائي لتقديم لبات االشتراك واالسترداد في شروط واحكام الصندوق ومذكرة املعلومات اوخاصة به.
يعامــل مــدير الصــندوق لبــات االشــتراك او االســترداد بالســعر الــذي يحتســب عنــد نقطــة التقــويم التاليــة للموعــد ال اــائي لتقــديم لبــات
االشتراك واالسترداد.
يقوم مدير الصندوق بتنفيذ لبات االشتراك او االسترداد بحيث ال تتعارض مع اي احكام تتضم اا ال حة صـناديق االسـتثمار او شـروط
واحكام الصندوق او مذكرة املعلومات.
يـدفع مــدير الصـندوق ملالــك الوحـدات عوا ــد االسـترداد قبــل موعـد اقفــا العمــل فـي اليــوم الرابـع التــالي لنقطـة التقــويم التـى حــدد عنــدها
سعر االسترداد كحد اقص ى.

ب.اقص ى فترة زمنية بين تسلم طلب االسترداد ودفع عوائد االسترداد ملال الوحدات:
سرتم تحويل عوا د/مبالغ االسترداد ملالكي الوحدات قبل اقفا العمل في اليوم الرابع التالي ليوم التقويم ذو الع قة.
ج .قيود التعامل في وحدات الصندوق:
يــتم تنفيــذ هميــع االشــتراضات املســتلمة واملقبولــة حســب املواعيــد املوحـ ة فــي الفقــرة (ح) مــن املــادة ( )9مــن هــذك الشــروط واالحكــام بنــااا علــى ســعر
الوحدة الغ ق يوم التعامل التالي .وفي حا تم است م الطلب بعد املوعد ال اائي سرتم احتسابه في يوم التعامل بعد القادم من يوم است م الطلـب.
برنمــا يــتم تنفيــذ هميــع االســتردادات املســتلمة واملقبولــة حســب املواعيــد املوحـ ة فــي الفقــرة (ح) مــن املــادة  9مــن هــذك الشــروط واالحكــام بنــااا علــى
ســعر الوحــدة الغـ ق يــوم التعامــل مــن اخــر الشــهر القــادم .وفــي حــا تــم اســت م الطلــب بعــد املوعــد ال اــائي ســرتم احتســابه بنــااا علــى ســعر الوحـدة
الغ ق يوم التعامل من اخر الشهر بعد القادم من است م الطلب.
د .الحاالت الوى يؤجل معها التعامل في الوحدات او يعلق ,واالجرالات املتبعة في تل الحاالت:
 .1تاجيل عمليات االسترداد :يجوز ملدير الصندوق تاهيل تلبية اي لب استرداد من صندوق االستثمار في او االت االتية:
 اذا بلغ اهمالي سبة هميع لبات االسترداد ملالكي الوحدات في اي يوم تعامل ( )%10او اكثر من صافي قيمة اصو الصندوق.
وسرتم تنفيذ لبات االسترداد في اقرب يوم تعامل الحق ممكن ,كما سرتم التعامل مع لبـات االسـترداد املؤهلـة بالنسـبة والتناسـب ,وسـرتم تحويـل
مبلغ االسترداد الى حساب املشترك في اقرب فرصة ممكنة.
 .2رفض االشتراك :يحق ملدير الصندوق رفض اي لب اشتراك في الصندوق في حا عدم تطبيق املشترك النظمة ولوا ح الهيئة .ويـتم ارهـاع قيمـة
ة ايام عمل من تاريخ تقديم قيمة االشتراك.
االشتراك الى حساب العميل خ
هـ .االجرالات الوى يجري بمقتضاها اختيارطلبات االسترداد الوى ستؤجل:
االحكام املنظمة لتمهيل عمليات االسترداد تخضع الى املادة  61من ال حة صناديق االستثمار الصادرة من هيئة السوق املالية.
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و .االحكام املنظمة لنقل ملكية الوحدات ال :مستثمرين اخرين:
االحكــام املنظمــة هــي االحكــام التابعــة لنظــام هيئــة الســوق املاليــة الســعودية ولوا حهــا التنفيذيــة واالنظمــة واللــوا ح االخــرخ ذات الع قــة املطبقــة فــي
اململكة العربية السعودية.
ز .استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق:
عنــد بــدا الصــندوق يمكــن ملــدير الصــندوق وفقــا لتقــديرك اوخــاص ,املشــاركة فــي الصــندوق كمســتثمر ,ويحــتفظ مــدير الصــندوق بحقــه فــي تخفــيض
مشــاركته ضليــا او هز يــا متــى رأي ذلــك مناســبا وســيقوم مــدير الصــندوق باالفصــاح ف ــي ناايــة ضــل ســنة عــن اي اســتثمار لــه فــي الصــندوق فــي ملخ ــص
االفصاح املالي.
ح .التاريخ اححدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد في اي يوم تعامل:
 ايـام قبـول االشـتراك :يمكـن االشــتراك فـي الصـندوق يـومي ا حـد والث ــاا مـن ضـل اسـبوع .ويقبـل االشــتراك فـي الصـندوق بعـد تقـديم لــب
االشتراك ودفع ضامل قيمة االشتراك قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيق اململكة قبل أو في اليوم الذي يسـبق يـوم التعامـل ,وسـيكون
االشتراك بسعر الوحدة الغ ق يوم التعامل التالي.
 ايــام قبــول االســترداد :يمكــن االســترداد مــن الصــندوق يــومي ا حــد والث ــاا مــن ضــل اســبوع .ويقبــل االســترداد مــن الصــندوق بعــد تقــديم
لب االسترداد قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيق اململكة في اليوم الذي يسبق يوم التعامل الذي يتم فيـه تنفيـذ الطلـب ,وسـيكون
االسترداد بسعر الوحدة حسب تقييم يوم التعامل
ط .اجرالات تقديم الطلبات الخاصة باالشتراك في الوحدات او استردادها:
 اجـرالات االشـتراك :عنــد االشـتراك فـي الصــندوق يقـوم العميـل بتعبئــة نمـوذج اشـتراك انــافة الـى توقيـع هــذك الشـروط واالحكـام ومــذكرة
املعلومات وتقديمها الى مدير الصندوق.


اجـرالات االســترداد :عنــد لــب املشــترك اســترداد ضــل او بعــض قيمــة وحداتــه ,يقــوم املشــترك بتعبئــة نمــوذج لــب االســترداد ويقدمــه الــى
مدير الصندوق.

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


الحد االدنى للملكية 0 :ريا .



الحد االدنى لالشتراك 5,000 :ريا .



الحد االدنى لالشتراك اال افي 2,500 :ريا .



الحد االدنى لالسترداد 5,000 :ريا .

ك .الحد االدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه ,ومدى تاثير عدم الوصول ال :ذل الحد االدنى في الصندوق:
ال يوهد حـد اد ـ ينـوي مـدير الصـندوق همعـه وتخضـع هـذك املـادة بـاي حـا مـن االحـوا الـى ال حـة الصـناديق االسـتثمارية وتعليمـات الهيئـة فـي هـذا
اوخصوص.
ل .االجرالات التصحيحية الالزمة لضمان استيفال متطلب  10ماليين ريال سعودي او ما يعادلها كحد ادنى لصافي قيمة اصول الصندوق:
سيقوم مدير الصندوق بااللتزام بلوا ح وتعليمات هيئة السوق املالية في حا قامق بطلب اي اهراا تص يحي منه.

 .10سياسة التوزيع:
أ .سياسة توزيع الدخل واالرباح:
ويادف الصندوق إلى توزيع سبة  %100من ا رباح املستلمة على مالكي الوحدات في الصندوق مرتان في السنة.
ب .التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع:
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خـ خمســة ايــام عمــل مــن ناايــة شــهر ابريــل و اكتــوبر مــن ضــل عــام علــى ان تكــون احقيــة التوزيعــات علــى حــاملي الوحــدات فــي الصــندوق فــي او يــوم
تقيــيم فــي ضــل مــن شــهري ابريــل (لتوزيعــات شــهر ابريــل) واكتــوبر (لتوزيعــات شــهر اكتــوبر) ,باالنــافة الــى اشــتراط ان يكــون املشــترك ايضــا متواهــدا فــي
الصندوق يوم التوزيع وتحويل االرباح.
ج .كيفية دفع التوزيعات:
ويادف الصندوق إلى توزيع سبة  %100من ا رباح املستلمة على مالكي الوحدات في الصندوق يوم التوزيع مرتان في السنة وذلك خ
خمسة ايام عمل من نااية شهر ابريل و اكتوبر من ضل عام على ان تكون احقية التوزيعات على حاملي الوحدات في الصندوق في او يوم
تقييم في ضل من شهري ابريل (لتوزيعات شهر ابريل) واكتوبر (لتوزيعات شهر اكتوبر) ,باالنافة الى اشتراط ان يكون املشترك ايضا متواهدا
في الصندوق يوم التوزيع وتحويل االرباح.باإلنافة إلى تحقيق عوا د إيجابية خ مدة ويلة ا هل يمكن خ لها أن يتفاوت سعر وحدة
الصندوق .وذلك من خ االستثمار فقط في أسهم الشرضات السعودية واالسواق اوخليجية التي توزع ارباحا على مساهمهاا و املدرهة في
السوق السعودي واالسواق اوخليجية وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية .سيقوم مدير الصندوق بإدارته بطريقة شطة وذلك عن
ريق انتقاا وشراا أسهم الشرضات التي توزع ارباحا او املتوقع لها أن توزع ارباحا على مساهمهاا وتوزيع أصوله بحسب السياسة التي يراها
مناسبة لتحقيق أهداف الصندوق .كما يادف الصندوق إلى تحقيق ارباح رأسمالية.

 .11تقديم التقارير ال :مالكي الوحدات:
أ .املعلومة املتعلقة بالتقاريراملالية ,بما في ذل الفترات املالية االولية والسنوية:
 ســيقوم مــدير الصــندوق باعــداد التقــارير الســنوية (بمــا فــي ذلــك القــوا م املاليــة الســنوية املراهعــة) والتقــارير الســنوية املــوهزة والتقــارير
االولية وفقا ملتطلبات املل ـق رقـم ( )5مـن ال حـة صـناديق االسـتثمار .ويجـب علـى مـدير الصـندوق تزويـد مـالكي الوحـدات اـا عنـد الطلـب
دون اي مقابل.
 ســوف تتــاح التقــارير الســنوية للجمهــور خ ـ مــدة ال تتجــاوز ( )70يومــا مــن ناايــة فتــرة التفريــر وذلــك فــي االمــاكن وبالوســا ل امل ــددة فــي
الفقرة (ب) من املادة ( )11من الشروط واالحكام.
 تعد التقارير االولية وتتاح للجمهور خ ( )35يوما من نااية فترة التقرير وذلـك فـي االمكـان وبالوسـا ل امل ـددة فـي الفقـرة (ب) مـن املـادة
( )11من الشروط واالحكام.
 سيقوم مدير الصندوق باتاحة تقارير للمشتركين تتضمن املعلومات االتية:
 oصافي قيمة اصو وحدات الصندوق.
 oعدد وحدات الصندوق التى يملكها املشترك وصافي قيمتاا.
 oسجل بالصفقات التى نفذها املشترك خ ( )15يوما من ضل صفقة.
 oيرسـل مـدير الصـندوق بيــان سـنوي الـى مــالكي الوحـدات (بمـا فــي ذلـك اي شـخص تملــك الوحـدات خـ الســنة املعـد فـي شــمناا
البيـان) يلخــص صـفقات فــي وحــدات الصـندوق العــام علـى مــدار الســنة املاليـة خـ ( )30يومـا مــن ناايــة السـنة املاليــة ,ويجــب
ان يحت ــوي ه ــذا البي ــان االرب ــاح املوزع ــة (إن وه ــدت) واهم ــالي مقاب ــل اوخ ــدمات واملص ــاريف واالتع ــاب املخص ــومة م ــن مال ــك
الوحــدات والــواردة فــي شــروط واحكــام الصــندوق ومــذكرة املعلومــات ,باالنــافة الــى تفاصــيل وجميــع مخالفــات قيــود االســتثمار
املنصوص علهاا في ال حة صناديق االستثمار في شروط واحكام الصندوق او مذكرة املعلومات.
ب .اماكن ووسائل اتاحة تقارير الصندوق الوى يعدها مدير الصندوق:
ســرتم ارس ــا التق ــارير عل ــى العن ــوان البري ــدي و/او البري ــد االلكترو ــي و/او الف ــاكس كمــا ه ــو مب ــين ف ــي نم ــوذج ف ــتح او س ــاب اال اذا ت ــم اش ــعار م ــدير
الصندوق باي تغيير في العنوان .ويجب اخطار مدير الصندوق باي اخطاا خ ستين ( )60يوما تقويميا من اصدار تلك التقارير وبعد ذلك تصـبح
التقارير الصادرة عن مدير الصـندوق ناا يـة وحاسـمة .كمـا سـرتم تـوفير هـذك التقـارير علـى موقـع مـدير الصـندوق اللكترو ـي www.kasbcapital.sa
وموقع تداو .www.tadawul.com.sa
ج .وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم املالية السنوية:
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ســرتم ا ـ ع مــالكي وحــدات الصــندوق والعم ـ ا امل تملــين بالتقــارير الســنوية (بمــا فــي ذلــك القــوا م املاليــة الســنوية املراهعــة) مجانــا وذلــك بنشــرها
خ ـ مــدة ال تتجــاوز ( )70يومــا مــن ناايــة فتــرة التقريــر فــي املوقــع االلكترو ــي اوخــاص بمــدير الصــندوق  www.kasbcapital.saواملوقــع االلكترو ــي
لتداو  www.tadawul.com.saأو عن ريق البريد في حا لباا.

 .12سال مالكي الوحدات:
يلتزم مدير الصندوق باعداد سجل محدث ملالكي الوحدات وحفظه في اململكة.

 .13اجتماع مالكي الوحدات:
أ .الظروف الوى يدعي فيها ال :عقد اجتماع ملالكي الوحدات:
 يجوز ملدير الصندوق الدعوك لعقد اهتمالع ملالكي الوحدات بمبدارة منه.
 يدعو مدير الصندوق الهتماع مالكي الوحدات خ ( )10ايام من تسلم لب كتابي من امين او فظ.
 يــدعو مــدير الصــندوق الهتمــاع مــالكي الوحــدات خ ـ ( )10ايــام مــن تســلم لــب كتــابي مــن مالــك او اكثــر مــن مــالكي الوحــدات الــذين
يملكون مجتمعين او منفردين  %25على االقل من قيمة وحدات الصندوق.
ب .اجرالات الدعوة ال :عقد اجتماع ملالكي الوحدات:
 تك ــون ال ــدعوة الهتم ــاع م ــالكي الوح ــدات ب ــاالع ن ع ــن ذل ــك ف ــي موق ــع االلكترو ــي مل ــدير الص ــندوق واملوق ــع االلكترو ــي لت ــداو  .وبارس ــا
اش ــعار كت ــابي ال ــى همي ــع م ــالكي الوح ــدات وام ــين او ف ــظ قب ــل عش ــرة اي ــام عل ــى االق ــل م ــن االهتم ــاع وبم ــدة ال تزي ــد ع ــن ( )21يوم ــا قب ــل
االهتمــاع .ويجــب ان يحــدد االعـ ن واالشــعار تــاريخ االهتمــاع ومكانــه ووقتــه والقـرارات املقترحــة ,ويجــب علــى مــدير الصــندوق حــا ارســا
اشعارا الى مالكي الوحدات بعقد اي اهتماع ومكانه ووقته والقرارات املقترحة ,ويجب على مدير الصندوق حـا ارسـا اشـعارا الـى مـالكي
الوحدات بعقد اي اهتماع ملالكي الوحدات ارسا سخة الى الهيئة.
 ال يكون اهتماع مالكي الوحدات يـ يحا اال اذا حضـرك عـدد مـن مـالكي الوحـدات يملكـون مجتمعـين  %25علـى االقـل مـن قيمـة وحـدات
الصندوق العام ما لم تحدد شروط واحكام الصندوق ومذكرة املعلومات سبة اعلى.
 اذا ل ــم يس ــتوف النص ــاب املوح ــا ف ــي الفق ــرة الس ــابقة ,فيج ــب عل ــى م ــدير الص ــندوق ال ــدعوة الهتم ــاع ــان ب ــاالع ن ع ــن ذل ــك ف ــي موقع ــه
االلكترو ي واملوقع االلكترو ي للسوق وبارسا اشعار كتابي الى هميع مالكي الوحدات وامين او فظ قبل موعد االهتماع الثـا ي بمـدة ال
تقل عن ( )5ايام .ويعد االهتماع الثا ي ي يحا ايا ضانق سبة الوحدات املمثلة في االهتماع.
ج .طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات:


ريقة تصويق مالكي الوحدات:
 oيجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اهتماع مالكي الوحدات.
 oيجوز لكل مالك وحدات االدالا بصوت واحد في اهتماع مالكي الوحدات عن ضل وحدة يمتلكها وقق االهتماع.
 oيجوز عقد اهتماعات مالكي الوحدات واالشتراك فـي مـداوالتاا والتصـويق علـى قرارتاـا بواسـطة وسـا ل التقنيـة او ديثـة وفقـا
للضوابط التى تضعها الهيئة



حقوق التصويق في اهتماعات مالكي الوحدات:
 oيحق ملالك الوحدات وامـين او فـظ ان يسـتلم اشـعار كتـابي قبـل عشـرة ايـام علـى االقـل مـن االهتمـاع وبمـدة ال تزيـد عـن ()21
يوما قبل االهتماع.
 oكمـا يحــق ملالـك الوحــدات ممارسـة هميــع او قـوق املرتبطــة بالوحـدات بمــا فـي ذلــك او صـو علــى موافقـة مــالكي الوحـدات فــي
الصندوق على اي تغيرات تتطلب موافقتام وفقا ل حة صناديق االستثمار.
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 .14حقوق مالكي الوحدات:


او صو على سخة حديثة من شروط واحكام الصندوق ومذكرة املعلومات باللغة العربية بدون مقابل.
او ص ــو عل ــى تقري ــر يش ــتمل عل ــى ص ــافي قيم ــة اص ــو وح ــدات الص ــندوق ,وع ــدد الوح ــدات الت ــى يمتلكه ــا وص ــافي قيمتا ــا وس ــجل بجمي ــع
الصفقات يقدم خ  15يوم من ضل صفقة.
او صو على القوا م املالية املراهعة للصندوق بدون مقابل عند لباا.



االشــعار بــاي تغييــر فــي شــروط واحكــام الصــندوق ومــذكرة املعلومــات وارســا ملخــص اــذا التغييــر قبــل ســريانه وفقــا لنــوع التغييــر واملــدة
امل ددة في ال حة صناديق االستثمار.
االشعار باي تغير في مجلس ادارة الصندوق.



او صــو علــى ســخة محد ــة مــن شــروط واحكــام الصــندوق ومــذكرة املعلومــات ســنويا تظهــر الرســوم واالتعــاب الفعليــة ومعلومــات اداا
الصندوق عند لباا.
االشــعار برغبــة مــدير الصــندوق باناــاا صــندوق االســتثمار قبــل االناــاا بمــدة ال تقــل عــن ( )21يومــا تقويميــا بخ ـ ف االحــداث التــى نصــق
علهاا الشروط واالحكام ومذكرة املعلومات علهاا.



دفع عوا د االسترداد في االوقات امل ددة لذلك.



او صو على االهرااات اوخاصة بمعاوجة الشكاوي عند لباا من مدير الصندوق.








 .15مسؤولية مالكي الوحدات:
فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثمارك في الصندوق او هزا منه ,ال يكون مالك الوحدات مسؤوال عن ديون والتزامات الصندوق.

 .16خصائص الوحدات:
ينقسم الصندوق لوحدات متساوية في القيمة واملميزات واو قوق.

 .17التغييرات في شروط واحكام الصندوق:
أ .االحكام املنظمة لتغيير شروط واحكام الصندوق واملوافقات واالشعارات اححددة بموجب الئحة صناديق االستثمار:
تنقســم االحكــام املنظمــة لتغيي ــر شــروط واحكــام الصــندوق ال ــى ــة اقســام وذلــك بن ــااا علــى نوعيــة املعلومــة امل ـراد تغييرهــا وفقــا ل حــة ص ــناديق
االستثمار (املادة  58 ,57 ,56على التوالى) ضالتالي:


موافقة الهيئة ومالكي الوحدات عد :التغييرات االساسية:
 oيجب على مدير الصندوق او صو على موافقة مالكي الوحدات والهيئـة الشـرعية فـي الصـندوق املعنـي علـى التغييـر االساسـ ي
املقترح من خ قرار صندوق عادي.
 oيجب على مدير الصندوق بعد او صو على موافقة مالكي الوحدات والهيئة الشرعية وفقا للفقرة السابقة مـن هـذك املـادة،
او صو على موافقة هيئة السوق املالية على التغيير ا ساس ي املقترح للصندوق العام.
 oيقصد بمصطلا "التغيير ا ساس ي" أيا من او االت اآلتية:
 التغيير املهم في أهداف الصندوق العام أو بيعته.
 التغيير الذي يكون له تم ير في ونع املخا ر للصندوق العام أو بيعته.
 اإل س اب الطوعي ملدير الصندوق من منصب مدير للصندوق.
 أي حاالت أخرخ تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ اا مدير الصندوق.
يحق ملالكي وحدات صندوق عام مفتوح استرداد وحداتام قبل سريان أي تغيير مهم دون فرض أي رسوم استرداد (إن وهدت).



إشعارالهيئة ومالكي الوحدات بأي تغييرات مهمة:
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 oيجـب علــى مـدير الصــندوق إشـعار الهيئــة ومــالكي الوحـدات فــي الصـندوق املعنــي كتابيــا بـمي تغييـرات مهمـة مقترحــة ي صــندوق
عـام يــديرك مـدير الصــندوق ويجــب أال تقـل فتــرة اإلشــعار عـن  21يومــا قبـل اليــوم امل ــدد مـن قبــل مــدير الصـندوق لســريان هــذا
التغيير.
 oيقصد "بالتغيير املهم" أي تغيير ال يعد تغييرا أساسيا وفقا حكام املادة ( )56من ال حة صناديق اإلستثمار ومن شمن أن:
 يؤدي في املعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتام في الصندوق العام.
 يــؤدي إلــى زيــادة املــدفوعات مــن أصــو الصــندوق العــام إلــى مــدير الصــندوق أو أي عضــو مــن أعضــاا مجلــس إدارة
الصندوق أو أي تابع ي م اما.
 يقدم نوعا هديدا من املدفوعات من أصو الصندوق العام أو.
 يزيد بشكل هوهري أنواع املدفوعات تسدد من أصو الصندوق أو أي تابع ي م اما.
 أي حاالت أخرخ تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ اا مدير الصندوق.
 oيح ــق مل ــالكي وح ــدات ص ــندوق ع ــام مفت ــوح اس ــترداد وح ــداتام قب ــل س ــريان أي تغيي ــر مه ــم دون ف ــرض أي رس ــوم اس ــترداد (إن
وهدت).


إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بمي تغييرات واهبة اإلشعار:
 oيجـب علـى مــدير الصـندوق إشـعار الهيئــة ومـالكي الوحــدات كتابيـا بـمي تغييـرات واهبـة اإلشــعار فـي الصـندوق العــام الـذي يــديرك
قبل ( )8أيام من سريان التغيير.
 oيقصد "بالتغيير واهب اإلشعار" أي تغيير ال يقع نمن أحكام املادتين ( )56و ( )57من ال حة صناديق اإلستثمار.

ب .اإلجرالات الوي ستتبع لإلشعارعن أي تغييرات في الشروط و االحكام :


يش ــعر م ــدير الص ــندوق م ــالكي الوح ــدات ويفص ــا ع ــن تفاص ــريل التغييـ ـرات ا ساس ــية ف ــي املوق ــع اإللكترو ــي مل ــدير الص ــندوق واملوق ــع
اإللكترو ي للسوق وذلك قبل ( )10أيام من سريان التغيير.
بي ــان تفاص ــيل التغييـ ـرات ا ساس ــية ف ــي تق ــارير الص ــندوق الع ــام الت ــي يع ــدها م ــدير الص ــندوق وفق ــا للم ــادة ( )71م ــن ال ح ــة ص ــناديق
اإلستثمار.
اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات املهمة في املوقع اإللكترو ي ملدير الصندوق واملوقع اإللكترو ـي للسـوق أو بالطريقـة التـي تحـددها الهيئـة
وذلك قبل ( )10أيام من سريان التغيير.
بيان تفاصيل التغييرات املهمة في تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة ( )71من ال حة صناديق اإلستثمار.



اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات واهبة اإلشعار في املوقع اإللكترو ي ملدير الصـندوق واملوقـع اإللكترو ـي للسـوق وذلـك خـ
من سريان التغيير.
بيــان تفاصــيل التغيي ـرات واهبــة اإلشــعار فــي تقــارير الصــندوق العــام التــي يعــدها مــدير الصــندوق وفقــا للمــادة ( )71مــن ال حــة صــناديق
اإلستثمار.







( )21يومـا

 .18إنهال الصندوق:
او االت التي تستوهب إنااا صندوق اإلستثمار واإلهرااات اوخاصة باإلنااا ،بموهب أحكام ال حة صناديق اإلستثمار:



إذا رغــب مــدير الصــندوق فــي إناــاا الصــندوق العــام ،فيجــب عليــه إشــعار الهيئــة ومــالكي الوحــدات كتابيــا برغبتــه فــي ذلــك قبــل مــدة ال تقــل
عن ( )21يوما من التاريخ املزمع إلنااا الصندوق العام فيه ،دون اإلخ بشروط وأحكام ومذكرة املعلومات التابعة للصندوق.



يجب على مدير الصندوق البدا في إهرااات تصفية الصندوق العام فور انتاا ه ،وذلك دون اإلخ
املعلومات.

بشروط وأحكام الصندوق ومـذكرة



يجب على مدير الصندوق اإلع ن في موقعه اإللكترو ي واملوقع اإللكترو ي للسوق عن انتااا مدة الصندوق العام وتصفيته.

 .19مديرالصندوق:
أ .مهام مديرالصندوق وواجباته ومسؤلياته:
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يعم ــل م ــدير الص ــندوق ملص ــل ة م ــالكي الوح ــدات بموه ــب أحك ــام ال ح ــة ص ــناديق اإلس ــتثمار وال ح ــة ا ش ــخاص امل ــرخص له ــم وش ــروط
وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات (وذلك فيما يتعلق بالصندوق العام).
يلتـزم مـدير الصــندوق بجميـع املبــادج والواهبـات التــي نصـق علهاــا ال حـة ا شـخاص املــرخص لهـم بمــا فـي ذلــك واهـب ا مانــة تجـاك مــالكي
الوحدات ،والذي يتضمن العمل بما يحقق مصاو هم وبذ او رص املعقو .
فيما يتعلق بصناديق اإلستثمار ،يكون مديرالصندوق مسؤوال عن القيام باآلتي:
 oإدارة الصندوق.
 oعمليات الصندوق بما في ذلك اوخدمات اإلدارية للصندوق.
 oرح وحدات الصندوق.
 oالتمكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات (وذلك فيما يتعلق بالصـندوق العـام) واكتمالهـا وأناـا ضاملـة
وواح ة وي يحة وغير مضللة.
يعد مدير الصندوق مسؤوال عن اإللتزام بمحكام ال حة صناديق االستثمار ،سوااا أدخ مسئولياته وواهباتـه بشـكل مباشـر أم مكلـف اـا
ههة خارهية بموهب أحكام ال حة صناديق االستثمار وال حة ا شخاص املرخص لهم.
يعد مدير الصندوق مسـؤوال تجـاك مـالكي الوحـدات عـن خسـا ر الصـندوق الناهمـة بسـوب احتيـا أو إهمـا أو سـوا تصـرف أو تقصـيرك
املتعمد.
يضــع مــدير الصــندوق السياســات واإلهـرااات لرصــد املخــا ر التــي تــؤ ر فــي اســتثمارات الصــندوق ،ونــمان ســرعة التعامــل معهــا .علــى أن
تتضمن تلك السياسات واإلهرااات القيام بعملية تقويم تقويم املخا ر بشكل سنوي على ا قل.
يطبق مدير الصندوق برنامج مراقبة املطابقة واإللتزام لكل صندوق استثمار يديرك ،ويزود الهيئة بنتا ج التطبيق عند لباا.

ب .حق مدير الصندوق في تعيين مديرصندوق من الباطن:
يجــوز ملــدير الصــندوق تكليــف ــرف الــث او اكثــر او اي مــن تابعيــه بالعمــل مــديرا للصــندوق مــن البــا ن الي صــندوق اســتثمار يــديرك مــدير
الصندوق .ويدفع مدير الصندوق اتعاب ومصاريف اي مدير للصندوق من البا ن من مواردك اوخاصة.
ج .االحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق او استبداله:
 للهيئــة حــق عــز مــدير الصــندوق فيمــا يتعلــق بالصــندوق االســتثماري واتخــاذ اي اه ـراا ت ـراك مناســبا لتعيــين مــدير صــندوق بــديل لــذلك
الصندوق او اتخاذ اي تدبير اخر تراك مناسبا ,وذلك في حا وقوع اي من او االت االتية:
 oتوقف مدير الصندوق عن ممارسة شاط االدارة دون اشعار الهيئة بذلك بموهب ال حة االشخاص املرخص لهم.
 oالغاا ترخيص مدير الصندوق وفي ممارسة شاط االدارة او س به او تعليقه من قبل الهيئة.
 oتقديم لب الى الهيئة من مدير الصندوق اللغاا ترخيص ممارسة شاط االدارة.
 oاذا رأت الهيئة ان مدير الصندوق قد اخل – بشكل تراك الهيئة هوهريا -بالتزام النظام او لوا حة التنفيذية.
 oوفــاة مــدير امل فظــة االســتثمارية الــذي يــدير اصــو صــندوق االســتثمار او عجــزك او اســتقالته مــع عــدم وهــود شــخص اخــر
مسجل لدخ مدير الصندوق قادر على ادارة اصو صندوق االستثمار او اصو الصناديق التى يديرها مدير امل فظة.
 oاي حالة اخرخ ترخ الهيئة – بنااا على اسس معقولة – اناا ذات اهمية هوهرية.
 اذا مارسق الهيئة ايا من ص حيتاا وفقا للفقرة اع ك من هذك املادة ,فيتعين على مدير الصندوق التعاون وبشـكل ضامـل مـن اهـل املسـاعدة
على تسهيل النقـل السـلس للمسـؤوليات الـى مـدير الصـندوق البـديل وذلـك خـ ا ( )60يومـا االولـى مـن تعيـين مـدير الصـندوق البـديل.
ويجب على مدير الصندوق املعزو ان ينقل ,حيثما ضان ذلك نروريا ومناسبا ووفقـا لتقـدير الهيئـة امل ـض ,الـى مـدير الصـندوق البـديل
هميع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي الع قة.

 .20امين الحفظ:
أ .مهام امين الحفظ وواجباته ومسؤولياته:
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يعــد امــين او فــظ مســؤوال عــن التزاماتــه وفقــا الحكــام ال حــة صــناديق االســتثمار ,ســواا ادخ مســؤولياته بشــكل مباشــر ام ضلــف اــا رفــا
الثا بموهب احكام ال حة صناديق االستثمار او ال حة االشخاص املرخص لهم.
يعــد امــين او فــظ مســؤوال تجــاك مــدير الصــندوق ومــالكي الوح ــدات عــن خســا ر الصــندوق الناهمــة بســوب احتيــا او اهمــا او س ــوا
تصرف او تقصيرك املتعمد.
يعد امين او فظ مسؤوال عن حفظ اصو الصندو وحمايتاا لصاوا مالكي الوحدات ,وهو مسؤو كذلك عـن اتخـاذ هميـع االهـرااات
االدارية ال زمة فيما يتعلق بحفظ اصو الصندوق.

ب .حق امين الحفظ في تعيين امين حفظ من الباطن:
يجــوز المــين او فــظ تكليــف ــرف الــث او اكتــر او اي مــن تابعيــه بالعمــل امينــا لل فــظ مــن البــا ن الي صــندوق اســتثمار يتــولى حفــظ اصــوله.
ويدفع امين او فظ اتعاب ومصاريف اي امين حفظ من البا ن من مواردك اوخاصة.
ج .االحكام املنظمة لعزل امين الحفظ او استبداله:
 للهيئة عز امين او فظ املعين من مدير الصندوق او اتخاذ اي تدابير تراك مناسبا في حا وقوع اي من او االت االتيه:
 oتوقف امين او فظ عن ممارسة شاط او فظ دون اشعار الهيئة بذلك بموهب ال حة االشخاص املرخص لهم.
 oالغاا ترخيص امين او فظ في ممارسة شاط او فظ او س به او تعليقه من قبل الهيئة.
 oتقديم لب الى الهيئة من امين او فظ اللغاا ترخيص في ممارسة شاط او فظ.
 oاذا رأت الهيئة ان امين او فظ قد اخل بشكل تراك الهيئة هوهريا بالتزام النظام او لوا حه التنفيذية.
 oاي حالة اخرخ ترخ الهيئة بنااا على اسس معقولة اناا ذات اهمية هوهرية.
 اذا مارسـق الهيئــة ايـا مــن صـ حياتاا وفقـا للفقــرة اعـ ك مــن هــذك املـادة ,فيجــب علــى مـدير الصــندوق املعنـى تعيــين امــين حفـظ بــديل وفقــا
لتعليمــات الهيئــة ,كمــا يتعــين علــى مــدير الصــندوق وامــين او فــظ املعــزو التعــاون بشــكل ضامــل مــن اهــل املســاعدة علــى تســهيل النقــل
الســلس للمســؤوليات الــى امــين او فــظ البــديل وذلــك خ ـ ( )60يومــا االولــى مــن تعيــين امــين او فــظ البــديل .ويجــب علــى امــين او فــظ
املعزو ان ينقل ,حيثما ضان ذلك نروريا ومناسبا وفقا لتقدير الهيئة امل ض ,الى امين او فظ البديل هميـع العقـود املرتبطـة بصـندوق
االستثمار ذي الع قة.

( )21اححاسب القا وني:
أ .اسم اححاسب القا وني لصندوق االستثمار:
اوخراش ي وشرضاك محاسبون ومراهعون قانونيون
ب .مهام اححاسب القا وني وواجباته ومسؤولياته:




يعين امل اسب القانو ي من قبل مدير الصندوق وذلك للقيام بعملية املراهعة.
اذا مضـ ى علــى تاســرس الصــندوق العــام مــدة تزيــد علــى ( )9اشــهر قبــل ناايــة ســنته املاليــة ,فيجــب فــي هــذك او الــة القيــام بعمليــة املراهعــة
ب ااية العام االو .
اذا مضـ ى علــى تاســرس الصــندوق العــام مــدة ( )9اشــهر او اقــل قبــل ناايــة ســنته املاليــة ,فيجــوز فــي هــذك او الــة القيــام بعمليــة املراهعــة فــي
نااية السنة املالية التى تلهاا.

ج .االحكام املنظمة الستبدال اححاسب القا وني لصندوق االستثمار:
يجب على مجلس ادارة الصندوق ان يرفض تعيـين امل اسـب القـانو ي او ان يوهـه مـدير الصـندوق بتغييـر امل اسـب القـانو ي املعـين فـي اي مـن
او االت االتيه:


وهود ادعااات قا مة ومهمة حو سوا السلوك املنهي للمحاسب القانو ي تتعلق بتمدية مهامه.
اذا لم يعد امل اسب القانو ي للصندوق العام مستق .



اذا قرر مجلس ادارة الصندوق ان امل اسب القانو ي ال يملك املؤه ت واوخبرات الكافية لتمدية مهام املراهعة بشكل مرض.
اذا لبق الهيئة وفقا لتقديرها امل ض تغيير امل اسب القانو ي املعين فيما يتعلق بالصندوق العام.
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( )22اصول الصندوق:
أ .ان اصول صندوق االستثمار محفوظة بواسطة امين الحفظ لصالح صندوق االستثمار.
ب .يجب عد :امين الحفظ فصل اصول كل صندوق استثماري عـن اصـوله وعـن اصـول عمالئـه االخـرين ,ويجـب ان تحـدد تلـ االصـول شـكل
مســتقل مــن خــالل ترــايل االوراق املاليــة واالصــول االخــرى لكــل صــندوق اســتثمارباســم امــين الحفــظ لصــالح ذل ـ الصــندوق ,وان يحــتفظ
بجميع الراالت الضرورية وغيرها من املستندات الوى تؤيد تأديه التزاماته التعاقدية.
ج .تعد اصول صندوق االستثمارمملوكة ملالكي الوحدات فـي ذلـ الصـندوق مجتمعـين (ملكيـة مشـاعة) ,وال يجـوز ان يكـون ملـديرالصـندوق او
مــديرالص ــندوق مــن البــاطن او امــين الحف ــظ او ام ــين الحفــظ م ــن البــاطن او مق ــدم املش ــورة او امل ـوزع اي مص ــلحة فــي اصــول الصــندوق او اي
مطالبة فيهـا ,اال اذا كـان مـديرالصـندوق او مـديرالصـندوق مـن البـاطن او امـين الحفـظ او امـين الحفـظ مـن البـاطن او مقـدم املشـورة او املـوزع
مالكــا لوحــدات الصــندوق ,وذلـ فــي حــدود ملكيتــه ,او كــان مســموحا بهــذا املطالبــات بموجــب احكــام الئحــة صــناديق االســتثماروافصــح عنهــا فــي
شروط واحكام الصندوق (ومذكرة املعلومات وذل فيما يتعلق بالصندوق العام).

 .23اقرارمن مال الوحدات:
لقد قمق/قمنا باال ع على شروط واحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الر رسة اوخاصة بالصندوق ,واملوافقة على
خصا ص الوحدات التى اشتركق/اشتركنا فهاا.
االسم:
التوقيع:

التاريخ:

مسؤول املطابقة واالتزام

الرئيس التنفيذي

حمد بن خالد املرزوقي

ماجد بن علوش الهديب
ماجد بن علوش الهديب
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