هذة النسخة املعدلة من شروط وأحكام صندوق كسب املرن لألسهم السعودية والتي 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 املرن لألسهم السعودية
KASB Freestyle Saudi Equity Fund
(صندوق إستثماري مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية)
مدير الصندوق








تـم اعتمـاد صـندوق كسـب املــرن لألسـهم السـعودية علـى أهـم متوافــق مـع املعـايير الشـرعية ان ـالة مــن لرـل هيئـة الرلابـة الشـرعية شــركة
كسب املالية.
إن شــروط وأحكــام صــندوق كســب املــرن لألســهم الســعودية والــذي تــديرك شــركة كســب املاليــة واملســتندات اضخــرال حافــة خا ــعة ل حــة
صناديق اإلستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية ،وتتضمن معلومات حاملـة وواحـ ة ويـ يحة
ومحدثة وغير مضللة عن صندوق اإلستثمار.
يجــب علــى املســتثمرين ان تملــين ل ـرااة شــروط وأحكــام الصــندوق مــع مــذكرة املعلومــات واملســتندات اضخــرال لصــندوق اإلســتثمار لرــل
اتخاذ أي لرار استثماري يتعلق باإلستثمار في الصندوق من عدمم.
لقــد لمق/لمنــا بقـرااة الشــروط واضحكــام وامل حــق اوخاصــة بالصــندوق وفهــم مــا ــاا بهــا واملوافقــة علوهــا وتــم او صــو علــى ســخة م هــا
والتوليع علوها.
تمـ ــق موافقـ ــة هيئـ ــة السـ ــوق املاليـ ــة فـ ــي اململكـ ــة العربيـ ــة السـ ــعودية علـ ــى ت س ـ ـ س هـ ــذا الصـ ــندوق و ـ ــرح وحداتـ ــم رحـ ــا عامـ ــا بتـ ــاريخ
2015/9/14م تعديل 1442/10/17هـ 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" :برهامج استثماري مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمشتركين فيم باملشاركة ماعيا في أرباح البرهامج ،ويديرك مدير
الصندوق مقابل رسوم محددة.
"صندوق استثماري مفتوح" :صندوق استثمار ذو رأسما متغير تزداد وحداتم بطرح وحدات ديدة أو تنقص باسترداد املشتركين لرعض
أو حل وحداتهم ،ويحق للمشتركين استرداد ليم وحداتهم في هذا الصندوق وفقا لصافي ليمتها في أولات االسترداد املوح ة في شروط وأحكام
الصندوق وفقا ل حة صناديق االستثمار.
" الصندوق"":صندوق كسب املرن لألسهم السعودية".
"مدير الصندوق"  :شركة كسب املالية وهو شخص مرخص لم بممارسة أعما اإلدارة بمو ب ال حة اضشخاص املرخص لهم ،يكون
مسؤوال عن إدارة أصو الصندوق وحفظها.
"الوحدة" :حصة واحدة من الوحدات اضساسية املراد إصدارها من لرل مدير الصندوق.
تداول :هي سوق للتداو في اململكة العربية السعودية و التي يتم تداو االسهم فوها عد اتمام عملية الطرح في اململكة العربية السعودية عند
تاريخ إصدار هذك الشروط و اضحكام.
"املشترك"  :الشخص الذي يملك وحدات في الصندوق ويشار لهم مجتمعين بـ "املشتركين".
"يوم"  :يوم عمل في اململكة رقا ضيام العمل الرسمية في الهيئة.
"يوم التعامل"  :أي يوم يتم فيم بيع واسترداد وحدات صندوق اإلستثمار.
"يوم تقويمي"  :أي يوم ،سواا حان يوم عمل أم ال.
" الشروط واألحكام" :العقد بين مدير الصندوق واملشتركين والذي يحتوي على بياهات وأحكام ،يلتزم من خ لم مدير الصندوق بإدارة
استثمارات املشتركين وحفظها والعمل ب ماهة ملصل ة املشتركين ،ويتقاض ى في مقابل ت دية اضعما وخدمات اإلدارة أتعابا وعموالت ومرالغ
أخرال كما هو منصوص علوها في ملخص اإلفصاح املالي.
"مجلس إدارة الصندوق" :مجلس ّ
يعين مدير الصندوق أعضااك بمو ب ال حة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية
ملرالرة أعما مدير الصندوق.
"العضو املستقل" :عضو من أعضاا مجلس اإلدارة ل س موظفا وال عضو مجلس إدارة لدال مدير الصندوق أو تا ع لم أو أمين حفظ
الصندوق كما أهم ل س لديم ع لة وهرية أو ع لة تعالدية مع مدير الصندوق أو تا ع لم 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 لمة لتطريق أحكام هظام السوق املالية باململكة العربية السعودية.
"مؤشركسب الشرعي" :هو مؤشر إرشادي يستد من خ لم على أداا أسهم الشرحات املدر ة في سوق اضسهم السعودية ،والتي يتوافق
شا ها مع الضوابط الشرعية ان ددة من لرل الهيئة الشرعية في كسب ،ويهدف هذا املؤشر إلى الوصو ملقارهة عادلة بين أداا الصندوق
واضداا العام ضسهم الشرحات ان الة من هيئة الرلابة الشرعية في شركة كسب املالية .ويتم احتسابم بنفس الطريقة املترعة في احتساب
املؤشر العام للسوق املالية السعودية ويمكن او صو عليم في مولع شركة كسب املالية اإللكترو ي www.kasbcapital.sa
" املعايير الشرعية" :وتعني املعايير املعتمدة من لرل الهيئة الشرعية للصندوق  ،و التي يتم بناا علوها تحديد الشرحات املؤهلة ل ستثمار فوها
من لرل الصندوق  ،و املوح ة في الفقرة ( )21من هذي الشروط و االحكام.
"الطروحات العامة االولية" :وتعني أسهم الشرحات املطروحة ل كتتاب العام ضو مرة.
"أدوات اسواق النقد" :املرابحات و عقود تمويل التجارة و التي تتسم سيولتها العالية و للة انخا ر.
"منهج االدارة النشطة" :هو منهج يقوم من خ لم مدير الصندوق بإتخاذ لرارت استثمارية بناا على عدة عوامل مثل التحلي ت و التولعات
املالية وخبرات مدير الصندوق و مرالرة ليمة االستثمارات شكل مستمر وذلك دون إتراع مؤشر لياس االداا .
ُ
" رسوم ريرة القيمة املضافة"  :هي ريرة غير مراشرة تفرض على ميع السلع واوخدمات التي يتم شراؤها وبيعها وتقديمها من لرل
املنشآت للعم ا أو أ راف ذو ع لة حسب ال حة التنفيذية لضريرة القيمة املضافة في اململكة العربية السعودية

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

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

د .أمين الحفظ ،ورقم الترخيص الصادرعن هيئة السوق املالية:
شركة او زيرة لألسواق املالية وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة رأس املـا املـدفوع بالكامـل  500مليـون ريـا سـعودي بتـرخيص مـن هيئـة السـوق
املالية رلم  07076-37بتاريخ ( )2007/07/22تاريخ بدا ممارسة العمل في 2008/04/05

هـ .عنوان املوقع اإللكتروني ألمين الحفظ:
 .2عنوان ملولع االلكترو ي ضمين او فظ www.aljaziracapital.com.sa

 .3النظام املطبق:
إن الص ــندوق و م ــدير الص ــندوق خا ــعان لنظ ــام الس ــوق املالي ــة ولوا ح ــم التنفيذي ــة واضهظم ــة والل ــوا ح اضخ ــرال ذات الع ل ــة املطرق ــة ف ــي اململك ــة
العربية السعودية.
 .4أهداف صندوق إلستثمار:
أ.أهداف الصندوق:
صندوق كسب املرن لألسهم السعودية هو صندوق اسـتثماري مفتـوح ،يهـدف إلـى تنميـة أمـوا املشـتركين علـى املـدال الطويـل مـن خـ االسـتثمار فـي
أسـهم الشـرحات الســعودية املدر ـة فــي السـوق املاليـة الســعودية واملتوافقـة مــع الضـوابط الشــرعية ان ـددة مـن لرــل هيئـة الرلابــة الشـرعية التا عــة
لشركة كسب املالية .وتهدف إدارة الصندوق إلى اختيار عدد لليل من اضسهم وإدارتها بطريقـة شـطة مـع املروهـة غـرض تحقيـق عوا ـد للمسـتثمرين
دون اإلرترــاط بمؤشــر أو بــاضولان النســاية ملؤش ـرات الســوق كمــا يمكــن ملــدير الصــندوق اســتثمار الســيولة النقديــة الزا ــدة فــي الصــندوق فــي أدوات
هقديــة لصــيرة اض ــل متوافقــة مــع املعــايير الشــرعية لتحســين عا ــد الصــندوق .كمــا أهــم لــن يــتم توليــع اربــاح وحــدات الصــندوق علــى املشــتركين وإهمــا
سيعاد استثمارها مما ينعكس إيجابا على ليمة وسعر وحدة الصندوق.
لـن يكـون الصـندوق مرترطـا بـ ي مؤشـر لألسـهم وسـيكون مؤشـر كسـب الشـر ي لإلسـهم السـعودية ( )KSB Saudi Sharia Indexهـو معيـار املقارهـة
ضداا الص ــندوق حي ــث ي ــتم احتس ــابم بواس ــطة ( )IdealRatingsوس ـ تم تحدي ــد ان ــا اإلس ــتثماري للص ــندوق ب ــالتوافق م ــع هيئ ــة الرلاب ــة الش ــرعية
لشركة كسب املالية وتحديثم شكل دوري ( على االلل حل ث ثة أشهر ).
ب .سياسات اإلستثمار:
االستثمار في أسهم الشرحات السعودية املدر ة في السوق املالية السعودية شكل أساس ي و كما س ستثمر الصندوق في الطروحات العامة االولية
ان لية باال افة الى االستثمار في الصناديق االستثمارية .ويمكن استثمار اضرصدة النقدية في أدوات اسواق النقد شكل مراشر و غير مراشر .
سيتركز الصندوق إسثماراتم في أسهم الشرحات السعودية املدر ة في السوق املالية السعودية واملتوافقـة مـع الضـوابط الشـرعية ان ـددة مـن لرـل
هيئة الرلابة الشرعية التا عة لشركة كسب املالية.
وكمــا س ســتثمر الصــندوق فــي الطروحــات العامــة االوليــة ان لي ـة باال ــافة الــى االســتثمار فــي الصــناديق االســتثمارية و أدوات أســواق النقــد شــكل
مراشر أو غير مراشر ،وحيث سيكون االسـتثمار فـي ادوات النقـد شـكل مراشـر بالريـا السـعودي و سـيكون متوافـق مـع املعـايير الشـرعية للصـندوق
و ب دوات مصدرة من لرل الرنوك في اململكة العربية السعودية و التـي تخضـع الـى إشـراف مؤسسـة النقـد العرعـي السـعودي حيـث لـن يترـع الصـندوق
أي تصــنيف إ تمــا ي ضي بنــك يعمــل فــي اململكــة العربيــة الســعودية مــا دام اه ــم يخضــع الش ـراف مؤسســة النقــد العرعــي الســعودي بــل ســيعتمد عل ــى
تصنيف داخلي خاص بمدير الصندوق الذي يعتمد على تقديرك لو ع الرنك و م تم املالية و على اذبية العا د على االستثمار.
وكما سيكون االستثمار في ادوات النقـد شـكل غيـر مراشـر بالريـا السـعودي و سـيكون متوافـق مـع املعـايير الشـرعية للصـندوق و املرخصـة مـن لرـل
هيئــة الســوق املاليــة و املطروحــة رحــا عامــا فــي اململكــة العربيــة الســعودية مــن لرــل مــدير الصــندوق او أي مــدير صــندوق اخــرال او ك همــا .وهــذا
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ســيقوم مــدير الصــندوق باختيــار الصــندوق الــذي س ســتثمر بــم حســب تقــديرك املطلــق لتلــك الصــناديق  ،حيــث ســوف يؤخــذ عــين االعترــار االداا
التاريخي و العا د على الصندوق و رسوم االدارة و على ح م االصو بمقارهة مع الصناديق االخرال املطروحة في اململكة العربية السعودية
ويمكن تلخيص استثمارات الصندوق حالتالي:
هوع اإلستثمار
اضسهم السعودية وتشمل الطروحات اضولية
إدوات اسواق النقد شكل مراشر و غير مراشر
الصناديق االستثمارية

او د اضد ى
%50
%0
%0

او د اضعلى
%100
%15
%15

وفــي حالــة اذا حاهــق التولعــات تشــير الــى المــة التصــادية او يوسياســية محتملــة يمكــن ان تــؤدي الــى هرــوط الســوق ،يحــق ملــدير الصــندوق تخفــيض
او ــد االد ــى إلســتثماراتم فــي الســوق االســهم الســعودية الــى  %0و هــي االســتراتيجية االمثــل ملــدير الصــندوق و ذلــك بهــدف او فــا علــى االداا و رفــع
سرة االستثمار الى  %50على االلل عندما تكون الظروف مناسرة .

 .5مدة صندوق اإلستثمار:
ص ــندوق كس ــب امل ــرن لألس ــهم الس ــعودية ه ــو ص ــندوق اس ــتثماري ع ــام مفت ــوح امل ــدة أي بإمك ــان للمش ــترك االش ــتراك و االس ــترداد خ ـ
الصندوق.

فت ــرة عم ــل

 .6قيود حدود اإلستثمار:
إن صندوق كسب املرن لألسهم السعودية ملتزم من خ
وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.

إدارتم لصندوق اإلستثمار بالقيود واو دود التي تفر ـها ال حـة صـناديق اإلسـتثمار

 .7العملة:
الوحــدة النقديــة لتعــام ت الصــندوق هــي الريــا الســعودي فقــط .وإذا تــم ســداد ليمــة الوحــدات عملــة خـ ف الريــا الســعودي ،فســوف يــتم
تحويل عملة السداد إلى الريا السعودي سعر الصرف السـا د لـدال الرنـك املسـتلم فـي ذلـك الولـق .ويصـرح الشـراا هافـذا عنـد تحويـل املرـالغ
إلى الريا السعودي.
 .8مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:
أ .تفاصيل جميع املدفوعات من اصول الصندوق وطريقة احتسابها:
يتحمل الصندوق ميع الرسوم واملصاريف املذحورة ادهاك ويتحملها ترعا لذلك املشترحون "مالكي الوحدات" وهي حالتالي:


رســوم االدارة :تحتســب رســوم االدارة علــى اســاس  %1.75ســنويا مــن صــافي اصــو الصــندوق .ويــتم دفــع الرســوم املســتحقة حــل 3
اشهر ملدير الصندوق.
رســوم الحفــظ :تحتســب رســوم او فــظ  %0.04مــن ح ــم الصــندوق وبحــد اد ــى  37,500ريــا ســنويا تحســب شــكل يــومي وتــدفع
شكل رعع سنوي



اتعـاب اححاســب القــا وني :سيحصــل ان اســب القــاهو ي علــى مرلــغ مقطــوع لــدرك  15,000ريــا ســعودي ســنويا .وستقســم الرســوم
تناسايا على عدد ايام السنم وتدفع سنويا.
مصــاريل التمويــل :فــي حــا و ــود مصــاريف تمويــل فعليــة ومراشــرة للصــندوق خ ـ الســنة (حســب الســعر الســا د فــي الســوق)
وعشرط ان ال يتجاول تمويل الصندوق سرة  %10من صافي فيمة اصولم ,وععد اخذ موافقة الل نة الشرعية على التمويل.



مكافــاا اعضــال اللانــة الشــرعية :سيحصــل اعضــاا الل نــة الشــرعية مجتمعــين علــى مكافــاك ســنوية لــدرها  10,000ريــاال وســتولع
الرسوم املستحقة على الصندوق شكل تناسبي على ايام السنة ,ويتم دفع الرسوم املستحقة العضاا الل نة الشرعية سنويا.



رسوم التطهيرالشرعي :كما هو موحح في املل ق ( )1الضوابط الشرعية من هذك الشروط واالحكام.



مصاريل اعداد املؤشراالسترشادي :بحد الص ى  18,750ريا سنويا تحسب يوميا وتدفع نهاية حل سنة مالية للصندوق



مكافات اعضال مجلس االدارة 5000 :ريا لل لسة وبحد ألص ى 20,000ريا سنويا لكل عضو مستقل.
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الرسوم الرقابية :دفع مرلغ مقطوع ولدرك  7,500ريا سـعودي سـنويا .وستقسـم الرسـوم تناسـايا علـى عـدد ايـام السـنة ,ويـتم دفـع
الرسوم املستحقة حل  12شهر.
رســوم نشــراملعلومــات عدــ :موقــع تــداول :دفــع مرلــغ مقطــوع ولــدرك  5,000ريــا ســعودي ســنويا لقــاا شــر املعلومــات علــى مولــع
تداو  .وستقسم الرسوم تناسايا على عدد ايام السنة ,ويتم دفع الرسوم املستحقة حل  12شهر.



رسوم االسترداد :ال يو د



رسوم االسترداد املبكر :ال يو د



مصـاريل التعامـل :يتحمــل الصـندوق ميـع مصــاريف ورسـوم التعامـل املتعلقــة بـالريع والشـراا أو اإلكتتــاب فـي اضسـهم الســعودية
وس تم اإلفصاح عن تلك املصاريف في ملخص اإلفصاح املالي في نهاية السنة.



رس ــوم الض ــريبة القيم ــة املض ــافة  :س ـ تم تطريقه ــا حس ــب ال ح ــة التنفيذي ــة لض ــريرة القيم ــة املض ــافة ،كم ــا ان مي ــع الرس ــوم
واالتع ــاب و املص ــاريف بمو ــب الش ــروط و االحك ــام الص ــندوق خا ــعم لض ــريرة القيم ــة املض ــافة وس ــوف يق ــوم م ــدير الص ــندوق
عملية احتساب سرة الضريرة املستحقة وسداد الضريرة الى هيئة الزحاة و الدخل.



الية حساب األتعاب واملصاريل
ريقة احتسابها

هوع الرسوم واملصاريف

حتسب شكل يومي من إ مالي ليمة اصو الصندوق وتدفع شكل رعع سنوي( .إ مالي اضصو x

رسوم اإلدارة

النساية املئوية).
تحسب شكل يومي من إ مالي ليمة أصو الصندوق وتدفع شكل رعع سنوية (إ مالي اضصو x

رسوم او فظ

النسرة املئوية).
أتعاب ان اسب القاهو ي

تحسب شكل يومي وتدفع سنويا

مكاف ة الل نة الشرعية

تحسب شكل يومي وتدفع سنويا.

رسوم التطهير الشر ي

تحسب شكل يومي وتدفع سنويا.

مكاف ة أعضاا مجلس اإلدارة

تحسب شكل يومي وتدفع سنويا.

الرسوم الرلابية

تحسب شكل يومي وتدفع سنويا

رسوم شر معلومات مولع تداو

تحسب شكل يومي وتدفع سنويا

مصاريف التعامل:

س تم اإلفصاح عن تلك املصاريف في ملخص اإلفصاح املالي في نهاية السنة

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

هوع الرسوم واملصاريف
رسوم االشتراك

 %1.5كحد الص ى من مرلغ االشتراك االولي او اال افي

رسوم االسترداد املركر

ال يو د
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ج .أي عمولة خاصة يبرمها مديرالصندوق:
رسوم اإلسترداد املبكر :ال يوجد
 .9التقويم والتسعير:
أ .تفاصيل تقويم كل أصل يملكه الصندوق:
يتم تحديد ليمة اصو الصندوق بنااا على التالي:
 oيتم حساب االرباح اوخاصة عقود املرابحة تراكميا شكل يومي.
 oيتم تقويم اضوراق املالية املدر ة في السوق حسب سعر اإلغ ق في يوم التعامل مضاف إلوها اضرباح املستحقة (إن و دت).
 oيتم تقييم الصكوك حسب هوع الصك وموعد االستحقاق و يتم ا افة االرباح التراكمية للتوليعات (ان و دت)
 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 ليم ــة اص ــو الص ــندوق ع ــد خص ــم الرس ــوم واملص ــاريف الثابت ــة وم ــن ث ــم خص ــم
املصاريف و الرسوم املتغيرة املستحقة على إ مالي عدد الوحدات القا مة في ذلك اليوم.
ب .عدد قاط التقويم وتكرارها:
يومي االثنين واالرععاا من حل اسروع.

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 شكل خا ئ أو حساب سعر وحدة شكل خا ئ يقوم مدير الصندوق بتوثيق ذلك.
يقوم مدير الصندوق بتعويض مالكي الصندوق املتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عـن ميـع أخطـاا التقـويم
أو التسعير دون ت خير.
يقــوم مــدير الصــندوق بــإب الهيئــة فــور ولــوع أي خطـ فــي التقــويم أو التســعير بمــا يــؤثر علــى ســعر الوحــدة مــا ســاتم  %0.5أو
أكثر من سعر الوحدة ،كما يتم اإلفصاح عن ذلك في املولع اإللكترو ي للشـركة وفـي املولـع اإللكترو ـي للسـوق املاليـة (تـداو )،
باإل ـافة إلــى أهــم 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 ل ــة وف ــق الطريق ــة امل ــذحورة أده ــاك ،كم ــا يج ــول مل ــدير
الصــندوق تـ خير عمليــة التقــويم فــي حــا و ــود أي ظــروف اســت نا ية مثــل ) و ــود أعطــا فــي النظــام املســتخدم فــي عمليــة حســاب تقــويم االصــو أو
عدم و ود تداوالت حافية تسمح بتغيير سعر السهم (لد تؤثر على عملية التقويم أو تحديد ليمة اصو الصندوق وسـ تم الر ـوع إلـى مجلـس إدارة
الصندوق لل صو على املوافقة.
طريقة احتساب سعر الوحدة:
يتم احتساب سعر الوحدة بقسمة صافي ليمة أصو الصندوق عـد خصـم املصـاريف والرسـوم الثابتـة ومـن ثـم خصـم املصـاريف والرسـوم املتغيـرة
املستحقة على إ مالي الوحدات القا مة في ذلك اليوم.
هـ .مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها:
س ــيقوم م ــدير الص ــندوق بتح ــديث ص ــافي ليم ــة اص ــو الص ــندوق وإع ـ ن س ــعر الوح ــدة لر ــل ظه ــر ي ــوم التعام ــل الت ــالي لي ــوم التق ــويم عب ــر املول ــع
اإللكترو ي ملدير الصندوق  www.kasbcapital.saواملولع الرسمي للسوق املالية السعودية www.tadawul.com.sa
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 .11التعامالت :
أ .مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد:
 ال يجول االشتراك في وحدات الصندوق العام او استردادها اال في يوم تعامل.





تم تحديد املوعد ال هائي لتقديم لرات االشتراك واالسترداد في شروط واحكام الصندوق ومذكرة املعلومات اوخاصة بم.
يعامــل مــدير الصــندوق لرــات االشــتراك او االســترداد بالســعر الــذي يحتســب عنــد هقطــة التقــويم التاليــة للموعــد ال هــائي لتقــديم لرــات
االشتراك واالسترداد.
يقوم مدير الصندوق بتنفيذ لرات االشتراك او االسترداد بحيث ال تتعارض مع اي احكام تتضم ها ال حة صـناديق االسـتثمار او شـروط
واحكام الصندوق او مذكرة املعلومات.
يـدفع مــدير الصـندوق ملالــك الوحـدات عوا ــد االسـترداد لرــل موعـد الفــا العمــل فـي اليــوم الرا ـع التــالي لنقطـة التقــويم التـى حــدد عنــدها
سعر االسترداد كحد الص ى.

ب.اقص ى فترة زمنية بين تسلم طلب االسترداد ودفع عوائد االسترداد ملال الوحدات:
س تم تحويل عوا د/مرالغ االسترداد ملالكي الوحدات لرل الفا العمل في اليوم الرا ع التالي ليوم التقويم ذو الع لة.
ج .قيود التعامل في وحدات الصندوق:
يــتم تنفيــذ ميــع االشــتراحات املســتلمة واملقرولــة 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 عد املوعد ال هائي س تم احتسابم في يوم التعامل عد القادم من يوم است م الطلـب.
ب نمــا يــتم تنفيــذ ميــع االســتردادات املســتلمة واملقرولــة 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 عــد املوعــد ال هــائي سـ تم احتســابم بنــااا علــى ســعر الوحـدة
الغ ق يوم التعامل من اخر الشهر عد القادم من است م الطلب.
د .الحاالت الوى يؤجل معها التعامل في الوحدات او يعلق ,واالجرالات املتبعة في تل الحاالت:
 .1تاجيل عمليات االسترداد :يجول ملدير الصندوق تا يل تلرية اي لب استرداد من صندوق االستثمار في او االت االتية:


اذا بلغ ا مالي سرة ميع لرات االسترداد ملالكي الوحدات في اي يوم تعامل ( )%10او اكثر من صافي ليمة اصو الصندوق.

 .2رفض االشتراك :يحق ملدير الصندوق رفض اي لب اشتراك في الصندوق في حا عدم تطريق املشترك الهظمة ولوا ح الهيئة .ويـتم ار ـاع ليمـة
االشتراك الى حساب العميل خ ث ثة ايام عمل من تاريخ تقديم ليمة االشتراك.
 .3تحديد السقل االعد :لحام الصندوق :ال يو د سقف اعلى وح م الصندوق,.
هـ .االجرالات الوى يجري بمقتضاها اختيارطلبات االسترداد الوى ستؤجل:
االحكام املنظمة لت يل عمليات االسترداد تخضع الى املادة  61من ال حة صناديق االستثمار الصادرة من هيئة السوق املالية.
و .االحكام املنظمة لنقل ملكية الوحدات ال :مستثمرين اخرين:
االحكــام املنظمــة هــي االحكــام التا عــة لنظــام هيئــة الســوق املاليــة الســعودية ولوا حهــا التنفيذيــة واالهظمــة واللــوا ح االخــرال ذات الع لــة املطرقــة فــي
اململكة العربية السعودية.
ز .استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق:
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عنــد بــدا الصــندوق يمكــن ملــدير الصــندوق وفقــا لتقــديرك اوخــاص ,املشــاركة فــي الصــندوق كمســتثمر ,ويحــتفظ مــدير الصــندوق بحقــم فــي تخفــيض
مشــاركتم حليــا او ز يــا متــى رأي ذلــك مناســرا وســيقوم مــدير الصــندوق باالفصــاح ف ــي نهايــة حــل ســنة عــن اي اســتثمار لــم فــي الصــندوق فــي ملخ ــص
االفصاح املالي.
ح .التاريخ اححدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد في اي يوم تعامل:
 ايام قبول االشتراك :يمكن االشتراك في الصندوق يومي االثنين واالرععـاا مـن حـل اسـروع .ويقرـل االشـتراك فـي الصـندوق عـد تقـديم لـب
االشـتراك ودفـع حامـل ليمـة االشــتراك لرـل او عنـد السـاعة الثاهيـة عشــر ظهـرا بتوليـق اململكـة لرـل أو فــي اليـوم الـذي يسـرق يـوم التعامــل,
وسيكون االشتراك سعر الوحدة الغ ق يوم التعامل التالي.
 ايــام قبــول االســترداد :يمكــن االســترداد مــن الصــندوق يــومي االثنــين واالرععــاا مــن حــل اســروع .ويقرــل االســترداد مــن الصــندوق عــد تقــديم
لـب االسـترداد لرـل او عنـد السـاعة الثاهيـة عشـر ظهـرا بتوليـق اململكـة فــي اليـوم الـذي يسـرق يـوم التعامـل الـذي يـتم فيـم تنفيـذ الطلــب,
وسيكون االسترداد سعر الوحدة حسب تقييم يوم التعامل التالي.
ط .اجرالات تقديم الطلبات الخاصة باالشتراك في الوحدات او استردادها:
 اجـرالات االشـتراك :عنــد االشـتراك فـي الصــندوق يقـوم العميـل بتعرئــة همـوذا اشـتراك ا ــافة الـى توليـع هــذك الشـروط واالحكـام ومــذكرة
املعلومات وتقديمها الى مدير الصندوق وتحويل ليمة االشتراك الى او ساب االستثماري.


اجـرالات االســترداد :عنــد لــب املشــترك اســترداد حــل او عــض ليمــة وحداتــم ,يقــوم املشــترك بتعرئــة همــوذا لــب االســترداد ويقدمــم الــى
مدير الصندوق.

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


الحد االدنى للملكية 1000 :ريا .



الحد االدنى لالشتراك 1,000 :ريا .



الحد االدنى لالشتراك اال افي 1000 :ريا .



الحد االدنى لالسترداد 1000 :ريا .

ك .الحد االدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه ,ومدى تاثير عدم الوصول ال :ذل الحد االدنى في الصندوق:
ال يو د حـد اد ـى ينـوي مـدير الصـندوق معـم وتخضـع هـذك املـادة بـاي حـا مـن االحـوا الـى ال حـة الصـناديق االسـتثمارية وتعليمـات الهيئـة فـي هـذا
اوخصوص.
ل .االجرالات التصحيحية الالزمة لضمان استيفال متطلب  11ماليين ريال سعودي او ما يعادلها كحد ادنى لصافي قيمة اصول الصندوق:
سيقوم مدير الصندوق بااللتزام بلوا ح وتعليمات هيئة السوق املالية في حا لامق بطلب اي ا راا تص يحي منم.

 .11سياسة التوزيع:
أ .سياسة توزيع الدخل واالرباح:
لن يتم توليع اي ارباح على املشتركين ,بل سيعاد استثمار االرباح في الصندوق .وبما ان الصندوق مملوك من لرـل املشـتركين فـانهم يتشـارحون فـي ربـح
وخسارة الصندوق حل بنسرة ما يملكم من وحدات في الصندوق.
ب .التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع:
ال ينطرق.
ج .كيفية دفع التوزيعات:
ال يو د
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 .12تقديم 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 املرا عــة) والتقــارير الســنوية املــو زة والتقــارير
االولية وفقا ملتطلرات املل ـق رلـم ( )5مـن ال حـة صـناديق االسـتثمار .ويجـب علـى مـدير الصـندوق تزويـد مـالكي الوحـدات بهـا عنـد الطلـب
دون اي مقابل.
 ســوف تتــاح التقــارير الســنوية لل مهــور خ ـ مــدة ال تتجــاول ( )70يومــا مــن نهايــة فتــرة التفريــر وذلــك فــي االمــاكن وبالوســا ل ان ــددة فــي
الفقرة (ب) من املادة ( )11من الشروط واالحكام.
 تعد التقارير االولية وتتاح لل مهور خ ( )35يوما من نهاية فترة التقرير وذلـك فـي االمكـان وبالوسـا ل ان ـددة فـي الفقـرة (ب) مـن املـادة
( )11من الشروط واالحكام.
 سيقوم مدير الصندوق باتاحة تقارير للمشتركين تتضمن املعلومات االتية:
 oصافي ليمة اصو وحدات الصندوق.
 oعدد وحدات الصندوق التى يملكها املشترك وصافي ليمتها.
 oس ل بالصفقات التى هفذها املشترك خ ( )15يوما من حل صفقة.
 oيرسـل مـدير الصـندوق بيــان سـنوي الـى مــالكي الوحـدات (بمـا فــي ذلـك اي شـخص تملــك الوحـدات خـ الســنة املعـد فـي شـ نها
الريـان) يلخــص صـفقات فــي وحــدات الصـندوق العــام علـى مــدار الســنة املاليـة خـ ( )30يومـا مــن نهايــة السـنة املاليــة ,ويجــب
ان يحت ــوي ه ــذا الري ــان االرب ــاح املولع ــة (إن و ــدت) وا م ــالي مقاب ــل اوخ ــدمات واملص ــاريف واالتع ــاب انخص ــومة م ــن مال ــك
الوحــدات والــواردة فــي شــروط واحكــام الصــندوق ومــذكرة املعلومــات ,باال ــافة الــى تفاصــيل و ميــع مخالفــات ليــود االســتثمار
املنصوص علوها في ال حة صناديق االستثمار في شروط واحكام الصندوق او مذكرة املعلومات.
ب .اماكن ووسائل اتاحة تقارير الصندوق الوى يعدها مدير الصندوق:
س ـ تم ارس ــا التق ــارير عل ــى العن ــوان البري ــدي و/او البري ــد االلكترو ــي و/او الف ــاكس كمــا ه ــو مر ــين ف ــي هم ــوذا 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 وععد ذلك تصـرح
التقارير الصادرة عن مدير الصـندوق نها يـة وحاسـمة .كمـا سـ تم تـوفير هـذك التقـارير علـى مولـع مـدير الصـندوق اللكترو ـي www.kasbcapital.sa
ومولع تداو .www.tadawul.com.sa
ج .وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم املالية السنوية:
س ـ تم ا ـ ع مــالكي وحــدات الصــندوق والعم ـ ا ان تملــين بالتقــارير الســنوية (بمــا فــي ذلــك القــوا م املاليــة الســنوية املرا عــة) مجاهــا وذلــك بنشــرها
خ ـ مــدة ال تتجــاول ( )70يومــا مــن نهايــة فتــرة التقريــر فــي املولــع االلكترو ــي اوخــاص بمــدير الصــندوق  www.kasbcapital.saواملولــع االلكترو ــي
لتداو  www.tadawul.com.saأو عن ريق البريد في حا لبها.

 .13سال مالكي الوحدات:
يلتزم مدير الصندوق باعداد س ل محدث ملالكي الوحدات وحفظم في اململكة.

 .14اجتماع مالكي الوحدات:
أ .الظروف الوى يدعي فيها ال :عقد اجتماع ملالكي الوحدات:
 يجول ملدير الصندوق الدعوك لعقد ا تمالع ملالكي الوحدات بمردارة منم.
 يدعو مدير الصندوق ال تماع مالكي الوحدات خ ( )10ايام من تسلم لب كتاعي من امين او فظ.
 يــدعو مــدير الصــندوق ال تمــاع مــالكي الوحــدات خ ـ ( )10ايــام مــن تســلم لــب كتــاعي مــن مالــك او اكثــر مــن مــالكي الوحــدات الــذين
يملكون مجتمعين او منفردين  %25على االلل من ليمة وحدات الصندوق.
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ب .اجرالات الدعوة ال :عقد اجتماع ملالكي الوحدات:
 تك ــون ال ــدعوة ال تم ــاع م ــالكي الوح ــدات ب ــاالع ن ع ــن ذل ــك ف ــي مول ــع االلكترو ــي مل ــدير الص ــندوق واملول ــع االلكترو ــي لت ــداو  .وبارس ــا
اش ــعار كت ــاعي ال ــى مي ــع م ــالكي الوح ــدات وام ــين او ف ــظ لر ــل عش ــرة اي ــام عل ــى االل ــل م ــن اال تم ــاع وبم ــدة ال تزي ــد ع ــن ( )21يوم ــا لر ــل
اال تمــاع .ويجــب ان يحــدد االعـ ن واالشــعار تــاريخ اال تمــاع ومكاهــم وولتــم والقـرارات املقترحــة ,ويجــب علــى مــدير الصــندوق حــا ارســا
اشعارا الى مالكي الوحدات عقد اي ا تماع ومكاهم وولتم والقرارات املقترحة ,ويجب على مدير الصندوق حـا ارسـا اشـعارا الـى مـالكي
الوحدات عقد اي ا تماع ملالكي الوحدات ارسا سخة الى الهيئة.
 ال يكون ا تماع مالكي الوحدات يـ يحا اال اذا حضـرك عـدد مـن مـالكي الوحـدات يملكـون مجتمعـين  %25علـى االلـل مـن ليمـة وحـدات
الصندوق العام ما لم تحدد شروط واحكام الصندوق ومذكرة املعلومات سرة اعلى.
 اذا ل ــم يس ــتوف النص ــاب املوح ــح ف ــي الفق ــرة الس ــابقة ,فيج ــب عل ــى م ــدير الص ــندوق ال ــدعوة ال تم ــاع ث ــان ب ــاالع ن ع ــن ذل ــك ف ــي مولع ــم
االلكترو ي واملولع االلكترو ي للسوق وبارسا اشعار كتاعي الى ميع مالكي الوحدات وامين او فظ لرل موعد اال تماع الثـا ي بمـدة ال
تقل عن ( )5ايام .ويعد اال تماع الثا ي ي يحا ايا حاهق سرة الوحدات املمثلة في اال تماع.
ج .طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات:


ريقة تصويق مالكي الوحدات:
 oيجول لكل مالك وحدات تعيين وكيل لم لتمثيلم في ا تماع مالكي الوحدات.
 oيجول لكل مالك وحدات االدالا بصوت واحد في ا تماع مالكي الوحدات عن حل وحدة يمتلكها ولق اال تماع.
 oيجول عقد ا تماعات مالكي الوحدات واالشتراك فـي مـداوالتها والتصـويق علـى لرارتهـا بواسـطة وسـا ل التقنيـة او ديثـة وفقـا
للضوابط التى تضعها الهيئة



حقوق التصويق في ا تماعات مالكي الوحدات:
 oيحق ملالك الوحدات وامـين او فـظ ان يسـتلم اشـعار كتـاعي لرـل عشـرة ايـام علـى االلـل مـن اال تمـاع وبمـدة ال تزيـد عـن ()21
يوما لرل اال تماع.
 oكمـا يحــق ملالـك الوحــدات ممارسـة ميــع او قـوق املرترطـة بالوحـدات بمــا فـي ذلــك او صـو علــى موافقـة مــالكي الوحـدات فــي
الصندوق على اي تغيرات تتطلب موافقتهم وفقا ل حة صناديق االستثمار.

 .15حقوق 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 ليم ــة اص ــو وح ــدات الص ــندوق ,وع ــدد الوح ــدات الت ــى يمتلكه ــا وص ــافي ليمته ــا وس ـ ل بجمي ــع
الصفقات يقدم خ  15يوم من حل صفقة.
او صو على القوا م املالية املرا عة للصندوق بدون مقابل عند لبها.



االشــعار بــاي تغييــر فــي شــروط واحكــام الصــندوق ومــذكرة املعلومــات وارســا ملخــص بهــذا التغييــر لرــل ســرياهم وفقــا لنــوع التغييــر واملــدة
ان ددة في ال حة صناديق االستثمار.
االشعار باي تغير في مجلس ادارة الصندوق.



او صــو علــى ســخة محدثــة مــن شــروط واحكــام الصــندوق ومــذكرة املعلومــات ســنويا تظهــر الرســوم واالتعــاب الفعليــة ومعلومــات اداا
الصندوق عند لبها.
االشــعار برغرــة مــدير الصــندوق بانهــاا صــندوق االســتثمار لرــل االنهــاا بمــدة ال تقــل عــن ( )21يومــا تقويميــا بخ ـ ف االحــداث التــى هصــق
علوها الشروط واالحكام ومذكرة املعلومات علوها.



دفع عوا د االسترداد في االولات ان ددة لذلك.



او صو على اال رااات اوخاصة بمعاو ة الشكاوي عند لبها من مدير الصندوق.
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 .15مسؤولية مالكي الوحدات:
فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثمارك في الصندوق او زا منم ,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 ث ثــة الســام وذلــك بن ــااا علــى هوعيــة املعلومــة امل ـراد تغييرهــا وفقــا ل حــة ص ــناديق
االستثمار (املادة  58 ,57 ,56على التوالى) حالتالي:


موافقة الهيئة ومالكي الوحدات عد :التغييرات االساسية:
 oيجب على مدير الصندوق او صو على موافقة مالكي الوحدات في الصـندوق املعنـي علـى التغييـر االساسـ ي املقتـرح مـن خـ
لرار صندوق عادي.
 oيجب على مدير الصندوق عد او صو على موافقة مالكي الوحدات والهيئة الشرعية وفقا للفقرة السابقة مـن هـذك املـادة،
او صو على موافقة هيئة السوق املالية على التغيير اضساس ي املقترح للصندوق العام.
 oيقصد بمصطلح "التغيير اضساس ي" أيا من او االت اآلتية:
 التغيير املهم في أهداف الصندوق العام أو ريعتم.
 التغيير الذي يكون لم ت ثير في و ع انخا ر للصندوق العام أو ريعتم.
 اإل س اب الطو ي ملدير الصندوق من منصب مدير للصندوق.
 أي حاالت أخرال تقررها الهيئة من حين آلخر وترلغ بها مدير الصندوق.
يحق ملالكي وحدات صندوق عام مفتوح استرداد وحداتهم لرل سريان أي تغيير مهم دون فرض أي رسوم استرداد (إن و دت).



إشعارالهيئة ومالكي الوحدات بأي تغييرات مهمة:
 oيجـب علــى مـدير الصــندوق إشـعار الهيئــة ومــالكي الوحـدات فــي الصـندوق املعنــي كتابيــا بـ ي تغييـرات مهمـة مقترحــة ضي صــندوق
عـام يــديرك مـدير الصــندوق ويجــب أال تقـل فتــرة اإلشــعار عـن  21يومــا لرـل اليــوم ان ــدد مـن لرــل مــدير الصـندوق لســريان هــذا
التغيير.
 oيقصد "بالتغيير املهم" أي تغيير ال يعد تغييرا أساسيا وفقا ضحكام املادة ( )56من ال حة صناديق اإلستثمار ومن ش ن أن:
 يؤدي في املعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق العام.
 يــؤدي إلــى ليــادة املــدفوعات مــن أصــو الصــندوق العــام إلــى مــدير الصــندوق أو أي عضــو مــن أعضــاا مجلــس إدارة
الصندوق أو أي تا ع ضي م هما.
 يقدم هوعا ديدا من املدفوعات من أصو الصندوق العام أو.
 يزيد شكل وهري أهواع املدفوعات تسدد من أصو الصندوق أو أي تا ع ضي م هما.
 أي حاالت أخرال تقررها الهيئة من حين آلخر وترلغ بها مدير الصندوق.
 oيح ــق مل ــالكي وح ــدات ص ــندوق ع ــام مفت ــوح اس ــترداد وح ــداتهم لر ــل س ــريان أي تغيي ــر مه ــم دون ف ــرض أي رس ــوم اس ــترداد (إن
و دت).



إشعار الهيئة ومالكي الوحدات ب ي تغييرات وا رة اإلشعار:
 oيجـب علـى مــدير الصـندوق إشـعار الهيئــة ومـالكي الوحــدات كتابيـا بـ ي تغييـرات وا رـة اإلشــعار فـي الصـندوق العــام الـذي يــديرك
لرل ( )8أيام من سريان التغيير.
 oيقصد "بالتغيير وا ب اإلشعار" أي تغيير ال يقع من أحكام املادتين ( )56و ( )57من ال حة صناديق اإلستثمار.



ب .اإلجرالات الوي ستتبع لإلشعارعن أي تغييرات في الشروط و االحكام :
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يش ــعر م ــدير الص ــندوق م ــالكي الوح ــدات ويفص ــح ع ــن تفاصـ ـ يل التغييـ ـرات اضساس ــية ف ــي املول ــع اإللكترو ــي مل ــدير الص ــندوق واملول ــع
اإللكترو ي للسوق وذلك لرل ( )10أيام من سريان التغيير.
بي ــان تفاص ــيل التغييـ ـرات اضساس 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 املولع اإللكترو ي ملدير الصندوق واملولع اإللكترو ـي للسـوق أو بالطريقـة التـي تحـددها الهيئـة
وذلك لرل ( )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 وا رة اإلشعار في املولع اإللكترو ي ملدير الصـندوق واملولـع اإللكترو ـي للسـوق وذلـك خـ
من سريان التغيير.
بيــان تفاصــيل التغيي ـرات وا رــة اإلشــعار فــي تقــارير الصــندوق العــام التــي يعــدها مــدير الصــندوق وفقــا للمــادة ( )71مــن ال حــة صــناديق
اإلستثمار.







( )21يومـا

 .18إنهال الصندوق:
او االت التي تستو ب إنهاا صندوق اإلستثمار واإل رااات اوخاصة باإلنهاا ،بمو ب أحكام ال حة صناديق اإلستثمار:



إذا رغــب مــدير الصــندوق فــي إنهــاا الصــندوق العــام ،فيجــب عليــم إشــعار الهيئــة ومــالكي الوحــدات كتابيــا برغرتــم فــي ذلــك لرــل مــدة ال تقــل
عن ( )21يوما من التاريخ املزمع إلنهاا الصندوق العام فيم ،دون اإلخ شروط وأحكام ومذكرة املعلومات التا عة للصندوق.



يجب على مدير الصندوق الردا في إ رااات تصفية الصندوق العام فور اهتها م ،وذلك دون اإلخ
املعلومات.

شروط وأحكام الصندوق ومـذكرة



يجب على مدير الصندوق اإلع ن في مولعم اإللكترو ي واملولع اإللكترو ي للسوق عن اهتهاا مدة الصندوق العام وتصفيتم.

 .19مديرالصندوق:
أ .مهام مديرالصندوق وواجباته ومسؤلياته:
 يعم ــل م ــدير الص ــندوق ملص ــل ة م ــالكي الوح ــدات بمو ــب أحك ــام ال ح ــة ص ــناديق اإلس ــتثمار وال ح ــة اضش ــخاص امل ــرخص له ــم وش ــروط
وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات (وذلك فيما يتعلق بالصندوق العام).
 يلتـزم مـدير الصــندوق بجميـع املرــادج والوا رـات التــي هصـق علوهــا ال حـة اضشـخاص املــرخص لهـم بمــا فـي ذلــك وا ـب اضماهــة 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.
 oالت كد من دلة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات (وذلك فيما يتعلق بالصـندوق العـام) واكتمالهـا وأنهـا حاملـة
وواح ة وي يحة وغير مضللة.
 يعد مدير الصندوق مسؤوال عن اإللتزام ب حكام ال حة صناديق االستثمار ،سوااا أدال مسئولياتم ووا راتـم شـكل مراشـر أم مكلـف بهـا
هة خار ية بمو ب أحكام ال حة صناديق االستثمار وال حة اضشخاص املرخص لهم.
 يعد مدير الصندوق مسـؤوال تجـاك مـالكي الوحـدات عـن خسـا ر الصـندوق النا مـة سـاب احتيـا أو إهمـا أو سـوا تصـرف أو تقصـيرك
املتعمد.
 يضــع مــدير الصــندوق السياســات واإل ـرااات لرصــد انخــا ر التــي تــؤثر فــي اســتثمارات الصــندوق ،و ــمان ســرعة التعامــل معهــا .علــى أن
تتضمن تلك السياسات واإل رااات القيام عملية تقويم تقويم انخا ر شكل سنوي على اضلل.
 يطرق مدير الصندوق برهامج مرالرة املطابقة واإللتزام لكل صندوق استثمار يديرك ،ويزود الهيئة بنتا ج التطريق عند لبها.
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ب .حق مدير الصندوق في تعيين مديرصندوق من الباطن:
يجــول ملــدير الصــندوق تكليــف ــرف ثالــث او اكثــر او اي مــن تا عيــم بالعمــل مــديرا للصــندوق مــن الرــا ن الي صــندوق اســتثمار يــديرك مــدير
الصندوق .ويدفع مدير الصندوق اتعاب ومصاريف اي مدير للصندوق من الرا ن من مواردك اوخاصة.
ج .االحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق او استبداله:
 للهيئــة حــق عــز مــدير الصــندوق فيمــا يتعلــق بالصــندوق االســتثماري واتخــاذ اي ا ـراا ت ـراك مناســرا لتعيــين مــدير صــندوق بــديل لــذلك
الصندوق او اتخاذ اي تدبير اخر تراك مناسرا ,وذلك في حا ولوع اي من او االت االتية:
 oتولف مدير الصندوق عن ممارسة شاط االدارة دون اشعار الهيئة بذلك بمو ب ال حة االشخاص املرخص لهم.
 oالغاا ترخيص مدير الصندوق وفي ممارسة شاط االدارة او س رم او تعليقم من لرل الهيئة.
 oتقديم لب الى الهيئة من مدير الصندوق اللغاا ترخيص ممارسة شاط االدارة.
 oاذا رأت الهيئة ان مدير الصندوق لد اخل – شكل تراك الهيئة وهريا -بالتزام النظام او لوا حة التنفيذية.
 oوفــاة مــدير ان فظــة االســتثمارية الــذي يــدير اصــو صــندوق االســتثمار او ع ــزك او اســتقالتم مــع عــدم و ــود شــخص اخــر
مس ل لدال مدير الصندوق لادر على ادارة اصو صندوق االستثمار او اصو الصناديق التى يديرها مدير ان فظة.
 oاي حالة اخرال ترال الهيئة – بنااا على اسس معقولة – انها ذات اهمية وهرية.
 اذا مارسق الهيئة ايا من ص حيتها وفقا للفقرة اع ك من هذك املادة ,فيتعين على مدير الصندوق التعاون وعشـكل حامـل مـن ا ـل املسـاعدة
على تسهيل النقـل السـلس للمسـؤوليات الـى مـدير الصـندوق الرـديل وذلـك خـ ا ( )60يومـا االولـى مـن تعيـين مـدير الصـندوق الرـديل.
ويجب على مدير الصندوق املعزو ان ينقل ,حيثما حان ذلك روريا ومناسرا ووفقـا لتقـدير الهيئـة ان ـض ,الـى مـدير الصـندوق الرـديل
ميع العقود املرترطة بصندوق االستثمار ذي الع لة.

 .21امين الحفظ:
أ .مهام امين الحفظ وواجباته ومسؤولياته:




يعــد امــين او فــظ مســؤوال عــن التزاماتــم وفقــا الحكــام ال حــة صــناديق االســتثمار ,ســواا ادال مســؤولياتم شــكل مراشــر ام حلــف بهــا رفــا
ثالثا بمو ب 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 النا مــة ســاب احتيــا او اهمــا او س ــوا
تصرف او تقصيرك املتعمد.
يعد امين او فظ مسؤوال عن حفظ اصو الصندو وحمايتها لصاوح مالكي الوحدات ,وهو مسؤو كذلك عـن اتخـاذ ميـع اال ـرااات
االدارية ال لمة فيما يتعلق بحفظ اصو الصندوق.

ب .حق امين الحفظ في تعيين امين حفظ من الباطن:
يجــول المــين او فــظ تكليــف ــرف ثالــث او اكتــر او اي مــن تا عيــم بالعمــل امينــا لل فــظ مــن الرــا ن الي صــندوق اســتثمار يتــولى حفــظ اصــولم.
ويدفع امين او فظ اتعاب ومصاريف اي امين حفظ من الرا 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 مناسرا في حا ولوع اي من او االت االتيم:
 oتولف امين او فظ عن ممارسة شاط او فظ دون اشعار الهيئة بذلك بمو ب ال حة االشخاص املرخص لهم.
 oالغاا ترخيص امين او فظ في ممارسة شاط او فظ او س رم او تعليقم من لرل الهيئة.
 oتقديم لب الى الهيئة من امين او فظ اللغاا ترخيص في ممارسة شاط او فظ.
 oاذا رأت الهيئة ان امين او فظ لد اخل شكل تراك الهيئة وهريا بالتزام النظام او لوا حم التنفيذية.
 oاي حالة اخرال ترال الهيئة بنااا على اسس معقولة انها ذات اهمية وهرية.
 اذا مارسـق الهيئــة ايـا مــن صـ حياتها 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 شــكل حامــل مــن ا ــل املســاعدة علــى تســهيل النقــل
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الســلس للمســؤوليات الــى امــين او فــظ الرــديل وذلــك خ ـ ( )60يومــا االولــى مــن تعيــين امــين او فــظ الرــديل .ويجــب علــى امــين او فــظ
املعزو ان ينقل ,حيثما حان ذلك روريا ومناسرا وفقا لتقدير الهيئة ان ض ,الى امين او فظ الرديل ميـع العقـود املرترطـة بصـندوق
االستثمار ذي الع لة.

( )21اححاسب القا وني:
أ .اسم اححاسب القا وني لصندوق االستثمار:
اوخراش ي وشرحاك محاسرون ومرا عون لاهوهيون
ب .مهام اححاسب القا وني وواجباته ومسؤولياته:




يعين ان اسب القاهو ي من لرل مدير الصندوق وذلك للقيام عملية املرا عة.
اذا مضـ ى علــى تاسـ س الصــندوق العــام مــدة تزيــد علــى ( )9اشــهر لرــل نهايــة ســنتم املاليــة ,فيجــب فــي هــذك او الــة القيــام عمليــة املرا عــة
ب هاية العام االو .
اذا مضـ ى علــى تاسـ س الصــندوق العــام مــدة ( )9اشــهر او الــل لرــل نهايــة ســنتم املاليــة ,فيجــول فــي هــذك او الــة القيــام عمليــة املرا عــة فــي
نهاية السنة املالية التى تلوها.

ج .االحكام املنظمة الستبدال اححاسب القا وني لصندوق االستثمار:
يجب على مجلس ادارة الصندوق ان يرفض تعيـين ان اسـب القـاهو ي او ان يو ـم مـدير الصـندوق بتغييـر ان اسـب القـاهو ي املعـين فـي اي مـن
او االت االتيم:


و ود ادعااات لا مة ومهمة حو سوا السلوك املنهي للمحاسب القاهو ي تتعلق بت دية مهامم.
اذا لم يعد ان اسب القاهو ي للصندوق العام مستق .



اذا لرر مجلس ادارة الصندوق ان ان اسب القاهو ي ال يملك املؤه ت واوخبرات الكافية لت دية مهام املرا عة شكل مرض.
اذا لرق الهيئة وفقا لتقديرها ان ض تغيير ان اسب القاهو ي املعين فيما يتعلق بالصندوق العام.




( )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).
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 .23اقرارمن مال الوحدات:
لقد لمق/لمنا باال ع على شروط واحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الر سة اوخاصة بالصندوق ,واملوافقة على
خصا ص الوحدات التى اشتركق/اشتركنا فوها.
االسم:
التوليع:

التاريخ:

وباهلل التوفيق ،وصلى هللا على هر نا محمد وآلم وي رم وسلم

مسؤول املطابقة واالتزام

الرئيس التنفيذي

حمد بن خالد املرزوقي

ماجد بن علوش الهديب
ماجد بن علوش الهديب
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