
  
 

1 
 

 الصندوق  وأحكام شروط
 

 :الصندوق  اسم
 السعودية لألسهم أرباح صندوق 

 
Arbah Saudi Equity Fund

  

  

  

  

  

ي النسخة املعدلة من  رات التالية ( صندوق أرباح لألسهم السعودية شروط وأحكامهذه  ن الحفال تعكس التغي ) ظأتعاب أم
ى هيئة السوق املالية بتاريخ الخطاباتحسب    م04/09/2018  هــــ1439/12/24املرسل إ

  الصندوق: نوع
    مفتوح عام-استثماري  صندوق 

 )الشرعية الضوابط مع واملتوافقة السعودية االسهم ي يستثمر مفتوح صندوق (
  :الصندوق  مدير
 .املالية أرباح شركة

ر الشرعية املجازة من قبل لجنة لألسهم السعودية إعتماد صندوق أرباح  (تم  ى أنه صندوق إستثماري متوافق مع املعاي ع
  الرقابة الشرعية املعينة لصندوق اإلستثمار)

  

ي شروط وأحكام الصندوق واملستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن  أن جميع املعلومات املذكورة 
ر مضللة عن صندوق    محدثة ومعدلة. ن االستثمار، وتكو معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغ

  

ن قراءة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة ا ى املستثمرين املحتمل  لألسهم أرباحملعلومات واملستندات األخرى لصندوق يجب ع
ى اإلستشارات املالية والقانونية والضريبية من مكاتب مرخصة من اإلستشارات الالزمة قبل إتخاذ  ،السعودية م الحصول ع وعل

  الصندوق. بشأنأي قرار إستثماري 
  

  م29/06/2016هـ املوافق  24/09/1437بتاريخ   واألحكام الشروط إصدار تاريخ
  م04/09/2018املوافق  ه24/12/1439لشروط واألحكام بتاريخ لتحديث  اخر 
 م29/06/2016املوافق هـ 24/09/1437 صندوق ال تأسيس عل الهيئة موافقة تاريخ

  :املحتويات
 .9صفحة رقم   كام صندوق أرباح لألسهم السعوديةشروط وأح -1

 .38صفحة رقم ات لصندوق أرباح لألسهم السعودية مذكرة املعلوم -2
 .68لصندوق أرباح لألسهم السعودية صفحة رقم  ملخص املعلومات الرئيسية -3

  
 

ام املطابقة إدارة مسؤول  املالية أرباح لشركة التنفيذي الرئيس   االموال غسل ومكافحة واإلل
ي    يح عبدهللا الزهراني  محمود يوسف الكوه
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  هام اشعار
 

ـــي ، مهمـــة واألحكـــام الشـــروط هـــذه  إن ـــ وينب ـــ واإلطـــالع بعنايـــة اقراء ـــى ويجـــب. بالكامـــل اعل ن املســـتثمرين ع  الخاصـــة واألحكـــام الشـــروط  هـــذه  قـــراءة املحتملـــ

ــى الصـندوق، ـي االسـتثمار بشــأن اسـتثماري  قـرار أي اتخـاذ قبــل دقيـق وبشـكل بعنايـة بالصـندوق  ـر استشـارة املسـتثمر وع ي خب  الشــك لديـه تولـد إذا مسـتقل مــا

ــر مخـاطره، ودرجــة االسـتثمار هــذا مالئمـة حـول  راك قـرار ويعت ـى الصــندوق  ـي  املسـتثمر اشــ ــر وال كامـل، وبشــكل الشخصـية مســؤوليته ع  نظــر ووجهـات أراء يعت

 اآلراء هـذه تحقـق وإمكانيـة  صـحة مـن تأكيـد وليسـت الصـندوق  هـذا ـي وحـدات لشراء املدير من توصية بمثابة واألحكام الشروط هذه ي الواردة الصندوق  مدير

ي ال كما َر  أن حال بأي ينب ى ُتَفسَّ ا أساس ع   .استثمارية نصيحة أ

ــا يشــار( العالقــة ذات واللــوائح االســتثمار صــناديق الئحــة بموجــب  واألحكــام الشــروط هــذه إعــداد تــم  هيئــة مجلــس عــن الصــادرة") الالئحــة" بلفــظ بعــد فيمــا إل

ــ واإلجــراءات والتعليمــات والقواعــد التنفيذيــة اللــوائح ضــمن  ھ3/12/1427 وتــاريخ 2006-219-1 رقــم القــرار بموجــب املاليــة الســوق   لتطبيــق الهيئــة تصــدرها ال

  . املالية السوق  نظام أحكام

 الوقــــائع مــــع متطابقــــة املعلومــــات تلــــك أن واعتقــــادهم علمهــــم وحســــب ؛واألحكــــام الشــــروط هــــذه ــــي الــــواردة املعلومــــات عــــن املســــئولية الصــــندوق   مــــدير يتحمــــل

ـــى ينطـــوي  جانـــب أي تغفـــل وال والحقـــائق ر شـــأنه مـــن احتمـــال أي ع ـــى التـــأث ا، املـــذكورة املعلومـــات معـــاني ع ـــم ســـيما ال ومـــدلوال ر جميـــع اتخـــذوا قـــد وأ  التـــداب

ى الرامية املعقولة ي إ   . تقدم ما صحة لضمان الالزم الحرص تو

 اتخـاذ ـي سـواه دون  عليـه االعتمـاد أو بمفـرده عليـه االسـتناد يـتم أساسـاً  يكـون  أن منـه يقصـد وال فقـط؛ املسـاعدة بغـرض  واألحكام الشروط هذه إصدار تم لقد

ـــى عـــالوةً . باالســـتثمار يتعلـــق قـــرار أي ـــي وال – املقصـــود مـــن لـــيس تقـــدم، مـــا ع  بخصـــوص ضـــمانات أو تأكيـــدات أي تقـــديم -املقصـــود مـــن أن اســـتنتاج إطالقـــاً  ينب

ي وعـاء عـن عبـارة فهـو ذاتـه، حـد ـي الصـندوق  أمـا. الوحـدات ـي اسـتثمار أي مـن االسـتثماري  العائـد أو املردود ـى ـدف مفتـوح اسـتثماري  صـندوق  أو مـا  تحقيـق إ

ـى نمـو ــى املـال رأس ع  الهيئــة قبـل مـن املحــددة الشـرعية الضـوابط مـع املتوافقــة املاليـة األدوات ـي رئـيس بشــكل االسـتثمار خـالل مــن والطويـل املتوسـط املـدى ع

ــى ينطــوي  الصــندوق  ــي االســتثمار أن وبمــا. ةاملاليــ اربــاح لشــركة التابعــة الشــرعية ــي فإنــه ،مرتفعــة مخــاطرة ع  املخــاطر تحمــل املســتثمرين بمقــدور  يكــون  أن ينب

ي ال أنه كما جزئيًا؛ أو كلياً  الصندوق  ي الستثمارهم املحتملة االقتصادية ى االعتماد لهم ينب ر تقدم ما قبيل من استثمارات من عائد أي ع  احتياجـات أي لتـوف

ى ويجب. أساسية مالية ن، املستثمرين ع م يتخذون  وهم املحتمل ـى يعتمـدوا أن عدمـه، مـن الوحـدات ـي االسـتثمار حيال قرارا  وتمحـيص فحـص ـي أنفسـهم ع

ـــى كمـــا الشـــروط واألحكـــام  ـــي املوضـــحة املحتملـــة املخـــاطر تقيـــيم  ذلـــك ـــي بمـــا ،  واألحكـــام الشـــروط  ـــي الـــواردة  الشـــروط  استشـــارة محتمـــل مســـتثمر كـــل مـــن ير

ن مستشاريه   .   الوحدات ي االستثمار جدوى  لتحديد الخاص

ن عقــود بتوقيــع االســتثمار صــندوق  تأســيس يــتم ــى العقــود تلــك وتكــون  الوحــدات ومــالكي الصــندوق  مــدير بــ  بالئحــة املوضــحة بالصــيغة وأحكــام شــروط شــكل ع

 الصـــندوق  مـــدير مـــن توصـــية واألحكـــام الشـــروط ـــذه الـــواردة الصـــندوق  مـــدير آراء تمثـــل وال املاليـــة، الســـوق  هيئـــة مجلـــس  عـــن الصـــادرة االســـتثمارية الصـــناديق

 .الصندوق  وحدات لشراء
 

ـــى الصـــندوق  إدارة مجلـــس وسيشـــرف مســـتقل، قـــانوني بكيـــان الصـــندوق  يتمتـــع ال  مـــدير خـــالف شـــخص ألي يحـــق ال ،االســـتثمار صـــناديق لالئحـــة وفقـــاً  اإلدارة ع

ي أن أو معلومات أية  يقدم أن الصندوق  ـا شـتملت لـم إفـادات بأيـة  يد ـي.   واألحكـام الشـروط  ـي الـواردة بـاألمور  يتعلـق فيمـا  واألحكـام الشـروط هـذه عل  حالـة و

ــــر شــــخص أي قبــــل مــــن إفــــادات بأيــــة اإلدالء أو معلومــــات أيــــة تقــــديم  مــــدير مــــن صــــادرة تعــــد وال ــــا يعتــــد ال واإلفــــادات املعلومــــات تلــــك فــــإن الصــــندوق، مــــدير غ

 .قبله من معتمدة أو الصندوق 
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  ملخص الصندوق 

  صندوق أرباح لألسهم السعودية   اسم الصندوق 

  صندوق استثماري مفتوح،  الصندوق نوع 

  شركة ارباح املالية   مدير الصندوق 

  الريال السعودي   عملة الصندوق 

  ريال  سعودي 10   الصندوق  طرح بداية عند  الوحدة سعر

  )واألحكام الشروط هذه من 10 الفقرة مراجعة املخاطر حول  املعلومات من ملزيد( مرتفع  مستوى املخاطر 

  أهداف الصندوق 

ى دف ى املال راس تنمية إ ى املتوسط املدى ع  ي رئيس بشكل االستثمار خالل من الطويل إ
 الطروحات ي واالستثمار السعودية، األسهم سوق  ي املدرجة السعودية الشركات أسهم
 العقارية الصناديق ي واالستثمار) نمو( املوازي  السوق  ي املدرجة الشركات واسهم األولية

 ذات االستثمار وصناديق السعودية األسهم سوق  ي األولوية حقوق  وأسهم ,)ريت(املتداولة
ة االستثمارية األهداف ى املشا  قبل من املحددة الشرعية الضوابط مع متوافقة تكون  ان ع
دف قد كما املالية، ارباح لشركة التابعة الشرعية الهيئة  استثمار الصندوق  مدير يس

ى. املخاطر املنخفضة املرابحة صناديق او عمليات ي) النقدية(  الفائضة السيولة  هذا ويس
ى الصندوق  رشادي املؤشر أداء يفوق  أداء تحقيق ا  تطبيق خالل من للصندوق  االس

راتيجية ى متوسطة مدة لخال االستثمار اس  سعر يتفاوت ان خاللها يمكن حيث االجل طويلة ا
 فان االسهم اسواق باداء واملرتبط نسبياً  املرتفع التقلب او للتذبذب ونظراً   ،الصندوق  وحده

ر الصندوق   يرغبون  الذين للمستثمرين مصمم وهو املخاطر، مرتفعة االستثمارات فئة من يعت
ى الحصول  ي   . االجل طويل استثمار خالل من دخل ع

راك   الحداالدنى لالش
ا تعادل وحدات عدد  تعادل وحدات وعدد لألفراد سعودي ريال أالف عشرة) 10,000( قيم

ا   .لشركاتل سعودي ريال ألف عشرون)20,000(  قيم

ي راك االضا ا تعادل وحدات عدد  الحداالدنى لالش   والشركات لألفراد سعودي ريال أالف خمسة) 5,000( قيم

  والشركات لألفراد  سعودي ريال أالف عشرة) 10,000(  به املحتفظ االستثمار لرصيد الحداالدنى

راك طلبات قبول  أيام رداد االش   خالل اي يوم عمل   واالس

  م11/01/2017  تاريخ بدء تشغيل الصندوق 

رشادي رشادي املؤشر سيكون   املؤشر االس  املتوافق السعودية لألسهم ارباح مؤشر هو الصندوق  أداء لقياس االس
 بورز أند ستاندرد شركة مستقل ثالث طرف قبل من حسابه يتم والذي الشرعية الضوابط مع
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)S&P(، ى ى الصندوق  مدير ويس   . أعاله املؤشر عائد يفوق  عائد تحقيق إ

  اإلدارة اتعاب
راكم الرسوم هذه حتسبت سنوياً ) %1.75( املائة ي باملائة وسبعون  وخمسة واحد نسبة  ي وت
ى بناءً  تقويم يوم كل ي ع   .شهرياً  اقتطاعها ويتم الصندوق  أصول  قيمة صا

ن رسوم ن الحفظ أم  ومقدم لسجلا وام
  االدارية الخدمات

ي املائة ( ثالثهنسبة  ي  سنوياً ألف ريال سعودي  30وبحد أدنى ) %0.03من مائة  من صا
ن حف ى ظ الصندوق قيمة أصول الصندوق ألم ي املائه( 1، وباالضافه ا ) %0.01من مائه 

ي كل ألف  250رسوم تداول وبحد أق  راكم  ريال لرسوم تداول تحتسب هذه الرسوم وت
ي قيمة أصول الصندوق ويتم اقتطاعها شهريًا. ى صا   يوم تقويم بناًء ع

  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 املالية السنة ي اجتماعات أربعة وبعدد اجتماع لكل سعودي ريال أالف خمسة )5,000( مبلغ
ن لالعضاء سعودي ريال 40,000 يعادل وبما أق بحد راكم تحسب  ككل املستقل  يوم كل وت

ى بناءً  تقويم ي ع  ادارة ملجلس اجتماع كل بعد املكافاه وتدفع  الصندوق  اصول  قيمة صا
  الصندوق 

ي املراجع أتعاب   الصندوق  لحسابات الخار
راكم تحسب املالية السنة ي سعودي ريال) 20,000( ألف عشرون  مبلغ  بناءً  تقويم يوم كل وت
ى ي ع   سنوياً  وتستقطع  الصندوق  اصول  قيمة صا

ى التمويل   تكاليف الحصول ع
راض تكلفة حسب اء بعد السنوي  التقرير ي ذكرها وسيتم السوق  ي السائدة االق  السنة ان
  .للصندوق  املالية

راك   رسوم االش
ـــــى نســـــبته تصـــــل مـــــا ـــــ كحـــــد ) %2( املائـــــة ـــــي اثنـــــان إ راك مبلـــــغ مـــــن اق  حامـــــل يـــــدفعها. االشـــــ

راك مبلغ من خصمها ويتم الوحدات   االش

  والتعامل مويأيام التق
  

رداد بيع فيه يتم يوم اي   كل من والثالثاء االحد يومي وهو ،.االستثمار صندوق  وحدات واس
ا يكون  ال الرسمية العطل ايام باستثناء أسبوع ي مقفل االسهم سوق  ف  يوم وافق حال و
 اصول  تقييم فسيتم السعودية العربية اململكة ي رسمية عطلة يوم والتعامل التقويم

راك طلبات وتنفيذ الصندوق  رداد اإلش ي والتعامل التقويم يوم ي واإلس   .التا

 العامة الهيئة من الصادرة التنفيذية الالئحة حسب املضافة القيمة ضريبة تطبيق سيتم  ضريبة القيمة املضافة 
ى والدخل للزكاة   . واالتعاب واملصاريف الرسوم جميع ع

راك طلبات لتقديم موعد أخر  أو االش
رداد   االس

  الثالثاء و األحد يومي ظهرا 12 الساعة

ن  الوحدات أسعار عن اإلعالن يوم   اسبوع كل من واالربعاء االثن
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  :تعريفات   
ر النص سياق يقِض  لم ما املستند، هذا ي الستخدامها مسوغ ورد حيثما اآلتية، التعريفات تستخدم  -:ذلك بغ

  
ي السعودية، املالية أرباح شركة يع :مدير الصندوق   األشخاص الئحة بموجب اإلدارة أعمال بممارسة له مرخص شخص  و

   . اإلستثمار صندوق  أصول  وحفظ إدارة عن مسئوالً  ويكون  لهم املرخص
  

رك  الوحدات مالك او املستثمر او املش
  : العميل أو

  .االستثمار صندوق  ي وحدات يملك الذي الشخص
  

ى اإلطالع يمكن حيث السعودية العربية اململكة ي الصندوق  ملدير الرئيس املركز أو الرسمي املقر ا يقصد :شركة أرباح املاليةعنوان   ع
ى بذلك الخاصة التفاصيل روني املوقع ع ى الصندوق  ملدير االلك رنت ع    )www.arbahcapital.com( االن

  

ي  :املراجع الخار
 
  

  :املستشار القانوني
  

م شركة  ر ، السعودية العربية اململكةوشركاه،  الفوزان ي إم بي كي يقصد    4803 ب ص 31952 الخ
((www.kpmg.com.sa)) 

 الدمام 8869.ب.،ص)السعودية العربية اململكة( قانونيون  ومستشارون محامون  العبيد عبيد  مكتب به يقصد
31492.  

 بتاريخ 2005-83-1 رقم قرارها بموجب املالية السوق  هيئة مجلس عن املسمى بذات الصادرة الالئحة تع  :لهم املرخصالئحة األشخاص 
ا تتم أخرى  تعديالت أي أو( 21/05/1426   ).آلخر وقت من عل

  
  .للتداول  مفتوحة السعودية األسهم سوق  فيه تكون  الذي الرسمية العمل اليام طبقًا اململكة ي عمل يوم  :يوم العمل

  
  ھ 02/06/1424بتاريخ 30/م رقم امللكي املرسوم بموجب السعودية العربية اململكة ي الصادر النظام هو  :نظام السوق املالية

ا تتم أخرى  تعديالت أي أو( 02/06/1424   ).آلخر وقت من عل
   

 استقبال عن الصندوق  فيه يتوقف و املبدئي اإلصدار/  للتوزيع الوحدات تخصيص تنفيذ ي يبدأ الذي اليوم هو  : تاريخ بدء تشغيل الصندوق 
راك طلبات راك بسعر الوحدات ي االش   .االش

  
راك    الصندوق  ي) واحدة وحدة) (1( عدد لشراء املستثمر قبل من دفعه الالزم املبلغ به يقصد  سعر اإلش

 أي او فرعية، لجنة أو لجنة، اي النص، يسمح حيثما شاملة السعودية العربية اململكة ي املالية السوق  هيئة  :الهيئة
  .الهيئة وظائف من وظيفة باي للقيام تفويضة يتم ان يمكن وكيل موظف،او

  
ن الحفظ ي االنماء لالستثمار شركة به يقصدو   :أم  للقيام لهم املرخص األشخاص الئحة بموجب له مرخص شخص و

   .املالية االوراق حفظ بنشاطات
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ى مشتملة اخر لشخص عائد اصول  حفظ ا يقصد  الحفظ  ويشمل بذلك، اخر شخص قيام ترتيب او مالية، اوراق ع
  .االزمة االدارية باالجراءات القيام الحفظ

ي السعودية، املالية أرباح شركة به يقصد  مقدم الخدمات االدارية   األشخاص الئحة بموجب لها مرخص مقفلة مساهمة شركة و
 السجالت بمسك تتعلق ال للصندوق  ادارية خدمات تقديمل املالية السوق  هيئة  عن الصادرة لهم املرخص
ي وتقويم املالية املراكز وأصدار ي واصدار األصول  قيمة صا   .  الصندوق  لوحدة قيمةاألصول  صا

  
 االوراق منازعات ي الفصل لجنة
  : املالية

 السوق  نظام نطاق ي تقع ال املنازعات ي الفصل ي واملختصة" املالية االوراق منازعات ي الفصل لجنة” 
  .املالية السوق  هيئة عن الصادرة والتعليمات والقواعد والوائح املالية

 للصندوق  خدمات لتقديم الصندوق  مدير يعينه ثالث طرف أوأي الصندوق  مدير يتقاضاها ال االتعاب  تع  : االتعاب 
ا كل بخصوص تفصيالً  ورد ملا وفقاً  ى م  .واألحكام الشروط هذه من) 11(  رقم املادة ي حدة ع

  
ر ضريبة ي  :ضريبة القيمة املضافة ى تفرض مباشرة غ  من وللمزيد املنشات قبل من وبيعها شراؤها يتم ال والخدمات السلع جميع ع

روني املوقع زيارة يرجة املعلومات  www.gazt.gov.sa/ar: اإللك
  

رة ي  :السنة املالية ن الحادي ي وتنته الصندوق  عمل بدء تاريخ من تبدأ ال الف ر شهر من والثالث  للسنة بالنسبة  ديسم
ى املالية ن الحادي اليوم ي وتنته يناير من األول  من تبدأ ال أو األو ر شهر من والثالث ي عام كل من ديسم  ي
ى املالية السنة   .األو

  
رك استثمار برنامج وهو ")الصندوق (" السعودية لألسهم أرباح صندوق  به يقصد  :اإلستثمار صندوق  ى دف مش  الفرصة اتاحة ا

رنامج ارباح ي باملشاركة فيه للمستثمرين   .محدده رسوم مقابل الصندوق  مدير  ويديره ال
  

ن الصندوق  مدير يقوم السعودية لألسهم أرباح صندوق  إدارة مجلس هو  : مجلس إدارة الصندوق   صناديق لالئحة وفقاً  أعضائه بتعي
 هذه من )14(  رقم املادة ي مبدئياً  أعضائه عدد تحديد ورد وقد. .اإلستثمار صندوق  أعمال ملراقبة االستثمار
  .واألحكام الشروط

  
ر اإلدارة مجلس عضو ي شخص أي   :مستقل غ  عضو ، االستثمار صناديق لالئحة وفقاً  االستثمار صندوق  إدارة مجلس ي عضوًا تعيينه يتم طبي

ر صندوق  إدارة مجلس ن او ،له تابع او الصندوق  مدير لدى ادارة مجلس عضو او موظفاً  يكون   املستقل غ  ام
ن او الصندوق  مدير مع تعاقدية عالقة او جوهري  عمل لديه الصندوق، حفظ   .  الصندوق  ذلك حفظ ام

  
 مدير اي ،اوله تابع او الصندوق  مدير لدى ادارة مجلس عضو او موظفًا يكون  ال صندوق  إدارة مجلس عضو   :مجلس اإلدارة املستقلعضو 

ن او الباطن من صندوق   او الصندوق  مدير مع تعاقدية عالقة او جوهري  عمل لديه وليس الصندوق، حفظ ام
ن او الباطن من صندوق  مدير اي   الصندوق  ذلك حفظ ام

    
 اإلستثمارية األهداف ذات الصناديق
ة   :االخرى /  للصندوق  املشا

ه اإلستثمارية األهداف ذات  عاماً  طرحاً  املطروحة السعودية األسهم ي االستثمار صناديق ي  صندوق لل املشا
 التابعة الشرعية الهيئة قبل من املحددة الشرعية الضوابط مع واملتوافقة املالية السوق  هيئة قبل من رخصةوامل

  ..ةاملالي ارباح لشركة
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ي شخص أي يع  : الشخص  ذه اململكة أنظمة له تقر عليه متعارف هو حسبما قانونية أو اعتبارية صفة ذي أو طبي

  .  الصفة
  

  . السعودية العربية اململكة ا يقصد  :اململكة
  

ي قيمة األصول للوحدة ى وحدة ألية النقدية القيمة وتع  :صا ي أساس ع امات منه مخصوماً  للصندوق  األصول  قيمة إجما  ومقسوماً  االل
ى  هذه من) 26(  رقم املادة ي التفصيل من بمزيد ورد ما وفق العالقة ذي التقويم يوم ي القائمة الوحدات عدد ع

 . واألحكام الشروط
  

ي العام ربع( الربع تاريخ  ): املا
  

رة ن الحادي اليوم به ويقصد أشهر ثالثة ف ن مارس شهر من والثالث ن يونيو من والثالث ر من والثالث  سبتم
ن والحادي ر من والثالث   .مالية سنة كل ي ديسم

  

رداد رداد الوحدات ملالكي  يج والذي الصندوق  مدير قبل من املعد النموذج به يقصد  :نموذج طلب االس م كل أو جزء اس  ي وحدا
 .املتبعة األصول  حسب املع الوحدات حامل من النموذج وتوقيع استكمال بعد الصندوق 

  

رداد ردادها عند الوحدة لحامل دفعه الالزم املبلغ يع  :مبلغ االس  من) 26( رقم املادة ي ورد ملا وفقاً  السعر ذلك تحديد ويتم. اس
    واألحكام الشروط هذه

  :الالئحة
  

 2006-219-1 رقم القرار بموجب املالية السوق  هيئة مجلس عن الصادرة االستثمار صناديق الئحة ا يقصد
   . هـ 03/12/1427وتاريخ

  

راك راك طلب به يقصد  :طلب االش ن املالية السوق  هيئة لوائح حسب مطلوبة مستندات وأي االش  األموال غسيل مكافحة وقوان
راك بغرض املستثمر يوقعها مرفقة معلومات وأية اإلرهاب تمويل  من اعتمادها شريطة الصندوق  وحدات ي االش
 .الصندوق  مدير

  

دفة   :االستثمارات املس
  

 األهداف ذات الصناديق أو إدراجها، تاريخ من السعودية السوق  ي عامًا طرحًا املطروحة للشركات العامة األسهم
ة اإلستثمارية ، بشكل االسهم ي الصندوق  يستثمر للصندوق  / املشا ي اساس  ي املدرجة الشركات اسهم و

 .السعودية االسهم سوق 

ا تتكون  ال املتساوية الشائعة الحصص :الوحدات   .واحدة فئة من الصندوق  وحدات أن علماً  الصندوق، أصول  م
  

ي تحديد فيه يتم الذي اليوم به يقصد  :التقويم يوم    . بالصندوق  األصول  قيمة صا
  

ي لالسهم    .ا  االستثمار يمكن ال أوليةباالستثمارات قائمة وتحديد املتاحة االستثمارات دراسة  عمليات املسح األو

ر الضوابط الشرعية  ا بناءً  يتم وال للصندوق، الشرعية اللجنة من املعتمدة الشرعية املعاي  لالستثمار املؤهلة الشركات تحديد عل
ا   . واألحكام الشروط هذه من) أ( رقم امللحق ي واملوضحة الصندوق  قبل من ف

  
 اإلقفال أسعار باستخدام العمل يوم اية عند وذلك الصندوق  اصول  قيمة حساب فيه يتم الذي الوقت هو  نقطة التقويم

  .اليوم لذلك
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  :شروط وأحكام الصندوق 
 

 عامة:معلومات  .24
 مدير الصندوق:  -أ

 

  .)07083-37(، ترخيص هيئة السوق املالية رقم املالية أرباح شركة ي الصندوق  مدير
  

 :الصندوق  ملدير الرئيس مكتب عنوان  - ب
 

   لألعمال املعمر عبدالكريمال سعد مركز - الثامن الطابق هو الشركة  مقر ، املالية أرباح شركة 
   السعودية العربية اململكة 31492  الدمام 8807ب ص ، الدمام ، الخليج شارع 
    966) 013( 8316400: هاتف                      

  966) 013( 8093075 فاكس
  

روني ملدير الصندوق:  - ج   عنوان املوقع اإللك

ى اإلطالع يمكن  ى الصندوق  مدير عن املعلومات من املزيد ع روني املوقع ع ي االلك  املوقع رغ وأ www.arbahcapital.com : التا
روني   w.ww.tadawul.com.sa : لشركة السوق املالية  االلك

ن الحفظ: اسم-د            أم

روني املوقع ،)37-09134( قمر  - املاليـة السوق  هيئـة ترخيصاإلنماء لإلستثمار،    www.alinmainvestment.com اإللك

ن الحفظ:  - ه               روني ألم   املوقع اإللك

روني املوقع.  اإلنماء لإلستثمار                         www.alinmainvestment.com اإللك

 النظام املطبق: .25

ى بناء املالية السوق  هيئة مجلس عن الصادرة االستثمار صناديق لالئحة واألحكام الشروط هذه تخضع  يشمله وما املالية السوق  نظام ع
ا بما قواعد من  املفعول، السارية السعودية العربية اململكة ألنظمة تخضع كما العالقة، ذات واللوائح لهم املرخص األشخاص الئحة ف

ى باإلضافة   .الشرعية للضوابط وفقاً  آلخر وقت من تطبق قد ال األخرى   والقواعد األنظمة جميع إ
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  :صندوق الأهداف  .26

 أهداف الصندوق اإلستثمارية:  -أ
  

ى دف مفتوح، سهما صندوق  هو السعودية لألسهم ارباح صندوق  ى املال راس تنمية إ ـى املتوسـط املـدى ع  بشـكل االسـتثمار خـالل مـن الطويـل إ
 الســـوق  ــي املدرجــة الشــركات واســهم األوليــة الطروحــات ــي واالســتثمار الســعودية، األســهم ســوق  ــي املدرجــة الســعودية الشــركات أســهم ــي رئيســ

 ذات االســــتثمار وصــــناديق الســــعودية األســــهم ســــوق  ــــي األولويــــة حقــــوق  وأســــهم ,)ريــــت(املتداولــــة العقاريــــة الصــــناديق ــــي واالســــتثمار) نمــــو( املــــوازي 
ة االستثمارية األهداف ى ، .املشا  كمـا املاليـة، اربـاح لشـركة التابعـة الشـرعية الهيئـة قبـل مـن املحـددة الشـرعية الضـوابط مع متوافقة تكون  ان ع

دف قـــد  الصـــندوق  يقـــوم ولـــن ،املخـــاطر املنخفضـــة املرابحـــة صـــناديق او عمليـــات ـــي) النقديـــة(  الفائضـــة الســـيولة اســـتثمار الصـــندوق  مـــدير يســـ
ــى أربــاح أي بتوزيــع ى الصــندوق  ــي املوزعــة األربــاح اســتثمار إعــادة ســيتم حيــث املســتثمرين ع ــى متوســطة مــدة خــالل الصــندوق  هــذا ويســ  طويلــة ا
ـــى االجــل رشـــادي املؤشــر أداء يفـــوق  أداء تحقيــق ا   قبـــل مـــن واملقــدم (Arbah Saudi Index) الســعودية لألســـهم اربـــاح مؤشــر وهـــو للصــندوق  االس

ــــى الحصــــول  يمكــــن حيــــث ، بــــورز انــــد ســــتاندر رشــــادي املؤشــــر معلومــــات ع رونــــي ملــــدير املوقــــع خــــالل مــــن االس  تطبيــــق خــــالل مــــن الصــــندوق  اإللك
راتيجية ــر الصــندوق  فــان االســهم اســواق بــاداء واملــرتبط نســبياً  املرتفــع التقلــب او للتذبــذب ونظــراً  للصــندوق. الرئيســية االســتثمار اســ  فئــة مــن يعت
ى الحصول  ي يرغبون  الذين للمستثمرين مصمم وهو املخاطر، مرتفعة االستثمارات   .االجل طويل استثمار خالل من دخل ع

راتيجيات االستثمار الرئيسة   اس

ي فيما راتيجيات ملخص ي   .اهدافه تحديث اجل من الصندوق  يستخدمها ال الرئيسية االستثمار اس

ا الصندوق  يستثمر سوف ال املالية االوراق نوع  :أساس بشكل ف

 وأسـهم األوليـة الطروحـات ـي واالسـتثمار السـعودية، االسـهم سـوق  ـي املدرجـة السـعودية الشـركات أسـهم ي رئيس بشكل الصندوق  يستثمر
 العقاريـــــــة الصـــــــناديق ـــــــي واالســـــــتثمار) نمـــــــو( املـــــــوازي  الســـــــوق  ـــــــي املدرجـــــــة الشـــــــركات واســـــــهم الســـــــعودية األســـــــهم ســـــــوق  ـــــــي األولويـــــــة حقـــــــوق 
ة االستثمارية األهداف ذات االستثمار وصناديق السعودية األسهم سوق  ي األولوية حقوق  وأسهم ،)ريت(املتداولة     .املشا

  :االستثمار ترك سياسة  .1

ى الصندوق  مدير دف ن ح استثمار ا ي من ادنى كحد %0 و أق كحد%)  90( املائة ي تسع  الشـركات أسـهم ـي  الصـندوق  أصـول  صـا
 العقاريـــــة الصـــــناديق ـــــي واالســـــتثمار) نمـــــو( املـــــوازي  الســـــوق  ـــــي املدرجـــــة الشـــــركات واســـــهم ،الســـــعودية االســـــهم ســـــوق  ـــــي املدرجـــــة الســـــعودية
 الضــــوابط مــــع املتوافقــــة للشــــركات األولويــــة حقــــوق  وأســــهم الســــعودية األســــهم ســــوق  ــــي األوليــــة الطروحــــات ــــي واالســــتثمار ،)ريــــت(املتداولــــة
م  وال للصندوق، الشرعية الهيئة تقرها وال الشرعية ن قطـاع ـي  الصندوق  استثمارات ترك الصندوق  مدير يع   األسـهم قطاعـات مـن معـ

ـــ يـــتم ولـــن  اصـــول  مـــن أدنـــى كحـــد) %10( املائـــة ـــي عشـــرة بنســـبة الصـــندوق  مـــدير وســـيحتفظ ،محـــددة صـــناعة ـــي الصـــندوق  اســـتثمارات ترك
رة  النقــد أســواق أدوات ــي مباشــر بشــكل سيســتثمرها أو النقــد ــي الصــندوق   اســتثنائية ظــروف ــي إال )%50( عــن زيــدتال وبنســبة األجــل قصــ

ـــا ـــى وم ـــي األســـهم ســـوق  دخـــول ) 1 املثـــال ســـبيل ع  اقتصـــادية بيانـــات صـــدور ) 2 األســـعار ـــي شـــديد هبـــوط بمرحلـــة العامليـــة األســـواق أو/و املح
ى سل جوهري  أثر ذات ومالية    . الرئيسية املخاطر عوامل احد تحقق درجة ارتفاع احتمال) 3 الصندوق  اصول  ع

ـــا فيجـــوز   الضـــوابط مـــع املتوافقـــةالنقد أســـواق ادوات او النقـــد ـــي الصـــندوق  أصـــول  مـــن) %70( نســـبته بمـــا يحـــتفظ ان الصـــندوق  ملـــدير وق
ر أو املصنفة كانت سواء السعودي بالريال واملقومة الشرعية ى صنفةامل غ  عـن يقـل ال ائتمـاني بتصـنيف تتمتع جهات عن صادرة تكون  أن ع

 مـــدير لـــدى مقبولـــة أخـــرى  تصـــنيف وكالـــة أي عـــن صـــادر لـــذلك معـــادل تصـــنيف أي أو العـــالم للتصـــنيف مـــوديز وكالـــة عـــن ةصـــادر و ) A( فئـــة
ـى ،)Aa( فئـة عن يقل ال ائتماني بتصنيف وتتمتع  بورز أن ستاندرد وكالة مثل  الصندوق  ـى الحـد يكـون  ان ع ـر طـرف كـل مـع للتعامـل األع  نظ
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ــر أدوات ــي الصــندوق  يســتثمر ولــن). %15( هــو النقــد اســواق ادوات ــي االســتثمار عنــد ــر جهــات عــن صــادرة كانــت إذا مصــنفة غ  ،مصــنفة غ
ة االســتثمارية األهــداف ذات االســتثمار صــناديق ــي االســتثمار للصــندوق  يجــوز  كمــا. النقــد اســواق صــناديق ــي الصــندوق  يســتثمر ولــن  املشــا

ــــى للصــــندوق  ر مــــع متوافقــــة) 1 كــــون ت أن ع ) 3 املاليــــة الســــوق  هيئــــة مــــن ومرخصــــة الســــعودي بالريــــال مقومــــة) 2 للصــــندوق   الشــــرعية املعــــاي
) 4 – اكالهمــــ أو جيـــدة ســــمعة وذو مؤهـــل  آخـــر مــــدير أي أو الصـــندوق  مـــدير قبــــل مـــن الســـعودية العربيــــة اململكـــة ـــي عامــــا طرحـــا واملطروحـــة

ن قبل مطروح ن خـالل جيـد اداء وذات) 5 أدنـى كحـد سـنت ن السـنت رشـادي باملؤشـر مقارنـة السـابقت  واعـدة فـرص تـوفر و) 6ـا الخـاص االس
ا لالستثمار  .سنوي  وربعأ شهري  بشكل للصندوق  االستثماري  املجال تحديث وسيتم  ف

ي وفيما ن جدول  ي  الصندوق  ي األصول  توزيع يب

ى  الحد األدنى  نوع االستثمار   الحد األع

 حقوق  وأسهم األولية الطروحات/ السعودية الشركات أسهم
   السعودية أالسهم سوق  ي األولوية

0%  90%  

ة استثمارية أهداف ذات استثمار صناديق   %30  %0  للصندوق  مشا

   %50  %0  النقد أسواق أدوات أو نقدية سيولة

 %20  %0  )نمو(السوق املوازي 
  %50  %0  )ريت(الصناديق العقارية املتداولة 

  

ي وفيما ن جدول  ي راتيجيه يب ي االستثمار اس   والتوزيع الجغرا

راتيجية ركز(تخصيص مدير الصندوق   اإلس   )ال

  السعودية االسهم سوق  ي املدرجة السعودية الشركات أسهم
 من %90 عن يزيد ال ما الصندوق  مدير سيخصص

  االستثمارات هذه ي الصندوق  أصول 

 
راتيجية تتلخص ي فيما والتوزيع  الصندوق  استثمارات إدارة إس    :ي
 ى ى الصندوق  مدير سيس ى املحافظة ع ن أصول  توزيع ع  .نقد) %10( باملائة وعشرة أسهم%) 90( باملائة تسع

 ـــــى الصـــــندوق  أصـــــول  لتوزيـــــع أمكـــــن ان أعـــــاله املبينـــــة املئويـــــة النســـــب حـــــدود ـــــي الصـــــندوق  عمليـــــات بـــــإدارة الصـــــندوق  اســـــتثمار مـــــدير يقـــــوم  ع
دفة االستثمارات ى بناء النتائج أفضل يحقق بما املس   .األسهم سوق  ظروف ع

 رداد متطلبات ملواجهة الكافية السيولة توفر مراعاة   .املحتملة االس

 رة استثمارات ي املتاحة السيولة استثمار ن الشرعية الضوابط مع تتوافق السيولة املخاطر وعالية منخفضة األجل قص  الفرصة توفر لح
  .الصندوق  استثمارات ي الستثمارها
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  رك سيكون ى ال ن عـن يزيـد ال مـا الصـندوق  مـدير وسيخصص السعودية، األسهم سوق  ي املدرجة السعودية الشركات أسهم ع  باملائـة تسـع
ـــ كحـــد) 90%(  املدرجــــة األســـهم ـــي االســـتثمار الصـــندوق  ملـــدير يجــــوز  كمـــا .االســـتثمارات هـــذه ـــي الصـــندوق  أصــــول  مـــن أدنـــى كحـــد %0و أق

ــ بحــد) نمــو(املــوازي  الســوق  ــ أق ي مــن أدنــي كحــد %0و %20 ح  العقاريــة الصــناديق ــي االســتثمار الصــندوق  ملــدير يجــوز  كمــا. األصــول  صــا
ـ الصـندوق  مـدير قبـل مـن املـدارة الصـندوق  وحـدات ذلـك ـي بمـا) ريت( املتداولة ـ كحـد الصـندوق  أصـول  مـن %50 ح . أدنـى كحـد% 0و أق
ــى باإلضــافة ــ النقــد أســواق أدوات ــي االســتثمار إمكانيــة إ ي مــن %50 ح ــ كحــد الصــندوق  أصــول  صــا  التــوازن  تحقيــق.أدنــى كحــد% 0و أق

ن األمثل  .الصندوق  ي للمستثمرين املخاطر محسوب أداء أفضل وتحقيق العوائد لتعظيم واملخاطر العائد ب

 ي مصالح مراعاة  .املالية السوق  هيئة متطلبات إطار ي األوقات كل ي الصندوق  وحدات حام

  :االستثمارية الصندوق  محفظة ادارة ي املستخدمة االساليب .2
 وتبـديل السـعودية االسـهم سـوق  ـي الواعـدة االسـتثمارية الفرص إليجاد املتخصصة والتحليلية البحثية قدراته الصندوق  مدير يوظف
ـــ الصـــندوق  الســـتثمارات االســـتثمارية املراكـــز ن وســـيعمل. الصـــندوق  أهـــداف تحقـــق ال ن املحللـــ ـــى الصـــندوق  مـــدير لـــدى املـــالي  اجـــراء ع
ــي املســـح عمليــات ــى للوصـــول  املدرجــة لألســـهم األو ـــى مســتمر بشـــكل (واخضــاعها املتاحـــة االســتثمارات قائمـــة ا  العـــادل تقيـــيم تحلــيالت ا
 ).السهم لسعر

  
  الصندوق: محفظة ي إدراجها يمكن ال ال املالية األوراق .3

  . أعاله) 11/2( الفقرة ي ورد ما مع تتوافق ال مالية اوراق أي

  

ى القيود  .4 ا: االستثمار للصندوق  يمكن ال املالية األوراق ع  ف
  للصندوق  الشرعية الهيئة من املعتمدة الشرعية الضوابط مع تتوافق ال مالية اوراق اي ي الصندوق  يستثمر لن

 
ى الحصول  ي الصندوق  صالحيات  .5   :التمويل ع

 مــــع يتوافــــق وبمــــا الصــــندوق  إدارة مجلــــس موافقــــة بعــــد وذلــــك ،شــــهور  ثــــالث وملــــدة الضــــرورة عنــــد إال التمويــــل لطلــــب الصــــندوق  يلجــــأ لــــن
ــى ،الشــرعية الضــوابط ي مــن%)  10( املائــة ــي عشــرة نســبة ُوجــد، إن التمويــل، حجــم يتجــاوز  أال ع  باســتثناء الصــندوق  أصــول  قيمــة صــا
راض رداد طلبات لتغطية الصندوق  مدير من االق  طلبـات لتغطيـة الحاجـة مثل الحاالت بعض ي الخاصة موارده باستخدام وذلك االس
رداد ـــر للصـــندوق  املتـــوفرة األمـــوال كانـــت إذا االســـ ـــي. شـــرعاً  املقبـــول  اإلطـــار ضـــمن وذلـــك كافيـــة، غ  الصـــندوق  مـــدير يقـــوم الحالـــة، هـــذه و
رداد رداد ملواجهـــة املخصـــص الصـــندوق  حســـاب مـــن األمـــوال تلـــك باســـ  التمـــويالت لرســـوم للصـــندوق  خارجيـــة تمـــويالت أي وتخضـــع. االســـ
رضها أموال أي وسيتم خصم. حينه ي السائدة الشرعية ي عند الصندوق  اق   .األصول  احتساب صا

ري  ان يحتمل ال املالية االوراق أسواق .6 ا املحفظه استثمارات الصندوق  ويبيع يش   :ف

ى الصندوق  استثمارات تقتصر   السعودية. العربية اململكة ي االسهم سوق  ي املصدرة املالية األوراق ع

  :العام الطرح ذات اخرى  استثمار صناديق وحدات ي االستثمار حدود .7

ي %) مـن30( عـن يزيـد ال مـا اسـتثمار الصـندوق  ملـدير يجـوز  االســتثمار، صـناديق الئحـة مـن) 39( املـادة ـي الـواردة القيـود مراعـاة مـع   صــا
ــى الصــندوق  ألهــداف مماثلــة أهــداف ذات أخــرى  اســتثمار صــناديق ــي الصــندوق  أصــول  قيمــة ر مــع متوافقــة كــون ت أن ع الشــرعية  املعــاي

 قبــل مــن الســعودية العربيــة اململكــة ــي عامــا طرحــا واملطروحــة املاليــة الســوق  هيئــة مــن واملرخصــة الســعودي ومقومــة بالريــال للصــندوق 
  .كالهما أو آخر مدير أي أو الصندوق  مدير
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  مالية: أوراق مشتقات تستخدم أسواق أو سوق  ي االستثمار .8

 .املالية األوراق مشتقات تستخدم اسواق أو سوق  ي أو املالية األوراق مشتقات من اي ي باألستثمار الصندوق  يقوم لن

  

 مدة الصندوق: .27
 

ر محدد املدة. مفتوح عام صندوق إستثماري  لألسهم السعوديةأن صندوق أرباح    غ
  
  

 قيود وحدود االستثمار: .28

  م ـــــ ـــــي اي اوراق ماليـــــة التتوافـــــق مـــــع الظـــــوابط الشـــــرعية املعتمـــــدة مـــــن الهيئـــــة الشـــــرعية للصـــــندوق يل لـــــن يســـــتثمر الصـــــندوق 
ي    .الئحة صناديق اإلستثمار الصادرة من هيئة السوق املاليةالصندوق بيقود اإلستثمار الواردة 

  

 عملة الصندوق: .29
 

راك املدفوعة املبالغ كانت وإذا السعودي الريال ي الصندوق  عملة  عملـة اخـتالف حـال ـي أو الصندوق  عملة عن تختلف بعملة مقومة لالش
رداد مبلــغ فيــه ســيقيد الــذي الحســاب  بــه املعمول الســائد الصــرف بســعر العملــة بتحويــل الصــندوق  مــدير فســيقوم الصــندوق، عملــة عــن االســ

ـــ التعامـــل يـــوم ـــي الســـعودية العربيـــة اململكـــة ـــي املســـتلم البنـــك لـــدى  ذلـــك ـــي الســـائد الصـــرف ســـعر ـــي فروقـــات اي املســـتثمر ويتحمـــل ،املع
ام اي دون  الوقت ى يقع ال   .الصندوق  مدير ع

  
 الخدمات والعموالت واألتعاب: مقابل .30

 
ا:  .أ  تفاصيل لجميع املدفوعات من أصول الصندوق وطريقة إحتسا

راك  :رسوم االش

  

ــى نســبته تصــل مــا ــ كحــد) %2( املائــة ــي اثنــان إ راك مبلــغ مــن اق  مالــك  يــدفعها ،)مقــدماً  الــدفع يكــون ( االشــ
راك مبلغ من خصمها ويتم املحتمل الوحدات   .االش

إدارة مدير  اتعاب

  :الصندوق 

ي مـــن ســـنويا) %1.75( املائـــة ـــي مائـــة مـــن وســـبعون  وخمســـة واحـــد نســـبته مـــا إدارة رســـوم الصـــندوق  يـــدفع  صـــا

ــراكم الرســوم هــذه تحتســب( الصــندوق  أصــول  قيمــة ــى) شــهريا تــدفع و تقــويم يــوم كــل ــي وت  الصــندوق  مــدير إ

ــر ي اإلفصــاح خــصمل ــي موضــح هــو وكمــا للصــندوق  إدارتــه نظ  مســتحقة  الرســوم تلــك وتصــبح ،)34( رقــم املــا

  .مالية سنة كل ي شهر كل اية بعد عمل أيام خمسة خالل السداد وواجبة الدفع

ن رســـــــــــــــوم  الحفـــــــــــــــظ أمـــــــــــــــ
 االداريــــــــــــــــــــــــة والخــــــــــــــــــــــــدمات

 :والسجل
  

 ريـال ألـف 30 ألدنـى وبحـد%) 0.03( املائـة ـي مائـة مـنثالثـة  بنسـبة سـنوية رسـوم بدفع كذلك الصندوق  يتكفل
ي مــن ســنوياً  ســعودي ن الصــندوق  أصــول  قيمــة صــا ، والســجل اإلداريــة الخــدمات ومقــدم الصــندوق  حفــظ المــ

ــى  ــي املائــه( 1وباالضــافه ا ــ %0.01مــن مائــه   ويــتم .ألــف ريــال لرســوم تــداول  250) رســوم تــداول وبحــد أق
ا   .شهرياً  الرسوم تلك تدفع و تقويم يوم كل عند حسا
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  اتعاب مراجع الحسابات 

ــى الحســابات مراجــع سيحصــل  املاليــة الســنة ــي ســعودي ريــال) 20,000( ألــف عشــرون قــدرة مقطــوع   مبلــغ  ع
ــراكم وتحتســب ي مــن الرســوم خصــم وســيتم ، تقــويم يــوم كــل وت ــى الــدفع ،ويــتم الصــندوق  اصــول  قيمــة صــا  ع
ن ن قســـط ي العـــام بدايـــة عنـــد تـــدفع %50 متســـاوي ي العـــام ايـــة عنـــد %50 و للصـــندوق، املـــا  للصـــندوق، املـــا
 .للصندوق  املراجعة املالية القوائم واصدار املراجعة تقرير بعدإصدار وذلك

  

رشادي   املؤشر االس

رشـادي املؤشـر اعــداد مصـاريف بــدفع الصـندوق  سـيقوم  حاليــاً  يعـادل مــا أي أمريكـي، دوالر) 8,000( مبلــغ االس
ـــى للســـنة) ســـعودي ريـــال 30,000(  حاليـــاً  يعـــادل مـــا أي أمريكـــي، دوالر) 7,000( ومبلـــغ الصـــندوق، عمـــل مـــن األو
 أنـد اندردسـت شـركة وهـو الخدمـة ملزود تدفع املؤشر حساب أتعاب الالحقة، للسنوات) سعودي ريال 26,250(

راكم الرسوم هذه وتحسب  بورز ي من وتستقطع   تقويم يوم كل وت  اقتطاعهـا ويـتم الصندوق  اصول  قيمة صا
 .للصندوق  مالية سنة كل اية ي
  

ــى نشــراملعلومات رســوم  ع
  تداول  موقع

 هــــذه وتحســــب " .تــــداول " املاليــــة الســــوق  شــــركة لصــــالح ســــنويًا ســــعودي ريــــال 5000 قــــدرة مقطــــوع مبلــــغ دفــــع
راكم الرسوم ي مـن  وتسـتقطع   تقويم يوم كل  وت  سـنة كـل ايـة ـي اقتطاعهـا ويـتم  الصـندوق  اصـول  قيمـة صـا
  .للصندوق  مالية

  

 مجلــــــس أعضــــــاء مكافــــــآت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــندوق  إدارة  الصــــــــــ

ن   :املستقل

ن، الصــــندوق  إدارة مجلــــس أعضــــاء مكافــــآت مصــــاريف الصــــندوق  يتحمــــل   عضــــو كــــل يحصــــل  حيــــث املســــتقل
ــى مســتقل  املاليــة الســنة ــي اجتماعــات أربعــة وبعــدد اجتمــاع لكــل ســعودي ريــال أالف خمســة )5,000( مبلــغ  ع

ــ بحــد ن لالعضــاء ســعودي ريــال 40,000 يعــادل وبمــا أق ــراكم الرســوم هــذه تحســب ككــل املســتقل  يــوم كــل وت
  الصندوق  ادارة ملجلس اجتماع كل بعد املكافاه وتدفع  تقويم

  

  :الرسوم الرقابية

 هذه وتحسب ،سنوياً  ريال) 7500( وقدره مقطوع مبلغسنويا للصندوق  الرقابية الرسوم  الصندوق  يتحمل
راكم  الرسوم ي من  تقويم يوم كل وت  مالية سنة كل اية ي اقتطاعها ويتم الصندوق  اصول  قيمة صا

  .للصندوق 
  

الهيئـــــــــة اعضـــــــــاء  أتعـــــــــاب 
  الشرعية

ـــى  عضـــو كـــل يحصـــل  حيـــث الشـــرعية الهيئـــة أعضـــاء مكافـــآت مصـــاريف الصـــندوق  يتحمـــل  )8000( مبلـــغ  ع
 الرســــوم هــــذه وتحســــب ككــــل،  الهيئــــة العضــــاء ســــعودي ريــــال 24000 يعــــادل وبمــــا ســــعودي ريــــال أالف ثمانيــــة
راكم ي من تقويم يوم كل وت  .للصندوق  مالية سنة كل اية ي اقتطاعها ويتم   الصندوق  اصول  قيمة صا

  

  :التعامل مصاريف 
 الســـعودية األســـهم ســـوق  ـــي األســـهم وشـــراء بيـــع عمليـــة ـــي املتكبـــدة التعامـــل مصـــاريف كافـــة الصـــندوق  يتحمـــل

ـــى بنـــاءاً  ـــ األســـواق ـــي ـــا واملعمـــول  الســـائدة األســـعار ع ـــا الصـــندوق  يســـتثمر ال  أصـــول  مـــن ســـدادها ويـــتم ف
ي عن االفصاح وسيتم.  الصفقات تنفيذ عند ، الصندوق  ـا اجما  والنصـف املدققـة السـنوية التقـارير ـي قيم

ي اإلفصاح وملخص سنوية   .للصندوق  مالية سنة كل اية ي املا

مصــــــــــــــــــــــــــــــــاريف تمويــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  الصندوق 

ي مـن  وتسـتقطع.  السـوق  ـي  السائدة االسعار حسب تدفع  الرسـوم هـذه وتحسـب الصـندوق  اصـول  قيمـة صـا
راكم   .للصندوق  مالية سنة كل اية ي اقتطاعها ويتم   تقويم يوم كل وت

  :ضريبة القيمة املضافة
  

 للزكـــاة العامـــة الهيئـــة مـــن الصـــادرة التنفيذيـــة الالئحـــة تعليمـــات حســـب املضـــافة القيمـــة ضـــريبة تطبيـــق ســـيتم
ى والدخل   .والتكاليف واألتعاب واملصاريف الرسوم جميع ع
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رداد ونقل امللكية ال يدفعها مالكو الوحدات:  .ب راك واإلس ى االش  مقابل الصفقات املفروضة ع
راك رســوم ــى نســبته تصــل مــا الصــندوق  وحــدات ــي االشــ ــ كحــد) %2( املائــة ــي اثنــان إ راك مبلــغ مــن اق يــدفعها  ،)مقــدماً  الــدفع يكــون ( االشــ
راك مبلغ من خصمها ويتم املحتمل الوحدات مالك  .االش

  
    ج. العموالت الخاصة ملدير الصندوق:

ى أن تكون خاضعة لالئحـة األشـخاص املـرخص لهـم. بحيـث يتحصـل يج ي ترتيبات العمولة الخاصة ع وز ملدير الصندوق الدخول 
ـى خـدمات تنفيـذ الصـفقات مقابـل العمولـة  ى سـلع وخـدمات إضـاقة ا ـى الصـفقات املوجهـة مدير الصندوق بموجبه ع املدفوعـة ع

ــــي حــــال وجــــود  ــــى مــــدير الصــــندوق  ن ع ــــ االن ويتعــــ رمــــة ح مــــن خــــالل ذلــــك الوســــيط. واليوجــــد أي ترتيبــــات للعمــــوالت الخاصــــة م
ي:   ترتيبات العمولة الخاصة عمل ماي

 .أن يقدم الوسيط املع خدمة التنفيذ بأفضل الشروط 

 ا مدير الصندوق بدرجة معقولة ملصلحة مالك الوحدات.أنه يمكن إعتبار السلع والخدمات ال يح  صل عل

 .ى مقدم السلع والخدمات هو مبلغ معقول   أن يتأكد مدير الصندوق أن أي مبلغ يتم دفعه ا
  

ر  وحداتتقويم  .31  الصندوق: وتسع

  :تقويم أصول الصندوق   .أ

ى أصوله من أصل كل قيمة جمع خالل من الصندوق  أصول  قيمة احتساب يتم  محفظة ي االولوية وحقوق  األسهم اغالق أسعار أساس ع
، التقويم يوم ي الصندوق  ى بناءً  ادراجها قبل لألسهم األولية الطروحات ي املستثمرة الصندوق  أصول  قيمة تحديد يتم وسوف املع  سعر ع
ى النقد أسواق أدوات ي املستثمرة األصول  قيمة تحديد سيتم وكما التخصيص عملية بعد اإلكتتاب  األرباح اليه مضاف العقد تكلفة أساس ع
ي التقويم، نقطة ح املستحقة ة اإلستثمارية الصناديق ي باإلستثمار الصندوق  قام حال و  يتم فسوف االستثمارية االهداف حيث من املشا
 .التقويم ألغراض معلن وحدة سعر أخر إستخدام

  

ي التقويم مرات عدد  .ب   :التقويم يتم اليوم من وقت اي و
ي مساًء، الساعة الخامسة فيتم اليوم ذلك ي األسهم سوق  اقفال بعد والثالثاء االحد يومي ي الصندوق  تقويم يجري   يوم وافق حال و

ي التقويم يوم ي الصندوق  أصول  تقويم سيتم حينئذ مقفلة، األسهم سوق  فيه تكون  اململكة ي رسمية عطلة يوم التقويم   .التا

  

ي حالة وقوع خطأج.  اإل          ر: جراءات املتبعة    ي التقويم أو التسع

ي حال تقويم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ 1 يقوم مدير الصندوق  أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ، فسوف. 
  بتوثيق ذلك.

ي ذلك مالكي2 ن) عن جميع أخطاء  . سوف يقوم مدير الصندوق بتعويض جميع مالكي الوحدات املتضررين (بما  الوحدات السابق
ر. ر دون تأخ   التقويم أو التسع

ر يشكل مانسبته .3 ي التقويم أو التسع ر من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك 0,5إبالغ هيئة السوق املالية فورًا عن أي خطأ  % أو أك
روني للسوق  روني واملوقع اإللك ي موقعه اإللك ي تقارير ال(تداول )فورًا    صندوق العام ال يعدها مدير الصندوق.و

) من الئحة صناديق اإلستثمار ملخصًا بجميع 72. سوف يقدم مدير الصندوق لهيئة السوق املالية تقاريره املطلوبة وفقا للمادة (4
ر.   أخطاء التقويم والتسع
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راك اسعار حساب د. طريقة رداد اإلش  : واإلس
ي احتساب سيتم رداد أو الشراء ألغراض األصول  قيمة صا امات طرح خالل من االس ا بما الصندوق  ال  ملخص ي املبينة الرسوم ف

ي اإلفصاح ي من املا ى العملية هذه من الناتج الرقم بقسمة الوحدة سعر يحدد وثم الصندوق  أصول  قيمة إجما ي ع  وحدات عدد إجما
  :التالية املعادلة استخدام وحسب العالقة والتقويم، ذ يوم ي القائمة الصندوق 

ر مستحقة( الثابتة املصاريف خصم) أ(  ى تشمل وال مدفوعة) وغ  مراجع وأتعاب اإلدارة مجلس أتعاب الحصر ال املثال سبيل ع
  .ومذكرة املعلومات واألحكام الشروط ي هذه املذكورة األخرى  والرسوم الحسابات

ي من اإلدارة أتعاب خصم) ب(   .الثابتة املصاريف خصم بعد الصندوق  أصول  قيمة إجما
ن الحفظ رسوم خصم) ج( ي من اإلدارية والخدمات السجل وأم   .اإلدارة وأتعاب الثابتة املصاريف خصم بعد الصندوق  أصول  إجما
ي قسمة) د( ي ناقصا الصندوق  ألصول  العادلة القيمة إجما ى الخصوم إجما ي ع  يمو التق يوم قبل القائمة الصندوق  وحدات عدد إجما

  .العالقة ذي
  : الوحدات سعر نشر مكانه. 

ي العمل يوم ي الوحدة سعر عن اإلعالن سيتم  املوقع ي و الصندوق  ملدير www.arbahcapital.com  الرسم املوقع ي التقويم ليوم التا
روني ن يومي وذلك www.tadawul.com )تداول ( السعودية املالية السوق  لشركة االلك  عشر الثانية  الساعة أسبوع كل من واالربعاء االثن

 .ظهراً ) 12(

  التعامالت: .32
  

رداد:  .أ راك واالس ي شأن طلبات االش  مسؤوليات مدير الصندوق 
 

 ا سيتم ال التعامل يامأ   :االستثمار صندوق  وحدات بيع ف
ــ التعامــل أيــام ــا يــتم ال ــي والثالثــاء األحــد ــي الطلبــات هــذه تنفيــذ ف  ســوق  فيــه تكــون  اململكــة ــي رســمية عطلــة يــوم التقــويم يــوم وافــق حــال و

ي التقويم يوم ي الصندوق  أصول  تقويم سيتم حينئذ مقفلة، األسهم    التا

رداد   .ب رداد ودفع عوائد االس ن تسلم طلب االس رة الزمنية ب  ملالكي الوحدات:الف
رداد مبالغ دفع سيتم ي الرابع اليوم ي العمل اقفال قبل الوحدات ملالكي اإلس ا تم ال التقويم لنقطة التا رداد سعر تحديد ف  .اإلس

  
ي وحدات الصندوق:. ج   قيود التعامل 

ن حــــال ــــي يــــوم  ــــي األســــهم ســــوق  إقفــــال معينــــةمثل ألســــباب عليــــه يعتمــــد بشــــكل الصــــندوق  أصــــول  تقــــويم إمكانيــــة عــــدم الصــــندوق  ملــــدير تبــــ
ردادها ملـدة او الوحـدات شـراء ـي املسـتثمرين حـق وتعليـق الصـندوق  أصـول  تقـويم تأجيـل الصـندوق  ملدير يحق ،التعامل ن تتجـاوز  ال اسـ  يـوم

ائي من ردادها الوحدات بشراء الخاصة التعليمات لتقديم املوعدال ـى الحصول  بشرط واس . الصـندوق  ادارة مجلـس مـن املسـبقة املوافقـة ع
ي تعامـــل يـــوم اول  ـــي او املعلقـــة املؤجلـــة الطلبـــات بتنفيـــذ الصـــندوق  مـــدير وســـيقوم ـــى وذلـــك تـــا  للطلبـــات التنفيـــذ اولويـــة مـــع تناســـ اســـاس ع
 .والً أ الواردة

ي الوحدات أو يعلق واإلجراءات املتبعة:   د. الحاالت ال يؤجل معها التعامل 
راك رفض ي بالحق الصندوق  مدير يحتفظ -   :التالية الحاالت ي األش

راك هــذا ادى حــال ــي   .أ ــى اإلشــ ــ املاليــة الســوق  هيئــة مجلــس عــن الصــادرة اللــوائح خــرق  ا ــى تطبــق ال ــ الصــندوق  ع  هيئــة تفرضــها قــد وال
ى وقت من املالية السوق    .اخر ا

رك تمكن عدم حال ي  .ب   .واألحكام الشروط هذه متطلبات استيفاء من املش
رك تمكن عدم حال ي  .ج راك طلب تقديم من املش   .ومعتمد موقع الصندوق  ي اش
رك تمكن عدم حال ي   .د راك مبلغ استيفاء من املش  .املطلوب اإلش
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راك طلب رفض تم إذا راك مبلغ بإعادة الصندوق  مدير يقوم سبب ألي اإلش ـى اإلش رك ا ـى باإلضـافة املشـ راك رسـوم ا ـ اإلشـ  اسـتالمها تـم ال
رك، الوحدات إلصدار الصندوق  مدير قبل من ريد يرسل شيك بموجب وذلك للمش ر بال   .بنكي تحويل اوع

رداد ال ستؤجل:    ه.. االجراءات ال يجري بمقتضاها اختيار طلبات االس

ي بلـــغ حـــال ـــي   .أ رداد نســـبة اجمـــا ـــر او %10 تعامـــل يـــوم اي ـــي طلبـــات اإلســـ ي مـــن أك . العالقـــة ذو التعامـــل يـــوم ـــي الصـــندوق  اصـــول  قيمـــة صـــا
ــــ الطلبــــات تحديــــد فســــيتم ــــى بنــــاء جزئيــــاً  او كليــــاً  تأجيلهــــا ســــيتم ال رداد طلــــب تقــــديم اســــبقية ع  الطلبــــات لتنفيــــذ األولويــــة تكــــون  بحيــــث األســــ

رداد كافــة عائــدات وتــدفع. اوال املســتلمة  تعليمــات بالصــلة، بحســ ذو البنــك ــي الوحــدات مالــك لحســاب الصــندوق  ــي املحــددة بالعملــة األســ
  .وجدت ان التحويل عملية مصاريف لتغطية الرسوم وستقتطع الوحدات مالك

رداد يتعسـر بحيـث العالقـة التعامـل ذو يـوم ـي السـعودية األسـهم سوق  ي تعليق التداول  تم حال ي  .ب  فسـيتم. الصـندوق  وحـدات تقـويم او اسـ
رداد طلبات مع التعامل رداد طلبات قبل املؤجلة اإلس ي التعامل يوم ي الالحقة االس  .اوالً  املقدمة للطلبات بالتنفيذ األولوية تكون  بحيث التا

ى مستثمرين اخرين:اداألحكام املنظمة نقل ملكية الوح و.  ت ا

ـــي األحكـــام الصـــادرة مـــن هيئـــة الســـوق املاليـــة ولوائحهـــا التنفيذيـــة واألنظمـــة واللـــوائح األخـــرى ذات     ـــي اململكـــة األحكـــام املنظمـــة  العالقـــة 
  العربية السعودية.

ي الصندوق:   ز. إستثمار مدير الصندوق 
راك مـدير الصـندوق مـا ينطبـق  ـى اشـ ي الوحدات عند أو بعد طرح الصندوق لحسابه الخـاص وينطبـق ع يجوز ملدير الصندوق االستثمار 

ــي الصــندوق  ــى مــالك الوحــدات األخــرين  ــي الصــ ع ــي  خمســة ) 5,000,000(ندوق مــن قبــل مــدير الصــندوق مــا قيمتــه ، ويبلــغ االســتثمار األو
ـــي ي  قيمـــة هـــذه االســـتثمار  ـــي  الســـنويةـــي القـــوائم املاليـــة    مليـــون ريـــال ســـعودي، علمـــًا بأنـــه ســـيتم اإلفصـــاح أيضـــا عـــن صـــا للصـــندوق و

اية كل سنة مالية ي  ي وذلك   .ملخص االفصاح املا

ائية  ي أي يوم تعامل:ح. التاريخ املحدد واملواعيد ال رداد  راك واالس   لتقديم طلبات اإلش

راك: .1   طلبات اإلش

راك يمكن ن يومي ي الصندوق  ي االش ـر أسـبوع، كـل مـن األربعـاء و األثن ن مـن اسـتثمار أي ويعت رك ـ االسـتثمار وسـيكون  نافـذاً  املشـ  مب
ى ي السعر ع راك يوم بعد تقييم  يوم أقرب ي املعتمد التا ن امللحق، ي املحدد حسب االش ى ويتع  وحـدات شـراء ي الراغب املستثمر ع
راك نمـــوذج تعبئـــة اعتباريـــة شخصـــية أو فـــرداً  شـــخص كـــان ســـواء الصـــندوق  ــي ـــى إضـــافة االشـــ  الخاصـــة واألحكـــام الشـــروط هـــذه توقيـــع إ

راك ـى وتسـليمها الصـندوق  ـي باالشـ راك الـالزم للمبلــغ اإليـداع قسـيمة معهـا مرفقـا الصـندوق  مــدير إ  املبلــغ ذلـك بخصـم تفـويض أو لالشـ
 .عمل يوم أي ي بالبنك الحساب من

راك نمـــاذج تســـليم املســـتثمر بإمكـــان ريـــد طريـــق عـــن املســـتوفاة االشـــ ريـــد أو ال  الوســـائل خـــالل مـــن إرســـالها أو باليـــد مناولـــة أو الســـريع ال
رونيـة راك وسـيكون  ــا املـرخص االلك راك معلومـات بوصـول  مرتبطــاً  االشـ  مســئوال يكـون  لـن املــدير بـان علمـاً  كامــل، وبشـكل بنجـاح االشــ

رك نظام ي ف خلل أي بسبب املعلومات استالم أو وصول  عدم عن   .املش

راك طلــــب اعتمــــاد ســــيتم  أيــــام الصــــندوق  وحــــدات لشــــراء الــــالزم املبلــــغ اســــتالم عنــــد الصــــندوق  مــــدير قبــــل مــــن اســــتالمه يــــتم الــــذي االشــــ
راك راك طلبات. املرفق امللحق ي املحدد حسب ذلك قبل ما أو االش  املحـددة الطلبـات السـتقبال موعـد آخر بعد استالمها يتم ال االش

ي التقييم يوم ي نافذة ستصبح) والثالثاء األحد يومي من ظهرا 12:00 الساعة(   .التا
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رداد: .2  طليات اإلس
رداد الوحدات ملالكي يجوز  م كل أو جزء اس رداد طلب وتوقيع باستكمال وحدا ريـد طريـق عـن املكتملـة الطلبات إرسال وتقديم االس  ال

ريـــد أو ــــي الفــــاكس، إرســـالها خــــالل مـــن أو باليــــد مناولـــة أو الســــريع ال  أصــــل بإرســــال اإلســـراع يجــــب الفـــاكس، طريــــق عـــن اإلرســــال حالـــة و
رداد طلـــب نمـــوذج ريـــد طريـــق عـــن فوريـــة بصـــورة االســـ ـــى اليدويـــة باملناولـــة النمـــوذج تســـليم أو ال  عـــدم بـــأن علمـــاً  – املاليـــة أربـــاح شـــركة إ
ي النمـــوذج تقـــديم مـــن الـــتمكن رداد لطلـــب األصـــ ـــى يـــؤدي قـــد االســـ رداد؛ طلـــب إلغـــاء إ  وإن. الصـــندوق  مـــدير لتقـــدير ذلـــك ويخضـــع االســـ
رداد، طلـــــب نمـــــوذج ـــــر يكـــــون  ســـــوف تســـــليمه، حـــــال االســـــ ـــــره ويتعـــــذر لإللغـــــاء قابـــــل غ  مـــــدير موافقـــــة بـــــدون  تســـــليمه بعـــــد ســـــحبه أو تغي

  .الصندوق 
رداد طلبـات جميع ـ املسـتوفاة االسـ  والثالثـاء األحـد يـومي ظهـرا 12:00 السـاعة وهـو الطلبـات السـتقبال موعـد آخـر قبـل اسـتالمها يـتم ال
ي، التقيــيم يــوم ــي تنفيــذها ســيتم أســبوع، كــل مــن ي العمــل يــوم أو( التــا  عــن الناتجــة املبــالغ). عمــل يــوم لــيس أحــدهم كــان أن حــال ــي التــا

رداد ا عملية   .العالقة ذي التقييم تاريخ من عمل أيام ثالثة خالل للمستثمرين متاحة ستكون  الس

ردادها: ي الوحدات أو اس راك    ط. إجراءات تقديم الطلبات الخاصة باإلش
 الوحدات: بشراء الخاصة التعليمات تقديم إجراءات  

ن ــى يتعــ راك نمــوذج تعبئــة اعتباريــة شخصــية أو فــرداً  شــخص كــان ســواء الصــندوق  ــي وحــدات شــراء ــي الراغــب املســتثمر ع ــى إضــافة االشــ  إ
راك الخاصــــة واألحكــــام الشــــروط هــــذه توقيــــع ــــى وتســــليمها الصــــندوق  ــــي باالشــــ  الــــالزم للمبلــــغ اإليــــداع قســــيمة معهــــا مرفقــــا الصــــندوق  مــــدير إ

راك  . عمل يوم أي ي لالش
  

 رداد الخاصة التعليمات تقديم إجراءات   الوحدات: باس
رداد الوحـــدات ملـــالكي يمكـــن م مـــن جـــزء اســـ رداد طلـــب تعبئـــة عنـــد كلهـــا أو وحـــدا ـــى وإرســـاله وتوقيعـــه االســـ  ملـــالكي ويمكـــن الصـــندوق، مـــدير ا

ــــى الحصــــول  الوحــــدات رداد نمــــوذج ع رداد طلبــــات وتخضــــع مباشــــرة، الصــــندوق  مــــدير مــــن االســــ ــــا املنصــــوص للشــــروط االســــ  ملخــــص ــــي عل
ــ واألحكــام الشــروط هــذه ــي الــوارد الصــندوق  ــى تــنص وال رداده يمكــن الــذي للمبلــغ االدنــى الحــد ان ع  بحــد االحتفــاظ مــع ريــال) 10,000( اســ

  .والشركات لالفراد سعودي ريال) 10,000( به املحتفظ االستثمار رصيد من أدنى

ى مالك ي. ال ردادها:حد األدني لعدد أو قيمة الوحدات ال يجب ع ا أو نقلها أو اس راك ف   الوحدات االش
 راك األدنى الحد رداد /لالش   اإلس

راك األدنى الحد ي لإلش   ريال20,0000 وللشركات سعودي ريال 10,000 لالفراد هو األو
راك األدنى الحد ي لإلش  والشركات لألفراد سعودي ريال 5,000 هو اإلضا
رداد األدنى الحد   والشركات سعودي لألفراد ريال 10,000 هو لإلس

 به املحتفظ اإلستثمار لرصيد األدنى الحد:  
رداد أي شـــأن مـــن كـــان وإذا والشـــركات ســـعودي لألفـــراد ريـــال 10,000 هـــو بـــه املحـــتفظ اإلســـتثمار لرصـــيد األدنـــى الحـــد ان  رصـــيد يقلـــل ان اســـ

رك ـــى الصـــندوق  ـــي املشـــ رك بتبليـــغ الصـــندوق  مـــدير ســـيقوم ســـعودي، ريـــال 10,000 مـــادون  ا  تقـــديم بإعـــادة يقـــوم ن) بـــأالشـــركة /الفـــرد( املشـــ
رداد نموذج رداد طلبات ألستالم وقت أخر قبل اإلس رداد مبلغ وتحديد الألس ي وفقاً  املطلوب اإلس   : ملاي
رك يحتفظ رداد او سعودي، ريال 10,000 عن يقل ال برصيد املش   .بالكامل اإلستثمار رصيد اس

  
  للمبلغ الذي ينوى مدير الصندوق جمعه:ك. الحد األدنى 

راكات من أدنى حد يوجد ال راكات مبالغ باستثمار الصندوق  مدير يقوم ولن الصندوق، أعمال بدء قبل جمعه يجب االش رة خالل االش  ف
ي الطرح  . بنوك لدى ايداعات او صناديقها أو النقد أسواق أدوات ي األو
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ي أصول الصندوق: 10لضمان إستيفاء متطلب ل. اإلجراءات التصحيحية الالزمة  ن ريال سعودي أو مايعادلها كحد أدني لصا   مالي
م بجميــع اللـوائح والتعليمــات ذات العالقـة مــن هيئــة  ي فـأن مــدير الصـندوق ســيل ـي حــال طلـب هيئــة الســوق املاليـة بالقيــام بـأي إجــراء تصــحي

   السوق املالية.
  

 توزيع:سياسة ال .10
  واألرباح: سياسة توزيع الدخل  -أ

ى أرباح أي بتوزيع الصندوق  يقوم لن      الصندوق. ي املوزعة األرباح استثمار إعادة سيتم حيث املستثمرين ع

 
ى مالكي الوحدات: .11  تقديم التقارير ا

 املعلومات املتعلقة بالتقارير املالية:  .أ
ي ريراالتق إعداد الصندوق  يقوم مدير .1 والتقارير  املوجزة السنوية والتقارير املراجعة السنوية املالية القوائم كذل السنوية بما 

 عند ا الوحدات مالكي تزويد الصندوق  ويقوم مدير ) من الئحة الصناديق اإلستثمارية5وفقًا ملتطلبات امللحق رقم ( األولية
 . مقابل أي دون  الطلب

 األماكن يوذلك  ر التقري رةف ةاي نم يوماً  )70( تتجاوز  ال مدة خالل للجمهور  السنوية التقارير الصندوق بإتاحة يقوم مدير  .2
ي اتاملعلوم ذكرةوم الصندوق  وأحكام شروط ي املحددة وبالوسائل روني املوقع و روني واملوقع الصندوق  ملدير االلك  اإللك

 . للسوق 
ا األولية التقارير الصندوق بإعداديقوم مدير  .3  وبالوسائل األماكن يذلك و  رالتقري رةف ةاي يومًا من )35( خالل للجمهور  وإتاح

ي املعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام شروط ي املحددة روني عاملوق و روني واملوقع الصندوق  ملدير االلك  . للسوق  اإللك
ي إتاحة الصندوق  يقوم مدير .4  الوحدات دون  الكيم بجان من للفحص يديره الذي العام للصندوق  الحالية األصول  قيمة صا

يص امأرق عجمي ةوإتاح مقابل،  . الصندوق  ملدير املسجلة املكاتب ي السابقة ول األص ةقيم ا
ي ببيانات وحداتك مال الصندوق كل يزود مدير .5 ي وسجل ال يمتلكها الوحدات أصول  قيمة صا  الصندوق  وحدات صفقاته 

 . الوحدات كمال ا يقوم العام الصندوق  وحدات ي صفقة كل من يوماً  )15خالل (
ى سنوي  بيان الصندوق  مدير  يرسل .6 ا ي املعد السنة خالل الوحدات تملك شخص أي ذلك ي بما الوحدات كمال إ  البيان شأ

ى العام ندوق الص وحدات ي  هصفقات يلخص  وي يحت أن بويج ة،املالي نةالس ةاي نمما يو ) 30(خالل املالية السنة مدار  ع
ي املوزعة األرباح انالبي ذاه  شروط ي والواردة داتالوحالك م نم ومةاملخص باواألتع اريفواملص الخدمات مقابل وإجما

ى باإلضافة املعلومات، ومذكرة  الصندوق  وأحكام ا املنصوص االستثمار قيود مخالفات لجميع تفاصيل إ الئحة  هذه ي عل
 .املعلومات مذكرة أو  ندوق الص  اموأحك شروط ي أو صناديق اإلستثمار

  
  أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق:  .ب

رسل التقارير ى س ريدي العنوان إ ى املستثمر قبل من املقدم ال راك طلب ع ـر تـم إذا إال االشـ ريـدي العنـوان تغي  خطـي طلـب بموجـب ال

ــى املســتثمر قبــل مــن مرســل ــرة خــالل املاليــة أربــاح شــركة مراجعــة فعليــه التقريــر العميــل يســتلم لــم وإذا الصــندوق، مــدير إ  تتجــاوز  ال ف

ن ن خــالل الصــندوق  مــدير إبــالغ يجــب فإنــه آخــر استفســار أي أو خطـــأ أي وجــود حــال ــي .التقريــر إصــدار مــن يومــاً ) 90( تســع ) 60(ســـت

ر وإال الحســــاب كشـــــف تــــاريخ مـــــن يومــــاً  رونـــــي ملـــــدير  .صــــحيحا الحســـــاب كشــــف فســـــيعت ـــــى املوقــــع اإللك وســـــوف تنشــــر هـــــذه التقــــارير ع

روني للسوق املالية السعودية (تداول).   الصندوق واملوقع اإللك
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  :السنوية وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم املالية.   ج           
  

 املالية القوائم بنشر الصندوق  مدير يتعهدو  ميالدية، سنة كل اية عند للصندوق  مراجعة مالية قوائم بإعداد الصندوق  مدير يقوم
ن تتجاوز  ال مدة خالل متوفرة وتكون  االستثمار، صناديق الئحة من) 11( املادة حسب املراجعة، السنوية  اية من تقويمياً  يوماً ) 70( تسع

رة التقرير ر وسيتم . سنوية نصف مفحوصة أولية مالية قوائمال نشر و بإعداد أيضاً  الصندوق  مدير يقوم كما. ف  مجاناً  القوائم هذه توف
ا عند ى كتابة طل ى الصندوق  مدير قبل من وستعرض الصندوق  مدير عنوان ع روني موقعه ع شركة السوق املالية  وموقع االلك

)www.tadawul.com.sa  (ريد خالل من أيضاً  التقارير هذه طلب ويمكن روني ال  . الصندوق  مدير فروع من أي أو اإللك
 

ا يتم ال التواريخ جميع ى اإلشارة ف رة إ   .امليالدي للتقويم وفقا ستكون  ومذكرة املعلومات والشروط األحكام هذه ي زمنية ف
  

  
 سجل مالكي الوحدات: .12

  

ي وفقا ملتطلبات الئحة صناديق اإلستثمار سيقوم مدير  الصندوق بإعداد سجل محدث ملالكي الوحدات اململكة العربية ، وحفظة 
  السعودية.

  
 إجتماع مالكي الوحدات: .13

 

ى عقد   .أ ا إ ي ف  اجتماع ملالكي الوحدات:بالظروف ال يد
  

 .يجوز ملدير الصندوق الدعوة لعقد إجتماع ملالك الوحدات بمبادرة من مدير الصندوق 
 ) ن الحفظ. ) أيام من تسلم طلب10سيقوم مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل  كتابي من أم
 ) ر من مالك 10سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع ملالك الوحدات خالل ) أيام من استالم طلب كتابي من مالك أو أك

ر من أو تساوي  ن أو منفردين مانسبتة أك ي قيمة أصول الصندوق.25الوحدات الذين يملكون مجتمع  % من صا
  

  
  

 ملالكي الوحدات:إجراءات الدعوة لعقد اجتماع   .ب
  

  روني سيقوم مدير الصندوق اإلعالن روني ملدير الصندوق واملوقع اإللك عن اجتماع مالكي الوحدات من املوقع اإللك
ن الحفظ قبل ( لشركة السوق املالية ى جميع مالكي الوحدات وأم ) أيام من عقد 10(تداول)، وإرسال إشعار كتابي ا

 يومًا قبل االجتماع.) 21االجتماع وبمدة التزيد عن (
  ن أو منفردين ر إجتماعًا 25ي حال حضر مالكي الوحدات مجتمع ي عدد وحدات الصندوق فأنه يتع ر من إجما % أو أك

 صحيحًا.
  ى إجتماع ثاني وسوف يقوم ي الفقرة السابقة، سيقوم مدير الصندوق بالدعوة ا ي النصاب املذكور  ي حال لم يستو

ي املوقع ا ي مالكي الوحدات باإلعالن  روني ملدير الصندوق وشركة السوق املالية (تداول) وإرسال إشعار كتابي ا اللك
ن الحفظ قبل موعد اإلجتماع  ي اإلجتماع.5(وأم  ) أيام. وسوف يكون اإلجتماع الثاني صحيحًا أيًا كانت النسبة 

  
ي اإلجتماع:   ج.  طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت 

  

  ي اجتماع مالكي الوحدات.يجوز ن وكيل له لتمثيله  ي الصندوق تعي  لكل مالك وحدات 
 .ي االجتماع عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع ي الصندوق اإلدالء بصوت واحد   يجوز لكل مالك وحدات 
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 ا بواسطة وسائل التقنية الحد ى قرارا راك والتصويت ع يثة وفقًا للضوابط يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالش
 ال تضعها هيئة السوق املالية.

  
 :وحقوق التصويت واإلجتماعات حقوق مالكي الوحدات .14

 

 .تزويد مالكي الوحدات نسخة حديثة من الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات باللغة العربية بدون مقابل 
  ي راك، صا قيمة الصندوق ، عدد الوحدات ،سعر الوحدة وسجل بجميع تزويد مالكي الوحدات بالتقارير ال تشمل تفاصيل اإلش

 العمليات من قبل مالك الوحدات.
 .ى حسب ماتقتضيه الئحة صناديق االستثمار ي شروط وأحكام الصندوق ع ر  ي حال أي تغ  أخذ املوافقة أو اإلشعار 
 ى مجلس إدارة الصندوق أو األطراف ذي العالقة ر  يطرأ ع  .اإلشعار  بخصوص أي تغ
 .ي شروط وأحكام الصندوق  تزويد مالكي الوحدات بالتقارير والقوائم النصف سنوية أو السنوية خالل الوسائل املتاحة واملذكورة 
 .ى مدير الصندوق التصرف بما يحقق مصالح مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار  وشروط وأحكام الصندوق  ع
 ى مدير الصندوق عزل أ ي حال صدور قرار خاص من مالكي الوحدات.يجب ع  ي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق 
 .أي حقوق أخرى تقرها هيئة السوق املالية 

  
 مسؤولية مالكي الوحدات: .15

  

 ، وال يكون مالك الوحدات مسؤوالً الصندوق  ي االستثمار عن تنتج قد مالية خسارة أي عن املسؤولية كامل ويتحمل الوحدات مالك يقر
امات الصندوق.   عن ديون وال

  
 خصائص الوحدات: .16

  

ي: ى النحو التا   سوف تقسم وحدات الصندوق ع
  

 راك لالفراد والشركات: األدنى الحد   لالش
راك األدنــــى الحــــد  -أ ــــي لإلشــــ ــــا تعــــادل وحــــدات عــــدد والشــــركاتلالفــــراد  األو  وعــــدد لألفــــراد ســــعودي ريــــال أالف عشــــرة) 10000( قيم

ا تعادل وحدات   .للشركات سعودي ريال) 20000( ألف عشرون قيم
راك األدنــى الحــد  - ب ي لالفــراد والشــركات لإلشــ ــا تعــادل وحــدات عــدد اإلضــا  خمســة) 5000( و لألفــراد ريــال أالف خمســة) 5000( قيم

  .للشركات سعودي ريال أالف
  والشركات لألفراد  سعودي ريال أالف عشرة) 10,000(به  املحتفظ االستثمار لرصيد الحداالدنى  - ت

  
ي شروط وأحكام الصندوق: .17 رات   التغي

  

ر شروط وأحكام الصندوق واملوافقات واإلشعارات:  .أ  األحكام املنظمة لتغي
  

ي الخاص، تقديره حسب مناسباً  يراه وقت أي ي  واألحكام الشروط يعدل أن الصندوق  ملدير يجوز  ر كان حال و رط أساسياً  التغي  يش
ى الحصول  ى املسبقة والهيئة الشرعية املالية السوق  هيئةمالكي الوحدات،  موافقة ع  الئحة من) 56( باملادة اإلخالل ودون   التعديل ع
ر مهم البد من اشعار الهيئة ومالكي الوحدات ودون اإلخالل باملادة رقم ( االستثمار صناديق ي حال كان التغي ) من الئحة صناديق 57، و

ي حال كان ا ر واجب اإلشعار البد من إشعار الهيئة ومالكي الوحدات دون اإلخالل باملادة رقم (االستثمار، و  صناديق الئحة من) 58لتغي
  .راالستثما
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ي شروط وأحكام الصندوق:  .ب رات   اإلجراءات ال ستتبع لإلشعار عن أي تغي
  

  رات األساسية روني ملدير الصندوق واملوقع سوف يقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات واالعالن عن التغي ي املوقع االلك
روني لشركة السوق املالية (تداول) وذلك قبل ( ر.10االلك  ) أيام من سريان التغي

  روني ملدير الصندوق واملوقع ي املوقع االلك رات املهمة  سوف يقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات واالعالن عن التغي
روني لشركة السوق  ر.21املالية (تداول) وذلك قبل ( االلك  ) بومًا من سريان التغي

  روني ملدير الصندوق ي املوقع االلك رات الواجبة اإلشعار  سوف يقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات واالعالن عن التغي
روني لشركة السوق املالية (تداول) وذلك قبل ( ر.8واملوقع االلك  ) أيام من سريان التغي

  ي تقارير الصندوق سو رات واجبة اإلشعار   رات املهمة والتغي رات األساسية، التغي ف يقوم مدير الصندوق ببيان تفاصيل التغي
 ) من الئحة صناديق االستثمار.71العام ال يعدها مدير الصندوق وفقًا للمادة (

  
اء الصندوق: .18  إ

اء ي الحق الصندوق  إدارة جلسمل ى بناءً  وذلك الصندوق  إ  العائد معدل أو الصندوق  أصول  قيمة بأن الصندوق  مدير توصيات ع
دف ر املس راً  هناك أو الصندوق، تشغيل ملواصلة كافية غ رها أخرى  ظروف أي حدوث حالة ي أو واللوائح النظم ي تغي  مدير يعت
ى سيؤدي متوقعاً  حدثاً  هناك ان او الصندوق، لتصفية سبباً  الصندوق  ر الصندوق  وجود إعتبار إ اء  .نظامي، غ اإلجراءات الخاصة بإ

ي الئحة صناديق اإلستثمار:   الصندوق كما جاء 
  ـي ذلـك قبـل مـدة التقـل عـن اء الصندوق، فيجب عليه إشعار الهيئـة ومـالكي الوحـدات كتابيـًا برغبتـه  ي إ إذا رغب مدير الصندوق 

اء الصندوق 21(  العام فيه، دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.) يومًا من التاريخ املزمع إ
  ـاء تلـك ـاء الصـندوق فـور إن ـى مـدير الصـندوق إ إذا كانت مدة الصندوق العام محددة وفقًا لشـروط وأحكـام الصـندوق، فيجـب ع

اء مدة الصندوق بمدة التقل عن (  ) يومًا.21املدة، وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيًا قبل إن
 ــــى مــــد ائــــه، وذلــــك دون اإلخــــالل بشــــروط وأحكــــام الصــــندوق ومــــذكرة ع ــــي إجــــراءات تصــــفية الصــــندوق فــــور إن ير الصــــندوق البــــدء 

 املعلومات.
 روني وموقع شركة السوق ا ي موقعه اإللك اء مدة الصندوق ومدة تصفيته.وسوف يعلن مدير الصندوق   ملالية (تداول) عن إن
  

 مدير الصندوق: .19
  

 وواجباته ومسؤولياته:مهام مدير الصندوق   .أ
  ى مدير الصندوق أن يعمل ملصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام هذه الالئحة والئحة األشخاص املرخص لهم وشروط ع

 .ومذكرة املعلومات وأحكام الصندوق 
 ي ذلك ا الئحة األشخاص املرخص لهم بما  ام بجميع املبادئ والواجبات ال نصت عل ى مدير الصندوق اإلل واجبات  ع

 األمانة تجاه مالكي الوحدات.
  باآلتييكون مدير الصندوق مسؤواًل عن القيام: 

 إدارة الصندوق. .1
ي ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق. .2  عمليات الصندوق بما 
 طرح وحدات الصندوق. .3
ا وإكتمالها التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات .4 ر مضللة. صحيحة وواضحةو كاملة  وأ  وغ

  ام بالئحة صناديق اإلستثمار، سواء ا جهة  دىأأيكون مدير الصندوق مسؤواًل عن اإلل مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أو كلف 
ره املعتمد.  خارجية. ويعد مدير الصندوق مسؤواًل عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو سوء تصرفه أو تقص
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  ى مدير الصندوق وضع ى استثمارات الصندوق.ع  السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر ال تؤثر ع
 .ام ى مدير الصندوق تطبيق برنامج مراقبة املطابقة واإلل  ع

  
ن مدير صندوق من الباطن:  .ب  تعي

  

ى صالحياته لتفويض الصالحية بكامل  الصندوق  يجوز ملدير ر أو مالية مؤسسة ا   الباطن. من املدير دور  لتؤدي  أك
  

  ج.   األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو إستبداله:
ر  ن مــدير صــندوق بــديل أو إتخــاذ أي تــداب يحــق لهيئــة الســوق املاليــة عــزل أو إســتبدال مــدير الصــندوق واتخــاذ أي إجــراء تــراه مناســبًا لتعيــ

ي الحاالت اخرى تراه مناسباً     التالية: وذلك 
 اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم.توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط  .1

ي ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل هيئة السوق املالية. .2  إلغاء ترخيص مدير الصندوق 

ي ممارسة نشاط اإلدارة. .3 ى هيئة السوق املالية من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه   تقديم طلب إ

ام النظام أو لوائحة التنفيذية. -بشكل تراه الهيئة جوهرياً  –أن مدير الصندوق قد أخل  إذا رأت الهيئة .4  بال

وفاة مدير املحفظة اإلستثمارية الذي يدير أصول الصندوق أو عجزه أو إستقالته مع عدم وجود شخص أخر مسجل لدى مدير  .5

ى إدارة أصول صندوق اإلستثمار أو أصو الصناديق ا  ل يديرها مدير املحفظة.الصندوق قادر ع

ى أسس معقول –أي حالة أخرى ترى الهيئة  .6 ا ذات أهمية جوهرية. - ةبناًء ع  أ

 ) ي الفقرة الفرعية ى مدير الصندوق إشعار الهيئة بأي من الحاالت الوارد ذكرها  ا.5يجب ع ن من حدو  ) خالل يوم
  ا وفقًا لعزل أو ى مدير الصندوق التعاون بشكل كامل من أجل إذا مارست الهيئة أيًا من صالحيا ن ع إستبدال مدير الصندوق، فيتع

ى مدير الصندوق البديل خالل ( ى تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إ ن مدير الصندوق البديل. 60املساعدة ع ى من تعي ) يومًا األو
ى مدير الصندوق املعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضروريا ومناسب ى مدير الصندوق البديل ويجب ع ًا ووفقًا لتقدير الهيئة املحض، إا

 جميع العقود املرتبطة بالصندوق ذي العالقة.
  

ن الحفظ: .20  أم
  

ن الحفظ وواجباته ومسؤولياته:مهام   .أ  أم
  

  ن يعّد اماته عن مسؤوالً  الحفظ أم  ثالثاً  طرفا ا كلف أم مباشر بشكل همسؤوليات  دىأأ سواء الالئحة، هذه  ألحكام وفقاً   ال
 .لهم املرخص األشخاص الئحة أو الالئحة هذه أحكام بموجب

   ن وُيعّد  أو  إهمال أو  احتيال بسبب الناجمة الصندوق  خسائر  عن الوحدات ومالكي الصندوق  مدير تجاه مسؤوالً  الحفظ أم
ره أو  تصرف سوء   .املتعمد تقص

  ُّن يعد ا دوق نالص أصول  حفظ عن الً مسؤو  الحفظ أم   جميع اتخاذ عن ككذل مسؤول وهو الوحدات، مالكي لصالح وحماي
 . الصندوق  أصول  بحفظ يتعلق فيما  الالزمة اإلدارية ت اءار اإلج

 
ن حفظ من الباطن:  .ب ن أم ي تعي ن الحفظ   حق أم

 

ن يجوز  ر أو ثالث طرف تكليف الحفظ ألم ى استثمار صندوق  ألي الباطن من للحفظ أميناً  بالعمل تابعيه من أي أو أك    حفظ يتو

ن ويدفع.  أصول  ن أي ومصاريف أتعاب الحفظ أم   .الخاصة موارده من الباطن من حفظ أم

  
  

ن الحفظ أو إستبداله:   ج.   األحكام املنظمة لعزل أم
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ن عزل يحق لهيئة السوق املالية  ن الحفظ أم ر أي اتخاذ أو الصندوق  مدير من املع   التالية: الحاالت من أي وقوعال ح ي  مناسباً  تراه تدب
ن توقف .1   .لهم املرخص األشخاص الئحة بموجب كبذل الهيئة إشعار دون  الحفظ نشاط ممارسة عن الحفظ أم
ن ترخيص إلغاء  .2   .هيئة السوق املالية قبل من  هتعليق أو  سحب أو الحفظ نشاط ممارسة ي الحفظ أم
ى طلب تقديم  .3 ن من الهيئة إ ي إللغاء الحفظ أم   .الحفظ نشاط ممارسة ترخيصه 
ن أن الهيئة رأت إذا  .4 ام – جوهرياً  الهيئة تراه بشكل - أخل قد الحفظ أم   .التنفيذية  لوائح أو النظام بال
ا -معقولة أسس  ىع بناءً  - الهيئة  ى ترى أخر  حالة أي  .5   .جوهرية أهمية ذات أ

 ا من أياً  هيئة السوق املالية  تمارس إذا ن  املع الصندوق  مدير   عل فيجب املادة، هذه من )أ( للفقرة اً قوف صالحيا ن تعي  أم
ن كما الهيئة، لتعليمات وفقاً  بديل حفظ ن الصندوق  مدير  ىع يتع  ىع املساعدة أجل من كامل بشكل التعاون  املعزول الحفظ وأم
ى للمسؤوليات السلس النقل يلهتس ن إ ى يوماً  )60( خاللك وذل البديل الحفظ أم ن من األو   ىع ويجب. البديل الحفظن أم تعي

ن ى املحض، الهيئة لتقدير ووفقاً   ومناسباً  ضرورياً  كذل كان حيثما ينقل، أن املعزول الحفظ أم  ودالعق عجمي ديلالب ظالحف نأم إ
 .العالقة ذي االستثمار ندوق بص ةاملرتبط

  
 املحاسب القانوني: .21

  

 القانوني:سم املحاسب ا  .أ
  

  ..وشركاه الفوزان ي إم بي كي شركة
  

 مهام املحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته:  .ب
اية السنة املالية إلصدار القوائم  ي نصف السنة املالية و ي القيام بعملية املراجعة  ى املحاسب القانوني أو املراجع الخار ع

  املالية.
  

  القانوني:ج.  األحكام املنظمة الستبدال املحاسب 
  

  . همهام بتأدية تتعلق القانوني للمحاسب  امل السلوك سوء حول  ومهمة قائمة ادعاءات وجود .1
  .مستقالً  العام للصندوق  القانوني املحاسب يعد  لم إذا .2

  .ُمرض بشكل املراجعة مهام لتأدية ةالكافي راتوالخ ؤهالتامل كيمل ال القانوني املحاسب أن الصندوق  إدارة مجلس قرر  إذا  .3

ر املحض لتقديرها وفًقاً  الهيئة تطلب إذا .4 َّن القانوني املحاسب تغي  .ندوق بالص يتعلق فيما املع

 أصول الصندوق: .22
  

ن الحفظ بأصول الصندوق   .أ  الصناديق االخرى. أصول  عن واضح بشكل مفصولة الصندوق  أصول  وستكون يحتفظ أم

ن  يقوم  .ب د أن ويجب اآلخرين، عمالئه أصول  وعن  هأصول عن استثماري  صندوق  كل أصول  فصلب الحفظ أم   بشكل األصول  كتل تحدَّ
ن باسم استثمار صندوق  لكلى األخر  واألصول  املالية األوراق تسجيل خالل من مستقل  يحتفظ وأن الصندوق، لصالح الحفظ أم
رها الضرورية جالتالس عبجمي امات تأدية ؤيد تال املستندات من وغ  .التعاقديةه ال

ن الوحدات ملالكي مملوكة االستثمار صندوق  أصول  أن  .ج  الباطن من الصندوق  مدير أو الصندوق  ملدير وليس ،)مشاعة ملكية( مجتمع

ن أو ن أو الحفظ أم ا، مطالبة أو الصندوق  أصول  ي مصلحة أي املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أم  مدير كان إذا إال ف

ن أو الباطن من الصندوق  مدير أو الصندوق  ن أو الحفظ أم  لوحدات لكًا ما املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أم

فِصح ،الئحة صناديق اإلستثمار أحكام بموجب املطالبات ذه مسموحاً  كان أو ، هملكيت حدود ي كذل ،و الصندوق 
ُ
ا وأ  شروط ي ع

 . الصندوق  وأحكام



  
 

25 
 

  

 إقرار مالك الوحدات: .23

ى شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وملخص املعلومـات الرئيسـية الخاصـة بالصـندوق، وأؤكـ / نؤكـد لقد قمت/ قمنا باإلطالع ع د مـوافق
ا. ركنا ف ا / اش ركت ف ى خصائص الوحدات ال اش   موافقتنا ع

  

  ____________________________________________________________________________________________________________________األسم:

 ___________________________________________________________________________________________________________________:التوقيع

     

 _______________________________:____________________________________________________________________________________التاريخ
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  لالستثمار الشرعية الضوابط )1(ملحق

 :مثل محرم نشاط ذات شركات ي االستثمار يجوز  فال مباحا، النشاط يكون  أن
 البنوك التقليدية

ن التقليدية  شركات التأم
 شركات خدمات الوساطة التقليدية

 شركات القمار وامليسر
رنت ي االن  شركات املقامرة واملراهنة 

 األباحية واألفالم الصور  ي العاملة الشركات
رفيه والسينما واألفالم  شركات ال

رفيه شركات رنت ي واألفالم والسينما ال  األن
 شرعا املحرمة األطعمة وتوزيع وصيانة وتعليب تصنييع
ا األسلحة وبيع تصنيع ات ومعدا  العسكرية والتجه

 تصنيع وبيع وتعليب منتجات التبغ
ي يزيــد اال ــى املحــرم التمويــل إجمــا ي مــن %30 ع ــى) املدفوعــة الربويــة العوائــد( املحــرم التمويــل تكلفــة يزيــد وال املوجــودات إجمــا ي مــن %5 ع  إجمــا

 املصروفات
ي يزيد إال ى املحرمة االستثمارات إجما ي من %30 ع  املحرمة االستثمارات ومن املحرم، إجما

 الودائع التقليدية
 السندات

 أسهم شركات محرمة
 أسهم ممتازة

 عقود الخيارات
ر  ام بالتطه  اإلل

ى فباإلضافة االستثمارية الصناديق بخصوص أما ر ا م الشركات ي السابقة املعاي  :باألتي يل
 شرعية هيئة من مجازاً  الصندوق  يكون  أن
 :اآلتية الصناديق ي الدخول  يجوز  ال

 صناديق السندات
ى املشتملة الصناديق مثل التقليدية الصناديق  محرمة شركات أسهم ع

 صناديق الخيارات
 املستقبليات صناديق مثل التقليدية التحوط صناديق
 والفضة بالذهب باآلجل بالبيع املتاجرة صناديق
رة النقد صناديق  )املضمونة( األجل قص

 )األرباح أو املال رأس( املضمونة الصناديق
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ي   ملخص اإلفصاح املا

ى  اصول الصندوق  الرسوم و املصاريف ال تحمل ع

 التسلسل انواع املصاريف املبلغ النسبة

0.86%  70,973 ى اصول الصندوق) (اتعاب االدارة ى اساس يومى من اجما  1  تحسب ع

0.18%  14,514 ى اصول الصندوق)(اتعاب الحفظ  ى اساس يومى من اجما  2 تحسب ع

 0  0  3 اتعاب حفظ اخرى 

0.24%  20,000

ريال عن كل اجتماع لكل عضو   5000(مكافاة أعضاء مجلس االدارة 
 4 مستقل)

0.13%  10,500

ى ايام  20,000(اتعاب مدقق الحسابات  ريال سنويا توزع بشكل تناس ع
 5 السنة)

0.15%  12,000 ى اساس يومى) (اتعاب الهيئة الشرعية  6 تحسب ع

0.03%  2,625

ى اصول تحسب ( اتعاب تسجيل (التداول) ى اساس يومى من اجما ع
 7 الصندوق)

      8 مصاريف الصفقات و عموله التداول*

 0  0  9 مصاريف متعلقة بالتقارير املالية

 0  0  10 املصاريف القانونية

 0  0  11 املصاريف املحاسبية
0 0  12 مصاريف تخفيض
0 0  13 االستشارية للمحفظة
0 0 راض األموال  14 مصاريف تتعلق باق

0.16%   13,144 رشادي  15  أتعاب املؤشر األس

0.05%  3,750  16 ريال الرسوم الرقابية)  7,500مصاريف اخرى (

1.80%  147,506 ي مصاريف العمليات     اجما

1.94%  167,101    مصاريف الصفقات و عموله التداول *
 
 

ي الصندوق  الرسوم و املصاريف  ال تدفع من املستثمرين 

      
 التسلسل انواع املصاريف املبلغ النسبة 

راك 0 % 0  1 رسوم االش
رداد املبكر 0    2 رسوم االس

 3 رسوم تسجيل دفعت بواسطة املستثمرين 0  
ي 0 % 0    اجما
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 :الصندوق  اسم
 السعودية لألسهم أرباح صندوق 

Arbah Saudi Equity Fund 
 

  
  
  
  
  

  
  

  : الصندوق  نوع

  )الشرعية الضوابط مع واملتوافقة السعودية االسهم ي يستثمر مفتوح -عام صندوق ( 
  

  :الصندوق  مدير
  املالية أرباح شركة

  
ن   :الحفظ أم

  اإلنماء لالستثمار
  

             
  :املعلومات مذكرة إصدار تاريخ

  م28/03/2018 املوافق هـ11/07/1439
  م04/09/2018ه املوافق 24/12/1439بتاريخ  ملعلوماتاذكرة ملتحديث  اخر 

  
 

  .االستثمار صناديق لالئحة خاضعة كافة املعلومات مذكرة ي املذكورة املعلومات جميع أن
  

ي. وفهمها املعلومات مذكرة محتويات بقراءة املستثمرين ننصح   .م مستشار بمشورة باألخذ ننصح املعلومات مذكرة فهم تعذر حال و
 
 
 

 
  .االستثمار صناديق لالئحة خاضعة كافة املعلومات مذكرة ي املذكورة املعلومات جميع أن

  

ي. وفهمها املعلومات مذكرة محتويات بقراءة املستثمرين ننصح  مستشار بمشورة باألخذ ننصح املعلومات مذكرة فهم تعذر حال و
  .م
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 هام اشعار

 

ــــا املوافقــــة توتمــــ الصــــندوق  إدارة مجلــــس قبــــل مــــن املعلومــــات مــــذكرة عــــتروج  الصــــندوق  إدارة مجلــــس وأعضــــاء الصــــندوق  مــــدير ويتحمــــل. عل

ن  الصــندوق  إدارة مجلــس أعضــاء يؤكــد و يقــر كمــا. تااملعلومــ مــذكرة ــي الــواردة املعلومــات واكتمــال دقــة عــن املســؤولية كامــل ومنفــردين مجتمعــ

 مــذكرة ــي الــواردة البيانــات و املعلومــات أن  عــل يؤكــدون  و يقــرون كمــا املعلومــات، مــذكرة ــي الــواردة املعلومــات اكتمــال و بصــحة الصــندوق  ومــدير

ر املعلومات   .مضللة غ

  

ــ املاليــة الســوق  هيئــة توافقــ  وال املعلومــات، مــذكرة محتويــات عــن مســؤولية أّي  الهيئــة تتحمــل ال.  وحداتــه وطــرح االســتثمار صــندوق  تأســيس  ىع

ا يتعلق تأكيد أّي  تعطي ي اكتمالها، أو بدق  أو املعلومـات مـذكرة ي ورد عما تنتج خسارة أّي   ومن ،تكان مهما مسؤولية أي من صراحة نفسها وتخ

ــ االعتمــاد عــن ــا جــزء أّي   ىع ــا ــتع وال  عــدم مــن الصــندوق  ــي االســتثمار ى جــدو  بشــأن توصــية أّي  املاليــة الســوق  هيئــة تعطــي وال. م ــ موافق   ىع

ــــ وتؤكــــد املعلومــــات، ومــــذكرة واألحكــــام الشــــروط ــــي الــــواردة املعلومــــات صــــحة تأكيــــد أو هفيــــ باالســــتثمار ايتوصــــ الصــــندوق  تأســــيس  قــــرار أن ىع

  .هيمثل من أو للمستثمر يعود الصندوق  ي االستثمار

  

ى السعودية لألسهم أرباح صندوق  إعتماد تم ر مع متوافق استثمار صندوق  أنه ع  املعينـة الشـرعية الرقابـة لجنـة قبـل مـن املجـازة الشـرعية املعـاي

  .االستثمار لصندوق 
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  املحتويات
  4 ملخص الصندوق 

  6 تعريفات 

  10 صندوق االستثمار 

 10 سياسات االستثمار وممارساته 

  ي الصندوق  14 املخاطر الرئيسية لإلستثمار 

 16 معلومات عامة 

 17 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب 

 ر  22 التقويم والتسع

  23 التعامل 

  25 خصائص الوحدات 

 26 املحاسبة وتقديم التقارير 

   27 الصندوق مجلس إدارة 

   28 لجنة الرقابة الشرعية 

   29 مدير الصندوق 

 ن الحفظ  32 ام

  32   مستشار اإلستثمار 

      33 املوزع 

 33 املحاسب القانوني 

  33 معلومات عامة 

 35  ضافيةمعلومات إ 
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  ملخص الصندوق 

  صندوق أرباح لألسهم السعودية   اسم الصندوق 

  مفتوح،صندوق استثماري   نوع الصندوق 

  شركة ارباح املالية   مدير الصندوق 

  الريال السعودي   عملة الصندوق 

  ريال  سعودي 10   الصندوق  طرح بداية عند  الوحدة سعر

  )واألحكام الشروط هذه من 10 الفقرة مراجعة املخاطر حول  املعلومات من ملزيد( مرتفع  مستوى املخاطر 

  أهداف الصندوق 

ى دف ى املال راس تنمية إ ى املتوسط املدى ع  ي رئيس بشكل االستثمار خالل من الطويل إ
 األولية الطروحات ي واالستثمار السعودية، األسهم سوق  ي املدرجة السعودية الشركات أسهم
 العقارية الصناديق ي واالستثمار) نمو( املوازي  السوق  ي املدرجة الشركات واسهم

 ذات االستثمار وصناديق السعودية األسهم سوق  ي األولوية حقوق  وأسهم ,)ريت(املتداولة
ة االستثمارية األهداف ى املشا  قبل من املحددة الشرعية الضوابط مع متوافقة تكون  ان ع
دف قد كما املالية، ارباح لشركة التابعة الشرعية الهيئة  السيولة استثمار الصندوق  مدير يس

ى. املخاطر املنخفضة املرابحة صناديق او عمليات ي) النقدية(  الفائضة ى الصندوق  هذا ويس  ا
رشادي املؤشر أداء يفوق  أداء تحقيق راتيجية تطبيق خالل من للصندوق  االس  االستثمار اس

ى متوسطة مدة لخال  ونظراً   ،الصندوق  وحده سعر يتفاوت ان خاللها يمكن حيث االجل طويلة ا
ر الصندوق  فان االسهم اسواق باداء واملرتبط نسبياً  املرتفع التقلب او للتذبذب  فئة من يعت

ى الحصول  ي يرغبون  الذين للمستثمرين مصمم وهو املخاطر، مرتفعة االستثمارات  من دخل ع
  . االجل طويل استثمار خالل

راك   الحداالدنى لالش
ا تعادل وحدات عدد  تعادل وحدات وعدد لألفراد سعودي ريال أالف عشرة) 10,000( قيم

ا   .لشركاتل سعودي ريال ألف عشرون)20,000(  قيم

ي راك االضا ا تعادل وحدات عدد  الحداالدنى لالش   والشركات لألفراد سعودي ريال أالف خمسة) 5,000( قيم

  والشركات لألفراد  سعودي ريال أالف عشرة) 10,000(  به املحتفظ االستثمار لرصيد الحداالدنى

راك طلبات قبول  أيام رداد االش   خالل اي يوم عمل   واالس

  م11/01/2017  تاريخ بدء تشغيل الصندوق 
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رشادي   املؤشر االس
رشادي املؤشر سيكون   املتوافق السعودية لألسهم ارباح مؤشر هو الصندوق  أداء لقياس االس

 بورز أند ستاندرد شركة مستقل ثالث طرف قبل من حسابه يتم والذي الشرعية الضوابط مع
)S&P(، ى ى الصندوق  مدير ويس   . أعاله املؤشر عائد يفوق  عائد تحقيق إ

  اإلدارة اتعاب
راكم الرسوم هذه حتسبت سنوياً ) %1.75( املائة ي باملائة وسبعون  وخمسة واحد نسبة  كل ي وت
ى بناءً  تقويم يوم ي ع   .شهرياً  اقتطاعها ويتم الصندوق  أصول  قيمة صا

ن رسوم ن الحفظ أم  ومقدم لسجلا وام
  االدارية الخدمات

ي املائة ( ى سنوياً  ألف ريال سعودي 30وبحد أدنى ) %0.03نسبة ثالثه من مائة  ، وباالضافه ا
ي املائه( 1 ألف ريال لرسوم تداول تحتسب  250) رسوم تداول وبحد أق %0.01من مائه 

ي قيمة أصول  ى صا ي كل يوم تقويم بناًء ع راكم  الصندوق ويتم اقتطاعها هذه الرسوم وت
  شهريًا.

  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 املالية السنة ي اجتماعات أربعة وبعدد اجتماع لكل سعودي ريال أالف خمسة )5,000( مبلغ
ن لالعضاء سعودي ريال 40,000 يعادل وبما أق بحد راكم تحسب  ككل املستقل  يوم كل وت

ى بناءً  تقويم ي ع  ادارة ملجلس اجتماع كل بعد املكافاه وتدفع  الصندوق  اصول  قيمة صا
  الصندوق 

ي املراجع أتعاب   الصندوق  لحسابات الخار
راكم تحسب املالية السنة ي سعودي ريال) 20,000( ألف عشرون  مبلغ ى بناءً  تقويم يوم كل وت  ع
ي   سنوياً  وتستقطع  الصندوق  اصول  قيمة صا

ى التمويل   تكاليف الحصول ع
راض تكلفة حسب اء بعد السنوي  التقرير ي ذكرها وسيتم السوق  ي السائدة االق  السنة ان
  .للصندوق  املالية

راك   رسوم االش
ــى نســبته تصــل مــا ــ كحــد ) %2( املائــة ــي اثنــان إ راك مبلــغ مــن اق  الوحــدات حامــل يــدفعها. االشــ

راك مبلغ من خصمها ويتم   االش

  والتعامل مويأيام التق
  

رداد بيع فيه يتم يوم اي   كل من والثالثاء االحد يومي وهو ،.االستثمار صندوق  وحدات واس
ا يكون  ال الرسمية العطل ايام باستثناء أسبوع ي مقفل االسهم سوق  ف  يوم وافق حال و
 الصندوق  اصول  تقييم فسيتم السعودية العربية اململكة ي رسمية عطلة يوم والتعامل التقويم
راك طلبات وتنفيذ رداد اإلش ي والتعامل التقويم يوم ي واإلس   .التا

 للزكاة العامة الهيئة من الصادرة التنفيذية الالئحة حسب املضافة القيمة ضريبة تطبيق سيتم  ضريبة القيمة املضافة 
ى والدخل   . واالتعاب واملصاريف الرسوم جميع ع

راك طلبات لتقديم موعد أخر  أو االش
رداد   االس

  الثالثاء و األحد يومي ظهرا 12 الساعة

ن  الوحدات أسعار عن اإلعالن يوم   اسبوع كل من واالربعاء االثن
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  تعريفات

ر النص سياق يقِض  لم ما املستند، هذا ي الستخدامها مسوغ ورد حيثما اآلتية، التعريفات تستخدم   -:ذلك بغ

ي السعودية، املالية أرباح شركة يع  :مدير الصندوق   األشخاص الئحة بموجب اإلدارة أعمال بممارسة له مرخص شخص  و
   . اإلستثمار صندوق  أصول  وحفظ إدارة عن مسئوالً  ويكون  لهم املرخص

  
رك  الوحدات مالك او املستثمر او املش

  : العميل أو
  .االستثمار صندوق  ي وحدات يملك الذي الشخص

  
ى اإلطالع يمكن حيث السعودية العربية اململكة ي الصندوق  ملدير الرئيس املركز أو الرسمي املقر ا يقصد  :شركة أرباح املاليةعنوان   ع

ى بذلك الخاصة التفاصيل روني املوقع ع ى الصندوق  ملدير االلك رنت ع    )www.arbahcapital.com( االن
  

ي  :املراجع الخار
 
  

  :القانوني املستشار 
  

م شركة  ر ، السعودية العربية اململكة، .وشركاه الفوزان ي إم بي كي يقصد    4803 ب ص 31952 الخ
((www.kpmg.com.sa)) 

 الدمام 8869.ب.،ص)السعودية العربية اململكة( قانونيون  ومستشارون محامون  العبيد عبيد  مكتب به يقصد
31492.  

 بتاريخ 2005-83-1 رقم قرارها بموجب املالية السوق  هيئة مجلس عن املسمى بذات الصادرة الالئحة تع  :لهم املرخصالئحة األشخاص 
ا تتم أخرى  تعديالت أي أو( 21/05/1426   ).آلخر وقت من عل

  
  .للتداول  مفتوحة السعودية األسهم سوق  فيه تكون  الذي الرسمية العمل اليام طبقًا اململكة ي عمل يوم  :يوم العمل

  
 أي أو( ھ1424/06/02 بتاريخ 30/م رقم امللكي املرسوم بموجب السعودية العربية اململكة ي الصادر النظام هو  :نظام السوق املالية

ا تتم أخرى  تعديالت   ).آلخر وقت من عل
   

 استقبال عن الصندوق  فيه يتوقف و املبدئي اإلصدار/  للتوزيع الوحدات تخصيص تنفيذ ي يبدأ الذي اليوم هو  : تاريخ بدء تشغيل الصندوق 
راك طلبات راك بسعر الوحدات ي االش   .االش

  
راك   هذا تحديد ويتم. الصندوق  ي) واحدة وحدة) (1( عدد لشراء املستثمر قبل من دفعه الالزم املبلغ به يقصد  سعر اإلش

  ).26( رقم املادة ي ورد ملا وفقاً  السعر
  

 أي او فرعية، لجنة أو لجنة، اي النص، يسمح حيثما شاملة السعودية العربية اململكة ي املالية السوق  هيئة  :الهيئة
  .الهيئة وظائف من وظيفة باي للقيام تفويضة يتم ان يمكن وكيل موظف،او
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ن الحفظ ي شركة مساهمة مقفلة مرخص لها بموجب الئحة األشخاص   :أم املرخص يقصد به شركة االنماء لالستثمار، و
ن ولوائح هيئة السوق املالية لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات املالية واالستثمارية  لهم وتحكمها قوان
ي يعينه مجلس إدارة  ن حفظ خار ي ذلك خدمات الحفظ لصناديق االستثمار واألوراق املالية، أو أي أم بما 

  الصندوق لتقديم خدمات الحفظ لألوراق املالية.
ى مشتملة اخر لشخص عائد اصول  حفظ ا صديق  الحفظ  ويشمل بذلك، اخر شخص قيام ترتيب او مالية، اوراق ع

  .االزمة االدارية باالجراءات القيام الحفظ

ي السعودية، املالية أرباح شركة به يقصد  مقدم الخدمات االدارية   األشخاص الئحة بموجب لها مرخص مقفلة مساهمة شركة و
 السجالت بمسك تتعلق ال للصندوق  ادارية خدمات تقديمل املالية السوق  هيئة  عن الصادرة لهم املرخص
ي وتقويم املالية املراكز وأصدار ي واصدار األصول  قيمة صا   .  الصندوق  لوحدة قيمةاألصول  صا

  
 االوراق منازعات ي الفصل لجنة
  : املالية

 السوق  نظام نطاق ي تقع ال املنازعات ي الفصل ي واملختصة" املالية االوراق منازعات ي الفصل لجنة” 
  .املالية السوق  هيئة عن الصادرة والتعليمات والقواعد والوائح املالية

 للصندوق  خدمات لتقديم الصندوق  مدير يعينه ثالث طرف أوأي الصندوق  مدير يتقاضاها ال االتعاب  تع  : االتعاب 
ا كل بخصوص تفصيالً  ورد ملا وفقاً  ى م  .واألحكام الشروط هذه من) 11(  رقم املادة ي حدة ع

 
  

ر ضريبة ي  :ضريبة القيمة املضافة ى تفرض مباشرة غ  من وللمزيد املنشات قبل من وبيعها شراؤها يتم ال والخدمات السلع جميع ع
روني املوقع زيارة يرجة املعلومات  www.gazt.gov.sa/ar: اإللك

  
رة ي  :املاليةالسنة  ن الحادي ي وتنته الصندوق  عمل بدء تاريخ من تبدأ ال الف ر شهر من والثالث  للسنة بالنسبة  ديسم

ى املالية ن الحادي اليوم ي وتنته يناير من األول  من تبدأ ال أو األو ر شهر من والثالث ي عام كل من ديسم  ي
ى املالية السنة   .األو

  
رك استثمار برنامج وهو ")الصندوق (" السعودية لألسهم أرباح صندوق  به يقصد  :اإلستثمار صندوق  ى دف مش  الفرصة اتاحة ا

رنامج ارباح ي باملشاركة فيه للمستثمرين   .محدده رسوم مقابل الصندوق  مدير  ويديره ال
  

ن الصندوق  مدير يقوم السعودية لألسهم أرباح صندوق  إدارة مجلس هو  : مجلس إدارة الصندوق   صناديق لالئحة وفقاً  أعضائه بتعي
 هذه من )14(  رقم املادة ي مبدئياً  أعضائه عدد تحديد ورد وقد. .اإلستثمار صندوق  أعمال ملراقبة االستثمار
  .واألحكام الشروط

  
ر اإلدارة مجلس عضو ي شخص أي   :مستقل غ  عضو ، االستثمار صناديق لالئحة وفقاً  االستثمار صندوق  إدارة مجلس ي عضوًا تعيينه يتم طبي

ر صندوق  إدارة مجلس ن او ،له تابع او الصندوق  مدير لدى ادارة مجلس عضو او موظفاً  يكون   املستقل غ  ام
ن او الصندوق  مدير مع تعاقدية عالقة او جوهري  عمل لديه الصندوق، حفظ   .  الصندوق  ذلك حفظ ام
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 مدير اي ،اوله تابع او الصندوق  مدير لدى ادارة مجلس عضو او موظفًا يكون  ال صندوق  إدارة مجلس عضو   :مجلس اإلدارة املستقلعضو 
ن او الباطن من صندوق   او الصندوق  مدير مع تعاقدية عالقة او جوهري  عمل لديه وليس الصندوق، حفظ ام

ن او الباطن من صندوق  مدير اي   الصندوق  ذلك حفظ ام
    

 اإلستثمارية األهداف ذات الصناديق
ة   :االخرى /  للصندوق  املشا

ه اإلستثمارية األهداف ذات  عاماً  طرحاً  املطروحة السعودية األسهم ي االستثمار صناديق ي  صندوق لل املشا
 التابعة الشرعية الهيئة قبل من املحددة الشرعية الضوابط مع واملتوافقة املالية السوق  هيئة قبل من رخصةوامل

  ..ةاملالي ارباح لشركة
  

ي شخص أي يع  : الشخص  ذه اململكة أنظمة له تقر عليه متعارف هو حسبما قانونية أو اعتبارية صفة ذي أو طبي
  .  الصفة

  

  . السعودية العربية اململكة ا يقصد  :اململكة
  

ي قيمة األصول للوحدة ى وحدة ألية النقدية القيمة وتع  :صا ي أساس ع امات منه مخصوماً  للصندوق  األصول  قيمة إجما  ومقسوماً  االل
ى  هذه من) 26(  رقم املادة ي التفصيل من بمزيد ورد ما وفق العالقة ذي التقويم يوم ي القائمة الوحدات عدد ع

 . واألحكام الشروط
  

ي العام ربع( الربع تاريخ  ): املا
  

رة ن الحادي اليوم به ويقصد أشهر ثالثة ف ن مارس شهر من والثالث ن يونيو من والثالث ر من والثالث  سبتم
ن والحادي ر من والثالث   .مالية سنة كل ي ديسم

  
رداد رداد الوحدات ملالكي  يج والذي الصندوق  مدير قبل من املعد النموذج به يقصد  :نموذج طلب االس م كل أو جزء اس  ي وحدا

 .املتبعة األصول  حسب املع الوحدات حامل من النموذج وتوقيع استكمال بعد الصندوق 
  

رداد ردادها عند الوحدة لحامل دفعه الالزم املبلغ يع  :مبلغ االس  من) 26( رقم املادة ي ورد ملا وفقاً  السعر ذلك تحديد ويتم. اس
    واألحكام الشروط هذه

  :الالئحة
  

 2006-219-1 رقم القرار بموجب املالية السوق  هيئة مجلس عن الصادرة االستثمار صناديق الئحة ا يقصد
   .ھ3/12/1427 وتاريخ

  

راك راك طلب به يقصد  :طلب االش ن املالية السوق  هيئة لوائح حسب مطلوبة مستندات وأي االش  األموال غسيل مكافحة وقوان
راك بغرض املستثمر يوقعها مرفقة معلومات وأية اإلرهاب تمويل  من اعتمادها شريطة الصندوق  وحدات ي االش
  .الصندوق  مدير

  

دفة   :االستثمارات املس
  

 األهداف ذات الصناديق أو إدراجها، تاريخ من السعودية السوق  ي عامًا طرحًا املطروحة للشركات العامة األسهم
ة اإلستثمارية ، بشكل االسهم ي الصندوق  يستثمر للصندوق  / املشا ي اساس  ي املدرجة الشركات اسهم و

 .السعودية االسهم سوق 
  

ا تتكون  ال املتساوية الشائعة الحصص  :الوحدات   .واحدة فئة من الصندوق  وحدات أن علماً  الصندوق، أصول  م
  

ي تحديد فيه يتم الذي اليوم به يقصد  :التقويم يوم    . بالصندوق  األصول  قيمة صا
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ي لالسهم    .ا  االستثمار يمكن ال أوليةباالستثمارات قائمة وتحديد املتاحة االستثمارات دراسة  عمليات املسح األو

ر  الضوابط الشرعية  ا بناءً  يتم وال للصندوق، الشرعية اللجنة من املعتمدة الشرعية املعاي  لالستثمار املؤهلة الشركات تحديد عل
ا   . واألحكام الشروط هذه من) أ( رقم امللحق ي واملوضحة الصندوق  قبل من ف

  
 اإلقفال أسعار باستخدام العمل يوم اية عند وذلك الصندوق  اصول  قيمة حساب فيه يتم الذي الوقت هو  نقطة التقويم

  اليوم لذلك
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  مذكرة املعلومات          
 :صندوق االستثمار .1

 
 :اسم الصندوق   - ت

 ) Arbah Saudi Equity Fund( السعودية لألسهم أرباح صندوق 

 :الصندوق  وأحكام شروط إصدار تاريخ  - ث

ا تم وقد م29/06/2016 املوافق هـ24/09/1437  واألحكام الشروط إصدار تاريخ     .م04/09/2018 املوافق هـ24/12/1439 بتاريخ تحدي

ى املالية السوق  هيئة موافقة تاريخ  -ج   :الصندوق  تأسيس ع
ى املالية السوق  هيئة موافقة تاريخ   م29/06/2016 املوافق هـ24/09/1437 الصندوق  إنشاء ع

  
  :االستثمار صندوق  مدة -د

  

  .املدة مفتوح صندوق    
  

  : العملة -ه
  

  .السعودي الريال ي الصندوق  عملة                

 :سياسات االستثمار وممارساته .2
 :أهداف الصندوق االستثمارية  -أ

ــــى ــــدف مفتــــوح، ســــهما صــــندوق  هــــو الســــعودية لألســــهم اربــــاح صــــندوق  ــــى املــــال راس تنميــــة إ ــــى املتوســــط املــــدى ع  خــــالل مــــن الطويــــل إ
 واســـهم األوليـــة الطروحـــات ـــي واالســـتثمار الســـعودية، األســـهم ســـوق  ـــي املدرجـــة الســـعودية الشـــركات أســـهم ـــي رئيســـ بشـــكل االســـتثمار
 األســـهم ســـوق  ـــي األولويـــة حقـــوق  وأســـهم ,)ريـــت(املتداولـــة العقاريـــة الصـــناديق ـــي واالســـتثمار) نمـــو( املـــوازي  الســـوق  ـــي املدرجـــة الشـــركات
ة االســتثمارية األهـــداف ذات االســتثمار وصـــناديق الســعودية ــى ، .املشـــا  قبـــل مـــن املحــددة الشـــرعية الضــوابط مـــع متوافقــة تكـــون  ان ع

دف قـــد كمـــا املاليـــة، اربـــاح لشـــركة التابعـــة الشـــرعية الهيئـــة  او عمليـــات ـــي) النقديـــة(  الفائضـــة الســـيولة اســـتثمار الصـــندوق  مـــدير يســـ
ـى أربـاح أي بتوزيـع الصـندوق  يقـوم ولن ،املخاطر املنخفضة املرابحة صناديق  املوزعـة األربـاح اسـتثمار إعـادة سـيتم حيـث املسـتثمرين ع

ى الصندوق  ي ى متوسطة مدة خالل الصندوق  هذا ويس ـى االجـل طويلة ا رشـادي املؤشـر أداء يفـوق  أداء تحقيـق ا  وهـو للصـندوق  االس
ـى الحصـول  يمكـن حيـث ، بـورز انـد ستاندر  قبل من واملقدم (Arbah Saudi Index) السعودية لألسهم ارباح مؤشر  املؤشـر معلومـات ع

رشادي روني املوقع خالل من االس راتيجية تطبيـق خـالل مـن الصندوق  ملدير  اإللك  للتذبـذب ونظـراً .  للصـندوق  الرئيسـية االسـتثمار اسـ
ـــــر الصـــــندوق  فـــــان االســـــهم اســـــواق بـــــاداء واملـــــرتبط نســـــبياً  املرتفـــــع التقلـــــب او  مصـــــمم وهـــــو املخـــــاطر، مرتفعـــــة االســـــتثمارات فئـــــة مـــــن يعت

ى الحصول  ي يرغبون  الذين للمستثمرين   .االجل طويل استثمار خالل من دخل ع
  

ا يستثمر ال املالية األوراق  - ب  :الصندوق  ف

 وأسـهم األوليـة الطروحـات ـي واالسـتثمار ، السـعودية االسـهم سـوق  ـي املدرجـة السـعودية الشـركات أسـهم ـي رئيسـ بشكل الصندوق  يستثمر
 ,)ريـت(املتداولة العقارية الصناديق ي واالستثمار) نمو( املوازي  السوق  ي املدرجة الشركات واسهم السعودية األسهم سوق  ي األولوية حقوق 
ة االستثمارية األهداف ذات االستثمار وصناديق السعودية األسهم سوق  ي األولوية حقوق  وأسهم    .املشا
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  :االستثمار ترك سياسات  -ج

ى الصندوق  مدير دف ن ح استثمار ا ي من ادنى كحد %0 و أق كحد%)  90( املائة ي تسع  الشـركات أسـهم ـي  الصـندوق  أصـول  صـا
 العقاريـــــة الصـــــناديق ـــــي واالســـــتثمار) نمـــــو( املـــــوازي  الســـــوق  ـــــي املدرجـــــة الشـــــركات واســـــهم ،الســـــعودية االســـــهم ســـــوق  ـــــي املدرجـــــة الســـــعودية
 الضــــوابط مــــع املتوافقــــة للشــــركات األولويــــة حقــــوق  وأســــهم الســــعودية األســــهم ســــوق  ــــي األوليــــة الطروحــــات ــــي واالســــتثمار ،)ريــــت(املتداولــــة
م  وال للصندوق، الشرعية الهيئة تقرها وال الشرعية ن قطـاع ـي  الصندوق  استثمارات ترك الصندوق  مدير يع   األسـهم قطاعـات مـن معـ

ـــ يـــتم ولـــن  اصـــول  مـــن أدنـــى كحـــد) %10( املائـــة ـــي عشـــرة بنســـبة الصـــندوق  مـــدير وســـيحتفظ ،محـــددة صـــناعة ـــي الصـــندوق  اســـتثمارات ترك
رة  النقــد أســواق أدوات ــي مباشــر بشــكل سيســتثمرها أو النقــد ــي الصــندوق   اســتثنائية ظــروف ــي إال )%50( عــن زيــدتال وبنســبة األجــل قصــ

ـــا ـــى وم ـــي األســـهم ســـوق  دخـــول ) 1 املثـــال ســـبيل ع  اقتصـــادية بيانـــات صـــدور ) 2 األســـعار ـــي شـــديد هبـــوط بمرحلـــة العامليـــة األســـواق أو/و املح
ــى ســـل جــوهري  أثــر ذات وماليــة )  10(  البنـــد ــي املبينــة  الرئيســـية املخــاطر عوامــل احــد تحقـــق درجــة ارتفــاع احتمـــال) 3 الصــندوق  اصــول  ع
ر، بشكل ادناه    كب

ـــا فيجـــوز   الضـــوابط مـــع املتوافقـــةالنقد أســـواق ادوات او النقـــد ـــي الصـــندوق  أصـــول  مـــن) %70( نســـبته بمـــا يحـــتفظ ان الصـــندوق  ملـــدير وق
ر أو املصنفة كانت سواء السعودي بالريال واملقومة الشرعية ى صنفةامل غ  عـن يقـل ال ائتمـاني بتصـنيف تتمتع جهات عن صادرة تكون  أن ع

 مـــدير لـــدى مقبولـــة أخـــرى  تصـــنيف وكالـــة أي عـــن صـــادر لـــذلك معـــادل تصـــنيف أي أو العـــالم للتصـــنيف مـــوديز وكالـــة عـــن ةصـــادر و ) A( فئـــة
ـى ،)Aa( فئـة عن يقل ال ائتماني بتصنيف وتتمتع  بورز أن ستاندرد وكالة مثل  الصندوق  ـى الحـد يكـون  ان ع ـر طـرف كـل مـع للتعامـل األع  نظ

ــر أدوات ــي الصــندوق  يســتثمر ولــن). %15( هــو النقــد اســواق ادوات ــي االســتثمار عنــد ــر جهــات عــن صــادرة كانــت اذا مصــنفة غ  ، مصــنفة غ
ة االســتثمارية األهــداف ذات االســتثمار صــناديق ــي االســتثمار للصــندوق  يجــوز  كمــا. النقــد اســواق صــناديق ــي الصــندوق  يســتثمر ولــن  املشــا

ــــى للصــــندوق  ر مــــع متوافقــــة) 1 كــــون ت أن ع ) 3 املاليــــة الســــوق  هيئــــة مــــن ومرخصــــة الســــعودي بالريــــال مقومــــة) 2 للصــــندوق   الشــــرعية املعــــاي
) 4 – اكالهمــــ أو جيـــدة ســــمعة وذو مؤهـــل  آخـــر مــــدير أي أو الصـــندوق  مـــدير قبــــل مـــن الســـعودية العربيــــة اململكـــة ـــي عامــــا طرحـــا واملطروحـــة

ن قبل مطروح ن خـالل جيـد اداء وذات) 5 أدنـى كحـد سـنت ن السـنت رشـادي باملؤشـر مقارنـة السـابقت  واعـدة فـرص تـوفر و) 6ـا الخـاص االس
ا لالستثمار   .سنوي  وربعأ شهري  بشكل للصندوق  االستثماري  املجال تحديث وسيتم  ف

ي وفيما ن جدول  ي   الصندوق  ي األصول  توزيع يب

  الحد األدنى   نوع االستثمار
ى    الحد األع

 السعودية الشركات أسهم
 وأسهم األولية الطروحات/

 أالسهم سوق  ي األولوية حقوق 
   السعودية

0%  90%  

 أهداف ذات استثمار صناديق
ة استثمارية   للصندوق  مشا

0%  30%  

 أسواق أدوات أو نقدية سيولة
  النقد

0%  50%   

 %20  %0  )نمو(السوق املوازي 
الصناديق العقارية املتداولة 

  )ريت(
0%  50%  
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ي وفيما ن جدول  ي راتيجيه يب ي التوزيع و االستثمار اس   الجغرا

راتيجية ركز(تخصيص مدير الصندوق   اإلس   )ال

   السعودية االسهم سوق  ي املدرجة السعودية الشركات أسهم
 أصول  من %90 عن يزيد ال ما الصندوق  مدير سيخصص

  االستثمارات هذه ي الصندوق 

 
راتيجية تتلخص ي فيما والتوزيع  الصندوق  استثمارات إدارة إس    :ي
 ى ى الصندوق  مدير سيس ى املحافظة ع ن أصول  توزيع ع  .نقد) %10( باملائة وعشرة أسهم) %90(  باملائة تسع
 ى الصندوق  أصول  لتوزيع امكن ان أعاله املبينة املئوية النسب حدود ي الصندوق  عمليات بإدارة الصندوق  استثمار مدير يقوم  ع

دفة االستثمارات ى بناء النتائج أفضل يحقق بما املس   .األسهم سوق  ظروف ع
 رداد متطلبات ملواجهة الكافية السيولة توفر مراعاة   .املحتملة االس

 رة استثمارات ي املتاحة السيولة استثمار ن الشرعية الضوابط مع تتوافق السيولة وعالية  املخاطر منخفضة األجل قص  الفرصة توفر لح
  .الصندوق  استثمارات ي الستثمارها

  رك سيكون ى ال ن عن يزيد ال ما الصندوق  مدير وسيخصص السعودية، األسهم سوق  ي املدرجة السعودية الشركات أسهم ع  باملائة تسع
 املدرجة األسهم ي االستثمار الصندوق  ملدير يجوز  كما .االستثمارات هذه ي الصندوق  أصول  من أدنى كحد %0و أق كحد) 90%(

ي من ادنى كحد %0و %20 ح أق بحد) نمو(املوازي  السوق   العقارية الصناديق ي االستثمار الصندوق  ملدير يجوز  كما. األصول  صا
. أدنى كحد %0 و أق كحد الصندوق  أصول  من %50 ح الصندوق  مدير قبل من املدارة الصندوق  وحدات ذلك ي بما) ريت( املتداولة
ى باإلضافة ي من %50 ح النقد أسواق أدوات ي االستثمار إمكانية إ  التوازن  تحقيق.أدنى كحد %0 و أق كحد الصندوق  أصول  صا
ن األمثل  .الصندوق  ي للمستثمرين املخاطر محسوب أداء أفضل وتحقيق العوائد لتعظيم واملخاطر العائد ب

 ي مصالح مراعاة  املالية السوق  هيئة متطلبات إطار ي األوقات كل ي الصندوق  وحدات حام
 

ا يستثمر ال املالية االوراق أسواق  -د   :الصندوق  ي ف
 حقـــوق  وأســـهم األوليـــة الطروحـــات ـــي واالســـتثمار ، الســـعودية االســـهم ســـوق  ـــي املدرجـــة الســـعودية الشـــركات أســـهم ـــي رئيســـ بشـــكل الصـــندوق  يســـتثمر
 حقــوق  وأســهم ,)ريــت(املتداولــة العقاريــة الصــناديق ــي واالســتثمار) نمــو( املــوازي  الســوق  ــي املدرجــة الشــركات واســهم الســعودية األســهم ســوق  ــي األولويــة
ة االستثمارية األهداف ذات االستثمار وصناديق السعودية األسهم سوق  ي األولوية   .املشا

 
  :االستثمارية محفظته إدارة بغرض االستثمار صندوق  عن نيابة استخدامها يمكن ال واألدوات واألساليب املعامالت أنواع  -ه

 املراكــــــز وتبــــــديل الســــــعودية االســــــهم ســـــوق  ــــــي الواعــــــدة االســــــتثمارية الفـــــرص إليجــــــاد املتخصصــــــة والتحليليــــــة البحثيـــــة قدراتــــــه الصــــــندوق  مــــــدير يوظـــــف
ن وسيعمل. الصندوق  أهداف تحقق ال الصندوق  الستثمارات االستثمارية ن املحلل ى الصندوق  مدير لدى املالي ـي املسـح عمليـات اجراء ع  لالسـهم األو

ى للوصول  املدرجة ى مستمر بشكل واخضاعها(  املتاحة االستثمارات قائمة ا   ) .السهم لسعر العادل تقييم تحليالت ا

   :الصندوق  ي إدراجها يمكن ال ال املالية األوراق أنواع   -و

  . أعاله) 11/2( الفقرة ي ورد ما مع تتوافق ال مالية اوراق أي
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ى آخر قيد أي  -ز ا االستثمار للصندوق  يمكن ال املالية األوراق )أنواع أو(  نوع ع   :ف

م الصــندوق  ــ ــي اي اوراق ماليــة التتوافــق مــع الظــوابط الشــرعية املعتمــدة مــن الهيئــة الشــرعية للصــندوق يل اإلســتثمار  بقيــودلــن يســتثمر الصــندوق 
ي الئحة صناديق اإلستثمار الصادرة من هيئة السوق املالية   .الواردة 

  
  :اخرون صناديق مديرو  أو الصندوق  مدير يديرها استثمار صناديق أو صندوق  وحدات ي الصندوق  أصول  استثمار فيه يمكن الذي الحد.   ح

 كحد أصوله من %30 ح يةاملال سوق ال هيئة قبل من واملرخصة عاماً  طرحاً  املطروحة االستثمارية الصناديق ي االستثمار الصندوق  ملدير يمكن
  أدنى. كحد %0و أق
  
راض ي االستثمار صندوق  صالحيات   -ط     :االق

 ،الشــرعية الضــوابط مــع يتوافــق وبمــا الصــندوق  إدارة مجلــس موافقــة بعــد وذلــك ،شــهور  ثــالث وملــدة الضــرورة عنــد إال التمويــل لطلــب الصــندوق  يلجــأ لــن
ــــى ي مــــن%)  10( املائــــة ــــي عشــــرة نســــبة ُوجــــد، إن التمويــــل، حجــــم يتجــــاوز  ال أن ع ــــراض باســــتثناء الصــــندوق  أصــــول  قيمــــة صــــا  الصــــندوق  مــــدير مــــن االق

رداد طلبات لتغطية رداد طلبـات لتغطيـة الحاجـة مثـل الحاالت بعض ي الخاصة موارده باستخدام وذلك االس  للصـندوق  املتـوفرة األمـوال كانـت إذا االسـ
ــر ــي. شــرعاً  املقبــول  اإلطــار ضــمن وذلــك كافيــة، غ رداد الصــندوق  مــدير يقــوم الحالــة، هــذه و  ملواجهــة املخصــص الصــندوق  حســاب مــن األمــوال تلــك باســ

رداد رضــــها أمــــوال أي خصــــم ســــيتم و. حينــــه ــــي الســــائدة الشــــرعية التمــــويالت لرســــوم للصــــندوق  خارجيــــة تمــــويالت أي وتخضــــع. االســــ  عنــــد الصــــندوق  اق
ي  احتساب   .األصول  صا

ى الحد -ي ر طرف أي مع للتعامل األع   :نظ
ر واحد طرف مع تعامالته يتجاوز  أن للصندوق  اليجوز    ي من %25 نظ   .الصندوق  أصول  قيمة صا
  
  :املخاطر إلدارة الصندوق  مدير سياسة -ك

ي الصندوق: -1   سياسة ادارة املخاطر 
  
ى التخفيف من أثر املخاطر املنتظمة (  ى مستويات املخاطر املقبولة واملحسوبة مع العمل ع ر املنتظمة Systematic Riskاملحافظة ع  Unsystematic) وغ

Risk)"(  
ي الصندوق اجراءات ادارة  -2   :املخاطر 

ى  سبيل املثال  ا ع   :        يمكن الدارة املخاطر التأكد من تطبيق السياسة الخاصة بادارة املخاطر من خالل اتخاذ العديد من اإلجراءات، وم
         

ي الصندوق، حيث سيتم التأكد من قيام مدير الصندوق من القيام با -1 ي االستثمار   الجراءات التالية :اتباع سياسة التنويع 
  ي املحفظة وفقًا ملا تحدده السياسة االستثمارية ي االصول املستثمرة   التنويع 
 .ي السياسة االستثمارية ي العديد من الدول املحددة  ي لالستثمارات من خالل االستثمار   التنويع الجغرا
 .ي العديد من البنوك واملؤسسات املالية املصدرة  تنويع االستثمار 
 .ا ام  ى اي مصدر واالل   التاكد من حساب مقدار اإلنكشاف ع

ي عند تحديد مقدار  -2 متابعة تقييم البنوك املصدرة بشكل دوري، واتخاذ االجراءات املناسبة من الرقابة واملتابعة والتحليل املا
ر املصنفة. ى البنوك واملؤسسات املالية غ  االستثمار (االنكشاف) ع
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ى سبيل املثال:متابعة املؤشرات  -3 ا ع ا، وم  االقتصادية الكلية والجزئية الخاصة بالدول ال سيتم االستثمار 
 معدالت الناتج القومي 
 معدالت االنفاق الحكومي 
  الدين العام 
 التضخم 
  رها  اسعار الفائدة واملرابحات وغ
 اسعار الصرف للعمالت 

ي ادارة املخاطر عن -4 ى سبيل املثال ال الحصر :اتباع الخطوات العلمية واملهنية  ا ع  د بناء املحفظة االستثمارية، وم
 مرحلة اختيار االدوات املالية  -أ

 . ن من خالل التحليل وتطبيق السياسة واألهداف االستثمارية  بناء املحفظة االستثمارية بشكل مت
  ر اختيار االدوات صفات و التحوط من املخاطر بشكل رئيس من خالل تحديد التاكد من امكانية استخدام وسائل معاي

 .االستثمارية
 مرحلة بناء املحفظة االستثمارية  - ب

 تحديد حجم املحفظة  
  تحديد حجم االنكشاف بحدوده القصوى 
 ي حال عدم جدوى االستثمار   االحتفاظ بالسيولة النقدية 
  ي االدوات املالية ذات النوعية والجودةجودة األصول من خالل التاكد من  االستثمار 

ى اداء املحفظة االستثماريةا  - ت  لرقابة ع
 تحليل مخاطر املحفظة ومخاطر املصدر  
  تحليل وفحص االنكشاف واختبار الضغط 
  تحديد مقدار وأصول االستثمار 
  ي املحفظة بشكل منفرد  مراجعة وتقييم اداء االستثمارات 
 ي الئحة صناديق االستثمار ام بمحددات االستثمار الواردة   اإلل

  
رشادي املؤشر. ل   :اإلس

رشادي املؤشر سيكون   ،)S&P( بورز أند ستاندرد شركة قبل من حسابه يتم والذي لألسهم السعودية أرباح مؤشر هو الصندوق  أداء لقياس االس
ى ى الصندوق  مدير ويس   .أعاله املؤشر عائد يفوق  عائد تحقيق إ

  
  :املالية املشتقات أسواق مع التعامل -م

  .املالية األوراق مشتقات تستخدم اسواق أو سوق  ي  أو املالية األوراق مشتقات من اي ي باألستثمار الصندوق  يقوم لن

ا توافق إعفاءات أي  -ن ى حدود أو قيود أي بشان املالية السوق  هيئة عل   :األستثمار ع
  .اليوجد  
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 :الصندوق  ي لالستثمار الرئيسية املخاطر .3
ر -  للمخاطر يتعرض قد الصندوق  ي االستثمار. األسهم ي الستثماره بالنظر املخاطر مرتفعة االستثمارات فئة من الصندوق  ي االستثمار يعت

ا الصندوق  باستثمار املرتبطة املخاطر جميع تمثل ال وال التالية  وال واالحكام الشروط هذه بتاريخ املعروفة الرئيسية املخاطر توضح لك
ا حال_ سلباً  تؤثر أن يمكن وال الصندوق، لها يتعرض قد ى_ حدو ى الصندوق  أداء ع ي االستثمار عائدات وع  اصول  قيمة وصا

ى. ستتحقق االستثمارية الصندوق  أهداف بأن تعهد يوجد وال املستثمر، األصل يضمن ال الصندوق  مدير إن ،الصندوق   أن مستثمر كل وع
 :الصندوق  ي االستثمار لفرص تقييمه عند أدناه املذكورة املخاطر لعوامل خاصة عناية يعطي

 
ى االثر  نـوع املخـاطر   املستثمرة االصول  او االستثمار مبلغ ع

 التوقعـــــــــــــات مخـــــــــــــاطر
 املســــــــــــــتقبلية املاليــــــــــــــة

 املســــــــــتثمر للشـــــــــركات
ا   :ف

  

ــر املســتقبل ــي واســتمرارها العوائــد لتحقيــق الالزمــة العوامــل وتــوفر للشــركات املســتقبلية املاليــة النتــائج توقعــات  مــن تعت
ـــــ الهامـــــة العوامـــــل ـــــ ال ـــــا يب  تتحقـــــق ال أو تتحقـــــق قـــــد التوقعـــــات تلـــــك أن إال. االســـــتثمارية قراراتـــــه الصـــــندوق  مـــــدير عل
ى يؤدي قد مما املتوقع بالشكل  النتـائج إعـالن بعد أنه كما. له املخطط عن الصندوق  بعمليات الخاصة النتائج انحراف إ
ي الســــعر فــــان للشــــركة املاليــــة ــــر أخــــرى  لعوامــــل نتيجــــة التوقعــــات، لتلــــك مخــــالف اتجــــاه ــــي يتحــــرك قــــد لســــهمها الســــو  غ

ي .متوقعـــة ـــى ســـلباَ  يـــوثر قـــد ممـــا املـــال راس مـــن جـــزء خســـارة وبالتـــا ـــى وادائـــه الصـــندوق  اســـتثمارات ع  وحـــدات مـــالكي وع
  .الصندوق 

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجل األداء 
  :املحدود

  

ي سابق أداء بيانات أو سجل له وليس مفهومه، ي جديد الصندوق  ـى االطـالع املحتملـون  املسـتثمرون اليسـتطيع وبالتـا  ع
 االســتثمارية الصــندوق  أهــداف بــأن تأكيــد إعطــاء يمكــن وال ، فيــه باالســتثمار قــرارهم اتخــاذ قبــل لصــندوق  الســابق االداء

  .ستتحقق
 ــي املحتملـة التقلبـات
  :األسهم أسواق

  

ئ حـاد هبـوط حركـة تتضـمن قـد حادة لتقلبات الثانوية األسواق ي األسهم أسعار تتعرض  ضـمان إعطـاء يمكـن وال ومفـا
ي لـــألداء تأكيـــد أو  تكـــون  قـــد. املســـتقبل ـــي ســـيتحقق مـــا تعكـــس ال املاضـــية األداء ســـجالت أن كمـــا املاليـــة لـــألوراق املســـتقب

ــر الناشــئة األســواق ــي األســهم أســعار تقلبــات  مخــاطر يشــكل قــد ممــا املتطــورة املاليــة األوراق أســواق ــي ســائد هــو ممــا أك
ــى ئ الحــاد الهبــوط حالــة ــي الصــندوق  اســتثمارات ع ــى ســلباَ  يــوثر قــد ممــا لألســهم الســوقية للقيمــة واملفــا  اســتثمارات ع

ى وادائه الصندوق    .الصندوق  وحدات مالكي وع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  مخــــــــــــــــــــــــــــــــاطر ترك

  :اتاالستثمار 
 عرضـة الصـندوق  اداء يجعـل والـذي األسـهم سـوق  قطاعـات مـن عـدد ـي الصـندوق  اسـتثمارات تركـز عن الناتجة املخاطر
ر نتيجة للتقلبات ن مصـدر أسـهم كانـت ذاا القطاعـات بتلـك الخاصـة األوضاع ي الجوهري  التغ ن قطـاع او معـ  تمثـل معـ

ـــى ســـلباَ   يـــؤثر قـــد  الـــذي االمـــر  الصـــندوق  ألصـــول  الســـوقية القيمـــة مـــن هامـــاً  جـــزءاً  ـــى وادائـــه الصـــندوق  اســـتثمارات ع  وع
  .الصندوق  وحدات مالكي

ى  مخاطر االعتماد ع
موظفي مدير 

  :الصندوق 
  

ى استثماري  مدير أي شأن شأنه الصندوق  مدير يعتمد ر، بشكل البشري  العنصر ع ي كب  يتـأثر قد الصندوق  فأن وبالتا
ن املـدراء بخسـارة سـلباً  ن التنفيـذي ن واملـوظف ر وصـعوبة الصـندوق  بأعمـال املـرتبط ـى بـدائل تـوف  مـن ذاتـه املسـتوى  ع
رة ى الخ ر، املدى ع ى سلباَ  يوثر قد مما القص ى وادائه الصندوق  استثمارات ع   .الصندوق  وحدات مالكي وع

مخــــــــــــــــاطر صــــــــــــــــعوبات 
  :التداول 

  

رداد يتعسـر بحيـث التـداول  ـي لصـعوبات السـعودية األسـهم سـوق  تتعـرض قد  ـي أن إال الصـندوق  وحـدات تقـويم أو اسـ
ـ املخـاطر فـأن الحالـة هـذه ـا ـي الصـندوق  تواجـة ال ـ ذا  تكـون  ولـن السـوق  هـذا ـي املسـتثمرين جميـع سـتواجه ال

ى مقتصرة ى سلباَ  يوثر قد مما فقط، الصندوق  ع   . الصندوق  اداء ع
  :مخاطر السوق 

  
ـ األسـهم أسواق ي تحدث أن يمكن ال املحتملة بالتقلبات السوق  مخاطر تتعلق ـا يسـتثمر ال  القيمـة إن. الصـندوق  ف

ــ والهبـــوط الصـــعود لحركــة عرضـــة تكــون  والناشـــئة الجديـــدة الشــركات ألســـهم الســوقية  األوراق أســـواق ـــي تحــدث قـــد ال
ـــي املاليـــة ئ بشـــكل األحيـــان بعـــض و ـــر مفـــا ـــي. متوقـــع وغ ـــ للمخـــاطر الصـــندوق  يتعـــرض قـــد الحـــاالت هـــذه و  عـــن تنـــتج ال
ـ األسـهم ألسواق املفاجئة العكسية الحركة  االقتصـادية بـاملردودات تتعلـق معلومـات أليـة اسـتجابةً  تحـدث أن يمكـن وال
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ـــر أو الســـالبة، ـــى ؤديتـــ ـــال ،يناملســـتثمر  ســـلوكيات ـــي التغ  قـــد ممـــا .فيـــه مبـــالغ بشـــكل لألســـهم الســـوقية القيمـــة ارتفـــاع إ
ى سلباَ  يوثر ى وادائه الصندوق  استثمارات ع   .الصندوق  وحدات مالكي وع

مرتبطــــــــــــــــــــــة  مخــــــــــــــــــــــاطر 
  :بالضوابط الشرعية

ى الشرعية الضوابط تطبيق إن  مـن لالسـتثمار املتاحـة األسـهم وعـدد نطـاق مـن عـام بشـكل تحـد الصندوق  استثمارات ع
ــ الشــركات أن كمــا الصــندوق  قبــل ــا يســتثمر ال ــى االســتحواذ بعــد الصــندوق  ف ر تتجــاوز  قــد أســهمها ع  الشــرعية املعــاي

ــر تكــون  قــد أوقــات ــي الشــركات تلــك أســهم مــن للــتخلص الصــندوق  يــدفع ممــا ــا املســموح  تلــك مثــل حــدوث إن. مالئمــة غ
ــى ســلباَ  يــوثر قــد ممــا .للصــندوق  املتاحــة االســتثمارية الفــرص نطــاق مــن يحــد قــد الحــاالت  وادائــه الصــندوق  اســتثمارات ع

ى   .الصندوق  وحدات مالكي وع
  :املخاطر السياسية

  
ن عــدم بحــاالت الصــندوق  أداء يتــأثر قــد ــ اليقــ ــرات عــن تنــتج ال ــر سياســية تغ ــى تحــدث قــد مالئمــة غ  أو قطــري  نطــاق ع

ــى تــؤثر قــد عــالم أو إقليمــ ــى الثانويــة األســواق أداء ع ــ املاليــة لــألوراق الســوقية القيمــة وع ــا يســتثمر ال . الصــندوق  ف
ى سلباَ  يوثر قد مما ى وادائه الصندوق  استثمارات ع   .الصندوق  وحدات مالكي وع

  :املخاطر االقتصادية
  

ـــــرات عـــــن املخـــــاطر هـــــذه تنـــــتج ن عـــــدم وحـــــاالت الســـــوق، وظـــــروف االقتصـــــادية التغ ـــــر املصـــــاحبة اليقـــــ  سياســـــات ـــــي للتغ
ـــى القيـــود فـــرض حـــاالت عـــن أو الحكومـــات، ـــر أو األمـــوال، رؤوس انتقـــال حركـــة ع ن ـــي التغ  واملتطلبـــات واألنظمـــة القـــوان
ــــ االقتصــــادية األزمــــات أو الركــــود وحــــاالت الضــــرائبية، ــــى ســــلباَ  يــــوثر قــــد ممــــا. املختلفــــة األســــواق تســــود ال  اســــتثمارات ع

ى وادائه الصندوق    .الصندوق  وحدات مالكي وع

  :املخاطر النظامية
  

ر األنظمــة متطلبــات إن ــا الناشــئة املاليــة األوراق أســواق بعــض ــي أقــل تكــون  قــد اإلفصــاح ومعــاي . املتقدمــة الــدول  ــي ع
 العامـة املعلومـات تكـون  وقـد محـدودة، ماليـة ألوراق مصـدرة معينـة شركة عن املتاحة العامة املعلومات تكون  قد وعليه،

ــــ ــــر للشــــركات املســــتقبلية التوســــع وخطــــط املاليــــة بالنتــــائج تتعلــــق ال  إغفــــال املحتمــــل مــــن أنــــه كمــــا. دقيقــــة أو واضــــحة غ
ر بيانات وجود أو جوهرية بيانات ى يتم قد صحيحة غ ـى سـلباً  يـؤثر قـد ممـا استثمارية قرارات اتخاذ أساسها ع  .األداء ع

ى سلباَ  يوثر قد مما ى الصندوق  استثمارات ع   .الصندوق  وحدات مالكي وع
  :مخاطر السيولة

  
ـ السـيولة مخاطر ـ والسـهولة السـرعة تع ـى األصـول  تحويـل مـا يمكـن ال ـا ـي خسـارة حـدوث دون  نقـد إ . السـوقية قيم

. الســوق  ظــروف بســبب أو االقتصــادية الظــروف بســبب اســتثماراته بعــض بيــع إمكانيــة عــدم مخــاطر الصــندوق  تواجــه قــد
ى سلباَ  يوثر قد مما   .الصندوق  وحدات مالكي استثمارات ع

 ي االستثمار مخاطر
    :إستثمارية صناديق

  

ــ املخــاطر جميــع ــي  تلــك ــي الــواردة البنــود او البنــد هــذا ــي الــواردة األخــرى  االســتثمار صــناديق لهــا تتعــرض قــد ال
ا مستثمرا الصندوق  يكون  ال األخرى  األستثمار صناديق لها تتعرض قد وال الصناديق، ى يؤدي قد مما ف  إنخفاض إ

ى سلباَ  يوثر وقد الصندوق، وحدات قيمة   .الصندوق  وحدات مالكي و الصندوق  اداء ع
مخــــــــــــــــــــــاطر تضـــــــــــــــــــــــارب 

  :باملصالح
ــ األوضــاع ــي املخــاطر هــذه تنشــأ ــا تتــأثر ال  او ماديــة شخصــية بمصــلحة الصــندوق  مــدير قــرار واســتقاللية موضــوعية ف

ــى مــه معنويــة ن املصــالح ــي تضــارب نشــوء حــال ــي او. الصــندوق  حســاب ع  او اخــرى  اســتثمارية وصــناديق الصــندوق  بــ
ــى يــؤثر قــد والــذي الصــندوق  مــدير قبــل مــن مــدارة اســتثمارية محــافظ  اســتثماراته، اختيــار ــي الصــندوق  مــدير قــرارات ع

ى سلباً  يؤثر قد مما ى وادائه الصندوق  استثمارات ع   .الصندوق  وحدات مالكي وع
مخــــــــــــــــــــــــــاطر كــــــــــــــــــــــــــوارث 

  : طبيعية
ــــى الطبيعيــــة الكــــوارث تــــؤثر ــــ واالســــتثمارية االقتصــــادية القطاعــــات كافــــة اداء ع ر لهــــا يكــــون  قــــد وال ــــى ســــل تــــاث  اداء ع

ن الــزالزل  مثــل الصــندوق  مــدير ارداة عــن خــارج الصــندوق  ــراك رهــا، الشــديدة الجويــه والتقلبــات وال  ســلباً  يــؤثر قــد ممــا وغ
ى ى وادائة الصندوق  استثمارات ع   الصندوق  وحدات مالكي وع

ـــا جوهريـــة بيانـــات اغفـــال بإمكانيـــة االفصـــاح مخـــاطر تتعلـــق  :مخاطر االفصاح ا ـــي املدرجـــة الشـــركات قيـــام او ف  بإغفـــال الدوريـــة افصـــاحا
ــر بيانــات تقــديم او جوهريــة بيانــات ــر بيانــات وجــود عــدم او صــحيحة غ . االوليــة الطروحــات إصــدار نشــرة ــي صــحيحة غ

ـــى االســـتثمار قـــرار اتخـــاذ ـــي جـــوهري  بشـــكل مديرالصـــندوق  العتمـــاد وبـــالنظر ـــ املعلومـــات ع ـــا يفصـــح ال  مخـــاطر فـــان ع
ـــر اســـتثماري  قـــرار اتخـــاذ ـــر بيانـــات وجـــود او جوهريـــة بيانـــات إغفـــال حالـــة ـــي قائمـــاً  احتمـــاال تظـــل ســـليم غ  ـــي صـــحيحة غ
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ى سلبًا يؤثر قد مما. الشركات إصدار نشرات ى وادائة الصندوق  استثمارات ع   .الصندوق  وحدات مالكي وع
ــــ االســــتثمار وصــــناديق الشــــركات ان  :مخاطر قانونية ــــا يســــتثمر ال ن الصــــندوق  ف ــــم حيــــث القانونيــــة للمخــــاطر معرضــــ ن ا ــــى معرضــــ  ا

ـــى باإلشـــراف املعنيـــة الرقابيـــة الجهـــات قبـــل مـــن تنظيميـــة عقوبـــات او الجـــراءات الخضـــوع  اطـــراف قبـــل مـــن او اعمـــالهم ع
ى إضافة. قضائية دعاوى  ي طرفاً  يكونوا قد وكذلك. اخرى  ي الوضع يتأثر قد ذلك، ا ن إلصـدار نتيجـة للشركات املا  قـوان

ـرات حـدوث او جديدة وأنظمة ـى سـلباً  يـؤثر مماقـد الحاليـة األنظمـة ـي تغ  الشـركات تلـك ـي الصـندوق  اسـتثمارت قيمـة ع
ى يؤثر قد بدوره والذي الصناديق او ى الصندوق  اداء ع   .الصندوق  وحدات مالكي وع

راض ــراض حالــة ــي  مخاطر اإلق رضــة ااملبــالغ ســداد عــن وتــأخره الصــندوق  ادارة لغــرض الصــندوق  اق ــا ــي املق  خارجــة ألســباب املحــدد وق
رتـــــب فقـــــد الصـــــندوق، مـــــدير إرادة عـــــن ـــــى ي ر رســـــوم ذلـــــك ع  بعـــــض لتســـــييل الصـــــندوق  مـــــدير  يضـــــطر أن أو ســـــداد تـــــأخ

ى سلباً  يؤثر قد مما القروض لسداد استثماراته ى وأدائه الصندوق  استثمارات ع   . الصندوق  ي الوحدات مالكي وع
 عمليــــــــــــــــــــات مخــــــــــــــــــــاطر

رة رداد الكب   االس
رداد طلبــات ورود حالــة ــي ــرة اســ ن، تعامــل يــوم ــي الصــندوق  اصــول  مــن) %10(  باملائــة العشــرة تتجــاوز  كب  يكــون  قــد معــ
ى الصعب من ر الصندوق  ع رداد طلبات لتلبية كافية اموال توف رداد طلبـات تأجيـل عنـه ينـتج قـد ممـا اإلسـ  اضـافة االسـ
ــى ــى الصــندوق  يضــطر قــد انــه ا ــر اوقــات ــي اصــوله مــن جــزء تســييل ا ــى ســلباً  يــؤثر قــد ممــا مالئمــة غ  واداء اســتثمارات ع

ى الصندوق    .الصندوق  وحدات مالكي وع
املخــــــــــــــــــاطر املتعلقــــــــــــــــــة 

  باملصدر
ــي  ــر مخــاطر و ــرات نتيجــة للمصــدر املاليــة األوضــاع ــي التغ ــى او الطلــب او اإلدارة ــي لتغ  وتشــمل. خدماتــه أو منتجاتــه ع

ـا قـد مخالفـات بسـبب قانونيـة إلجـراءات املصـدر تعرض املخاطر هذه ـى يـؤدي قـد ممـا يرتك  ممـا اسـهمه قيمـة انخفـاض ا
ى سلباً  يؤثر قد ى وأدائه الصندوق  استثمارات ع   الصندوق  وحدات مالكي وع

مخــــــــــــــــــــــــاطر تقلبــــــــــــــــــــــــات 
  اسعار الفائدة

ــر عــن الناتجــة املخــاطر ــي ــ الفائــدة، اســعار ــي تغ ــى تــؤثر قــد وال ــ الشــركات واســهم املاليــة األوراق قيمــة ع  يســتثمر ال
ا ى سلباً  يؤثر قد مما الصندوق  ف ى وأدائة الصندوق  استثمارات ع   .الصندوق  وحدات مالكي وع

 انخفـــــــــــــــاض مخـــــــــــــــاطر
 الطروحـــــــــــــــــــات عـــــــــــــــــــدد
  األولية

 والـذي متواصـلة عوائـد تحقيـق ـي الصـندوق  فـرص مـن يقلـل ممـا األحيـان، بعـض ـي األوليـة الطروحات عدد ينخفض قد
ى سلباً  يؤثر قد ى وادائه الصندوق  استثمارات ع   .الصندوق  وحدات مالكي وع

 ــي اإلســتثمار مخــاطر
  األولية الطروحات

ــي الســوق  ــي األوليــة الطروحــات خــالل مــن عامــًا طرحــًا طرحهــا يــتم العامــة الشــركات اســهم  ــي اإلســتثمار يتضــمن وقــد. األو
ـا لإلكتتـاب املتاحـة األسـهم محدوديـة مخـاطر األولية الطروحات ـرة خـالل ف  معرفـة ان كمـا. العامـة األوليـة الطروحـات ف
ـــر تكـــون  قـــد لألســـهم املصـــدرة بالشـــركة املســـتثمر  املصـــدرة الشـــركات ان كمـــا محـــدد، أداء تـــاريخ لهـــا يكـــون  قـــد او كافيـــة غ
 دخـــالً  تحقـــق وال التطـــوير مرحلـــة ـــي تكـــون  قـــد الشـــركات وبعـــض جديـــدة، اقتصـــادية لقطاعـــات تنتمـــ قـــد املاليـــة لـــألوراق
ـــى تشـــغيلياً  ر املـــدى ع ـــى ســـلباً  يـــؤثر قـــد ممـــا اســـهمها، ـــي اإلكتتـــاب مخـــاطر مـــن يزيـــد ممـــا القصـــ  الصـــندوق  اســـتثمارات ع
ى وأدائه   .الصندوق  وحدات مالكي وع

ي  مخــــــاطر اإلســــــتثمار
  االسواق الناشئة

ا تصنف ال الناشئة األسواق من تعد السعودية األسهم سوق   السـيولة ـي نقصـاً  ايضـاً  تواجـه وقـد. املخـاطر مرتفعـة بأ
ي اإلقتصــاد، ــي تبــاطؤ او التضــخم ــي حــادة زيــادة او األســهم اســعار ــي حــاد هبــوط نتيجــة ــى ذلــك يــؤثر وبالتــا  الصــندوق  ع
ا التداول  احجام انخفاض او األسهم اسعار ي التذبذب بسبب سل بشكل   .عل

مخـــــــــــــاطر التصـــــــــــــنيف 
  الألئتماني

 الصـندوق  مدير يضطر قد االصندوق، يستثمر ال النقد اسواق ادوات من ألي اإلئتماني التصنيف انخفاض حال ي
ى ا، التخلص ا ى ممايؤثر م ى سيؤثر يدوره والذي الصندوق  اصول  ع   .الوحدة سعر ع

 العالقــة ذات مخــاطر
  األولوية بحقوق 

ـــــر بشـــــكل الســـــوق  الداء معـــــاكس اداء مســـــتوى  وتحقـــــق لتقلبـــــات تتعـــــرض  ان األولويـــــة لحقـــــوق  يمكـــــن  بـــــاألنواع مقارنـــــة اك
 هــذه مثـل ــي املشـاركة عــدم او املحـدودة واملشـاركه اإلدراج، تــأخر مخـاطر مــن كـالً  ويعـد. األخــرى  األسـهم فئــات مـن األخـرى 

ــــ األساســــية املخــــاطر مــــن الطروحــــات ــــرة خــــالل الشــــركة لحقــــوق  الســــوقية القيمــــة ان. األولويــــة حقــــوق  لهــــا تتعــــرض ال  ف
ــــى باإلضــــافة الطــــرح بعــــد للحقــــوق  الســــوقية القيمــــة التعكــــس قــــد الطــــرح ي الســــعر ان ا  اليكــــون  قــــد الشــــركة لســــهم الســــو

ــــر عــــن الناتجــــة للتقلبــــات عرضــــة يكــــون  وقــــد مســــتقراً   بأســــهم او الشــــركة بحقــــوق  العالقــــة ذات الســــوق  اتجاهــــات ــــي التغ
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ــ  ســعرية تذبــذبات يســبب قــد ممــا للحقــوق  املحتمــل للســعر الســوق  وتوقعــات. القائمــة الشــركة  لهــا يكــون  قــد بــدورها وال
راً  ى سل تاث   .الوحدة سعر ع

 تعليـــــــــــــــــــــــــــق مخـــــــــــــــــــــــــــاطر
  التداول 

ــــي املاليــــة األوراق مــــن مجموعــــة ــــي او ككــــل الســــوق  ــــي التــــداول  تعليــــق يــــؤدي قــــد  مــــن عــــدد فقــــدان او النقــــد تــــوفر عــــدم ا
ــى  ســلباً  قــديؤثر ممــا، اإلســتثمارية الفــرص ــى الصــندوق  اصــول  ع ي الصــندوق، ــي الوحــدة ســعر وع  ســلباً  يــؤثر قــد وبالتــا

ى ى الصندوق، اداء ع   .الوحدات مالكي وع
 الضريبة مخاطر

 مخاطر و والزكاة

 القيمة ضريبة

  :املضافة

  

رتبـة والضـريبية الزكويـة اآلثـار الوحـدات مـالكي يتحمـل قـد ـى امل راك ع رداد او اإلحتفـاظ او اإلشـ  بموجـب للوحـدات اإلسـ
ن ـــ البلــــدان ــــي الســــارية القـــوان ا يحملــــون  ال ــــا األقامـــة رخصــــة او جنســــي ــــر او ف  موطنــــاً   او لهــــم عاديــــة اقامـــة محــــل تعت

ـــى وجــــدت ان والزكـــاة الضــــريبة دفــــع مســـؤولية الوحــــدات مـــالكي ويتحمــــل. مختـــاراً  م ع ــــى او الصــــندوق  ـــي اســــتثمار  اي ع
ــا الناشــئة املــال راس ــي زيــادة رتــب وقــد. ع ــى ي ــى ســل   اثــر ذلــك ع ي وســعرالوحدة، الصــندوق  اصــول  ع  يــؤثر قــد وبالتــا
ـــى ســلباً  ـــى الصــندوق  اداء ع  الصـــندوق  ـــي االســتثمار يخضـــع ال الحكــام،وا الشـــروط هـــذه بتــاريخ كمـــا .الوحــدات مـــالكي وع

ــــى ضـــريبة أو اســــتقطاع ضــــريبة أو دخــــل لضـــريبة  البــــدء تــــم أنــــه إال صــــلة، ذات أخـــرى  ضــــريبة أي أو الرأســــمالية حاألربــــا ع
 املضـــافة القيمـــة لضـــريبة التنفيذيـــة الالئحـــة وبموجـــب. م2018 ينـــاير 1 مـــن اململكـــة ـــي املضـــافة القيمـــة ضـــريبة قيـــتطبب

 أنــه إال املضــافة، القيمــة لضــريبة الصــندوق  ــي االســتثمار يخضــع أن املتوقــع مــن لــيس فإنــه اململكــة، ــي راً مــؤخ الصــادرة
ي ى ينب ر يتعلق فيما املشورة طلب املستثمرين ع    .الصندوق  ي باستثمارهم يتعلق فيما املضافة القيمة ضريبة بتأث

ر يحــدث ان املمكــن مـن  :مخاطر تأخر ادراج  ــرة خــالل اســهمها ــي اإلكتتـاب تــم مــا شــركة اســهم ادراج ـي تــأخ ــي الطـرح ف ــرة األو ــر لف . محــددة غ
ــى يــؤدي قــد وذلــك ــى الصــندوق  قــدرة عــدم ا ــ املبــالغ مــن اإلســتفادة ع ــي الطــرح ــي اســتثمارها تــم ال ي األو  يــؤثر قــد وبالتــا
ى سلباً  ى الصندوق  اداء ع   ..الوحدات مالكي وع

 ــي اإلســتثمار مخــاطر
 املوازيــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــــوق 

  ):نمو(
  

ا عالية مخاطر ذو) نمو(  املوازية السوق  ي اإلستثمار ر التذبذب مخاطر السيولة، شح مخاطر وم  السـهم سـعر ي الكب
  .الشفافية ومخاطر

  

 املتعلقـــــــــــــــــة املخـــــــــــــــــاطر
 العقاريـــــة بالصـــــناديق
  :املتداولة

  

 :االستثمار طبيعة مخاطر
امـاً  يتطلـب الصـندوق  ي االستثمار  ن هـو كمـا ال  عوائـد لتحقيـق ضـمانات وجـود عـدم مـع واألحكـام، الشـروط هـذه ـي مبـ

ــــى ـــــى إيجابيــــة عوائــــد تحقيــــق مــــن يــــتمكن ســــوف الصــــندوق  بـــــأن ضــــمانات أي هنــــاك يكــــون  لــــن. املســــتثمر املــــال رأس ع  ع
ـى وقـت أي ـي أو املناسـب الوقـت ي استثماراته ـا التصـرف أو أصـوله لبيـع إمكانيـة هنـاك تكـون  ال وقـد. اإلطـالق ع  وإذا. ف

ا التصرف تقرر  ما  لهـا العادلـة القيمـة يمثـل أنـه الصـندوق  مـدير يعتقـد بسـعر لبيعهـا إمكانيـة هنـاك تكـون  ال قـد بـالبيع ف
ـى وبنـاء. الصـندوق  يطلبه الذي الزم اإلطار ي بيعها يتم أن أو  تحقيـق مـن أبـداً  يـتمكن ال قـد الصـندوق  فـإن سـبق، مـا ع
ى عائد أي   .أصوله ع

  

  :العقارية االستثمار مخاطر
 املؤشــــرات فــــإن ولــــذلك املحليــــة، االقتصــــادية بــــالظروف تتــــأثر اململكــــة ــــي املتداولــــة العقاريــــة الصــــناديق ــــي االســــتثمارات
رهـا املحليـة الفائـدة وأسـعار النقـد وعـرض االقتصادي النمو مثل العامة االقتصادية ـى سـتؤثر العوامـل مـن وغ  عوائـد ع

  .وتوزيعاته الصندوق 
  

  :السيولة مخاطر
ـي ال ـى  النظــر ينب ـى كإشــارة) تـداول ( الســعودية املاليـة الســوق  ـي متــداول  الصـندوق  كــون  إ  ســوق  هنـاك يكــون  سـوف أنــه إ

ـى يسـتمر سـوف بأنـه تطـوره، حال ي أنه أو يتطور، سوف أنه أو للوحدات سيولة ذا نشط ـي. الحـال ذلـك ع  عـدم حـال و
ـى تـداولها وأسعار الوحدات سيولة تتأثر قدف عالية، سيولة نسب وذ سوق ال تطور  ـى وباإلضـافة. سـل نحـو ع  ـي ذلـك، إ
رة للتعـــامالت يكـــون  قـــد الســـوق، هـــذه تطـــوير عـــدم حـــال ر نســـبيا الصـــغ ـــر ســـل تـــأث ـــى كب  مـــن ويكـــون  الوحـــدات أســـعار ع
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ــرا عــددا تتضــمن تعــامالت تنفيــذ الصــعب ر وقــد. ثابــت بســعر الوحــدات مــن كب  مــالكي/  الوحــدات مــن املحــدود العــدد يشــ
ى الوحدات ى سلباً  يؤثر قد الذي األمر الوحدات هذه ي محدودة سيولة مستويات وجود إ ي ما ع   :ي
ى املستثمر قدرة   استثماراته كل أو بعض من مردود تحقيق ع

ـى باإلضـافة. السـوق  ـي الوحـدات تـداول  يـتم خاللـه مـن الذي السعر ـرة نسـبة إصـدار يـتم قـد أنـه إ  الوحـدات مـن كب
ى ى سلبا يؤثر الذي األمر وهو املستثمرين، من محدود عدد إ   .السوق  سيولة ع

 لالنخفـاض معـرض الوحده سعر ان علما الصندوق  ي االستثمار عن تنتج قد مالية خسارة اي عن املسؤولية كامل بتحمل الوحدات مالك يقر  -
رداد عند و راك عند املستثمر املبلغ كامل يستلم ال قد  و االس   .االش

ــي بنــك أي لــدى وديعــةً  يعــد ال الصــندوق  ــي االســتثمار إن -  وحــدات مــالكي ويتحمــل. االســتثمار لصــندوق  تــابع أو املاليــة األوراق يبيــع أو يســوق  مح
رتــــــب قــــــد ماليــــــة خســــــائر أيــــــة مســــــؤولية الصــــــندوق  ــــــى ت ر أو اإلهمــــــال أو التعــــــدي حــــــاالت ــــــي عــــــدا الصــــــندوق، ــــــي االســــــتثمار ع  قبــــــل مــــــن التقصــــــ

ى. نظاماً  لإلثبات القابلة مديرالصندوق  ى القدرة يمتلك أن املستثمر وع رك أن دون  وتحملها محتملة مخاطر أي تقبل ع   .جوهرية تبعات ت

 : معلومات عامة .4
دفة الفئة  .أ   :الصندوق  ي لالستثمار املس

ن املستثمرين من الخاص أو الحكومي القطاع من املؤسسات أو األفراد املستثمرين ن األجانب أو املحلي   .املؤهل
 :سياسة توزيع األرباح  .ب
ى أرباح بتوزيع الصندوق  يقوم لن  .الوحدات مالكي لصالح الصندوق  ي استثمارها يعاد وسوف الوحدات مالكي ع
  
 :األداء السابق لصندوق اإلستثمار    - ج

 

رة   العائد %  الف
  %6.47-  منذ التأسيس

 
 :اإلجتماعات ي التصويت وحقوق  املالك حقوق  قائمة  -د

 مقابل بدون  العربية باللغة املعلومات ومذكرة واألحكام الشروط من حديثة نسخة الوحدات مالكي تزويد. 
 

 راك، تفاصيل تشمل ال بالتقارير الوحدات مالكي تزويد ي اإلش  من العمليات بجميع وسجل الوحدة ،سعر الوحدات عدد ، الصندوق  قيمة صا
 .الوحدات مالك قبل

 ر أي حال ي اإلشعار أو املوافقة أخذ ى الصندوق  وأحكام شروط ي تغ  .االستثمار صناديق الئحة ماتقتضيه حسب ع
 ر أي بخصوص  اإلشعار ى يطرأ  تغ  .العالقة ذي األطراف أو الصندوق  إدارة مجلس ع
 الصندوق  وأحكام شروط ي واملذكورة املتاحة الوسائل خالل السنوية أو سنوية النصف والقوائم بالتقارير الوحدات مالكي تزويد. 
 ى  .الصندوق  وأحكام وشروط  االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب الوحدات مالكي مصالح يحقق بما التصرف الصندوق  مدير ع
 ى يجب  .الوحدات مالكي من خاص قرار صدور  حال ي الصندوق  إدارة مجلس أعضاء من عضو أي عزل  الصندوق  مدير ع
 
  :الوحدات مالك مسؤوليات -ه     

   .الصندوق  ي االستثمار عن تنتج قد مالية خسارة أي عن املسؤولية كامل الوحدات مالك يتحمل
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اء تستوجب ال الحاالت -و        :الصندوق  إ
ـــاء ـــي الحـــق الصـــندوق  إدارة جلـــسمل ـــى بنـــاءً  وذلـــك الصـــندوق  إ دف العائـــد معـــدل أو الصـــندوق  أصـــول  قيمـــة بـــأن الصـــندوق  مـــدير توصـــيات ع ـــر املســـ  غ

ـــــراً  هنـــــاك أو الصـــــندوق، تشـــــغيل ملواصـــــلة كافيـــــة رهـــــا أخـــــرى  ظـــــروف أي حـــــدوث حالـــــة ـــــي أو واللـــــوائح الـــــنظم ـــــي تغي  لتصـــــفية ســـــبباً  الصـــــندوق  مـــــدير يعت
ــى ســيؤدي متوقعــاً  حــدثاً  هنــاك ان او الصــندوق، ــر الصــندوق  وجــود إعتبــار إ ــاء الخاصــة اإلجــراءات نظــامي، غ  صــناديق الئحــة ــي جــاء كمــا الصــندوق  بإ
  :اإلستثمار

 اء ي الصندوق  مدير رغب إذا  يومـاً ) 21( عـن التقـل مـدة قبـل ذلـك ـي برغبتـه كتابيـاً  الوحدات ومالكي الهيئة إشعار عليه فيجب الصندوق، إ
اء املزمع التاريخ من  .الصندوق  وأحكام بشروط اإلخالل دون  فيه، العام الصندوق  إ

 ــى فيجـــب الصــندوق، وأحكـــام لشــروط وفقـــاً  محــددة العـــام الصــندوق  مـــدة كانــت إذا ـــاء الصــندوق  مـــدير ع ــاء فـــور  الصــندوق  إ  املـــدة، تلـــك إن
اء قبل كتابياً  الوحدات ومالكي الهيئة وإشعار  .يوماً ) 21( عن التقل بمدة الصندوق  مدة إن

 ى ائه، فور  الصندوق  تصفية إجراءات ي البدء الصندوق  مدير ع  .املعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام بشروط اإلخالل دون  وذلك إن
 روني موقعه ي الصندوق  مدير يعلن وسوف اء عن) تداول ( ملاليةا السوق  شركة وموقع اإللك   .تصفيته ومدة الصندوق  مدة إن

  :الصندوق  بأصول  املتعلقة املخاطر لتقويم داخلية الية بوجود الصندوق  مدير من اإلقرار -ز
  .الصندوق  ي االستثمار ي املتعلقة املخاطر لتقويم داخلية آلية بوجود الصندوق  مدير يقر   

 :مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .5
 :اإلستثمار صندوق  أصول  من املدفوعات أنواع  -أ

 راك   :رسوم اإلش

ــى نســبته تصــل مــا ــ كحــد) %2( املائــة ــي اثنــان إ راك مبلــغ مــن اق  مبلــغ مــن خصــمها ويــتم املحتمــل الوحــدات مالــك  يــدفعها ،)مقــدماً  الــدفع يكــون ( االشــ
راك   .االش

 إدارة مدير الصندوق  رسوم: 
ي مــن ســنويا) %1.75( املائــة ــي مائــة مــن وســبعون  وخمســة واحــد نســبته مــا إدارة رســوم الصــندوق  يــدفع  هــذه تحتســب( الصــندوق  أصــول  قيمــة صــا

ــراكم الرســوم ــى) شــهريا تــدفع و تقــويم يــوم كــل ــي وت ــر الصــندوق  مــدير إ ي اإلفصــاح خــصمل ــي موضــح هــو وكمــا للصــندوق  إدارتــه نظ  ،)34( رقــم املــا

  .مالية سنة كل ي شهر كل اية بعد عمل أيام خمسة خالل السداد وواجبة الدفع مستحقة  الرسوم تلك وتصبح

 ن رسوم  :اإلدارية املصاريف رسوم و الحفظ أم

ي املائة (ب سنوية رسوم بدفع كذلك الصندوق  يتكفل ى سنوياً ألف ريال سعودي  30وبحد أدنى ) %0.03نسبة ثالثه من مائة  من  1، وباالضافه ا
ي املائه( ي قيمة  250) رسوم تداول وبحد أق %0.01مائه  ى صا ي كل يوم تقويم بناًء ع راكم  ألف ريال لرسوم تداول تحتسب هذه الرسوم وت

  أصول الصندوق ويتم اقتطاعها شهريًا.
 ى املعلومات نشر رسوم   :تداول  موقع ع

ـراكم الرسـوم هذه وتحسب " .تداول " املالية السوق  شركة لصالح سنوياً  سعودي ريال 5.000 قدرة مقطوع مبلغ دفع   وتسـتقطع   تقـويم يـوم كـل  وت

ي من   .للصندوق  مالية سنة كل اية ي اقتطاعها ويتم  الصندوق  اصول  قيمة صا

 
 الرسوم الرقابية:  

راكم  الرسوم هذه وتحسب ،سنوياً  ريال) 7500( وقدره مقطوع مبلغسنويا للصندوق  الرقابية الرسوم  الصندوق  يتحمل  من  تقويم يوم كل وت
ي   .للصندوق  مالية سنة كل اية ي اقتطاعها ويتم الصندوق  اصول  قيمة صا
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 رداد   :رسوم اإلس

  اليوجد
 رداد املبكر  :رسوم اإلس

 اليوجد
  

 رسوم مراجع الحسابات:   
ى الحسابات مراجع سيحصل راكم وتحتسب املالية السنة ي سعودي ريال) 20,000( ألف عشرون قدرة مقطوع   مبلغ  ع  ، تقويم يوم كل وت
ي من الرسوم خصم وسيتم ى الدفع ،ويتم الصندوق  اصول  قيمة صا ن ع ن قسط ي العام بداية عند تدفع %50 متساوي  %50 و للصندوق، املا
ي العام اية عند   .للصندوق  املراجعة املالية القوائم واصدار املراجعة تقرير بعدإصدار وذلك للصندوق، املا

  مصاريف تمويل الصندوق: 
ي مــــن  وتســــتقطع.  الســــوق  ــــي  الســــائدة االســــعار حســــب تــــدفع ــــراكم الرســــوم هــــذه وتحســــب الصــــندوق  اصــــول  قيمــــة صــــا  ويــــتم   تقــــويم يــــوم كــــل وت

  .للصندوق  مالية سنة كل اية ي اقتطاعها
 ن الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مكافآت   :املستقل

ن، الصـندوق  إدارة مجلـس أعضـاء مكافـآت مصـاريف الصـندوق  يتحمل ـى مسـتقل  عضـو كـل يحصـل  حيـث املسـتقل  أالف خمسـة )5,000( مبلـغ  ع

ـ بحـد املاليـة السـنة ي اجتماعات أربعة وبعدد اجتماع لكل سعودي ريال ن لالعضـاء سـعودي ريـال 40,000 يعـادل وبمـا أق  تحسـب ككـل املسـتقل

راكم الرسوم هذه   .الصندوق  ادارة ملجلس اجتماع كل بعد املكافاه وتدفع  تقويم يوم كل وت

  الهيئة الشرعيةاعضاء رسوم:  
ــى  عضــو كــل يحصــل  حيــث الشــرعية الهيئــة أعضــاء مكافــآت مصــاريف الصــندوق  يتحمــل  يعــادل وبمــا ســعودي ريــال أالف ثمانيــة )8000( مبلــغ  ع
راكم الرسوم هذه وتحسب ككل،  الهيئة العضاء سعودي ريال 24000 ي مـن تقـويم يـوم كـل وت  ايـة ـي اقتطاعهـا ويـتم   الصـندوق  اصـول  قيمـة صـا

  .للصندوق  مالية سنة كل
 التعامل مصاريف:  

ـى بنـاءاً  السـعودية األسـهم سـوق  ـي األسـهم وشـراء بيـع عمليـة ـي املتكبـدة التعامل مصاريف كافة الصندوق  يتحمل  ـا واملعمـول  السـائدة األسـعار ع
ا الصندوق  يستثمر ال األسواق ي ي عـن االفصـاح وسـيتم.  الصـفقات تنفيـذ عنـد ، الصـندوق  أصول  من سدادها ويتم ف ـا اجمـا  التقـارير ـي قيم

ي اإلفصاح وملخص سنوية والنصف املدققة السنوية  .للصندوق  مالية سنة كل اية ي املا
 

  ضريبة القيمة املضافة:  
ـى والـدخل للزكـاة العامـة الهيئـة مـن الصـادرة التنفيذيـة الالئحـة تعليمـات حسـب املضـافة القيمـة ضـريبة تطبيـق سـيتم  واملصـاريف الرسـوم جميـع ع

  .والتكاليف واألتعاب
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 :واملصاريف الرسوم جميع يوضح جدول   - ب
  مالحظات      واملصاريفطريقة احتساب الرسوم   انواع الرسوم

راك راك قبــــــل مقــــــدمًا تــــــدفع  رسوم االش  العميــــــل قبــــــل مــــــن الصــــــندوق  ــــــي االشــــــ
راك مبلغ من وتخصم   االش

      

ــــراكم تحتســــب  االدارة  اتعاب  ي مــــن وتســــتقطع تقــــويم يــــوم كــــل ــــي وت  قيمــــة صــــا
  )املئوية النسبة× الصندوق  اصول ( شهرياً  الصندوق  اصول 

ى الصندوق        تم تحميلها ع

ن رسوم ن الحفـظ ام  ومقـدم السـجل وامـ
  االدارية الخدمات

ـي املائـة ( ألـف  30وبحـد أدنـى ) %0.03نسبة ثالثه من مائـة 
ــــــــــى ريــــــــــال ســــــــــعودي  ــــــــــي  1ســــــــــنويًا، وباالضــــــــــافه ا مــــــــــن مائــــــــــه 

ـــــــ %0.01املائـــــــه( ألـــــــف ريـــــــال  250) رســـــــوم تـــــــداول وبحـــــــد أق
ـي كـل يـوم تقــويم  ـراكم  لرسـوم تـداول تحتسـب هـذه الرسـوم وت

ي قيمة أصول الصندوق ويتم اقتطاعها شهريًا.بناءً  ى صا    ع

%xxx xxx   ى الصندوق   تم تحميلها ع

يراجع املرسوم  راكم تحسب   الخار ي مـن  تقـويم يوم كل وت  الصـندوق  اصـول  قيمـة صـا
ــــــى، للســــــنة ســــــعودي ريــــــال() ســــــنوياً  وتخصـــــم  ريــــــال() ومبلــــــغ االو
  الالحقة للسنوات سعودي

%xxx xxx   ى الصندوق تم تحميلها   ع

ي بضـرب صـفقات وجـود حـال ـي تحسـب  التعامل مصاريف   ــي الصـفقة قيمـة إجمـا
  .العلمية لتكلفة املئوية النسبة

%xxx xxx   ى الصندوق   تم تحميلها ع

ى البيانات نشر رسوم  املاليـــــــة الســـــــنة ـــــــي ســـــــعودي ريـــــــال) 5,000(  االف خمســـــــة مبلـــــــغ  تداول   موقع ع
ـراكم تحتسـب.سنوياً  تستقطع ي مـن  تقـويم يـوم كـل وت  قيمـة صـا

  سعودي ريال() سنوياً  وتخصم الصندوق  اصول 

%xxx xxx   ى الصندوق   تم تحميلها ع

رشادي  ريــــال 30,000( حاليــــًا يعــــادل مــــا أي أمريكــــي، دوالر) 8,000( مبلــــغ  رسوم املؤشر االس
ى للسنة) سعودي  دوالر) 7,000( ومبلغ الصندوق، عمل من األو
 للســــنوات) ســــعودي ريــــال 26,250( حاليــــاً  يعــــادل مــــا أي أمريكـــي،
 بــــورز أنــــد ســــتنادرد شــــركة وهــــو الخدمــــة ملــــزود تــــدفع والالحقــــة،
ــــراكم الرســــوم هــــذه وتحســــب ي مــــن تقــــويم يــــوم كــــل وت  قيمــــة صــــا

 ماليـــــــة ســـــــنة كـــــــل ايـــــــة ـــــــي اقتطاعهـــــــا ويـــــــتم  الصـــــــندوق  اصـــــــول 
  .للصندوق 

%xxx xxx   ى الصندوق   تم تحميلها ع

ن االداره مجلس اعضاء  أتعاب  وبعـــدد اجتمـــاع لكـــل ســـعودي ريـــال أالف خمســـة )5,000( مبلـــغ   املستقل
ــــــ بحــــــد املاليــــــة الســــــنة ــــــي اجتماعــــــات أربعــــــة  ريــــــال 20000أق

 ريــــال 40,000 يعــــادل وبمــــا  مســــتقل عضــــو لكــــل ســــنوياً  ســــعودي
ــراكم تحســب ســعودي ي مــن   تقــويم يــوم كــل وت  اصــول  قيمــة صــا

ن لالعضـــــاء  الصـــــندوق   كـــــل بعـــــد املكافـــــاه وتـــــدفع ككـــــل املســـــتقل
   الصندوق  ادارة ملجلس اجتماع

%xxx xxx   ى الصندوق   تم تحميلها ع

ــى  عضــو كــل يحصــل  حيــث  ةمكافأة أعضاء الهيئة الشرعي  ريــال أالف ثمانيــة )8,000( مبلــغ  ع
 العضــــــاء ســــــعودي ريــــــال 24,000 يعــــــادل وبمــــــا ســــــنويا  ســــــعودي

راكم  تحسب و ككل،  الهيئة ي من  تقويم يوم كل ي وت  قيمـة صـا
  .سنوياً  املكافاه وتدفع الصندوق  اصول 

%xxx xxx   ى الصندوق   تم تحميلها ع

 الســــنة ــــي ســــعودي ريــــال) 7,500( وخمســــمائة االف ســــبعة مبلــــغ  الرسوم الرقابية
ــراكم تحســب.ســنوياً  تســتقطع املاليــة ي مــن تقــويم يــوم كــل وت  صــا
  سعودي ريال() سنوياً  وتخصم  الصندوق  اصول  قيمة

%xxx xxx   ى الصندوق   تم تحميلها ع

ي      xxx xxx%    الرسوماجما
ي متوسط     xxxx     xxx لعام األصول  قيمة صا
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راك برسوم يتعلق فيما فرضها يجوز  ال الصفقات مقابل  - ج رداد االش  : واالس
 الينطبق

   
 :العموالت الخاصة ملدير الصندوق   -د

  ال ينطبق       

را مثال -ه  :الصندوق  أصول  من دفعت ال الصفقات ومقابل واملصاريف الرسوم جميع يوضح إف

راض ن عشــرة حجمــة يبلــغ والــذي) ســعودي ريــال 100,000( ســعودي ريــال الــف مائــة مبلــغ بالصــندوق  اســتثمر مــا عمــيال ان بــاف  ســعودي ريــال ماليــ
 .)%10( باملائة عشرة السنوي  العائد وكان) سعودي ريال 100,000,000(

ي من الرسوم قيمة  سنوي  األصول  قيمة صا
 **سعودي ريال

ي من الرسوم نسبة  األصول  قيمة صا
 )*سنوي (

 نوع الرسوم

ر( سعودي ريال 2,000 راك %2.00 )االستثمار مبلغ غ راك من مبلغ االش  رسوم االش

 0.04% سنويا سعودي ريال40
ي ن اإلدارة مجلس أعضاء أتعاب إجما  نسبة( املستقل

 )وتناسب
 الشرعية الهيئة أعضاء مكافأة 0.024% سنويا سعودي ريال 24
ي 0.02% ريال سعودي سنويا 20  أتعاب املراجع الخار

 الرقابية الرسوم 0.0075% سنويا سعودي ريال 7.5
ى البيانات نشر رسوم 0.005 % سنويا سعودي ريال 5  تداول  موقع ع

رشادي املؤشر رسوم 0.03% سنويا سعودي ريال 30  االس
 أتعاب اإلدارة  %1.75 ريال سعودي سنويا 1,750

ن رسوم  %0.04 ريال سعودي سنويا 40 ن الحفظ أم  اإلدارية الخدمات ومقدم السجل وأم
ي الرسوم %1.92 ريال سعودي سنويا 1920  إجما

ي %8.08 ريال سعودي 8080 رة خالل املحقق العائد صا   الف
اية املدة مبلغ  ريال سعودي108080  االستثمار 

ي من الرسوم قيمة= (الرسوم قيمة نسبة*                  100)× املستثمر املبلغ÷ األصول  قيمة صا
ي قيمة األصول= (مبلغ الرسوم السنوي   املبلغ املستثمر× حجم الصندوق)÷ **قيمة الرسوم من صا

 

ر .6   :التقويم والتسع
  :الصندوق  أصول  تقويم كيفية تفاصيل  -أ

ى ،)التقويم يوم( امللحق ي املوضحة األيام ي الصندوق  وحدة سعر يحتسب  السـوق  إغـالق عنـد اإلدارة تحت املالية األوراق أسعار أساس ع
ي النظـامي التقيـيم يـوم ـي التقيـيم فسيحتسـب عمـل، يـوم التقيـيم يـوم يكـن لـم إذا. )التقيـيم يـوم(  لألصـول  اإلغـالق أسـعار تتـوفر لـم إذا .التـا

ي احتسـاب وسـيتم. للتقيـيم املتاحة السابقة اإلغالق أسعار فستعتمد كان، سبب ألي التقييم يوم ي اإلدارة تحت  ألغـراض األصـول  قيمـة صـا
رداد أو الشــراء امــات طــرح خــالل مــن االســ ــا بمــا الصــندوق  ال ي اإلفصــاح ملخــص ــي املبينــة الرســوم ف ي مــن املــا  الصــندوق  أصــول  قيمــة إجمــا

ـــى العمليـــة هـــذه مـــن النـــاتج الـــرقم بقســـمة الوحـــدة ســـعر يحـــدد وثـــم ي ع ـــى التقيـــيم، تـــاريخ ـــي القائمـــة الصـــندوق  وحـــدات عـــدد إجمـــا  يـــتم أن ع
  .    اليوم ذلك ي األسهم سوق  إقفال بعد عمل يوم كل ي الصندوق  أصول  تقييم

ي احتساب سيتم رداد أو شـراء بغـرض للوحـدة األصـول  قيمـة صا ي) أ: (التاليـة املعادلـة باسـتخدام الوحـدات اسـ  ألصـول  العادلـة القيمـة إجمـا
ي ناقصــا الصـندوق  ــى ومصــروفات رسـوم أي ذلــك ـي بمــا الخصــوم إجمـا ـر مســتحقة الصـندوق  ع ـى مقســومة مدفوعــة وغ ي) ب( ع  عــدد إجمــا
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  .العالقة ذي التقييم يوم قبل القائمة الصندوق  وحدات

ر أصبح الصندوق  أصول  تقييم أن رأى ما إذا الصندوق  تعامالت ي مؤقتاً  التعامل يوقف أن الصندوق  ملدير يجوز   .ممكن غ

  

 :عدد نقاط التقويم وتكرارها  - ب

رونــي املوقــع ــي الوحــدة ســعر عــن اإلعــالن ســيتم كمــا والثالثــاء، األحــد يــومي للوحــدات التقيــيم عمــل ســيتم ن يــومي الصــندوق  ملــدير االلك  االثنــ
روني املوقع ي الوحدة سعر عن سيعلن كما واالربعاء  ).تداول ( السعودية املالية للسوق  االلك

 

ر أو التقويم حالة ي املتخذة اإلجراءات  - ج  :الخاطئ التسع

 بتوثيــق الصــندوق  مــدير يقــوم فســوف خــاطئ، بشــكل وحــدة ســعر حســاب أو خــاطئ بشــكل العــام الصــندوق  أصــول  مــن أصــل تقــويم حــال ــي. 1
  .ذلك

ن الوحدات مالكي ذلك ي بما( املتضررين الوحدات مالكي جميع بتعويض الصندوق  مدير يقوم سوف. 2  التقـويم أخطـاء جميـع عـن) السـابق
ر أو ر دون  التسع   .تأخ

ر أو التقويم ي خطأ أي عن فوراً  املالية السوق  هيئة إبالغ.3 ـر أو %0,5 مانسبته يشكل التسع  فـوراً  ذلـك عـن واإلفصـاح الوحـدة سـعر مـن أك
روني موقعه ي روني واملوقع اإللك ي) تداول ( للسوق  اإللك   .الصندوق  مدير يعدها ال العام الصندوق  تقارير و

 أخطــاء بجميــع ملخصــاً  اإلســتثمار صــناديق الئحــة مــن) 72( للمــادة وفقــا املطلوبــة تقــاريره املاليــة الســوق  لهيئــة الصــندوق  مــدير يقــدم ســوف. 4
ر التقويم   .والتسع

  

راك طلبات تنفيذ ألغراض الوحدة سعر إحتساب  -د رداد اإلش  :واإلس
ي احتساب سيتم رداد أو الشراء ألغراض األصول  قيمة صا امات طرح خالل من اإلس ـا بما الصندوق  ال  مـن املـذكرة هـذه ـي املبينـة الرسـوم ف
ي ى العملية هذه من الناتج الرقم بقسمة الوحدة سعر يحدد وثم الصندوق  أصول  قيمة إجما ي ع    .الصندوق  وحدات عدد إجما

  :الوحدات سعر نشر مكان -ه
روني املوقع ي الوحدة سعر عن اإلعالن سيتم كما والثالثاء، األحد يومي للوحدات التقييم عمل سيتم www.arbahcapital.com  الصندوق  ملدير االلك
ن يومي روني املوقع ي الوحدة سعر عن سيعلن كما واالربعاء االثن   www.tadawul.com)تداول ( السعودية املالية للسوق  االلك

  

 :التعامل .7
ي والسعر واملدة البدء تاريخ  -أ  :االو

ي الطرح بدء تاريخ   م11/01/2017 يوم هو االو
ي الطرح مدة   .سعودي ريال) 10( الصندوق  طرح بداية عند  الوحدة سعر. أيام 5 ي االو

ائي املحدد التاريخ  -ب راك طلبات لتقديم وال رداد االش  :واالس
ن نافذًا وسيكون االستثمار مب  رك ر أي استثمار من املش ن و األربعاء من كل أسبوع، ويعت ي يومي األثن ي الصندوق  راك  ـى يمكن االش ع

ــي أقــرب يــوم  تقيــيم بعــد  ي املعتمــد  ــي الســعر التــا ــي شــراء وحــدات  ــى املســتثمر الراغــب  ن ع ــي امللحــق، ويتعــ راك حســب املحــدد  يــوم االشــ
ـــــى توقيـــــع هـــــذه الشـــــروط واألحكـــــام الخاصـــــة  راك إضـــــافة إ الصـــــندوق ســـــواء كـــــان شـــــخص فـــــردًا أو شخصـــــية اعتباريـــــة تعبئـــــة نمـــــوذج االشـــــ

ى مدير الصندوق مرفقا معها قسيمة اإليـ ي الصندوق وتسليمها إ راك  راك أو تفـويض بخصـم ذلـك املبلـغ مـن باالش داع للمبلـغ الـالزم لالشـ
ي أي يوم عمل.  الحساب بالبنك 
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ريـد السـريع أو مناولـة باليـد أو إرسـالها مـن خـالل الوسـائل اال ريـد أو ال راك املسـتوفاة عـن طريـق ال رونيـة بإمكان املستثمر تسليم نماذج االش لك
راك مرتبطـًا بوصـ ا وسيكون االشـ راك بنجـاح وبشـكل كامـل، علمـًا بـان املـدير لـن يكـون مسـئوال عـن عـدم وصـول أو املرخص  ول معلومـات االشـ

رك. ي نظام املش   استالم املعلومات بسبب أي خلل ف 
راك  راك الذي يتم استالمه من قبل مدير الصندوق عند استالم املبلغ الالزم لشراء وحدات الصندوق أيام االش أو مـا سيتم اعتماد طلب االش

راك ال يتم استالمها بعد آخر موعد الستقبال الطلبات املحـددة (السـاعة  ي امللحق املرفق. طلبات االش ظهـرا  12:00قبل ذلك حسب املحدد 
ي. ي يوم التقييم التا   من يومي األحد والثالثاء) ستصبح نافذة 

 
رداد  - ج راك واالس  :إجراءات االش

  راك  إجراءات االش

راك يمكـن ن يـومي ــي الصـندوق  ــي االشـ ـر أسـبوع، كــل مـن األربعــاء و األثنـ ن مـن اســتثمار أي ويعت رك ـ االســتثمار وسـيكون  نافـذاً  املشــ ــى مب  ع
ي الســـعر راك يـــوم بعـــد تقيـــيم  يـــوم أقـــرب ـــي املعتمـــد التـــا ن امللحـــق، ـــي املحـــدد حســـب االشـــ ـــى ويتعـــ  ـــي وحـــدات شـــراء ـــي الراغـــب املســـتثمر ع

راك نمــوذج تعبئــة اعتباريــة شخصــية أو فــرداً  شــخص كــان ســواء الصــندوق  ــى إضــافة االشــ راك الخاصــة واألحكــام الشــروط هــذه توقيــع إ  باالشــ
ـــى وتســـليمها الصـــندوق  ـــي راك الـــالزم للمبلـــغ اإليـــداع قســـيمة معهـــا مرفقـــا الصـــندوق  مـــدير إ  الحســـاب مـــن املبلـــغ ذلـــك بخصـــم تفـــويض أو لالشـــ

  .عمل يوم أي ي بالبنك
راك نمــــــاذج تســــــليم املســــــتثمر بإمكــــــان ريــــــد طريــــــق عــــــن املســــــتوفاة االشــــــ ريــــــد أو ال  الوســــــائل خــــــالل مــــــن إرســــــالها أو باليــــــد مناولــــــة أو الســــــريع ال

رونيــة راك وســيكون  ــا املــرخص االلك راك معلومــات بوصــول  مرتبطــاً  االشــ  عــن مســئوال يكــون  لــن املــدير بــان علمــاً  كامــل، وبشــكل بنجــاح االشــ
رك نظام ي ف خلل أي بسبب املعلومات استالم أو وصول  عدم   .املش

  
 

 رداد   إجراءات االس

رداد الوحــدات ملــالكي يجــوز  م كــل أو جــزء اســ رداد طلــب وتوقيــع باســتكمال وحــدا ريــد طريــق عــن املكتملــة الطلبــات إرســال وتقــديم االســ  أو ال
ريـد ـي الفـاكس، إرسـالها خـالل مـن أو باليـد مناولـة أو السـريع ال  طلــب نمـوذج أصـل بإرسـال اإلسـراع يجـب الفـاكس، طريـق عـن اإلرسـال حالـة و

رداد ريــــد طريــــق عــــن فوريــــة بصــــورة االســــ ــــى اليدويــــة باملناولــــة النمــــوذج تســــليم أو ال  تقــــديم مــــن الــــتمكن عــــدم بــــأن علمــــاً  املاليــــة أربــــاح شــــركة إ
ي النموذج رداد لطلب األص ى يؤدي قد االس رداد؛ طلب إلغاء إ رداد، طلـب نمـوذج وإن. الصـندوق  مـدير لتقـدير ذلـك ويخضـع االسـ  حـال االسـ
ر يكون  سوف تسليمه، ره ويتعذر لإللغاء قابل غ   .الصندوق  مدير موافقة بدون  تسليمه بعد سحبه أو تغي

  
 راك طلبات تقديم مكان رداد االش  :الصندوق  ملدير واالس

ى املالية أرباح لشركة الرئيس للمقر الوحدات مالكي زيارة ي العنوان ع   :التا
 اململكـة 31492  الدمـام 8807 ب.ص الدمـام ، الخليج شارع الثامن، الطابق ، لألعمال املعمر عبدالكريمال سعد مركز املالية، أربــاح شركـة
  السعودية العربية

  
 رة اق ن تفصل زمنية ف رداد ب رداد عوائد ودفع اإلس   :الوحدات لحامل اإلس

ي حساب العميـل خـالل (بإمكان املستثمر  ردة  ي حسابه الخاص، وسيتم إيداع املبالغ املس رد بموجب حوالة  ) أيـام 3استالم املبلغ املس
.   عمل كحد أق
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 :سجل مالكي الوحدات  -د

  ي اململكة العربية سيقوم مدير  الصندوق بإعداد سجل محدث ملالكي الوحدات وفقا ملتطلبات الئحة صناديق اإلستثمار، وحفظة 
 .السعودية

  هفي املثبتة الوحدات ملكية ىع قاطعاً  دليالً  الوحدات مالكي سجل ُيعّد  . 
 ي الوحدات مالكي لسجل ملخصاً  الصندوق  مدير يقدم  .الطلب عند مجانا للوحدات مالك أي ا

 
رمـة النقـد، سـوق  وصـفقات  البنكيـة الودائـع ي ُتستثمر سوف املتسلمة  راكاالش أموال أن  -ه  أو النقـد مؤسسـة لتنظـيم خاضـع طـرف مـع وامل

   اململكة، خارج للمؤسسة مماثلة رقابية لهيئة

  :جمعه الصندوق  مدير ينوي  الذي األدنى الحد -و
ن ريال سعودي. 10الحد األدني   ماليي

  
ن 10 متطلب إستيفاء لضمان الالزمة التصحيحية اإلجراءات  - ح ي أدني كحد مايعادلها أو سعودي ريال مالي   :الصندوق  أصول  لصا
ي إجراء بأي بالقيام املالية السوق  هيئة طلب حال ي م الصندوق  مدير فأن تصحي  السوق  هيئة من العالقة ذات والتعليمات اللوائح بجميع سيل

  . املالية

  :املتبعة واإلجراءات الصندوق  وحدات ي التعامل معها يعلق أو يؤجل ال الحاالت  -ط    

راك رفض ي بالحق الصندوق  مدير يحتفظ.  1      :التالية الحاالت ي اإلش

راك هــذا أدى حــال ــي  .أ ــى اإلشــ ــ املاليــة الســوق  هيئــة مجلــس عــن الصــادرة اللــوائح خــرق  ا ــى تطبــق ال ــ الصــندوق  ع  هيئــة تفرضــها قــد وال
ى وقت من املالية السوق   .اخر ا

رك تمكن عدم حال ي  .ب   .واألحكام الشروط هذه متطلبات استيفاء من املش
رك تمكن عدم حال ي  .ج راك طلب تقديم من املش   .ومعتمد موقع الصندوق  ي اش
رك تمكن عدم حال ي  .د راك مبلغ استيفاء من املش   .املطلوب اإلش

راك طلب رفض تم اذا راك مبلغ بإعادة الصندوق  مدير يقوم سبب ألي اإلش ى اإلش رك ا راكات مبـالغ أي خصـم دون  املشـ  بموجـب وذلـك ،وجـدت أن إشـ
ريد يرسل شيك ر بال   .بنكي تحويل اوع

رداد طلبات اختيار بمقتضاها يجري  ال اإلجراءات -ي  :ستؤجل ال االس

ـــ ي أق رداد مبلـــغ إجمـــا رداد يـــوم أي ـــي بـــه مســـموح اســـ ي مـــن) %10( املائـــة ـــي عشـــرة هـــو اســـ  إذا. تقـــويم يـــوم آخـــر ـــي كمـــا الصـــندوق  أصـــول  قيمـــة صـــا
رداد طلبــات قيمــة تجــاوزت رداد طلبــات جميــع تخفــيض الصــندوق  ملــدير يحــق املبلــغ، هــذا االســ ــى االســ رد نســ أســاس ع ــى بنــاء الوحــدات وتســ . ذلــك ع
رداد طلبـات ترحـل ـ االسـ رداد يـوم أي ـي اسـتيفاؤها يـتم ال ال ـى اسـ رداد يــوم إ ي االسـ رداد طلبـات قيمـة تتجـاوز  أال شـريطة األفضـلية لهـا ويكـون  التـا  االســ

ي من) 10%(   .تقييم يوم آخر ي كما األصول  قيمة صا

ــى وبنــاء الصــندوق، ملــدير يجــوز  رداد طلــب أي تأجيــل املطلــق تقــديره ع ــ الرئيســة الســوق  ــي للتــداول  تعليــق هنــاك كــان أن تحويــل أو/و اســ  ال
ا الصندوق  يتعامل ـ الصـندوق  بأصـول  يتعلـق فيمـا أو عـام بشـكل ذلـك كـان سـواء اململوكـة، األصول  أو املالية األوراق خالل من ف  يعتقـد وال
ا معقولة بدرجة الصندوق  مدير ي لحساب أساسية أ   .الصندوق  أصول  قيمة صا
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رداد أي أدى إذا ــى اســ ــى الصــندوق  ــي املســتثمر اســتثمار خفــض إ رداد فســيتم الــالزم األدنــى الحــد مــن اقــل إ  وســيتم املســتثمر املبلــغ كامــل اســ
ردة املبالغ دفع ن للحساب بقيدها الصندوق  بعملة املس   .للمستثمر املع

ـــ القـــاهرة والظـــروف الحـــاالت ـــي  الهيئـــات مـــن جديـــدة تنظيمـــات إصـــدار أو بالســـوق  العالقـــة ذات الحكوميـــة القـــرارات إصـــدار تشـــمل قـــد وال
ن االتصاالت ي خلل أو العالقة ذات املشرعة ن تحول  أخرى  عوامل أي أو واألسواق الشركة ب  الصـندوق  تجـاه مهامـه وأداء الصـندوق  مـدير بـ

ـــى يـــؤدي ممـــا ي حســـاب تعليـــق إ راك مؤقتـــا يعلـــق أن الصـــندوق  ملـــدير يجـــوز . األصـــول  قيمـــة صـــا رداد واإلضـــافة االشـــ  أخـــذ بعـــد للوحـــدات واالســـ
  .املال سوق  هيئة من املوافقة

  

 :خصائص الوحدات .8
 

ي الصندوق  ي الوحدات من محدود ال عدد إصدار الصندوق  ملدير يمكن  متسـاوية شـائعة حصـة وحـدة كـل وتمثـل. واحدة فئة من وحدات و
ردادها ويــتم الصــندوق  ــي التصــويت حــق لهــا لــيس الوحــدات. الصــندوق  ــي  بســجل الصــندوق  مــدير ســيحتفظ. فقــط الصــندوق  مــدير مــن اســ

ن إشعاراً  عملية كل بعد املستثمر تسليم وسيتم الوحدات مالكي جميع يوضح   .  بالعملية املتعلقة التفاصيل جميع يب
ــر حصــة مســتثمر كــل يمتلــك ــى بنــاءً  الصــندوق  أصــول  ــي مجــزأة غ ي ع  مــدير قبــل مــن للوحــدات شــهادات إصــدار يــتم ولــن األصــول، قيمــة صــا

ـــى ســـينعكس والـــذي الصـــندوق  ـــي اســـتثمارها وســـيعاد أربـــاح أي توزيـــع يـــتم ولـــن كمـــا الصـــندوق،  تصـــفية تمـــت وإذا الصـــندوق، وحـــدة ســـعر ع
ـــــى للحصـــــول  مؤهلـــــة ســـــتكون  الوحـــــدات جميـــــع فـــــإن الصـــــندوق، ي مـــــع متناســـــبة حصـــــة ع ـــــى للتوزيـــــع املتاحـــــة الصـــــندوق  أصـــــول  صـــــا  مـــــالكي ع
  .  الوحدات

. للشــــركات ريــــال ألــــف نعشــــرو ) 20000(و لألفــــراد ريــــال أالف ةعشــــر ) 10000( هــــو الصــــندوق  ــــي املســــاهمة أو املشــــاركة ملبلــــغ األدنــــى الحــــد إن
ر ي بالحق الصندوق  مدير ويحتفظ راك األدنـى الحـد مبلغ تغي ي لالشـ  أو) الشـركات أو األفـراد مـن لكـل ريـال أالف خمسـة( 5000 البـالغ اإلضـا
ى الصندوق  ي الدخول   .الهيئة ملوافقة ذلك يخضع أن ع

  
  
  

 :املحاسبة وتقديم التقارير .9
 :املالية بالتقارير الصلة ذات املعلومات  -أ

اية دوري تقرير بتقديم الصندوق  مدير يقوم راك كانـت سـواء املسـتثمر عمليات يوضح اق كحد الوحدات ملالكي سنة ربع كل ب رداد أو اشـ  كمـا  ،اسـ
 :التالية املعلومات تتضمن

  ي قيمة أصول ووحدات الصندوق   صا
 ي عدد رك يملكها ال الوحدات قيمة وصا   . املش
 رك كل بصفقات سجل ى مش   .حدة ع

  .اإلستثمار صناديق الئحة من) 5( رقم املحلق ملتطلبات وفقاً  األولية والتقارير السنوية التقارير بإعداد الصندوق  مدير يقوم
  

  :الصندوق  تقارير إتاحة وسائل و أماكن  - ب

ى التقارير إرسال سيتم ريدي العنوان ع ريد أو ال روني ال  بـاي الصـندوق  مـدير إشـعار تـم إذا اإل الحسـاب فـتح إتفاقيـة ـي مـدون  هو كما الفاكس أو اإللك
رات ي السابقة، العناوين ي تغي ن خـالل الصندوق  مدير إبالغ يجب فإنه ّاخر إستفسار أي أو خطأ أي وجود حال و  تـاريخ مـن مـن تقويميـاً  يومـاً ) 60( سـت
ر وإال والتقـــارير الحســاب كشــف ــى التقـــارير هــذه تنشـــر وســوف. صـــحيحة ســتعت رونـــي املوقــع ع رونـــي واملوقــع الصـــندوق  ملــدير اإللك  املاليـــة للســوق  اإللك

 ).تداول ( السعودية
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 السنوية املالية القوائم بنشر الصندوق  مدير يتعهدو  ميالدية، سنة كل اية عند للصندوق  مراجعة مالية قوائم بإعداد الصندوق  مدير يقوم -ج
ر 31 ي للصندوق  املالية السنة اية ي املراجعة،  .م2018 ديسم

  

ر وسيتم .السنوية املالية قوائمال نشر و بإعداد أيضاً  الصندوق  مدير يقوم -د   ا عند مجاناً  القوائم هذه توف   .طل
  :مجلس إدارة الصندوق . 10

  
  :العضوية ونوع الصندوق  إدارة مجلس أعضاء أسماء  .أ
 ر عضو( )الصندوق  إدارة مجلس رئيس(  املعمر العبدالكريممحمد  بن سعد بن عبدالعزيز/األستاذ  ) مستقل غ

  ر عضو(  املصري  محمد خليل حسن.د  )مستقل غ

 مستقل عضو( القحطاني  شايع بن محمد بن إبراهيم .د(  

 مستقل عضو(االستاذ/ عمر بن إبراهيم بن سليمان العمر(  

  
  :الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مؤهالت.   ب

ر عضو( )الصندوق  إدارة مجلس رئيس(  املعمر العبدالكريممحمد  بن سعد بن عبدالعزيز/األستاذ .1 ى حاصل)  مستقل غ ر درجة ع  املاجسـت
ر م2009-2008 االســــالمية واملاليــــة املصــــرفية الخــــدمات ــــي  فهــــد امللــــك جامعــــة مــــن البكــــالوريوس وشــــهادة م2005-2008 األعمــــال إدارة ــــي وماجســــت

ــرول  يوليـــو  املاليـــة أربـــاح شـــركة ـــي اإلدارة مجلـــس عضـــو منصـــب املعمــر العبـــدالكريم ســـعد بـــن عبـــدالعزيز األســـتاذ شـــغلي 2003-1996 واملعـــادن للب
راته تشمل ، 2017 ي اإلستثمارات مجال ي خ ـرة مناصـب وشـغل ، املحليـة األسـهم سوق  و ـا الخـاص القطـاع ـي كث  لشـركة املـديرين مجلـس عضـو م

 . العمالء وخدمات التسويق ومدير الشرقية غرفة ،وعضوية م2013 القابضة الدولية املستثمرون
  
ر عضو(  املصري  محمد خليل حسن. د .2  )مستقل غ

ــ م 2013 مــارس منــذ املاليــة أربــاح لشــركة التنفيــذي الــرئيس ــا مهنيــة شــهادات وعــدة ،م2008 املحاســبة ــي الــدكتوراه شــهادة ويحمــل ،تاريخــة ح  م
ي مــدير عمــل. م1999  االمريكيــة املتحــدة الواليــات /الينــوي  واليــة مــن) CPA(  معتمــد قــانوني محاســب شــهادة ــرة ولديــه. شــركات عــدة ــي وتــدقيق مــا  خ
ـــرة  تقيــــيم االســـتثمارية، والصــــناديق املحـــافظ وإدارة الثابــــت، الـــدخل ومحــــافظ االســـالمية االســــتثمارية املنتجـــات وخصوصــــاً  املـــال رأس أســــواق ـــي كب

ي والتحليل الشركات ى باالضافة  للجهالة النا   .االستشارية الخدمات إ
 )مستقل عضو( القحطاني  شايع بن محمد بن إبراهيم. د .3

ى القحطاني إبراهيم الدكتور  حصل  القابضة، سمو لشركة إدارة مجلس عضو منصب  م2008 منذ حالياً  القحطاني إبراهيم الدكتور  يشغل  ع
ر م1987 عام ويسكونسن جامعة من االقتصاد ي الدكتوراه درجة رول جامعة -اعمال ادارة واملاجست  من والبكالوريوس قبلها م1981 عام الب
رول فهد امللك جامعة رات القحطاني إبراهيم الدكتور  ولدى  ،م1981 عام ي السعودية العربية باململكة واملعادن للب  والتعليم العمل ي طويلة خ

ر ي وعمل  الجامعة ي سنوات اربع ملدة واالقتصاد للتمويل) أم بي يو أف كيه( قسم ترأس حيث اململكة ي  عام منذ اإلدارات مجالس مناصب كث
 السعودية االقتصادية بالجمعية عضو وهو اململكة ي العديدة الصناعية األعمال من العديد تأسيس ي القحطاني إبراهيم الدكتور  شارك. 1994
ر نشر وقد   . واالقتصادية املالية القضايا ي  الكث

  

  إبراهيم بن سليمان العمر (عضو مستقل) . األستاذ عمر بن4
ى حاصل عمر إبراهيم العمر األستاذ ر ع ي إدارة   ، م1988 عام املتحدة الواليات ،فلوريدا ،ميامي جامعة من املحاسبة ي ماجست وبكالوريوس 

ن، 1984األعمال من جامعة امللك سعود عام  ن القانوني ن األمريكية و زمالة الهيئة السعودية للمحاسب ن القانوني ى زمالةاملحاسب م. حصل ع
ي عدة شركات. ي مجال املحاسبة، وهو عضو مجلس ادارة   وقد شغل العديد من املناصب االدارية 
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  :الصندوق  إدارة مجلس ومسؤوليات أدوار  -ج

ن املجلس يجتمع ى سنوياً  مرت ـا مـن والتأكـد املـدير نشـاطات ملراجعة األقل ع  مجلـس قبـل مـن املوضـوعة االسـتثمار ولـوائح واألحكـام الشـروط مـع مطابق
ى باإلضافة الصندوق  إدارة  ـي املتبعـه التصـويت واجـراءات الصـندوق  اجتماعـاتب يتعلـق فيما أما .الهيئة مجلس عن الصادرة االستثمار صناديق الئحة إ

ى ترسل رئيسه من خطية بدعوة املجلس سيجتمعف ،الصندوق  ادارة مجلس ن قبل األعضاء إ  املجلـس لرئيس ويحق لالجتماع، املحدد املوعد من أسبوع
ـــي ـــر الجتمـــاع األعضـــاء دعـــوة وقـــت أي و ، غ م بمـــن املجلـــس أعضـــاء نصـــف حضـــر إذا صـــحيحا االجتمـــاع ويكـــون  رســـم  األعضـــاء ينيبـــه مـــن أو الـــرئيس فـــ

ـــى املجلـــس اجتماعـــات لحضـــور  ـــر عـــن ينـــوب ال وان خطيـــة، اإلنابـــة تكـــون  أن ع ـــى التصـــويت لـــه يحـــق وال االجتمـــاع، ذات ـــي واحـــد عضـــو مـــن أك  قـــرارات ع
ى تنطوي  ي املصالح، تضارب ع  مـن االدارة مجلـس اجتماعـات تعقـد ان يجـوز  كمـا. املجلـس رئيس معه صوت الذي الجانب يرجح األصوات تساوي  حال و
رونية وسائل خالل ى ، الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مسؤوليات تشملو  .الهاتف ذلك ي بما الك  : اآلتي الحصر ال املثال سبيل ع

 ى املوافقة ا طرفاً  الصندوق  يكون  ال الجوهرية والتقارير والقرارات العقود جميع ع  .  ف
 ،ــــ اإلشــــراف ــــى املصــــادقة مناســــبًا، ذلــــك كــــان وم  الئحــــة مــــن) 19( للمــــادة وفقــــاً  الصــــندوق  مــــدير عنــــه يفصــــح مصــــالح تضــــارب أي ع

 . االستثمار صناديق
 ن االجتمـــاع ـــى ســـنوياً  مـــرت ام مســـئول  مـــع األقـــل ع ـــ ام لجنـــة( االل ـــ  األمـــوال غســـل عـــن التبليـــغ ومســـئول  الصـــندوق  مـــدير لـــدى) االل

ام من للتأكد لديه، اإلرهاب وتمويل   . املتبعة واألنظمة اللوائح بجميع الصندوق  مدير ال
 اإلستثمار ألئحةصناديق من)22( املادة بموجب  تعيينه يتم الذي املصفي يرفعها توصية أية إقرار.  
 ام اكتمال من التأكد   .االستثمار صناديق بالئحة الصندوق  وأحكام شروط وال
 الئحـة وأحكـام ، الصـندوق  وأحكـام لشـروط وفقـاً  الوحـدات مـالكي مصـلحة يحقـق بمـا بمسـؤولياته الصـندوق  مـدير قيام من التأكد 

  . االستثمار صناديق
 تجـــاه الصـــندوق  إداراة مجلـــس عضـــو أمانـــة مســـؤولية تتضـــمن و فيـــه الوحـــدات ومـــالكي االســـتثمار صـــندوق  ملصـــلحة بأمانـــة العمـــل 

 . املعقول  الحرص بذل و اإلهتمام و اإلخالص واجب الوحدات مالكي
  

  :الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مكافّات تفاصيل  -د
ن االدارة مجلس اعضاء يتلقى ا ال الخدمات لقاء أتعاب بدل املستقل  وبعـدد اجتمـاع لكـل سـعودي ريـال أالف خمسة )5,000( مبلغ.  يقدمو
ــ بحــد املاليــة الســنة ــي اجتماعــات أربعــة  لكــل ســنوياً  ســعودي ريــال 40,000 يعــادل وبمــا  مســتقل عضــو لكــل ســنوياً  ســعودي ريــال 20,000أق

ـــراكم الرســـوم هـــذه وتحســـب  األعضـــاء ي مـــن تقـــويم يـــوم كـــل وت ن لالعضـــاء  الصـــندوق  اصـــول  قيمـــة صـــا  كـــل بعـــد املكافـــاه وتـــدفع ككـــل املســـتقل
  .الصندوق  ادارة ملجلس اجتماع

  

ي للمصالح، تعارض عليه ينطوي  عمل بأي القيام عدم العالقة ذات واالطراف الصندوق  مدير يحرص -ه  جوهري  تضارب أي حدوث حالة و
ن للمصالح  يوجد وال الصندوق  إدارة ملجلس ذلك عن باإلفصاح الصندوق  مدير يقوم فعليه العالقة ذات االطراف أو الصندوق  مدير ب

  .مصالح تضاري  أي حالياً 
  :أخرى  استثمار صناديق ي الصندوق  ادارة مجلس اعضاء عضويات  -و

 ر عضو( املعمر العبدالكريم محمد بن سعد بن عبدالعزيز /األستاذ  يشغل ال  ستثماري ا صندوق   اي عضو منصب )مستقل غ
 ر عضو منصب املصري  خليل حسن. د يشغل  .االولية للطروحات ارباح صندوق  ي مستقل غ
 االولية للطروحات ارباح صندوق  ي مستقل عضو منصب القحطاني شايع بن محمد بن إبراهيم. د يشغل. 
  ال يشغل األستاذ عمر بن إبراهيم بن سليمان العمر منصب عضو مجلس إدارة اي صندوق 
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  :لجنة الرقابة الشرعية.   11
  
م للصندوق  الشرعية الهيئة اعضاء اسماء  .أ   :ومؤهال

ي .1    السند هللا عبد بن الرحمن عبد الدكتور /  الشيخ معا
ـــي، الحاســـب ـــي ســـعود امللـــك جامعـــة مـــن تخـــرج ـــى حصـــل أنـــه كمـــا اآل  عـــام اإلســـالمية ســـعود بـــن محمـــد اإلمـــام جامعـــة مـــن البكـــالوريوس درجـــة ع
ى وحصل   هـ1418 ر درجة ع ى حصل ثم املاجست    .الجامعة نفس من الدكتوراه ع
ــا جهــات عــده ــي عضــو وهــو رونيــة التواقيــع إعــداد لجنــة: م  الفقهيــة الجمعيــة ــي عضــو وكــذلك .والتقنيــة للعلــوم العزيــز عبــد امللــك بمدينــة اإللك

ر السعودية   .اإلسالمي الفقه بمجمع وخب

ي هللا عبد بن يوسف الدكتور  الشيخ فضيلة .2    الشبي

ــى وحصــل اإلســالمية ســعود بــن محمــد اإلمــام  جامعــة مــن تخــرج ر ع ــى حصــل ثــم املاجســت  عمــل وقــد هـــ،1422 عــام نفســه القســم مــن الــدكتوراه ع
ي باملعهد املقارن  الفقه لقسم وكيالً  و وأميناً  معيداً  و املظالم بديوان شرعياً  باحثاً   أمريكـا ـي اإلسـالمية العلـوم بمعهـد للتـدريس أوفد ثم للقضاء العا
رة خالل ي باملعهد تدريس هيئة عضو اآلن و هـ،1424-1420 الف  .للقضاء العا
ـــا جهـــات عـــده ـــي عضـــو وهـــو  ملراجعـــة الشـــرعية اللجنـــة عضـــو وكـــذلك. الشـــمالية بأمريكـــا الشـــريعة فقهـــاء ومجمـــع الســـعودية الفقهيـــة الجمعيـــة: م

  .السعودية العربية باململكة الزكاة جباية تنظيم

  مسعد آل زيد بن املحسن عبد/  الشيخ فضيلة .3

ـــــــــى حصـــــــــل و بالريـــــــــاض اإلســـــــــالمية ســـــــــعود بـــــــــن محمـــــــــد اإلمـــــــــام بجامعـــــــــة الشـــــــــريعة كليـــــــــة مـــــــــن تخـــــــــرج ر ع  املعهـــــــــد مـــــــــن املقـــــــــارن  الفقـــــــــه ـــــــــي املاجســـــــــت
ي ـــى وحصـــل للقضـــاء، العـــا ي املعهـــد مـــن الـــدكتوراه ع  لـــوزارة وكـــيالً  ثـــم قضـــائياً  مفتشـــاً  ثـــم بالطـــائف العامـــة املحكمـــة ـــي قاضـــياً  عمـــل للقضـــاء، العـــا
ــ هـــ١٤٣٠عــام مــن القضــائية للشــؤون العــدل ن ثــم هـــ١٤٣٦ عــام وح ــ عــ  لألعمــال متفــرغ وحاليــاً  املكرمــة، بمكــة اإلســتئناف بمحكمــة إســتئناف قا

  .الخاصة

  :الشرعية الرقابة لجنة ومسؤوليات أدوار -ب
ى الشرعية الرقابة ستكون    :التالية األنشطة عن الخصوص وجه ع

  .الشرعية الضوابط تقيدها لضمان للصندوق  االستثمارية والسياسات واألهداف الصندوق  وأحكام شروط دراسة  .أ
ي الرأي تقديم  .ب ى الشر   .الشرعية الضوابط باألحكام التقيد بخصوص االستثمار مدير إ
ر تحديد  .ج ا االستثمار للصندوق  يجوز  ال االستثمارية األدوات وانتقاء الختيار مالئمة معاي   .ف
ر تقديم  .د ر استقطاعات بخصوص االستثمار ملدير مالئمة معاي   .التطه
ى االستثمارات مراقبة  .ه   .االستثمار ملدير املحددة الشرعية الضوابط ضوء ع
ي الرأي إبداء  .و ام يتعلق فيما الشر ي التقرير ي إلدراجها الشرعية والضوابط  باألحكام الصندوق  بال  .للصندوق  السنوي  املا

  

  :الشرعية الرقابة لجنة مكافّات تفاصيل  -ج
 مــن وتســتقطع تقــويم يــوم كــل تحتســب الصــندوق  أصــول  مــن كاملــة تــدفع ســنويًا،  ســعودي ريــال) 24,000( وقــدره مبلــغ الشــرعية الرقابــة لجنــة أتعــاب تبلــغ
ي ي االفصاح ملخص ويحتوي . الصندوق  اصول  قيمة صا ى املا   .الشرعية الهيئة أتعاب ع

ر تفاصيل   -د   :لالستثمار املعدة األصول  شرعية لتحديد املطبقة املعاي
  .بالصندوق  الخاصة اتستثمار لال  الشرعية الضوابط  املعلومات مذكرة ي) 1( رقم وامللحق واألحكام الشروط ي) 1( رقم امللحق يحتوي 
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  :مدير الصندوق . 

 : سم مدير الصندوق ا  .أ
  .شركة أرباح املالية

رخيص رقم  .ب  :املالية السوق  هيئة من الصادر ال
رخيص رقم  )07083-37( املالية السوق  هيئة من  الصادر ال

 :عنوان مدير الصندوق   .ج
 اململكـة 31492  الدمـام 8807 ب.ص الدمـام ، الخليج شارع الثامن، الطابق ، لألعمال املعمر عبدالكريمال سعد مركز املالية، أربــاح شركـة
   00966- 13-8094906: فاكس  00966- 13- 8316400: هاتف  السعوديـة العربية

روني    www.arbahcapital.comاملوقع اإللك
رخيص تاريخ  .د  :املالية السوق  هيئة من الصادر ال

 م18/08/2008ه املوافق 16/08/1429
 :الصندوق  ملدير املدفوع املال رأس  .ه

  ..سعودي ريال) 220,000,000( بقيمة بالكامل املدفوع املال رأس
  :املعلومات املالية ملدير الصندوق   .و

  م31/12/2016 املالية السنة اية ي كما الصندوق  ملدير املالية املعلومات

 7,710,532  اإليرادات 

  13,558,445  املصاريف

  1,862,906  الزكاة

ي الدخل    )13,132,607(  صا

 
 الصندوق  إدارة مجلس أعضاء أسماء -ز

ر عضو( )الصندوق  إدارة مجلس رئيس(  املعمر العبدالكريممحمد  بن سعد بن عبدالعزيز/األستاذ .1 ى حاصل)  مستقل غ ر درجة ع  املاجسـت
ر م2009-2008 االســـالمية واملاليـــة املصـــرفية الخـــدمات ـــي  امللـــك جامعـــة مـــن البكـــالوريوس وشـــهادة م2005-2008 األعمـــال إدارة ـــي وماجســـت

ــــرول فهـــد  أربــــاح شــــركة ــــي اإلدارة مجلـــس عضــــو منصــــب املعمــــر العبـــدالكريم ســــعد بــــن عبــــدالعزيز األســـتاذ شــــغلي 2003-1996 واملعــــادن للب
راتـــه تشـــمل ، 2017 يوليـــو  املاليـــة ـــي اإلســـتثمارات مجـــال ـــي خ ـــرة مناصـــب وشـــغل ، املحليـــة األســـهم ســـوق  و ـــا الخـــاص القطـــاع ـــي كث  عضـــو م
 . العمالء وخدمات التسويق ومدير الشرقية غرفة ،وعضوية م2013 القابضة الدولية املستثمرون لشركة املديرين مجلس

ر عضو(  املصري  محمد خليل حسن. د .2  )مستقل غ
ــ م 2013 مــارس منــذ املاليــة أربــاح لشــركة التنفيــذي الــرئيس ــا مهنيــة شــهادات وعــدة ،م2008 املحاســبة ــي الــدكتوراه شــهادة ويحمــل ،تاريخــة ح  م
ي مــدير عمــل. م1999  االمريكيــة املتحــدة الواليــات /الينــوي  واليــة مــن) CPA(  معتمــد قــانوني محاســب شــهادة ــرة ولديــه. شــركات عــدة ــي وتــدقيق مــا  خ
ـــرة  تقيــــيم االســـتثمارية، والصــــناديق املحـــافظ وإدارة الثابــــت، الـــدخل ومحــــافظ االســـالمية االســــتثمارية املنتجـــات وخصوصــــاً  املـــال رأس أســــواق ـــي كب

ي والتحليل الشركات ى باالضافة  للجهالة النا   .االستشارية الخدمات إ
  

 )مستقل عضو( القحطاني  شايع بن محمد بن إبراهيم. د .3
ى القحطاني إبراهيم الدكتور  حصل  القابضة، سمو لشركة إدارة مجلس عضو منصب  م2008 منذ حالياً  القحطاني إبراهيم الدكتور  يشغل  ع
ر م1987 عام ويسكونسن جامعة من االقتصاد ي الدكتوراه درجة رول جامعة -اعمال ادارة واملاجست  من والبكالوريوس قبلها م1981 عام الب
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رول فهد امللك جامعة رات القحطاني إبراهيم الدكتور  ولدى  ،م1981 عام ي السعودية العربية باململكة واملعادن للب  والتعليم العمل ي طويلة خ
ر ي وعمل  الجامعة ي سنوات اربع ملدة واالقتصاد للتمويل) أم بي يو أف كيه( قسم ترأس حيث اململكة ي  عام منذ اإلدارات مجالس مناصب كث

 السعودية االقتصادية بالجمعية عضو وهو اململكة ي العديدة الصناعية األعمال من العديد تأسيس ي القحطاني إبراهيم الدكتور  شارك. 1994
ر نشر وقد   . واالقتصادية املالية القضايا ي  الكث

 

  . األستاذ عمر بن إبراهيم بن سليمان العمر (عضو مستقل)4
ى حاصل عمر إبراهيم العمر األستاذ ر ع ي إدارة   ، م1988 عام املتحدة الواليات ،فلوريدا ،ميامي جامعة من املحاسبة ي ماجست وبكالوريوس 

ن، 1984األعمال من جامعة امللك سعود عام  ن القانوني ن األمريكية و زمالة الهيئة السعودية للمحاسب ن القانوني ى زمالةاملحاسب م. حصل ع
ي عدة شركات. ي مجال املحاسبة، وهو عضو مجلس ادارة      وقد شغل العديد من املناصب االدارية 

  

  :املالية أرباح لشركة اإلدارة مجلس أعضاء

  التصنيف  المنصب  اإلسم

  غير مستقل /غير تنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة  ابراھيم  بن علي المجدوعي

 غير مستقل /غير تنفيذي  نائب رئيس مجلس اإلدارة  بن حسن العفالق ھاني

  غير مستقل /غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  عبدالعزيز بن سعد المعمر

 غير مستقل /غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  عبدالعزيز القحطانينايف 

 غير مستقل /غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  عبدهللا بن ناصر النابت

 غير مستقل /غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  أحمد بن سالم بالحمر

  غير مستقل /غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  سعود بن عبدالعزيز األنصاري

 مستقل /غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  عبدالوھاب العبيد ھشام بن

  مستقل /غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  صالح بن عبدالرحمن الحزامي

  مستقل /غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  زيد بن عبدهللا اليعيش

  مستقل /غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  محمد بن أحمد العوضي

   :الصندوق  ملدير الرئيسية والواجبات واملسؤوليات االدوار -ج
 ى  وأحكـام وشـروط لهـم املـرخص األشـخاص والئحـة الالئحـة هـذه أحكـام بموجـب الوحـدات مالكي ملصلحة يعمل أن الصندوق  مدير ع

 املعلومات ومذكرة الصندوق 
 ــى ام الصــندوق  مــدير ع ــ ــ والواجبــات املبــادئ بجميــع اإلل ــا نصــت ال  األمانــة واجبــات ذلــك ــي بمــا لهــم املــرخص األشــخاص الئحــة عل

 .الوحدات مالكي تجاه
  باالتي القيام عن مسؤوالً  الصندوق  مدير يكون: 

 .إدارة الصندوق  -1
 .للصندوق  اإلدارية الخدمات ذلك ي بما الصندوق  عمليات -2
 .طرح وحدات الصندوق  -3
ـــا وإكتمالهـــا املعلومـــات ومـــذكرة الصـــندوق  وأحكـــام شـــروط دقـــة مـــن التأكـــد -4 ـــر وواضـــحة وصـــحيحية كاملـــة وا  وغ

 .مضللة
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  ام عــن مســؤوالً  الصــندوق  مــدير يكــون ــ  ــا كلــف أو مباشــر بشــكل وواجباتــه مســؤولياته أدييــ  ســواء اإلســتثمار، صــناديق بالئحــة اإلل
ره أو تصرفه سوء أو احتياله بسبب الناجمة الصندوق  خسائر عن مسؤوالً  الصندوق  مدير ويعد. خارجية جهة  .املعتمد تقص

 ى ى تؤثر ال املخاطر لرصد واإلجراءات السياسات وضع الصندوق  مدير ع  .الصندوق  استثمارات ع
 ى ام املطابقة مراقبة برنامج تطبيق الصندوق  مدير ع  .واإلل
  :الصندوق  مدير جانب من ثالت طرف ا كلف ال املهام -ط

ن .1  . الصندوق  ل أصو حفظ: الحفظ أم
 .املالية القوائم وإصدار املراجعة عملية: القانوني املحاسب .2
رشادي. .3  مزود خدمة املؤشر االس
 .املعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام شروط ي ذكرت ال للمهام وفقاً : الصندوق  إدارة مجلس أعضاء .4
 .املعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام شروط ي ذكرت ال للمهام وفقاً : الشرعية الرقابة لجنة أعضاء .5
  :جوهرية أهمية ذات الصندوق  ملدير أخرى  مصالح أو عمل أنشطة -ي
  .اليوجد   
  :الصندوق  مدير لعزل  املنظمة األحكام -ك

ن مناسباً  تراه إجراء أي واتخاذ الصندوق  مدير إستبدال أو عزل  املالية السوق  لهيئة يحق ر أي إتخاذ أو بديل صندوق  مدير لتعي    تداب
     :التالية الحاالت ي وذلك مناسباً  تراه اخرى 

  .لهم املرخص األشخاص الئحة بموجب بذلك الهيئة إشعار دون  اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق  مدير توقف -1
 .املالية السوق  هيئة قبل من تعليقه أو سحبه أو اإلدارة نشاط ممارسة ي الصندوق  مدير ترخيص إلغاء -2
ى طلب تقديم-3  .اإلدارة نشاط ممارسة ي ترخيصه إللغاء الصندوق  مدير من املالية السوق  هيئة إ
ام -جوهرياً  الهيئة تراه بشكل – أخل قد الصندوق  مدير أن الهيئة رأت إذا-4  .التنفيذية لوائحة أو النظام بال
 مـــــدير لـــــدى مســـــجل أخـــــر شـــــخص وجـــــود عـــــدم مـــــع إســـــتقالته أو عجـــــزه أو الصـــــندوق  أصـــــول  يـــــدير الـــــذي اإلســـــتثمارية املحفظـــــة مـــــدير وفـــــاة-5

ى قادر الصندوق   .املحفظة مدير يديرها ال الصناديق أصو أو اإلستثمار صندوق  أصول  إدارة ع
ى بناءً  – الهيئة ترى  أخرى  حالة أي-6 ا -معقولة أسس ع  .جوهرية أهمية ذات أ

 ى يجب ن خالل) 5( الفرعية الفقرة ي ذكرها الوارد الحاالت من بأي الهيئة إشعار الصندوق  مدير ع ا من يوم  .حدو
 ا من أياً  الهيئة مارست إذا ن الصندوق، مدير إستبدال أو لعزل  وفقاً  صالحيا ى فيتع  مـن كامـل بشـكل التعـاون  الصندوق  مدير ع

ـــــى املســـــاعدة أجـــــل ـــــى للمســـــؤوليات الســـــلس النقـــــل تســـــهيل ع ـــــى يومـــــاً ) 60( خـــــالل البـــــديل الصـــــندوق  مـــــدير إ ن مـــــن األو  مـــــدير تعيـــــ
ــى ويجــب. البــديل الصــندوق   املحــض، الهيئــة لتقــدير ووفقــاً  ومناســباً  ضــروريا ذلــك كــان حيثمــا ينقــل، أن املعــزول الصــندوق  مــدير ع

ى  .العالقة ذي بالصندوق  املرتبطة العقود جميع البديل الصندوق  مدير إ
  

ن الحفظ. 13   :أم
ن الحفظ:ا  .أ  سم ام

 اإلنماء لإلستثمار
رخيص الصادر من هيئة السوق املالية:  .ب  رقم ال

  .)37-09134( رقم  املاليـة السوق  هيئـة ترخيص
 

ن الحفظ:  .ج  عنوان أم
 امللك طريق ،20 الطابق ،2 العنود برج 11576 الرياض 66333. ب.ص – السعودية العربية اململكة /الرياض – الرئيس املقر لالستثمار  االنماء شركة
 .218590 11 966+ فاكس 8004413333 2799299 11 966+ هاتف العليا ي فهد،
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رخيص الصادر من هيئة السوق املالية:  .د  تاريخ ال
  م14/04/2009ه املوافق 19/04/1430

 

ن الحفظ:  .ه  األدوار االساسية ومسؤوليات أم

  ن يعـــّد اماتـــه عـــن مســـؤوالً  الحفـــظ أمـــ  بموجـــب ثالثـــاً  طرفـــا ـــا كلـــف أم مباشـــر بشـــكل همســـؤوليات  دىأ ســـواء الالئحـــة، هـــذه  ألحكـــام وفقـــاً   ال

 .لهم املرخص األشخاص الئحة أو الالئحة هذه أحكام

   ن وُيعّد   تصـرف سـوء أو  إهمـال أو  احتيـال بسـبب الناجمـة الصـندوق  خسـائر  عـن الوحـدات ومالكي الصندوق  مدير تجاه مسؤوالً  الحفظ أم
ره أو   .املتعمد تقص

  ُّن يعــد ــا دوق نالصــ أصــول  حفــظ عــن مســؤوالً  الحفــظ أمــ  ت اءار اإلجــ  جميــع اتخــاذ عــن ككــذل مســؤول وهــو الوحــدات، مــالكي لصــالح وحماي
 .  الصندوق  أصول  بحفظ يتعلق فيما  الالزمة اإلدارية

 
ن الحفظ طرفًا ثالثًا:  .و ا أم  املهام ال كلف 

ن يجوز اليوجد، لكن  ر أو ثالث طرف تكليف الحفظ ألم ى استثمار صندوق  ألي الباطن من للحفظ أميناً  بالعمل تابعيه من أي أو أك  يتو

ن ويدفع.  أصول  حفظ ن أي ومصاريف أتعاب الحفظ أم    .الخاصة موارده من الباطن من حفظ أم

 
ن الحفظ أو إستبداله:  .ز  األحكام املنظمة لعزل أم

ن عزل يحق لهيئة السوق املالية  ن الحفظ أم ر أي اتخاذ أو الصندوق  مدير من املع   التالية: الحاالت من أي وقوعال ح ي  مناسباً  تراه تدب
ن توقف .6   .لهم املرخص األشخاص الئحة بموجب كبذل الهيئة إشعار دون  الحفظ نشاط ممارسة عن الحفظ أم
ن ترخيص إلغاء  .7   .هيئة السوق املالية قبل من  هتعليق أو  سحب أو الحفظ نشاط ممارسة ي الحفظ أم
ى طلب تقديم  .8 ن من الهيئة إ  الحفظ نشاط ممارسة ي  هترخيص إللغاء الحفظ أم
ن أن الهيئة رأت إذا  .9 ام – جوهرياً  الهيئة تراه بشكل - أخل قد الحفظ أم    .التنفيذية  لوائح أو النظام بال

ا -معقولة أسس  ىع بناءً  - الهيئة  ى ترى أخر  حالة أي  .10   .جوهرية أهمية ذات أ
 

  :اإلستثمار مستشار. 14
  .اليوجد

  

  : املوزع. 15
  .اليوجد

  

  :املحاسب القانوني. 16
  :أسم املحاسب القانوني  .أ

  .وشركاه الفوزان ي إم بي كي شركة

 
  :عنوان املحاسب القانوني  .ب

ر طريق امللك سعود، الصفا، باطيور  الطابق األول أبراجالسعودية، العربية اململكةعنوانه   هاتف .، 4803 ب ص 31952 الخ
رونيوعنوان  ،)966138162888( فاكس) 966138162999(   (www.kpmg.com.sa)  موقعه اإللك

ن ومسؤوليات االساسية األدوار  .ج  :الحفظ أم
ى ي املراجع أو القانوني املحاسب ع اية املالية السنة نصف ي املراجعة بعملية القيام الخار   .املالية القوائم إلصدار املالية السنة و
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  :أخرى  معلومات.  17
ي أو/و محتمل مصالح تعارض وأي املصالح تعارض ملعالجة ستتبع ال واالجراءات السياسات أن ا عند تقديمها سيتم فع  . مقابل دون  طل

 :الخاصة والعموالت بالتخفيضات املتعلقة املعلومات  .أ
ـــى الخاصـــة العمولـــة ترتيبـــات ـــي الـــدخول  الصـــندوق  ملـــدير يحـــوز   الصـــندوق  مـــدير يتحصـــل بحيـــث .لهـــم املـــرخص األشـــخاص لالئحـــة خاضـــعة تكـــون  أن ع

ــى بموجبـه ــى إضــاقة وخــدمات ســلع ع ــى املدفوعــة العمولـة مقابــل الصــفقات تنفيــذ خــدمات ا  أي واليوجــد .الوســيط ذلــك خــالل مــن املوجهــة الصــفقات ع
رمة الخاصة للعموالت ترتيبات ن االن ح م ى ويتع ي عمل الخاصة العمولة ترتيبات وجود حال ي الصندوق  مدير ع   :ماي

 الشروط بأفضل التنفيذ خدمة املع الوسيط يقدم أن. 

 ا يحصل ال والخدمات السلع إعتبار يمكن أنه  .الوحدات مالك ملصلحة معقولة بدرجة الصندوق  مدير عل

 ى دفعه يتم مبلغ أي أن الصندوق  مدير يتأكد أن   .معقول  مبلغ هو والخدمات السلع مقدم ا
 

 :املعلومات املتعلقة بالزكاة والضريبة  .ب

ن ـــى يتعـــ ـــى يحصـــل ان املحتمـــل الوحـــدات مالـــك ع ـــ الضـــريبية اإلعتبـــارات مـــن للتأكـــد مهنيـــة استشـــارة ع رتـــب ال ـــى ت  او الصـــندوق  ـــي لوحـــدات شـــرائة ع
رداده او امتالكــه ركون  يكــون  ان ويجــب. آخــر شــكل بــأي ــا التصــرف او لهــا اســ ــى املشــ  عليــه منصــوص مــاهو حــدود ــي الصــندوق، ملــدير يحــق بأنــه بينــة ع
ــى مســتحقة ضــريبة أي الصــندوق  أصــول  مــن يــدفع ان ، نظاميــاً  بــه ومســموح ــا اإلفصــاح وســيتم_ وجــدت ان_ الصــندوق  ع  الســنوية املاليــة القــوائم ــي ع
ـــى. ســـنوية والنصـــف ن وع رك ن املشـــ ن الحـــالي رك ن واملشـــ ـــر املحتملـــ ن غ ن األخـــذ الســـعودية العربيـــة اململكـــة ـــي املقيمـــ  ـــي اســـتثماراهم بـــأن اإلعتبـــار بعـــ
رتب قد الصندوق    .املضافة القيمة ضريبة وبالخصوص اململكة ي العالقة ذات الجهات قبل من للضريبة اقتطاع عليه ي

ى فال الزكاة واما ن عن إخراجها الصندوق  مدير يتو رك ى وتقع املش  .الصندوق  ي وحدات من يملك ما زكاة إخراج مسئولية الوحدات مالك ع
  :الوحدات مالكي اجتماع وتفاصيل معلومات  .ج

  الصندوق  مدير من بمبادرة الوحدات ملالك إجتماع لعقد الدعوة الصندوق  ملدير يجوز. 
 ن من كتابي طلب تسلم من أيام) 10( خالل الوحدات مالكي الجتماع الدعوة الصندوق  مدير سيقوم  .الحفظ أم
 ــر أو مالــك مــن كتــابي طلــب اســتالم مــن أيــام) 10( خــالل الوحــدات ملــالك إلجتمــاع بالــدعوة الصــندوق  مــدير ســيقوم  الوحــدات مــالك مــن أك

ن يملكون  الذين ر مانسبتة منفردين أو مجتمع ي من %25 تساوي  أو من أك  .الصندوق  أصول  قيمة صا
 رونـــي املوقـــع مـــن الوحـــدات مـــالكي اجتمـــاع عـــن اإلعـــالن الصـــندوق  مـــدير ســـيقوم رونـــي واملوقـــع الصـــندوق  ملـــدير اإللك  الســـوق  لشـــركة اإللك

ــى كتــابي إشــعار وإرســال ،)تــداول (املاليــة ن الوحــدات مــالكي جميــع ا ) 21( عــن التزيــد وبمــدة االجتمــاع عقــد مــن أيــام) 10( قبــل الحفــظ وأمــ
 .االجتماع قبل يوماً 

 ن الوحدات مالكي حضر حال ي ر أو %25 منفردين أو مجتمع ي من أك ر فأنه الصندوق  وحدات عدد إجما  .صحيحاً  إجتماعاً  يتع
 ي لم حال ي ـى بالـدعوة الصـندوق  مـدير سـيقوم السـابقة، الفقـرة ـي املـذكور  النصـاب يستو  املوقـع ـي بـاإلعالن يقـوم وسـوف ثـاني إجتمـاع ا

روني ي كتابي إشعار وإرسال) تداول ( املالية السوق  وشركة الصندوق  ملدير االلك ن الوحدات مالكي ا ) 5( اإلجتمـاع موعـد قبل الحفظ وأم
 .اإلجتماع ي النسبة كانت أياً  صحيحاً  الثاني اإلجتماع يكون  وسوف. أيام

 

اء املتبعة اإلجراءات  .د  :االستثمار صندوق  وتصفية إل
ـــاء ـــي الحـــق الصـــندوق  إدارة مجلـــس ـــى بنـــاءً  وذلـــك الصـــندوق  إ دف العائـــد معـــدل أو الصـــندوق  أصـــول  قيمـــة بـــأن الصـــندوق  مـــدير توصـــيات ع ـــر املســـ  غ
ـــــراً  هنـــــاك أو الصـــــندوق، تشـــــغيل ملواصـــــلة كافيـــــة رهـــــا أخـــــرى  ظـــــروف أي حـــــدوث حالـــــة ـــــي أو واللـــــوائح الـــــنظم ـــــي تغي  لتصـــــفية ســـــبباً  الصـــــندوق  مـــــدير يعت

ــى ســيؤدي متوقعــاً  حــدثاً  هنــاك ان او الصــندوق، ــر الصــندوق  وجــود إعتبــار إ ــاء الخاصــة اإلجــراءات نظــامي، غ  صــناديق الئحــة ــي جــاء كمــا الصــندوق  بإ
  :اإلستثمار



  
 

63 
 

 اء ي الصندوق  مدير رغب إذا  يومـاً ) 21( عـن التقـل مـدة قبـل ذلـك ـي برغبتـه كتابيـاً  الوحدات ومالكي الهيئة إشعار عليه فيجب الصندوق، إ
اء املزمع التاريخ من  .الصندوق  وأحكام بشروط اإلخالل دون  فيه، العام الصندوق  إ

 ــى فيجـــب الصــندوق، وأحكـــام لشــروط وفقـــاً  محــددة العـــام الصــندوق  مـــدة كانــت إذا ـــاء الصــندوق  مـــدير ع ــاء فـــور  الصــندوق  إ  املـــدة، تلـــك إن
اء قبل كتابياً  الوحدات ومالكي الهيئة وإشعار  .يوماً ) 21( عن التقل بمدة الصندوق  مدة إن

 ى ائه، فور  الصندوق  تصفية إجراءات ي البدء الصندوق  مدير ع  .املعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام بشروط اإلخالل دون  وذلك إن
 روني موقعه ي الصندوق  مدير يعلن وسوف اء عن) تداول ( ملاليةا السوق  شركة وموقع اإللك   .تصفيته ومدة الصندوق  مدة إن
 :إجراءات الشكاوي   .ه

ن واألحكـام، الشـروط ـذه يتعلق ما ي شكوى  أية وجود حال ي ـى فيتعـ ـى مكتوبـة تقـديمها املسـتثمر ع ام املطابقـة إدارة رئـيس إ ـ  واالل
ــــى الصــــندوق  مــــدير لــــدى األمــــوال غســــل ومكافحــــة ن العنــــوان ع ــــى املســــتثمر اطــــالع ســــيتم بأنــــه علمــــاً  تاليــــًا، املبــــ  الخاصــــة اإلجــــراءات ع
ــا عنــد الشــكاوي  بمعالجــة ام املطابقــة إدارة رئــيس /عنايــة -: مقابــل ودون  طل ــ  ســعد مركــز ، الثــامن الطــابق - املاليــة أربــاح شــركة :واالل

-13-8316485: هــاتف الســعودية العربيــة اململكــة 31492  الــدمام 8807 ب.ص الــدمام ، الخلــيج شــارع ، لألعمــال املعمــر عبــدالكريمال
  . compliance@arbahcapital.com 8093075-13-00966: فاكس 00966

ـــى بنــــاء الصــــندوق  مـــدير جانــــب مــــن متاحـــةً  الشــــكاوي  مــــع التعامـــل إجــــراءات كافــــة ستصـــبح  ـــي ،العميــــل مــــن مرســـل خطــــي طلــــب ع  الجهــــات طلبــــت حــــال و
رك أي عــن صــادرة شــكوى  اي نتــائج املاليــة الســوق  هيئــة او املختصــة القضــائية ــى فإنــه الصــندوق، ــي مشــ  املســتندات بجميــع تزويــدها الصــندوق  مــدير ع
ي. الشكوى  بموضوع املرتبطه ي الوصول  تعذر حال و رك يحق عمل، أيام 7 خالل الرد يتم لم أو تسوية ا  -املاليـة السـوق  هيئـة لـدى الشـكوى  إيـداع للمشـ

    .املستثمرين شكاوى  إدارة

ئ نزاع أي ي بالنظر املختصة القضائية الجهة أن  .و  األوراق منازعات ي الفصل لجنة ي االستثمار صناديق ي اإلستثمار عن نا
 .املالية

 :                            املستندات املتاحة ملالكي الوحدات  .ز

  شروط وأحكام الصندوق. 

 مذكرة املعلومات الرئيسية. 

 ملخص املعلومات الرئيسية. 

 العالقة ذات االطراف مع العقود. 

 القوائم املالية. 
ن الوحــدات ملــالكي مملوكــة االســتثمار صــندوق  أصــول  أن  .ح  أو البــاطن مــن الصــندوق  مــدير أو الصــندوق  ملــدير ولــيس ،)مشــاعة ملكيــة( مجتمعــ

ن ن أو الحفــــظ أمــــ ــــا، مطالبــــة أو الصــــندوق  أصــــول  ــــي مصــــلحة أي املــــوزع أو املشــــورة مقــــدم أو البــــاطن مــــن الحفــــظ أمــــ  مــــدير كــــان إذا إال ف

ن أو الباطن من الصندوق  مدير أو الصندوق  ن أو الحفظ أم  ،و الصـندوق  لوحـدات  لكـاً ما املـوزع أو املشـورة مقدم أو الباطن من الحفظ أم

فِصـح ،اإلسـتثمار صـناديق الئحـة أحكـام بموجـب املطالبـات ـذه مسـموحاً  كـان أو ، هملكيتـ حدود ي كذل
ُ
ـا وأ  الصـندوق  وأحكـام شـروط ـي ع

 .املعلومات مذكرة أو
 

ــــي أو معروفــــة،  ى أخــــر  اتمعلومــــ أي    .ط ــــا وقــــد معقــــول، بشــــكل  الصــــندوق  إدارة مجلــــس أو الصــــندوق  مــــدير يعرفهــــا أن ينب  بشــــكل – يطل
ا أن املتوقـع مـن أو املهنيـون، مستشـاروهم أو أواملحتملـون  الحـاليون   الوحـدات مـالكو – معقول   سـيتخذ ـال املعلومـات مـذكرة تتضـم

ا بناءً  االستثمار قرار   :عل
ر اخرى  معلومات أي اليوجد  .معروفة غ
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 :هوممارسات االستثمار سياسات ي ذكرت ال عدا ما املالية السوق  هيئة اعل توافق االستثمار صناديق ئحة ال قيود من إعفاءات أي  .ي
  .اليوجد

 :يديره  الذي  العام  للصندوق   أصول   بأي  املرتبطة  ويتالتص بحقوق  يتعلق فيما الصندوق  مدير سياسة  .ك
ا املستثمر للشركات العمومية الجمعيات وحضور  التصويت حقوق  بممارسة الصندوق  مدير الوحدات مالك يقر   .ف

  

  :املعلومات اإلضافية. 18

ي .1 ى ينب ي بنك مع بنكية وديعة عن عبارة ليس الصندوق  ي االستثمار أن يدرك أن الوحدات مالك ع  أو املالية األوراق يسوق  أو يبيع مح
 . الصندوق  ي وحدة كتمل ي ليتمث بل الصندوق، ملدير تابع

ـى اإلشـارة وتجـدر . الصـندوق  ـي االسـتثمار عـن تنـتج قـد ماليـة خسـارة أي عـن املسـؤولية كامل ويتحمل الوحدات مالك يقر .2  الوحـدة سـعر أن إ
رداد، وعند لالنخفاض، عرضم رك يستلم ال قد اإلس  .املستثمر املبلغ كامل املش

ر الصندوق  مدير أن .3 رداد طلب بقبول  ملزم غ راك، بسعر الوحدات اس ا الوحدات قيمة وأن االش   .والهبوط للصعود ُعرضة وإيرادا

 :الوحدات مالك إقرار

ـــى بـــاإلطالع قمنـــا /قمـــت لقـــد  نؤكـــد /مـــوافق وأؤكـــد بالصـــندوق، الخاصـــة الرئيســـية املعلومـــات وملخـــص املعلومـــات ومـــذكرة الصـــندوق  وأحكـــام شـــروط ع
ى موافقتنا ركت ال الوحدات خصائص ع ا اش ركنا/  ف ا اش   .ف

  ____________________________________________________________________________________________________________________:األسم

 

    __________________________________________________________________________________________________________________  :التوقيع
  
  

      _________________________________________________________________________________________________________________:التاريخ

                                                      

 

  

  

  

 



  
 

65 
 

  :واملدرجة الخاصة الشركات ي لالستثمار الشرعية الضوابط) أ(ملحق

 :مثل محرم نشاط ذات شركات ي االستثمار يجوز  فال مباحا، النشاط يكون  أن - 1
  البنوك التقليدية 
 ن التقليدية  شركات التأم
 شركات خدمات الوساطة التقليدية 
 شركات القمار وامليسر 
 رنت ي االن  شركات املقامرة واملراهنة 
 األباحية واألفالم الصور  ي العاملة الشركات 
 رفيه والسينما  واألفالم شركات ال
 رفيه شركات رنت ي واألفالم والسينما ال  األن
 شرعا املحرمة األطعمة وتوزيع وصيانة وتعليب تصنييع 
 ا األسلحة وبيع تصنيع ات ومعدا  العسكرية والتجه
 تصنيع وبيع وتعليب منتجات التبغ 

 
ي يزيد اال - 2 ى املحرم التمويل إجما ي من %30 ع ى) املدفوعة الربوية العوائد( املحرم التمويل تكلفة يزيد وال املوجودات إجما ي من %5 ع  املصروفات إجما

ي يزيد إال - 3 ى املحرمة االستثمارات إجما ي من %30 ع  املحرمة االستثمارات ومن املحرم، إجما
 الودائع التقليدية 
 السندات 
 أسهم شركات محرمة 
 أسهم ممتازة 
 عقود الخيارات 

ر  - 4 ام بالتطه  اإلل

ى فباإلضافة االستثمارية الصناديق بخصوص أما - 5 ر ا م الشركات ي السابقة املعاي  :باألتي يل
 شرعية هيئة من مجازا الصندوق  يكون  أن  -أ

 :اآلتية الصناديق ي الدخول  يجوز  ال  -ب
 صناديق السندات 
 ى املشتملة الصناديق مثل التقليدية الصناديق  محرمة شركات أسهم ع
 صناديق الخيارات 
 املستقبليات صناديق مثل التقليدية التحوط صناديق 

 والفضة بالذهب باآلجل بالبيع املتاجرة صناديق  - ج
رة النقد صناديق  -د  )املضمونة( األجل قص

 )األرباح أو املال رأس( املضمونة الصناديق   -أ
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 ملخص املعلومات الرئيسية
 

 :الصندوق  اسم
 السعودية لألسهم أرباح صندوق 

 
Arbah Saudi Equity Fund

 
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  
   -:الصندوق  نوع

   )الشرعية الضوابط مع واملتوافقة السعودية االسهم ي يستثمر مفتوح -عام صندوق ( 
  

ى يجب ن املستثمرين ع  السعودية لألسهم أرباح لصندوق  األخرى  واملستندات املعلومات مذكرة مع الصندوق  وأحكام شروط قراءة املحتمل

م بالكامل، ى الحصول  وعل  قرار أي إتخاذ قبل الالزمة اإلستشارات من مرخصة مكاتب من والضريبية والقانونية املالية اإلستشارات ع

  .الصندوق  بشأن إستثماري 

  

  :املعلومات ملخص تاريخ

  م 28/3/2018

ى املالية السوق  هيئة موافقة تاريخ   م29/06/2016 املوافق هـ24/09/1437 الصندوق  إنشاء ع
  م04/09/2018ه املوافق 24/12/1439بتاريخ  املعلومات الرئيسيةلخص ملتحديث  اخر 
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  ملخص املعلومـــات الرئيسية
  

   :اإلستثمار صندوق  حول  الرئيسية املعلومات  .أ
 :أسم الصندوق ونوعه وفئته .1

  .اإلسالمية الشريعة احكام مع متوافق-مفتوح- صندوق  – السعودية لألسهم ارباح صندوق 
  
 :الصندوق اإلستثماريةأهداف  .2

ـى ـدف مفتـوح، سـهما صـندوق  هـو السـعودية لألسهم ارباح صندوق  ـى املـال راس تنميـة إ ـى املتوسـط املـدى ع  االسـتثمار خـالل مـن الطويـل إ
 ـي املدرجـة الشركات واسهم األولية الطروحات ي واالستثمار السعودية، األسهم سوق  ي املدرجة السعودية الشركات أسهم ي رئيس بشكل

 وصـــــناديق الســـــعودية األســـــهم ســـــوق  ـــــي األولويـــــة حقـــــوق  وأســـــهم ,)ريـــــت(املتداولـــــة العقاريـــــة الصـــــناديق ـــــي واالســـــتثمار) نمـــــو( املـــــوازي  الســـــوق 
ة االســـتثمارية األهـــداف ذات االســـتثمار ـــى ، .املشـــا  التابعـــة الشـــرعية الهيئـــة قبـــل مـــن املحـــددة الشـــرعية الضـــوابط مـــع متوافقـــة تكـــون  ان ع
دف قـــد كمـــا املاليـــة، اربـــاح لشـــركة  املنخفضـــة املرابحـــة صـــناديق او عمليـــات ـــي) النقديـــة(  الفائضـــة الســـيولة اســـتثمار الصـــندوق  مـــدير يســـ
ـــــى أربـــــاح أي بتوزيــــع الصـــــندوق  يقـــــوم ولـــــن ،املخــــاطر ى الصـــــندوق  ـــــي املوزعــــة األربـــــاح اســـــتثمار إعـــــادة ســــيتم حيـــــث املســـــتثمرين ع  هـــــذا ويســـــ

ـــــى متوســـــطة مـــــدة خـــــالل الصـــــندوق  ـــــى االجـــــل طويلـــــة ا رشـــــادي املؤشـــــر أداء يفـــــوق  أداء تحقيـــــق ا  لألســـــهم اربـــــاح مؤشـــــر وهـــــو للصـــــندوق  االس
ــى الحصـول  يمكــن حيــث ، بـورز انــد ســتاندر  قبـل مــن واملقــدم (Arbah Saudi Index) السـعودية رشــادي املؤشـر معلومــات ع  خــالل مــن االس

رونـــي املوقـــع راتيجية تطبيـــق خـــالل مـــن الصـــندوق  ملـــدير  اإللك  نســـبياً  املرتفـــع التقلـــب او للتذبـــذب ونظـــراً .  للصـــندوق  الرئيســـية االســـتثمار اســـ
ــــر الصــــندوق  فــــان االســــهم اســــواق بــــاداء واملــــرتبط  ــــي يرغبــــون  الــــذين للمســــتثمرين مصــــمم وهــــو املخــــاطر، مرتفعــــة االســــتثمارات فئــــة مــــن يعت
ى الحصول    .االجل طويل استثمار خالل من دخل ع

راتيجيات  الرئيسة االستثمار اس

ي فيما راتيجيات ملخص ي   اهدافه تحديث اجل من الصندوق  يستخدمها ال الرئيسية االستثمار اس

ا الصندوق  يستثمر سوف ال املالية االوراق نوع  :أساس بشكل ف

 وأسـهم األوليـة الطروحـات ـي واالسـتثمار ، السـعودية االسـهم سـوق  ـي املدرجة السعودية الشركات أسهم ي رئيس بشكل الصندوق  يستثمر
 العقاريـــــــة الصـــــــناديق ـــــــي واالســـــــتثمار) نمـــــــو( املـــــــوازي  الســـــــوق  ـــــــي املدرجـــــــة الشـــــــركات واســـــــهم الســـــــعودية األســـــــهم ســـــــوق  ـــــــي األولويـــــــة حقـــــــوق 
ة االستثمارية األهداف ذات االستثمار وصناديق السعودية األسهم سوق  ي األولوية حقوق  وأسهم ,)ريت(املتداولة     .املشا

 :سياسات استثمار الصندوق وممارساته .3

ى الصندوق  مدير دف ن ح استثمار ا ـ كحـد%)  90( املائـة ـي تسع ي مـن ادنـى كحـد %0 و أق  الشـركات أسـهم ـي  الصـندوق  أصـول  صـا
 العقاريـــــة الصـــــناديق ـــــي واالســـــتثمار) نمـــــو( املـــــوازي  الســـــوق  ـــــي املدرجـــــة الشـــــركات واســـــهم ،الســـــعودية االســـــهم ســـــوق  ـــــي املدرجـــــة الســـــعودية
 الضـــــوابط مـــــع املتوافقـــــة للشـــــركات األولويـــــة حقـــــوق  وأســـــهم الســـــعودية األســـــهم ســـــوق  ـــــي األوليـــــة الطروحـــــات ـــــي واالســـــتثمار ،)ريـــــت(املتداولـــــة
م  وال للصـندوق، الشرعية الهيئة تقرها وال الشرعية ـ ـ الصـندوق  مـدير يع ن قطـاع ـي  الصـندوق  اسـتثمارات ترك   األسـهم قطاعـات مـن معـ

ـــ يـــتم ولـــن  اصـــول  مـــن أدنـــى كحـــد) %10( املائـــة ـــي عشـــرة بنســـبة الصـــندوق  مـــدير وســـيحتفظ ،محـــددة صـــناعة ـــي الصـــندوق  اســـتثمارات ترك
رة  النقـــد أســـواق أدوات ـــي مباشـــر بشـــكل سيســـتثمرها أو النقـــد ـــي الصـــندوق   اســـتثنائية ظـــروف ـــي إال )%50( عـــن زيـــدتال وبنســـبة األجـــل قصـــ

ا ى وم   :املثال سبيل ع
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ي األسهم سوق  دخول ) 1   األسعار. ي شديد هبوط بمرحلة العاملية األسواق أو/و املح
ى سل جوهري  أثر ذات ومالية اقتصادية بيانات صدور ) 2   .الصندوق  اصول  ع
ر، بشكل ادناه)  10(  البند ي املبينة  الرئيسية املخاطر عوامل احد تحقق درجة ارتفاع احتمال) 3 ا فيجوز  كب  ان الصندوق  ملدير وق

 السعودي بالريال واملقومة الشرعية الضوابط مع املتوافقةالنقد أسواق ادوات او النقد ي الصندوق  أصول  من) %70( نسبته بما يحتفظ
ر أو املصنفة كانت سواء ى صنفةامل غ  موديز وكالة عن ةصادر و ) A( فئة عن يقل ال ائتماني بتصنيف تتمتع جهات عن صادرة تكون  أن ع

  بورز أن ستاندرد وكالة مثل  الصندوق  مدير لدى مقبولة أخرى  تصنيف وكالة أي عن صادر لذلك معادل تصنيف أي أو العالم للتصنيف
ى ،)Aa( فئة عن يقل ال ائتماني بتصنيف وتتمتع ى الحد يكون  ان ع ر طرف كل مع للتعامل األع  النقد اسواق ادوات ي االستثمار عند نظ

ر أدوات ي الصندوق  يستثمر ولن). %15( هو ر جهات عن صادرة كانت اذا مصنفة غ  صناديق ي الصندوق  يستثمر ولن ، مصنفة غ
 . النقد اسواق

ة االســـتثمارية األهـــداف ذات االســـتثمار صـــناديق ـــي االســـتثمار للصـــندوق  يجـــوز  كمـــا ـــى للصـــندوق  املشـــا ر مـــع متوافقـــة) 1 كـــون ت أن ع  املعـــاي
 الســعودية العربيــة اململكــة ــي عامــا طرحــا واملطروحــة) 3 املاليــة الســوق  هيئــة مــن ومرخصــة الســعودي بالريــال مقومــة) 2 للصــندوق   الشــرعية

ن قبــل مطــروح) 4 – اكالهمــ أو جيــدة ســمعة وذو مؤهــل  آخــر مــدير أي أو الصــندوق  مــدير قبــل مــن  خــالل جيــد اداء وذات) 5 أدنــى كحــد ســنت
ن ن الســــنت رشـــــادي باملؤشــــر مقارنـــــة الســــابقت ـــــا لالســــتثمار واعـــــدة فــــرص تــــوفر و) 6ـــــا الخــــاص االس  االســـــتثماري  املجــــال تحـــــديث وســــيتم  ف

  .سنوي  وربعأ شهري  بشكل للصندوق 

ي وفيما ن جدول  ي   الصندوق  ي األصول  توزيع يب

ى  الحد األدنى  نوع االستثمار   الحد األع

 حقوق  وأسهم األولية الطروحات/ السعودية الشركات أسهم
   السعودية أالسهم سوق  ي األولوية

0%  90%  

ة استثمارية أهداف ذات استثمار صناديق   %30  %0  للصندوق  مشا

   %50  %0  النقد أسواق أدوات أو نقدية سيولة

 %20  %0  )نمو(السوق املوازي 

  %50  %0  )ريت(الصناديق العقارية املتداولة 

ي وفيما ن جدول  ي راتيجيه يب ي االستثمار اس   والتوزيع الجغرا

راتيجية ركز(تخصيص مدير الصندوق   اإلس   )ال

   السعودية االسهم سوق  ي املدرجة السعودية الشركات أسهم
 الصندوق  أصول  من %90 عن يزيد ال ما الصندوق  مدير سيخصص

  االستثمارات هذه ي
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راتيجية تتلخص ي فيما الصندوق والتوزيع استثمارات إدارة إس    :ي
 ى ى الصندوق  مدير سيس ى املحافظة ع ن أصول  توزيع ع  .نقد) %10( باملائة وعشرة أسهم%) 90( باملائة تسع
 ى الصندوق  أصول  لتوزيع أمكن ان أعاله املبينة املئوية النسب حدود ي الصندوق  عمليات بإدارة الصندوق  استثمار مدير يقوم  االستثمارات ع

دفة ى بناء النتائج أفضل يحقق بما املس   .األسهم سوق  ظروف ع
 رداد متطلبات ملواجهة الكافية السيولة توفر مراعاة   .املحتملة االس
 رة استثمارات ي املتاحة السيولة استثمار ن الشرعية الضوابط مع تتوافق السيولة وعالية املخاطر منخفضة األجل قص  الفرصة توفر لح

  .الصندوق  استثمارات ي الستثمارها
  رك سيكون ى ال ن عن يزيد ال ما الصندوق  مدير وسيخصص السعودية، األسهم سوق  ي املدرجة السعودية الشركات أسهم ع  باملائة تسع

 السوق  املدرجة األسهم ي االستثمار الصندوق  ملدير يجوز  كما .االستثمارات هذه ي الصندوق  أصول  من أدنى كحد %0و أق كحد) 90%(
ي من أدني كحد %0و %20 ح أق بحد) نمو(املوازي  ) ريت( املتداولة العقارية الصناديق ي االستثمار الصندوق  ملدير يجوز  كما. األصول  صا

ى باإلضافة. أدنى كحد% 0و أق كحد الصندوق  أصول  من %50 ح الصندوق  مدير قبل من املدارة الصندوق  وحدات ذلك ي بما  إمكانية إ
ي من %50 ح النقد أسواق أدوات ي االستثمار ن األمثل التوازن  تحقيق.أدنى كحد% 0و أق كحد الصندوق  أصول  صا  واملخاطر العائد ب
 .الصندوق  ي للمستثمرين املخاطر محسوب أداء أفضل وتحقيق العوائد لتعظيم

 
 :املخاطر املرتبطة باإلستثمار .4

ر  التالية للمخاطر يتعرض قد الصندوق  ي االستثمار. األسهم ي الستثماره بالنظر املخاطر مرتفعة االستثمارات فئة من الصندوق  ي االستثمار يعت
ا الصندوق  باستثمار املرتبطة املخاطر جميع تمثل ال وال  لها يتعرض قد وال واالحكام الشروط هذه بتاريخ املعروفة الرئيسية املخاطر توضح لك

ا حال_ سلباً  تؤثر أن يمكن وال الصندوق، ى_ حدو ى الصندوق  أداء ع ي االستثمار عائدات وع  ال الصندوق  مدير إن ،الصندوق  اصول  قيمة وصا
ى. ستتحقق االستثمارية الصندوق  أهداف بأن تعهد يوجد وال املستثمر، األصل يضمن  املخاطر لعوامل خاصة عناية يعطي أن مستثمر كل وع

  :الصندوق  ي االستثمار لفرص تقييمه عند أدناه املذكورة
 

ى االثر نـوع املخـاطر   املستثمرة االصول  او االستثمار مبلغ ع

 املســـتقبلية املاليـــة التوقعـــات مخـــاطر
ا املستثمر للشركات   :ف

  

 ـــــــي واســـــــتمرارها العوائـــــــد لتحقيــــــق الالزمـــــــة العوامـــــــل وتـــــــوفر للشــــــركات املســـــــتقبلية املاليـــــــة النتـــــــائج توقعــــــات
ــــــر املســــــتقبل ــــــ الهامــــــة العوامــــــل مــــــن تعت ــــــ ال ــــــا يب  تلــــــك أن إال. االســــــتثمارية قراراتــــــه الصــــــندوق  مــــــدير عل
ــــى يــــؤدي قــــد ممــــا املتوقــــع بالشــــكل تتحقــــق ال أو تتحقــــق قــــد التوقعــــات  بعمليــــات الخاصــــة النتــــائج انحــــراف إ
ي السعر فان للشركة املالية النتائج إعالن بعد أنه كما. له املخطط عن الصندوق   يتحـرك قد لسهمها السو

ر أخرى  لعوامل نتيجة التوقعات، لتلك مخالف اتجاه ي ي .متوقعة غ  ممـا املـال راس مـن جـزء خسـارة وبالتا
ى سلباَ  يوثر قد ى وادائه الصندوق  استثمارات ع   .الصندوق  وحدات مالكي وع

  :سجل األداء املحدود

  

ي ســـــــابق أداء بيانـــــــات أو ســـــــجل لـــــــه ولـــــــيس مفهومـــــــه، ـــــــي جديـــــــد الصـــــــندوق   املســـــــتثمرون اليســـــــتطيع وبالتـــــــا
ــى االطــالع املحتملــون   تأكيــد إعطــاء يمكــن وال فيــه، باالســتثمار قــرارهم اتخــاذ قبــل لصــندوق  الســابق االداء ع

  .ستتحقق االستثمارية الصندوق  أهداف بأن



  
 

70 
 

 :األسهم أسواق ي املحتملة التقلبات

  

ئ حــاد هبــوط حركــة تتضــمن قــد حــادة لتقلبــات الثانويــة األســواق ــي األســهم أســعار تتعــرض  يمكــن وال ومفــا
ي لـــــــألداء تأكيـــــــد أو ضـــــــمان إعطـــــــاء  مـــــــا تعكـــــــس ال املاضـــــــية األداء ســـــــجالت أن كمـــــــا املاليـــــــة لـــــــألوراق املســـــــتقب

ــر الناشــئة األســواق ــي األســهم أســعار تقلبــات تكــون  قــد. املســتقبل ــي ســيتحقق  أســواق ــي ســائد هــو ممــا أك
ــى مخــاطر يشــكل قــد ممــا املتطــورة املاليــة األوراق ئ الحــاد الهبــوط حالــة ــي الصــندوق  اســتثمارات ع  واملفــا
ـــــــى ســـــــلباَ  يـــــــوثر قــــــد ممـــــــا لألســـــــهم الســـــــوقية للقيمــــــة ـــــــى وادائـــــــه الصــــــندوق  اســـــــتثمارات ع  وحـــــــدات مـــــــالكي وع

  .الصندوق 

 اداء يجعــــل والــــذي األســــهم ســــوق  قطاعــــات مــــن عــــدد ــــي الصــــندوق  اســــتثمارات تركــــز عــــن الناتجــــة املخــــاطر  :اتمخاطر ترك االستثمار 
ـــر نتيجـــة للتقلبـــات عرضـــة الصـــندوق   أســـهم كانـــت إذا القطاعـــات بتلـــك الخاصـــة األوضـــاع ـــي الجـــوهري  التغ

ن مصــدر ن قطــاع او معــ يـــؤثر  الــذي قــد الصــندوق االمــر ألصــول  الســوقية القيمــة مـــن هامــاً  جــزءاً  تمثــل معــ
ى سلباَ  ى وادائه الصندوق  استثمارات ع   .الصندوق  وحدات مالكي وع

ى موظفي مدير  مخاطر االعتماد ع
  :الصندوق 

  

ـى اسـتثماري  مـدير أي شـأن شـأنه الصـندوق  مـدير يعتمـد ـر، بشـكل البشـري  العنصـر ع ي كب  فـأن وبالتـا
ن املـدراء بخسـارة سلباً  يتأثر قد الصندوق  ن التنفيـذي ن واملـوظف ر وصـعوبة الصـندوق  بأعمـال املـرتبط  تـوف

ى بدائل رة من ذاته املستوى  ع ى الخ ر، املدى ع ـى سـلباَ  يـوثر قـد مما القص  وادائـه الصـندوق  اسـتثمارات ع
ى   .الصندوق  وحدات مالكي وع

  :مخاطر صعوبات التداول 

  

رداد يتعسـر بحيـث التـداول  ــي لصــعوبات السـعودية األســهم سـوق  تتعـرض قـد  وحــدات تقــويم أو اســ
ا ي الصندوق  تواجة ال املخاطر فأن الحالة هذه ي أن إال الصندوق   املسـتثمرين جميع ستواجه ال ذا

ى مقتصرة تكون  ولن السوق  هذا ي ى سلباَ  يوثر قد مما فقط، الصندوق  ع   الصندوق. اداء ع

  :مخاطر السوق 

  

ــــــ املحتملــــــة بالتقلبــــــات الســــــوق  مخــــــاطر تتعلــــــق ــــــ األســــــهم أســــــواق ــــــي تحــــــدث أن يمكــــــن ال ــــــا يســــــتثمر ال  ف
 والهبــوط الصــعود لحركــة عرضــة تكــون  والناشــئة الجديــدة الشــركات ألســهم الســوقية القيمــة إن. الصــندوق 

ـي املاليـة األوراق أسواق ي تحدث قد ال ئ بشـكل األحيـان بعـض و ـر مفـا ـي. متوقـع وغ  قـد الحـاالت هـذه و
ـ األسـهم ألسـواق املفاجئة العكسية الحركة عن تنتج ال للمخاطر الصندوق  يتعرض  تحـدث أن يمكـن وال

ـــر أو الســـالبة، االقتصـــادية بـــاملردودات تتعلـــق معلومـــات أليـــة اســـتجابةً   ـــال ،يناملســـتثمر  ســـلوكيات ـــي التغ
ـــى ؤديتـــ ـــى ســـلباَ  يـــوثر قـــد ممـــا .فيـــه مبـــالغ بشـــكل لألســـهم الســـوقية القيمـــة ارتفـــاع إ  الصـــندوق  اســـتثمارات ع

ى وادائه   .الصندوق  وحدات مالكي وع

ــى الشــرعية الضــوابط تطبيــق إن  :الشرعيةمخاطر مرتبطة بالضوابط   املتاحــة األســهم وعــدد نطــاق مــن عــام بشــكل تحــد الصــندوق  اســتثمارات ع
ـ الشـركات أن كمـا الصـندوق  قبل من لالستثمار ـا يسـتثمر ال ـى االسـتحواذ بعـد الصـندوق  ف  قـد أسـهمها ع

ر تتجــاوز   قــد أوقــات ــي الشــركات تلــك أســهم مــن للــتخلص الصــندوق  يــدفع ممــا ــا املســموح الشــرعية املعــاي
ــر تكــون   .للصــندوق  املتاحــة االســتثمارية الفــرص نطــاق مــن يحــد قــد الحــاالت تلــك مثــل حــدوث إن. مالئمــة غ
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ى سلبَا يوثر قد مما ى وادائه الصندوق  استثمارات ع   .الصندوق  وحدات مالكي وع

  :املخاطر السياسية

  

ن عـــدم بحـــاالت الصـــندوق  أداء يتـــأثر قـــد ـــ اليقـــ ـــرات عـــن تنـــتج ال ـــر سياســـية تغ ـــى تحـــدث قـــد مالئمـــة غ  ع
ــى تــؤثر قــد عــالم أو إقليمــ أو قطــري  نطــاق ــى الثانويــة األســواق أداء ع  املاليــة لــألوراق الســوقية القيمــة وع
ــــ ــــا يســــتثمر ال ــــى ســــلباَ  يــــوثر قــــد ممــــا. الصــــندوق  ف ــــى وادائــــه الصــــندوق  اســــتثمارات ع  وحــــدات مــــالكي وع

  .الصندوق 

  :االقتصادية املخاطر 

  

ـــرات عـــن املخـــاطر هـــذه تنـــتج ن عـــدم وحـــاالت الســـوق، وظـــروف االقتصـــادية التغ ـــر املصـــاحبة اليقـــ  ــــي للتغ
ــى القيــود فــرض حــاالت عــن أو الحكومــات، سياســات ــر أو األمــوال، رؤوس انتقــال حركــة ع ن ــي التغ  القــوان
ــ االقتصــادية األزمــات أو الركــود وحــاالت الضــرائبية، واملتطلبــات واألنظمــة  ممــا. املختلفــة األســواق تســود ال

ى سلباَ  يوثر قد ى وادائه الصندوق  استثمارات ع   .الصندوق  وحدات مالكي وع

  :املخاطر النظامية

  

ر األنظمة متطلبات إن ـا الناشـئة املاليـة األوراق أسـواق بعـض ـي أقل تكون  قد اإلفصاح ومعاي  الـدول  ـي ع
 وقــد محـدودة، ماليــة ألوراق مصـدرة معينــة شـركة عــن املتاحـة العامــة املعلومـات تكــون  قـد وعليــه،. املتقدمـة

ــــ العامــــة املعلومــــات تكــــون  ــــر للشــــركات املســــتقبلية التوســــع وخطــــط املاليــــة بالنتــــائج تتعلــــق ال  أو واضــــحة غ
ر بيانات وجود أو جوهرية بيانات إغفال املحتمل من أنه كما. دقيقة ى يتم قد صحيحة غ  اتخـاذ أساسـها ع
ــى ســلباً  يــؤثر قــد ممــا اســتثمارية قــرارات ــى ســلباَ  يــوثر قــد ممــا .األداء ع ــى الصــندوق  اســتثمارات ع  مــالكي وع
  .الصندوق  وحدات

  :مخاطر السيولة

  

ــــ الســـيولة مخـــاطر ـــ والســــهولة الســـرعة تع ـــى األصــــول  تحويـــل مــــا يمكـــن ال  ــــي خســـارة حــــدوث دون  نقـــد إ
ـــــــا  الظـــــــروف بســـــــبب اســـــــتثماراته بعـــــــض بيـــــــع إمكانيـــــــة عـــــــدم مخـــــــاطر الصـــــــندوق  تواجـــــــه قـــــــد. الســـــــوقية قيم

ى سلباَ  يوثر قد مما. السوق  ظروف بسبب أو االقتصادية   .الصندوق  وحدات مالكي استثمارات ع

 صـــناديق ـــي االســـتثمار مخـــاطر
    :إستثمارية

  

ـ املخـاطر جميـع ـي  ـي الـواردة البنـود او البنـد هـذا ـي الـواردة األخـرى  االسـتثمار صـناديق لهـا تتعـرض قـد ال
ـ األخـرى  األسـتثمار صـناديق لهـا تتعرض قد وال الصناديق، تلك ـا مسـتثمرا الصـندوق  يكـون  ال  قـد ممـا ف
ى يؤدي ى سلباَ  يوثر وقد الصندوق، وحدات قيمة إنخفاض إ   .الصندوق  ومالكي وحدات الصندوق  اداء ع

ـــــ األوضـــــاع ـــــي املخـــــاطر هـــــذه تنشـــــأ  :مخاطر تضارب باملصالح ـــــا تتـــــأثر ال  بمصـــــلحة الصـــــندوق  مـــــدير قـــــرار واســـــتقاللية موضـــــوعية ف
ـى مـه معنويـة او ماديـة شخصية ن املصـالح ـي تضـارب نشـوء حـال ـي او. الصـندوق  حسـاب ع  الصـندوق  بـ
ـــــى يـــــؤثر قـــــد والـــــذي الصـــــندوق  مـــــدير قبــــل مـــــن مـــــدارة اســـــتثمارية محـــــافظ او اخـــــرى  اســـــتثمارية وصــــناديق  ع
ــى ســلباً  يــؤثر قــد ممــا اســتثماراته، اختيــار ــي الصــندوق  مــدير قــرارات ــى وادائــه الصــندوق  اســتثمارات ع  وع
  .الصندوق  وحدات مالكي

ــى الطبيعيــة الكــوارث تــؤثر  : مخاطر كوارث طبيعية ــ واالســتثمارية االقتصــادية القطاعــات كافــة اداء ع ر لهــا يكــون  قــد وال  ســل تــاث
ـــــى ن الـــــزالزل  مثـــــل الصـــــندوق  مـــــدير ارداة عـــــن خـــــارج الصـــــندوق  اداء ع ـــــراك  الشـــــديدة الجويـــــه والتقلبـــــات وال
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رها، ى سلبًا يؤثر قد مما وغ ى وادائة الصندوق  استثمارات ع   الصندوق  وحدات مالكي وع

ـــــا جوهريـــــة بيانـــــات اغفـــــال بإمكانيـــــة االفصـــــاح مخـــــاطر تتعلـــــق  :مخاطر االفصاح ا ـــــي املدرجـــــة الشـــــركات قيـــــام او ف  افصـــــاحا
ـر بيانـات تقـديم او جوهريـة بيانـات بإغفال الدورية ـر بيانـات وجـود عـدم او صـحيحة غ  نشـرة ـي صـحيحة غ
ـــى االســـتثمار قـــرار اتخـــاذ ـــي جـــوهري  بشـــكل مديرالصـــندوق  العتمـــاد وبـــالنظر. االوليـــة الطروحـــات إصـــدار  ع

ا يفصح ال املعلومات ـر اسـتثماري  قـرار اتخـاذ مخـاطر فان ع  إغفـال حالـة ـي قائمـاً  احتمـاال تظـل سـليم غ
ــــــر بيانــــــات وجــــــود او جوهريــــــة بيانــــــات ــــــى ســــــلباً  يــــــؤثر قــــــد ممــــــا. الشــــــركات إصــــــدار نشــــــرات ــــــي صــــــحيحة غ  ع

ى وادائة الصندوق  استثمارات   .الصندوق  وحدات مالكي وع

ـــــ االســـــتثمار وصـــــناديق الشـــــركات ان  :مخاطر قانونية ـــــا يســـــتثمر ال ن الصـــــندوق  ف ـــــم حيـــــث القانونيـــــة للمخـــــاطر معرضـــــ  ا
ن ـــــى معرضـــــ ـــــى باإلشـــــراف املعنيـــــة الرقابيـــــة الجهـــــات قبـــــل مـــــن تنظيميـــــة عقوبـــــات او الجـــــراءات الخضـــــوع ا  ع
ــى إضــافة. قضــائية دعــاوى  ــي طرفــاً  يكونــوا قــد وكــذلك. اخــرى  أطــراف قبــل مــن او اعمــالهم  يتـــأثر قــد ذلــك، ا
ي الوضــع ن إلصــدار نتيجــة للشــركات املــا ــرات حــدوث او جديــدة وأنظمــة قــوان  مماقــد الحاليــة األنظمــة ــي تغ
ـــى ســـلباً  يـــؤثر ـــى يـــؤثر قـــد بـــدوره والـــذي الصـــناديق او الشـــركات تلـــك ـــي الصـــندوق  اســـتثمارت قيمـــة ع  اداء ع

ى الصندوق    .الصندوق  وحدات مالكي وع

راض ــــراض حالــــة ــــي  مخاطر اإلق رضــــة ااملبــــالغ ســــداد عــــن وتــــأخره الصــــندوق  ادارة لغــــرض الصــــندوق  اق ــــا ــــي املق  املحــــدد وق
رتــــب فقــــد الصــــندوق، مــــدير إرادة عــــن خارجــــة ألســــباب ــــى ي ر رســــوم ذلــــك ع  يضــــطر مــــدير أن أو ســــداد تــــأخ

ــى ســلباً  يــؤثر قــد ممــا القــروض لســداد اســتثماراته بعــض لتســييل الصــندوق   وأدائــه الصــندوق  اســتثمارات ع
ى   .  الصندوق  ي الوحدات مالكي وع

رة عمليات مخاطر رداد الكب رداد طلبات ورود حالة ي  االس رة اس ن، تعامـل يـوم ـي الصندوق  اصول  من) %10باملائة ( العشرة تتجاوز  كب  معـ
ــى الصــعب مــن يكــون  قــد ر الصــندوق  ع رداد طلبــات لتلبيــة كافيــة امــوال تــوف  تأجيــل عنــه ينــتج قــد ممــا اإلســ

رداد طلبـات ـى اضـافة االسـ ـى الصـندوق  يضـطر قـد انـه ا ـر اوقـات ـي اصـوله مـن جـزء تسـييل ا  ممــا مالئمـة غ
ى سلباً  يؤثر قد ى الصندوق  واداء استثمارات ع   .الصندوق  وحدات مالكي وع

ــــي   املخاطر املتعلقة باملصدر ــــر مخــــاطر و ــــرات نتيجــــة للمصــــدر املاليــــة األوضــــاع ــــي التغ ــــى او الطلــــب او اإلدارة ــــي لتغ  أو منتجاتــــه ع
ــا قــد مخالفــات بســبب قانونيــة إلجــراءات املصــدر تعــرض املخــاطر هــذه وتشــمل. خدماتــه  يــؤدي قــد ممــا يرتك

ـــــى ــــــى ســـــلباً  يـــــؤثر قــــــد ممـــــا اســـــهمه قيمــــــة انخفـــــاض ا ـــــى وأدائــــــه الصـــــندوق  اســـــتثمارات ع  وحــــــدات مـــــالكي وع
  الصندوق 

ــر عــن الناتجــة املخــاطر ــي  مخاطر تقلبات اسعار الفائدة ــ الفائــدة، اســعار ــي تغ ــى تــؤثر قــد وال  الشــركات واســهم املاليــة األوراق قيمــة ع
ـــــ ـــــا يســـــتثمر ال ـــــى ســـــلباً  يـــــؤثر قـــــد ممـــــا الصـــــندوق  ف ـــــى وأدائـــــة الصـــــندوق  اســـــتثمارات ع  وحـــــدات مـــــالكي وع

  .الصندوق 
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 الطروحـــــــات عـــــــدد انخفـــــــاض مخـــــــاطر
  األولية

  

 عوائـــد تحقيـــق ـــي الصـــندوق  فـــرص مـــن يقلـــل ممـــا األحيـــان، بعـــض ـــي األوليـــة الطروحـــات عـــدد يـــنخفض قـــد
ى سلباً  يؤثر قد والذي متواصلة ى وادائه الصندوق  استثمارات ع   .الصندوق  وحدات مالكي وع

 الطروحــــــــــات ــــــــــي اإلســــــــــتثمار مخــــــــــاطر
  األولية

ــي الســوق  ــي األوليــة الطروحــات خــالل مــن عامــاً  طرحــاً  طرحهــا يــتم العامــة الشــركات أســهم  يتضــمن وقــد. األو
ــــا لإلكتتــــاب املتاحــــة األســــهم محدوديــــة مخــــاطر األوليــــة الطروحــــات ــــي اإلســــتثمار ــــرة خــــالل ف  الطروحــــات ف

ـر تكـون  قـد لألسـهم املصـدرة بالشـركة املسـتثمر معرفـة ان كمـا. العامة األولية  تـاريخ لهـا يكـون  قـد او كافيـة غ
 وبعـــــض جديـــــدة، اقتصـــــادية لقطاعـــــات تنتمـــــ قـــــد املاليـــــة لـــــألوراق املصـــــدرة الشـــــركات ان كمـــــا محـــــدد، أداء

ـــى تشـــغيلياً  دخـــالً  تحقـــق وال التطـــوير مرحلـــة ـــي تكـــون  قـــد الشـــركات ر املـــدى ع  مخـــاطر مـــن يزيـــد ممـــا القصـــ
ى سلباً  يؤثر قد مما اسهمها، ي اإلكتتاب ى وأدائه الصندوق  استثمارات ع   .الصندوق  وحدات مالكي وع

ي االســــــــــــــــــــواق  مخــــــــــــــــــــاطر اإلســــــــــــــــــــتثمار
  الناشئة

ـــ الناشــــئة األســـواق مــــن تعـــد الســــعودية األســـهم ســـوق  ـــا تصــــنف ال  ايضــــاً  تواجـــه وقــــد. املخـــاطر مرتفعــــة بأ
 اإلقتصـــاد، ـــي تبـــاطؤ او التضـــخم ـــي حـــادة زيـــادة او األســـهم اســـعار ـــي حـــاد هبـــوط نتيجـــة الســـيولة ـــي نقصـــاً 

ي ـــــى ذلـــــك يـــــؤثر وبالتـــــا  احجـــــام انخفـــــاض او األســـــهم اســـــعار ـــــي التذبـــــذب بســـــبب ســـــل بشـــــكل الصـــــندوق  ع
ا التداول    .عل

ـــ النقـــد اســـواق ادوات مـــن ألي اإلئتمـــاني التصـــنيف انخفـــاض حـــال ــي  مخاطر التصنيف الألئتماني  يضـــطر قـــد االصـــندوق، يســـتثمر ال
ى الصندوق  مدير ا، التخلص ا ى ممايؤثر م ى سيؤثر يدوره والذي الصندوق  اصول  ع   .الوحدة سعر ع

ــر بشــكل الســوق  الداء معــاكس اداء مســتوى  وتحقـــق لتقلبــات ان تتعــرض األولويــة لحقــوق  يمكــن  األولوية بحقوق  العالقة ذات مخاطر  مقارنـــة أك
 عــدم او املحــدودة واملشــاركه اإلدراج، تــأخر مخــاطر مــن كــالً  ويعــد. األخــرى  األســهم فئــات مــن األخــرى  بــاألنواع

ـــــ األساســـــية املخـــــاطر مـــــن الطروحـــــات هـــــذه مثـــــل ـــــي املشـــــاركة  القيمـــــة ان. األولويـــــة حقـــــوق  لهـــــا تتعـــــرض ال
ـرة خالل الشركة لحقوق  السوقية ـى باإلضـافة الطـرح بعـد للحقـوق  السـوقية القيمـة التعكـس قـد الطـرح ف  ا

ي الســــعر ان ــــر عــــن الناتجــــة للتقلبــــات عرضــــة يكــــون  وقــــد مســــتقراً  اليكــــون  قــــد الشــــركة لســــهم الســــو  ــــي التغ
 املحتمـل للسـعر السوق  وتوقعات. القائمة الشركة بأسهم او الشركة بحقوق  العالقة ذات السوق  اتجاهات
راً  لها يكون  قد بدورها سعرية وال تذبذبات يسبب قد مما للحقوق  ى سل تاث   .الوحدة سعر ع

ــي املاليــة األوراق مــن مجموعــة ــي او ككــل الســوق  ــي التــداول  تعليــق يــؤدي قــد  التداول  تعليق مخاطر  فقــدان او النقــد تــوفر عــدم ا
ـــى قـــديؤثر ممـــا، اإلســـتثمارية الفـــرص مـــن عـــدد ـــى الصـــندوق  اصـــول  ســـلبًا ع  الصـــندوق، ـــي الوحـــدة ســـعر وع

ي ى سلباً  يؤثر قد وبالتا ى الصندوق، اداء ع   .الوحدات مالكي وع

 مخاطر و  والزكاة الضريبة مخاطر

  :املضافة القيمة ضريبة

  

رتبة والضريبية الزكوية اآلثار الوحدات مالكي يتحمل قد ى امل راك ع رداد او اإلحتفاظ او اإلش  اإلس
ن بموجب للوحدات ا يحملون  ال البلدان ي السارية القوان ا األقامة رخصة او جنسي ر او ف  محل تعت

ى وجدت ان والزكاة الضريبة دفع مسؤولية الوحدات مالكي ويتحمل. مختاراً  او موطناً  لهم عادية اقامة  ع
م ى او الصندوق  ي استثمار ا الناشئة املال راس ي زيادة اي ع رتب وقد. ع ى ي ى سل   اثر ذلك ع  ع
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ي وسعرالوحدة، الصندوق  اصول  ى سلباً  يؤثر قد وبالتا ى الصندوق  اداء ع  بتاريخ كما .الوحدات مالكي وع
ى ضريبة أو استقطاع ضريبة أو دخل لضريبة الصندوق  ي االستثمار يخضع ال الحكام،وا الشروط هذه  ع
 ي املضافة القيمة ضريبة قيتطبب البدء تم أنه إال صلة، ذات أخرى  ضريبة أي أو الرأسمالية حاألربا

 ي راً مؤخ الصادرة املضافة القيمة لضريبة التنفيذية الالئحة وبموجب. م2018 يناير 1 من اململكة
ي أنه إال املضافة، القيمة لضريبة الصندوق  ي االستثمار يخضع أن املتوقع من ليس فإنه اململكة،  ينب

ى ر يتعلق فيما املشورة طلب املستثمرين ع  ي باستثمارهم يتعلق فيما املضافة القيمة ضريبة بتأث
  .الصندوق 

ر يحــدث ان املمكــن مــن  :مخاطر تأخر ادراج  ــرة خــالل اســهمها ــي اإلكتتــاب تــم مــا شــركة اســهم ادراج ــي تــأخ ــي الطــرح ف ــرة األو  لف
ر ى يؤدي قد وذلك. محددة غ ـى الصندوق  قدرة عدم ا ـ املبـالغ مـن اإلسـتفادة ع  الطـرح ـي اسـتثمارها تـم ال

ي ي األو ى سلباً  يؤثر قد وبالتا ى الصندوق  اداء ع   ..الوحدات مالكي وع

 املوازيـــة الســـوق  ـــي اإلســـتثمار مخـــاطر
  ):نمو(
  

ا عالية مخاطر ذو) نمو(  املوازية السوق  ي اإلستثمار ـر التذبذب مخاطر السيولة، شح مخاطر وم  ـي الكب
  .الشفافية ومخاطر السهم سعر

  

 العقارية بالصناديق املتعلقة املخاطر
  :املتداولة

  

 :االستثمار طبيعة مخاطر
امـــاً  يتطلـــب الصـــندوق  ـــي االســـتثمار  ن هـــو كمـــا ال  ضـــمانات وجـــود عـــدم مـــع واألحكـــام، الشـــروط هـــذه ـــي مبـــ

ــــى عوائــــد لتحقيــــق  مــــن يــــتمكن ســــوف الصــــندوق  بــــأن ضــــمانات أي هنــــاك يكــــون  لــــن. املســــتثمر املــــال رأس ع
ــى إيجابيــة عوائــد تحقيــق ــى وقــت أي ــي أو املناســب الوقــت ــي اســتثماراته ع  هنـــاك تكــون  ال وقــد. اإلطــالق ع
ـــا التصـــرف أو أصـــوله لبيـــع إمكانيـــة ـــا التصـــرف تقـــرر  مـــا وإذا. ف  لبيعهـــا إمكانيـــة هنـــاك تكـــون  ال قـــد بـــالبيع ف
ـــ اإلطـــار ـــي بيعهـــا يـــتم أن أو لهـــا العادلـــة القيمـــة يمثـــل أنـــه الصـــندوق  مـــدير يعتقـــد بســـعر  يطلبـــه الـــذي الزم

ى وبناء. الصندوق  ى عائد أي تحقيق من أبداً  يتمكن ال قد الصندوق  فإن سبق، ما ع   .أصوله ع
  

  :العقارية االستثمار مخاطر
 فـــإن ولـــذلك املحليـــة، االقتصـــادية بـــالظروف تتـــأثر اململكـــة ـــي املتداولـــة العقاريـــة الصـــناديق ـــي االســـتثمارات
رهــــا املحليــــة الفائــــدة وأســــعار النقــــد وعــــرض االقتصــــادي النمــــو مثــــل العامــــة االقتصــــادية املؤشــــرات  مــــن وغ
ى ستؤثر العوامل   .وتوزيعاته الصندوق  عوائد ع

  
  :السيولة مخاطر

ي ال ـى  النظر ينب ـى كإشـارة) تـداول ( السـعودية املاليـة السـوق  ـي متـداول  الصـندوق  كـون  إ  يكـون  سـوف أنـه إ
ــى يســتمر ســوف بأنــه تطــوره، حــال ــي أنــه أو يتطــور، ســوف أنــه أو للوحــدات ســيولة ذا نشــط ســوق  هنــاك  ع
ــــي. الحــــال ذلــــك  وأســــعار الوحــــدات ســــيولة تتــــأثر قــــدف عاليــــة، ســــيولة نســــب وذ ســــوق ال تطــــور  عــــدم حــــال و

ى تداولها ى وباإلضافة. سل نحو ع رة للتعـامالت يكـون  قـد السـوق، هـذه تطـوير عـدم حـال ـي ذلك، إ  الصـغ
ر نســـبيا ـــر ســـل تـــأث ـــى كب ـــرا عـــددا تتضـــمن تعـــامالت تنفيـــذ الصـــعب مـــن ويكـــون  الوحـــدات أســـعار ع  مـــن كب

ر وقد. ثابت بسعر الوحدات ـى الوحدات مالكي/  الوحدات من املحدود العدد يش  سـيولة مسـتويات وجـود إ
ى سلباً  يؤثر قد الذي األمر الوحدات هذه ي محدودة ي ما ع   :ي

ى املستثمر قدرة .1   استثماراته كل أو بعض من مردود تحقيق ع
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ــى باإلضــافة. الســوق  ــي الوحــدات تــداول  يــتم خاللــه مــن الــذي الســعر.2 ــرة نســبة إصــدار يــتم قــد أنــه إ  كب
ى الوحدات من ى سلبا يؤثر الذي األمر وهو املستثمرين، من محدود عدد إ   .السوق  سيولة ع

  

 :االستثمار صندوق  بأداء املتعلقة السابقة البيانات .5
 

رة   العائد %  الف
  %6.47-  منذ التأسيس

  
  

 :مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب  .ب

راك  :رسوم االش

  

ــــى نســــبته تصــــل مــــا ــــ كحــــد) %2( املائــــة ــــي اثنــــان إ راك مبلــــغ مــــن اق  الــــدفع يكــــون ( االشــــ
راك مبلغ من خصمها ويتم املحتمل الوحدات مالك  يدفعها ،)مقدماً    .االش

  

  :إدارة مدير الصندوق  اتعاب

) %1.75( املائــة ــي مائــة مــن وســبعون  وخمســة واحــد نســبته مــا إدارة رســوم الصــندوق  يــدفع

ي من سنويا ـراكم الرسـوم هـذه تحتسـب( الصـندوق  أصـول  قيمـة صا  و تقـويم يـوم كـل ـي وت

ـــــى) شـــــهريا تـــــدفع ـــــر الصـــــندوق  مـــــدير إ  خـــــصمل ـــــي موضـــــح هـــــو وكمـــــا للصـــــندوق  إدارتـــــه نظ

ي اإلفصــــاح  خــــالل الســــداد وواجبــــة الــــدفع الرســــوم مســــتحقة تلــــك وتصــــبح ،)34( رقــــم املــــا

 .مالية سنة كل ي شهر كل اية بعد عمل أيام خمسة
  

ن رسوم  االدارية والخدمات الحفظ أم
 :والسجل

  

ـــــي املائـــــة ( ثالثـــــهنســـــبة  ، ســـــنوياً ألـــــف ريـــــال ســـــعودي  30وبحـــــد أدنـــــى ) %0.03مـــــن مائـــــة 
ـــى  ـــي املائـــه( 1وباالضـــافه ا ـــ %0.01مـــن مائـــه  ألـــف ريـــال  250) رســـوم تـــداول وبحـــد أق

ي قيمــــة  ــــى صــــا ــــي كــــل يــــوم تقــــويم بنــــاًء ع ــــراكم  لرســــوم تــــداول تحتســــب هــــذه الرســــوم وت
 أصول الصندوق ويتم اقتطاعها شهريًا.

  اتعاب مراجع الحسابات
ى مبلغ الحسابات مراجع سيحصل  سـعودي ريال) 20,000( ألف عشرون قدرة مقطوع   ع

ـــراكم وتحتســب املاليــة الســنة ــي ي مــن الرســوم خصـــم وســيتم تقــويم، يــوم كــل وت  قيمـــة صــا
ـــى الـــدفع الصـــندوق، ويـــتم اصــول  ن ع ن قســـط ي العـــام بدايـــة عنـــد تـــدفع %50 متســـاوي  املـــا

ي العــــام ايــــة عنــــد %50 و للصــــندوق،  املراجعــــة تقريــــر بعدإصــــدار وذلــــك للصــــندوق، املــــا
  .للصندوق  املراجعة املالية القوائم واصدار

رشادي   املؤشر االس
رشــادي املؤشــر اعــداد مصــاريف بــدفع الصــندوق  ســيقوم  أمريكــي، دوالر) 8,000( مبلــغ االس

ـــــى للســـــنة) ســـــعودي ريـــــال 30,000( حاليـــــاً  يعـــــادل مـــــا أي  ومبلـــــغ الصـــــندوق، عمـــــل مـــــن األو
 الالحقــــــة، للســـــنوات) ســـــعودي ريـــــال 26,250( حاليــــــاً  يعـــــادل مـــــا أي أمريكـــــي، دوالر) 7,000(

 هــــذه بــــورز وتحســــب أنــــد اندردســــت شــــركة وهــــو الخدمــــة ملــــزود تــــدفع املؤشــــر حســــاب أتعــــاب
راكم الرسوم ي من وتستقطع   تقويم يوم كل وت  اقتطاعهـا ويـتم الصـندوق  اصـول  قيمـة صا

  .للصندوق  مالية سنة كل اية ي
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ى نشراملعلومات رسوم   تداول  موقع ع
 ".تــداول " املاليــة الســوق  شــركة لصــالح ســنوياً  ســعودي ريــال5,000 قــدرة مقطــوع مبلــغ دفــع

ـراكم  الرسـوم هذه وتحسب ي وتسـتقطع مـن   تقـويم يـوم كـلوت  الصـندوق  اصـول  قيمـة صـا
  .للصندوق  مالية سنة كل اية ي اقتطاعها ويتم

  

 الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مكافآت
ن   :املستقل

ن، الصـــــندوق  إدارة مجلـــــس أعضـــــاء مكافـــــآت مصـــــاريف الصـــــندوق  يتحمـــــل حيـــــث  املســـــتقل
ــــى مبلـــغ عضـــو مســــتقل كــــل يحصـــل  اجتمــــاع لكــــل ســـعودي ريــــال أالف خمســــة )5,000( ع
ـــ بحـــد املاليـــة الســـنة ـــي اجتماعـــات أربعـــة وبعـــدد  ســـعودي ريـــال 40,000 يعـــادل وبمـــا أق

ن لالعضــاء ــراكم الرســوم هــذه تحســب ككــل املســتقل  بعــد املكافــاه تقــويم وتــدفع يــوم كــل وت
  الصندوق  ادارة ملجلس اجتماع كل

  

  :الرسوم الرقابية
 ريال) 7500( وقدره مقطوع مبلغ سنويا للصندوق  الرقابية الصندوق الرسوم يتحمل
راكم هذه وتحسب ،سنوياً  ي تقويم من يوم كل الرسوم وت  ويتم الصندوق  اصول  قيمة صا

  .للصندوق  مالية سنة كل اية ي اقتطاعها
  

  الهيئة الشرعيةاعضاء  أتعاب 
ــى كــل حيــث يحصــل الشــرعية الهيئــة أعضــاء مكافــآت مصــاريف الصــندوق  يتحمــل   عضــو ع
  الهيئـة العضـاء سـعودي ريـال  24,000 يعادل وبما سعودي ريال أالف ثمانية )8,000( مبلغ
ـراكم الرســوم هـذه وتحســب ككـل، ي مـن تقــويم يـوم كــل وت  ويــتم  الصـندوق  اصــول  قيمـة صــا

 .للصندوق  مالية سنة كل اية ي اقتطاعها
  

  :التعامل مصاريف 
 ســـوق  ـــي األســـهم وشـــراء بيـــع عمليـــة ـــي املتكبـــدة التعامـــل مصـــاريف كافـــة الصـــندوق  يتحمـــل
ـــــى بنـــــاءاً  الســـــعودية األســـــهم ـــــ األســـــواق ـــــي ـــــا واملعمـــــول  الســـــائدة األســـــعار ع  يســـــتثمر ال

ــــــا الصــــــندوق   وســــــيتم.  الصــــــفقات تنفيــــــذ عنــــــد ،الصــــــندوق  أصــــــول  مــــــن ســــــدادها ويــــــتم ف
ي عـــــن االفصـــــاح ـــــا اجمـــــا  وملخــــــص ســـــنوية والنصـــــف املدققـــــة الســـــنوية التقــــــارير ـــــي قيم
ي اإلفصاح   .للصندوق  مالية سنة كل اية ي املا

  مصاريف تمويل الصندوق 
ــــي االســــعار حســــب تــــدفع ي وتســــتقطع مــــن الســــوق. الســــائدة   الصــــندوق  اصــــول  قيمــــة صــــا

ــــراكم الرســــوم هــــذه وتحســــب  ماليــــة ســــنة كــــل ايــــة ــــي اقتطاعهــــا ويــــتم   تقــــويم يــــوم كــــل وت
  .للصندوق 

  :ضريبة القيمة املضافة
  

 مــــن الصــــادرة التنفيذيــــة الالئحــــة تعليمــــات حســــب املضــــافة القيمــــة ضــــريبة تطبيــــق ســــيتم
ى والدخل للزكاة العامة الهيئة   .والتكاليف واألتعاب واملصاريف الرسوم جميع ع
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ى الحصول  وكيفية مكان  .ج  :الصندوق  حول  إضافية املعلومات ع
رونــــــــــــــي املوقــــــــــــــع املعلومــــــــــــــات، الصــــــــــــــندوق، مــــــــــــــذكرة وأحكــــــــــــــام شــــــــــــــروط الصــــــــــــــندوق  ملــــــــــــــدير الرئيســــــــــــــ املقــــــــــــــر زيــــــــــــــارة خــــــــــــــالل مــــــــــــــن  ملــــــــــــــدير اإللك

روني املوقع ، www.arabhcapital.comصندوق ال  ww.tadawul.com) تداول (املالية السوق  لشركة االلك
  
 :االتصال وبيانات الصندوق  مدير وعنوان سما  .د

    لألعمال املعمر عبدالكريمال سعد مركز - الثامن الطابق هو مقر الشركة املالية، أرباح شركة 
    السعودية العربية اململكة 31492الدمام  8807ب  ص الدمام، الخليج، شارع 
  + 966) 013( 8316400: هاتف 
 + 966) 013( 8093075 فاكس 

  
ن وعنوان أسم.  ه   :االتصال وبيانات الحفظ أم

 ،20 الطــابق ،2 العنــود بــرج 11576 الريــاض 66333. ب.ص – الســعودية العربيــة اململكــة /الريــاض – الرئيســ املقــر لالســتثمار االنمــاء شــركة
    العليا ي فهد، امللك طريق
    2799299 11 966+ هاتف

  218590 11 966+ فاكس 
  
  :االتصال وبيانات املوزع وعنوان أسم. و 

 .      اليوجد  
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