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صندوق أرباح لألسهم السعوديةم2018التقرير السنوي 

و     القوائم المالية

      معلومات صندوق االستثمار
 
ا

داء الصندوق
 
ب     ا

ج     مدير الصندوق  

هـ     المحاسب القانوني

مين الحفظ
 
د     ا



صندوق أرباح لألسهم السعوديةم2018التقرير السنوي 

 
 
:معلومات الصندوق( ا

سم الصندوق-1
 
:ا

سهم ألسعودية
أ

رباح لل
أ

صندوق أ

ستثمار وممارساته-2 هداف وسياسات االإ
 
:ا

ل ألست سهم ألسعودية هو صندوق أسهم مفتوح، يهدف إلى تنمية رأس ألمال على ألمدى ألمتوسط إلى ألطويل من خل
أ

يسي ثمار بشكل رئصندوق أرباح لل
ولية وأسهم ألشركات ألمدرجة في ألسو

أ
سهم ألسعودية، وألستثمار في ألطروحات أل

أ
سهم ألشركات ألسعودية ألمدرجة في سوق أل

أ
 (نمو)ق ألموأزي في أ

هدأف ألستثمارية ,(ريت)وألستثمار في ألصناديق ألعقارية ألمتدأولة
أ

سهم ألسعودية وصناديق ألستثمار ذأت أل
أ

ولوية في سوق أل
أ

سهم حقوق أل
أ

وأ
دف مدير ألصندوق ، على أن تكون متوأفقة مع ألضوأبط ألشرعية ألمحددة من قبل ألهيئة ألشرعية ألتابعة لشركة أرباح ألمالية، كما قد يسته .ألمشابهة

رباح على ألمستثمر (ألنقدية )أستثمار ألسيولة ألفائضة ي أأ ين حيث سيتم في عمليات أو صناديق ألمرأبحة ألمنخفضة ألمخاطر، ولن يقوم ألصندوق بتوزيع أأ
دأء ألمؤشر دأء يفوق أأ ل مدة متوسطة ألى طويلة ألجل ألى تحقيق أأ رباح ألموزعة في ألصندوق ويسعى هذأ ألصندوق خل

أ
رشادي ألستإعادة أستثمار أل

سهم ألسعودية 
أ

ستاندر أند بورز ، حيث يمكن ألحصول على معلومات ألمؤشر وألمقدم من قبل (Arbah Saudi Index)للصندوق وهو مؤشر أرباح لل
ل تطبيق أسترأتيجية ألستثمار ألرئيسية للصندوق لك تروني لمدير ألصندوق من خل ل ألموقع أإل لتذبذب أو ألتقلب ألمرتفع ونظرًأ ل. ألسترشادي من خل

ول على رغبون في ألحصنسبيًا وألمرتبط بادأء أسوأق ألسهم فان ألصندوق يعتبر من فئة ألستثمارأت مرتفعة ألمخاطر، وهو مصمم للمستثمرين ألذين ي
ل أستثمار طويل ألجل .دخل من خل

:استراتيجيات االستثمار الرئيسة

ساسي-1
 
وراق المالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل ا

 
:نوع اال

ول
أ

سهم ألشركات ألسعودية ألمدرجة في سوق ألسهم ألسعودية، وألستثمار في ألطروحات أل  يستثمر ألصندوق بشكل رئيسي في أأ
أ

سهم حقوق أل ولوية ية وأأ
سهم ألسعودية

أ
ولوية (ريت (وألستثمار في ألصناديق ألعقارية ألمتدأولة )نمو (وأسهم ألشركات ألمدرجة في ألسوق ألموأزي في سوق أل

أ
سهم حقوق أل ، وأأ

هدأف ألستثمارية ألمشابهة
أ

سهم ألسعودية وصناديق ألستثمار ذأت أل
أ

  .في سوق أل

:سياسة تركيز االستثمار-2
قصى و (% 90)يهدف مدير ألصندوق ألى أستثمار حتى تسعين في ألمائة سهم ألشركات ألسعودية  %0كحد أأ صول ألصندوق  في أأ كحد أدنى من صافي أأ

، وألستثمار في (ريت)وألستثمار في ألصناديق ألعقارية ألمتدأولة (نمو)ألمدرجة في سوق ألسهم ألسعودية، وأسهم ألشركات ألمدرجة في ألسوق ألموأزي 
ولوية للشركات ألمتوأفقة مع ألضوأبط ألشرعية وألتي تقرها ألهيئة أل

أ
سهم حقوق أل سهم ألسعودية وأأ

أ
ولية في سوق أل

أ
دوق، ولشرعية للصنألطروحات أل

سهم  ولن يتم تركيز أستثمارأت ألصندوق في صناعة محددة، وسيحيعتزم مدير ألصندوق تركيز أستثمارأت ألصندوق
أ

تفظ في قطاع معين من قطاعات أل
سوأق ألنقد (%10)مدير ألصندوق بنسبة عشرة في ألمائة دوأت أأ و سيستثمرها بشكل مباشر في أأ دنى من أصول ألصندوق في ألنقد أأ جل كحد أأ

أ
قصيرة أل

سهم ألمحلي و (1إل في ظروف أستثنائية ومنها على سبيل ألمثال %(50)وبنسبة لتزيد عن
أ

سوأق ألعالمية بمرحلة هبوط شديد في /دخول سوق أل
أ

و أل أأ
سعار

أ
ثر جوهري سلبي على أصول ألصندوق (2أل

أ
فيجوز . أحتمال أرتفاع درجة تحقق أحد عوأمل ألمخاطر ألرئيسية  (3صدور بيانات أقتصادية ومالية ذأت أ

سوأق ألنقدألمتوأفقة مع ألضوأبط ألشرعية وألمقومة بال (%70)وقتها لمدير ألصندوق أن يحتفظ بما نسبته
أ

صول ألصندوق في ألنقد أو أدوأت أ
أ

ريال من أ
ن تكون صادرة عن جهات تتمتع بتصنيف أئ تماني ل يقل عن فئة و غير ألمصنفة على أأ وصادرة عن وكالة موديز  (A)ألسعودي سوأء كانت ألمصنفة أأ

خرى  ي وكالة تصنيف أأ ي تصنيف معادل لذلك صادر عن أأ و أأ ن بو للتصنيف ألعالمي أأ وتتمتع بتصنيف رزمقبولة لدى مدير ألصندوق  مثل وكالة ستاندرد أأ
على للتعامل مع كل طرف نظير عند ألستثمار في أدوأت أسوأق ألنقد هو(Aa)أئ تماني ل يقل عن فئة 

أ
.(%15)، على أن يكون ألحد أل
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صول في الصندوق
 
:وفيما يلي جدول يبين توزيع اال

دارة استثمارات الصندوق فيما يلي ستراتيجية اإ  :تتلخص اإ

صول تسعين بالمائة • سهم وعشرة بالمائة (%90)سيسعى مدير ألصندوق على ألمحافظة على توزيع أأ .نقد (%10)أأ
صول ألصندوق على ألستثمار • مكن لتوزيع أأ عله أن أأ فضل أأت يقوم مدير أستثمار ألصندوق بإدأرة عمليات ألصندوق في حدود ألنسب ألمئوية ألمبينة أأ لمستهدفة بما يحقق أأ

سهم
أ

.ألنتائج بناء على ظروف سوق أل
.مرأعاة توفر ألسيولة ألكافية لموأجهة متطلبات ألستردأد ألمحتملة•
جل منخفضة ألمخاطر وعالية ألسيولة تتوأفق مع ألضوأبط ألشرعية لحين توفر ألفرصة ل•

أ
.ارها في أستثمارأت ألصندوقستثمأستثمار ألسيولة ألمتاحة في أستثمارأت قصيرة أل

سهم ألسعودية، وسيخصص مدير ألصندوق ما ل يزيد عن تسعين بالمائة•
أ

سهم ألشركات ألسعودية ألمدرجة في سوق أل قصى و (%90)سيكون ألتركيز على أأ كحد  %0كحد أأ
صول ألصندوق في هذه ألستثمارأت دنى من أأ سهم ألمدرجة ألسوق ألموأزي  .أأ

أ
قصى حتى (نمو)كما يجوز لمدير ألصندوق ألستثمار في أل دني من  %0و %20بحد أأ كحد أأ

صول
أ

من  %50بما في ذلك وحدأت ألصندوق ألمدأرة من قبل مدير ألصندوق حتى (ريت)كما يجوز لمدير ألصندوق ألستثمار في ألصناديق ألعقارية ألمتدأولة .صافي أل
قصى و صول ألصندوق كحد أأ دنى %0أأ سوأق ألنقد حتى .كحد أأ دوأت أأ قصى و %50باإلضافة إلى إمكانية ألستثمار في أأ صول ألصندوق كحد أأ كحد  %0من صافي أأ

دنى دأء محسوب ألمخاطر للمستثمرين في ألصندوق.أأ فضل أأ مثل بين ألعائد وألمخاطر لتعظيم ألعوأئد وتحقيق أأ
أ

.تحقيق ألتوأزن أل
وقات في إطار متطلبات هيئة ألسوق ألمالية•

أ
.مرأعاة مصالح حاملي وحدأت ألصندوق في كل أل

:االساليب المستخدمة في ادارة محفظة الصندوق االستثمارية 
تثمارية لستثمارأت ألصندوق ألسيوظف مدير ألصندوق قدرأته ألبحثية وألتحليلية ألمتخصصة إليجاد ألفرص ألستثمارية ألوأعدة في سوق ألسهم ألسعودية وتبديل ألمرأكز•

هدأف ألصندوق سهم ألمدرجة للوصول ألى قائمة ألس .ألتي تحقق أأ
أ

ولي لل
أ

تثمارأت ألمتاحة وسيعمل ألمحللين ألماليين لدى مدير ألصندوق على أجرأء عمليات ألمسح أل
(.وأخضاعها بشكل مستمر ألى تحليلت تقييم ألعادل لسعر ألسهم)

رباحالتوزيعات-3
 
:واال

رباح  يعتبر ألصندوق من صناديق ألدخل ألترأكمية حيث يتم أعادة إستثمار صافي دخل ألصندوق في ألصندوق ول يتم توزيعها ك توزيعات أأ
.أعادة إستثمار ألدخل ستنعكس في قيمة وسعر ألوحدة.على ألوحدأت

رباح المالية ومتاحة عند الطلب دون مقابل
 
تقارير الصندوق متاحة على موقع ا

دنى نوع االستثمار
 
على الحد اال

 
الحد اال

سهم الشركات السعودية
 
ولوية في سوق/ا

 
سهم حقوق اال

 
ولية وا

 
الطروحات اال

السهم السعودية 
 
ا

0%90%

هداف استثمارية مشابهة للصندوق
 
%30%0صناديق استثمار ذات ا

سواق النقد
 
دوات ا

 
و ا

 
 %50%0سيولة نقدية ا

%20%0(نمو)السوق الموازي 

%50%0(ريت)الصناديق العقارية المتداولة 
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داء الصندوق السنة المالية/ ب
 
:ا

صول الصندوق-1
 
:ا

:سجل االداء-2

ل سنة-أأ  :ألعائد ألجمالي خل

:ألعائد ألجمالي لكل سنة من ألسنوأت ألعشر ألماضية. ب

عائد الصندوق الفترة الزمنية 

-5.77 % سنة

نسبة 
%المصروفات 

قيمة االرباح
الموزعة لكل

وحدة

عدد الوحدات 
المصدرة

قل صافي قيمة 
 
ا

صول لكل وحدة
 
ا

على صافي قيمة 
 
ا

صول لكل 
 
ا

وحدة 

صول 
 
صافي قيمة ا

الصندوق لكل 
وحدة 

صول الصندوق
 
صافي قيمة ا الفترة 

5.50 0 589،646 8.79 10.09 9.35 5,515,501
ديسمبر 

2017

4.41 0 774,004.27 8.26 10.26 8.81 6,821,683
ديسمبر 

2018

عائد الصندوق السنة

-5.77 % 2018

-6.47 % 2017
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: م2018ديسمبر 31ألصول وألرسوم وألمصاريف ألفعلية للصندوق كما في / ج

القيمة البند

6,821,683
صول ألصندوق 

أ
صافي أ

774,004.27
عدد ألوحدأت ألمصدرة

8.8135
سعر ألوحدة 

159,939 
تعاب أإلدأرة أأ

21,000
تعاب ألمحاسب ألقانوني  أأ

93,411 
أإلدأرية ألمصروفات

13,433 
مين تعاب أأ ألحفظأأ

7,500
رسوم هئية ألسوق ألمالية

5,250 
رسوم تدأول

272,654,534 
مصاريف ألتعامل

8,750,388
صول منذ بدأية ألفترة

أ
متوسط صافي قيمة أل

4.41%
صول ألصندوقنسبة إجمالي ألمصاريف لصافي أأ

3.21%
صول ألصندوقنسبة مصاريف ألتعامل لمتوسط صافي أأ

3.43%
صول ألصندوق نسبة إجمالي ألمصاريف لمتوسط صافي أأ
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:تقرير مجلس ادارة الصندوق السنوي-5

دارة الصندوق وذلك على النحو التالي( 3)تم عقد عدد  :اجتماع لمجلس اإ

ول . 1
 
االجتماع اال

 
 
عضاء. ا

 
اال

.غير مستقل/عبد ألعزيز سعد ألمعمر             رئيس مجلس أدأرة ألصندوق/ ألسيد•
.  غير مستقل/حسن خليل ألمصري               عضو مجلس أدأرة ألصندوق/ ألدك تور •
.مستقل/أبرأهيم محمد ألقحطاني         عضو مجلس أدأرة ألصندوق/ ألدك تور •

هم بنود االجتماع. ب
 
ا

ول
 
سهم السعودية : البند اال

 
رباح لل

 
حكام صندوق ا

 
النسخة المعدلة من شروط وا

طلع على العرض التوضيحي للصندوق: البند الثاني االإ

.توضيح من مسؤول المطابقة وااللتزام: البند الثالث

عمال: البند الرابع
 
.مايستجد من ا

االجتماع الثاني. 2

 
 
عضاء. ا

 
اال

.غير مستقل/عبد ألعزيز سعد ألمعمر               رئيس مجلس أدأرة ألصندوق/ ألسيد•
.  غير مستقل/حسن خليل ألمصري               عضو مجلس أدأرة ألصندوق/ ألدك تور •
.مستقل/أبرأهيم محمد ألقحطاني            عضو مجلس أدأرة ألصندوق/ ألدك تور •

هم بنود االجتماع. ب
 
ا

ول
 
طلع على العرض التوضيحي للصندوق:  البند اال .االإ

عمال: البند الثاني
 
.مايستجد من ا

داء الصندوق -3
 
ثرت على ا

 
حداث جوهرية ا

 
ا

ل يوجد

:ممارسات التصويت السنوية-4
ل يوجد
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االجتماع الثالث. 2

 
 
عضاء. ا

 
اال

.غير مستقل/عبد ألعزيز سعد ألمعمر               رئيس مجلس أدأرة ألصندوق/ ألسيد•
.  غير مستقل/حسن خليل ألمصري               عضو مجلس أدأرة ألصندوق/ ألدك تور •
.مستقل/أبرأهيم محمد ألقحطاني            عضو مجلس أدأرة ألصندوق/ ألدك تور •
.مستقل/عمر أبرأهيم ألعمر                 عضو مجلس أدأرة ألصندوق/ ألدك تور •

هم بنود االجتماع. ب
 
ا

ول
 
طلع على العرض التوضيحي للصندوق:  البند اال .االإ

لتزام: البند الثاني .  االجتماع مع مدير المطابقة واالإ

عمال: البند الثالث
 
.مايستجد من ا

:مدير الصندوق( ج

سم وعنوان مدير الصندوق-1
 
:ا

رباح ألمالية، ترخيص هيئة ألسوق ألمالية رقم  - 07083)شركة أأ عمال -ألشركة هو ألطابق ألثامن، مقر(37
أ

مركز سعد ألعبدألكريم ألمعمر لل
.ألمملكة ألعربية ألسعودية 31492ألدمام 8807شارع ألخليج ، ألدمام ، ص ب

8316400 013 966: هاتف
8093075 013 966: فاكس

:اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن او مستشار االستثمار -2
.ليوجد مدير صندوق من ألباطن ول مستشار ألستثمار

ستثمار خلل الفترة-3 نشطة االإ
 
:مراجعة ا

لتزأ خذ بالعتبار أل
أ

ل ألفرص ألستثمارية ألمتاحة،  مع أل هدأف وأسترأتيجيات ألصندوق مع أستغل تثمار ألتي نصت عليها شروط قيود ألسم بجميع أستثمارأت ألصندوق تتوأفق مع أأ
حكام ألصندوق

أ
. وأ

:تقرير عن اداء الصندوق خلل الفتره-4

داء
 
المؤشر ا داء الصندوق 

 
ا

1.25  % -5.77 %
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:تغييرات حدثت على الشروط واالحكام ومذكرة المعلومات خلل السنه-5
(1)مرفق تفاصيل ألتغييرأت ألملحق رقم 

:معلومات اخرى -6
لك تروني للشركة حيث يتم نشر تقارير دورية عن أدأء ألصندوق  .يمكنم ألطلع علي ألموقع أل

ستثمارات الصندوق في صناديق اخرى -7 :اإ

سهم ألسعودية هي 
أ

رباح لل صول ألصندوق، كما يستثمر ألصندوق في ألصناديق ألستثمارية ألتالية1.75 %رسوم إدأرة صندوق أأ -:من صافي قيمة أأ

:العموالت الخاصة-8

.لم يتلق مدير ألصندوق أي عمولت خاصة

مين الحفظ -د
 
:ا

مين الحفظ-1
 
سم وعنوان ا

 
:ا

شخاص ألمرخص لهم للقيام بنشاطات حفظ ألورأق ألمالية، برج ألعنود 
أ

ئحة أل طريق ألملك فهد -2شركة ألنماء للستثمار وهي شخص مرخص له بموجب ل
.، ألمملكة ألعربية ألسعودية11544، ألرياض55560ب.ص

:واجبات ومسؤوليات امين الحفظ-2
مينيعد صولحفظعنمسؤولألحفظأأ بحفظيتعلقيمافأللزمةألدأريةألجرأءأتجميعأتخاذعنمسؤولوهوألوحدأت،مالكيلصالحوحمايتهاألصندوقأأ

صول ئحةمعيتعارضلوبماألصندوقمديرلتعليماتوفقاألصندوقأأ ئحةألستثمارصناديقل .لهمألمرخصألشخاصول

:بيان امين الحفظ-3
مينألمنوطةألمسؤوليات

أ
يهإبدأءلتشملألحفظبا يوخالفةألوحدأتسعروحسابتقويمكذلكألوحدأت،وأستردأدونقلأصدأرحولرأأ وحدودقيودنمأأ

ئحةفيبهاألمعمولألقترأضوصلحياتألستثمار ئحةألستثمارصناديقل شخاصول
أ

.لهمألمرخصأل

رسوم االدارة سم الصندوق 
 
ا

0.55 تصل ألى % رباح ألخليجي للسيولة صندوق أأ



صندوق أرباح لألسهم السعوديةم2018التقرير السنوي 

:المحاسب القانوني-هـ 
فاكس( 8162999 13 966)هاتف 4803ص ب 31952، وعنوأنه ألمملكة ألعربية ألسعودية ، ألخبرشركة كي بي إم جي ألفوزأن وشركاه/ تم تعيين ألسادة -1
لك تروني(2888 861 13 966) .((www.kpmg.com.sa))، وعنوأن موقعه أإل

:بيان المحاسب القانوني-2
ن ألقوأئم ألمالية ألمرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع ألجوأنب ألجوهرية، ألمركز ألمالي للصندوق كما في 

أ
دأءها ألمالي 2018ديسمبر 31يرى ألمحاسب ألقانوني أ

أ
م، وأ

خرى ألمعتمدة من ألهيئة لوأوتدفقاتها ألنقدية للفترة ألمنتهية في ذلك ألتاريخ، وفقًا للمعايير ألدولية للتقرير ألمالي ألمعتمدة في ألمملكة ألعربية ألسعودية،
أ

معايير وأإلصدأرأت أل
.ألسعودية للمحاسبين ألقانونيين

:القوائم المالية-و 

http://www.kpmg.com.sa)/
























































 رقم املادة الصيغة الحالية الصيغة املقترحة مبررات التغيير

 

 اللوائح الجديدة لهيئة السوق املالية.

 د. اسم أمين الحفظ 

اإلنمررررررررررررررررررررررررررررا  ل  رررررررررررررررررررررررررررر  ما   شرررررررررررررررررررررررررررر  ة 

- املاليررررررررررررررة السررررررررررررروق  هيئررررررررررررررة تررررررررررررر  ي 

 املوقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   (37-09134)  قرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

 اإللكترونرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

www.alinmainvestment.com 

 د. اسم أمين الحفظ 

 الخليج شا ع ش  ة أ باح املالية  وعنوانها 

اململكة  31492الدمام  8807ب ص  الدمام 

 السعوديةالع بية 

1 

 اللوائح الجديدة لهيئة السوق املالية

 الخدمات والعموالت واألتعاب مقابل

 اإلداريةرسوم أمين الحفظ والخدمات 

 والسجل:

%( 0.03نسبة ث ثة من مائة في املائة )

 من صافي قيمة أصول الصندوق 
ً
 نويا

حفظ الصندوق ومقدم الخدمات  ألمين

من مائه  1 إلى وباإلضافةاإلدا ية والسجل  

%(   وم تداول وبحد أقص ى 0.01) املائةفي 

ويت  حسابها  ألف  يال ل  وم تداول. 250

تدف  تلك ال  وم عند كل يوم تقوي  و 

.
ً
 شه يا

 الخدمات والعموالت واألتعاب مقابل

رسوم أمين الحفظ وأمين السجل ومقدم 

 الخدمات اإلدارية:

%( 0.25نسبة  مسة وعش ون باملائة في املائة )

. تح سب هذه ال  وم وتترا   في كل يوم 
ً
 نويا

من صافي قيمة أصول الصندوق ويت   تقوي 

.
ً
 اقتطاعها شه يا

30 

 

 

 رقم املادة الصيغة الحالية الصيغة املقترحة مبررات التغيير

مررقررضرري إضرررررررررررررررررافرري بررررررالررطررلررررررب مررن أمرريررن 

الرررررضرررررفرررررظ نررررر ررررر   و رررررود حررررررد أدنررررر  

لألتعررراب لت نرررب إل رررا  اتفررراقيرررة أمين 

 الضفظ من قبله.

 الخدمات والعموالت واألتعاب مقابل

 اإلداريةرسوم أمين الحفظ والخدمات 

 والسجل:

وبحد %( 0.03ن مائة في املائة )نسبة ث ثة م

  سعودي ألف ريال 30 أدنى
ً
من   نويا

حفظ  ألمينصافي قيمة أصول الصندوق 

الصندوق ومقدم الخدمات اإلدا ية 

 املائةمن مائه في  1 إلى وباإلضافةوالسجل  

 250%(   وم تداول وبحد أقص ى 0.01)

ويت   ل  وم تداول. عودي ألف  يال 

تدف  تلك حسابها عند كل يوم تقوي  و 

.
ً
 ال  وم شه يا

 الخدمات والعموالت واألتعاب مقابل

 اإلداريةرسوم أمين الحفظ والخدمات 

 والسجل:

 من 0.03نسبة ث ثة من مائة في املائة )
ً
%(  نويا

حفظ  ألمينصافي قيمة أصول الصندوق 

الصندوق ومقدم الخدمات اإلدا ية والسجل  

%( 0.01) املائةمن مائه في  1 إلى وباإلضافة

ألف  يال ل  وم  250  وم تداول وبحد أقص ى 

دف  تويت  حسابها عند كل يوم تقوي  و  تداول.

.
ً
 تلك ال  وم شه يا

30 

 

 

 

 

1الملحق رقم   

http://www.alinmainvestment.com/
http://www.alinmainvestment.com/


 

 

 

 رقم املادة الحاليةالصيغة  الصيغة املقترحة مبررات التغيير

 بب التعديل هو ت يير ا تراتي ية 

اال   ما  التو ه نحو اال   ما  و 

 السعوديةاململكة الع بيةفقط في 

 ا   صندوق اال   ما ي .1

 .صندوق أ باح لأل ه  السعودية

 .ا   صندوق اال   ما ي 1

 والقط ية صندوق أ باح لأل ه  السعودية

1 

ا تراتي ية  بب التعديل هو ت يير 

اال   ما  التو ه نحو  و      اال   ما 

 السعوديةاململكة الع بية فقط في 

 مصا يف التعامل: .10

يتحمل الصندوق كافة مصا يف التعامل 

 بي  وش ا  األ ه  فياملتكبدة في عملية 

  . وق األ ه  السعودية

 مصا يف التعامل: .10

يتحمل الصندوق كافة مصا يف التعامل 

املتكبدة في عملية بي  وش ا  األ ه  في 

والبو صة  وق األ ه  السعودية 

  .القط ية

12 

 رقم املادة الصيغة الحالية الصيغة املقترحة مبررات التغيير

 بب الت يير هو ان ش  ة أ باح  -

املالية )مدي  الصندوق( قامت بتعيين 

ش  ة ك  ب  إم جي الفوزان وش كاه 

 مدقي لضسابات الش  ة ومن 

االفضل ان يت  تدقيي الصندوق م  

 م ا   حسابات الش  ة.نفس 

 هوله و  عة تنفيذ اال  ا ات  -

وااللتزام باالوقات املضدده في إصدا  

 تقا ي  امل ا عه املطلوبه.

 :ملخص الصندوق 

أتعاب امل ا   الخا جي لضسابات 

الصندوق  بمبلغ  عش ون ألف 

(  يال  عودي في السنة املالية 20,000)

على تحسب وتترا   كل يوم تقوي  بناً  

صافي قيمة اصول الصندوق  وتستقط  

.
ً
  نويا

 :ملخص الصندوق 

أتعاب امل ا   الخا جي لضسابات الصندوق  

(  يال 20,000بمبلغ  عش ون ألف )

 عودي في السنة املالية تحسب وتترا   كل 

يوم تقوي  بناً  على صافي قيمة اصول 

.
ً
 الصندوق  وتستقط   نويا

 

 املحاسب القانوني:

 املحاسب القانوني:أسم 

 ش  ة ك  ب  إم جي الفوزان وش كاه.

 املحاسب القانوني:

 أسم املحاسب القانوني:

 ش  ة ط ل ابو غزالة وش كاة.

21 

 عنوان املحاسب القانوني:

عنوانه اململكة الع بية السعودية   الخبر 

. هاتف  4803ص ب  31952

( فا س 966138162999)

(  وعنوان موقعه 966138162888)

 www.kpmg.com.saاإللكترون  

 عنوان املحاسب القانوني:

عنوانه اململكة الع بية السعودية   الخبر 

. هاتف  3187ص ب  31952

( فا س 966138820940)

(  وعنوان موقعه 966138821032)

 www.tagorg.comاإللكترون 

tagco.khobar@tagi.com 

 

لعدم حضرررررو  اإل تماعات إل  ررررررررررررررررر  من 

 م ة واليو د ط يقة للتواصل معه. 

 مجلس إدارة الصندوق:

األ تاذ عم  بن اب اهي   لمان العم  

 )عضو مستقل(

 مجلس إدارة الصندوق:

األ تاذ عصام بن محمد بن عبدالعزيز 

 الزامل )عضو مستقل(

10 



 بب التعديل هو ت يير ا تراتي ية 

اال   ما  التو ه نحو  و      اال   ما 

 السعوديةاململكة الع بية فقط في 

 اال   ما االلتزام ب ئحة صناديي  .35

يق  مدي  الصندوق ويؤ د أن هذه  

الش وط واألحكام واملس ندات األ  ى 

)م ل نماذج طلبات االشتراك واال ترداد( 

لأل ه  السعودية بال يال لصندوق أ باح 

 .السعودي

االلتزام ب ئحة صناديي  .35

 اال   ما 

يق  مدي  الصندوق ويؤ د أن هذه الش وط  

)م ل نماذج  واألحكام واملس ندات األ  ى 

طلبات االشتراك واال ترداد( لصندوق أ باح 

 . والقط يةلأل ه  السعودية 

35 

 

 

 رقم املادة الصيغة الحالية الصيغة املقترحة مبررات التغيير

على الف ص التر يز  بب التعديل هو 

اال   ما ية الواعدة في السوق املالية 

السعودية  ون ي ة ال تفاع مخاط  

اال   ما  في دولة قط  الناتج عن 

ع السيا ية واالقتصادية االوضا

  اال   ما  ا تراتي ية وعليه ت  ت يير

وا   الصندوق لتتر ز على السوق 

 .السعودي فقط

إضافة اال   ما  في الش كات املد  ة 

في  وق )نمو( واال   ما  في 

 الصناديي العقا ية املتداولة) يت(

 

 ارأهداف صندوق االستثم

هو  صررررررررررررندوق أ باح لأل رررررررررررره  السررررررررررررعودية

صررررررررررندوق ا رررررررررره  مفتوح   هد  إلى تنمية 

املدى املتو ررررط إلى الطويل  املال على اس 

من   ل اال رررررررررررر  مرا  نشرررررررررررركرل  ئ  رررررررررررر   في 

السرررررررررررعودية املد  ة في أ ررررررررررره  الشررررررررررر كات 

واال ررررر  ما  في   السرررررعودية ررررروق األ ررررره  

واسهههههههههههه م ال هههههههههههه  ههههات الط وحررررات األوليررررة 

املههههههدراههههههة اهههههم ال هههههههههههههههههوق املهههههوا ي  نهههههمهههههو  

ام الصههههههههههههنهههههاد   العقهههههاريهههههة واالسههههههههههههتثمهههههار 

وأ ه  حقوق األولوية في  ,املتداولة ريت 

 رررررررررررروق األ رررررررررررره  السررررررررررررعوديررة وصررررررررررررنرراديي 

اال رررررررررررر  مرررا  ذات األهررردا  اال رررررررررررر  مرررا يرررة 

  .املشابهة

 أهداف صندوق االستثمار

 والقط يةصررررندوق أ باح لأل رررره  السررررعودية 

مفتوح   هد  إلى تنمية  أ ررررررره هو صرررررررندوق 

املررردى املتو ررررررررررررط إلى الطويررل  املرررال على اس 

من   ل اال رررر  ما  نشرررركل  ئ  رررر   في أ رررره  

املد  ة في  والقط يةالشرررررررررررر كات السررررررررررررعودية 

 ررررررررروق األ ررررررررره  السرررررررررعودية وبو صرررررررررة قط   

واال رررررررررررر  مررا  في الط وحررات األوليررة وأ رررررررررررره  

حقوق األولوية في  رررررروق األ رررررره  السررررررعودية 

وصررررررررررررررررنرررررراديررررري اال رررررررررررررررر ررررر رررررمررررررا  ذات األهرررررردا  

 .اال   ما ية املشابهة

8 

 

 

 

 رررررررررربب التعديل هو ت يير ا ررررررررررتراتي ية 

اململكة واال   ما  فقط في   اال   ما 

 عوديةالس الع بية

 

 

 

 

 

 

 

ال ئي ية لالستثمار ام  املخاط  

 الصندوق 

 مخاط  صعوبات التداول:

 األ ه  السعوديةقد تتع    وق 

لصعوبات في التداول بحيث يتعس  

ا ترداد أو تقوي  وحدات الصندوق إال 

أن في هذه الضالة فأن املخاط  الت  توا ه 

   توا ه  مي  الصندوق هي ذاتها الت

ولن تكون هذا السوق املس  م ين في 

مقتص ة على الصندوق فقط  مما قد 

 على أدا  الصندوق.
َ
 يوث   لبا

 

 :مخاط  العملة

 املخاط  ال ئي ية لالستثمار ام الصندوق 

 مخاط  صعوبات التداول:

و/أو قد تتع    وق األ ه  السعودية 

لصعوبات في التداول بحيث يتعس  القط ية 

ا ترداد أو تقوي  وحدات الصندوق إال أن في 

هذه الضالة فأن املخاط  الت  توا ه 

  الصندوق هي ذاتها الت   توا ه  مي

املس  م ين في تلك األ واق ولن تكون 

مقتص ة على الصندوق فقط  مما قد يوث  

 على أدا  الصندوق.
َ
  لبا

 

 

 مخاط  العملة:

10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إضافة  ديدة

 

 ذه الفق ةتم حذف ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخاط  اال   ما  في األ واق الناشئة

 

تعد من األ واق   وق األ ه  السعودية

الناشئة الت  تصنف بأنها م تفعة 

 في 
ً
املخاط . وقد توا ه أيضا نقصا

السيولة ن ي ة هبوط حاد في أ عا  

األ ه  أو زيادة حادة في التضخ  أو تباطؤ 

في االقتصاد  وبالتالي يؤث  ذلك على 

الصندوق نشكل  لب  نسبب التذبذب في 

أ عا  األ ه  أو انخفا  أحجام 

 .ل عليهاالتداو 

 

 

مخاط  اإلستثمار ام ال وق املوا ية 

  نمو 

اإل   ما  في السوق املوازية ) نمو( ذو 

مخاط  عالية ومنها مخاط  شح السيولة  

مخاط  التذبذب الكبير في  ع  السه  

 ومخاط  الشفافية.

 

 

بالصناد   العقارية املخاط  املتعلقة 

 املتداولة:

 :مخاط  طبيعة االستثمار

  ما  
ً
اال   ما  في الصندوق يتطلب التزاما

هو مبين في هذه الش وط واألحكام  م  

عدم و ود ضمانات لتحقيي عوائد على 

 أس املال املس  م . لن يكون هناك أي 

وتسمى  ذلك مخاط   ع  الص  . والت  

قد تنتج عن قيام الصندوق نعمليات نعم ت 

أ  ى غير عملة الصندوق األ ا ية. وعليه  

 كات فان ا   ما  الصندوق في أ ه  الش

املد  ة في بو صة قط  والت  تختلف عملتها 

عن ال يال السعودي ت عل الصندوق ع ضة 

 قد تؤث  على أدا ه.  ملخاط  العملة والت 

 

 

 مخاط  اال   ما  في األ واق الناشئة

 

تعد  السعودية وبو صة قط  وق األ ه  

من األ واق الناشئة الت  تصنف بأنها 

 في م تفعة املخاط . وقد 
ً
توا ه أيضا نقصا

السيولة ن ي ة هبوط حاد في أ عا  األ ه  

أو زيادة حادة في التضخ  أو تباطؤ في 

االقتصاد  وبالتالي يؤث  ذلك على الصندوق 

نشكل  لب  نسبب التذبذب في أ عا  

 األ ه  أو انخفا  أحجام التداول عليها.



ضمانات بأن الصندوق  و  يتمكن من 

تحقيي عوائد إي ابية على ا   ما اته في 

الوقت املنا ب أو في أي وقت على 

د ال تكون هناك إمكانية لبي  اإلط ق. وق

أصوله أو التص   فيها. وإذا ما تق   

التص   فيها بالبي  قد ال تكون هناك 

إمكانية لبيعها نسع  يعتقد مدي  

الصندوق أنه يم ل القيمة العادلة لها أو 

أن يت  بيعها في اإلطا  الزمن  الذي يطلبه 

الصندوق. وبنا  على ما  بي  فإن 

 من تحقيي أي الصندوق قد ال يت
ً
مكن أبدا

 عائد على أصوله.

 

 :االستثمار العقاريةمخاط  

 العقا يةفي الصناديي  اال   ما ات

في اململكة تتأث  بالظ و   املتداولة

االقتصادية املضلية  ولذلك فإن 

املؤش ات االقتصادية العامة م ل النمو 

االقتصادي وع   النقد وأ عا  الفائدة 

املضلية وغيرها من العوامل  تؤث  على 

 عوائد الصندوق وتوزيعاته.

 

 :مخاط  ال يولة

 متداول إلى كون الصندوق  ال ينبغي النظ  

الية السعودية )تداول( في السوق امل

كإشا ة إلى أنه  و  يكون هناك  وق 

نشط ذا  يولة للوحدات أو أنه  و  

يتطو   أو أنه في حال تطو ه  بأنه  و  

يستم  على ذلك الضال. وفي حال عدم 

قد فنسب  يولة عالية   وسوق ذالتطو  

تتأث   يولة الوحدات وأ عا  تداولها 

ذلك  في على نحو  لب . وباإلضافة إلى 

حال عدم تطوي  هذه السوق  قد يكون 

للتعام ت الص يرة نسبيا تأثير  لب   بير 

على أ عا  الوحدات ويكون من الصعب 

تنفيذ تعام ت تتضمن عددا  بيرا من 

الوحدات نسع  ثابت. وقد يشير العدد 

املضدود من الوحدات / مالك  الوحدات 



إلى و ود مستويات  يولة محدودة في 

 هذه ال
ً
وحدات األم  الذي قد يؤث   لبا

 :على ما يلي

قد ة املس  م  على تحقيي م دود  .1

 من نعض أو كل ا   ما اته 

السع  الذي من   له يت  تداول  .2

الوحدات في السوق. باإلضافة إلى 

أنه قد يت  إصدا  نسبة  بيرة من 

الوحدات إلى عدد محدود من 

املس  م ين  وهو األم  الذي يؤث  

 على  يولة السوق. لبا 

التر يز على الف ص  ررررررربب التعديل هو 

اال رررررر  ما ية الواعدة في السرررررروق املالية 

السررررررررررررعوديررررة  ون ي ررررة ال تفرررراع مخرررراط  

اال رررررررررررر  مرررررا  في دولرررررة قط  النررررراتج عن 

األوضرررررررررراع السرررررررررريا ررررررررررية واالقتصررررررررررادية 

 اال   ما . وعليه ت  تعديل ا تراتي ية

إضرررافة اال ررر  ما  في الشررر كات املد  ة 

في  وق )نمو( واال   ما  في الصناديي 

   يت()العقا ية املتداولة

 

 ا تراتي يات اال   ما  ال ئ سة

نررروع األو اق املررررررالررريررررررة الرررتررر   رررررررررررررررو   1.9

يسرررررررررررر  م  الصررررررررررررنررردوق فيهرررا نشرررررررررررركرررل 

 أ اس  :

يسر  م  الصرندوق نشركل  ئ  ر   في أ ره  

الشررررررررررر كات السرررررررررررعودية املد  ة في  ررررررررررروق 

واال ررررررررررررر ر رمررررررا  في  السرررررررررررررعروديررررررة  األ رررررررررررررهر 

واسهههههههههههه م ال هههههههههههه  ههههات  الط وحررررات األوليررررة

 املهههههوا ي  نهههههمهههههو املههههههدراههههههة اهههههم ال هههههههههههههههههوق 

واالسههههههههههههتثمهههههار ام الصههههههههههههنهههههاد   العقهههههاريهههههة 

حقوق األولوية  وأ رررررررررررره ، املتداولة ريت 

 ذلك يسررر ى  السرررعودية. ررروق األ ررره   في

مدي  الصرررررررررندوق ل  ررررررررر  ما  في صرررررررررناديي 

اال رررررررررررر  مرررا  ذات األهررردا  اال رررررررررررر  مرررا يرررة 

 .املشابهة للصندوق 

 

 

  يا ة ت  يز اال   ما :  2.9

 هررد  مرردي  الصررررررررررررنرردوق إلى ا رررررررررررر  مررا   •

 حرررررد %(  90حتى تسررررررررررررعين في املرررررائرررررة )

من صررررررررررررررررافي %  حررررد ادن  0أقصرررررررررررر ى و 

أ رررررره  الشرررررر كات  الصررررررندوق فيأصررررررول 

 ا تراتي يات اال   ما  ال ئ سة

نوع األو اق املالية الت   رررررررو  يسررررررر  م  1.9

 الصندوق فيها نشكل أ اس  :

يسررررر  م  الصرررررندوق نشررررركل  ئ  ررررر   في أ ررررره  

املد  ة في  السررررررررررررعودية والقط يةالشرررررررررررر كات 

 ررررررررروق األ ررررررررره  السرررررررررعودية وبو صرررررررررة قط   

واال رررررررررررر  مررا  في الط وحررات األوليررة وأ رررررررررررره  

حقوق األولوية في  ررررروق األ ررررره  السرررررعودية. 

 ذلك يسررررر ى مدي  الصرررررندوق ل  ررررر  ما  في 

صررررررررررررررررررنرررررراديرررررري اال رررررررررررررررررر رررررر ررررررمررررررا  ذات األهرررررردا  

 اال   ما ية املشابهة للصندوق.

 

 

 

 

  يا ة ت  يز اال   ما :  2.9

دوق إلى ا رررررررررررر  مررا   هررد  مرردي  الصررررررررررررنرر •

%( من صرررافي  90حتى تسرررعين في املائة )

أ رررررره  الشرررررر كات  الصررررررندوق فيأصررررررول 

السررررررعودية والقط ية املد  ة في  رررررروق 

  وبو صرررررررررررررة قط األ رررررررررررره  السررررررررررررعودية 

 



في  رررررررررروق األ رررررررررره  السررررررررررعودية املد  ة 

واال رررررر  ما  في الط وحات  السررررررعودية 

السررررررررررررعودية األولية في  رررررررررررروق األ رررررررررررره  

واسهههههه م ال هههههه  ات املدراة ام ال ههههههوق 

املهههههههوا ي  نهههههههمهههههههو  واالسههههههههههههههههههتهههههههثهههههههمهههههههار اهههههههم 

  ريت ، الصههههههناد   العقارية املتداولة

حقوق األولويررررررة للشررررررررررررر كررررررات  وأ ررررررررررررره 

  املتوافقة م  الضررروابط الشررر عية والت

 .تق ها الهيئة الش عية للصندوق 

 

ز على أ رررررررره  الشرررررررر كات ي رررررررريكون التر  •

 املد  ة في  رررررررررروق األ رررررررررره السررررررررررعودية 

  و ررررررررررررريررخصررررررررررررر  مررررررديرر  السرررررررررررررعرروديررررررة

الصرررندوق ما ال يزيد عن تسرررعين باملائة 

%  حررد أدن  0 حررد أقصرررررررررررر ى و%( 90)

صررررررررررررررررررول الصررررررررررررررررررنررررررردوق فررررررري هرررررررذه مرررررررن أ

 رررررمررررررا يررررر ررررروز ملررررررديررررر   .اال رررررررررررررررر ررررر رررررمررررررا ات

الصندوق اال   ما  في األ ه  املد  ة 

السرررررروق املوازي)نمو( بحد أقصرررررر ى حتى 

مرررررن صرررررررررررررررررافررررري  %  رررررحررررررد ادنررررر 0و 20%

األصررررررررررررول.  مررا ي وز ملردي  الصررررررررررررنرردوق 

 رررررررررررر  مرررررا  في الصررررررررررررنررررراديي العقرررررا يرررررة اال 

ذلررررك وحرررردات  املتررررداولررررة ) يررررت( بمررررا في

الصررررررررررررررنرررررردوق املرررررردا ة مرررن قررربررررررل مررررررديررر  

% مرررن أصررررررررررررررول 50الصررررررررررررررنرررررردوق حرررترررى 

%  حررد 0 حررد أقصرررررررررررر ى و  الصررررررررررررنرردوق 

. باإلضررررررررافة إلى إمكانية اال رررررررر  ما  أدن 

% من 50نقد حتى في أدوات أ ررررررررررررواق ال

صرررافي أصرررول الصرررندوق  حد أقصررر ى و 

 .%  حد أدن 0

 

 

واال رررررررررررر  مررررا  في الط وحررررات األوليررررة في 

 وق األ ه  السعودية وأ ه  حقوق 

األولرررويررررررة لرررلشررررررررررررررر كررررررات املرررتررروافرررقررررررة مررر  

  تق ها الهيئة الضرررروابط الشرررر عية والت

 .الش عية للصندوق 

 

 

 

 رررررررريكون التر يز على أ رررررررره  الشرررررررر كات  •

السررررررعودية والقط ية املد  ة في  رررررروق 

األ رررررررررررره  السررررررررررررعودية وبو صرررررررررررررة قط   

مدي  الصندوق ما ال يزيد  و يخص 

%( من أصرررررررررول 90عن تسرررررررررعين باملائة )

 .الصندوق في هذه اال   ما ات

 



 

 

 إضافة  ديدة

 ض يبة القيمة املضافة:
 

 رررررررررررر ت  تطبيي ضرررررررررررر يبة القيمة املضررررررررررررافة حسررررررررررررب 

تعليمررات ال ئحررة التنفيررذيررة الصرررررررررررررراد ة من الهيئررة 

الررعرررررررامرررررررة لررلررزكررررررراة والرررررررد رررررررل عررلررى  ررمرريرر  الرر  رررررررررررررروم 

 واملصا يف واألتعاب والتكاليف.

 مي  ال  وم واملصا يف املذكو ة في هذه 

الش وط واألحكام ال تشمل ض يبة القيمة 

 املضافة مال  يت  الن  على     ذلك.

 ض يبة القيمة املضافة:

 ال واد.
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