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( حسب املحاسب القانونيالتي تعكس التغييرات التالية ) صندوق أرباح لألسهم السعودية شروط وأحكامهذه هي النسخة املعدلة من 

 م17/06/2019  هــــ 1440/10/14املرسل إلى هيئة السوق املالية بتاريخ الخطابات

 الصندوق: نوع

   مفتوح عام-استثماري  صندوق 

افقة السعودية االسهم في مريستث مفتوح صندوق )  (الشرعية الضوابط مع واملتو

 :الصندوق  مدير

 .املالية أرباح شركة

على أنه صندوق إستثماري متوافق مع املعايير الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقابة لألسهم السعودية إعتماد صندوق أرباح  )تم 

 الشرعية املعينة لصندوق اإلستثمار(
 

وط وأحكام الصندوق واملستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن ت املذكورة في شر أن جميع املعلوما

 محدثة ومعدلة. ن االستثمار، وتكو معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن صندوق 
 

 لألسهم أرباحق دات األخرى لصندو ملعلومات واملستنيجب على املستثمرين املحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة ا

وعليهم الحصول على اإلستشارات املالية والقانونية والضريبية من مكاتب مرخصة من اإلستشارات الالزمة قبل إتخاذ أي  ،السعودية

 الصندوق. بشأنقرار إستثماري 
 

 م29/06/2016هـ املوافق  24/09/1437بتاريخ   واألحكام الشروط إصدار تاريخ

 م17/06/2019املوافق  ه14/10/1440لشروط واألحكام بتاريخ لث تحدي 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

 .38ات لصندوق أرباح لألسهم السعودية صفحة رقم مذكرة املعلوم -2

 .68لصندوق أرباح لألسهم السعودية صفحة رقم  ملخص املعلومات الرئيسية -3

 االموال غسل ومكافحة واإللتزام املطابقة إدارة مسؤول املالية أرباح لشركة التنفيذي الرئيس

 إغزيل صالح الجويعد محمود يوسف الكوهجي 

  

 الصندوق  وأحكام شروط

 

 :الصندوق  اسم

 السعودية لألسهم أرباح صندوق 

 

Arbah Saudi Equity Fund 
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 هام اشعار

 

  الخاصررررررة واألحكام الشررررررروط  هذه  قراءة املحتملين املسررررررتثمري  على ويجب. بالكامل اعليه طالعإل وا بعناية اقراءته وينبغي ، مهمة واألحكام الشررررررروط هذه  إن

  الشر  لديه تولد إذا مسررتقل مالي خبير اسررتشررارة املسررتثمر وعلى الصررندوق، في االسررتثمار بشرر ن اسررتثماري  قرار أي اتخاذ قبل دقيق وبشرركل بعناية بالصررندوق 

 نظر ووجهات أراء يعتبر وال كامل، وبشرركل الشررخصررية مسررؤوليته على الصررندوق  في  املسررتثمر اشررترا  قرار ويعتبر مخاطره، ودرجة االسررتثمار هذا مالئمة حول 

 اآلراء هذه تحقق وإمكانية  صرحة م  ت كيد وليسر  الصرندوق  هذا في وحدات لشرراء املدير م  توصرية بمثابة واألحكام الشرروط هذه في الواردة الصرندوق  مدير

َر  أن حال ب ي غيينب ال كما سَّ
َ
ف
ُ
 .استثمارية نصيحة أنها أساس على ت

 هيئة مجلس ع  الصررررادرة"( الالئحة" بلفظ بعد فيما إليها يشررررار) العالقة ذات واللوائح االسررررتثمار صررررناديق الئحة بموجب  واألحكام الشررررروط هذه إعداد تم

 لتطبيق الهيئة تصررردرها التي واإلجراءات والتعليمات والقواعد التنفيذية اللوائح  ضرررم  ه3/12/1427 وتاريخ 2006-219-1 رقم القرار بموجب املالية السررروق 

 . املالية السوق  نظام أحكام

  الوقائع مع متطابقة املعلومات تل  أن واعتقادهم علمهم وحسررررررررب ؛واألحكام الشررررررررروط هذه في الواردة املعلومات ع  املسررررررررئولية الصررررررررندوق   مدير يتحمل

  التدابير جميع اتخذوا قد وأنهم سرررررررريما ال ومدلوالتها، املذكورة املعلومات معاني على الت ثير شرررررررر نه م  احتمال أي على ينطوي  جانب أي تغفل وال والحقائق

 . تقدم ما صحة لضمان الالزم الحرص توخي إلى الرامية املعقولة

 اسررأسرر يكون  أن منه يقصررد وال فقط؛ املسرراعدة بغرض  واألحكام الشررروط هذه إصرردار تم لقد
 
 اتخاذ في سررواه دون  عليه االعتماد أو بمفرده عليه االسررتناد يتم ا

 . باالسررررتثمار يتعلق قرار أي
 
  ينبغي وال – املقصررررود م  ليس تقدم، ما على عالوة

 
  بخصرررروص ضررررمانات أو ت كيدات أي تقديم -املقصررررود م  أن اسررررتنتا  إطالقا

  تحقيق إلى يهدف مفتوح اسررتثماري  صررندوق  أو مالي وعاء ع  عبارة فهو ذاته، حد في الصررندوق  أما .الوحدات في اسررتثمار أي م  االسررتثماري  العائد أو املردود

افقة املالية األدوات في رئيس بشرركل االسررتثمار خالل م  والطويل املتوسررط املدى على املال رأس على نمو  الهيئة قبل م  املحددة الشرررعية الضرروابط مع املتو

  املخاطر تحمل املسررررتثمري  بمقدور  يكون  أن ينبغي فإنه ،مرتفعة مخاطرة على ينطوي  الصررررندوق  في االسررررتثمار أن وبما. ةاملالي ارباح لشررررركة التابعة الشرررررعية

  الصندوق  في الستثمارهم املحتملة االقتصادية
 
؛ أو كليا

 
 اجاتتياح أي لتوفير تقدم ما قبيل م  استثمارات م  عائد أي على االعتماد لهم ينبغي ال أنه كما جزئيا

  وتمحيص فحص في أنفسررهم على يعتمدوا أن عدمه، م  الوحدات في االسررتثمار حيال قراراتهم يتخذون  وهم املحتملين، املسررتثمري  على ويجب. أسرراسررية مالية

 اسررررتشررررارة محتمل مسررررتثمر كل م  يرجى كما الشررررروط واألحكام  في املوضررررحة املحتملة املخاطر تقييم  ذل  في بما ،  واألحكام الشررررروط  في الواردة  الشررررروط

 .   الوحدات في االستثمار جدوى  لتحديد الخاصين مستشاريه

 بالئحة املوضرررحة بالصررريغة وأحكام شرررروط شررركل على العقود تل  وتكون  الوحدات ومالكي الصرررندوق  مدير بين عقود بتوقيع االسرررتثمار صرررندوق  ت سررريس يتم

  الصررررندوق  مدير م  توصررررية واألحكام الشررررروط بهذه الواردة الصررررندوق  مدير آراء تمثل وال املالية، ق السررررو  هيئة مجلس  ع  الصررررادرة االسررررتثمارية الصررررناديق

 .الصندوق  وحدات لشراء
 

  اإلدارة على الصررررندوق  إدارة مجلس وسرررريشرررررف مسررررتقل، قانوني بكيان الصررررندوق  يتمتع ال
 
 مدير خالف شررررخص ألي يحق ال ،االسررررتثمار صررررناديق لالئحة وفقا

 حالة وفي.   واألحكام الشررروط  في الواردة باألمور  يتعلق فيما  واألحكام الشررروط هذه عليها شررتملت لم إفادات ب ية  يدلي أن أو معلومات أية  ميقد أن الصررندوق 

 مدير م  درةاصررررررررر تعد وال بها يعتد ال واإلفادات املعلومات تل  فإن الصرررررررررندوق، مدير غير شرررررررررخص أي قبل م  إفادات ب ية اإلدالء أو معلومات أية تقديم

 .قبله م  معتمدة أو الصندوق 
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 ملخص الصندوق 

 صندوق أرباح لألسهم السعودية  اسم الصندوق 

 صندوق استثماري مفتوح، نوع الصندوق 

 شركة ارباح املالية  مدير الصندوق 

 الريال السعودي  لة الصندوق مع

 ريال  سعودي 10  الصندوق  طرح بداية عند  الوحدة سعر

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

 أهداف الصندوق 

 في رئيس ي بشكل ثماراالست خالل م  الطويل إلى املتوسط املدى على املال راس تنمية إلى يهدف

 األولية الطروحات في واالستثمار السعودية، األسهم سوق  في املدرجة السعودية الشركات أسهم

 العقارية الصناديق في واالستثمار( نمو) املوازي  السوق  في املدرجة الشركات واسهم

 ذات راالستثما وصناديق السعودية األسهم سوق  في األولوية حقوق  وأسهم ,(ري )املتداولة

افقة تكون  ان على املشابهة االستثمارية األهداف  قبل م  املحددة الشرعية الضوابط مع متو

 السيولة استثمار الصندوق  مدير يستهدف قد كما املالية، ارباح لشركة التابعة الشرعية الهيئة

 دوق الصن هذا ويسعى. املخاطر املنخفضة املرابحة صناديق او عمليات في( النقدية)  الفائضة

 استراتيجية تطبيق خالل م  للصندوق  االسترشادي املؤشر أداء يفوق  أداء تحقيق الى

 وحده سعر يتفاوت ان خاللها يمك  حيث االجل طويلة الى متوسطة مدة لخال االستثمار

   ،الصندوق 
 
  املرتفع التقلب او للتذبذب ونظرا

 
 الصندوق  فان االسهم اسواق باداء واملرتبط نسبيا

 في يرغبون  الذي  للمستثمري  مصمم وهو املخاطر، مرتفعة االستثمارات فئة م  يعتبر

 . االجل طويل استثمار خالل م  دخل على الحصول 

 الحداالدنى لالشترا 
 تعادل وحدات وعدد لألفراد سعودي ريال أالف عشرة( 10,000) قيمتها تعادل وحدات عدد

 .لشركاتل سعودي ريال ألف عشرون(20,000)  قيمتها

 والشركات لألفراد سعودي ريال أالف خمسة( 5,000) قيمتها تعادل وحدات عدد الحداالدنى لالشترا  االضافي

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

 خالل اي يوم عمل  واالسترداد االشترا  طلبات قبول  أيام

 م11/01/2017 الصندوق  تاريخ بدء تشغيل

افق السعودية لألسهم ارباح مؤشر هو الصندوق  أداء لقياس االسترشادي املؤشر سيكون  املؤشر االسترشادي  املتو
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 بورز أند ستاندرد شركة مستقل ثالث طرف قبل م  حسابه يتم والذي الشرعية الضوابط مع

(S&P)، أعاله شراملؤ  عائد يفوق  عائد تحقيق إلى الصندوق  مدير ويسعى . 

 اإلدارة اتعاب
 ( %1.75) املائة في باملائة وسبعون  وخمسة واحد نسبة

 
 في وتتراكم الرسوم هذه حتسبت سنويا

  اقتطاعها ويتم الصندوق  أصول  قيمة صافي على بناء   تقويم يوم كل
 
 .شهريا

 ومقدم لسجلا وامين الحفظ أمين رسوم

 االدارية الخدمات

 ألف ريال سعودي  30وبحد أدنى %( 0.03ئة )م  مائة في املا ثالثهنسبة 
 
م  صافي قيمة  سنويا

%( رسوم تداول 0.01م  مائه في املائه) 1، وباالضافه الى ظ الصندوق أصول الصندوق ألمين حف

ألف ريال لرسوم تداول تحتسب هذه الرسوم وتتراكم في كل يوم تقويم بناء   250وبحد أقص ى 

. على صافي قيمة أصول الصندوق ويتم
 
 اقتطاعها شهريا

 اإلدارةمكاف ة أعضاء مجلس 

 املالية السنة في اجتماعات أربعة وبعدد اجتماع لكل سعودي ريال أالف خمسة (5,000) مبلغ

 يوم كل وتتراكم تحسب  ككل املستقلين لالعضاء سعودي ريال 40,000 يعادل وبما أقص ى بحد

 ادارة ملجلس اجتماع كل بعد كافاهملا وتدفع  الصندوق  اصول  قيمة صافي على بناء   تقويم

 .الصندوق 

 الصندوق  لحسابات حاسب القانونيامل أتعاب
 يوم كل وتتراكم تحسب املالية السنة في سعودي ريال( 25,000) ألف عشرونو  خمسة مبلغ

  وتستقطع  الصندوق  اصول  قيمة صافي على بناء   تقويم
 
 .سنويا

 تكاليف الحصول على التمويل
 السنة انتهاء بعد السنوي  التقرير في ذكرها وسيتم السوق  في السائدة تراضقاال تكلفة حسب

 .للصندوق  املالية

 رسوم االشترا 
 الوحدات حامل يدفعها. االشترا  مبلغ م  اقص ى كحد ( %2) املائة في اثنان إلى نسبته تصل ما

 االشترا  مبلغ م  خصمها ويتم

 والتعامل مويأيام التق

 

 كل م  والثالثاء االحد يومي وهو ،.االستثمار صندوق  وحدات واسترداد بيع فيه يتم يوم اي 

افق حال وفي مقفل االسهم سوق  فيها يكون  التي الرسمية العطل ايام باستثناء أسبوع  يوم و

 الصندوق  اصول  تقييم فسيتم السعودية العربية اململكة في رسمية عطلة يوم والتعامل التقويم

 .التالي والتعامل التقويم يوم في واإلسترداد  اإلشترا طلبات وتنفيذ

 للزكاة العامة الهيئة م  الصادرة التنفيذية الالئحة حسب املضافة القيمة ضريبة تطبيق سيتم ضريبة القيمة املضافة 

 . واالتعاب واملصاريف الرسوم جميع على والدخل

 أو االشترا  طلبات لتقديم موعد أخر

 االسترداد
 الثالثاء و األحد يومي اظهر  12 الساعة

 اسبوع كل م  واالربعاء االثنين الوحدات أسعار ع  اإلعالن يوم
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 :تعريفات   

 -:ذل  بغير النص سياق يقض   لم ما املستند، هذا في الستخدامها مسوغ ورد حيثما اآلتية، التعريفات تستخدم

 

 األشخاص الئحة بموجب اإلدارة أعمال بممارسة له مرخص صشخ  وهي السعودية، املالية أرباح شركة يعني :مدير الصندوق 

  ويكون  لهم املرخص
 
  . اإلستثمار صندوق  أصول  وحفظ إدارة ع  مسئوال

 

 الوحدات مال  او املستثمر او املشتر 

 : العميل أو

 .االستثمار صندوق  في وحدات يمل  الذي الشخص

 

 على اإلطالع يمك  حيث السعودية العربية اململكة في الصندوق  ملدير الرئيس ي املركز أو الرسمي املقر بها يقصد :املاليةشركة أرباح عنوان 

  )www.arbahcapital.com( االنترن  على الصندوق  ملدير االلكتروني املوقع على بذل  الخاصة التفاصيل
 

 :حاسب القانونيامل

 

 

 :ونياملستشار القان

 

 3187 ب ص 31952 الخبر، السعودية العربية اململكةوشركاه،  غزالة ابو طالل شركةيقصد بهم  

))tagco.khobar@tagi.com)) (( www.tagorg.com(( 

 

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

31492. 

 بتاريخ 2005-83-1 رقم قرارها بموجب املالية السوق  هيئة مجلس ع  املسمى بذات الصادرة الالئحة تعني :لهم املرخصالئحة األشخاص 

 (.آلخر وق  م  عليها تتم أخرى  تعديالت أي أو) 21/05/1426

 

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

 

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

 (.آلخر وق  م  عليها تتم أخرى  تعديالت أي أو) 02/06/1424

  

 استقبال ع  الصندوق  فيه يتوقف و املبدئي اإلصدار/  للتوزيع الوحدات تخصيص تنفيذ في يبدأ الذي اليوم هو : تاريخ بدء تشغيل الصندوق 

 .االشترا  بسعر الوحدات في االشترا  طلبات

 

 الصندوق  في( واحدة وحدة( )1) عدد لشراء املستثمر قبل م  دفعه الالزم املبلغ به يقصد سعر اإلشترا  

 أي او فرعية، لجنة أو لجنة، اي النص، يسمح حيثما شاملة السعودية العربية اململكة في املالية السوق  هيئة :الهيئة

 .الهيئة وظائف م  وظيفة باي للقيام تفويضة يتم ان يمك  وكيل موظف،او

 

 بنشاطات للقيام لهم املرخص األشخاص الئحة بموجب له مرخص شخص وهي االنماء لالستثمار شركة به يقصدو  :أمين الحفظ

  .املالية االوراق حفظ

 

http://www.arbahcapital.com/
mailto:tagco.khobar@tagi.com)
http://www.tagorg.com/
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 ويشمل بذل ، اخر شخص قيام ترتيب او مالية، اوراق على مشتملة اخر لشخص عائد اصول  حفظ بها يقصد الحفظ

 .االزمة االدارية باالجراءات القيام الحفظ

 املرخص األشخاص الئحة بموجب لها مرخص مقفلة مساهمة شركة وهي السعودية، ليةاامل أرباح شركة به يقصد مقدم الخدمات االدارية 

 املراكز وأصدار السجالت بمس  تتعلق التي للصندوق  ادارية خدمات تقديمل املالية السوق  هيئة  ع  الصادرة لهم

 .  الصندوق  لوحدة قيمةاألصول  صافي واصدار األصول  قيمة صافي وتقويم املالية

 

 االوراق منازعات في فصللا لجنة

 : املالية

 املالية السوق  نظام نطاق في تقع التي املنازعات في الفصل في واملختصة" املالية االوراق منازعات في الفصل لجنة” 

 .املالية السوق  هيئة ع  الصادرة والتعليمات والقواعد والوائح

 للصندوق  خدمات لتقديم الصندوق  مدير يعينه ثالث طرف أيأو  الصندوق  مدير يتقاضاها التي االتعاب  تعني : االتعاب 

 
 
  ورد ملا وفقا

 
 .واألحكام الشروط هذه م ( 11)  رقم املادة في حدة على منها كل بخصوص تفصيال

 

 م  يدوللمز  املنشات قبل م  وبيعها شراؤها يتم التى والخدمات السلع جميع على تفرض مباشرة غير ضريبة هي :ضريبة القيمة املضافة

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

 

 املالية للسنة بالنسبة  ديسمبر شهر م  والثالثين الحادي في وتنتهي الصندوق  عمل بدء تاريخ م  تبدأ التي الفترة هي :السنة املالية

 املالية السنة يلي عام كل م  ديسمبر شهر م  نالثيوالث الحادي اليوم في وتنتهي يناير م  األول  م  تبدأ التي أو األولى

 .األولى

 

 الفرصة اتاحة الى يهدف مشتر  استثمار برنامج وهو "(الصندوق )" السعودية لألسهم أرباح صندوق  به يقصد :اإلستثمار صندوق 

 .محدده رسوم مقابل الصندوق  مدير  ويديره البرنامج ارباح في باملشاركة فيه للمستثمري 

 

  أعضائه بتعيين الصندوق  مدير يقوم السعودية لألسهم أرباح صندوق  إدارة مجلس هو : إدارة الصندوق  لسمج
 
 صناديق لالئحة وفقا

اقبة االستثمار   أعضائه عدد تحديد ورد وقد. .اإلستثمار صندوق  أعمال ملر
 
 هذه م  (14)  رقم املادة في مبدئيا

 .واألحكام الشروط

 

  تعيينه يتم طبيعي شخص أي  :تقلسم غير اإلدارة مجلس عضو
 
  االستثمار صندوق  إدارة مجلس في عضوا

 
 عضو ، االستثمار صناديق لالئحة وفقا

  يكون   املستقل غير صندوق  إدارة مجلس
 
 امين او ،له تابع او الصندوق  مدير لدى ادارة مجلس عضو او موظفا

 .  الصندوق  ذل  حفظ امين او ق ندو الص مدير مع تعاقدية عالقة او جوهري  عمل لديه الصندوق، حفظ

 

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

 اي او الصندوق  مدير مع تعاقدية عالقة او جوهري  عمل لديه وليس الصندوق، حفظ امين او الباط  م  صندوق 

 الصندوق  ذل  حفظ امين او الباط  م  دوق نص مدير

   

 اإلستثمارية األهداف ذات الصناديق

 :االخرى /  للصندوق  املشابهة

  املطروحة السعودية األسهم في االستثمار صناديق هي
 
  طرحا

 
 صندوق لل املشابهه اإلستثمارية األهداف ذات  عاما

افقة املالية السوق  هيئة قبل م  رخصةوامل  التابعة الشرعية الهيئة قبل م  املحددة الشرعية ابطضو ال مع واملتو

 ..ةاملالي ارباح لشركة
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 .  الصفة بهذه اململكة أنظمة له تقر عليه متعارف هو حسبما قانونية أو اعتبارية صفة ذي أو طبيعي شخص أي يعني : الشخص
 

 . السعودية العربية اململكة بها يقصد :اململكة
 

  للصندوق  األصول  قيمة إجمالي أساس على وحدة ألية النقدية القيمة وتعني :وحدةصافي قيمة األصول لل
 
  االلتزامات منه مخصوما

 
 ومقسوما

 هذه م ( 26)  رقم املادة في التفصيل م  بمزيد ورد ما وفق العالقة ذي التقويم يوم في القائمة الوحدات عدد على

 . واألحكام الشروط
 

 (: اليامل العام ربع) الربع تاريخ

 

 والحادي سبتمبر م  والثالثين يونيو م  والثالثين مارس شهر م  والثالثين الحادي اليوم به ويقصد أشهر ثالثة فترة

 .مالية سنة كل في ديسمبر م  والثالثين
 

 في وحداتهم كل أو جزء استرداد الوحدات ملالكي  يجيز والذي الصندوق  مدير قبل م  املعد النموذ  به يقصد :نموذ  طلب االسترداد

 .املتبعة األصول  حسب املعني الوحدات حامل م  النموذ  وتوقيع استكمال بعد الصندوق 
 

  السعر ذل  تحديد ويتم. استردادها عند الوحدة لحامل دفعه الالزم املبلغ يعني :مبلغ االسترداد
 
 م ( 26) رقم املادة في ورد ملا وفقا

   واألحكام الشروط هذه

  :الالئحة

 

 2006-219-1 رقم القرار بموجب املالية السوق  هيئة مجلس ع  الصادرة االستثمار صناديق الئحة بها يقصد

  . هر 03/12/1427وتاريخ
 

 األموال غسيل مكافحة وقوانين املالية السوق  هيئة لوائح حسب مطلوبة مستندات وأي االشترا  طلب به يقصد :طلب االشترا 

 م  اعتمادها شريطة الصندوق  وحدات في االشترا  بغرض املستثمر يوقعها مرفقة تمعلوما وأية اإلرهاب تمويل

 .الصندوق  مدير
 

  :االستثمارات املستهدفة

 

  املطروحة للشركات العامة األسهم
 
  طرحا

 
 األهداف ذات الصناديق أو إدراجها، تاريخ م  السعودية السوق  في عاما

 سوق  في املدرجة الشركات اسهم وفي اساس ي، بشكل االسهم في صندوق لا يستثمر للصندوق  / املشابهة اإلستثمارية

 .السعودية االسهم

  الصندوق، أصول  منها تتكون  التي املتساوية الشائعة الحصص :الوحدات
 
 .واحدة فئة م  الصندوق  وحدات أن علما

 

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

 .بها  االستثمار يمك  التي أوليةباالستثمارات قائمة وتحديد املتاحة االستثمارات دراسة عمليات املسح األولي لالسهم 

 لالستثمار املؤهلة الشركات تحديد عليها بناء   يتم والتي للصندوق، الشرعية اللجنة م  املعتمدة الشرعية املعايير الضوابط الشرعية 

 . واألحكام الشروط هذه م ( أ) رقم امللحق في واملوضحة ق الصندو  قبل م  فيها

 

 اإلقفال أسعار باستخدام العمل يوم نهاية عند وذل  الصندوق  اصول  قيمة حساب فيه يتم الذي الوق  هو نقطة التقويم

 .اليوم لذل 
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 :شروط وأحكام الصندوق 

 

 معلومات عامة: .1

 مدير الصندوق: -أ
 

 .(07083-37)، ترخيص هيئة السوق املالية رقم املالية حأربا شركة هي الصندوق  مدير
 

 :الصندوق  ملدير يالرئيس  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
 

 عنوان املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق:  -  

 املوقع رغي وأ mwww.arbahcapital.co : التالي االلكتروني املوقع على الصندوق  مدير عن املعلومات من املزيد على اإلطالع يمكن 

 w.ww.tadawul.com.sa : لشركة السوق املالية  االلكتروني

 أمين الحفظ: اسم-د         

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

 املوقع اإللكتروني ألمين الحفظ:  -ه              

  www.alinmainvestment.com اإللكتروني املوقع.  اإلنماء لإلستثمار                    

 النظام املطبق: .2

 من يشمله وما املالية السوق  نظام على بناء املالية السوق  هيئة مجلس عن الصادرة االستثمار صناديق لالئحة كامواألح الشروط هذه تخضع

 باإلضافة املفعول، السارية السعودية العربية اململكة ألنظمة تخضع كما العالقة، ذات واللوائح لهم املرخص األشخاص الئحة فيها بما قواعد

  آلخر وقت من تطبق قد التي األخرى   عدوالقوا األنظمة جميع إلى
 
 .الشرعية للضوابط وفقا

 

 

 

 

http://www.arbahcapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.alinmainvestment.com/
http://www.albilad-capital.com/


  

 

10 
 

 :صندوق الأهداف  .3

 أهداف الصندوق اإلستثمارية: -أ
 

  بشكل االستثمار خالل من الطويل إلى املتوسط املدى على املال راس تنمية إلى يهدف مفتوح، سهما صندوق  هو السعودية لألسهم ارباح صندوق 

  الســـوق  في املدرجة الشـــركات واســـهم األولية الطروحات في واالســـتثمار الســـعودية، األســـهم ســـوق  في املدرجة وديةســـعال الشـــركات أســـهم في رئيســـ ي

 ذات االســـــتثمار وصـــــناديق الســـــعودية األســـــهم ســـــوق  في األولوية حقوق  وأســـــهم ,(ريت)املتداولة العقارية الصـــــناديق في واالســـــتثمار( نمو) املوازي 

  كما املالية، ارباح لشـركة التابعة الشـرعية الهيئة قبل من املحددة الشـرعية الضـوابط مع متوافقة تكون  ان على ، .املشـاههة االسـتثمارية األهداف

 الصــــندوق  يقوم ولن ،املخاطر املنخفضــــة املرابحة صــــناديق او عمليات في( النقدية)  الفائضــــة الســــيولة اســــتثمار الصــــندوق  مدير يســــ هدف قد

 طويلة الى متوســـطة مدة خالل الصـــندوق  هذا ويســـ ى الصـــندوق  في املوزعة األرباح اســـتثمار إعادة ســـيتم حيث يناملســـتثمر  على أرباح أي بتوزيع

  قبل من واملقدم (Arbah Saudi Index) الســــعودية لألســــهم ارباح مؤشــــر وهو للصــــندوق  االســــترشــــادي املؤشــــر أداء يفوق  أداء تحقيق الى االجل

  تطبيق خالل من الصـــــــندوق  اإللكتروني ملدير املوقع خالل من االســـــــترشـــــــادي املؤشـــــــر معلومات ىلع الحصـــــــول  يمكن حيث ، بورز اند ســـــــتاندر

  للصـــندوق. الرئيســـية االســـتثمار اســـتراتيجية
 
  املرتفع التقلب او للتذبذب ونظرا

 
 فئة من يعتبر الصـــندوق  فان االســـهم اســـواق باداء واملرتبط نســـبيا

 .االجل طويل استثمار خالل من دخل على الحصول  في يرغبون  الذين ينتثمر للمس مصمم وهو املخاطر، مرتفعة االستثمارات

 استراتيجيات االستثمار الرئيسة

 .اهدافه تحديث اجل من الصندوق  يستخدمها التي الرئيسية االستثمار استراتيجيات ملخص يلي فيما

 :أساس ي بشكل فيها الصندوق  يستثمر سوف التي املالية االوراق نوع

 وأسهم األولية الطروحات في واالستثمار السعودية، االسهم سوق  في املدرجة السعودية الشركات أسهم في رئيس ي بشكل دوق الصن يستثمر

  العقارية الصــــــــــناديق في واالســــــــــتثمار( نمو) املوازي  الســــــــــوق  في املدرجة الشــــــــــركات واســــــــــهم الســــــــــعودية األســــــــــهم ســــــــــوق  في األولوية حقوق 

   .املشاههة االستثمارية األهداف ذات االستثمار وصناديق السعودية األسهم سوق  في يةاألولو  حقوق  وأسهم ،(ريت)املتداولة

 :االستثمار تركيز سياسة  .1

  الشركات أسهم في  الصندوق  أصول  صافي من ادنى كحد %0 و أقص ى كحد%(  90) املائة في تسعين حتى استثمار الى الصندوق  مدير يهدف

  العقارية الصــــــناديق في واالســــــتثمار( نمو) املوازي  الســــــوق  في املدرجة الشــــــركات واســــــهم ،يةعودالســــــ االســــــهم ســــــوق  في املدرجة الســــــعودية

 الضــــــوابط مع املتوافقة للشــــــركات األولوية حقوق  وأســــــهم الســــــعودية األســــــهم ســــــوق  في األولية الطروحات في واالســــــتثمار ،(ريت)املتداولة

  األسهم قطاعات من معين قطاع في  الصندوق  استثمارات تركيز الصندوق  مدير ميعتز   وال للصندوق، الشرعية الهيئة تقرها والتي الشرعية

 اصــــول  من أدنى كحد( %10) املائة في عشــــرة بنســــبة الصــــندوق  مدير وســــيحتف  ،محددة صــــناعة في الصــــندوق  اســــتثمارات تركيز يتم ولن

  اســـتئنائية ظروف في إال (%50) عن زيدتال وبنســبة جلاأل  قصــيرة  النقد أســواق أدوات في مباشــر بشــكل ســيســتثمرها أو النقد في الصــندوق 

 اقتصـــادية بيانات صـــدور ( 2 األســـعار في شـــديد هبوط بمرحلة العاملية األســـواق أو/و املحلي األســـهم ســـوق  دخول ( 1 املثال ســـبيل على ومنها

  . الرئيسية راملخاط عوامل احد تحقق درجة ارتفاع احتمال( 3 الصندوق  اصول  على سلبي جوهري  أثر ذات ومالية

 الضــــوابط مع املتوافقةالنقد أســــواق ادوات او النقد في الصــــندوق  أصــــول  من( %70) نســــبته بما يحتف  ان الصــــندوق  ملدير وق ها فيجوز 

 عن يقل ال ائتماني بتصنيف تتمتع جهات عن صادرة تكون  أن على صنفةامل غير أو املصنفة كانت سواء السعودي بالريال واملقومة الشرعية

  مدير لدى مقبولة أخرى  تصــــــنيف وكالة أي عن صــــــادر لذلك معادل تصــــــنيف أي أو العاملي للتصــــــنيف موديز وكالة عن ةصــــــادر و ( A) ةفئ

 نظير طرف كل مع للتعامل األعلى الحد يكون  ان على ،(Aa) فئة عن يقل ال ائتماني بتصـنيف وتتمتع  بورز أن سـتاندرد وكالة مثل  الصـندوق 
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 ،مصـــنفة غير جهات عن صـــادرة كانت إذا مصـــنفة غير أدوات في الصـــندوق  يســـتثمر ولن(. %15) هو النقد اســـواق اتادو  في االســـتثمار عند

  املشــاههة االســتثمارية األهداف ذات االســتثمار صــناديق في االســتثمار للصــندوق  يجوز  كما. النقد اســواق صــناديق في الصــندوق  يســتثمر ولن

( 3 املالية الســــــوق  هيئة من ومرخصــــــة الســــــعودي بالريال مقومة( 2 للصــــــندوق   الشــــــرعية يرعايامل مع متوافقة( 1 كون ت أن على للصــــــندوق 

( 4 – اكالهم أو جيدة ســـــــمعة وذو مؤهل  آخر مدير أي أو الصـــــــندوق  مدير قبل من الســـــــعودية العربية اململكة في عاما طرحا واملطروحة

  واعدة فرص توفر و( 6هها الخاص االســترشــادي باملؤشــر مقارنة تينابقالســ الســنتين خالل جيد اداء وذات( 5 أدنى كحد ســنتين قبل مطروح

 .سنوي  ربع وأ شهري  بشكل للصندوق  االستثماري  املجال تحديث وسيتم  فيها لالستثمار

 الصندوق  في األصول  توزيع يبين جدول  يلي وفيما

 الحد األعلى الحد األدنى نوع االستثمار

 حقوق  وأسهم ليةو األ  الطروحات/ السعودية الشركات أسهم

  السعودية أالسهم سوق  في األولوية
0% 90% 

 %30 %0 للصندوق  مشابهة استثمارية أهداف ذات استثمار صناديق

  %50 %0 النقد أسواق أدوات أو نقدية سيولة

 %20 %0 (نمو)السوق املوازي 

 %50 %0 (ري )الصناديق العقارية املتداولة 

 

 والتوزيع الجغرافي االستثمار جيهاستراتي يبين جدول  يلي وفيما

 (التركز)تخصيص مدير الصندوق  اإلستراتيجية

  السعودية االسهم سوق  في املدرجة السعودية الشركات أسهم
 م  %90 ع  يزيد ال ما الصندوق  مدير سيخصص

 االستثمارات هذه في الصندوق  أصول 

 

   :يلي افيم والتوزيع  الصندوق  استثمارات إدارة إستراتيجية تتلخص

 .نقد( %10) باملائة وعشرة أسهم%( 90) باملائة تسعين أصول  توزيع على املحافظة على الصندوق  مدير سيس ى •

 على الصــــــــندوق  أصــــــــول  لتوزيع أمكن ان أعاله املبينة املئوية النســــــــب حدود في الصــــــــندوق  عمليات بإدارة الصــــــــندوق  اســــــــتثمار مدير يقوم •

 .األسهم سوق  ظروف على بناء النتائج أفضل يحقق بما املس هدفة االستثمارات

 .املحتملة االسترداد متطلبات ملواجهة الكافية السيولة توفر مراعاة •

 الفرصة توفر لحين الشرعية الضوابط مع تتوافق السيولة املخاطر وعالية منخفضة األجل قصيرة استثمارات في املتاحة السيولة استثمار •

 .الصندوق  استثمارات في الستثمارها
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 باملائة تسعين عن يزيد ال ما الصندوق  مدير وسيخصص السعودية، األسهم سوق  في املدرجة السعودية الشركات أسهم على زيالترك ن كو سي •

 املدرجة األســـــهم في االســـــتثمار الصـــــندوق  ملدير يجوز  كما .االســـــتثمارات هذه في الصـــــندوق  أصـــــول  من أدنى كحد %0و أقصـــــ ى كحد( 90%)

  العقارية الصـــناديق في االســـتثمار الصـــندوق  ملدير يجوز  كما. األصـــول  صـــافي من أدني كحد %0و %20 حتى أقصـــ ى بحد( نمو)املوازي  الســـوق 

.  أدنى كحد% 0و أقصــ ى كحد الصــندوق  أصــول  من %50 حتى الصــندوق  مدير قبل من املدارة الصــندوق  وحدات ذلك في بما( ريت) املتداولة

 التوازن  تحقيق.أدنى كحد% 0و أقصـــ ى كحد الصـــندوق  أصـــول  صـــافي من %50 حتى النقد قأســـوا أدوات في االســـتثمار إمكانية إلى باإلضـــافة

 .الصندوق  في للمستثمرين املخاطر محسوب أداء أفضل وتحقيق العوائد لتعظيم واملخاطر العائد بين األمثل

 .املالية السوق  هيئة متطلبات إطار في األوقات كل في الصندوق  وحدات حاملي مصالح مراعاة •

 :االستثمارية الصندوق  محفظة ادارة في املستخدمة اليباالس .2

  وتبديل السعودية االسهم سوق  في الواعدة االستثمارية الفرص إليجاد املتخصصة والتحليلية البحثية قدراته الصندوق  مدير يوظف

 اجراء على الصــــندوق  مدير لدى املاليين املحللين وســــيعمل. الصــــندوق  أهداف تحقق التي الصــــندوق  الســــتثمارات االســــتثمارية املراكز

 العادل تقييم تحليالت الى مســــتمر بشــــكل )واخضــــاعها املتاحة االســــتثمارات قائمة الى للوصــــول  املدرجة لألســــهم األولي املســــح عمليات

 (.السهم لسعر

 

 الصندوق: محفظة في إدراجها يمك  ال التي املالية األوراق .3

 . أعاله( 11/2) رةالفق في ورد ما مع تتوافق ال مالية اوراق أي

 

 فيها: االستثمار للصندوق  يمك  التي املالية األوراق على القيود  .4

  للصندوق  الشرعية الهيئة من املعتمدة الشرعية الضوابط مع تتوافق ال مالية اوراق اي في الصندوق  يستثمر لن

 

 :التمويل على الحصول  في الصندوق  صالحيات  .5

 مع يتوافق وبما الصــــــــندوق  إدارة مجلس موافقة بعد وذلك ،شــــــــهور  ثالث وملدة الضــــــــرورة عند إال التمويل لطلب الصــــــــندوق  يلجأ لن

  باســتئناء الصــندوق  أصــول  قيمة صــافي من%(  10) املائة في عشــرة نســبة ُوجد، إن التمويل، حجم يتجاوز  أال على ،الشــرعية الضــوابط

  طلبات لتغطية الحاجة مثل الحاالت بعض في الخاصة موارده باستخدام وذلك االسترداد طلبات لتغطية الصندوق  مدير من االقتراض

  املقبول  اإلطار ضـــــمن وذلك كافية، غير للصـــــندوق  املتوفرة األموال كانت إذا االســـــترداد
 
 الصـــــندوق  مدير يقوم الحالة، هذه وفي. شـــــرعا

 التمويالت لرســـوم للصـــندوق  يةرجخا تمويالت أي وتخضـــع. االســـترداد ملواجهة املخصـــص الصـــندوق  حســـاب من األموال تلك باســـترداد

 .األصول  احتساب صافي عند الصندوق  اقترضها أموال أي وسيتم خصم. حينه في السائدة الشرعية

 :فيها املحفظه استثمارات الصندوق  ويبيع يشتري  ان يحتمل التي املالية االوراق أسواق .6

 السعودية. العربية اململكة في هماالس سوق  في املصدرة املالية األوراق على الصندوق  استثمارات تقتصر

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

 صـــافي %( من30) عن يزيد ال ما اســـتثمار الصـــندوق  ملدير يجوز  االســـتثمار، صـــناديق الئحة من( 39) املادة في الواردة القيود مراعاة مع 

الشـــرعية  املعايير مع متوافقة كون ت أن على الصـــندوق  ألهداف مماثلة أهداف ذات أخرى  اســـتثمار صـــناديق في الصـــندوق  أصـــول  قيمة

 قبل من الســــعودية العربية اململكة في عاما طرحا واملطروحة املالية الســــوق  هيئة من واملرخصــــة الســــعودي ومقومة بالريال للصــــندوق 

 .كالهما أو آخر مدير أي أو الصندوق  مدير
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  مالية: أوراق مشتقات تخدمست أسواق أو سوق  في االستثمار .8

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

 

 مدة الصندوق: .4

 

 غير محدد املدة. مفتوح عام صندوق إستثماري  لألسهم السعوديةأن صندوق أرباح 
 

 

 قيود وحدود االستثمار: .5

املعتمدة من الهيئة الشــرعية للصــندوق يلتزم الصــندوق في اي اوراق مالية التتوافق مع الظوابط الشــرعية الصــندوق  لن يســتثمر •

 .بيقود اإلستثمار الواردة في الئحة صناديق اإلستثمار الصادرة من هيئة السوق املالية
 

 عملة الصندوق: .6

 

 عملة اختالف حال في أو الصندوق  عملة عن تختلف بعملة مقومة لالشتراك عةاملدفو  املبالغ كانت وإذا السعودي الريال هي الصندوق  عملة

 به املعمول الســائد الصــرف بســعر العملة بتحويل الصــندوق  مدير فســيقوم الصــندوق، عملة عن االســترداد مبلغ فيه ســيقيد الذي الحســاب

  الوقت ذلك في السائد الصرف سعر في فروقات اي املستثمر حملويت ،املعني التعامل يوم في السعودية العربية اململكة في املستلم البنك لدى

 .الصندوق  مدير على يقع التزام اي دون 

 

 الخدمات والعموالت واألتعاب: مقابل .7

 

 تفاصيل لجميع املدفوعات م  أصول الصندوق وطريقة إحتسابها: .أ

 :رسوم االشترا 

 

  الدفع يكون ) شرررترا ال ا مبلغ م  اقصررر ى كحد( %2) املائة في اثنان إلى نسررربته تصرررل ما
 
 مال   يدفعها ،(مقدما

 .االشترا  مبلغ م  خصمها ويتم املحتمل الوحدات

إدارة مدير  اتعاب

 :الصندوق 

  صررررافي م  سررررنويا( %1.75) املائة في مائة م  وسرررربعون  وخمسررررة واحد نسرررربته ما إدارة رسرررروم الصررررندوق  يدفع

  الصررررندوق  مدير إلى( شررررهريا تدفع و تقويم مو ي كل في وتتراكم الرسرررروم هذه تحتسررررب) الصررررندوق  أصررررول  قيمة

 مسرررتحقة  الرسررروم تل  وتصررربح ،(34) رقم املالي اإلفصررراح خصمل في موضرررح هو وكما للصرررندوق  إدارته نظير

 .مالية سنة كل في شهر كل نهاية بعد عمل أيام خمسة خالل السداد وواجبة الدفع

  الرررررحرررررفرررررظ أمررررريرررررن رسررررررررررررررررروم

  االداريررررررررررة والرررررررررررخررررررررررردمرررررررررررات

 :والسجل

 

  ريال ألف 30 ألدنى وبحد%( 0.03) املائة في مائة م ثالثة  بنسررربة سرررنوية رسررروم بدفع كذل  دوق صرررنال يتكفل

  سررعودي
 
، والسررجل اإلدارية الخدمات ومقدم الصررندوق  حفظ المين الصررندوق  أصررول  قيمة صررافي م  سررنويا

  ويتم .تداول  ألف ريال لرسرررررررررررروم 250%( رسرررررررررررروم تداول وبحد أقصرررررررررررر ى 0.01م  مائه في املائه) 1وباالضررررررررررررافه الى 

  الرسوم تل  تدفع و تقويم يوم كل عند حسابها
 
 .شهريا
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  املحاسب القانونياتعاب 

  تحسب املالية السنة في سعودي ريال( 25,000) ألف عشرونو  خمسة مبلغ  على املحاسب القانوني سيحصل

  وتستقطع الصندوق  اصول  قيمة صافي على بناء   تقويم يوم كل وتتراكم
 
 .سنويا

 

 سترشادير اال املؤش

  يعادل ما أي أمريكي، دوالر( 8,000) مبلغ االسررترشررادي املؤشررر اعداد مصرراريف بدفع الصررندوق  سرريقوم
 
  حاليا

  يعادل ما أي أمريكي، دوالر( 7,000) ومبلغ الصررررررندوق، عمل م  األولى للسررررررنة( سررررررعودي ريال 30,000)
 
  حاليا

  أند اندردست شركة وهو الخدمة ملزود تدفع ؤشرامل حساب أتعاب الالحقة، للسنوات( سعودي ريال 26,250)

  اقتطاعها ويتم الصندوق  اصول  قيمة صافي م  وتستقطع   تقويم يوم كل وتتراكم الرسوم هذه وتحسب  بورز

 .للصندوق  مالية سنة كل نهاية في

 

 على نشررراملعلومات رسرروم

 تداول  موقع

  سررررررعودي ريال 5000 قدرة مقطوع مبلغ دفع
 
  هذه وتحسررررررب " .تداول " املالية السرررررروق  شررررررركة لصررررررالح سررررررنويا

 سرنة كل نهاية في اقتطاعها ويتم  الصرندوق  اصرول  قيمة صرافي م   وتسرتقطع   تقويم يوم كل  وتتراكم الرسروم

 .للصندوق  مالية

 

 مجلس أعضررررررررررررراء مكرافر ت

  الصرررررررررررررررررررررررررررررررررنررررررررررررررررررررردوق  إدارة

 :املستقلين

  عضررررررو كل يحصررررررل  حيث املسررررررتقلين، الصررررررندوق  إدارة مجلس أعضرررررراء مكاف ت مصرررررراريف الصررررررندوق  يتحمل

 املالية السررررنة في اجتماعات أربعة وبعدد اجتماع لكل سررررعودي ريال أالف خمسررررة (5,000) مبلغ  على مسررررتقل

  يوم كل وتتراكم الرسرروم هذه تحسررب ككل املسررتقلين لالعضرراء سررعودي ريال 40,000 يعادل وبما أقصرر ى بحد

 وق الصند ادارة ملجلس اجتماع كل بعد املكافاه وتدفع  تقويم

 

 :الرسوم الرقابية

  ريال( 7500) وقدره مقطوع مبلغسنويا للصندوق  الرقابية الرسوم  الصندوق  يتحمل
 
 هذه وتحسب ،سنويا

 مالية سنة كل نهاية في اقتطاعها ويتم الصندوق  اصول  قيمة صافي م   تقويم يوم كل وتتراكم  الرسوم

 .للصندوق 

 

الهيئرررررة اعضررررررررررررررررراء  أتعررررراب 

 الشرعية

 (8000) مبلغ  على  عضرررررو كل يحصرررررل  حيث الشررررررعية الهيئة أعضررررراء مكاف ت مصررررراريف ق الصرررررندو  يتحمل

 الرسررررررروم هذه وتحسرررررررب ككل،  الهيئة العضررررررراء سرررررررعودي ريال 24000 يعادل وبما سرررررررعودي ريال أالف ثمانية

 .للصندوق  مالية سنة كل نهاية في اقتطاعها ويتم   الصندوق  اصول  قيمة صافي م  تقويم يوم كل وتتراكم

 

 :التعامل مصاريف 
 السررررعودية األسررررهم سرررروق  في األسررررهم وشررررراء بيع عملية في املتكبدة التعامل مصرررراريف كافة الصررررندوق  يتحمل

 
 
  أصرررررول  م  سررررردادها ويتم فيها الصرررررندوق  يسرررررتثمر التي األسرررررواق في بها واملعمول  السرررررائدة األسرررررعار على بناءا

 والنصرف املدققة السرنوية التقارير في قيمتها لياجما ع  االفصراح وسريتم.  الصرفقات تنفيذ عند ، الصرندوق 

 .للصندوق  مالية سنة كل نهاية في املالي اإلفصاح وملخص سنوية

مصررررررررررررررررررررراريررررررررررف تررررررررررمررررررررررويررررررررررل 

 الصندوق 

  الرسوم هذه وتحسرب الصرندوق  اصرول  قيمة صرافي م   وتسرتقطع.  السروق  في  السرائدة االسرعار حسرب تدفع

 .للصندوق  مالية سنة كل ةاينه في اقتطاعها ويتم   تقويم يوم كل وتتراكم

 :ضريبة القيمة املضافة

 

 للزكاة العامة الهيئة م  الصرررررادرة التنفيذية الالئحة تعليمات حسرررررب املضرررررافة القيمة ضرررررريبة تطبيق سررررريتم

 .والتكاليف واألتعاب واملصاريف الرسوم جميع على والدخل

 

 ية التى يدفعها مالكو الوحدات:مقابل الصفقات املفروضة على االشترا  واإلسترداد ونقل امللك .ب

  الدفع يكون ) االشـــتراك مبلغ من اقصـــ ى كحد( %2) املائة في اثنان إلى نســـبته تصـــل ما الصـــندوق  وحدات في االشـــتراك رســـوم
 
يدفعها  ،(مقدما
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 .االشتراك مبلغ من خصمها ويتم املحتمل الوحدات مالك

 

   . العموالت الخاصة ملدير الصندوق:

يبات العمولة الخاصـــــــة على أن تكون خاضـــــــعة لالئحة األشـــــــخاص املرخص لهم. بحيث يتحصـــــــل ق الدخول في ترتوز ملدير الصـــــــندو يج

املدفوعة على الصــفقات املوجهة من مدير الصــندوق بموجبه على ســلع وخدمات إضــاقة الى خدمات تنفيذ الصــفقات مقابل العمولة 

رمـة حتى االن ويتعين على مـدير الصــــــــــــنـدوق في حـال وجود ترتيبـات خالل ذلـك الوســــــــــــيط. واليوجـد أي ترتيبـات للعموالت الخـاصـــــــــــــة مب

 العمولة الخاصة عمل مايلي:

 أن يقدم الوسيط املعني خدمة التنفيذ بأفضل الشروط. •

 صل عليها مدير الصندوق بدرجة معقولة ملصلحة مالك الوحدات.أنه يمكن إعتبار السلع والخدمات التي يح •

 خدمات هو مبلغ معقول.لغ يتم دفعه الى مقدم السلع والأن يتأكد مدير الصندوق أن أي مب •

 

 الصندوق: وتسعير  وحداتتقويم  .8

 :تقويم أصول الصندوق  .أ

 محفظة في االولوية وحقوق  األسهم اغالق أسعار أساس على أصوله من أصل كل قيمة جمع خالل من الصندوق  أصول  قيمة احتساب يتم

 سعر على بناء   ادراجها قبل لألسهم األولية الطروحات في املستثمرة الصندوق  أصول  قيمة ديدحت يتم وسوف املعني، التقويم يوم في الصندوق 

 األرباح اليه مضاف العقد تكلفة أساس على النقد أسواق أدوات في املستثمرة األصول  قيمة تحديد سيتم وكما التخصيص عملية بعد اإلكتتاب

 يتم فسوف االستثمارية االهداف حيث من املشاههة اإلستثمارية الصناديق في باإلستثمار ق الصندو  قام حال وفي التقويم، نقطة حتى املستحقة

 .التقويم ألغراض معلن وحدة سعر أخر إستخدام

 :التقويم يتم اليوم م  وق  اي وفي التقويم مرات عدد .ب

، الساعة الخامسة فيتم اليوم ذلك في األسهم سوق  اقفال بعد والثالثاء االحد يومي في الصندوق  تقويم يجري   التقويم يوم وافق حال وفي مساء 

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

 

 في التقويم أو التسعير: جراءات املتبعة في حالة وقوع خط  .  اإل         

يقوم مدير الصندوق بتوثيق  أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ، فسوفدوق العام بشكل خاطئ . في حال تقويم أصل من أصول الصن1

 ذلك.

املتضررين )بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين( عن جميع أخطاء التقويم . سوف يقوم مدير الصندوق بتعويض جميع مالكي الوحدات 2

 أو التسعير دون تأخير.

3. 
 
 0,5ير يشكل مانسبته عن أي خطأ في التقويم أو التسع إبالغ هيئة السوق املالية فورا

 
% أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك فورا

 وفي تقارير الصندوق العام التى يعدها مدير الصندوق.)تداول (للسوق في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني 

 بجمي72وبة وفقا للمادة ). سوف يقدم مدير الصندوق لهيئة السوق املالية تقاريره املطل4
 
ع أخطاء ( من الئحة صناديق اإلستثمار ملخصا

 التقويم والتسعير.

 : واإلسترداد اإلشترا  اسعار حساب د. طريقة

 اإلفصاح ملخص في املبينة الرسوم فيها بما الصندوق  التزامات طرح خالل من االسترداد أو الشراء ألغراض األصول  قيمة صافي احتساب سيتم

 الصندوق  وحدات عدد إجمالي على العملية هذه من الناتج الرقم بقسمة الوحدة سعر يحدد وثم الصندوق  أصول  قيمة إجمالي من ياملال
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 :التالية املعادلة استخدام وحسب العالقة والتقويم، ذ يوم في القائمة

املحاسب  وأتعاب اإلدارة مجلس أتعاب الحصر ال املثال سبيل على تشمل والتي مدفوعة( وغير مستحقة) الثابتة املصاريف خصم( أ) 

 .ومذكرة املعلومات واألحكام الشروط في هذه املذكورة األخرى  والرسومالقانوني 

 .الثابتة املصاريف خصم بعد الصندوق  أصول  قيمة إجمالي من اإلدارة أتعاب خصم( ب)

 .اإلدارة وأتعاب الثابتة املصاريف خصم بعد دوق صنال أصول  إجمالي من اإلدارية والخدمات السجل وأمين الحف  رسوم خصم( ج)

 يمو التق يوم قبل القائمة الصندوق  وحدات عدد إجمالي على الخصوم إجمالي ناقصا الصندوق  ألصول  العادلة القيمة إجمالي قسمة( د)

 .العالقة ذي

 

 : الوحدات سعر نشر مكانه. 

 املوقع في و الصندوق  ملدير www.arbahcapital.com  الرسمي املوقع في التقويم ليوم التالي العمل يوم في الوحدة سعر عن اإلعالن سيتم

 عشر الثانية  الساعة عبو أس كل من واالربعاء االثنين يومي وذلك www.tadawul.com (تداول ) السعودية املالية السوق  لشركة االلكتروني

(12 ) 
 
 .ظهرا

 التعامالت: .9
 

 مسؤوليات مدير الصندوق في ش ن طلبات االشترا  واالسترداد: .أ
 

 :االستثمار صندوق  وحدات بيع فيها سيتم التي التعامل يامأ •

  ســـــوق  فيه تكون  اململكة في رســـــمية ةعطل يوم التقويم يوم وافق حال وفي والثالثاء األحد هي الطلبات هذه تنفيذ فيها يتم التي التعامل أيام

  التالي التقويم يوم في الصندوق  أصول  تقويم سيتم حينئذ مقفلة، األسهم

 الفترة الزمنية بين تسلم طلب االسترداد ودفع عوائد االسترداد ملالكي الوحدات: .ب

 .اإلسترداد سعر تحديد فيها تم التي التقويم طةلنق التالي الرابع اليوم في العمل اقفال قبل الوحدات ملالكي اإلسترداد مبالغ دفع سيتم
 

 قيود التعامل في وحدات الصندوق:.  

 ،يوم التعامل في األسهم سوق  إقفال معينةمثل ألسباب عليه يعتمد بشكل الصندوق  أصول  تقويم إمكانية عدم الصندوق  ملدير تبين حال في

 من يومين تتجاوز  ال اســــــتردادها ملدة او الوحدات شــــــراء في ســــــتثمرينملا حق وتعليق الصــــــندوق  أصــــــول  تقويم تأجيل الصــــــندوق  ملدير يحق

. الصــــندوق  ادارة مجلس من املســــبقة املوافقة على الحصــــول  بشــــرط واســــتردادها الوحدات بشــــراء الخاصــــة التعليمات لتقديم املوعدالنهائي

 للطلبات التنفيذ اولوية مع تناســــــبي اســــــاس على وذلك يتال تعامل يوم اول  في او املعلقة املؤجلة الطلبات بتنفيذ الصــــــندوق  مدير وســــــيقوم

 أ الواردة
 
 .وال

 د. الحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق واإلجراءات املتبعة:

 :التالية الحاالت في األشتراك رفض في بالحق الصندوق  مدير يحتف  -

 هيئة تفرضـــها قد والتي الصـــندوق  على تطبق التي املالية الســـوق  هيئة مجلس عن الصـــادرة اللوائح خرق  الى اإلشـــتراك هذا ادى حال في  .أ

 .اخر الى وقت من املالية السوق 

 .واألحكام الشروط هذه متطلبات استيفاء من املشترك تمكن عدم حال في .ب

 .ومعتمد موقع الصندوق  في اشتراك طلب تقديم من املشترك تمكن عدم حال في .ج

 .املطلوب اإلشتراك مبلغ ءيفااست من املشترك تمكن عدم حال في  .د

 استالمها تم التي اإلشتراك رسوم الى باإلضافة املشترك الى اإلشتراك مبلغ بإعادة الصندوق  مدير يقوم سبب ألي اإلشتراك طلب رفض تم إذا

 .بنكي تحويل اوعبر بالبريد يرسل شيك بموجب وذلك للمشترك، الوحدات إلصدار الصندوق  مدير قبل من

http://www.arbahcapital.com/
http://www.tadawul.com/
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 تي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل:ءات الاالجرا ه. 

  فسيتم. العالقة ذو التعامل يوم في الصندوق  اصول  قيمة صافي من أكثر او %10 تعامل يوم اي في طلبات اإلسترداد نسبة اجمالي بلغ حال في  .أ

  تأجيلها ســيتم التي الطلبات تحديد
 
  او كليا

 
. اوال املســتلمة الطلبات لتنفيذ األولوية تكون  بحيث األســترداد بلط تقديم اســبقية على بناء جزئيا

  الوحدات مالك تعليمات بالصـــلة، بحســـ ذو البنك في الوحدات مالك لحســـاب الصـــندوق  في املحددة بالعملة األســـترداد كافة عائدات وتدفع

 .وجدت ان التحويل عملية مصاريف لتغطية الرسوم وستقتطع

  فســيتم. الصــندوق  وحدات تقويم او اســترداد يتعســر بحيث العالقة التعامل ذو يوم في الســعودية األســهم ســوق  في تعليق التداول  تم حال في .ب

  املقدمة للطلبات بالتنفيذ األولوية تكون  بحيث التالي التعامل يوم في الالحقة االسترداد طلبات قبل املؤجلة اإلسترداد طلبات مع التعامل
 
 .اوال

 ت الى مستثمري  اخري :ادل ملكية الوحاألحكام املنظمة نق و.

لعربية األحكام املنظمة هي األحكام الصـــــــادرة من هيئة الســـــــوق املالية ولوائحها التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة في اململكة ا   

 السعودية.

 الصندوق في الصندوق:ز. إستثمار مدير 

نطبق على اشـــــتراك مدير الصـــــندوق ما ينطبق عند أو بعد طرح الصـــــندوق لحســـــابه الخاص وي يجوز ملدير الصـــــندوق االســـــتثمار في الوحدات

خمســــــــة ( 5,000,000)، ويبلغ االســــــــتثمار األولي في الصــــــــندوق من قبل مدير الصــــــــندوق ما قيمته  على مالك الوحدات األخرين في الصــــــــندوق 

 بأنه ســــيتم اإلفصــــاح أيضــــا عن صــــافي  قيمة 
 
للصــــندوق وفي ملخص  الســــنويةفي القوائم املالية    هذه االســــتثمار فيمليون ريال ســــعودي، علما

 .االفصاح املالي وذلك في نهاية كل سنة مالية

 التاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات اإلشترا  واالسترداد في أي يوم تعامل:ح. 

 طلبات اإلشترا : .1

  املشـتركين من اسـتثمار أي ويعتبر أسـبوع، كل من بعاءاألر  و األثنين يومي في الصـندوق  في االشـتراك يمكن
 
 مبني االسـتثمار وسـيكون  نافذا

  وحدات شراء في الراغب املستثمر على ويتعين امللحق، في املحدد حسب االشتراك يوم بعد تقييم  يوم أقرب في املعتمد التالي السعر على

  شـــخص كان ســـواء الصـــندوق  في
 
  الخاصـــة واألحكام الشـــروط هذه توقيع إلى إضـــافة االشـــتراك نموذج تعبئة اعتبارية شـــخصـــية أو فردا

 املبلغ ذلك بخصــم تفويض أو لالشــتراك الالزم للمبلغ اإليداع قســيمة معها مرفقا الصــندوق  مدير إلى وتســليمها الصــندوق  في باالشــتراك

 .عمل يوم أي في بالبنك الحساب من

 الوســــائل خالل من إرســــالها أو باليد مناولة أو الســــريع البريد أو البريد طريق عن املســــتوفاة االشــــتراك نماذج تســــليم املســــتثمر بإمكان

  االشــتراك وســيكون  هها املرخص االلكترونية
 
  كامل، وبشــكل بنجاح االشــتراك معلومات بوصــول  مرتبطا

 
  مســئوال يكون  لن املدير بان علما

 .تركاملش نظام في فني خلل أي بسبب املعلومات استالم أو وصول  عدم عن

 أيام الصــــــندوق  وحدات لشــــــراء الالزم املبلغ اســــــتالم عند الصــــــندوق  مدير قبل من اســــــتالمه يتم الذي االشــــــتراك طلب اعتماد ســــــيتم

  املحددة الطلبات الستقبال موعد آخر بعد استالمها يتم التي االشتراك طلبات. املرفق امللحق في املحدد حسب ذلك قبل ما أو االشتراك

 .التالي التقييم يوم في نافذة ستصبح( والثالثاء األحد يومي من راظه 12:00 الساعة)
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 اإلسترداد:ات بطل .2

 البريد طريق عن املكتملة الطلبات إرسال وتقديم االسترداد طلب وتوقيع باستكمال وحداتهم كل أو جزء استرداد الوحدات ملالكي يجوز 

 نموذج أصل بإرسال اإلسراع يجب الفاكس، طريق عن اإلرسال حالة وفي كس،فاال إرسالها خالل من أو باليد مناولة أو السريع البريد أو

  – املالية أرباح شــركة إلى اليدوية باملناولة النموذج تســليم أو البريد طريق عن فورية بصــورة االســترداد طلب
 
 من التمكن عدم بأن علما

 طلب نموذج وإن. الصــــندوق  مدير لتقدير ذلك ويخضــــع رداد؛االســــت طلب إلغاء إلى يؤدي قد االســــترداد لطلب األصــــلي النموذج تقديم

 .الصندوق  مدير موافقة بدون  تسليمه بعد سحبه أو تغييره ويتعذر لإللغاء قابل غير يكون  سوف تسليمه، حال االسترداد،

 والثالثاء األحد يومي راهظ 12:00 الســاعة وهو الطلبات الســتقبال موعد آخر قبل اســتالمها يتم التي املســتوفاة االســترداد طلبات جميع

 عن الناتجة املبالغ(. عمل يوم ليس أحدهم كان أن حال في التالي العمل يوم أو) التالي، التقييم يوم في تنفيذها ســـــيتم أســـــبوع، كل من

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

 استردادها:را  في الوحدات أو طلبات الخاصة باإلشتط. إجراءات تقديم ال

 الوحدات: بشراء الخاصة التعليمات تقديم إجراءات •

  شـــخص كان ســـواء الصـــندوق  في وحدات شـــراء في الراغب املســـتثمر على يتعين
 
  إلى إضـــافة االشـــتراك نموذج تعبئة اعتبارية شـــخصـــية أو فردا

 الالزم للمبلغ اإليداع قســــــيمة معها مرفقا الصــــــندوق  مدير إلى وتســــــليمها الصــــــندوق  في باالشــــــتراك الخاصــــــة واألحكام الشــــــروط هذه توقيع

 . عمل يوم أي في لالشتراك
 

 الوحدات: باسترداد الخاصة التعليمات تقديم إجراءات •

 ملالكي ويمكن وق،الصــــــند مدير الى وإرســــــاله وتوقيعه االســــــترداد طلب تعبئة عند كلها أو وحداتهم من جزء اســــــترداد الوحدات ملالكي يمكن

  ملخص في عليها املنصـــــوص للشـــــروط االســـــترداد طلبات وتخضـــــع مباشـــــرة، الصـــــندوق  مدير من االســـــترداد نموذج على الحصـــــول  الوحدات

  بحد االحتفاظ مع ريال( 10,000) اســـــترداده يمكن الذي للمبلغ االدنى الحد ان على تنص والتي واألحكام الشـــــروط هذه في الوارد الصـــــندوق 

 .والشركات لالفراد سعودي ريال( 10,000) به املحتف  االستثمار رصيد نم أدنى

 حد األدني لعدد أو قيمة الوحدات التى يجب على مال  الوحدات االشترا  فيها أو نقلها أو استردادها:ي. ال

 اإلسترداد /لالشترا  األدنى الحد •

 ريال20,0000 ركاتلشول سعودي ريال 10,000 لالفراد هو األولي لإلشتراك األدنى الحد

 والشركات لألفراد سعودي ريال 5,000 هو اإلضافي لإلشتراك األدنى الحد

 والشركات سعودي لألفراد ريال 10,000 هو لإلسترداد األدنى الحد

 :به املحتفظ اإلستثمار لرصيد األدنى الحد •

  رصــــيد يقلل ان اســــترداد أي شــــأن من كان وإذا والشــــركات لألفرادســــعودي  ريال 10,000 هو به املحتف  اإلســــتثمار لرصــــيد األدنى الحد ان

  تقديم بإعادة يقوم ن( بأالشــــركة /الفرد) املشــــترك بتبليغ الصــــندوق  مدير ســــيقوم ســــعودي، ريال 10,000 مادون  الى الصــــندوق  في املشــــترك

  املطلوب اإلسترداد مبلغ وتحديد الألسترداد طلبات ألستالم وقت أخر قبل اإلسترداد نموذج
 
 : ملايلي وفقا

 .بالكامل اإلستثمار رصيد استرداد او سعودي، ريال 10,000 عن يقل ال برصيد املشترك يحتف 

 

  . الحد األدنى للمبلغ الذي ينوى مدير الصندوق جمعه:

 فترة خالل االشتراكات مبالغ باستثمار الصندوق  مدير يقوم ولن الصندوق، أعمال بدء قبل جمعه يجب االشتراكات من أدنى حد يوجد ال

 . بنوك لدى ايداعات او صناديقها أو النقد أسواق أدوات في األولي الطرح
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 ماليين ريال سعودي أو مايعادلها كحد أدني لصافي أصول الصندوق: 10ل. اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان إستيفاء متطلب 

ت ذات العالقة من هيئة السوق ر الصندوق سيلتزم بجميع اللوائح والتعليمااملالية بالقيام بأي إجراء تصحيحي فأن مديفي حال طلب هيئة السوق 

  املالية.

 

 توزيع:سياسة ال .10

  سياسة توزيع الدخل واألرباح: -أ

 الصندوق. في املوزعة األرباح استثمار إعادة سيتم حيث املستثمرين على أرباح أي بتوزيع الصندوق  يقوم لن   

 

 ت:تقديم التقارير الى مالكي الوحدا .11

 املعلومات املتعلقة بالتقارير املالية: .أ

والتقارير  املوجزة السنوية والتقارير املراجعة السنوية املالية القوائم كذل السنوية بما في ريراالتق إعداد الصندوق  يقوم مدير .1

 ملتطلبات امللحق رقم ) األولية
 
 الطلب عند هها الوحدات لكيام تزويد الصندوق  ويقوم مدير ( من الئحة الصناديق اإلستثمارية5وفقا

 . مقابل أي دون 

  (70) تتجاوز  ال مدة خالل للجمهور  السنوية التقارير الصندوق بإتاحة يقوم مدير .2
 
 األماكن فيوذلك  رالتقري ترةف ةنهاي نم يوما

 اإللكتروني وقعملوا الصندوق  ملدير االلكتروني املوقع وفي اتاملعلوم ذكرةوم الصندوق  وأحكام شروط في املحددة وبالوسائل

 . للسوق 

 من (35) خالل للجمهور  وإتاح ها األولية التقارير الصندوق بإعداديقوم مدير  .3
 
 وبالوسائل األماكن فيذلك و  رالتقري ترةف ةنهاي يوما

 . للسوق  اإللكتروني واملوقع الصندوق  ملدير االلكتروني عاملوق وفي املعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام شروط في املحددة

 الوحدات دون  الكيم بجان من للفحص يديره الذي العام للصندوق  الحالية األصول  قيمة صافي إتاحة الصندوق  يقوم مدير .4

 . الصندوق  ملدير املسجلة املكاتب في السابقة ول األص ةقيم افيص امأرق عجمي ةوإتاح مقابل،

 الصندوق  وحدات صفقاته في وسجل التي يمتلكها الوحدات أصول  قيمة صافي ببيانات وحداتك مال الصندوق كل يزود مدير .5

  (15خالل )
 
 . الوحدات كمال هها يقوم العام الصندوق  وحدات في صفقة كل من يوما

 البيان شأنها في املعد السنة خالل الوحدات تملك شخص أي ذلك في بما الوحدات كمال إلى سنوي  بيان الصندوق  مدير  يرسل .6

 ذاه وي يحت أن بويج ة،املالي نةالس ةنهاي نمما يو ( 30)خالل املالية السنة مدار  على العام ندوق الص وحدات في  هصفقات يلخص

 وأحكام شروط في والواردة داتالوحالك م نم ومةاملخص باواألتع اريفواملص الخدمات مقابل وإجمالي املوزعة األرباح انالبي

الئحة صناديق  هذه في عليها املنصوص االستثمار قيود تلفامخا لجميع تفاصيل إلى باإلضافة املعلومات، ومذكرة  الصندوق 

 .املعلومات مذكرة أو  ندوق الص  اموأحك شروط في أو اإلستثمار

 

 إتاحة تقارير الصندوق:أماك  ووسائل  .ب

 خطي طلب بموجب البريدي العنوان تغيير تم إذا إال االشــتراك طلب على املســتثمر قبل من املقدم البريدي العنوان إلى ســترســل التقارير

 تتجاوز  ال فترة خالل املالية أرباح شــــركة مراجعة فعليه التقرير العميل يســــتلم لم وإذا الصــــندوق، مدير إلى املســــتثمر قبل من مرســــل

 ( 90) تسعين
 
 ( 60)ستين خالل الصندوق  مدير إبالغ يجب فإنه آخر استفسار أي أو خطأ أي وجود حال في .التقرير إصدار من يوما

 
 يوما

وســـوف تنشـــر هذه التقارير على املوقع اإللكتروني ملدير الصـــندوق  .صـــحيحا الحســـاب كشـــف فســـيعتبر وإال الحســـاب كشـــف تاريخ من

  واملوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية )تداول(.
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 :السنوية وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم املالية.               
 

 السنوية املالية القوائم بنشر الصندوق  مدير يتعهدو  ميالدية، سنة كل نهاية عند للصندوق  مراجعة مالية قوائم بإعداد الصندوق  مدير يقوم

 ( 70) تسعين تتجاوز  ال مدة خالل متوفرة وتكون  االستثمار، صناديق الئحة من( 11) املادة حسب املراجعة،
 
  يوما

 
. فترة التقرير نهاية من تقويميا

  ق الصندو  مدير يقوم كما
 
  القوائم هذه توفير وسيتم . سنوية نصف مفحوصة أولية مالية قوائمال نشر و بإعداد أيضا

 
 كتابة طلبها عند مجانا

 www.tadawul.com.sa)شركة السوق املالية  وموقع االلكتروني موقعه على الصندوق  مدير قبل من وستعرض الصندوق  مدير عنوان على

  التقارير هذه طلب ويمكن( 
 
 . الصندوق  مدير فروع من أي أو اإللكتروني البريد خالل من أيضا

 

 .امليالدي للتقويم وفقا ستكون  ومذكرة املعلومات والشروط األحكام هذه في زمنية فترة إلى اإلشارة فيها يتم التي التواريخ جميع
 

 

 سجل مالكي الوحدات: .12
 

، وحفظة في اململكة العربية صناديق اإلستثمار لبات الئحةوفقا ملتط سيقوم مدير  الصندوق بإعداد سجل محدث ملالكي الوحدات

 السعودية.

 

 إجتماع مالكي الوحدات: .13
 

 اجتماع ملالكي الوحدات:بالظروف التي يدعي فيها إلى عقد  .أ
 

 يجوز ملدير الصندوق الدعوة لعقد إجتماع ملالك الوحدات بمبادرة من مدير الصندوق. •

 ( أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحف .10)لكي الوحدات خالل الدعوة الجتماع ماسيقوم مدير الصندوق  •

( أيام من استالم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالك 10سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع ملالك الوحدات خالل ) •

 لصندوق.من صافي قيمة أصول ا% 25الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين مانسبتة أكثر من أو تساوي 

 

 
 

 إجراءات الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات: .ب
 

عن اجتماع مالكي الوحدات من املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني سيقوم مدير الصندوق اإلعالن  •

من عقد  ( أيام10وأمين الحف  قبل ))تداول(، وإرسال إشعار كتابي الى جميع مالكي الوحدات  لشركة السوق املالية

 قبل االجتماع.21تزيد عن )االجتماع وبمدة ال
 
 ( يوما

 25في حال حضر مالكي الوحدات مجتمعين أو منفردين  •
 
% أو أكثر من إجمالي عدد وحدات الصندوق فأنه يتعبر إجتماعا

.
 
 صحيحا

اع ثاني وسوف يقوم الصندوق بالدعوة الى إجتم في حال لم يستوفي النصاب املذكور في الفقرة السابقة، سيقوم مدير •

ن في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق وشركة السوق املالية )تداول( وإرسال إشعار كتابي الي مالكي الوحدات وأمين باإلعال 

 كانت النسبة في اإلجتماع.5)الحف  قبل موعد اإلجتماع 
 
 أيا

 
 ( أيام. وسوف يكون اإلجتماع الثاني صحيحا

 

 جتماع:حدات وحقوق التصوي  في اإل  .  طريقة تصوي  مالكي الو 
 

 يجوز لكل مالك وحدات في الصندوق تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات. •

 يجوز لكل مالك وحدات في الصندوق اإلدالء بصوت واحد في االجتماع عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع. •
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 للضوابط التي  على قراراتها بواسطة وسائلوحدات واالشتراك والتصويت يجوز عقد اجتماعات مالكي ال •
 
التقنية الحديثة وفقا

 تضعها هيئة السوق املالية.

 

 :وحقوق التصوي  واإلجتماعات حقوق مالكي الوحدات .14
 

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

ك، صافي قيمة الصندوق ، عدد الوحدات ،سعر الوحدة وسجل بجميع ير التي تشمل تفاصيل اإلشتراتزويد مالكي الوحدات بالتقار  •

 العمليات من قبل مالك الوحدات.

 أخذ املوافقة أو اإلشعار في حال أي تغير في شروط وأحكام الصندوق على حسب ماتقتضيه الئحة صناديق االستثمار. •

 ة.إدارة الصندوق أو األطراف ذي العالقعار  بخصوص أي تغير  يطرأ على مجلس اإلش •

 تزويد مالكي الوحدات بالتقارير والقوائم النصف سنوية أو السنوية خالل الوسائل املتاحة واملذكورة في شروط وأحكام الصندوق. •

 الصندوق.أحكام الئحة صناديق االستثمار  وشروط وأحكام على مدير الصندوق التصرف بما يحقق مصالح مالكي الوحدات بموجب  •

 يجب على مدير الصندوق عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق في حال صدور قرار خاص من مالكي الوحدات. •

 أي حقوق أخرى تقرها هيئة السوق املالية. •

 

 مسؤولية مالكي الوحدات: .15
 

 عن ق ندو الص في االستثمار عن تنتج قد مالية خسارة أي عن املسؤولية كامل ويتحمل الوحدات مالك يقر
 
، وال يكون مالك الوحدات مسؤوال

 ديون والتزامات الصندوق.

 

 خصائص الوحدات: .16
 

 سوف تقسم وحدات الصندوق على النحو التالي:
 

 لالشترا  لالفراد والشركات: األدنى الحد •

 وعدد لألفراد يســــــــعود ريال أالف عشــــــــرة( 10000) قيم ها تعادل وحدات عدد والشــــــــركاتلالفراد  األولي لإلشــــــــتراك األدنى الحد -أ

 .للشركات سعودي ريال( 20000) ألف عشرون قيم ها تعادل وحدات

 خمســـة( 5000) و لألفراد ريال أالف خمســـة( 5000) قيم ها تعادل وحدات عدد اإلضـــافي لالفراد والشـــركات لإلشـــتراك األدنى الحد -ب

 .للشركات سعودي ريال أالف

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

 

 التغييرات في شروط وأحكام الصندوق: .17
 

افقات واإلشعارات: .أ  األحكام املنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق واملو
 

  يراه وقت أي في  واألحكام الشروط يعدل أن الصندوق  ملدير يجوز 
 
  التغيير كان حال وفي الخاص، تقديره حسب مناسبا

 
 يشترط أساسيا

 الئحة من( 56) باملادة اإلخالل ودون   التعديل على املسبقة والهيئة الشرعية املالية السوق  هيئةمالكي الوحدات،  موافقة على الحصول 

( من الئحة صناديق 57، وفي حال كان التغيير مهم البد من اشعار الهيئة ومالكي الوحدات ودون اإلخالل باملادة رقم ) االستثمار صناديق

 صناديق الئحة من( 58الستثمار، وفي حال كان التغيير واجب اإلشعار البد من إشعار الهيئة ومالكي الوحدات دون اإلخالل باملادة رقم )ا

 .راالستثما
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 اإلجراءات التي ستتبع لإلشعار ع  أي تغييرات في شروط وأحكام الصندوق: .ب
 

ندوق واملوقع عن التغييرات األساسية في املوقع االلكتروني ملدير الصسوف يقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات واالعالن  •

 يير.( أيام من سريان التغ10االلكتروني لشركة السوق املالية )تداول( وذلك قبل )

سوف يقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات واالعالن عن التغييرات املهمة في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع  •

 من سريان التغيير.21االلكتروني لشركة السوق املالية )تداول( وذلك قبل )
 
 ( بوما

التغييرات الواجبة اإلشعار في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق سوف يقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات واالعالن عن  •

 سريان التغيير.م من ( أيا8واملوقع االلكتروني لشركة السوق املالية )تداول( وذلك قبل )

دوق العام سوف يقوم مدير الصندوق ببيان تفاصيل التغييرات األساسية، التغييرات املهمة والتغييرات واجبة اإلشعار  في تقارير الصن •

 للمادة )
 
 ( من الئحة صناديق االستثمار.71التي يعدها مدير الصندوق وفقا

 

 إنهاء الصندوق: .18

 املس هدف العائد معدل أو الصندوق  أصول  قيمة بأن الصندوق  مدير توصيات على بناء   وذلك الصندوق  هاءنإ في الحق الصندوق  إدارة جلسمل

  هناك أو الصندوق، تشغيل ملواصلة كافية غير
 
  الصندوق  مدير يعتبرها أخرى  ظروف أي حدوث حالة في أو واللوائح النظم في تغييرا

 
 سببا

  هناك ان او الصندوق، لتصفية
 
  حدثا

 
اإلجراءات الخاصة بإنهاء الصندوق كما جاء في  .نظامي، غير الصندوق  وجود إعتبار إلى سيؤدي متوقعا

 الئحة صناديق اإلستثمار:

 برغبته في ذلك قبل مدة التقل عن ) •
 
( 21إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 من التاريخ املزمع 
 
 بشروط وأحكام الصندوق.إنهاء الصندوق العام فيه، دون اإلخالل يوما

 لشــــــــروط وأحكام الصــــــــندوق، فيجب على مدير الصــــــــندوق إنهاء الصــــــــندوق فور إن هاء تلك  •
 
إذا كانت مدة الصــــــــندوق العام محددة وفقا

 قبل إن هاء مدة الصندوق بمدة التقل عن )
 
. (21املدة، وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 
 يوما

 اءات تصفية الصندوق فور إن هائه، وذلك دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.على مدير الصندوق البدء في إجر  •

 ملالية )تداول( عن إن هاء مدة الصندوق ومدة تصفيته.وسوف يعلن مدير الصندوق في موقعه اإللكتروني وموقع شركة السوق ا •

 

 مدير الصندوق: .19
 

 ومسؤولياته:ر الصندوق وواجباته مدي مهام .أ

على مدير الصندوق أن يعمل ملصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام هذه الالئحة والئحة األشخاص املرخص لهم وشروط وأحكام  •

 .ومذكرة املعلومات الصندوق 

واجبات األمانة لهم بما في ذلك على مدير الصندوق اإللتزام بجميع املبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص املرخص  •

 تجاه مالكي الوحدات.

 عن القيام  •
 
 :باآلتييكون مدير الصندوق مسؤوال

 إدارة الصندوق. .1

 عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق. .2

 طرح وحدات الصندوق. .3

 وغير مضللة. وواضحةة يحصحو كاملة  وأنها وإكتمالها التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات .4

 عن اإللتزام بالئحة صناديق اإلستثمار، سواء  •
 
مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أو كلف هها جهة  دىأأيكون مدير الصندوق مسؤوال

 عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو سوء تصرفه أو تقصيره املعتمد.
 
 خارجية. ويعد مدير الصندوق مسؤوال

 دوق وضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر على استثمارات الصندوق.صنالعلى مدير  •
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 على مدير الصندوق تطبيق برنامج مراقبة املطابقة واإللتزام. •

 

 تعيين مدير صندوق م  الباط : .ب
 

 الباطن. من املدير دور  لتؤدي  أكثر أو مالية مؤسسة الى صالحياته لتفويض الصالحية بكامل  الصندوق  يجوز ملدير
 

  .   األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو إستبداله:

 لتعيين مدير صندوق بديل أو إتخاذ أي تدابير اخ
 
رى يحق لهيئة السوق املالية عزل أو إستبدال مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

 
 
  التالية: وذلك في الحاالت تراه مناسبا

 دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم. سة نشاط اإلدارةالصندوق عن ممار توقف مدير  .1

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

 اإلدارة.تقديم طلب إلى هيئة السوق املالية من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط  .3

  –ئة أن مدير الصندوق قد أخل ت الهيإذا رأ .4
 
 بالتزام النظام أو لوائحة التنفيذية. -بشكل تراه الهيئة جوهريا

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

 رها مدير املحفظة.صناديق التى يديتثمار أو أصو ال الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق اإلس

 أنها ذات أهمية جوهرية. -ةبناء  على أسس معقول –أي حالة أخرى ترى الهيئة  .6

 ( خالل يومين من حدوثها.5يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة بأي من الحاالت الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية ) •

 من  •
 
 لعزل إذا مارست الهيئة أيا

 
وق، فيتعين على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل من أجل أو إستبدال مدير الصندصالحياتها وفقا

 األولى من تعيين مدير الصندوق البديل. ويجب 60املساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل خالل )
 
( يوما

 لتقدير اما كان ذلك ضروريا ومنعلى مدير الصندوق املعزول أن ينقل، حيث
 
 ووفقا

 
لهيئة املحض، إالى مدير الصندوق البديل جميع العقود اسبا

 املرتبطة بالصندوق ذي العالقة.

 

 أمين الحفظ: .20
 

 أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته:مهام  .أ
 

  الحف  أمين يعد   •
 
   التزاماته عن مسؤوال

 
  طرفا هها كلف أم مباشر بشكل همسؤوليات  دىأأ سواء الالئحة، هذه  ألحكام وفقا

 
 ثالثا

 .لهم املرخص األشخاص الئحة أو الالئحة هذه أحكام بموجب

  الحف  أمين وُيعد    •
 
 أو  إهمال أو  احتيال بسبب الناجمة الصندوق  خسائر عن الوحدات ومالكي الصندوق  مدير تجاه مسؤوال

  .املتعمد تقصيره أو  تصرف سوء

 مسؤو  الحف  أمين يعد   •
 
  جميع اتخاذ عن ككذل مسؤول وهو الوحدات، مالكي لصالح وحماي ها دوق نالص أصول  حف  عن ال

 . الصندوق  أصول  بحف  يتعلق فيما  الالزمة اإلدارية ت اءار اإلج

 

 حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ م  الباط : .ب
 

  بالعمل تابعيه من أي أو أكثر أو ثالث طرف تكليف الحف  ألمين يجوز 
 
  حف  يتولى استثمار دوق نص ألي الباطن من للحف  أمينا

  .الخاصة موارده من الباطن من حف  أمين أي ومصاريف أتعاب الحف  أمين ويدفع.  أصول 

 
 

  .   األحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ أو إستبداله:

  تراه تدبير أي اتخاذ أو الصندوق  مدير من املعين الحف  أمين عزل يحق لهيئة السوق املالية 
 
 التالية: الحاالت من أي وقوعال ح في  مناسبا
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  .لهم املرخص األشخاص الئحة بموجب كبذل الهيئة إشعار دون  الحف  نشاط ممارسة عن الحف  أمين توقف .1

  .املاليةهيئة السوق  قبل من  هتعليق أو  سحب أو الحف  نشاط ممارسة في الحف  أمين ترخيص إلغاء  .2

  .الحف  نشاط ممارسة خيصه فير ت إللغاء الحف  أمين من الهيئة إلى طلب تقديم  .3

  الهيئة تراه بشكل - أخل قد الحف  أمين أن الهيئة رأت إذا  .4
 
  .التنفيذية  لوائح أو النظام بالتزام – جوهريا

  .جوهرية أهمية ذات أنها -معقولة أسس  ىعل بناء   - الهيئة  ى ترى أخر  حالة أي  .5

  هيئة السوق املالية  تمارس إذا •
 
 قفو  صالحياتها من أيا

 
 حف  أمين تعيين  نياملع الصندوق  مدير  عل فيجب املادة، هذه من (أ) للفقرة ا

  بديل
 
 يلهتس ىعل املساعدة أجل من كامل بشكل التعاون  املعزول الحف  وأمين الصندوق  مدير ىعل يتعين كما الهيئة، لتعليمات وفقا

 و ي (60) خاللك وذل البديل الحف  أمين إلى للمسؤوليات السلس النقل
 
 أمين  ىعل ويجب. البديل الحف ين أم تعيين من األولى ما

  كذل كان حيثما ينقل، أن املعزول الحف 
 
  ضروريا

 
   ومناسبا

 
 ةاملرتبط ودالعق عجمي ديلالب  الحف ينأم إلى املحض، الهيئة لتقدير ووفقا

 .العالقة ذي االستثمار ندوق بص

 

 املحاسب القانوني: .21
 

 سم املحاسب القانوني:ا .أ
 

 .وشركاه غزالة ابو طالل ةشرك
 

 مهام املحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته: .ب

 القوائم املالية.على املحاسب القانوني أو املراجع الخارجي القيام بعملية املراجعة في نصف السنة املالية ونهاية السنة املالية إلصدار 
 

 

 

  .  األحكام املنظمة الستبدال املحاسب القانوني:
 

  .  همهام بتأدية تتعلق القانوني للمحاسب  ياملنه السلوك سوء حول  ومهمة قائمة ءاتعااد وجود .1

  العام للصندوق  القانوني املحاسب يعد  لم إذا .2
 
  .مستقال

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

  الهيئة تطلب إذا .4
 
ا ن القانوني املحاسب تغيير املحض لتقديرها وفق   .ندوق بالص يتعلق فيما املعيَّ

 أصول الصندوق: .22
 

 الصناديق االخرى. أصول  عن واضح بشكل مفصولة الصندوق  أصول  وستكون يحتف  أمين الحف  بأصول الصندوق  .أ

د أن ويجب اآلخرين، الئهمع أصول  وعن  هأصول عن استثماري  صندوق  كل أصول  فصلب الحف  أمين  يقوم .ب   بشكل األصول  كتل تحدَّ

 يحتف  وأن الصندوق، لصالح الحف  أمين باسم استثمار صندوق  لكلى األخر  واألصول  املالية األوراق تسجيل خالل من مستقل

 .التعاقديةه التزامات تأدية ؤيدتي تال املستندات من وغيرها الضرورية جالتالس عبجمي

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

 مدير كان إذا إال فيها، مطالبة أو الصندوق  أصول  في مصلحة أي املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من الحف  أمين أو الحف  أمين أو

 ما املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من الحف  أمين أو الحف  ينأم أو الباطن من الصندوق  مدير أو الصندوق 
 
 الصندوق  لوحدات لكا

  كان أو ، هملكيت حدود في كذل ،و
 
فِصح ،صناديق اإلستثمارالئحة  أحكام بموجب املطالبات ههذه مسموحا

ُ
 وأحكام شروط في عنها وأ

 . الصندوق 
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 إقرار مال  الوحدات: .23

د موافقتي/ نؤكد كرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيســـــــية الخاصـــــــة بالصـــــــندوق، وأ كى شـــــــروط وأحكام الصـــــــندوق ومذلقد قمت/ قمنا باإلطالع عل

 اشتركنا فيها.موافقتنا على خصائص الوحدات التي اشتركت فيها / 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________األسم:

___________________________________________________________________________________________________________________:التوقيع

     

 _______________________________:____________________________________________________________________________________التاريخ

    

 

                                                                      

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

26 
 

 

 لالستثمار الشرعية الضوابط (1)ملحق

 :مثل محرم نشاط ذات شركات في االستثمار يجوز  فال مباحا، النشاط يكون  أن

 ليديةتقالالبنوك 

 شركات التأمين التقليدية

 شركات خدمات الوساطة التقليدية

 شركات القمار وامليسر

 شركات املقامرة واملراهنة في االنترنت

 األباحية واألفالم الصور  في العاملة الشركات

 شركات الترفيه والسينما واألفالم

 األنترنت في واألفالم والسينما الترفيه شركات

 شرعا املحرمة األطعمة وتوزيع ةانصيو  وتعليب تصنييع

 العسكرية والتجهيزات ومعداتها األسلحة وبيع تصنيع

 تصنيع وبيع وتعليب منتجات التبغ

 إجمالي م  %5 على( املدفوعة الربوية العوائد) املحرم التمويل تكلفة يزيد وال املوجودات إجمالي م  %30 على املحرم التمويل إجمالي يزيد اال

 املصروفات

 املحرمة االستثمارات وم  املحرم، إجمالي م  %30 على املحرمة االستثمارات إجمالي يزيد إال

 الودائع التقليدية

 السندات

 أسهم شركات محرمة

 أسهم ممتازة

 عقود الخيارات

 اإللتزام بالتطهير 

 :يباألت يلتزم الشركات في السابقة املعايير الى فباإلضافة االستثمارية الصناديق بخصوص أما

  الصندوق  يكون  أن
 
 شرعية هيئة من مجازا

 :اآلتية الصناديق في الدخول  يجوز  ال

 صناديق السندات

 محرمة شركات أسهم على املشتملة الصناديق مثل التقليدية الصناديق

 صناديق الخيارات

 املستقبليات صناديق مثل التقليدية التحوط صناديق

 ضةوالف بالذهب باآلجل بالبيع املتاجرة صناديق

 (املضمونة) األجل قصيرة النقد صناديق

 (األرباح أو املال رأس) املضمونة الصناديق
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 م2018للمصاريف الفعلية للعام  ملخص اإلفصاح املالي          

 التسلسل انواع املصاريف املبلغ

 1 *  االدارة عابأت  159,939        

 2 * حف لا عابأت  13,433             

 3 أنعاب حف  اخرى   3,120               

 4  االدارة مجلس أعضاء مكافاة  40,000             

 5 * املحاسب القانوني تعابأ  21,000             

 6  الشرعية الهيئة عابأت  24,000         

 7 ( *التداول ) تسجيل عابأت  5,250           

 8 تقارير املاليةمصاريف متعلقة بال 0

 9 املصاريف القانونية 0

 10 املصاريف املحاسبية 0

 11 مصاريف تخفيض 0

 12 االستشارية للمحفظة 0

 13 مصاريف تتعلق باقتراض األموال 0

 14 أتعاب املؤشر األسترشادي  26,291             

 15 ( الرقابية الرسوم) اخرى  مصاريف  7,500               

 16 اجمالي مصاريف العمليات   300,533          

 17  التداول  عموله و الصفقات مصاريف*  272,654        

  
%( 5يمة املضافة )الق لضريبة شاملة بالغم*                      

  

                                  

 ستثمري  في الصندوق ع م  املالتى تدف الرسوم و املصاريف                                 

   

 التسلسل انواع املصاريف املبلغ

 1 رسوم االشتراك 0

 2 رسوم االسترداد املبكر 0

 3 املستثمرينرسوم تسجيل دفعت بواسطة  0

   اجمالي 0
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 : الصندوق  نوع

افقة السعودية االسهم في يستثمر مفتوح -عام صندوق )   (شرعيةلا الضوابط مع واملتو

 

 :الصندوق  مدير

 املالية أرباح شركة

 

 :الحفظ أمين

 اإلنماء لالستثمار

 

            

 :املعلومات مذكرة إصدار تاريخ

افق هر11/07/1439  م28/03/2018 املو

افق 14/10/1440بتاريخ  ملعلوماتاذكرة ملتحديث  اخر   م17/06/2019ه املو

 

 

 

 .االستثمار صناديق لالئحة خاضعة كافة ماتعلو امل مذكرة في املذكورة املعلومات جميع أن

 

 .منهي مستشار بمشورة باألخذ ننصح املعلومات مذكرة فهم تعذر حال وفي. وفهمها املعلومات مذكرة محتويات بقراءة املستثمري  ننصح

 

 

 

 

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

 مستشار بمشورة باألخذ ننصح املعلومات مذكرة فهم تعذر حال وفي. وفهمها املعلومات مذكرة محتويات بقراءة املستثمرين ننصح

 .منهي

 :الصندوق  اسم

 السعودية لألسهم أرباح صندوق 

Arbah Saudi Equity Fund 
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 هام اشعار

 

افقة  وتم الصرررررررررندوق  إدارة مجلس قبل م  املعلومات مذكرة ع روج  الصرررررررررندوق  إدارة مجلس وأعضررررررررراء الصرررررررررندوق  مدير ويتحمل. عليها املو

 الصررررررندوق  إدارة مجلس أعضرررررراء يؤكد و يقر كما. تااملعلوم مذكرة في الواردة املعلومات واكتمال دقة ع  املسررررررؤولية كامل ي ومنفرد مجتمعين

 مذكرة في الواردة البيانات و املعلومات أن  عل يؤكدون  و يقرون كما املعلومات، مذكرة في الواردة املعلومات اكتمال و بصرررررحة الصرررررندوق  ومدير

 .للةضم غير املعلومات

 

افق  وال املعلومات، مذكرة محتويات ع  مسرررؤولية أي   الهيئة تتحمل ال.  وحداته وطرح االسرررتثمار صرررندوق  ت سررريس  ىعل املالية السررروق  هيئة  و

  أو لوماتعامل مذكرة في ورد عما تنتج خسارة أي    وم  ، كان مهما مسؤولية أي م  صراحة نفسها وتخلي اكتمالها، أو بدقتها يتعلق ت كيد أي   تعطي

افقتها نيتع وال  عدم م  الصررررندوق  في االسررررتثمار ى جدو  بشرررر ن توصررررية أي   املالية السرررروق  هيئة تعطي وال. منها جزء أي    ىعل االعتماد ع    ىعل مو

 قرار أن ىعل وتؤكد املعلومات، ومذكرة واألحكام الشرررررررروط في الواردة املعلومات صرررررررحة ت كيد أو هفي باالسرررررررتثمار تهايتوصررررررر الصرررررررندوق  ت سررررررريس

 .هيمثل م  أو للمستثمر يعود الصندوق  في االستثمار

 

افق استثمار صندوق  أنه على السعودية لألسهم أرباح صندوق  إعتماد تم  املعينة الشرعية الرقابة لجنة قبل م  املجازة الشرعية املعايير مع متو

 .االستثمار لصندوق 
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 املحتويات

 4 ملخص الصندوق  •

 6 تعريفات  •

 10 صندوق االستثمار  •

 10 سياسات االستثمار وممارساته •

 14 ستثمار في الصندوق رئيسية لإل املخاطر ال •

 16 معلومات عامة •

 17 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب •

 22 التقويم والتسعير •

 23 التعامل  •

 25 خصائص الوحدات  •

 26 املحاسبة وتقديم التقارير •

 27 مجلس إدارة الصندوق   •

 28 لجنة الرقابة الشرعية   •

 29 ندوق الص مدير  •

 32 امين الحف  •

 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 

 صندوق استثماري مفتوح، نوع الصندوق 

 شركة ارباح املالية  مدير الصندوق 

 الريال السعودي  عملة الصندوق 

 ال  سعوديير  10  الصندوق  طرح بداية عند  الوحدة سعر

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

 أهداف الصندوق 

 أسهم في رئيس ي بشكل االستثمار خالل م  الطويل إلى املتوسط املدى على املال راس تنمية إلى يهدف

 واسهم األولية الطروحات في واالستثمار دية،السعو  األسهم سوق  في املدرجة السعودية الشركات

 وأسهم ,(ري )املتداولة العقارية الصناديق في واالستثمار( نمو) املوازي  السوق  في املدرجة الشركات

 املشابهة االستثمارية األهداف ذات االستثمار وصناديق السعودية األسهم سوق  في األولوية حقوق 

افقة تكون  ان على  لشركة التابعة الشرعية الهيئة قبل م  املحددة عيةشر ال الضوابط مع متو

 او عمليات في( النقدية)  الفائضة السيولة استثمار الصندوق  مدير يستهدف قد كما املالية، ارباح

 املؤشر أداء يفوق  أداء تحقيق الى الصندوق  هذا ويسعى. املخاطر املنخفضة املرابحة صناديق

 طويلة الى متوسطة مدة لخال االستثمار استراتيجية تطبيق خالل م  للصندوق  االسترشادي

   ،الصندوق  وحده سعر يتفاوت ان خاللها يمك  حيث االجل
 
 املرتفع التقلب او للتذبذب ونظرا

 
 
 املخاطر، مرتفعة االستثمارات فئة م  يعتبر الصندوق  فان االسهم اسواق باداء واملرتبط نسبيا

 . االجل طويل استثمار خالل م  دخل على الحصول  في يرغبون  الذي  للمستثمري  مصمم وهو

 الحداالدنى لالشترا 
  قيمتها تعادل وحدات وعدد لألفراد سعودي ريال أالف عشرة( 10,000) قيمتها تعادل وحدات عدد

 .لشركاتل سعودي ريال ألف عشرون(20,000)

 والشركات لألفراد سعودي ريال فأال  خمسة( 5,000) قيمتها تعادل وحدات عدد الحداالدنى لالشترا  االضافي

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

 خالل اي يوم عمل  واالسترداد االشترا  طلبات قبول  أيام

 م11/01/2017 تاريخ بدء تشغيل الصندوق 

افق السعودية لألسهم ارباح مؤشر هو الصندوق  أداء سلقيا االسترشادي املؤشر سيكون  املؤشر االسترشادي  مع املتو

 ،(S&P) بورز أند ستاندرد شركة مستقل ثالث طرف قبل م  حسابه يتم والذي الشرعية الضوابط
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 . أعاله املؤشر عائد يفوق  عائد تحقيق إلى الصندوق  مدير ويسعى

 اإلدارة اتعاب
 ( %1.75) املائة في باملائة وسبعون  وخمسة واحد نسبة

 
 كل في وتتراكم الرسوم هذه حتسبت سنويا

  اقتطاعها ويتم الصندوق  أصول  قيمة صافي على بناء   تقويم يوم
 
 .شهريا

 ومقدم لسجلا وامين الحفظ أمين رسوم

 االدارية الخدمات

  ألف ريال سعودي 30وبحد أدنى %( 0.03نسبة ثالثه م  مائة في املائة )
 
 1، وباالضافه الى سنويا

ألف ريال لرسوم تداول تحتسب هذه  250%( رسوم تداول وبحد أقص ى 0.01املائه)ئه في م  ما

.
 
 الرسوم وتتراكم في كل يوم تقويم بناء  على صافي قيمة أصول الصندوق ويتم اقتطاعها شهريا

 مكاف ة أعضاء مجلس اإلدارة

 بحد املالية السنة يف اجتماعات أربعة وبعدد اجتماع لكل سعودي ريال أالف خمسة (5,000) مبلغ

 تقويم يوم كل وتتراكم تحسب  ككل املستقلين لالعضاء سعودي ريال 40,000 يعادل وبما أقص ى

 الصندوق  ادارة ملجلس اجتماع كل بعد املكافاه وتدفع  الصندوق  اصول  قيمة صافي على بناء  

 لحسابات املحاسب القانوني أتعاب

 الصندوق 

 تقويم يوم كل وتتراكم تحسب املالية السنة في سعودي ريال( 25,000) ألف عشرونو  خمسة مبلغ

  وتستقطع  الصندوق  اصول  قيمة صافي على بناء  
 
 .سنويا

 تكاليف الحصول على التمويل
 املالية السنة انتهاء بعد السنوي  التقرير في ذكرها وسيتم السوق  في السائدة االقتراض تكلفة حسب

 .للصندوق 

 االشترا رسوم 
 الوحدات حامل يدفعها. االشرررترا  مبلغ م  اقصررر ى كحد ( %2) املائة في اثنان إلى تهنسرررب تصرررل ما

 االشترا  مبلغ م  خصمها ويتم

 والتعامل مويأيام التق

 

 أسبوع كل م  والثالثاء االحد يومي وهو ،.االستثمار صندوق  وحدات واسترداد بيع فيه يتم يوم اي 

افق حال وفي مقفل االسهم سوق  فيها يكون  التي الرسمية العطل ايام باستثناء  التقويم يوم و

 وتنفيذ الصندوق  اصول  تقييم فسيتم السعودية العربية اململكة في رسمية عطلة يوم والتعامل

 .التالي والتعامل التقويم يوم في واإلسترداد اإلشترا  طلبات

 للزكاة العامة الهيئة م  الصادرة تنفيذيةلا الالئحة حسب املضافة القيمة ضريبة تطبيق سيتم ضريبة القيمة املضافة 

 . واالتعاب واملصاريف الرسوم جميع على والدخل

 أو االشترا  طلبات لتقديم موعد أخر

 االسترداد
 الثالثاء و األحد يومي ظهرا 12 الساعة

 اسبوع كل م  واالربعاء االثنين الوحدات أسعار ع  اإلعالن يوم
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 تعريفات

 -:ذل  بغير النص سياق يقض   لم ما املستند، هذا في الستخدامها مسوغ ورد حيثما اآلتية، فاتالتعري تستخدم

 األشخاص الئحة بموجب اإلدارة أعمال بممارسة له مرخص شخص  وهي السعودية، املالية أرباح شركة يعني :مدير الصندوق 

  ويكون  لهم املرخص
 
  . اإلستثمار صندوق  أصول  وحفظ إدارة ع  مسئوال

 

 الوحدات مال  او املستثمر او املشتر 

 : العميل أو

 .االستثمار صندوق  في وحدات يمل  الذي الشخص

 

 على اإلطالع يمك  حيث السعودية العربية اململكة في الصندوق  ملدير الرئيس ي املركز أو الرسمي املقر بها يقصد :شركة أرباح املاليةعنوان 

  )www.arbahcapital.com( االنترن  على الصندوق  ملدير لكترونيالا املوقع على بذل  الخاصة التفاصيل
 

 :حاسب القانونيامل

 

 

 :املستشار القانوني

 

 3187 ب ص 31952 الخبر، السعودية العربية اململكةوشركاه،  غزالة ابو طالل شركةيقصد بهم  

))tagco.khobar@tagi.com)) (( www.tagorg.com(( 

 

 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 ع  املسمى بذات الصادرة الالئحة تعني :لهم املرخصالئحة األشخاص 

 (.آلخر وق  م  عليها تتم أخرى  تعديالت أي أو) 21/05/1426

 

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

 

 أي أو) ه1424/06/02 بتاريخ 30/م رقم امللكي املرسوم بموجب السعودية العربية اململكة في الصادر النظام هو :ةنظام السوق املالي

 (.آلخر وق  م  عليها تتم أخرى  تعديالت

  

 استقبال ع  وق الصند فيه يتوقف و املبدئي اإلصدار/  للتوزيع الوحدات تخصيص تنفيذ في يبدأ الذي اليوم هو : تاريخ بدء تشغيل الصندوق 

 .االشترا  بسعر الوحدات في االشترا  طلبات

 

 السعر هذا تحديد ويتم. الصندوق  في( واحدة وحدة( )1) عدد لشراء املستثمر قبل م  دفعه الالزم املبلغ به يقصد سعر اإلشترا  

 
 
 (.26) رقم املادة في ورد ملا وفقا

 

 أي او فرعية، لجنة أو لجنة، اي النص، يسمح حيثما شاملة السعودية العربية اململكة في املالية السوق  هيئة :الهيئة

 .الهيئة وظائف م  وظيفة باي للقيام تفويضة يتم ان يمك  وكيل موظف،او

 

http://www.arbahcapital.com/
mailto:tagco.khobar@tagi.com)
http://www.tagorg.com/
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لالستثمار، وهي شركة مساهمة مقفلة مرخص لها بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم يقصد به شركة االنماء  :أمين الحفظ

ح هيئة السوق املالية لتقديم مجموعة متكاملة م  الخدمات املالية واالستثمارية بما في ذل  وتحكمها قوانين ولوائ

لس إدارة الصندوق لتقديم لحفظ لصناديق االستثمار واألوراق املالية، أو أي أمين حفظ خارجي يعينه مجخدمات ا

 خدمات الحفظ لألوراق املالية.

 ويشمل بذل ، اخر شخص قيام ترتيب او مالية، اوراق على تملةشم اخر لشخص عائد اصول  حفظ بها يقصد الحفظ

 .االزمة االدارية باالجراءات القيام الحفظ

 املرخص األشخاص الئحة بموجب لها مرخص مقفلة مساهمة شركة وهي السعودية، املالية أرباح شركة به يقصد مقدم الخدمات االدارية 

 املراكز وأصدار السجالت بمس  تتعلق التي للصندوق  ادارية خدمات يمتقدل املالية السوق  هيئة  ع  الصادرة لهم

 .  الصندوق  لوحدة قيمةاألصول  صافي واصدار األصول  قيمة صافي وتقويم املالية

 

 االوراق منازعات في الفصل لجنة

 : املالية

 املالية السوق  نظام نطاق في عتق التي املنازعات في الفصل في واملختصة" املالية االوراق منازعات في الفصل لجنة” 

 .املالية السوق  هيئة ع  الصادرة والتعليمات والقواعد والوائح

 للصندوق  خدمات لتقديم الصندوق  مدير يعينه ثالث طرف أوأي الصندوق  مدير يتقاضاها التي االتعاب  تعني : االتعاب 

 
 
  ورد ملا وفقا

 
 .واألحكام الشروط هذه م ( 11)  رقم املادة في حدة على منها كل بخصوص تفصيال

 

 

 م  وللمزيد املنشات قبل م  وبيعها شراؤها يتم التى والخدمات السلع جميع على تفرض مباشرة غير ضريبة هي :ضريبة القيمة املضافة

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

 

 املالية للسنة بالنسبة  ديسمبر شهر م  والثالثين الحادي في وتنتهي الصندوق  عمل ءدب تاريخ م  تبدأ التي الفترة هي :السنة املالية

 املالية السنة يلي عام كل م  ديسمبر شهر م  والثالثين الحادي اليوم في وتنتهي يناير م  األول  م  تبدأ التي أو األولى

 .األولى

 

 الفرصة اتاحة الى يهدف مشتر  استثمار برنامج وهو "(الصندوق ") السعودية لألسهم أرباح صندوق  به يقصد :اإلستثمار صندوق 

 .محدده رسوم مقابل الصندوق  مدير  ويديره البرنامج ارباح في باملشاركة فيه للمستثمري 

 

  أعضائه بتعيين الصندوق  مدير يقوم السعودية لألسهم أرباح صندوق  إدارة مجلس هو : مجلس إدارة الصندوق 
 
 صناديق لالئحة وفقا

اقبة االستثمار   أعضائه عدد تحديد ورد وقد. .اإلستثمار صندوق  أعمال ملر
 
 هذه م  (14)  رقم املادة في مبدئيا

 .واألحكام الشروط

 

  تعيينه يتم طبيعي شخص أي  :مستقل غير اإلدارة مجلس عضو
 
  االستثمار صندوق  إدارة مجلس في عضوا

 
 عضو ، االستثمار صناديق لالئحة وفقا

  يكون   املستقل غير صندوق  ةإدار  مجلس
 
 امين او ،له تابع او الصندوق  مدير لدى ادارة مجلس عضو او موظفا

 .  الصندوق  ذل  حفظ امين او الصندوق  مدير مع تعاقدية عالقة او جوهري  عمل لديه الصندوق، حفظ
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  يكون  ال صندوق  إدارة مجلس عضو  :مجلس اإلدارة املستقلعضو 
 
 مدير اي ،اوله تابع او الصندوق  مدير لدى رةادا مجلس عضو او موظفا

 اي او الصندوق  مدير مع تعاقدية عالقة او جوهري  عمل لديه وليس الصندوق، حفظ امين او الباط  م  صندوق 

 الصندوق  ذل  حفظ امين او الباط  م  صندوق  مدير

   

 اإلستثمارية األهداف ذات الصناديق

 :االخرى /  للصندوق  املشابهة

  املطروحة السعودية األسهم في االستثمار صناديق هي
 
  طرحا

 
 صندوق لل املشابهه اإلستثمارية األهداف ذات  عاما

افقة املالية السوق  هيئة قبل م  رخصةوامل  التابعة الشرعية الهيئة قبل م  املحددة الشرعية الضوابط مع واملتو

 ..ةاملالي ارباح لشركة

 

 .  الصفة بهذه اململكة أنظمة له تقر عليه متعارف هو حسبما قانونية أو اعتبارية صفة ذي أو طبيعي شخص أي يعني : الشخص
 

 . السعودية العربية اململكة بها يقصد :اململكة

 

  للصندوق  األصول  قيمة إجمالي أساس على وحدة ألية النقدية القيمة وتعني :صافي قيمة األصول للوحدة
 
  االلتزامات منه مخصوما

 
 ومقسوما

 هذه م ( 26)  رقم املادة في التفصيل م  بمزيد ورد ما وفق العالقة ذي التقويم يوم في القائمة الوحدات عدد على

 . واألحكام الشروط

 

 (: املالي العام ربع) الربع تاريخ

 

 ديوالحا سبتمبر م  والثالثين يونيو م  والثالثين مارس شهر م  والثالثين الحادي اليوم به ويقصد أشهر ثالثة فترة

 .مالية سنة كل في ديسمبر م  والثالثين

 

 في وحداتهم كل أو جزء استرداد الوحدات ملالكي  يجيز والذي الصندوق  مدير قبل م  املعد النموذ  به يقصد :االستردادنموذ  طلب 

 .املتبعة األصول  حسب املعني الوحدات حامل م  النموذ  وتوقيع استكمال بعد الصندوق 
 

  السعر ذل  تحديد ويتم. استردادها عند الوحدة لحامل دفعه الالزم املبلغ يعني :مبلغ االسترداد
 
 م ( 26) رقم املادة في ورد ملا وفقا

   واألحكام الشروط هذه

  :الالئحة

 

 2006-219-1 رقم القرار بموجب املالية السوق  هيئة مجلس ع  الصادرة االستثمار صناديق الئحة بها يقصد

  .ه3/12/1427 وتاريخ
 

 األموال غسيل مكافحة وقوانين املالية السوق  هيئة لوائح حسب مطلوبة مستندات وأي االشترا  طلب به يقصد :طلب االشترا 

 م  اعتمادها شريطة الصندوق  وحدات في االشترا  بغرض املستثمر يوقعها مرفقة معلومات وأية اإلرهاب تمويل

 .الصندوق  مدير
 

  :االستثمارات املستهدفة

 

  املطروحة للشركات العامة سهمأل ا
 
  طرحا

 
 األهداف ذات الصناديق أو إدراجها، تاريخ م  السعودية السوق  في عاما

 سوق  في املدرجة الشركات اسهم وفي اساس ي، بشكل االسهم في الصندوق  يستثمر للصندوق  / املشابهة اإلستثمارية

 .السعودية االسهم
 

  الصندوق، أصول  منها تتكون  تيال املتساوية الشائعة الحصص :الوحدات
 
 .واحدة فئة م  الصندوق  وحدات أن علما

 

 . بالصندوق  األصول  قيمة صافي تحديد فيه يتم الذي اليوم به يقصد :التقويم يوم 
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 .بها  االستثمار يمك  التي أوليةباالستثمارات قائمة وتحديد املتاحة االستثمارات دراسة عمليات املسح األولي لالسهم 

 لالستثمار املؤهلة الشركات تحديد عليها بناء   يتم والتي للصندوق، الشرعية اللجنة م  املعتمدة الشرعية املعايير الضوابط الشرعية 

 . واألحكام الشروط هذه م ( أ) رقم امللحق في واملوضحة الصندوق  قبل م  فيها

 

 اإلقفال أسعار باستخدام العمل يوم نهاية عند وذل  الصندوق  اصول  قيمة حساب فيه يتم الذي الوق  هو نقطة التقويم

 اليوم لذل 
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 مذكرة املعلومات          

 :صندوق االستثمار .1

 

 :اسم الصندوق أ_ 

 ( Arbah Saudi Equity Fund) السعودية لألسهم أرباح صندوق 

 :الصندوق  وأحكام شروط إصدار تاريخب_ 

 م17/06/2019ه املوافق 14/10/1440بتاريخ  تحديثها تم وقد م29/06/2016 املوافق هـ24/09/1437  واألحكام الشروط إصدار يختار    

 

افقة تاريخ  -   :الصندوق  ت سيس على املالية السوق  هيئة مو

 م29/06/2016 املوافق هـ24/09/1437 الصندوق  إنشاء على املالية السوق  هيئة موافقة تاريخ

 

 :االستثمار صندوق  مدة -د       
 

 .املدة مفتوح صندوق    
 

 : العملة  -ذ         
 

 .السعودي الريال هي الصندوق  عملة                

 :سياسات االستثمار وممارساته .2

 :أهداف الصندوق االستثمارية -أ

  خالل من الطويل إلى املتوســــــط املدى على املال راس تنمية إلى يهدف مفتوح، ســــــهما صــــــندوق  هو الســــــعودية لألســــــهم ارباح صــــــندوق 

 واســـهم األولية الطروحات في واالســـتثمار الســـعودية، األســـهم ســـوق  في املدرجة الســـعودية الشـــركات أســـهم في رئيســـ ي بشـــكل االســـتثمار

 األســــهم ســــوق  يف األولوية حقوق  وأســــهم ,(ريت)املتداولة العقارية الصــــناديق في واالســــتثمار( نمو) املوازي  الســــوق  في املدرجة الشــــركات

 قبل من املحددة الشـــرعية الضـــوابط مع متوافقة تكون  ان على ، .املشـــاههة االســـتثمارية األهداف ذات االســـتثمار وصـــناديق الســـعودية

 او عمليات في( النقدية)  الفائضــــة الســــيولة اســــتثمار الصــــندوق  مدير يســــ هدف قد كما املالية، ارباح لشــــركة التابعة الشــــرعية الهيئة

 املوزعة األرباح اسـتثمار إعادة سـيتم حيث املسـتثمرين على أرباح أي بتوزيع الصـندوق  يقوم ولن ،املخاطر املنخفضـة املرابحة صـناديق

 وهو للصندوق  االسترشادي املؤشر أداء يفوق  أداء تحقيق الى االجل طويلة الى متوسطة مدة خالل الصندوق  هذا ويس ى الصندوق  في

 املؤشر معلومات على الحصول  يمكن حيث ، بورز اند ستاندر  قبل من واملقدم (Arbah Saudi Index) السعودية لألسهم ارباح مؤشر

 .  للصندوق  الرئيسية االستثمار استراتيجية تطبيق خالل من الصندوق  ملدير  اإللكتروني املوقع خالل من االسترشادي
 
  للتذبذب ونظرا

  املرتفع التقلب او
 
 مصـــــــمم وهو املخاطر، مرتفعة االســـــــتثمارات فئة من يعتبر الصـــــــندوق  فان االســـــــهم اســـــــواق باداء واملرتبط نســـــــبيا

 .االجل طويل استثمار خالل من دخل على الحصول  في يرغبون  الذين للمستثمرين

 

 :الصندوق  فيها يستثمر التي املالية األوراق -ب

 وأسهم األولية الطروحات في واالستثمار ، السعودية االسهم سوق  في املدرجة السعودية الشركات أسهم في رئيس ي بشكل الصندوق  يستثمر

 ,(ريت)املتداولة العقارية الصناديق في واالستثمار( نمو) املوازي  السوق  في املدرجة الشركات واسهم السعودية األسهم سوق  في األولوية حقوق 

   .املشاههة ةثمارياالست األهداف ذات االستثمار وصناديق السعودية األسهم سوق  في األولوية حقوق  وأسهم
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 :االستثمار تركيز سياسات  - 

  الشركات أسهم في  الصندوق  أصول  صافي من ادنى كحد %0 و أقص ى كحد%(  90) املائة في تسعين حتى استثمار الى الصندوق  مدير يهدف

  العقارية الصــــــناديق في ثمارواالســــــت( نمو) املوازي  الســــــوق  في املدرجة الشــــــركات واســــــهم ،الســــــعودية االســــــهم ســــــوق  في املدرجة الســــــعودية

 الضــــــوابط مع املتوافقة للشــــــركات األولوية حقوق  وأســــــهم الســــــعودية األســــــهم ســــــوق  في األولية الطروحات في واالســــــتثمار ،(ريت)املتداولة

  األسهم اتاعقط من معين قطاع في  الصندوق  استثمارات تركيز الصندوق  مدير يعتزم  وال للصندوق، الشرعية الهيئة تقرها والتي الشرعية

 اصــــول  من أدنى كحد( %10) املائة في عشــــرة بنســــبة الصــــندوق  مدير وســــيحتف  ،محددة صــــناعة في الصــــندوق  اســــتثمارات تركيز يتم ولن

  اســـتئنائية ظروف في إال (%50) عن زيدتال وبنســبة األجل قصــيرة  النقد أســواق أدوات في مباشــر بشــكل ســيســتثمرها أو النقد في الصــندوق 

 اقتصـــادية بيانات صـــدور ( 2 األســـعار في شـــديد هبوط بمرحلة العاملية األســـواق أو/و املحلي األســـهم ســـوق  دخول ( 1 املثال ســـبيل على ومنها

(  10)  البند في املبينة  الرئيســــية املخاطر عوامل احد تحقق درجة ارتفاع احتمال( 3 الصــــندوق  اصــــول  على ســــلبي جوهري  أثر ذات ومالية

   كبير، بشكل ادناه

 الضــــوابط مع املتوافقةالنقد أســــواق ادوات او النقد في الصــــندوق  أصــــول  من( %70) نســــبته بما يحتف  ان الصــــندوق  ملدير وق ها ز فيجو 

 عن يقل ال ائتماني بتصنيف تتمتع جهات عن صادرة تكون  أن على صنفةامل غير أو املصنفة كانت سواء السعودي بالريال واملقومة الشرعية

  مدير لدى مقبولة أخرى  تصــــــنيف وكالة أي عن صــــــادر لذلك معادل تصــــــنيف أي أو العاملي للتصــــــنيف موديز ةالوك عن ةصــــــادر و ( A) فئة

 نظير طرف كل مع للتعامل األعلى الحد يكون  ان على ،(Aa) فئة عن يقل ال ائتماني بتصـنيف وتتمتع  بورز أن سـتاندرد وكالة مثل  الصـندوق 

 ، مصــنفة غير جهات عن صــادرة كانت اذا مصــنفة غير أدوات في الصــندوق  يســتثمر ولن(. %15) هو النقد اســواق ادوات في االســتثمار عند

  املشــاههة االســتثمارية األهداف ذات االســتثمار صــناديق في االســتثمار للصــندوق  يجوز  كما. النقد اســواق صــناديق في الصــندوق  يســتثمر ولن

( 3 املالية الســــــوق  هيئة من ومرخصــــــة الســــــعودي بالريال مقومة( 2 دوق صــــــنلل  الشــــــرعية املعايير مع متوافقة( 1 كون ت أن على للصــــــندوق 

( 4 – اكالهم أو جيدة ســـــــمعة وذو مؤهل  آخر مدير أي أو الصـــــــندوق  مدير قبل من الســـــــعودية العربية اململكة في عاما طرحا واملطروحة

  واعدة فرص توفر و( 6هها الخاص االســترشــادي رؤشــبامل مقارنة الســابقتين الســنتين خالل جيد اداء وذات( 5 أدنى كحد ســنتين قبل مطروح

 .سنوي  وربعأ شهري  بشكل للصندوق  االستثماري  املجال تحديث وسيتم  فيها لالستثمار

 الصندوق  في األصول  توزيع يبين جدول  يلي وفيما

 الحد األدنى  نوع االستثمار
 الحد األعلى 

 السعودية الشركات أسهم

 وأسهم األولية الطروحات/

 أالسهم سوق  في األولوية حقوق 

  السعودية

0% 90% 

 أهداف ذات استثمار صناديق

 للصندوق  مشاههة استثمارية
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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 الجغرافي التوزيع و االستثمار استراتيجيه يبين جدول  يلي وفيما

 (التركز)تخصيص مدير الصندوق  اإلستراتيجية

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

 االستثمارات هذه في الصندوق 

 

  :يلي فيما والتوزيع  الصندوق  استثمارات إدارة إستراتيجية تتلخص

 .نقد( %10) باملائة وعشرة أسهم( %90)  باملائة تسعين أصول  توزيع على املحافظة على الصندوق  يردم سيس ى •

 على الصندوق  أصول  لتوزيع امكن ان أعاله املبينة املئوية النسب حدود في الصندوق  عمليات بإدارة الصندوق  استثمار مدير يقوم •

 .األسهم سوق  ظروف على بناء النتائج أفضل يحقق بما املس هدفة االستثمارات

 .املحتملة االسترداد متطلبات ملواجهة الكافية السيولة توفر مراعاة •

 الفرصة توفر لحين الشرعية الضوابط مع تتوافق السيولة وعالية  املخاطر منخفضة األجل قصيرة استثمارات في املتاحة السيولة استثمار •

 .الصندوق  استثمارات في الستثمارها

 باملائة تسعين عن يزيد ال ما الصندوق  مدير وسيخصص السعودية، األسهم سوق  في املدرجة السعودية الشركات أسهم ىلع زيالترك سيكون  •

 السوق  املدرجة األسهم في االستثمار الصندوق  ملدير يجوز  كما .االستثمارات هذه في الصندوق  أصول  من أدنى كحد %0و أقص ى كحد( 90%)

 املتداولة العقارية الصناديق في االستثمار الصندوق  ملدير يجوز  كما. األصول  صافي من ادنى كحد %0و %20 حتى أقص ى بحد( نمو)املوازي 

 باإلضافة. أدنى كحد %0 و أقص ى كحد الصندوق  أصول  من %50 حتى الصندوق  مدير قبل من املدارة الصندوق  وحدات ذلك في بما( ريت)

 بين األمثل التوازن  تحقيق.أدنى كحد %0 و أقص ى كحد الصندوق  أصول  صافي من %50 حتى النقد أسواق أدوات في االستثمار إمكانية إلى

 .الصندوق  في للمستثمرين املخاطر محسوب أداء أفضل وتحقيق العوائد لتعظيم واملخاطر العائد

 املالية السوق  هيئة متطلبات إطار في األوقات كل في الصندوق  وحدات حاملي مصالح مراعاة •

 

 :الصندوق  في فيها يستثمر التى املالية اقاالور  أسواق  -د

  حقوق  وأســـهم األولية الطروحات في واالســـتثمار ، الســـعودية االســـهم ســـوق  في املدرجة الســـعودية الشـــركات أســـهم في رئيســـ ي بشـــكل الصـــندوق  يســـتثمر

  حقوق  وأســـهم ,(ريت)املتداولة العقارية الصـــناديق في واالســـتثمار( نمو) املوازي  الســـوق  في املدرجة الشـــركات واســـهم الســـعودية األســـهم ســـوق  في األولوية

 .املشاههة االستثمارية األهداف ذات االستثمار وصناديق السعودية األسهم سوق  في األولوية

 

 :االستثمارية محفظته إدارة بغرض االستثمار صندوق  ع  نيابة استخدامها يمك  التي واألدوات واألساليب املعامالت أنواع  -ه

  املراكز وتبديل الســــــــعودية االســــــــهم ســــــــوق  في الواعدة االســــــــتثمارية الفرص إليجاد املتخصــــــــصــــــــة والتحليلية البحثية قدراته الصــــــــندوق  مدير يوظف

  لالسهم األولي املسح عمليات اجراء على الصندوق  مدير لدى املاليين املحللين وسيعمل. الصندوق  أهداف تحقق التي الصندوق  الستثمارات االستثمارية

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

  :الصندوق  في إدراجها يمك  ال التي املالية األوراق أنواع   -و

 . أعاله( 11/2) الفقرة في ورد ما مع تتوافق ال مالية اوراق أي
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 :فيها االستثمار للصندوق  يمك  التي املالية وراقأل ا )أنواع أو(  نوع على آخر قيد أي  -ز

اإلستثمار الواردة  بقيودلن يستثمر الصندوق في اي اوراق مالية التتوافق مع الظوابط الشرعية املعتمدة من الهيئة الشرعية للصندوق يلتزم الصندوق 

 .في الئحة صناديق اإلستثمار الصادرة من هيئة السوق املالية

 

 :اخرون صناديق مديرو  أو الصندوق  مدير يديرها استثمار صناديق أو صندوق  وحدات في الصندوق  أصول  استثمار فيه يمك  ذيال الحد.   ح

  املطروحة االستثمارية الصناديق في االستثمار الصندوق  ملدير يمكن
 
  طرحا

 
 كحد أصوله من %30 حتى يةاملال سوق ال هيئة قبل من واملرخصة عاما

 .أدنى كحد %0و أقص ى

 

 :االقتراض في االستثمار صندوق  صالحيات   -ط  

 ،الشـــرعية الضـــوابط مع يتوافق وبما الصـــندوق  إدارة مجلس موافقة بعد وذلك ،شـــهور  ثالث وملدة الضـــرورة عند إال التمويل لطلب الصـــندوق  يلجأ لن

  لتغطية الصندوق  مدير من االقتراض باستئناء الصندوق  ول صأ قيمة صافي من%(  10) املائة في عشرة نسبة ُوجد، إن التمويل، حجم يتجاوز  ال أن على

  غير للصـــــندوق  املتوفرة األموال كانت إذا االســـــترداد طلبات لتغطية الحاجة مثل الحاالت بعض في الخاصـــــة موارده باســـــتخدام وذلك االســـــترداد طلبات

  املقبول  اإلطار ضــــــمن وذلك كافية،
 
 ملواجهة املخصــــــص الصــــــندوق  حســــــاب من األموال تلك باســــــترداد الصــــــندوق  يرمد يقوم الحالة، هذه وفي. شــــــرعا

 عند الصــــندوق  اقترضــــها أموال أي خصــــم ســــيتم و. حينه في الســــائدة الشــــرعية التمويالت لرســــوم للصــــندوق  خارجية تمويالت أي وتخضــــع. االســــترداد

 .األصول  صافي  احتساب

 :نظير طرف أي مع للتعامل األعلى الحد -ي

 .الصندوق  أصول  قيمة صافي من %25 نظير واحد طرف مع تعامالته يتجاوز  أن للصندوق  اليجوز   

 

 :املخاطر إلدارة الصندوق  مدير سياسة - 

 سياسة ادارة املخاطر في الصندوق: -1

  

 ("(Unsystematic Riskنتظمة ( وغير املSystematic Riskاملحافظة على مستويات املخاطر املقبولة واملحسوبة مع العمل على التخفيف من أثر املخاطر املنتظمة ) 

 :اجراءات ادارة املخاطر في الصندوق  -2

 :        خالل اتخاذ العديد من اإلجراءات، ومنها على  سبيل املثاليمكن الدارة املخاطر التأكد من تطبيق السياسة الخاصة بادارة املخاطر من  

        

 لتالية :م الت كد م  قيام مدير الصندوق م  القيام باالجراءات ااتباع سياسة التنويع في االستثمار في الصندوق، حيث سيت -1

 ملا تحدده السياسة االستثمارية  ▪
 
 التنويع في االصول املستثمرة في املحفظة وفقا

 التنويع الجغرافي لالستثمارات من خالل االستثمار في العديد من الدول املحددة في السياسة االستثمارية. ▪

 سات املالية املصدرة.عديد من البنوك واملؤستنويع االستثمار في ال ▪

 ر اإلنكشاف على اي مصدر وااللتزام هها.التاكد من حساب مقدا ▪

ار متابعة تقييم البنو  املصدرة بشكل دوري، واتخاذ االجراءات املناسبة م  الرقابة واملتابعة والتحليل املالي عند تحديد مقدار االستثم -2

 ات املالية غير املصنفة.)االنكشاف( على البنو  واملؤسس
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 الكلية والجزئية الخاصة بالدول التي سيتم االستثمار بها، ومنها على سبيل املثال:متابعة املؤشرات االقتصادية  -3

 معدالت الناتج القومي ▪

 معدالت االنفاق الحكومي ▪

 الدين العام  ▪

 التضخم ▪

 اسعار الفائدة واملرابحات وغيرها  ▪

 اسعار الصرف للعمالت ▪

 املحفظة االستثمارية، ومنها على سبيل املثال ال الحصر :مية واملهنية في ادارة املخاطر عند بناء طوات العلاتباع الخ -4

 مرحلة اختيار االدوات املالية -أ

 بناء املحفظة االستثمارية بشكل متين من خالل التحليل وتطبيق السياسة واألهداف االستثمارية . ▪

يير اختيار االدوات معاصفات و ن املخاطر بشكل رئيس ي من خالل تحديد وط مالتحالتاكد من امكانية استخدام وسائل  ▪

 .االستثمارية

 مرحلة بناء املحفظة االستثمارية -ب

 تحديد حجم املحفظة ▪

 تحديد حجم االنكشاف بحدوده القصوى  ▪

 االحتفاظ بالسيولة النقدية في حال عدم جدوى االستثمار ▪

 ملالية ذات النوعية والجودةي االدوات ااالستثمار فجودة األصول من خالل التاكد من  ▪

 ى اداء املحفظة االستثماريةالرقابة عل -ت

  تحليل مخاطر املحفظة ومخاطر املصدر ▪

 تحليل وفحص االنكشاف واختبار الضغط  ▪

 تحديد مقدار وأصول االستثمار  ▪

 مراجعة وتقييم اداء االستثمارات في املحفظة بشكل منفرد  ▪

 ثمارلواردة في الئحة صناديق االستاإللتزام بمحددات االستثمار ا ▪

 

 :اإلسترشادي املؤشر. ل

 ،(S&P) بورز أند ستاندرد شركة قبل من حسابه يتم والذي لألسهم السعودية أرباح مؤشر هو الصندوق  أداء لقياس االسترشادي املؤشر سيكون 

 .أعاله املؤشر عائد يفوق  عائد تحقيق إلى الصندوق  مدير ويس ى

 

 :املالية املشتقات قواأس مع التعامل -م

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

افق إعفاءات أي  -ن  :األستثمار على حدود أو قيود أي بشان املالية السوق  هيئة عليها تو

 .اليوجد  
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 :الصندوق  يف لالستثمار الرئيسية املخاطر .3

 للمخاطر يتعرض قد الصندوق  في االستثمار. األسهم في الستثماره بالنظر املخاطر مرتفعة االستثمارات فئة من الصندوق  في االستثمار يعتبر -

 والتي حكامال وا الشروط هذه بتاريخ املعروفة الرئيسية املخاطر توضح لكنها الصندوق  باستثمار املرتبطة املخاطر جميع تمثل ال والتي التالية

  تؤثر أن يمكن والتي الصندوق، لها يتعرض قد
 
 ،الصندوق  اصول  قيمة وصافي االستثمار عائدات وعلى الصندوق  أداء على_ حدوثها حال_ سلبا

 ةعناي يعطي أن مستثمر كل وعلى. ستتحقق االستثمارية الصندوق  أهداف بأن تعهد يوجد وال املستثمر، األصل يضمن ال الصندوق  مدير إن

 :الصندوق  في االستثمار لفرص تقييمه عند أدناه املذكورة املخاطر لعوامل خاصة

 

 املستثمرة االصول  او االستثمار مبلغ على االثر نـوع املخـاطر

  الــتــوقــعــــــات مــخــــــاطــر

  املســــــــــــتقبليــــة املــــاليــــة

 املســــــــتثمر للشــــــــركات

 :فيها

 

  من تعتبر املســـتقبل في واســـتمرارها العوائد لتحقيق ةالالزم العوامل وتوفر للشـــركات املســـتقبلية املالية النتائج توقعات

  بالشكل تتحقق ال أو تتحقق قد التوقعات تلك أن إال. االستثمارية قراراته الصندوق  مدير عليها يبني التي الهامة العوامل

  املالية النتائج إعالن بعد أنه كما. له املخطط عن الصـــندوق  بعمليات الخاصـــة النتائج انحراف إلى يؤدي قد مما املتوقع

  .متوقعة غير أخرى  لعوامل نتيجة التوقعات، لتلك مخالف اتجاه في يتحرك قد لســـــهمها الســـــو ي الســـــعر فان للشـــــركة

  يوثر قد مما املال راس من جزء خسارة وبالتالي
 
 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى وادائه الصندوق  استثمارات على سلبا

 :املحدودسجل األداء 

 

 على االطالع املحتملون  املستثمرون اليستطيع وبالتالي سابق أداء بيانات أو سجل له وليس مفهومه، في جديد الصندوق 

  االســـتثمارية الصـــندوق  أهداف بأن تأكيد إعطاء يمكن وال ، فيه باالســـتثمار قرارهم اتخاذ قبل لصـــندوق  الســـابق االداء

 .ستتحقق

 في املحتملة التقلبات

 :األسهم أسواق

 

  ضـمان إعطاء يمكن وال ومفاجئ حاد هبوط حركة تتضـمن قد حادة لتقلبات الثانوية األسـواق في األسـهم أسـعار تتعرض

 تكون  قد. املســــتقبل في ســــيتحقق ما تعكس ال املاضــــية األداء ســــجالت أن كما املالية لألوراق املســــتقبلي لألداء تأكيد أو

  مخاطر يشــكل قد مما املتطورة املالية األوراق أســواق في ســائد هو مما أكبر الناشــئة األســواق في األســهم أســعار تقلبات

  يوثر قد مما لألســـهم الســـوقية للقيمة واملفاجئ الحاد الهبوط حالة في الصـــندوق  اســـتثمارات على
 
  اســـتثمارات على ســـلبا

 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى وادائه الصندوق 

تــــــــركــــــــيــــــــز مــــــــخــــــــاطــــــــر 

 :اتاالستثمار 

  عرضــة الصــندوق  اداء يجعل والذي األســهم ســوق  قطاعات من عدد في الصــندوق  اتاســتثمار  تركز عن الناتجة املخاطر

 تمثل معين قطاع او معين مصــدر أســهم كانت ذاا القطاعات بتلك الخاصــة األوضــاع في الجوهري  التغير نتيجة للتقلبات

 
 
  جزءا

 
   يؤثر قد  الذي االمر  الصــــندوق  ألصــــول  الســــوقية القيمة من هاما

 
  وعلى وادائه الصــــندوق  تاســــتثمارا على ســــلبا

 .الصندوق  وحدات مالكي

مخاطر االعتماد على 

موظفي مدير 

 :الصندوق 

 

  يتأثر قد الصندوق  فأن وبالتالي كبير، بشكل البشري  العنصر على استثماري  مدير أي شأن شأنه الصندوق  مدير يعتمد

 
 
 من ذاته املســـــتوى  على بدائل توفير صـــــعوبةو  الصـــــندوق  بأعمال املرتبطين واملوظفين التنفيذيين املدراء بخســـــارة ســـــلبا

  يوثر قد مما القصير، املدى على الخبرة
 
 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى وادائه الصندوق  استثمارات على سلبا

مخــــــاطر صــــــــــــعوبــــــات 

 :التداول 

 

 في أن إال الصــندوق  وحدات تقويم أو اســترداد يتعســر بحيث التداول  في لصــعوبات الســعودية األســهم ســوق  تتعرض قد

 تكون  ولن الســــــــوق  هذا في املســــــــتثمرين جميع ســــــــتواجه التي ذاتها هي الصــــــــندوق  تواجة التي املخاطر فأن الحالة هذه

  يوثر قد مما فقط، الصندوق  على مقتصرة
 
 . الصندوق  اداء على سلبا

 :السوق مخاطر 

 

  القيمة إن. الصندوق  فيها يستثمر التي األسهم أسواق في تحدث أن يمكن التي املحتملة بالتقلبات السوق  مخاطر تتعلق

  األوراق أســـواق في تحدث قد التي والهبوط الصـــعود لحركة عرضـــة تكون  والناشـــئة الجديدة الشـــركات ألســـهم الســـوقية

  عن تنتج التي للمخاطر الصــــــــندوق  يتعرض قد الحاالت هذه وفي. متوقع وغير مفاجئ بشــــــــكل األحيان بعض وفي املالية

  تحدث أن يمكن والتي األســهم ألســواق املفاجئة العكســية الحركة
 
  االقتصــادية باملردودات تتعلق معلومات ألية اســتجابة

 يوثر قد مما .فيه مبالغ بشكل لألسهم السوقية القيمة ارتفاع إلى ؤديت يتال ،يناملستثمر  سلوكيات في التغير أو السالبة،

 
 
 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى وادائه الصندوق  استثمارات على سلبا
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مـــــخــــــاطـــــر مـــــرتـــــبـــــطــــــة 

 :بالضوابط الشرعية

  من لالسـتثمار املتاحة األسـهم وعدد نطاق من عام بشـكل تحد الصـندوق  اسـتثمارات على الشـرعية الضـوابط تطبيق إن

  الشـــرعية املعايير تتجاوز  قد أســـهمها على االســـتحواذ بعد الصـــندوق  فيها يســـتثمر التي الشـــركات أن كما الصـــندوق  قبل

 تلك مثل حدوث إن. مالئمة غير تكون  قد أوقات في الشـــركات تلك أســـهم من للتخلص الصـــندوق  دفعي مما هها املســـموح

  يوثر قد مما .للصـــندوق  املتاحة االســـتثمارية الفرص نطاق من يحد قد الحاالت
 
  وادائه الصـــندوق  اســـتثمارات على ســـلبا

 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى

 :املخاطر السياسية

 

  أو قطري  نطاق على تحدث قد مالئمة غير ســــياســــية تغيرات عن تنتج التي اليقين عدم بحاالت الصــــندوق  أداء يتأثر قد

  مما. الصندوق  فيها يستثمر التي املالية لألوراق السوقية القيمة وعلى الثانوية األسواق أداء على تؤثر قد عاملي أو إقليمي

  يوثر قد
 
 .الصندوق  توحدا مالكي وعلى وادائه الصندوق  استثمارات على سلبا

املـــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــــــــــر 

 :االقتصادية

 

  ســــــــياســــــــات في للتغير املصــــــــاحبة اليقين عدم وحاالت الســــــــوق، وظروف االقتصــــــــادية التغيرات عن املخاطر هذه تنتج

  واملتطلبات واألنظمة القوانين في التغير أو األموال، ر وس انتقال حركة على القيود فرض حاالت عن أو الحكومات،

  يوثر قد مما. املختلفة األســــــواق تســــــود التي االقتصــــــادية األزمات أو كودالر  وحاالت الضــــــرائبية،
 
  اســــــتثمارات على ســــــلبا

 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى وادائه الصندوق 

 :املخاطر النظامية

 

.  املتقدمة الدول  في عنها الناشـــــئة املالية األوراق أســـــواق بعض في أقل تكون  قد اإلفصـــــاح ومعايير األنظمة متطلبات إن

  العامة املعلومات تكون  وقد محدودة، مالية ألوراق مصــدرة معينة شــركة عن املتاحة العامة املعلومات تكون  قد عليه،و 

 إغفال املحتمل من أنه كما. دقيقة أو واضـــــــحة غير للشـــــــركات املســـــــتقبلية التوســـــــع وخطط املالية بالنتائج تتعلق التي

  يؤثر قد مما استثمارية قرارات اتخاذ أساسها على يتم قد صحيحة غير بيانات وجود أو جوهرية بيانات
 
  .األداء على سلبا

  يوثر قد مما
 
 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى الصندوق  استثمارات على سلبا

 :مخاطر السيولة

 

.  الســوقية قيم ها في خســارة حدوث دون  نقد إلى األصــول  تحويل يهما يمكن التي والســهولة الســرعة تعني الســيولة مخاطر

. الســوق  ظروف بســبب أو االقتصــادية الظروف بســبب اســتثماراته بعض بيع إمكانية عدم مخاطر الصــندوق  واجهت قد

  يوثر قد مما
 
 .الصندوق  وحدات مالكي استثمارات على سلبا

 في االستثمار مخاطر

   :إستثمارية صناديق

 

 تلــك في الواردة البنود او البنــد هــذا في الواردة األخرى  االســــــــــــتثمــار صــــــــــــنــاديق لهــا تتعرض قــد التي املخــاطر جميع هي

 إلى يؤدي قد مما فيها مســـــــــتثمرا الصـــــــــندوق  يكون  التي األخرى  األســـــــــتثمار صـــــــــناديق لها تتعرض قد والتي الصـــــــــناديق،

  يوثر وقد الصندوق، وحدات قيمة إنخفاض
 
 .الصندوق  وحدات مالكي و الصندوق  اداء على سلبا

مــــــخــــــاطــــــر تضــــــــــــــــــارب 

 :باملصالح

  او مادية شــخصــية بمصــلحة الصــندوق  مدير قرار واســتقاللية موضــوعية فيها تتأثر التي األوضــاع في املخاطر هذه تنشــأ

  او اخرى  اســـتثمارية وصـــناديق الصـــندوق  بين املصـــالح في تضـــارب نشـــوء حال في او. الصـــندوق  حســـاب على تهمه معنوية

  اســــتثماراته، اختيار في الصــــندوق  يرمد قرارات على يؤثر قد والذي الصــــندوق  مدير قبل من مدارة اســــتثمارية محاف 

  يؤثر قد مما
 
 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى وادائه الصندوق  استثمارات على سلبا

مــــــــــخــــــــــاطــــــــــر كــــــــــوارث 

 :  طبيعية

  اداء على ســـــــــلبي تاثير لها يكون  قد والتي واالســـــــــتثمارية االقتصـــــــــادية القطاعات كافة اداء على الطبيعية الكوارث تؤثر

  يؤثر قد مما وغيرها، الشـــديدة الجويه والتقلبات والبراكين الزالزل  مثل الصـــندوق  مدير ارداة عن خارج الصـــندوق 
 
  ســـلبا

 الصندوق  وحدات مالكي وعلى وادائة الصندوق  استثمارات على

 بإغفال الدورية افصـــــاحاتها في املدرجة الشـــــركات قيام او فيها جوهرية بيانات اغفال بإمكانية االفصـــــاح مخاطر تتعلق :مخاطر االفصاح

.  االولية الطروحات إصــــدار نشــــرة في صــــحيحة غير بيانات وجود عدم او صــــحيحة غير بيانات تقديم او جوهرية بيانات

  مخاطر فان عنها يفصــــــح التي املعلومات على االســــــتثمار قرار اتخاذ في جوهري  بشــــــكل مديرالصــــــندوق  العتماد وبالنظر

  احتماال تظل ســـــــليم غير اســـــــتثماري  قرار اتخاذ
 
 في صـــــــحيحة غير بيانات وجود او جوهرية بيانات إغفال حالة في قائما

  يؤثر قد مما. الشركات إصدار نشرات
 
 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى وادائة الصندوق  استثمارات على سلبا

 الى معرضـــــين انهم حيث القانونية للمخاطر معرضـــــين الصـــــندوق  فيها يســـــتثمر التي االســـــتثمار وصـــــناديق الشـــــركات ان :مخاطر قانونية
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  اطراف قبل من او اعمالهم على باإلشــــــــراف املعنية الرقابية الجهات قبل من تنظيمية عقوبات او الجراءات الخضــــــــوع

  يكونوا قد وكذلك. اخرى 
 
  قوانين إلصدار نتيجة للشركات املالي الوضع يتأثر قد ذلك، الى إضافة. قضائية دعاوى  في طرفا

  يؤثر مماقد الحالية نظمةاأل  في تغيرات حدوث او جديدة وأنظمة
 
 الشــركات تلك في الصــندوق  اســتثمارت قيمة على ســلبا

 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى الصندوق  اداء على يؤثر قد بدوره والذي الصناديق او

  عن خارجة سبابأل  املحدد وق ها في املقترضة ااملبالغ سداد عن وتأخره الصندوق  ادارة لغرض الصندوق  اقتراض حالة في مخاطر اإلقتراض

  اسـتثماراته بعض لتسـييل الصـندوق  مدير  يضـطر أن أو سـداد تأخير رسـوم ذلك على يترتب فقد الصـندوق، مدير إرادة

  يؤثر قد مما القروض لسداد
 
 . الصندوق  في الوحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق  استثمارات على سلبا

 عـــــمـــــلـــــيــــــات مـــــخــــــاطـــــر

 االسترداد الكبيرة

  من يكون  قد معين، تعامل يوم في الصندوق  اصول  من( %10)  باملائة العشرة تتجاوز  كبيرة استرداد تطلبا ورود حالة في

 الى اضــافة االســترداد طلبات تأجيل عنه ينتج قد مما اإلســترداد طلبات لتلبية كافية اموال توفير الصــندوق  على الصــعب

  يؤثر قد مما ئمةمال  غير اوقات في اصــــــوله من جزء تســــــييل الى الصــــــندوق  يضــــــطر قد انه
 
  واداء اســــــتثمارات على ســــــلبا

 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى الصندوق 

املـــخــــــاطـــر املـــتـــعـــلـــقــــــة 

 باملصدر

  وتشـــمل. خدماته أو منتجاته على او الطلب او اإلدارة في لتغيرات نتيجة للمصـــدر املالية األوضـــاع في التغير مخاطر وهي 

  مما اســـهمه قيمة انخفاض الى يؤدي قد مما يرتكبها قد مخالفات بببســـ قانونية إلجراءات املصـــدر تعرض املخاطر هذه

  يؤثر قد
 
 الصندوق  وحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق  استثمارات على سلبا

مــــــخــــــاطــــــر تــــــقــــــلــــــبــــــات 

 اسعار الفائدة

  يســــتثمر تيال الشــــركات واســــهم املالية األوراق قيمة على تؤثر قد والتي الفائدة، اســــعار في تغير عن الناتجة املخاطر هي

  يؤثر قد مما الصندوق  فيها
 
 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى وأدائة الصندوق  استثمارات على سلبا

  انــــخــــفــــــاض مــــخــــــاطــــر

  الـــــــطـــــــروحـــــــات عـــــــدد

 األولية

 والذي متواصـــلة عوائد تحقيق في الصـــندوق  فرص من يقلل مما األحيان، بعض في األولية الطروحات عدد ينخفض قد

  يؤثر قد
 
 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى وادائه الصندوق  تاستثمارا على سلبا

 في اإلســــتثمار مخاطر

 األولية الطروحات

  طرحها يتم العامة الشـــركات اســـهم
 
  طرحا

 
 في اإلســـتثمار يتضـــمن وقد. األولي الســـوق  في األولية الطروحات خالل من عاما

 معرفة ان كما. العامة األولية الطروحات فترة خالل فيها لإلكتتاب املتاحة األســــهم محدودية مخاطر األولية الطروحات

  املصـــــدرة الشـــــركات ان كما محدد، أداء تاريخ لها يكون  قد او كافية غير تكون  قد لألســـــهم املصـــــدرة بالشـــــركة املســـــتثمر

  تحقق وال التطوير مرحلة في تكون  قد الشــــــــركات وبعض جديدة، اقتصــــــــادية لقطاعات تنتمي قد املالية لألوراق
 
 دخال

 
 
  يؤثر قد مما اســـــهمها، في اإلكتتاب مخاطر من يزيد مما القصـــــير املدى لىع تشـــــغيليا

 
  الصـــــندوق  اســـــتثمارات على ســـــلبا

 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى وأدائه

مخاطر اإلســـــــــتثمارفي 

 االسواق الناشئة

  تواجه وقد. املخاطر مرتفعة بأنها تصنف التي الناشئة األسواق من تعد السعودية األسهم سوق 
 
 نقص ايضا

 
  السيولة في ا

  الصـــندوق  على ذلك يؤثر وبالتالي اإلقتصـــاد، في تباطؤ او التضـــخم في حادة زيادة او األســـهم اســـعار في حاد هبوط نتيجة

 .عليها التداول  احجام انخفاض او األسهم اسعار في التذبذب بسبب سلبي بشكل

مخــــــاطر التصــــــــــــنيف 

 الألئتماني

  الصندوق  مدير يضطر قد ههاالصندوق، يستثمر التي النقد اسواق ادوات من ألي اإلئتماني التصنيف انخفاض حال في

 .الوحدة سعر على سيؤثر يدوره والذي الصندوق  اصول  على ممايؤثر منها، التخلص الى

  العالقة ذات مخاطر

 األولوية بحقوق 

  األخرى  باألنواع مقارنة اكبر بشكل السوق  الداء معاكس اداء مستوى  وتحقق لتقلبات تتعرض  ان األولوية لحقوق  يمكن

  ويعد. األخرى  األســــــــــــهم فئات من
 
 هذه مثل في املشــــــــــــاركة عدم او املحدودة واملشــــــــــــاركه اإلدراج، تأخر مخاطر من كال

  فترة خالل الشـــــــركة لحقوق  الســـــــوقية القيمة ان. األولوية حقوق  لها تتعرض التي األســـــــاســـــــية املخاطر من الطروحات

 اليكون  قد الشـــــركة لســـــهم الســـــو ي الســـــعر ان الى باإلضـــــافة الطرح بعد للحقوق  الســـــوقية القيمة التعكس قد الطرح

 
 
 بأســــــهم او الشــــــركة بحقوق  العالقة ذات الســــــوق  اتجاهات في التغير عن الناتجة للتقلبات عرضــــــة يكون  وقد مســــــتقرا

 لها يكون  قد هابدور  والتي  ســـعرية تذبذبات يســـبب قد مما للحقوق  املحتمل للســـعر الســـوق  وتوقعات. القائمة الشـــركة

 
 
 .الوحدة سعر على سلبي تاثيرا
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  تـــــــعـــــــلـــــــيـــــــق مـــــــخـــــــاطـــــــر

 التداول 

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

  قديؤثر مما، اإلســتثمارية
 
  يؤثر قد يوبالتال الصــندوق، في الوحدة ســعر وعلى الصــندوق  اصــول  على  ســلبا

 
  اداء على ســلبا

 .الوحدات مالكي وعلى الصندوق،

 الضريبة مخاطر

 مخاطر و والزكاة

 القيمة ضريبة

 :املضافة

 

 بموجب للوحدات اإلســـترداد او اإلحتفاظ او اإلشـــتراك على املترتبة والضـــريبية الزكوية اآلثار الوحدات مالكي يتحمل قد

   او لهم عادية اقامة محل تعتبر او فيها األقامة رخصـــــــة او جنســـــــي ها يحملون  التي البلدان في الســـــــارية القوانين
 
  موطنا

 
 
 زيادة اي على او الصندوق  في استثمارتهم على وجدت ان والزكاة الضريبة دفع مسؤولية الوحدات مالكي ويتحمل. مختارا

  يؤثر قد وبالتالي لوحدة،وسعرا الصندوق  اصول  على سلبي   اثر ذلك على يترتب وقد. عنها الناشئة املال راس في
 
 على سلبا

 دخل لضريبة الصندوق  في االستثمار يخضع ال الحكام،وا الشروط هذه بتاريخ كما .الوحدات مالكي وعلى الصندوق  اداء

  ضـــريبة قيتطبب البدء تم أنه إال صـــلة، ذات أخرى  ضـــريبة أي أو الرأســـمالية حاألربا على ضـــريبة أو اســـتقطاع ضـــريبة أو

 مؤخ الصـــادرة املضـــافة القيمة لضـــريبة التنفيذية الالئحة وبموجب. م2018 يناير 1 من اململكة في فةاملضـــا القيمة
 
 في را

 املستثمرين على ينبغي أنه إال املضافة، القيمة لضريبة الصندوق  في االستثمار يخضع أن املتوقع من ليس فإنه اململكة،

   .الصندوق  في باستثمارهم يتعلق فيما ةاملضاف القيمة ضريبة بتأثير يتعلق فيما املشورة طلب

.  محددة غير لفترة األولي الطرح فترة خالل اســـهمها في اإلكتتاب تم ما شـــركة اســـهم ادراج في تأخير يحدث ان املمكن من :مخاطر تأخر ادراج 

 يؤثر قد وبالتالي ياألول الطرح في اســـــتثمارها تم التي املبالغ من اإلســـــتفادة على الصـــــندوق  قدرة عدم الى يؤدي قد وذلك

 
 
 ..الوحدات مالكي وعلى الصندوق  اداء على سلبا

 في اإلســــتثمار مخاطر

 املـــــــــوازيـــــــــة الســــــــــــــــــــوق 

 (:نمو)

 

  السهم سعر في الكبير التذبذب مخاطر السيولة، شح مخاطر ومنها عالية مخاطر ذو( نمو)  املوازية السوق  في اإلستثمار

 .الشفافية ومخاطر

 

  املـــتـــعـــلـــقــــــة املـــخــــــاطـــر

  العقارية ديقبالصــــــنا

 :املتداولة

 

 :االستثمار طبيعة مخاطر

  يتطلب الصــندوق  في االســتثمار 
 
 عوائد لتحقيق ضــمانات وجود عدم مع واألحكام، الشــروط هذه في مبين هو كما التزاما

 على إيجابية عوائد تحقيق من يتمكن ســــــــوف الصــــــــندوق  بأن ضــــــــمانات أي هناك يكون  لن. املســــــــتثمر املال رأس على

  وإذا. فيها التصــرف أو أصــوله لبيع إمكانية هناك تكون  ال وقد. اإلطالق على وقت أي في أو املناســب الوقت في اتهاســتثمار 

 لها العادلة القيمة يمثل أنه الصــندوق  مدير يعتقد بســعر لبيعها إمكانية هناك تكون  ال قد بالبيع فيها التصــرف تقرر  ما

  يتمكن ال قد الصــندوق  فإن ســبق، ما على وبناء. الصــندوق  هيطلب الذي الزمني اإلطار في بيعها يتم أن أو
 
 تحقيق من أبدا

 .أصوله على عائد أي
 

 :العقارية االستثمار مخاطر

  املؤشــــــــرات فإن ولذلك املحلية، االقتصــــــــادية بالظروف تتأثر اململكة في املتداولة العقارية الصــــــــناديق في االســــــــتثمارات

 عوائد على ســتؤثر العوامل من وغيرها املحلية الفائدة وأســعار النقد وعرض دياالقتصــا النمو مثل العامة االقتصــادية

 .وتوزيعاته الصندوق 
 

 :السيولة مخاطر

 ســوق  هناك يكون  ســوف أنه إلى كإشــارة( تداول ) الســعودية املالية الســوق  في متداول  الصــندوق  كون  إلى  النظر ينبغي ال

  عدم حال وفي. الحال ذلك على يسـتمر سـوف بأنه تطوره، حال في هأن أو يتطور، سـوف أنه أو للوحدات سـيولة ذا نشـط

 في ذلك، إلى وباإلضافة. سلبي نحو على تداولها وأسعار الوحدات سيولة تتأثر قدف عالية، سيولة نسب وذ سوق ال تطور 

  من يكون و  الوحدات أســـــعار على كبير ســـــلبي تأثير نســـــبيا الصـــــغيرة للتعامالت يكون  قد الســـــوق، هذه تطوير عدم حال

 مالكي/  الوحدات من املحدود العدد يشـــير وقد. ثابت بســـعر الوحدات من كبيرا عددا تتضـــمن تعامالت تنفيذ الصـــعب

  يؤثر قد الذي األمر الوحدات هذه في محدودة سيولة مستويات وجود إلى الوحدات
 
 :يلي ما على سلبا
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  استثماراته كل أو بعض من مردود تحقيق على املستثمر قدرة

 إلى الوحدات من كبيرة نســــبة إصــــدار يتم قد أنه إلى باإلضــــافة. الســــوق  في الوحدات تداول  يتم خالله من الذي لســــعرا

 .السوق  سيولة على سلبا يؤثر الذي األمر وهو املستثمرين، من محدود عدد

  لالنخفاض معرض الوحده سعر ان علما صندوق ال في االستثمار عن تنتج قد مالية خسارة اي عن املسؤولية كامل بتحمل الوحدات مالك يقر  -

 .االشتراك عند املستثمر املبلغ كامل يستلم ال قد  و االسترداد عند و

  يعد ال الصـــندوق  في االســـتثمار إن -
 
  وحدات مالكي ويتحمل. االســـتثمار لصـــندوق  تابع أو املالية األوراق يبيع أو يســـوق  محلي بنك أي لدى وديعة

 قبل من التقصــــــــــير أو اإلهمال أو التعدي حاالت في عدا الصــــــــــندوق، في االســــــــــتثمار على تترتب قد مالية ســــــــــائرخ أية مســــــــــؤولية الصــــــــــندوق 

  لإلثبات القابلة مديرالصندوق 
 
 .جوهرية تبعات تترك أن دون  وتحملها محتملة مخاطر أي تقبل على القدرة يمتلك أن املستثمر وعلى. نظاما

 : معلومات عامة .4

 :الصندوق  في تثمارلالس املستهدفة الفئة .أ

 .املؤهلين األجانب أو املحليين املستثمرين من الخاص أو الحكومي القطاع من املؤسسات أو األفراد املستثمرين

 :سياسة توزيع األرباح .ب

 .الوحدات مالكي لصالح الصندوق  في استثمارها يعاد وسوف الوحدات مالكي على أرباح بتوزيع الصندوق  يقوم لن

 

 :لصندوق اإلستثمار األداء السابق   - 

 .وثاللث سنوات وخمس سنوات أو منذ التأسيسالعائد الكلي لسنة واحدة  .1

 

 

 

 

 

 

 

 .أداء صندوق اإلستثمار باملقارنة مع املؤشر اإلسترشادي على مدار الخمس سنوات املاضية أو منذ التأسيس .2
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 :اإلجتماعات في التصوي  وحقوق  املال  حقوق  قائمة -د

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

 من العمليات يعبجم وسجل الوحدة ،سعر الوحدات عدد ، الصندوق  قيمة صافي اإلشتراك، تفاصيل تشمل التي بالتقارير الوحدات مالكي تزويد  •

 .الوحدات مالك قبل

 .االستثمار صناديق الئحة ماتقتضيه حسب على الصندوق  وأحكام شروط في تغير أي حال في اإلشعار أو املوافقة أخذ •

 .العالقة ذي األطراف أو الصندوق  إدارة مجلس على يطرأ  تغير أي بخصوص  اإلشعار •

 .الصندوق  وأحكام شروط في واملذكورة املتاحة الوسائل خالل السنوية أو سنوية النصف والقوائم بالتقارير الوحدات مالكي تزويد •

 .الصندوق  وأحكام وشروط  االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب الوحدات مالكي مصالح يحقق بما التصرف الصندوق  مدير على •

 .الوحدات مالكي من خاص رارق صدور  حال في الصندوق  إدارة مجلس أعضاء من عضو أي عزل  الصندوق  مدير على يجب •

 

 :الوحدات مال  مسؤوليات -ه     

  .الصندوق  في االستثمار عن تنتج قد مالية خسارة أي عن املسؤولية كامل الوحدات مالك يتحمل
 

 :الصندوق  إنهاء تستوجب التي الحاالت -و     

  غير املســــ هدف العائد معدل أو الصــــندوق  أصــــول  قيمة بأن الصــــندوق  مدير توصــــيات على بناء   وذلك الصــــندوق  إنهاء في الحق الصــــندوق  إدارة جلسمل

  هناك أو الصــــــــندوق، تشــــــــغيل ملواصــــــــلة كافية
 
  الصــــــــندوق  مدير يعتبرها أخرى  ظروف أي حدوث حالة في أو واللوائح النظم في تغييرا

 
 لتصــــــــفية ســــــــببا

  هناك ان او الصــــندوق،
 
  حدثا

 
  صــــناديق الئحة في جاء كما الصــــندوق  بإنهاء الخاصــــة اإلجراءات مي،نظا غير الصــــندوق  وجود إعتبار إلى ســــيؤدي متوقعا

 :اإلستثمار

  الوحدات ومالكي الهيئة إشـعار عليه فيجب الصـندوق، إنهاء في الصـندوق  مدير رغب إذا •
 
 ( 21) عن التقل مدة قبل ذلك في برغبته كتابيا

 
 يوما

 .الصندوق  وأحكام وطبشر  اإلخالل دون  فيه، العام الصندوق  إنهاء املزمع التاريخ من

  محددة العام الصــــندوق  مدة كانت إذا •
 
 املدة، تلك إن هاء فور  الصــــندوق  إنهاء الصــــندوق  مدير على فيجب الصــــندوق، وأحكام لشــــروط وفقا

  الوحدات ومالكي الهيئة وإشعار
 
 ( 21) عن التقل بمدة الصندوق  مدة إن هاء قبل كتابيا

 
 .يوما

 .املعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام بشروط اإلخالل دون  وذلك إن هائه، فور  الصندوق  تصفية تإجراءا في البدء الصندوق  مدير على •

 .تصفيته ومدة الصندوق  مدة إن هاء عن( تداول ) ملاليةا السوق  شركة وموقع اإللكتروني موقعه في الصندوق  مدير يعلن وسوف •

 :الصندوق  ب صول  املتعلقة املخاطر لتقويم داخلية الية بوجود الصندوق  مدير م  اإلقرار -ز

 .الصندوق  في االستثمار في املتعلقة املخاطر لتقويم داخلية آلية بوجود الصندوق  مدير يقر   

 :مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .5

 :اإلستثمار صندوق  أصول  م  املدفوعات أنواع -أ

 :رسوم اإلشترا  •

  الدفع يكون ) االشــــتراك مبلغ من اقصــــ ى كحد( %2) املائة في اثنان إلى نســــبته تصــــل ما
 
 مبلغ من خصــــمها ويتم املحتمل الوحدات مالك  يدفعها ،(مقدما

 .االشتراك

 :إدارة مدير الصندوق  رسوم •

 هذه تحتســب) الصــندوق  أصــول  قيمة صــافي من ســنويا( %1.75) املائة في مائة من وســبعون  وخمســة واحد نســبته ما إدارة رســوم الصــندوق  يدفع

 ،(34) رقم املالي اإلفصـــاح خصمل في موضـــح هو وكما للصـــندوق  إدارته نظير الصـــندوق  مدير إلى( شـــهريا تدفع و تقويم ميو  كل في وتتراكم الرســـوم
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 .مالية سنة كل في شهر كل نهاية بعد عمل أيام خمسة خالل السداد وواجبة الدفع مستحقة  الرسوم تلك وتصبح

 :اإلدارية املصاريف رسوم و الحفظ أمين رسوم •

 ألف ريال سعودي  30وبحد أدنى %( 0.03نسبة ثالثه من مائة في املائة )ب سنوية رسوم بدفع كذلك وق الصند يتكفل
 
من مائه في  1، وباالضافه الى سنويا

وتتراكم في كل يوم تقويم بناء  على صافي قيمة أصول ألف ريال لرسوم تداول تحتسب هذه الرسوم  250%( رسوم تداول وبحد أقص ى 0.01املائه)

.الصند
 
 وق ويتم اقتطاعها شهريا

  :تداول  موقع على املعلومات نشر رسوم •

  سعودي ريال 5.000 قدرة مقطوع مبلغ دفع
 
  وتستقطع   تقويم يوم كل  وتتراكم الرسوم هذه وتحسب " .تداول " املالية السوق  شركة لصالح سنويا

 .ندوق للص مالية سنة كل نهاية في اقتطاعها ويتم  الصندوق  اصول  قيمة صافي من

 

 :الرسوم الرقابية •

  ريال( 7500) وقدره مقطوع مبلغسنويا للصندوق  الرقابية الرسوم  الصندوق  يتحمل
 
 صافي من  تقويم يوم كل وتتراكم  الرسوم هذه وتحسب ،سنويا

 .للصندوق  مالية سنة كل نهاية في اقتطاعها ويتم الصندوق  اصول  قيمة

 :رسوم اإلسترداد •

 اليوجد

 :بكررسوم اإلسترداد امل •

 اليوجد
 

  :املحاسب القانونيرسوم  •

 صافي على بناء   تقويم يوم كل وتتراكم تحسب املالية السنة في سعودي ريال( 25,000) ألف عشرونو  خمسة مبلغ على املحاسب القانوني سيحصل

  وتستقطع  الصندوق  اصول  قيمة
 
 .سنويا

 :مصاريف تمويل الصندوق  •

 اقتطاعها ويتم   تقويم يوم كل وتتراكم الرسوم هذه وتحسب الصندوق  اصول  قيمة صافي من  وتستقطع.  السوق  في  السائدة االسعار حسب تدفع

 .للصندوق  مالية سنة كل نهاية في

 :املستقلين الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مكاف ت •

 أالف خمسـة (5,000) مبلغ  على مسـتقل  عضـو كل يحصـل  حيث املسـتقلين، الصـندوق  إدارة مجلس أعضـاء مكافآت مصـاريف الصـندوق  يتحمل

  تحسب ككل املسـتقلين لالعضـاء سـعودي ريال 40,000 يعادل وبما أقصـ ى بحد املالية السـنة في اجتماعات أربعة وبعدد اجتماع لكل سـعودي ريال

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

 :يةالهيئة الشرعاعضاء رسوم  •

 يعادل وبما ســــعودي ريال أالف ثمانية (8000) مبلغ  على  عضــــو كل يحصــــل  حيث الشــــرعية الهيئة أعضــــاء مكافآت مصــــاريف الصــــندوق  يتحمل

 نهاية في اقتطاعها ويتم   الصـندوق  اصـول  قيمة صـافي من تقويم يوم كل وتتراكم الرسـوم هذه وتحسـب ككل،  الهيئة العضـاء سـعودي ريال 24000

 .للصندوق  اليةم سنة كل

 :التعامل مصاريف •

  الســعودية األســهم ســوق  في األســهم وشــراء بيع عملية في املتكبدة التعامل مصــاريف كافة الصــندوق  يتحمل
 
 هها واملعمول  الســائدة األســعار على بناءا

  التقارير في قيم ها اجمالي عن فصاحاال  وسيتم.  الصفقات تنفيذ عند ، الصندوق  أصول  من سدادها ويتم فيها الصندوق  يستثمر التي األسواق في

 .للصندوق  مالية سنة كل نهاية في املالي اإلفصاح وملخص سنوية والنصف املدققة السنوية
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  :ضريبة القيمة املضافة  •

 واملصــاريف الرســوم جميع على والدخل للزكاة العامة الهيئة من الصــادرة التنفيذية الالئحة تعليمات حســب املضــافة القيمة ضــريبة تطبيق ســيتم

 .والتكاليف واألتعاب

 :واملصاريف الرسوم جميع يوضح جدول  -ب

 مالحظات   طريقة احتساب الرسوم واملصاريف انواع الرسوم

  تررردفع رسوم االشترا 
 
  العميرررل قبرررل م  الصرررررررررررررنررردوق  في االشرررررررررررررترا  قبرررل مقررردمرررا

 االشترا  مبلغ م  وتخصم

   

 قيمة صررررررررافي م  تسررررررررتقطعو  تقويم يوم كل في وتتراكم تحتسررررررررب االدارة  اتعاب 

  الصندوق  اصول 
 
 (املئوية النسبة× الصندوق  اصول ) شهريا

 تم تحميلها على الصندوق   

 ومقدم السرررجل وامين الحفظ امين رسررروم

 االدارية الخدمات
ألف  30وبحــد أدنى %( 0.03نسررررررررررررربررة ثالثرره م  مررائررة في املررائررة )

، وبررررررراالضرررررررررررررررررررافررررررره الى ريــــــال ســــــــــــعودي 
 
م  مرررررررائررررررره في  1سرررررررررررررنويرررررررا

ألف ريال لرسررروم  250%( رسررروم تداول وبحد أقصررر ى 0.01املائه)

تداول تحتسررررررررب هذه الرسرررررررروم وتتراكم في كل يوم تقويم بناء  على 

. صافي قيمة أصول الصندوق ويتم اقتطاعها
 
 شهريا

%xxx xxx  تم تحميلها على الصندوق 

 الصندوق  اصول  قيمة صافي م   تقويم يوم كل وتتراكم تحسب   حاسب القانونياملرسوم 

  وتخصم
 
 سعودي ريال)( سنويا

%xxx xxx  تم تحميلها على الصندوق 

  في الصررفقة قيمة إجمالي بضرررب صررفقات وجود حال في تحسررب التعامل مصاريف 

 .العلمية لتكلفة املئوية النسبة

%xxx xxx  تم تحميلها على الصندوق 

 املالية السررررررررررررنة في ديسررررررررررررعو  ريال( 5,000)  االف خمسررررررررررررة مبلغ تداول   موقع على البيانات نشر رسوم

  تسررتقطع
 
 قيمة صررافي م   تقويم يوم كل وتتراكم تحتسررب.سررنويا

  وتخصم الصندوق  اصول 
 
 سعودي ريال)( سنويا

%xxx xxx  تحميلها على الصندوق تم 

  يعررادل مررا أي أمريكي، دوالر( 8,000) مبلغ رسوم املؤشر االسترشادي
 
 ريررال 30,000) حرراليررا

 دوالر( 7,000) ومبلغ الصندوق، عمل م  األولى للسنة( سعودي

  يعادل ما أي أمريكي،
 
  للسررررررررنوات( سررررررررعودي ريال 26,250) حاليا

  بورز أند سررررررررررررتنادرد شررررررررررررركة وهو الخدمة ملزود تدفع والالحقة،

 قيمة صررررررررافي م  تقويم يوم كل وتتراكم الرسرررررررروم هذه وتحسررررررررب

  مراليرة سرررررررررررررنررة كرل نهررايرة في اقتطرراعهررا ويتم  الصرررررررررررررنرردوق  اصرررررررررررررول 

 .للصندوق 

%xxx xxx  تم تحميلها على الصندوق 

 وبعدد اجتماع لكل سررررررررررعودي ريال أالف خمسررررررررررة (5,000) مبلغ  املستقلين االداره مجلس اعضاء  أتعاب

 ريررال 20000أقصررررررررررررر ى بحررد املرراليررة السرررررررررررررنررة في اجتمرراعررات أربعررة

  سررررررعودي
 
 ريال 40,000 يعادل وبما  مسررررررتقل عضررررررو لكل سررررررنويا

 اصرررول  قيمة صرررافي م    تقويم يوم كل وتتراكم تحسرررب سرررعودي

 كل بعد املكافاه وتدفع ككل املسرررررررررررتقلين لالعضررررررررررراء  الصرررررررررررندوق 

  الصندوق  ادارة ملجلس اجتماع

%xxx xxx  تحميلها على الصندوق تم 

 ريال أالف ثمانية (8,000) مبلغ  على  عضرررررررو كل يحصرررررررل  حيث ةمكاف ة أعضاء الهيئة الشرعي

  لهيئةا العضاء سعودي ريال 24,000 يعادل وبما سنويا  سعودي

  اصول  قيمة صافي م   تقويم يوم كل في وتتراكم  تحسب و ككل،

  املكافاه وتدفع الصندوق 
 
 .سنويا

%xxx xxx  تم تحميلها على الصندوق 

  السرررررنة في سرررررعودي ريال( 7,500) وخمسرررررمائة االف سررررربعة مبلغ الرسوم الرقابية

  تسررتقطع املالية
 
 صررافي م  تقويم يوم كل وتتراكم تحسررب.سررنويا

  وتخصم  الصندوق  اصول  قيمة
 
 سعودي ريال)( سنويا

%xxx xxx  تم تحميلها على الصندوق 

  xxx xxx%  الرسوماجمالي 

  xxxx   xxx لعام األصول  قيمة صافي متوسط
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 : واالسترداد االشترا  برسوم يتعلق فيما فرضها يجوز  التي الصفقات مقابل - 

 الينطبق

 :العموالت الخاصة ملدير الصندوق  -د

 ينطبق  ال      

 :الصندوق  أصول  م  دفع  التي الصفقات ومقابل واملصاريف الرسوم جميع يوضح إفتراض ي مثال -ه

 سررررعودي ريال ماليين عشرررررة حجمة يبلغ والذي( سررررعودي ريال 100,000) سررررعودي ريال الف مائة مبلغ بالصررررندوق  اسررررتثمر ما عميال ان بافتراض

 .(%10) باملائة عشرة ي السنو  العائد وكان( سعودي ريال 100,000,000)

 سنوي  األصول  قيمة صافي م  الرسوم قيمة

 **سعودي ريال

 األصول  قيمة صافي م  الرسوم نسبة

 (*سنوي )
 نوع الرسوم

 رسوم االشترا  م  مبلغ االشترا  %2.00 (االستثمار مبلغ غير) سعودي ريال 2,000

 0.04% سنويا سعودي ريال40
 نسبة) املستقلين اإلدارة مجلس أعضاء أتعاب إجمالي

 (وتناسب

 الشرعية الهيئة أعضاء مكاف ة 0.024% سنويا سعودي ريال 24

 حاسب القانونيأتعاب امل 0.0025% ريال سعودي سنويا 25

 الرقابية الرسوم 0.0075% سنويا سعودي ريال 7.5

 تداول  موقع على البيانات نشر رسوم 0.005 % سنويا سعودي ريال 5

 االسترشادي املؤشر رسوم 0.03% نوياس سعودي ريال 30

 أتعاب اإلدارة  %1.75 ريال سعودي سنويا 1,750

  اإلدارية الخدمات ومقدم السجل وأمين الحفظ أمين رسوم %0.04 ريال سعودي سنويا 40

 إجمالي الرسوم %1.92 ريال سعودي سنويا 1920

  الفترة خالل املحقق العائد صافي %8.08 ريال سعودي 8080

 مبلغ االستثمار نهاية املدة  ريال سعودي108080

 100(× املستثمر املبلغ÷ األصول  قيمة صافي م  الرسوم قيمة= )الرسوم قيمة نسبة*                

 املبلغ املستثمر× حجم الصندوق(÷ **قيمة الرسوم من صافي قيمة األصول= )مبلغ الرسوم السنوي 

 

 :التقويم والتسعير .6

 :الصندوق  أصول  تقويم كيفية تفاصيل -أ

 السوق  إغالق عند اإلدارة تحت املالية األوراق أسعار أساس على ،(التقويم يوم) امللحق في املوضحة األيام في الصندوق  وحدة سعر يحتسب

 لألصـــول  اإلغالق ارأســـع تتوفر لم إذا .التالي النظامي التقييم يوم في التقييم فســـيحتســـب عمل، يوم التقييم يوم يكن لم إذا. (التقييم يوم)

 ألغراض األصول  قيمة صافي احتساب وسيتم. للتقييم املتاحة السابقة اإلغالق أسعار فستعتمد كان، سبب ألي التقييم يوم في اإلدارة تحت

 الصـــندوق  ل أصـــو  قيمة إجمالي من املالي اإلفصـــاح ملخص في املبينة الرســـوم فيها بما الصـــندوق  التزامات طرح خالل من االســـترداد أو الشـــراء

 تقييم يتم أن على التقييم، تاريخ في القائمة الصندوق  وحدات عدد إجمالي على العملية هذه من الناتج الرقم بقسمة الوحدة سعر يحدد وثم

 .   اليوم ذلك في األسهم سوق  إقفال بعد عمل يوم كل في الصندوق  أصول 

 ألصـول  العادلة القيمة إجمالي( أ: )التالية املعادلة باسـتخدام الوحدات داسـتردا أو شـراء بغرض للوحدة األصـول  قيمة صـافي احتسـاب سـيتم

 عدد إجمالي( ب) على مقســومة مدفوعة وغير مســتحقة الصــندوق  على ومصــروفات رســوم أي ذلك في بما الخصــوم إجمالي ناقصــا الصــندوق 
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 .العالقة ذي التقييم يوم قبل القائمة الصندوق  وحدات

  التعامل قفيو  أن الصندوق  ملدير يجوز 
 
 .ممكن غير أصبح الصندوق  أصول  تقييم أن رأى ما إذا الصندوق  تعامالت في مؤقتا

 

 :عدد نقاط التقويم وتكرارها -ب

  االثنين يومي الصـــندوق  ملدير االلكتروني املوقع في الوحدة ســـعر عن اإلعالن ســـيتم كما والثالثاء، األحد يومي للوحدات التقييم عمل ســـيتم

 (.تداول ) السعودية املالية للسوق  االلكتروني املوقع في الوحدة سعر عن لنسيع كما واالربعاء

 

 :الخاطئ التسعير أو التقويم حالة في املتخذة اإلجراءات - 

 بتوثيق الصــندوق  مدير يقوم فســوف خاطئ، بشــكل وحدة ســعر حســاب أو خاطئ بشــكل العام الصــندوق  أصــول  من أصــل تقويم حال في. 1

 .ذلك

  التقويم أخطاء جميع عن( السابقين الوحدات مالكي ذلك في بما) املتضررين الوحدات مالكي جميع بتعويض الصندوق  مدير يقوم سوف. 2

 .تأخير دون  التسعير أو

  املالية السوق  هيئة إبالغ.3
 
  ذلك عن واإلفصاح الوحدة سعر من أكثر أو %0,5 مانسبته يشكل التسعير أو التقويم في خطأ أي عن فورا

 
 فورا

 .الصندوق  مدير يعدها التى العام الصندوق  تقارير وفي( تداول ) للسوق  اإللكتروني واملوقع اإللكتروني قعهمو  في

  اإلســـتثمار صـــناديق الئحة من( 72) للمادة وفقا املطلوبة تقاريره املالية الســـوق  لهيئة الصـــندوق  مدير يقدم ســـوف. 4
 
 أخطاء بجميع ملخصـــا

 .والتسعير التقويم
 

 :واإلسترداد اإلشترا  طلبات تنفيذ ألغراض دةالوح سعر إحتساب -د

 من املذكرة هذه في املبينة الرسوم فيها بما الصندوق  التزامات طرح خالل من اإلسترداد أو الشراء ألغراض األصول  قيمة صافي احتساب سيتم

  .الصندوق  وحدات عدد اليإجم على العملية هذه من الناتج الرقم بقسمة الوحدة سعر يحدد وثم الصندوق  أصول  قيمة إجمالي

 

 

 :الوحدات سعر نشر مكان -ه

www.arbahcapital.com  الصندوق  ملدير االلكتروني املوقع في الوحدة سعر عن اإلعالن سيتم كما والثالثاء، األحد يومي للوحدات التقييم عمل سيتم

 www.tadawul.com(تداول ) السعودية املالية للسوق  االلكتروني املوقع في الوحدة سعر عن سيعلن كما واالربعاء االثنين يومي

 

 :التعامل .7

 :االولي والسعر واملدة البدء تاريخ -أ

 م11/01/2017 يوم هو االولي الطرح بدء تاريخ

 .سعودي ريال( 10) الصندوق  طرح بداية عند  الوحدة سعر. أيام 5 هي االولي الطرح مدة

 :واالسترداد االشترا  طلبات لتقديم والنهائي املحدد التاريخ -ب
 وســــيكون االســــتثمار مبني على يمكن االشــــتراك في الصــــندوق في يومي األثنين و األربعاء من كل 

 
أســــبوع، ويعتبر أي اســــتثمار من املشــــتركين نافذا

تقييم بعد يوم االشــــــــــــتراك حســــــــــــب املحدد في امللحق، ويتعين على املســــــــــــتثمر الراغب في شــــــــــــراء وحدات في الســــــــــــعر التالي املعتمد في أقرب يوم  

 أو شخصية اعتبارية تعبئة نموذج االشت
 
راك إضافة إلى توقيع هذه الشروط واألحكام الخاصة باالشتراك في الصندوق سواء كان شخص فردا

http://www.arbahcapital.com/
http://www.tadawul.com/


  

 

52 
 

قســيمة اإليداع للمبلغ الالزم لالشــتراك أو تفويض بخصــم ذلك املبلغ من الحســاب بالبنك الصــندوق وتســليمها إلى مدير الصــندوق مرفقا معها 

 في أي يوم عمل.

بريد أو البريد الســـــريع أو مناولة باليد أو إرســـــالها من خالل الوســـــائل االلكترونية بإمكان املســـــتثمر تســـــليم نماذج االشـــــتراك املســـــتوفاة عن طريق ال

 بان املدير لن يكون مســــــئوال عن عدم وصــــــول أو املرخص هها وســــــيكون االشــــــتراك م
 
 بوصــــــول معلومات االشــــــتراك بنجاح وبشــــــكل كامل، علما

 
رتبطا

 استالم املعلومات بسبب أي خلل فني في نظام املشترك.

االشتراك أو ما قبل  اعتماد طلب االشتراك الذي يتم استالمه من قبل مدير الصندوق عند استالم املبلغ الالزم لشراء وحدات الصندوق أيامسيتم 

 ظهرا من يومي 12:00ذلك حسب املحدد في امللحق املرفق. طلبات االشتراك التي يتم استالمها بعد آخر موعد الستقبال الطلبات املحددة )الساعة 

 األحد والثالثاء( ستصبح نافذة في يوم التقييم التالي.

 

 :إجراءات االشترا  واالسترداد - 

 إجراءات االشترا   •

  املشــتركين من اســتثمار أي ويعتبر أســبوع، كل من األربعاء و األثنين يومي في الصــندوق  في االشــتراك يمكن
 
 على مبني االســتثمار وســيكون  نافذا

 في وحدات شــــــراء في الراغب املســــــتثمر على ويتعين امللحق، في املحدد حســــــب االشــــــتراك يوم بعد تقييم  يوم أقرب في املعتمد التالي الســــــعر

  شخص كان واءس الصندوق 
 
 في باالشتراك الخاصة واألحكام الشروط هذه توقيع إلى إضافة االشتراك نموذج تعبئة اعتبارية شخصية أو فردا

  بالبنك الحساب من املبلغ ذلك بخصم تفويض أو لالشتراك الالزم للمبلغ اإليداع قسيمة معها مرفقا الصندوق  مدير إلى وتسليمها الصندوق 

 .عمل يوم أي في

  االلكترونية الوسائل خالل من إرسالها أو باليد مناولة أو السريع البريد أو البريد طريق عن املستوفاة االشتراك نماذج تسليم املستثمر انبإمك

  االشتراك وسيكون  هها املرخص
 
  كامل، وبشكل بنجاح االشتراك معلومات بوصول  مرتبطا

 
 أو وصول  عدم عن مسئوال يكون  لن املدير بان علما

 .املشترك نظام في فني خلل أي بسبب املعلومات الماست

 إجراءات االسترداد •

 أو البريد طريق عن املكتملة الطلبات إرســـال وتقديم االســـترداد طلب وتوقيع باســـتكمال وحداتهم كل أو جزء اســـترداد الوحدات ملالكي يجوز 

 طلب نموذج أصــل بإرســال اإلســراع يجب الفاكس، طريق عن إلرســالا حالة وفي الفاكس، إرســالها خالل من أو باليد مناولة أو الســريع البريد

  املالية أرباح شركة إلى اليدوية باملناولة النموذج تسليم أو البريد طريق عن فورية بصورة االسترداد
 
  النموذج تقديم من التمكن عدم بأن علما

  تسليمه، حال االسترداد، طلب نموذج وإن. الصندوق  مدير قديرلت ذلك ويخضع االسترداد؛ طلب إلغاء إلى يؤدي قد االسترداد لطلب األصلي

 .الصندوق  مدير موافقة بدون  تسليمه بعد سحبه أو تغييره ويتعذر لإللغاء قابل غير يكون  سوف

 

 :الصندوق  ملدير واالسترداد االشترا  طلبات تقديم مكان •

 :التالي وانالعن على املالية أرباح لشركة الرئيس ي للمقر الوحدات مالكي زيارة

 اململكـة 31492  الدمـام 8807 ب.ص الدمـام ، الخليج شارع الثامن، الطابق ، لألعمال املعمر عبدالكريمال سعد مركز املالية، أربــاح شركـة

  السعودية العربية

 

 :الوحدات لحامل اإلسترداد عوائد ودفع اإلسترداد بين تفصل زمنية فترة اقص ى •

( أيام 3حســـــاب العميل خالل )املبلغ املســـــترد بموجب حوالة في حســـــابه الخاص، وســـــيتم إيداع املبالغ املســـــتردة في بإمكان املســـــتثمر اســـــتالم 

 عمل كحد أقص ى.
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 :سجل مالكي الوحدات -د

سيقوم مدير  الصندوق بإعداد سجل محدث ملالكي الوحدات وفقا ملتطلبات الئحة صناديق اإلستثمار، وحفظة في اململكة العربية  •

 .ةالسعودي

  الوحدات مالكي سجل ُيعد   •
 
  دليال

 
 .  هفي املثبتة الوحدات ملكية ىعل قاطعا

  الصندوق  مدير يقدم •
 
 .الطلب عند مجانا للوحدات مالك أي الي الوحدات مالكي لسجل ملخصا

 

سرتثمر سروف املتسرلمة  را تاالشر أموال أن  -ه
ُ
 أو النقد مؤسرسرة لتنظيم ضرعخا طرف مع واملبرمة النقد، سروق  وصرفقات  البنكية الودائع في ت

  اململكة، خار  للمؤسسة مماثلة رقابية لهيئة

 :جمعه الصندوق  مدير ينوي  الذي األدنى الحد -و

 مالييين ريال سعودي. 10الحد األدني 

 

 :ق الصندو  أصول  لصافي أدني كحد مايعادلها أو سعودي ريال ماليين 10 متطلب إستيفاء لضمان الالزمة التصحيحية اإلجراءات -ح

 . املالية السوق  هيئة من العالقة ذات والتعليمات اللوائح بجميع سيلتزم الصندوق  مدير فأن تصحيحي إجراء بأي بالقيام املالية السوق  هيئة طلب حال في

 :املتبعة واإلجراءات الصندوق  وحدات في التعامل معها يعلق أو يؤجل التي الحاالت  -ط    

 :التالية الحاالت في اإلشتراك رفض في قبالح الصندوق  مدير يحتف .  1  

  هيئة تفرضـــها قد والتي الصـــندوق  على تطبق التي املالية الســـوق  هيئة مجلس عن الصـــادرة اللوائح خرق  الى اإلشـــتراك هذا أدى حال في .أ

 .اخر الى وقت من املالية السوق 

 .واألحكام الشروط هذه متطلبات استيفاء من املشترك تمكن عدم حال في .ب

 .ومعتمد موقع الصندوق  في اشتراك طلب تقديم من املشترك تمكن عدم حال في .ج

 .املطلوب اإلشتراك مبلغ استيفاء من املشترك تمكن عدم حال في .د

  بموجب وذلك ،وجدت أن إشتراكات مبالغ أي خصم دون  املشترك الى اإلشتراك مبلغ بإعادة الصندوق  مدير يقوم سبب ألي اإلشتراك طلب رفض تم اذا

 .بنكي تحويل اوعبر بالبريد ليرس شيك

 :ستؤجل التي االسترداد طلبات اختيار بمقتضاها يجري  التي اإلجراءات -ي

 تجاوزت إذا. تقويم يوم آخر في كما الصندوق  أصول  قيمة صافي من( %10) املائة في عشرة هو استرداد يوم أي في به مسموح استرداد مبلغ إجمالي أقص ى

 طلبات ترحل. ذلك على بناء الوحدات وتسترد نسبي أساس على االسترداد طلبات جميع تخفيض الصندوق  ملدير يحق ملبلغ،ا هذا االسترداد طلبات قيمة

 من( %10) االســـترداد طلبات قيمة تتجاوز  أال شـــريطة األفضـــلية لها ويكون  التالي االســـترداد يوم إلى اســـترداد يوم أي في اســـتيفا ها يتم ال التي االســـترداد

 .تقييم يوم آخر في كما األصول  قيمة صافي

 التي الرئيســــة الســــوق  في للتداول  تعليق هناك كان أن تحويل أو/و اســــترداد طلب أي تأجيل املطلق تقديره على وبناء الصــــندوق، ملدير يجوز 

  يعتقد والتي الصـندوق  صـول بأ يتعلق فيما أو عام بشـكل ذلك كان سـواء اململوكة، األصـول  أو املالية األوراق خالل من فيها الصـندوق  يتعامل

 .الصندوق  أصول  قيمة صافي لحساب أساسية أنها معقولة بدرجة الصندوق  مدير
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 وســـيتم املســـتثمر املبلغ كامل اســـترداد فســـيتم الالزم األدنى الحد من اقل إلى الصـــندوق  في املســـتثمر اســـتثمار خفض إلى اســـترداد أي أدى إذا

 .للمستثمر املعين للحساب دهابقي الصندوق  بعملة املستردة املبالغ دفع

 الهيئات من جديدة تنظيمات إصـــــــدار أو بالســـــــوق  العالقة ذات الحكومية القرارات إصـــــــدار تشـــــــمل قد والتي القاهرة والظروف الحاالت في

 الصندوق  تجاه مهامه وأداء الصندوق  مدير بين تحول  أخرى  عوامل أي أو واألسواق الشركة بين االتصاالت في خلل أو العالقة ذات املشرعة

  أخذ بعد للوحدات واالســــترداد واإلضــــافة االشــــتراك مؤقتا يعلق أن الصــــندوق  ملدير يجوز . األصــــول  قيمة صــــافي حســــاب تعليق إلى يؤدي مما

 .املال سوق  هيئة من املوافقة

 

 :خصائص الوحدات .8

 

  متساوية شائعة حصة وحدة كل وتمثل. واحدة فئة من وحدات وهي الصندوق  في الوحدات من محدود ال عدد إصدار الصندوق  ملدير يمكن

  بســـجل الصـــندوق  مدير ســـيحتف . فقط الصـــندوق  مدير من اســـتردادها ويتم الصـــندوق  في التصـــويت حق لها ليس الوحدات. الصـــندوق  في

  عملية كل بعد املستثمر تسليم وسيتم الوحدات مالكي جميع يوضح
 
 .  بالعملية املتعلقة التفاصيل جميع يبين إشعارا

  مدير قبل من للوحدات شـــهادات إصـــدار يتم ولن األصـــول، قيمة صـــافي على بناء   الصـــندوق  أصـــول  في مجزأة غير حصـــة مســـتثمر كل متلكي

  تصــــفية تمت وإذا الصــــندوق، وحدة ســــعر على ســــينعكس والذي الصــــندوق  في اســــتثمارها وســــيعاد أرباح أي توزيع يتم ولن كما الصــــندوق،

  مالكي على للتوزيع املتاحة الصـــــــندوق  أصـــــــول  صـــــــافي مع متناســـــــبة حصـــــــة على للحصـــــــول  مؤهلة كون ســـــــت الوحدات جميع فإن الصـــــــندوق،

 . الوحدات

.  للشــــــركات ريال ألف نعشــــــرو ( 20000)و لألفراد ريال أالف ةعشــــــر ( 10000) هو الصــــــندوق  في املســــــاهمة أو املشــــــاركة ملبلغ األدنى الحد إن

 أو( الشـركات أو األفراد من لكل ريال أالف خمسـة) 5000 البالغ اإلضـافي لالشـتراك ألدنىا الحد مبلغ تغيير في بالحق الصـندوق  مدير ويحتف 

 .الهيئة ملوافقة ذلك يخضع أن على الصندوق  في الدخول 
 

 

 

 :املحاسبة وتقديم التقارير .9

 :املالية بالتقارير الصلة ذات املعلومات -أ

  كما  ،استرداد أو اشتراك كانت سواء املستثمر عمليات يوضح اقص ى كحد الوحدات لكيملا سنة ربع كل بنهاية دوري تقرير بتقديم الصندوق  مدير يقوم

 :التالية املعلومات تتضمن

 صافي قيمة أصول ووحدات الصندوق  •

 . املشترك يملكها التي الوحدات قيمة وصافي عدد •

 .حدة على مشترك كل بصفقات سجل •

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

 

 :الصندوق  تقارير إتاحة وسائل و أماك  -ب

 باي الصـندوق  مدير إشـعار تم إذا اإل الحسـاب فتح إتفاقية في مدون  هو كما الفاكس أو اإللكتروني البريد أو البريدي العنوان على التقارير إرسـال سـيتم

خر إستفسار أي أو خطأ أي وجود حال وفي السابقة، عناوينال في تغييرات
 
 ( 60) ستين خالل الصندوق  مدير إبالغ يجب فإنه ا

 
  يوما

 
 تاريخ من من تقويميا

  املالية للســـوق  اإللكتروني واملوقع الصـــندوق  ملدير اإللكتروني املوقع على التقارير هذه تنشـــر وســـوف. صـــحيحة ســـتعتبر وإال والتقارير الحســـاب كشـــف

 (.تداول ) السعودية
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 املالية القوائم بنشر الصندوق  مدير يتعهدو  ميالدية، سنة كل نهاية عند للصندوق  مراجعة مالية قوائم بإعداد الصندوق  مدير يقوم - 

 .م2018 ديسمبر 31 في للصندوق  املالية السنة نهاية في املراجعة، السنوية
 

  الصندوق  مدير يقوم -د  
 
  القوائم هذه توفير وسيتم .السنوية املالية قوائملا نشر و بإعداد أيضا

 
 .طلبها عند مجانا

 :مجلس إدارة الصندوق . 10

 

 :العضوية ونوع الصندوق  إدارة مجلس أعضاء أسماء .أ

 ( مستقل غير عضو) (الصندوق  إدارة مجلس رئيس)  املعمر العبدالكريممحمد  بن سعد بن عبدالعزيز/األستاذ •

 (مستقل غير عضو)  املصري  محمد خليل حسن.د  •

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

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

 

 :الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مؤهالت.   ب

  املاجستير درجة على حاصل(  مستقل غير عضو) (الصندوق  إدارة مجلس رئيس)  املعمر العبدالكريممحمد  بن سعد بن عبدالعزيز/األستاذ .1

  فهد امللك جامعة من البكالوريوس وشــــــهادة م2005-2008 األعمال إدارة في وماجســــــتير م2009-2008 االســــــالمية واملالية املصــــــرفية الخدمات في

 يوليو  املالية أرباح شــــركة في اإلدارة مجلس عضــــو منصــــب املعمر العبدالكريم ســــعد بن عبدالعزيز األســــتاذ شــــغلي 2003-1996 واملعادن للبترول

 لشـركة املديرين مجلس عضـو منها الخاص القطاع في كثيرة مناصـب وشـغل ، املحلية األسـهم سـوق  وفي اإلسـتثمارات مجال في خبراته تشـمل ، 2017

 . العمالء وخدمات التسويق ومدير الشرقية غرفة ،وعضوية م2013 القابضة الدولية املستثمرون

 

 

 

 (مستقل غير عضو)  املصري  محمد خليل حسن. د .2

 /الينوي  والية من( CPA)  معتمد قانوني محاسـب شـهادة منها مهنية شـهادات وعدة املحاسـبة، في الدكتوراه شـهادة حاصـل على املالية، أرباح شـركة في املدير املالي

  15 تتجاوز  خبرة ولدية ، م1999  االمريكية املتحدة الواليات
 
  ومستشارا كاتشر  عدة في وتدقيق مالي مدير عمل. عاما

 
 .شركات لعدة ماليا

 (مستقل عضو) القحطاني  شايع بن محمد بن إبراهيم. د .3

  القحطاني إبراهيم الدكتور  يشغل
 
 على القحطاني إبراهيم الدكتور  حصل  القابضة، سمو لشركة إدارة مجلس عضو منصب  م2008 منذ حاليا

 من والبكالوريوس قبلها م1981 عام البترول جامعة -اعمال ادارة واملاجستير م1987 عام ويسكونسن جامعة من االقتصاد في الدكتوراه درجة

 في والتعليم العمل في طويلة خبرات القحطاني إبراهيم الدكتور  ولدى  ،م1981 عام في السعودية العربية باململكة واملعادن للبترول فهد امللك جامعة

. 1994 عام منذ اإلدارات مجالس مناصب كثير في وعمل  الجامعة في سنوات اربع ملدة االقتصادو  للتمويل( أم بي يو أف كيه) قسم ترأس حيث اململكة

 نشر وقد السعودية االقتصادية بالجمعية عضو وهو اململكة في العديدة الصناعية األعمال من العديد تأسيس في القحطاني إبراهيم الدكتور  شارك

 . واالقتصادية املالية القضايا في  الكثير
 

 األستاذ عمر بن إبراهيم بن سليمان العمر )عضو مستقل(  . 4

وبكالوريوس في إدارة   ، م1988 عام املتحدة الواليات ،فلوريدا ،ميامي جامعة من املحاسبة في ماجستير على حاصل عمر إبراهيم العمر األستاذ

يين األمريكية و زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وقد م. حصل على زمالةاملحاسبين القانون1984األعمال من جامعة امللك سعود عام 

 ة شركات.شغل العديد من املناصب االدارية في مجال املحاسبة، وهو عضو مجلس ادارة في عد
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 :الصندوق  إدارة مجلس ومسؤوليات أدوار  - 

  مرتين املجلس يجتمع
 
  مجلس قبل من املوضــوعة االســتثمار ولوائح واألحكام الشــروط مع مطابق ها نم والتأكد املدير نشــاطات ملراجعة األقل على ســنويا

 في املتبعه التصويت واجراءات الصندوق  اجتماعاتب يتعلق فيما أما .الهيئة مجلس عن الصادرة االستثمار صناديق الئحة إلى باإلضافة الصندوق  إدارة

  املجلس لرئيس ويحق لالجتماع، املحدد املوعد من أسبوعين قبل األعضاء إلى ترسل هرئيس من خطية بدعوة املجلس سيجتمعف ،الصندوق  ادارة مجلس

  األعضـــــاء ينيبه من أو الرئيس فيهم بمن املجلس أعضـــــاء نصـــــف حضـــــر إذا صـــــحيحا االجتماع ويكون  رســـــمي، غير الجتماع األعضـــــاء دعوة وقت أي وفي

 قرارات على التصــــــويت له يحق وال االجتماع، ذات في واحد عضــــــو من أكثر عن نوبي ال وان خطية، اإلنابة تكون  أن على املجلس اجتماعات لحضــــــور 

 من االدارة مجلس اجتماعات تعقد ان يجوز  كما. املجلس رئيس معه صوت الذي الجانب يرجح األصوات تساوي  حال وفي املصالح، تضارب على تنطوي 

 : اآلتي الحصر ال املثال سبيل على ، الصندوق  إدارة مجلس اءأعض مسؤوليات تشملو  .الهاتف ذلك في بما الكترونية وسائل خالل

  الصندوق  يكون  التي الجوهرية والتقارير والقرارات العقود جميع على املوافقة •
 
 . فيها طرفا

، ذلك كان ومتى اإلشـــــراف، •
 
  الصـــــندوق  مدير عنه يفصـــــح مصـــــالح تضـــــارب أي على املصـــــادقة مناســـــبا

 
  الئحة من( 19) للمادة وفقا

 .  االستثمار صناديق

  مرتين االجتماع •
 
 األموال غســــــل عن التبليغ ومســــــئول  الصــــــندوق  مدير لدى( االلتزام لجنة) االلتزام مســــــئول  مع األقل على ســــــنويا

 .  املتبعة واألنظمة اللوائح بجميع الصندوق  مدير التزام من للتأكد لديه، اإلرهاب وتمويل

 .اإلستثمار ألئحةصناديق من(22) املادة بموجب  تعيينه يتم الذي املصفي يرفعها توصية أية إقرار •

 .االستثمار صناديق بالئحة الصندوق  وأحكام شروط والتزام اكتمال من التأكد •

  الوحدات مالكي مصــلحة يحقق بما بمســؤولياته الصــندوق  مدير قيام من التأكد •
 
 الئحة وأحكام ، الصــندوق  وأحكام لشــروط وفقا

 .  االستثمار صناديق

 تجاه الصــــندوق  إداراة مجلس عضــــو أمانة مســــؤولية تتضــــمن و فيه الوحدات ومالكي االســــتثمار صــــندوق  ملصــــلحة بأمانة العمل •

 . املعقول  الحرص بذل و اإلهتمام و اإلخالص واجب الوحدات مالكي

 

ت تفاصيل  -د
 
 :الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مكافا

 وبعدد اجتماع لكل سعودي ريال أالف خمسة (5,000) مبلغ.  يقدمونها التي الخدمات لقاء أتعاب بدل املستقلين االدارة مجلس اعضاء يتلقى

  ســعودي ريال 20,000أقصــ ى بحد املالية الســنة في اجتماعات أربعة
 
  ســعودي ريال 40,000 يعادل وبما  مســتقل عضــو لكل ســنويا

 
  لكل ســنويا

 كل بعد املكافاه وتدفع ككل املســــتقلين لالعضــــاء  ندوق الصــــ اصــــول  قيمة صــــافي من تقويم يوم كل وتتراكم الرســــوم هذه وتحســــب  األعضــــاء

 .الصندوق  ادارة ملجلس اجتماع
 

 جوهري  تضارب أي حدوث حالة وفي للمصالح، تعارض عليه ينطوي  عمل ب ي القيام عدم العالقة ذات واالطراف الصندوق  مدير يحرص -ه

  يوجد وال الصندوق  إدارة ملجلس ذل  ع  باإلفصاح الصندوق  يرمد يقوم فعليه العالقة ذات االطراف أو الصندوق  مدير بين للمصالح
 
 حاليا

 .مصالح تضاري  أي

 :أخرى  استثمار صناديق في الصندوق  ادارة مجلس اعضاء عضويات  -و

 ستثماري ا صندوق   اي عضو منصب (مستقل غير عضو) املعمر العبدالكريم محمد بن سعد بن عبدالعزيز /األستاذ  يشغل ال •

 .االولية للطروحات ارباح صندوق  في مستقل غير عضو منصب املصري  خليل حسن. د يشغل •

 .االولية للطروحات ارباح صندوق  في 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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 :رعيةلجنة الرقابة الش.   11

 

 :ومؤهالتهم للصندوق  الشرعية الهيئة اعضاء اسماء .أ

   السند هللا عبد ب  الرحم  عبد الدكتور /  الشيخ معالي .1

 عام اإلســــــــالمية ســــــــعود بن محمد اإلمام جامعة من البكالوريوس درجة على حصــــــــل أنه كما اآللي، الحاســــــــب في ســــــــعود امللك جامعة من تخرج

  .الجامعة نفس من الدكتوراه على حصل ثم املاجستير درجة على وحصل   هـ1418

  الفقهية الجمعية في عضــــــــو وكذلك .والتقنية للعلوم العزيز عبد امللك بمدينة اإللكترونية التواقيع إعداد لجنة: منها جهات عده في عضــــــــو وهو

 .اإلسالمي الفقه بمجمع وخبير السعودية

  الشبيلي هللا عبد ب  يوسف الدكتور  الشيخ فضيلة .2

ــــــــــــــ،1422 عام نفســه القســم من الدكتوراه على حصــل ثم املاجســتير على وحصــل اإلســالمية ســعود بن محمد اإلمام  جامعة من تخرج  عمل وقد هـ

 
 
  باحثا

 
  و املظالم بديوان شرعيا

 
  معيدا

 
  و وأمينا

 
  أمريكا في اإلسالمية العلوم بمعهد للتدريس أوفد ثم للقضاء العالي باملعهد املقارن  الفقه لقسم وكيال

 .للقضاء العالي باملعهد تدريس هيئة عضو اآلن و هـ،1424-1420 الفترة خالل

  تنظيم ملراجعة الشرعية اللجنة عضو وكذلك. الشمالية بأمريكا الشريعة فقهاء ومجمع السعودية الفقهية الجمعية: منها جهات عده في عضو وهو

 .السعودية العربية باململكة الزكاة جباية

 مسعد آل زيد ب  املحس  عبد/  الشيخ فضيلة .3

  املعهــــد من املقــــارن  الفقــــه في املــــاجســــــــــــتير على حصـــــــــــــــل و بــــالريــــاض اإلســــــــــــالميــــة ســــــــــــعود بن محمــــد اإلمــــام بجــــامعــــة الشــــــــــــريعــــة كليــــة من تخرج

  عمل للقضاء، العالي املعهد من الدكتوراه على وحصل للقضاء، العالي
 
  ثم بالطائف العامة املحكمة في قاضيا

 
  مفتشا

 
 وكي ثم قضائيا

 
  العدل لوزارة ال

  املكرمة، بمكة اإلستئناف بمحكمة إستئناف قاض ي عين ثم هـ١٤٣٦ عام وحتى هـ١٤٣٠عام من القضائية للشؤون
 
 .الخاصة لألعمال متفرغ وحاليا

 :الشرعية الرقابة لجنة ومسؤوليات أدوار -ب

 :التالية األنشطة عن الخصوص وجه على الشرعية الرقابة ستكون 

 .الشرعية الضوابط تقيدها لضمان للصندوق  االستثمارية والسياسات واألهداف الصندوق  اموأحك شروط دراسة .أ

 .الشرعية الضوابط باألحكام التقيد بخصوص االستثمار مدير إلى الشرعي الرأي تقديم .ب

 .فيها االستثمار للصندوق  يجوز  التي االستثمارية األدوات وانتقاء الختيار مالئمة معايير تحديد .ج

 .التطهير استقطاعات بخصوص االستثمار ملدير مالئمة ييرمعا تقديم .د

 .االستثمار ملدير املحددة الشرعية الضوابط ضوء على االستثمارات مراقبة .ه

 .للصندوق  السنوي  املالي التقرير في إلدراجها الشرعية والضوابط  باألحكام الصندوق  بالتزام يتعلق فيما الشرعي الرأي إبداء .و
 

ت تفاصيل  - 
 
 :الشرعية الرقابة لجنة مكافا

،  ســعودي ريال( 24,000) وقدره مبلغ الشــرعية الرقابة لجنة أتعاب تبلغ
 
 من وتســتقطع تقويم يوم كل تحتســب الصــندوق  أصــول  من كاملة تدفع ســنويا

 .الشرعية الهيئة أتعاب على املالي االفصاح ملخص ويحتوي . الصندوق  اصول  قيمة صافي

 :لالستثمار املعدة األصول  شرعية لتحديد املطبقة املعايير تفاصيل   -د

 .بالصندوق  الخاصة اتستثمار لال  الشرعية الضوابط  املعلومات مذكرة في( 1) رقم وامللحق واألحكام الشروط في( 1) رقم امللحق يحتوي 
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 :مدير الصندوق . ه

 :  سم مدير الصندوق ا .أ

 .شركة أرباح املالية

 :ةاملالي السوق  هيئة م  الصادر الترخيص رقم .ب

 (07083-37) املالية السوق  هيئة من  الصادر الترخيص رقم
 :عنوان مدير الصندوق  . 

 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

 www.arbahcapital.comاملوقع اإللكتروني 

 :املالية السوق  هيئة م  الصادر الترخيص تاريخ .د

 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

 م31/12/2018 املالية السنة نهاية في كما الصندوق  ملدير املالية املعلومات

 3,359,220 اإليرادات 

 29,590,869 املصاريف

 3,453,389 الزكاة

 (29,685,039) صافي الدخل 

 

 الصندوق  إدارة مجلس أعضاء أسماء -ز

  املاجستير درجة على حاصل(  مستقل غير عضو) (الصندوق  إدارة مجلس رئيس)  املعمر العبدالكريممحمد  بن سعد بن عزيزعبدال/األستاذ .1

 امللك جامعة من البكالوريوس وشــــهادة م2005-2008 األعمال إدارة في وماجســــتير م2009-2008 االســــالمية واملالية املصــــرفية الخدمات في

  املالية أرباح شركة في اإلدارة مجلس عضو منصب املعمر العبدالكريم سعد بن عبدالعزيز األستاذ شغلي 2003-1996 واملعادن للبترول فهد

  مجلس عضــــو منها الخاص القطاع في كثيرة مناصــــب وشــــغل ، املحلية األســــهم ســــوق  وفي اإلســــتثمارات مجال في خبراته تشــــمل ، 2017 يوليو

 . العمالء وخدمات التسويق ومدير الشرقية غرفة ،وعضوية م2013 القابضة الدولية املستثمرون لشركة املديرين

 (مستقل غير عضو)  املصري  محمد خليل حسن. د .2

 /الينوي  والية من( CPA)  معتمد قانوني محاسب شهادة منها مهنية شهادات وعدة املحاسبة، في الدكتوراه شهادة حاصل على املالية، أرباح شركة في املدير املالي

  15 تتجاوز  خبرة ولدية ، م1999  االمريكية ملتحدةا الواليات
 
  ومستشارا شركات عدة في وتدقيق مالي مدير عمل. عاما

 
 .شركات لعدة ماليا

 

 (مستقل عضو) القحطاني  شايع بن محمد بن إبراهيم. د .3

  القحطاني إبراهيم الدكتور  يشغل
 
 على القحطاني إبراهيم الدكتور  لحص  القابضة، سمو لشركة إدارة مجلس عضو منصب  م2008 منذ حاليا

 من والبكالوريوس قبلها م1981 عام البترول جامعة -اعمال ادارة واملاجستير م1987 عام ويسكونسن جامعة من االقتصاد في الدكتوراه درجة

 في والتعليم العمل في طويلة خبرات انيالقحط إبراهيم الدكتور  ولدى  ،م1981 عام في السعودية العربية باململكة واملعادن للبترول فهد امللك جامعة

. 1994 عام منذ اإلدارات مجالس مناصب كثير في وعمل  الجامعة في سنوات اربع ملدة واالقتصاد للتمويل( أم بي يو أف كيه) قسم ترأس حيث اململكة

 نشر وقد السعودية االقتصادية بالجمعية عضو هوو  اململكة في العديدة الصناعية األعمال من العديد تأسيس في القحطاني إبراهيم الدكتور  شارك

 . واالقتصادية املالية القضايا في  الكثير

http://www.arbahcapital.com/
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 . األستاذ عمر بن إبراهيم بن سليمان العمر )عضو مستقل(4

وريوس في إدارة وبكال  ، م1988 عام املتحدة الواليات ،فلوريدا ،ميامي جامعة من املحاسبة في ماجستير على حاصل إبراهيم العمرعمر  األستاذ

م. حصل على زمالةاملحاسبين القانونيين األمريكية و زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وقد 1984األعمال من جامعة امللك سعود عام 

   شغل العديد من املناصب االدارية في مجال املحاسبة، وهو عضو مجلس ادارة في عدة شركات.

 
 

 :املالية أرباح كةلشر  رةاإلدا مجلس أعضاء

 التصنيف المنصب اإلسم

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

 غير مستقل /غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارةنائب  رشيد بن عبدهللا الرشيد

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

 غير مستقل /غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة يز القحطانيعبدالعزبن نايف 

 غير مستقل /غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة ابراهيم بن علي المجدوعي

 غير مستقل /غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة بن حسن العفالق هاني

 غير مستقل /غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة حمد بن محمد الخالدي

 مستقل /غير تنفيذي و مجلس اإلدارةعض طالل بن علي الزين

 مستقل /غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة سامي بن راشد السنيد

 مستقل /غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة محمد بن أحمد العوضي

 مستقل /غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة فهد بن ناصر الراجحي

  :ق الصندو  ملدير الرئيسية والواجبات واملسؤوليات االدوار - 

 وأحكام وشــروط لهم املرخص األشــخاص والئحة الالئحة هذه أحكام بموجب الوحدات مالكي ملصــلحة يعمل أن الصــندوق  مدير على •

 املعلومات ومذكرة الصندوق 

 األمانة واجبات ذلك في بما لهم املرخص األشـــــخاص الئحة عليها نصـــــت التي والواجبات املبادئ بجميع اإللتزام الصـــــندوق  مدير على •

 .الوحدات مالكي اهتج

  الصندوق  مدير يكون  •
 
 :باالتي القيام عن مسؤوال

 .إدارة الصندوق  -1

 .للصندوق  اإلدارية الخدمات ذلك في بما الصندوق  عمليات -2

 .طرح وحدات الصندوق  -3

  وغير وواضــــــحة وصــــــحيحية كاملة وانها وإكتمالها املعلومات ومذكرة الصــــــندوق  وأحكام شــــــروط دقة من التأكد -4

 .مضللة

  الصـــندوق  رمدي يكون  •
 
  هها كلف أو مباشـــر بشـــكل وواجباته مســـؤولياته أديي  ســـواء اإلســـتثمار، صـــناديق بالئحة اإللتزام عن مســـؤوال

  الصندوق  مدير ويعد. خارجية جهة
 
 .املعتمد تقصيره أو تصرفه سوء أو احتياله بسبب الناجمة الصندوق  خسائر عن مسؤوال
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 .الصندوق  استثمارات على تؤثر التي املخاطر لرصد واإلجراءات السياسات وضع الصندوق  مدير على •

 .واإللتزام املطابقة مراقبة برنامج تطبيق الصندوق  مدير على •

 :الصندوق  مدير جانب م  ثال  طرف بها كلف التي املهام -ط

 . الصندوق  ل أصو حف : الحف  أمين .1

 .املالية القوائم وإصدار املراجعة عملية: القانوني املحاسب .2

 املؤشر االسترشادي.مزود خدمة  .3

 : الصندوق  إدارة مجلس أعضاء .4
 
 .املعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام شروط في ذكرت التي للمهام وفقا

 : الشرعية الرقابة لجنة أعضاء .5
 
 .املعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام شروط في ذكرت التي للمهام وفقا

 :يةجوهر  أهمية ذات الصندوق  ملدير أخرى  مصالح أو عمل أنشطة -ي

 .اليوجد   

 :الصندوق  مدير لعزل  املنظمة األحكام - 

  تراه إجراء أي واتخاذ الصندوق  مدير إستبدال أو عزل  املالية السوق  لهيئة يحق
 
  تدابير أي إتخاذ أو بديل صندوق  مدير لتعيين مناسبا

  تراه اخرى 
 
   :التالية الحاالت في وذلك مناسبا

 .لهم املرخص األشخاص الئحة بموجب بذلك الهيئة إشعار دون  اإلدارة طنشا ممارسة عن الصندوق  مدير توقف -1

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

 .اإلدارة نشاط ممارسة في ترخيصه إللغاء الصندوق  مدير من املالية السوق  هيئة إلى طلب تقديم-3

  الهيئة تراه بشكل – أخل قد الصندوق  مدير أن الهيئة أتر  إذا-4
 
 .التنفيذية لوائحة أو النظام بالتزام -جوهريا

  مدير لدى مســـــــجل أخر شـــــــخص وجود عدم مع إســـــــتقالته أو عجزه أو الصـــــــندوق  أصـــــــول  يدير الذي اإلســـــــتثمارية املحفظة مدير وفاة-5

 .املحفظة مدير يديرها التى الصناديق أصو أو اإلستثمار صندوق  أصول  إدارة على قادر الصندوق 

 .جوهرية أهمية ذات أنها -معقولة أسس على بناء   – الهيئة ترى  أخرى  حالة أي-6

 .حدوثها من يومين خالل( 5) الفرعية الفقرة في ذكرها الوارد الحاالت من بأي الهيئة إشعار الصندوق  مدير على يجب •

  الهيئة مارست إذا •
 
  صالحياتها من أيا

 
 من كامل بشكل التعاون  الصندوق  مدير على فيتعين الصندوق، مدير إستبدال أو لعزل  وفقا

 ( 60) خالل البديل الصــــــــندوق  مدير إلى للمســــــــؤوليات الســــــــلس النقل تســــــــهيل على املســــــــاعدة أجل
 
  مدير تعيين من األولى يوما

  اضـــروري ذلك كان حيثما ينقل، أن املعزول الصـــندوق  مدير على ويجب. البديل الصـــندوق 
 
  ومناســـبا

 
  املحض، الهيئة لتقدير ووفقا

 .العالقة ذي بالصندوق  املرتبطة العقود جميع البديل الصندوق  مدير إلى

 

 :أمين الحفظ. 13

 سم امين الحفظ:ا .أ

 اإلنماء لإلستثمار

 رقم الترخيص الصادر م  هيئة السوق املالية: .ب

 .(37-09134) رقم  املاليـة السوق  هيئـة ترخيص
 

 حفظ:عنوان أمين ال . 

 امللك طريق ،20 الطابق ،2 العنود برج 11576 الرياض 66333. ب.ص – السعودية العربية اململكة /الرياض – الرئيس ي املقر لالستثمار االنماء شركة

 .218590 11 966+ فاكس 8004413333 2799299 11 966+ هاتف العليا حي فهد،
 

 تاريخ الترخيص الصادر م  هيئة السوق املالية: .د

 م14/04/2009ه املوافق 19/04/1430
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 األدوار االساسية ومسؤوليات أمين الحفظ: .ه

  الحف  أمين يعد   •
 
   التزاماته عن مسؤوال

 
  طرفا هها كلف أم مباشر بشكل همسؤوليات  دىأ سواء الالئحة، هذه  ألحكام وفقا

 
 أحكام بموجب ثالثا

 .لهم املرخص األشخاص الئحة أو الالئحة هذه

  ف الح أمين وُيعد    •
 
  تصرف سوء أو  إهمال أو  احتيال بسبب الناجمة الصندوق  خسائر عن الوحدات ومالكي الصندوق  مدير تجاه مسؤوال

  .املتعمد تقصيره أو

  الحف  أمين يعد   •
 
 ت اءار اإلج  جميع اتخاذ عن ككذل مســـؤول وهو الوحدات، مالكي لصـــالح وحماي ها دوق نالصـــ أصـــول  حف  عن مســـؤوال

 . الصندوق  أصول  بحف  يتعلق فيما  ةالالزم اإلدارية

 

: .و
 
 ثالثا

 
 املهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا

  بالعمل تابعيه من أي أو أكثر أو ثالث طرف تكليف الحف  ألمين يجوز اليوجد، لكن 
 
 يتولى استثمار صندوق  ألي الباطن من للحف  أمينا

  .الخاصة موارده من الباطن من حف  أمين أي ومصاريف أتعاب الحف  أمين ويدفع.  أصول  حف 

 

 األحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ أو إستبداله: .ز

  تراه تدبير أي اتخاذ أو الصندوق  مدير من املعين الحف  أمين عزل يحق لهيئة السوق املالية 
 
 التالية: الحاالت من أي وقوعال ح في  مناسبا

  .لهم املرخص األشخاص الئحة بموجب كبذل ةالهيئ إشعار دون  الحف  نشاط ممارسة عن الحف  أمين توقف .1

  .هيئة السوق املالية قبل من  هتعليق أو  سحب أو الحف  نشاط ممارسة في الحف  أمين ترخيص إلغاء  .2

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

  ئةالهي تراه بشكل - أخل قد الحف  أمين أن الهيئة رأت إذا  .4
 
  .التنفيذية  لوائح أو النظام بالتزام – جوهريا

  .جوهرية أهمية ذات أنها -معقولة أسس  ىعل بناء   - الهيئة  ترى ى أخر  حالة أي  .5
 

 :اإلستثمار مستشار. 14

 .اليوجد
 

 : املوزع. 15

 .اليوجد
 

 :املحاسب القانوني. 16

 :أسم املحاسب القانوني .أ

 .وشركاه غزالة ابو طالل شركة

 

 :ن املحاسب القانونيعنوا .ب

 موقعه وعنوان ،(966138821032) فاكس( 966138820940) هاتف  .3187  ب ص 31952 الخبر، السعودية العربية اململكةعنوانه 

  ))obar@tagi.comtagco.kh)) (( www.tagorg.com(( ياإللكترون

 

 :الحفظ أمين ومسؤوليات االساسية األدوار . 

 .املالية القوائم إلصدار املالية السنة ونهاية املالية السنة نصف في املراجعة بعملية القيام الخارجي املراجع أو القانوني املحاسب على

 :أخرى  معلومات.  17

 . مقابل دون  طلبها عند تقديمها سيتم فعلي أو/و محتمل مصالح تعارض وأي صالحامل تعارض ملعالجة ستتبع التي واالجراءات السياسات أن

mailto:tagco.khobar@tagi.com)
http://www.tagorg.com/
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 :الخاصة والعموالت بالتخفيضات املتعلقة املعلومات .أ

  الصـــــندوق  مدير يتحصـــــل بحيث .لهم املرخص األشـــــخاص لالئحة خاضـــــعة تكون  أن على الخاصـــــة العمولة ترتيبات في الدخول  الصـــــندوق  ملدير يحوز 

 أي واليوجد .الوســـيط ذلك خالل من املوجهة الصـــفقات على املدفوعة العمولة مقابل الصـــفقات تنفيذ خدمات الى إضـــاقة وخدمات ســـلع على بموجبه

 :مايلي عمل الخاصة العمولة ترتيبات وجود حال في الصندوق  مدير على ويتعين االن حتى مبرمة الخاصة للعموالت ترتيبات

 .الشروط أفضلب التنفيذ خدمة املعني الوسيط يقدم أن •

 .الوحدات مالك ملصلحة معقولة بدرجة الصندوق  مدير عليها يحصل التي والخدمات السلع إعتبار يمكن أنه •

 .معقول  مبلغ هو والخدمات السلع مقدم الى دفعه يتم مبلغ أي أن الصندوق  مدير يتأكد أن •
 

 :املعلومات املتعلقة بالزكاة والضريبة .ب

 او الصـــــندوق  في لوحدات شـــــرائة على تترتب التي الضـــــريبية اإلعتبارات من للتأكد مهنية اســـــتشـــــارة على يحصـــــل ان املحتمل الوحدات مالك على يتعين

 عليه منصـــوص ماهو حدود في الصـــندوق، ملدير يحق بأنه بينة على املشـــتركون  يكون  ان ويجب. آخر شـــكل بأي هها التصـــرف او لها اســـترداده او امتالكه

  به ومســـموح
 
 الســـنوية املالية القوائم في عنها اإلفصـــاح وســـيتم_ وجدت ان_ الصـــندوق  على مســـتحقة ضـــريبة أي الصـــندوق  أصـــول  من عيدف ان ، نظاميا

 في اســـــتثماراهم بأن اإلعتبار بعين األخذ الســـــعودية العربية اململكة في املقيمين غير املحتملين واملشـــــتركين الحاليين املشـــــتركين وعلى. ســـــنوية والنصـــــف

 .املضافة القيمة ضريبة وبالخصوص اململكة في العالقة ذات الجهات قبل من للضريبة اقتطاع عليه يترتب قد الصندوق 

 .الصندوق  في وحدات من يملك ما زكاة إخراج مسئولية الوحدات مالك على وتقع املشتركين عن إخراجها الصندوق  مدير يتولى فال الزكاة واما

 :الوحدات مالكي اجتماع وتفاصيل معلومات .ج

 .الصندوق  مدير من بمبادرة الوحدات ملالك إجتماع لعقد الدعوة الصندوق  ملدير ز يجو  •

 .الحف  أمين من كتابي طلب تسلم من أيام( 10) خالل الوحدات مالكي الجتماع الدعوة الصندوق  مدير سيقوم •

  الوحدات مالك من أكثر أو مالك من كتابي طلب اســــتالم من أيام( 10) خالل الوحدات ملالك إلجتماع بالدعوة الصــــندوق  مدير ســــيقوم •

 .الصندوق  أصول  قيمة صافي من %25 تساوي  أو من أكثر مانسبتة منفردين أو مجتمعين يملكون  الذين

 الســـــوق  لشـــــركة اإللكتروني واملوقع الصـــــندوق  ملدير اإللكتروني املوقع من الوحدات مالكي اجتماع عن اإلعالن الصـــــندوق  مدير ســـــيقوم •

 ( 21) عن التزيد وبمدة االجتماع عقد من أيام( 10) قبل الحف  وأمين الوحدات مالكي جميع الى كتابي إشعار لوإرسا ،(تداول )املالية
 
 يوما

 .االجتماع قبل

  يتعبر فأنه الصندوق  وحدات عدد إجمالي من أكثر أو %25 منفردين أو مجتمعين الوحدات مالكي حضر حال في •
 
  إجتماعا

 
 .صحيحا

 املوقع في باإلعالن يقوم وســوف ثاني إجتماع الى بالدعوة الصــندوق  مدير ســيقوم الســابقة، الفقرة في املذكور  النصــاب يســتوفي لم حال في •

( 5) اإلجتماع موعد قبل الحف  وأمين الوحدات مالكي الي كتابي إشعار وإرسال( تداول ) املالية السوق  وشركة الصندوق  ملدير االلكتروني

 ص الثاني اإلجتماع يكون  وسوف. أيام
 
  حيحا

 
 .اإلجتماع في النسبة كانت أيا

 

 :االستثمار صندوق  وتصفية إلنهاء املتبعة اإلجراءات .د

  غير املســــ هدف العائد معدل أو الصــــندوق  أصــــول  قيمة بأن الصــــندوق  مدير توصــــيات على بناء   وذلك الصــــندوق  إنهاء في الحق الصــــندوق  إدارة مجلس

  هناك أو الصــــــــندوق، تشــــــــغيل ملواصــــــــلة كافية
 
  الصــــــــندوق  مدير يعتبرها أخرى  ظروف أي حدوث حالة في أو واللوائح النظم في تغييرا

 
 لتصــــــــفية ســــــــببا

  هناك ان او الصــــندوق،
 
  حدثا

 
  صــــناديق الئحة في جاء كما الصــــندوق  بإنهاء الخاصــــة اإلجراءات نظامي، غير الصــــندوق  وجود إعتبار إلى ســــيؤدي متوقعا

 :اإلستثمار

  الوحدات ومالكي الهيئة إشـعار عليه فيجب صـندوق،ال إنهاء في الصـندوق  مدير رغب إذا •
 
 ( 21) عن التقل مدة قبل ذلك في برغبته كتابيا

 
 يوما

 .الصندوق  وأحكام بشروط اإلخالل دون  فيه، العام الصندوق  إنهاء املزمع التاريخ من
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  محددة العام الصــــندوق  مدة كانت إذا •
 
 املدة، تلك إن هاء فور  الصــــندوق  نهاءإ الصــــندوق  مدير على فيجب الصــــندوق، وأحكام لشــــروط وفقا

  الوحدات ومالكي الهيئة وإشعار
 
 ( 21) عن التقل بمدة الصندوق  مدة إن هاء قبل كتابيا

 
 .يوما

 .املعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام بشروط اإلخالل دون  وذلك إن هائه، فور  الصندوق  تصفية إجراءات في البدء الصندوق  مدير على •

 .تصفيته ومدة الصندوق  مدة إن هاء عن( تداول ) ملاليةا السوق  شركة وموقع اإللكتروني موقعه في ندوق الص مدير يعلن وسوف •

 :إجراءات الشكاوي  .ه

  وااللتزام املطابقة إدارة رئيس إلى مكتوبة تقديمها املســتثمر على فيتعين واألحكام، الشــروط ههذه يتعلق ما في شــكوى  أية وجود حال في

، املبين العنوان على الصـــــــندوق  مدير ىلد األموال غســـــــل ومكافحة
 
  تاليا

 
 الخاصـــــــة اإلجراءات على املســـــــتثمر اطالع ســـــــيتم بأنه علما

 ســـــعد مركز ، الثامن الطابق - املالية أرباح شـــــركة :وااللتزام املطابقة إدارة رئيس /عناية -: مقابل ودون  طلبها عند الشـــــكاوي  بمعالجة

-13-8316485: هاتف الســـعودية العربية اململكة 31492  الدمام 8807 ب.ص الدمام ، يجالخل شـــارع ، لألعمال املعمر عبدالكريمال

 . compliance@arbahcapital.com 8093075-13-00966: فاكس 00966

  الشـــــــكاوي  مع التعامل إجراءات كافة ســـــــتصـــــــبح 
 
  الجهات طلبت حال وفي ،العميل من مرســـــــل خطي طلب على اءبن الصـــــــندوق  مدير جانب من متاحة

  املســتندات بجميع تزويدها الصــندوق  مدير على فإنه الصــندوق، في مشــترك أي عن صــادرة شــكوى  اي نتائج املالية الســوق  هيئة او املختصــة القضــائية

 -املالية السوق  هيئة لدى الشكوى  إيداع للمشترك يحق عمل، أيام 7 خالل الرد يتم لم أو تسوية الي الوصول  تعذر حال وفي. الشكوى  بموضوع املرتبطه

  .املستثمرين شكاوى  إدارة

 .املالية األوراق منازعات في الفصل لجنة هي االستثمار صناديق في اإلستثمار عن ناش ئ نزاع أي في بالنظر املختصة القضائية الجهة أن .و

              :               املستندات املتاحة ملالكي الوحدات .ز

 .شروط وأحكام الصندوق  •

 .مذكرة املعلومات الرئيسية •

 .ملخص املعلومات الرئيسية •

 .العالقة ذات االطراف مع العقود •

 .القوائم املالية •

 أو الباطن من الصـــندوق  مدير أو الصـــندوق  ملدير وليس ،(مشـــاعة ملكية) مجتمعين الوحدات ملالكي مملوكة االســـتثمار صـــندوق  أصـــول  أن .ح

  مدير كان إذا إال فيها، مطالبة أو الصــــــــندوق  أصــــــــول  في مصــــــــلحة أي املوزع أو املشــــــــورة مقدم أو الباطن من الحف  أمين أو الحف  أمين

 ما املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من الحف  أمين أو الحف  أمين أو الباطن من الصندوق  مدير أو الصندوق 
 
 ،و الصندوق  لوحدات  لكا

  كان أو ، هملكيت حدود في كذل
 
ح ،اإلســتثمار صــناديق الئحة أحكام بموجب املطالبات ههذه مســموحا فصــِ

ُ
 الصــندوق  وأحكام شــروط في عنها وأ

 .املعلومات مذكرة أو
 

  بشرررررركل – يطلبها وقد معقول، بشرررررركل  الصررررررندوق  إدارة مجلس أو الصررررررندوق  مدير يعرفها أن ينبغي أو معروفة،  ى أخر  اتمعلوم أي   .ط

 سرريتخذ تيال املعلومات مذكرة تتضررمنها أن املتوقع م  أو املهنيون، مسررتشرراروهم أو أواملحتملون  الحاليون   داتالوح مالكو – معقول 

 :عليها بناء   االستثمار قرار

 .معروفة غير اخرى  معلومات أي اليوجد

افق االستثمار صناديق ئحة ال قيود م  إعفاءات أي .ي  :هوممارسات االستثمار سياسات يف ذكرت التي عدا ما املالية السوق  هيئة اهعلي تو

 .اليوجد

 :يديره  الذي  العام  للصندوق   أصول   ب ي  املرتبطة  وي التص بحقوق  يتعلق فيما الصندوق  مدير سياسة . 

mailto:compliance@arbahcapital.com
mailto:compliance@arbahcapital.com
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 .فيها املستثمر للشركات العمومية الجمعيات وحضور  التصويت حقوق  بممارسة الصندوق  مدير الوحدات مالك يقر

 

 :املعلومات اإلضافية. 18

 تابع أو املالية األوراق يسوق  أو يبيع محلي بنك مع بنكية وديعة عن عبارة ليس الصندوق  في االستثمار أن يدرك أن الوحدات مالك على ينبغي .1

 . الصندوق  في وحدة كتمل في ليتمث بل الصندوق، ملدير

 الوحدة ســعر أن إلى اإلشــارة وتجدر . الصــندوق  في االســتثمار عن تنتج قد مالية خســارة أي عن املســؤولية كامل ويتحمل الوحدات مالك يقر .2

 .املستثمر املبلغ كامل املشترك يستلم ال قد اإلسترداد، وعند لالنخفاض، عرضم

 .والهبوط للصعود ُعرضة وإيراداتها الوحدات قيمة وأن االشتراك، بسعر الوحدات استرداد طلب بقبول  ملزم غير الصندوق  مدير أن .3
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 :الوحدات مال  إقرار

 نؤكد /موافقتي وأ كد بالصـــــندوق، الخاصـــــة الرئيســـــية املعلومات وملخص املعلومات ومذكرة الصـــــندوق  وأحكام شـــــروط على باإلطالع قمنا /قمت لقد

 .فيها اشتركنا/  فيها اشتركت التي الوحدات خصائص على موافقتنا

 ____________________________________________________________________________________________________________________:األسم

 

   __________________________________________________________________________________________________________________  :التوقيع

 

 

     _________________________________________________________________________________________________________________:التاريخ
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 :واملدرجة الخاصة الشركات في لالستثمار الشرعية الضوابط( أ)ملحق

 :مثل محرم نشاط ذات شركات في االستثمار يجوز  فال مباحا، النشاط يكون  أن -1

 البنو  التقليدية  •

 شركات الت مين التقليدية •

 التقليديةشركات خدمات الوساطة  •

 شركات القمار وامليسر •

 شركات املقامرة واملراهنة في االنترن  •

 األباحية واألفالم الصور  في العاملة الشركات •

 شركات الترفيه والسينما واألفالم •

 األنترن  في واألفالم والسينما الترفيه شركات •

 شرعا املحرمة األطعمة وتوزيع وصيانة وتعليب صنييعت •

 العسكرية والتجهيزات ومعداتها األسلحة وبيع تصنيع •

 تصنيع وبيع وتعليب منتجات التبغ •

 

 املصروفات ماليإج م  %5 على( املدفوعة الربوية العوائد) املحرم التمويل تكلفة يزيد وال املوجودات إجمالي م  %30 على املحرم التمويل إجمالي يزيد اال -2

 املحرمة االستثمارات وم  املحرم، إجمالي م  %30 على املحرمة االستثمارات إجمالي يزيد إال -3

 الودائع التقليدية •

 السندات •

 أسهم شركات محرمة •

 أسهم ممتازة •

 عقود الخيارات •

 اإللتزام بالتطهير  -4

 :باألتي يلتزم شركاتال في السابقة املعايير الى فباإلضافة االستثمارية الصناديق بخصوص أما -5

 شرعية هيئة من مجازا الصندوق  يكون  أن -أ

 :اآلتية الصناديق في الدخول  يجوز  ال -ب

 صناديق السندات •

 محرمة شركات أسهم على املشتملة الصناديق مثل التقليدية الصناديق •

 صناديق الخيارات •

 املستقبليات صناديق مثل التقليدية التحوط صناديق •

 والفضة بالذهب آلجلبا بالبيع املتاجرة صناديق -ج

 (املضمونة) األجل قصيرة النقد صناديق -د

 (األرباح أو املال رأس) املضمونة الصناديق  -أ
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  -:الصندوق  نوع

افقة السعودية االسهم في يستثمر مفتوح -عام صندوق )    (الشرعية الضوابط مع واملتو

 

 السعودية لألسهم أرباح لصندوق  األخرى  واملستندات املعلومات مذكرة مع الصندوق  وأحكام روطش قراءة املحتملين املستثمري  على يجب

 قرار أي إتخاذ قبل الالزمة اإلستشارات م  مرخصة مكاتب م  والضريبية والقانونية املالية اإلستشارات على الحصول  وعليهم بالكامل،

 .الصندوق  بش ن إستثماري 

 

 :املعلومات ملخص تاريخ

 م 28/3/2018

افقة تاريخ افق هر24/09/1437 الصندوق  إنشاء على املالية السوق  هيئة مو  م29/06/2016 املو

افق 14/10/1440بتاريخ  لخص املعلومات الرئيسيةملتحديث  اخر   م17/06/2019ه املو

 

 

 

 

 

 ملخص املعلومات الرئيسية

 

 :الصندوق  اسم

 السعودية لألسهم أرباح صندوق 

 

Arbah Saudi Equity Fund 
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 ملخص املعلومرررات الرئيسية

 

   :اإلستثمار صندوق  حول  الرئيسية املعلومات .أ

 :ه وفئتهأسم الصندوق ونوع .1

 .اإلسالمية الشريعة احكام مع متوافق-مفتوح- صندوق  – السعودية لألسهم ارباح صندوق 

 

 :أهداف الصندوق اإلستثمارية .2

 االســتثمار خالل من الطويل إلى املتوســط املدى على املال راس تنمية إلى يهدف مفتوح، ســهما صــندوق  هو الســعودية لألســهم ارباح صــندوق 

 في املدرجة الشركات واسهم األولية الطروحات في واالستثمار السعودية، األسهم سوق  في املدرجة السعودية لشركاتا أسهم في رئيس ي بشكل

  وصــــــناديق الســــــعودية األســــــهم ســــــوق  في األولوية حقوق  وأســــــهم ,(ريت)املتداولة العقارية الصــــــناديق في واالســــــتثمار( نمو) املوازي  الســــــوق 

 التابعة الشـــــرعية الهيئة قبل من املحددة الشـــــرعية الضـــــوابط مع متوافقة تكون  ان على ، .املشـــــاههة االســـــتثمارية األهداف ذات االســـــتثمار

 املنخفضــــة املرابحة صــــناديق او عمليات في( النقدية)  الفائضــــة الســــيولة اســــتثمار الصــــندوق  مدير يســــ هدف قد كما املالية، ارباح لشــــركة

 هذا ويســـــــ ى الصـــــــندوق  في املوزعة األرباح اســـــــتثمار إعادة ســـــــيتم حيث املســـــــتثمرين على أرباح أي بتوزيع الصـــــــندوق  يقوم ولن ،املخاطر

 السعودية لألسهم ارباح مؤشر وهو للصندوق  االسترشادي املؤشر أداء يفوق  أداء تحقيق الى االجل طويلة الى متوسطة مدة خالل الصندوق 

(Arbah Saudi Index) املوقع خالل من االســــــترشــــــادي املؤشــــــر معلومات على الحصــــــول  يمكن حيث ، بورز اند ســــــتاندر  قبل من واملقدم  

 .  للصــندوق  الرئيســية االســتثمار اســتراتيجية تطبيق خالل من الصــندوق  ملدير  اإللكتروني
 
  املرتفع التقلب او للتذبذب ونظرا

 
 واملرتبط نســبيا

 على الحصــول  في يرغبون  الذين للمســتثمرين مصــمم ووه املخاطر، مرتفعة االســتثمارات فئة من يعتبر الصــندوق  فان االســهم اســواق باداء

 .االجل طويل استثمار خالل من دخل

 الرئيسة االستثمار استراتيجيات

 اهدافه تحديث اجل من الصندوق  يستخدمها التي الرئيسية االستثمار استراتيجيات ملخص يلي فيما

 :أساس ي بشكل فيها الصندوق  يستثمر سوف التي املالية االوراق نوع

 وأسهم األولية الطروحات في واالستثمار ، السعودية االسهم سوق  في املدرجة السعودية الشركات أسهم في رئيس ي بشكل الصندوق  ستثمري

  العقارية الصــــــــــناديق في واالســــــــــتثمار( نمو) املوازي  الســــــــــوق  في املدرجة الشــــــــــركات واســــــــــهم الســــــــــعودية األســــــــــهم ســــــــــوق  في األولوية حقوق 

   .املشاههة االستثمارية األهداف ذات االستثمار وصناديق السعودية األسهم سوق  في األولوية حقوق  وأسهم ,(ريت)املتداولة

 :استثمار الصندوق وممارساتهسياسات  .3

  الشركات أسهم في  الصندوق  أصول  صافي من ادنى كحد %0 و أقص ى كحد%(  90) املائة في تسعين حتى استثمار الى الصندوق  مدير يهدف

  العقارية الصـــــــناديق في واالســـــــتثمار( نمو) املوازي  الســـــــوق  في املدرجة الشـــــــركات واســـــــهم ،الســـــــعودية االســـــــهم ســـــــوق  في رجةاملد الســـــــعودية

  الضـــــــوابط مع املتوافقة للشـــــــركات األولوية حقوق  وأســـــــهم الســـــــعودية األســـــــهم ســـــــوق  في األولية الطروحات في واالســـــــتثمار ،(ريت)املتداولة

  األسـهم قطاعات من معين قطاع في  الصـندوق  اسـتثمارات تركيز الصـندوق  مدير يعتزم  وال للصـندوق، يةالشـرع الهيئة تقرها والتي الشـرعية

 اصــــول  من أدنى كحد( %10) املائة في عشــــرة بنســــبة الصــــندوق  مدير وســــيحتف  ،محددة صــــناعة في الصــــندوق  اســــتثمارات تركيز يتم ولن

 اســـتئنائية ظروف في إال (%50) عن زيدتال وبنســـبة األجل قصـــيرة  النقد ســـواقأ أدوات في مباشـــر بشـــكل ســـيســـتثمرها أو النقد في الصـــندوق 

 :املثال سبيل على ومنها
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 األسعار. في شديد هبوط بمرحلة العاملية األسواق أو/و املحلي األسهم سوق  دخول ( 1

 .الصندوق  اصول  على سلبي جوهري  أثر ذات ومالية اقتصادية بيانات صدور ( 2

 يحتف  ان الصندوق  ملدير وق ها فيجوز  كبير، بشكل ادناه(  10)  البند في املبينة  الرئيسية املخاطر عوامل احد تحقق جةدر  ارتفاع احتمال( 3

 كانت سواء السعودي بالريال واملقومة الشرعية الضوابط مع املتوافقةالنقد أسواق ادوات او النقد في الصندوق  أصول  من( %70) نسبته بما

 العاملي للتصنيف موديز وكالة عن ةصادر و ( A) فئة عن يقل ال ائتماني بتصنيف تتمتع جهات عن صادرة تكون  أن على نفةصامل غير أو املصنفة

 بتصنيف وتتمتع  بورز أن ستاندرد وكالة مثل  الصندوق  مدير لدى مقبولة أخرى  تصنيف وكالة أي عن صادر لذلك معادل تصنيف أي أو

 ولن(. %15) هو النقد اسواق ادوات في االستثمار عند نظير طرف كل مع للتعامل األعلى الحد يكون  ان على ،(Aa) فئة عن يقل ال ائتماني

 . النقد اسواق صناديق في الصندوق  يستثمر ولن ، مصنفة غير جهات عن صادرة كانت اذا مصنفة غير أدوات في الصندوق  يستثمر

  املعايير مع متوافقة( 1 كون ت أن على للصــــندوق  املشــــاههة االســــتثمارية ألهدافا ذات االســــتثمار صــــناديق في االســــتثمار للصــــندوق  يجوز  كما

 من السعودية العربية اململكة في عاما طرحا واملطروحة( 3 املالية السوق  هيئة من ومرخصة السعودي بالريال مقومة( 2 للصندوق   الشرعية

  خالل جيد اداء وذات( 5 أدنى كحد ســـــــنتين قبل مطروح( 4 – اكالهم أو جيدة ســـــــمعة وذو مؤهل  آخر مدير أي أو الصـــــــندوق  مدير قبل

  االســــــتثماري  املجال تحديث وســــــيتم  فيها لالســــــتثمار واعدة فرص توفر و( 6هها الخاص االســــــترشــــــادي باملؤشــــــر مقارنة الســــــابقتين الســــــنتين

 .سنوي  وربعأ شهري  بشكل للصندوق 

 الصندوق  في األصول  توزيع يبين جدول  يلي وفيما

 الحد األعلى الحد األدنى ثمارنوع االست

 حقوق  وأسهم األولية الطروحات/ السعودية الشركات أسهم

  السعودية أالسهم سوق  في األولوية
0% 90% 

 %30 %0 للصندوق  مشاههة استثمارية أهداف ذات استثمار صناديق

  %50 %0 النقد أسواق أدوات أو نقدية سيولة

 %20 %0 (نمو)السوق املوازي 

 %50 %0 (ريت)يق العقارية املتداولة الصناد

 والتوزيع الجغرافي االستثمار استراتيجيه يبين جدول  يلي وفيما

 (التركز)تخصيص مدير الصندوق  اإلستراتيجية

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

 ثماراتاالست هذه في
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  :يلي فيما الصندوق والتوزيع استثمارات إدارة إستراتيجية تتلخص

 .نقد( %10) باملائة وعشرة أسهم%( 90) باملائة تسعين أصول  توزيع على املحافظة على الصندوق  مدير سيس ى •

 االستثمارات على الصندوق  أصول  لتوزيع نأمك ان أعاله املبينة املئوية النسب حدود في الصندوق  عمليات بإدارة الصندوق  استثمار مدير يقوم •

 .األسهم سوق  ظروف على بناء النتائج أفضل يحقق بما املس هدفة

 .املحتملة االسترداد متطلبات ملواجهة الكافية السيولة توفر مراعاة •

 الفرصة توفر لحين الشرعية الضوابط مع تتوافق السيولة وعالية املخاطر منخفضة األجل قصيرة استثمارات في املتاحة السيولة استثمار •

 .الصندوق  استثمارات في الستثمارها

( %90) باملائة تسعين عن يزيد ال ما الصندوق  مدير وسيخصص السعودية، األسهم سوق  في املدرجة السعودية الشركات أسهم على زيالترك سيكون  •

( نمو)املوازي  السوق  املدرجة األسهم في االستثمار الصندوق  رملدي يجوز  كما .االستثمارات هذه في الصندوق  أصول  من أدنى كحد %0و أقص ى كحد

 ذلك في بما( ريت) املتداولة العقارية الصناديق في االستثمار الصندوق  ملدير يجوز  كما. األصول  صافي من أدني كحد %0و %20 حتى أقص ى بحد

 في االستثمار إمكانية إلى باإلضافة. أدنى كحد% 0و ص ىأق كحد الصندوق  أصول  من %50 حتى الصندوق  مدير قبل من املدارة الصندوق  وحدات

 العوائد لتعظيم واملخاطر العائد بين األمثل التوازن  تحقيق.أدنى كحد% 0و أقص ى كحد الصندوق  أصول  صافي من %50 حتى النقد أسواق أدوات

 .الصندوق  في للمستثمرين املخاطر محسوب أداء أفضل وتحقيق

 

 :اراملخاطر املرتبطة باإلستثم .4

 التالية للمخاطر يتعرض قد الصندوق  في االستثمار. األسهم في الستثماره بالنظر املخاطر مرتفعة االستثمارات فئة من الصندوق  في االستثمار يعتبر

 لها يتعرض قد والتي واالحكام الشروط هذه بتاريخ املعروفة الرئيسية املخاطر توضح لكنها الصندوق  باستثمار املرتبطة املخاطر جميع تمثل ال والتي

  تؤثر أن يمكن والتي الصندوق،
 
 ال الصندوق  مدير إن ،الصندوق  اصول  قيمة وصافي االستثمار عائدات وعلى الصندوق  أداء على_ حدوثها حال_ سلبا

 املذكورة املخاطر لعوامل خاصة عناية يعطي أن مستثمر كل وعلى. ستتحقق االستثمارية الصندوق  أهداف بأن تعهد يوجد وال املستثمر، األصل يضمن

 :الصندوق  في االستثمار لفرص تقييمه عند أدناه

 

 املستثمرة االصول  او االستثمار مبلغ على االثر نروع املخراطر

  املسررررررررتقبلية املالية التوقعات مخاطر

 :فيها املستثمر للشركات

 

 في واســــــــــــتمرارها العوائد قلتحقي الالزمة العوامل وتوفر للشــــــــــــركات املســــــــــــتقبليـة املاليـة النتـائج توقعـات

 التوقعات تلك أن إال. االستثمارية قراراته الصندوق  مدير عليها يبني التي الهامة العوامل من تعتبر املستقبل

 عن الصـــندوق  بعمليات الخاصـــة النتائج انحراف إلى يؤدي قد مما املتوقع بالشـــكل تتحقق ال أو تتحقق قد

 اتجاه في يتحرك قد لســــــهمها الســــــو ي الســــــعر فان للشــــــركة املالية النتائج إعالن بعد أنه كما. له املخطط

 يوثر قد مما املال راس من جزء خســارة وبالتالي .متوقعة غير أخرى  لعوامل نتيجة التوقعات، لتلك مخالف

 
 
 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى وادائه الصندوق  استثمارات على سلبا

 :سجل األداء املحدود

 

 املحتملون  املستثمرون اليستطيع وبالتالي سابق أداء بيانات أو سجل له وليس مه،مفهو  في جديد الصندوق 

 أهداف بأن تأكيد إعطاء يمكن وال فيه، باالســتثمار قرارهم اتخاذ قبل لصــندوق  الســابق االداء على االطالع

 .ستتحقق االستثمارية الصندوق 
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 :األسهم أسواق في املحتملة التقلبات

 

  يمكن وال ومفاجئ حاد هبوط حركة تتضـــمن قد حادة لتقلبات الثانوية األســـواق في األســـهم أســـعار تتعرض

 سيتحقق ما تعكس ال املاضية األداء سجالت أن كما املالية لألوراق املستقبلي لألداء تأكيد أو ضمان إعطاء

  األوراق أســــواق في ســــائد هو مما أكبر الناشــــئة األســــواق في األســــهم أســــعار تقلبات تكون  قد. املســــتقبل في

 للقيمة واملفاجئ الحاد الهبوط حالة في الصـــــندوق  اســـــتثمارات على مخاطر يشـــــكل قد مما املتطورة املالية

  يوثر قد مما لألسهم السوقية
 
 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى وادائه الصندوق  استثمارات على سلبا

 اداء يجعل والذي األســـــــهم ســـــــوق  قطاعات من عدد في وق الصـــــــند اســـــــتثمارات تركز عن الناتجة املخاطر :اتمخاطر تركيز االستثمار 

 أســـــهم كانت إذا القطاعات بتلك الخاصـــــة األوضـــــاع في الجوهري  التغير نتيجة للتقلبات عرضـــــة الصـــــندوق 

  تمثل معين قطاع او معين مصـــــدر
 
  جزءا

 
يؤثر  الذي قد الصـــــندوق االمر ألصـــــول  الســـــوقية القيمة من هاما

 
 
 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى ادائهو  الصندوق  استثمارات على سلبا

مخاطر االعتماد على موظفي مدير 

 :الصندوق 

 

 فأن وبالتالي كبير، بشـــــكل البشـــــري  العنصـــــر على اســـــتثماري  مدير أي شـــــأن شـــــأنه الصـــــندوق  مدير يعتمد

  يتأثر قد الصـندوق 
 
 توفير وصـعوبة الصـندوق  بأعمال املرتبطين واملوظفين التنفيذيين املدراء بخسـارة سـلبا

  يوثر قد مما القصير، املدى على الخبرة من ذاته املستوى  على بدائل
 
  وادائه الصندوق  استثمارات على سلبا

 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى

 :مخاطر صعوبات التداول 

 

 وحدات تقويم أو اســـــــترداد يتعســـــــر بحيث التداول  في لصـــــــعوبات الســـــــعودية األســـــــهم ســـــــوق  تتعرض قد

 املستثمرين جميع ستواجه التي ذاتها هي الصندوق  تواجة التي املخاطر فأن الةالح هذه في أن إال الصندوق 

  يوثر قد مما فقط، الصندوق  على مقتصرة تكون  ولن السوق  هذا في
 
 الصندوق. اداء على سلبا

 :مخاطر السوق 

 

 فيها يســــــــــتثمر التي األســــــــــهم أســــــــــواق في تحدث أن يمكن التي املحتملة بالتقلبات الســــــــــوق  مخاطر تتعلق

  والهبوط الصــعود لحركة عرضــة تكون  والناشــئة الجديدة الشــركات ألســهم الســوقية القيمة إن. الصــندوق 

 قد الحاالت هذه وفي. متوقع وغير مفاجئ بشـــكل األحيان بعض وفي املالية األوراق أســـواق في تحدث قد التي

 تحدث أن يمكن والتي هماألس ألسواق املفاجئة العكسية الحركة عن تنتج التي للمخاطر الصندوق  يتعرض

 
 
 يتال ،يناملســــتثمر  ســــلوكيات في التغير أو الســــالبة، االقتصــــادية باملردودات تتعلق معلومات ألية اســــتجابة

  يوثر قد مما .فيه مبالغ بشــــكل لألســــهم الســــوقية القيمة ارتفاع إلى ؤديت
 
  الصــــندوق  اســــتثمارات على ســــلبا

 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى وادائه

 املتاحة األســـهم وعدد نطاق من عام بشـــكل تحد الصـــندوق  اســـتثمارات على الشـــرعية الضـــوابط تطبيق إن :بطة بالضوابط الشرعيةمخاطر مرت

 قد أسـهمها على االسـتحواذ بعد الصـندوق  فيها يسـتثمر التي الشـركات أن كما الصـندوق  قبل من لالسـتثمار

 قد أوقات في الشـــركات تلك أســـهم من للتخلص الصـــندوق  يدفع مما هها املســـموح الشـــرعية املعايير تتجاوز 

  .للصـــــندوق  املتاحة االســـــتثمارية الفرص نطاق من يحد قد الحاالت تلك مثل حدوث إن. مالئمة غير تكون 

  يوثر قد مما
 
 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى وادائه الصندوق  استثمارات على سلبا
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 :املخاطر السياسية

 

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

 التي املالية لألوراق الســــــــوقية القيمة وعلى الثانوية األســــــــواق أداء على تؤثر قد عاملي أو إقليمي أو قطري 

  يوثر قد مما. الصندوق  فيها يستثمر
 
 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى وادائه الصندوق  استثمارات على سلبا

 :املخاطر االقتصادية

 

 في للتغير املصـــــــاحبة اليقين عدم وحاالت الســـــــوق، وظروف االقتصـــــــادية التغيرات عن املخاطر هذه تنتج

  القوانين في التغير أو األموال، ر وس انتقال حركة على القيود فرض حاالت عن أو الحكومات، ســـــياســـــات

  مما. املختلفة األســـواق تســـود التي االقتصـــادية اتاألزم أو الركود وحاالت الضـــرائبية، واملتطلبات واألنظمة

  يوثر قد
 
 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى وادائه الصندوق  استثمارات على سلبا

 :املخاطر النظامية

 

 الدول  في عنها الناشـئة املالية األوراق أسـواق بعض في أقل تكون  قد اإلفصـاح ومعايير األنظمة متطلبات إن

 وقد محدودة، مالية ألوراق مصـــدرة معينة شـــركة عن املتاحة العامة املعلومات ن تكو  قد وعليه،. املتقدمة

  أو واضــــــحة غير للشــــــركات املســــــتقبلية التوســــــع وخطط املالية بالنتائج تتعلق التي العامة املعلومات تكون 

  تخاذا أساسها على يتم قد صحيحة غير بيانات وجود أو جوهرية بيانات إغفال املحتمل من أنه كما. دقيقة

  يؤثر قد مما اســـتثمارية قرارات
 
  يوثر قد مما .األداء على ســـلبا

 
 مالكي وعلى الصـــندوق  اســـتثمارات على ســـلبا

 .الصندوق  وحدات

 :مخاطر السيولة

 

 في خســــــارة حدوث دون  نقد إلى األصــــــول  تحويل يهما يمكن التي والســــــهولة الســــــرعة تعني الســــــيولة مخاطر

 الظروف بســــــــــــبب اســــــــــــتثماراته بعض بيع إمكانية عدم مخاطر الصــــــــــــندوق  تواجه قد. الســــــــــــوقية قيم ها

  يوثر قد مما. السوق  ظروف بسبب أو االقتصادية
 
 .الصندوق  وحدات مالكي استثمارات على سلبا

 صرررررررررررررنرررررراديرق فري االسرررررررررررررترثرمررررررار مرخرررررراطرر

   :إستثمارية

 

 في الواردة البنود او البند هذا في الواردة األخرى  االســــتثمار صــــناديق لها تتعرض قد التي املخاطر جميع هي

 قد مما فيها مســتثمرا الصــندوق  يكون  التي األخرى  األســتثمار صــناديق لها تتعرض قد والتي الصــناديق، تلك

  يوثر وقد الصندوق، وحدات قيمة إنخفاض إلى يؤدي
 
 .الصندوق  ومالكي وحدات الصندوق  اداء على سلبا

 بمصــــــــلحة الصــــــــندوق  مدير قرار واســــــــتقاللية موضــــــــوعية فيها تتأثر لتيا األوضــــــــاع في املخاطر هذه تنشــــــــأ :مخاطر تضارب باملصالح

 الصــندوق  بين املصــالح في تضــارب نشــوء حال في او. الصــندوق  حســاب على تهمه معنوية او مادية شــخصــية

 على يؤثر قد والذي الصــــــــندوق  مدير قبل من مدارة اســــــــتثمارية محاف  او اخرى  اســــــــتثمارية وصــــــــناديق

  يؤثر قد مما اســــتثماراته، اختيار في الصــــندوق  مدير قرارات
 
  وعلى وادائه الصــــندوق  اســــتثمارات على ســــلبا

 .الصندوق  وحدات مالكي

  ســـــلبي تاثير لها يكون  قد والتي واالســـــتثمارية االقتصـــــادية القطاعات كافة اداء على الطبيعية الكوارث تؤثر :  مخاطر كوارث طبيعية

  الشـــــــــديدة الجويه والتقلبات والبراكين الزالزل  مثل الصـــــــــندوق  مدير ارداة عن خارج الصـــــــــندوق  اداء على

  يؤثر قد مما وغيرها،
 
 الصندوق  وحدات مالكي وعلى وادائة الصندوق  استثمارات على سلبا
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  افصــــــــــاحاتها في املدرجة الشــــــــــركات قيام او فيها جوهرية بيانات اغفال بإمكانية االفصــــــــــاح مخاطر تتعلق :مخاطر االفصاح

 نشــرة في صــحيحة غير بيانات وجود عدم او صــحيحة غير بيانات تقديم او جوهرية بيانات بإغفال الدورية

 على االســـــتثمار قرار اتخاذ في جوهري  بشـــــكل مديرالصـــــندوق  العتماد وبالنظر. االولية الطروحات إصـــــدار

  احتماال تظل ســليم غير اســتثماري  قرار اتخاذ مخاطر فان عنها يفصــح التي املعلومات
 
 الإغف حالة في قائما

  يؤثر قد مما. الشركات إصدار نشرات في صحيحة غير بيانات وجود او جوهرية بيانات
 
 استثمارات على سلبا

 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى وادائة الصندوق 

 انهم حيث القانونية للمخاطر معرضــــــين الصــــــندوق  فيها يســــــتثمر التي االســــــتثمار وصــــــناديق الشــــــركات ان :مخاطر قانونية

 على باإلشــــــــــراف املعنية الرقابية الجهات قبل من تنظيمية عقوبات او الجراءات خضــــــــــوعال الى معرضــــــــــين

  يكونوا قد وكذلك. اخرى  أطراف قبل من او اعمالهم
 
  يتأثر قد ذلك، الى إضــــــافة. قضــــــائية دعاوى  في طرفا

 مماقد الحالية األنظمة في تغيرات حدوث او جديدة وأنظمة قوانين إلصــــدار نتيجة للشــــركات املالي الوضــــع

  يؤثر
 
 اداء على يؤثر قد بدوره والذي الصــــناديق او الشــــركات تلك في الصــــندوق  اســــتثمارت قيمة على ســــلبا

 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى الصندوق 

 املحدد وق ها في املقترضــــــــة ااملبالغ ســــــــداد عن وتأخره الصــــــــندوق  ادارة لغرض الصــــــــندوق  اقتراض حالة في مخاطر اإلقتراض

 يضــــــطر مدير أن أو ســــــداد تأخير رســــــوم ذلك على يترتب فقد الصــــــندوق، مدير إرادة عن خارجة ألســــــباب

  يؤثر قد مما القروض لســداد اســتثماراته بعض لتســييل الصــندوق 
 
  وأدائه الصــندوق  اســتثمارات على ســلبا

 . الصندوق  في الوحدات مالكي وعلى

  معين، تعامل يوم في الصندوق  اصول  من( %10باملائة ) العشرة تتجاوز  ةكبير  استرداد طلبات ورود حالة في االسترداد الكبيرة عمليات مخاطر

 تأجيل عنه ينتج قد مما اإلســـــترداد طلبات لتلبية كافية اموال توفير الصـــــندوق  على الصـــــعب من يكون  قد

  مما مالئمة غير اوقات في اصــوله من جزء تســييل الى الصــندوق  يضــطر قد انه الى اضــافة االســترداد طلبات

  ريؤث قد
 
 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى الصندوق  واداء استثمارات على سلبا

  أو منتجاته على او الطلب او اإلدارة في لتغيرات نتيجة للمصــــــــــدر املالية األوضــــــــــاع في التغير مخاطر وهي  املخاطر املتعلقة باملصدر

 يؤدي قد مما رتكبهاي قد مخالفات بســـبب قانونية إلجراءات املصـــدر تعرض املخاطر هذه وتشـــمل. خدماته

  يؤثر قد مما اســـــــــــهمه قيمة انخفاض الى
 
  وحدات مالكي وعلى وأدائه الصـــــــــــندوق  اســـــــــــتثمارات على ســـــــــــلبا

 الصندوق 

 الشـــــركات واســـــهم املالية األوراق قيمة على تؤثر قد والتي الفائدة، اســـــعار في تغير عن الناتجة املخاطر هي مخاطر تقلبات اسعار الفائدة

  يؤثر قد مما الصــــــــندوق  فيها يســــــــتثمر التي
 
  وحدات مالكي وعلى وأدائة الصــــــــندوق  اســــــــتثمارات على ســــــــلبا

 .الصندوق 
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  الطروحرررررات عررررردد انخفررررراض مخررررراطر

 األولية

 عوائد تحقيق في الصـــــــــــندوق  فرص من يقلل مما األحيان، بعض في األولية الطروحات عدد ينخفض قد

  يؤثر قد والذي متواصلة
 
 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى ائهواد الصندوق  استثمارات على سلبا

 الطروحررررررات في اإلسررررررررررررتثمررررررار مخرررررراطر

 األولية

  طرحها يتم العامة الشـــركات أســـهم
 
  طرحا

 
 يتضـــمن وقد. األولي الســـوق  في األولية الطروحات خالل من عاما

 الطروحات فترة خالل فيها لإلكتتاب املتاحة األســـــــــهم محدودية مخاطر األولية الطروحات في اإلســـــــــتثمار

 تاريخ لها يكون  قد او كافية غير تكون  قد لألســهم املصــدرة بالشــركة املســتثمر معرفة ان كما. العامة وليةاأل 

 وبعض جديدة، اقتصــــــــــادية لقطاعات تنتمي قد املالية لألوراق املصــــــــــدرة الشــــــــــركات ان كما محدد، أداء

  تحقق وال التطوير مرحلة في تكون  قد الشـــــــركات
 
  دخال

 
 مخاطر من يزيد مما يرالقصـــــــ املدى على تشـــــــغيليا

  يؤثر قد مما اسهمها، في اإلكتتاب
 
 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق  استثمارات على سلبا

  تواجه وقد. املخاطر مرتفعة بأنها تصـــــنف التي الناشـــــئة األســـــواق من تعد الســـــعودية األســـــهم ســـــوق  مخاطر اإلستثمارفي االسواق الناشئة
 
 ايضـــــا

 
 
  اإلقتصــــاد، في تباطؤ او التضــــخم في حادة زيادة او األســــهم اســــعار في حاد هبوط نتيجة الســــيولة في نقصــــا

 التداول  احجام انخفاض او األسهم اسعار في التذبذب بسبب سلبي بشكل الصندوق  على ذلك يؤثر وبالتالي

 .عليها

 يضــــطر قد ههاالصــــندوق، يســــتثمر التي لنقدا اســــواق ادوات من ألي اإلئتماني التصــــنيف انخفاض حال في مخاطر التصنيف الألئتماني

 .الوحدة سعر على سيؤثر يدوره والذي الصندوق  اصول  على ممايؤثر منها، التخلص الى الصندوق  مدير

 مقارنة أكبر بشـــــكل الســـــوق  الداء معاكس اداء مســـــتوى  وتحقق لتقلبات ان تتعرض األولوية لحقوق  يمكن األولوية بحقوق  العالقة ذات مخاطر

  ويعد. األخرى  األســــهم فئات من األخرى  عباألنوا
 
 عدم او املحدودة واملشــــاركه اإلدراج، تأخر مخاطر من كال

  القيمة ان. األولوية حقوق  لها تتعرض التي األســـــــــــاســـــــــــية املخاطر من الطروحات هذه مثل في املشـــــــــــاركة

 الى باإلضــافة رحالط بعد للحقوق  الســوقية القيمة التعكس قد الطرح فترة خالل الشــركة لحقوق  الســوقية

  اليكون  قد الشـــــركة لســـــهم الســـــو ي الســـــعر ان
 
 في التغير عن الناتجة للتقلبات عرضـــــة يكون  وقد مســـــتقرا

 املحتمل للسعر السوق  وتوقعات. القائمة الشركة بأسهم او الشركة بحقوق  العالقة ذات السوق  اتجاهات

  لها يكون  قد بدورها سعرية والتي تذبذبات يسبب قد مما للحقوق 
 
 .الوحدة سعر على سلبي تاثيرا

 فقدان او النقد توفر عدم الي املالية األوراق من مجموعة في او ككل الســـــــوق  في التداول  تعليق يؤدي قد التداول  تعليق مخاطر

 على قديؤثر مما، اإلســــتثمارية الفرص من عدد
 
  الصــــندوق، في الوحدة ســــعر وعلى الصــــندوق  اصــــول  ســــلبا

  يؤثر قد وبالتالي
 
 .الوحدات مالكي وعلى الصندوق، اداء على سلبا

 مخاطر و  والزكاة الضريبة مخاطر

 :املضافة القيمة ضريبة

 

 اإلسترداد او اإلحتفاظ او اإلشتراك على املترتبة والضريبية الزكوية اآلثار الوحدات مالكي يتحمل قد

 محل تعتبر او فيها األقامة رخصة او جنسي ها يحملون  التي البلدان في السارية القوانين بموجب للوحدات

  لهم عادية اقامة
 
  او موطنا

 
 على وجدت ان والزكاة الضريبة دفع مسؤولية الوحدات مالكي ويتحمل. مختارا

 على سلبي   اثر ذلك على يترتب وقد. عنها الناشئة املال راس في زيادة اي على او الصندوق  في استثمارتهم

  يؤثر دق وبالتالي وسعرالوحدة، الصندوق  اصول 
 
 بتاريخ كما .الوحدات مالكي وعلى الصندوق  اداء على سلبا

 على ضريبة أو استقطاع ضريبة أو دخل لضريبة الصندوق  في االستثمار يخضع ال الحكام،وا الشروط هذه

 اململكة في املضافة القيمة ضريبة قيتطبب البدء تم أنه إال صلة، ذات أخرى  ضريبة أي أو الرأسمالية حاألربا
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 مؤخ الصادرة املضافة القيمة لضريبة التنفيذية الالئحة وبموجب. م2018 يناير 1 من
 
 فإنه اململكة، في را

 املستثمرين على ينبغي أنه إال املضافة، القيمة لضريبة الصندوق  في االستثمار يخضع أن املتوقع من ليس

 .الصندوق  في ثمارهمباست يتعلق فيما املضافة القيمة ضريبة بتأثير يتعلق فيما املشورة طلب

 لفترة األولي الطرح فترة خالل اســـهمها في اإلكتتاب تم ما شـــركة اســـهم ادراج في تأخير يحدث ان املمكن من :مخاطر ت خر ادرا  

  الطرح في اســتثمارها تم التي املبالغ من اإلســتفادة على الصــندوق  قدرة عدم الى يؤدي قد وذلك. محددة غير

  يؤثر قد وبالتالي األولي
 
 ..الوحدات مالكي وعلى الصندوق  اداء على سلبا

  املوازية السررررروق  في اإلسرررررتثمار مخاطر

 (:نمو)

 

 في الكبير التذبذب مخاطر السيولة، شح مخاطر ومنها عالية مخاطر ذو( نمو)  املوازية السوق  في اإلستثمار

 .الشفافية ومخاطر السهم سعر

 

 العقارية بالصناديق املتعلقة املخاطر

 :اولةاملتد

 

 :االستثمار طبيعة مخاطر

  يتطلب الصـــــندوق  في االســـــتثمار 
 
  ضـــــمانات وجود عدم مع واألحكام، الشـــــروط هذه في مبين هو كما التزاما

 من يتمكن ســــــــوف الصــــــــندوق  بأن ضــــــــمانات أي هناك يكون  لن. املســــــــتثمر املال رأس على عوائد لتحقيق

 هناك تكون  ال وقد. اإلطالق على وقت أي في أو ســــــباملنا الوقت في اســــــتثماراته على إيجابية عوائد تحقيق

 لبيعها إمكانية هناك تكون  ال قد بالبيع فيها التصــــــرف تقرر  ما وإذا. فيها التصــــــرف أو أصــــــوله لبيع إمكانية

  يطلبه الذي الزمني اإلطار في بيعها يتم أن أو لها العادلة القيمة يمثل أنه الصــــــــندوق  مدير يعتقد بســــــــعر

  يتمكن ال قد الصندوق  فإن سبق، ما لىع وبناء. الصندوق 
 
 .أصوله على عائد أي تحقيق من أبدا

 

 :العقارية االستثمار مخاطر

  فإن ولذلك املحلية، االقتصــــــادية بالظروف تتأثر اململكة في املتداولة العقارية الصــــــناديق في االســــــتثمارات

 من وغيرها املحلية الفائدة اروأســـــــع النقد وعرض االقتصـــــــادي النمو مثل العامة االقتصـــــــادية املؤشـــــــرات

 .وتوزيعاته الصندوق  عوائد على ستؤثر العوامل

 

 :السيولة مخاطر

 يكون  ســوف أنه إلى كإشــارة( تداول ) الســعودية املالية الســوق  في متداول  الصــندوق  كون  إلى  النظر ينبغي ال

 على يســتمر ســوف نهبأ تطوره، حال في أنه أو يتطور، ســوف أنه أو للوحدات ســيولة ذا نشــط ســوق  هناك

  تداولها وأسعار الوحدات سيولة تتأثر قدف عالية، سيولة نسب وذ سوق ال تطور  عدم حال وفي. الحال ذلك

 نســـبيا الصـــغيرة للتعامالت يكون  قد الســـوق، هذه تطوير عدم حال في ذلك، إلى وباإلضـــافة. ســـلبي نحو على

  الوحدات من كبيرا عددا تتضــمن تعامالت ذتنفي الصــعب من ويكون  الوحدات أســعار على كبير ســلبي تأثير

 محدودة ســيولة مســتويات وجود إلى الوحدات مالكي/  الوحدات من املحدود العدد يشــير وقد. ثابت بســعر

  يؤثر قد الذي األمر الوحدات هذه في
 
 :يلي ما على سلبا

  استثماراته كل أو بعض من مردود تحقيق على املستثمر قدرة .1

  كبيرة نســـبة إصـــدار يتم قد أنه إلى باإلضـــافة. الســـوق  في الوحدات تداول  يتم خالله من الذي الســـعر .2

 .السوق  سيولة على سلبا يؤثر الذي األمر وهو املستثمرين، من محدود عدد إلى الوحدات من

 



  

 

76 
 

 :االستثمار صندوق  ب داء املتعلقة السابقة البيانات .5

 

 العائد % الفترة

 %5.77- سنة واحدة

 %11.87-           منذ الت سيس

 

 

 

 :مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .ب

 :رسوم االشترا 

 

 الدفع يكون ) االشررررررررترا  مبلغ م  اقصرررررررر ى كحد( %2) املائة في اثنان إلى نسرررررررربته تصررررررررل ما

 
 
 .االشترا  مبلغ م  خصمها ويتم املحتمل الوحدات مال   يدفعها ،(مقدما

 

 :إدارة مدير الصندوق  اتعاب

(  %1.75) املائة في مائة م  وسررربعون  وخمسرررة واحد نسررربته ما إدارة رسررروم الصرررندوق  يدفع

 و تقويم يوم كل في وتتراكم الرسروم هذه تحتسرب) الصرندوق  أصرول  قيمة صرافي م  سرنويا

 خصمل في موضررررررررررح هو وكما للصررررررررررندوق  إدارته نظير الصررررررررررندوق  مدير إلى( شررررررررررهريا تدفع

  خالل السررررررداد وواجبة دفعال الرسرررررروم مسررررررتحقة تل  وتصرررررربح ،(34) رقم املالي اإلفصرررررراح

 .مالية سنة كل في شهر كل نهاية بعد عمل أيام خمسة
 

 االدارية والخدمات الحفظ أمين رسوم

 :والسجل

 

 ألف ريال سررعودي  30وبحد أدنى %( 0.03م  مائة في املائة ) ثالثهنسرربة 
 
، وباالضررافه سررنويا

لف ريال لرسرررررررررروم تداول أ 250%( رسرررررررررروم تداول وبحد أقصرررررررررر ى 0.01م  مائه في املائه) 1الى 

تحتسرب هذه الرسروم وتتراكم في كل يوم تقويم بناء  على صرافي قيمة أصرول الصرندوق ويتم 

.
 
 اقتطاعها شهريا

 املحاسب القانونياتعاب 
 في سرررعودي ريال( 25,000) ألف عشررررونو  خمسرررة مبلغعلى  املحاسرررب القانوني سررريحصرررل

  الصرررررررررندوق  اصرررررررررول  قيمة صرررررررررافي على بناء   تقويم يوم كل وتتراكم تحسرررررررررب املالية السرررررررررنة

  وتستقطع
 
 .سنويا

 املؤشر االسترشادي
 أمريكي، دوالر( 8,000) مبلغ االسررترشررادي املؤشررر اعداد مصرراريف بدفع الصررندوق  سرريقوم

  يعادل ما أي
 
 ومبلغ الصرررررررررررندوق، عمل م  األولى للسرررررررررررنة( سرررررررررررعودي ريال 30,000) حاليا

  يعادل ما أي أمريكي، دوالر( 7,000)
 
 الالحقة، للسرررررررررررنوات( سرررررررررررعودي ريال 26,250) حاليا

 هذه بورز وتحسرررررررب أند اندردسرررررررت شرررررررركة وهو الخدمة ملزود تدفع املؤشرررررررر حسررررررراب أتعاب

  اقتطاعها ويتم الصندوق  اصول  قيمة صافي م  وتستقطع   تقويم يوم كل وتتراكم الرسوم

 .للصندوق  مالية سنة كل نهاية في

 تداول  موقع على نشراملعلومات رسوم
  سرررعودي ريال5,000 قدرة مقطوع مبلغ دفع

 
 ".تداول " املالية السررروق  شرررركة لصرررالح سرررنويا

 الصررندوق  اصررول  قيمة صررافي وتسررتقطع م    تقويم يوم كلوتتراكم  الرسرروم هذه وتحسررب

 .للصندوق  مالية سنة كل نهاية في اقتطاعها ويتم
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 الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مكاف ت

 :املستقلين

حيث  املسرررررررتقلين، الصرررررررندوق  إدارة مجلس أعضررررررراء مكاف ت فمصررررررراري الصرررررررندوق  يتحمل

  وبعدد اجتماع لكل سعودي ريال أالف خمسة (5,000) على مبلغ عضو مستقل كل يحصل

 لالعضررراء سرررعودي ريال 40,000 يعادل وبما أقصررر ى بحد املالية السرررنة في اجتماعات أربعة

  اجتماع كل بعد املكافاه تقويم وتدفع يوم كل وتتراكم الرسرروم هذه تحسررب ككل املسررتقلين

 الصندوق  ادارة ملجلس

 

 :الرسوم الرقابية
 ريال( 7500) وقدره مقطوع مبلغ سنويا للصندوق  الرقابية الصندوق الرسوم يتحمل

 
 
 ويتم الصندوق  اصول  قيمة صافي تقويم م  يوم كل الرسوم وتتراكم هذه وتحسب ،سنويا

 .للصندوق  مالية سنة كل نهاية في اقتطاعها

 

 الهيئة الشرعيةاعضاء  تعاب أ
  عضرررو على كل حيث يحصرررل الشررررعية الهيئة أعضررراء مكاف ت مصررراريف الصرررندوق  يتحمل

  الهيئة العضرراء سررعودي ريال  24,000 يعادل وبما سررعودي ريال أالف ثمانية (8,000) مبلغ

 ويتم  الصررندوق  اصررول  قيمة صررافي م  تقويم يوم كل وتتراكم الرسرروم هذه وتحسررب ككل،

 .للصندوق  مالية سنة كل نهاية في طاعهااقت

 

 :التعامل مصاريف 
  سرررروق  في األسررررهم وشررررراء بيع عملية في املتكبدة التعامل مصرررراريف كافة الصررررندوق  يتحمل

  السررررررررعودية األسررررررررهم
 
  يسررررررررتثمر التي األسررررررررواق في بها واملعمول  السررررررررائدة األسررررررررعار على بناءا

  االفصاح وسيتم.  الصفقات تنفيذ عند ،الصندوق  أصول  م  سدادها ويتم فيها الصندوق 

 في املالي اإلفصاح وملخص سنوية والنصف املدققة السنوية التقارير في قيمتها اجمالي ع 

 .للصندوق  مالية سنة كل نهاية

 مصاريف تمويل الصندوق 
  الصرررررندوق  اصرررررول  قيمة صرررررافي وتسرررررتقطع م  السررررروق. السرررررائدة في االسرررررعار حسرررررب تدفع

 مالية سررررررررررنة كل نهاية في اقتطاعها ويتم   تقويم يوم كل وتتراكم الرسرررررررررروم هذه وتحسررررررررررب

 .للصندوق 

 :ضريبة القيمة املضافة

 

 م  الصرررررررادرة التنفيذية الالئحة تعليمات حسرررررررب املضرررررررافة القيمة ضرررررررريبة تطبيق سررررررريتم

 .والتكاليف واألتعاب واملصاريف الرسوم جميع على والدخل للزكاة العامة الهيئة

 

 

 :الصندوق  حول  إضافية املعلومات ىعل الحصول  وكيفية مكان . 

  ملــــــديـــر اإللـــكـــتـــرونـــي املـــوقـــع املـــعـــلـــومــــــات، الصــــــــــــــنــــــدوق، مــــــذكـــرة وأحـــكــــــام شــــــــــــــروط الصــــــــــــــنــــــدوق  ملــــــديـــر الـــرئـــيســــــــــــ ـــي املـــقـــر زيــــــارة خـــالل مـــن

 ww.tadawul.com( تداول )املالية السوق  لشركة االلكتروني املوقع ، www.arabhcapital.comصندوق ال

 

 :االتصال اتوبيان 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 
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 :االتصال اتوبيان الحفظ أمين وعنوان أسم.  ه

  ،20 الطابق ،2 العنود برج 11576 الرياض 66333. ب.ص – الســـعودية العربية اململكة /الرياض – الرئيســـ ي املقر لالســـتثمار االنماء شـــركة

  العليا حي فهد، امللك طريق

  2799299 11 966+ هاتف

 218590 11 966+ فاكس 

 

 :االتصال وبيانات املوزع وعنوان أسم. و 

     .  اليوجد  
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