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 :الصندوق  اسم

 للسيولة الخليجي أرباح صندوق 

Arbah GCC Liquidity Fund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للسيولة التي ملخص املعلومات الرئيسية لصندوق أرباح الخليجي و  مذكرة املعلومات، شروط وأحكامهذه هي النسخة املعدلة من 

 م11/07/2018ه املوافق 27/10/1439بتاريخ ( حسب خطابنا املرسل إلى هيئة السوق املالية امين الحفظتعكس التغييرات التالية )

 

 : الصندوق  نوع

  مفتوح -عام صندوق  -اإلستثماري  والدخل الثابت أدوات أسواق النقد صندوق 

 

 :الصندوق  مدير

 املالية أرباح شركة

 

 

 

 

 املحتويات:

 

 (2صفحة رقم ) للسيولةشروط وأحكام صندوق أرباح الخليجي  .1

 (31صفحة رقم ) للسيولةمذكرة املعلومات لصندوق أرباح الخليجي  .2

 (68صفحة رقم ) للسيولةملخص املعلومات الرئيسية لصندوق أرباح الخليجي  .3

 

 

 

 

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

 يحيى عبدهللا الزهراني محمود يوسف الكوهجي 
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 الصندوق  وأحكام شروط

 

 :الصندوق  اسم

 للسيولة الخليجي أرباح صندوق 

Arbah GCC Liquidity Fund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الصندوق  نوع

  مفتوح -عامصندوق  -أدوات أسواق النقد والدخل الثابت اإلستثماري  صندوق 

 

 :الصندوق  مدير

 املالية أرباح شركة

 

على أنه صندوق إستثماري متوافق مع املعايير الشرعية املجازة من قبل لجنة  للسيولة) تم إعتماد صندوق أرباح الخليجي  

 الرقابة الشرعية املعينة لصندوق اإلستثمار(

 

واملستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن أن جميع املعلومات املذكورة في شروط وأحكام الصندوق 

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

 

يجب على املستثمرين املحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة املعلومات واملستندات األخرى لصندوق أرباح الخليجي 

بالكامل، وعليهم الحصول على اإلستشارات املالية والقانونية والضريبية من مكاتب مرخصة من اإلستشارات الالزمة قبل  يولةللس

 إتخاذ أي قرار إستثماري بشان الصندوق.

 م13/03/2018هـ املوافق 25/06/1439بتاريخ   واألحكام الشروط إصدار تاريخ

 م11/07/2018ه املوافق 27/10/1439بتاريخ لشروط واألحكام لتاريخ تحديث اخر 

 م13/03/2018هـ املوافق  25/06/1439 صندوق ال تأسيس عل الهيئة موافقة تاريخ                                   
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 هام اشعار

 للشذذذذروط املتضذذذذمنة االكتتذذذذا  نشذذذذرة قذذذذراءة املحتملذذذذ ن املسذذذذتثمري  علذذذذ  ويجذذذذ . بالكامذذذذل عليذذذذ  واإلطذذذذ ع بعنايذذذذة قراءتذذذذ  وينبغذذذذي مهذذذذم  املسذذذذتند هذذذذذا إن

 مذذا ي خب ذذ  استشذذارة املسذذتثمر وعلذذ  الصذذندوق  فذذي االسذذتثمار بشذذ ن اسذذتثماري  قذذرار أي اتخذذا  قبذذل دقيذذ  وبشذذكل بعنايذذة بالصذذندوق  الخاصذذة واألحكذذام

 مسذذذؤوليت  علذذذ  الصذذذندوق  فذذذي  املسذذتثمر اشذذذت ا  قذذذرار ويعتبذذذ  مخذذذاطر   ودرجذذة االسذذذتثمار هذذذذا م ئمذذذة حذذذول  الشذذ  لديذذذ  تولذذذد إ ا ومذذذرخ   مسذذتقل

 هذذذذا فذذذي وحذذذدات لشذذذراء املذذذدير مذذذ  توصذذذية بمثابذذذة املسذذذتندات هذذذذ  فذذذي الذذذواردة الصذذذندوق  مذذذدير نظذذذر ووجهذذذات أراء يعتبذذذ  وال كامذذذل  وبشذذذكل الشخصذذذية

َر  أن حال ب ي ينبغي ال كما اآلراء هذ  تحق  وإمكانية  صحة م  ت كيد وليست الصندوق  سَّ
َ
ف

ُ
 .استثمارية نصيحة أنها أساس عل  ت

 هيئذذة مجلذذس عذذ  الصذذادرة"( ال ئحذذة" بلفذذ  بعذذد فيمذذا إليهذذا يشذذار) الع قذذة  ات واللذذوائ  االسذذتثمار صذذنادي  الئحذذة بموجذذ  املسذذتند هذذذا إعذذداد تذذم

 الهيئة تصدرها التي واإلجراءات والتعليمات والقواعد التنفيذية اللوائ  ضم   ه3/12/1427 وتاريخ 2006-219-1 رقم القرار بموج  املالية السوق 

  املالذية السذوق  هيذذئة موافقة عل  الحصول  تم وقد. املالية السوق  نظام أحكام لتطبي 
ا
 ؛(ل سذتثمار وطرحها) الوحدات إلصذذذدار ال ئحة ب حكام عم 

 
ا
 أو بذذذدقتها ت كيذذذد أي تعطذذذي وال واألحكذذذام الشذذذروط هذذذذ  محتويذذذات عذذذ  مسذذذئولية أيذذذة تتحمذذذل ال - تقذذذدم مذذذا علذذذ  موافقتهذذذا تصذذذدر وهذذذي -  الهيئذذذة بذذذ ن علمذذذا

خلي اكتمالها
ُ
 . منها جزء أي عل  االعتماد أو املذكرة هذ  في ورد عما  تنتج خسارة أية ع  – كانت مهما – صراحة مسؤوليتها وت

 مذذذذذذ  قبذذذذذل مجلذذذذذس هيئذذذذذة السذذذذذوق املاليذذذذذة بتذذذذذذاريخ 
ا
 عامذذذذذا

ا
تمذذذذذت املوافقذذذذذة علذذذذذ  هذذذذذذ  الشذذذذذروط واألحكذذذذذام وعلذذذذذذ  طذذذذذرح وحذذذذذدات هذذذذذذا الصذذذذذندوق طرحذذذذذا

 .م13/03/2018ه املواف   25/06/1439

 املعلومذذات تلذذ  أن واعتقذذادهم علمهذذم وحسذذ  املسذذتند؛ هذذذا فذذي الذذواردة املعلومذذات عذذ  املسذذئولية الصذذندوق  إدارة مجلذذس أعضذذاء يتحمذذل وباملقابذذل

 وأنهذم سذيما ال ومذدلوالهها  املذذكورة املعلومذات معذاني علذ  التذ ي   ش ن  م  احتمال أي عل  ينطوي  جان  أي تغفل وال والحقائ  الوقائع مع متطابقة

 . تقدم ما صحة لضمان ال زم الحرص توخي إ   الرامية املعقولة التداب   جميع اتخذوا قد

  يكون  أن من  يقصد وال فقط؛ املساعدة بغرض املستند هذا إصدار تم لقد
ا
 اتخا  في سوا  دون  علي  االعتماد أو بمفرد  علي  االستناد يتم أساسا

 . باالستثمار يتعل  قرار أي
ا
  ينبغي وال – املقصود م  ليس تقدم  ما عل  ع وة

ا
 ضمانات أو ت كيدات أي تقديم -املقصود م  أن استنتاج إط قا

 االستثمار فإن لذا متوسطة  مخاطر عل  الصندوق  هذا في االستثمار ينطوي . الوحدات في استثمار أي م  االستثماري  العائد أو املردود بخصوص

 الرئيسية املخاطر حول  التفاصيل م  وملزيد .املخاطر قليلة استثمارات فييرغبون  الذي  للمستثمري  مناسبا يكون  ال قد  الصندوق  هذا في

 صنادي  ل ئحة ألحكام خاضع الصندوق  هذا. م  هذ  الشروط واالحكام 10الفقرة  مراجعة الرجاء الصندوق  هذا في باالستثمار املرتبطة

 ادوات في يستثمر و السعودي بالريال مقوم صندوق مفتوح وهو السعودية العربية باململكة املالية السوق  هيئة مجلس ع  الصادرة االستثمار

  الصندوق   في ارباح جماعيا باملشاركة في  الفرص للمستثمري  إتاحة إ   يهدف مشت   استثمار برنامج هو الصندوق  علما ب نالنقد   أسواق

 م  املعتمدة الشرعية املعاي   مع املتوافقة عل  االستثمارات الصندوق  مدير استثمارات وستقتصر .محددة رسوم مقابل الصندوق  مدير ويدير 

 . للصندوق  الشرعية اللجنة قبل

 املوضحة بالصيغة وأحكام شروط شكل عل  العقود تل  وتكون  الوحدات ومالكي الصندوق  مدير ب ن عقود بتوقيع االستثمار صندوق  ت سيس يتم

 مدير م  توصية واألحكام الشروط بهذ  الواردة الصندوق  مدير آراء تمثل وال املالية  السوق  هيئة ع  الصادرة االستثمارية الصنادي  ب ئحة

 .الصندوق  وحدات لشراء الصندوق 

  اإلدارة عل  الصندوق  إدارة مجلس وسيشرف مستقل  قانوني بكيان الصندوق  تمتعي ال
ا
 قرارات وسيصدر االستثمار  صنادي  ل ئحة وفقا

  االستثمار وتوجيهات
ا
 بشراء يتعل  فيما دولهم في القانونية املتطلبات بش ن باالستع م يقوموا أن املستثمري  عل  كذل  ويج . للصندوق  امللزمة

 املتعلقة املسائل  العم ت بصرف يتعل  فيما يواجهونها قد قيود أية  بخصوصها آخر تصرف أي أو است دادها أو امت كها أو الصندوق  وحدات

 .بخصوصها آخر تصرف أي است دادها أو أو الصندوق  وحدات تمل  نتيجة دولهم في عليهم تنطب  قد التي األخرى  الضريبية والتبعات بالدخل

 الذذواردة بذذاألمور  يتعلذذ  فيمذذا املسذذتند هذذذا عليهذذا يشذذتمل لذذم إفذذادات ب يذذة  يذذد ي أن أو معلومذذات أيذذة  يقذذدم أن الصذذندوق  مذذدير خذذ ف شذذخ  ألي يحذذ  ال

 تعذد وال بهذا يعتذد ال واإلفذادات املعلومذات تلذ  فذإن الصندوق  مدير غ   شخ  أي قبل م  إفادات ب ية اإلدالء أو معلومات أية تقديم حالة وفي. طي 

 .قبل  م  معتمدة أو الصندوق  مدير م  صادرة
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 املحتويات

  5 ملخص الصندوق 

  7 تعريفات 

  11 معلومات عامة 

  11 النظام املطبق 

  11 أهداف الصندوق 

  14  مدة الصندوق 

 14 قيود وحدود اإلستثمار 

  14 عملة الصندوق 

   14 عملة الصندوق 

  14 رسوم الخدمات والعموالت واألتعاب 

  16 تقويم وتسعير وحدات الصندوق 

  17 التعامالت 

 20 سياسة التوزيع 

  20 تقديم التقارير مالكي الوحدات 

 21 سجل املالكي الوحدات 

  21 اجتماع مالكي الوحدات 

 22 حقوق مالكي الوحدات 

 22 مسؤولية مالكي الوحدات 

 22 خصائص الوحدات 

   23 التغيرات في شروط واألحكام الصندوق 

  23 انهاء الصندوق 

   24 مدير الصندوق 

 24 امين الحفظ 

  25 املحاسب القانوني 

   25                                                                                                                                           اصول الصندوق 

  26 اقرار مالك الوحدات 

   27 لالستثمار الضوابط الشرعية (1)ملحق 

  ( سياسات وإجراءات ادارة املخاطر2ملحق )  28 
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 ملخ  الصندوق 

  للسيولةأرباح الخليجي  صندوق  اسم الصندوق 

 مفتوح – عام صندوق  -األستثماري  و الدخل الثابتأدوات أسواق النقد  صندوق  نوع الصندوق 

 شركة ارباح املالية  الصندوق مدير 

 الريال السعودي  عملة الصندوق 

 ريال  سعودي ( 10)  الصندوق  طرح بداية عند  الوحدة سعر

 متوسطة  مستوى املخاطر 

 وتوفير السيولة  املال راس تنمية الى يهدف أهداف الصندوق 

  سعودي ريال أالف عشرة( 10,000)  الحداألدنى ل شت ا 

 سعودي ريال أالف عشرة( 10,000)  األدنى ل شت ا  اإلضافيالحد 

 سعودي ريال أالف عشرة( (10,000 الحد األدنى لإلست داد

 خالل اي يوم عمل  واإلست داد اإلشت ا  طلبات قبول  أيام

 م06/05/2018يوم األحد املوافق  تاريخ بدء تشغيل الصندوق 

 العائد على الودائع بالريال السعودي لثالثة أشهر (سايبور ثالثة أشهر )  املؤشر اإلست شادي

 ال يوجد رسوم اإلشت ا 

 رسوم اإلست داد املبكر
يوم عمل من  30% من صافي قيمة الوحدات املراد إستردادها في حال إسترداد الوحدات خالل 1

 تاريخ شرائها.

 رسوم اإلدارة
 (0.55 )% 

 
 ويتم الصندوق  أصول  قيمة صافي على بناء   بشكل يومي الرسوم هذه تحتسب سنويا

  اقتطاعها
 
 .شهريا

  الحف  أم ن رسوم
 تحتسب هذه الرسوم بشكل 0.10)

 
ويتم إقتطاعها في نهاية كل ربع من السنة. وبحد  يومي%( سنويا

  ريال سعودي 18,000أدنى 
 
 .سنويا

 رسوم املصاريف اإلدارية 
(0.025 )% 

 
 الصندوق  أصول  قيمة صافي على بناء   بشكل يومي الرسوم هذه تحتسبكحد أعلى  سنويا

  اقتطاعها ويتم
 
. شهريا

 
 أو سنويا
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 مكاف ة أعضاء مجلس اإلدارة

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

  سعودي ريال 40,000 يعادل وبما أقص ى
 
 تحسب  لجميع اإلجتماعات ككل املستقلين لالعضاء سنويا

 ملجلس اجتماع كل بعد هأاملكاف وتدفع  الصندوق  اصول  قيمة صافي على بناء   تقويم يوم كل وتتراكم

 .الصندوق  ادارة

 الصندوق  لحسابات الخارجي املراجع أتعا 
 السنة في سعودي ريال( 30,000) ألف ثالثون  قدرة مقطوع   مبلغ  على الحسابات مراجع سيحصل

 وتدفع في نهاية كل ستة أشهر . وتحتسب املالية
 
 يوميا

 يتم تحميل الصندوق رسوم ضريبة القيمة املضافة التى تفرض على الصندوق في حال تطبيقها. رسوم القيمة املضافة 

 تكاليف الحصول عل  التمويل
 السنوي النصف سنوي والتقرير  التقرير في ذكرها وسيتم السوق  في السائدة االقتراض تكلفة حسب

 وملخص اإلفصاح املالي بعد إنتهاء السنة املالية للصندوق. بعد

 أيام التقويم والتعامل

 

كل يوم عمل، باستثناء أيام العطل الرسمية للبنوك. وفي حال وافق يوم التقويم والتعامل يوم  

ندوق وتنفيذ طلبات اإلشتراك عطلة رسمية في اململكة العربية السعودية فسيتم تقويم أصول الص

 واإلسترداد في يوم التقويم والتعامل التالي.

 أو اإلشت ا  طلبات لتقديم موعد أخر

 اإلست داد
.يوم ظهرا 12 الساعة

 
 يا

 سعر التقويم  ع  اإلع ن يوم
ملدير  املوقع اإللكترونيويمكن معرفة أسعار التقويم من خالل زيارة  التعامل  يوم العمل التالي ليوم

 .لشركة السوق املالية  ) تداول(الصندوق أو املوقع اإللكتروني 

  تى حددعندها سعر اإلسترداد. لنقطة التقويم وال التالي الرابع اليوم في العمل إقفال قبل موعد دفع قيمة الوحدات املست دة
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 :تعريفات   
 

 األشـــخا  الئحـــة بموجـــب اإلدارة أعمـــال بممارســـة لـــه مـــرخص شـــخص  وهـــي الســـعودية، املاليـــة أربـــاح شـــركة يعنـــي :مدير الصندوق 

  ويكون  لهم املرخص
 
   . اإلستثمار صندوق  إدارة عن مسئوال

 

 مال  او املستثمر او املشت  

 : العميل أو الوحدات

 

 .االستثمار صندوق  في وحدات يملك الذي الشخص

 علـــى اإلطـــالع يمكـــن حيـــث الســـعودية العربيـــة اململكـــة فـــي الصـــندوق  ملـــدير الرئيســـ ي املركـــ  أو الرســـ ي املقـــر بهـــا يقصـــد :عنوان شركة أرباح املالية

  )www.arbahcapital.com( االنترنت على الصندوق  ملدير االلكتروني املوقع على بذلك الخاصة التفاصيل

 

 :املراجع الخارجي

 

 

 :القانوني املستشار 

 

ــي إم بـــــــــي كـــــــــي شـــــــــركةيقصـــــــــد بهـــــــــم     4803 ب   31952 الخبـــــــــر ، الســـــــــعودية العربيـــــــــة ململكـــــــــةا ، وشـــــــــركاه الفـــــــــوزان جـــــــ

((www.kpmg.com.sa)) 

 

 الـــدمام 8869.ب.، (الســـعودية العربيـــة اململكـــة) قـــانونيون  ومستشـــارون محـــامون  العبيـــد عبيـــد  مكتـــب بـــه يقصـــد

31492. 

 بتـــــاريخ 2005-83-1 رقـــــم قرارهـــــا بموجـــــب املاليـــــة الســـــوق  هيئـــــة مجلـــــس عـــــن املســـــ ى بـــــذات الصـــــادرة الالئحـــــة تعنـــــي :الئحة األشخاص املرخ  لهم

 (.آلخر وقت من عليها تتم أخرى  تعديالت أي أو)م 28/6/2005املوافق  21/05/1426

 

  اململكة في عمل يوم :يوم العمل
 
والبنـوك املحليـة والخليجيـة  السـعودية األسـهم سـوق  فيـه تكون  الذي الرسمية العمل اليام طبقا

 . مفتوحة

 

 أي أو) ه02/06/1424 بتـــاريخ 30/م رقـــم امللكـــي املرســوم بموجـــب الســـعودية العربيـــة اململكــة فـــي الصـــادر النظـــام هــو :نظام السوق املالية

 (.آلخر وقت من عليها تتم أخرى  تعديالت

  

 اســتقبال عـن الصـندوق  فيـه يتوقـف و املبــدئي اإلصـدار/  للتوزيـع الوحـدات تخصـيص تنفيــذ فـي يبـدأ الـذي اليـوم هـو : تاريخ بدء تشغيل الصندوق 

 .اإلشتراك بسعر الوحدات في اإلشتراك طلبات

 

 السـعر هـذا تحديـد ويـتم. الصـندوق  فـي( واحـدة وحـدة( )1) عـدد لشـراء املستثمر قبل من دفعه الالزم املبلغ به يقصد سعر اإلشت ا  

 
 
 (.26) رقم املادة في ورد ملا وفقا

 

 أي او فرعيــــة، لجنــــة أو لجنــــة، اي الــــنص، يســــم  حيثمــــا شــــاملة الســــعودية العربيــــة اململكــــة فــــي املاليــــة الســــوق  هيئــــة :الهيئة

 .الهيئة وظائف من وظيفة باي للقيام تفويضة يتم ان يمكن وكيل موظف،او

 

 

 

http://www.arbahcapital.com/
http://www.kpmg.com.sa)/
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 حفــظ بنشــاطات للقيــام لهــم املــرخص األشــخا  الئحــة بموجــب لــه مــرخص شــخص وهــي كابيتــال الخيــر بــه ويقصــد :أم ن الحف 

 .  املالية االوراق

 ويشــمل بــذلك، اخــر شــخص قيــام ترتيــب او ماليــة، اوراق علــى مشــتملة اخــر لشــخص عائــد اصــول  حفــظ بهــا يقصــد :الحف 

 .الالزمة االدارية باإلجراءات القيام الحفظ

  

 االوراق منازعذذذذذذذات فذذذذذذذي الفصذذذذذذذل لجنذذذذذذذة

 : املالية

 املاليـة السـوق  نظـام نطـاق فـي تقـع التـي املنازعـات فـي الفصـل فـي واملختصـة" املاليـة االوراق منازعـات فـي الفصـل لجنة” 

 .املالية السوق  هيئة عن الصادرة والتعليمات والقواعد والوائ 

 للصـــندوق  خـــدمات لتقـــديم الصـــندوق  مـــدير يعينـــه ثالـــث طـــرف أوأي الصـــندوق  مـــدير يتقاضـــاها التـــي األتعـــاب  تعنـــي :  األتعا  

 
 
  ورد ملا وفقا

 
 ..واألحكام الشروط هذه من( 11)  رقم املادة في حدة على منها كل بخصو  تفصيال

 

 املاليـة للسـنة بالنسـبة  ديسـمبر شهر من والثالثين الحادي في وتنتهي الصندوق  عمل بدء تاريخ من تبدأ التي الفترة هي :السنة املالية

 الســـنة يلـــي عـــام كـــل مـــن ديســـمبر شـــهر مـــن والثالثـــين الحـــادي اليـــوم فـــي وتنتهـــي ينـــاير مـــن األول  مـــن تبـــدأ التـــي أو األولـــى

 .األولى املالية

 .للسيولةالخليجي  أرباح صندوق  به يقصد :صندوق اإلستثمار
 

  أعضــــائه بتعيــــين الصــــندوق  مــــدير يقــــوم للســــيولةالخليجــــي  أربــــاح صــــندوق  إدارة مجلــــس هــــو :  مجلس إدارة الصندوق 
 
 صــــناديق لالئحــــة وفقــــا

  أعضــــائه عـــدد تحديــــد ورد وقــــد.. اإلســــتثمار صــــندوق  أعمــــال ملراقبــــة االســـتثمار
 
 هــــذه مــــن( 14)  رقــــم املــــادة فــــي مبــــدئيا

 .واألحكام الشروط

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

 
 .، االستثمار صناديق لالئحة وفقا

مستقل يتمتع باإلستقاللية التامة ومما ينافي اإلستقالليةعلى سـبيل املثـال ال الحصـر   صندوق  إدارة مجلس عضو : عضو مجلس اإلدارة املستقل

 لـــدى مـــدير الصـــندوق او تـــابع لـــه، أو أي مـــدير صـــندوق مـــن البـــاطن أو أمـــين حفـــظ الصـــندوق، أو 
 
أن يكـــون موظفـــا

ين حفـــظ ذلـــك لديـــه عمـــل جـــوهري أو عالقـــة تعاقديـــة مـــع مـــدير الصـــندوق أو أي مـــدير صـــندوق مـــن البـــاطن أو أمـــ

الصـندوق. أو أن يكـون مـن كبـار التنفيـذيين خـالل العـاميين املاضـيين لـدى مـدير الصـندوق أو فـي أي تـابع لـه. أو أن 

تكـــون لـــه صـــلة قرابـــة مـــن الدرجـــة األولـــي مـــع أي مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة أو مـــن أي كبـــار التنفيـــذيين لـــدى مـــدير 

 لالصــــندوق أو فــــي 
 
حصــــص ســــيطرة لــــدى مــــدير الصــــندوق أو فــــي أي تــــابع لــــه خــــالل أي تــــابع لــــه، أو أن يكــــون مالكــــا

   العاميين املاضيين.

  

 اإلسذتثمارية األهذداف  ات الصنادي 

 :األخرى /  للصندوق  املشابهة

  املطروحــــة  للســــيولةالخليجيـــة  االســــتثمار صــــناديق هـــي
 
  طرحـــا

 
 للصــــندوق  املشــــابهه اإلســـتثمارية األهــــداف ذات  عامــــا

 الضـــوابط مـــع واملتوافقـــةهيئـــات إشـــرافية مماثلـــة لهيئـــة الســـوق املاليـــة  فـــي الـــدول الخليجيـــة  قبـــل مـــن واملرخصـــة

 .املالية ارباح لشركة التابعة الشرعية الهيئة قبل من املحددة الشرعية
 

 بهــــذه اململكــــة أنظمــــة لــــه تقــــر عليــــه متعــــارف هــــو حســــبما قانونيــــة أو اعتباريــــة صــــفة ذي أو طبيعــــي شــــخص أي يعنــــي : الشخ 

 .  الصفة
 

 .  السعودية العربية اململكة بها يقصد :اململكة
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 أو املستشـار، دور  أكثر لتؤدي أو مالية كمؤسسة لها صالحياته بتفويض الصندوق  مدير يقوم التي الجهة به وُيقَصد الطرف املفوض ل :

 الوسـيط أو الوكيـل، أو الوصـ ي، أو السـجل أو أمـين الحفـظ، أمـين أو اإلداريـة، الخـدمات مقـدم أو الفرعـي، املـدير

 يتعلـق مـا فـي السـجل وأمانـة الحفـظ أمانة أو االستثمار خدمات لتوفير هذه الجهة مع التعاقد عن فضال للصندوق،

 .مباشر غير أو مباشر بشكل الصندوق، بأصول 
 

 مقطـوع بمبلـغ أو مـن الـثمن بنسـبة عليـه، متفـق معلـوم ربـ  زيـادة مـع البـائع بـه اشـتراها الـذي الـثمن بمثـل سـلعة بيـع عقود املرابحة: 

 علـى الحصـول  فـي الراغـب مـن بالشـراء وعـد بناء على وقعت أو العادية، املرابحة وهي سابق وعد دون  من وقعت سواء

 .املرابحة املصرفية وهي املؤسسة طريق عن السلعة
 

 معلـوم شـ يء عمـل أو علـى الذمـة فـي موصـوفة أو معينـة عـين مـن معلومـة، ومـدة معلومـة، مباحـة منفعـة علـى عقـد هـي اإلجارة:

 نهايـة فـي املسـتأجر الـى املـؤجرة العـين بتمليـك بهـا الوعـد مـا يقتـرن  غالبـا اإلسالمية املالية الصناعة وفي معلوم، بعوض

 .أثنائها أو االجارة مدة
 

 ملشروع أصول  أية أو واإللتزامات املالية واالمتيازات واملنافع األصول  في شائعة ملكية تمثل القيمة متساوية شهادات الصكو :

 .اإلسالمية الشريعة وأحكام ضوابط مع متوافق معين
 

 السـعودية واململكـة العربيـة وقطـر وُعمـان والكويـت البحـرين يضـم الـذي الخليجـي التعـاون  مجلـس بـه وُيقصـد دول مجلس التعاون الخليجي: 

 .املتحدة العربية واإلمارات
 

الودائذذع بالريذذال  سذايبور )العائذذد علذ 

 :السعودي(

 ،ويـتم السـعودي علـى الريـال السـعودية البنـوك فـي الودائـع عـروض علـى العائـد متوسـط بواسـطة يحـدد سـعر هـو

 مؤسسة النقد العري السعودي )ساما(. طريق عن احتسابه
 

 مالية غير سعودية  خدمات ه،اومنشأ استثمارية شركة ،او مستثنى شخصا ،او له مرخصا شخصا تعني اطراف نظ  ة

 أجرة بغير أوة بأجر  ماله لتنمية غيره الشخص إنابة هي :الوكالة باالستثمار

 .االجل قصيرة ، اإلجارة و املرابحة صفقات طريق عن املتاجرة أدوات هي :ادوات اسواق النقد

 في شائعة كانت تمثل حصصا جهة اي من تصدر القيمة متساوية مالية شهادات أو لوثائق االسالمية البدائل هي :ادوات الدخل الثابت

 متحرك او ثابت يكون  ربحها معدل و الجهة تلك موجودات ملكية

 يقوم العقد هذا بموجباملرابحة  معدالت مخاطر إلدارة املرونة املستثمر تمن  التي املشتقات أدوات من أداة هي :اتفاقية املبادلة

 .العكس أو الثابتة املرابحة التزامات معدالت مقابل في العائمة املرابحة معدالت التزامات بمبادلة البنك

 .االجل قصيرة االحيان تكون  من كثير في معينة ملدة مالية اوراق و صكوك شراء اعادة و بيع لعملية اتفاقية هي اتفاقية إعادة الشراء:

 مديونيات او كقروض باصول  مدعومة األجل محددة استثمارات هي األوراق املالية املودعة باألصول:

 املؤشرات أحد من أداء أو )كاالسهم( مالي أو )كالذهب( حقيقي أصل أداء من قيمتها تستمد مالية أدوات هي املشتقات املالية:

 .)جون  كالداو(  السوقية
 

 .الحسم على أساس تداولها يتم التي الصكوك مثل العينة بيع أساس على هيكلتها يتم التي الصكوك هي صكو  قائمة عل  بيع الدي :

 إستحقاقها تاريخ الى تصل ان قبل بيعها بقصد شرائها يتم التي الصكوك :الصكو  املقتنا  بغرض املتاجرة

الصذذذذذذذذذذذذذذذذذذكو  املقتنذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  ا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  تذذذذذذذذذذذذذذذذذذاريخ 

 :اإلستحقاق
 

 إستحقاقها تاريخ حتى بها االحتفاظ بقصد شرائها يتم التي الصكوك
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 . ل  بغ   الن  سياق يقض   لم ما املستند  هذا في الستخدامها مسوغ ورد حيثما  لسابقةا التعريفات تستخدم

  للصندوق  األصول  قيمة إجمالي أساس على وحدة ألية النقدية القيمة وتعني :للوحدة األصول  قيمة صافي
 
  االلتزامـات منـه مخصوما

 
 علـى ومقسـوما

 هـــذه مـــن( 26)  رقـــم املـــادة فـــي التفصـــيل مـــن بم يـــد ورد مـــا وفـــق العالقـــة ذي التقـــويم يـــوم فـــي القائمـــة الوحـــدات عـــدد

 . واألحكام الشروط
 

 (: املا ي العام ربع) الربع تاريخ

 

 والحـادي سـبتمبر من والثالثين يونيو من والثالثين مارس شهر من والثالثين الحادي اليوم به ويقصد أشهر ثالثة فترة

 .مالية سنة كل في ديسمبر من والثالثين
 

 فـــي وحـــدا هم كـــل أو جـــ ء اســـترداد الوحـــدات ملـــالكي  يجيـــز والـــذي الصـــندوق  مـــدير قبـــل مـــن املعـــد النمـــوذ  بـــه يقصـــد :نمو ج طل  اإلست داد

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

  الســعر ذلـك تحديـد ويـتم. سـتردادهاإ عنـد الوحــدة لحامـل دفعـه الـالزم املبلـغ يعنـي :مبلغ اإلست داد
 
 مــن( 26) رقـم املـادة فـي ورد ملـا وفقـا

   .واألحكام الشروط هذه
 

  :ال ئحة

 

 2006-219-1 رقـــم القـــرار بموجـــب املاليـــة الســـوق  هيئـــة مجلـــس عـــن الصـــادرة االســـتثمار صـــناديق الئحـــة بهـــا يقصـــد

 30م بنــاء  علـــى نظـــام الســوق املاليـــة الصـــادر باملرســوم امللكـــي رقـــم م/24/12/2006املوافـــق  .ه3/12/1427 وتــاريخ

ه املوافــــق 16/8/1437وتــــاريخ  1/61/2016ه واملعدلــــة بقــــرار مجلــــس هيئــــة الســــق املاليــــة رقــــم 2/6/1424بتــــاريخ 

 م.23/5/2016
 

 األمــوال غســيل مكافحــة وقــوانين املاليــة الســوق  هيئــة لــوائ  حســب مطلوبــة مســتندات وأي اإلشــتراك طلــب بــه يقصــد :طل  اإلشت ا 

 مــن اعتمادهــا شــريطة الصــندوق  وحــدات فــي اإلشــتراك بغــرض املســتثمر يوقعهــا مرفقــة معلومــات وأيــة اإلرهــاب تمويـل

 .الصندوق  مدير
 

يســــــتهدف الصــــــندوق االســــــتثمار فــــــي أدوات النقــــــد الصــــــكوك والودائــــــع ألجــــــل، واالســــــتثمار فــــــي صــــــناديق اســــــتثمارية   :االستثمارات املستهدفة

 ومنتجات استثمارية أخرى ذات أهداف مماثلة .
 

 مالكي الوحدات في الصندوق.واللتى يملكها  الصندوق، أصول  منها تتكون  التي املتساوية الشائعة الحصص :الوحدات
 

 :يوم  التقويم

 

( مـــن هـــذه الشـــروط واالحكـــام، 26اليـــوم الـــذي يـــتم فيـــه تحديـــد صـــافي ســـعر الوحـــدة كمـــا هـــو موضـــ  فـــي الفقـــرة )

وستكون أيام التقويم كل يوم عمل، وعندما ال يكون أي من تلك األيام يوم عمل فسيتم تقويم أصـول الصـندوق 

  في يوم التقويم التالي.

 

فرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل املنشآت، مع بعض  املضافة:القيمة ضريبة 
ُ
هي ضريبة غير مباشرة ت

 من 5بنسبة  اململكة بتطبيق ضريبة القيمة املضافة وبدأتاالستثناءات.
 
 .2018يناير  1% بدءا

 

 لالســتثمار املؤهلــة الشــركات تحديــد عليهــا بنــاء   يــتم والتــي للصــندوق، الشــرعية اللجنــة مــن املعتمــدة الشــرعية املعــايير :الضوابط الشرعية 

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

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

 اليوم
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 معلومات عامة: .1

 مدير الصندوق: - أ
 

 ( 2050059020) رقم تجاري  سجل ، السعودية العربية اململكة أنظمة بموجب مؤسسة مقفلة سعودية مساهمة شركة وهي - املالية أرباح شركة

 (.07083-37الترخيص الصادر من هيئة السوق املالية رقم) .  لألعمال املعمر عبدالكريمال سعد مرك  - الثامن الطابق هو الشركة  مقر
 

 :الصندوق  ملدير يالرئيس  مكت  عنوان -  
 

  لألعمال املعمر عبدالكريمال سعد مرك  - الثامن الطابق هو الشركة  مقر ، املالية أرباح شركة 

  السعودية العربية اململكة 31492  الدمام 8807ب   ، الدمام ، الخليج شارع 

  966( 013) 8316400  هاتف 

  966( 013) 8093075 فاكس
 

 عنوان املوقع اإللكت وني ملدير الصندوق:  -ج     

لشركة   االلكتروني املوقع عبر او  www.arbahcapital.com  التالي االلكتروني املوقع على الصندوق  مدير عن املعلومات من امل يد على اإلطالع يمكن 

  w.ww.tadawul.com.sa  السوق املالية

 أسم أم ن الحف : -د         

 comkhaircapitalwww.al. اإللكتروني املوقع ،(08120-37) قمر  - املاليـة السوق  هيئـة ترخيص، الخير كابيتال

 املوقع اإللكت وني ألم ن الحف :  -ه        

  www.alkhaircapital.com اإللكتروني املوقع الخير كابيتال،

    النظام املطب : .2

 قواعـد مـن يشـمله ومـا املاليـة السـوق  نظـام علـى بنـاء املاليـة السـوق  هيئـة مجلـس عـن الصـادرة االسـتثمار صـناديق لالئحـة واألحكـام الشروط هذه تخضع

 جميـع إلـى باإلضـافة املفعـول، السـارية السـعودية العربيـة اململكـة ألنظمـة تخضـع كمـا العالقـة، ذات واللـوائ  لهـم املـرخص األشـخا  الئحـة فيهـا بمـا

  آلخر وقت من تطبق قد التي األخرى   والقواعد األنظمة
 
 . الشرعية للضوابط وفقا

 :صندوق الأهداف  .3

 أهداف الصندوق اإلستثمارية  - أ
 

 بالريال ومقوم مفتوح ،صندوق عام -االستثماري  والدخل الثابت النقد أسواق أدوات في إستثمار صندوق  هو للسيولة الخليجي أرباح صندوق 

 الثابت الدخل وادوات االجل قصيرة املالية االدوات في االستثمار خالل من املال رأس وتنمية املستثمر طلب عند السيولة توفير الى يهدف السعودي،

 اللجنة قبل من واملقرة الشرعية املعايير مع املتوافقة ، الخليجي التعاون  مجلس لدول  واملدعومة باصول  صنفةامل وغير  املصنفة االجل متوسطة

 

 
 

 :شروط وأحكام الصندوق 
 

 

http://www.arbahcapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.alkhaircapital.com/
http://www.alkhaircapital.com/
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 إتخاذ تم . الوحدات مالكي لصال  الصندوق  في استثمارها يعاد وسوف الوحدات مالكي على أرباح بتوزيع الصندوق  يقوم لن . للصندوق  الشرعية

أرباح  صندوق  أداء ملقارنة إرشادي كمؤشر ، SAUDI INTERBANK OFFERED RATE ، ) سايبور  ( أشهر لثالثة السعودي بالريال الودائع على العائد

 املوقع على املؤشر أداء متابعة للمستثمرين يمكن .اإلرشادي املؤشر أداء ينافس أداء تحقيق على األصول  إدارة في العمل فريق ويعمل .للسيولة الخليجي

وهذا املؤشر هو سعر الفائدة على القروض بين املصارف السعودية أو سعر الفائدة على .السعودية البنوك من أي او رويترز او ببلومبرغ الخا 

  استراتيجيات االستثمار الرئيسة القروض بين املصارف الخليجية وهو مرج  محدد.

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

 :أساس ي بشكل فيها الصندوق  يستثمر سوف التي املالية االوراق نوع .1

 عن املتاجرة: الحصر ال املثال سبيل على وهي. الشرعية املعايير مع املتوافقة االجل قصيرة النقد أسواق أدوات في اساس ي بشكل االستثمار .أ 

 املقتناة وواملتاحة للبيع   املتاجرة بغرض املقتناة الصكوك وتشمل االجل متوسطة الثابت الدخل واإلجارة وأدوات املرابحة صفقات طريق

 الشرعية اللجنة على العقود هذه أن تعرض على بأصول  املدعومة املالية واالوراق املعاكس الشراء إعادة تفاقياتوإ اإلستحقاق تاريخ الى

 وغير املصنفة االدوات في االستثمار وسيكون  االستثمار فيها، قدما في املض ي قبل حدة على حالة كل فيها االستثمار على موافقتهم وأخذ

 باإللتزامات بالوفاء املصدر إستطاعة ومدى املالية الورقة الصندوق بتحليل مدير سيقوم إئتماني تصنيف وجود عدم حال وفي صنفةامل

 .املصدر من عمليات النقدية والتدفقات املالي املرك  على بناء املالية

 ادوات في الشرعية تستثمر املعايير مع متوافقة الهيئة قبل من ومرخصة عاما طرحا وحدا ها مطروحة رى خ أ استثمارية صناديق وحدات .ب 

 . النقد أسواق

 .التنظيمية الخليجية الهيئات من مرخصة خليجية نظيره اطراف مع املالية االدوات من مختارة مجموعة في استثماراته الصندوق  يرك  .  
 

 :االستثمار ترك ز سياسة  .2

اململكة العربية  باستثناء خليجية دولة ألي% 50 علىأ بحد الخليجي التعاون  مجلس دول  من املصدرة املالية األوراق في الصندوق  يستثمر سوف

 السعودية 

 الحد األعل  م  اصول الصندوق  الحد األدنى م  اصول الصندوق  قة الجغرافيةطاملن

 %80 %0 السعودية العربية اململكة

 %50 %0 البحرين مملكة

 %50 %0 املتحدة العربية اإلمارات

 %50 %0 الكويت

 %50 %0 عمان

 

 التعاون  مجلس دول  بعمالت مقومة اإلستثمارات تكون  ،وسوف مباشر غير او مباشر بشكل النقد أسواق أدوات في اإلستثمار يكون  وسوف 

 في األدنى الحد يكون  ان ،على مصنفة وغير مصنفة جهات مع اإلستثمار يتم وسوف.اإلسترليني الجنيه و واليورو الدوالر الى ،باإلضافة

 .املصدر لعمليات النقدية والتدفقات املالي للمرك  وفقا ، B- (Fitch), B- (S&P), B3 (Moody’s) كاالتي مصدرها او املصنفة االدوات

  السعودية، العربية اململكة في نظيرة أطراف مع املالية األدوات من مختارة مجموعة مع النقدية االدوات في استثماراته الصندوق  يرك 

 املرك ية البنوك احد من لإلشراف خاضعة تكون  أن بحيث خليجية نظيرة أطراف مع او ، السعودي العربي النقد مؤسسة من مرخصة

  .أو هيئات إشرافية مماثلة لهيئة السوق املالية العربي السعودي النقد ملؤسسة املماثلة

 ذات مرخصة استثمار صناديق وحدات في الصندوق  أصول  قيمة صافي من %25 إلى نسبته يصل قد ما استثمار الصندوق  ملدير يحق 

 الشرعية املعايير مع متوافقة تكون  أن علىوالدخل الثابت  النقد أسواق ادوات في تستثمر وصناديق الصندوق  ألهداف مماثلة أهداف
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 حيث من بها املستثمر الصناديق أفضل ر اختيا على جاهدا الصندوق  مدير ويعمل ، الهيئة من ومرخصة عاما طرحا وحدا ها مطروحة 

  .الصندوق  ملدير التاريخي واآلداء الصندوق  مدير وسمعة العائد

 .بها املسموح والنسب للصندوق  املتاحة رات االستثما التالي الجدول  ويوض 

 الصندوق  م  أصول  األعل  الحد الصندوق  م  أصول  األدنى الحد االستثمار نوع

 %100 %0 االجل قصيرة النقد أسواق أدوات

 %50 %0 االجل متوسطة الثابت الدخل ادوات

 مماثلة أهداف ذات استثمار صناديق

 في تستثمر وصناديق الصندوق  ألهداف

 والدخل الثابت  النقد أسواق ادوات

0% 25% 

 إستردادات وجود حال في(نقدية  سيولة

 )كبيرة

متوافقة مع أحكام الشريعة أو ودائع 

 أيام 7فترة اإلستحقاق  التتعدى اإلسالمية

10% 100% 

  مانسبة املجموعة لنفس تنت ي محتلفة جهات أو واحدة جهة في النقد أسواق صندوق  إستثمارات مجموع تتجاوز  أن اليجوز 

 الصندوق، أصول  قيمة صافي من% 25

  120له متوسط مرج  لتاريخ االستحقاق اليتجاوز ) للسيولةأن صندوق أرباح الخليجي.
 
 تقويميا

 
 ( يوما

 

 :االستثمارية محفظت  إدارة بغرض االستثمار صندوق  ع  نيابة استخدامها يمك  التي واألدوات واألسالي  املعام ت أنواع    .3

 قصيرة النقد أسواق أدوات أفضل على سوقي ومس  السعودي السوق  في العوائد ملعدالت سوقي مس  إجراء على الصندوق  مدير يعمل 

 ملدير لتاريخي واآلداء الصندوق  مدير وسمعة العائد حيث من االستثمارية الصناديق وأفضل العائد حيث من الثابت الدخل وادوات

 .الصندوق  استثمارات جميع على الصندوق  مدير قبل من املقدمة القرار اتخاذ آلية تطبيق وسيتم. الصندوق 

 الفر  تقييم في) األمانة ومسؤوليات واجبات ضمن من (والحر  واملهارة العناية ممارسة على الوحدات مالكي تجاه الصندوق  مدير يلتزم 

 .الصندوق  استراتيجية مع يتناسب بما العوائد أفضل باختيار املتاحة االستثمارية
 

 : الصندوق  محفظة في إدراجها يمك  ال التي املالية األوراق أنواع   .4

 أعاله ذكرها يتم لم مالية أوراق أي في باالستثمار الصندوق  يقوم لن. 

 

 :فيها ر االستثما للصندوق  يمك  التي املالية األوراق )أنواع أو( نوع  عل  آخر قيد أي   .5

 قيمة أصول  صافي % من50 من واحد وبأكثر مع مصدر الصندوق  أصول  قيمة صافي % من25من أكثر استثمار الصندوق  ملدير اليحق 

 .%80باستثناء اململكة العربية السعودية حيث ان الحد االعلى املسموح به  واحد سيادي ر مصد مع الصندوق 

 الشرعية املعايير مع املتوافقة االستثمارات على الصندوق  مدير استثمارات وستقتصر. 
 

 

 :االقت اض في الصندوق  ص حيات  .6

 موافقة على الحصول  بعد  الصندوق  اداء ولتحسين اإلسترداد طلبات لتغطية اإلسالمية الشريعة مع متوافقة تمويالت على الحصول  للصندوق  يحق

 .واحدة سنة عن التمويل مدة ت يد لن األحوال جميع وفي .الصندوق  أصول  قيمة صافي من% 10 نسبته ما التمويل يتجاوز  الن أ على الشرعية، اللجنة
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 :فيها التعامل سيتم التي املالية األوراق أسواق  .7

 العربية اململكة باستثناء خليجية دولة ألي % 50 أعلى بحد الخليجي التعاون  مجلس دول  في املصدرة املالية األوراق على الصندوق  استثمارات تقتصر

  .% 80 به املسموح االعلى الحد ان حيث السعودية
 

 :العام الطرح  ات ألخرى  ا االستثمار صنادي  وحدات في االستثمار حدود  .8

 الصندوق، ألهداف مماثلة أهداف ذات أخرى  استثمار صناديق في الصندوق  أصول  قيمة صافي من%25 عن ي يد ال ما استثمار الصندوق  ملدير يحق

الصندوق في صناديق مدارة من قبله فسوف وفي حالة إستثمار مدير  .له تابعة استثمار صناديق في الصندوق  أصول  استثمار الصندوق  ملدير ويحق

 يتم إحتساب رسوم إدارة كل صندوق على حده بناء على صافي أصول كل صندوق.
 

 :املالية املشتقات أسواق مع التعامل  .9

  املالية األوراق مشتقات بإستخدام الصندوق  يقوم لن 
 

 مدة الصندوق: .4

 غير محدد املدة. مفتوح عام صندوق إستثماري  للسيولةأن صندوق أرباح الخليجي 
 

 قيود وحدود االستثمار: .5

واحكام بالقيود والحدود التى تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط  للسيولةيلتزم مدير الصندوق خالل إدارته لصندوق أرباح الخليجي 

 الصندوق ومذكرة املعلومات.
 

 عملة الصندوق: .6

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

 في املستلم البنك لدى به السائداملعمول  الصرف بسعر العملة بتحويل الصندوق  مدير فسيقوم الصندوق، عملة عن اإلسترداد مبلغ فيه سيقيد الذي

 مدير على يقع التزام اي دون  الوقت ذلك في السائد الصرف سعر في فروقات اي املستثمر ويتحمل املعني، التعامل يوم في السعودية العربية اململكة

 .الصندوق 

 رسوم الخدمات والعموالت واألتعا : .7

 :.أدنا  املذكورة واملصاريف الرسوم الوحدات مالكي عل  الصندوق  مدير سيفرض . أ
 

 :رسوم اإلشت ا 

 ال يوجد

 :إدارة مدير الصندوق  رسوم

 الرسوم هذه تحتسب) الصندوق  أصول  قيمة صافي من سنويا%( 0.55) املائة في مائة من خمسون خمسة و  نسبته ما إدارة رسوم الصندوق  يدفع

 تلك وتصب  ،(34) رقم املالي اإلفصاح خصمل في موض  هو وكما للصندوق  إدارته نظير الصندوق  مدير إلى( شهريا وتدفع تقويم يوم كل في وتتراكم

وفي حالة إستثمار مدير الصندوق في صناديق  مالية سنة كل في شهر كل نهاية بعد عمل أيام خمسة خالل السداد وواجبة الدفع مستحقة رسومال

 مدارة من قبله فسوف يتم إحتساب رسوم إدارة كل صندوق على حده.

 : الحف  أم ن رسوم

وتدفع في نهاية كل ربع من السنة،  من صافي قيمة أصول الصندوق وتحتسب بشكل يومي%( سنويا0.10) سنوية رسوم بدفع كذلك الصندوق  يتكفل

  ريال سعودي 18,000وبحد أدنى 
ُ
 .سنويا
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 رسوم املصاريف اإلدارية:

 اقتطاعها ويتم الصندوق  أصول  قيمة صافي على بناء   بشكل يومي الرسوم هذه تحتسب%( كحد أعلى 0.025يتكفل الصندوق كذلك بدفع رسوم )

 
 
 والتى تشمل مايلي  شهريا

 
 أو سنويا

 هذه وتحسب مصاريف نشر التقارير السنوية للصندوق، عن اداء الصندوق وأي مصاريف اخرى متعلقة بخدمات اإلدارة والتشغيل .أ 

  شهر. سنة كل نهاية في اقتطاعها ويتم  الصندوق  اصول  قيمة صافي من  وتستقطع   تقويم يوم كل  وتتراكم الرسوم

  :تداول  موقع عل  نشراملعلومات رسوم .  

  سعودي ريال 5,000 قدرة مقطوع مبلغ دفع
 
كل يوم تقويم     وتتراكم" . وتحسب هذه الرسوم تداول " املالية السوق  شركة لصال  سنويا

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

 :الرقابيةالرسوم  .ج 

  ريال( 7500) وقدره مقطوعللصندوق سنويا مبلغ  الرقابيةالصندوق  الرسوم  يتحمل
 
  تقويم يوم كل وتتراكم، وتحسب هذه الرسوم  سنويا

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

 رسوم اإلست داد:

 ال يوجد 

 رسوم اإلست داد املبكر:

 % من صافي قيمة الوحدات املستردة في حال إسترداد الوحدات خالل ثالثون يوم عمل من تاريخ شرائها.1املستثمر مانسبته يدفع 

  :رسوم مراجع الحسابات

 وتدفع في نهاية كل يو  وتحتسب املالية السنة في سعودي ريال( 30,000) ألف ثالثون  قدرة مقطوع   مبلغ  على الحسابات مراجع سيحصل
 
ستة ميا

 .أشهر

 مصاريف تمويل الصندوق:

 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 اقتطاعها

 :املستقل ن الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مكافآت

 أالف خمسة (5,000) مبلغ  على مستقل  عضو كل يحصل  حيث املستقلين، الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مكافآت مصاريف الصندوق  يتحمل

  سعودي ريال 40,000 يعادل وبما أقص ى بحد املالية السنة في اجتماعات أربعة وبعدد اجتماع لكل سعودي ريال
 
 ككل املستقلين لالعضاء سنويا

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

 :الهيئة الشرعيةاعضاء رسوم 

 وبما سعودي ريال أالف ثمانية 8,000 مبلغ  على  عضو كل يحصل  حيث الشرعية الهيئة أعضاء مكافآت مصاريف الصندوق  يتحمل

 اقتطاعها ويتم   الصندوق  اصول  قيمة صافي من تقويم يوم كل وتتراكم الرسوم هذه وتحسب ككل،  الهيئة العضاء سعودي ريال 24,000يعادل

 .للصندوق  مالية سنة كل نهاية في
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 :التعامل مصاريف

  األوراق املالية وشراء بيع عملية في املتكبدة التعامل مصاريف كافة الصندوق  يتحمل
 
 يستثمر التي األسواق في بها واملعمول  السائدة األسعار على بناءا

 والنصف املدققة السنوية التقارير في قيمتها اجمالي عن االفصاح وسيتم.   الصفقات تنفيذ عند وذلك الصندوق  أصول  من سدادها ويتم فيها الصندوق 

 .للصندوق  مالية سنة كل نهاية في املالي اإلفصاح وملخص سنوية
 

 ضريبة القيمة املضافة :

 واملصاريف الرسوم جميع على والدخل لل كاة العامة الهيئة من الصادرة التنفيذية الالئحة تعليمات حسب املضافة القيمة ضريبة تطبيق سيتم

 .والتكاليف واألتعاب
 

 مقابل الصفقات املفروضة عل  االشت ا  واإلست داد ونقل امللكية التى يدفعها مالكو الوحدات: .  

% من صافي قيمة الوحدات املستردة في حال إسترداد 1يدفع املستثمر مانسبته اليوجد رسوم اشتراك في الصندوق، في حالة اإلسترداد املبكر  

 الوحدات خالل ثالثون يوم عمل من تاريخ شرائها.

  ج. العموالت الخاصة ملدير الصندوق:

 شرائها. % من صافي قيمة الوحدات املستردة في حال إسترداد الوحدات خالل ثالثون يوم عمل من تاريخ1يدفع املستثمر مانسبته 
 

 الصندوق: وتسع    وحداتتقويم  .8

 :تقويم أصول الصندوق  . أ

   الصندوق  أصول  قيمة احتساب يتم

 :في عقود املرابحة كالتا ي 

 املبلغ املستثمر + األرباح املستحقة إلى تاريخ التقويم

 :في اإلجارة كالتا ي 

 املبلغ املستثمر + األرباح املستحقة إلى تاريخ التقويم

   املتاحة للبيع أو املقتناة إ   تاريخ اإلستحقاق كالتا ي:في الصكو 

 القيمة اإلسمية للصك + األرباح املستحقة إلى تاريخ التقويم

 :في الصكو  املقتناة بغرض املتاجرة كالتا ي 

 القيمة السوقية للصك + األرباح املستحقة

 :في األوراق املالية املدعومة كالتا ي 

 تقيم كتقييم الصكو 

  إتفاقية إعادة الشراء املعاكس كالتا ي:في 

 تقيم كتقييم عقود املرابحة، بحيث يحسب العائد يشكل يومي إلى تاريخ التقويم.

 

 :في الصنادي  اإلستثمارية املستثمر بها كالتا ي 

ي سبب كان على سبيل املثال في حال عدم وجود سعر متاح لألصول املستثمر بها لتقويم االصل أل  على أساس اخر سعر وحدة معلن عنه للصندوق 

 ال الحصر  أن تكون األسواق املالية مغلقة في يوم التقويم سيتم إحتساب قيمة االصل بناء على اخر سعر متاح.
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 :وسيتم إحتسا  صافي قيمة أصول الصندوق بطرح إجما ي مطلوبات الصندوق م  إجما ي قيمة األصول كالتا ي 

 والرسوم الحسابات مراجع وأتعاب  اإلدارة مجلس أتعاب الحصر ال املثال سبيل على تشمل والتي(  مدفوعة وغير مستحقة) الثابتة املصاريف خصم 

 .واألحكام الشروط هذه من(  34) ملادةا في املذكورة األخرى 

 .الثابتة املصاريف خصم بعد الصندوق  أصول  قيمة إجمالي من اإلدارة رسوم خصم

 .اإلدارة ورسوم الثابتة املصاريف خصم بعد الصندوق  أصول  إجمالي من اإلدارية والخدمات و الحفظ رسوم خصم

 .القائمة الصندوق  وحدات عدد إجمالي على الخصوم إجمالي ناقصا الصندوق  ألصول  العادلة القيمة إجمالي قسمة
 

 :التقويم يتم اليوم م  وقت اي وفي التقويم مرات عدد .  

 فــي كــل  الصــندوق  تقــويم يجـري 
 
 فيــه تكــون  اململكــة فــي رســمية عطلــة يـوم التقــويم يــوم وافــق حــال وفــي ، يـوم عمــل وذلــك عنــد الســاعة الرابعــة مسـاء  يوميــا

 .التالي التقويم يوم في الصندوق  أصول  تقويم سيتم حينئذالبنوك مغلقة 
 

 في التقويم أو التسع  : جراءات املتبعة في حالة وقوع خط ج.  اإل         

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

 بتوثيق ذلك.

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

 التقويم أو التسعير دون تأخير.

 عن أي خطأ في التقويم أو التسعير يشكل مانسبته .3
 
% أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك 0,5إبالغ هيئة السوق املالية فورا

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

 بجميع 72لهيئة السوق املالية تقاريره املطلوبة وفقا للمادة ). سوف يقدم مدير الصندوق 4
 
( من الئحة صناديق اإلستثمار ملخصا

 أخطاء التقويم والتسعير.

 : واإلست داد اإلشت ا  اسعار حسا  د. طريقة

 من املالي اإلفصاح ملخص في املبينة الرسوم فيها بما الصندوق  التزامات طرح خالل من اإلسترداد 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

 : الوحدات سعر نشر مكانه. 

يلي كل في كل يوم عمل  الوحدة سعر عن اإلعالن سيتم و كل يوم عمل، باستثناء أيام العطل الرسمية للبنوكسوف يتم تقويم أصول الصندوق 

 ( تداول ) السعودية املالية السوق  لشركةواملوقع اإللكتروني  .apital.comarbahcwwwملدير الصندوق  االلكتروني املوقع فييوم تقويم 

www.tadawul.com  

 

 التعام ت: .9
 

 مسؤوليات مدير الصندوق في ش ن طلبات االشت ا  واالست داد: . أ

 (.أعمالها مل اولة فيه مفتوحة السعودية البنوك فيه تكون  عمل يوم أي ( عمل يوم اي في وتنفيذها اإلسترداد و اإلشتراك طلبات استالم يمكن

 ودفع عوائد االست داد ملالكي الوحدات:الفت ة الزمنية ب ن تسلم طل  االست داد  .  

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

http://www.arbahcapital.com/
http://www.tadawul.com/
http://www.tadawul.com/
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 قيود التعامل في وحدات الصندوق:. ج

 خـالل مـن اسـتردادها او الوحـدات بشـراء الخاصـة التعليمـات لتقـديم النهائي املوعد ويكون  عمل، يوم اي خالل واإلسترداد اإلشتراك طلبات استالم يمكن

 ( 12) الســـاعة قبـــل الصـــندوق  مـــن اإلســـترداد طلـــب او املطلوبـــة الوحـــدات بشـــراء املتعلقـــة واملبـــالغ اإلشـــتراك لطلـــب الصـــندوق  مـــدير اســـتالم
 
 يـــوم فـــي ظهـــرا

 ليـــوم طلـــب انـــه علـــى معاملتـــه فســـيتم املحـــدد الوقـــت بعـــد الطلـــب اســـتالم تـــم حـــال وفـــي. الســـعودية العربيـــة اململكـــة توقيـــت حســـب وذلـــك املعنـــي  التعامـــل

 .التالي التعامل

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

  التالية الحاالت في اإلشتراك رفض في بالحق الصندوق  مدير .  يحتفظ1

 املاليـة السـوق  هيئـة تفرضـها قد والتي الصندوق  على تطبق التي املالية السوق  هيئة مجلس عن الصادرة اللوائ  خرق  الى اإلشتراك هذا أدى حال في .أ 

 .اخر الى وقت من

 .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 .  

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

 وذلـــك ، دون خصـــم أي مبـــالغ إشـــتراكات أن وجـــدت املشـــترك الـــى اإلشـــتراك مبلـــغ بإعـــادة الصـــندوق  مـــدير يقـــوم ســـبب ألي اإلشـــتراك طلـــب رفـــض تـــم اذا

 .بنكي تحويل اوعبر بالبريد يرسل شيك بموجب

 يجري بمقتضاها اختيار طلبات االست داد التي ستؤجل:ه.. االجراءات التي 

  او بالكامل استرداد طلب اي تأجيل الصندوق  ملدير كما يحق
 
  التالية الحاالت في ج ئيا

 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 سيتم التي الطلبات تحديد
 
  او كليا

 
 وتدفع. اوال املستلمة الطلبات لتنفيذ األولوية تكون  اإلستردادبحيث طلب تقديم اسبقية على بناء ج ئيا

 وستقتطع الوحدات مالك تعليمات الصلة،بحسب ذو البنك في الوحدات مالك لحساب الصندوق  في املحددة بالعملة اإلسترداد كافة عائدات

 .وجدت ان التحويل عملية مصاريف لتغطية الرسوم

 تقويم استرداداو يتعسر بحيث العالقة ذو  التعامل في يوم الصندوق  فيها يتداول  التي املالية ألسواق ا في والتداول  التعامل تعليق تم حال في .ب 

 بالتنفيذ األولوية تكون  بحيث التالي التعامل يوم في الالحقة اإلسترداد طلبات قبل املؤجلة اإلسترداد طلبات مع التعامل فسيتم. الصندوق  وحدات

  املقدمة للطلبات
 
 .اوال

إقفال األسواق املالية التى يتداول فيها  معينة مثل ألسباب عليه يعتمد بشكل الصندوق  أصول  تقويم إمكانية عدم الصندوق  ملدير تبين حال في

 تتجاوز  ال ملدة  استردادها او الوحدات شراء في املستثمرين حق وتعليق الصندوق  أصول  تقويم تأجيل الصندوق  ملدير يحق التعامل،  يوم في الصندوق 

. الصندوق  ادارة مجلس من املسبقة املوافقة على الحصول  بشرط واستردادها الوحدات بشراء الخاصة التعليمات لتقديم املوعدالنهائي من يومين

  الواردة للطلبات التنفيذ اولوية مع تناسبي اساس على وذلك تالي تعامل يوم اول  في املعلقة  او املؤجلة الطلبات بتنفيذ الصندوق  مدير وسيقوم
 
 .اوال
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 ت ا   مستثمري  اخري :اداألحكام املنظمة نقل ملكية الوح و.

واللــــوائ  األخــــرى ذات العالقــــة فــــي اململكــــة العربيــــة  األحكــــام املنظمــــة هــــي األحكــــام الصــــادرة مــــن هيئــــة الســــوق املاليــــة ولوائحهــــا التنفيذيــــة واألنظمــــة

 السعودية.

 ز. إستثمار مدير الصندوق في الصندوق:

مــالك  علــى ينطبــق مــا الصــندوق  مــدير اشــتراك علــى وينطبــق الخــا  لحســابه الصــندوق  طــرح بعــد أو عنــد الوحــدات فــي االســتثمار الصــندوق  ملــدير يجــوز 

 بأنـه سـيتم  يمليـون ( 2)  االستثمار األولي في الصـندوق مـن قبـل مـدير الصـندوق مـا قيمتـه، ويبلغ  الوحدات األخرين في الصندوق 
 
 ريـال سـعودي، علمـا

لك األفصاح عن تفاصيل إستثمارات مدير الصندوق في وحدات الصندوق وذلك بنهاية كل ربع في موقعه اإللكترونـي واملوقـع اإللكترونـي للسـوق وكـذ

 للمادة )
 
 ( من الئحة صناديق اإلستثمار.71في التقارير التى يعدها مدير الصندوق وفقا

 بات اإلشت ا  واالست داد في أي يوم تعامل:ح. التاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طل

 خـالل مـن اسـتردادها او الوحـدات بشـراء الخاصـة التعليمـات لتقـديم النهائي املوعد ويكون  عمل، يوم اي خالل واإلسترداد اإلشتراك طلبات استالم يمكن

 ( 12) الســـاعة قبـــل الصـــندوق  مـــن اإلســـترداد طلـــب او املطلوبـــة الوحـــدات بشـــراء املتعلقـــة واملبـــالغ اإلشـــتراك لطلـــب الصـــندوق  مـــدير اســـتالم
 
 يـــوم فـــي ظهـــرا

 ليـــوم طلـــب انـــه علـــى معاملتـــه فســـيتم املحـــدد الوقـــت بعـــد الطلـــب اســـتالم تـــم حـــال وفـــي. الســـعودية العربيـــة اململكـــة توقيـــت حســـب وذلـــك املعنـــي  التعامـــل

 .التالي التعامل

 است دادها:ط. إجراءات تقديم الطلبات الخاصة باإلشت ا  في الوحدات أو 

 الوحدات: بشراء الخاصة التعليمات تقديم إجراءات 

  شخص كان سواء الصندوق  في وحدات شراء في الراغب املستثمر على يتعين
 
 هذه توقيع إلى إضافة اإلشتراك نموذ  تعبئة اعتبارية شخصية أو فردا

 . عمل يوم أي في لالشتراك الالزم للمبلغ اإليداع قسيمة معها مرفقا الصندوق  مدير إلى وتسليمها الصندوق  في باإلشتراك الخاصة واألحكام الشروط

 الوحدات: باست داد الخاصة التعليمات تقديم إجراءات 

 الوحدات ملالكي ويمكن الصندوق، مدير الى وإرساله وتوقيعه اإلسترداد طلب تعبئة عند كلها أو وحدا هم من ج ء استرداد الوحدات ملالكي يمكن

 هذه في الوارد الصندوق  ملخص في عليها املنصو  للشروط اإلسترداد طلبات وتخضع مباشرة، الصندوق  مدير من اإلسترداد نموذ  على الحصول 

  ريال سعودي( 10,000) استرداده يمكن الذي للمبلغ األدنى الحد ان على تنص والتي واألحكام الشروط

 مال  الوحدات االشت ا  فيها أو نقلها أو است دادها:حد األدني لعدد أو قيمة الوحدات التى يج  عل  ي. ال

 اإلست داد/ ل شت ا  األدنى الحد 

 سعودي. ريال 10,000 هو  لالفراد األولي لإلشتراك األدنى الحد 

 سعودي ريال 10,000هو اإلضافي لإلشتراك األدنى الحد . 

 سعودي ريال 10,000 هو لإلسترداد األدنى الحد . 
 

 

 ب  املحتف  اإلستثمار لرصيد األدنى الحد: 

 اليوجد. 
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  . الحد األدنى للمبلغ الذي ينوى مدير الصندوق جمع :

 األولـي الطـرح فتـرة خـالل اإلشـتراكات مبـالغ باسـتثمار الصـندوق  مـدير يقـوم ولـن الصـندوق، أعمـال بدء قبل جمعه يجب اإلشتراكات من أدنى حد يوجد ال

 بدء أعمال الصندوق. قبل صناديقها أو النقد أسواق أدوات في

 م ي ن ريال سعودي أو مايعادلها كحد أدني لصافي أصول الصندوق: 10ل. اإلجراءات التصحيحية ال زمة لضمان إستيفاء متطل  

لسـوق في حال طلب هيئة السوق املالية بالقيام بأي إجراء تصحيحي فأن مدير الصندوق سيلتزم بجميع اللوائ  والتعليمات ذات العالقة مـن هيئـة ا

 املالية. 

 سياسة التوزيع: .10

 

  سياسة توزيع الدخل واألرباح: - أ

 .املوزعة األرباح استثمار بإعادة الصندوق الينطبق، سيقوم مدير                     

 التاريخ التقريبي ل ستحقاق والتوزيع: -  

 الينطبق.                   

 كيفية توزيع األرباح: - ت

 الينطبق.

 

 تقديم التقارير ا   مالكي الوحدات: .11

 املعلومات املتعلقة بالتقارير املالية: . أ

 كمـا  ،اسـترداد أو اشـتراك كانـت سواء املستثمر عمليات يوض  اقص ى كحد الوحدات ملالكي سنة ربع كل بنهاية دوري تقرير بتقديم الصندوق  مدير يقوم

  التالية املعلومات تتضمن

 الصندوق  ووحدات أصول  قيمة صافي  

 املشترك يملكها التي الوحدات قيمة وصافي عدد . 

 حدة على مشترك كل بصفقات سجل. 

 

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

 

 أماك  ووسائل إتاحة تقارير الصندوق: .  

ر الصـندوق سيتم إرسال التقارير على العنوان البريـدي أو البريـد اإللكترونـي أو الفـاكس كمـا هـو مـدون فـي إتفاقيـة فـت  الحسـاب اإل إذا تـم إشـعار مـدي

خر فإنـه يجـب إبـالغ مـدير الصـندوق خـالل سـتين )باي تغييرات في العناوين السابقة، و
ّ
 مـن 60في حال وجود أي خطأ أو أي إستفسار ا

 
 تقويميـا

 
( يومـا

صـــحيحة. وســـوف تنشـــر هـــذه التقـــارير علـــى املوقـــع اإللكترونـــي ملـــدير الصـــندوق واملوقـــع اإللكترونـــي مـــن تـــاريخ كشـــف الحســـاب والتقـــارير وإال ســـتعتبر 

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

 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

 
 كما. فترة التقرير نهاية من تقويميا

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

 
 عنوان على كتابة طلبها عند مجانا

 هذه طلب ويمكن(  www.tadawul.com.sa)شركة السوق املالية  وموقع االلكتروني موقعه على الصندوق  مدير قبل من وستعرض الصندوق  مدير

  التقارير
 
 . الصندوق  مدير فروع من أي أو اإللكتروني البريد خالل من أيضا

 

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

 

 سجل مالكي الوحدات: .12
 

 سيقوم مدير  الصندوق بإعداد سجل محدث ملالكي الوحدات، وحفظة في اململكة العربية السعودية.

 

 إجتماع مالكي الوحدات: .13
 

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

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

 ( أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ.10سيقوم مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ) 

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

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

 
 

 إجراءات الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات: .  
 

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

( أيام من عقد 10كتابي الى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل )لشركة السوق املالية)تداول(، وإرسال إشعار 

 قبل االجتماع.21االجتماع وبمدة الت يد عن )
 
 ( يوما

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

.
 
 صحيحا

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

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

 أي5)وأمين الحفظ قبل موعد اإلجتماع 
 
 كانت النسبة في اإلجتماع.( أيام. وسوف يكون اإلجتماع الثاني صحيحا

 
 ا

 

 ج.  طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اإلجتماع:
 

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

  االجتماع.يجوز لكل مالك وحدات في الصندوق اإلدالء بصوت واحد في االجتماع عن كل وحدة يمتلكها وقت 

  للضوابط 
 
يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك والتصويت على قرارا ها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا

 التي تضعها هيئة السوق املالية.
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 :وحقوق التصويت واإلجتماعات حقوق مالكي الوحدات .14
 

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

  ت ويد مالكي الوحدات بالتقارير التي تشمل تفاصيل اإلشتراك، صافي قيمة الصندوق ، عدد الوحدات ،سعر الوحدة وسجل

 بجميع العمليات من قبل مالك الوحدات.

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

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

  ت ويد مالكي الوحدات بالتقارير والقوائم النصف سنوية أو السنوية خالل الوسائل املتاحة واملذكورة في شروط وأحكام

 الصندوق.

  يحقق مصال  مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار  وشروط وأحكام على مدير الصندوق التصرف بما

 الصندوق.

 .يجب على مدير الصندوق ع ل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق في حال صدور قرار خا  من مالكي الوحدات 

 

 مسؤولية مالكي الوحدات: .15
 

 عن ديون الصندوق  في االستثمار عن تنتج قد مالية خسارة أي عن املسؤولية كامل ويتحمل الوحدات مالك يقر
 
، وال يكون مالك الوحدات مسؤوال

 والتزامات الصندوق.

 

 خصائ  الوحدات: .16
 

 سوف تقسم وحدات الصندوق على النحو التالي  
 

 ل شت ا  ل فراد والشركات: األدنى الحد 

 سعودي. ريال 10,000 هو لالفراد والشركات األولي لإلشتراك األدنى الحد 

 سعودي ريال 10,000هو اإلضافي لالفراد والشركات لإلشتراك األدنى الحد . 

 

 التغي  ات في شروط وأحكام الصندوق: .17
 

 األحكام املنظمة لتغي   شروط وأحكام الصندوق واملوافقات واإلشعارات: . أ
 

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

 
 على الحصول  يشترط أساسيا

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

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

 .راالستثما صناديق الئحة من( 58واجب اإلشعار البد من إشعار الهيئة ومالكي الوحدات دون اإلخالل باملادة رقم )

 

 التي ستتبع لإلشعار ع  أي تغي  ات في شروط وأحكام الصندوق:اإلجراءات  .  
 

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

 ( أيام من سريان التغيير.10االلكتروني لشركة السوق املالية )تداول( وذلك قبل )

 قوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات واالعالن عن التغييرات املهمة في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع سوف ي

 من سريان التغيير.21االلكتروني لشركة السوق املالية )تداول( وذلك قبل )
 
 ( بوما
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  الواجبة اإلشعار في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق سوف يقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات واالعالن عن التغييرات

 ( أيام من سريان التغيير.8واملوقع االلكتروني لشركة السوق املالية )تداول( وذلك قبل )

  سوف يقوم مدير الصندوق ببيان تفاصيل التغييرات األساسية، التغييرات املهمة والتغييرات واجبة اإلشعار  في تقارير الصندوق

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

 

 إنهاء الصندوق: .18

 غير املستهدف العائد معدل أو الصندوق  أصول  قيمة بأن الصندوق  مدير توصيات على بناء   وذلك الصندوق  إنهاء في الحق الصندوق  إدارة جلسمل

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

 
 لتصفية سببا

  هناك ان او الصندوق،
 
  حدثا

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

 اإلستثمار 

  برغبتـه فـي ذلـك قبـل مـدة التقـل عـن )إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء 
 
( 21الصندوق، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالكي الوحـدات كتابيـا

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

  لشروط وأحكام الصندوق، فيجب على مدير الصندوق 
 
إنهاء الصندوق فور إنتهاء تلـك املـدة،  إذا كانت مدة الصندوق العام محددة وفقا

 قبل إنتهاء مدة الصندوق بمدة التقل عن )
 
.21وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 
 ( يوما

 .على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور إنتهائه، وذلك دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات 

 ملالية )تداول( عن إنتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيته.لصندوق في موقعه اإللكتروني وموقع شركة السوق اوسوف يعلن مدير ا 

 مدير الصندوق: .19
 

 مهام مدير الصندوق وواجبات  ومسؤوليات : . أ

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

 .ومذكرة املعلومات الصندوق 

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

 مالكي الوحدات.

  عن القيام باالتي 
 
 يكون مدير الصندوق مسؤوال

 إدارة الصندوق. .1

 خدمات اإلدارية للصندوق.عمليات الصندوق بما في ذلك ال .2

 طرح وحدات الصندوق. .3

 صحيحية وواضحة وغير مضللة. كاملة و  وانها وإكتمالها التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات .4

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

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

 .على مدير الصندوق وضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر على استثمارات الصندوق 

 .على مدير الصندوق تطبيق برنامج مراقبة املطابقة واإللتزام 

 

 تعي ن مدير صندوق م  الباط : .  
 

 الباطن. من املدير دور  لتؤدي  أكثر أو مالية مؤسسة الى صالحياته لتفويض الصالحية بكامل  الصندوق  يجوز ملدير
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 ج.   األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو إستبدال :

 لتعيـين مــدير صــندوق بــديل أو إتخـاذ أي تــدابير اخــرى تــراه  يحـق لهيئــة الســوق املاليــة عـ ل أو إســتبدال مــدير الصــندوق واتخـاذ أي إجــراء
 
تــراه مناســبا

 
 
   التالية  وذلك في الحاالت مناسبا

 توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخا  املرخص لهم. .1

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

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

  –إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  .4
 
 بالتزام النظام أو لوائحة التنفيذية. -بشكل تراه الهيئة جوهريا

ي يدير أصول الصندوق أو عج ه أو إستقالته مع عدم وجود شخص أخر مسجل لدى مدير وفاة مدير املحفظة اإلستثمارية الذ .5

 الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق اإلستثمار أو أصو الصناديق التى يديرها مدير املحفظة.

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

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

  لع ل أو إستبدال مدير الصندوق، فيتعين على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل 
 
 من صالحيا ها وفقا

 
إذا مارست الهيئة أيا

 األولى من تعيين مدير 60دوق البديل خالل )من أجل املساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى مدير الصن
 
( يوما

 لتقدير الهيئة 
 
 ووفقا

 
الصندوق البديل. ويجب على مدير الصندوق املع ول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا

 املحض، إالى مدير الصندوق البديل جميع العقود املرتبطة بالصندوق ذي العالقة.

 

 أم ن الحف : .20
 

 الحف  وواجبات  ومسؤوليات :أم ن مهام  . أ
 

  الحفظ أمين يعّد  
 
   التزاماته عن مسؤوال

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

 
 ثالثا

 .لهم املرخص األشخا  الئحة أو الالئحة هذه أحكام بموجب

   الحفظ أمين وُيعّد  
 
 أو  إهمال أو  احتيال بسبب الناجمة الصندوق  خسائر عن الوحدات ومالكي الصندوق  مدير تجاه مسؤوال

  .املتعمد تقصيره أو  تصرف سوء

   مسؤو  الحفظ أمين يعد 
 
  جميع اتخاذ عن ككذل مسؤول وهو الوحدات، مالكي لصال  وحمايتها دوق نالص أصول  حفظ عن ال

 . الصندوق  أصول  بحفظ يتعلق فيما  الالزمة اإلدارية ت اءار اإلج

 

 ح  أم ن الحف  في تعي ن أم ن حف  م  الباط : .  
 

  بالعمل تابعيه من أي أو أكثر أو ثالث طرف تكليف الحفظ ألمين يجوز 
 
  حفظ يتولى استثمار صندوق  ألي الباطن من للحفظ أمينا

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

 املنظمة لعزل أم ن الحف  أو إستبدال :ج.   األحكام 

  تراه تدبير أي اتخاذ أو الصندوق  مدير من املعين الحفظ أمين ع ل يحق لهيئة السوق املالية 
 
 التالية  الحاالت من أي وقوعال ح في  مناسبا

  .لهم املرخص األشخا  الئحة بموجب كبذل الهيئة إشعار دون  الحفظ نشاط ممارسة عن الحفظ أمين توقف .1

  .هيئة السوق املالية قبل من  هتعليق أو  سحب أو الحفظ نشاط ممارسة في الحفظ أمين ترخيص إلغاء  .2
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  .الحفظ نشاط ممارسة في  هترخيص إللغاء الحفظ أمين من الهيئة إلى طلب تقديم  .3

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

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

 هيئة السوق املالية  تمارس إذا  
 
 قوف صالحيا ها من أيا

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

  بديل حفظ
 
 ىعل املساعدة أجل من كامل بشكل التعاون  املع ول الحفظ وأمين الصندوق  مدير ىعل يتعين كما الهيئة، لتعليمات وفقا

  (60) خاللك وذل البديل الحفظ أمين إلى للمسؤوليات السلس النقل يلهتس
 
  ىعل ويجب. البديل الحفظين أم تعيين من األولى يوما

  كذل كان حيثما ينقل، أن املع ول الحفظ أمين
 
  ضروريا

 
   ومناسبا

 
 ودالعق عجمي ديلالب ظالحف ينأم إلى املحض، الهيئة لتقدير ووفقا

 .العالقة ذي االستثمار ندوق بص ةاملرتبط

 

 املحاس  القانوني: .21
 

 أسم املحاس  القانوني: . أ

 .وشركاه الفوزان جي إم بي كي شركة
 

 مهام املحاس  القانوني وواجبات  ومسؤوليات : .  
 

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

 املالية.
 

 ج.  األحكام املنظمة الستبدال املحاس  القانوني:
 

  .  همهام بتأدية تتعلق القانوني للمحاسب  ياملنه السلوك سوء حول  ومهمة قائمة ادعاءات 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 واض  بشكل مفصولة الصندوق  أصول  وستكون يحتفظ أمين الحفظ بأصول الصندوق  . أ

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

 يحتفظ وأن الصندوق، لصال  الحفظ 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 االستثمار صندوق  أصول  أن .  

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

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

  كان أو ، هملكيت حدود في كذل ،و الصندوق 
 
فِص  ،الئحة صناديق اإلستثمار أحكام بموجب املطالبات بهذه مسموحا

ُ
 شروط في عنها وأ

 . الصندوق  وأحكام
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 إقرار مال  الوحدات: .23

مـوافقتي/ نؤكـد د لقد قمت/ قمنا باإلطالع على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسية الخاصة بالصـندوق، وأؤكـ

 موافقتنا على خصائص الوحدات التي اشتركت فيها / اشتركنا فيها.

 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________األسم:

 ___________________________________________________________________________________________________________________:التوقيع

    

 _______________________________:____________________________________________________________________________________التاريخ
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 ل ستثمار الشرعية الضوابط (1)ملح 

 :مثل محرم نشاط  ات شركات في االستثمار يجوز  ف  مباحا  النشاط يكون  أن

 البنوك التقليدية

 التقليديةشركات التأمين 

 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 وصيانة وتعليب تصنييع

 العسكرية والتجهيزات ومعدا ها األسلحة وبيع تصنيع

 تصنيع وبيع وتعليب منتجات التبغ

 إجمذذا ي مذذ % 5 علذذ ( املدفوعذذة الربويذذة العوائذذد) املحذذرم التمويذذل تكلفذذة يزيذذد وال املوجذذودات إجمذذا ي مذذ % 30 علذذ  املحذذرم التمويذذل إجمذذا ي يزيذذد اال

 املصروفات

 املحرمة االستثمارات وم  املحرم  إجما ي م % 30 عل  املحرمة االستثمارات إجما ي يزيد إال

 الودائع التقليدية

 السندات

 أسهم شركات محرمة

 أسهم ممتازة

 عقود الخيارات

 اإللتزام بالتطهير 

 :باألتي يلتزم الشركات في السابقة املعاي   ا   فباإلضافة االستثمارية الصنادي  بخصوص أما

  الصندوق  يكون  أن
 
 شرعية هيئة من مجازا

 :اآلتية الصنادي  في الدخول  يجوز  ال

 صناديق السندات

 محرمة شركات أسهم على املشتملة الصناديق مثل التقليدية الصناديق

 صناديق الخيارات

 املستقبليات صناديق مثل التقليدية التحوط صناديق

 والفضة بالذهب باآلجل بالبيع املتاجرة صناديق

 (املضمونة) األجل قصيرة النقد صناديق

 (األرباح أو املال رأس) املضمونة الصناديق
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 ( سياسات وإجراءات إدارة املخاطر 2ملح )

 وأسواق النقدللسيولة السياسة واإلجراءات في ادارة املخاطر لصندوق أرباح 

 

: سياسة ادارة املخاطر في الصندوق.
ا
 أوال

 Unsystematic( وغير املنتظمة Systematic Riskاملقبولة واملحسوبة مع العمل على التخفيف من أثر املخاطر املنتظمة )"املحافظة على مستويات املخاطر 

Risk)") 

: اجراءات ادارة املخاطر في الصندوق 
ا
 يانيا

 ت، ومنها على سبيل املثال  يمكن الدارة املخاطر التأكد من تطبيق السياسة الخاصة بادارة املخاطر من خالل اتخاذ العديد من اإلجراءا

 اتباع سياسة التنويع في االستثمار في الصندوق، حيث سيتم التأكد من قيام مدير الصندوق من القيام باالجراءات التالية   -1

  ملا تحدده السياسة االستثمارية 
 
 التنويع في االصول املستثمرة في املحفظة وفقا

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

 .تنويع االستثمار في العديد من البنوك واملؤسسات املالية املصدرة 

 .التاكد من حساب مقدار اإلنكشاف على اي مصدر وااللتزام بها 

واملتابعة والتحليل املالي عند تحديد مقدار االستثمار   متابعة تقييم البنوك املصدرة بشكل دوري، واتخاذ االجراءات املناسبة من الرقابة -2

 )االنكشاف( على البنوك واملؤسسات املالية غير املصنفة.

 متابعة املؤشرات االقتصادية الكلية والج ئية الخاصة بالدول التي سيتم االستثمار بها، ومنها على سبيل املثال  -3

 معدالت الناتج القومي 

 معدالت االنفاق الحكومي 

  الدين العام 

 التضخم 

  اسعار الفائدة واملرابحات وغيرها 

 اسعار الصرف للعمالت 

 اتباع الخطوات العلمية واملهنية في ادارة املخاطر عند بناء املحفظة االستثمارية، ومنها على سبيل املثال ال الحصر   -4

 مرحلة اختيار االدوات املالية - أ
 

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

  معايير اختيار االدوات االستثماريةصفات و التحوط من املخاطر بشكل رئيس ي من خالل تحديد التاكد من امكانية استخدام وسائل. 
 

 مرحلة بناء املحفظة االستثمارية - ب

 تحديد حجم املحفظة 

  تحديد حجم االنكشاف بحدوده القصوى 

  بالسيولة النقدية في حال عدم جدوى االستثماراالحتفاظ 

  االستثمار في االدوات املالية ذات النوعية والجودةجودة األصول من خالل التاكد من 
 

 الرقابة على اداء املحفظة االستثمارية - ت

 تحليل مخاطر املحفظة ومخاطر املصدر  

  تحليل وفحص االنكشاف واختبار الضغط 

  تحديد مقدار وأصول االستثمار 

  مراجعة وتقييم اداء االستثمارات في املحفظة بشكل منفرد 

 اإللتزام بمحددات االستثمار الواردة في الئحة صناديق االستثمار 



  

 

29 
 

 

: اجراءات ادارة مخاطر الصندوق الرئيسية :
ا
 -يانيا

املخاطر تل  م  والتقليل التحوط طرق  طرق القياس نوع املخاطر  

 املحدود األداء سجل مخاطر

 معدالت النمو -1

 نسب ربحية الصندوق  -2

 Yieldمقدار  توزيع  -3

 تخفيض التكاليف -4

 Performanceنسب األداء  -5

 ادارته عند الدولية املعايير واتباع العاملية املمارسات أفضل تطبيق من التأكد -1

 .لالستثمار

 .االصول  ادارة في وأمهرهم املدراء أفضل تعيين من الـتأكد -2

 ومن االستثمارية، الصندوق  أهداف سيحقق االجراء هذا بأن تأكيد إعطاء يمكن ال -3

 .الصندوق  خسارة الى ذلك يؤدي ان املمكن

 السيولة مخاطر
 نسب التداول  -1

 السيولة السريعة -2

 الصندوق  العمال الالزمة بالسيولة االحتفاظ من التأكد -1

 %.20 عن تقل ال االستثمار الى السيولة نسبة -2

 .االستحقاق تواريخ دون  االصول  بيع عن الناتجة الخسائر تجنب -3

 الحصول على التسهيالت املالية. -4

 .االسترداد طلبات تلبية من التاكد -5

 العملة مخاطر

 قياس فترة األجال -1

 بناء سلم االستحقاق -2

 النقدية التدفقات على التاثير تقييم -3

 .يومي بشكل الصرف اسعار متابعة من التأكد -1

 .السعودي بالريال  يقابلها بما الصندوق  ألصول  يوي ي تقويم -2

 (الطرق الشرعية ان وجدت) .العمالت اسعار فروقات ملخاطر ضد التحوط -3

 غ   أدوات في االستثمار مخاطر

 مصنفة

 .تحليل مالي اساس ي -1

 .اختبار حساسية للعوائد املتوقعة -2

 املعياري  االنحراف) املخاطر درجة قياس -3

 (.واالصل للمحفظة

 (السيولة نسب) املصنفة غير االصول  سيولة اختبار -1

 . العمالت صرف اسعار تاثير مدى قياس -2
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 املالي الوضع على العقوبات اثر قياس -1

 .للمصدر والقانوني

 

 متابعة التقارير السنوية -1

 متابعة نشرات البنوك املرك ية -2

 

 السياسية واالقتصادية املخاطر

 معدالت الناتج القومي -1

 معدالت االنفاق الحكومي -2

 الدين العام -3

 التضخم -4

 اسعار الفائدة واملرابحات وغيرها -5

 اسعار الصرف للعمالت -6

 اسعار النفط والسلع واملعادن الرئيسية -7

 والعصيان املدنياملظاهرات  -8

 متابعة التطورات السياسية -1

 متابعة التطورات واملؤشرات االقتصادية. -2

 



  

 

30 
 

 باملصالح تضار  مخاطر
 .قياس تطبيق معايير الحوكمة -1

 .فصل الصالحيات واملسئوليات -2

 .واستقاللية العمل بموضوعية -1

 .الصندوق  حساب على  همه معنوية او مادية شخصية املصلحة تجنب -2

 .الحوكمةتطبيق معايير  -3

  االستثمار ترك ز مخاطر

  االئتماني التصنيف وانخفاض

 الواحد لالصل االستثمار ترك  نسب قياس -1

 قياس ترك  االستثمار الجغرافي -2

 .واحد  مصدر في االستثمار ترك  قياس -3

 متابعة التقارير السنوية -1

 متابعة نشرات البنوك املرك ية -2

 .النقد أسواق أدوات في باالستثمار املتعلقة االئتمانية املخاطر تحليل من التاكد -3

 .متابعة التصنيف اإلئتماني للمصدر -4

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

31 
 

 

 :الصندوق  اسم

 للسيولة الخليجي  أرباح صندوق 

Arbah GCC Liquidity Fund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الصندوق  نوع

 للسيولةالخليجي  – مفتوح -صندوق عام -أدوات أسواق النقد والدخل الثابت اإلستثماري  صندوق 

 

 :الصندوق  مدير

 املالية أرباح شركة

 

 أم ن الحف :

 شركة الخ   كابيتال

 

 :مذكرة املعلومات إصدار تاريخ           

 

 م13/03/2018هـ املوافق 25/06/1439تاريخ                 

 م11/07/2018ه املوافق 27/10/1439بتاريخ  ذكرة املعلوماتملتاريخ تحديث اخر 

 

 

 

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

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

 منهي.
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 هام اشعار

 

 الصذذذذندوق  إدارة مجلذذذذس وأعضذذذذاء الصذذذذندوق  مذذذذدير ويتحمذذذذل. عليهذذذذا املوافقذذذذة توتمذذذذ الصذذذذندوق  إدارة مجلذذذذس قبذذذذل مذذذذ  املعلومذذذذات مذذذذذكرةعذذذذت روج

 الصذذندوق  إدارة مجلذذس أعضذذاء يؤكذذد و يقذذر كمذذا. تااملعلومذذ مذذذكرة فذذي الذذواردة املعلومذذات واكتمذذال دقذذة عذذ  املسذذؤولية كامذذل ومنفذذردي  مجتمعذذ ن

 مذذذكرة فذذي الذذواردة البيانذذات و املعلومذذات أن  عذذل يؤكذذدون  و يقذذرون كمذذا املعلومذذات  مذذذكرة فذذي الذذواردة املعلومذذات اكتمذذال و بصذذحة الصذذندوق  ومذذدير

 .مضللة غ   املعلومات

 

 وال املعلومذذات  مذذذكرة محتويذذات عذذ  مسذذؤولية أي   الهيئذذة تتحمذذل ال . وحداتذذ  وطذذرح االسذذتثمار صذذندوق  ت سذذيس   علذذ املاليذذة السذذوق  هيئذذة توافقذذ

 أو املعلومذات مذذكرة في ورد عما تنتج خسارة أي    وم   تكان مهما مسؤولية أي م  صراحة نفسها وتخلي اكتمالها  أو بدقتها يتعل  ت كيد أي   تعطي

   علذذ موافقتهذذا نذذيتع وال  عذذدم مذذ  الصذذندوق  فذذي االسذذتثمار ى جذذدو  بشذذ ن توصذذية أي   املاليذذة السذذوق  هيئذذة تعطذذي وال .منهذذا جذذزء أي     علذذ االعتمذذاد عذذ 

 قذذذذرار أن  علذذذذ وتؤكذذذذد املعلومذذذذات  ومذذذذذكرة واألحكذذذذام الشذذذذروط فذذذذي الذذذذواردة املعلومذذذذات صذذذذحة ت كيذذذذد أو  فيذذذذ باالسذذذذتثمار تهايتوصذذذذ الصذذذذندوق  ت سذذذذيس

  .يمثل م  أو للمستثمر يعود الصندوق  في االستثمار

 

املعذذاي   الشذذذرعية املجذذازة مذذ  قبذذذل لجنذذة الرقابذذة الشذذذرعية علذذذ  أنذذ  صذذندوق اسذذذتثمار متوافذذ  مذذع للسذذيولة تذذم إعتمذذاد صذذندوق أربذذذاح الخليجذذي 

 املعينة لصندوق االستثمار.
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 املحتويات

  4 ملخص الصندوق 

  6 تعريفات 

  10 صندوق االستثمار 

 10 سياسات االستثمار وممارساته 

  14 املخاطر الرئيسية لإلستثمار في الصندوق 

 16 معلومات عامة 

  17 والعموالت واألتعابمقابل الخدمات 

 22 التقويم والتسعير 

  23 التعامل 

  25 خصائص الوحدات 

 26 املحاسبة وتقديم التقارير 

   27 مجلس إدارة الصندوق 

   28 لجنة الرقابة الشرعية 

   29 مدير الصندوق 

 32 امين الحفظ 

   32  اإلستثمارمستشار 

      33 املوزع 

 33 املحاسب القانوني 

  33 معلومات عامة 

 35 ضافيةمعلومات إ 
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 ملخ  الصندوق 

 للسيولةأرباح الخليجي  صندوق  اسم الصندوق 

 مفتوحصندوق عام  -األستثماري  أدوات أسواق النقد و الدخل الثابتصندوق  نوع الصندوق 

 شركة ارباح املالية  مدير الصندوق 

 الريال السعودي  عملة الصندوق 

 ريال  سعودي ( 10)  الصندوق  طرح بداية عند  الوحدة سعر

 متوسطة  مستوى املخاطر 

 وتوفير السيولة  املال راس تنمية الى يهدف الصندوق أهداف 

  سعودي ريال أالف عشرة( 10,000)  الحداألدنى ل شت ا 

 سعودي ريال أالف عشرة( 10,000)  الحد األدنى ل شت ا  اإلضافي

 سعودي ريال أالف عشرة( (10,000 الحد األدنى لإلست داد

 خالل اي يوم عمل  واإلست داد اإلشت ا  طلبات قبول  أيام

 م06/05/2018يوم األحد املوافق  تاريخ بدء تشغيل الصندوق 

 سايبور ثالثة أشهر ) العائد على الودائع بالريال السعودي لثالثة أشهر ( املؤشر اإلست شادي

 ال يوجد رسوم اإلشت ا 

 رسوم اإلست داد املبكر
يوم عمل  30إسترداد الوحدات خالل % من صافي قيمة الوحدات املراد إستردادها في حال 1

 من تاريخ شرائها.

 رسوم اإلدارة
 (0.55 )% 

 
 ويتم الصندوق  أصول  قيمة صافي على بناء   بشكل يومي الرسومهذه  تحتسب سنويا

  اقتطاعها
 
 .شهريا

  الحف  أم ن رسوم
 تحتسب هذه الرسوم بشكل 0.10)

 
ويتم إقتطاعها في نهاية كل ربع من السنة.  يومي%( سنويا

  ريال سعودي 18,000وبحد أدنى 
 
 .سنويا

 رسوم املصاريف اإلدارية 
(0.025 )% 

 
 أصول  قيمة صافي على بناء   بشكل يومي الرسوم هذه تحتسبكحد أعلى  سنويا

  اقتطاعها ويتم الصندوق 
 
. شهريا

 
 أو سنويا

 بحد املالية السنة في اجتماعات أربعة وبعدد اجتماع لكل سعودي ريال أالف خمسة (5,000) مبلغ مكاف ة أعضاء مجلس اإلدارة
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  سعودي ريال 40,000 يعادل وبما أقص ى
 
  ككل لجميع اإلجتماعات املستقلين لالعضاء سنويا

 كل بعد هأاملكاف وتدفع  الصندوق  اصول  قيمة صافي على بناء   تقويم يوم كل وتتراكم تحسب

 .الصندوق  ادارة ملجلس اجتماع

 الصندوق  لحسابات الخارجي املراجع أتعا 
 السنة في سعودي ريال( 30,000) ألف ثالثون  قدرة مقطوع   مبلغ  على الحسابات مراجع سيحصل

 وتدفع في نهاية كل ستة أشهر. وتحتسب املالية
 
 يوميا

 املضافة التى تفرض على الصندوق في حال تطبيقها.يتم تحميل الصندوق رسوم ضريبة القيمة  رسوم القيمة املضافة 

 تكاليف الحصول عل  التمويل
النصف سنوي والتقرير  التقرير في ذكرها وسيتم السوق  في السائدة االقتراض تكلفة حسب

 وملخص اإلفصاح املالي بعد إنتهاء السنة املالية للصندوق. بعد السنوي 

 أيام التقويم والتعامل

 

باستثناء أيام العطل الرسمية للبنوك. وفي حال وافق يوم التقويم والتعامل يوم كل يوم عمل،  

عطلة رسمية في اململكة العربية السعودية فسيتم تقويم أصول الصندوق وتنفيذ طلبات 

 اإلشتراك واإلسترداد في يوم التقويم والتعامل التالي.

 أو اإلشت ا  طلبات لتقديم موعد أخر

 اإلست داد
.يوم ظهرا 12 الساعة

 
 يا

 سعر التقويم  ع  اإلع ن يوم
املوقع اإللكتروني ويمكن معرفة أسعار التقويم من خالل زيارة  التعامل يوم العمل التالي ليوم 

  لشركة السوق املالية )تداول(  أو املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق 

 موعد دفع قيمة الوحدات املست دة
 ليوم لنقطة التقويم واللتى حدد عندها سعر اإلسترداد. التالي الرابع اليوم في العمل إقفال قبل

 العالقة ذو التقويم
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 :تعريفات

 األشـــخا  الئحـــة بموجـــب اإلدارة أعمـــال بممارســـة لـــه مـــرخص شـــخص  وهـــي الســـعودية، املاليـــة أربـــاح شـــركة يعنـــي :مدير الصندوق 

  ويكون  لهم املرخص
 
   . اإلستثمار صندوق  إدارة عن مسئوال

 

 مالذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  او املسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتثمر او املشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت  

 : العميل أو الوحدات

 

 .االستثمار صندوق  في وحدات يملك الذي الشخص

 

 علـــى اإلطـــالع يمكـــن حيـــث الســـعودية العربيـــة اململكـــة فـــي الصـــندوق  ملـــدير الرئيســـ ي املركـــ  أو الرســـ ي املقـــر بهـــا يقصـــد :عنوان شركة أرباح املالية

  )www.arbahcapital.com( االنترنت على الصندوق  ملدير االلكتروني املوقع على بذلك الخاصة التفاصيل

 

 :املراجع الخارجي

 

 

 :املستشار القانوني

 

  4803 ب   31952 الخبر ، السعودية العربية اململكة، .وشركاه الفوزان جي إم بي كي شركةيقصد بهم   

((www.kpmg.com.sa)) 

 

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

31492. 

 بتـــــاريخ 2005-83-1 رقـــــم قرارهـــــا بموجـــــب املاليـــــة الســـــوق  هيئـــــة مجلـــــس عـــــن املســـــ ى بـــــذات الصـــــادرة الالئحـــــة تعنـــــي :الئحة األشخاص املرخ  لهم

 (.آلخر وقت من عليها تتم أخرى  تعديالت أي أو)م 28/6/2005املوافق  21/05/1426

 

  اململكة في عمل يوم :يوم العمل
 
والبنـوك املحليـة والخليجيـة  السـعودية األسـهم سـوق  فيـه تكون  الذي الرسمية العمل اليام طبقا

 . مفتوحة

 

 أي أو) ه02/06/1424بتـــاريخ 30/م رقـــم امللكـــي املرســـوم بموجـــب الســـعودية العربيـــة اململكـــة فـــي الصـــادر النظـــام هـــو :نظام السوق املالية

 (.آلخر وقت من عليها تتم أخرى  تعديالت

  

 اســتقبال عـن الصـندوق  فيـه يتوقـف و املبــدئي اإلصـدار/  للتوزيـع الوحـدات تخصـيص تنفيــذ فـي يبـدأ الـذي اليـوم هـو : تاريخ بدء تشغيل الصندوق 

 .اإلشتراك بسعر الوحدات في اإلشتراك طلبات

 

 السـعر هـذا تحديـد ويـتم. الصـندوق  فـي( واحـدة وحـدة( )1) عـدد لشـراء املستثمر قبل من دفعه الالزم املبلغ به يقصد سعر اإلشت ا  

 
 
 (.26) رقم املادة في ورد ملا وفقا

 

 أي او فرعيــــة، لجنــــة أو لجنــــة، اي الــــنص، يســــم  حيثمــــا شــــاملة الســــعودية العربيــــة اململكــــة فــــي املاليــــة الســــوق  هيئــــة :الهيئة

 .الهيئة وظائف من وظيفة باي للقيام تفويضة يتم ان يمكن وكيل موظف،او

 

 حفــــظ بنشــــاطات للقيــــام لهــــم املــــرخص األشــــخا  الئحــــة بموجــــب لــــه مــــرخص شــــخص وهــــي الخيــــر كابيتــــال ويقصــــد :أم ن الحف 

 .  املالية االوراق

http://www.arbahcapital.com/
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 ويشــمل بــذلك، اخــر شــخص قيــام ترتيــب او ماليــة، اوراق علــى مشــتملة اخــر لشــخص عائــد اصــول  حفــظ بهــا يقصــد الحف 

 .الالزمة االدارية باإلجراءات القيام الحفظ

  

 االوراق منازعذذذذذذذات فذذذذذذذي الفصذذذذذذذل لجنذذذذذذذة

 : املالية

 املاليـة السـوق  نظـام نطـاق فـي تقـع التـي املنازعـات فـي الفصـل فـي واملختصـة" املاليـة االوراق منازعـات فـي الفصـل لجنة” 

 .املالية السوق  هيئة عن الصادرة والتعليمات والقواعد والوائ 

 للصـــندوق  خـــدمات لتقـــديم الصـــندوق  مـــدير يعينـــه ثالـــث طـــرف أوأي الصـــندوق  مـــدير يتقاضـــاها التـــي األتعـــاب  تعنـــي :  األتعا  

 
 
  ورد ملا وفقا

 
 ..واألحكام الشروط هذه من( 11)  رقم املادة في حدة على منها كل بخصو  تفصيال

 

 املاليـة للسـنة بالنسـبة  ديسـمبر شهر من والثالثين الحادي في وتنتهي الصندوق  عمل بدء تاريخ من تبدأ التي الفترة هي :السنة املالية

 الســـنة يلـــي عـــام كـــل مـــن ديســـمبر شـــهر مـــن والثالثـــين الحـــادي اليـــوم فـــي وتنتهـــي ينـــاير مـــن األول  مـــن تبـــدأ التـــي أو األولـــى

 .األولى املالية

 

 .للسيولة الخليجي  أرباح صندوق  به يقصد :صندوق اإلستثمار

 

  أعضــــائه بتعيــــين الصــــندوق  مــــدير يقــــومللســــيولة الخليجــــي  أربــــاح صــــندوق  إدارة مجلــــس هــــو :  مجلس إدارة الصندوق 
 
 صــــناديق لالئحــــة وفقــــا

  أعضــــائه عـــدد تحديــــد ورد وقــــد.. اإلســــتثمار صــــندوق  أعمــــال ملراقبــــة االســـتثمار
 
 هــــذه مــــن( 14)  رقــــم املــــادة فــــي مبــــدئيا

 .واألحكام الشروط

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

 
 . االستثمار صناديق لالئحة وفقا

 

اإلسـتقالليةعلى سـبيل املثـال ال الحصـر  مستقل يتمتع باإلستقاللية التامة ومما ينـافي  صندوق  إدارة مجلس عضو : عضو مجلس اإلدارة املستقل

 لـــدى مـــدير الصـــندوق او تـــابع لـــه، أو أي مـــدير صـــندوق مـــن البـــاطن أو أمـــين حفـــظ الصـــندوق، أو 
 
أن يكـــون موظفـــا

لديـــه عمـــل جـــوهري أو عالقـــة تعاقديـــة مـــع مـــدير الصـــندوق أو أي مـــدير صـــندوق مـــن البـــاطن أو أمـــين حفـــظ ذلـــك 

يـذيين خـالل العـاميين املاضـيين لـدى مـدير الصـندوق أو فـي أي تـابع لـه. أو أن الصـندوق. أو أن يكـون مـن كبـار التنف

تكـــون لـــه صـــلة قرابـــة مـــن الدرجـــة األولـــي مـــع أي مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة أو مـــن أي كبـــار التنفيـــذيين لـــدى مـــدير 

 لحصــــص ســــيطرة لــــدى مــــدير الصــــندوق أو فــــي أي تــــابع لــــه 
 
خــــالل الصــــندوق أو فــــي أي تــــابع لــــه، أو أن يكــــون مالكــــا

 العاميين املاضيين.

  

 اإلسذتثمارية األهذداف  ات الصنادي 

 :األخرى /  للصندوق  املشابهة

   املطروحــــة الخليجيـــة للســــيولة االســــتثمار صــــناديق هـــي
 
  طرحـــا

 
 للصــــندوق  املشــــابهه اإلســـتثمارية األهــــداف ذات  عامــــا

 الضـــوابط مـــع واملتوافقـــةهيئـــات إشـــرافية مماثلـــة لهيئـــة الســـوق املاليـــة  فـــي الـــدول الخليجيـــة    قبـــل مـــن واملرخصـــة

 .املالية ارباح لشركة التابعة الشرعية الهيئة قبل من املحددة الشرعية

 

 بهــــذه اململكــــة أنظمــــة لــــه تقــــر عليــــه متعــــارف هــــو حســــبما قانونيــــة أو اعتباريــــة صــــفة ذي أو طبيعــــي شــــخص أي يعنــــي : الشخ 

 .  الصفة

 

 .  السعودية العربية اململكة بها يقصد :اململكة

 أو املستشـار، دور  أكثر لتؤدي أو مالية كمؤسسة لها صالحياته بتفويض الصندوق  مدير يقوم التي الجهة به وُيقَصد الطرف املفوض ل :
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 الوسـيط أو الوكيـل، أو الوصـ ي، أو السـجل أو أمـين الحفـظ، أمـين أو اإلداريـة، الخـدمات مقـدم أو الفرعـي، املـدير

 يتعلـق مـا فـي السـجل وأمانـة الحفـظ أمانـة أو االسـتثمار خـدمات لتـوفير هذه الجهـة مع التعاقد عن للصندوق،فضال

 .مباشر غير أو مباشر بشكل الصندوق، بأصول 
 

 مقطـوع بمبلـغ أو مـن الـثمن بنسـبة عليـه، متفـق معلـوم ربـ  زيـادة مـع البـائع بـه اشـتراها الـذي الـثمن بمثـل سـلعة بيـع عقود املرابحة: 

 علـى الحصـول  فـي الراغـب مـن بالشـراء وعـد بناء على وقعت أو العادية، املرابحة وهي سابق وعد دون  من وقعت سواء

 .املرابحة املصرفية وهي املؤسسة طريق عن السلعة
 

 معلـوم شـ يء عمـل أو علـى الذمـة فـي موصـوفة أو معينـة عـين مـن معلومـة، ومـدة معلومـة، مباحـة منفعـة علـى عقـد هـي اإلجارة:

 نهايـة فـي املسـتأجر الـى املـؤجرة العـين بتمليـك بهـا الوعـد مـا يقتـرن  غالبـا اإلسالمية املالية الصناعة وفي معلوم، بعوض

 .أثنائها أو االجارة مدة
 

 ملشروع أصول  أية أو واإللتزامات املالية واالمتيازات واملنافع األصول  في شائعة ملكية تمثل القيمة متساوية شهادات الصكو :

 .اإلسالمية الشريعة وأحكام ضوابط مع متوافق معين
 

 السـعودية واململكـة العربيـة وقطـر وُعمـان والكويـت البحـرين يضـم الـذي الخليجـي التعـاون  مجلـس بـه وُيقصـد دول مجلس التعاون الخليجي: 

 .املتحدة العربية واإلمارات
 

الودائذذع بالريذذال  سذايبور )العائذذد علذ 

 السعودي(

 ،ويـتم السـعودي علـى الريـال السـعودية البنـوك فـي الودائـع عـروض علـى العائـد متوسـط بواسـطة يحـدد سـعر هـو

 مؤسسة النقد العري السعودي )ساما(. طريق عن احتسابه
 

 مالية غير سعودية  خدمات ه،اومنشأ استثمارية شركة ،او مستثنى شخصا ،او له مرخصا شخصا تعني اطراف نظ  ة

 .أجرة بغير أوة بأجر  ماله لتنمية غيره الشخص إنابة هي الوكالة باالستثمار

 .االجل قصيرة ، اإلجارة و املرابحة صفقات طريق عن املتاجرة أدوات هي ادوات اسواق النقد

 في شائعة كانت تمثل حصصا جهة اي من تصدر القيمة متساوية مالية شهادات أو لوثائق االسالمية البدائل هي ادوات الدخل الثابت

 .متحرك او ثابت يكون  ربحها معدل و الجهة تلك موجودات ملكية
 

 يقوم العقد هذا بموجباملرابحة  معدالت مخاطر إلدارة املرونة املستثمر تمن  التي املشتقات أدوات من أداة هي اتفاقية املبادلة

 .العكس أو الثابتة املرابحة التزامات معدالت مقابل في العائمة املرابحة معدالت التزامات بمبادلة البنك
 

 .االجل قصيرة االحيان تكون  من كثير في معينة ملدة مالية اوراق و صكوك شراء اعادة و بيع لعملية اتفاقية هي شراء:العادة إاتفاقية 

 مديونيات او كقروض باصول  مدعومة األجل محددة استثمارات هي األوراق املالية املودعة باألصول:

 املؤشرات أحد من أداء أو )كاالسهم( مالي أو )كالذهب( حقيقي أصل أداء من قيمتها تستمد مالية أدوات هي املشتقات املالية:

 .)جون  كالداو( السوقية

 .الحسم على أساس تداولها يتم التي الصكوك مثل العينة بيع أساس على هيكلتها يتم التي الصكوك هي صكو  قائمة عل  بيع الدي : 

 إستحقاقها تاريخ الى تصل ان قبل بيعها بقصد شرائها يتم التي الصكوك الصكو  املقتنا  بغرض املتاجرة

الصذذذذذذذذذذذذذذذذذذكو  املقتنذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  ا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  تذذذذذذذذذذذذذذذذذذاريخ 

 اإلستحقاق

 إستحقاقها تاريخ حتى بها االحتفاظ بقصد شرائها يتم التي الصكوك

  للصندوق  األصول  قيمة إجمالي أساس على وحدة ألية النقدية القيمة وتعني :للوحدة األصول  قيمة صافي
 
  االلتزامـات منـه مخصوما

 
 علـى ومقسـوما

 هـــذه مـــن( 26)  رقـــم املـــادة فـــي التفصـــيل مـــن بم يـــد ورد مـــا وفـــق العالقـــة ذي التقـــويم يـــوم فـــي القائمـــة الوحـــدات عـــدد

 . واألحكام الشروط
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 (: املا ي العام ربع) الربع تاريخ

 

 والحـادي سـبتمبر من والثالثين يونيو من والثالثين مارس شهر من والثالثين الحادي اليوم به ويقصد أشهر ثالثة فترة

 .مالية سنة كل في ديسمبر من والثالثين
 

 فـــي وحـــدا هم كـــل أو جـــ ء اســـترداد الوحـــدات يجيـــز ملـــالكي والـــذي الصـــندوق  مـــدير قبـــل مـــن املعـــد النمـــوذ  بـــه يقصـــد :نمو ج طل  اإلست داد

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

  الســعر ذلـك تحديـد ويـتم. سـتردادهاإ عنـد الوحــدة لحامـل دفعـه الـالزم املبلـغ يعنـي :مبلغ اإلست داد
 
 مــن( 26) رقـم املـادة فـي ورد ملـا وفقـا

   .واألحكام الشروط هذه
 

  :ال ئحة

 

 2006-219-1 رقـــم القـــرار بموجـــب املاليـــة الســـوق  هيئـــة مجلـــس عـــن الصـــادرة االســـتثمار صـــناديق الئحـــة بهـــا يقصـــد

 30م بنــاء  علـــى نظــام الســـوق املاليــة الصــادر باملرســـوم امللكــي رقـــم م/24/12/2006املوافــق   .ه3/12/1427 وتاريخ

ه املوافــــق 16/8/1437وتــــاريخ  1/61/2016ه واملعدلــــة بقــــرار مجلــــس هيئــــة الســــق املاليــــة رقــــم 2/6/1424بتــــاريخ 

 م23/5/2016
 

 األمــوال غســيل مكافحــة وقــوانين املاليــة الســوق  هيئــة لــوائ  حســب مطلوبــة مســتندات وأي اإلشــتراك طلــب بــه يقصــد :طل  اإلشت ا 

 مــن اعتمادهــا شــريطة الصــندوق  وحــدات فــي اإلشــتراك بغــرض املســتثمر يوقعهــا مرفقــة معلومــات وأيــة اإلرهــاب تمويـل

 .الصندوق  مدير
 

يســــــتهدف الصــــــندوق االســــــتثمار فــــــي أدوات النقــــــد الصــــــكوك والودائــــــع ألجــــــل، واالســــــتثمار فــــــي صــــــناديق اســــــتثمارية   :االستثمارات املستهدفة

 ومنتجات استثمارية أخرى ذات أهداف مماثلة.
 

 الوحدات في الصندوق.واللتى يملكها مالكي  الصندوق، أصول  منها تتكون  التي املتساوية الشائعة الحصص :الوحدات
 

( مـــن هـــذه الشـــروط واالحكـــام، 26اليـــوم الـــذي يـــتم فيـــه تحديـــد صـــافي ســـعر الوحـــدة كمـــا هـــو موضـــ  فـــي الفقـــرة ) :يوم التقويم

وستكون أيام التقويم كل يوم عمل، وعندما ال يكون أي من تلك األيام يوم عمل فسيتم تقويم أصـول الصـندوق 

  في يوم التقويم التالي.

  

 الضوابط الشرعية 

 

 

 ضريبة القيمة املضافة

 لالســتثمار املؤهلــة الشــركات تحديــد عليهــا بنــاء   يــتم والتــي للصــندوق، الشــرعية اللجنــة مــن املعتمــدة الشــرعية املعــايير

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

 

فرض مباشرة غير ضريبة هي
ُ
 بعض مع املنشآت، قبل من وبيعها شراؤها يتم التي والخدمات السلع جميع على ت

 % 5 بنسبة املضافة القيمة ضريبة بتطبيق اململكة وبدأت.االستثناءات
 
 .2018 يناير 1 من بدءا

 

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

 اليوم
 

 .ذلك بغير النص سياق يقِض  لم ما املستند، هذا في الستخدامها مسوغ ورد حيثما ،لسابقةا التعريفات تستخدم
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 صندوق االستثمار: .10

 اسم الصندوق: - ت

 .للسيولةصندوق أرباح الخليجي 

 

 تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق: - ث

ه 27/10/1439بتاريخ  لهاتاريخ تحديث واخر  م13/03/2018هـ املوافق 25/06/1439بتاريخ   واألحكام الشروط إصدار تاريخ

  م11/07/2018املوافق 

 تاريخ موافقة هيئة السوق املالية عل  ت سيس الصندوق:  -ج

 م13/03/2018هـ املوافق  25/06/1439الصندوق  تأسيس عل الهيئة موافقة تاريخ               
 

 صندوق االستثمار:مدة  -د

 صندوق مفتوح املدة.   

 

 العملة : -ه

 .السعودي الريال هي الصندوق  عملة                

 سياسات االستثمار وممارسات : .11

 

 أهداف الصندوق االستثمارية: - أ
 

 بالريال ومقوم مفتوح ،صندوق عام –والدخل الثابت اإلستثماري  النقد أسواق أدوات في إستثمار صندوق  هوللسيولة  الخليجي أرباح صندوق 

 الدخل وادوات االجل قصيرة املالية االدوات في االستثمار خالل من املال رأس وتنمية املستثمر طلب عند السيولة توفير الى يهدف السعودي،

 قبل من واملقرة الشرعية املعايير مع املتوافقة ، الخليجي التعاون  مجلس لدول  واملدعومة باصول  صنفةامل وغير  املصنفة االجل متوسطة الثابت

 تم . الوحدات مالكي لصال  الصندوق  في استثمارها يعاد وسوف الوحدات مالكي على أرباح بتوزيع الصندوق  يقوم لن . للصندوق  الشرعية اللجنة

 أداء ملقارنة إرشادي كمؤشر ، SAUDI INTERBANK OFFERED RATE ، ) سايبور  ( أشهر لثالثة السعودي بالريال الودائع على العائد إتخاذ

 متابعة للمستثمرين يمكن .اإلرشادي املؤشر أداء ينافس أداء تحقيق على األصول  إدارة في العمل فريق ويعمل ة.للسيول الخليجيأرباح  صندوق 

وهذا املؤشر هو سعر الفائدة على القروض بين املصارف  .السعودية البنوك من أي او رويترز او ببلومبرغ الخا  املوقع على املؤشر أداء

 السعودية أو سعر الفائدة على القروض بين املصارف الخليجية وهو مرج  محدد.

 

 األوراق املالية التي يستثمر فيها الصندوق: -  

 طريق عن املتاجرة: الحصر ال املثال سبيل على وهي. الشرعية املعايير مع املتوافقة االجل قصيرة النقد أسواق أدوات في اساس ي بشكل االستثمار 

 تاريخ الى املقتناة وواملتاحة للبيع   املتاجرة بغرض املقتناة الصكوك وتشمل االجل متوسطة الثابت الدخل واإلجارة وأدوات املرابحة صفقات

 موافقتهم وأخذ الشرعية اللجنة على العقود هذه أن تعرض على بأصول  املدعومة املالية واالوراق املعاكس الشراء إعادة تفاقياتإو  اإلستحقاق

 عدم حال وفي صنفةامل وغير املصنفة االدوات في االستثمار وسيكون  االستثمار فيها، قدما في املض ي قبل حدة على حالة كل فيها االستثمار على

 املالي املرك  على بناء املالية باإللتزامات بالوفاء املصدر إستطاعة ومدى املالية الورقة الصندوق بتحليل مدير سيقوم إئتماني تصنيف وجود

 .املصدر من عمليات النقدية والتدفقات

 

 

 مذكرة املعلومات
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 أسواق ادوات في الشرعية تستثمر املعايير مع متوافقة الهيئة قبل من ومرخصة عاما طرحا وحدا ها مطروحة رى خأ استثمارية صناديق وحدات 

 . النقد

  التنظيمية الخليجية الهيئات من مرخصة خليجية نظيره اطراف مع املالية االدوات من مختارة مجموعة في استثماراته الصندوق  يرك. 

 

 سياسات ترك ز االستثمار:  -ج

ماعدا اململكة العربية  خليجية دولة ألي% 50 علىأ بحد الخليجي التعاون  مجلس دول  من املصدرة املالية األوراق في الصندوق  يستثمر سوف

 السعودية 
 

الحد األعل  م  اصول  الحد األدنى م  اصول الصندوق  قة الجغرافيةاملنط

 الصندوق 

 %80 %0 السعودية العربية اململكة

 %50 %0 البحرين مملكة

 %50 %0 املتحدة العربية اإلمارات

 %50 %0 الكويت

 %50 %0 عمان

 

 الى ،باإلضافة التعاون  مجلس دول  بعمالت مقومة اإلستثمارات تكون  ،وسوف مباشر غير او مباشر بشكل النقد أسواق أدوات في اإلستثمار يكون  وسوف 

 مصدرها او املصنفة االدوات في األدنى الحد يكون  ان ،على مصنفة وغير مصنفة جهات مع اإلستثمار يتم وسوف.اإلسترليني الجنيه و واليورو الدوالر

 .املصدر لعمليات النقدية والتدفقات املالي للمرك  وفقا ، B- (Fitch), B- (S&P), B3 (Moody’s) كاالتي

  من مرخصة السعودية، العربية اململكة في نظيرة أطراف مع املالية األدوات من مختارة مجموعة مع النقدية االدوات في استثماراته الصندوق  يرك 

 النقد ملؤسسة املماثلة املرك ية البنوك احد من لإلشراف خاضعة تكون  أن بحيث خليجية نظيرة أطراف مع او ، السعودي العربي النقد مؤسسة

 ...أو هيئات إشرافية مماثلة لهيئة السوق املالية العربي السعودي

 مماثلة أهداف ذات مرخصة استثمار صناديق وحدات في الصندوق  أصول  قيمة صافي من %25 إلى نسبته يصل قد ما استثمار الصندوق  ملدير يحق 

 عاما طرحا وحدا ها مطروحة الشرعية املعايير مع متوافقة تكون  أن على والدخل الثابت  النقد أسواق ادوات في تستثمر وصناديق الصندوق  ألهداف

 التاريخي واآلداء الصندوق  مدير وسمعة العائد حيث من بها املستثمر الصناديق أفضل ر اختيا على جاهدا الصندوق  مدير ويعمل ، الهيئة من ومرخصة

  .الصندوق  ملدير

 .بها املسموح والنسب للصندوق  املتاحة رات االستثما التالي الجدول  ويوض 

 الصندوق  م  أصول  األعل  الحد الصندوق  م  أصول  األدنى الحد االستثمار نوع

 %100 %0 االجل قصيرة النقد أسواق أدوات

 %50 %0 االجل متوسطة الثابت الدخل ادوات

 ألهداف مماثلة أهداف ذات استثمار صناديق

 أسواق ادوات في تستثمر وصناديق الصندوق 

 والدخل الثابت   النقد

0% 25% 

 )كبيرة إستردادات وجود حال في(نقدية  سيولة

متوافقة مع أحكام الشريعة  أو ودائع

 أيام 7التتعدى فترة اإلستحقاق  اإلسالمية

10% 100% 
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  مـن% 25 مانسـبة املجموعـة لـنفس تنت ـي تلفـةمخ جهـات أو واحـدة جهـة فـي النقـد أسـواق صـندوق  إسـتثمارات مجمـوع تتجاوز  أن يجوز ال 

 الصندوق، أصول  قيمة صافي

  120له متوسط مرج  لتاريخ االستحقاق اليتجاوز ) للسيولةأن صندوق أرباح الخليجي.
 
 تقويميا

 
 ( يوما

 

 يستثمر فيها في الصندوق:أسواق االوراق املالية التى   -د

 السعودية العربية اململكة باستثناء خليجية دولة ألي% 50 علىأ بحد الخليجي التعاون  مجلس دول  من املصدرة املالية األوراق في الصندوق  يستثمر سوف  

 .%80 به املسموح االعلى الحد ان حيث
 

 :االستثمارية محفظت  إدارة بغرض االستثمار صندوق  ع  نيابة استخدامها يمك  التي واألدوات واألسالي  املعام ت أنواع  -ه

 الدخل وادوات قصيرة النقد أسواق أدوات أفضل على سوقي ومس  السعودي السوق  في العوائد ملعدالت سوقي مس  إجراء على الصندوق  مدير يعمل 

 آلية تطبيق وسيتم. الصندوق  ملدير لتاريخي واآلداء الصندوق  مدير وسمعة العائد حيث من االستثمارية الصناديق وأفضل العائد حيث من الثابت

 .الصندوق  استثمارات جميع على الصندوق  مدير قبل من املقدمة القرار اتخاذ

 االستثمارية الفر  تقييم في) األمانة ومسؤوليات واجبات ضمن من (والحر  واملهارة العناية ممارسة على الوحدات مالكي تجاه الصندوق  مدير يلتزم 

 .الصندوق  استراتيجية مع يتناسب بما العوائد أفضل باختيار املتاحة

 

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

 شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.  ذكرها يتم لم مالية أوراق أي في باالستثمار الصندوق  يقوم لن     

 

 :فيها االستثمار للصندوق  يمك  التي املالية األوراق )أنواع أو( نوع  عل  آخر قيد أي  -ز

 مع الصندوق  أصول  قيمة صافي من% 50 من وبأكثر واحد مصدرالصندوق مع  أصول  قيمة صافي من% 25 من أكثر استثمار الصندوق  ملدير اليحق 

 .% 80 به املسموح االعلى الحد ان حيث السعودية العربية اململكة باستثناء واحد سيادي ر مصد

 الشرعية املعايير مع املتوافقة االستثمارات على الصندوق  مدير استثمارات وستقتصر. 

 

ح.   الحد الذي يمك  في  استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صنادي  استثمار يديرها مدير الصندوق أو مديرو صنادي  

 اخرون:

 ملدير ويحق الصندوق، مماثلة ألهداف أهداف ذات أخرى  استثمار صناديق في الصندوق  أصول  قيمة صافي من % 30 عن ي يد ال ما استثمار الصندوق  ملدير يحق

 .له تابعة استثمار صناديق في الصندوق  أصول  استثمار الصندوق 

 

 ص حيات صندوق االستثمار في االقت اض:   -ط  

 اللجنة موافقة على الحصول  بعدولتحسين أداء الصندوق   اإلسترداد طلبات لتغطية اإلسالمية الشريعة مع متوافقة تمويالت على الحصول  للصندوق  يحق  

 .واحدة سنة عن التمويل مدة ت يد لن األحوال جميع وفي الصندوق  أصول  قيمة صافي من% 10 نسبته ما التمويل يتجاوز  الن أ على الشرعية،

 

 نظ  :الحد األعل  للتعامل مع أي طرف  -ي

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

 

 سياسة مدير الصندوق إلدارة املخاطر: - 

 سياسة ادارة املخاطر في الصندوق:  -1
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 Unsystematic( وغير املنتظمة Systematic Riskاملحافظة على مستويات املخاطر املقبولة واملحسوبة مع العمل على التخفيف من أثر املخاطر املنتظمة ) 

Risk)") 

 :اجراءات ادارة املخاطر في الصندوق  -2

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

 اتباع سياسة التنويع في االستثمار في الصندوق  حيث سيتم الت كد م  قيام مدير الصندوق م  القيام باالجراءات التالية : .1

  ملا تحدده السياسة االستثمارية 
 
 التنويع في االصول املستثمرة في املحفظة وفقا

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

 .تنويع االستثمار في العديد من البنوك واملؤسسات املالية املصدرة 

 .التاكد من حساب مقدار اإلنكشاف على اي مصدر وااللتزام بها 

االجراءات املناسبة م  الرقابة واملتابعة والتحليل املا ي عند تحديد مقدار متابعة تقييم البنو  املصدرة بشكل دوري  واتخا   .2

 االستثمار  )االنكشاف( عل  البنو  واملؤسسات املالية غ   املصنفة.

 متابعة املؤشرات االقتصادية الكلية والجزئية الخاصة بالدول التي سيتم االستثمار بها  ومنها عل  سبيل املثال: -3

  القوميمعدالت الناتج 

 معدالت االنفاق الحكومي 

  الدين العام 

 التضخم 

  اسعار الفائدة واملرابحات وغيرها 

 اسعار الصرف للعمالت 

 اتباع الخطوات العلمية واملهنية في ادارة املخاطر عند بناء املحفظة االستثمارية  ومنها عل  سبيل املثال ال الحصر : -4

 مرحلة اختيار االدوات املالية - ث

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

  معايير اختيار االدوات صفات و التحوط من املخاطر بشكل رئيس ي من خالل تحديد التاكد من امكانية استخدام وسائل

 .االستثمارية

 مرحلة بناء املحفظة االستثمارية -  

 تحديد حجم املحفظة 

 شاف بحدوده القصوى تحديد حجم االنك 

 االحتفاظ بالسيولة النقدية في حال عدم جدوى االستثمار 

  االستثمار في االدوات املالية ذات النوعية والجودةجودة األصول من خالل التاكد من 

 الرقابة على اداء املحفظة االستثمارية - ح

 تحليل مخاطر املحفظة ومخاطر املصدر  

  تحليل وفحص االنكشاف واختبار الضغط 

  تحديد مقدار وأصول االستثمار 

  مراجعة وتقييم اداء االستثمارات في املحفظة بشكل منفرد 

 اإللتزام بمحددات االستثمار الواردة في الئحة صناديق االستثمار 
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 ل. املؤشر اإلست شادي:

 املؤشر أداء ينافس أداء تحقيق على األصول  إدارة في العمل فريق ويعمل سايبور ثالثة أشهر ) العائد على الودائع بالريال السعودي لثالثة أشهر (      

وهذا املؤشر هو سعر .السعودية البنوك من أي او رويترز او ببلومبرغ الخا  املوقع على املؤشر أداء متابعة للمستثمرين يمكن .اإلرشادي

 املصارف الخليجية وهو مرج  محدد.الفائدة على القروض بين املصارف السعودية أو سعر الفائدة على القروض بين 

 

 التعامل مع أسواق املشتقات املالية: -م

  املالية األوراق مشتقات بإستخدام الصندوق  يقوم لن              

 

 أي إعفاءات تواف  عليها هيئة السوق املالية بشان أي قيود أو حدود عل  األستثمار:  -ن          

 اليوجد.                  

 

 املخاطر الرئيسية ل ستثمار في الصندوق: .12
 

 الصندوق  في لالستثمار الرئيسية املخاطر االعتبار في األخذ املستثمرين على يجب متوسطة،لذلك مخاطر على الصندوق  في االستثمار ينطوي  - أ

 املرتبطة املخاطر جميع تمثل ال أدناه املذكورة املخاطر إن .الصندوق  في االستثمار قبل واألحكام الشروط في الواردة املعلومات جميع على واإلطالع

 و الصندوق  لها يتعرض قد والتي واألحكام الشروط هذه بتاريخ الصندوق  ملدير املعروفة الرئيسية املخاطر توض  ولكنها الصندوق  باستثمارات

 . الصندوق  أصول  قيمة وصافي االستثمار عائدات على حدوثها حال في سلبا تؤثر

املستثمرين األخذ في االعتبار بأنه اليوجد ضمان أن االداء املطلق للصندوق أو أداه مقارنة مع املؤشر اإلسترشادي سوف يتكرر أو يجب على  - ب

 يماثل األداء السابق.

 املاليةاألوراق  يسوق  أو يبيع محلي بن  مع بنكية وديعة ع  عبارة ليس الصندوق  في االستثمار ن أ يدر  أن الوحدات مال  عل  ينبغي - ج

 الصندوق. في وحدة  في تمل ليتمث بل الصندوق  ملدير تابع أو

سعر  أن إ   اإلشارة وتجدر . الصندوق  في االستثمار ع  تنتج قد مالية خسارة أي ع  املسؤولية كامل ويتحمل الوحدات مال  يقر - ه

 .املستثمر املبلغ كامل املشت   يستلم ال قد اإلست داد  وعند ل نخفاض  عرضم الوحدة

 

أثر أن يمكن التي الرئيسية املخاطر ملخص أدناه الجدول  يوض 
ُ
  الصندوق  في على االستثمار سلبا ت

 

 و األصول املستثمرةأاألير عل  مبلغ اإلستثمار  نوع املخاطر 

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

 .ستتحقق االستثمارية الصندوق  أهداف بأن تأكيد إعطاء يمكن وال ، فيه باالستثمار قرارهم اتخاذ قبل لصندوق  السابق

 وقد . معين أصل في التداول في  وصعوبة السيولة قلة إلى يؤدي مما االستقرار وعدم التقلبات من مرحلة في السوق  يمر قد السيولة مخاطر

 اإلسترداد طلبات تلبية صعوبة عنه ينتج قد مما االستثمارات تسييل بعض أو االستثمار في الصندوق  مدير قدرة من ذلك يعيق

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

 لهم األساسية العملة الريال السعودي يعد ال الذين املشتركين فإن السعودي، بالريال يتم الصندوق  يميتق أن وحيث العملة مخاطر

 ينتج قد مما السعودي بالريال مقومة غير مالية ادوات في الصندوق يستثمر ان كما.الصرف أسعار تقلبات ملخاطر معرضون 

 .العمالت اسعار فروقات الصندوق ملخاطر تعرض عنه

 املستثمر واألصل املالية قيمة املشتقة تحرك بين فروقات هناك يكون  املخاطر،قد إلدارة املالية املشتقات إستخدام حال في املالية املشتقات مخاطر

 الصندوق  استثمارات على سلبا يؤثر قد مما ، هذه التحوط من استراتجية خسائر او ارباح تحقيق امكانية عنه به،مماينتج

 الصندوق. مالكي وحدات وعلى وأدائه

 غير االدوات على ، واملخاطر االئتمانية العمالت وأسعار السيولة املصنفة،كمخاطر االدوات في االستثمار مخاطر تندر  قد مصنفة غ   أدوات في االستثمار مخاطر
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 الصندوق  وحدات مالكي وعلى الصندوق وأدائه استثمارات على يؤثر سلبا قد مما ايضا، املصنفة

 الخليج سواقأ في االستثمار مخاطر

 الناشئة

 ،وتغير االئتمانية ،واملخاطر اسعار العمالت ،وتذبذب السيولة مخاطر على الناشئة الخليج اسواق في االستثمار مخاطر تنطوي 

 الصندوق  وحدات مالكي وعلى وأدائه استثمارات الصندوق  على يؤثر سلبا قد مما ، العوائد اسعار

 الوفاء في مدين أي أن يخفق باحتمال تتعلق التي تلك هي النقد أسواق أدوات في باالستثمار املتعلقة االئتمانية املخاطر االئتمانية املخاطر

 على يؤثر سلبا قد والذي استرجاعه في التأخر أو ج ء منه أو استثماره تم الذي املبلغ خسارة عنه ينتج مما بالتزاماته،

 الصندوق  وحدات وعلى مالكي وأدائه الصندوق  استثمارات

 أنهم حيث القانونية معرضين للمخاطر الصندوق  فيها يستثمر التي االستثمار وصناديق صكوكها في ةاملستثمر  الشركات إن القانونية املخاطر

 قبل من أو أعمالهم على باإلشراف املعنية الرقابية قبل الجهات من تنظيمية عقوبات و أ إلجراءات الخضوع إلى معرضين

إلصدار  نتيجة للشركات املالي الوضع يتأثر قد ذلك، إلى إضافة . قضائية طرفا دعاوى  يكونوا في قد وكذلك أخرى، أطراف

 تلك في الصندوق  قيمة استثمارات على يؤثر سلبا قد مما الحالية األنظمة في تغييرات حدوث أو جديدة وأنظمة قوانين

 . الصندوق  وحدات مالكي وعلى الصندوق ء  أدا على يؤثر قد بدوره والذي الصناديق أو الشركات

 بالتشريعات تتعلق واقتصادية وعوامل سياسية عوامل منها مختلفة، بعوامل تتأثر أن يمكن الصندوق  أصول  قيمة إن معينة ب حداث املتعلقة املخاطر

 الضرائب ونظام الحكومة سياسة في بالتغيرات تتأثر كما قد والرقابية، والتنظيمية اإلشرافية بالجهات تتعلق أو واألنظمة

 التي االستثمارات قيمة على يؤثر سلبا مما لألسهم، املصدرة بالجهة تتعلق بأحداث معينة تتأثر قد أو العوائد وأسعار

 الصندوق  وحدات مالكي وعلى وأدائه يستثمرها الصندوق 

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

 املدى على الخبرة من ذاته املستوى  على بدائل توفير وصعوبة الصندوق  بأعمال املرتبطين واملوظفين التنفيذيين املدراء بخسارة

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

 على يؤثر سلبا سوف مما الشغب والحروب أعمال مثل العاملية أو املحلية السياسية بالتطورات النقد اسواق ادوات تتأثر قد السياسية املخاطر

 . وحدات الصندوق  مالكي وعلى وأدائه الصندوق  استثمارات

 يؤثر سلبا قد والتضخم،مما النفط والعمالت أسعار في التقلبات مثل اإلقتصادية للتغيرات نتيجة الخليجي اإلقتصاد يتأثر قد االقتصادية املخاطر

 وحدات الصندوق  مالكي وعلى وأدائه الصندوق  استثمارات على

 أو اختراق لعمليات تتعرض لديه قد املعلومات أنظمة أن إال الصندوق، إدارة في التقنية استخدام على الصندوق  مدير يعتمد التقنية املخاطر

 قد مما فاعل، بشكل الصندوق  استثمارات إدارة على مدير الصندوق  قدرة من تحد والتي كلي، أو ج ئي تعطل أو فيروسات

 الصندوق  وحدات مالكي على الصندوق وبالتالي أداء على سلبا يؤثر

 على الصعب من يكون  قد معين، يوم تعامل في الصندوق  أصول  من باملائة العشرة تتجاوز  كبيرة استرداد طلبات ورود حالة في الكب  ة اإلست داد عمليات مخاطر

 يضطر قد أنه إلى إضافة اإلسترداد طلبات تأجيل عنه ينتج قد مما اإلستردادطلبات  لتلبية كافية أموال توفير الصندوق 

 مالكي وعلى ء على الصندوق  وأدا استثمارات سلبا يؤثر قد مما مالئمة غير أوقات في أصوله من ج ء إلى تسييل الصندوق 

 . الصندوق  وحدات

 معنوية او مادية شخصية بمصلحة الصندوق  مدير قرار واستقاللية موضوعية فيها تتأثر التي األوضاع في املخاطر هذه تنشأ باملصالح تضار  مخاطر

 محافظ او أخرى  استثمارية وصناديق الصندوق  بين املصال  في تضارب نشوء حال في او. الصندوق  حساب على  همه

  يؤثر قد مما استثماراته، اختيار في الصندوق  مدير قرارات على يؤثر قد والذي الصندوق  مدير قبل من مدارة استثمارية
 
 سلبا

 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى وادائه الصندوق  استثمارات على

 الصندوق  اداء على سلبي تاثير لها يكون  قد والتي واالستثمارية االقتصادية القطاعات كافة اداء على الطبيعية الكوارث تؤثر مخاطر كوارث طبيعية

  يؤثر قد مما وغيرها، الشديدة الجويه والتقلبات والبراكين ال الزل  مثل الصندوق  مدير ارداة عن خار 
 
 استثمارات على سلبا

 الصندوق  وحدات مالكي وعلى وادائة الصندوق 

 التغير نتيجة للتقلبات عرضة أداء الصندوق  يجعل قد والذي معينة ادوات في الصندوق  استثمارات ترك  عن الناتجة املخاطر االستثمار ز ترك مخاطر

 الصندوق  وحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق  استثمارات على قد يؤثر سلبا الذي األمر القطاعات بتلك الخاصة األوضاع في

 ألسباب املحدد وقتها في املبالغ املستحقة سداد عن وتأخره الصندوق  إدارة لغرض تمويل على الصندوق  حصول  حالة في تمويل عل  الحصول  مخاطر

 بعض لتسييل الصندوق  مدير اضطرار أو سداد تأخير ذلك رسوم على يترتب فقد الصندوق، مدير إرادة عن خارجة

 . الصندوق  وحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق  استثمارات على يؤثر سلبا قد التمويالت مما لسداد استثماراته
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 هذه وتشمل .خدماته أو على منتجاته أو الطلب أو اإلدارة في لتغيرات نتيجة للمصدر املالية األوضاع في التغير مخاطر وهي باملصدر املتعلقة املخاطر

يؤثر  قد مما اصوله قيمة انخفاض إلى يؤدي قد مما يرتكبها مخالفات قد بسبب قانونية إلجراءات املصدر تعرض املخاطر

 الصندوق  وحدات مالكي وعلى وأدائه استثمارات الصندوق  على سلبا

 صنادي في  االستثمار مخاطر

 استثمارية

 الرئيسية املخاطر" فقرة ة في الوارد املخاطر نفس إلى فيها االستثمار الصندوق  يستهدف التي خرى األ  الصناديق تتعرض

 وحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق  استثمارات على يؤثر سلبا قد مما واألحكام الشروط هذه من "الصندوق  في لالستثمار

 الصندوق 

 قد الصندوق، بها يستثمر الثابت التي الدخل أدوات و النقد أسواق أدوات من ألي االئتماني التصنيف انخفاض حالة في االئتماني التصنيف انخفاض مخاطر

 الصندوق  مع التعاقدية الجهات من ألي اإلئتماني إنخفاض للتصنيف نأ ماك منها التخلص إلى الصندوق  مدير يضطر

 الوفاء بالتزاما ها على قدر ها عدم يسبب قد )للصكوك املصدرة واملؤسسات الشركات أو النقد أدوات أسواق املستلمة البنوك(

 الصندوق  توحدا وعلى مالكي وأدائه الصندوق  استثمارات على يؤثر سلبا قد مماق الصندو  مع التعاقدية

يؤثر  قد مما الصندوق  فيها التي يستثمر املالية األوراق قيمة على تؤثر قد والتي العوائد أسعار في تغير عن الناتجة املخاطر هي العوائد أسعار تقلبات مخاطر

 الصندوق  مالكي وحدات وعلى وأدائه الصندوق  استثمارات على سلبا

 الهامة األدوات من تعتبر في املستقبل واستمرارها العوائد لتحقيق الالزمة العوامل وتوفر املستقبلية املالية النتائج توقعات املستقبلية املالية التوقعات مخاطر

 يؤدي قد مما املتوقع بالشكل تتحقق ال أو تتحقق قد التوقعات أن تلك إال . االستثمارية قراراته الصندوق  مدير عليها يبني التي

 مالكي وحدات وعلى وأدائه الصندوق  استثمارات على يؤثر سلبا قد ممات التوقعا عن عمليات الصندوق  نتائج انحراف الى

 . الصندوق 

 أداء يكون  أن إلى تؤدي قد املعايير الشرعية مع املتوافقة االستثمارات على فقط واملقتصرة الصندوق  استثمارات طبيعة إن مخاطرمرتبطة بالضوابط الشرعية

 أن حال ففي ذلك، إلى باإلضافة .باستثمارا ها يتعلق فيما شرعية أي معايير تتبع ال أخرى  استثمار صناديق من أقل الصندوق 

 إلى يضطر قد مدير الصندوق  فإن الصندوق  قبل من املتبعة الشرعية املعايير مع تتوافق تعد لم أصول الصندوق  بعض

 وحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق  استثمارات سلبيا على يؤثر قد مما مناسبة، غير بأسعار األصول  تلك من التخلص

 . الصندوق 

 تم التي األسعار بنفس يتم استثمارها ال قد التوزيعات مبالغ فإن املوزعة، األرباح استثمار بإعادة سيقوم الصندوق  أن حيث االستثمار إعادة مخاطر

 يمن  الذي الستدعاء ا خيار الصكوك بعض تحمل وقد .تكلفة الشراء ارتفاع وبالتالي ,األساس من األصول  شراء عندها

 للصندوق واستيفاء املطلوبة العوائد تحقيق عدم ذلك على ويترتب استحقاقها تاريخ قبل استدعاء الصكوك حق املصدرين

 إلى الصندوق  تعرض ذلك عن ينتج وقد نفس العوائد في متاحة استثمارات وجود عدم ذلك على ويترتب بالصك املرتبطة األرباح

 وعلى وأدائه الصندوق  استثمارات على سلبا يؤثر مما قد املطلوبة العوائد عدم تحقيق الى يؤدي مما االستثمار إعادة مخاطر

 . الصندوق  مالكي وحدات

 أسواق أدوات في االستثمار مخاطر

 إلشراف خاضعة غ   جهات مع النقد

 والبن  السعودي العربي النقد مؤسسة

 املركزي 

قد  و املرك ي  البنك السعودي و العربي النقد مؤسسة إلشراف خاضعة غير جهات مع تكون  التي االستثمارات عن عبارة هي

 ومخاطر االئتمانية املخاطر من مما ي يد املال رأس لحماية كافية ضوابط وجود لعدم إلفالس ا أو املخالفات إلى معرضة تكون 

 انخفاض الى يؤدي مما الجهات هذه مع بها املستثمر املبالغ في خسائر الصندوق يتكبد يجعل مما القانونية واملخاطر السيولة

 . الصندوق  وحدات استثمارات مالكي

ينطبق على االستثمار في الصندوق مخاطر ضريبة القيمة املضافة، وسوف تؤدي الضرائب التي يتحملها مالكي  الوحدات  مخاطر ضريبة القيمة املضافة

 تخفيض العوائد املرتبطة باإلستثمار في الصندوق وانخفاض سعر الوحدة.بالضرورة الى 
 

 معلومات عامة: .13

 

 الفئة املستهدفة ل ستثمار في الصندوق: - أ

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

 سياسة توزيع األرباح: -  

 .الوحدات مالكي لصال  الصندوق  في استثمارها يعاد وسوف الوحدات مالكي على أرباح بتوزيع الصندوق  يقوم لن
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 األداء الساب  لصندوق اإلستثمار:   - ج

  للصندوق. سابق اداء اليوجد

 الساب  األداء يمايل أو يتكرر  سوف باملؤشر مقارنة أداء  أو اإلستثمار لصندوق  املطل  األداء أن الوحدات ملالكي ضمان اليوجد. 
 

 :وحقوق التصويت في اإلجتماعات قائمة حقوق امل     - د

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

  سعر الوحدة وسجل بجميع العمليات ت ويد مالكي الوحدات بالتقارير التي تشمل تفاصيل اإلشتراك، صافي قيمة الصندوق ، عدد الوحدات،

 من قبل مالك الوحدات.

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

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

 ارير والقوائم النصف سنوية أو السنوية خالل الوسائل املتاحة واملذكورة في شروط وأحكام الصندوق.ت ويد مالكي الوحدات بالتق 

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

 لصندوق في حال صدور قرار خا  من مالكي الوحدات.يجب على مدير الصندوق ع ل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة ا 

 

 مسؤوليات م   الوحدات: -ه     

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

 

 الحاالت التي تستوج  إنهاء الصندوق: -و     

 غيــر املســتهدف العائــد معــدل أو الصــندوق  أصــول  قيمــة بــأن الصــندوق  مــدير توصــيات علــى بنــاء   وذلــك الصــندوق  إنهــاء فــي الحــق الصــندوق  إدارة جلــسمل

  هنــــاك أو الصــــندوق، تشــــغيل ملواصــــلة كافيــــة
 
  الصــــندوق  مــــدير يعتبرهــــا أخــــرى  ظــــروف أي حــــدوث حالــــة فــــي أو واللــــوائ  الــــنظم فــــي تغييــــرا

 
 لتصــــفية ســــببا

  هناك ان او الصندوق،
 
  حـدثا

 
اإلجـراءات الخاصـة بإنهـاء الصـندوق كمـا جـاء فـي الئحـة صـناديق  نظـامي، غيـر الصـندوق  وجـود إعتبـار إلـى سـيؤدي متوقعـا

 اإلستثمار 

 ( برغبتـه فـي ذلـك قبـل مـدة التقـل عـن 
 
( 21إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالكي الوحـدات كتابيـا

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

  ،لشروط وأحكام الصندوق، فيجب على مدير الصندوق إنهاء الصندوق فور إنتهاء تلـك املـدة 
 
إذا كانت مدة الصندوق العام محددة وفقا

 قبل إنتهاء مدة الصندوق بمدة التقل عن )
 
. (21وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 
 يوما

 .على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور إنتهائه، وذلك دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات 

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

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

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

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعا : .14

 أنواع املدفوعات م  أصول صندوق اإلستثمار: - أ
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 : رسوم اإلشت ا 

 اليوجد

 إدارة مدير الصندوق  رسوم: 

 الرسوم هذه تحتسب) الصندوق  أصول  قيمة صافي من سنويا%( 0.55) املائة في مائة من وخمسون  خمسة نسبته ما إدارة رسوم الصندوق  يدفع

 تلك وتصب  ،(34) رقم املالي اإلفصاح خصمل في موض  هو وكما للصندوق  إدارته نظير الصندوق  مدير إلى( شهريا وتدفع تقويم يوم كل في وتتراكم

وفي حالة إستثمار مدير الصندوق في صناديق  .مالية سنة كل في شهر كل نهاية بعد عمل أيام خمسة خالل السداد وواجبة الدفع مستحقة رسومال

 مدارة من قبله فسوف يتم إحتساب رسوم إدارة كل صندوق على حده.

 الحف  أم ن رسوم : 

وتدفع في نهاية كل  من صافي قيمة أصول الصندوق وتحتسب بشكل يومي%( سنويا 0.10) سنوية رسوم بدفع كذلك الصندوق  يتكفل

  ريال سعودي 18,000ربع من السنة، وبحد أدنى 
 
 .سنويا

 

 اإلدارية املصاريف رسوم: 

 اقتطاعها ويتم الصندوق  أصول  قيمة صافي على بناء   بشكل يومي الرسوم هذه تحتسب%( كحد أعلى 0.025يتكفل الصندوق كذلك بدفع رسوم )

 
 
 والتى تشمل مايلي  شهريا

 
 أو سنويا

 هذه وتحسب مصاريف نشر التقارير السنوية للصندوق، عن اداء الصندوق وأي مصاريف اخرى متعلقة بخدمات اإلدارة والتشغيل .د 

  شهر. سنة كل نهاية في اقتطاعها ويتم  الصندوق  اصول  قيمة صافي من  وتستقطع   تقويم يوم كل  وتتراكم الرسوم

  :تداول  موقع عل  نشراملعلومات رسوم .ه 

  سعودي ريال 5,000قدرة  مقطوع مبلغ دفع
 
  وتستقطع   تقويم يوم كل  وتتراكم الرسوم هذه وتحسب " .تداول " املالية السوق  شركة لصال  سنويا

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

 :الرقابيةالرسوم  .و 

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

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

 :رسوم اإلست داد 

 ال يوجد 

 

 :رسوم اإلست داد املبكر 

 % من صافي قيمة الوحدات املستردة في حال إسترداد الوحدات خالل ثالثون يوم عمل من تاريخ شرائها.1املستثمر مانسبته  يدفع
 

 رسوم مراجع الحسابات:  

 وتدفع في نهاية  وتحتسب املالية السنة في سعودي ريال( 30,000) ألف ثالثون  قدرة مقطوع   مبلغ  على الحسابات مراجع سيحصل
 
كل يوميا

 ستة أشهر.
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 :مصاريف تمويل الصندوق 

 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 اقتطاعها

 

 املستقل ن الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مكافآت: 

 خمسة (5,000) مبلغ  على مستقل  عضو كل يحصل  حيث املستقلين، الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مكافآت مصاريف الصندوق  يتحمل

   سعودي ريال 40,000 يعادل وبما أقص ى بحد املالية السنة في اجتماعات أربعة وبعدد اجتماع لكل سعودي ريال أالف
 
 لالعضاءسنويا

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

  الهيئة الشرعيةاعضاء رسوم: 

 وبما سعودي ريال أالف ثمانية 8,000 مبلغ  على  عضو كل حيث يحصل الشرعية الهيئة أعضاء مكافآت مصاريف الصندوق  يتحمل

 ويتم   الصندوق  اصول  قيمة صافي من تقويم يوم كل وتتراكم الرسوم هذه وتحسب ككل،  الهيئة العضاء سعودي ريال  24,000يعادل

 .للصندوق  مالية سنة كل نهاية في اقتطاعها

 

 التعامل مصاريف: 

  األوراق املالية  وشراء بيع عملية في املتكبدة التعامل مصاريف كافة الصندوق  يتحمل
 
 األسواق في بها واملعمول  السائدة األسعار على بناءا

 التقارير في قيمتها اجمالي عن االفصاح وسيتم الصفقات. تنفيذ عند وذلك الصندوق  أصول  من سدادها ويتم فيها الصندوق  يستثمر التي

 .للصندوق  مالية سنة كل نهاية في املالي اإلفصاح وملخص سنوية والنصف املدققة السنوية

 

 : ضريبة القيمة املضافة 

 الرســــوم جميــــع علـــى والــــدخل لل كــــاة العامـــة الهيئــــة مـــن الصــــادرة التنفيذيــــة الالئحـــة تعليمــــات حســـب املضــــافة القيمــــة ضـــريبة تطبيــــق ســـيتم

 .والتكاليف واألتعاب واملصاريف

 

 جدول يوضح جميع الرسوم واملصاريف: -  

 م حظات   واملصاريف /األتعا طريقة احتسا  الرسوم / األتعا انواع الرسوم

 0.55نســــــــــبة  االدارة  رسوم
 
 بشــــــــــكل يــــــــــومي تحتســــــــــب% ســــــــــنويا

  الصـندوق  اصول  قيمة صافي من وتستقطع
 
 شـهريا

 (املئوية النسبة× الصندوق  اصول )

%xxx Xxx  تم تحميلها على الصندوق 

 كحد أعلـى 0.025نسبة  رسوم املصاريف اإلدارية
 
 هـذه تحتسـب% سنويا

 قيمـــــــة صـــــــافي علـــــــى بنـــــــاء   بشـــــــكل يـــــــومي الرســـــــوم

  اقتطاعهـــــــــا ويـــــــــتم الصـــــــــندوق  أصـــــــــول 
 
أو  شــــــــــهريا

 
 
 سنويا

%xxx Xxx  تم تحميلها على الصندوق 

 قيمــــة صــــافي مــــن  تقـــويم يــــوم كــــل وتتــــراكم تحســـب  الخارجيراجع املرسوم 

  وتخصــــم الصــــندوق  اصــــول 
 
 ريــــال( 30,000)ســــنويا

  االولى، للسنة سعودي

%xxx Xxx  تم تحميلها على الصندوق 

 تم تحميلها على الصندوق  xxx Xxx% إجمـــــالي بضـــــرب صـــــفقات وجـــــود حـــــال فـــــي تحســـــب التعامل مصاريف 
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 .العلمية لتكلفة املئوية النسبة في الصفقة قيمة

 فـــــــــي ســــــــعودي ريـــــــــال( 5,000)  االف خمســــــــة مبلــــــــغ تداول   موقع على البيانات نشر رسوم

  تستقطع املالية السنة
 
 كـل وتتـراكم تحتسب.سنويا

 الصــــــندوق  اصــــــول  قيمــــــة صــــــافي مــــــن  تقــــــويم يــــــوم

  وتخصم
 
 سعودي ريال)( سنويا

%xxx xxx  تحميلها على الصندوق تم 

 االداره مجلــــــــــس اعضــــــــــاء بأتعــــــــــا

  املستقلين

 لكــــل ســــعودي ريــــال أالف خمســــة (5,000) مبلــــغ

 املاليـــة الســنة فــي اجتماعـــات أربعــة وبعــدد اجتمــاع

  ســـــــعودي ريـــــــال 20000أقصـــــــ ى بحـــــــد
 
 لكـــــــل ســـــــنويا

 ســعودي ريــال 40,000 يعــادل وبمــا  مســتقل عضــو

 قيمـــة صـــافي مـــن   تقـــويم يـــوم كـــل وتتـــراكم تحســـب

 وتـدفع ككـل املسـتقلين لالعضاء  الصندوق  اصول 

  الصندوق  ادارة ملجلس اجتماع كل بعد املكافاه

%xxx xxx  تم تحميلها على الصندوق 

 (8,000) مبلــــغ  علــــى  عضــــو كــــل يحصــــل  حيــــث ةمكافأة أعضاء الهيئة الشرعي

 يعــــــادل وبمــــــا ســــــنويا  ســــــعودي ريــــــال أالف ثمانيــــــة

 و ككــــــل،  الهيئــــــة العضــــــاء ســــــعودي ريــــــال 24,000

 قيمـة صـافي مـن  تقـويم يـوم كل في وتتراكم  تحسب

  املكافاه وتدفع الصندوق  اصول 
 
 .سنويا

%xxx xxx  تم تحميلها على الصندوق 

 ريــــــــــــال( 7,500) وخمســــــــــــمائة االف ســــــــــــبعة مبلــــــــــــغ الرسوم الرقابية

  تســتقطع املاليــة الســنة فــي ســعودي
 
 تحســب.ســنويا

 اصـــــول  قيمـــــة صـــــافي مـــــن تقـــــويم يـــــوم كـــــل وتتـــــراكم

  وتخصم  الصندوق 
 
 سعودي ريال)( سنويا

%xxx xxx  تم تحميلها على الصندوق 

ممكـــــن أن يتحملهــــــا الصــــــندوق  أخــــــرى أي رســـــوم    أخرى رسوم 

 ضريبة القيمة املضافة مثال مصاريف التحويل

%xxx xxx  تم تحميلها على الصندوق 

 تم تحميلها على الصندوق     /األتعابالرسوماجمالي 

 لعـــــــام األصـــــــول  قيمـــــــة صـــــــافي متوســـــــط

xxxx 

 %xxx xxx  

   xxx  

 

 مقابل الصفقات التي يجوز فرضها فيما يتعل  برسوم االشت ا  واالست داد : - ج

% من صافي قيمة الوحدات املستردة في حال إسترداد الوحدات خالل 1في حالة اإلسترداد املبكر  يدفع املستثمر مانسبته اليوجد رسوم إشتراك، 

 تاريخ شرائها.ثالثون يوم عمل من 

 العموالت الخاصة ملدير الصندوق: - د

 % من صافي قيمة الوحدات املستردة في حال إسترداد الوحدات خالل ثالثون يوم عمل من تاريخ شرائها.1يدفع املستثمر مانسبته 
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 صفقات التي دفعت م  أصول الصندوق:مثال إفت اض ي يوضح جميع الرسوم واملصاريف ومقابل ال -ه

 100,000,000) ســعودي ريــال اليــينممائــة  حجمــة يبلــغ والــذي( ســعودي ريــال 100,000) ســعودي ريــال الــف مائــة مبلــغ بالصــندوق  اســتثمر أن عميــل بــافتراض

 .%(3) باملائة ثالثة السنوي  العائد وكان( سعودي ريال

 ســـنوي  االصـــول  قيمـــة صـــافي مـــن الرســـوم قيمـــة

 **سعودي ريال

  االصــــــول  قيمــــــة صــــــافي مــــــن الرســــــوم نســــــبة

 (*سنوي )
 نوع الرسوم

 %0.004 ريال سعودي سنويا 40
ــــــبة)  املســــــــــتقلين االداره مجلــــــــــس اعضــــــــــاء أتعــــــــــاب إجمــــــــــالي  نســــ

 ( وتناسب

 ةمكافأة أعضاء الهيئة الشرعي %0.0024 ريال سعودي سنويا 24

 خارجيراجع الامل أتعاب %0.003 ريال سعودي سنويا 30

 االدارةرسوم  %0.55 ريال سعودي سنويا 550

25  
 
 رسوم املصاريف اإلدارية %0.025 ريال سعودي سنويا

 الرسومإجمالي  %0.669 ريال سعودي سنويا669

  الفترة خالل املحقق العائد صافي %2.33 ريال سعودي2,331

 مبلغ االستثمار نهاية املدة  ريال سعودي102,331

 100×املستثمر(  املبلغ÷ األصول  قيمة صافي من الرسوم قيمة= )الرسوم قيمة نسبة*            

 املستثمر املبلغ ×( الصندوق  حجم÷  السنوي  الرسوم مبلغ= )األصول  قيمة صافي من الرسوم قيمة**

 التقويم والتسع  : .15

 تفاصيل كيفية تقويم أصول الصندوق: - أ

  في عقود املرابحة كالتالي 

 تاريخ التقويم  إلىاملبلغ املستثمر + األرباح املستحقة 

 

  في اإلجارة كالتالي 

 تاريخ التقويم  إلىاملبلغ املستثمر + األرباح املستحقة 

 

  في الصكوك املتاحة للبيع أو املقتناة إلى تاريخ اإلستحقاق كالتالي 

 تاريخ التقويم  إلىالقيمة اإلسمية للصك + األرباح املستحقة 

 

  في الصكوك املقتناة بغرض املتاجرة كالتالي 

 للصك + األرباح املستحقةالقيمة السوقية 
 

  في األوراق املالية املدعومة كالتالي 

 

 تقيم كتقييم الصكوك
 

  في إتفاقية إعادة الشراء املعاكس كالتالي 

 تاريخ التقويم. إلىتقيم كتقييم عقود املرابحة، بحيث يحسب العائد يشكل يومي 
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  في الصناديق اإلستثمارية املستثمر بها كالتالي 

 سعر وحدة معلن عنه للصندوق  على أساس اخر 

 في يوم  في حال عدم وجود سعر متاح لألصول املستثمر بها لتقويم االصل الي سبب كان على سبيل املثال ال الحصر  أن تكون األسواق املالية مغلقة

 التقويم سيتم إحتساب قيمة االصل بناء على اخر سعر متاح.
 

  إجمالي مطلوبات الصندوق من إجمالي قيمة األصول كالتالي وسيتم إحتساب صافي قيمة أصول الصندوق بطرح 

 املذكورة األخرى  والرسوم الحسابات مراجع اإلدارة وأتعاب مجلس أتعاب الحصر ال املثال سبيل على تشمل والتي(  مدفوعة وغير مستحقة) الثابتة املصاريف خصم 

 مذكرة املعلومات. في

 .الثابتة املصاريف خصم بعد الصندوق  أصول  قيمة إجمالي من اإلدارة رسوم خصم

 .اإلدارة ورسوم الثابتة املصاريف خصم بعد الصندوق  أصول  إجمالي من اإلدارية والخدمات السجل وأمين الحفظ رسوم  خصم

 .القائمة الصندوق  وحدات  عدد إجمالي على الخصوم إجمالي ناقصا الصندوق  ألصول  العادلة القيمة إجمالي قسمة

 التقويم وتكرارها:عدد نقاط  -  

، الصـندوق  تقـويم يجـري   فـي كـل يــوم عمـل وذلـك عنـد السـاعة الرابعـة مسـاء 
 
البنـوك مغلقــة  فيـه تكـون  اململكـة فـي رســمية عطلـة يـوم التقـويم يـوم وافـق حـال وفــي يوميـا

 .التالي التقويم يوم في الصندوق  أصول  تقويم سيتم حينئذ

 التسع   الخاطئ:اإلجراءات املتخذة في حالة التقويم أو  - ج

. فـــي حـــال تقـــويم أصـــل مـــن أصـــول الصـــندوق العـــام بشـــكل خـــاطئ أو حســـاب ســـعر وحـــدة بشـــكل خـــاطئ، فســـوف يقـــوم مـــدير الصـــندوق 1

 بتوثيق ذلك.

. ســوف يقــوم مــدير الصــندوق بتعــويض جميــع مــالكي الوحــدات املتضــررين )بمــا فــي ذلــك مــالكي الوحــدات الســابقين( عــن جميــع أخطــاء 2

 سعير دون تأخير.التقويم أو الت

 عـن أي خطـأ فـي التقـويم أو التسـعير يشـكل مانسـبته 3
 
% أو أكثـر مـن سـعر الوحـدة واإلفصـاح عـن ذلـك 0,5.إبالغ هيئة السـوق املاليـة فـورا

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

 بجميـــع 72م مـــدير الصـــندوق لهيئـــة الســـوق املاليـــة تقـــاريره املطلوبـــة وفقـــا للمـــادة ). ســـوف يقـــد4
 
( مـــن الئحـــة صـــناديق اإلســـتثمار ملخصـــا

 أخطاء التقويم والتسعير.
 

 إحتسا  سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات اإلشت ا  واإلست داد: - د

 أصـول  قيمـة إجمـالي مـن هـذه املـذكرة فـي املبينـة الرسـوم فيهـا بمـا الصـندوق  التزامـات طـرح خـالل مـن اإلسـترداد أو الشـراء ألغـراض األصول  قيمة صافي احتساب سيتم  

  .الصندوق  وحدات عدد إجمالي على العملية هذه من الناتج الرقم بقسمة الوحدة سعر يحدد وثم الصندوق 

 الوحدات: سعر نشر مكان -ه

فــي كــل يــوم عمــل يلــي كــل يــوم  الوحــدة ســعر عــن اإلعــالن ســيتمو العطــل الرســمية للبنــوككــل يــوم عمــل، باســتثناء أيــام ســوف يــتم تقــويم أصــول الصــندوق 

  www.tadawul.com  (تداول ) السعودية املالية السوق  لشركة واملوقع اإللكتروني .apital.comarbahcwwwملدير الصندوق  االلكتروني املوقع فيتقويم 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arbahcapital.com/
http://www.tadawul.com/
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 التعامل: .16

 

 تاريخ البدء واملدة والسعر االو ي: - أ

 م.29/04/2018تاريخ بدء الطرح االولي هو يوم األحد املوافق 

 ( ريال سعودي.10) الصندوق  طرح بداية عند  الوحدة سعرأيام.  5مدة الطرح االولي هي 

 

 املحدد والنهائي لتقديم طلبات االشت ا  واالست داد:التاريخ  -  
 مــن اسـتردادها او الوحـدات بشـراء الخاصــة التعليمـات لتقـديم النهـائي املوعـد ويكــون  عمـل، يـوم اي خـالل واإلســترداد اإلشـتراك طلبـات اسـتالم يمكـن

 ( 12) الساعة قبل الصندوق  من اإلسترداد طلب او املطلوبة الوحدات بشراء املتعلقة واملبالغ اإلشتراك لطلب الصندوق  مدير استالم خالل
 
 في ظهرا

 طلــب انــه علــى معاملتــه فسـيتم املحــدد الوقــت بعــد الطلـب اســتالم تــم حــال وفــي. السـعودية العربيــة اململكــة توقيــت حسـب وذلــك املعنــي  التعامــل يـوم

 .التالي التعامل ليوم

 (  12) السـاعة قبـل اإلشـتراك طلـب اسـتالم تـم اذا الصـندوق  فـي واالسـتثمار اإلشـتراك بين تفصل التي الفترة  
 
  فسـيكون خـالل أيـام العمـل  ظهـرا

 
 نافـذا

 . التالي التعامل ليوم طلب انه على معاملته فسيتم املحدد الوقت بعد املبلغ او الطلب استالم تم حال وفي.  التعامل يوم نفس في

 

 إجراءات االشت ا  واالست داد: - ج

 الوحدات بشراء الخاصة التعليمات تقديم إجراءات 

ــى يتعـــين ــي الراغـــب املســـتثمر علـ   شـــخص كـــان ســـواء الصـــندوق  فـــي وحـــدات شـــراء فـ
 
 الشـــروط هـــذه توقيـــع إلـــى إضـــافة اإلشـــتراك نمـــوذ  تعبئـــة اعتباريـــة شخصـــية أو فـــردا

 . عمل يوم أي في لالشتراك الالزم للمبلغ اإليداع قسيمة معها مرفقا الصندوق  مدير إلى وتسليمها الصندوق  في باإلشتراك الخاصة واألحكام

 الوحدات باسترداد الخاصة التعليمات تقديم إجراءات 

 علـــى الحصـــول  الوحـــدات ملـــالكي ويمكـــن الصـــندوق، مـــدير الـــى وإرســـاله وتوقيعـــه اإلســـترداد طلـــب تعبئـــة عنـــد كلهـــا أو وحـــدا هم مـــن جـــ ء اســـترداد الوحـــدات ملـــالكي يمكـــن

 تـنص والتـي واألحكـام الشـروط هـذه فـي الـوارد الصـندوق  ملخـص فـي عليهـا املنصـو  للشـروط اإلسـترداد طلبـات وتخضـع مباشـرة، الصـندوق  مدير من اإلسترداد نموذ 

  ريال سعودي( 10,000) استرداده يمكن الذي للمبلغ األدنى الحد ان على

 يستردها  او الوحدات مالك يتملكها ان يجب التي للوحدات األدنى الحد 

 اإلسترداد/ لالشتراك األدنى الحد

 سعودي. ريال 10,000 هو والشركات لالفراد األولي لإلشتراك األدنى الحد

 . سعودي ريال 10,000هو اإلضافي لإلشتراك األدنى الحد

 . سعودي ريال 10,000 هو لإلسترداد األدنى الحد

 به املحتفظ اإلستثمار لرصيد األدنى الحد  

 اليوجد. 

  االشت ا  واالست داد ملدير الصندوق:مكان تقديم طلبات 

 زيارة مالكي الوحدات للمقر الرئيس ي لشركة أرباح املالية على العنوان التالي 

 العربية اململكـة 31492  الدمـام 8807 ب.  الدمـام ، الخليج شارع الثامن، الطابق ، لألعمال املعمر عبدالكريمال سعد مرك  املالية، أربــاح شركـة

  السعودية
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 الوحدات: لحامل اإلست داد عوائد ودفع اإلست داد ب ن تفصل زمنية فت ة اقص ى 

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

 سجل مالكي الوحدات: - د

 ملالكي الوحدات، وحفظة في اململكة العربية السعودية. سيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل محدث 

  الوحدات مالكي سجل ُيعّد  
 
  دليال

 
 .  هفي املثبتة الوحدات ملكيةى عل قاطعا

 .لسجل مالكي الوحدات الي أي مالك للوحدات مجانا عند الطلب 
 
 يقدم مدير الصندوق ملخصا

 

سذذتثمر سذذوف املتسذذلمة   ا تاالشذذ أمذذوال أن  -ه
ُ
 أو النقذذد مؤسسذذة لتنظذذيم خاضذذع طذذرف مذذع واملب مذذة النقذذد  سذذوق  وصذذفقات  البنكيذذة الودائذذع فذذي ت

  اململكة  خارج للمؤسسة ممايلة رقابية لهيئة

 الحد األدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمع : -و

 األولـي الطـرح فتـرة خـالل اإلشـتراكات مبـالغ باسـتثمار الصـندوق  مـدير يقـوم ولـن الصـندوق، أعمـال بدء قبل جمعه يجب اإلشتراكات من أدنى حد يوجد ال

 قبل بدء أعمال الصندوق. صناديقها أو النقد أسواق أدوات في

 م ي ن ريال سعودي أو مايعادلها كحد أدني لصافي أصول الصندوق: 10اإلجراءات التصحيحية ال زمة لضمان إستيفاء متطل   - ح

في حال طلب هيئة السوق املالية بالقيام بأي إجراء تصحيحي فأن مدير الصندوق سيلتزم بجميع اللوائ  والتعليمات ذات العالقة من هيئة 

 السوق املالية. 

 الحاالت التي يؤجل أو يعل  معها التعامل في وحدات الصندوق واإلجراءات املتبعة:  -ط    

  التالية الحاالت في اإلشتراك رفض في بالحق الصندوق  مدير .  يحتفظ1  

 مـن املاليـة السـوق  هيئـة تفرضـها قـد والتـي الصـندوق  علـى تطبـق التـي املاليـة السـوق  هيئـة مجلـس عـن الصادرة اللوائ  خرق  الى اإلشتراك هذا أدى حال في

 .اخر الى وقت

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

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

 .املطلوب اإلشتراك مبلغ استيفاء من املشترك تمكن عدم حال في .  

 وذلـــك ،دون خصـــم أي مبـــالغ إشـــتراكات أن وجـــدت املشـــترك الـــى اإلشـــتراك مبلـــغ بإعـــادة الصـــندوق  مـــدير يقـــوم ســـبب ألي اإلشـــتراك طلـــب رفـــض تـــم اذا

 .بنكي تحويل اوعبر بالبريد يرسل شيك بموجب

 اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االست داد التي ستؤجل: -ي

  او بالكامل استرداد طلب اي تأجيل الصندوق  ملدير كما يحق
 
  التالية الحاالت في ج ئيا

 فســيتم. العالقــة ذو التعامــل يــوم فــي الصــندوق  اصــول  قيمــة صــافي مــن أكثــر او% 10 تعامــل يــوم اي فــي طلبــات اإلســترداد نســبة اجمــالي بلــغ حــال فــي .أ 

  تأجيلها سيتم التي الطلبات تحديد
 
  او كليا

 
 وتـدفع. اوال املسـتلمة الطلبـات لتنفيـذ األولويـة تكون  اإلستردادبحيث طلب تقديم اسبقية على بناء ج ئيا

 وســتقتطع الوحــدات مالــك تعليمــات الصلة،بحســب ذو البنــك فــي الوحــدات مالــك لحســاب الصــندوق  فــي املحــددة بالعملــة اإلســترداد كافــة عائــدات

 .وجدت ان التحويل عملية مصاريف لتغطية الرسوم
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 تقويم استرداداو يتعسر بحيث العالقة ذو  التعامل في يوم الصندوق  فيها يتداول  التي املالية ألسواق ا في والتداول  التعامل تعليق تم حال في .ب 

 بالتنفيذ األولوية تكون  بحيث التالي التعامل يوم في الالحقة اإلسترداد طلبات قبل املؤجلة اإلسترداد طلبات مع التعامل فسيتم. الصندوق  وحدات

  املقدمة للطلبات
 
 .اوال

إقفال األسواق املالية التى يتداول فيها  معينة مثل ألسباب عليه يعتمد بشكل الصندوق  أصول  تقويم إمكانية عدم الصندوق  ملدير تبين حال في

 تتجاوز  ال ملدة  استردادها او الوحدات شراء في املستثمرين حق وتعليق الصندوق  أصول  تقويم تأجيل الصندوق  ملدير يحق التعامل،  يوم في الصندوق 

. الصندوق  ادارة مجلس من املسبقة املوافقة على الحصول  بشرط واستردادها الوحدات بشراء الخاصة التعليمات لتقديم املوعدالنهائي من يومين

  الواردة للطلبات التنفيذ اولوية مع تناسبي اساس على وذلك تالي تعامل يوم اول  في املعلقة  او املؤجلة الطلبات بتنفيذ الصندوق  مدير وسيقوم
 
 .اوال

 

 خصائ  الوحدات: .17

 على النحو التالي   وحدات الصندوق سوف تقسم 

 اإلست داد ل فراد والشركات:/ ل شت ا  األدنى الحد 
 

 سعودي. ريال 10,000 هو لالفراد والشركات األولي لإلشتراك األدنى الحد 

 سعودي ريال 10,000هو اإلضافي لالفراد والشركات لإلشتراك األدنى الحد . 

 سعودي ريال 10,000 هو لالفراد والشركات لإلسترداد األدنى الحد . 
 

 

 

 وتقديم التقارير:املحاسبة  .18

 

 املعلومات  ات الصلة بالتقارير املالية: - أ

 كمـا  ،اسـترداد أو اشـتراك كانـت سواء املستثمر عمليات يوض  اقص ى كحد الوحدات ملالكي سنة ربع كل بنهاية دوري تقرير بتقديم الصندوق  مدير يقوم

  التالية املعلومات تتضمن

 الصندوق  ووحدات أصول  قيمة صافي  

 املشترك يملكها التي الوحدات قيمة وصافي عدد . 

 حدة على مشترك كل بصفقات سجل. 

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

 

 وسائل إتاحة تقارير الصندوق: أماك  و -  

ر الصـندوق سيتم إرسال التقارير على العنوان البريـدي أو البريـد اإللكترونـي أو الفـاكس كمـا هـو مـدون فـي إتفاقيـة فـت  الحسـاب اإل إذا تـم إشـعار مـدي

خر فإنـه يجـب إبـالغ مـدير الصـندوق خـالل سـتين )
ّ
 60باي تغييرات في العناوين السابقة، وفي حال وجود أي خطأ أو أي إستفسار ا

 
 مـن ( يومـا

 
تقويميـا

ي مـــن تـــاريخ كشـــف الحســـاب والتقـــارير وإال ســـتعتبر صـــحيحة. وســـوف تنشـــر هـــذه التقـــارير علـــى املوقـــع اإللكترونـــي ملـــدير الصـــندوق واملوقـــع اإللكترونـــ

 للسوق املالية السعودية )تداول(. 
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 السنوية املالية القوائم بنشر الصندوق  مدير يتعهدو  مي دية  سنة كل نهاية عند للصندوق  مراجعة مالية قوائم بإعداد الصندوق  مدير يقوم -ج

 م.2018ديسمب   31في نهاية السنة املالية للصندوق في  املراجعة 

 

  الصندوق  مدير يقوم -د  
ا
  القوائم هذ  توف   وسيتم املالية السنوية. قوائمال نشر و بإعداد أيضا

ا
 طلبها. عند مجانا

 

 . مجلس إدارة الصندوق:10

 

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق ونوع العضوية:أسماء  .أ 

 ( مستقل غير عضو -الصندوق  إدارة مجلس رئيس) –  الكوهجي يوسف محموداألستاذ  .1

 (غير مستقل  عضو )  املصري  خليل حسن. د .2

 (مستقل عضو)  الحقيلعبدالع ي   محمد األستاذ .3

 (مستقل عضو) الصغير منصور  علي األستاذ .4
 

  .   مؤه ت أعضاء مجلس إدارة الصندوق: 

 ( مستقل غ   عضو -الصندوق  إدارة مجلس رئيس) –  الكوهجي يوسف األستا  محمود .1

 م2013 عام األمريكية املتحدة الواليات شيغاكو، ديبول  جامعة من املاليه علوم في املاجستير درجة على حاصل ، املالية أرباح شركة في التنفيذي الرئيس

  18 تتجاوز  خبرة لدية. م2003 عام األمريكية املتحدة الواليات تكساس، جامعة من الدولي واإلقتصاد األعمال إدارة في البكالوريوس ودرجة
 
 وتقلد عاما

 عالقات رئيس منصب وشغل املالية، أتش أف جي مجموعة لدى تنفيذي كمدير عمل حيث مرموقة استثمارية وشركات بنوك في املناصب من العديد

  عليا مناصب وشغل أركابيتا بنك في إلستثمارات العالقة ومدير املالية، تضامن شركة لدى املستثمرين
 
 وبنك البحرين مملكة في السالم بنك في ايضا

  وكان للتنمية البحرين
 
    .الكويتي التمويل وبيت السالم مصرف من كل في مؤسسا عضوا

 

 

 (غ   مستقل  عضو )  املصري  خليل حس . د .2

 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 املتحدة الواليات/ الينوي 
 
  ومستشارا شركات عدة في وتدقيق مالي مدير عمل. عاما

 
 .شركات لعدة ماليا

 

 (مستقل عضو)  الحقيلعبدالعزيز  محمد األستا  .3

 محمد األستاذ عمل ، م1994 عام األمريكية املتحدة الواليات أركنساس، جامعة من الدولي التسويق في بكالوريوس على حاصل الحقيل محمد األستاذ

 م2001 عام الى م1995 عام من ساب بنك في وعمل. اللوجستية والخدمات املبيعات إدارة في م1995 عام الى م1994 عام منذ أرامكو شركة في الحقيل

 خدمات مديرك م2007 عام حتى م2001 عام من السعودية اإلتصاالت لشركة وعمل  التدريب ومسؤول مقيم منصب الى وصل حتى مناصب عدة وتقلد

 االتصاالت لشركة تابعة كانت عندما السعودية البيانات لشركة للمبيعات تنفيذي كمدير وعمل م2003 عام حتى م2001 عام من االنترنت وم ود

  ويشغلوشركة مرامي للطاقة  املعلومات لتقنية شواميل شركة محمد االستاذ أسس م2007 عام وفي السعودية،
 
 التنفيذي الرئيس منصب حاليا

  لشركة مرامي للطاقة.
 

 (مستقل عضو) الصغ   منصور  علي األستا  .4

 م،1996 عام سعود امللك جامعة التغذية، في وماجستير م1990 عام فيصل امللك جامعة زراعية، علوم في بكالوريوس على حاصل الصغير على األستاذ

 في  العام املدير م، 2006 عام حتى م2000 عام من العام املدير امل رعة البان شركة في عمل املرموقة، الوظائف من العديد في الصغير علي األستاذ عمل

  عمل م،2006 عام الى ال راعية للتنمية الجوف شركة
 
 منصب علي االستاذ يشغل م2011 ومن م،2011 عام حتى للتنمية جازان لشركة العام املدير ايضا

 ال راعية الوطنية اللجنة عضو ومنها العضويات من العديد علي األستاذ يشغلكما  . الراجحي عبدالع ي  بن محمد الشيخ ألوقاف التنفيذي الرئيس

 بالغرفة الغذائي واألمن ال راعة لجنة عضو، والدواء للغذاء العامة بالهيئة النباتي األصل ذات املنتجات عمل فريق عضو السعودي، الغرف بمجلس

 شركة ادارة مجلس عضو الراجحي، عبدالع ي  بن محمد الشيخ أوقاف مجلس عضو للجبس، الوطنية الشركة ادارة مجلس عضو، بالرياض التجارية

 .العقارية دعم
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 أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الصندوق:  -ج

  مرتين املجلس يجتمع
 
 مجلس قبل من املوضوعة االستثمار ولوائ  واألحكام الشروط مع مطابقتها من والتأكد املدير نشاطات ملراجعة األقل على سنويا

 في املتبعه التصويت وإجراءات 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 رئيسه من خطية بدعوة املجلس سيجتمعف ،الصندوق  ادارة مجلس

  لحضور  األعضاء ينيبه من أو الرئيس فيهم بمن املجلس أعضاء نصف حضر إذا صحيحا االجتماع ويكون  رس ي، غير الجتماع األعضاء دعوة وقت أي وفي

 على تنطوي  قرارات على التصويت له يحق وال االجتماع، ذات في واحد عضو من أكثر عن ينوب ال وان خطية، اإلنابة تكون  أن على املجلس اجتماعات

 وسائل خالل من االدارة مجلس اجتماعات تعقد ان يجوز  كما. املجلس رئيس معه صوت الذي الجانب يرج  األصوات تساوي  حال وفي املصال ، تضارب

   اآلتي الحصر ال املثال سبيل على ، الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مسؤوليات تشملو .. الهاتف ذلك في بما الكترونية
 

  الصندوق  يكون  التي الجوهرية والتقارير والقرارات العقود جميع على املوافقة .أ 
 
 . فيها طرفا

، ذلك كان ومتى اإلشراف، .ب 
 
  الصندوق  مدير عنه يفص  مصال  تضارب أي على املصادقة مناسبا

 
 . االستثمار صناديق الئحة من( 31) للمادة وفقا

  مرتين االجتماع .  
 
 لديه، اإلرهاب وتمويل األموال غسل عن التبليغ ومسئول  الصندوق  مدير لدى( االلتزام لجنة) االلتزام مسئول  مع األقل على سنويا

 . املتبعة واألنظمة اللوائ  بجميع الصندوق  مدير التزام من للتأكد

 .اإلستثمار صناديق  ألئحة من(20) املادة بموجب  تعيينه يتم الذي املصفي يرفعها توصية أية إقرار .د 

 .االستثمار صناديق بالئحة الصندوق  وأحكام شروط والتزام اكتمال من التأكد .ه 

  الوحدات مالكي مصلحة يحقق بما بمسؤولياته الصندوق  مدير قيام من التأكد .و 
 
 . االستثمار صناديق الئحة وأحكام ، الصندوق  وأحكام لشروط وفقا

 واجب الوحدات مالكي تجاه الصندوق  إداراة مجلس عضو أمانة مسؤولية تتضمن و فيه الوحدات ومالكي االستثمار صندوق  ملصلحة بأمانة العمل .ز 

 . املعقول  الحر  بذل و اإلهتمام و اإلخال 

 

ت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:  -د
 
 تفاصيل مكافا

 أربعــة وبعــدد اجتمــاع لكــل ســعودي ريــال أالف خمســة (5,000) مبلــغ.  يقــدمونها التــي الخــدمات لقــاء أتعـاب بــدل املســتقلين االدارة مجلــس اعضــاء يتلقـى

  ســعودي ريــال 20,000أقصــ ى بحــد املاليــة الســنة فــي اجتماعــات
 
 لكــل األعضــاء  ســعودي ريــال 40,000 يعــادل وبمــا  مســتقل عضــو لكــل ســنويا

 
 ســنويا

 ادارة ملجلـس اجتمـاع كل بعد املكافاه وتدفع ككل املستقلين لالعضاء  الصندوق  اصول  قيمة صافي من تقويم يوم كل وتتراكم الرسوم هذه وتحسب

 .الصندوق 

 

بــأي عمــل ينطــوي عليــه تعــارض للمصــال ، وفــي حالــة حــدوث أي تضــارب القيــام يحــر  مــدير الصــندوق واالطــراف ذات العالقــة عــدم  -ه

وال  جوهري للمصال  بين مدير الصندوق أو االطراف ذات العالقة فعليه يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن ذلك ملجلس إدارة الصندوق 

 أي تضاري مصال .
 
 يوجد حاليا

 

 :أخرى  استثمار صنادي  في الصندوق  ادارة مجلس اعضاء عضويات  -و

 

  ستثماري ا صندوق   اي  ادارة مجلس  عضو منصبمحمود يوسف الكوهجي  األستاذ  يشغلال. 

 وصندوق أرباح لألسهم السعودية والقطرية. ةاألولي للطروحات ارباح صندوق  في مستقل غير عضو منصب املصري  خليل حسن. د يشغل 

 ستثماري ا صندوق  يا ادارة مجلس  عضو منصبمحمد عبدالع ي  الحقيل  ل األستاذيشغ ال. 

 ستثماري ا صندوق  اي ادارة مجلس  عضو منصبعلي منصور الصغير  ل األستاذيشغ ال. 
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 .   لجنة الرقابة الشرعية:11

 

 ومؤه ههم: للصندوق  الشرعية الهيئة اعضاء اسماء .أ 

  السند هللا عبد ب  الرحم  عبد الدكتور /  الشيخ معا ي .1

 علـى وحصـل   هــ1418 عـام اإلسـالمية سـعود بـن محمـد اإلمـام جامعة من البكالوريوس درجة على حصل أنه كما اآللي، الحاسب في سعود امللك جامعة من تخر 

 للعلـوم الع يـ  عبـد امللـك بمدينـة اإللكترونيـة التواقيـع إعـداد لجنـة  منهـا جهـات عـده فـي عضو وهو  .الجامعة نفس من الدكتوراه على حصل ثم املاجستير درجة

 .اإلسالمي الفقه بمجمع وخبير السعودية الفقهية الجمعية في عضو وكذلك .والتقنية

  الشبيلي هللا عبد ب  يوسف الدكتور  الشيخ فضيلة .2

  عمــل وقــد هـــ،1422 عــام نفســه القســم مــن الــدكتوراه علــى حصــل ثــم املاجســتير علــى وحصــل اإلســالمية ســعود بــن محمــد اإلمــام  جامعــة مــن تخــر 
 
  باحثــا

 
 شــرعيا

  و املظـــالم بـــديوان
 
  معيـــدا

 
  و وأمينـــا

 
-1420 الفتـــرة خـــالل أمريكـــا فـــي اإلســـالمية العلـــوم بمعهـــد للتـــدريس أوفـــد ثـــم للقضـــاء العـــالي باملعهـــد املقـــارن  الفقـــه لقســـم وكـــيال

. الشـمالية بأمريكـا الشـريعة فقهـاء ومجمـع السـعودية الفقهيـة الجمعيـة  منها جهات عده في عضو وهو .للقضاء العالي باملعهد تدريس هيئة عضو اآلن و هـ،1424

 .السعودية العربية باململكة ال كاة جباية تنظيم ملراجعة الشرعية اللجنة عضو وكذلك

 مسعد آل زيد ب  املحس  عبد/  الشيخ فضيلة .3

 علــى وحصــل للقضــاء، العــالي املعهــد مــن املقــارن  الفقــه فــي املاجســتير علــى حصــل و بالريــاض اإلســالمية ســعود بــن محمــد اإلمــام بجامعــة الشــريعة كليــة مــن تخــر 

  عمــل للقضــاء، العــالي املعهــد مــن الــدكتوراه
 
  ثــم بالطــائف العامــة املحكمــة فــي قاضــيا

 
  مفتشــا

 
  ثــم قضــائيا

 
 هـــ١٤٣٠عــام مــن القضــائية للشــؤون العــدل لــوزارة وكــيال

 متفرغ لألعمال الخاصة. هـ١٤٣٦ عام وحتى
 
 ثم عين قاض ي إستئناف بمحكمة اإلستئناف بمكة املكرمة، وحاليا

 أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية: - 

  التالية األنشطة عن الخصو  وجه على الرقابة الشرعية ستكون 

 .الشرعية الضوابط تقيدها لضمان للصندوق  االستثمارية والسياسات واألهداف الصندوق  وأحكام شروط دراسة .أ 

 .الشرعية الضوابط باألحكام التقيد بخصو  االستثمار مدير إلى الشرعي الرأي تقديم .ب 

 .فيها االستثمار للصندوق  يجوز  التي االستثمارية األدوات وانتقاء الختيار مالئمة معايير تحديد .  

 .التطهير استقطاعات بخصو  االستثمار ملدير مالئمة معايير 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 لجنة الرقابة الشرعية:  -ج
 
 تفاصيل مكافا

،  ســعودي ريــال( 24,000) وقــدره مبلــغالرقابــة الشــرعية  لجنــة أتعــاب تبلــغ
 
 قيمــة صــافي مــن وتســتقطع تقــويم يــوم كــل تحتســب الصــندوق  أصــول  مــن كاملــة تــدفع ســنويا

 .الشرعية الهيئة أتعاب على املالي االفصاح ملخص ويحتوي . الصندوق  اصول 

 تفاصيل املعاي   املطبقة لتحديد شرعية األصول املعدة ل ستثمار:   -د

 ات الخاصة بالصندوق.ستثمار لال  الشرعية الضوابط ( في مذكرة املعلومات 1في الشروط واألحكام وامللحق رقم ) (1)رقم  امللحق يحتوي 
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 مدير الصندوق:. 12

 أسم مدير الصندوق:  .أ 

 شركة أرباح املالية.
 

 رقم الت خي  الصادر م  هيئة السوق املالية: .  

 (07083-37)رقم الترخيص الصادر  من هيئة السوق املالية 

 

 عنوان مدير الصندوق: .ج 

 اململكـة 31492  الدمـام 8807 ب.  الدمـام ، الخليج شارع الثامن، الطابق ، لألعمال املعمر عبدالكريمال سعد مرك  املالية، أربــاح شركـة

  00966- 13-8094906  فاكس  00966- 13- 8316400  هاتف  السعوديـة العربية

 www.arbahcapital.com اإللكتروني املوقع
 

 تاريخ الت خي  الصادر م  هيئة السوق املالية: .د 

 م18/08/2008ه املوافق 16/08/1429
 

 رأس املال املدفوع ملدير الصندوق: .ه 

 ( ريال سعودي..220,000,000رأس املال املدفوع بالكامل بقيمة )
 

 ملدير الصندوق:املعلومات املالية  .و 

 م31/12/2016املعلومات املالية ملدير الصندوق كما في نهاية السنة املالية 

                      8,898,246 اإليرادات 

 13,213,216 املصاريف

 950,188 ال كاة

 (5,265,158) صافي الدخل 

 أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -ز

 ( مستقل غير عضو -الصندوق  إدارة مجلس رئيس) –  الكوهجي يوسف محموداألستاذ  .1

 م2013 عام األمريكية املتحدة الواليات شيغاكو، ديبول  جامعة من املاليه علوم في املاجستير درجة على حاصل ، املالية أرباح شركة في التنفيذي الرئيس

  18 تتجاوز  خبرة لدية. م2003 عام األمريكية املتحدة الواليات تكساس، جامعة من الدولي واإلقتصاد األعمال إدارة في البكالوريوس ودرجة
 
 وتقلد عاما

 عالقات رئيس منصب وشغل املالية، أتش أف جي مجموعة لدى تنفيذي كمدير عمل حيث مرموقة استثمارية وشركات بنوك في املناصب من العديد

  عليا مناصب وشغل أركابيتا بنك في إلستثمارات العالقة ومدير املالية، تضامن شركة لدى املستثمرين
 
 وبنك البحرين مملكة في السالم بنك في ايضا

  وكان للتنمية البحرين
 
    .الكويتي التمويل وبيت السالم مصرف من كل في مؤسسا عضوا

 

 (غير مستقل  عضو )  املصري  خليل حسن. د .2

 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 املتحدة الواليات/ الينوي 
 
  ومستشارا شركات عدة في وتدقيق مالي مدير عمل. عاما

 
 .شركات لعدة ماليا

 
 

 

 

 

http://www.arbahcapital.com/
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 (مستقل عضو)  الحقيلعبدالع ي   محمد األستاذ .3

 محمد األستاذ عمل ، م1994 عام األمريكية املتحدة الواليات أركنساس، جامعة من الدولي التسويق في بكالوريوس على حاصل الحقيل محمد األستاذ

 م2001 عام الى م1995 عام من ساب بنك في وعمل. اللوجستية والخدمات املبيعات إدارة في م1995 عام الى م1994 عام منذ أرامكو شركة في الحقيل

 خدمات مديرك م2007 عام حتى م2001 عام من السعودية اإلتصاالت لشركة وعمل  التدريب ومسؤول مقيم منصب الى وصل حتى مناصب عدة وتقلد

 االتصاالت لشركة تابعة كانت عندما السعودية البيانات لشركة للمبيعات تنفيذي كمدير وعمل م2003 عام حتى م2001 عام من االنترنت وم ود

  ويشغلوشركة مرامي للطاقة  املعلومات لتقنية شواميل شركة محمد االستاذ أسس م2007 عام وفي السعودية،
 
 التنفيذي الرئيس منصب حاليا

 .لشركة مرامي للطاقة.
 

 

 (مستقل عضو) الصغير منصور  علي األستاذ .4

 م،1996 عام سعود امللك جامعة التغذية، في وماجستير م1990 عام فيصل امللك جامعة زراعية، علوم في بكالوريوس على حاصل الصغير على األستاذ

 في  العام املدير م، 2006 عام حتى م2000 عام من العام املدير امل رعة البان شركة في عمل املرموقة، الوظائف من العديد في الصغير علي األستاذ عمل

  عمل م،2006 عام الى ال راعية للتنمية الجوف شركة
 
 منصب علي االستاذ يشغل م2011 ومن م،2011 عام حتى للتنمية جازان لشركة العام املدير ايضا

 ال راعية الوطنية اللجنة عضو ومنها العضويات من العديد علي األستاذ يشغلكما  . الراجحي عبدالع ي  بن محمد الشيخ ألوقاف التنفيذي الرئيس

 بالغرفة الغذائي واألمن ال راعة لجنة عضو، والدواء للغذاء العامة بالهيئة النباتي األصل ذات املنتجات عمل فريق عضو السعودي، الغرف بمجلس

 شركة ادارة مجلس عضو الراجحي، عبدالع ي  بن محمد الشيخ أوقاف مجلس عضو للجبس، الوطنية الشركة ادارة مجلس عضو، بالرياض التجارية

 .العقارية دعم

 

 لشركة أرباح املالية:أعضاء مجلس اإلدارة 

 

 التصنيف المنصب اإلسم

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

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

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

 غير مستقل/ غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة القحطاني عبدالعزيزنايف 

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

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

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

 مستقل/ غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة عبدالوهاب العبيدهشام بن 

 مستقل/ غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة صالح بن عبدالرحمن الحزامي                   

 مستقل/ غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة زيد بن عبدهللا اليعيش                   

 مستقل/ تنفيذيغير  عضو مجلس اإلدارة محمد بن أحمد العوضي
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 االدوار واملسؤوليات والواجبات الرئيسية ملدير الصندوق: -ج

 

  علـــى مـــدير الصـــندوق أن يعمـــل ملصـــلحة مـــالكي الوحـــدات بموجـــب أحكـــام هـــذه الالئحـــة والئحـــة األشـــخا  املـــرخص لهـــم وشـــروط

 ومذكرة املعلومات وأحكام الصندوق 

  والواجبات التي نصت عليها الئحة األشخا  املرخص لهم بما في ذلك واجبـات األمانـة على مدير الصندوق اإللتزام بجميع املبادئ

 تجاه مالكي الوحدات.

  عن القيام باالتي 
 
 يكون مدير الصندوق مسؤوال

 إدارة الصندوق. .5

 عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق. .6

 طرح وحدات الصندوق. .7

صــــحيحية وواضــــحة وغيــــر كاملــــة و  وانهــــا وإكتمالهــــا دوق ومــــذكرة املعلومــــاتالتأكــــد مــــن دقــــة شــــروط وأحكــــام الصــــن .8

 مضللة.

  عن اإللتزام بالئحة صناديق اإلستثمار، سـواء 
 
مسـؤولياته وواجباتـه بشـكل مباشـر أو كلـف بهـا أأدي  يكون مدير الصندوق مسؤوال

 عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احت
 
 ياله أو سوء تصرفه أو تقصيره املعتمد.جهة خارجية. ويعد مدير الصندوق مسؤوال

 .على مدير الصندوق وضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر على استثمارات الصندوق 

 .على مدير الصندوق تطبيق برنامج مراقبة املطابقة واإللتزام 

 

 املهام التي كلف بها طرف يالت م  جان  مدير الصندوق: -ط

 ل الصندوق .أمين الحفظ  حفظ أصو  .1

 املحاسب القانوني  عملية املراجعة وإصدار القوائم املالية. .2

 للمهام التي ذكرت في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات. .3
 
 أعضاء مجلس إدارة الصندوق  وفقا

 للمهام التي ذكرت في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات. .4
 
 أعضاء لجنة الرقابة الشرعية  وفقا

 

 نشطة عمل أو مصالح أخرى ملدير الصندوق  ات أهمية جوهرية:أ -ي

 اليوجد.   

 

 األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق: - 

 لتعيين مدير صندوق بديل أو إتخاذ أي تدابير 
 
 يحق لهيئة السوق املالية ع ل أو إستبدال مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

 وذلك في 
 
   التالية  الحاالتاخرى تراه مناسبا

 توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخا  املرخص لهم. .1

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

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

  –إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  .4
 
 بالتزام النظام أو لوائحة التنفيذية. -بشكل تراه الهيئة جوهريا

وفــــاة مــــدير املحفظــــة اإلســــتثمارية الــــذي يــــدير أصــــول الصــــندوق أو عجــــ ه أو إســــتقالته مــــع عــــدم وجــــود شــــخص أخــــر مســــجل لــــدى مــــدير  .5

 قادر على إدارة أصول صندوق اإلستثمار أو أصو الصناديق التى يديرها مدير املحفظة.الصندوق 

 أنها ذات أهمية جوهرية. -بناء  على أسس معقولة –أي حالة أخرى ترى الهيئة  .6

 



  

 

62 
 

 

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

  لع ل أو إستبدال مدير الصندوق، فيتعين علـى مـدير الصـندوق التعـاون بشـكل كامـل 
 
 من صالحيا ها وفقا

 
إذا مارست الهيئة أيا

 األولـى مـن تعيـين مـدير 60من أجل املساعدة على تسهيل النقل السلس للمسـؤوليات إلـى مـدير الصـندوق البـديل خـالل )
 
( يومـا

 لتقــــدير الهيئــــة الصــــندوق البــــديل. ويجــــب علــــى مــــدير ال
 
 ووفقــــا

 
صــــندوق املعــــ ول أن ينقــــل، حيثمــــا كــــان ذلــــك ضــــروريا ومناســــبا

 املحض، إلى مدير الصندوق البديل جميع العقود املرتبطة بالصندوق ذي العالقة
 

 

 . أم ن الحف :13

 

 أسم ام ن الحف : .أ 

 كابيتال الخير

 رقم الت خي  الصادر م  هيئة السوق املالية: .  

 .(37-08120) رقم  املاليـة السوق  هيئـة ترخيص
 

 عنوان أم ن الحف : .ج 

 بر طريق امللك عبدالع ي ، حي الوزارات، أبرا  مدارات 11547 الرياض  69410 . ب.  – السعودية العربية اململكة– الرئيس ي املقر الخير كابيتال

 . 2191270 11 966+ فاكس  920033456  112155615 966+هاتف
 

 هيئة السوق املالية: تاريخ الت خي  الصادر م  .د 

 م17/11/8200ه املوافق 18/11/2914
 

 األدوار االساسية ومسؤوليات أم ن الحف : .ه 

  الحفــظ أمـــين يعــّد  
 
   التزاماتـــه عــن مســـؤوال

 
  طرفــا بهـــا كلــف أم مباشـــر بشـــكل همســؤوليات  دىأ ســـواء الالئحــة، هـــذه  ألحكــام وفقـــا

 
 بموجـــب ثالثـــا

 .لهم املرخص األشخا  الئحة أو الالئحة هذه أحكام

   الحفظ أمين وُيعّد  
 
  تصـرف سـوء أو  إهمـال أو  احتيـال بسبب الناجمة الصندوق  خسائر عن الوحدات ومالكي الصندوق  مدير تجاه مسؤوال

  .املتعمد تقصيره أو

   الحفــظ أمــين يعــد  
 
 ت اءار اإلجــ  جميــع اتخــاذ عــن ككــذل مســؤول وهــو الوحــدات، مــالكي لصــال  وحمايتهــا دوق نالصــ أصــول  حفــظ عــن مســؤوال

 . الصندوق  أصول  بحفظ يتعلق فيما  الالزمة اإلدارية

 

: .و 
ا
 يالثا

ا
 املهام التي كلف بها أم ن الحف  طرفا

  بالعمل تابعيه من أي أو أكثر أو ثالث طرف تكليف الحفظ ألمين يجوز اليوجد، لكن 
 
 يتولى استثمار صندوق  ألي الباطن من للحفظ أمينا

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

 

 األحكام املنظمة لعزل أم ن الحف  أو إستبدال : .ز 

  تراه تدبير أي اتخاذ أو الصندوق  مدير من املعين الحفظ أمين ع ل يحق لهيئة السوق املالية 
 
 التالية  الحاالت من أي وقوعال ح في  مناسبا

  .لهم املرخص األشخا  الئحة بموجب كبذل الهيئة إشعار دون  الحفظ نشاط ممارسة عن الحفظ أمين توقف .6

  .هيئة السوق املالية قبل من  هتعليق أو  سحب أو الحفظ نشاط ممارسة في الحفظ أمين ترخيص إلغاء  .7

 .الحفظ نشاط ممارسة في  هترخيص إللغاء الحفظ أمين من الهيئة إلى طلب تقديم  .8
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  الهيئة تراه بشكل - أخل قد الحفظ أمين أن الهيئة رأت إذا  .9
 
  .التنفيذية  لوائ  أو النظام بالتزام – جوهريا

  .جوهرية أهمية ذات أنها -معقولة أسس  ىعل بناء   - الهيئة  ى ترى أخر  حالة أي  .10

 

 . مستشار اإلستثمار:14

 اليوجد.

 

 . املوزع: 15

 اليوجد.

 

 . املحاس  القانوني:16

 القانوني:أسم املحاس   .أ 

 .وشركاه الفوزان جي إم بي كي شركة

 

 عنوان املحاس  القانوني: .  

 

 وعنـــــوان ،(966138162888) فـــــاكس( 966138162999) هــــاتف.  4803 ب   31952 الخبـــــر ، الســـــعودية العربيــــة اململكـــــة عنوانــــه

 www.kpmg.com.sa اإللكتروني موقعه

 

 :املحاس  القانونياألدوار االساسية ومسؤوليات  .ج 

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

 

 .  معلومات أخرى:17

تعـارض مصـال  محتمـل و/أو فعلـي سـيتم تقـديمها عنـد طلبهـا أن السياسات واالجـراءات التـي سـتتبع ملعالجـة تعـارض املصـال  وأي  

  دون مقابل

 املعلومات املتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة  .أ 

بحيـــث يتحصـــل مـــدير  يحـــوز ملـــدير الصـــندوق الـــدخول فـــي ترتيبـــات العمولـــة الخاصـــة علـــى أن تكـــون خاضـــعة لالئحـــة األشـــخا  املـــرخص لهـــم.

الصندوق بموجبه على سلع وخـدمات إضـاقة الـى خـدمات تنفيـذ الصـفقات مقابـل العمولـة املدفوعـة علـى الصـفقات املوجهـة مـن خـالل ذلـك 

ويتعـين علـى مـدير الصـندوق فـي حـال وجـود ترتيبـات العمولـة الخاصـة عمــل  واليوجـد أي ترتيبـات للعمـوالت الخاصـة مبرمـة حتـى االن الوسـيط.

 لي ماي

 .أن يقدم الوسيط املعني خدمة التنفيذ بأفضل الشروط 

 .أنه يمكن إعتبار السلع والخدمات التي يحصل عليها مدير الصندوق بدرجة معقولة ملصلحة مالك الوحدات 

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

 

http://www.kpmg.com.sa/
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 بال كاة والضريبة املعلومات املتعلقة  .ب 

ــى يتعــــين ــى يحصــــل ان املحتمــــل الوحــــدات مالــــك علــ ــى تترتــــب التــــي الضــــريبية اإلعتبــــارات مــــن للتأكــــد مهنيــــة استشــــارة علــ ــي لوحــــدات شــــرائة علــ  او امتالكــــه او الصــــندوق  فــ

  بــه ومســموح عليــه منصــو  مــاهو حــدود فــي الصــندوق، ملــدير يحــق بأنـه بينــة علــى املشــتركون  يكــون  ان ويجــب. آخــر شــكل بــأي بهــا التصــرف او لهــا اسـترداده
 
 ان ، نظاميــا

ــى مســــتحقة ضــــريبة أي الصــــندوق  أصــــول  مــــن يــــدفع ــي عنهــــا اإلفصــــاح وســــيتم_ وجــــدت ان_ الصــــندوق  علــ ــى. ســــنوية والنصــــف الســــنوية املاليــــة القــــوائم فــ  املشــــتركين وعلــ

 قبـل مـن للضـريبة اقتطـاع عليـه يترتـب قـد الصـندوق  فـي اسـتثماراهم بـأن اإلعتبـار بعـين األخـذ السـعودية العربيـة اململكـة فـي املقيمـين غير املحتملين واملشتركين الحاليين

 اململكة وبالخصو  ضريبة القيمة املضافة. في العالقة ذات الجهات

 .الصندوق  في وحدات من ما يملك زكاة إخرا  مسئولية الوحدات مالك على وتقع املشتركين عن إخراجها الصندوق  مدير يتولى فال ال كاة واما

 معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات  .  

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

 ( أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ.10سيقوم مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ) 

  ( أيــــام مــــن اســــتالم طلــــب كتــــابي مــــن مالــــك أو أكثــــر مــــن مــــالك 10ملــــالك الوحــــدات خــــالل )ســــيقوم مــــدير الصــــندوق بالــــدعوة إلجتمــــاع

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

  املوقـع اإللكترونـي لشـركة السـوق سيقوم مدير الصندوق اإلعالن عن اجتمـاع مـالكي الوحـدات مـن املوقـع اإللكترونـي ملـدير الصـندوق و

( 21( أيام من عقد االجتماع وبمدة الت يد عـن )10املالية)تداول(، وإرسال إشعار كتابي الى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل )

 قبل االجتماع.
 
 يوما

  أو أكثر من إجمالي عدد وحدات الصندوق ف25في حال حضر مالكي الوحدات مجتمعين أو منفردين %.
 
 صحيحا

 
 أنه يتعبر إجتماعا

  فــي حــال لــم يســتوفي النصــاب املــذكور فــي الفقــرة الســابقة، ســيقوم مــدير الصــندوق بالــدعوة الــى إجتمــاع ثــاني وســوف يقــوم بــاإلعالن فــي

موعــد املوقــع االلكترونــي ملــدير الصــندوق وشــركة الســوق املاليــة )تــداول( وإرســال إشــعار كتــابي الــي مــالكي الوحــدات وأمــين الحفــظ قبــل 

 كانت النسبة في اإلجتماع.5اإلجتماع )
 
 أيا

 
 ( أيام. وسوف يكون اإلجتماع الثاني صحيحا

 

 اإلجراءات املتبعة إلنهاء وتصفية صندوق االستثمار  .د 

 غيــر املســتهدف العائــد معــدل أو الصــندوق  أصــول  قيمــة بــأن الصــندوق  مــدير توصــيات علــى بنــاء   وذلــك الصــندوق  إنهــاء فــي الحــق الصــندوق  إدارة مجلــس

  هنــــاك أو الصــــندوق، تشــــغيل ملواصــــلة كافيــــة
 
  الصــــندوق  مــــدير يعتبرهــــا أخــــرى  ظــــروف أي حــــدوث حالــــة فــــي أو واللــــوائ  الــــنظم فــــي تغييــــرا

 
 لتصــــفية ســــببا

  هناك ان او الصندوق،
 
  حـدثا

 
الئحـة صـناديق  اإلجـراءات الخاصـة بإنهـاء الصـندوق كمـا جـاء فـي نظـامي، غيـر الصـندوق  وجـود إعتبـار إلـى سـيؤدي متوقعـا

 اإلستثمار 

 ( برغبتـه فـي ذلـك قبـل مـدة التقـل عـن 
 
( 21إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالكي الوحـدات كتابيـا

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

  لشروط وأحكام الصندوق، فيجب على مدير الصندوق إنهاء الصندوق فور إنتهاء تلـك املـدة، إذا كانت مدة الصندوق العام 
 
محددة وفقا

 قبل إنتهاء مدة الصندوق بمدة التقل عن )
 
.21وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 
 ( يوما

  بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور إنتهائه، وذلك دون اإلخالل 

 ملالية )تداول( عن إنتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيته.وسوف يعلن مدير الصندوق في موقعه اإللكتروني وموقع شركة السوق ا 
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 إجراءات الشكاوي  .ه 

 غســل ومكافحــة وااللتــزام املطابقـة إدارة رئــيس إلــى مكتوبــة تقـديمها املســتثمر علــى فيتعـين واألحكــام، الشــروط بهــذه يتعلـق مــا فــي شــكوى  أيـة وجــود حــال فـي

، املبين العنوان على الصندوق  مدير لدى األموال
 
  تاليا

 
 مقابـل ودون  طلبهـا عنـد الشـكاوي  بمعالجـة الخاصـة اإلجراءات على املستثمر اطالع سيتم بأنه علما

 :وااللتزام املطابقة إدارة رئيس/ عناية - 

 السـعودية العربيـة اململكـة 31492  الـدمام 8807 ب.  الـدمام ، الخلـيج شـارع ، لألعمال املعمر عبدالكريمال سعد مرك  ، الثامن الطابق - املالية أرباح شركة

 . complianc@arbahcapital.com 00966-13-8093075  فاكس 00966-13-8583164  هاتف

  الشــكاوي  مــع التعامــل إجــراءات كافــة ستصــب  
 
 القضــائية الجهــات طلبــت حــال وفــي ،العميــل مــن مرســل خطــي طلــب علــى بنــاء الصــندوق  مــدير جانــب مــن متاحــة

 بموضـوع املرتبطـه املسـتندات بجميـع ت ويـدها الصـندوق  مـدير علـى فإنـه الصـندوق، فـي مشـترك أي عـن صادرة شكوى  اي نتائج املالية السوق  هيئة او املختصة

 شــــكاوى  إدارة -املاليــــة الســــوق  هيئــــة لــــدى الشــــكوى  إيــــداع للمشــــترك يحــــق عمــــل، أيــــام 7 خــــالل الــــرد يــــتم لــــم أو تســــوية الــــي الوصــــول  تعــــذر حــــال وفــــي. الشــــكوى 

  .املستثمرين

 

منازعات األوراق أن الجهة القضائية املختصة بالنظر في أي ن اع ناش ئ عن اإلستثمار في صناديق االستثمار هي لجنة الفصل في  .و 

 املالية.

 املستندات املتاحة ملالكي الوحدات                              .ز 

 .شروط وأحكام الصندوق 

 .مذكرة املعلومات الرئيسية 

 .ملخص املعلومات الرئيسية 

 .العقود مع االطراف ذات العالقة 

 .القوائم املالية 
 

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

 مــــدير كــــان إذا إال فيهــــا، مطالبــــة أو الصــــندوق  أصــــول  فــــي مصــــلحة أي املــــوزع أو املشــــورة مقــــدم أو البــــاطن مــــن الحفــــظ أمــــين أو الحفــــظ أمــــين

 ما املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق  مدير أو الصندوق 
 
 ،و الصـندوق  لوحـدات لكا

  كان أو ، هملكيت حدود في كذل
 
فِصـ  ،الئحـة صـناديق اإلسـتثمار أحكـام بموجب املطالبات بهذه مسموحا

ُ
 الصـندوق  وأحكـام شـروط فـي عنهـا وأ

 .أو مذكرة املعلومات
 

 – ايطلبهــ دوقــ ول،معقــ كلبشــ  ندوق الصــ إدارة سمجلــ أو ندوق الصــ مــدير يعرفهــا أن ينبغــي أو معروفــة،  ى أخــر  معلومــة أي تحتــوي  أن يجــب .ط 

 تخذسـي تـيال املعلومـات مـذكرة تتضـمنها أن املتوقـع مـن أو املهنيـون، مستشـاروهم أو أواملحتملـون  اليون الحـ  داتالوح الكوم – ول معق كلبش

  .عليها بناء   االستثمار قرار

 اليوجد أي معلومات اخرى غير معروفة.
 

 

 ه وممارسات االستثمار سياسات في التي ذكرت داع ام ةاملالي وق الس ةهيئ اهعلي قتواف تثماراالس ناديقص ةئح ال ودقي من إعفاءات أي .ي 

 اليوجد.

mailto:complianc@arbahcapital.com
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  يديره  ذيال  امالع  ندوق للص  ول أص  أيب  ةاملرتبط  ويتالتص بحقوق  يتعلق فيما الصندوق  مدير سياسة .ك 

 الصندوق بممارسة حقوق التصويت وحضور الجمعيات العمومية للشركات املستثمر فيها.يقر مالك الوحدات مدير 

 

 . املعلومات اإلضافية:18

 ملدير تابع أو األوراق املالية يسوق  أو يبيع محلي بنك مع بنكية وديعة عن عبارة ليس الصندوق  في االستثمار ن أ يدرك أن الوحدات مالك على ينبغي .1

 . الصندوق  في وحدة كفي تمل ليتمث بل الصندوق،

 عـرضم سـعر الوحـدة أن إلـى اإلشـارة وتجـدر . الصـندوق  فـي االسـتثمار عـن تنـتج قـد ماليـة خسـارة أي عـن املسـؤولية كامـل ويتحمـل الوحـدات مالـك يقـر .2

 املستثمر. املبلغ كامل املشترك يستلم ال قد اإلسترداد، وعند لالنخفاض،

 الى ،باإلضافة التعاون  مجلس دول  بعمالت مقومة اإلستثمارات تكون  ،وسوف مباشر غير او مباشر بشكل النقد أسواق أدوات في اإلستثمار يكون  وسوف .3

 مصدرها او املصنفة االدوات في األدنى الحد يكون  ان ،على مصنفة وغير مصنفة جهات مع اإلستثمار يتم وسوف.اإلسترليني الجنيه و واليورو الدوالر

 .املصدر لعمليات النقدية والتدفقات املالي للمرك  وفقا ، B- (Fitch), B- (S&P), B3 (Moody’s) كاالتي

 من مرخصة السعودية، العربية اململكة في نظيرة أطراف مع املالية األدوات من مختارة مجموعة مع النقدية االدوات في استثماراته الصندوق  يرك  .4

 النقد ملؤسسة املماثلة املرك ية البنوك احد من لإلشراف خاضعة تكون  أن بحيث خليجية نظيرة أطراف مع او ، السعودي العربي النقد مؤسسة

  .أو هيئات إشرافية مماثلة لهيئة السوق املالية العربي السعودي

 والهبوط للصعود ُعرضة وإيراداتها الوحدات قيمة وأن االشتراك، بسعر الوحدات استرداد طلب بقبول ملزم غير الصندوق مدير أن .5

 إقرار مال  الوحدات:

 لقد قمت/ قمنا باإلطالع على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسية الخاصة بالصـندوق، وأؤكـد مـوافقتي/ نؤكـد

 موافقتنا على خصائص الوحدات التي اشتركت فيها / اشتركنا فيها.

 ____________________________________________________________________________________________________________________األسم 

 

   __________________________________________________________________________________________________________________   التوقيع

 

 

     _________________________________________________________________________________________________________________ التاريخ
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 ل ستثمار الشرعية الضوابط (1)ملح 

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

 البنوك التقليدية 

 التقليديةشركات التأمين 

 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 وصيانة وتعليب تصنييع

 العسكرية والتجهيزات ومعدا ها األسلحة وبيع تصنيع

 تصنيع وبيع وتعليب منتجات التبغ

 إجمــــالي مــــن% 5 علــــى( املدفوعــــة الربويــــة العوائــــد) املحــــرم التمويــــل تكلفــــة ي يــــد وال املوجــــودات إجمــــالي مــــن% 30 علــــى املحــــرم التمويــــل إجمــــالي ي يــــد اال

 املصروفات

 املحرمة االستثمارات ومن املحرم، إجمالي من% 30 على املحرمة االستثمارات إجمالي ي يد إال

 الودائع التقليدية

 السندات

 أسهم شركات محرمة

 أسهم ممتازة

 عقود الخيارات

 اإللتزام بالتطهير 

  باألتي يلتزم الشركات في السابقة املعايير الى فباإلضافة االستثمارية الصناديق بخصو  أما

 شرعية هيئة من مجازا ندوق الص يكون  أن

  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

 والفضة بالذهب باآلجل بالبيع املتاجرة صناديق

 (املضمونة) األجل قصيرة النقد صناديق

 (األرباح أو املال رأس) املضمونة الصناديق
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 ملخ  املعلومات الرئيسية

 

 :الصندوق  اسم

 للسيولة الخليجي  أرباح صندوق 

Arbah GCC Liquidity Fund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الصندوق  نوع

 متواف  مع أحكام الشريعة اإلس مية مفتوح -صندوق عام -أدوات أسواق النقد والدخل الثابت اإلستثماري  صندوق 

 

 

 

للسيولة يجب على املستثمرين املحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة املعلومات واملستندات األخرى لصندوق أرباح الخليجي 

الالزمة قبل إتخاذ أي قرار إستثماري بالكامل، وعليهم الحصول على اإلستشارات املالية والقانونية والضريبية من مكاتب مرخصة من اإلستشارات 

 بشان الصندوق 

 

 تاريخ ملخ  املعلومات:

 م13/03/2018ه املوافق 25/06/1439

 م11/07/2018ه املوافق 27/10/1439بتاريخ  مللخص املعلومات الرئيسيةتحديث  اخر 
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 ملخ  املعلومات الرئيسية

 

 اإلستثمار:املعلومات الرئيسية حول صندوق  .أ 

 

 أسم الصندوق ونوع  وفئت : .1

متوافق مع  مفتوح -صندوق عام -أدوات أسواق النقد والدخل الثابت اإلستثماري  صندوق  .للسيولةصندوق أرباح الخليجي 

 .أحكام الشريعة اإلسالمية

 

 أهداف الصندوق اإلستثمارية: .2

 بالريال ومقوم مفتوح ،صندوق عام -والدخل الثابت اإلستثماري  النقد أسواق أدوات في إستثمار صندوق  هو للسيولة الخليجي أرباح صندوق 

 الثابت الدخل وادوات االجل قصيرة املالية االدوات في االستثمار خالل من املال رأس وتنمية املستثمر طلب عند السيولة توفير الى يهدف السعودي،

 اللجنة قبل من واملقرة الشرعية املعايير مع املتوافقة ، الخليجي التعاون  مجلس لدول  واملدعومة باصول  صنفةامل وغير  املصنفة االجل متوسطة

 إتخاذ تم . الوحدات مالكي لصال  الصندوق  في استثمارها يعاد وسوف الوحدات مالكي على أرباح بتوزيع الصندوق  يقوم لن . للصندوق  الشرعية

 صندوق  أداء ملقارنة إرشادي كمؤشر ، SAUDI INTERBANK OFFERED RATE ، ) سايبور  ( أشهر لثالثة السعودي بالريال الودائع على العائد

 املؤشر أداء متابعة للمستثمرين يمكن .اإلرشادي املؤشر أداء ينافس أداء تحقيق على األصول  إدارة في العمل فريق ويعمل .للسيولة الخليجيأرباح 

وهذا املؤشر هو سعر الفائدة على القروض بين املصارف السعودية أو  .السعودية البنوك من أي او رويترز او ببلومبرغ الخا  املوقع على

 سعر الفائدة على القروض بين املصارف الخليجية وهو مرج  محدد.

 

 سياسات استثمار الصندوق وممارسات : .3

ماعدا اململكة العربية  خليجية دولة ألي% 50 علىأ بحد الخليجي التعاون  مجلس دول  من املصدرة املالية األوراق في الصندوق  يستثمر سوف

 السعودية 

 

الحد األعل  م  اصول  الحد األدنى م  اصول الصندوق  قة الجغرافيةاملنط

 الصندوق 

 %80 %0 السعودية العربية اململكة

 %50 %0 البحرين مملكة

 %50 %0 املتحدة العربية اإلمارات

 %50 %0 الكويت

 %50 %0 عمان

 

 الى ،باإلضافة التعاون  مجلس دول  بعمالت مقومة اإلستثمارات تكون  ،وسوف مباشر غير او مباشر بشكل النقد أسواق أدوات في اإلستثمار يكون  وسوف 

 مصدرها او املصنفة االدوات في األدنى الحد يكون  ان ،على مصنفة وغير مصنفة جهات مع اإلستثمار يتم وسوف.اإلسترليني الجنيه و واليورو الدوالر

 .املصدر لعمليات النقدية والتدفقات املالي للمرك  وفقا ، B- (Fitch), B- (S&P), B3 (Moody’s) كاالتي

  من مرخصة السعودية، العربية اململكة في نظيرة أطراف مع املالية األدوات من مختارة مجموعة مع النقدية االدوات في استثماراته الصندوق  يرك 

 النقد ملؤسسة املماثلة املرك ية البنوك احد من لإلشراف خاضعة تكون  أن بحيث خليجية نظيرة أطراف مع او ، السعودي العربي النقد مؤسسة

  .أو هيئات إشرافية مماثلة لهيئة السوق املالية  العربي السعودي
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 مماثلة أهداف ذات مرخصة استثمار صناديق وحدات في الصندوق  أصول  قيمة صافي من %25 إلى نسبته يصل قد ما استثمار الصندوق  ملدير يحق 

 عاما طرحا وحدا ها مطروحة الشرعية املعايير مع متوافقة تكون  أن علىوالدخل الثابت  النقد أسواق ادوات في تستثمر وصناديق الصندوق  ألهداف

 التاريخي واآلداء الصندوق  مدير وسمعة العائد حيث من بها املستثمر الصناديق أفضل ر اختيا على جاهدا الصندوق  مدير ويعمل ، الهيئة من ومرخصة

  .الصندوق  ملدير

 .بها املسموح والنسب للصندوق  املتاحة االستثمارات التالي الجدول  ويوض 

 الصندوق  م  أصول  األعل  الحد الصندوق  م  أصول  األدنى الحد االستثمار نوع

 %100 %0 االجل قصيرة النقد أسواق أدوات

 %50 %0 االجل متوسطة الثابت الدخل ادوات

 ألهداف مماثلة أهداف ذات استثمار صناديق

 أسواق ادوات في تستثمر وصناديق الصندوق 

 والدخل الثابت   النقد

0% 25% 

 )كبيرة إستردادات وجود حال في(نقدية  سيولة

متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية أو ودائع 

 أيام 7 التتعدى فترة اإلستحقاق 

10% 100% 

 

  مـن% 25 مانسـبة املجموعـة لـنفس تنت ـي محتلفـة جهـات أو واحـدة جهـة فـي النقـد أسـواق صـندوق  إسـتثمارات مجمـوع تتجاوز  أن اليجوز 

 الصندوق، أصول  قيمة صافي

  120له متوسط مرج  لتاريخ االستحقاق اليتجاوز ) للسيولةأن صندوق أرباح الخليجي.
 
 تقويميا

 
 ( يوما

 

 باإلستثمار:املخاطر املرتبطة  .4

أثر أن يمكن التي الرئيسية املخاطر ملخص أدناه الجدول  يوض 
ُ
  الصندوق  في سلبا على االستثمار ت

 

 و األصول املستثمرةأاألير عل  مبلغ اإلستثمار  نوع املخاطر 

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

 الصندوق  أهداف بأن تأكيد إعطاء يمكن وال ، فيه باالستثمار قرارهم اتخاذ قبل لصندوق  السابق االداء على

 .ستتحقق االستثمارية

 . معين أصل في التداول في  وصعوبة السيولة قلة إلى يؤدي مما االستقرار وعدم التقلبات من مرحلة في السوق  يمر قد السيولة مخاطر

 تلبية صعوبة عنه ينتج قد مما االستثمارات تسييل بعض أو االستثمار في الصندوق  مدير قدرة من ذلك يعيق وقد

 الصندوق. وحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق  على استثمارات يؤثر سلبا قد مما اإلسترداد طلبات

 لهم األساسية العملة الريال السعودي يعد ال الذين املشتركين فإن السعودي، بالريال يتم الصندوق  يميتق أن وحيث العملة مخاطر

 مما السعودي بالريال مقومة غير مالية ادوات في الصندوق يستثمر ان كما.الصرف أسعار تقلبات ملخاطر معرضون 

 .العمالت اسعار فروقات الصندوق ملخاطر تعرض عنه ينتج قد

 واألصل املالية قيمة املشتقة تحرك بين فروقات هناك يكون  املخاطر،قد إلدارة املالية املشتقات إستخدام حال في املالية املشتقات مخاطر

 على سلبا يؤثر قد مما ، هذه التحوط من استراتجية خسائر او ارباح تحقيق امكانية عنه به،مماينتج املستثمر

 الصندوق. مالكي وحدات وعلى وأدائه الصندوق  استثمارات

 االدوات على ، واملخاطر االئتمانية العمالت وأسعار السيولة املصنفة،كمخاطر االدوات في االستثمار مخاطر تندر  قد مصنفة غ   أدوات في االستثمار مخاطر
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 الصندوق  وحدات مالكي وعلى الصندوق وأدائه استثمارات على يؤثر سلبا قد مما ايضا، املصنفة غير

 الخليج سواقأ في االستثمار مخاطر

 الناشئة

 ،واملخاطر اسعار العمالت ،وتذبذب السيولة مخاطر على الناشئة الخليج اسواق في االستثمار مخاطر تنطوي 

 الصندوق  وحدات مالكي وعلى وأدائه استثمارات الصندوق  على يؤثر سلبا قد مما ، العوائد اسعار ،وتغير االئتمانية

 الوفاء في مدين أي أن يخفق باحتمال تتعلق التي تلك هي النقد أسواق أدوات في باالستثمار املتعلقة االئتمانية املخاطر االئتمانية املخاطر

 على يؤثر سلبا قد والذي استرجاعه في التأخر أو ج ء منه أو استثماره تم الذي املبلغ خسارة عنه ينتج مما بالتزاماته،

 الصندوق  وحدات وعلى مالكي وأدائه الصندوق  استثمارات

 حيث القانونية معرضين للمخاطر الصندوق  فيها يستثمر التي االستثمار وصناديق صكوكها في ةاملستثمر  الشركات إن القانونية املخاطر

 أو أعمالهم على باإلشراف املعنية الرقابية قبل الجهات من تنظيمية عقوبات و أ إلجراءات الخضوع إلى معرضين أنهم

 للشركات املالي الوضع يتأثر قد ذلك، إلى إضافة . قضائية طرفا دعاوى  يكونوا في قد وكذلك أخرى، أطراف قبل من

 قيمة استثمارات على يؤثر سلبا قد مما الحالية األنظمة في تغييرات حدوث أو جديدة وأنظمة إلصدار قوانين نتيجة

 . الصندوق  وحدات مالكي وعلى الصندوق ء  أدا على يؤثر قد بدوره والذي الصناديق أو الشركات تلك في الصندوق 

 بالتشريعات تتعلق واقتصادية وعوامل سياسية عوامل منها مختلفة، بعوامل تتأثر أن يمكن الصندوق  أصول  قيمة إن معينة ب حداث املتعلقة املخاطر

 ونظام الحكومة سياسة في بالتغيرات تتأثر كما قد والرقابية، والتنظيمية اإلشرافية بالجهات تتعلق أو واألنظمة

 قيمة على يؤثر سلبا مما لألسهم، املصدرة بالجهة تتعلق بأحداث معينة تتأثر قد أو العوائد وأسعار الضرائب

 الصندوق  وحدات مالكي وعلى وأدائه يستثمرها الصندوق  التي االستثمارات

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

  يتأثر
 
 ذاته املستوى  على بدائل توفير وصعوبة الصندوق  بأعمال املرتبطين واملوظفين التنفيذيين املدراء بخسارة سلبا

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

يؤثر  سوف مما الشغب والحروب أعمال مثل العاملية أو املحلية السياسية بالتطورات النقد اسواق ادوات تتأثر قد السياسية املخاطر

 . وحدات الصندوق  مالكي وعلى وأدائه الصندوق  استثمارات على سلبا

 قد والتضخم،مما النفط والعمالت أسعار في التقلبات مثل اإلقتصادية للتغيرات نتيجة الخليجي اإلقتصاد يتأثر قد االقتصادية املخاطر

 وحدات الصندوق  مالكي وعلى وأدائه الصندوق  استثمارات على يؤثر سلبا

 لعمليات تتعرض لديه قد املعلومات أنظمة أن إال الصندوق، إدارة في التقنية استخدام على الصندوق  مدير يعتمد التقنية املخاطر

 بشكل الصندوق  استثمارات إدارة على مدير الصندوق  قدرة من تحد والتي كلي، أو ج ئي تعطل أو فيروسات أو اختراق

 الصندوق  وحدات مالكي على الصندوق وبالتالي أداء على سلبا يؤثر قد مما فاعل،

 من يكون  قد معين، يوم تعامل في الصندوق  أصول  من باملائة العشرة تتجاوز  كبيرة استرداد طلبات ورود حالة في الكب  ة اإلست داد عمليات مخاطر

 إلى إضافة اإلسترداد طلبات تأجيل عنه ينتج قد مما اإلستردادطلبات  لتلبية كافية أموال توفير الصندوق  على الصعب

ء على  وأدا استثمارات سلبا يؤثر قد مما مالئمة غير أوقات في أصوله من ج ء إلى تسييل الصندوق  يضطر قد أنه

 . الصندوق  وحدات مالكي وعلى الصندوق 

 او مادية شخصية بمصلحة الصندوق  مدير قرار واستقاللية موضوعية فيها تتأثر التي األوضاع في املخاطر هذه تنشأ باملصالح تضار  مخاطر

 او أخرى  استثمارية وصناديق الصندوق  بين املصال  في تضارب نشوء حال في او. الصندوق  حساب على  همه معنوية

 استثماراته، اختيار في الصندوق  مدير قرارات على يؤثر قد والذي الصندوق  مدير قبل من مدارة استثمارية محافظ

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

 اداء على سلبي تاثير لها يكون  قد والتي واالستثمارية االقتصادية القطاعات كافة اداء على الطبيعية الكوارث تؤثر مخاطر كوارث طبيعية

  يؤثر قد مما وغيرها، الشديدة الجويه والتقلبات والبراكين ال الزل  مثل الصندوق  مدير ارداة عن خار  الصندوق 
 
 سلبا

 الصندوق  وحدات مالكي وعلى وادائة الصندوق  استثمارات على

 للتقلبات عرضة أداء الصندوق  يجعل قد والذي معينة ادوات في الصندوق  استثمارات ترك  عن الناتجة املخاطر االستثمار ز ترك مخاطر

 وعلى وأدائه الصندوق  استثمارات على قد يؤثر سلبا الذي األمر القطاعات بتلك الخاصة األوضاع في التغير نتيجة

 الصندوق  وحدات مالكي

 املحدد وقتها في املبالغ املستحقة سداد عن وتأخره الصندوق  إدارة لغرض تمويل على الصندوق  حصول  حالة في تمويل عل  الحصول  مخاطر

 لتسييل الصندوق  مدير اضطرار أو سداد تأخير ذلك رسوم على يترتب فقد الصندوق، مدير إرادة عن خارجة ألسباب
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 . الصندوق  وحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق  استثمارات على يؤثر سلبا قد التمويالت مما لسداد استثماراته بعض

 وتشمل .خدماته أو على منتجاته أو الطلب أو اإلدارة في لتغيرات نتيجة للمصدر املالية األوضاع في التغير مخاطر وهي باملصدر املتعلقة املخاطر

 مما اصوله قيمة انخفاض إلى يؤدي قد مما يرتكبها مخالفات قد بسبب قانونية إلجراءات املصدر تعرض املخاطر هذه

 الصندوق  وحدات مالكي وعلى وأدائه استثمارات الصندوق  على يؤثر سلبا قد

 صنادي في  االستثمار مخاطر

 استثمارية

 الرئيسية املخاطر" فقرة ة في الوارد املخاطر نفس إلى فيها االستثمار الصندوق  يستهدف التي خرى األ  الصناديق تتعرض

 مالكي وعلى وأدائه الصندوق  استثمارات على يؤثر سلبا قد مما واألحكام الشروط هذه من "الصندوق  في لالستثمار

 الصندوق  وحدات

 الصندوق، بها يستثمر الثابت التي الدخل أدوات و النقد أسواق أدوات من ألي االئتماني التصنيف انخفاض حالة في االئتماني التصنيف انخفاض مخاطر

 مع التعاقدية الجهات من ألي اإلئتماني إنخفاض للتصنيف نأ ماك منها التخلص إلى الصندوق  مدير يضطر قد

 قدر ها عدم يسبب قد )للصكوك املصدرة واملؤسسات الشركات أو النقد أدوات أسواق املستلمة البنوك( الصندوق 

 توحدا وعلى مالكي وأدائه الصندوق  استثمارات على يؤثر سلبا قد مماق الصندو  مع التعاقدية الوفاء بالتزاما ها على

 الصندوق 

 مما الصندوق  فيها التي يستثمر املالية األوراق قيمة على تؤثر قد والتي العوائد أسعار في تغير عن الناتجة املخاطر هي العوائد أسعار تقلبات مخاطر

 الصندوق  مالكي وحدات وعلى وأدائه الصندوق  استثمارات على يؤثر سلبا قد

 األدوات من تعتبر في املستقبل واستمرارها العوائد لتحقيق الالزمة العوامل وتوفر املستقبلية املالية النتائج توقعات املستقبلية املالية التوقعات مخاطر

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

 الصندوق  استثمارات على يؤثر سلبا قد ممات التوقعا عن عمليات الصندوق  نتائج انحراف الى يؤدي قد مما املتوقع

 . الصندوق  مالكي وحدات وعلى وأدائه

 يكون  أن إلى تؤدي قد املعايير الشرعية مع املتوافقة االستثمارات على فقط واملقتصرة الصندوق  استثمارات طبيعة إن مخاطرمرتبطة بالضوابط الشرعية

 ذلك، إلى باإلضافة .باستثمارا ها يتعلق فيما شرعية أي معايير تتبع ال أخرى  استثمار صناديق من أقل الصندوق  أداء

مدير  فإن الصندوق  قبل من املتبعة الشرعية املعايير مع تتوافق تعد لم أصول الصندوق  بعض أن حال ففي

 الصندوق  استثمارات سلبيا على يؤثر قد مما مناسبة، غير بأسعار األصول  تلك من التخلص إلى يضطر قد الصندوق 

 . الصندوق  وحدات مالكي وعلى وأدائه

 األسعار بنفس يتم استثمارها ال قد التوزيعات مبالغ فإن املوزعة، األرباح استثمار بإعادة سيقوم الصندوق  أن حيث االستثمار إعادة مخاطر

 الستدعاء ا خيار الصكوك بعض تحمل وقد .تكلفة الشراء ارتفاع وبالتالي ,األساس من األصول  شراء عندها تم التي

 املطلوبة العوائد تحقيق عدم ذلك على ويترتب استحقاقها تاريخ قبل استدعاء الصكوك حق املصدرين يمن  الذي

 ينتج وقد نفس العوائد في متاحة استثمارات وجود عدم ذلك على ويترتب بالصك املرتبطة األرباح للصندوق واستيفاء

 سلبا يؤثر مما قد املطلوبة العوائد عدم تحقيق الى يؤدي مما االستثمار إعادة مخاطر إلى الصندوق  تعرض ذلك عن

 . الصندوق  مالكي وحدات وعلى وأدائه الصندوق  استثمارات على

 أسواق أدوات في االستثمار مخاطر

 إلشراف خاضعة غ   جهات مع النقد

 والبن  السعودي العربي النقد مؤسسة

 املركزي 

 املرك ي  البنك السعودي و العربي النقد مؤسسة إلشراف خاضعة غير جهات مع تكون  التي االستثمارات عن عبارة هي

 املخاطر من مما ي يد املال رأس لحماية كافية ضوابط وجود لعدم إلفالس ا أو املخالفات إلى معرضة قد تكون  و

 هذه مع بها املستثمر املبالغ في خسائر الصندوق يتكبد يجعل مما القانونية واملخاطر السيولة ومخاطر االئتمانية

 . الصندوق  وحدات استثمارات مالكي انخفاض الى يؤدي مما الجهات

ينطبق على االستثمار في الصندوق مخاطر ضريبة القيمة املضافة، وسوف تؤدي الضرائب التي يتحملها مالكي   مخاطر ضريبة القيمة املضافة

 تخفيض العوائد املرتبطة باإلستثمار في الصندوق وانخفاض سعر الوحدة.الوحدات بالضرورة الى 

 

 البيانات السابقة املتعلقة ب داء صندوق االستثمار: .5

 اليوجد بيانات سابقة للصندوق.

 أو يتكذرر  سذوف باملؤشر مقارنة أداء  أو اإلستثمار لصندوق  املطل  األداء أن الوحدات ملالكي ضمان اليوجد 

 الساب  األداء يمايل
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 مقابل الخدمات والعموالت واألتعا : .  

 :رسوم اإلشت ا 

 ال يوجد

 :إدارة مدير الصندوق  رسوم

 هـــذه تحتســـب) الصـــندوق  أصـــول  قيمـــة صـــافي مـــن ســـنويا%( 0.55) املائـــة فـــي مائـــة مـــن خمســـون  نســـبته مـــا إدارة رســـوم الصـــندوق  يـــدفع

 وواجبـة الـدفع مسـتحقة رسـومال تلـك وتصـب  للصـندوق  إدارتـه نظيـر الصـندوق  مدير إلى( شهريا وتدفع تقويم يوم كل في وتتراكم الرسوم

وفــي حالــة إســتثمار مــدير الصــندوق فــي صــناديق مــدارة مــن قبلــه  ،ماليــة سـنة كــل فــي شــهر كــل نهايــة بعــد عمــل أيــام خمســة خــالل السـداد

 فسوف يتم إحتساب رسوم إدارة كل صندوق على حده.

 : الحف  أم ن رسوم

وتدفع في نهاية كل ربع من صافي أصول الصندوق وتحتسب بشكل يومي %( سنويا 0.10) سنوية رسوم بدفع كذلك الصندوق  يتكفل

  ريال سعودي 18,000من السنة، وبحد أدنى 
 
 .سنويا

 رسوم املصاريف اإلدارية:

 الصندوق  أصول  قيمة صافي على بناء   بشكل يومي الرسوم هذه تحتسب%( كحد أعلى 0.025يتكفل الصندوق كذلك بدفع رسوم )

  اقتطاعها ويتم
 
 والتى تشمل مايلي  شهريا

 
 أو سنويا

 وتحسب مصاريف نشر التقارير السنوية للصندوق، عن اداء الصندوق وأي مصاريف اخرى متعلقة بخدمات اإلدارة والتشغيل

  شهر. سنة كل نهاية في اقتطاعها ويتم  الصندوق  اصول  قيمة صافي من  وتستقطع   تقويم يوم كل  وتتراكم الرسوم هذه

  :تداول  موقع عل  نشراملعلومات رسوم

  سعودي ريال 5,000 قدرة مقطوع مبلغ دفع
 
كل يوم   وتتراكم" . وتحسب هذه الرسوم تداول " املالية السوق  شركة لصال  سنويا

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

 :الرسوم الرقابية

  ريال( 7500) وقدره مقطوعللصندوق سنويا مبلغ  الرقابيةالصندوق  الرسوم  يتحمل
 
 كل وتتراكم، وتحسب هذه الرسوم  سنويا

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

 رسوم اإلست داد:

 يوجد ال 

 رسوم اإلست داد املبكر:

 % من صافي قيمة الوحدات املستردة في حال إسترداد الوحدات خالل ثالثون يوم عمل من تاريخ شرائها.1يدفع املستثمر مانسبته 

  :رسوم مراجع الحسابات

 وتدفع في  وتحتسب املالية السنة في سعودي ريال( 30,000) ألف ثالثون  قدرة مقطوع   مبلغ  على الحسابات مراجع سيحصل
 
يوميا

 نهاية كل ستة أشهر .

 مصاريف تمويل الصندوق:

   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 اقتطاعها ويتم
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 :املستقل ن الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مكافآت

 (5,000) مبلغ  على مستقل  عضو كل يحصل  حيث املستقلين، الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مكافآت مصاريف الصندوق  يتحمل

 لالعضاء  سعودي ريال 40,000 يعادل وبما أقص ى بحد املالية السنة في اجتماعات أربعة وبعدد اجتماع لكل سعودي ريال أالف خمسة

 الصندوق. ادارة ملجلس اجتماع كل بعد املكافاه وتدفع  تقويم يوم كل وتتراكم الرسوم هذه تحسب  لجميع اإلجتماعات ككل املستقلين
 

 :الهيئة الشرعيةاعضاء رسوم 

 وبما سعودي ريال أالف ثمانية 8,000 مبلغ  على  عضو كل يحصل  حيث الشرعية الهيئة أعضاء مكافآت مصاريف الصندوق  يتحمل

 ويتم   الصندوق  اصول  قيمة صافي من تقويم يوم كل وتتراكم الرسوم هذه وتحسب ككل،  الهيئة العضاء سعودي ريال  24,000يعادل

 .للصندوق  مالية سنة كل نهاية في اقتطاعها
 

 :التعامل مصاريف

 وعموالت الوساطة   املاليةاألوراق  وشراء بيع عملية في املتكبدة التعامل مصاريف كافة الصندوق  يتحمل
 
 السائدة األسعار على بناءا

 االفصاح وسيتم.  الصفقات تنفيذ عند وذلك، الصندوق  أصول  من سدادها ويتم فيها الصندوق  يستثمر التي األسواق في بها واملعمول 

 .للصندوق  مالية سنة كل نهاية في املالي اإلفصاح وملخص سنوية والنصف املدققة السنوية التقارير في قيمتها اجمالي عن
 

 ضريبة القيمة املضافة :

 الرســوم جميــع علــى والــدخل لل كــاة العامــة الهيئــة مــن الصــادرة التنفيذيــة الالئحــة تعليمــات حســب املضــافة القيمــة ضــريبة تطبيــق ســيتم

 .والتكاليف واألتعاب واملصاريف
 

 مكان وكيفية الحصول عل  املعلومات إضافية حول الصندوق: .ج 

زيارة املقر الرئيس ي ملدير الصندوق شروط وأحكام الصـندوق ،مـذكرة املعلومـات، املوقـع اإللكترونـي ملـدير الصـندوق،املوقع من خالل 

 االلكتروني لشركة السوق املالية.
 

 أسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال: .د 

  لألعمال املعمر عبدالكريمال سعد مرك  - الثامن الطابق هو الشركة  مقر ، املالية أرباح شركة 

  السعودية العربية اململكة 31492  الدمام 8807ب   ، الدمام ، الخليج شارع 

 + 966( 013) 8316400  هاتف 

 + 966( 013) 8093075 فاكس 

 أسم وعنوان أم ن الحف  وبيانات االتصال:ه.  
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