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هذﻩ ي النسخة املعدلة من شروط وأحكام صندوق أرباح لألسهم السعودية ال تعكس التغي ﺮات التالية )أتعاب أم ن الحفظ(
حسب الخطابات املرسل إ ى هيئة السوق املالية بتاريخ1439/12/24هـ ـ 2018/09/04م
نوع الصندوق:
صندوق استثماري -عام مفتوح
)صندوق مفتوح يستثمر ي االسهم السعودية واملتوافقة مع الضوابط الشرعية(
مدير الصندوق:
شركة أرباح املالية.
)تم إعتماد صندوق أرباح لألسهم السعودية ع ى أنه صندوق إستثماري متوافق مع املعاي ﺮ الشرعية املجازة من قبل لجنة
الرقابة الشرعية املعينة لصندوق اإلستثمار(
أن جميع املعلومات املذكورة ي شروط وأحكام الصندوق واملستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق االستثمار ،وتتضمن
معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغ ﺮ مضللة عن صندوق االستثمار ،وتكون محدثة ومعدلة.
يجب ع ى املستثمرين املحتمل ن قراءة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة املعلومات واملستندات األخرى لصندوق أرباح لألسهم
السعودية ،وعل م الحصول ع ى اإلستشارات املالية والقانونية والضريبية من مكاتب مرخصة من اإلستشارات الالزمة قبل إتخاذ
أي قرار إستثماري بشأن الصندوق.
تاريخ إصدار الشروط واألحكام بتاريخ 1437/09/24هـ املوافق 2016/06/29م
اخر تحديث للشروط واألحكام بتاريخ 1439/12/24ه املوافق 2018/09/04م
تاريخ موافقة الهيئة عل تأسيس الصندوق 1437/09/24هـ املوافق 2016/06/29م
املحتويات:
 -1شروط وأحكام صندوق أرباح لألسهم السعودية صفحة رقم .9
 -2مذكرة املعلومات لصندوق أرباح لألسهم السعودية صفحة رقم .38
 -3ملخص املعلومات الرئيسية لصندوق أرباح لألسهم السعودية صفحة رقم .68
مسؤول إدارة املطابقة واإلل ام ومكافحة غسل االموال
يح عبدﷲ الزهراني

الرئيس التنفيذي لشركة أرباح املالية
محمود يوسف الكوه ي
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اشعار هام
إن هــذﻩ الشــروط واألحك ــام مهمــة  ،وينب ــي قراء ـا بعنايــة واإلط ــالع عل ـا بالكام ــل .ويجــب ع ــى املســتثمرين املحتمل ـ ن ق ــراءة هــذﻩ الش ــروط واألحكــام الخاص ــة
بالصـندوق بعنايـة وبشـكل دقيـق قبــل اتخـاذ أي قـرار اسـتثماري بشــأن االسـتثمار ـي الصـندوق ،وع ــى املسـتثمر استشـارة خب ـﺮ مــا ي مسـتقل إذا تولـد لديـه الشــك
حـول مالئمـة هــذا االسـتثمار ودرجــة مخـاطرﻩ ،ويعت ــﺮ قـرار اشـ ﺮاك املسـتثمر ـي الصــندوق ع ـى مســؤوليته الشخصـية وبشــكل كامـل ،وال يعت ــﺮ أراء ووجهـات نظــر
مدير الصندوق الواردة ي هذﻩ الشروط واألحكام بمثابة توصية من املدير لشراء وحـدات ـي هـذا الصـندوق وليسـت تأكيـد مـن صـحة وإمكانيـة تحقـق هـذﻩ اآلراء
َُ
كما ال ينب ي بأي حال أن تف ﱠس َر ع ى أساس أ ا نصيحة استثمارية.
تــم إعــداد هــذﻩ الشــروط واألحكــام بموجــب الئحــة صــناديق االســتثمار واللــوائح ذات العالقــة )يشــار إل ــا فيمــا بعــد بلفــظ "الالئحــة"( الصــادرة عــن مجلــس هيئــة
الســوق املاليــة بموجــب القــرار رقــم  1-219-2006وتــاريخ 3/12/1427ھ ضــمن اللــوائح التنفيذيــة والقواعــد والتعليمــات واإلجــراءات ال ـ تصــدرها الهيئــة لتطبيــق
أحكام نظام السوق املالية.
يتحم ــل م ــدير الص ــندوق املس ــئولية ع ــن املعلوم ــات ال ــواردة ــي ه ــذﻩ الش ــروط واألحك ــام؛ وحس ــب علمه ــم واعتق ــادهم أن تل ــك املعلوم ــات متطابق ــة م ــع الوق ــائع
والحقــائق وال تغفــل أي جانــب ينطــوي ع ــى أي احتمــال مــن شــأنه التــأث ﺮ ع ــى معــاني املعلومــات املــذكورة ومــدلوال ا ،ال ســيما وأ ــم قــد اتخــذوا جميــع التــداب ﺮ
املعقولة الرامية إ ى تو ي الحرص الالزم لضمان صحة ما تقدم.
ً
لقد تم إصدار هذﻩ الشروط واألحكام بغـرض املسـاعدة فقـط؛ وال يقصـد منـه أن يكـون أساسـا يـتم االسـتناد عليـه بمفـردﻩ أو االعتمـاد عليـه دون سـواﻩ ـي اتخـاذ
ً
ً
أي قــرار يتعلــق باالســتثمار .عــالوة ع ــى مــا تقــدم ،لــيس مــن املقصــود – وال ينب ــي إطالقــا اســتنتاج أن مــن املقصــود -تقــديم أي تأكيــدات أو ضــمانات بخصــوص
املردود أو العائـد االسـتثماري مـن أي اسـتثمار ـي الوحـدات .أمـا الصـندوق ـي حـد ذاتـه ،فهـو عبـارة عـن وعـاء مـا ي أو صـندوق اسـتثماري مفتـوح ـدف إ ـى تحقيـق
نمـو ع ـى رأس املـال ع ــى املـدى املتوسـط والطويـل مــن خـالل االسـتثمار بشــكل رئـيس ـي األدوات املاليـة املتوافقــة مـع الضـوابط الشـرعية املحــددة مـن قبـل الهيئــة
الشــرعية التابعــة لشــركة اربــاح املاليـة .وبمــا أن االســتثمار ــي الصــندوق ينطــوي ع ــى مخــاطرة مرتفعــة ،فإنــه ينب ــي أن يكــون بمقــدور املســتثمرين تحمــل املخــاطر
ً
ً
االقتصادية املحتملة الستثمارهم ي الصندوق كليا أو جزئيا؛ كما أنه ال ينب ي لهم االعتماد ع ى أي عائد من استثمارات من قبيل ما تقدم لتـوف ﺮ أي احتياجـات
مالية أساسية .ويجب ع ى املستثمرين املحتمل ن ،وهم يتخذون قرارا م حيال االسـتثمار ـي الوحـدات مـن عدمـه ،أن يعتمـدوا ع ـى أنفسـهم ـي فحـص وتمحـيص
الشــروط الــواردة ــي الشــروط واألحكــام  ،بمــا ــي ذلــك تقيــيم املخــاطر املحتملــة املوضــحة ــي الشــروط واألحكــام كمــا ير ــى مــن كــل مســتثمر محتمــل استشــارة
مستشاريه الخاص ن لتحديد جدوى االستثمار ي الوحدات.
يــتم تأســيس صــندوق االســتثمار بتوقيــع عقــود بـ ن مــدير الصــندوق ومــالكي الوحــدات وتكــون تلــك العقــود ع ــى شــكل شــروط وأحكــام بالصــيغة املوضــحة بالئحــة
الصــناديق االســتثمارية الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق املاليــة ،وال تمثــل آراء مــدير الصــندوق الــواردة ــذﻩ الشــروط واألحكــام توصــية مــن مــدير الصــندوق
لشراء وحدات الصندوق.
ً
ال يتمتــع الصــندوق بكيــان قــانوني مس ــتقل ،وسيشــرف مجلــس إدارة الصــندوق ع ــى اإلدارة وفقــا لالئحــة صــناديق االس ــتثمار ،ال يحــق ألي شــخص خــالف م ــدير
الصندوق أن يقدم أية معلومات أو أن يد ي بأيـة إفـادات لـم تشـتمل عل ـا هـذﻩ الشـروط واألحكـام فيمـا يتعلـق بـاألمور الـواردة ـي الشـروط واألحكـام  .و ـي حالـة
تق ــديم أي ــة معلوم ــات أو اإلدالء بأي ــة إف ــادات م ــن قب ــل أي ش ــخص غ ــﺮ م ــدير الص ــندوق ،ف ــإن تل ــك املعلوم ــات واإلف ــادات ال يعت ــد ــا وال تع ــد ص ــادرة م ــن م ــدير
الصندوق أو معتمدة من قبله.
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ملخص الصندوق
اسم الصندوق

صندوق أرباح لألسهم السعودية

نوع الصندوق

صندوق استثماري مفتوح،

مدير الصندوق

شركة ارباح املالية

عملة الصندوق

الريال السعودي

سعر الوحدة عند بداية طرح الصندوق

 10ريال سعودي

مستوى املخاطر

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

أهداف الصندوق

دف إ ى تنمية راس املال ع ى املدى املتوسط إ ى الطويل من خالل االستثمار بشكل رئيﺴ ي
أسهم الشركات السعودية املدرجة ي سوق األسهم السعودية ،واالستثمار ي الطروحات
األولية واسهم الشركات املدرجة ي السوق املوازي )نمو( واالستثمار ي الصناديق العقارية
املتداولة)ريت( ,وأسهم حقوق األولوية ي سوق األسهم السعودية وصناديق االستثمار ذات
األهداف االستثمارية املشا ة ع ى ان تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية املحددة من قبل
الهيئة الشرعية التابعة لشركة ارباح املالية ،كما قد يس دف مدير الصندوق استثمار
السيولة الفائضة ) النقدية( ي عمليات او صناديق املرابحة املنخفضة املخاطر .ويس ى هذا
الصندوق ا ى تحقيق أداء يفوق أداء املؤشر االس ﺮشادي للصندوق من خالل تطبيق
اس ﺮاتيجية االستثمار خالل مدة متوسطة ا ى طويلة االجل حيث يمكن خاللها ان يتفاوت سعر
ً
ً
وحدﻩ الصندوق ،ونظرا للتذبذب او التقلب املرتفع نسبيا واملرتبط باداء اسواق االسهم فان
الصندوق يعت ﺮ من فئة االستثمارات مرتفعة املخاطر ،وهو مصمم للمستثمرين الذين يرغبون
ي الحصول ع ى دخل من خالل استثمار طويل االجل.

الحداالدنى لالش ﺮاك

عدد وحدات تعادل قيم ا ) (10,000عشرة أالف ريال سعودي لألفراد وعدد وحدات تعادل
قيم ا )(20,000عشرون ألف ريال سعودي للشركات.

الحداالدنى لالش ﺮاك االضا ي

عدد وحدات تعادل قيم ا ) (5,000خمسة أالف ريال سعودي لألفراد والشركات

الحداالدنى لرصيد االستثمار املحتفظ به

) (10,000عشرة أالف ريال سعودي لألفراد والشركات

أيام قبول طلبات االش ﺮاك واالس ﺮداد

خالل اي يوم عمل

تاريخ بدء تشغيل الصندوق

2017/01/11م

املؤشر االس ﺮشادي

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

ً
نسبة واحد وخمسة وسبعون باملائة ي املائة ) (1.75%سنويا تحتسب هذﻩ الرسوم وت ﺮاكم ي
ً
كل يوم تقويم ً
بناء ع ى صا ي قيمة أصول الصندوق ويتم اقتطاعها شهريا.

رسوم أم ن الحفظ وام ن السجل ومقدم
الخدمات االدارية

ً
نسبة ثالثه من مائة ي املائة ) (0.03%وبحد أدنى  30ألف ريال سعودي سنويا من صا ي
قيمة أصول الصندوق ألم ن حفظ الصندوق ،وباالضافه ا ى  1من مائه ي املائه)(0.01%
رسوم تداول وبحد أق  250ألف ريال لرسوم تداول تحتسب هذﻩ الرسوم وت ﺮاكم ي كل
ً
يوم تقويم ً
بناء ع ى صا ي قيمة أصول الصندوق ويتم اقتطاعها شهريا.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

مبلغ ) (5,000خمسة أالف ريال سعودي لكل اجتماع وبعدد أربعة اجتماعات ي السنة املالية
بحد أق وبما يعادل  40,000ريال سعودي لالعضاء املستقل ن ككل تحسب وت ﺮاكم كل يوم
تقويم ً
بناء ع ى صا ي قيمة اصول الصندوق وتدفع املكافاﻩ بعد كل اجتماع ملجلس ادارة
الصندوق

أتعاب املراجع الخار ي لحسابات الصندوق

مبلغ عشرون ألف ) (20,000ريال سعودي ي السنة املالية تحسب وت ﺮاكم كل يوم تقويم ً
بناء
ً
ع ى صا ي قيمة اصول الصندوق وتستقطع سنويا

تكاليف الحصول ع ى التمويل

حسب تكلفة االق ﺮاض السائدة ي السوق وسيتم ذكرها ي التقرير السنوي بعد ان اء السنة
املالية للصندوق.

رسوم االش ﺮاك

مـ ــا تصـ ــل نسـ ــبته إ ـ ــى اثنـ ــان ـ ــي املائـ ــة ) (2%كحـ ــد اق ـ ـ مـ ــن مبلـ ــغ االش ـ ـ ﺮاك .يـ ــدفعها حامـ ــل
الوحدات ويتم خصمها من مبلغ االش ﺮاك

أيام التقويم والتعامل

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

ضريبة القيمة املضافة

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

أخر موعد لتقديم طلبات االش ﺮاك أو
االس ﺮداد

الساعة  12ظهرا يومي األحد و الثالثاء

يوم اإلعالن عن أسعار الوحدات

االثن ن واالربعاء من كل اسبوع
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تعريفات:
يقض سياق النص بغ ﺮ ذلك-:
تستخدم التعريفات اآلتية ،حيثما ورد مسوغ الستخدامها ي هذا املستند ،ما لم ِ
مدير الصندوق:

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

املش ﺮك او املستثمر او مالك الوحدات
أو العميل :
عنوان شركة أرباح املالية:

الشخص الذي يملك وحدات ي صندوق االستثمار.

املراجع الخار ي:

املستشار القانوني:
الئحة األشخاص املرخص لهم:

يوم العمل:

يقصد ا املقر الرسمي أو املركز الرئيﺴ ملدير الصندوق ي اململكة العربية السعودية حيث يمكن اإلطالع ع ى
التفاصيل الخاصة بذلك ع ى املوقع االلك ﺮوني ملدير الصندوق ع ى االن ﺮنت )(www.arbahcapital.com
يقصد م شركة كي بي إم ي الفوزان وشركاﻩ ،اململكة العربية السعودية  ،الخ ﺮ  31952ص ب 4803
))((www.kpmg.com.sa
يقصد به مكتب عبيد العبيد محامون ومستشارون قانونيون )اململكة العربية السعودية(،ص.ب 8869.الدمام
.31492
تع الالئحة الصادرة بذات املسمى عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب قرارها رقم  1-83-2005بتاريخ
) 21/05/1426أو أي تعديالت أخرى تتم عل ا من وقت آلخر(.
ً
يوم عمل ي اململكة طبقا اليام العمل الرسمية الذي تكون فيه سوق األسهم السعودية مفتوحة للتداول.

نظام السوق املالية:

هو النظام الصادر ي اململكة العربية السعودية بموجب املرسوم امللكي رقم م 30/بتاريخ 1424/06/02ھ
) 02/06/1424أو أي تعديالت أخرى تتم عل ا من وقت آلخر(.

تاريخ بدء تشغيل الصندوق :

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

سعر اإلش ﺮاك

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

الهيئة:

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

أم ن الحفظ:

ويقصد به شركة االنماء لالستثمار و ي شخص مرخص له بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم للقيام
بنشاطات حفظ االوراق املالية.
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الحفظ

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

مقدم الخدمات االدارية

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

لجنة الفصل ي منازعات االوراق
املالية :

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

االتعاب :

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

ضريبة القيمة املضافة:

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

السنة املالية:

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

صندوق اإلستثمار:

يقصد به صندوق أرباح لألسهم السعودية )"الصندوق"( وهو برنامج استثمار مش ﺮك دف ا ى اتاحة الفرصة
للمستثمرين فيه باملشاركة ي ارباح ال ﺮنامج ويديرﻩ مدير الصندوق مقابل رسوم محددﻩ.

مجلس إدارة الصندوق:

عضو مجلس اإلدارة غ ﺮ مستقل:

عضو مجلس اإلدارة املستقل:

الصناديق ذات األهداف اإلستثمارية
املشا ة للصندوق  /االخرى:

ً
هو مجلس إدارة صندوق أرباح لألسهم السعودية يقوم مدير الصندوق بتعي ن أعضائه وفقا لالئحة صناديق
ً
االستثمار ملراقبة أعمال صندوق اإلستثمار ..وقد ورد تحديد عدد أعضائه مبدئيا ي املادة رقم )  (14من هذﻩ
الشروط واألحكام.
ً
ً
أي شخص طبي ي يتم تعيينه عضوا ي مجلس إدارة صندوق االستثمار وفقا لالئحة صناديق االستثمار  ،عضو
ً
مجلس إدارة صندوق غ ﺮ املستقل يكون موظفا او عضو مجلس ادارة لدى مدير الصندوق او تابع له ،او ام ن
حفظ الصندوق ،لديه عمل جوهري او عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق او ام ن حفظ ذلك الصندوق .
ً
عضو مجلس إدارة صندوق ال يكون موظفا او عضو مجلس ادارة لدى مدير الصندوق او تابع له،او اي مدير
صندوق من الباطن او ام ن حفظ الصندوق ،وليس لديه عمل جوهري او عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق او
اي مدير صندوق من الباطن او ام ن حفظ ذلك الصندوق
ً
ً
ي صناديق االستثمار ي األسهم السعودية املطروحة طرحا عاما ذات األهداف اإلستثمارية املشا ه للصندوق
واملرخصة من قبل هيئة السوق املالية واملتوافقة مع الضوابط الشرعية املحددة من قبل الهيئة الشرعية التابعة
لشركة ارباح املالية..
7

الشخص:

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

اململكة:

يقصد ا اململكة العربية السعودية.

صا ي قيمة األصول للوحدة:

ً
ً
وتع القيمة النقدية ألية وحدة ع ى أساس إجما ي قيمة األصول للصندوق مخصوما منه االل امات ومقسوما
ع ى عدد الوحدات القائمة ي يوم التقويم ذي العالقة وفق ما ورد بمزيد من التفصيل ي املادة رقم )  (26من هذﻩ
الشروط واألحكام.

تاريخ الربع )ربع العام املا ي(:

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

نموذج طلب االس ﺮداد:

يقصد به النموذج املعد من قبل مدير الصندوق والذي يج ملالكي الوحدات اس ﺮداد جزء أو كل وحدا م ي
الصندوق بعد استكمال وتوقيع النموذج من حامل الوحدات املع حسب األصول املتبعة.
ً
يع املبلغ الالزم دفعه لحامل الوحدة عند اس ﺮدادها .ويتم تحديد ذلك السعر وفقا ملا ورد ي املادة رقم ) (26من
هذﻩ الشروط واألحكام
يقصد ا الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم 1-219-2006
وتاريخ1427/12/03هـ .

طلب االش ﺮاك:

يقصد به طلب االش ﺮاك وأي مستندات مطلوبة حسب لوائح هيئة السوق املالية وقوان ن مكافحة غسيل األموال
تمويل اإلرهاب وأية معلومات مرفقة يوقعها املستثمر بغرض االش ﺮاك ي وحدات الصندوق شريطة اعتمادها من
مدير الصندوق.
ً ً
األسهم العامة للشركات املطروحة طرحا عاما ي السوق السعودية من تاريخ إدراجها ،أو الصناديق ذات األهداف
اإلستثمارية املشا ة  /للصندوق يستثمر الصندوق ي االسهم بشكل اساﺳ  ،و ي اسهم الشركات املدرجة ي
سوق االسهم السعودية.

مبلغ االس ﺮداد:
الالئحة:

االستثمارات املس دفة:

الوحدات:

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

يوم التقويم:

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

عمليات املسح األو ي لالسهم

دراسة االستثمارات املتاحة وتحديد قائمة أوليةباالستثمارات ال يمكن االستثمار ا.

الضوابط الشرعية

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

نقطة التقويم

هو الوقت الذي يتم فيه حساب قيمة اصول الصندوق وذلك عند اية يوم العمل باستخدام أسعار اإلقفال
لذلك اليوم.
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شروط وأحكام الصندوق :
 .24معلومات عامة:
أ -مدير الصندوق:
مدير الصندوق ي شركة أرباح املالية ،ترخيص هيئة السوق املالية رقم ).(37-07083
ب -عنوان مكتب الرئيﺴ ملدير الصندوق:
شركة أرباح املالية  ،مقر الشركة هو الطابق الثامن  -مركز سعد العبدالكريم املعمر لألعمال
شارع الخليج  ،الدمام  ،ص ب 8807الدمام  31492اململكة العربية السعودية
هاتف966 (013) 8316400 :
فاكس 966 (013) 8093075
ج  -عنوان املوقع اإللك ﺮوني ملدير الصندوق:
يمكن اإلطالع ع ى املزيد من املعلومات عن مدير الصندوق ع ى املوقع االلك ﺮوني التا ي www.arbahcapital.com :أو غ ﺮ املوقع
االلك ﺮوني لشركة السوق املاليةw.ww.tadawul.com.sa :
د-اسم أم ن الحفظ:
اإلنماء لإلستثمار ،ترخيص هيئـة السوق املاليـة  -رقم ) ،(37-09134املوقع اإللك ﺮوني www.alinmainvestment.com
ه -املوقع اإللك ﺮوني ألم ن الحفظ:
اإلنماء لإلستثمار  .املوقع اإللك ﺮوني www.alinmainvestment.com
 .25النظام املطبق:
تخضع هذﻩ الشروط واألحكام لالئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بناء ع ى نظام السوق املالية وما يشمله
من قواعد بما ف ا الئحة األشخاص املرخص لهم واللوائح ذات العالقة ،كما تخضع ألنظمة اململكة العربية السعودية السارية املفعول،
ً
باإلضافة إ ى جميع األنظمة والقواعد األخرى ال قد تطبق من وقت آلخر وفقا للضوابط الشرعية.
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 .26أهداف الصندوق:
أ-

أهداف الصندوق اإلستثمارية:

صندوق ارباح لألسهم السعودية هو صندوق اسهم مفتوح ،دف إ ى تنمية راس املال ع ى املـدى املتوسـط إ ـى الطويـل مـن خـالل االسـتثمار بشـكل
رئيﺴ ـ ــي أســهم الشــركات الســعودية املدرجــة ــي ســوق األســهم الســعودية ،واالســتثمار ــي الطروحــات األوليــة واســهم الشــركات املدرجــة ــي الســوق
امل ــوازي )نم ــو( واالس ــتثمار ــي الص ــناديق العقاري ــة املتداول ــة)ري ــت( ,وأس ــهم حق ــوق األولوي ــة ــي س ــوق األس ــهم الس ــعودية وص ــناديق االس ــتثمار ذات
األهداف االستثمارية املشا ة ، .ع ى ان تكون متوافقة مع الضـوابط الشـرعية املحـددة مـن قبـل الهيئـة الشـرعية التابعـة لشـركة اربـاح املاليـة ،كمـا
ق ــد يس ـ دف مــدير الص ــندوق اســتثمار الس ــيولة الفائضــة ) النقدي ــة( ــي عملي ــات او صــناديق املرابح ــة املنخفضــة املخــاطر ،ولــن يق ــوم الص ــندوق
بتوزيــع أي أربــاح ع ــى املســتثمرين حيــث ســيتم إعــادة اســتثمار األربــاح املوزعــة ــي الصــندوق ويسـ ى هــذا الصــندوق خــالل مــدة متوســطة ا ــى طويلــة
االجــل ا ــى تحقيــق أداء يفــوق أداء املؤشــر االس ﺮشــادي للصــندوق وهــو مؤشــر اربــاح لألســهم الســعودية ) (Arbah Saudi Indexواملقــدم مــن قبــل
س ــتاندر ان ــد ب ــورز  ،حي ــث يمك ــن الحص ــول ع ــى معلوم ــات املؤش ــر االس ﺮش ــادي م ــن خ ــالل املوق ــع اإللك ﺮون ــي مل ــدير الص ــندوق م ــن خ ــالل تطبي ــق
ً
ً
اسـ ﺮاتيجية االســتثمار الرئيســية للصــندوق .ونظـرا للتذبــذب او التقلــب املرتفــع نســبيا واملــرتبط بــاداء اســواق االســهم فــان الصــندوق يعت ــﺮ مــن فئــة
االستثمارات مرتفعة املخاطر ،وهو مصمم للمستثمرين الذين يرغبون ي الحصول ع ى دخل من خالل استثمار طويل االجل.

اس ﺮاتيجيات االستثمار الرئيسة
فيما ي ي ملخص اس ﺮاتيجيات االستثمار الرئيسية ال يستخدمها الصندوق من اجل تحديث اهدافه.
نوع االوراق املالية ال سوف يستثمر الصندوق ف ا بشكل أساﺳ :
يستثمر الصندوق بشكل رئيﺴ ي أسـهم الشـركات السـعودية املدرجـة ـي سـوق االسـهم السـعودية ،واالسـتثمار ـي الطروحـات األوليـة وأسـهم
حق ـ ــوق األولوي ـ ــة ـ ــي س ـ ــوق األس ـ ــهم الس ـ ــعودية واس ـ ــهم الش ـ ــركات املدرج ـ ــة ـ ــي الس ـ ــوق امل ـ ــوازي )نم ـ ــو( واالس ـ ــتثمار ـ ــي الص ـ ــناديق العقاري ـ ــة
املتداولة)ريت( ،وأسهم حقوق األولوية ي سوق األسهم السعودية وصناديق االستثمار ذات األهداف االستثمارية املشا ة.
.1

سياسة ترك االستثمار:
دف مدير الصندوق ا ى استثمار ح تسع ن ي املائة ) (% 90كحد أق و  0%كحد ادنى من صـا ي أصـول الصـندوق ـي أسـهم الشـركات
الس ــعودية املدرج ــة ــي س ــوق االس ــهم الس ــعودية ،واس ــهم الش ــركات املدرج ــة ــي الس ــوق امل ــوازي )نم ــو( واالس ــتثمار ــي الص ــناديق العقاري ــة
املتداول ــة)ري ــت( ،واالس ــتثمار ــي الطروح ــات األولي ــة ــي س ــوق األس ــهم الس ــعودية وأس ــهم حق ــوق األولوي ــة للش ــركات املتوافق ــة م ــع الض ــوابط
الشرعية وال تقرها الهيئة الشرعية للصندوق ،وال يع م مدير الصندوق ترك استثمارات الصندوق ـي قطـاع معـ ن مـن قطاعـات األسـهم
ولــن يــتم ترك ـ اســتثمارات الصــندوق ــي صــناعة محــددة ،وســيحتفظ مــدير الصــندوق بنســبة عشــرة ــي املائــة ) (10%كحــد أدنــى مــن اصــول
الصــندوق ــي النقــد أو سيســتثمرها بشــكل مباشــر ــي أدوات أســواق النقــد قصـ ﺮة األجــل وبنســبة التزيــد عــن ) %(50إال ــي ظــروف اســتثنائية
وم ــا ع ــى ســبيل املثــال  (1دخــول ســوق األســهم املح ــي و/أو األســواق العامليــة بمرحلــة هبــوط شــديد ــي األســعار  (2صــدور بيانــات اقتصــادية
ومالية ذات أثر جوهري سل ع ى اصول الصندوق  (3احتمال ارتفاع درجة تحقق احد عوامل املخاطر الرئيسية .
فيجــوز وق ــا ملــدير الصــندوق ان يحــتفظ بمــا نســبته ) (70%مــن أصــول الصــندوق ــي النقــد او ادوات أســواق النقداملتوافقــة مــع الضــوابط
الشرعية واملقومة بالريال السعودي سواء كانت املصنفة أو غ ﺮ املصنفة ع ى أن تكون صادرة عن جهات تتمتع بتصـنيف ائتمـاني ال يقـل عـن
فئــة ) (Aوص ــادرة عــن وكالــة م ــوديز للتصــنيف الع ــالم أو أي تصــنيف معــادل ل ــذلك صــادر عــن أي وكالــة تصــنيف أخــرى مقبولــة ل ــدى مــدير
الصندوق مثل وكالة ستاندرد أن بورز وتتمتع بتصنيف ائتماني ال يقل عن فئـة ) ،(Aaع ـى ان يكـون الحـد األع ـى للتعامـل مـع كـل طـرف نظ ـﺮ
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عنــد االســتثمار ــي ادوات اســواق النقــد هــو ) .(15%ولــن يســتثمر الصــندوق ــي أدوات غ ــﺮ مصــنفة إذا كانــت صــادرة عــن جهــات غ ــﺮ مصــنفة،
ولــن يســتثمر الصــندوق ــي صــناديق اســواق النقــد .كمــا يجــوز للصــندوق االســتثمار ــي صــناديق االســتثمار ذات األهــداف االســتثمارية املشــا ة
للص ــندوق ع ــى أن تك ــون  (1متوافق ــة م ــع املع ــاي ﺮ الش ــرعية للص ــندوق  (2مقوم ــة بالري ــال الس ــعودي ومرخص ــة م ــن هيئ ــة الس ــوق املالي ــة (3
واملطروح ــة طرح ــا عام ــا ــي اململك ــة العربي ــة الس ــعودية م ــن قب ــل م ــدير الص ــندوق أو أي م ــدير آخ ــر مؤه ــل وذو س ــمعة جي ــدة أو كالهم ـا – (4
مطروح قبل سـنت ن كحـد أدنـى  (5وذات اداء جيـد خـالل السـنت ن السـابقت ن مقارنـة باملؤشـر االس ﺮشـادي الخـاص ـا (6و تـوفر فـرص واعـدة
لالستثمار ف ا وسيتم تحديث املجال االستثماري للصندوق بشكل شهري أوربع سنوي.
وفيما ي ي جدول يب ن توزيع األصول ي الصندوق
نوع االستثمار

الحد األدنى

الحد األع ى

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

0%

90%

صناديق استثمار ذات أهداف استثمارية مشا ة للصندوق

0%

30%

سيولة نقدية أو أدوات أسواق النقد

0%

50%

السوق املوازي )نمو(

0%

20%

الصناديق العقارية املتداولة )ريت(

0%

50%

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

تخصيص مدير الصندوق )ال ﺮكز(

أسهم الشركات السعودية املدرجة ي سوق االسهم السعودية

سيخصص مدير الصندوق ما ال يزيد عن  90%من
أصول الصندوق ي هذﻩ االستثمارات

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


يق ــوم م ــدير اس ــتثمار الص ــندوق ب ــإدارة عملي ــات الص ــندوق ــي ح ــدود النس ــب املئوي ــة املبين ــة أع ــالﻩ ان أمك ــن لتوزي ــع أص ــول الص ــندوق ع ــى
االستثمارات املس دفة بما يحقق أفضل النتائج بناء ع ى ظروف سوق األسهم.



مراعاة توفر السيولة الكافية ملواجهة متطلبات االس ﺮداد املحتملة.



استثمار السيولة املتاحة ي استثمارات قص ﺮة األجل منخفضة املخاطر وعالية السيولة تتوافق مع الضوابط الشرعية لح ن توفر الفرصة
الستثمارها ي استثمارات الصندوق.
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سيكون ال ﺮك ع ى أسهم الشركات السعودية املدرجة ي سوق األسهم السعودية ،وسيخصص مـدير الصـندوق مـا ال يزيـد عـن تسـع ن باملائـة
) (90%كح ــد أق ـ و 0%كح ــد أدن ــى م ــن أص ــول الص ــندوق ــي ه ــذﻩ االس ــتثمارات .كم ــا يج ــوز مل ــدير الص ــندوق االس ــتثمار ــي األس ــهم املدرج ــة
الســوق املــوازي)نمــو( بحــد أق ـ ح ـ  20%و 0%كحــد أدنــي مــن صــا ي األصــول .كمــا يجــوز ملــدير الصــندوق االســتثمار ــي الصــناديق العقاريــة
املتداولة )ريت( بمـا ـي ذلـك وحـدات الصـندوق املـدارة مـن قبـل مـدير الصـندوق ح ـ  50%مـن أصـول الصـندوق كحـد أق ـ و %0كحـد أدنـى.
باإلضــافة إ ــى إمكانيــة االســتثمار ــي أدوات أســواق النقــد ح ـ  50%مــن صــا ي أصــول الصــندوق كحــد أق ـ و %0كحــد أدنــى.تحقيــق التــوازن
األمثل ب ن العائد واملخاطر لتعظيم العوائد وتحقيق أفضل أداء محسوب املخاطر للمستثمرين ي الصندوق.



مراعاة مصالح حام ي وحدات الصندوق ي كل األوقات ي إطار متطلبات هيئة السوق املالية.
 .2االساليب املستخدمة ي ادارة محفظة الصندوق االستثمارية:
يوظف مدير الصندوق قدراته البحثية والتحليلية املتخصصة إليجاد الفرص االسـتثمارية الواعـدة ـي سـوق االسـهم السـعودية وتبـديل
املراكــز االســتثمارية الســتثمارات الصــندوق ال ـ تحقــق أهــداف الصــندوق .وســيعمل املحلل ـ ن املــالي ن لــدى مــدير الصــندوق ع ــى اج ـراء
عمليــات املســح األو ــي لألســهم املدرجــة للوصــول ا ــى قائمــة االســتثمارات املتاحــة )واخضــاعها بشــكل مســتمر ا ــى تحلــيالت تقيــيم العــادل
لسعر السهم(.
 .3األوراق املالية ال ال يمكن إدراجها ي محفظة الصندوق:
أي اوراق مالية ال تتوافق مع ما ورد ي الفقرة ) (11/2أعالﻩ.
 .4القيود ع ى األوراق املالية ال يمكن للصندوق االستثمار ف ا:
لن يستثمر الصندوق ي اي اوراق مالية ال تتوافق مع الضوابط الشرعية املعتمدة من الهيئة الشرعية للصندوق
 .5صالحيات الصندوق ي الحصول ع ى التمويل:
ل ــن يلج ــأ الص ــندوق لطل ــب التموي ــل إال عن ــد الض ــرورة ومل ــدة ث ــالث ش ــهور ،وذل ــك بع ــد موافق ــة مجل ــس إدارة الص ــندوق وبم ــا يتواف ــق م ــع
الضــوابط الشــرعية ،ع ــى أال يتجــاوز حجــم التمويــل ،إن ُوجــد ،نســبة عشــرة ــي املائــة ) (% 10مــن صــا ي قيمــة أصــول الصــندوق باســتثناء
االق ﺮاض من مدير الصندوق لتغطية طلبات االس ﺮداد وذلك باستخدام مواردﻩ الخاصة ي بعض الحاالت مثل الحاجـة لتغطيـة طلبـات
ً
االس ـ ﺮداد إذا كانــت األمــوال املتــوفرة للصــندوق غ ــﺮ كافيــة ،وذلــك ضــمن اإلطــار املقبــول شــرعا .و ــي هــذﻩ الحالــة ،يقــوم مــدير الصــندوق
باس ـ ﺮداد تلــك األمــوال مــن حســاب الصــندوق املخصــص ملواجهــة االس ـ ﺮداد .وتخضــع أي تمــويالت خارجيــة للصــندوق لرســوم التمــويالت
الشرعية السائدة ي حينه .وسيتم خصم أي أموال اق ﺮضها الصندوق عند احتساب صا ي األصول.
 .6أسواق االوراق املالية ال يحتمل ان يش ﺮي ويبيع الصندوق استثمارات املحفظه ف ا:
تقتصر استثمارات الصندوق ع ى األوراق املالية املصدرة ي سوق االسهم ي اململكة العربية السعودية.
 .7حدود االستثمار ي وحدات صناديق استثمار اخرى ذات الطرح العام:
مـع مراعـاة القيـود الـواردة ـي املـادة ) (39مـن الئحـة صـناديق االســتثمار ،يجـوز ملـدير الصـندوق اسـتثمار مـا ال يزيـد عـن ) (%30مـن صــا ي
قيمــة أصــول الصــندوق ــي صــناديق اســتثمار أخــرى ذات أهــداف مماثلــة ألهــداف الصــندوق ع ــى أن تكــون متوافقــة مــع املعــاي ﺮ الشــرعية
للصــندوق ومقومــة بالريــال الســعودي واملرخصــة مــن هيئــة الســوق املاليــة واملطروحــة طرحــا عامــا ــي اململكــة العربيــة الســعودية مــن قبــل
مدير الصندوق أو أي مدير آخر أو كالهما.
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 .8االستثمار ي سوق أو أسواق تستخدم مشتقات أوراق مالية:
لن يقوم الصندوق باألستثمار ي اي من مشتقات األوراق املالية أو ي سوق أو اسواق تستخدم مشتقات األوراق املالية.
 .27مدة الصندوق:
أن صندوق أرباح لألسهم السعودية صندوق إستثماري عام مفتوح غ ﺮ محدد املدة.
 .28قيود وحدود االستثمار:


ل ــن يس ــتثمر الص ــندوق ــي اي اوراق مالي ــة التتواف ــق م ــع الظ ــوابط الش ــرعية املعتم ــدة م ــن الهيئ ــة الش ــرعية للص ــندوق يل ـ ـ م
الصندوق بيقود اإلستثمار الواردة ي الئحة صناديق اإلستثمار الصادرة من هيئة السوق املالية.

 .29عملة الصندوق:
عملة الصندوق ي الريال السعودي وإذا كانت املبالغ املدفوعة لالش ﺮاك مقومة بعملة تختلف عن عملة الصندوق أو ـي حـال اخـتالف عملـة
الحســاب الــذي ســيقيد فيــه مبلــغ االسـ ﺮداد عــن عملــة الصــندوق ،فســيقوم مــدير الصــندوق بتحويــل العملــة بســعر الصــرف الســائداملعمول بــه
لــدى البنــك املســتلم ــي اململكــة العربيــة الســعودية ــي يــوم التعامــل املع ـ  ،ويتحمــل املس ــتثمر اي فروقــات ــي ســعر الص ــرف الســائد ــي ذل ــك
الوقت دون اي ال ام يقع ع ى مدير الصندوق.
 .30مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:
أ.

تفاصيل لجميع املدفوعات من أصول الصندوق وطريقة إحتسا ا:

رسوم االش ﺮاك:

ً
مــا تصــل نســبته إ ــى اثنــان ــي املائــة ) (2%كحــد اق ـ مــن مبلــغ االشـ ﺮاك )يكــون الــدفع مقــدما( ،يــدفعها مالــك
الوحدات املحتمل ويتم خصمها من مبلغ االش ﺮاك.
يــدفع الصــندوق رســوم إدارة مــا نســبته واحــد وخمســة وســبعون مــن مائــة ــي املائــة ) (1.75%ســنويا مــن صــا ي

اتعاب إدارة مدير

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

الصندوق:

نظ ــﺮ إدارتــه للصــندوق وكمــا هــو موضــح ــي ملخــص اإلفصــاح املــا ي رقــم ) ،(34وتصــبح تلــك الرســوم مســتحقة
الدفع وواجبة السداد خالل خمسة أيام عمل بعد اية كل شهر ي كل سنة مالية.

س ـ ـ ـ ـ ــوم أم ـ ـ ـ ـ ـ ن الحف ـ ـ ـ ـ ــظ يتكفل الصندوق كذلك بدفع رسـوم سـنوية بنسـبة ثالثـة مـن مائـة ـي املائـة ) (%0.03وبحـد ألدنـى  30ألـف ريـال
ر
ً
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ســعودي ســنويا مــن صــا ي قيمــة أصــول الصــندوق المـ ن حفــظ الصــندوق ومقــدم الخــدمات اإلداريــة والســجل،
والخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمات االدار
وباالضــافه ا ــى  1مــن مائــه ــي املائــه) (0.01%رســوم تــداول وبحــد أق ـ  250ألــف ريــال لرســوم تــداول .ويــتم
والسجل:
ً
حسا ا عند كل يوم تقويم و تدفع تلك الرسوم شهريا.
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اتعاب مراجع الحسابات

املؤشر االس ﺮشادي

سيحصــل مراجــع الحســابات ع ــى مبلــغ مقطــوع قــدرة عشــرون ألــف ) (20,000ريــال ســعودي ــي الســنة املاليــة
وتحتســب وت ــﺮاكم كــل يــوم تقــويم  ،وســيتم خصــم الرســوم مــن صــا ي قيمــة اصــول الصــندوق ،ويــتم الــدفع ع ــى
قس ــط ن متس ــاوي ن  50%ت ــدفع عن ــد بداي ــة الع ــام امل ــا ي للص ــندوق ،و  50%عن ــد اي ــة الع ــام امل ــا ي للص ــندوق،
وذلك بعدإصدار تقرير املراجعة واصدار القوائم املالية املراجعة للصندوق.
ً
سـيقوم الصـندوق بــدفع مصـاريف اعــداد املؤشـر االس ﺮشـادي مبلــغ ) (8,000دوالر أمريكـي ،أي مــا يعـادل حاليــا
ً
) 30,000ريــال ســعودي( للســنة األو ــى مــن عمــل الصــندوق ،ومبلــغ ) (7,000دوالر أمريكــي ،أي مــا يعــادل حاليــا
) 26,250ريال سعودي( للسنوات الالحقة ،أتعاب حساب املؤشر تدفع ملزود الخدمـة وهـو شـركة سـتاندرد أنـد
بورز وتحسب هذﻩ الرسوم وت ﺮاكم كل يوم تقويم وتستقطع من صا ي قيمة اصول الصندوق ويـتم اقتطاعهـا
ي اية كل سنة مالية للصندوق.

ً
دف ــع مبل ــغ مقط ــوع ق ــدرة  5000ري ــال س ــعودي س ــنويا لص ــالح ش ــركة الس ــوق املالي ــة "ت ــداول"  .وتحس ــب ه ــذﻩ
ســوم نشــراملعلومات ع ــى الرسوم وت ﺮاكم كل يوم تقويم وتسـتقطع مـن صـا ي قيمـة اصـول الصـندوق ويـتم اقتطاعهـا ـي ايـة كـل سـنة
ر
مالية للصندوق.
موقع تداول
يتحم ــل الص ــندوق مص ــاريف مكاف ــآت أعض ــاء مجل ــس إدارة الص ــندوق املس ــتقل ن ،حي ــث يحص ــل ك ــل عض ــو
مكاف ـ ــآت أعض ـ ــاء مجل ـ ــس مســتقل ع ــى مبلــغ ) (5,000خمســة أالف ريــال ســعودي لكــل اجتمــاع وبعــدد أربعــة اجتماعــات ــي الســنة املاليــة
إدارة الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــندوق بحــد أق ـ وبمــا يعــادل  40,000ريــال ســعودي لالعضــاء املســتقل ن ككــل تحســب هــذﻩ الرســوم وت ــﺮاكم كــل يــوم
تقويم وتدفع املكافاﻩ بعد كل اجتماع ملجلس ادارة الصندوق
املستقل ن:

الرسوم الرقابية:

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

يتحمــل الصــندوق مصــاريف مكافــآت أعضــاء الهيئــة الشــرعية حيــث يحصــل كــل عضــو ع ــى مبلــغ )(8000
أتعـ ـ ــاب اعضـ ـ ــاء الهيئـ ـ ــة ثماني ــة أالف ري ــال س ــعودي وبم ــا يع ــادل  24000ري ــال س ــعودي العض ــاء الهيئ ــة كك ــل ،وتحس ــب ه ــذﻩ الرس ــوم
وت ﺮاكم كل يوم تقويم من صا ي قيمة اصول الصندوق ويتم اقتطاعها ي اية كل سنة مالية للصندوق.
الشرعية
مصاريف التعامل:

يتحمــل الصــندوق كافــة مصــاريف التعامــل املتكبــدة ــي عمليــة بيــع وشــراء األســهم ــي ســوق األســهم الســعودية
ً
بنــاءا ع ــى األس ــعار الس ــائدة واملعم ــول ــا ــي األس ــواق ال ـ يس ــتثمر الصــندوق ف ــا وي ــتم س ــدادها م ــن أص ــول
الصندوق  ،عند تنفيذ الصفقات  .وسيتم االفصاح عن اجما ي قيم ـا ـي التقـارير السـنوية املدققـة والنصـف
سنوية وملخص اإلفصاح املا ي ي اية كل سنة مالية للصندوق.

مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريف تمويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل تدفع حسب االسعار السائدة ـي السـوق  .وتسـتقطع مـن صـا ي قيمـة اصـول الصـندوق وتحسـب هـذﻩ الرسـوم
وت ﺮاكم كل يوم تقويم ويتم اقتطاعها ي اية كل سنة مالية للصندوق.
الصندوق
ضريبة القيمة املضافة:

ســيتم تطبيــق ضــريبة القيمــة املضــافة حســب تعليمــات الالئحــة التنفيذيــة الصــادرة مــن الهيئــة العامــة للزكــاة
والدخل ع ى جميع الرسوم واملصاريف واألتعاب والتكاليف.
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ب .مقابل الصفقات املفروضة ع ى االش ﺮاك واإلس ﺮداد ونقل امللكية ال يدفعها مالكو الوحدات:
ً
رســوم االشـ ﺮاك ــي وحــدات الصــندوق مــا تصــل نســبته إ ــى اثنــان ــي املائــة ) (2%كحــد اق ـ مــن مبلــغ االشـ ﺮاك )يكــون الــدفع مقــدما( ،يــدفعها
مالك الوحدات املحتمل ويتم خصمها من مبلغ االش ﺮاك.
ج .العموالت الخاصة ملدير الصندوق:
يجوز ملدير الصندوق الدخول ي ترتيبات العمولة الخاصة ع ى أن تكون خاضعة لالئحـة األشـخاص املـرخص لهـم .بحيـث يتحصـل
مدير الصندوق بموجبه ع ى سـلع وخـدمات إضـاقة ا ـى خـدمات تنفيـذ الصـفقات مقابـل العمولـة املدفوعـة ع ـى الصـفقات املوجهـة
م ــن خ ــالل ذل ــك الوس ــيط .واليوج ــد أي ترتيب ــات للعم ــوالت الخاص ــة م ﺮم ــة ح ـ االن ويتع ـ ن ع ــى م ــدير الص ــندوق ــي ح ــال وج ــود
ترتيبات العمولة الخاصة عمل ماي ي:


أن يقدم الوسيط املع خدمة التنفيذ بأفضل الشروط.



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



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

 .31تقويم وتسع ﺮ وحدات الصندوق:
أ.

تقويم أصول الصندوق:

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

ب .عدد مرات التقويم و ي اي وقت من اليوم يتم التقويم:
ً
يجري تقويم الصندوق ي يومي االحد والثالثاء بعد اقفال سوق األسهم ي ذلك اليوم فيتم الساعة الخامسة مساء ،و ي حال وافق يوم
التقويم يوم عطلة رسمية ي اململكة تكون فيه سوق األسهم مقفلة ،حينئذ سيتم تقويم أصول الصندوق ي يوم التقويم التا ي.
ج .اإلجراءات املتبعة ي حالة وقوع خطأ ي التقويم أو التسع ﺮ:
 .1ي حال تقويم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ ،فسوف يقوم مدير الصندوق
بتوثيق ذلك.
 .2سوف يقوم مدير الصندوق بتعويض جميع مالكي الوحدات املتضررين )بما ي ذلك مالكي الوحدات السابق ن( عن جميع أخطاء
التقويم أو التسع ﺮ دون تأخ ﺮ.
ً
.3إبالغ هيئة السوق املالية فورا عن أي خطأ ي التقويم أو التسع ﺮ يشكل مانسبته  %0,5أو أك ﺮ من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك
ً
فورا ي موقعه اإللك ﺮوني واملوقع اإللك ﺮوني للسوق )تداول (و ي تقارير الصندوق العام ال يعدها مدير الصندوق.
ً
 .4سوف يقدم مدير الصندوق لهيئة السوق املالية تقاريرﻩ املطلوبة وفقا للمادة ) (72من الئحة صناديق اإلستثمار ملخصا بجميع
أخطاء التقويم والتسع ﺮ.
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د .طريقة حساب اسعار اإلش ﺮاك واإلس ﺮداد :
سيتم احتساب صا ي قيمة األصول ألغراض الشراء أو االس ﺮداد من خالل طرح ال امات الصندوق بما ف ا الرسوم املبينة ي ملخص
اإلفصاح املا ي من إجما ي قيمة أصول الصندوق وثم يحدد سعر الوحدة بقسمة الرقم الناتج من هذﻩ العملية ع ى إجما ي عدد وحدات
الصندوق القائمة ي يوم التقويم ،ذو العالقة وحسب استخدام املعادلة التالية:
)أ( خصم املصاريف الثابتة )مستحقة وغ ﺮ مدفوعة( وال تشمل ع ى سبيل املثال ال الحصر أتعاب مجلس اإلدارة وأتعاب مراجع
الحسابات والرسوم األخرى املذكورة ي هذﻩ الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات.
)ب( خصم أتعاب اإلدارة من إجما ي قيمة أصول الصندوق بعد خصم املصاريف الثابتة.
)ج( خصم رسوم الحفظ وأم ن السجل والخدمات اإلدارية من إجما ي أصول الصندوق بعد خصم املصاريف الثابتة وأتعاب اإلدارة.
)د( قسمة إجما ي القيمة العادلة ألصول الصندوق ناقصا إجما ي الخصوم ع ى إجما ي عدد وحدات الصندوق القائمة قبل يوم التقويم
ذي العالقة.
ه .مكان نشر سعر الوحدات :
سيتم اإلعالن عن سعر الوحدة ي يوم العمل التا ي ليوم التقويم ي املوقع الرسم  www.arbahcapital.comملدير الصندوق و ي املوقع
االلك ﺮوني لشركة السوق املالية السعودية )تداول(  www.tadawul.comوذلك يومي االثن ن واالربعاء من كل أسبوع الساعة الثانية عشر
ً
) (12ظهرا.
 .32التعامالت:
أ.

مسؤوليات مدير الصندوق ي شأن طلبات االش ﺮاك واالس ﺮداد:


أيام التعامل ال سيتم ف ا بيع وحدات صندوق االستثمار:
أيــام التعامــل ال ـ يــتم ف ــا تنفيــذ هــذﻩ الطلبــات ــي األحــد والثالثــاء و ــي حــال وافــق يــوم التقــويم يــوم عطلــة رســمية ــي اململكــة تكــون فيــه ســوق
األسهم مقفلة ،حينئذ سيتم تقويم أصول الصندوق ي يوم التقويم التا ي

ب .الف ﺮة الزمنية ب ن تسلم طلب االس ﺮداد ودفع عوائد االس ﺮداد ملالكي الوحدات:
سيتم دفع مبالغ اإلس ﺮداد ملالكي الوحدات قبل اقفال العمل ي اليوم الرابع التا ي لنقطة التقويم ال تم ف ا تحديد سعر اإلس ﺮداد.
ج .قيود التعامل ي وحدات الصندوق:
ــي ح ــال تب ـ ن مل ــدير الص ــندوق ع ــدم إمكاني ــة تق ــويم أص ــول الص ــندوق بش ــكل يعتم ــد علي ــه ألس ــباب معين ــةمثل إقف ــال س ــوق األس ــهم ــي ي ــوم
التعامل ،يحق ملدير الصـندوق تأجيـل تقـويم أصـول الصـندوق وتعليـق حـق املسـتثمرين ـي شـراء الوحـدات او اسـ ﺮدادها ملـدة ال تتجـاوز يـوم ن
من املوعدال ائي لتقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات واس ﺮدادها بشرط الحصول ع ـى املوافقـة املسـبقة مـن مجلـس ادارة الصـندوق.
وســيقوم مــدير الصــندوق بتنفيــذ الطلبــات املؤجلــة او املعلقــة ــي اول يــوم تعامــل تــا ي وذلــك ع ــى اســاس تناس ـ مــع اولويــة التنفيــذ للطلبــات
ً
الواردة أوال.
د .الحاالت ال يؤجل معها التعامل ي الوحدات أو يعلق واإلجراءات املتبعة:
 يحتفظ مدير الصندوق بالحق ي رفض األش ﺮاك ي الحاالت التالية:أ .ــي حــال ادى هــذا اإلشـ ﺮاك ا ــى خــرق اللــوائح الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق املاليــة ال ـ تطبــق ع ــى الصــندوق وال ـ قــد تفرضــها هيئــة
السوق املالية من وقت ا ى اخر.
ب .ي حال عدم تمكن املش ﺮك من استيفاء متطلبات هذﻩ الشروط واألحكام.
ج .ي حال عدم تمكن املش ﺮك من تقديم طلب اش ﺮاك ي الصندوق موقع ومعتمد.
د .ي حال عدم تمكن املش ﺮك من استيفاء مبلغ اإلش ﺮاك املطلوب.
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إذا تم رفض طلب اإلش ﺮاك ألي سبب يقوم مدير الصندوق بإعادة مبلغ اإلش ﺮاك ا ـى املشـ ﺮك باإلضـافة ا ـى رسـوم اإلشـ ﺮاك ال ـ تـم اسـتالمها
من قبل مدير الصندوق إلصدار الوحدات للمش ﺮك ،وذلك بموجب شيك يرسل بال ﺮيد اوع ﺮ تحويل بنكي.
ه ..االجراءات ال يجري بمقتضاها اختيار طلبات االس ﺮداد ال ستؤجل:
ــي ح ــال بل ــغ اجمــا ي نس ــبة طلب ــات اإلس ـ ﺮداد ــي اي ي ــوم تعامــل  10%او أك ــﺮ مــن صــا ي قيمــة اصــول الص ــندوق ــي ي ــوم التعامــل ذو العالقــة.
أ.
ً
ً
فس ــيتم تحدي ــد الطلب ــات ال ـ س ــيتم تأجيله ــا كلي ــا او جزئي ــا بن ــاء ع ــى اس ــبقية تق ــديم طل ــب األس ـ ﺮداد بحي ــث تك ــون األولوي ــة لتنفي ــذ الطلب ــات
املســتلمة اوال .وتــدفع عائــدات كافــة األس ـ ﺮداد بالعملــة املحــددة ــي الصــندوق لحســاب مالــك الوحــدات ــي البنــك ذو الصــلة ،بحسـب تعليمــات
مالك الوحدات وستقتطع الرسوم لتغطية مصاريف عملية التحويل ان وجدت.
ب .ي حال تم تعليق التداول ي سوق األسـهم السـعودية ـي يـوم التعامـل ذو العالقـة بحيـث يتعسـر اسـ ﺮداد او تقـويم وحـدات الصـندوق .فسـيتم
ً
التعامل مع طلبات اإلس ﺮداد املؤجلة قبل طلبات االس ﺮداد الالحقة ي يوم التعامل التا ي بحيث تكون األولوية بالتنفيذ للطلبات املقدمة اوال.
و .األحكام املنظمة نقل ملكية الوحدات ا ى مستثمرين اخرين:
األحكــام املنظمــة ــي األحكــام الصــادرة مــن هيئــة الســوق املاليــة ولوائحهــا التنفيذيــة واألنظمــة واللــوائح األخــرى ذات العالقــة ــي اململكــة
العربية السعودية.
ز .إستثمار مدير الصندوق ي الصندوق:
يجوز ملدير الصندوق االستثمار ي الوحدات عند أو بعد طرح الصندوق لحسابه الخـاص وينطبـق ع ـى اشـ ﺮاك مـدير الصـندوق مـا ينطبـق
ع ــى مــالك الوحــدات األخــرين ــي الصــندوق  ،ويبلــغ االســتثمار األو ــي ــي الصـندوق مــن قبــل مــدير الصــندوق مــا قيمتــه ) (5,000,000خمســة
ً
مليــون ري ــال س ــعودي ،علم ــا بأن ــه س ــيتم اإلفص ــاح أيض ــا ع ــن ص ــا ي قيم ــة ه ــذﻩ االس ــتثمار ــي ــي الق ــوائم املالي ــة الس ــنوية للص ــندوق و ــي
ملخص االفصاح املا ي وذلك ي اية كل سنة مالية.
ح .التاريخ املحدد واملواعيد ال ائية لتقديم طلبات اإلش ﺮاك واالس ﺮداد ي أي يوم تعامل:
 .1طلبات اإلش ﺮاك:
ً
يمكن االش ﺮاك ي الصندوق ي يومي األثن ن و األربعـاء مـن كـل أسـبوع ،ويعت ـﺮ أي اسـتثمار مـن املشـ ﺮك ن نافـذا وسـيكون االسـتثمار مب ـ
ع ى السعر التا ي املعتمد ي أقرب يوم تقييم بعد يوم االش ﺮاك حسب املحدد ي امللحق ،ويتع ن ع ى املستثمر الراغب ي شـراء وحـدات
ً
ــي الصــندوق ســواء كــان شــخص فــردا أو شخصــية اعتباريــة تعبئــة نمــوذج االش ـ ﺮاك إضــافة إ ــى توقيــع هــذﻩ الشــروط واألحكــام الخاصــة
باالشـ ﺮاك ـي الصـندوق وتسـليمها إ ـى مــدير الصـندوق مرفقـا معهـا قسـيمة اإليـداع للمبلــغ الـالزم لالشـ ﺮاك أو تفـويض بخصـم ذلـك املبلــغ
من الحساب بالبنك ي أي يوم عمل.
بإمكــان املس ــتثمر تســليم نم ــاذج االش ـ ﺮاك املســتوفاة عــن طريــق ال ﺮيــد أو ال ﺮي ــد الس ــريع أو مناولــة بالي ــد أو إرس ــالها مــن خ ــالل الوســائل
ً
ً
االلك ﺮونيـة املـرخص ــا وسـيكون االشـ ﺮاك مرتبطــا بوصـول معلومـات االشـ ﺮاك بنجـاح وبشـكل كامــل ،علمـا بـان املــدير لـن يكـون مســئوال
عن عدم وصول أو استالم املعلومات بسبب أي خلل ف ي نظام املش ﺮك.
س ــيتم اعتم ــاد طل ــب االش ـ ﺮاك ال ــذي ي ــتم اس ــتالمه م ــن قب ــل م ــدير الص ــندوق عن ــد اس ــتالم املبل ــغ ال ــالزم لش ـراء وح ــدات الص ــندوق أي ــام
االش ﺮاك أو ما قبل ذلك حسب املحدد ي امللحق املرفق .طلبات االش ﺮاك ال يتم استالمها بعد آخر موعـد السـتقبال الطلبـات املحـددة
)الساعة  12:00ظهرا من يومي األحد والثالثاء( ستصبح نافذة ي يوم التقييم التا ي.

17

 .2طليات اإلس ﺮداد:
يجوز ملالكي الوحدات اس ﺮداد جزء أو كل وحدا م باستكمال وتوقيع طلب االس ﺮداد وتقديم إرسال الطلبات املكتملـة عـن طريـق ال ﺮيـد
أو ال ﺮي ــد الس ــريع أو مناول ــة بالي ــد أو م ــن خ ــالل إرس ــالها الف ــاكس ،و ــي حال ــة اإلرس ــال ع ــن طري ــق الف ــاكس ،يج ــب اإلس ـراع بإرس ــال أص ــل
ً
نمــوذج طلــب االس ـ ﺮداد بصــورة فوريــة عــن طريــق ال ﺮيــد أو تســليم النم ــوذج باملناولــة اليدويــة إ ــى شــركة أربــاح املاليــة – علمــا بــأن ع ــدم
الــتمكن مــن تقــديم النمــوذج األص ـ ي لطلــب االس ـ ﺮداد قــد يــؤدي إ ــى إلغــاء طلــب االس ـ ﺮداد؛ ويخضــع ذلــك لتقــدير مــدير الصــندوق .وإن
نم ــوذج طل ــب االسـ ـ ﺮداد ،ح ــال تس ــليمه ،س ــوف يك ــون غ ــﺮ قاب ــل لإللغ ــاء ويتع ــذر تغي ــﺮﻩ أو س ــحبه بع ــد تس ــليمه ب ــدون موافق ــة م ــدير
الصندوق.
جميع طلبـات االسـ ﺮداد املسـتوفاة ال ـ يـتم اسـتالمها قبـل آخـر موعـد السـتقبال الطلبـات وهـو السـاعة  12:00ظهـرا يـومي األحـد والثالثـاء
مــن كــل أســبوع ،ســيتم تنفيــذها ــي يــوم التقيــيم التــا ي) ،أو يــوم العمــل التــا ي ــي حــال أن كــان أحــدهم لــيس يــوم عمــل( .املبــالغ الناتجــة عــن
عملية ا الس ﺮداد ستكون متاحة للمستثمرين خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ التقييم ذي العالقة.
ط .إجراءات تقديم الطلبات الخاصة باإلش ﺮاك ي الوحدات أو اس ﺮدادها:


إجراءات تقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات:
ً
يتعـ ن ع ــى املســتثمر الراغــب ــي شـراء وحــدات ــي الصــندوق ســواء كــان شــخص فــردا أو شخصــية اعتباريــة تعبئــة نمــوذج االشـ ﺮاك إضــافة إ ــى
توقي ــع ه ــذﻩ الش ــروط واألحك ــام الخاص ــة باالشـ ـ ﺮاك ــي الص ــندوق وتس ــليمها إ ــى م ــدير الص ــندوق مرفق ــا معه ــا قس ــيمة اإلي ــداع للمبل ــغ ال ــالزم
لالش ﺮاك ي أي يوم عمل.



إجراءات تقديم التعليمات الخاصة باس ﺮداد الوحدات:
يمكــن ملــالكي الوحــدات اس ـ ﺮداد جــزء مــن وحــدا م أو كلهــا عنــد تعبئــة طلــب االس ـ ﺮداد وتوقيعــه وإرســاله ا ــى مــدير الصــندوق ،ويمكــن ملــالكي
الوح ــدات الحص ــول ع ــى نم ــوذج االس ـ ﺮداد م ــن م ــدير الص ــندوق مباش ــرة ،وتخض ــع طلب ــات االس ـ ﺮداد للش ــروط املنص ــوص عل ــا ــي ملخ ــص
الصــندوق الــوارد ــي هــذﻩ الشــروط واألحكــام وال ـ تــنص ع ــى ان الحــد االدنــى للمبلــغ الــذي يمكــن اسـ ﺮدادﻩ ) (10,000ريــال مــع االحتفــاظ بحــد
أدنى من رصيد االستثمار املحتفظ به ) (10,000ريال سعودي لالفراد والشركات.

ي .الحد األدني لعدد أو قيمة الوحدات ال يجب ع ى مالك الوحدات االش ﺮاك ف ا أو نقلها أو اس ﺮدادها:


الحد األدنى لالش ﺮاك /اإلس ﺮداد
الحد األدنى لإلش ﺮاك األو ي لالفراد هو  10,000ريال سعودي وللشركات 20,0000ريال
الحد األدنى لإلش ﺮاك اإلضا ي هو  5,000ريال سعودي لألفراد والشركات
الحد األدنى لإلس ﺮداد هو  10,000ريال سعودي لألفراد والشركات



الحد األدنى لرصيد اإلستثمار املحتفظ به:
ان الحــد األدنــى لرصــيد اإلســتثمار املحــتفظ بــه هــو  10,000ريــال ســعودي لألف ـراد والشــركات وإذا كــان مــن شــأن أي اس ـ ﺮداد ان يقلــل رصــيد
املش ـ ﺮك ــي الصــندوق ا ــى مــادون  10,000ريــال ســعودي ،ســيقوم مــدير الصــندوق بتبليــغ املش ـ ﺮك )الفــرد /الشــركة( بــأن يقــوم بإعــادة تقــديم
ً
نموذج اإلس ﺮداد قبل أخر وقت ألستالم طلبات الألس ﺮداد وتحديد مبلغ اإلس ﺮداد املطلوب وفقا ملاي ي:
يحتفظ املش ﺮك برصيد ال يقل عن  10,000ريال سعودي ،او اس ﺮداد رصيد اإلستثمار بالكامل.

ك .الحد األدنى للمبلغ الذي ينوى مدير الصندوق جمعه:
ال يوجد حد أدنى من االش ﺮاكات يجب جمعه قبل بدء أعمال الصندوق ،ولن يقوم مدير الصندوق باستثمار مبالغ االش ﺮاكات خالل ف ﺮة
الطرح األو ي ي أدوات أسواق النقد أو صناديقها او ايداعات لدى بنوك.

18

ل .اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان إستيفاء متطلب  10مالي ن ريال سعودي أو مايعادلها كحد أدني لصا ي أصول الصندوق:
ـي حــال طلـب هيئــة الســوق املاليـة بالقيــام بـأي إجـراء تصــحي ي فـأن مــدير الصـندوق ســيل م بجميــع اللـوائح والتعليمــات ذات العالقـة مــن هيئــة
السوق املالية.
 .10سياسة التوزيع:
أ -سياسة توزيع الدخل واألرباح:
لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح ع ى املستثمرين حيث سيتم إعادة استثمار األرباح املوزعة ي الصندوق.
 .11تقديم التقارير ا ى مالكي الوحدات:
أ .املعلومات املتعلقة بالتقارير املالية:
 .1يقوم مدير الصندوق إعداد التقارير السنوية بما ي ذلك القوائم املالية السنوية املراجعة والتقارير السنوية املوجزة والتقارير
ً
األولية وفقا ملتطلبات امللحق رقم ) (5من الئحة الصناديق اإلستثمارية ويقوم مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات ا عند
الطلب دون أي مقابل.
ً
 .2يقوم مدير الصندوق بإتاحة التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز ) (70يوما من اية ف ﺮة التقرير وذلك ي األماكن
وبالوسائل املحددة ي شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات و ي املوقع االلك ﺮوني ملدير الصندوق واملوقع اإللك ﺮوني
للسوق.
ً
 .3يقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير األولية وإتاح ا للجمهور خالل ) (35يوما من اية ف ﺮة التقرير وذلك ي األماكن وبالوسائل
املحددة ي شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات و ي املوقع االلك ﺮوني ملدير الصندوق واملوقع اإللك ﺮوني للسوق.
 .4يقوم مدير الصندوق إتاحة صا ي قيمة األصول الحالية للصندوق العام الذي يديرﻩ للفحص من جانب مالكي الوحدات دون
مقابل ،وإتاحة جميع أرقام صا ي قيمة األصول السابقة ي املكاتب املسجلة ملدير الصندوق.
 .5يزود مدير الصندوق كل مالك وحدات ببيانات صا ي قيمة أصول الوحدات ال يمتلكها وسجل صفقاته ي وحدات الصندوق
ً
خالل ) (15يوما من كل صفقة ي وحدات الصندوق العام يقوم ا مالك الوحدات.
 .6يرسل مدير الصندوق بيان سنوي إ ى مالك الوحدات بما ي ذلك أي شخص تملك الوحدات خالل السنة املعد ي شأ ا البيان
يلخص صفقاته ي وحدات الصندوق العام ع ى مدار السنة املالية خالل) (30يوما من اية السنة املالية ،ويجب أن يحتوي
هذا البيان األرباح املوزعة وإجما ي مقابل الخدمات واملصاريف واألتعاب املخصومة من مالك الوحدات والواردة ي شروط
وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات ،باإلضافة إ ى تفاصيل لجميع مخالفات قيود االستثمار املنصوص عل ا ي هذﻩ الئحة
صناديق اإلستثمار أو ي شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة املعلومات.
ب .أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق:
س ﺮسل التقارير إ ى العنوان ال ﺮيدي املقدم من قبل املستثمر ع ى طلب االشـ ﺮاك إال إذا تـم تغي ـﺮ العنـوان ال ﺮيـدي بموجـب طلـب خطـي
مرســل مــن قبــل املســتثمر إ ــى مــدير الصــندوق ،وإذا لــم يســتلم العميــل التقريــر فعليــه مراجعــة شــركة أربــاح املاليــة خــالل ف ــﺮة ال تتجــاوز
ً
تســع ن ) (90يومــا مــن إصــدار التقريــر .ــي حــال وجــود أي خطــأ أو أي استفســار آخــر فإنــه يجــب إبــالغ مــدير الصــندوق خــالل ســت ن)(60
ً
يوم ــا م ــن ت ــاريخ كش ــف الحس ــاب وإال فس ــيعت ﺮ كش ــف الحس ــاب ص ــحيحا .وس ــوف تنش ــر ه ــذﻩ التق ــارير ع ــى املوق ــع اإللك ﺮون ــي مل ــدير
الصندوق واملوقع اإللك ﺮوني للسوق املالية السعودية )تداول(.
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ج .وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم املالية السنوية:
يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية مراجعة للصندوق عند اية كل سنة ميالدية ،ويتعهد مدير الصندوق بنشر القوائم املالية
ً
ً
السنوية املراجعة ،حسب املادة ) (11من الئحة صناديق االستثمار ،وتكون متوفرة خالل مدة ال تتجاوز تسع ن ) (70يوما تقويميا من اية
ً
ً
ف ﺮة التقرير .كما يقوم مدير الصندوق أيضا بإعداد و نشر القوائم مالية أولية مفحوصة نصف سنوية  .وسيتم توف ﺮ هذﻩ القوائم مجانا
عند طل ا كتابة ع ى عنوان مدير الصندوق وستعرض من قبل مدير الصندوق ع ى موقعه االلك ﺮوني وموقع شركة السوق املالية
ً
)  (www.tadawul.com.saويمكن طلب هذﻩ التقارير أيضا من خالل ال ﺮيد اإللك ﺮوني أو أي من فروع مدير الصندوق.
جميع التواريخ ال يتم ف ا اإلشارة إ ى ف ﺮة زمنية ي هذﻩ األحكام والشروط ومذكرة املعلومات ستكون وفقا للتقويم امليالدي.
 .12سجل مالكي الوحدات:
سيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل محدث ملالكي الوحدات وفقا ملتطلبات الئحة صناديق اإلستثمار ،وحفظة ي اململكة العربية
السعودية.
 .13إجتماع مالكي الوحدات:
أ.

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




يجوز ملدير الصندوق الدعوة لعقد إجتماع ملالك الوحدات بمبادرة من مدير الصندوق.
سيقوم مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ) (10أيام من تسلم طلب كتابي من أم ن الحفظ.
سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع ملالك الوحدات خالل ) (10أيام من استالم طلب كتابي من مالك أو أك ﺮ من مالك
الوحدات الذين يملكون مجتمع ن أو منفردين مانسبتة أك ﺮ من أو تساوي  %25من صا ي قيمة أصول الصندوق.

ب .إجراءات الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات:





سيقوم مدير الصندوق اإلعالن عن اجتماع مالكي الوحدات من املوقع اإللك ﺮوني ملدير الصندوق واملوقع اإللك ﺮوني
لشركة السوق املالية )تداول( ،وإرسال إشعار كتابي ا ى جميع مالكي الوحدات وأم ن الحفظ قبل ) (10أيام من عقد
ً
االجتماع وبمدة التزيد عن ) (21يوما قبل االجتماع.
ً
ي حال حضر مالكي الوحدات مجتمع ن أو منفردين  %25أو أك ﺮ من إجما ي عدد وحدات الصندوق فأنه يتع ﺮ إجتماعا
ً
صحيحا.
ي حال لم يستو ي النصاب املذكور ي الفقرة السابقة ،سيقوم مدير الصندوق بالدعوة ا ى إجتماع ثاني وسوف يقوم
باإلعالن ي املوقع االلك ﺮوني ملدير الصندوق وشركة السوق املالية )تداول( وإرسال إشعار كتابي ا ي مالكي الوحدات
ً ً
وأم ن الحفظ قبل موعد اإلجتماع ) (5أيام .وسوف يكون اإلجتماع الثاني صحيحا أيا كانت النسبة ي اإلجتماع.

ج .طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت ي اإلجتماع:



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

 .14حقوق مالكي الوحدات وحقوق التصويت واإلجتماعات:


تزويد مالكي الوحدات نسخة حديثة من الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات باللغة العربية بدون مقابل.
تزويد مالكي الوحدات بالتقارير ال تشمل تفاصيل اإلش ﺮاك ،صا ي قيمة الصندوق  ،عدد الوحدات ،سعر الوحدة وسجل بجميع
العمليات من قبل مالك الوحدات.
أخذ املوافقة أو اإلشعار ي حال أي تغ ﺮ ي شروط وأحكام الصندوق ع ى حسب ماتقتضيه الئحة صناديق االستثمار.





اإلشعار بخصوص أي تغ ﺮ يطرأ ع ى مجلس إدارة الصندوق أو األطراف ذي العالقة.



تزويد مالكي الوحدات بالتقارير والقوائم النصف سنوية أو السنوية خالل الوسائل املتاحة واملذكورة ي شروط وأحكام الصندوق.
ع ى مدير الصندوق التصرف بما يحقق مصالح مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق.



يجب ع ى مدير الصندوق عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق ي حال صدور قرار خاص من مالكي الوحدات.
أي حقوق أخرى تقرها هيئة السوق املالية.




 .15مسؤولية مالكي الوحدات:
ً
يقر مالك الوحدات ويتحمل كامل املسؤولية عن أي خسارة مالية قد تنتج عن االستثمار ي الصندوق ،وال يكون مالك الوحدات مسؤوال
عن ديون وال امات الصندوق.
 .16خصائص الوحدات:
سوف تقسم وحدات الصندوق ع ى النحو التا ي:


الحد األدنى لالش ﺮاك لالفراد والشركات:
أ -الح ــد األدن ــى لإلش ـ ﺮاك األو ــي لالف ـراد والش ــركات ع ــدد وح ــدات تع ــادل قيم ــا ) (10000عش ــرة أالف ري ــال س ــعودي لألف ـراد وع ــدد
وحدات تعادل قيم ا عشرون ألف ) (20000ريال سعودي للشركات.
ب -الحــد األدنــى لإلشـ ﺮاك اإلضــا ي لالفـراد والشــركات عــدد وحــدات تعــادل قيم ــا ) (5000خمســة أالف ريــال لألفـراد و ) (5000خمســة
أالف ريال سعودي للشركات.
ت -الحداالدنى لرصيد االستثمار املحتفظ به ) (10,000عشرة أالف ريال سعودي لألفراد والشركات

 .17التغي ﺮات ي شروط وأحكام الصندوق:
أ .األحكام املنظمة لتغي ﺮ شروط وأحكام الصندوق واملوافقات واإلشعارات:
ً
ً
يجوز ملدير الصندوق أن يعدل الشروط واألحكام ي أي وقت يراﻩ مناسبا حسب تقديرﻩ الخاص ،و ي حال كان التغي ﺮ أساسيا يش ﺮط
الحصول ع ى موافقة مالكي الوحدات ،هيئة السوق املالية والهيئة الشرعية املسبقة ع ى التعديل ودون اإلخالل باملادة ) (56من الئحة
صناديق االستثمار  ،و ي حال كان التغي ﺮ مهم البد من اشعار الهيئة ومالكي الوحدات ودون اإلخالل باملادة رقم ) (57من الئحة صناديق
االستثمار ،و ي حال كان التغي ﺮ واجب اإلشعار البد من إشعار الهيئة ومالكي الوحدات دون اإلخالل باملادة رقم ) (58من الئحة صناديق
االستثمار.
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ب .اإلجراءات ال ستتبع لإلشعار عن أي تغي ﺮات ي شروط وأحكام الصندوق:





سوف يقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات واالعالن عن التغي ﺮات األساسية ي املوقع االلك ﺮوني ملدير الصندوق واملوقع
االلك ﺮوني لشركة السوق املالية )تداول( وذلك قبل ) (10أيام من سريان التغي ﺮ.
سوف يقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات واالعالن عن التغي ﺮات املهمة ي املوقع االلك ﺮوني ملدير الصندوق واملوقع
ً
االلك ﺮوني لشركة السوق املالية )تداول( وذلك قبل ) (21بوما من سريان التغي ﺮ.
سوف يقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات واالعالن عن التغي ﺮات الواجبة اإلشعار ي املوقع االلك ﺮوني ملدير الصندوق
واملوقع االلك ﺮوني لشركة السوق املالية )تداول( وذلك قبل ) (8أيام من سريان التغي ﺮ.
سوف يقوم مدير الصندوق ببيان تفاصيل التغي ﺮات األساسية ،التغي ﺮات املهمة والتغي ﺮات واجبة اإلشعار ي تقارير الصندوق
ً
العام ال يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة ) (71من الئحة صناديق االستثمار.

 .18إ اء الصندوق:
ملجلس إدارة الصندوق الحق ي إ اء الصندوق وذلك ً
بناء ع ى توصيات مدير الصندوق بأن قيمة أصول الصندوق أو معدل العائد
ً
املس دف غ ﺮ كافية ملواصلة تشغيل الصندوق ،أو هناك تغي ﺮا ي النظم واللوائح أو ي حالة حدوث أي ظروف أخرى يعت ﺮها مدير
ً
ً
ً
الصندوق سببا لتصفية الصندوق ،او ان هناك حدثا متوقعا سيؤدي إ ى إعتبار وجود الصندوق غ ﺮ نظامي .،اإلجراءات الخاصة بإ اء
الصندوق كما جاء ي الئحة صناديق اإلستثمار:
ً
 إذا رغب مدير الصندوق ي إ اء الصندوق ،فيجب عليه إشعار الهيئـة ومـالكي الوحـدات كتابيـا برغبتـه ـي ذلـك قبـل مـدة التقـل عـن
ً
) (21يوما من التاريخ املزمع إ اء الصندوق العام فيه ،دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.
ً
 إذا كانت مدة الصندوق العام محددة وفقا لشـروط وأحكـام الصـندوق ،فيجـب ع ـى مـدير الصـندوق إ ـاء الصـندوق فـور إن ـاء تلـك
ً
ً
املدة ،وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا قبل إن اء مدة الصندوق بمدة التقل عن ) (21يوما.
 ع ــى م ــدير الص ــندوق الب ــدء ــي إجـ ـراءات تص ــفية الص ــندوق ف ــور إن ائ ــه ،وذل ــك دون اإلخ ــالل بش ــروط وأحك ــام الص ــندوق وم ــذكرة
املعلومات.
 وسوف يعلن مدير الصندوق ي موقعه اإللك ﺮوني وموقع شركة السوق املالية )تداول( عن إن اء مدة الصندوق ومدة تصفيته.
 .19مدير الصندوق:
أ .مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته:
 ع ى مدير الصندوق أن يعمل ملصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام هذﻩ الالئحة والئحة األشخاص املرخص لهم وشروط
وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.
 ع ى مدير الصندوق اإلل ام بجميع املبادئ والواجبات ال نصت عل ا الئحة األشخاص املرخص لهم بما ي ذلك واجبات
األمانة تجاﻩ مالكي الوحدات.
ً
 يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام باآلتي:
 .1إدارة الصندوق.
 .2عمليات الصندوق بما ي ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق.
 .3طرح وحدات الصندوق.
 .4التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وإكتمالها وأ ا كاملة وصحيحة وواضحة وغ ﺮ مضللة.
ً
 يكون مدير الصندوق مسؤوال عن اإلل ام بالئحة صناديق اإلستثمار ،سواء أأدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أو كلف ا جهة
ً
خارجية .ويعد مدير الصندوق مسؤوال عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو سوء تصرفه أو تقص ﺮﻩ املعتمد.
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ع ى مدير الصندوق وضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر ال تؤثر ع ى استثمارات الصندوق.
ع ى مدير الصندوق تطبيق برنامج مراقبة املطابقة واإلل ام.

ب .تعي ن مدير صندوق من الباطن:
يجوز ملدير الصندوق بكامل الصالحية لتفويض صالحياته ا ى مؤسسة مالية أو أك ﺮ لتؤدي دور املدير من الباطن.
ج .األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو إستبداله:
ً
يحــق لهيئــة الســوق املاليــة عــزل أو إســتبدال مــدير الصــندوق واتخــاذ أي إجـراء تـراﻩ مناســبا لتعيـ ن مــدير صــندوق بــديل أو إتخــاذ أي تــداب ﺮ
ً
اخرى تراﻩ مناسبا وذلك ي الحاالت التالية:
 .1توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم.
 .2إلغاء ترخيص مدير الصندوق ي ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل هيئة السوق املالية.
 .3تقديم طلب إ ى هيئة السوق املالية من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه ي ممارسة نشاط اإلدارة.
ً
 .4إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل – بشكل تراﻩ الهيئة جوهريا -بال ام النظام أو لوائحة التنفيذية.
 .5وفاة مدير املحفظة اإلستثمارية الذي يدير أصول الصندوق أو عجزﻩ أو إستقالته مع عدم وجود شخص أخر مسجل لدى مدير
الصندوق قادر ع ى إدارة أصول صندوق اإلستثمار أو أصو الصناديق ال يديرها مدير املحفظة.
 .6أي حالة أخرى ترى الهيئة – ً
بناء ع ى أسس معقولة -أ ا ذات أهمية جوهرية.



يجب ع ى مدير الصندوق إشعار الهيئة بأي من الحاالت الوارد ذكرها ي الفقرة الفرعية ) (5خالل يوم ن من حدو ا.
ً
ً
إذا مارست الهيئة أيا من صالحيا ا وفقا لعزل أو إستبدال مدير الصندوق ،فيتع ن ع ى مدير الصندوق التعاون بشكل كامل من أجل
ً
املساعدة ع ى تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إ ى مدير الصندوق البديل خالل ) (60يوما األو ى من تعي ن مدير الصندوق البديل.
ً
ً
ويجب ع ى مدير الصندوق املعزول أن ينقل ،حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا ووفقا لتقدير الهيئة املحض ،إا ى مدير الصندوق البديل
جميع العقود املرتبطة بالصندوق ذي العالقة.

 .20أم ن الحفظ:
أ.

مهام أم ن الحفظ وواجباته ومسؤولياته:
ً
ً
ً
ّ
يعد أم ن الحفظ مسؤوال عن ال اماته وفقا ألحكام هذﻩ الالئحة ،سواء أأدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف ا طرفا ثالثا

بموجب أحكام هذﻩ الالئحة أو الئحة األشخاص املرخص لهم.
ً
ُوي ّ
عد أم ن الحفظ مسؤوال تجاﻩ مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيال أو إهمال أو

سوء تصرف أو تقص ﺮﻩ املتعمد.
ً
ﱡ
يعد أم ن الحفظ مسؤوال عن حفظ أصول الصندوق وحماي ا لصالح مالكي الوحدات ،وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع

اإلجراءا ت اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

ب .حق أم ن الحفظ ي تعي ن أم ن حفظ من الباطن:
ً
يجوز ألم ن الحفظ تكليف طرف ثالث أو أك ﺮ أو أي من تابعيه بالعمل أمينا للحفظ من الباطن ألي صندوق استثمار يتو ى حفظ
أصول  .ويدفع أم ن الحفظ أتعاب ومصاريف أي أم ن حفظ من الباطن من مواردﻩ الخاصة.
ج .األحكام املنظمة لعزل أم ن الحفظ أو إستبداله:
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ً
يحق لهيئة السوق املالية عزل أم ن الحفظ املع ن من مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدب ﺮ تراﻩ مناسبا ي حال وقوع أي من الحاالت التالية:
 .1توقف أم ن الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم.
 .2إلغاء ترخيص أم ن الحفظ ي ممارسة نشاط الحفظ أو سحب أو تعليقه من قبل هيئة السوق املالية.
 .3تقديم طلب إ ى الهيئة من أم ن الحفظ إللغاء ترخيصه ي ممارسة نشاط الحفظ.
ً
 .4إذا رأت الهيئة أن أم ن الحفظ قد أخل  -بشكل تراﻩ الهيئة جوهريا – بال ام النظام أو لوائح التنفيذية.
 .5أي حالة أخرى ترى الهيئة ً -
بناء ع ى أسس معقولة -أ ا ذات أهمية جوهرية.
ً
ً
 إذا مارست هيئة السوق املالية أيا من صالحيا ا وفقا للفقرة )أ( من هذﻩ املادة ،فيجب عل مدير الصندوق املع تعي ن أم ن
ً
حفظ بديل وفقا لتعليمات الهيئة ،كما يتع ن ع ى مدير الصندوق وأم ن الحفظ املعزول التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة ع ى
ً
تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إ ى أم ن الحفظ البديل وذلك خالل ) (60يوما األو ى من تعي ن أم ن الحفظ البديل .ويجب ع ى
ً
ً
ً
أم ن الحفظ املعزول أن ينقل ،حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا ووفقا لتقدير الهيئة املحض ،إ ى أم ن الحفظ البديل جميع العقود
املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.
 .21املحاسب القانوني:
أ.

اسم املحاسب القانوني:
شركة كي بي إم ي الفوزان وشركاﻩ..

ب .مهام املحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته:
ع ى املحاسب القانوني أو املراجع الخار ي القيام بعملية املراجعة ي نصف السنة املالية و اية السنة املالية إلصدار القوائم
املالية.
ج .األحكام املنظمة الستبدال املحاسب القانوني:
.1
.2
.3
.4

وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك امل للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامه.
ً
إذا لم يعد املحاسب القانوني للصندوق العام مستقال.
إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن املحاسب القانوني ال يملك املؤهالت والخ ﺮات الكافية لتأدية مهام املراجعة بشكل ُمرض.
ًً
وفقا لتقديرها املحض تغي ﺮ املحاسب القانوني املع ﱠ ن فيما يتعلق بالصندوق.
إذا طلبت الهيئة

 .22أصول الصندوق:
أ .يحتفظ أم ن الحفظ بأصول الصندوق وستكون أصول الصندوق مفصولة بشكل واضح عن أصول الصناديق االخرى.
ب .يقوم أم ن الحفظ بفصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين ،ويجب أن ﱠ
تحدد تلك األصول بشكل
مستقل من خالل تسجيل األوراق املالية واألصول األخرى لكل صندوق استثمار باسم أم ن الحفظ لصالح الصندوق ،وأن يحتفظ
بجميع السجالت الضرورية وغ ﺮها من املستندات ال تؤيد تأدية ال اماته التعاقدية.
ج .أن أصول صندوق االستثمار مملوكة ملالكي الوحدات مجتمع ن )ملكية مشاعة( ،وليس ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن
أو أم ن الحفظ أو أم ن الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع أي مصلحة ي أصول الصندوق أو مطالبة ف ا ،إال إذا كان مدير
ً
الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أم ن الحفظ أو أم ن الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكا لوحدات
ُ
ً
فصح ع ا ي شروط
الصندوق ،و ذلك ي حدود ملكيته  ،أو كان مسموحا ذﻩ املطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار ،وأ ِ
وأحكام الصندوق .
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 .23إقرار مالك الوحدات:
لقد قمت /قمنا باإلطالع ع ى شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وملخص املعلومـات الرئيسـية الخاصـة بالصـندوق ،وأؤكـد مـوافق  /نؤكـد
موافقتنا ع ى خصائص الوحدات ال اش ﺮكت ف ا  /اش ﺮكنا ف ا.

األسم____________________________________________________________________________________________________________________:
التوقيع___________________________________________________________________________________________________________________:
التاريخ___________________________________________________________________________________________________________________:
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ملحق) (1الضوابط الشرعية لالستثمار
أن يكون النشاط مباحا ،فال يجوز االستثمار ي شركات ذات نشاط محرم مثل:
البنوك التقليدية
شركات التأم ن التقليدية
شركات خدمات الوساطة التقليدية
شركات القمار وامليسر
شركات املقامرة واملراهنة ي االن ﺮنت
الشركات العاملة ي الصور واألفالم األباحية
شركات ال ﺮفيه والسينما واألفالم
شركات ال ﺮفيه والسينما واألفالم ي األن ﺮنت
تصنييع وتعليب وصيانة وتوزيع األطعمة املحرمة شرعا
تصنيع وبيع األسلحة ومعدا ا والتجه ات العسكرية
تصنيع وبيع وتعليب منتجات التبغ
اال يزيــد إجمــا ي التمويــل املحــرم ع ــى  30%مــن إجمــا ي املوجــودات وال يزيــد تكلفــة التمويــل املحــرم )العوائــد الربويــة املدفوعــة( ع ــى  5%مــن إجمــا ي
املصروفات
إال يزيد إجما ي االستثمارات املحرمة ع ى  30%من إجما ي املحرم ،ومن االستثمارات املحرمة
الودائع التقليدية
السندات
أسهم شركات محرمة
أسهم ممتازة
عقود الخيارات
اإلل ام بالتطه ﺮ
أما بخصوص الصناديق االستثمارية فباإلضافة ا ى املعاي ﺮ السابقة ي الشركات يل م باألتي:
ً
أن يكون الصندوق مجازا من هيئة شرعية
ال يجوز الدخول ي الصناديق اآلتية:
صناديق السندات
الصناديق التقليدية مثل الصناديق املشتملة ع ى أسهم شركات محرمة
صناديق الخيارات
صناديق التحوط التقليدية مثل صناديق املستقبليات
صناديق املتاجرة بالبيع باآلجل بالذهب والفضة
صناديق النقد قص ﺮة األجل )املضمونة(
الصناديق املضمونة )رأس املال أو األرباح(
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ملخص اإلفصاح املا ي
الرسوم و املصاريف ال تحمل ع ى اصول الصندوق
انواع املصاريف

التسلسل

النسبة

املبلغ

1

اتعاب االدارة )تحسب ع ى اساس يومى من اجما ى اصول الصندوق(

70,973

0.86%

2

اتعاب الحفظ )تحسب ع ى اساس يومى من اجما ى اصول الصندوق(

14,514

0.18%

3

اتعاب حفظ اخرى
مكافاة أعضاء مجلس االدارة ) 5000ريال عن كل اجتماع لكل عضو
مستقل(
اتعاب مدقق الحسابات ) 20,000ريال سنويا توزع بشكل تناس ع ى ايام
السنة(

0

0

20,000

0.24%

10,500

0.13%

6

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

12,000

0.15%

2,625

0.03%

8

مصاريف الصفقات و عموله التداول*

4
5

7
9

مصاريف متعلقة بالتقارير املالية

0

0

10

املصاريف القانونية

0

0

11

املصاريف املحاسبية

0

12

مصاريف تخفيض

0

0
0

13

االستشارية للمحفظة

0

0

14

مصاريف تتعلق باق ﺮاض األموال

0

0

15

أتعاب املؤشر األس ﺮشادي

13,144

0.16%

16

مصاريف اخرى ) 7,500ريال الرسوم الرقابية(

3,750

0.05%

اجما ي مصاريف العمليات

147,506

1.80%

*مصاريف الصفقات و عموله التداول

167,101

1.94%

الرسوم و املصاريف ال تدفع من املستثمرين ي الصندوق
التسلسل
1
2
3

انواع املصاريف
رسوم االش ﺮاك
رسوم االس ﺮداد املبكر
رسوم تسجيل دفعت بواسطة املستثمرين
اجما ي
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املبلغ
0
0
0
0

النسبة
0%

0%

اسم الصندوق:

صندوق أرباح لألسهم السعودية
Arbah Saudi Equity Fund

نوع الصندوق :
)صندوق عام -مفتوح يستثمر ي االسهم السعودية واملتوافقة مع الضوابط الشرعية(
مدير الصندوق:
شركة أرباح املالية
أم ن الحفظ:
اإلنماء لالستثمار

تاريخ إصدار مذكرة املعلومات:
1439/07/11هـ املوافق 2018/03/28م
اخر تحديث ملذكرة املعلومات بتاريخ 1439/12/24ه املوافق 2018/09/04م

أن جميع املعلومات املذكورة ي مذكرة املعلومات كافة خاضعة لالئحة صناديق االستثمار.
ننصح املستثمرين بقراءة محتويات مذكرة املعلومات وفهمها .و ي حال تعذر فهم مذكرة املعلومات ننصح باألخذ بمشورة مستشار م .

أن جميع املعلومات املذكورة ي مذكرة املعلومات كافة خاضعة لالئحة صناديق االستثمار.
ننصح املستثمرين بقراءة محتويات مذكرة املعلومات وفهمها .و ي حال تعذر فهم مذكرة املعلومات ننصح باألخذ بمشورة مستشار
م .

28

اشعار هام
روجع ــت م ــذكرة املعلوم ــات م ــن قب ــل مجل ــس إدارة الص ــندوق وتمـ ـت املوافق ــة عل ــا .ويتحم ــل م ــدير الص ــندوق وأعض ــاء مجل ــس إدارة الص ــندوق
مجتمع ـ ن ومنفــردين كامــل املســؤولية عــن دقــة واكتمــال املعلومــات الــواردة ــي مــذكرة املعلوم ـات .كمــا يقــر و يؤكــد أعضــاء مجلــس إدارة الصــندوق
ومــدير الصــندوق بصــحة و اكتمــال املعلومــات الــواردة ــي مــذكرة املعلومــات ،كمــا يقــرون و يؤكــدون عــل أن املعلومــات و البيانــات الــواردة ــي مــذكرة
املعلومات غ ﺮ مضللة.
وافقـت هيئــة الســوق املاليــة ع ـى تأســيس صــندوق االســتثمار وطــرح وحداتــه .ال تتحمــل الهيئــة ّ
أي مســؤولية عــن محتويــات مــذكرة املعلومــات ،وال
أي تأكيد يتعلق بدق ا أو اكتمالها ،وتخ ي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت ،ومن ّ
تعطي ّ
أي خسارة تنتج عما ورد ي مـذكرة املعلومـات أو
أي جــزء م ــا .وال تعطــي هيئــة الســوق املاليــة ّ
عــن االعتمــاد ع ـى ّ
أي توصــية بشــأن جــدوى االســتثمار ــي الصــندوق مــن عــدم وال تع ـ موافق ــا ع ـى
تأس ــيس الص ــندوق توصـ ـي ا باالس ــتثمار فيـ ـه أو تأكي ــد ص ــحة املعلوم ــات ال ــواردة ــي الش ــروط واألحك ــام وم ــذكرة املعلوم ــات ،وتؤك ــد ع ـ ـى أن ق ــرار
االستثمار ي الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله.

تم إعتماد صندوق أرباح لألسهم السعودية ع ى أنه صندوق استثمار متوافق مع املعـاي ﺮ الشـرعية املجـازة مـن قبـل لجنـة الرقابـة الشـرعية املعينـة
لصندوق االستثمار.
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ملخص الصندوق
اسم الصندوق

صندوق أرباح لألسهم السعودية

نوع الصندوق

صندوق استثماري مفتوح،

مدير الصندوق

شركة ارباح املالية

عملة الصندوق

الريال السعودي

سعر الوحدة عند بداية طرح الصندوق

 10ريال سعودي

مستوى املخاطر

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

أهداف الصندوق

دف إ ى تنمية راس املال ع ى املدى املتوسط إ ى الطويل من خالل االستثمار بشكل رئيﺴ ي
أسهم الشركات السعودية املدرجة ي سوق األسهم السعودية ،واالستثمار ي الطروحات األولية
واسهم الشركات املدرجة ي السوق املوازي )نمو( واالستثمار ي الصناديق العقارية
املتداولة)ريت( ,وأسهم حقوق األولوية ي سوق األسهم السعودية وصناديق االستثمار ذات
األهداف االستثمارية املشا ة ع ى ان تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية املحددة من قبل
الهيئة الشرعية التابعة لشركة ارباح املالية ،كما قد يس دف مدير الصندوق استثمار السيولة
الفائضة ) النقدية( ي عمليات او صناديق املرابحة املنخفضة املخاطر .ويس ى هذا الصندوق ا ى
تحقيق أداء يفوق أداء املؤشر االس ﺮشادي للصندوق من خالل تطبيق اس ﺮاتيجية االستثمار
ً
خالل مدة متوسطة ا ى طويلة االجل حيث يمكن خاللها ان يتفاوت سعر وحدﻩ الصندوق ،ونظرا
ً
للتذبذب او التقلب املرتفع نسبيا واملرتبط باداء اسواق االسهم فان الصندوق يعت ﺮ من فئة
االستثمارات مرتفعة املخاطر ،وهو مصمم للمستثمرين الذين يرغبون ي الحصول ع ى دخل من
خالل استثمار طويل االجل.

الحداالدنى لالش ﺮاك

عدد وحدات تعادل قيم ا ) (10,000عشرة أالف ريال سعودي لألفراد وعدد وحدات تعادل
قيم ا )(20,000عشرون ألف ريال سعودي للشركات.

الحداالدنى لالش ﺮاك االضا ي

عدد وحدات تعادل قيم ا ) (5,000خمسة أالف ريال سعودي لألفراد والشركات

الحداالدنى لرصيد االستثمار املحتفظ به

) (10,000عشرة أالف ريال سعودي لألفراد والشركات

أيام قبول طلبات االش ﺮاك واالس ﺮداد

خالل اي يوم عمل

تاريخ بدء تشغيل الصندوق

2017/01/11م
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املؤشر االس ﺮشادي

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

اتعاب اإلدارة

ً
نسبة واحد وخمسة وسبعون باملائة ي املائة ) (1.75%سنويا تحتسب هذﻩ الرسوم وت ﺮاكم ي كل
ً
يوم تقويم ً
بناء ع ى صا ي قيمة أصول الصندوق ويتم اقتطاعها شهريا.

رسوم أم ن الحفظ وام ن السجل ومقدم
الخدمات االدارية

ً
نسبة ثالثه من مائة ي املائة ) (0.03%وبحد أدنى  30ألف ريال سعودي سنويا ،وباالضافه ا ى
 1من مائه ي املائه) (0.01%رسوم تداول وبحد أق  250ألف ريال لرسوم تداول تحتسب
هذﻩ الرسوم وت ﺮاكم ي كل يوم تقويم ً
بناء ع ى صا ي قيمة أصول الصندوق ويتم اقتطاعها
ً
شهريا.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

مبلغ ) (5,000خمسة أالف ريال سعودي لكل اجتماع وبعدد أربعة اجتماعات ي السنة املالية
بحد أق وبما يعادل  40,000ريال سعودي لالعضاء املستقل ن ككل تحسب وت ﺮاكم كل يوم
تقويم ً
بناء ع ى صا ي قيمة اصول الصندوق وتدفع املكافاﻩ بعد كل اجتماع ملجلس ادارة
الصندوق

أتعاب املراجع الخار ي لحسابات الصندوق

مبلغ عشرون ألف ) (20,000ريال سعودي ي السنة املالية تحسب وت ﺮاكم كل يوم تقويم ً
بناء ع ى
ً
صا ي قيمة اصول الصندوق وتستقطع سنويا

تكاليف الحصول ع ى التمويل

حسب تكلفة االق ﺮاض السائدة ي السوق وسيتم ذكرها ي التقرير السنوي بعد ان اء السنة
املالية للصندوق.

رسوم االش ﺮاك

مــا تصــل نســبته إ ــى اثنــان ــي املائــة ) (2%كحــد اق ـ مــن مبلــغ االشـ ﺮاك .يــدفعها حامــل الوحــدات
ويتم خصمها من مبلغ االش ﺮاك

أيام التقويم والتعامل

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

ضريبة القيمة املضافة

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

أخر موعد لتقديم طلبات االش ﺮاك أو
االس ﺮداد

الساعة  12ظهرا يومي األحد و الثالثاء

يوم اإلعالن عن أسعار الوحدات

االثن ن واالربعاء من كل اسبوع
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تعريفات
يقض سياق النص بغ ﺮ ذلك-:
تستخدم التعريفات اآلتية ،حيثما ورد مسوغ الستخدامها ي هذا املستند ،ما لم ِ
مدير الصندوق:

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

املش ﺮك او املستثمر او مالك الوحدات
أو العميل :
عنوان شركة أرباح املالية:

الشخص الذي يملك وحدات ي صندوق االستثمار.

املراجع الخار ي:

املستشار القانوني:
الئحة األشخاص املرخص لهم:

يوم العمل:

يقصد ا املقر الرسمي أو املركز الرئيﺴ ملدير الصندوق ي اململكة العربية السعودية حيث يمكن اإلطالع ع ى
التفاصيل الخاصة بذلك ع ى املوقع االلك ﺮوني ملدير الصندوق ع ى االن ﺮنت )(www.arbahcapital.com
يقصد م شركة كي بي إم ي الفوزان وشركاﻩ ،.اململكة العربية السعودية  ،الخ ﺮ  31952ص ب 4803
))((www.kpmg.com.sa
يقصد به مكتب عبيد العبيد محامون ومستشارون قانونيون )اململكة العربية السعودية(،ص.ب 8869.الدمام
.31492
تع الالئحة الصادرة بذات املسمى عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب قرارها رقم  1-83-2005بتاريخ
) 21/05/1426أو أي تعديالت أخرى تتم عل ا من وقت آلخر(.
ً
يوم عمل ي اململكة طبقا اليام العمل الرسمية الذي تكون فيه سوق األسهم السعودية مفتوحة للتداول.

نظام السوق املالية:

هو النظام الصادر ي اململكة العربية السعودية بموجب املرسوم امللكي رقم م 30/بتاريخ 1424/06/02ھ )أو أي
تعديالت أخرى تتم عل ا من وقت آلخر(.

تاريخ بدء تشغيل الصندوق :

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

سعر اإلش ﺮاك

يقصد به املبلغ الالزم دفعه من قبل املستثمر لشراء عدد )) (1وحدة واحدة( ي الصندوق .ويتم تحديد هذا
ً
السعر وفقا ملا ورد ي املادة رقم ).(26

الهيئة:

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

يقصد به شركة االنماء لالستثمار ،و ي شركة مساهمة مقفلة مرخص لها بموجب الئحة األشخاص املرخص
لهم وتحكمها قوان ن ولوائح هيئة السوق املالية لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات املالية واالستثمارية
بما ي ذلك خدمات الحفظ لصناديق االستثمار واألوراق املالية ،أو أي أم ن حفظ خار ي يعينه مجلس إدارة
الصندوق لتقديم خدمات الحفظ لألوراق املالية.
يقصد ا حفظ اصول عائد لشخص اخر مشتملة ع ى اوراق مالية ،او ترتيب قيام شخص اخر بذلك ،ويشمل
الحفظ القيام باالجراءات االدارية االزمة.

مقدم الخدمات االدارية

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

لجنة الفصل ي منازعات االوراق
املالية :

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

االتعاب :

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

ضريبة القيمة املضافة:

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

السنة املالية:

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

صندوق اإلستثمار:

يقصد به صندوق أرباح لألسهم السعودية )"الصندوق"( وهو برنامج استثمار مش ﺮك دف ا ى اتاحة الفرصة
للمستثمرين فيه باملشاركة ي ارباح ال ﺮنامج ويديرﻩ مدير الصندوق مقابل رسوم محددﻩ.

الحفظ

مجلس إدارة الصندوق:

عضو مجلس اإلدارة غ ﺮ مستقل:

ً
هو مجلس إدارة صندوق أرباح لألسهم السعودية يقوم مدير الصندوق بتعي ن أعضائه وفقا لالئحة صناديق
ً
االستثمار ملراقبة أعمال صندوق اإلستثمار ..وقد ورد تحديد عدد أعضائه مبدئيا ي املادة رقم )  (14من هذﻩ
الشروط واألحكام.
ً
ً
أي شخص طبي ي يتم تعيينه عضوا ي مجلس إدارة صندوق االستثمار وفقا لالئحة صناديق االستثمار  ،عضو
ً
مجلس إدارة صندوق غ ﺮ املستقل يكون موظفا او عضو مجلس ادارة لدى مدير الصندوق او تابع له ،او ام ن
حفظ الصندوق ،لديه عمل جوهري او عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق او ام ن حفظ ذلك الصندوق .
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عضو مجلس اإلدارة املستقل:

الصناديق ذات األهداف اإلستثمارية
املشا ة للصندوق  /االخرى:

ً
عضو مجلس إدارة صندوق ال يكون موظفا او عضو مجلس ادارة لدى مدير الصندوق او تابع له،او اي مدير
صندوق من الباطن او ام ن حفظ الصندوق ،وليس لديه عمل جوهري او عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق او
اي مدير صندوق من الباطن او ام ن حفظ ذلك الصندوق
ً
ً
ي صناديق االستثمار ي األسهم السعودية املطروحة طرحا عاما ذات األهداف اإلستثمارية املشا ه للصندوق
واملرخصة من قبل هيئة السوق املالية واملتوافقة مع الضوابط الشرعية املحددة من قبل الهيئة الشرعية التابعة
لشركة ارباح املالية..

الشخص:

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

اململكة:

يقصد ا اململكة العربية السعودية.

صا ي قيمة األصول للوحدة:

ً
ً
وتع القيمة النقدية ألية وحدة ع ى أساس إجما ي قيمة األصول للصندوق مخصوما منه االل امات ومقسوما
ع ى عدد الوحدات القائمة ي يوم التقويم ذي العالقة وفق ما ورد بمزيد من التفصيل ي املادة رقم )  (26من هذﻩ
الشروط واألحكام.

تاريخ الربع )ربع العام املا ي(:

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

نموذج طلب االس ﺮداد:

يقصد به النموذج املعد من قبل مدير الصندوق والذي يج ملالكي الوحدات اس ﺮداد جزء أو كل وحدا م ي
الصندوق بعد استكمال وتوقيع النموذج من حامل الوحدات املع حسب األصول املتبعة.
ً
يع املبلغ الالزم دفعه لحامل الوحدة عند اس ﺮدادها .ويتم تحديد ذلك السعر وفقا ملا ورد ي املادة رقم ) (26من
هذﻩ الشروط واألحكام
يقصد ا الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم 1-219-2006
وتاريخ 3/12/1427ھ.

طلب االش ﺮاك:

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

مبلغ االس ﺮداد:
الالئحة:

االستثمارات املس دفة:

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

الوحدات:

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

يوم التقويم:

يقصد به اليوم الذي يتم فيه تحديد صا ي قيمة األصول بالصندوق.
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عمليات املسح األو ي لالسهم

دراسة االستثمارات املتاحة وتحديد قائمة أوليةباالستثمارات ال يمكن االستثمار ا.

الضوابط الشرعية

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

نقطة التقويم

هو الوقت الذي يتم فيه حساب قيمة اصول الصندوق وذلك عند اية يوم العمل باستخدام أسعار اإلقفال
لذلك اليوم
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 .1صندوق االستثمار:

مذكرة املعلومات

ت -اسم الصندوق:
صندوق أرباح لألسهم السعودية )( Arbah Saudi Equity Fund
ث -تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق:
تاريخ إصدار الشروط واألحكام 24/09/1437هـ املوافق 29/06/2016م وقد تم تحدي ا بتاريخ 1439/12/24هـ املوافق 2018/09/04م.
ج -تاريخ موافقة هيئة السوق املالية ع ى تأسيس الصندوق:
تاريخ موافقة هيئة السوق املالية ع ى إنشاء الصندوق 24/09/1437هـ املوافق 29/06/2016م
د -مدة صندوق االستثمار:
صندوق مفتوح املدة.
ه -العملة :
عملة الصندوق ي الريال السعودي.
 .2سياسات االستثمار وممارساته:
أ -أهداف الصندوق االستثمارية:
ص ــندوق ارب ــاح لألس ــهم الس ــعودية ه ــو ص ــندوق اس ــهم مفت ــوح ،ــدف إ ــى تنمي ــة راس امل ــال ع ــى امل ــدى املتوس ــط إ ــى الطوي ــل م ــن خ ــالل
االســتثمار بشــكل رئيﺴ ـ ــي أســهم الشــركات الســعودية املدرجــة ــي ســوق األســهم الســعودية ،واالســتثمار ــي الطروحــات األوليــة واســهم
الشــركات املدرجــة ــي الســوق املــوازي )نمــو( واالســتثمار ــي الصــناديق العقاريــة املتداولــة)ريــت( ,وأســهم حقــوق األولويــة ــي ســوق األســهم
الســعودية وصــناديق االســتثمار ذات األهــداف االســتثمارية املشــا ة ، .ع ــى ان تكــون متوافقــة مــع الضــوابط الشــرعية املحــددة مــن قبــل
الهيئــة الشــرعية التابعــة لشــركة اربــاح املاليــة ،كمــا قــد يس ـ دف مــدير الصــندوق اســتثمار الســيولة الفائضــة ) النقديــة( ــي عمليــات او
صناديق املرابحة املنخفضة املخاطر ،ولن يقـوم الصـندوق بتوزيـع أي أربـاح ع ـى املسـتثمرين حيـث سـيتم إعـادة اسـتثمار األربـاح املوزعـة
ي الصندوق ويس ى هذا الصندوق خالل مدة متوسطة ا ى طويلة االجـل ا ـى تحقيـق أداء يفـوق أداء املؤشـر االس ﺮشـادي للصـندوق وهـو
مؤشر ارباح لألسهم السعودية ) (Arbah Saudi Indexواملقدم من قبل ستاندر انـد بـورز  ،حيـث يمكـن الحصـول ع ـى معلومـات املؤشـر
ً
االس ﺮشادي من خالل املوقع اإللك ﺮوني ملدير الصندوق مـن خـالل تطبيـق اسـ ﺮاتيجية االسـتثمار الرئيسـية للصـندوق  .ونظـرا للتذبـذب
ً
او التقل ــب املرتف ــع نس ــبيا وامل ــرتبط ب ــاداء اس ــواق االس ــهم ف ــان الص ــندوق يعت ــﺮ م ــن فئ ــة االس ــتثمارات مرتفع ــة املخ ــاطر ،وه ــو مص ــمم
للمستثمرين الذين يرغبون ي الحصول ع ى دخل من خالل استثمار طويل االجل.
ب -األوراق املالية ال يستثمر ف ا الصندوق:
يستثمر الصندوق بشكل رئيﺴـ ـي أسـهم الشـركات السـعودية املدرجـة ـي سـوق االسـهم السـعودية  ،واالسـتثمار ـي الطروحـات األوليـة وأسـهم
حقوق األولوية ي سوق األسهم السعودية واسهم الشركات املدرجة ي السوق املوازي )نمو( واالستثمار ي الصناديق العقارية املتداولة)ريـت(,
وأسهم حقوق األولوية ي سوق األسهم السعودية وصناديق االستثمار ذات األهداف االستثمارية املشا ة.
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ج -سياسات ترك االستثمار:
دف مدير الصندوق ا ى استثمار ح تسع ن ي املائة ) (% 90كحد أق و  0%كحد ادنى من صـا ي أصـول الصـندوق ـي أسـهم الشـركات
الس ــعودية املدرج ــة ــي س ــوق االس ــهم الس ــعودية ،واس ــهم الش ــركات املدرج ــة ــي الس ــوق امل ــوازي )نم ــو( واالس ــتثمار ــي الص ــناديق العقاري ــة
املتداول ــة)ري ــت( ،واالس ــتثمار ــي الطروح ــات األولي ــة ــي س ــوق األس ــهم الس ــعودية وأس ــهم حق ــوق األولوي ــة للش ــركات املتوافق ــة م ــع الض ــوابط
الشرعية وال تقرها الهيئة الشرعية للصندوق ،وال يع م مدير الصندوق ترك استثمارات الصندوق ـي قطـاع معـ ن مـن قطاعـات األسـهم
ولــن يــتم ترك ـ اســتثمارات الصــندوق ــي صــناعة محــددة ،وســيحتفظ مــدير الصــندوق بنســبة عشــرة ــي املائــة ) (10%كحــد أدنــى مــن اصــول
الصــندوق ــي النقــد أو سيســتثمرها بشــكل مباشــر ــي أدوات أســواق النقــد قصـ ﺮة األجــل وبنســبة التزيــد عــن ) %(50إال ــي ظــروف اســتثنائية
وم ــا ع ــى ســبيل املثــال  (1دخــول ســوق األســهم املح ــي و/أو األســواق العامليــة بمرحلــة هبــوط شــديد ــي األســعار  (2صــدور بيانــات اقتصــادية
وماليــة ذات أثــر جــوهري ســل ع ــى اصــول الصــندوق  (3احتمــال ارتفــاع درجــة تحقــق احــد عوامــل املخــاطر الرئيســية املبينــة ــي البنــد ) ( 10
ادناﻩ بشكل كب ﺮ،
فيجــوز وق ــا ملــدير الصــندوق ان يحــتفظ بمــا نســبته ) (70%مــن أصــول الصــندوق ــي النقــد او ادوات أســواق النقداملتوافقــة مــع الضــوابط
الشرعية واملقومة بالريال السعودي سواء كانت املصنفة أو غ ﺮ املصنفة ع ى أن تكون صادرة عن جهات تتمتع بتصـنيف ائتمـاني ال يقـل عـن
فئــة ) (Aوص ــادرة عــن وكالــة م ــوديز للتصــنيف الع ــالم أو أي تصــنيف معــادل ل ــذلك صــادر عــن أي وكالــة تصــنيف أخــرى مقبولــة ل ــدى مــدير
الصندوق مثل وكالة ستاندرد أن بورز وتتمتع بتصنيف ائتماني ال يقل عن فئـة ) ،(Aaع ـى ان يكـون الحـد األع ـى للتعامـل مـع كـل طـرف نظ ـﺮ
عنــد االســتثمار ــي ادوات اســواق النقــد هــو ) .(15%ولــن يســتثمر الصــندوق ــي أدوات غ ــﺮ مصــنفة اذا كانــت صــادرة عــن جهــات غ ــﺮ مصــنفة ،
ولــن يســتثمر الصــندوق ــي صــناديق اســواق النقــد .كمــا يجــوز للصــندوق االســتثمار ــي صــناديق االســتثمار ذات األهــداف االســتثمارية املشــا ة
للص ــندوق ع ــى أن تك ــون  (1متوافق ــة م ــع املع ــاي ﺮ الش ــرعية للص ــندوق  (2مقوم ــة بالري ــال الس ــعودي ومرخص ــة م ــن هيئ ــة الس ــوق املالي ــة (3
واملطروح ــة طرح ــا عام ــا ــي اململك ــة العربي ــة الس ــعودية م ــن قب ــل م ــدير الص ــندوق أو أي م ــدير آخ ــر مؤه ــل وذو س ــمعة جي ــدة أو كالهم ـا – (4
مطروح قبل سـنت ن كحـد أدنـى  (5وذات اداء جيـد خـالل السـنت ن السـابقت ن مقارنـة باملؤشـر االس ﺮشـادي الخـاص ـا (6و تـوفر فـرص واعـدة
لالستثمار ف ا وسيتم تحديث املجال االستثماري للصندوق بشكل شهري أوربع سنوي.
وفيما ي ي جدول يب ن توزيع األصول ي الصندوق
نوع االستثمار
أسهم الشركات السعودية
/الطروحات األولية وأسهم
حقوق األولوية ي سوق أالسهم
السعودية
صناديق استثمار ذات أهداف
استثمارية مشا ة للصندوق
سيولة نقدية أو أدوات أسواق
النقد
السوق املوازي )نمو(
الصناديق العقارية املتداولة
)ريت(

الحد األدنى

الحد األع ى

0%

90%

0%

30%

0%

50%

0%

20%

0%

50%
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وفيما ي ي جدول يب ن اس ﺮاتيجيه االستثمار و التوزيع الجغرا ي
اإلس ﺮاتيجية
أسهم الشركات السعودية املدرجة ي سوق االسهم السعودية

تخصيص مدير الصندوق )ال ﺮكز(
سيخصص مدير الصندوق ما ال يزيد عن  90%من أصول
الصندوق ي هذﻩ االستثمارات

تتلخص إس ﺮاتيجية إدارة استثمارات الصندوق والتوزيع فيما ي ي:
 سيس ى مدير الصندوق ع ى املحافظة ع ى توزيع أصول تسع ن باملائة )  (90%أسهم وعشرة باملائة ) (10%نقد.
 يقوم مدير استثمار الصندوق بإدارة عمليات الصندوق ي حدود النسب املئوية املبينة أعالﻩ ان امكن لتوزيع أصول الصندوق ع ى
االستثمارات املس دفة بما يحقق أفضل النتائج بناء ع ى ظروف سوق األسهم.


مراعاة توفر السيولة الكافية ملواجهة متطلبات االس ﺮداد املحتملة.



استثمار السيولة املتاحة ي استثمارات قص ﺮة األجل منخفضة املخاطر وعالية السيولة تتوافق مع الضوابط الشرعية لح ن توفر الفرصة
الستثمارها ي استثمارات الصندوق.
سيكون ال ﺮك ع ى أسهم الشركات السعودية املدرجة ي سوق األسهم السعودية ،وسيخصص مدير الصندوق ما ال يزيد عن تسع ن باملائة
) (90%كحد أق و 0%كحد أدنى من أصول الصندوق ي هذﻩ االستثمارات .كما يجوز ملدير الصندوق االستثمار ي األسهم املدرجة
السوق املوازي)نمو( بحد أق ح  20%و 0%كحد ادنى من صا ي األصول .كما يجوز ملدير الصندوق االستثمار ي الصناديق العقارية
املتداولة )ريت( بما ي ذلك وحدات الصندوق املدارة من قبل مدير الصندوق ح  50%من أصول الصندوق كحد أق و  0%كحد أدنى.
باإلضافة إ ى إمكانية االستثمار ي أدوات أسواق النقد ح  50%من صا ي أصول الصندوق كحد أق و  0%كحد أدنى.تحقيق التوازن
األمثل ب ن العائد واملخاطر لتعظيم العوائد وتحقيق أفضل أداء محسوب املخاطر للمستثمرين ي الصندوق.
مراعاة مصالح حام ي وحدات الصندوق ي كل األوقات ي إطار متطلبات هيئة السوق املالية





د -أسواق االوراق املالية ال يستثمر ف ا ي الصندوق:
يســتثمر الصــندوق بشــكل رئيﺴ ـ ــي أســهم الشــركات الســعودية املدرجــة ــي ســوق االســهم الســعودية  ،واالســتثمار ــي الطروحــات األوليــة وأســهم حقــوق
األولويــة ــي ســوق األســهم الســعودية واســهم الشــركات املدرجــة ــي الســوق املــوازي )نمــو( واالســتثمار ــي الصــناديق العقاريــة املتداولــة)ريــت( ,وأســهم حقــوق
األولوية ي سوق األسهم السعودية وصناديق االستثمار ذات األهداف االستثمارية املشا ة.
ه -أنواع املعامالت واألساليب واألدوات ال يمكن استخدامها نيابة عن صندوق االستثمار بغرض إدارة محفظته االستثمارية:
يوظـ ــف مـ ــدير الصـ ــندوق قدراتـ ــه البحثيـ ــة والتحليليـ ــة املتخصصـ ــة إليجـ ــاد الفـ ــرص االسـ ــتثمارية الواعـ ــدة ـ ــي سـ ــوق االسـ ــهم السـ ــعودية وتبـ ــديل املراكـ ــز
االستثمارية الستثمارات الصندوق ال تحقق أهداف الصندوق .وسيعمل املحلل ن املالي ن لدى مدير الصندوق ع ى اجراء عمليـات املسـح األو ـي لالسـهم
املدرجة للوصول ا ى قائمة االستثمارات املتاحة ) واخضاعها بشكل مستمر ا ى تحليالت تقييم العادل لسعر السهم( .
و -أنواع األوراق املالية ال ال يمكن إدراجها ي الصندوق:
أي اوراق مالية ال تتوافق مع ما ورد ي الفقرة ) (11/2أعالﻩ.
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ز -أي قيد آخر ع ى نوع ) أو أنواع (األوراق املالية ال يمكن للصندوق االستثمار ف ا:
لــن يســتثمر الصــندوق ــي اي اوراق ماليــة التتوافــق مــع الظــوابط الشــرعية املعتمــدة مــن الهيئــة الشــرعية للصــندوق يل ـ م الصــندوق بقيــود اإلســتثمار
الواردة ي الئحة صناديق اإلستثمار الصادرة من هيئة السوق املالية.
ح .الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق ي وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها مدير الصندوق أو مديرو صناديق اخرون:
ً ً
يمكن ملدير الصندوق االستثمار ي الصناديق االستثمارية املطروحة طرحا عاما واملرخصة من قبل هيئة السوق املالية ح  30%من أصوله كحد
أق و 0%كحد أدنى.
ط -صالحيات صندوق االستثمار ي االق ﺮاض:
لــن يلجــأ الصــندوق لطلــب التمويــل إال عنــد الضــرورة وملــدة ثــالث شــهور ،وذلــك بعــد موافقــة مجلــس إدارة الصــندوق وبمــا يتوافــق مــع الضــوابط الشــرعية،
ع ــى أن ال يتج ــاوز حج ــم التموي ــل ،إن ُوج ــد ،نس ــبة عش ــرة ــي املائ ــة ) (% 10م ــن ص ــا ي قيم ــة أص ــول الص ــندوق باس ــتثناء االق ـﺮاض م ــن م ــدير الص ــندوق
لتغطية طلبات االس ﺮداد وذلك باستخدام مواردﻩ الخاصة ي بعض الحاالت مثـل الحاجـة لتغطيـة طلبـات االسـ ﺮداد إذا كانـت األمـوال املتـوفرة للصـندوق
ً
غ ــﺮ كافيــة ،وذلــك ضــمن اإلطــار املقبــول شــرعا .و ــي هــذﻩ الحالــة ،يقــوم مــدير الصــندوق باس ـ ﺮداد تلــك األمــوال مــن حســاب الصــندوق املخصــص ملواجهــة
االس ـ ﺮداد .وتخض ــع أي تم ــويالت خارجي ــة للص ــندوق لرس ــوم التم ــويالت الش ــرعية الس ــائدة ــي حين ــه .و س ــيتم خص ــم أي أم ــوال اق ﺮض ــها الص ــندوق عن ــد
احتساب صا ي األصول.
ي -الحد األع ى للتعامل مع أي طرف نظ ﺮ:

اليجوز للصندوق أن يتجاوز تعامالته مع طرف واحد نظ ﺮ  25%من صا ي قيمة أصول الصندوق.

ك -سياسة مدير الصندوق إلدارة املخاطر:
 -1سياسة ادارة املخاطر ي الصندوق:

املحافظة ع ى مستويات املخاطر املقبولة واملحسوبة مع العمل ع ى التخفيف من أثر املخاطر املنتظمة ) (Systematic Riskوغ ﺮ املنتظمة Unsystematic
)"(Risk

 -2اجراءات ادارة املخاطر ي الصندوق:

يمكن الدارة املخاطر التأكد من تطبيق السياسة الخاصة بادارة املخاطر من خالل اتخاذ العديد من اإلجراءات ،وم ا ع ى سبيل املثال:
 -1اتباع سياسة التنويع ي االستثمار ي الصندوق ،حيث سيتم التأكد من قيام مدير الصندوق من القيام باالجراءات التالية :
ً
 التنويع ي االصول املستثمرة ي املحفظة وفقا ملا تحددﻩ السياسة االستثمارية
 التنويع الجغرا ي لالستثمارات من خالل االستثمار ي العديد من الدول املحددة ي السياسة االستثمارية.
 تنويع االستثمار ي العديد من البنوك واملؤسسات املالية املصدرة.
 التاكد من حساب مقدار اإلنكشاف ع ى اي مصدر واالل ام ا.
 -2متابعة تقييم البنوك املصدرة بشكل دوري ،واتخاذ االجراءات املناسبة من الرقابة واملتابعة والتحليل املا ي عند تحديد مقدار
االستثمار )االنكشاف( ع ى البنوك واملؤسسات املالية غ ﺮ املصنفة.
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 -3متابعة املؤشرات االقتصادية الكلية والجزئية الخاصة بالدول ال سيتم االستثمار ا ،وم ا ع ى سبيل املثال:
 معدالت الناتج القومي
 معدالت االنفاق الحكومي
 الدين العام
 التضخم
 اسعار الفائدة واملرابحات وغ ﺮها
 اسعار الصرف للعمالت
 -4اتباع الخطوات العلمية واملهنية ي ادارة املخاطر عند بناء املحفظة االستثمارية ،وم ا ع ى سبيل املثال ال الحصر :
أ -مرحلة اختيار االدوات املالية
 بناء املحفظة االستثمارية بشكل مت ن من خالل التحليل وتطبيق السياسة واألهداف االستثمارية .
 التاكد من امكانية استخدام وسائل التحوط من املخاطر بشكل رئيﺴ من خالل تحديد صفات ومعاي ﺮ اختيار االدوات
االستثمارية.
ب -مرحلة بناء املحفظة االستثمارية
 تحديد حجم املحفظة
 تحديد حجم االنكشاف بحدودﻩ القصوى
 االحتفاظ بالسيولة النقدية ي حال عدم جدوى االستثمار
 التاكد من جودة األصول من خالل االستثمار ي االدوات املالية ذات النوعية والجودة
ت -الرقابة ع ى اداء املحفظة االستثمارية
 تحليل مخاطر املحفظة ومخاطر املصدر
 تحليل وفحص االنكشاف واختبار الضغط
 تحديد مقدار وأصول االستثمار
 مراجعة وتقييم اداء االستثمارات ي املحفظة بشكل منفرد
 اإلل ام بمحددات االستثمار الواردة ي الئحة صناديق االستثمار
ل .املؤشر اإلس ﺮشادي:
سيكون املؤشر االس ﺮشادي لقياس أداء الصندوق هو مؤشر أرباح لألسهم السعودية والذي يتم حسابه من قبل شركة ستاندرد أند بورز )،(S&P
ويس ى مدير الصندوق إ ى تحقيق عائد يفوق عائد املؤشر أعالﻩ.
م -التعامل مع أسواق املشتقات املالية:
لن يقوم الصندوق باألستثمار ي اي من مشتقات األوراق املالية أو ي سوق أو اسواق تستخدم مشتقات األوراق املالية.
ن -أي إعفاءات توافق عل ا هيئة السوق املالية بشان أي قيود أو حدود ع ى األستثمار:
اليوجد.
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 .3املخاطر الرئيسية لالستثمار ي الصندوق:
 يعت ﺮ االستثمار ي الصندوق من فئة االستثمارات مرتفعة املخاطر بالنظر الستثمارﻩ ي األسهم .االستثمار ي الصندوق قد يتعرض للمخاطرالتالية وال ال تمثل جميع املخاطر املرتبطة باستثمار الصندوق لك ا توضح املخاطر الرئيسية املعروفة بتاريخ هذﻩ الشروط واالحكام وال
ً
قد يتعرض لها الصندوق ،وال يمكن أن تؤثر سلبا _حال حدو ا_ ع ى أداء الصندوق وع ى عائدات االستثمار وصا ي قيمة اصول
الصندوق ،إن مدير الصندوق ال يضمن األصل املستثمر ،وال يوجد تعهد بأن أهداف الصندوق االستثمارية ستتحقق .وع ى كل مستثمر أن
يعطي عناية خاصة لعوامل املخاطر املذكورة أدناﻩ عند تقييمه لفرص االستثمار ي الصندوق:
نـوع املخـاطر
مخ ـ ـ ـ ــاطر التوقع ـ ـ ـ ــات
املاليـ ـ ـ ـ ــة املسـ ـ ـ ـ ــتقبلية
للش ـ ـ ــركات املس ـ ـ ــتثمر
ف ا:

س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجل األداء
املحدود:
التقلبـات املحتملـة ــي
أسواق األسهم:

مخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطر ترك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
االستثمارات:

مخاطر االعتماد ع ى
موظفي مدير
الصندوق:

االثر ع ى مبلغ االستثمار او االصول املستثمرة
توقعــات النتــائج املاليــة املســتقبلية للشــركات وتــوفر العوامــل الالزمــة لتحقيــق العوائــد واســتمرارها ــي املســتقبل تعت ــﺮ مــن
العوام ــل الهام ــة ال ـ ـ يب ـ ـ عل ــا م ــدير الص ــندوق قرارات ــه االس ــتثمارية .إال أن تل ــك التوقع ــات ق ــد تتحق ــق أو ال تتحق ــق
بالشكل املتوقع مما قد يؤدي إ ى انحراف النتائج الخاصة بعمليات الصندوق عن املخطط له .كما أنه بعد إعـالن النتـائج
املالي ــة للش ــركة ف ــان الس ــعر الس ــو ي لس ــهمها ق ــد يتح ــرك ــي اتج ــاﻩ مخ ــالف لتل ــك التوقع ــات ،نتيج ــة لعوام ــل أخ ــرى غ ــﺮ
َ
متوقعــة .وبالتــا ي خســارة جــزء مــن راس املــال ممــا قــد يــوثر ســلبا ع ــى اســتثمارات الصــندوق وادائــه وع ــى مــالكي وحــدات
الصندوق.
الصندوق جديد ي مفهومه ،وليس له سجل أو بيانات أداء سابق وبالتـا ي اليسـتطيع املسـتثمرون املحتملـون االطـالع ع ـى
االداء الســابق لصــندوق قبــل اتخــاذ قـرارهم باالســتثمار فيــه  ،وال يمكــن إعطــاء تأكيــد بــأن أهــداف الصــندوق االســتثمارية
ستتحقق.
تتعرض أسعار األسهم ي األسواق الثانوية لتقلبات حادة قـد تتضـمن حركـة هبـوط حـاد ومفـا ئ وال يمكـن إعطـاء ضـمان
أو تأكيــد لــألداء املســتقب ي لــألوراق املاليــة كمــا أن ســجالت األداء املاضــية ال تعكــس مــا ســيتحقق ــي املســتقبل .قــد تكــون
تقلبــات أســعار األســهم ــي األســواق الناشــئة أك ــﺮ ممــا هــو ســائد ــي أســواق األوراق املاليــة املتطــورة ممــا قــد يشــكل مخــاطر
َ
ع ــى اســتثمارات الصــندوق ــي حالــة الهبــوط الحــاد واملفــا ئ للقيمــة الســوقية لألســهم ممــا قــد يــوثر ســلبا ع ــى اســتثمارات
الصندوق وادائه وع ى مالكي وحدات الصندوق.
املخاطر الناتجة عن تركـز اسـتثمارات الصـندوق ـي عـدد مـن قطاعـات سـوق األسـهم والـذي يجعـل اداء الصـندوق عرضـة
للتقلبات نتيجة التغ ﺮ الجوهري ي األوضاع الخاصـة بتلـك القطاعـات اذا كانـت أسـهم مصـدر معـ ن او قطـاع معـ ن تمثـل
َ
ً ً
جــزءا هامــا مــن القيمــة الســوقية ألصــول الصــندوق االمــر الــذي قــد يــؤثر ســلبا ع ــى اســتثمارات الصــندوق وادائــه وع ــى
مالكي وحدات الصندوق.
يعتمد مدير الصندوق شأنه شأن أي مدير استثماري ع ى العنصر البشري بشكل كب ﺮ ،وبالتا ي فأن الصندوق قد يتـأثر
ً
سـلبا بخسـارة املـدراء التنفيـذي ن واملـوظف ن املـرتبط ن بأعمـال الصـندوق وصـعوبة تـوف ﺮ بـدائل ع ـى املسـتوى ذاتـه مـن
َ
الخ ﺮة ع ى املدى القص ﺮ ،مما قد يوثر سلبا ع ى استثمارات الصندوق وادائه وع ى مالكي وحدات الصندوق.

مخ ـ ـ ـ ـ ــاطر ص ـ ـ ـ ـ ــعوبات قد تتعـرض سـوق األسـهم السـعودية لصـعوبات ـي التـداول بحيـث يتعسـر اسـ ﺮداد أو تقـويم وحـدات الصـندوق إال أن ـي
هـذﻩ الحالـة فـأن املخـاطر ال ـ تواجـة الصـندوق ـي ذا ـا ال ـ سـتواجه جميـع املسـتثمرين ـي هـذا السـوق ولـن تكـون
التداول:
َ
مقتصرة ع ى الصندوق فقط ،مما قد يوثر سلبا ع ى اداء الصندوق .
تتعلق مخاطر السوق بالتقلبات املحتملة ال يمكن أن تحدث ي أسواق األسـهم ال ـ يسـتثمر ف ـا الصـندوق .إن القيمـة
مخاطر السوق:
الســوقية ألســهم الشــركات الجديــدة والناشــئة تكــون عرضــة لحركــة الصــعود والهبــوط ال ـ قــد تحــدث ــي أســواق األوراق
املاليــة و ــي بعــض األحيــان بشــكل مفــا ئ وغ ــﺮ متوقــع .و ــي هــذﻩ الحــاالت قــد يتعــرض الصــندوق للمخــاطر ال ـ تنــتج عــن
ً
الحركة العكسية املفاجئة ألسواق األسـهم وال ـ يمكـن أن تحـدث اسـتجابة أليـة معلومـات تتعلـق بـاملردودات االقتصـادية
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الســالبة ،أو التغ ــﺮ ــي ســلوكيات املســتثمرين ،ال ـ ت ـؤدي إ ــى ارتفــاع القيمــة الســوقية لألســهم بشــكل مبــالغ فيــه .ممــا قــد
َ
يوثر سلبا ع ى استثمارات الصندوق وادائه وع ى مالكي وحدات الصندوق.
مخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطر مرتبط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إن تطبيق الضوابط الشرعية ع ى استثمارات الصندوق تحـد بشـكل عـام مـن نطـاق وعـدد األسـهم املتاحـة لالسـتثمار مـن
بالضوابط الشرعية :قبــل الصــندوق كمــا أن الشــركات ال ـ يســتثمر ف ــا الصــندوق بعــد االســتحواذ ع ــى أســهمها قــد تتجــاوز املعــاي ﺮ الشــرعية
املســموح ــا ممــا يــدفع الصــندوق للــتخلص مــن أســهم تلــك الشــركات ــي أوقــات قــد تكــون غ ــﺮ مالئمــة .إن حــدوث مثــل تلــك
َ
الحــاالت قــد يحــد مــن نطــاق الفــرص االســتثمارية املتاحــة للصــندوق .ممــا قــد يــوثر ســلبا ع ــى اســتثمارات الصــندوق وادائــه
وع ى مالكي وحدات الصندوق.
املخاطر السياسية :قــد يتــأثر أداء الصــندوق بحــاالت عــدم اليقـ ن ال ـ تنــتج عــن تغ ـﺮات سياســية غ ــﺮ مالئمــة قــد تحــدث ع ــى نطــاق قطــري أو
إقليمـ أو عــالم قــد تــؤثر ع ــى أداء األســواق الثانويــة وع ــى القيمــة الســوقية لــألوراق املاليــة ال ـ يســتثمر ف ــا الصــندوق.
َ
مما قد يوثر سلبا ع ى استثمارات الصندوق وادائه وع ى مالكي وحدات الصندوق.
املخاطر االقتصادية :تن ــتج ه ــذﻩ املخ ــاطر ع ــن التغ ـ ـﺮات االقتص ــادية وظ ــروف الس ــوق ،وح ــاالت ع ــدم اليقـ ـ ن املص ــاحبة للتغ ــﺮ ــي سياس ــات
الحكومــات ،أو عــن حــاالت فــرض القيــود ع ــى حركــة انتقــال رؤوس األمــوال ،أو التغ ــﺮ ــي القــوان ن واألنظمــة واملتطلبــات
َ
الض ـرائبية ،وح ــاالت الرك ــود أو األزم ــات االقتص ــادية ال ـ تس ــود األس ــواق املختلف ــة .مم ــا ق ــد ي ــوثر س ــلبا ع ــى اس ــتثمارات
الصندوق وادائه وع ى مالكي وحدات الصندوق.
إن متطلبــات األنظمــة ومعــاي ﺮ اإلفصــاح قــد تكــون أقــل ــي بعــض أســواق األوراق املاليــة الناشــئة ع ــا ــي الــدول املتقدمــة.
املخاطر النظامية:
وعليه ،قد تكون املعلومات العامة املتاحة عن شركة معينـة مصـدرة ألوراق ماليـة محـدودة ،وقـد تكـون املعلومـات العامـة
ال ـ تتعل ــق بالنت ــائج املالي ــة وخط ــط التوس ــع املس ــتقبلية للش ــركات غ ــﺮ واض ــحة أو دقيق ــة .كم ــا أن ــه م ــن املحتم ــل إغف ــال
ً
بيانات جوهرية أو وجود بيانات غ ﺮ صحيحة قد يتم ع ى أساسها اتخاذ قرارات استثمارية ممـا قـد يـؤثر سـلبا ع ـى األداء.
َ
مما قد يوثر سلبا ع ى استثمارات الصندوق وع ى مالكي وحدات الصندوق.
مخاطر السـيولة تع ـ السـرعة والسـهولة ال ـ يمكـن مـا تحويـل األصـول إ ـى نقـد دون حـدوث خسـارة ـي قيم ـا السـوقية.
مخاطر السيولة:
قــد تواجــه الصــندوق مخــاطر عــدم إمكانيــة بيــع بعــض اســتثماراته بســبب الظــروف االقتصــادية أو بســبب ظــروف الســوق.
َ
مما قد يوثر سلبا ع ى استثمارات مالكي وحدات الصندوق.
مخاطر االستثمار ي ــي جميــع املخــاطر ال ـ قــد تتعــرض لهــا صــناديق االســتثمار األخــرى الــواردة ــي هــذا البنــد او البنــود الــواردة ــي تلــك
صناديق إستثمارية  :الصناديق ،وال قد تتعرض لها صناديق األستثمار األخرى ال يكون الصندوق مستثمرا ف ا مما قد يؤدي إ ى إنخفاض
َ
قيمة وحدات الصندوق ،وقد يوثر سلبا ع ى اداء الصندوق و مالكي وحدات الصندوق.
مخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطر تض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارب تنشــأ هــذﻩ املخــاطر ــي األوضــاع ال ـ تتــأثر ف ــا موضــوعية واســتقاللية قـرار مــدير الصــندوق بمصــلحة شخصــية ماديــة او
معنويــة مــه ع ــى حســاب الصــندوق .او ــي حــال نشــوء تضــارب ــي املصــالح بـ ن الصــندوق وصــناديق اســتثمارية اخــرى او
باملصالح:
محــافظ اســتثمارية مــدارة مــن قبــل مــدير الصــندوق والــذي قــد يــؤثر ع ــى قـرارات مــدير الصــندوق ــي اختيــار اســتثماراته،
ً
مما قد يؤثر سلبا ع ى استثمارات الصندوق وادائه وع ى مالكي وحدات الصندوق.
مخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطر كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارث ت ــؤثر الك ــوارث الطبيعي ــة ع ــى اداء كاف ــة القطاع ــات االقتص ــادية واالس ــتثمارية وال ـ ق ــد يك ــون له ــا ت ــاث ﺮ س ــل ع ــى اداء
ً
الصــندوق خــارج عــن ارداة مــدير الصــندوق مثــل الــزالزل وال ـﺮاك ن والتقلبــات الجويــه الشــديدة وغ ﺮهــا ،ممــا قــد يــؤثر ســلبا
طبيعية:
ع ى استثمارات الصندوق وادائة وع ى مالكي وحدات الصندوق
تتعلــق مخــاطر االفصــاح بإمكانيــة اغفــال بيانــات جوهريــة ف ــا او قيــام الشــركات املدرجــة ــي افصــاحا ا الدوريــة بإغفــال
مخاطر االفصاح:
بيانــات جوهريــة او تقــديم بيانــات غ ــﺮ صــحيحة او عــدم وجــود بيانــات غ ــﺮ صــحيحة ــي نشــرة إصــدار الطروحــات االوليــة.
وبــالنظر العتمــاد مديرالصــندوق بشــكل جــوهري ــي اتخــاذ ق ـرار االســتثمار ع ــى املعلومــات ال ـ يفصــح ع ــا فــان مخــاطر
ً
اتخــاذ ق ـرار اســتثماري غ ــﺮ ســليم تظــل احتمــاال قائمــا ــي حالــة إغفــال بيانــات جوهريــة او وجــود بيانــات غ ــﺮ صــحيحة ــي
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مخاطر قانونية:

مخاطر اإلق ﺮاض

مخ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطر عملي ـ ـ ـ ـ ـ ــات
االس ﺮداد الكب ﺮة

املخـ ـ ـ ـ ـ ــاطر املتعلقـ ـ ـ ـ ـ ــة
باملصدر

ً
نشرات إصدار الشركات .مما قد يؤثر سلبا ع ى استثمارات الصندوق وادائة وع ى مالكي وحدات الصندوق.
ان الش ــركات وص ــناديق االس ــتثمار ال ـ ـ يس ــتثمر ف ــا الص ــندوق معرضـ ـ ن للمخ ــاطر القانوني ــة حي ــث ا ــم معرضـ ـ ن ا ــى
الخضــوع الج ـراءات او عقوبــات تنظيميــة مــن قبــل الجهــات الرقابيــة املعنيــة باإلش ـراف ع ــى اعمــالهم او مــن قبــل اط ـراف
ً
اخرى .وكذلك قد يكونوا طرفا ي دعاوى قضائية .إضافة ا ى ذلك ،قد يتأثر الوضع املا ي للشركات نتيجـة إلصـدار قـوان ن
ً
وأنظمة جديدة او حـدوث تغ ـﺮات ـي األنظمـة الحاليـة مماقـد يـؤثر سـلبا ع ـى قيمـة اسـتثمارت الصـندوق ـي تلـك الشـركات
او الصناديق والذي بدورﻩ قد يؤثر ع ى اداء الصندوق وع ى مالكي وحدات الصندوق.
ــي حالــة اق ـﺮاض الصــندوق لغــرض ادارة الصــندوق وتــأخرﻩ عــن ســداد ااملبــالغ املق ﺮضــة ــي وق ــا املحــدد ألســباب خارجــة
ع ــن إرادة م ــدير الص ــندوق ،فق ــد ي ﺮت ــب ع ــى ذل ــك رس ــوم ت ــأخ ﺮ س ــداد أو أن يض ــطر م ــدير الص ــندوق لتس ــييل بع ــض
ً
استثماراته لسداد القروض مما قد يؤثر سلبا ع ى استثمارات الصندوق وأدائه وع ى مالكي الوحدات ي الصندوق.
ــي حالــة ورود طلبــات اسـ ﺮداد كب ــﺮة تتجــاوز العشــرة باملائــة ) (10%مــن اصــول الصــندوق ــي يــوم تعامــل معـ ن ،قــد يكــون
من الصعب ع ى الصندوق توف ﺮ اموال كافية لتلبية طلبات اإلسـ ﺮداد ممـا قـد ينـتج عنـه تأجيـل طلبـات االسـ ﺮداد اضـافة
ً
ا ــى انــه قــد يضــطر الصــندوق ا ــى تســييل جــزء مــن اصــوله ــي اوقــات غ ــﺮ مالئمــة ممــا قــد يــؤثر ســلبا ع ــى اســتثمارات واداء
الصندوق وع ى مالكي وحدات الصندوق.
و ــي مخــاطر التغ ــﺮ ــي األوضــاع املاليــة للمصــدر نتيجــة لتغ ـﺮات ــي اإلدارة او الطلــب او ع ــى منتجاتــه أو خدماتــه .وتشــمل
هذﻩ املخاطر تعرض املصـدر إلجـراءات قانونيـة بسـبب مخالفـات قـد يرتك ـا ممـا قـد يـؤدي ا ـى انخفـاض قيمـة اسـهمه ممـا
ً
قد يؤثر سلبا ع ى استثمارات الصندوق وأدائه وع ى مالكي وحدات الصندوق
ــي املخــاطر الناتجــة عــن تغ ــﺮ ــي اســعار الفائــدة ،وال ـ قــد تــؤثر ع ــى قيمــة األوراق املاليــة واســهم الشــركات ال ـ يســتثمر
ً
ف ا الصندوق مما قد يؤثر سلبا ع ى استثمارات الصندوق وأدائة وع ى مالكي وحدات الصندوق.
قد ينخفض عدد الطروحات األوليـة ـي بعـض األحيـان ،ممـا يقلـل مـن فـرص الصـندوق ـي تحقيـق عوائـد متواصـلة والـذي
ً
قد يؤثر سلبا ع ى استثمارات الصندوق وادائه وع ى مالكي وحدات الصندوق.

مخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطر تقلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
اسعار الفائدة
مخ ـ ـ ـ ـ ــاطر انخف ـ ـ ـ ـ ــاض
ع ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الطروح ـ ـ ـ ـ ـ ــات
األولية
ً ً
مخــاطر اإلســتثمار ــي اســهم الشــركات العامــة يــتم طرحهــا طرحــا عامــا مــن خــالل الطروحــات األوليــة ــي الســوق األو ــي .وقــد يتضــمن اإلســتثمار ــي
الطروحات األولية مخـاطر محدوديـة األسـهم املتاحـة لإلكتتـاب ف ـا خـالل ف ـﺮة الطروحـات األوليـة العامـة .كمـا ان معرفـة
الطروحات األولية
املس ــتثمر بالشــركة املص ــدرة لألس ــهم ق ــد تكــون غ ــﺮ كافيــة او ق ــد يكــون لهــا تــاريخ أداء مح ــدد ،كمــا ان الش ــركات املص ــدرة
ً
لــألوراق املاليــة قــد تنتم ـ لقطاعــات اقتصــادية جديــدة ،وبعــض الشــركات قــد تكــون ــي مرحلــة التطــوير وال تحقــق دخــال
ً
ً
تشــغيليا ع ــى املــدى القص ـ ﺮ ممــا يزيــد مــن مخــاطر اإلكتتــاب ــي اســهمها ،ممــا قــد يــؤثر ســلبا ع ــى اســتثمارات الصــندوق
وأدائه وع ى مالكي وحدات الصندوق.
ً
ً
مخـ ــاطر اإلسـ ــتثمار ي سوق األسهم السعودية تعد من األسواق الناشئة ال تصنف بأ ا مرتفعـة املخـاطر .وقـد تواجـه ايضـا نقصـا ـي السـيولة
نتيجــة هبــوط حــاد ــي اســعار األســهم او زيــادة حــادة ــي التضــخم او تبــاطؤ ــي اإلقتصــاد ،وبالتــا ي يــؤثر ذلــك ع ــى الصــندوق
االسواق الناشئة
بشكل سل بسبب التذبذب ي اسعار األسهم او انخفاض احجام التداول عل ا.
مخ ـ ـ ـ ــاطر التص ـ ـ ـ ــنيف ي حال انخفاض التصنيف اإلئتماني ألي من ادوات اسواق النقد ال يستثمر االصندوق ،قد يضطر مدير الصـندوق
ا ى التخلص م ا ،ممايؤثر ع ى اصول الصندوق والذي يدورﻩ سيؤثر ع ى سعر الوحدة.
الألئتماني
مخــاطر ذات العالقــة يمك ــن لحق ــوق األولوي ــة ان تتع ــرض لتقلب ــات وتحق ــق مس ــتوى اداء مع ــاكس الداء الس ــوق بش ــكل اك ــﺮ مقارن ــة ب ــاألنواع
ً
األخـرى مـن فئــات األسـهم األخــرى .ويعـد كـال مــن مخـاطر تــأخر اإلدراج ،واملشـاركه املحـدودة او عــدم املشـاركة ــي مثـل هــذﻩ
بحقوق األولوية
الطروح ــات م ــن املخ ــاطر األساس ــية ال ـ تتع ــرض له ــا حق ــوق األولوي ــة .ان القيم ــة الس ــوقية لحق ــوق الش ــركة خ ــالل ف ــﺮة
الط ــرح ق ــد التعك ــس القيم ــة الس ــوقية للحق ــوق بع ــد الط ــرح باإلض ــافة ا ــى ان الس ــعر الس ــو ي لس ــهم الش ــركة ق ــد اليك ــون
ً
مس ــتقرا وق ــد يك ــون عرض ــة للتقلب ــات الناتج ــة ع ــن التغ ــﺮ ــي اتجاه ــات الس ــوق ذات العالق ــة بحق ــوق الش ــركة او بأس ــهم
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الشــركة القائمــة .وتوقعــات الســوق للســعر املحتمــل للحقــوق ممــا قــد يســبب تذبــذبات ســعرية وال ـ بــدورها قــد يكــون لهــا
ً
تاث ﺮا سل ع ى سعر الوحدة.
مخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطر تعلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ق ــد ي ــؤدي تعلي ــق الت ــداول ــي الس ــوق كك ــل او ــي مجموع ــة م ــن األوراق املالي ــة ا ــي ع ــدم ت ــوفر النق ــد او فق ــدان ع ــدد م ــن
ً
ً
التداول
الفــرص اإلســتثمارية ممــا ،قــديؤثر ســلبا ع ــى اصــول الصــندوق وع ــى ســعر الوحــدة ــي الصــندوق ،وبالتــا ي قــد يــؤثر ســلبا
ع ى اداء الصندوق ،وع ى مالكي الوحدات.
قـد يتحمـل مـالكي الوحـدات اآلثـار الزكويـة والضـريبية امل ﺮتبـة ع ـى اإلشـ ﺮاك او اإلحتفـاظ او اإلسـ ﺮداد للوحـدات بموجـب
مخاطر الضريبة
ً
الق ــوان ن الس ــارية ــي البل ــدان ال ـ يحمل ــون جنس ــي ا او رخص ــة األقام ــة ف ــا او تعت ــﺮ مح ــل اقام ــة عادي ــة له ــم او موطن ــا
والزكاة و مخاطر
ً
ق
مخت ــارا .ويتحم ــل م ــالكي الوح ــدات مس ــؤولية دف ــع الض ــريبة والزك ــاة ان وج ــدت ع ــى اس ــتثمار م ــي الص ــندو او ع ــى اي
ضريبة القيمة
زيــادة ــي راس املــال الناشــئة ع ــا .وقــد ي ﺮتــب ع ــى ذلــك اثــر ســل ع ــى اصــول الصــندوق وســعرالوحدة ،وبالتــا ي قــد يــؤثر
املضافة:
ً
ســلبا ع ــى اداء الصــندوق وع ــى مــالكي الوحــدات .كمــا بتــاريخ هــذﻩ الشــروط واالحكــام ،ال يخضــع االســتثمار ــي الصــندوق
لض ــريبة دخ ــل أو ض ــريبة اس ــتقطاع أو ض ــريبة ع ــى األرب ــاح الرأس ــمالية أو أي ض ــريبة أخ ــرى ذات ص ــلة ،إال أن ــه ت ــم الب ــدء
بتطبي ـق ض ــريبة القيم ــة املض ــافة ــي اململك ــة م ــن  1ين ــاير 2018م .وبموج ــب الالئح ــة التنفيذي ــة لض ــريبة القيم ــة املض ــافة
ً
الصــادرة مــؤخرا ــي اململكــة ،فإنــه لــيس مــن املتوقــع أن يخضــع االســتثمار ــي الصــندوق لضــريبة القيمــة املضــافة ،إال أنــه
ينب ي ع ى املستثمرين طلب املشورة فيما يتعلق بتأث ﺮ ضريبة القيمة املضافة فيما يتعلق باستثمارهم ي الصندوق.
مخاطر تأخر ادراج  :مـن املمكــن ان يحــدث تــأخ ﺮ ـي ادراج اســهم شــركة مــا تــم اإلكتتـاب ــي اســهمها خــالل ف ــﺮة الطـرح األو ــي لف ــﺮة غ ــﺮ محــددة.
وذلــك قــد يــؤدي ا ــى عــدم قــدرة الصــندوق ع ــى اإلســتفادة مــن املبــالغ ال ـ تــم اســتثمارها ــي الطــرح األو ــي وبالتــا ي قــد يــؤثر
ً
سلبا ع ى اداء الصندوق وع ى مالكي الوحدات..
مخــاطر اإلســتثمار ــي اإلستثمار ي السوق املوازية ) نمو( ذو مخاطر عالية وم ا مخاطر شح السيولة ،مخاطر التذبذب الكب ﺮ ي سـعر السـهم
الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق املوازي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ومخاطر الشفافية.
)نمو(:
مخاطر طبيعة االستثمار:
ً
االستثمار ي الصـندوق يتطلـب ال امـا كمـا هـو مبـ ن ـي هـذﻩ الشـروط واألحكـام ،مـع عـدم وجـود ضـمانات لتحقيـق عوائـد
ع ــى رأس امل ــال املس ــتثمر .ل ــن يك ــون هن ــاك أي ض ــمانات ب ــأن الص ــندوق س ــوف ي ــتمكن م ــن تحقي ــق عوائ ــد إيجابي ــة ع ــى
استثماراته ي الوقـت املناسـب أو ـي أي وقـت ع ـى اإلطـالق .وقـد ال تكـون هنـاك إمكانيـة لبيـع أصـوله أو التصـرف ف ـا .وإذا
ما تقرر التصرف ف ا بـالبيع قـد ال تكـون هنـاك إمكانيـة لبيعهـا بسـعر يعتقـد مـدير الصـندوق أنـه يمثـل القيمـة العادلـة لهـا
ً
أو أن يتم بيعها ي اإلطار الزم الذي يطلبه الصـندوق .وبنـاء ع ـى مـا سـبق ،فـإن الصـندوق قـد ال يـتمكن أبـدا مـن تحقيـق
أي عائد ع ى أصوله.

املخ ـ ـ ـ ـ ــاطر املتعلق ـ ـ ـ ـ ــة
بالص ــناديق العقاري ــة مخاطر االستثمار العقارية:
االس ــتثمارات ــي الص ــناديق العقاري ــة املتداول ــة ــي اململك ــة تت ــأثر ب ــالظروف االقتص ــادية املحلي ــة ،ول ــذلك ف ــإن املؤش ـرات
املتداولة:
االقتصادية العامة مثل النمو االقتصادي وعـرض النقـد وأسـعار الفائـدة املحليـة وغ ﺮهـا مـن العوامـل سـتؤثر ع ـى عوائـد
الصندوق وتوزيعاته.
مخاطر السيولة:
ال ينب ـي النظــر إ ـى كــون الصـندوق متــداول ـي الســوق املاليـة الســعودية )تـداول( كإشــارة إ ـى أنــه سـوف يكــون هنـاك ســوق
نشط ذا سيولة للوحدات أو أنه سوف يتطور ،أو أنه ي حال تطـورﻩ ،بأنـه سـوف يسـتمر ع ـى ذلـك الحـال .و ـي حـال عـدم
تطور السوق ذو نسب سيولة عالية ،فقد تتأثر سيولة الوحدات وأسعار تـداولها ع ـى نحـو سـل  .وباإلضـافة إ ـى ذلـك ،ـي
حــال عــدم تطــوير هــذﻩ الســوق ،قــد يكــون للتعــامالت الصــغ ﺮة نســبيا تــأث ﺮ ســل كب ــﺮ ع ــى أســعار الوحــدات ويكــون مــن
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الصــعب تنفيــذ تعــامالت تتضــمن عــددا كب ـﺮا مــن الوحــدات بســعر ثابــت .وقــد يشـ ﺮ العــدد املحــدود مــن الوحــدات  /مــالكي
ً
الوحدات إ ى وجود مستويات سيولة محدودة ي هذﻩ الوحدات األمر الذي قد يؤثر سلبا ع ى ما ي ي:
قدرة املستثمر ع ى تحقيق مردود من بعض أو كل استثماراته
السعر الذي مـن خاللـه يـتم تـداول الوحـدات ـي السـوق .باإلضـافة إ ـى أنـه قـد يـتم إصـدار نسـبة كب ـﺮة مـن الوحـدات
إ ى عدد محدود من املستثمرين ،وهو األمر الذي يؤثر سلبا ع ى سيولة السوق.
 يقر مالك الوحدات بتحمل كامل املسؤولية عن اي خسارة مالية قد تنتج عن االستثمار ي الصندوق علما ان سعر الوحدﻩ معـرض لالنخفـاضو عند االس ﺮداد و قد ال يستلم كامل املبلغ املستثمر عند االش ﺮاك.
ً
 إن االســتثمار ــي الصــندوق ال يعــد وديعــة لــدى أي بنــك مح ــي يســوق أو يبيــع األوراق املاليــة أو تــابع لصــندوق االســتثمار .ويتحمــل مــالكي وحــداتالصـ ــندوق مسـ ــؤولية أيـ ــة خسـ ــائر ماليـ ــة قـ ــد ت ﺮتـ ــب ع ـ ــى االسـ ــتثمار ـ ــي الصـ ــندوق ،عـ ــدا ـ ــي حـ ــاالت التعـ ــدي أو اإلهمـ ــال أو التقص ـ ـ ﺮ مـ ــن قبـ ــل
ً
مديرالصندوق القابلة لإلثبات نظاما .وع ى املستثمر أن يمتلك القدرة ع ى تقبل أي مخاطر محتملة وتحملها دون أن ت ﺮك تبعات جوهرية.
 .4معلومات عامة:
أ .الفئة املس دفة لالستثمار ي الصندوق:
املستثمرين األفراد أو املؤسسات من القطاع الحكومي أو الخاص من املستثمرين املحلي ن أو األجانب املؤهل ن.
ب .سياسة توزيع األرباح:
لن يقوم الصندوق بتوزيع أرباح ع ى مالكي الوحدات وسوف يعاد استثمارها ي الصندوق لصالح مالكي الوحدات.
ج-

األداء السابق لصندوق اإلستثمار:

العائد %
%6.47-

الف ﺮة
منذ التأسيس
د -قائمة حقوق املالك وحقوق التصويت ي اإلجتماعات:



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



تزويد مالكي الوحدات بالتقارير ال تشمل تفاصيل اإلش ﺮاك ،صا ي قيمة الصندوق  ،عدد الوحدات ،سعر الوحدة وسجل بجميع العمليات من
قبل مالك الوحدات.
أخذ املوافقة أو اإلشعار ي حال أي تغ ﺮ ي شروط وأحكام الصندوق ع ى حسب ماتقتضيه الئحة صناديق االستثمار.



اإلشعار بخصوص أي تغ ﺮ يطرأ ع ى مجلس إدارة الصندوق أو األطراف ذي العالقة.



تزويد مالكي الوحدات بالتقارير والقوائم النصف سنوية أو السنوية خالل الوسائل املتاحة واملذكورة ي شروط وأحكام الصندوق.
ع ى مدير الصندوق التصرف بما يحقق مصالح مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق.



يجب ع ى مدير الصندوق عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق ي حال صدور قرار خاص من مالكي الوحدات.





ه -مسؤوليات مالك الوحدات:
يتحمل مالك الوحدات كامل املسؤولية عن أي خسارة مالية قد تنتج عن االستثمار ي الصندوق.
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و -الحاالت ال تستوجب إ اء الصندوق:
ً
ملجلــس إدارة الصــندوق الحــق ــي إ ــاء الصــندوق وذلــك بنــاء ع ــى توصــيات مــدير الصــندوق بــأن قيمــة أصــول الصــندوق أو معــدل العائــد املس ـ دف غ ــﺮ
ً
ً
كافي ــة ملواص ــلة تش ــغيل الص ــندوق ،أو هن ــاك تغي ـ ـﺮا ــي ال ــنظم والل ــوائح أو ــي حال ــة ح ــدوث أي ظ ــروف أخ ــرى يعت ﺮه ــا م ــدير الص ــندوق س ــببا لتص ــفية
ً
ً
الصــندوق ،او ان هنــاك حــدثا متوقعــا ســيؤدي إ ــى إعتبــار وجــود الصــندوق غ ــﺮ نظــامي ،اإلج ـراءات الخاصــة بإ ــاء الصــندوق كمــا جــاء ــي الئحــة صــناديق
اإلستثمار:


ً
ً
إذا رغب مدير الصندوق ي إ اء الصندوق ،فيجب عليه إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيـا برغبتـه ـي ذلـك قبـل مـدة التقـل عـن ) (21يومـا
من التاريخ املزمع إ اء الصندوق العام فيه ،دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.
ً
إذا كانــت مــدة الصــندوق العــام محــددة وفقــا لشــروط وأحكــام الصــندوق ،فيجــب ع ــى مــدير الصــندوق إ ــاء الصــندوق فــور إن ــاء تلــك املــدة،
ً
ً
وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا قبل إن اء مدة الصندوق بمدة التقل عن ) (21يوما.
ع ى مدير الصندوق البدء ي إجراءات تصفية الصندوق فور إن ائه ،وذلك دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.



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




ز -اإلقرار من مدير الصندوق بوجود الية داخلية لتقويم املخاطر املتعلقة بأصول الصندوق:
يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقويم املخاطر املتعلقة ي االستثمار ي الصندوق.
 .5مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:
أ -أنواع املدفوعات من أصول صندوق اإلستثمار:
 رسوم اإلش ﺮاك:
ً
مــا تصــل نســبته إ ــى اثنــان ــي املائــة ) (2%كحــد اق ـ مــن مبلــغ االشـ ﺮاك )يكــون الــدفع مقــدما( ،يــدفعها مالــك الوحــدات املحتمــل ويــتم خصــمها مــن مبلــغ
االش ﺮاك.
 رسوم إدارة مدير الصندوق:
يــدفع الصــندوق رســوم إدارة مــا نســبته واحــد وخمســة وســبعون مــن مائــة ــي املائــة ) (1.75%ســنويا مــن صــا ي قيمــة أصــول الصــندوق )تحتســب هــذﻩ
الرســوم وت ـﺮاكم ــي كــل يــوم تقــويم و تــدفع شــهريا( إ ــى مــدير الصــندوق نظ ــﺮ إدارتــه للصــندوق وكمــا هــو موضــح ــي ملخــص اإلفصــاح املــا ي رقــم )،(34
وتصبح تلك الرسوم مستحقة الدفع وواجبة السداد خالل خمسة أيام عمل بعد اية كل شهر ي كل سنة مالية.
 رسوم أم ن الحفظ و رسوم املصاريف اإلدارية:
ً
يتكفل الصندوق كذلك بدفع رسوم سنوية بنسبة ثالثه من مائة ي املائة ) (0.03%وبحد أدنى  30ألف ريال سعودي سنويا ،وباالضافه ا ى  1من
مائه ي املائه) (0.01%رسوم تداول وبحد أق  250ألف ريال لرسوم تداول تحتسب هذﻩ الرسوم وت ﺮاكم ي كل يوم تقويم ً
بناء ع ى صا ي قيمة
ً
أصول الصندوق ويتم اقتطاعها شهريا.
 رسوم نشر املعلومات ع ى موقع تداول:
ً
دفع مبلغ مقطوع قدرة  5.000ريال سعودي سنويا لصالح شركة السوق املالية "تداول"  .وتحسب هذﻩ الرسـوم وت ـﺮاكم كـل يـوم تقـويم وتسـتقطع
من صا ي قيمة اصول الصندوق ويتم اقتطاعها ي اية كل سنة مالية للصندوق.


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



رسوم اإلس ﺮداد املبكر:
اليوجد



رسوم مراجع الحسابات:
سيحصل مراجع الحسابات ع ى مبلغ مقطوع قدرة عشرون ألف ) (20,000ريال سعودي ي السنة املالية وتحتسب وت ﺮاكم كل يوم تقويم ،
وسيتم خصم الرسوم من صا ي قيمة اصول الصندوق ،ويتم الدفع ع ى قسط ن متساوي ن  50%تدفع عند بداية العام املا ي للصندوق ،و 50%
عند اية العام املا ي للصندوق ،وذلك بعدإصدار تقرير املراجعة واصدار القوائم املالية املراجعة للصندوق.
مصاريف تمويل الصندوق:
ت ــدفع حس ــب االس ــعار الس ــائدة ــي الس ــوق  .وتس ــتقطع م ــن ص ــا ي قيم ــة اص ــول الص ــندوق وتحس ــب ه ــذﻩ الرس ــوم وت ـﺮاكم ك ــل ي ــوم تق ــويم وي ــتم
اقتطاعها ي اية كل سنة مالية للصندوق.
مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق املستقل ن:
يتحمل الصـندوق مصـاريف مكافـآت أعضـاء مجلـس إدارة الصـندوق املسـتقل ن ،حيـث يحصـل كـل عضـو مسـتقل ع ـى مبلـغ ) (5,000خمسـة أالف





ريال سعودي لكل اجتماع وبعدد أربعة اجتماعات ي السـنة املاليـة بحـد أق ـ وبمـا يعـادل  40,000ريـال سـعودي لالعضـاء املسـتقل ن ككـل تحسـب
هذﻩ الرسوم وت ﺮاكم كل يوم تقويم وتدفع املكافاﻩ بعد كل اجتماع ملجلس ادارة الصندوق.


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



مصاريف التعامل:
ً
يتحمل الصندوق كافة مصاريف التعامل املتكبـدة ـي عمليـة بيـع وشـراء األسـهم ـي سـوق األسـهم السـعودية بنـاءا ع ـى األسـعار السـائدة واملعمـول ـا
ي األسواق ال يستثمر الصندوق ف ا ويتم سدادها من أصول الصـندوق  ،عنـد تنفيـذ الصـفقات  .وسـيتم االفصـاح عـن اجمـا ي قيم ـا ـي التقـارير
السنوية املدققة والنصف سنوية وملخص اإلفصاح املا ي ي اية كل سنة مالية للصندوق.



ضريبة القيمة املضافة :
سـيتم تطبيـق ضـريبة القيمـة املضـافة حسـب تعليمـات الالئحـة التنفيذيـة الصـادرة مـن الهيئـة العامـة للزكـاة والـدخل ع ـى جميـع الرسـوم واملصـاريف
واألتعاب والتكاليف.
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ب -جدول يوضح جميع الرسوم واملصاريف:
انواع الرسوم
رسوم االش ﺮاك
اتعاب االدارة

طريقة احتساب الرسوم واملصاريف
ً
ت ـ ــدفع مق ـ ــدما قب ـ ــل االش ـ ـ ﺮاك ـ ــي الص ـ ــندوق م ـ ــن قب ـ ــل العمي ـ ــل
وتخصم من مبلغ االش ﺮاك
تحتس ــب وت ــﺮاكم ــي ك ــل ي ــوم تق ــويم وتس ــتقطع م ــن ص ــا ي قيم ــة
ً
اصول الصندوق شهريا )اصول الصندوق× النسبة املئوية(

رسوم ام ن الحفـظ وامـ ن السـجل ومقـدم نسبة ثالثه من مائـة ـي املائـة ) (0.03%وبحـد أدنـى  30ألـف
ً
الخدمات االدارية
ري ـ ـ ــال س ـ ـ ــعودي س ـ ـ ــنويا ،وباالض ـ ـ ــافه ا ـ ـ ــى  1م ـ ـ ــن مائ ـ ـ ــه ـ ـ ــي

رسوم املراجع الخار ي

مصاريف التعامل
رسوم نشر البيانات ع ى موقع تداول

رسوم املؤشر االس ﺮشادي

أتعاب اعضاء مجلس االدارﻩ املستقل ن

مكافأة أعضاء الهيئة الشرعية

الرسوم الرقابية

املائ ـ ــه) (0.01%رس ـ ــوم ت ـ ــداول وبح ـ ــد أق ـ ـ  250أل ـ ــف ري ـ ــال
لرسـوم تـداول تحتسـب هـذﻩ الرسـوم وت ـﺮاكم ـي كـل يـوم تقــويم
ً
ً
بناء ع ى صا ي قيمة أصول الصندوق ويتم اقتطاعها شهريا.
تحسب وت ﺮاكم كل يوم تقـويم مـن صـا ي قيمـة اصـول الصـندوق
ً
وتخصـ ــم سـ ــنويا)( ريـ ــال سـ ــعودي للسـ ــنة االو ـ ــى ،ومبلـ ــغ)( ريـ ــال
سعودي للسنوات الالحقة
تحسـب ـي حـال وجـود صـفقات بضـرب إجمـا ي قيمـة الصـفقة ــي
النسبة املئوية لتكلفة العلمية.
مبل ـ ــغ خمس ـ ــة االف ) (5,000ري ـ ــال س ـ ــعودي ـ ــي الس ـ ــنة املالي ـ ــة
ً
تستقطع سنويا.تحتسـب وت ـﺮاكم كـل يـوم تقـويم مـن صـا ي قيمـة
ً
اصول الصندوق وتخصم سنويا)( ريال سعودي
ً
مبل ــغ ) (8,000دوالر أمريك ــي ،أي م ــا يع ــادل حالي ــا ) 30,000ري ــال
سعودي( للسنة األو ى من عمل الصندوق ،ومبلغ ) (7,000دوالر
ً
أمريك ــي ،أي م ــا يع ــادل حالي ــا ) 26,250ري ــال س ــعودي( للس ــنوات
الالحق ــة،و ت ــدفع مل ــزود الخدم ــة وه ــو ش ــركة س ــتنادرد أن ــد ب ــورز
وتحس ــب ه ــذﻩ الرس ــوم وت ــﺮاكم ك ــل ي ــوم تق ــويم م ــن ص ــا ي قيم ــة
اص ـ ــول الص ـ ــندوق وي ـ ــتم اقتطاعه ـ ــا ـ ــي اي ـ ــة ك ـ ــل س ـ ــنة مالي ـ ــة
للصندوق.
مبلــغ ) (5,000خمســة أالف ريــال ســعودي لكــل اجتمــاع وبعــدد
أربع ـ ــة اجتماع ـ ــات ـ ــي الس ـ ــنة املالي ـ ــة بح ـ ــد أق ـ ـ  20000ري ـ ــال
ً
س ــعودي س ــنويا لك ــل عض ــو مس ــتقل وبم ــا يع ــادل  40,000ري ــال
ســعودي تحســب وت ــﺮاكم كــل يــوم تقــويم مــن صــا ي قيمــة اصــول
الصـ ــندوق لالعضـ ــاء املسـ ــتقل ن ككـ ــل وتـ ــدفع املكافـ ــاﻩ بعـ ــد كـ ــل
اجتماع ملجلس ادارة الصندوق
حيــث يحصــل كــل عضــو ع ــى مبلــغ ) (8,000ثمانيــة أالف ريــال
س ـ ــعودي س ـ ــنويا وبم ـ ــا يع ـ ــادل  24,000ري ـ ــال س ـ ــعودي العض ـ ــاء
الهيئة ككل ،و تحسب وت ﺮاكم ي كل يوم تقويم من صـا ي قيمـة
ً
اصول الصندوق وتدفع املكافاﻩ سنويا.
مبل ــغ س ــبعة االف وخمس ــمائة ) (7,500ري ــال س ــعودي ــي الس ــنة
ً
املاليــة تســتقطع ســنويا.تحســب وت ــﺮاكم كــل يــوم تقــويم مــن صــا ي
ً
قيمة اصول الصندوق وتخصم سنويا)( ريال سعودي

اجما ي الرسوم
متوسط صا ي قيمة األصول لعام xxxx
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مالحظات

تم تحميلها ع ى الصندوق
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تم تحميلها ع ى الصندوق
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تم تحميلها ع ى الصندوق
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تم تحميلها ع ى الصندوق
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xxx

تم تحميلها ع ى الصندوق
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ج -مقابل الصفقات ال يجوز فرضها فيما يتعلق برسوم االش ﺮاك واالس ﺮداد :
الينطبق
د -العموالت الخاصة ملدير الصندوق:
ال ينطبق
ه -مثال إف ﺮا

يوضح جميع الرسوم واملصاريف ومقابل الصفقات ال دفعت من أصول الصندوق:

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

نسبة الرسوم من صا ي قيمة األصول
)سنوي(*
 2.00%من مبلغ االش ﺮاك

رسوم االش ﺮاك
إجما ي أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة املستقل ن )نسبة
%0.04
وتناسب(
%0.024
مكافأة أعضاء الهيئة الشرعية
%0.02
أتعاب املراجع الخار ي
%0.0075
الرسوم الرقابية
رسوم نشر البيانات ع ى موقع تداول
% 0.005
%0.03
رسوم املؤشر االس ﺮشادي
1.75%
أتعاب اإلدارة
%0.04
رسوم أم ن الحفظ وأم ن السجل ومقدم الخدمات اإلدارية
%1.92
إجما ي الرسوم
%8.08
صا ي العائد املحقق خالل الف ﺮة
مبلغ االستثمار اية املدة
*نسبة قيمة الرسوم= )قيمة الرسوم من صا ي قيمة األصول÷ املبلغ املستثمر (×100
**قيمة الرسوم من صا ي قيمة األصول= )مبلغ الرسوم السنوي ÷ حجم الصندوق(× املبلغ املستثمر

قيمة الرسوم من صا ي قيمة األصول سنوي
ريال سعودي**
 2,000ريال سعودي )غ ﺮ مبلغ االستثمار(
40ريال سعودي سنويا
 24ريال سعودي سنويا
 20ريال سعودي سنويا
 5.7ريال سعودي سنويا
 5ريال سعودي سنويا
 30ريال سعودي سنويا
 1,750ريال سعودي سنويا
 40ريال سعودي سنويا
 1920ريال سعودي سنويا
 8080ريال سعودي
108080ريال سعودي

 .6التقويم والتسع ﺮ:
أ -تفاصيل كيفية تقويم أصول الصندوق:
يحتسب سعر وحدة الصندوق ي األيام املوضحة ي امللحق )يوم التقويم( ،ع ى أساس أسعار األوراق املالية تحت اإلدارة عنـد إغـالق السـوق
)يـوم التقيـيم( .إذا لـم يكـن يـوم التقيـيم يـوم عمـل ،فسيحتسـب التقيـيم ـي يـوم التقيـيم النظـامي التـا ي .إذا لـم تتـوفر أسـعار اإلغـالق لألصـول
تحت اإلدارة ي يوم التقييم ألي سبب كان ،فستعتمد أسعار اإلغالق السابقة املتاحة للتقيـيم .وسـيتم احتسـاب صـا ي قيمـة األصـول ألغـراض
الشـراء أو االسـ ﺮداد مــن خــالل طــرح ال امــات الصــندوق بمــا ف ــا الرســوم املبينــة ــي ملخــص اإلفصــاح املــا ي مــن إجمــا ي قيمــة أصــول الصــندوق
وثــم يحــدد ســعر الوحــدة بقســمة الــرقم النــاتج مــن هــذﻩ العمليــة ع ــى إجمــا ي عــدد وحــدات الصــندوق القائمــة ــي تــاريخ التقيــيم ،ع ــى أن يــتم
تقييم أصول الصندوق ي كل يوم عمل بعد إقفال سوق األسهم ي ذلك اليوم.
سيتم احتساب صا ي قيمـة األصـول للوحـدة بغـرض شـراء أو اسـ ﺮداد الوحـدات باسـتخدام املعادلـة التاليـة) :أ( إجمـا ي القيمـة العادلـة ألصـول
الصـندوق ناقصــا إجمـا ي الخصــوم بمــا ـي ذلــك أي رسـوم ومصــروفات ع ــى الصـندوق مســتحقة وغ ـﺮ مدفوعــة مقســومة ع ـى )ب( إجمــا ي عــدد
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وحدات الصندوق القائمة قبل يوم التقييم ذي العالقة.
ً
يجوز ملدير الصندوق أن يوقف التعامل مؤقتا ي تعامالت الصندوق إذا ما رأى أن تقييم أصول الصندوق أصبح غ ﺮ ممكن.
ب -عدد نقاط التقويم وتكرارها:
ســيتم عمــل التقيــيم للوحــدات يــومي األحــد والثالثــاء ،كمــا ســيتم اإلعــالن عــن ســعر الوحــدة ــي املوقــع االلك ﺮونــي ملــدير الصــندوق يــومي االثنـ ن
واالربعاء كما سيعلن عن سعر الوحدة ي املوقع االلك ﺮوني للسوق املالية السعودية )تداول(.
ج-

اإلجراءات املتخذة ي حالة التقويم أو التسع ﺮ الخاطئ:
 .1ــي حــال تقــويم أصــل مــن أصــول الصــندوق العــام بشــكل خــاطئ أو حســاب ســعر وحــدة بشــكل خــاطئ ،فســوف يقــوم مــدير الصــندوق بتوثيــق
ذلك.
 .2سوف يقوم مدير الصندوق بتعويض جميع مالكي الوحدات املتضررين )بما ي ذلك مالكي الوحدات السـابق ن( عـن جميـع أخطـاء التقـويم
أو التسع ﺮ دون تأخ ﺮ.
ً
ً
.3إبالغ هيئة السوق املالية فورا عن أي خطأ ي التقويم أو التسع ﺮ يشكل مانسبته  0,5%أو أك ـﺮ مـن سـعر الوحـدة واإلفصـاح عـن ذلـك فـورا
ي موقعه اإللك ﺮوني واملوقع اإللك ﺮوني للسوق )تداول (و ي تقارير الصندوق العام ال يعدها مدير الصندوق.
ً
 .4ســوف يقــدم مــدير الصــندوق لهيئــة الســوق املاليــة تقــاريرﻩ املطلوبــة وفقــا للمــادة ) (72مــن الئحــة صــناديق اإلســتثمار ملخصــا بجميــع أخطــاء
التقويم والتسع ﺮ.

د -إحتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات اإلش ﺮاك واإلس ﺮداد:
سيتم احتساب صا ي قيمة األصول ألغراض الشراء أو اإلس ﺮداد من خالل طرح ال امات الصندوق بما ف ـا الرسـوم املبينـة ـي هـذﻩ املـذكرة مـن
إجما ي قيمة أصول الصندوق وثم يحدد سعر الوحدة بقسمة الرقم الناتج من هذﻩ العملية ع ى إجما ي عدد وحدات الصندوق.
ه -مكان نشر سعر الوحدات:
سيتم عمل التقييم للوحدات يومي األحد والثالثاء ،كما سيتم اإلعالن عن سعر الوحدة ي املوقع االلك ﺮوني ملدير الصندوق www.arbahcapital.com
يومي االثن ن واالربعاء كما سيعلن عن سعر الوحدة ي املوقع االلك ﺮوني للسوق املالية السعودية )تداول(www.tadawul.com
 .7التعامل:
أ -تاريخ البدء واملدة والسعر االو ي:
تاريخ بدء الطرح االو ي هو يوم 2017/01/11م
مدة الطرح االو ي ي  5أيام .سعر الوحدة عند بداية طرح الصندوق ) (10ريال سعودي.

ب -التاريخ املحدد وال ائي لتقديم طلبات االش ﺮاك واالس ﺮداد:
ً
يمكن االش ﺮاك ي الصندوق ي يومي األثن ن و األربعاء من كل أسبوع ،ويعت ﺮ أي استثمار من املش ﺮك ن نافذا وسيكون االستثمار مب ع ـى
الســعر التــا ي املعتمــد ــي أقــرب يــوم تقيــيم بعــد يــوم االشـ ﺮاك حســب املحــدد ــي امللحــق ،ويتعـ ن ع ــى املســتثمر الراغــب ــي شـراء وحــدات ــي
ً
الص ــندوق س ــواء ك ــان ش ــخص ف ــردا أو شخص ــية اعتباري ــة تعبئ ــة نم ــوذج االشـ ـ ﺮاك إض ــافة إ ــى توقي ــع ه ــذﻩ الش ــروط واألحك ــام الخاص ــة
باالش ﺮاك ي الصندوق وتسليمها إ ى مدير الصندوق مرفقا معها قسيمة اإليـداع للمبلـغ الـالزم لالشـ ﺮاك أو تفـويض بخصـم ذلـك املبلـغ مـن
الحساب بالبنك ي أي يوم عمل.
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بإمكان املستثمر تسليم نماذج االش ﺮاك املسـتوفاة عـن طريـق ال ﺮيـد أو ال ﺮيـد السـريع أو مناولـة باليـد أو إرسـالها مـن خـالل الوسـائل االلك ﺮونيـة
ً
ً
املرخص ا وسيكون االشـ ﺮاك مرتبطـا بوصـول معلومـات االشـ ﺮاك بنجـاح وبشـكل كامـل ،علمـا بـان املـدير لـن يكـون مسـئوال عـن عـدم وصـول أو
استالم املعلومات بسبب أي خلل ف ي نظام املش ﺮك.
سيتم اعتماد طلب االش ﺮاك الذي يتم استالمه من قبل مدير الصندوق عند استالم املبلغ الالزم لشراء وحدات الصندوق أيام االش ﺮاك أو مـا
قبل ذلك حسب املحدد ي امللحق املرفق .طلبات االش ﺮاك ال يتم استالمها بعد آخر موعد الستقبال الطلبات املحـددة )السـاعة  12:00ظهـرا
من يومي األحد والثالثاء( ستصبح نافذة ي يوم التقييم التا ي.
ج -إجراءات االش ﺮاك واالس ﺮداد:


إجراءات االش ﺮاك
ً
يمكـن االشـ ﺮاك ــي الصـندوق ــي يـومي األثنـ ن و األربعــاء مـن كــل أسـبوع ،ويعت ـﺮ أي اســتثمار مـن املشـ ﺮك ن نافـذا وسـيكون االســتثمار مب ـ ع ــى
الســعر التــا ي املعتمــد ــي أقــرب يــوم تقيــيم بعــد يــوم االش ـ ﺮاك حســب املحــدد ــي امللحــق ،ويتع ـ ن ع ــى املســتثمر الراغــب ــي ش ـراء وحــدات ــي
ً
الصــندوق ســواء كــان شــخص فــردا أو شخصــية اعتباريــة تعبئــة نمــوذج االشـ ﺮاك إضــافة إ ــى توقيــع هــذﻩ الشــروط واألحكــام الخاصــة باالشـ ﺮاك
ــي الصــندوق وتســليمها إ ــى مــدير الصــندوق مرفقــا معهــا قســيمة اإليــداع للمبلــغ الــالزم لالش ـ ﺮاك أو تفــويض بخصــم ذلــك املبلــغ مــن الحســاب
بالبنك ي أي يوم عمل.
بإمكـ ــان املسـ ــتثمر تسـ ــليم نمـ ــاذج االش ـ ـ ﺮاك املسـ ــتوفاة عـ ــن طريـ ــق ال ﺮيـ ــد أو ال ﺮيـ ــد السـ ــريع أو مناولـ ــة باليـ ــد أو إرسـ ــالها مـ ــن خـ ــالل الوسـ ــائل
ً
ً
االلك ﺮونيــة املــرخص ــا وســيكون االشـ ﺮاك مرتبطــا بوصــول معلومــات االشـ ﺮاك بنجــاح وبشــكل كامــل ،علمــا بــان املــدير لــن يكــون مســئوال عــن
عدم وصول أو استالم املعلومات بسبب أي خلل ف ي نظام املش ﺮك.



إجراءات االس ﺮداد
يجــوز ملــالكي الوحــدات اسـ ﺮداد جــزء أو كــل وحــدا م باســتكمال وتوقيــع طلــب االسـ ﺮداد وتقــديم إرســال الطلبــات املكتملــة عــن طريــق ال ﺮيــد أو
ال ﺮيـد السـريع أو مناولـة باليـد أو مـن خـالل إرسـالها الفـاكس ،و ـي حالـة اإلرسـال عـن طريـق الفـاكس ،يجـب اإلسـراع بإرسـال أصـل نمـوذج طلــب
ً
االس ـ ﺮداد بص ــورة فوري ــة ع ــن طري ــق ال ﺮي ــد أو تس ــليم النم ــوذج باملناول ــة اليدوي ــة إ ــى ش ــركة أرب ــاح املالي ــة علم ــا ب ــأن ع ــدم ال ــتمكن م ــن تق ــديم
النموذج األص ي لطلب االس ﺮداد قد يؤدي إ ى إلغاء طلب االسـ ﺮداد؛ ويخضـع ذلـك لتقـدير مـدير الصـندوق .وإن نمـوذج طلـب االسـ ﺮداد ،حـال
تسليمه ،سوف يكون غ ﺮ قابل لإللغاء ويتعذر تغي ﺮﻩ أو سحبه بعد تسليمه بدون موافقة مدير الصندوق.

 مكان تقديم طلبات االش ﺮاك واالس ﺮداد ملدير الصندوق:
زيارة مالكي الوحدات للمقر الرئيﺴ لشركة أرباح املالية ع ى العنوان التا ي:
شركـة أربــاح املالية ،مركز سعد العبدالكريم املعمر لألعمال  ،الطابق الثامن ،شارع الخليج  ،الدمـام ص.ب  8807الدمـام  31492اململكـة
العربية السعودية


اق ف ﺮة زمنية تفصل ب ن اإلس ﺮداد ودفع عوائد اإلس ﺮداد لحامل الوحدات:
بإمكان املستثمر استالم املبلغ املس ﺮد بموجب حوالة ي حسابه الخاص ،وسيتم إيداع املبالغ املس ﺮدة ي حساب العميـل خـالل ) (3أيـام
عمل كحد أق .
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د -سجل مالكي الوحدات:





سيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل محدث ملالكي الوحدات وفقا ملتطلبات الئحة صناديق اإلستثمار ،وحفظة ي اململكة العربية
السعودية.
ً
ً
ُي ّ
عد سجل مالكي الوحدات دليال قاطعا ع ى ملكية الوحدات املثبتة فيه .
ً
يقدم مدير الصندوق ملخصا لسجل مالكي الوحدات ا ي أي مالك للوحدات مجانا عند الطلب.

ُ
ه -أن أموال االش ﺮاك املتسلمة سوف تستثمر ي الودائـع البنكيـة وصـفقات سـوق النقـد ،وامل ﺮمـة مـع طـرف خاضـع لتنظـيم مؤسسـة النقـد أو
لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج اململكة،
و -الحد األدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمعه:
الحد األدني  10ماليي ن ريال سعودي.
ح -اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان إستيفاء متطلب  10مالي ن ريال سعودي أو مايعادلها كحد أدني لصا ي أصول الصندوق:
ي حال طلب هيئة السوق املالية بالقيام بأي إجراء تصحي ي فأن مدير الصندوق سيل م بجميع اللوائح والتعليمات ذات العالقة من هيئة السوق
املالية.
ط -الحاالت ال يؤجل أو يعلق معها التعامل ي وحدات الصندوق واإلجراءات املتبعة:
 .1يحتفظ مدير الصندوق بالحق ي رفض اإلش ﺮاك ي الحاالت التالية:
أ .ــي حــال أدى هــذا اإلشـ ﺮاك ا ــى خــرق اللــوائح الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق املاليــة ال ـ تطبــق ع ــى الصــندوق وال ـ قــد تفرضــها هيئــة
السوق املالية من وقت ا ى اخر.
ب .ي حال عدم تمكن املش ﺮك من استيفاء متطلبات هذﻩ الشروط واألحكام.
ج .ي حال عدم تمكن املش ﺮك من تقديم طلب اش ﺮاك ي الصندوق موقع ومعتمد.
د .ي حال عدم تمكن املش ﺮك من استيفاء مبلغ اإلش ﺮاك املطلوب.
اذا تم رفض طلب اإلش ﺮاك ألي سبب يقوم مدير الصندوق بإعادة مبلغ اإلش ﺮاك ا ى املشـ ﺮك دون خصـم أي مبـالغ إشـ ﺮاكات أن وجـدت ،وذلـك بموجـب
شيك يرسل بال ﺮيد اوع ﺮ تحويل بنكي.
ي -اإلجراءات ال يجري بمقتضاها اختيار طلبات االس ﺮداد ال ستؤجل:
أق ـ إجمــا ي مبل ــغ اس ـ ﺮداد مســموح بــه ــي أي ي ــوم اس ـ ﺮداد هــو عش ــرة ــي املائــة ) (10%مــن صــا ي قيمــة أصــول الص ــندوق كمــا ــي آخــر ي ــوم تق ــويم .إذا
تجــاوزت قيمــة طلبــات االس ـ ﺮداد هــذا املبلــغ ،يحــق ملــدير الصــندوق تخفــيض جميــع طلبــات االسـ ﺮداد ع ــى أســاس نسـ وتسـ ﺮد الوحــدات بنــاء ع ــى ذلــك.
ترحـل طلبـات االسـ ﺮداد ال ـ ال يـتم اسـتيفاؤها ـي أي يـوم اسـ ﺮداد إ ـى يــوم االسـ ﺮداد التـا ي ويكـون لهـا األفضـلية شـريطة أال تتجـاوز قيمـة طلبـات االسـ ﺮداد
) (10%من صا ي قيمة األصول كما ي آخر يوم تقييم.
يجــوز ملــدير الصــندوق ،وبنــاء ع ــى تقــديرﻩ املطلــق تأجيــل أي طلــب اس ـ ﺮداد و/أو تحويــل أن كــان هنــاك تعليــق للتــداول ــي الســوق الرئيســة ال ـ
يتعامل الصندوق ف ا من خالل األوراق املالية أو األصول اململوكـة ،سـواء كـان ذلـك بشـكل عـام أو فيمـا يتعلـق بأصـول الصـندوق وال ـ يعتقـد
مدير الصندوق بدرجة معقولة أ ا أساسية لحساب صا ي قيمة أصول الصندوق.
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إذا أدى أي اسـ ﺮداد إ ــى خفــض اســتثمار املســتثمر ــي الصــندوق إ ــى اقــل مــن الحــد األدنــى الــالزم فســيتم اسـ ﺮداد كامــل املبلــغ املســتثمر وســيتم
دفع املبالغ املس ﺮدة بعملة الصندوق بقيدها للحساب املع ن للمستثمر.
ــي الح ــاالت والظ ــروف الق ــاهرة وال ـ ق ــد تش ــمل إص ــدار الق ـرارات الحكومي ــة ذات العالق ــة بالســوق أو إص ــدار تنظيم ــات جدي ــدة م ــن الهيئ ــات
املشرعة ذات العالقة أو خلل ي االتصاالت ب ن الشركة واألسواق أو أي عوامل أخرى تحول بـ ن مـدير الصـندوق وأداء مهامـه تجـاﻩ الصـندوق
ممــا يــؤدي إ ــى تعليــق حســاب صــا ي قيمــة األصــول .يجــوز ملــدير الصــندوق أن يعلــق مؤقتــا االش ـ ﺮاك واإلضــافة واالس ـ ﺮداد للوحــدات بعــد أخــذ
املوافقة من هيئة سوق املال.
 .8خصائص الوحدات:
يمكن ملدير الصندوق إصدار عدد ال محدود من الوحدات ي الصندوق و ي وحدات من فئة واحدة .وتمثـل كـل وحـدة حصـة شـائعة متسـاوية
ــي الصــندوق .الوحــدات لــيس لهــا حــق التصــويت ــي الصــندوق ويــتم اسـ ﺮدادها مــن مــدير الصــندوق فقــط .ســيحتفظ مــدير الصــندوق بســجل
ً
يوضح جميع مالكي الوحدات وسيتم تسليم املستثمر بعد كل عملية إشعارا يب ن جميع التفاصيل املتعلقة بالعملية.
يمتلــك كــل مســتثمر حصــة غ ــﺮ مجـزأة ــي أصــول الصــندوق بنـ ًـاء ع ــى صــا ي قيمــة األصــول ،ولــن يــتم إصــدار شــهادات للوحــدات مــن قبــل مــدير
الصــندوق ،كمــا ولــن يــتم توزيــع أي أربــاح وســيعاد اســتثمارها ــي الصــندوق والــذي ســينعكس ع ــى ســعر وحــدة الصــندوق ،وإذا تمــت تصــفية
الص ــندوق ،ف ــإن جمي ــع الوح ــدات س ــتكون مؤهل ــة للحص ــول ع ــى حص ــة متناس ــبة م ــع ص ــا ي أص ــول الص ــندوق املتاح ــة للتوزي ــع ع ــى م ــالكي
الوحدات.
إن الح ــد األدن ــى ملبل ــغ املش ــاركة أو املس ــاهمة ــي الص ــندوق ه ــو ) (10000عش ــرة أالف ري ــال لألف ـراد و) (20000عش ــرون أل ــف ري ــال للش ــركات.
ويحتفظ مدير الصندوق بالحق ي تغي ﺮ مبلغ الحـد األدنـى لالشـ ﺮاك اإلضـا ي البـالغ ) 5000خمسـة أالف ريـال لكـل مـن األفـراد أو الشـركات( أو
الدخول ي الصندوق ع ى أن يخضع ذلك ملوافقة الهيئة.
 .9املحاسبة وتقديم التقارير:
أ -املعلومات ذات الصلة بالتقارير املالية:
يقوم مدير الصندوق بتقديم تقرير دوري ب اية كل ربع سنة ملالكي الوحدات كحد اق
تتضمن املعلومات التالية:



يوضح عمليات املسـتثمر سـواء كانـت اشـ ﺮاك أو اسـ ﺮداد ،كمـا

صا ي قيمة أصول ووحدات الصندوق
عدد وصا ي قيمة الوحدات ال يملكها املش ﺮك.

 سجل بصفقات كل مش ﺮك ع ى حدة.
ً
يقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية والتقارير األولية وفقا ملتطلبات املحلق رقم ) (5من الئحة صناديق اإلستثمار.
ب -أماكن و وسائل إتاحة تقارير الصندوق:
سيتم إرسال التقارير ع ى العنوان ال ﺮيدي أو ال ﺮيد اإللك ﺮوني أو الفاكس كما هو مـدون ـي إتفاقيـة فـتح الحسـاب اإل إذا تـم إشـعار مـدير الصـندوق بـاي
ّ
ً
ً
تغي ﺮات ي العناوين السابقة ،و ي حال وجود أي خطأ أو أي إستفسار اخر فإنه يجب إبالغ مدير الصندوق خـالل سـت ن ) (60يومـا تقويميـا مـن مـن تـاريخ
كشــف الحســاب والتقــارير وإال ســتعت ﺮ صــحيحة .وســوف تنشــر هــذﻩ التقــارير ع ــى املوقــع اإللك ﺮونــي ملــدير الصــندوق واملوقــع اإللك ﺮونــي للســوق املاليــة
السعودية )تداول(.
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ج -يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية مراجعة للصندوق عند اية كل سنة ميالدية ،ويتعهد مدير الصندوق بنشر القوائم املالية السنوية
املراجعة ،ي اية السنة املالية للصندوق ي  31ديسم ﺮ 2018م.
ً
ً
د -يقوم مدير الصندوق أيضا بإعداد و نشر القوائم املالية السنوية .وسيتم توف ﺮ هذﻩ القوائم مجانا عند طل ا.
 .10مجلس إدارة الصندوق:
أ.





أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق ونوع العضوية:
األستاذ/عبدالعزيز بن سعد بن محمدالعبدالكريم املعمر )رئيس مجلس إدارة الصندوق() عضو غ ﺮ مستقل (
د.حسن خليل محمد املصري ) عضو غ ﺮ مستقل(
د .إبراهيم بن محمد بن شايع القحطاني )عضو مستقل(
االستاذ /عمر بن إبراهيم بن سليمان العمر)عضو مستقل(

ب .مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
 .1األستاذ/عبدالعزيز بن سعد بن محمدالعبدالكريم املعمر )رئيس مجلس إدارة الصندوق() عضو غ ﺮ مستقل ( حاصل ع ى درجة املاجسـت ﺮ
ــي الخ ــدمات املص ــرفية واملالي ــة االس ــالمية 2008-2009م وماجس ــت ﺮ ــي إدارة األعم ــال 2008-2005م وش ــهادة البك ــالوريوس م ــن جامع ــة املل ــك فه ــد
للب ــﺮول واملعــادن  1996-2003يشــغل األســتاذ عبــدالعزيز بــن ســعد العبــدالكريم املعمــر منصــب عضــو مجلــس اإلدارة ــي شــركة أربــاح املاليــة يوليــو
 ، 2017تشمل خ ﺮاته ي مجال اإلستثمارات و ي سوق األسـهم املحليـة  ،وشـغل مناصـب كث ـﺮة ـي القطـاع الخـاص م ـا عضـو مجلـس املـديرين لشـركة
املستثمرون الدولية القابضة 2013م ،وعضوية غرفة الشرقية ومدير التسويق وخدمات العمالء .
 .2د .حسن خليل محمد املصري ) عضو غ ﺮ مستقل(
الــرئيس التنفيــذي لشــركة أربــاح املاليــة منــذ مــارس  2013م ح ـ تاريخــة ،ويحمــل شــهادة الــدكتوراﻩ ــي املحاســبة 2008م ،وعــدة شــهادات مهنيــة م ــا
شــهادة محاســب قــانوني معتمــد )  (CPAمــن واليــة الينــوي /الواليــات املتحــدة االمريكيــة 1999م .عمــل مــدير مــا ي وتــدقيق ــي عــدة شــركات .ولديــه خ ــﺮة
ً
كب ــﺮة ــي أس ــواق رأس امل ــال وخصوص ــا املنتج ــات االس ــتثمارية االس ــالمية ومح ــافظ ال ــدخل الثاب ــت ،وإدارة املح ــافظ والص ــناديق االس ــتثمارية ،تقي ــيم
الشركات والتحليل النا ي للجهالة باالضافة إ ى الخدمات االستشارية.
 .3د .إبراهيم بن محمد بن شايع القحطاني )عضو مستقل(
ً
يشغل الدكتور إبراهيم القحطاني حاليا منذ 2008م منصب عضو مجلس إدارة لشركة سمو القابضة ،حصل الدكتور إبراهيم القحطاني ع ى
درجة الدكتوراﻩ ي االقتصاد من جامعة ويسكونسن عام 1987م واملاجست ﺮ ادارة اعمال -جامعة الب ﺮول عام 1981م قبلها والبكالوريوس من
جامعة امللك فهد للب ﺮول واملعادن باململكة العربية السعودية ي عام 1981م ،ولدى الدكتور إبراهيم القحطاني خ ﺮات طويلة ي العمل والتعليم
ي اململكة حيث ترأس قسم )كيه أف يو بي أم( للتمويل واالقتصاد ملدة اربع سنوات ي الجامعة وعمل ي كث ﺮ مناصب مجالس اإلدارات منذ عام
 .1994شارك الدكتور إبراهيم القحطاني ي تأسيس العديد من األعمال الصناعية العديدة ي اململكة وهو عضو بالجمعية االقتصادية السعودية
وقد نشر الكث ﺮ ي القضايا املالية واالقتصادية.
 .4األستاذ عمر بن إبراهيم بن سليمان العمر )عضو مستقل(
األستاذ عمر إبراهيم العمر حاصل ع ى ماجست ﺮ ي املحاسبة من جامعة ميامي ،فلوريدا ،الواليات املتحدة عام 1988م  ،وبكالوريوس ي إدارة
األعمال من جامعة امللك سعود عام 1984م .حصل ع ى زمالةاملحاسب ن القانوني ن األمريكية و زمالة الهيئة السعودية للمحاسب ن القانوني ن،
وقد شغل العديد من املناصب االدارية ي مجال املحاسبة ،وهو عضو مجلس ادارة ي عدة شركات.
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ج -أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الصندوق:
ً
يجتمع املجلس مرت ن سنويا ع ى األقل ملراجعة نشـاطات املـدير والتأكـد مـن مطابق ـا مـع الشـروط واألحكـام ولـوائح االسـتثمار املوضـوعة مـن قبـل مجلـس
إدارة الصندوق باإلضافة إ ى الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس الهيئة .أما فيما يتعلـق باجتماعـات الصـندوق واجـراءات التصـويت املتبعـه ـي
مجلس ادارة الصندوق ،فسيجتمع املجلس بدعوة خطية من رئيسه ترسل إ ى األعضاء قبل أسبوع ن من املوعد املحدد لالجتماع ،ويحق لرئيس املجلـس
و ــي أي وقــت دعــوة األعض ــاء الجتم ــاع غ ــﺮ رس ــم  ،ويكــون االجتم ــاع ص ــحيحا إذا حضــر نصــف أعضــاء املجلــس بمــن ف ـ م ال ــرئيس أو مــن ينيبــه األعض ــاء
لحضــور اجتماعــات املجلــس ع ــى أن تكــون اإلنابــة خطيــة ،وان ال ينــوب عــن أك ــﺮ مــن عضــو واحــد ــي ذات االجتمــاع ،وال يحــق لــه التصــويت ع ــى ق ـرارات
تنطوي ع ى تضارب املصالح ،و ي حال تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس املجلـس .كمـا يجـوز ان تعقـد اجتماعـات مجلـس االدارة مـن
خالل وسائل الك ﺮونية بما ي ذلك الهاتف .وتشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق  ،ع ى سبيل املثال ال الحصر اآلتي:
ً
املوافقة ع ى جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية ال يكون الصندوق طرفا ف ا.
ً
ً
اإلش ـراف ،وم ـ ك ــان ذل ــك مناس ــبا ،املص ــادقة ع ــى أي تض ــارب مص ــالح يفص ــح عن ــه م ــدير الص ــندوق وفق ــا للم ــادة ) (19م ــن الئح ــة
صناديق االستثمار.
ً
االجتمــاع مــرت ن س ــنويا ع ــى األقــل مــع مس ــئول االل ـ ام )لجنــة االل ـ ام( لــدى مــدير الصــندوق ومس ــئول التبليــغ عــن غســل األمــوال
وتمويل اإلرهاب لديه ،للتأكد من ال ام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة املتبعة.






إقرار أية توصية يرفعها املصفي الذي يتم تعيينه بموجب املادة )(22من ألئحةصناديق اإلستثمار.
التأكد من اكتمال وال ام شروط وأحكام الصندوق بالئحة صناديق االستثمار.
ً
التأكد من قيام مـدير الصـندوق بمسـؤولياته بمـا يحقـق مصـلحة مـالكي الوحـدات وفقـا لشـروط وأحكـام الصـندوق  ،وأحكـام الئحـة
صناديق االستثمار.
العمــل بأمانــة ملصــلحة صــندوق االســتثمار ومــالكي الوحــدات فيــه و تتضــمن مســؤولية أمانــة عضــو مجلــس إداراة الصــندوق تج ــاﻩ
مالكي الوحدات واجب اإلخالص و اإلهتمام و بذل الحرص املعقول.





ّ
د -تفاصيل مكافات أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
يتلقى اعضاء مجلس االدارة املستقل ن بدل أتعاب لقاء الخدمات ال يقدمو ا  .مبلغ ) (5,000خمسة أالف ريـال سـعودي لكـل اجتمـاع وبعـدد
ً
ً
أربعــة اجتماعــات ــي الســنة املاليــة بحــد أق ـ  20,000ريــال ســعودي ســنويا لكــل عضــو مســتقل وبمــا يعــادل  40,000ريــال ســعودي ســنويا لكــل
األعضــاء وتحســب هــذﻩ الرســوم وت ـﺮاكم كــل يــوم تقــويم مــن صــا ي قيمــة اصــول الصــندوق لالعضــاء املســتقل ن ككــل وتــدفع املكافــاﻩ بعــد كــل
اجتماع ملجلس ادارة الصندوق.
ه -يحرص مدير الصندوق واالطراف ذات العالقة عدم القيام بأي عمل ينطوي عليه تعارض للمصالح ،و ي حالة حدوث أي تضارب جوهري
للمصالح ب ن مدير الصندوق أو االطراف ذات العالقة فعليه يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن ذلك ملجلس إدارة الصندوق وال يوجد
ً
حاليا أي تضاري مصالح.
و -عضويات اعضاء مجلس ادارة الصندوق ي صناديق استثمار أخرى:
 ال يشغل األستاذ /عبدالعزيز بن سعد بن محمد العبدالكريم املعمر) عضو غ ﺮ مستقل( منصب عضو اي صندوق استثماري


يشغل د .حسن خليل املصري منصب عضو غ ﺮ مستقل ي صندوق ارباح للطروحات االولية.
يشغل د .إبراهيم بن محمد بن شايع القحطاني منصب عضو مستقل ي صندوق ارباح للطروحات االولية.



ال يشغل األستاذ عمر بن إبراهيم بن سليمان العمر منصب عضو مجلس إدارة اي صندوق
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 .11لجنة الرقابة الشرعية:
أ .اسماء اعضاء الهيئة الشرعية للصندوق ومؤهال م:
 .1معا ي الشيخ  /الدكتور عبد الرحمن بن عبد ﷲ السند
تخــرج مــن جامعــة امللــك ســعود ــي الحاســب اآل ــي ،كمــا أنــه حصــل ع ــى درجــة البكــالوريوس مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية عــام
1418هـ وحصل ع ى درجة املاجست ﺮ ثم حصل ع ى الدكتوراﻩ من نفس الجامعة.
وهــو عضــو ــي عــدﻩ جهــات م ــا :لجنــة إعــداد التواقيــع اإللك ﺮونيــة بمدينــة امللــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة .وكــذلك عضــو ــي الجمعيــة الفقهيــة
السعودية وخب ﺮ بمجمع الفقه اإلسالمي.
 .2فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد ﷲ الشبي ي
تخــرج مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية وحصــل ع ــى املاجســت ﺮ ثــم حصــل ع ــى الــدكتوراﻩ مــن القســم نفســه عــام 1422هــ ،وقــد عمــل
ً
ً
ً
ً
ً
باحثا شرعيا بديوان املظالم و معيدا وأمينا و وكيال لقسم الفقه املقارن باملعهد العا ي للقضاء ثم أوفد للتـدريس بمعهـد العلـوم اإلسـالمية ـي أمريكـا
خالل الف ﺮة 1420-1424هـ ،و اآلن عضو هيئة تدريس باملعهد العا ي للقضاء.
وهــو عضــو ــي ع ــدﻩ جه ــات م ــا :الجمعيــة الفقهيــة الســعودية ومجم ــع فقه ــاء الش ــريعة بأمريكــا الشــمالية .وك ــذلك عضــو اللجنــة الش ــرعية ملراجعــة
تنظيم جباية الزكاة باململكة العربية السعودية.
 .3فضيلة الشيخ  /عبد املحسن بن زيد آل مسعد
تخـ ـ ــرج مـ ـ ــن كليـ ـ ــة الشـ ـ ــريعة بجامعـ ـ ــة اإلمـ ـ ــام محمـ ـ ــد بـ ـ ــن سـ ـ ــعود اإلسـ ـ ــالمية بالريـ ـ ــاض و حصـ ـ ــل ع ـ ـ ــى املاجسـ ـ ــت ﺮ ـ ـ ــي الفقـ ـ ــه املقـ ـ ــارن مـ ـ ــن املعهـ ـ ــد
ً
ً
ً
ً
العــا ي للقضــاء ،وحصــل ع ــى الــدكتوراﻩ مــن املعهــد العــا ي للقضــاء ،عمــل قاضــيا ــي املحكمــة العامــة بالطــائف ثــم مفتشــا قضــائيا ثــم وكــيال لــوزارة
ً
العــدل للشــؤون القضــائية مــن عــام١٤٣٠ه ـ وح ـ عــام ١٤٣٦ه ـ ثــم عـ ن قا ـ إســتئناف بمحكمــة اإلســتئناف بمكــة املكرمــة ،وحاليــا متفــرغ لألعمــال
الخاصة.
ب -أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية:
ستكون الرقابة الشرعية ع ى وجه الخصوص عن األنشطة التالية:
أ.
ب.
ج.
د.
ه.
و.

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

ّ
ج -تفاصيل مكافات لجنة الرقابة الشرعية:
ً
تبلــغ أتعــاب لجنــة الرقابــة الشــرعية مبلــغ وقــدرﻩ ) (24,000ريــال ســعودي ســنويا ،تــدفع كاملــة مــن أصــول الصــندوق تحتســب كــل يــوم تقــويم وتســتقطع مــن
صا ي قيمة اصول الصندوق .ويحتوي ملخص االفصاح املا ي ع ى أتعاب الهيئة الشرعية.
د -تفاصيل املعاي ﺮ املطبقة لتحديد شرعية األصول املعدة لالستثمار:
يحتوي امللحق رقم ) (1ي الشروط واألحكام وامللحق رقم ) (1ي مذكرة املعلومات الضوابط الشرعية لالستثمارات الخاصة بالصندوق.
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 .مدير الصندوق:
أ.
ب.
ج.

د.
ه.
و.

اسم مدير الصندوق:
شركة أرباح املالية.
رقم ال ﺮخيص الصادر من هيئة السوق املالية:
رقم ال ﺮخيص الصادر من هيئة السوق املالية )(37-07083
عنوان مدير الصندوق:
شركـة أربــاح املالية ،مركز سعد العبدالكريم املعمر لألعمال  ،الطابق الثامن ،شارع الخليج  ،الدمـام ص.ب  8807الدمـام  31492اململكـة
العربية السعوديـة هاتف 00966- 13- 8316400 :فاكس00966- 13-8094906 :
املوقع اإللك ﺮوني www.arbahcapital.com
تاريخ ال ﺮخيص الصادر من هيئة السوق املالية:
16/08/1429ه املوافق 18/08/2008م
رأس املال املدفوع ملدير الصندوق:
رأس املال املدفوع بالكامل بقيمة ) (220,000,000ريال سعودي..
املعلومات املالية ملدير الصندوق:
املعلومات املالية ملدير الصندوق كما ي اية السنة املالية 31/12/2016م

اإليرادات

7,710,532

املصاريف

13,558,445

الزكاة

1,862,906
)(13,132,607

صا ي الدخل

ز -أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق
 .1األستاذ/عبدالعزيز بن سعد بن محمدالعبدالكريم املعمر )رئيس مجلس إدارة الصندوق() عضو غ ﺮ مستقل ( حاصل ع ى درجة املاجسـت ﺮ
ــي الخــدمات املصــرفية واملاليــة االســالمية 2008-2009م وماجســت ﺮ ــي إدارة األعمــال 2008-2005م وشــهادة البكــالوريوس مــن جامعــة امللــك
فه ــد للب ــﺮول واملع ــادن  1996-2003يش ــغل األس ــتاذ عب ــدالعزيز ب ــن س ــعد العب ــدالكريم املعم ــر منص ــب عض ــو مجل ــس اإلدارة ــي ش ــركة أرب ــاح
املاليــة يوليــو  ، 2017تشــمل خ ﺮاتــه ــي مجــال اإلســتثمارات و ــي ســوق األســهم املحليــة  ،وشــغل مناصــب كث ــﺮة ــي القطــاع الخــاص م ــا عضــو
مجلس املديرين لشركة املستثمرون الدولية القابضة 2013م ،وعضوية غرفة الشرقية ومدير التسويق وخدمات العمالء .
 .2د .حسن خليل محمد املصري ) عضو غ ﺮ مستقل(
الــرئيس التنفيــذي لشــركة أربــاح املاليــة منــذ مــارس  2013م ح ـ تاريخــة ،ويحمــل شــهادة الــدكتوراﻩ ــي املحاســبة 2008م ،وعــدة شــهادات مهنيــة م ــا
شــهادة محاســب قــانوني معتمــد )  (CPAمــن واليــة الينــوي /الواليــات املتحــدة االمريكيــة 1999م .عمــل مــدير مــا ي وتــدقيق ــي عــدة شــركات .ولديــه خ ــﺮة
ً
كب ــﺮة ــي أس ــواق رأس امل ــال وخصوص ــا املنتج ــات االس ــتثمارية االس ــالمية ومح ــافظ ال ــدخل الثاب ــت ،وإدارة املح ــافظ والص ــناديق االس ــتثمارية ،تقي ــيم
الشركات والتحليل النا ي للجهالة باالضافة إ ى الخدمات االستشارية.
 .3د .إبراهيم بن محمد بن شايع القحطاني )عضو مستقل(
ً
يشغل الدكتور إبراهيم القحطاني حاليا منذ 2008م منصب عضو مجلس إدارة لشركة سمو القابضة ،حصل الدكتور إبراهيم القحطاني ع ى
درجة الدكتوراﻩ ي االقتصاد من جامعة ويسكونسن عام 1987م واملاجست ﺮ ادارة اعمال -جامعة الب ﺮول عام 1981م قبلها والبكالوريوس من
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جامعة امللك فهد للب ﺮول واملعادن باململكة العربية السعودية ي عام 1981م ،ولدى الدكتور إبراهيم القحطاني خ ﺮات طويلة ي العمل والتعليم
ي اململكة حيث ترأس قسم )كيه أف يو بي أم( للتمويل واالقتصاد ملدة اربع سنوات ي الجامعة وعمل ي كث ﺮ مناصب مجالس اإلدارات منذ عام
 .1994شارك الدكتور إبراهيم القحطاني ي تأسيس العديد من األعمال الصناعية العديدة ي اململكة وهو عضو بالجمعية االقتصادية السعودية
وقد نشر الكث ﺮ ي القضايا املالية واالقتصادية.
 .4األستاذ عمر بن إبراهيم بن سليمان العمر )عضو مستقل(
األستاذ عمر إبراهيم العمر حاصل ع ى ماجست ﺮ ي املحاسبة من جامعة ميامي ،فلوريدا ،الواليات املتحدة عام 1988م  ،وبكالوريوس ي إدارة
األعمال من جامعة امللك سعود عام 1984م .حصل ع ى زمالةاملحاسب ن القانوني ن األمريكية و زمالة الهيئة السعودية للمحاسب ن القانوني ن،
وقد شغل العديد من املناصب االدارية ي مجال املحاسبة ،وهو عضو مجلس ادارة ي عدة شركات.
أعضاء مجلس اإلدارة لشركة أرباح املالية:
اإلسم

المنصب

التصنيف

ابراھيم بن علي المجدوعي

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

ھاني بن حسن العفالق

نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

عبدالعزيز بن سعد المعمر

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

نايف عبدالعزيز القحطاني

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

عبدﷲ بن ناصر النابت

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

أحمد بن سالم بالحمر

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

سعود بن عبدالعزيز األنصاري

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

ھشام بن عبدالوھاب العبيد

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /مستقل

صالح بن عبدالرحمن الحزامي

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /مستقل

زيد بن عبدﷲ اليعيش

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /مستقل

محمد بن أحمد العوضي

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /مستقل

ج -االدوار واملسؤوليات والواجبات الرئيسية ملدير الصندوق:
 ع ى مدير الصندوق أن يعمل ملصلحة مالكي الوحـدات بموجـب أحكـام هـذﻩ الالئحـة والئحـة األشـخاص املـرخص لهـم وشـروط وأحكـام
الصندوق ومذكرة املعلومات
 ع ــى مــدير الصــندوق اإلل ـ ام بجميــع املبــادئ والواجبــات ال ـ نصــت عل ــا الئحــة األشــخاص املــرخص لهــم بمــا ــي ذلــك واجبــات األمانــة
تجاﻩ مالكي الوحدات.
ً
 يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام باالتي:
 -1إدارة الصندوق.
 -2عمليات الصندوق بما ي ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق.
 -3طرح وحدات الصندوق.
 -4التأك ــد مــن دقــة شــروط وأحك ــام الص ــندوق وم ــذكرة املعلوم ــات وإكتمالهــا وا ــا كاملــة وصــحيحية وواض ــحة وغ ــﺮ
مضللة.
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ً
يكــون مــدير الصــندوق مســؤوال عــن اإلل ـ ام بالئحــة صــناديق اإلســتثمار ،ســواء يـأدي مســؤولياته وواجباتــه بشــكل مباشــر أو كلــف ــا
ً
جهة خارجية .ويعد مدير الصندوق مسؤوال عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو سوء تصرفه أو تقص ﺮﻩ املعتمد.
ع ى مدير الصندوق وضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر ال تؤثر ع ى استثمارات الصندوق.

 ع ى مدير الصندوق تطبيق برنامج مراقبة املطابقة واإلل ام.
ط -املهام ال كلف ا طرف ثالت من جانب مدير الصندوق:
 .1أم ن الحفظ :حفظ أصو ل الصندوق .
 .2املحاسب القانوني :عملية املراجعة وإصدار القوائم املالية.
.3

مزود خدمة املؤشر االس ﺮشادي.

ً
 .4أعضاء مجلس إدارة الصندوق :وفقا للمهام ال ذكرت ي شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.
ً
 .5أعضاء لجنة الرقابة الشرعية :وفقا للمهام ال ذكرت ي شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.
ي -أنشطة عمل أو مصالح أخرى ملدير الصندوق ذات أهمية جوهرية:
اليوجد.
ك -األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق:
ً
يحق لهيئة السوق املالية عزل أو إستبدال مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراﻩ مناسبا لتعي ن مدير صندوق بديل أو إتخاذ أي تداب ﺮ
ً
اخرى تراﻩ مناسبا وذلك ي الحاالت التالية:
 -1توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم.
 -2إلغاء ترخيص مدير الصندوق ي ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل هيئة السوق املالية.
-3تقديم طلب إ ى هيئة السوق املالية من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه ي ممارسة نشاط اإلدارة.
ً
-4إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل – بشكل تراﻩ الهيئة جوهريا -بال ام النظام أو لوائحة التنفيذية.
-5وف ــاة م ــدير املحفظ ــة اإلس ــتثمارية ال ــذي ي ــدير أص ــول الص ــندوق أو عج ــزﻩ أو إس ــتقالته م ــع ع ــدم وج ــود ش ــخص أخ ــر مس ــجل ل ــدى م ــدير
الصندوق قادر ع ى إدارة أصول صندوق اإلستثمار أو أصو الصناديق ال يديرها مدير املحفظة.
-6أي حالة أخرى ترى الهيئة – ً
بناء ع ى أسس معقولة -أ ا ذات أهمية جوهرية.
 يجب ع ى مدير الصندوق إشعار الهيئة بأي من الحاالت الوارد ذكرها ي الفقرة الفرعية ) (5خالل يوم ن من حدو ا.
ً
ً
 إذا مارست الهيئة أيا من صالحيا ا وفقا لعزل أو إستبدال مدير الصندوق ،فيتع ن ع ى مدير الصندوق التعـاون بشـكل كامـل مـن
ً
أج ــل املس ــاعدة ع ــى تس ــهيل النق ــل الس ــلس للمس ــؤوليات إ ــى م ــدير الص ــندوق الب ــديل خ ــالل ) (60يوم ــا األو ــى م ــن تعيـ ـ ن م ــدير
ً
ً
الصــندوق البــديل .ويجــب ع ــى مــدير الصــندوق املعــزول أن ينقــل ،حيثمــا كــان ذلــك ضــروريا ومناســبا ووفقــا لتقــدير الهيئــة املحــض،
إ ى مدير الصندوق البديل جميع العقود املرتبطة بالصندوق ذي العالقة.
 .13أم ن الحفظ:

أ.

اسم ام ن الحفظ:

اإلنماء لإلستثمار

ب .رقم ال ﺮخيص الصادر من هيئة السوق املالية:

ترخيص هيئـة السوق املاليـة رقم ).(37-09134

ج .عنوان أم ن الحفظ:
شركة االنماء لالستثمار املقر الرئيﺴ – الرياض /اململكة العربية السعودية – ص.ب 66333 .الرياض  11576برج العنود  ،2الطابق  ،20طريق امللك
فهد ،ي العليا هاتف  8004413333 +966 11 2799299فاكس .+966 11 218590
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د.

تاريخ ال ﺮخيص الصادر من هيئة السوق املالية:

1430/04/19ه املوافق 2009/04/14م
ه .األدوار االساسية ومسؤوليات أم ن الحفظ:



ً
ً
ً
يعـ ّـد أم ـ ن الحفــظ مســؤوال عــن ال اماتــه وفقــا ألحكــام هــذﻩ الالئحــة ،ســواء أدى مســؤولياته بشــكل مباشــر أم كلــف ــا طرفــا ثالثــا بموجــب
أحكام هذﻩ الالئحة أو الئحة األشخاص املرخص لهم.




ً
ُوي ّ
عد أم ن الحفظ مسؤوال تجاﻩ مدير الصندوق ومالكي الوحـدات عـن خسـائر الصـندوق الناجمـة بسـبب احتيـال أو إهمـال أو سـوء تصـرف
أو تقص ﺮﻩ املتعمد.
ً
يعـ ﱡـد أمـ ن الحفــظ مســؤوال عــن حفــظ أصــول الصـندوق وحماي ــا لصــالح مــالكي الوحــدات ،وهــو مســؤول كــذلك عــن اتخــاذ جميــع اإلجـراءا ت
اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

و.

ً ً
املهام ال كلف ا أم ن الحفظ طرفا ثالثا:

ز.

األحكام املنظمة لعزل أم ن الحفظ أو إستبداله:

ً
اليوجد ،لكن يجوز ألم ن الحفظ تكليف طرف ثالث أو أك ﺮ أو أي من تابعيه بالعمل أمينا للحفظ من الباطن ألي صندوق استثمار يتو ى
حفظ أصول  .ويدفع أم ن الحفظ أتعاب ومصاريف أي أم ن حفظ من الباطن من مواردﻩ الخاصة.
ً
يحق لهيئة السوق املالية عزل أم ن الحفظ املع ن من مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدب ﺮ تراﻩ مناسبا ي حال وقوع أي من الحاالت التالية:
 .6توقف أم ن الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم.
 .7إلغاء ترخيص أم ن الحفظ ي ممارسة نشاط الحفظ أو سحب أو تعليقه من قبل هيئة السوق املالية.
 .8تقديم طلب إ ى الهيئة من أم ن الحفظ إللغاء ترخيصه ي ممارسة نشاط الحفظ
ً
 .9إذا رأت الهيئة أن أم ن الحفظ قد أخل  -بشكل تراﻩ الهيئة جوهريا – بال ام النظام أو لوائح التنفيذية.
 .10أي حالة أخرى ترى الهيئة ً -
بناء ع ى أسس معقولة -أ ا ذات أهمية جوهرية.

 .14مستشار اإلستثمار:
اليوجد.
 .15املوزع:
اليوجد.
 .16املحاسب القانوني:
أ.

أسم املحاسب القانوني:
شركة كي بي إم ي الفوزان وشركاﻩ.

ب .عنوان املحاسب القانوني:
عنوانه اململكة العربية السعودية،الطابق األول أبراج باطيور طريق امللك سعود ،الصفا ،الخ ﺮ  31952ص ب  . ،4803هاتف
) (966138162999فاكس ) ،(966138162888وعنوان موقعه اإللك ﺮوني )(www.kpmg.com.sa
ج .األدوار االساسية ومسؤوليات أم ن الحفظ:
ع ى املحاسب القانوني أو املراجع الخار ي القيام بعملية املراجعة ي نصف السنة املالية و اية السنة املالية إلصدار القوائم املالية.
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 .17معلومات أخرى:
أن السياسات واالجراءات ال ستتبع ملعالجة تعارض املصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فع ي سيتم تقديمها عند طل ا دون مقابل .
أ .املعلومات املتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة:
يحــوز ملــدير الصــندوق الــدخول ــي ترتيبــات العمولــة الخاصــة ع ــى أن تكــون خاضــعة لالئحــة األشــخاص املــرخص لهــم .بحيــث يتحصــل مــدير الص ــندوق
بموجبـه ع ــى ســلع وخــدمات إضــاقة ا ــى خــدمات تنفيــذ الصــفقات مقابــل العمولـة املدفوعــة ع ــى الصــفقات املوجهــة مــن خــالل ذلــك الوســيط .واليوجــد أي
ترتيبات للعموالت الخاصة م ﺮمة ح االن ويتع ن ع ى مدير الصندوق ي حال وجود ترتيبات العمولة الخاصة عمل ماي ي:


أن يقدم الوسيط املع خدمة التنفيذ بأفضل الشروط.



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



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

ب .املعلومات املتعلقة بالزكاة والضريبة:
يتع ـ ن ع ــى مالــك الوحــدات املحتمــل ان يحصــل ع ــى استشــارة مهنيــة للتأكــد مــن اإلعتبــارات الضــريبية ال ـ ت ﺮتــب ع ــى ش ـرائة لوحــدات ــي الصــندوق او
امتالكــه او اسـ ﺮدادﻩ لهــا او التصــرف ــا بــأي شــكل آخــر .ويجــب ان يكــون املشـ ﺮكون ع ــى بينــة بأنــه يحــق ملــدير الصــندوق ،ــي حــدود مــاهو منصــوص عليــه
ً
ومســموح بــه نظاميــا  ،ان يــدفع مــن أصــول الصــندوق أي ضــريبة مســتحقة ع ــى الصــندوق _ان وجــدت_ وســيتم اإلفصــاح ع ــا ــي القــوائم املاليــة الســنوية
والنصــف ســنوية .وع ــى املش ـ ﺮك ن الحــالي ن واملش ـ ﺮك ن املحتمل ـ ن غ ــﺮ املقيم ـ ن ــي اململكــة العربيــة الســعودية األخــذ بع ـ ن اإلعتبــار بــأن اســتثماراهم ــي
الصندوق قد ي ﺮتب عليه اقتطاع للضريبة من قبل الجهات ذات العالقة ي اململكة وبالخصوص ضريبة القيمة املضافة.
واما الزكاة فال يتو ى مدير الصندوق إخراجها عن املش ﺮك ن وتقع ع ى مالك الوحدات مسئولية إخراج زكاة ما يملك من وحدات ي الصندوق.
ج .معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات:


يجوز ملدير الصندوق الدعوة لعقد إجتماع ملالك الوحدات بمبادرة من مدير الصندوق.
سيقوم مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ) (10أيام من تسلم طلب كتابي من أم ن الحفظ.



ســيقوم مــدير الصــندوق بالــدعوة إلجتمــاع ملــالك الوحــدات خــالل ) (10أيــام مــن اســتالم طلــب كتــابي مــن مالــك أو أك ــﺮ مــن مــالك الوحــدات
الذين يملكون مجتمع ن أو منفردين مانسبتة أك ﺮ من أو تساوي  25%من صا ي قيمة أصول الصندوق.
ســيقوم مــدير الصــندوق اإلعــالن عــن اجتمــاع مــالكي الوحــدات مــن املوقــع اإللك ﺮونــي ملــدير الصــندوق واملوقــع اإللك ﺮونــي لشــركة الســوق
املاليــة)تــداول( ،وإرســال إشــعار كتــابي ا ــى جميــع مــالكي الوحــدات وأم ـ ن الحفــظ قبــل ) (10أيــام مــن عقــد االجتمــاع وبمــدة التزيــد عــن )(21
ً
يوما قبل االجتماع.
ً
ً
ي حال حضر مالكي الوحدات مجتمع ن أو منفردين  25%أو أك ﺮ من إجما ي عدد وحدات الصندوق فأنه يتع ﺮ إجتماعا صحيحا.








ي حال لم يستو ي النصـاب املـذكور ـي الفقـرة السـابقة ،سـيقوم مـدير الصـندوق بالـدعوة ا ـى إجتمـاع ثـاني وسـوف يقـوم بـاإلعالن ـي املوقـع
االلك ﺮوني ملدير الصندوق وشركة السوق املالية )تداول( وإرسال إشعار كتابي ا ي مالكي الوحدات وأم ن الحفظ قبل موعـد اإلجتمـاع )(5
ً ً
أيام .وسوف يكون اإلجتماع الثاني صحيحا أيا كانت النسبة ي اإلجتماع.

د .اإلجراءات املتبعة إل اء وتصفية صندوق االستثمار:
مجلــس إدارة الصــندوق الحــق ــي إ ــاء الصــندوق وذلــك بنـ ًـاء ع ــى توصــيات مــدير الصــندوق بــأن قيمــة أصــول الصــندوق أو معــدل العائــد املس ـ دف غ ــﺮ
ً
ً
كافي ــة ملواص ــلة تش ــغيل الص ــندوق ،أو هن ــاك تغي ـ ـﺮا ــي ال ــنظم والل ــوائح أو ــي حال ــة ح ــدوث أي ظ ــروف أخ ــرى يعت ﺮه ــا م ــدير الص ــندوق س ــببا لتص ــفية
ً
ً
الصــندوق ،او ان هنــاك حــدثا متوقعــا ســيؤدي إ ــى إعتبــار وجــود الصــندوق غ ــﺮ نظــامي ،اإلج ـراءات الخاصــة بإ ــاء الصــندوق كمــا جــاء ــي الئحــة صــناديق
اإلستثمار:
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ً
ً
إذا رغب مدير الصندوق ي إ اء الصندوق ،فيجب عليه إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيـا برغبتـه ـي ذلـك قبـل مـدة التقـل عـن ) (21يومـا
من التاريخ املزمع إ اء الصندوق العام فيه ،دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.
ً
إذا كانــت مــدة الصــندوق العــام محــددة وفقــا لشــروط وأحكــام الصــندوق ،فيجــب ع ــى مــدير الصــندوق إ ــاء الصــندوق فــور إن ــاء تلــك املــدة،
ً
ً
وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا قبل إن اء مدة الصندوق بمدة التقل عن ) (21يوما.
ع ى مدير الصندوق البدء ي إجراءات تصفية الصندوق فور إن ائه ،وذلك دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.

 وسوف يعلن مدير الصندوق ي موقعه اإللك ﺮوني وموقع شركة السوق املالية )تداول( عن إن اء مدة الصندوق ومدة تصفيته.
ه .إجراءات الشكاوي:
ي حال وجود أية شكوى ي ما يتعلق ـذﻩ الشـروط واألحكـام ،فيتعـ ن ع ـى املسـتثمر تقـديمها مكتوبـة إ ـى رئـيس إدارة املطابقـة واالل ـ ام
ً
ً
ومكافح ــة غس ــل األم ــوال ل ــدى م ــدير الص ــندوق ع ــى العن ــوان املب ـ ن تالي ــا ،علم ــا بأن ــه س ــيتم اط ــالع املس ــتثمر ع ــى اإلج ـراءات الخاص ــة
بمعالجــة الشــكاوي عنــد طل ــا ودون مقابــل  -:عنايــة /رئــيس إدارة املطابقــة واالل ـ ام :شــركة أربــاح املاليــة  -الطــابق الثــامن  ،مركــز ســعد
العبــدالكريم املعمــر لألعمــال  ،شــارع الخلــيج  ،الــدمام ص.ب  8807الــدمام  31492اململكــة العربيــة الســعودية هــاتف8316485-13- :
 00966فاكس. compliance@arbahcapital.com 8093075-13-00966 :
ً
ستص ــبح كاف ــة إج ـراءات التعام ــل م ــع الش ــكاوي متاح ــة م ــن جان ــب م ــدير الص ــندوق بن ــاء ع ــى طل ــب خط ــي مرس ــل م ــن العمي ــل ،و ــي ح ــال طلب ــت الجه ــات
القضــائية املختصــة او هيئــة الســوق املاليــة نتــائج اي شــكوى صــادرة عــن أي مشـ ﺮك ــي الصــندوق ،فإنــه ع ــى مــدير الصــندوق تزويــدها بجميــع املســتندات
املرتبطه بموضوع الشكوى .و ي حال تعذر الوصول ا ي تسوية أو لم يتم الرد خالل  7أيام عمل ،يحق للمشـ ﺮك إيـداع الشـكوى لـدى هيئـة السـوق املاليـة-
إدارة شكاوى املستثمرين.
و .أن الجهة القضائية املختصة بالنظر ي أي نزاع نا ﺊ عن اإلستثمار ي صناديق االستثمار ي لجنة الفصل ي منازعات األوراق
املالية.
ز .املستندات املتاحة ملالكي الوحدات:


شروط وأحكام الصندوق.



مذكرة املعلومات الرئيسية.



ملخص املعلومات الرئيسية.



العقود مع االطراف ذات العالقة.

 القوائم املالية.
ح .أن أصــول صــندوق االســتثمار مملوكــة ملــالكي الوحــدات مجتمع ـ ن )ملكيــة مشــاعة( ،ولــيس ملــدير الصــندوق أو مــدير الصــندوق مــن البــاطن أو
أمـ ـ ن الحف ــظ أو أمـ ـ ن الحف ــظ م ــن الب ــاطن أو مق ــدم املش ــورة أو امل ــوزع أي مص ــلحة ــي أص ــول الص ــندوق أو مطالب ــة ف ــا ،إال إذا ك ــان م ــدير
ً
الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أم ن الحفظ أو أم ن الحفظ من الباطن أو مقدم املشـورة أو املـوزع مالكـا لوحـدات الصـندوق ،و
ُ
ً
فصـح ع ـا ـي شـروط وأحكـام الصـندوق
ذلك ي حدود ملكيتـه  ،أو كـان مسـموحا ـذﻩ املطالبـات بموجـب أحكـام الئحـة صـناديق اإلسـتثمار ،وأ ِ
أو مذكرة املعلومات.

ط .أي معلوم ـات أخ ــرى معروف ــة ،أو ينب ــي أن يعرفه ــا م ــدير الص ــندوق أو مجل ــس إدارة الص ــندوق بش ــكل معق ــول ،وق ــد يطل ــا – بش ــكل
معقول – مـالكو الوحـدات الحـاليون أواملحتملـون أو مستشـاروهم املهنيـون ،أو مـن املتوقـع أن تتضـم ا مـذكرة املعلومـات ال ـ سـيتخذ
قرار االستثمار ً
بناء عل ا:
اليوجد أي معلومات اخرى غ ﺮ معروفة.
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ي .أي إعفاءات من قيود ال ئحة صناديق االستثمار توافق عل ا هيئة السوق املالية ما عدا ال ذكرت ي سياسات االستثمار وممارساته:
اليوجد.
ك .سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت املرتبطة بأي أصول للصندوق العام الذي يديرﻩ:
يقر مالك الوحدات مدير الصندوق بممارسة حقوق التصويت وحضور الجمعيات العمومية للشركات املستثمر ف ا.
 .18املعلومات اإلضافية:
 .1ينب ي ع ى مالك الوحدات أن يدرك أن االستثمار ي الصندوق ليس عبارة عن وديعة بنكية مع بنك مح ي يبيع أو يسوق األوراق املالية أو
تابع ملدير الصندوق ،بل يتمثل ي تملك وحدة ي الصندوق.
 .2يقر مالك الوحدات ويتحمل كامل املسـؤولية عـن أي خسـارة ماليـة قـد تنـتج عـن االسـتثمار ـي الصـندوق  .وتجـدر اإلشـارة إ ـى أن سـعر الوحـدة
معرض لالنخفاض ،وعند اإلس ﺮداد ،قد ال يستلم املش ﺮك كامل املبلغ املستثمر.
ُ
 .3أن مدير الصندوق غ ﺮ ملزم بقبول طلب اس ﺮداد الوحدات بسعر االش ﺮاك ،وأن قيمة الوحدات وإيرادا ا عرضة للصعود والهبوط.
إقرار مالك الوحدات:
لقــد قمــت /قمنــا بــاإلطالع ع ــى شــروط وأحكــام الصــندوق ومــذكرة املعلومــات وملخــص املعلومــات الرئيســية الخاصــة بالصــندوق ،وأؤكــد مــوافق  /نؤكــد
موافقتنا ع ى خصائص الوحدات ال اش ﺮكت ف ا  /اش ﺮكنا ف ا.
األسم____________________________________________________________________________________________________________________:

التوقيع__________________________________________________________________________________________________________________:

التاريخ_________________________________________________________________________________________________________________ :
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ملحق)أ( الضوابط الشرعية لالستثمار ي الشركات الخاصة واملدرجة:
-1

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


البنوك التقليدية



شركات التأم ن التقليدية



شركات خدمات الوساطة التقليدية



شركات القمار وامليسر



شركات املقامرة واملراهنة ي االن ﺮنت
الشركات العاملة ي الصور واألفالم األباحية




شركات ال ﺮفيه والسينما واألفالم



شركات ال ﺮفيه والسينما واألفالم ي األن ﺮنت



تصنييع وتعليب وصيانة وتوزيع األطعمة املحرمة شرعا



تصنيع وبيع األسلحة ومعدا ا والتجه ات العسكرية



تصنيع وبيع وتعليب منتجات التبغ

-2

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

-3

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


الودائع التقليدية



السندات



أسهم شركات محرمة


-4

أسهم ممتازة

 عقود الخيارات
اإلل ام بالتطه ﺮ

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



أ-

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

صناديق الخيارات

صناديق التحوط التقليدية مثل صناديق املستقبليات

ج -صناديق املتاجرة بالبيع باآلجل بالذهب والفضة
د -صناديق النقد قص ﺮة األجل )املضمونة(
الصناديق املضمونة )رأس املال أو األرباح(
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ملخص املعلومات الرئيسية
اسم الصندوق:
صندوق أرباح لألسهم السعودية
Arbah Saudi Equity Fund

نوع الصندوق-:
)صندوق عام -مفتوح يستثمر ي االسهم السعودية واملتوافقة مع الضوابط الشرعية(
يجب ع ى املستثمرين املحتمل ن قراءة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة املعلومات واملستندات األخرى لصندوق أرباح لألسهم السعودية
بالكامل ،وعل م الحصول ع ى اإلستشارات املالية والقانونية والضريبية من مكاتب مرخصة من اإلستشارات الالزمة قبل إتخاذ أي قرار
إستثماري بشأن الصندوق.
تاريخ ملخص املعلومات:
 2018/3/28م
تاريخ موافقة هيئة السوق املالية ع ى إنشاء الصندوق 24/09/1437هـ املوافق 29/06/2016م
اخر تحديث مللخص املعلومات الرئيسية بتاريخ 1439/12/24ه املوافق 2018/09/04م
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ملخص املعلوم ــات الرئيسية
املعلومات الرئيسية حول صندوق اإلستثمار:
أ.
أسم الصندوق ونوعه وفئته:
.1
صندوق ارباح لألسهم السعودية – صندوق -مفتوح-متوافق مع احكام الشريعة اإلسالمية.
.2

أهداف الصندوق اإلستثمارية:
صندوق ارباح لألسهم السـعودية هـو صـندوق اسـهم مفتـوح ،ـدف إ ـى تنميـة راس املـال ع ـى املـدى املتوسـط إ ـى الطويـل مـن خـالل االسـتثمار
بشكل رئيﺴ ي أسهم الشركات السعودية املدرجة ي سوق األسهم السعودية ،واالستثمار ي الطروحات األولية واسهم الشركات املدرجـة ـي
الس ــوق امل ــوازي )نم ــو( واالس ــتثمار ــي الص ــناديق العقاري ــة املتداول ــة)ري ــت( ,وأس ــهم حق ــوق األولوي ــة ــي س ــوق األس ــهم الس ــعودية وص ــناديق
االســتثمار ذات األهــداف االســتثمارية املشــا ة ، .ع ــى ان تكــون متوافقــة مــع الضــوابط الشــرعية املحــددة مــن قبــل الهيئــة الشــرعية التابعــة
لشــركة اربــاح املاليــة ،كمــا قــد يس ـ دف مــدير الصــندوق اســتثمار الســيولة الفائضــة ) النقديــة( ــي عمليــات او صــناديق املرابحــة املنخفضــة
املخ ــاطر ،ول ــن يق ــوم الص ــندوق بتوزي ــع أي أرب ــاح ع ــى املس ــتثمرين حي ــث س ــيتم إع ــادة اس ــتثمار األرب ــاح املوزع ــة ــي الص ــندوق ويسـ ـ ى ه ــذا
الص ــندوق خ ــالل م ــدة متوس ــطة ا ــى طويل ــة االج ــل ا ــى تحقي ــق أداء يف ــوق أداء املؤش ــر االس ﺮش ــادي للص ــندوق وه ــو مؤش ــر ارب ــاح لألس ــهم
السـعودية ) (Arbah Saudi Indexواملقــدم مــن قبـل ســتاندر انــد بـورز  ،حيــث يمكــن الحصـول ع ــى معلومــات املؤشـر االس ﺮشــادي مــن خــالل
ً
ً
املوقــع اإللك ﺮونــي ملــدير الصــندوق مــن خــالل تطبيــق اس ـ ﺮاتيجية االســتثمار الرئيســية للصــندوق  .ونظ ـرا للتذبــذب او التقلــب املرتفــع نســبيا
وامل ــرتبط ب ــاداء اس ــواق االس ــهم ف ــان الص ــندوق يعت ــﺮ م ــن فئ ــة االس ــتثمارات مرتفع ــة املخ ــاطر ،وه ــو مص ــمم للمس ــتثمرين ال ــذين يرغب ــون ــي
الحصول ع ى دخل من خالل استثمار طويل االجل.
اس ﺮاتيجيات االستثمار الرئيسة
فيما ي ي ملخص اس ﺮاتيجيات االستثمار الرئيسية ال يستخدمها الصندوق من اجل تحديث اهدافه
نوع االوراق املالية ال سوف يستثمر الصندوق ف ا بشكل أساﺳ :
يستثمر الصندوق بشكل رئيﺴ ي أسهم الشركات السعودية املدرجة ـي سـوق االسـهم السـعودية  ،واالسـتثمار ـي الطروحـات األوليـة وأسـهم
حق ـ ــوق األولوي ـ ــة ـ ــي س ـ ــوق األس ـ ــهم الس ـ ــعودية واس ـ ــهم الش ـ ــركات املدرج ـ ــة ـ ــي الس ـ ــوق امل ـ ــوازي )نم ـ ــو( واالس ـ ــتثمار ـ ــي الص ـ ــناديق العقاري ـ ــة
املتداولة)ريت( ,وأسهم حقوق األولوية ي سوق األسهم السعودية وصناديق االستثمار ذات األهداف االستثمارية املشا ة.

.3

سياسات استثمار الصندوق وممارساته:
دف مدير الصندوق ا ى استثمار ح تسع ن ـي املائـة ) (% 90كحـد أق ـ و  0%كحـد ادنـى مـن صـا ي أصـول الصـندوق ـي أسـهم الشـركات
السـ ــعودية املدرجـ ــة ـ ــي سـ ــوق االسـ ــهم السـ ــعودية ،واسـ ــهم الشـ ــركات املدرجـ ــة ـ ــي السـ ــوق املـ ــوازي )نمـ ــو( واالسـ ــتثمار ـ ــي الصـ ــناديق العقاريـ ــة
املتداول ــة)ري ــت( ،واالس ــتثمار ــي الطروح ــات األولي ــة ــي س ــوق األس ــهم الس ــعودية وأس ــهم حق ــوق األولوي ــة للش ــركات املتوافق ــة م ــع الض ــوابط
الشرعية وال تقرها الهيئة الشرعية للصـندوق ،وال يع ـ م مـدير الصـندوق ترك ـ اسـتثمارات الصـندوق ـي قطـاع معـ ن مـن قطاعـات األسـهم
ولــن يــتم ترك ـ اســتثمارات الصــندوق ــي صــناعة محــددة ،وســيحتفظ مــدير الصــندوق بنســبة عشــرة ــي املائــة ) (10%كحــد أدنــى مــن اصــول
الصــندوق ــي النقــد أو سيســتثمرها بشــكل مباشــر ــي أدوات أســواق النقــد قص ـ ﺮة األجــل وبنســبة التزيــد عــن ) %(50إال ــي ظــروف اســتثنائية
وم ا ع ى سبيل املثال:
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 (1دخول سوق األسهم املح ي و/أو األسواق العاملية بمرحلة هبوط شديد ي األسعار.
 (2صدور بيانات اقتصادية ومالية ذات أثر جوهري سل ع ى اصول الصندوق.
 (3احتمال ارتفاع درجة تحقق احد عوامل املخاطر الرئيسية املبينة ي البند )  ( 10ادناﻩ بشكل كب ﺮ ،فيجوز وق ا ملدير الصندوق ان
يحتفظ بما نسبته ) (70%من أصول الصندوق ي النقد او ادوات أسواق النقداملتوافقة مع الضوابط الشرعية واملقومة بالريال السعودي
سواء كانت املصنفة أو غ ﺮ املصنفة ع ى أن تكون صادرة عن جهات تتمتع بتصنيف ائتماني ال يقل عن فئة ) (Aوصادرة عن وكالة موديز
للتصنيف العالم أو أي تصنيف معادل لذلك صادر عن أي وكالة تصنيف أخرى مقبولة لدى مدير الصندوق مثل وكالة ستاندرد أن بورز
وتتمتع بتصنيف ائتماني ال يقل عن فئة ) ،(Aaع ى ان يكون الحد األع ى للتعامل مع كل طرف نظ ﺮ عند االستثمار ي ادوات اسواق النقد
هو ) .(15%ولن يستثمر الصندوق ي أدوات غ ﺮ مصنفة اذا كانت صادرة عن جهات غ ﺮ مصنفة  ،ولن يستثمر الصندوق ي صناديق
اسواق النقد.
كمــا يجــوز للصــندوق االســتثمار ــي صــناديق االســتثمار ذات األه ــداف االســتثمارية املشــا ة للصــندوق ع ــى أن تكــون  (1متوافقــة مــع املع ــاي ﺮ
الشــرعية للصــندوق  (2مقومــة بالريــال الســعودي ومرخصــة مــن هيئــة الســوق املاليــة  (3واملطروحــة طرحــا عامــا ــي اململكــة العربيــة الســعودية
مــن قبــل مــدير الصــندوق أو أي مــدير آخــر مؤهــل وذو ســمعة جيــدة أو كالهمـا –  (4مطــروح قبــل ســنت ن كحــد أدنــى  (5وذات اداء جيــد خــالل
الس ــنت ن الس ــابقت ن مقارن ــة باملؤش ــر االس ﺮش ــادي الخ ــاص ــا (6و ت ــوفر ف ــرص واع ــدة لالس ــتثمار ف ــا وس ــيتم تح ــديث املج ــال االس ــتثماري
للصندوق بشكل شهري أوربع سنوي.
وفيما ي ي جدول يب ن توزيع األصول ي الصندوق
نوع االستثمار

الحد األدنى

الحد األع ى

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

0%

90%

صناديق استثمار ذات أهداف استثمارية مشا ة للصندوق

0%

30%

سيولة نقدية أو أدوات أسواق النقد

0%

50%

السوق املوازي )نمو(

0%

20%

الصناديق العقارية املتداولة )ريت(

0%

50%

وفيما ي ي جدول يب ن اس ﺮاتيجيه االستثمار والتوزيع الجغرا ي
تخصيص مدير الصندوق )ال ﺮكز(
سيخصص مدير الصندوق ما ال يزيد عن  90%من أصول الصندوق
ي هذﻩ االستثمارات

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


يقوم مدير استثمار الصندوق بإدارة عمليات الصندوق ي حدود النسب املئوية املبينة أعالﻩ ان أمكن لتوزيع أصول الصندوق ع ى االستثمارات
املس دفة بما يحقق أفضل النتائج بناء ع ى ظروف سوق األسهم.



مراعاة توفر السيولة الكافية ملواجهة متطلبات االس ﺮداد املحتملة.



استثمار السيولة املتاحة ي استثمارات قص ﺮة األجل منخفضة املخاطر وعالية السيولة تتوافق مع الضوابط الشرعية لح ن توفر الفرصة
الستثمارها ي استثمارات الصندوق.
سيكون ال ﺮك ع ى أسهم الشركات السعودية املدرجة ي سوق األسهم السعودية ،وسيخصص مدير الصندوق ما ال يزيد عن تسع ن باملائة
) (90%كحد أق و 0%كحد أدنى من أصول الصندوق ي هذﻩ االستثمارات .كما يجوز ملدير الصندوق االستثمار ي األسهم املدرجة السوق
املوازي)نمو( بحد أق ح  20%و 0%كحد أدني من صا ي األصول .كما يجوز ملدير الصندوق االستثمار ي الصناديق العقارية املتداولة )ريت(
بما ي ذلك وحدات الصندوق املدارة من قبل مدير الصندوق ح  50%من أصول الصندوق كحد أق و %0كحد أدنى .باإلضافة إ ى إمكانية
االستثمار ي أدوات أسواق النقد ح  50%من صا ي أصول الصندوق كحد أق و %0كحد أدنى.تحقيق التوازن األمثل ب ن العائد واملخاطر
لتعظيم العوائد وتحقيق أفضل أداء محسوب املخاطر للمستثمرين ي الصندوق.



 .4املخاطر املرتبطة باإلستثمار:
يعت ﺮ االستثمار ي الصندوق من فئة االستثمارات مرتفعة املخاطر بالنظر الستثمارﻩ ي األسهم .االستثمار ي الصندوق قد يتعرض للمخاطر التالية
وال ال تمثل جميع املخاطر املرتبطة باستثمار الصندوق لك ا توضح املخاطر الرئيسية املعروفة بتاريخ هذﻩ الشروط واالحكام وال قد يتعرض لها
ً
الصندوق ،وال يمكن أن تؤثر سلبا _حال حدو ا_ ع ى أداء الصندوق وع ى عائدات االستثمار وصا ي قيمة اصول الصندوق ،إن مدير الصندوق ال
يضمن األصل املستثمر ،وال يوجد تعهد بأن أهداف الصندوق االستثمارية ستتحقق .وع ى كل مستثمر أن يعطي عناية خاصة لعوامل املخاطر
املذكورة أدناﻩ عند تقييمه لفرص االستثمار ي الصندوق:
نـوع املخـاطر

االثر ع ى مبلغ االستثمار او االصول املستثمرة

مخــاطر التوقع ــات املالي ــة املس ــتقبلية توقع ـ ــات النت ـ ــائج املالي ـ ــة املس ـ ــتقبلية للش ـ ــركات وت ـ ــوفر العوام ـ ــل الالزم ـ ــة لتحقي ـ ــق العوائ ـ ــد واس ـ ــتمرارها ـ ــي
املس ـ ــتقبل تعت ـ ــﺮ م ـ ــن العوام ـ ــل الهام ـ ــة ال ـ ـ يب ـ ـ عل ـ ــا م ـ ــدير الص ـ ــندوق قرارات ـ ــه االس ـ ــتثمارية .إال أن تل ـ ــك
للشركات املستثمر ف ا:
التوقع ــات ق ــد تتحق ــق أو ال تتحق ــق بالش ــكل املتوق ــع مم ــا ق ــد ي ــؤدي إ ــى انح ـراف النت ــائج الخاص ــة بعملي ــات
الصندوق عن املخطط له .كما أنه بعد إعالن النتائج املالية للشركة فان السعر السو ي لسهمها قد يتحـرك
ي اتجاﻩ مخالف لتلك التوقعات ،نتيجة لعوامل أخرى غ ﺮ متوقعة .وبالتا ي خسـارة جـزء مـن راس املـال ممـا
َ
قد يوثر سلبا ع ى استثمارات الصندوق وادائه وع ى مالكي وحدات الصندوق.
سجل األداء املحدود:

الص ـ ــندوق جدي ـ ــد ـ ــي مفهوم ـ ــه ،ول ـ ــيس ل ـ ــه س ـ ــجل أو بيان ـ ــات أداء س ـ ــابق وبالت ـ ــا ي اليس ـ ــتطيع املس ـ ــتثمرون
املحتملــون االطــالع ع ــى االداء الســابق لصــندوق قبــل اتخــاذ قـرارهم باالســتثمار فيــه ،وال يمكــن إعطــاء تأكيــد
بأن أهداف الصندوق االستثمارية ستتحقق.
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التقلبات املحتملة ي أسواق األسهم:

تتعــرض أســعار األســهم ــي األســواق الثانويــة لتقلبــات حــادة قــد تتضــمن حركــة هبــوط حــاد ومفــا ئ وال يمكــن
إعط ـ ــاء ض ـ ــمان أو تأكي ـ ــد ل ـ ــألداء املس ـ ــتقب ي ل ـ ــألوراق املالي ـ ــة كم ـ ــا أن س ـ ــجالت األداء املاض ـ ــية ال تعك ـ ــس م ـ ــا
ســيتحقق ــي املســتقبل .قــد تكــون تقلبــات أســعار األســهم ــي األســواق الناشــئة أك ــﺮ ممــا هــو ســائد ــي أســواق
األوراق املاليــة املتطــورة ممــا قــد يشــكل مخــاطر ع ــى اســتثمارات الصــندوق ــي حالــة الهبــوط الحــاد واملفــا ئ
َ
للقيم ـ ــة الس ـ ــوقية لألس ـ ــهم مم ـ ــا ق ـ ــد ي ـ ــوثر س ـ ــلبا ع ـ ــى اس ـ ــتثمارات الص ـ ــندوق وادائ ـ ــه وع ـ ــى م ـ ــالكي وح ـ ــدات
الصندوق.

مخاطر ترك االستثمارات:

املخ ــاطر الناتج ــة ع ــن ترك ــز اس ــتثمارات الص ــندوق ــي ع ــدد م ــن قطاع ــات س ــوق األس ــهم وال ــذي يجع ــل اداء
الصــندوق عرضــة للتقلبــات نتيجــة التغ ــﺮ الجــوهري ــي األوضــاع الخاصــة بتلــك القطاعــات إذا كانــت أســهم
ً ً
مصــدر مع ـ ن او قطــاع مع ـ ن تمثــل جــزءا هامــا مــن القيمــة الســوقية ألصــول الصــندوق االمــر الــذي قــد يــؤثر
َ
سلبا ع ى استثمارات الصندوق وادائه وع ى مالكي وحدات الصندوق.

مخاطر االعتماد ع ى موظفي مدير
الصندوق:

يعتمـد مـدير الصـندوق شـأنه شـأن أي مـدير اسـتثماري ع ـى العنصـر البشـري بشـكل كب ـﺮ ،وبالتـا ي فـأن
ً
الصندوق قد يتأثر سلبا بخسـارة املـدراء التنفيـذي ن واملـوظف ن املـرتبط ن بأعمـال الصـندوق وصـعوبة تـوف ﺮ
َ
بدائل ع ى املستوى ذاته من الخ ﺮة ع ى املدى القص ﺮ ،مما قـد يـوثر سـلبا ع ـى اسـتثمارات الصـندوق وادائـه
وع ى مالكي وحدات الصندوق.

مخاطر صعوبات التداول:

قـد تتعـرض سـوق األســهم السـعودية لصــعوبات ــي التـداول بحيـث يتعسـر اسـ ﺮداد أو تقــويم وحــدات
الصندوق إال أن ي هذﻩ الحالة فأن املخاطر ال تواجة الصندوق ي ذا ا ال ستواجه جميع املسـتثمرين
َ
ي هذا السوق ولن تكون مقتصرة ع ى الصندوق فقط ،مما قد يوثر سلبا ع ى اداء الصندوق.

مخاطر السوق:

تتعلـ ــق مخـ ــاطر السـ ــوق بالتقلبـ ــات املحتملـ ــة ال ـ ـ يمكـ ــن أن تحـ ــدث ـ ــي أسـ ــواق األسـ ــهم ال ـ ـ يسـ ــتثمر ف ـ ــا
الصــندوق .إن القيمــة الســوقية ألســهم الشــركات الجديــدة والناشــئة تكــون عرضــة لحركــة الصــعود والهبــوط
ال قد تحدث ي أسواق األوراق املاليـة و ـي بعـض األحيـان بشـكل مفـا ئ وغ ـﺮ متوقـع .و ـي هـذﻩ الحـاالت قـد
يتعرض الصندوق للمخاطر ال تنتج عن الحركة العكسية املفاجئة ألسـواق األسـهم وال ـ يمكـن أن تحـدث
ً
اســتجابة أليــة معلومــات تتعلــق بــاملردودات االقتصــادية الســالبة ،أو التغ ــﺮ ــي ســلوكيات املســتثمرين ،ال ـ
َ
ت ـؤدي إ ــى ارتفــاع القيمــة الســوقية لألســهم بشــكل مبــالغ فيــه .ممــا قــد يــوثر ســلبا ع ــى اســتثمارات الصــندوق
وادائه وع ى مالكي وحدات الصندوق.

مخاطر مرتبطة بالضوابط الشرعية :إن تطبيــق الضــوابط الشــرعية ع ــى اســتثمارات الصــندوق تحــد بشــكل عــام مــن نطــاق وعــدد األســهم املتاحــة
لالستثمار من قبل الصـندوق كمـا أن الشـركات ال ـ يسـتثمر ف ـا الصـندوق بعـد االسـتحواذ ع ـى أسـهمها قـد
تتجــاوز املعــاي ﺮ الشــرعية املســموح ــا ممــا يــدفع الصــندوق للــتخلص مــن أســهم تلــك الشــركات ــي أوقــات قــد
تكــون غ ــﺮ مالئمــة .إن حــدوث مثــل تلــك الحــاالت قــد يحــد مــن نطــاق الفــرص االســتثمارية املتاحــة للصــندوق.
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َ
مما قد يوثر سلبا ع ى استثمارات الصندوق وادائه وع ى مالكي وحدات الصندوق.
املخاطر السياسية:

ق ــد يت ــأثر أداء الص ــندوق بح ــاالت ع ــدم اليق ـ ن ال ـ تن ــتج عــن تغ ـﺮات سياس ــية غ ــﺮ مالئم ــة ق ــد تح ــدث ع ــى
نطــاق قطــري أو إقليمـ أو عــالم قــد تــؤثر ع ــى أداء األســواق الثانويــة وع ــى القيمــة الســوقية لــألوراق املاليــة
َ
ال ـ ـ يس ــتثمر ف ــا الص ــندوق .مم ــا ق ــد ي ــوثر س ــلبا ع ــى اس ــتثمارات الص ــندوق وادائ ــه وع ــى م ــالكي وح ــدات
الصندوق.

املخاطر االقتصادية:

تن ــتج ه ــذﻩ املخ ــاطر ع ــن التغ ـﺮات االقتص ــادية وظ ــروف الس ــوق ،وح ــاالت ع ــدم اليق ـ ن املص ــاحبة للتغ ــﺮ ــي
سياســات الحكومــات ،أو عــن حــاالت فــرض القيــود ع ــى حركــة انتقــال رؤوس األمــوال ،أو التغ ــﺮ ــي القــوان ن
واألنظمــة واملتطلبــات الضـرائبية ،وحــاالت الركــود أو األزمــات االقتصــادية ال ـ تســود األســواق املختلفــة .ممــا
َ
قد يوثر سلبا ع ى استثمارات الصندوق وادائه وع ى مالكي وحدات الصندوق.

املخاطر النظامية:

إن متطلبات األنظمة ومعاي ﺮ اإلفصاح قد تكون أقل ـي بعـض أسـواق األوراق املاليـة الناشـئة ع ـا ـي الـدول
املتقدمـة .وعليــه ،قـد تكــون املعلومـات العامــة املتاحـة عــن شـركة معينــة مصـدرة ألوراق ماليــة محـدودة ،وقــد
تك ــون املعلوم ــات العام ــة ال ـ تتعل ــق بالنت ــائج املالي ــة وخط ــط التوس ــع املس ــتقبلية للش ــركات غ ــﺮ واض ــحة أو
دقيقة .كما أنه من املحتمل إغفال بيانات جوهرية أو وجود بيانات غ ﺮ صحيحة قد يتم ع ى أساسـها اتخـاذ
َ
ً
قـرارات اســتثمارية ممــا قــد يــؤثر ســلبا ع ــى األداء .ممــا قــد يــوثر ســلبا ع ــى اســتثمارات الصــندوق وع ــى مــالكي
وحدات الصندوق.

مخاطر السيولة:

مخ ــاطر الس ــيولة تع ـ الس ــرعة والس ــهولة ال ـ يمك ــن م ــا تحوي ــل األص ــول إ ــى نق ــد دون ح ــدوث خس ــارة ــي
قيم ـ ــا الس ـ ــوقية .ق ـ ــد تواج ـ ــه الص ـ ــندوق مخ ـ ــاطر ع ـ ــدم إمكاني ـ ــة بي ـ ــع بع ـ ــض اس ـ ــتثماراته بس ـ ــبب الظ ـ ــروف
َ
االقتصادية أو بسبب ظروف السوق .مما قد يوثر سلبا ع ى استثمارات مالكي وحدات الصندوق.

مخ ــاطر االس ــتثمار ــي ص ــناديق
إستثمارية :

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

مخاطر تضارب باملصالح:

تنشـ ــأ هـ ــذﻩ املخـ ــاطر ـ ــي األوضـ ــاع ال ـ ـ تتـ ــأثر ف ـ ــا موضـ ــوعية واسـ ــتقاللية ق ـ ـرار مـ ــدير الصـ ــندوق بمصـ ــلحة
شخصية ماديـة او معنويـة مـه ع ـى حسـاب الصـندوق .او ـي حـال نشـوء تضـارب ـي املصـالح بـ ن الصـندوق
وص ــناديق اس ــتثمارية اخ ــرى او مح ــافظ اس ــتثمارية م ــدارة م ــن قب ــل م ــدير الص ــندوق وال ــذي ق ــد ي ــؤثر ع ــى
ً
قـرارات مــدير الصــندوق ــي اختيــار اســتثماراته ،ممــا قــد يــؤثر ســلبا ع ــى اســتثمارات الصــندوق وادائــه وع ــى
مالكي وحدات الصندوق.

مخاطر كوارث طبيعية:

تــؤثر الكــوارث الطبيعيــة ع ــى اداء كافــة القطاعــات االقتصــادية واالســتثمارية وال ـ قــد يكــون لهــا تــاث ﺮ ســل
ع ــى اداء الص ــندوق خ ــارج ع ــن ارداة م ــدير الص ــندوق مث ــل ال ــزالزل وال ـ ـﺮاك ن والتقلب ــات الجوي ــه الش ــديدة
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ً
وغ ﺮها ،مما قد يؤثر سلبا ع ى استثمارات الصندوق وادائة وع ى مالكي وحدات الصندوق
مخاطر االفصاح:

تتعل ــق مخ ــاطر االفص ــاح بإمكاني ــة اغف ــال بيان ــات جوهري ــة ف ــا او قي ــام الش ــركات املدرج ــة ــي افص ــاحا ا
الدورية بإغفال بيانـات جوهريـة او تقـديم بيانـات غ ـﺮ صـحيحة او عـدم وجـود بيانـات غ ـﺮ صـحيحة ـي نشـرة
إصــدار الطروحــات االوليــة .وبــالنظر العتمــاد مديرالصــندوق بشــكل جــوهري ــي اتخــاذ ق ـرار االســتثمار ع ــى
ً
املعلومات ال يفصح ع ا فان مخـاطر اتخـاذ قـرار اسـتثماري غ ـﺮ سـليم تظـل احتمـاال قائمـا ـي حالـة إغفـال
ً
بيانـ ــات جوهري ـ ــة او وج ـ ــود بيان ـ ــات غ ـ ــﺮ ص ـ ــحيحة ـ ــي نش ـ ـرات إص ـ ــدار الش ـ ــركات .مم ـ ــا ق ـ ــد ي ـ ــؤثر س ـ ــلبا ع ـ ــى
استثمارات الصندوق وادائة وع ى مالكي وحدات الصندوق.

مخاطر قانونية:

ان الش ــركات وص ــناديق االس ــتثمار ال ـ ـ يس ــتثمر ف ــا الص ــندوق معرضـ ـ ن للمخ ــاطر القانوني ــة حي ــث ا ــم
معرضـ ـ ن ا ــى الخض ــوع الجـ ـراءات او عقوب ــات تنظيمي ــة م ــن قب ــل الجه ــات الرقابي ــة املعني ــة باإلشـ ـراف ع ــى
ً
اعمــالهم او مــن قبــل أط ـراف اخــرى .وكــذلك قــد يكونــوا طرفــا ــي دعــاوى قضــائية .إضــافة ا ــى ذلــك ،قــد يتــأثر
الوضــع املــا ي للشــركات نتيجــة إلصــدار قــوان ن وأنظمــة جديــدة او حــدوث تغ ـﺮات ــي األنظمــة الحاليــة مماقــد
ً
يــؤثر ســلبا ع ــى قيمــة اســتثمارت الصــندوق ــي تلــك الشــركات او الصــناديق والــذي بــدورﻩ قــد يــؤثر ع ــى اداء
الصندوق وع ى مالكي وحدات الصندوق.

مخاطر اإلق ﺮاض

ــي حال ــة اق ـﺮاض الص ــندوق لغ ــرض ادارة الص ــندوق وت ــأخرﻩ ع ــن س ــداد ااملب ــالغ املق ﺮض ــة ــي وق ــا املح ــدد
ألس ــباب خارج ــة ع ــن إرادة م ــدير الص ــندوق ،فق ــد ي ﺮت ــب ع ــى ذل ــك رس ــوم ت ــأخ ﺮ س ــداد أو أن يض ــطر م ــدير
ً
الصــندوق لتســييل بعــض اســتثماراته لســداد القــروض ممــا قــد يــؤثر ســلبا ع ــى اســتثمارات الصــندوق وأدائــه
وع ى مالكي الوحدات ي الصندوق.

مخاطر عمليات االس ﺮداد الكب ﺮة

ي حالة ورود طلبات اس ﺮداد كب ﺮة تتجاوز العشرة باملائة ) (10%من اصول الصندوق ـي يـوم تعامـل معـ ن،
قــد يكــون مــن الصــعب ع ــى الصــندوق تــوف ﺮ امــوال كافيــة لتلبيــة طلبــات اإلسـ ﺮداد ممــا قــد ينــتج عنــه تأجيــل
طلبـات االسـ ﺮداد اضـافة ا ـى انـه قـد يضـطر الصـندوق ا ـى تسـييل جـزء مـن اصـوله ـي اوقـات غ ـﺮ مالئمـة ممــا
ً
قد يؤثر سلبا ع ى استثمارات واداء الصندوق وع ى مالكي وحدات الصندوق.

املخاطر املتعلقة باملصدر

و ــي مخ ــاطر التغ ــﺮ ــي األوض ــاع املالي ــة للمص ــدر نتيج ــة لتغ ـ ـﺮات ــي اإلدارة او الطل ــب او ع ــى منتجات ــه أو
خدماتــه .وتشــمل هــذﻩ املخــاطر تعــرض املصــدر إلجـراءات قانونيــة بســبب مخالفــات قــد يرتك ــا ممــا قــد يــؤدي
ً
ا ـ ــى انخفـ ــاض قيمـ ــة اسـ ــهمه ممـ ــا قـ ــد يـ ــؤثر سـ ــلبا ع ـ ــى اسـ ــتثمارات الصـ ــندوق وأدائـ ــه وع ـ ــى مـ ــالكي وحـ ــدات
الصندوق

مخاطر تقلبات اسعار الفائدة

ــي املخــاطر الناتجــة عــن تغ ــﺮ ــي اســعار الفائــدة ،وال ـ قــد تــؤثر ع ــى قيمــة األوراق املاليــة واســهم الشــركات
ً
ال ـ ـ يس ــتثمر ف ــا الص ــندوق مم ــا ق ــد ي ــؤثر س ــلبا ع ــى اس ــتثمارات الص ــندوق وأدائ ــة وع ــى م ــالكي وح ــدات
الصندوق.
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مخ ـ ــاطر انخف ـ ــاض ع ـ ــدد الطروح ـ ــات قــد يــنخفض عــدد الطروحــات األوليــة ــي بعــض األحيــان ،ممــا يقلــل مــن فــرص الصــندوق ــي تحقيــق عوائــد
ً
متواصلة والذي قد يؤثر سلبا ع ى استثمارات الصندوق وادائه وع ى مالكي وحدات الصندوق.
األولية
ً ً
مخ ـ ـ ــاطر اإلس ـ ـ ــتثمار ـ ـ ــي الطروح ـ ـ ــات أســهم الشــركات العامــة يــتم طرحهــا طرحــا عامــا مــن خــالل الطروحــات األوليــة ــي الســوق األو ــي .وقــد يتضــمن
اإلس ــتثمار ــي الطروح ــات األولي ــة مخ ــاطر محدودي ــة األس ــهم املتاح ــة لإلكتت ــاب ف ــا خ ــالل ف ــﺮة الطروح ــات
األولية
األولية العامة .كمـا ان معرفـة املسـتثمر بالشـركة املصـدرة لألسـهم قـد تكـون غ ـﺮ كافيـة او قـد يكـون لهـا تـاريخ
أداء مح ــدد ،كمـ ــا ان الش ــركات املصـ ــدرة ل ــألوراق املاليـ ــة ق ــد تنتم ـ ـ لقطاع ــات اقتصـ ــادية جدي ــدة ،وبعـ ــض
ً
ً
الش ــركات ق ــد تك ــون ــي مرحلــة التط ــوير وال تحقــق دخ ــال تشــغيليا ع ــى امل ــدى القص ـ ﺮ ممــا يزي ــد مــن مخ ــاطر
ً
اإلكتتاب ي اسهمها ،مما قد يؤثر سلبا ع ى استثمارات الصندوق وأدائه وع ى مالكي وحدات الصندوق.
ً
مخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطر اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمار ي االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق س ــوق األس ــهم الس ــعودية تع ــد م ــن األس ــواق الناش ــئة ال ـ تص ــنف بأ ــا مرتفع ــة املخ ــاطر .وق ــد تواج ــه ايض ــا
ً
نقصــا ــي الســيولة نتيجــة هبــوط حــاد ــي اســعار األســهم او زيــادة حــادة ــي التضــخم او تبــاطؤ ــي اإلقتصــاد،
الناشئة
وبالت ــا ي ي ــؤثر ذل ــك ع ــى الص ــندوق بش ــكل س ــل بس ــبب التذب ــذب ــي اس ــعار األس ــهم او انخف ــاض احج ــام
التداول عل ا.
مخاطر التصنيف الألئتماني

ــي حــال انخفــاض التصــنيف اإلئتمــاني ألي مــن ادوات اســواق النقــد ال ـ يســتثمر االصــندوق ،قــد يضــطر
مدير الصندوق ا ى التخلص م ا ،ممايؤثر ع ى اصول الصندوق والذي يدورﻩ سيؤثر ع ى سعر الوحدة.

مخاطر ذات العالقة بحقوق األولوية

يمكــن لحقــوق األولويــة ان تتعــرض لتقلبــات وتحقــق مســتوى اداء معــاكس الداء الســوق بشــكل أك ــﺮ مقارنــة
ً
بــاألنواع األخــرى مــن فئــات األســهم األخــرى .ويعــد كــال مــن مخــاطر تــأخر اإلدراج ،واملشــاركه املحــدودة او عــدم
املشـ ــاركة ـ ــي مثـ ــل هـ ــذﻩ الطروحـ ــات مـ ــن املخـ ــاطر األساسـ ــية ال ـ ـ تتعـ ــرض لهـ ــا حقـ ــوق األولويـ ــة .ان القيمـ ــة
السوقية لحقوق الشركة خالل ف ـﺮة الطـرح قـد التعكـس القيمـة السـوقية للحقـوق بعـد الطـرح باإلضـافة ا ـى
ً
ان الس ــعر الس ــو ي لس ــهم الش ــركة ق ــد اليك ــون مس ــتقرا وق ــد يك ــون عرض ــة للتقلب ــات الناتج ــة ع ــن التغ ــﺮ ــي
اتجاهات السوق ذات العالقة بحقوق الشركة او بأسهم الشركة القائمة .وتوقعات السوق للسـعر املحتمـل
ً
للحقوق مما قد يسبب تذبذبات سعرية وال بدورها قد يكون لها تاث ﺮا سل ع ى سعر الوحدة.

مخاطر تعليق التداول

قــد يــؤدي تعليــق التــداول ــي الســوق ككــل او ــي مجموعــة مــن األوراق املاليــة ا ــي عــدم تــوفر النقــد او فقــدان
ً
عــدد مــن الفــرص اإلســتثمارية ممــا ،قــديؤثر ســلبا ع ــى اصــول الصــندوق وع ــى ســعر الوحــدة ــي الصــندوق،
ً
وبالتا ي قد يؤثر سلبا ع ى اداء الصندوق ،وع ى مالكي الوحدات.

مخاطر الضريبة والزكاة ومخاطر
ضريبة القيمة املضافة:

قد يتحمل مالكي الوحدات اآلثار الزكوية والضريبية امل ﺮتبة ع ى اإلش ﺮاك او اإلحتفاظ او اإلس ﺮداد
للوحدات بموجب القوان ن السارية ي البلدان ال يحملون جنسي ا او رخصة األقامة ف ا او تعت ﺮ محل
ً
ً
اقامة عادية لهم او موطنا مختارا .ويتحمل مالكي الوحدات مسؤولية دفع الضريبة والزكاة ان وجدت ع ى
استثمار م ي الصندوق او ع ى اي زيادة ي راس املال الناشئة ع ا .وقد ي ﺮتب ع ى ذلك اثر سل ع ى
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ً
اصول الصندوق وسعرالوحدة ،وبالتا ي قد يؤثر سلبا ع ى اداء الصندوق وع ى مالكي الوحدات .كما بتاريخ
هذﻩ الشروط واالحكام ،ال يخضع االستثمار ي الصندوق لضريبة دخل أو ضريبة استقطاع أو ضريبة ع ى
األرباح الرأسمالية أو أي ضريبة أخرى ذات صلة ،إال أنه تم البدء بتطبيق ضريبة القيمة املضافة ي
ً
اململكة من  1يناير 2018م .وبموجب الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة املضافة الصادرة مؤخرا ي
اململكة ،فإنه ليس من املتوقع أن يخضع االستثمار ي الصندوق لضريبة القيمة املضافة ،إال أنه ينب ي
ع ى املستثمرين طلب املشورة فيما يتعلق بتأث ﺮ ضريبة القيمة املضافة فيما يتعلق باستثمارهم ي
الصندوق.
مخاطر تأخر ادراج :

مــن املمكــن ان يحــدث تــأخ ﺮ ــي ادراج اســهم شــركة مــا تــم اإلكتتــاب ــي اســهمها خــالل ف ــﺮة الطــرح األو ــي لف ــﺮة
غ ﺮ محددة .وذلك قد يؤدي ا ى عدم قدرة الصندوق ع ـى اإلسـتفادة مـن املبـالغ ال ـ تـم اسـتثمارها ـي الطـرح
ً
األو ي وبالتا ي قد يؤثر سلبا ع ى اداء الصندوق وع ى مالكي الوحدات..

مخــاطر اإلســتثمار ــي الســوق املوازيــة اإلستثمار ي السوق املوازية ) نمو( ذو مخاطر عالية وم ا مخاطر شح السيولة ،مخاطر التذبذب الكب ـﺮ ـي
سعر السهم ومخاطر الشفافية.
)نمو(:
مخاطر طبيعة االستثمار:
ً
االســتثمار ــي الصــندوق يتطلــب ال امــا كمــا هــو مب ـ ن ــي هــذﻩ الشــروط واألحكــام ،مــع عــدم وجــود ضــمانات
لتحقي ــق عوائ ــد ع ــى رأس امل ــال املس ــتثمر .ل ــن يك ــون هن ــاك أي ض ــمانات ب ــأن الص ــندوق س ــوف ي ــتمكن م ــن
تحقيــق عوائــد إيجابيــة ع ــى اســتثماراته ــي الوقــت املناســب أو ــي أي وقــت ع ــى اإلطــالق .وقــد ال تكــون هنــاك
إمكانيــة لبيــع أصــوله أو التصــرف ف ــا .وإذا مــا تقــرر التصــرف ف ــا بــالبيع قــد ال تكــون هنــاك إمكانيــة لبيعهــا
بســعر يعتقــد مــدير الصــندوق أنــه يمثــل القيمــة العادلــة لهــا أو أن يــتم بيعهــا ــي اإلطــار الزم ـ الــذي يطلبــه
ً
الصندوق .وبناء ع ى ما سبق ،فإن الصندوق قد ال يتمكن أبدا من تحقيق أي عائد ع ى أصوله.
مخاطر االستثمار العقارية:
املخاطر املتعلقة بالصناديق العقارية االســتثمارات ــي الصــناديق العقاريــة املتداولــة ــي اململكــة تتــأثر بــالظروف االقتصــادية املحليــة ،ولــذلك فــإن
املؤش ـرات االقتص ــادية العام ــة مث ــل النم ــو االقتص ــادي وع ــرض النق ــد وأس ــعار الفائ ــدة املحلي ــة وغ ﺮه ــا م ــن
املتداولة:
العوامل ستؤثر ع ى عوائد الصندوق وتوزيعاته.
مخاطر السيولة:
ال ينب ي النظر إ ـى كـون الصـندوق متـداول ـي السـوق املاليـة السـعودية )تـداول( كإشـارة إ ـى أنـه سـوف يكـون
هنــاك ســوق نشــط ذا ســيولة للوحــدات أو أنــه ســوف يتطــور ،أو أنــه ــي حــال تطــورﻩ ،بأنــه ســوف يســتمر ع ــى
ذل ــك الح ــال .و ــي ح ــال ع ــدم تط ــور الس ــوق ذو نس ــب س ــيولة عالي ــة ،فق ــد تت ــأثر س ــيولة الوح ــدات وأس ــعار
تداولها ع ى نحو سل  .وباإلضافة إ ى ذلك ،ـي حـال عـدم تطـوير هـذﻩ السـوق ،قـد يكـون للتعـامالت الصـغ ﺮة
نســبيا تــأث ﺮ ســل كب ــﺮ ع ــى أســعار الوحــدات ويكــون مــن الصــعب تنفيــذ تعــامالت تتضــمن عــددا كب ـﺮا مــن
الوحدات بسعر ثابت .وقد يش ﺮ العدد املحدود من الوحدات  /مالكي الوحدات إ ـى وجـود مسـتويات سـيولة
ً
محدودة ي هذﻩ الوحدات األمر الذي قد يؤثر سلبا ع ى ما ي ي:
 .1قدرة املستثمر ع ى تحقيق مردود من بعض أو كل استثماراته
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 .2الســعر الــذي مــن خاللــه يــتم تــداول الوحــدات ــي الســوق .باإلضــافة إ ــى أنــه قــد يــتم إصــدار نســبة كب ــﺮة
من الوحدات إ ى عدد محدود من املستثمرين ،وهو األمر الذي يؤثر سلبا ع ى سيولة السوق.

 .5البيانات السابقة املتعلقة بأداء صندوق االستثمار:

الف ﺮة
منذ التأسيس

ب.

العائد %
%6.47-

مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:
رسوم االش ﺮاك:

م ــا تص ــل نس ــبته إ ــى اثن ــان ــي املائ ــة ) (2%كح ــد اق ـ ـ م ــن مبل ــغ االش ـ ﺮاك )يك ــون ال ــدفع
ً
مقدما( ،يدفعها مالك الوحدات املحتمل ويتم خصمها من مبلغ االش ﺮاك.
يــدفع الصــندوق رســوم إدارة مــا نســبته واحــد وخمســة وســبعون مــن مائــة ــي املائــة )(1.75%
سنويا من صا ي قيمـة أصـول الصـندوق )تحتسـب هـذﻩ الرسـوم وت ـﺮاكم ـي كـل يـوم تقـويم و

اتعاب إدارة مدير الصندوق:

تـ ــدفع شـ ــهريا( إ ـ ــى مـ ــدير الصـ ــندوق نظ ــﺮ إدارتـ ــه للصـ ــندوق وكمـ ــا هـ ــو موضـ ــح ـ ــي ملخـ ــص
اإلفص ــاح امل ــا ي رق ــم ) ،(34وتص ــبح تل ــك الرس ــوم مس ــتحقة ال ــدفع وواجب ــة الس ــداد خ ــالل
خمسة أيام عمل بعد اية كل شهر ي كل سنة مالية.

رسوم أم ن الحفظ والخدمات االدارية
والسجل:

اتعاب مراجع الحسابات

املؤشر االس ﺮشادي

ً
نسـ ــبة ثالثـ ــه مـ ــن مائـ ــة ـ ــي املائـ ــة ) (0.03%وبحـ ــد أدنـ ــى  30ألـ ــف ريـ ــال سـ ــعودي سـ ــنويا،
وباالضــافه ا ــى  1مــن مائــه ــي املائــه) (0.01%رســوم تــداول وبحــد أق ـ  250ألــف ريــال
لرس ــوم ت ــداول تحتس ــب ه ــذﻩ الرس ــوم وت ــﺮاكم ــي ك ــل ي ــوم تق ــويم بن ـ ًـاء ع ــى ص ــا ي قيم ــة
ً
أصول الصندوق ويتم اقتطاعها شهريا.
سيحصل مراجع الحسابات ع ى مبلغ مقطوع قدرة عشرون ألف ) (20,000ريال سـعودي
ــي الســنة املاليــة وتحتســب وت ــﺮاكم كــل يــوم تقــويم ،وســيتم خصــم الرســوم مــن صــا ي قيمــة
اصــول الصــندوق ،ويــتم الــدفع ع ــى قســط ن متســاوي ن  50%تــدفع عنــد بدايــة العــام املــا ي
للص ــندوق ،و  50%عن ــد اي ــة الع ــام امل ــا ي للص ــندوق ،وذل ــك بعدإص ــدار تقري ــر املراجع ــة
واصدار القوائم املالية املراجعة للصندوق.
ســيقوم الصــندوق بــدفع مصــاريف اعــداد املؤشــر االس ﺮشــادي مبلــغ ) (8,000دوالر أمريكــي،
ً
أي مـ ــا يعـ ــادل حاليـ ــا ) 30,000ريـ ــال سـ ــعودي( للسـ ــنة األو ـ ــى مـ ــن عمـ ــل الصـ ــندوق ،ومبلـ ــغ
ً
) (7,000دوالر أمريكـ ــي ،أي مـ ــا يعـ ــادل حاليـ ــا ) 26,250ريـ ــال سـ ــعودي( للسـ ــنوات الالحقـ ــة،
أتع ــاب حس ــاب املؤش ــر ت ــدفع مل ــزود الخدم ــة وه ــو ش ــركة س ــتاندرد أن ــد ب ــورز وتحس ــب ه ــذﻩ
الرسوم وت ﺮاكم كل يوم تقويم وتستقطع من صا ي قيمـة اصـول الصـندوق ويـتم اقتطاعهـا
ي اية كل سنة مالية للصندوق.
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رسوم نشراملعلومات ع ى موقع تداول

مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق
املستقل ن:

الرسوم الرقابية:

أتعاب اعضاء الهيئة الشرعية

مصاريف التعامل:

مصاريف تمويل الصندوق
ضريبة القيمة املضافة:

ً
دفــع مبلــغ مقطــوع قــدرة 5,000ريــال ســعودي ســنويا لصــالح شــركة الســوق املاليــة "تــداول".
وتحسب هذﻩ الرسـوم وت ـﺮاكم كـل يـوم تقـويم وتسـتقطع مـن صـا ي قيمـة اصـول الصـندوق
ويتم اقتطاعها ي اية كل سنة مالية للصندوق.
يتحم ــل الصـ ــندوق مصـ ــاريف مكافـ ــآت أعض ــاء مجلـ ــس إدارة الصـ ــندوق املسـ ــتقل ن ،حيـ ــث
يحص ــل ك ــل عض ــو مس ــتقل ع ــى مبل ــغ ) (5,000خمس ــة أالف ري ــال س ــعودي لك ــل اجتم ــاع
وبع ــدد أربع ــة اجتماع ــات ــي الس ــنة املالي ــة بح ــد أق ـ وبم ــا يع ــادل  40,000ري ــال س ــعودي
لالعضــاء املســتقل ن ككــل تحســب هــذﻩ الرســوم وت ــﺮاكم كــل يــوم تقــويم وتــدفع املكافــاﻩ بعــد
كل اجتماع ملجلس ادارة الصندوق
يتحمل الصندوق الرسوم الرقابية للصندوق سنويا مبلغ مقطوع وقدرﻩ ) (7500ريال
ً
سنويا ،وتحسب هذﻩ الرسوم وت ﺮاكم كل يوم تقويم من صا ي قيمة اصول الصندوق ويتم
اقتطاعها ي اية كل سنة مالية للصندوق.
يتحمــل الصــندوق مصــاريف مكافــآت أعضــاء الهيئــة الشــرعية حيــث يحصــل كــل عضــو ع ــى
مبلغ ) (8,000ثمانية أالف ريال سعودي وبما يعادل  24,000ريـال سـعودي العضـاء الهيئـة
ككـل ،وتحســب هـذﻩ الرســوم وت ـﺮاكم كــل يـوم تقــويم مـن صــا ي قيمـة اصــول الصـندوق ويــتم
اقتطاعها ي اية كل سنة مالية للصندوق.
يتحمــل الصــندوق كافــة مصــاريف التعامــل املتكبــدة ــي عمليــة بيــع وشــراء األســهم ــي ســوق
ً
األسـ ــهم السـ ــعودية بنـ ــاءا ع ـ ــى األسـ ــعار السـ ــائدة واملعمـ ــول ـ ــا ـ ــي األسـ ــواق ال ـ ـ يسـ ــتثمر
الص ـ ــندوق ف ـ ــا وي ـ ــتم س ـ ــدادها م ـ ــن أص ـ ــول الص ـ ــندوق ،عن ـ ــد تنفي ـ ــذ الص ـ ــفقات  .وس ـ ــيتم
االفصـ ــاح عـ ــن اجمـ ــا ي قيم ـ ــا ـ ــي التقـ ــارير السـ ــنوية املدققـ ــة والنصـ ــف سـ ــنوية وملخـ ــص
اإلفصاح املا ي ي اية كل سنة مالية للصندوق.
ت ــدفع حس ــب االس ــعار الس ــائدة ــي الس ــوق .وتس ــتقطع م ــن ص ــا ي قيم ــة اص ــول الص ــندوق
وتحس ــب ه ــذﻩ الرس ــوم وت ــﺮاكم ك ــل ي ــوم تق ــويم وي ــتم اقتطاعه ــا ــي اي ــة ك ــل س ــنة مالي ــة
للصندوق.
س ــيتم تطبي ــق ض ــريبة القيم ــة املض ــافة حس ــب تعليم ــات الالئح ــة التنفيذي ــة الص ــادرة م ــن
الهيئة العامة للزكاة والدخل ع ى جميع الرسوم واملصاريف واألتعاب والتكاليف.
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ج.

مكان وكيفية الحصول ع ى املعلومات إضافية حول الصندوق:
م ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــالل زي ـ ـ ـ ــارة املق ـ ـ ـ ــر الرئيﺴـ ـ ـ ـ ـ مل ـ ـ ـ ــدير الص ـ ـ ـ ــندوق ش ـ ـ ـ ــروط وأحك ـ ـ ـ ــام الص ـ ـ ـ ــندوق ،م ـ ـ ـ ــذكرة املعلوم ـ ـ ـ ــات ،املوق ـ ـ ـ ــع اإللك ﺮون ـ ـ ـ ــي مل ـ ـ ـ ــدير
الصندوق  ،www.arabhcapital.comاملوقع االلك ﺮوني لشركة السوق املالية)تداول( ww.tadawul.com

د.

اسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال:
شركة أرباح املالية ،مقر الشركة هو الطابق الثامن  -مركز سعد العبدالكريم املعمر لألعمال
شارع الخليج ،الدمام ،ص ب  8807الدمام  31492اململكة العربية السعودية
هاتف+ 966 (013) 8316400 :
فاكس + 966 (013) 8093075

ه .أسم وعنوان أم ن الحفظ وبيانات االتصال:
شــركة االنمــاء لالســتثمار املقــر الرئيﺴـ – الريــاض /اململكــة العربيــة الســعودية – ص.ب 66333 .الريــاض  11576بــرج العنــود  ،2الطــابق ،20
طريق امللك فهد ،ي العليا
هاتف +966 11 2799299
فاكس +966 11 218590
و .أسم وعنوان املوزع وبيانات االتصال:
اليوجد.

مسؤول إدارة املطابقة واإلل ام ومكافحة غسل االموال
يح عبدﷲ الزهراني

الرئيس التنفيذي لشركة أرباح املالية
محمود يوسف الكوه ي
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