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  املحترمين مالكي الوحدات لصندوق أرباح لألسهم السعودية والقطرية السادة 

  اسم الصندوق: صندوق أرباح لألسهم السعودية والقطرية

 املهمةالتغيرات  اإلشعـار بخصوص -املوضوع :

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 تحية طيبة وبعــد:

ئحة من لآ إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغييرات مهمة ( -57) من املادةباإلشارة الى متطلبات اإلشعار الواردة    

التالية على الشروط واالحكام املهمة على اجراءات التغيرات  باالطالع كم التكرمسعادت من نأمل، صناديق االستثمار

آالتالي: على النحو

رقم  الصيغة الحالية الصيغة املقترحة مبررات التغيير

 املادة

سبب التعديل هو 

على الفرص التركيز 

االستثمارية الواعدة في 

السوق املالية 

السعودية، ونتيجة 

الرتفاع مخاطر 

االستثمار في دولة قطر 

ع الناتج عن االوضا

السياسية واالقتصادية 

 وعليه تم تغيير 

  االستثمار  استراتيجية

واسم الصندوق لتتركز 

على السوق السعودي 

 .فقط

إضافة االستثمار في 

الشركات املدرجة في 

سوق )نمو( واالستثمار 

في الصناديق العقارية 

 املتداولة)ريت(

 

 أهداف صندوق االستثمار

هننننننننننننو  صننننننننننننندوق ارسننننننننننننا  ل سنننننننننننن م السننننننننننننعودية

صندوق اس م مفتنو ، هدندإ إ نى تنمينة را  

املننننندو املتوسننننط إ نننننى الطوينننننل منننننن  املنننناى علنننننى

خنننننننثى االسننننننننتثمار أشنننننننن ل ر   نننننننن   فنننننننني اسنننننننن م 

السعودية املدرجة في سوق األسن م الشركات 

واالسننتثمار فنني الطرواننات األوليننة  ،السننعودية

واسهم الشركات املدرجة في السوق املوازي 

فـــــي الصـــــناديق العقاريـــــة واالســـــتثمار  )نمـــــو(

فننننني واسنننن م اقنننننوق األولويننننة  ,املتداولــــة)ري (

سننوق األسنن م السننعودية وصننناديق االسننتثمار 

   .ذات األهداإ االستثمارية املشابدة

 أهداف صندوق االستثمار

هنننو  والقطرينننةصنننندوق ارسنننا  ل سننن م السنننعودية 

مفتنننننو ، هدننننندإ إ نننننى تنمينننننة را   اسننننن مصنننننندوق 

املندو املتوسننط إ نى الطويننل منن خننثى  املناى علننى

االسنننننننتثمار أشنننننننن ل ر   نننننننن   فنننننننني اسنننننننن م الشننننننننركات 

املدرجننننة فنننني سننننوق األسنننن م  والقطريننننةالسننننعودية 

السننننننننننننعودية وسورصننننننننننننة قطنننننننننننننر، واالسننننننننننننتثمار فننننننننننننني 

الطروانننننات األولينننننة واسننننن م اقنننننوق األولوينننننة فننننني 

سننننننوق األسنننننن م السننننننعودية وصننننننناديق االسنننننننتثمار 

 .ذات األهداإ االستثمارية املشابدة
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سننبب التعننديل هننو تغييننر 

 ،اسننننننتراتيجية االسننننننتثمار

واالسننننننننننننتثمار فقننننننننننننط فنننننننننننني 

 اململكننننننننننننننننننننننننننننننننة العرسيننننننننننننننننننننننننننننننننة

 السعودية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إضافة جديدة

 

آالرئيسية لالستثمار في الصندوقآ املخاطر

 مخاطر صعوسات التداوى:

 األس م السعوديةقد تتعرض سوق 

لصعوسات في التداوى بحيث يتعسر استرداد 

او تقويم وادات الصندوق إال ان في هذه 

الحالة فأن املخاطر الت  تواجه الصندوق 

  ستواجه جميع املستثمرين في هي ذاتدا الت

ولن ت ون مقتصرة على هذا السوق 

 على اداء 
َ
الصندوق فقط، مما قد يوثر سلبا

 الصندوق.

 

 :مخاطر العملة

آذه الفقرةتم حذف ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخاطر االستثمار في األسواق الناشئة

 

تعد من األسواق  سوق األس م السعودية

الناشئة الت  تصنف بأندا مرتفعة املخاطر. 

 في السيولة نتيجة 
ً
وقد تواجه ايضا نقصا

هبوط ااد في اسعار األس م او زيادة اادة 

في التضخم او تباطؤ في االقتصاد، وسالتا ي 

يؤثر ذلك على الصندوق أش ل سلب  أسبب 

التذبذب في اسعار األس م او انخفاض 

 .ى عليدااحجام التداو 

 

 

آمخاطر اإلستثمار في السوق املوازية )نمو(

اإلستثمار في السوق املوازية ) نمو( ذو 

مخاطر عالية ومندا مخاطر شح السيولة، 

مخاطر التذبذب الكبير في سعر الس م 

 ومخاطر الشفافية.

 

آاملخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوقآ

 مخاطر صعوسات التداوى:

و/او قد تتعرض سوق األس م السعودية 

لصعوسات في التداوى بحيث يتعسر القطرية 

استرداد او تقويم وادات الصندوق إال ان في 

هذه الحالة فأن املخاطر الت  تواجه الصندوق 

املستثمرين في تلك هي ذاتدا الت  ستواجه جميع 

األسواق ولن ت ون مقتصرة على الصندوق 

 على اداء الصندوق.
َ
 فقط، مما قد يوثر سلبا

 

 

 مخاطر العملة:

وتسمى كذلك مخاطر سعر الصرإ. والت  قد 

تنتج عن قيام الصندوق أعمليات أعمثت 

اخرو غير عملة الصندوق األساسية. وعليه، 

ات فان استثمار الصندوق في اس م الشرك

املدرجة في بورصة قطر والت  تختلف عملتدا 

عن الرياى السعودي تجعل الصندوق عرضة 

 قد تؤثر على اداءه.  ملخاطر العملة والت 

 

 

 مخاطر االستثمار في األسواق الناشئة

 

تعد من  السعودية وسورصة قطرسوق األس م 

األسواق الناشئة الت  تصنف بأندا مرتفعة 

 في السيولة املخاطر. وقد تواجه 
ً
ايضا نقصا

نتيجة هبوط ااد في اسعار األس م او زيادة 

اادة في التضخم او تباطؤ في االقتصاد، 

وسالتا ي يؤثر ذلك على الصندوق أش ل سلب  

أسبب التذبذب في اسعار األس م او انخفاض 

 احجام التداوى عليدا.
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بالصناديق العقارية املخاطر املتعلقة 

آاملتداولة:

 :مخاطر طبيعة االستثمار

 كما  
ً
االستثمار في الصندوق يتطلب التزاما

هو مبين في هذه الشروط واألا ام، مع عدم 

وجود ضمانات لتحقيق عوا د على را  

املاى املستثمر. لن ي ون هناك اي ضمانات 

بأن الصندوق سوإ يتمكن من تحقيق 

عوا د إيجابية على استثماراته في الوقت 

د ال املناسب او في اي وقت على اإلطثق. وق

ت ون هناك إم انية لبيع اصوله او التصرإ 

فيدا. وإذا ما تقرر التصرإ فيدا بالبيع قد ال 

ت ون هناك إم انية لبيع ا أسعر يعتقد 

مدير الصندوق انه يمثل القيمة العادلة ل ا 

او ان يتم بيع ا في اإلطار الزمن  الذي يطلبه 

الصندوق. وسناء على ما سبق، فإن 

 من تحقيق اي الصندوق قد ال يت
ً
مكن ابدا

 عا د على اصوله.

 

آ:االستثمار العقاريةمخاطر 

 املتداولة العقاريةفي الصناديق  االستثمارات

في اململكة تتأثر بالظروإ االقتصادية 

املحلية، ولذلك فإن املؤشرات االقتصادية 

العامة مثل النمو االقتصادي وعرض النقد 

واسعار الفا دة املحلية وغيرها من العوامل 

 ستؤثر على عوا د الصندوق وتوزيعاته.

آ

آ:مخاطر السيولة

 متداوى إ ى كون الصندوق  ال ينبغي النظر 

الية السعودية )تداوى( كإشارة في السوق امل

إ ى انه سوإ ي ون هناك سوق نشط ذا 

سيولة للوادات او انه سوإ يتطور، او انه 

في ااى تطوره، بأنه سوإ يستمر على ذلك 

نسب  و سوق ذالالحاى. وفي ااى عدم تطور 

قد تتأثر سيولة الوادات فسيولة عالية، 

واسعار تداول ا على نحو سلب . وساإلضافة إ ى 

ذلك، في ااى عدم تطوير هذه السوق، قد 

ي ون للتعامثت الصغيرة نسبيا تأثير سلب  

كبير على اسعار الوادات وي ون من 



صندوق أرباح لألسهم السعودية والقطرية   

  
 

Page 4 of 6 

الصعب تنفيذ تعامثت تتضمن عددا كبيرا 

من الوادات أسعر ثابت. وقد يشير العدد 

املحدود من الوادات / مال ي الوادات إ ى 

وجود مستويات سيولة محدودة في هذه 

 على ما ال
ً
وادات األمر الذي قد يؤثر سلبا

 :يلي

قدرة املستثمر على تحقيق مردود من  .0

 أعض او كل استثماراته 

السعر الذي من خثله يتم تداوى  .2

الوادات في السوق. باإلضافة إ ى انه 

قد يتم إصدار نسبة كبيرة من 

الوادات إ ى عدد محدود من 

املستثمرين، وهو األمر الذي يؤثر سلبا 

 سيولة السوق.على 

سنننننننننننننننبب التعنننننننننننننننديل هنننننننننننننننو 

التركينننننننننننننز علنننننننننننننى الفنننننننننننننرص 

فنننني االسنننتثمارية الواعننندة 

السننننننننننننننننننننننننننننننننننننوق املاليننننننننننننننننننننننننننننننننننننة 

السنننننننننننننننننننعودية، ونتيجنننننننننننننننننننة 

الرتفنننننننننننننننننننننننننننننننننناع مخنننننننننننننننننننننننننننننننننناطر 

االسننننتثمار فنننني دولننننة قطننننر 

الننننننننننننناتج عننننننننننننن األوضنننننننننننناع 

السياسنننية واالقتصنننادية 

وعليننننننننننننننننننه تننننننننننننننننننم تعننننننننننننننننننديل 

 االستثمار. استراتيجية

إضنننننننننننافة االسنننننننننننتثمار فننننننننننني 

الشننننننننننركات املدرجننننننننننة فنننننننننني 

سننننوق )نمننننو( واالسننننتثمار 

فنننننني الصننننننناديق العقاريننننننة 

  )ريت(املتداولة

 

 االستثمار الر  سةاستراتيجيات 

ننننوع األوراق املالينننة التننن  سنننوإ يسنننتثمر  0.1

 الصندوق فيدا أش ل اساس  :

يسنننننتثمر الصنننننندوق أشننننن ل ر   ننننن   فننننني اسننننن م 

 األسن مالشركات السعودية املدرجة في سوق 

 واالسننتثمار فنني الطرواننات األوليننة السننعودية،

واسهم الشركات املدرجة في السوق املوازي 

اديق العقاريـــــة واالســـــتثمار فـــــي الصـــــن )نمـــــو(

 اقننننوق األولويننننة فنننني واسنننن م، املتداولــــة)ري (

كننذلك يسنندى منندير  السننعودية.سننوق األسنن م 

الصنننننندوق لثسنننننتثمار فننننني صنننننناديق االسنننننتثمار 

ذات األهنننننننننننننننننننننننداإ االسنننننننننننننننننننننننتثمارية املشنننننننننننننننننننننننابدة 

آ.للصندوق 

آ

 

 سياسة تركيز االستثمار:  2.1

  هدنننندإ منننندير الصننننندوق إ ننننى اسننننتثمار اتننننى

كحننننند اق ننننن ى و %(  11تسنننننعين فننننني املا نننننة )

مننننننننننننننن صنننننننننننننننافي اصنننننننننننننننوى % كحنننننننننننننند ادنننننننننننننننن  1

اسنننن م الشننننركات السننننعودية  الصننننندوق فنننني

 املدرجنننننننننة فننننننننني سنننننننننوق األسننننننننن م السنننننننننعودية،

 استراتيجيات االستثمار الر  سة

نننننننننوع األوراق املاليننننننننة التننننننننن  سننننننننوإ يسنننننننننتثمر 0.1

 الصندوق فيدا أش ل اساس  :

يسنننننننننتثمر الصنننننننننندوق أشننننننننن ل ر   ننننننننن   فننننننننني اسننننننننن م 

املدرجننة فنني سننوق  السننعودية والقطريننةالشننركات 

األسنن م السننعودية وسورصننة قطننر، واالسننتثمار فنني 

الطروانننننات األولينننننة واسننننن م اقنننننوق األولوينننننة فننننني 

سننننننوق األسنننننن م السننننننعودية. كننننننذلك يسنننننندى منننننندير 

الصننندوق لثسننتثمار فنني صننناديق االسننتثمار ذات 

 ملشابدة للصندوق.األهداإ االستثمارية ا

 

 

 

 

 سياسة تركيز االستثمار:  2.1

  هدننننندإ مننننندير الصنننننندوق إ نننننى اسنننننتثمار اتنننننى

%( مننن صننافي اصننوى  11تسننعين فنني املا ننة )

اسننننن م الشنننننركات السنننننعودية  الصنننننندوق فننننني

والقطريننننننننننننة املدرجننننننننننننة فنننننننننننني سننننننننننننوق األسنننننننننننن م 

، واالسنننننتثمار فننننني وسورصنننننة قطنننننرالسنننننعودية 

 



صندوق أرباح لألسهم السعودية والقطرية   

  
 

Page 5 of 6 

واالسننتثمار فنني الطرواننات األوليننة فنني سننوق 

واســــــــــــهم الشــــــــــــركات السننننننننننننعودية األسنننننننننننن م 

 املدرجــــــــــــة فــــــــــــي الســــــــــــوق املــــــــــــوازي )نمــــــــــــو(

واالســـــــــــــتثمار فـــــــــــــي الصـــــــــــــناديق العقاريـــــــــــــة 

اقنننوق األولوينننة  واسننن م )ريـــ (، املتداولـــة

للشننننننننننننننننركات املتوافقنننننننننننننننننة مننننننننننننننننع الضنننننننننننننننننوابط 

  تقرهنننننننا ال يئنننننننة الشنننننننرعية الشنننننننرعية والتننننننن

 .للصندوق 

 

 ز علننننننننننى اسنننننننننن م الشننننننننننركات يننننننننننسنننننننننني ون الترك

 املدرجننننننننننة فنننننننننني سننننننننننوق األسنننننننننن مالسننننننننننعودية 

، وسيخصنننني منننندير الصننننندوق السننننعودية

كحند %( 11ما ال يزيد عن تسنعين باملا نة )

صنننننننننننوى منننننننننننن ا% كحننننننننننند ادنننننننننننن  1اق ننننننننننن ى و

كمنا يجنوز  .هذه االسنتثماراتالصندوق في 

ملننننننننندير الصنننننننننندوق االسننننننننننتثمار فننننننننني األسنننننننننن م 

املدرجننة السننوق املوازي)نمننو( بحنند اق نن ى 

منننننننن صننننننننافي  % كحننننننند ادنننننننن 1و %21اتنننننننى 

األصنننننننننننوى. كمنننننننننننا يجنننننننننننوز ملننننننننننندير الصنننننننننننندوق 

االسننتثمار فنني الصننناديق العقاريننة املتداولننة 

ذلنننننننك واننننننندات الصنننننننندوق  )رينننننننت( بمنننننننا فننننننني

% 01اتى املدارة من قبل مدير الصندوق 

% 1كحننند اق ننن ى و  منننن اصنننوى الصنننندوق 

. باإلضافة إ ى إم انية االسنتثمار كحد ادن 

% مننننننن 01نقنننننند اتننننننى فنننننني ادوات اسننننننواق ال

% 1صافي اصوى الصندوق كحد اق  ى و 

 .كحد ادن 

 

 

الطروانننننننننننات األولينننننننننننة فننننننننننني سنننننننننننوق األسننننننننننن م 

واسننننننننننننننننن م اقنننننننننننننننننوق األولوينننننننننننننننننة السننننننننننننننننعودية 

للشركات املتوافقة منع الضنوابط الشنرعية 

 .  تقرها ال يئة الشرعية للصندوق والت

 

 

 

  سننننننننننني ون التركينننننننننننز علنننننننننننى اسننننننننننن م الشنننننننننننركات

السننننننننعودية والقطريننننننننة املدرجننننننننة فنننننننني سننننننننوق 

األسنننننننننننننننن م السننننننننننننننننعودية وسورصننننننننننننننننة قطنننننننننننننننننر، 

منننننندير الصننننننندوق مننننننا ال يزينننننند  وسيخصنننننني

%( منننننننننن اصنننننننننوى 11عنننننننننن تسنننننننننعين باملا نننننننننة )

 .الصندوق في هذه االستثمارات

 

 

 

 إضافة جديدة

آضريبة القيمة املضافة:
 

س تم تطبيق ضريبة القيمنة املضنافة اسنب تعليمنات 

الث حنننة التنفيذيننننة الصننننادرة منننن ال يئننننة العامننننة للزكنننناة 

واألتعنننننننناب والننننننندخل علنننننننى جمينننننننع الرسنننننننوم واملصننننننناريف 

 والت اليف.

جميع الرسوم واملصاريف املذكورة في هذه الشروط 

واألا ام ال تشمل ضريبة القيمة املضافة مالم يتم 

 الني على خثإ ذلك.

آضريبة القيمة املضافة:

آاليوجد.

00 

 وتفضلـوا بقبول فائـق اإلحترام والتقـدير ،،،
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